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 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 

 میشنوی چی میگم؟ +

نکارم با با حرص جعبه رو با پام هل دادم. دلناز داشتتتت رد میشتتتد. با دیدن ای
 : اعصبانیت گفت

 اون جعبه شکستنی هست هل میدیا -

 بیخیال یه گوشه وایستادم

 الوووو +

 تند گوشیو جواب دادم

 ها، ها؟-من: 

 میگم میای امروز بریم بیرون؟ +

 بابا داریم وسایالی خونه جدید و میاریم. من اآلن اتاقم و باید بچینم -

 ما بیایم کمک +

 دانلود رمان دختری از جنس خورشید

 دانلود رمان ماجرای قلب و نفس

 دانلود رمان شکاف ضمیر

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d9%86%d9%81%d8%b3/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%d8%b6%d9%85%db%8c%d8%b1/
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 تو همت کنی تمیز کنیالزم نکرده. اتاق خود -

 میگم میخوایم بریم بیرون. بلند شو بیا خونمون +

 بمون از دلناز اجازه بگیرم -

 اجازه؟ چرت نگو. تو و اجازه؟ +

 آخه اآلن میگه تو باز میخوای بری بیرون -

 باشه سریع برو بپرس پشت خطم +

 تند رفتم سمت دلناز. دلناز داشت پنجره رو پاک میکرد

 میشه من امروز با بهار و رسپینا برم بیرونخواهر.  -من: 

 نه -

 چراااا؟ -

 چون باید بمونی به من و دایان کمک کنی -

 مگه من خدمتکارتونم -

 نیستی ولی باید کمک کنی -

 :با حرص گوشیمو گرفتم و گفتم

 بهار، دلناز خانم میگه نه -

 ای باباااا. باشه من قطع کنم بابام اومد +

 بعدا میزنگمباشه کاری نداری.  -

 فعال خداحافظ +

قطع کردم. کارگرا میرفتن میومدن. دایان برادرم تو دستتتته یه جعبه بزرو بود. 
 اومد باال

 کمرم شکست معلوم نیست این کارگرا رو واسه چی گرفتیم  -دایان: 
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 :دایان جعبه رو پرت کرد پایین. دلناز جیغی کشید و گفت

 دااایان. اون تو شکستنی بوووود -

 با ترس رفت بیرون کال دایان

آخر شتتما برادر خواهر منو میکشتتین. تو به چی داری نگاه میکنی بیا کمکم  -دلناز: 
 کن

~~~~~~ 

 شب بود ٨اتاقم و وسایالشو همه رو چیدیم. ساعت 

 ناهارم نون پنیر خوردیم. من دالرامم. دالرام سعادت هستم

دارم به نام بهار و ستتالمه. رشتتته تجربی میخونم. دوتا دوستتت خیلی صتتمیمی  ١٧
سپینا. یه خواهر بزرگتر از خودم دارم به نام دلناز که  شه. مجرد هست و  ٣٠ِر سال

 استاد دانشگاه هست

 سالشه ٢۵یه برادر دارم به نام دایان که اون بچه دوم هست و 

 داروساز هست. ما اهل رشت هستیم. پدر و مادرم رشت زندگی میکنن

ان بود. بابا هم براشون خونه خرید تا اینکه من از کالس اما کار دایان و دلناز تو تهر 
صمیم گرفتم تهران درس بخونم و همراه دایان و دلناز  ستم و ت هشتم به تهران پیو

 زندگی کنم

 بابام همین امسال یه خونه جدید تو یه مجتمع برامون خرید

قه خونه دستتته دو بود ولی عالی بود. صتتاحب قبلی واحد ما رو تبدیل به دو  ب
کرده بود که  بقه باال یه اتاق هست و من اآلن اون اتاق و گرفتم. بابام تو ِکشتی 

 کار میکرد

 با صدای دایان رشته افکارم پاره شد

 دالرام دارم میرم بیرون. چیزی واسه فردا نمیخوای؟ -دایان: 



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

5 

 

 نهههه -من: 

 فردا اول مهر بود و سال آخر من تو این مدرسه

~~~~~~ 

 شو دیگه. مگه نباید بری مدرسه بلند -دایان: 

 بیخیال سرمو بیشتر فرو کردم تو باله

 مگه من اوسکولتم سه ساعت دارم بیدارت میکنم -دایان: 

 صبح بیدار بودم ۴َاه ولم کن دیروز تا  -

 صبح چه غلطی میکردی؟ ۴تا  -

 داشتم با رسپینا و بهار حرف میزدم -

بخا ر تاخیرت من دیگه نمیاما  باشتتته بگیر بخواب. ولی خانم ستتترمد زن  زد -
 مدرسه

با گفتن استتم خانم ستترمد پریدم. فکرشتتو بکن روز اول بخواد دعوام کنه. تند بلند 
 شدم

 ترسیدی از منم میترسیدیای کاش همینقدر که از خانم سرمد می -دایان: 

 :پریدم بغل دایان و گفتم

 داداش خوشگلم چطوره -

 شور. برو مدرسهدست بکه بابا. پاشو برو صورتتو ب -

بلند شد رفت. رفتم دستشویی و بعد انجام عملیات رفتم  بقه پایین. دلناز داشت 
 وسایالی صبحونه رو میچید

 صبح بخیر بهترین خواهر -من: 

 صبح شمام بخیر کوچولو من. دیشب خوب خوابیدی -
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 :دایان همونطور که داشت برای خودش لقمه نون پنیر درست میکرد گفت

 روز باید گفت. خانم تا صبح بیدار بودالبته دی -

 :دلناز با اخم گفت

 چرا؟ -

 داشت با بهار و رسپینا حرف میزد -

 خوابی. فقطم درس ٩دالرام قرارمون این نبود. از امشب ساعت  -

 هاااا حتما. نشستم

 فهمیدی چی گفتم؟ -دلناز: 

 باشه -

سال آخرته وااای به  -دایان:  سال  سرمد دوباره دالرام یه چیزم بگم. ام حالت اگه 
زن  بزنه بگه خواهرت فالن کار و کرده بیا مدرستته. زن  میزنم به بابا. بابا هم که 

 میدونی دنبال بهونست تو برگردی رشت

 با ترس نگاش کردم. اصال دوست نداشتم از بهار و رسپینا جدا شم

 راستی من دیرم شده دلناز تو برسونه مدرسه -دایان: 

 میرم نهههه خودم -من: 

 الزم نکرده دوباره مثل پارسال شه -دایان: 

یادمه پارستال هروقت میخواستتم پیاده برم مدرسته با بهار و رستپینا میپیچوندیم 
 میرفتیم بیرون. یه بارم لو رفتیم. دلناز مارو تو پارک دید

~~~~~~ 

سه بابابزرگم بود. دلناز  شدم. این فلوکس وا شین فلوکس قدیمی دلناز پیاده  از ما
سید به دلناز. یعنی  شینه بود. که بعد از مرو پدربزرگم ر شق این ما شه عا همی

 وصیت پدربزرگم بود. دلنازم میمرد واسه این ماشین
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 خواهری مراقب باشا -دلناز: 

 باشه عشقم. فعال خداحافظ -

رفتم مدرستتته. از بهار و رستتتپینا خبری نبود. حیا  خیلی شتتتلوه بود. بچه ها رو 
 هم جدید بودن شناختم. بعضیامی

 یهو دیدم دونفر با شدت هولم دادن. پرت شدم پایین

 :بهار و رسپینا با ذوق گفتن

 سالاااااام -

 سالم و مرو. استخونم شکست -من: 

 جای سالم علیکشه -بهار: 

 واال -رسپینا: 

 یهو با سوت بخشی گریختم. خانم بخشی ناظممون بود

 دالاارام -خانم بخشی: 

 م پیه بهار و رسپیناتند بلند شدم. رفت

 سالم -من: 

 سالم -بهار و رسپینا: 

 سالم. روز اول شماها دوباره شروع کردید. پایین چرا افتادی -خانم بخشی: 

 چیز... پام پیچ خورد -من: 

 روز اول خواهشا یکم مراعات کن -

رفت. بروباباااا. یهو رکستتانا یکی از بچه های خب کالستتمون که یکمم کم داشتتت 
 تمون و گفتاومد سم

 سالم بچه ها. یه خبر توپ دازم -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

8 

 

 چیشده؟؟؟؟؟ -من: 

 خانم زارع رفت -

خانم زارع معلم  یدن.  هار شتتتروع کردیم از ذوق جین کشتتت نا و ب یهو منو رستتتپی
 ریاضیمون بود. میدونم یکی از دالیل رفتنه کالس ما بود

 از بس حرصه دادیم

 برای همیشه؟؟ -رسپینا: 

 آرهههه -

 بازم ذوق کردیم

 بجاش یه معلم مرد اومده -رکسانا: 

 اسمه چیه؟ -بهار: 

 نمیدونم -

 برو دیگه. برو ا العات بیار -من: 

 باشه باشه رفتم -

رکستتانا رفت. شتتروع کردیم باهم حرف زدن. که اکیس آیستتان اومدن ستتمتمون. 
سالی که اینجا بودیم  سمون. از اولین  سان و ژینوس. دوتا دختر مزخرف تو مدر آی

 مشکل داشتیم. دخترای نچسب باهاشون

 اوووو ببین کی اینجاس -آیسان: 

به به. چقدر ناراحت شتتدم از دیدنت. خوشتتحالم که امستتال آخرین ستتالی  -من: 
 هست که ریختتو تحمل میکنم

خانم سرمد اومد. مدیر چاق و عصبیمون. نذاشت اونا ادامه بدن. خانم سرمد اصال 
 حوصله اکیس ما مخصوصا منو نداشت

 .صف وایستادیمهمه 
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 اومد و بعد کلی حرف بچه های کالسارو انتخاب کرد

 دالرام سعادت -خانم سرمد: 

رفتم تو صف. دوتا کالس دوازدهم داشتیم. رفتم. همه استرس داشتم که بهار و 
 رسپینا هستن. که اسم اونا رو خوند. آخهه

 حاال استرس داشتم که این آیسان و ژینوس نباشن

 دوتا دختر نچسب

 اروشکر اونا تو کالس دوازدهم ب بودنخد

شینه که دوتا  سپینا اومد جلومون ب شستیم. ر سامون. منو بهار کنار هم ن رفتیم کال
 دختر تازه وارد جلومون نشستن

 رسپینا به ناچار رفت ردیف وسط نشست

 :تند رفتم پیه تخته و گفتم

سرباز رک - ضی داریم. اآلنم  شانس بدمون زن  اول ریا سانا گفته معلم بچه ها از 
 ریاضی رفته

 بچه هآ همه جین کشیدن از خوشحالی

شه باید به این  -من:  ستون با شیم... حوا سرمد میاد بدبخت می سس االن  س هی
 معلمم نشون بدیم که زیادی پروو نشه. باید از اول حالیه کنیم. شیرفهم شد

شتتتدن. در  بچه هآ همه گفتن بلهههه. یهو تقه ای به درکالس خورد. بچه ها بلند
 باز شد. اووووه. یه پسر خیلی خوشتیس وارد شد

 این و ببین عجب چیزیه

خورد باشتته. زاویه داشتتت صتتورته. ته قد بلند و چهارشتتونه. همستتن دایان می
 ریه. خیلی خوشگل بود

 بچه ها نشستن. منم تند رفتم نشستم
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 :معلم ریاضی رفت سرجاش ایستاد و گفت

 با این سنتون مبصر دارید؟ -

 د به من اشاره کردبع

 نخیر بنده کار داشتم با بچه ها -من: 

ضیتون. امیدوارم  - ستم. معلم جدید ریا سامی رادمنه ه سالم. من  که اینطور. 
 بتونیم باهم سال و به خوبی تموم کنیم. چندتا نکته درمورد روش آموزشم بگم

سی حرف بزنه. به هیچ وجه. فقط به درس گوش  سم ک سرکال ست ندارم  من دو
 میدید. امتحان هم نمیگم کی میگیرم باید همیشه حاضر باشید

 بچه هآ همه اعتراض کردن. چخبر مگه پادگانه

آخر هرکس و از کالس بیرون کردم یک جلسه محرومه   ساااکت. و در -رادمنه: 
 از کالس و نمره منفی میگیره که آخر سال خیلی تاثیر داره رو کارنامه

 ه بی اعتنا رفت پای تخته تا درس بدهباز همه اعتراض کردن. رادمن

ست کردم تا دیدم رادمنه  شک در سر رفته. مو صلم  سط کالس بود دیدم حو اوا
برگشتتته پرتاب کردم ستتمت رستتپینا. ولی از شتتانس بد من همون لحشه رادمنه 

 برگشت

 و دید یک موشک در هوا درحال پرواز است

 دالرام

 :رادمنه با اعصبانیت گفت

 نوکی پرتاب کرد ای -

 :همه ساکت شدن. بهار آروم گفت

 بدبخت شدی -

 به رسپینا نگاه کردم. با نگاهه بهم تسلیت گفت
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 من انداختم -من: 

 :رادمنه اعصبانی گفت

 پس بفرمایید بیرون -

 اوه. برم دفتر که سرمد منو میکشه. اونم روز اول

 آقا لطفا امروز و ببخشیدش روز اول -رسپینا: 

 مت داد عذرخواهی کنمبهار نیشگونم گرفت و عال

 ببخشید دیگه تکرار نمیشه -من: 

 دفعه آخرت باشه خانم -رادمنه: 

 .بعد دوباره ادامه درسشو داد. دو دیقه بعد زن  خورد

 همه سریع بلند شدن. رفتیم پیه رسپینا

 بیا جلوی ما بشین -بهار: 

 نمیبینی بلند نمیشن -رسپینا: 

 اونه با من -من: 

شو جمع میکرد. بدون محل گذاشتن به اون رفتم سمت این رادمنه داشت وسایال
 :تازه واردا. با حالت  لبکارانه ای گفتم

 چطورید -

 ممنون. بفرمایید -: ١دختر 

 به نشرم شما باید جاتونو با این خانم -

 :به رسپینا اشاره کردم و ادامه دادم

 عوض کنید -

 چرا؟ -: ٢دختر 
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 چون من میگم -

 شما کی باشی -

شناسن. من به معلما رحم نکردم بعد از همه بپرس دالرام کیه؟. همه منو می برو -
 به شماها. سریع جاتونو عوض کنید. صبر منو امتحان نکنید

 همراه بهار و رسپینا رفتیم بیرون. به نرده ها نگاه کردم

 نهههه دالرام. امروز روز اول -بهار: 

 انخب باشه. دور و بر و بپایید بخشی و سرمد نی -

 :تا نشستم رو نرده رادمنه که داشت رد میشد با دیدن من گفت

 خانم دالرام -

 :به دالرام تاکید کرد. البد حرفای منو تو کالس شنید. ادامه داد

 اینجا مدرسه هستا -

 از نرده پایین اومدم. رادمنه رفت

 این دیگه زیادی داره پروو میشه ها -من: 

 وله کن بریم پایین -رسپینا: 

شروع کردم بدگویی از این معلم رفتی ستیم رو زمین و  ش شه حیا  ن م حیا . گو
 جدید. اکیس آیسان اومدن و روبه روی ما نشستن و شروع کردن به تیکه انداختن

 شما کار و زندگی ندارید انقدر پیگیر مایید؟ -بهار: 

 چرت نگو. همین مونده پیگیر شما باشیم -ژینوس: 

 مگس دارید باالسرمون ویز ویز میکنیدمشخصه دیگه. عین  -رسپینا: 

 دهنتو ببند بابا -ژینوس: 
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با حرص به ژینوس نگاه کردم. به من توهین میکرد جوابشتتتو میدادم اما تحمل 
 نداشتم به دوستام چیزی بگن

 :بلند شدمو موهاشو گرفتم و گفتم

 چی زر زدی؟ -

 :آیسان با حرص دستمو کشید و گفت

 اردست کثیفتو از دوست من برد -

 .با حرص آیسان و هل دادم. افتاد پایین. بهار و رسپینا هم اومدن

ژینوس اومد ستتمتم رستتپینا که کاراته میرفت یه حرکت پا زد تو شتتکم ژینوس. 
آیسان اومد سمتم موهامو گرفت. بهار دستاشو محکم گرفت. اصال بد وضعی بود. 

 با سوت خانم بخشی هممون از هم جدا شدیم

~~~~~~ 

 تر هستیم. روبه روی خانم سرمد اعصبانیاالن تو دف

 جالب اینه این رادمنه هم بود

چون معلما خودشون اتاق جدا برای استراحت داشتن که اونجا کمد بزرگی بود که 
 متعلق به هرکدومشون بود و یه میز ناهارخوری بزرو و صندلی و اینا

 دفتر جای خانم سرمد و خانم بخشی بود فقط

 شما بی مصرفا شروع کردید؟باز نیومده  -سرمد: 

 این دالرام شروع کرد -آیسان: 

 عجب پرویی هستا. سه ساعت تیکه مینداختن بعد به من میگه تو شروع کردی

 حرف الکی نزن. چی میگی؟ من بودم البد سه ساعت اومدم تیکه انداختم -من: 

 حرف نزن بابا -ژینوس: 
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 تو حررررف نزن -بهار: 

 صداتونو ببرید -آیسان: 

 اول صدای خودتو ببر بعد بیا حرف بزن -رسپینا: 

 :رادمنه با تعجب نگامون میکرد. خانم سرمد با اعصبانیت گفت

کشتتید. روز اول باز پریدید به هم. به اولیا تک ستتاکت شتتید ببینم. خجالت نمی -
 تکتون زن  میزنم بیان تکلیف منو مشخص کنن

ه ترس و تو چشتتای هممون دید وااای دایان صتتبح به من تذکر داد. انگار رادمن
 :چون گفت

شونه به اولیا  - سرمد من حق دخالت ندارم اما اگه عیبی نداره چون روز اول خانم 
 زن  نزنید

 :آخخخخ پسر خدا تورو نگه داره. خانم سرمد با عشق لبخندی زدو گفت

 فقط بخا ر شما. شما هم سریع از جلو چشای من دور شید -

 تند رفتیم بیرون

~~~~~~ 

تو راه برگشتتتت به خونه بودیم. با بهار و رستتتپینا  بق معمول درحال خنده و َادا 
 بازی بودیمو تا نزدیک خونه شدیم

 بچه ها من دیگه برم -من: 

 مارو آخر خونتون دعوت نکردی -رسپینا: 

 باشه دعوتتون میکنم -

 کی؟  -بهار: 

 امروز، فردا. نمیدونم. فعال خداحافظ -
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سمت خونه. در با شت. روبه رفتم  ساختمون و باز میذا سرایدار در ورودی  ز بود. 
شه پاتوق جدیدمون اینجا  ساختمونمون یه پارک بزرو بود. از ایندفعه یادم با روی 
سور و زدم. تو کیفم دنبال کلید میچرخید. اما حاال مگه پیدا  سان شه. رفتم تو و آ با

 میشه؟

شتمه. برگشتم ببینم کیه که با دید شتمه رسما احساس کردم یکی پ ن کسی که پ
 گریختم

 این اینجا چیکار میکنه؟؟؟؟؟

 سامی رادمنه. معلم ریاضی

 اونم با دیدن من تعجب کرد

 منو تعقیب میکنید؟ -من: 

 :سعی کرد با خونسردی بگه

 برای اومدن به خونه خودم باید جواب پس بدم -

شد. عجب حوری گیر  سایمونه. خوب  ضی جدیدمون هم مون به به. ببین معلم ریا
 اومد. نمره بگیریم ازش

شدیم. دکمه  سور  سان ست . ۴رو زدم. اونم دکمه  ٣وارد آ به به َبقه باال ما هم ه
 که. هرکاری میکردم کلید و پیدا نمیکردم. ای بابا. دلناز و دایانم نیستن که

شتتتد. رادمنه بیخیال به جلو زل تمام کتابامو ریختم بیرون اما حاال مگه پیدا می
 ابامو جمع کردمزده بود. کت

 چیکار کنم. هیچکی خونه نیست پی من چیکار کنم. به این بگم گوشیشو بده

 االن میگه چقدر پروو هست

شد.  سته  سور ب سته چیکار کنم. در آسان شت در ب شد. چیکار کنم برم. اما پ در باز 
رادمنه با تعجب به من نگاه کرد.  بقه چهار آستتانستتور ایستتتاد. رادمنه پیاده 

 پشت سرش. چطوری بهه بگم گوشیتو بهم بده بزنگمشد. منم 
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سم دیر  سمت من. منم تا اومدم وای شت  ستاد و با یه حرکت برگ یهو رادمنه وای
 شده بود و صاف رفتم تو شکمه

 چرا داری میای دنبالم؟ -رادمنه: 

 ای خدا. چقدر من ضایعم

 راسته کلیدمو جا گذاشتم. میشه.... گوشیتونو بدید -من: 

 ل گوشیشو باز کرد و داد به من. به به آیفونرادمنه قف

11pro max 

 :البته منم گوشیم همینه. رادمنه رفت داخل واحد و به من گفت

 کار داشتی بیا تو -

شتتماره دایان و گرفتم که در کمال تعجب دیدم شتتماره دایان تو گوشتتی رادمنه 
 سیو هست

 دایان ~

 تند رادمنه و صدا کردم

 کجا میشناسی؟تو داداش منو از   -من: 

 داداشت کیه؟ -

 دایان -

 :رادمنه با تعجب گفت

 تو خواهر دااایانی؟ -

 آره -

 سامی با تعجب ابروهاشو انداخت باال. بعد رفت خونه دوباره
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بوق جواب داد. حاال اگه من زن  میزدم اصتتتال جواب  ٣شتتتماره رو گرفتم. بعد 
 دادنمی

 دایان: + بههههه. داش سامی خودمونه که

 سالم دایان -من: 

 دالاارم؟ +

 آره منم -

 ...تو با گوشی سامی +

 بعد تعریف میکنم. فقط بگو که کی میای خونه. من کلید و جا گذاشتم -

 من تا بعدازظهر  ول میکشه کارم خواهری. زن  بزن به دلناز +

 باشه برو. کاری نداری -

 نه. خداحافظ +

زم ستتیو باشتته جفت پا میرم تو قطع کردم. شتتماره دلناز و گرفتم. اگه شتتماره دلنا
 صورت این سامی رادمنه

شه جواب  سه با ستم تو کال اما نبود. خیلی بوق خورد اما دلناز جواب نداد. میدون
 نمیده. داشتم قطع میکردم که صدای آرومی از پشت گوشی اومد

 الو خواهر -من: 

 دالرام تویی؟ -

 آره ببخشید زن  زدم -

 .....مگه نگفتم زن -

 میادصدات ن -

 میگم مگه نگفتم وسط کالسم زن  نزن -
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 ببخشید فقط میخواستم بدونم کی میای من کلید و جا گذاشتم دایانم زود نمیاد -

وااای خدا. منم امروز دیر میام. تازه میخواستتتم زن  بزنم خونه بگم خودت برای  -
 خودت غذا درست کن

 چیکار کنم -

 برنداشتیتو آخر من و از حرص دق میدی. چرا کلید  -

 جا گذاشتم خب -

 ای باباااا -

 من میرم خونه رسپینا -

 باشه خواهری. رسیدی زن  بزن -

 باشه فعال -

قطع کردم. در خونه ستتتامی باز بود. خودش نبود. رفتم دمه در. خب چی بهه 
 بگم. چطوری صداش کنم

ست کدوم قبر  -من:  سامی........ معلوم نی ستونی آقای رادمنه....... آقا..... آقا 
 هست

یهو جلوم ظاهر شتتد. یا خداااا. اینهمه محترم صتتدا کردما. حاال یه چیز گفتم ظاهر 
 شد

 چیشد؟ -سامی: 

 :گوشیو بهه دادمو گفتم

 ممنون با اجازه -

 :اومدم برم که سامی گفت

 دالرام اگه کسی نیست خونه بیا تو تا داداشت اینا بیان -
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 ممنون من میرم خونه رسپینا اینا -

فشی کردم و رفتم. رفتم خونه ویالیی رستتپینا اینا. درشتتون  بق معمول باز خداحا
 بود

 رفتم و در اصلی رو زدم. خواهرش رویا در و باز کرد

 بغله کردم

 از این ورا -رویا: 

 دیگه ببخشید کسی خونه نبود من کلیدم جا گذاشتم -

 خیلی خوش اومدی. رسپینا دستشویی هست. برو بشین -

ساله ای بود. دانشگاه میرفت هنوزم اما در کنار اینا   ٢٣رویا دختر رو مبل نشستم. 
 تو منشی یه دندون پزشکی بود

سال پیه تصادف کردن و از اون به بعد رویا، رسپینا رو بزرو  ۵پدر و مادر رسپینا 
 ٢٣کرد. حواستته شتتیه دن  رو رستتپینا بود. نون آور خونه رویا بود. یه دختر 

 کشید انقدر فشار کارا روش بودختی میساله تو این سن خیلی س

 :رسپینا اومد از دستشویی بیرون. با دیدن من گفت

 اع دالااارام. تو اینجا چیکار میکنی؟ -

 میخوای برم -

 چرت نگو -

 بغلم کرد. براش تعریف کردم چرا اومدم. باهم رفتیم اتاقه

 رو صندلی میز تحریرش نشستم. رو تخته نشست

 ار بگو بیاد یع خبر تووووپ دارم براتونزن  بزن به به -من: 

 بگو بگو -رسپینا: 
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 نه اول به بهتر بزن  بیاد -

 رسپینا به بهار زن  زد و گفت بیاد سریع

 دیقه دیگه اینجام ۵گفت   -رسپینا: 

 دیقه دیگه ۵بعله بعله  -

 • نیم ساعت بعد •

اومد تو و  منو رستتپینا داشتتتیم مگس میپروندیم. که یهو در محکم باز شتتد و بهار 
 :گفت

 سوپراااایز. زود اومدم؟ -

 :در و بست و رو تخت نشست. چشامو ریز کردم براشو گفتم

 االن فکر میکنی زود اومدی -

 خب ببخشید. ترافیک بود -

همچین میگی ترافیک بود انگار با ماشین شخصیت داشتی میومدی. بگو  -رسپینا: 
 داشتم پیاده میومدم دیر شد دیگه

  ضایع نکنید. موضوع مهم چیهحاال -بهار: 

 براشون موضوع همسایگی من با رادمنشو تعریف کردم

 شتتتتت. شوخی نکن -بهار: 

 به نشرت سه ساعت زر زدم دارم شوخی میکنم -من: 

 یعنی با دایانم دوسته -رسپینا: 

شاخ در می - شتم  صال دا سیو آره بابا. ا شیه  سم دایان تو گو آوردم وقتی دیدم ا
 بود

 فقط اونجا که رفتی تو شکمه - بهار:
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رستتتپینا و بهار شتتتروع کردن به خنده. رویا صتتتدامون کرد بیایم ناهار. بعد ناهار 
تصتتمیم گرفتیم بریم بیرون. من که با لباس مدرستته بودم. از رستتپینا لباس گرفتم. 

 .هودی صورتی و شلوار جین آبی

 مااااارویا گفت زود برگردیم. ما هم گفتیم حت .باهم رفتیم بیرون

~~~~~~ 

 واااای -بهار: 

 چیشده؟ -ما: 

 بار زن  زدن ۶مامانم و دلناز هرکدوم  -بهار: 

 شب بود. وای خدایا. دلناز منو دار میزنه ٩ساعت 

 وااای رویا هم زن  زده چندبار -رسپینا: 

 بدبخت شدیم. بدو گوشیتونو بدید من به دلناز بزنگم -من: 

 دلناز با اعصبانیت جواب دادبا گوشی بهار زن  زدم به دلناز. 

 دلناز: + الو

 سالم خواهر -من: 

 خواهر درد. معلوم هست این وقت شب کجا هستین هاااا؟ +

 وا. خونٔه چیزیم دیگه...چیز -

 رسپینا و بهار عالمت دادن بگم خونه رسپینا

 خونه رسپینا -من: 

ن + ن  زدم. اون خیلی نگران بود. چرا تلف یا ز به رو ن  نکن.  اتونو جواب منو ر
 دید. ما رو کشتید از نگرانینمی

 ندیدیم -
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 کجاااایید؟ +

 خیابون ولیعصر -

بالتون. تو آخر منو از حرص  + یام دن ید ب ید. صتتتبر کن جا چه غلطی میکن آخه اون
 میکشی دالااارام. لوکیشن بفرست بیام

 قطع کرد. لوکیشن براش فرستادم. بچه ها هم به خواهر و مادرشون خبر دادن

 از با اون فلوکسه اومد دنبالمون. بهار و رسپینا رفتن پشت نشستن من جلودلن

 سالم -من: 

 سالم -بهار و رسپینا: 

 علیک سالم. معلوم هست دارید چیکار میکنید. میخواید ماها رو دق بدید -دلناز: 

 تا خونه های بچه ها دلناز یه سره غر زد. رسپینا و بهار و رسوند

داخل. دمه آسانسور هیکل ورزیده سامی رو دیدم. حواسه و رفتیم خونه. رفتیم 
سامی با حرص  سور بیاد پایین. دلناز بدون توجه به  سان به ما نبود و منتشر بود آ

 :گفت

 میشنوی چی میگم دالرام -

 به سامی آروم سالم گفتیم. اونم جواب داد

 راسته و بخوای اصال حواسم نبود چی میگی -من: 

را انقدر حرصتتتم میدی. هااان؟ به خدا همه اینا رو به دایان وااای خدا چ -دلناز: 
 میگم

 :با اسم دایان با ترس گفتم

 نه به دایان چیزی نگیا -

 اتفاقا خوبشم میگم -
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شو انداخت پایین. بایدم بخنده با این ترس من از دایان. وارد  سر سامی با خنده 
 و زدیم ۴و  ٣آسانسور زدیم. دکمه 

 ب تو خیابون ولیعصر چیکار میکردید؟تا این وقت ش -دلناز: 

 کافی شاپ رفته بودیم  -من: 

 بیخووووود. چرا تا میای تهران یه روز نمیتونی خونه بمونی هان -

 دلناز بس کن یه بند داری غر میزنی -

 خدا خدا میکنم تابستون بیاد سریع تر بری رشت. انقدر از دستت حرص نخورم -

شده سریع رفتم بیرون.  سامی بدون توجه به جلو خیره  شد  سور باز  بود. در آسان
 دلنازم پشت سرم اومد

 رفتم دمه در واحد منتشر بودم دلناز در و باز کنه

 با گوشی کی زن  زدی به من؟ -دلناز: 

 کی؟ -

 صبح بعد مدرسه -

 با گوشی همین آقایی که کنارمون بود -

 واای خدا. چرا نگفتی ازش تشکر کنم -

 از بس غر زدی -

پا از  بقه باال میومد و بعد صدای بسته شدن واحد که نشون میداد سامی صدای 
 رفته خونه

 ای بابا االن این کلید بی صاحاب شده من پیدا نیست..... آها اینجاست -دلناز: 

از کیفه در آورد در و باز کرد. تند رفتم اتاقم و در و بستم. حوصله غر زدنای دلناز 
شیم ساعت با گو شتم. نیم  شام   و ندا شت برای  کار کردم بعد رفتم پایین. دلناز دا

 کتلت درست میکرد
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 دایان هنوز نیومده بود. رو مبل لم دادم و با گوشیم کار کردم

 بسه دیگه سرت یه سره تو گوشیته -دلناز: 

 َاه مامان ولم کرد تو ولم نمیکنی. چقدر غر میزنی -من: 

 شب با دوستات بیرونی ٩ولت کردم تا  -

 به دایان نگیا. بعد به بابا میگه، بابا من و میکشهدلناز  -

 به یک شر  -

 چه شر ی -

 قول بدی دیگه تا این وقت شب بیرون نمیری -

 وله کن انجام میدم

 رفتم بوسه کردم و گفتم باشه

 وارد شددایان در و با کلید باز کرد و 

 :با دیدن ما گفت

 َاه َاه چه خواهرای زشتی -

 خسته نباشی. چه عجب ما تورو دیدیم -دلناز: 

 خسته نباشی آقااااا دایان -من: 

 دایان درو بست و اومد آشپزخونه

 کنیم دیگهدیگه ما هم همه کار می -دایان: 

 آره آره -من: 

 مسخره میکنی؟ -دایان: 

 یا دم دایان بگو ببینم شاخ دارم -
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 :دایان فهمید ضایع شده. تند گفت

 خب حاال هرچی. یک ساعت با دوستام بیرون بودم -

 عرعرعر -

 دو ساعت -

 آره آره -

 سه ساعت -

 خوددددتی -

 تا االن با رفیقام بیرون بودم ۵بروبابا. اصال از ساعت  -

ناز:  ئه این دال -دل به تو خوش کردم میخوای الگو عد من دلم و  عا که. ب رام واق
 .باشی

 رفتم تو هال نشستم. دایان لباسشو عوض کرد و اومد نشست

 با سامی بیرون بودی؟ -من: 

به توچه. وایسا ببینم. تو سامی رو از کجا میشناسی. با تلفن اون چرا زن   -دایان: 
 زدی

 خب ایشون همسایه جدیدمونه و معلم جدید ریاضیمون -

 شوووخی نکن. معلم ریاضیت سامی هست؟ -

 آره. تو ساختمون دیدمه تعجب کردم -

 آهاع. حاال بیا بغل داداشت ببینم -

رفتم بغله نشستم. هردو با گوشیامون کار کردیم. دلناز داشت سفره میچید که با 
 :دیدن ما گفت

 چخبرتونه. پاشید بیاید شام بخوریم -
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~~~~~~ 

 • دو هفته بعد •

ه کز کرده بودیم. آیستتان اینا زن  دوم بود زن  تفریح. با بهار و رستتپینا یه گوشتت
 اونور داشتن با خانم سرمد حرف میزدن

 دارن پاچه خواری میکننا -بهار: 

 مگه کار دیگه ای جز پاچه خواری دارن؟ -رسپینا: 

 آیسان و ژینوس اومدن به گوشه نشستن

 :بلند تیکه انداختم

 ماشااهلل چطوری این حجم از خودشیرینی رو با خودت حمل میکنی -

 با منی؟ -ن: آیسا

 :با لبخند ملیحی برگشتم سمته گفتم

 مگه خودشیرینی سریع به خودت میگیری -

 کامال معلومه داری به من تیکه میندازی -

 اصال دوست دارم تیکه بندازم. مشکل داری بیا حله کنیم -

 باشه -

سان انتشار چنین  صال از آی سمتم. یهو یه چک محکم ازش خوردم. ا شد اومد  بلند 
سپینا جین کاری صه زد. بهار و ر سوخت. با تمام حر صورتم  شتم. یه  رف  و ندا

ست بلند نکردن  سمت من. تاحاال پدر و مادرم رو من د شتاب زده اومدن  زدن و 
 این کرده

 نمیخواستم دعوا راه بیفته ولی جوری براش جبران بکنم که نفهمه از کجا خورده

 :پوزخندی زدم و گفتم
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 ونزمین گرده آیسان جووو -

شدن محکم  سته  ستم. ب سو در و محکم ب صبانیت رفتم کال زن  کالس خورد. با اع
 در همانا و صدای آآآآخ سامی همانا

 با ترس برگشتم دیدم سامی دماغشو گرفته

 َاه االن ریاضی نحس و داشتیم

بدون عذرخواهی با اعصبانیت تمام رفتم نشستم. رفتم کنار دیوار نشستم. بهارم با 
 رمترس نشست کنا

نشست با ترس به اعصبانیت من نگاه کرد. منو رسپینا که اومده بود جلوی ما می
 میزنه؟ دالرام سعادت و.... نشونه میدم

~~~~~ 

سرمو گذاشته بودم رو میز و داشتم به انتقام از آیسان عوضی فکر میکردم که دیدم 
انیت هعی پای بهار میخوره بهم. اهمیت ندادم. دیدم نیشتتتگون گرفت. با اعصتتتب
 سرمو بلند کردم که فحشه بگیرم دیدم سامی با چهره عصبی باال سرمه

 گریختم رسما

 برو بیرون -سامی: 

 ....اما -

 بروووو بیرون -

به جهنم. اعصاب این کالس و ندارم. خیلی خونسرد کیفمو برداشتم و رفتم بیرون. 
 .تو حیا  نشستم تا زن  خورد

 خداروشکر سرمد و بخشی متوجه نشدن

   به صدا در اومد. همه اومدن پایین برن خونه هاشونزن

 بهار و رسپینا اومدن سمت من
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 خوبی -رسپینا: 

 نخیر -

 زیر چشمتم داره کبود میشه -

 بیخیال شما برید من یه کاری دارم -

 چه کاری -بهار: 

 بعدا میگم -

شو جمع  سایال شت و سامی بود دا سمون. کالس خالی بود فقط  رفتم  بقه باال کال
 میکرد

 :با دیدن من گفت

 چیزی شده -

با حرص در کالس و بستتتم. معلم نچستتب. با خونستتردی رفتم پیشتته. وقتی 
شت. یه پله. میز  سمون دا ستیم بریم پیه میز معلم و تخته به برآمدگی کال میخوا

 معلم و تخته باالی پله بود

 رفتم باالی پله

ری ندارم. تازه ببین آقای رادمنه این دومین جلستتتت هستتتت و من کا -من: 
شما فکر کنید  سه معروفم. حاال به هرچی.  سی. من تو این مدر شنا واردی منو نمی
به بی ادبی و گستتتتاخی. اما اگه دفعه بعد بیاید جلوی بچه ها اینطوری با من 

 حرف بزنید

 سامی اومد سمتم و اون میمومد جلو من میرفتم عقب

 :سامی با اخم گفت

 میکنی؟ یا کاری میکنی من جلوی بچه ها ضایع شم؟چیکار میکنی مثال؟ اخراجم  -

 با ترس رفتم عقب. چقدر هیکله گندستا. غلط کردم هیچکاری نمیکنم
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یهو از اون پله افتادمو محکم افتادم رو میز اول و پرت شتتتدم پایین. فکر کنم کمرم 
 شکست. کمرم یه تیر بدی کشید

 .:سامی با ترس گفت

 چیشد؟ -

سمتم. خانم یوسفی  معلم دینمون و آقای کشاف معلم جغرافیمون اومدن تو اومد 
 کالس

 :با دیدن من تند اومدن سمتم و گفتن

 خوبی دالرام -

 :داشتم از درد میمردم اما لبخند زدمو گفتم

 آره آره -

 رنگت پریده. آقای رادمنه چیشد؟ -یوسفی: 

 زد پشت پشتی راه رفت پرت شد پایینداشت با من حرف می -رادمنه: 

 بریم به خانم سرمد بگم زن  بزنه اولیات -: کشاف

 وااااای سرمد. منو با اسلحه تیربارانم میکنه

 نههههه خوبم مرسی -من: 

 چی چیو خوبم. بلند شو دالرام -رادمنه: 

 گفتم که خوبم  -من: 

 به این باشه بلند نمیشه. بیاید بلندش کنیم -یوسفی: 

 بلندم کردن. تیر بدی کشید

شت تلفتی حرف میزد با منو بزور از پله  سرمد دا سرمد و زدن.  ها بردن پایین. در 
 :دیدن من قرمز شد. با حرص تلفن و قطع کرد و گفت
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 بااازم تو؟ باز چه غلطی کردی -

 بیا من دارم میمیرم این میگه چه غلطی کردی. اینم از  رز صحبت مدیر مدرسه

 :خداروشکر سامی به کمکم شتافت و گفت

هی افتاد. من دیدمه بی تقصتتیر بود. بی زحمت با اولیاش خانم ستترمد اشتتتبا -
 تماس بگیرید بیان ببرنه

صندلی. خانم یوسفی هعی حالم و می شستم رو  سرمد یه بند غر میزد. ن پرسید و 
 زنیکه چاق و غرغرو

 نههه نمیخواد به اولیام زن  بزنید. من خوبم بابا -من: 

 تو کجات خوبه. لج نکن دالرام -کشاف: 

 خدا خوبمبه  -

 به حرفه توجه نکنید شما زن  بزنید -سامی: 

شت کرده هیچ  سب. فقط هیکل در سخره و نچ ای بزنم فکتو بیارم پایین. معلم م
 مغزی تو کله نیست

 سرمد زن  زد به خواهرم. مطمئنا االن خونست

 چون امروز کالس داشت

 • نیم ساعت بعد •

ستترمد هم با غیظ منو نگاه  خانم یوستتفی و آقای کشتتاف رفتن. اما ستتامی موند.
 کرد. یعنی تنها بودیم رسما منو میترکوندمی

هیچ در زدنی باز شد و دلناز با دلهره اومد تو و یه سالم سرسری کرد   یهو در بدون
 و نشست پایین پام

 حالت خوبه خواهری؟ -دلناز: 

 خوبم خوبم -
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دی تمام دستتت و بایدم بگی خوبم. هرروز یه گند. آخه داری مگه میری کوهنور  -
 پات کبوده دائم

 حاال میریم بیرون حرف می زنیم من خوبم -

 :وااای تموم کن. دلناز حرصی نگام کرد و گفت

تو زبون آدم حالیت نمیشتتته. نمیفهمی مامان و بابا تورو به من و دایان امانت  -
 دادن هرروز برو خودتو ناقص کن

 باور کن خوبم -

 د شوآره از رن  پریدت مشخصه. بلن -

 چطوری بلند میشدم. نمیتونم

 خواهر نمیتونم -من: 

 یعنیییی چی نمیتونم -

 خب کمرم تیر میکشه توان راه رفتن ندارم -

 سرمد با غیظ سرشو برام تکون داد. بروبابا

 خب من چیکار کنم. نکنه انتشار داری کولت بگیرم -دلناز: 

 نمیدونم یه کاری بکن من نمیتونم راه برم -

 ام منو حرص ندهههههدالااار  -

 با ترس با شدت پاشدم کمرم تیری کشید و تند نشستم

 :دلناز با نگران گفت

 خوبی عزیزم؟ -

 دلناز خانم اگه مشکلی نمیبینید من بغله کنم بیارمه تا ماشینتون -سامی: 
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سامی. انگار با یه بچه  ستا این  شد قد نعلبکی. خیلی پروو ه سرمد  شای خانم  چ
 خداروشکر از دلناز مطمئن بودم که جواب رد میده رفه. بغله کنم؟. 

 :دلناز نگاهی به من انداخت و گفت

 زحمت نشه براتون -

 واااااا جاااان؟ االن خواهر من قبول کرد؟ نه این امکان نداره

 سامی اومد سمتم و با یه حرکت بغلم کرد

 تو جثه بزرگه گم شده بودم. حواسه به جلوش بود. اخم ریزی کرده بود

 در جذابهچق

 :دید دارم نگاش میکنم. پوزخندی زد و گفت

 دختر دبیرستانیا چقدر کوچولو هستن -

شت تو فلوکس دلناز. با تعجب به فلوکسه  سامی منو گذا با حرص نگاش کردم. 
 نگاه کرد

 میخواید من باهاتون بیام؟ کمک نیاز ندارید -سامی: 

ستتون درد نکنه. االن به دایان زن  م -دلناز:  سونه این ولوله نه د شو بر یزنم خود
 رو ببریم دکتر

چرا با من عین بچه ها رفتار میکنن. اونروز منو بردن دکتر و دکتر گفت باید یک 
 هفته استراحت کنه. پسسسسسس یه خبر خوب

نباید تا یک هفته برم مدرسه. انقدر ذوق کردم. کلی قربون صدقه جد و آباد سامی 
 رام بیفتهرفتم که باعث شد چنین اتفاقی ب

~~~~~ 
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یک هفته گذشت. تو این یک هفته دایان و دلناز عین چی از من مراقبت میکردن. 
حالم خیلی خوب شتتتده بود ولی الکی خودمو میزدم به مریضتتتی که بیشتتتتر نرم 

 مدرسه

یک هفته و سه روز گذشته بود. هیچکس خونه نبود و همه سرکار بودن. داشتم با 
 2:15در و زد. به ساعت نگاه کردم مامان چت میکردم که یکی زن  

 االن که نه دایان میاد نه دلناز

 با تعجب رفتم در و باز کردم که دیدم سامی دمه در

 :با دیدن من لبخندی زد و گفت

 حالت چطوره؟ -

 :هنوز کینه اونروز که بیرونم کرد و داشتم. با حرص گفتم

 خوبم -

 دایان هست. هرچی زن  میزنم جواب نمیده -

 رنخی -

 در و محکم کوبیدم. عوضی. یادش رفته چطوری پرتم کرد بیرون

 رفتن نشستم و ادامه چتم و با مامان کردم. اما یاد کارم افتادم

صیر منه. چرا باهاش  شدما. بیچاره مگه چیکار کرده. همه اینکارا تق ستاخ  چقدر گ
 اینجوری رفتار کردم. وااای خدا. نکنه لج کنه نمرمو پایین بده

 یشم. باید برم ازش عذرخواهی کنمبدبخت م

 تند کلید و انداختم تو جیبم. گوشیمو گرفتم و از پله ها رفتم  بقه باال

اما تو راپله بودم که صتتدای آیستتان به گوشتتم رستتید. کنجکاو رفتم باالترین پله. 
 جوری که خودم معلم نباشم

 دیدم آیسان داره دمه در خونه سامی با سامی حرف میزنه
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 چیشده؟ این عجوزه اینجا چیکار میکنه یا ابولفضل

سان با حالت لوسی  شت لبخند میزد. آی سامی به چهارچوب در تکیه داده بود و دا
 :گفت

 با من بد حرف زدی ولی من باز اومدم ببینمت -

 خوش اومدی عزیزم -سامی: 

 جاااااان؟ تو دو هفته این آیسان مخ سامی و زد. درووووه

 ا میخوای برم؟حاال بیام تو؟ ی -آیسان: 

 بیا تو لوس خانم -سامی: 

شده ؟ اینا  ست. چراااا. دقیقا چی سامی تک خنده ای کرد و در و ب سان رفت تو.  آی
 باهم. نه دروغه

 تند به بهار و رسپینا تو واتساپ زن  زدم

 رسپینا جواب داد

 بعد چند دقیقه هم بهار

 کجایید؟  -من: 

 برمیگردمسالم من تازه دارم از کالس زبان  -بهار: 

 سالم خوبید؟ منم خونه هستم -رسپینا: 

تا جایی که میتونید ستتریع خودتونو برستتونید خونمون. این صتتحنه رو از  -من: 
 دست ندید

 چیشدهههه -بهار: 

 یه چیز عالی. لوکیشن خونمون و میفرستم سریع بیاد -
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ه تند قطع کردم و لوکیشتتن و فرستتتادم. بچه ها نیم ستتاعت بعد رستتیدن. تو راپل
 نشسته بودم که دیدم بهار و رسپینا دارن در واحد ما رو میزنن

 :تند از راپله گفتم

 پیس پیسسس. بیاید آروم باال -

 اونجا چیکار میکنی -رسپینا: 

 بدویید بیاید -

بچه هآ اومدن باال. تند براشون قضیه رو تعریف کردن. دهن هردوشون باز مونده 
 بود

ن یه فکر خفن کردم. یه نقشتته برای جبران اون تا موقعی که شتتما بیاید م -من: 
 چکی که از آیسان خوردم

 :براشون مفصل تعریف کردم. بهار تند گفت

 چرت نگو پای سامی در میونه -

 عزیزم تر و خشک باهم میسوزه -من: 

 پس اوکی حله من هستم -رسپینا: 

 سریع عکسو بگیریدا -من: 

 باااشه -بهار: 

شتم نفس عمیقی کشیدم. رفتم در  ستاده   و زدم. رسپینا و بهار هم پ صله وای با فا
 بودن

 سامی در و باز کرد

 :با دیدنم اخماش رفت تو هم و گفت

 بله؟ -
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 راسته خوب هستین -

 بله -

 میخواستم ازتون یه عذرخواهی کنم -

 سامی با تعجب به منو بهار و رسپینا نگاه کرد. زود باش آیسان بیا دمه در دیگه

 ا خیلی بد حرف زدم اما شما خیلی به من کمک کردیدمن با شم -من: 

 مشکلی نیست -سامی: 

 نه مشکله.... یعنی.... وایستید -

 بدو دیگه آیسان بیا دمه در

 شما خیلی خوشتیس هستید. یعنی اون زاویه صورتتون -من: 

 سامی تعجب کرد. باید میگفتم که آیسان بیاد دمه در

سان تند ا شم گرفت و آی شکر نق سید. البد بهه خدارو سامی تر ومد دمه در. انگار 
 گفته بود نیاد دمه در

 کردآیسان با اخم نگاه می

 سووووپرایززززز -من: 

 آیسان و سامی تعجب کردن

 خیلی به هم میاید مبارک باااشه -من: 

 مبارکهههه -بهار و رسپینا: 

گم با آیستتان ترستتید. حتما فکر میکنه من االن میرم به همه بچه های مدرستته می
 سامی دوسته. خب آفرین درست فکر میکنه

 چون میخوام آبروشو ببرم

 این به اون در آیسان خانم
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 کاری کنم از مدرسه اخراج کنم

 ما مزاحم وقت عشقیتون نمیشیم. با اجازه -من: 

تند با بهار و رسپینا رفتم خونمون. باهم خندیدیم. عکسی که بهار گرفته بود و نگاه 
 ی گرفته ازشونکردم اوه عجب عکس

 عالی. اینم مدرک اگه حرف و باور نکردن

 یهو در با کلید باز شد و دایان و دلناز باهم اومدن

 سالم بچه ها -دلناز: 

 اع همه زشتا جمع شدن که -دایان: 

رستتتپینا و بهار دلناز و بغل گرفتن و خونه جدید و تبریک گفتن و با دایان دستتتت 
 دادن

 وردید؟قربون شما. چیزی خ -دلناز: 

 نه ما تازه اومدیم -بهار: 

میبینم دالرام خانمم خیلی ستترحال از جاش پاشتتده. تا صتتبح که میگفتی  -دایان: 
 نمیتونم پاشم

 وااای به کل کمر درد ساختگیمو یادم رفته بود

 چیز..... چیز -من: 

 مارو گول میزنی نه؟ -دلناز: 

 نه بابا یکم پاشدم ورزش کردم خوب شدم -

 بیشتر سوال پیچم نکنن دست رسپینا و بهار و گرفتم و رفتیم باال اتاقمبرای اینکه 

~~~~~~ 
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شاپ یه چیز  صمیم گرفتیم بریم کافی  بعد از ناهار با بهار و رسپینا اومدیم بیرون. ت
 بخوریم بعد بریم دور دور

 نشسته بودیم و من یه شیک شکالت سفارش دادم

 بهار یه قهوه ترک و رسپینا آیس پک

 خریدیم یه کیکم

 ولی خدایی این پارک روبه روی خونتونم خوبه ها -رسپینا: 

 آره تصمیم دارم پاتوق جدیدمون اونجا باشه -من: 

 نمیبینی چقدر پسر اونجان. به نشرت دلناز و دایان بهت اجازه میدن -بهار: 

 ول کن بابا اونا که هیچوقت نیستن.... بچه ها من برم دستشویی االن میام -

 :تم دستشویی. با تعجب دیدم رو آینه دستشویی با رژ نوشته بودپاشدم رف

 سارا ناناز. این شمارمه تماس بگیرید

حواسم به اون بود که محکم رفتم تو دیوار. یعنی نابود شدم. اما دقت کردم دیدم 
 دیوار نیست. یه کوچولو نرمه

 سرمو بلند کردم دیدم. آآآخ ای کاش نمیدیدم

 چقدر خوشگل

 سن خودم یا بزرگتر روبه روم بودیه پسره هم

 خیلی جدی بهم زل زده بود

 :تند ازش فاصله گرفتم و گفتم

 ببخشید -

 :سرتا پام و نگاه کرد گفت

 مهم نیست -
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سرم یعنی رسما کورم. دفعه قبل  رفتم دستشویی. عجب چیز خفنی بود. خاک تو 
 رفتم تو سامی االنم این

 شستیاومدم از دستشویی بیرون. داشت دستاشو م

 منم بیخیال رفتم دستامو شستم

 من تایمازم -پسر: 

 اوه چقدر بی مقدمه. اصال با من بود یا شایدم از این هندزفری ها تو گوششه

 با منی؟ -من: 

 شیر آب و بست و لم داد و گفت:

 به غیر از تو هم مگه کسی هست؟ -

 نه.... راسته.... نمیدونم چی بگم. خوشبختم -

 تو اسمت چیه؟ -

 دالرام -

 :یه جوری نگام کرد و گفت

 جالب -

 چی جالب؟ -

 اسمت. خداحافظ -

همین؟ رفت. حداقل یه شتتماره میدادی. مثال که چی االن استتممو فهمیدی. رفتم 
 پیه بچه ها و قضیه رو تعریف کردم

 پس مبارکه -بهار: 

اله چرت نگو بهار. یعنی چی اومد فقط پرسید. بگو ببینم همونی بود که ک -رسپینا: 
 سبز پررن  گذاشته بود یه پیرهن راه راه سفید مشکی پوشیده بود
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 تیپه کم و پیه له بود

 آره -

 رسپینا نکنه همونه که از کنارمون رد شد -بهار: 

 آره. اتفاقا به بهار گفتم جای دالرام خالی بیاد ببینه یکم فیض ببره  -رسپینا: 

 وله کنید بابا. بخورید -من: 

البته نگم کلی استوری و اینا گرفتیم و کلی واسه آیسان و ژینوس غذامونو خوردیم. 
 نقشه کشیدیم

بعد کافی شتتتاپ رفتیم دور زدیم تو خیابون و کال خوشتتتگذشتتتت. بعدم نخد نخد 
 هرکی رود خانه خود

~~~~~~ 

من بهار و رستتپینا و مامور کرده بودم که به هرکی رستتیدن بگن آیستتان و ستتامی 
 باهم دوستن

شم زیاد میکردم. آهاع من خودمم همین ضوع رو میگفتم پیاز داغ کارو میکردم. مو
 آیسان خانم اون چکی که ازت خودمو از حلقومت میارم بیرون

 زن  ورزش بود رفته بودیم پایین

 معلم ورزشمون و خیلی دوست داشتم و با اکیس ما خیلی صمیمی بود

 خانم دهقانی

 مرفته بودیم حیا . داشتیم والیبال بازی میکردی

 که با صدایی آشنا برگشتم

 آیسان

 از بازی خارج شدم
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 چیه -من: 

 ی چرت و پرت به همٔه بچه ها گفتی؟ به تو چه ربطی دارهچ -آیسان: 

سان خانم لوس چطوری  - ستم بچه ها بدونن این آی به من ربطی نداره اما میخوا
 تونست تو دو هفته مخ معلم ریاضی و بزنه. ماشااهلل با سرعتی که داری

 به تو ربطی نداره -

باشتته منم دخالتی نکردم. فقط به بچه ها گفتم معلم خوشتتتیپمون با آیستتان  -
 خودشیرین رل زد. گفتم آرزوی خوشبختی کنن برات

آیسان دوست داشت از شدت اعصبانیت بشینه گریه کنه. حقته بشین گریه کن. 
 منم پاپ کورن میخورم میخندم

 ابله بدبخت

 الرام خانمزمین گرده د -آیسان: 

صد تا چک. برو  - موافقم. دیدی تا منو چک زدی اینطوری آبروت رفت. اینم جای 
 آبروی رفتتو جمع کن پیه بچه ها. مخ زن

 به تو زندگی خصوصی من ربط نداره -

شی بدبختت  - شته با سان خانم. با من کاری دا واقعا نداره. ولی این به اون در آی
 میکنم. لوس خودشیرین

 تری رفتم سر بازی. آیسان هم با حرص رفت کالسهبا حس گنگس

 حقشه. سرمد اومد حیا 

 بیخیال بازیمو کردم

 سعادت مقنعتو بذار -سرمد: 

 ِاع واااااع. اینهمه از بچه ها مقنعشونو برداشتن بعد من اینجا فقط مشکل دارم

 ببین چقدر با من لجه ها
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 با اینم باید نشون بدم دنیا دست کیه

 سوری بشه فقط. برای تو هم نقشه ها دارمبذار چهارشنبه 

 مقنعمو گذاشتم

~~~~~~ 

 با مامان داشتم تماس تصویری حرف میزدم. دایان بغلم نشسته بود

 شب بود ٩ساعت 

 دلناز هم داشت جارو میزد

 خوشگل مامان همه چیز خوبه؟ درسا خوب هست؟ -مامان: 

 آره مامان همه چی خوبه نگران نباش -

 حتی خونهتو چی پسرم. را -

 آره آره مامان نگران نباش -دایان : 

 دلناز کو؟ -

 از صبح دلناز افتاده به جون خونه -دایان: 

خونه خودشه دیگه. بایدم به خونه برسه. به من بگو...... این دالرام که  -مامان: 
 اذیت نمیکنه. مدیر دوباره زن  نزده که

 خداروشکر فعال یک بار -دایان: 

 دیگه چراااا -

 به خدا کاری نکردم فقط افتادم همین. به دلناز زن  زدن بیاد دنبالم -: من

 وااای چرا مادر ؟باز تو شیطونی کردی -

 :دلناز که انگار حواسه به ما هم بود جاروبرقی رو خاموش کرد و گفت

 مامان بیا منو نجات بده از دست این. آخر منو از حرص میکشه -
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 خیلیم دلت بخواد -من: 

 تشو انداخت پشتم. لم دادم بههدایان دس

 مامان، بابا کو؟ -من: 

 اتاقه -

 برو صداش کن بیا ببینیمه -

شده بود. اما هنوز هم  سفید  شاش  ست. بابا اومد. ری ش دلناز هم اومد کنارمون ن
 جذاب بود

 سالم بهترین پدر -من: 

 سالم بابا -دایان: 

 سالم بابا -دلناز: 

 م علیکم. چطورید؟ خبری ازتون نیستبه پسرم و دخترام. سالبه -بابا: 

 هستیم دیگه ما هم سرکار. دالرامم که مدرسه -دلناز: 

 دالرام که اذیت نمیکنه -

 بابااااا. کی من اینا رو اذیت کردم -من: 

ستی. و منو مامان دلمون برای این دختر خوب  - شما دختر خوبی ه جان بابا. بله 
 و این دختر ته تغازی یه ذره شده

 ونه به صدا در اومد. تند گوشیمو. دادم به دایان و پاشدم رفتم در و باز کنمزن  خ

 یه لباس حلقه ای پوشیده بودم با ساق مشکی

 :دایان با اخم گفت

 تو نمیخواد در و باز کنی. بیا اینور -

 دایان پاشد و رفت در و باز کرد
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 به به داااااش سامی -دایان: 

 :امی با خنده گفتپشت در بودم و سامی و نمیدیدم. س

 دو دیقه پیه باهم بودیما -

 دیگه ما دلمون برای رفیقمون تن  میشه -

 زبون نریز پسر. بگو ببینم خواهرت هست؟ -

 خواهرم؟ دلناز؟ -

 نه دالرام -

 چیزی شده؟ -

 یه کاری باهاش دارم -

رد. اوهوع. با من کار داره. تند رفتم دمه در. دایان با اخم وحشتناکی به من نگاه ک
 یادم نبود لباسم بد هست

 عیب نداره سامی بزرو میشه یادش میره

 سالم -من: 

 سالم حالت چطوره؟ -سامی: 

 خوبم شما خوبید -

 ممنون. باید یه چیزی میگفتم در رابطه با پخه کردن زندگی من -

 دایان کنجکاو نگاه کرد

 بفرمایید میشنوم -من: 

دارم باهات تند رفتار کنم. اما ببین دالرام تو خواهر بهترین دوستتتمی دوستتت ن -
اگه نستتتبتی با من نداشتتتتی هیچوقت اینطوری رفتار نمیکردم. تو حق نداری تو 
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سان  سامی رادمنه با آی سه گفتی  زندگی من دخالت کنی. یعنی چی به کل مدر
 دوسته

 خب باشم. به کسی ربطی نداره

ه در و ستتتالمی کرد. خیلی اعصتتتبانی بود. دایان بدتر. دلناز با کنجکاوی اومد دم
 سامی جواب داد

سامی اما تر و خشک باهم میسوزه. من با آیسان یک مشکلی  -من:  ببخشید آقا 
داشتم که حل شد. اما متاسفانه تو این قضیه شما هم بودین. در اصل دارید چوب 

 خورید. متاسفمدوستی با اون دختر لوس و می

 دالرام چیشده -دلناز: 

 :ت کنترله و از دست میداد. نفس عمیقی کشید و گفتسامی داشت از اعصبانی

دالرام به نفعته که تموم کنی این بازی که راه انداختی چون با این کارت داری  -
به منی که هیچ گناهی ندارم این وستتتط صتتتدمه میزنی. امکان داره بخا ر بچه 

 بازیای شما من اخراج شم. دعا کن که چنین چیزی نشه

 امکان داره کارشو از دست بده تعجب کردم. بخا ر من

 :سامی گفت

 ببخشید که مزاحمتون شدم. دایان میبینمت -

 :دایان شرمنده گفت

 زنیم. فعالسامی بعدا میام باال با هم حرف می -

 ببخشید باز. خداحافظ -دلناز: 

 سامی رفت. دایان در و بست

 :دایان رفت تو هال و با صدای بلند گفت

 ا انقدر گستاااااخ شدی؟چته توووو دالرام. چر  -
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 به من ربطی نداره. من تمام هدفم حرص دادن آیسان بود -من: 

کاراستتتت. هرکاری میکنی الی درس  - تو غلط میکنی.... مگه مدرستتته جای این
خوندن.... حواست هست چه غلطی کردی؟ مطمئنا سامی اخراج میشه. زود باش 

 گوشیتو بده من. دیگه گوشی بی گوشی

 برای من تایین و تکلیف کنی تو حق نداری -

 گوشیتتتتت -

 دلناز ببین -

 بهتره تحویل بدی گوشیتو -دلناز: 

 من اینکارو نمیکنم. مگه زندانه -

 پس فکر تحصیل ش -دایان: 

تو تهران و از سرت بنداز بیرون. به بابا همه چیو میگم بعدم پا میشی میری رشت. 
 نکنی اینم از تنبیت که بدونی با زندگی مردم بازی

ست نمیدم.  ستام و از د شت بر نمیگردم. دو با ترس به دایان نگاه کردم. نه من ر
 :تند گوشیمو دادم بهه و با حرص داد زدم

 از هردوتون متنفرم -

 رفتم  بقه باال و درو محکم بستم و قفل کردم. اشکام ریخت. شام نخوردم

 صبح هم با ساعتی که کوک کرده بودم پاشدم

ش ساعت از عمدم دیر پا صبح هعی اومدن در زدن اما خودمو  ٧دم. دلناز و دایان 
 زدم به خواب. میخواستم برن بعدا برم مدرسه که باهاشون رودررو نشم

 رفتن هردو ١۵و  ٧ساعت 

رفتن پایینو صتتتبحونه تند خوردم و لباستتتامو پوشتتتیدم. کلید و برداشتتتتم و وارد 
 آسانسور شدم
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 هوا خیلی خوب بود

 رسیدیم به مدرسهار میشدم که سریع میولی باید تاکسی سو

 :سامی دمه در بود و داشت سوار ماشینه میشد. با دیدن من گفت

 میخوای برسونمت؟ -

 :خیلی پروو بود. ازش بدم میومد بابت آتیشایی که دیشب ریخت. با حرص گفتم

 نخیر -

 :راهمو در پیه گرفتم. سامی هم گفت

 ر نرسی چون راهت نمیدمپیاده برو فقط امیدوارم به کالسم دی -

 به درک. برو به جهنم

 برام مهم نیست. هرکاری دلت خواست بکن -من: 

 چرا داری لج میکنی؟ من باید از دستت اعصبانی شدم -

 میشه با من حرف نزنی -

 خوردبدون توجه بهه به راه افتادم. حالم از این سامی به هم می

 دمرسیدم مدرسه و به بچه ها موضوع رو تعریف کر 

 زن  اول ریاضی داشتیم و سامی هنوز نرسیده بود

 بچه ها هرکدوم یه جا تو کالس بودن

 رسپینا برگشته بود سمت میز ما

 اصال دیگه حوصله دایان و ندارم -من: 

 امروز بیا خونمون -بهار: 

 مطمئنا اجازه نمیده -
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 کی؟  -رسپینا: 

 دلناز یا همین دایان -

 ما بیایم؟ -بهار: 

 بریم این پارک بشینیم شما بیاید -

 پس ما بعد مدرسه بریم یه دور خونه لباسمونو عوض کنیم ناهار بخوریم -رسپینا: 

 باشه -من: 

 سامی در زد و وارد شدو و درس شروع شد

~~~~~~ 

 خالصه زن  کسل کننده فیزیک هم تموم شد و قرار شد بریم خونه

 با بی حوصلگی کیفمو برداشتم

 ینا میرفتیم بیرون کهداشتم همراه بهار و رسپ

 ژینوس و آیسان جلومونو گرفتن

 اصال حوصله بحث با اینا رو نداشتم

جا بزنم نفلت کنم.  -آیستتتان:  بدی. چطوره همین یه حستتتابی و بهم پس  ید  با
 هیچکسم نیست جز ما

گرفت از چیزی میگفت که هیچوقت نمیتونستتت. بی حوصتتله با کیفم حرصتتم می
 :هوله دادم و گفتم

 ر باد بیاد بابابرو بذا -

 تند پیه نرو دالرام خانم -ژینوس: 

 تو دهنتو ببند نخد آش -بهار: 

 عین مرغی تو، تو اون پشت قدقد کن -ژینوس: 
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شت که این چیزارو  -رسپینا:  حرف دهنتو بفهم. البته از یک کج مغز نباید انتشار دا
 بفهمه. کج دهن بدبخت

کت اسپری فلفل زد به چشامو یهو احساس کردم چشام سوخت. آیسان یا یه حر 
 با ژینوس در رفت

 از شدت سوختگی پرت شدم پایین

 بهار و رسپینا تند اومدن سمتم

 حالت خوبه؟ چشاتو باز کن -رسپینا: 

 دارم میسووووزم -من: 

 بدو رسپینا اون قمقمه رو بده -بهار: 

 تند قمقمه رو گرفت و آب رو چشام ریخت

 یکم بهتر شدم ولی باز میسوخت

 وووضی. بهت نشون میدم آیسان خانم که دنیا دست کیهعو

 با حرص پاشدم و بهار و رسپینا پشتم اومدن

 رسیدیم به دمه در مدرسه. یه ماشین سانتافه مشکی آشنایی دیدم

 دایان بود. به کاپوت ماشینه تکیه داده بود

 واسه چی اومده اینجا؟

 این دایان نیست؟ -بهار: 

 خودشه بابا -رسپینا: 

 اومده دنبال من؟ - من:

 خب خنگول برو پیشه -

 دیگه چی -
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 برو بگو چرا اومدی -بهار: 

 مطمئنا برای من نیومده. حتما اومده دیدن سامی -

 بهار الکی بلند سرفه کرد. دایان برگشت سمت ما

 با لبخند اومد سمتمون

 نگاش نمیکردم. داد زدنای دیشبه و یادم نرفته

 پروو

 سالم بر زشتا -دایان: 

 سالم -رسپینا: 

 سالم -بهار: 

 میشه به ما هعی نگی زشت -رسپینا: 

 باشه زشت -دایان: 

 خندم گرفت. اما خودمو نگه داشتم

 خواهر زشتمون سالم نمیکنه -دایان: 

ستتامی هم همین لحشه از مدرستته همراه آقای کشتتاف خارج شتتد. آقای کشتتاف 
 ست دادخداحافشی کرد و رفت. سامی اومد و با خنده با دایان د

 کجایی تو؟ جواب تلفن منو نمیدی حاال  -سامی: 

 سرکار بودم به خدا. پایه ای امروز باشگاه -دایان: 

 ؟۵آره حتما. ساعت  -

 ۵آره همون  -

 اوکی حله پس میبینمت -

 با دایان دست داد و رفت
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 دالرام با من قهری؟ -دایان: 

 :با خونسردی بهه نگاه کردم و گفتم

 نه -

شام نخوردی. دلناز میگه پس چرا اینط - شب  ست؟ دی شنت نی وری میکنی؟ تو گ
 تغذیه هایی که درست کرده بود و پولی که گذاشته بودم برنداشتی

 :پوزخندی زدم و گفتم

 مهمه؟ -

 دایان یه نگاهی به بهار اینا انداخت

 :رسپینا گفت

 ِامممم. بهتره ما بریم. دالرام میبینمت -

 میبینمیت -بهار: 

 فعال -من: 

 چه هآ رفتنب

 بیا بریم باهم حرف بزنیم -: دایان

 من هیچ جا باهات نمیام -

 خواهه کردم -

 با حرص چشم غره زدم و رفتم سوار ماشینه شدم

~~~~~ 

 .رفته بودیم یه کافه نزدیک خونه

 چرا سر هرچیزی با اینکه مقصری لج میکنی؟ -دایان: 
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تهران چندبار منو تهدید  کنید. از ستتالی که اومدمشتتما همه منو بچه فرض می -
 فرستیمت رشتکردید که فالن کارو کنی برمیگردونیمت رشت بسار کار و کنی می

اگه مشتتتکل با وجود من دارید بگید من میرم پیه یکی از بچه ها میمونم مزاحم 
 شما هم نمیشم

 :دایان دستمو گرفت و گفت

ابستتتونا که رشتتتی کی گفته ما با وجود تو مشتتکل داریم. تو ته تغاری مایی. ت -
شدم که با  صبانی  شب بابت این از تو اع سوت و کوره. اما دالرام من دی خونمون 
شکل داری چرا به یه نفر  سی م شغل یکیو ازش میگرفتی. با ک شتی  بچه بازیات دا

 دیگه آسیب میرسونی

 من به عمق فاجعه فکر نکرده بودم. هدفم چزوندن آیسان بود -

ه دوما بهت نگفتم با این آیستتان کار نداشتتته باش اوال تو مشتتکلت همیشتته این -
 شعور و شخصیت نداره

 چیزی نگفتم

 حاال خواهر خوشگلمون قهر نباشه که من کلی ناراحت میشم -دایان: 

 ناراحت نیستم -

آره آره مشتتخصتته. دلناز و من مرخصتتی گرفتیم که دیشتتب و از دلت در بیاریم.  -
 و درست کردهدلناز رفته غذای موردعالقت ماکارونی ر 

 با ذوق به دایان نگاه کردم

 چته. شکم پرست بدبخت -دایان: 

خندیدم. دایانم خندید. باهم رفتیم خونه. دلناز بغلم کرد و عذرخواهی کرد. رفتم 
 اتاقم. گوشیم کنار میز تختم بود

 پس دایان خان گوشیمم داده
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 یدمرفتم حموم و بعد حموم یه آستین کوتاه سفید با شلوار مشکی پوش

 رفتم پایین

 دایان داشت اخبار میدید

 دلناز هم تو آشپزخونه بود. رو مبل نشستم

 عافیت باشه دالرام زشت -دایان: 

 خودت زشتی -

 برادر به این خوشگلی کی داره؟ دخترا غه میکنن -

 مگر اینکه این دخترای لوس و ندید پدید باشن -

 نه پس تو خوبی -

 ی اومد. کنارم گوشی دلناز بودیهو احساس کردم یه صدای ویبره ا

 دیدم براش اس ام اس اومده. منم فوضول تند نگاه کردم

 اسم  رف و سید کرده بود علیرضا با یه قلب

 پیامو باز کردم. علیرضا خان نوشته بود

 چیکار میکنی عزیزم؟ *

 یه وقت آنالین نشیا ببینی به نفر منتشرته *

 نامرد *

 خردلناز قضیه خواستگاری چیشد آ  *

 الوووووووو *

 :دایان تند گوشیو از دستم قاپید و گفت

 چی داری میخونی تو گوشی دلناز -
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 خودش شروع کرد به خوندن. اخماش تو هم رفت

 ه غلطا. این عوضی کی باشه با دلناز انقدر خودمونی؟چ -دایان: 

 هیسسس. دایان ساکت باش. چیزی به دلناز نگو -من: 

 کی هست این اصال؟ -

سن ازدواج دلناز میگذره تو حق نداری دخالت  به ما - چه. کیه. ببین دایان داره از 
کنی. اون االن خیلی بزرگه. همینطوری که همه میگه من عاشق هیچکس نیستم 
کان داره همین کیس  یه ام تا آخر عمر مجردم. االن بری بهه بتوپی که این ک و 

 هم از دست بده. چیکار داری آخه

 راست میگی -دایان: 

 همیشه میگم -

 پایه ای یکم سر میز ناهار اذیته کنیم -

 با ذوق قبول کردیم. باهم نقشه و چیدیم

 دلناز صدامون کرد بیایم ناهار

 :کشید و میگفتنشستیم سر میز. دلناز داشت برامون غذا می

برای خوشتتتگل خودم ببین چی درستتتت کردم. بخور دالرامم ستتتیب زمینی هم  -
 میخوای؟

 آره -

 زیزم. نوش جونت. دایان جان تو چی؟ میخوای؟ بیا ع-

 نه ته دی  بده خواهر -دایان: 

 باشه بیا عزیزم -

برای ما ریخت و خودش نشست و شروع کرد به غذا خوردن. بعد چند دیقه دایان 
 زد به پام یعنی شروع
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 :گفتم

 خواهر -

 جانم؟ -

 تو علیرضا رو میشناسی؟ -

 حیامیهو رن  دلناز پرید. خواهر محفوظ به 

 نه. علیر.... علیرضا کیه ؟ -دلناز: 

 وااا علیرضا دیگه. موهاش یکم تار موی سفید داره. بابا اون خوشگله -

 چیز. یعنی چی؟ -

 بیچاره هن  کرده بود. نزدیک بود خندم بگیره

 تو از کجا میشناسنه؟ -دلناز: 

 وااا مگه میشه نشناسمه. دایانم میشناسته -

 خصیتشو دوست دارمآره من واقعا ش -دایان: 

 جدی میگی؟ از کجا میشناسیه -دلناز: 

 دادیم موضوع رودیگه منو دایان داشتیم از شدت خنده لو می

 وااا خب از آهن  معروفه -من: 

 یعنی چی؟ آهن  چیه؟ -دلناز: 

 بابا علیرضا  لسچی آهنگه دیگه.. اون آهنگه دیوونه دوست داشتنیه -دایان: 

 خیلی قشنگه -من: 

 خعیلی -: دایان

 :دلناز رسما داشت از حرص میمرد. نفس عمیقی کشید و گفت
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 آهاع -

 کردی خواهر  چطور؟ تو چرا هول -من: 

 من هول کردم؟ نه بابا -دلناز: 

 چرا. رنگت پریده کامال مشخصه -دایان: 

 چیزی نیست -

 چرا هست دیگه -

 نکنه عاشق شدی -من: 

 :دلناز با حرص گفت

ه غذا کوفت کنیم. بگیرید بخورید کمتر حرف بزنید. عاشتتتق َاه نمیذارید یه لقم -
شدید عاشق شدید. کی گفته آخه. بگیرید بخورید. زودباش دالرام بخور سرد میشه 

 کم حرف بزن

 با دایان خندیدیم و از زیر میز با ذوق زدیم قدش

~~~~~~ 

 با بهار و دلناز رفتیم اون پارک روبه روی ساختمونمون

گفتیم که یهو چشتتمم خورد به یه تاکستتی که آیستتان از میداشتتتیم چرت و پرت 
 توش پیاده شد و رفت ساختمونمون

 بچه ها نگاه کنید. آیسان هست -من: 

 کو  -بهار: 

 اونهاش. رفت تو ساختمون -

 وااا. مطمئنی -رسپینا: 

 به خدا. عجب رویی داره. من بودم کال کات میکردم اما باز میاد -
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 یدیهو یه چیزی به ذهنم رس

 بچه ها من میرم خونه. شما اینجا باشید -من: 

 اع واع چراااا؟ -بهار: 

 یه نقشه خوب واسه آیسان دارم -

 برای بچه ها تعریف کردم. بچه ها هم با ذوق گفتن عالیه

 هاها زمین گرد آیسان جون

 .نزدیک نیم ساعت حرف زدیم. دیگه کم کم بلند شدم و رفتم داخل خونمون

 اب بودندایان و دلناز خو

 رفتم از آشپزخونه و تند تند پیاز و خورد کردم تو یه ظرف

 ریختما رسمااشک می

 بعد یکم روش سس کچاپ زدم. به به. سس خردل هم زدم

 هم زدمه

 رفتم پیه پنجره هال و پنجره رو باز کردم

 یک ربع موندم. یهو دیدم از پارک رسپینا و بهار دارن هعی اوکی نشون نیدن

 کردم. به به آیسان چون پایینن  پایین و نگاه

 با ذوق تمام محتویات ظرف و با دقت ریختم رو سرش

به جین بلند کشید. با جیغه پرنده هایی که روی شاخه درختا نشسته بودن همه 
 پرواز کردن

 :یهو دلناز و دایان سراسیمه اومدن گفتن

 چیشدهههه؟ -

 من فقط میخندیدم
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 داشتن نگاه میکردنانگاری همسایه ها هم همه از پنجره 

 :سامی بلند از پنچرش داد زد

 خوبی آیسااااان؟ -

 دایان و دلناز اومدن پای پنجره. آیسان به باال نگاه کرد

 :با لبخند پیروزمندانه ای داد زدن

سس کچاپ و  - سپری فلفل خالی میکنی تو چشمم عجوزه خانم؟ حاال هم پیاز با  ا
 خردل و بخور. نوش جووونت

 :م. دایان و دلناز تو شک بودن. با ذوق گفتمپنجره رو بست

 من میرم پیه بهار و رسپینا تو پارک. میبینمتون -

 دلناز تا اومد داد بزنه سریع رفتم بیرون

 آثاری از آیسان نبود. رفتم پارک و تا تونستیم با بچه ها خندیدیم

 :یهو دیدم بهار گفت

 دال بدبخت شدی. کارت در اومد -

ه که یهو به  رفی کشتتیده شتتدم. نگاه کردم ببینم کدوم کره تا اومدم بگم چیشتتد
شدم.  سامی روبه رو  سته  ش خری چنین جرئتی رو کرده که با چهره ی به خون ن

 وااای چرا اینشکلی. بابا غلط کردم

 نمیخوای آدم شی؟ خستمون کردی -سامی: 

رک ولم کنننن. آدم من نیستم؟ بی شخصیت. واقعا واسه کسی که به تو مد -من: 
 تحصیلی داده متاسفم. خیلی بی سواد و بی شخصیتی

 :کردن. سامی با اعصبانیت گفتمردم تو پارک داشتن نگاه می

 خیلی گستاخی -
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 خودت گستاخیییی -

دستمو با حرص فشار داد. جین بلندی کشیدم. بهار و رسپینا تند اومدن و دستمو 
 از دسته کشیدن بیرون

 ه بیرون. تموم کنپاتو از زندگی آیسان بک -سامی: 

 به اون دوست دختر بیخودت بگو -

 من به اون گفته بودم. اما متاسفانه اون تموم کرده و تو نمیخوای تموم کنی -

 بسم اهلل. میزنم لهه میکنما. صبح کی بود تمام اسپری فلفل و خالی کرد تو چشام

سپینا:  س -ر سان و ژینوس اومدن ا صبح همین آی پری آقای رادمنه چی میگید؟ 
 فلفل و خالی کردن تو چشای دالرام

 بعدم فرار کردن -بهار: 

 سامی تعجب کرد

 قبل ادب کردن دیگران برید کسایی که ازش مایه میذارید و ادب کنید -من: 

 دست بچه ها رو گرفتم و رفتیم خونه

~~~~~ 

سان  سر آی ضوع این پیاز  شتیم به مو ساعت پیه رفتن. با دایان دا بچه هآ یک 
 میخندیدم

 دایان هعی میگفت خوب کردی

 دلناز از اونور هعی غر زمیزد آبرومونو جلوی همسایه ها بردی

 بیخیال بابا دیوونم کردی دلناز -من: 

 یهو زن  خونه به صدا در اومد. در و باز کردم. سامی بود

 :اصال به ذره هم حوصلشو نداشتم. با دیدنه تند گفتم
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 داااایان. بیا رفیقت -

 تو کار دارم نه با -سامی: 

 من با تو کاری ندارم -

 اومدم بابت رفتار بعدازظهر ازت عذرخواهی کنم -

 به به. آقاع غرورشو گذاشت کنار. چه عجب. خب من چی بگم؟

 مهم نیست. من به دل نگرفتم -من: 

 :لبخندی زد و گفت

 میدونم آخه تو دختر متفاوتی هستی -

 :و گفت لبخندی زدم. دایان اومد و با سامی دست داد

 چطوری رفیق؟ -

 خوبم. کجایی پیدا میدا نیستی -سامی: 

 ....ِال  من سرکار بودم بعد اون رفتم خونه -

 :با دیدن من حرفشو و خورد و گفت

 تو چرا اینجا هستی؟ بیا برو تو -

 خونه ال.... ال.... یعنی خونه کی؟ چشامو براش ریز کردم

 :سامی با خنده گفت

 ریم باال حرف بزنیماگه شام خوردی بیا ب -

 شام که نه. ولی بریم. بعدا میام میخورم -

 بیا پسر. بیا غذا خریدم باهم بخوریم -

 بریم -
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با دیدن من  یان  با. این ال کی بود که دا با حافشی کردن و رفتن. ای  با من خدا
 حرفشو خورد

 ول کن بابا

 رفتم پیه دلناز

 دلی جونم -من: 

 با من حرف نزن بی ادب -

 خواهری چرا میگی اینطوری؟ وااای -

 کار امروزت با آیسان خیلی بد بود -

باشتته ببخشتتید حاال. بعد فردا پس فردا ازدواج میکنی از من جدا میشتتی یادت  -
 میادا این روزا

 :دلناز چشاش و ریز کرد و به کابینت تکیه داد و گفت

 د؟تو و دایان یه چیز میدونید و دارید منو اذیت میکنید. چی میدونی -

 هیچی بابا -

 بگووو دالرام -

 هیچی بابا کی اذیتت کردیم؟ -

 سر میز ناهار -

 نه بابا کی آخه -

ست رو  ش ستم رو مبل.. دلناز عینک زد و ن ش سوال پیچم نکنه رفتم ن برای اینکه 
 مبل و شروع به تصحیح کردن ورقه امتحانی دانشجو ها کرد

 گوشیه کنار من بود. یهو دیدم زن  خورد

 یرضا خانهمون عل
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 خواهری گوشیت زن  میخوره. علیرضا جونه -من: 

 چشای دلناز گرد شد و تند گوشیشو گرفت و قطع کرد

 چیز.... دانشجومه -دلناز: 

 بعد دانشجوتو با قلب سیو میکنی -

 نه دستم خورد -

 چطوری دستت صاف رفت رو ایموجی قلب -

 وااای به تو چه -

روش نشستم. بهه تعارف کردم و نخورد و رفتم یه بسته چیپس برداشتم و روبه 
 تند تند ورقه تصحيح میکرد

 عروسیت چی بپوشم؟ -من: 

 :دلناز سرخ شده بود. تند گفت

 وااای چی میگی؟چرا تو و دایان الکی حرف میزنید -

 :دلناز و بغل کردم و گفتم

 قربون خواهر خجالتی برم -

 ولم کن بابا َاه -

 وردمرفتم سرجام و نشستم و چیپسمو خ

 اون پیراهن مشکیمو بپوشم؟ -من: 

 اع واااع. مینزمتا -

 خدایی چی بپوشم -

 برو پیژامه بابا رو بپوش. الکی حرف میزنی -

 چندوقت باهم دوستید -
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با حرص نگام کرد. چشتتتامو براش مشلوم کردم. خندید و یه چیپس برداشتتتت و 
 :گفت

 به دایان فعال چیزی نگو -

 باشه سعیمو میکنم -

 اارامدالا -

 باشه باشه -

 خب علیرضا تاجر فرش هست -

 تاااااجر؟ -

 آره -

 خب چطوری آشنا شدید -

خیلی اتفاقی. یه روز ماشتینم خراب شتده بود بردمه تعمیرگاه. اونم اونجا بود.  -
هردو منتشر بودیم اوستا به نگاهی بندازه. اونجا یکم حرف زدیم و خالصه شمارشو 

 داد

 چندوقته -

 یک سال -

 ک ساااال دوستی بعد نگفتیی -

 خب قرار نبود ازدواج کنیم. فقط درحد دوستی بود -

 کی بهت پیشنهاد ازدواج داد؟ -

 هفته پیه بعد دانشگاه برای ناهار رفتیم رستوران درخواست ازدواج داد -

 حاال کی انشااهلل -

 حاال بذار. با مامان اینا حرف بزنم کم کم -
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 وااای خواهری مبارکه -

 کردمبغله  

~~~~~ 

 کتابارو ببندید. ورقه باز کنید امتحان  -سامی: 

 همه صداها اوج گرفت. یعنی چیییی؟ نگفته بود که

 آقا نگفته بودید که -بهار: 

 بهتون روز اول گفتم. امتحان بخوام بگیرم نمیگم -

 بدبخت شدیم. اصال من نمیدونم درس چندمیم

 تقلب برسونید -رسپینا: 

 نویسم. چرا نگوهمت کنیم خودمون ب -

ببین منو. من این گوشه نشستم. کتاب باز میکنم میذارم رو پام. رسپینا تو  -بهار: 
 هم یه جوری بشین که صداهامون بهم برسه

 حله -

خالصه سواال رو گفت. بهار آروم آروم ورق میزد. سامی سرش تو گوشی بود. همه 
 داشتن تقلب میکردن

 مثال جواب این سوال چی میشههرازگاهی به بچه ها عالمت میدادم 

سرمو مینداختم تو ورقه و جوری نشون میدادم  سرشو بلند میکرد الکس  سامی تا 
 انگار دارم فکر میکنم

تایم تموم شتتد. ستتامی برگه هارو گرفت و همه رو انداخت ستتطل آشتتغال همه  .
 تعجب کردیم

االن  این وقتی که برای تقلب کردید و واستته درس خوندن میذاشتتتید -ستتامی: 
 ریاضیدان میشدین
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 بچه هآ خندیدن

اصتال خنده نداره. کتاباتونو باز کنید. ایندفعه میبخشتم از دفعه بعد همه  -ستامی: 
 میرید پیه مدیر

ای خدا عین هو عقابه. تقه ای به در خورد و خانم سرمد وارد شد. غلط کردم منکه 
 :کاری نکردم. با اخم اومد و گفت

 بشینید -

 نشستیم

 تصمیم گرفتیم شما رو امسال برای اردو ببریم به اصفهان -سرمد: 

 همه بچه ها ذوق کردن. منم با بهار و رسپینا جین زدیم از شدت خوشحالی

 خب همه زدن

 شماااها. مگه باه وحشه؟ -سرمد: 

به ما اشتتاره کرد. یعنی همه داد زدن تا ما داد زدیم ما رو دید. ستتامی ستترشتتو 
 انداخت پایین و ریز خندید

هزارتومن  ۴٠٠رضتتایتنامه ها دستتتمه. به مدت یک هفته میریم. شتتما  -رمد: ستت
 میارید. پول قطار و هتل و دیدن مکان های مختلف

 هرکی هم راضی نیست بیاد بمونه خونه یک هفته مدرسه بستست

رضتتتایتنامه ها رو پخه کرد. زن  تفریح خورد. رفتیم پایین و درمورد اصتتتفهان 
 ردیمداشتیم برنامه ریزی میک

 به نشرتون رویا اجازه میده؟ اصال پولشو داره -رسپینا: 

 اگه نداشته باشه من خودم بهت پول میدم -بهار: 

 منم میذارم روش. من و شما نداره که. باهم خوش میگذره -من: 

 چرت نگید. از کیسه خلیفه دارید میبخشیدا -رسپینا: 
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 امشب بیایم خونه شما بهار؟ -من: 

 ه بابام هستم امشبنه. خون -بهار: 

پدر و مادر بهار از هم  الق گرفته بودن. بهار آخر هفته ها پیه باباش میموند. به 
شد چون به مادر و  سته  شک شد خیلی  ضوع جدایی  سته بود. وقتی مو هردو واب

صال با هم نمی سته بود. اما وقتی دید مادر و پدرش ا سازن قبول پدرش خیلی واب
 کرد

یه گوشه نشستن. ما زدیم زیر خنده با یادآوری پیاز رو سر آیسان و ژینوس اومدن 
 آیسان

 آیسان اینا حواسشون به ما نبود

سان:  سان.  -آی شده آی ست تن   شب زن  زده میگه دلم وا صفه  شب ن سامی دی
 گفتم آخه دیوونه ساعت و ببین. مامان یه وقت بیدار میشه حاال بدبختی

 خب میرفتی پیشه -ژینوس: 

 باید بیاد دنبالم میفهمی. من برم پروو میشه بیخیال. اون -

 :چشم غره از زدم و روبه بهار و رسپینا گفتم

 یعنی انگار آسمون سوراخ شده فقط آیسان خانم دوست پسر داره -

 موندم این سامی چطوری لوس بازیاشو تحمل میکنه -بهار: 

 شاید اینم عین اون لوسه -رسپینا: 

 :یر خنده. بلند شدمو روبه بچه ها گفتمبا فکر لوس بازیای سامی زدم ز

 مثال من سامی هستم -

 :بعد سینم و دادم باال و اخمی کردمو صدامو کلفت کردمو گفتم

 آیسان میشه منوووو بوس کنی -

 بهار و رسپینا زدن زیر خنده
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 من سااااامی هرکول هستم. آیسان بیا موهاااامو ناز کن -

 :گفتم  دوباره زدن زیر خنده. با صدای کلفتی

 بچه هاااا. من سامی رادمنه هرکول هستم. سر کالس من حررررف زدن ممنوع -

دیدم بهار و رسپینا یهو چشاشون درشت شد و هعی شروع کردن به چشم و ابرو 
 اومدن

بیخیال برای اینکه بیشتر بخندونمشون دوباره سینم و دادم جلو و با اخم و صدای 
 :کلفت گفتم

 هستم. دالااارام برو بیرون از کالااااااسمن رفیق صمیمی دایان  -

بچه هآ بیشتتتر عالمت دادن. بیخیال دوباره شتتروع به لودگی کردم که دیدم یکی 
 میزنه به شونم

 خدایا هرکاری بخوای میکنم فقط سرمد نباشه

 برگشتم. با دیدن سامی نفسم و به راحتی دادم بیرون

به خودم اومدم دیدم وااای این که اما هنوز نفسم کامل بیرون نداده بودم که تازه 
 سامی هست. بدترررر

 سامی با اخم غلیشی داشت نگام میکرد

 :با ترس گفتم

 َخت... خسته نباشید -

 شما هم خسته نباشید به هرحال خیلی عالی داشتی َادا در میاوردی -

ای خدا یعنی آبروم پیه این بشر نرفته بود که اونم رفت. بهار و رسپینا خودشونو 
 ده بودن به اون راهز 

 خوا... خواهه میکنم -من: 
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پوزخندی زد و رفت. آیسان اینا تند رفتن سمته. حتما میخواستن بپرس چی بهم 
 گفت

 نشستم

 من: چرا بهم نگفتین؟

 اینهمه اشاره زدیم. تویی دیگه -بهار: 

 ولی خدایی خیلی خوب َاداشو در آوردی -رسپینا: 

~~~~~~ 

شین فلوکس  در و با کلید باز کردم و وارد شدم. میدونستم دلناز خونست چون ما
 معروفه دمه در پارک بود

 در و آروم بستم. دلناز تو اتاقه بود

 ولی چون اتاقه فاصله کمی با در واحد داشت صداشو میشندیم

 داشت با تلفن حرف میزد

اج عزیزم من االن بگم بیا خواستتتتگاری. فردا ازدو -... -ببین نمیتونم خب  -دلناز: 
کار کنم  یان و دالرام چی ها  -... -که کردیم من دا نا تن بذارم ای ببین من نمیتونم 
شون بر بیان  شن که نمیتونن از پس کارا شو اما....  -... -با ضا جانم ناراحت ن علیر

 ...الو

 ای بابا چرا قطع کرد

 :تند رفتم سمت اتاق دلناز و گفتم

 سالم خوااااهر -

 :دلناز از ترس پرید و گفت

 ای کوفتتتت. چرا انقدر بی سر و صدا اومدی؟ -لناز: د

 شما مشغول حرف زدن با علیرضا جووون بودید نشنیدید -
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 حرف الکی نزن دالرام -

 رفتم اتاقم و لباسمو عوض کردم. گوشیمو یکم چک کردم دیدم خبری نیست

 رفتم پایین. دلناز داشت تلویزیون میدید

 رفتم کنارش رو مبل نشستم

 از مدرسه چه خبر؟ -دلناز: 

 هیچی. همون چیزای قدیمی -

 وضع امتحانا چطوره؟ -

 :با یادآوری شکوفاییم سر امتحانا با ترس لبخندی زدمو گفتم

 عااالی -

 خوبه. ازت معدل بیست میخوام -

ستگاری  - شتی به علیرضا چی میگفتی. گفتی خوا ها؟ باشه باشه........ راستی. دا
 نیا

 :کرد گفتحه تلویزیون نگاه میدلناز همینطور که به صف

 آره -

 اونوقت چرا؟ -

عزیزم من برم شتتما میخواید چیکار کنید. کی براتون غذا درستتت کنه؟ خونه رو  -
تمیز کنه؟ ظرفا رو بشوره؟ لباسا رو بشوره؟ شما اگه من نباشم عمرا اگه یه غذا هم 

 بخورید

ست. - ستیا. تو وظیفت این کارا نی بخا ر ما میخوای زندگیتو  دلناز تو ُکلَفت ما نی
 تباه کنی

ستاش  - شبا دایان خونه دو ضی  بس کن. من نمیتونم تو و دایان و تنها بذارم. بع
 میمونه. اونوقت تو تنها میخوای بمونی
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خواهری غذا رو که بلدم خودم درست کنم. میام خونه درست میکنم کاری نداره  -
ره خشک میکنه بعد درش میارم که. لباسا هم که میندازم ماشین لباسشویی میشو

 میذارم کامال خشک شه

ظرفا هم دیگه همه بلدن بشتتورن. میشتتورم نگران نباش. بعدم دایان نباشتته میام 
 خونه تو. همینجا داری خونه میخری میام اونجا

 عزیزم تو میای خونه خسته ای. امتحان داری. نمیشه که -

غذا سفارش میدم. دلناز تو نباید روزایی که خسته باشم از آشپزخونه های بیرون  -
زندگیتو بخا ر ما تباه کنی. برو دنبال زندگیت. یه خانواده تشکیل بده. دیگه سنت 

 داره میره باال

 میدونم احساس مسئولیت میکنی در قبال ما. ولی...... برو زندگیتو بکن

 الهی من قربونت برم که انقدر روشنفکری -

 :به تند گفتملپم و بوسید. دیدم فرصت خیلی خو

 راستی مارو میخوان ببرن اردو اصفهان به مدت یک هفته. من برم؟ -

 نه گلم -

 :بد خورد تو ذوقم. با حرص گفتم

 چرااااا؟ -

 راه دور اجازه نمیدم. اگه همین جا بود یه چیزی ولی راه دور به هیچ وجه -

 چرا قبوللللل نیست. همه دارن میرن -

 رمنخیر. تو نمیری. من نمیذا -

 من میخواااام برم. از دایان میپرسم -

 اگه دایان اجازه داد من حرفی ندارم -

 بوق برداشت ۵گوشیمو گرفتم و به دایان زن  زدم. بعد 
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 جانم -دایان: 

 سالم خوشتیس خواهر -

 سالم وروجک. دیگه شکم دردت چیه که اینطوری من و خطاب میکنی -

 داداشی ببین ما باید بریم اردو -

 خب جدی؟ -

 آره. بعد مشکل اینه اردو اصفهان هست. اونم به مدت یک هفته -

 آها خب -

 خب برم؟ -

 نخیر خانم خانما -

 چرااااااااااااااا -

داد نزن دال. راه دور نمیفرستتتمت دیگه هم بحث نکن. راستتتی به دلی هم بگو  -
 دایان نمیاد داره با سامی و دوستاش میره بیرون بعد کارش

 ی گفتم و قطع کردم. به دلناز گفتم نمیادبا حرص باشه ا

 رفتم اتاقمو به مامان زن  زدم. راضیشون میکنم حاال ببین

 مامان جواب نداد. به خونه زن  زدم. جواب داد

 صدای دلنشین مامان پخه شد

 مامان: بله؟

 سالم مامان خوبم -

 سالم. دالرام تویی؟ -

 آره عشقم -
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دی خوشگل مامان دلم واست تن  شده خوبی مامان جان؟ چه خوب شد زن  ز  -
 بود

 مرسی من خوبم. شما خوبی؟ منم دلم تن  شده بود -

 قربونت عزیزم خوبم -

 مامان یه چیز بگم -

 بگو دخترم -

 مامانی من میخوام برم اردو -

 خب برو... پول نیاز داری؟ -

 پول که آره ولی مشکل اینه دلناز و دایان قبول نمیکنن -

 چراااا؟ -

 ن راه دورهمیگ -

 مگه کجاست؟ -

 اصفهان. مامان راضیشون کن بررررم -

 مادر راه دور که اصال. خطرناکه. دلمون میمونه. بعد بابات اجازه نمیده -

 مامااان توروخدا. بهار و رسپینا دارن میرن. یه باره. آخر ساله -

 نه مامان جان. به خدا بابا اعصبانی میشه بفهمه. مارو درک کن -

مامان حرف زدم و قطع کردم. هوووف االن چه خاکی تو ستترم بریزم. دلناز یکم با 
 داشت غذا درست میکرد. بهه گفتم یه سر میرم پایین

 رفتم پایین که تو هوای باز تمرکز کنم ببینم چه خاکی تو سرم کنم

 رفتم پایین. از آسانسور خارج شدم. تو راه رو ساختمون میچرخیدم و فکر میکردم

 کنم؟ نمیشه که.. قایمکی برم؟ خب یک هفته نیستم یعنی نمیفهمنیعنی فرار  
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با میگن منو  با به  عد  نه ب ید خودکشتتتی میکنم؟ وااای  نذار گه  کار کنم بگم ا چی
 برمیگردونه رشت بدبخت میشم

 یهو در ساختمون باز شد و سامی اومد تو. با دیدنه مغزم یه جرقه ای زد

ت دکمه آسانسور و زد. وقتی دید پایین یه فکر ِبکر. سامی بدون اهمیت به من رف
 :هست درشو باز کرد که بره تو. تند رفتم در و نگه داشتم و گفتم

 سامی -

 :با تعجب نگام کرد و گفت

 بله -

 منو ببخه امروز َاداتو در آوردم -

 :پوزخندی زد و گفت

صال ناراحت ن - شتر از این انتشار نمیره. بعدم من ا ستانی بی شدم از یه دختر دبیر
 که بخوامم ببخشمت. من باید برم عجله دارم. فعال

 . ای خداااا این شانس نابود شد4رفت تو آسانسور و آسانسور رفت  بقه 

 نذاشت اصال حرف بزنم. خب من االن چه خاکی تو سرم کنم

 چند دقیقه بعد آسانسور اومد پایین و سامی ازش خارج شد

 آخ جون بازم اومد. تو دسته گوشیه بود

 مد از کنارم رد شه که بازوی عضله ایشو تو دستای کوچیکم گرفتماو

 سامی به کمکت نیاز دارم -من: 

 با تعجب نگاهی به دستم کرد و بعد خودم. تند دستمو برداشتم

 اتفاقی افتاده دالرام. چرا انقدر پریشونی؟ -سامی: 

 سامی راسته میدونی همه چقدر خوشحالیم که میخوایم بریم اردو -
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 خب -

االن به من اجازه نمیدن برم اردو. میشتتته تو دایان و االن داری میری پیشتتته  -
 راضی کنی؟

دالرام جان من نمیتونم کاری بکنم. خب وقتی میگن نه من چطوری ریاضیشون  -
 کنم. البد صالح دیدن که نری

 دیگه واقعا داشتم عصبی میشدم. بی اراده زدم زیر گریه

می هول شد و مچ دستامو با دوتا دسته گرفت و با دستام صورتمو پوشوندم. سا
 :گفت

 دالرام گریه نکن. یه اردو ارزشه و نداره دختر خوب -

 :با گریه گفتم

 .اما آخر سال بود میخواستم خا ره خوبی به جا بمونه -

 باشه گریه نکن فدای سرت -

 نمیخوام. برو تو هم نمیتونی کاری کنی. خداحافظ -

 :هول شده بود تند گفتبرگشتم برم باال. سامی 

 باشه دالرام تو گریه نکن. من با دایان حرف میزنم راضیه میکنم -

 :با ذوق برگشتم گفتم

 واقعااااا!!!!!؟؟؟؟ -

 آره -

نمیدوستم از ذوق چیکار کنم. بپرم بغله دقیقا چیکار کنم؟ رفتم سمته و با ذوق 
 :گفتم

 ی. وااااقعا مرسیمرسی سامی. تو اونقدرا هم که فکر میکردم بد نیست -
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 خواهه میکنم. برو باال دیگه -

 راستی -

 دالرام جان من عجله دارم -

 باشه باشه برو -

 بگو کارتو -

 پیج اینستاتو میتونم داشته باشم -

 :خندید و گفت

 از فالویینگای دایان پیدا کن. شاید اگه درخواست دادی قبول کردم -

 بعد دوباره خنده ای سر داد رفت. رفتم باال

~~~~~~ 

صویری حرف  شتم با بهار و رسپینا تماس ت تو اتاقم دراز کشیده بودم رو تختم و دا
 میزدم که دلناز وارد اتاق شد

 خواهرم من دارم با علیرضا میرم بیرون. شبم برای شام نمیام -دلناز: 

 ای جونم. خوش بگذره دلی جونم -

 مرسی عزیزم. میخوای بیای؟ -

 ونم با رسپینا و بهار برم بیرون؟نه. فقط من تنهام. میت -

باشه برو. فقط زن  میزنم در دسترس باش. تا نصفه شبم بیرون نباشی یه وقت.  -
 دایان بفهمه اعصبانی میشه

 باشه -

 پس من میرم آماده شم خواهری. فعال خداحافظ -
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رفت. با بهار و رسپینا اوکی و دادم. اونا قطع کردن تا برن آماده شن. زمستون بود 
 :و هوا داشت سرد میشد. دلناز داد زد

 دالااااا. کاپشن بپوشیا. کاله هم بذار -

 باشه -

 چییییی؟ -

 میگم باااااااشه -

آرایه مالیمی کردم. موهامو باال بستم. ساق مشکی پوشیدم. یا لباس آستین بلند 
 سفید. روش کاپشن پوشیدم. موهامو باال بستم. کاله هم گذاشتم

ش کردم و رفتم بیرون. بهار رفته بود. کلید برداشتم. برقا رو خامو رفتم پایین. دلناز 
 و رسپینا و تو راه پیدا کردم و

شو تعریف  ستا شو پیج این ش سامی و گریم پی ضوع  شون مو شاپ. برا رفتیم کافی 
 کردم

 خب پیدا کردی پیجشو؟ -رسپینا: 

 من بگید خانوادتون راضی شد اول به -

 ره برومامان من که گفت آ  -بهار: 

 آره خواهر منم گفت برو -رسپینا: 

 اوکی حله -

 میگم برو پیجشو پیدا کن -

نت سیمم و روشن کردم رفتم اینستاگرام و اسم دایان وسرچ کردم. رفتم قسمت 
 فالویینگاش

 چی سرچ کنم -من: 

 بزن سامی شاید بیاد -بهار: 
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 :نوشتم سامی. دو سه تا پیج اومد. بهار گفت

 فکر کنم اینه -

شت  653فتم تو پیجه. ر  سامی  20تا فالوور دا شته بود  تا فالویین . تو بیوش نو
 رادمنه

 تند درخواست دادم. عکس قشنگی پروفایله بود

 عکس آتلیه ای. اخمی کرده بود و ازش عکس انداخته بودن

 فکر کن کلی هایالیت و پست از آیسان گذاشته یاشه -بهار: 

 آیسان نچسب تبریک بگه این و بهفکر کن روز دختر و ولنت -رسپینا: 

 زدیم زیر خنده. یهو یه صدای آشنایی اومد

 بگید ما هم بخندیم -

 با تعجب برگشتم سمت صاحب صدا

 پسری روبه روم ایستاده بود. خیلی قیافه و صداش آشنا میومد

 اینو کجا دیده بودم؟ یه جا دیده بودمه بادمه

 خوبی دالرام -پسر: 

به جب  با تع ها  چه  جا م ب جب کردم. این منو از ک گاه کردن. خودمم تع ن ن
 میشناسه. ولی من مطمئنم میشناسمه

 آخه این کیه

 یاد نمیارم خوبم ممنون. ببخشید من اصال تورو به -من: 

 تایماز. همون پسری که یه روز تو کافی شاپ باهم آشنا شدیم. تو دستشویی -
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ون روزی که کلید نیاورده بودم یا یادآوری اونروز یعنی اول مهر لبخندی زدم. هم
سره  شویی با این پ ست سپینا بعد رفتیم کافه و تو د سی خونه نبود رفتیم خونه ر ک

 روبه رو شدم

 :با خوش رویی گفتم

معرفی میکنم. دوستتتام بهار و رستتپینا. بچه ها ایشتتونم تایماز. اون روز تعریف  -
 کردم باهاشون آشنا شدم

 بعله بجا آوردیم -بهار: 

طون منو نگاه کرد. تایماز هم یه من نگاه کرد. نگاه کردنه فرق داشت. یه بعد شی
 جور دیگه بود. نمیشد چیزیو فهمید

 خوشحال شدم از دیدنت دالرام خانم -تایماز: 

بعد بدون هیچ حرفی رفت و یه گوشه نشست. چه پسر متفاوتی. خندم گرفت. با 
 ذوق به بچه ها نگاه کردم

 مباااارکه -رسپینا: 

 کوووفت  -: من

 خندیدیم. یکم نشستیم و درمورد اردو برنامه ریزی کردیم

 ببینین مطمئنا سامی میاد. سامی بیاد آیسانم میاد -من: 

 خب به ما چه -بهار: 

 بمون دیگه... میگم پایه اید اینا رو کاری کنیم جدا شن -

 چرت نگو. رابطه اونا به ما چه -رسپینا: 

 و کمک کردهاز اونورم سامی به ت -بهار: 
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خب منم دارم بهه کمک میکنم. ببینید این با آیستتتان بچرخه زندگیه نابوده.  -
بهترین لحشات عمرش تباه میشتته. بعدم من یکم آیستتان و اذیت میکنم کلی هم 

 خوش میگذره

بیرون بودیم. دلناز به گوشیم  ٧بچه هآ هم موافقت کردن. رفتیم بیرون. تا ساعت 
 :زن  زد

 جانم -من: 

 اهری سالم خوشگلمخو -

 سالم دلی جون -

 خوبی؟ کجایی؟ -

 بیرون. میخوام به دایان بزنگم بیاد دنبالمون دیگه توان راه رفتن نداریم -

 آهاع. خوب کاری میکنی.... راستی؟ -

 جان -

 ....من امشب نمیام خونه یعنی -

 چرا؟؟؟؟ -

 با علیرضا میمونم. به پروژه ای رو باید کامل کنم -

 ن تاجر تو استاد دانشگاه. چه پروژه مشترکی هست؟......... آهاع. پروژهجان! او -

 آره آره -

 پروژه بچه -

 یعنی چی -

 آخه خواهر زشته هنوز خواستگارید نیومده -

 چیییی. خجالت بکه. خیلی گستاخ شدی دالرام. بی ادب -
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 قطع کرد. زدم زیر خنده. رو به صندلی نشستیم. زن  زدم به دایان

 جانم -دایان: 

 داداشی -

 جان داداشی -

 ما بیرونیم میشه بیرونی بیای دنبالمون -

 تا االن؟ -

 وااااای بیا دیگه -

 کجایید -

 خیابون ونک -

 باشه لوکیشن بفرست دقیق -

 اوکی -

ستادم.  شن فر سته  20قطع کردم و لوکی ش سامی ن مین بعد دایان اومد. کنارش 
 بود. منو بهار و رسپینا سوار شدیم پشت

 سالمی کردیم که هردو گرم جواب دادن

 دایان -من: 

 بله -

 دلناز امشب خونه دوسته میمونه -

 کدوم دوسته؟ -

 .....چیز... دوسته دیگه.... بابا دختره چیز -

 :رسپینا آروم دمه گوشم گفت

 چقدر ضایعی آخه تو. بگو ترانه -
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 آهاع. ترانه . با دوسته ترانه -

 اون کیه -

 میشناسییکی از دوستاش ن -

 اوکی -

 بچه هآ رو رسوند. بچه ها خداحافشی کردن و رفتن. وسط نشستم

 خب خواهر خانم. شما باید چند تومن بدی اردو -دایان: 

با خوشحالی نگاش کردم یعنی سامی راضیه کرد. سامی از آینه نگام کرد و لبخند 
 :زد. وااای خدا این بشر چقدر خوبه. لبخندی بهه زدم و گفتم

 ري بررررم؟ميذا -

 به شر ی گندی به بار نیاری -

 واااای باشه مرررسی.... پس مامان اینا چی -

 من میگم برو. اونا با من. به تک پسرشون نه نمیگن -

 سامی زد زیرخنده

 مامان منم :( آخه المصب ما تک پسرا چی هستیم -سامی: 

 با کنجکاوی پرسیدم

 تک فرزندی؟ -

 نه خواهر بزرو دارم -

 چیه؟اسمه  -

 سارا -

 آهاع -
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رفیق امشب که دلناز نیست پایه ای امشب خونه ما. دالرام خانمم یه شام  -دایان: 
 خوشمزه درست کنه

 چرا که نه -سامی: 

ستای منم بیان تنها نمونم. تا خونه حرفی نزدم و به  بچه پرووها. خب میگفتن دو
 حرفای سامی و دایان گوش دادم

~~~~~~ 

یم. یه بستتته ماکارونی در آوردم. گوشتتتم در آوردم. پفیال تو خونه هم کوفت ندار
درستتتت کردم و تو ستتته تا ظرف ریختم و رفتم تو هال و به هرکدوم دادم. رفتم 

 نشستم رو زمین

 دایان و سامی پیه هم نشسته بودن

 پس یک هفته میرین -دایان: 

 آره منم یه جوری دلناز و َدک میکنم تو راحت اینجا پارتی بگیر -من: 

 سامی خندید

ذارن وای چه خوب میشتتتد. به نشرتون برای دلناز اینا چنین اردویی نمی -دایان: 
 بره من قشن  پارتی بگیرم

 .....البد میخوای ال -سامی: 

 :دایان تند گفت

 هیسسسس -

 :سامی زیرلب گفت

 نمیدونه مگه؟ -

 نه -

 :چشمی ریز کردم و بلند گفتم
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 چیو نمیدونم؟ بگوووو ببینم -

 هیچی خواهر یه حرفی زد دیگه -ن: دایا

 دااایان -

 هیچی بابا هیچی. سامی تو اصال حرفی زدی -

 :سامی با لودگی گفت

 نههههههه -

چشامو ریز کردم. گوشیم پیام اومد. رسپینا بود. ویس داده بود تو گروه. باز کردم. 
 صدای گوشیم رو بلند بود

سپینا:  سر  -ر سره تایماز. بیااااا دال دال دال دالااارام. پیج این پ ه رو پیدا کردم. این پ
 ببین فقط پیجشو

 تند قطع کردم. ای خدای رسپینا خدا چیکار نکنه

 :دایان با لحن عصبی گفت

 تایماز کدوم خریه -

 بدبخت شدی دالرام. ای رسپینا تک تک اون موهای بورتو بکنم

 دید. رپ میخونهچیز... تایماز دیگه... این پسره.... خواننده. خواننده ج -من: 

شم غره  سامی با یه نگاه خر خودتی نگام کرد. چ شده بود ولی  ضی  دایان انگار را
ای براش رفتم. به اون چه اصتتال. تند رفتم تو آشتتپزخونه که مثال به غذا یه نگاهی 

 بندازم

 تند ویس گرفتم

رسپی نترکی تو. دایان و سامی خونه هستن جلوی اونا باز کردم نزدیک بود  -من: 
 به فنا برم. حاال اینا رو وله کن. اسم پیجه چیه؟ از کجا پیداش کردی؟

 فرستادم. خودمو مشغول غذا درست کردن کردم. سفره رو چیدم اومدن نشستن
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 ماشااهلل دالرام... چه کردی دختر -سامی: 

 خواهه میکنم -من: 

 ای کاش تو درسام انقدر شاهکار میکردی -

 :م گفتبد خورد تو ذوقم. دایان با اخ

 باز چه گندی تو درساش زده -

 بدبختم کرد. چقدر آدم میتونه َکنه باشه. بدبخت نچسب

 انقدر شیطونی میکنی مگه میرسه درسم بخونه -سامی: 

یان:  باالی  -دا فه  ند لت ای حا به  مت میگم. وای  نمره  18ببین دالرام جلوی معل
 نیاوردی. خودت میدونی و بابا

سرمو تکون دادم و ب سف نگام میکرد با حرص  شت با پوزخند و تا سامی که دا ه 
 خیره شدم. درکه نمیکنم. گاهی خوبه. گاهی بده. گاهی مهربون گاهی بدجنس

 حاال بذار ببین دیگه آقا سامی زمین گرده

 چه خبر از آیسان جون آقا سامی -من: 

 سالم میرسونه -سامی: 

 به من؟ هه اونم آیسان -

 چی خوبه درسشو میخونهخب انتشار داشتی چی بگم. هی -

 عزیزززززم. خدا حفشه کنه میمون و.... ببخشید خوشگل خانم و -

 دایان به زور جلوی خندشو گرفته بود. میدونستم از آیسان بدش میاد

 خواهه میکنم گوریل.... ببخشید خوشگل خانم -سامی: 

 ای مارمولک

 سرد نشه -من: 
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 شهباشه شما هم بفرما بخور برای شما هم سرد ن -

 آقا سامی شما مطالعه میکنید -

 بله شما چی دالرام خانم -

 بله تا دلتون بخواد -

 جدی؟ در حال حاضر چی مطالعه میکنید -

 آاااام. چیز...... راسته........ یادم نمیاد -

 هه. شما کتاب میخونید بعد یادتون نمیاد اسمشو -

 من چیزای سطحی رو نمیبینم -

 آهاع اسم کتاب سطحی؟ -

 بله -

کرد نخنده خورد ستتعی میافتاده بودیم تو دور لج و کلکل. دایان آروم غذاشتتو می
 اما مشخص بود که ریز داره میخنده و این از لرزش شونه هاش معلوم میشد

 شما پارتی داشتید اومدید تو این مدرسه -من: 

 خیر من با پشتکار خودم اومدم؟ مشکلیه؟ -

 پارتی اومدیدبدون  ٢۵نخیر ولی مشخصه با سن  -

 دالاارم -دایان: 

 خب جدی میگم. مگه تو این مدارس بدون پارتی هم استخدام میکنن؟ -

شرکت هواپیمایی کار  -سامی:  سال ها پیه مرد. تو  فعال میبینی کردن. پدر من 
کرد. مادرم خانه دار. االنم ستتوئیس هستتت اینجا نیستتت. االن به نشرت من می

 پارتی دارم

 لمو پرسیدم سامی جوننه من فقط سوا -
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 دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد

~~~~~~ 

ستم و قبول کرده. قبل اینکه برم پیج تایماز و  سامی ریکو سته بودم.  ش رو تخت ن
سان عجب  شااهلل. عجب عکسایی. عجب تیکه ای. این آی سامی. ما ببینم رفتم پیج 

 تیکه ای رو تور کرد

 سیکس پک و برم

کساش همه آتلیه ای بود. جز چند تا که ازش گرفته پشتاش فقط از خودش بود. ع
 بودن. کنار دریا و چندتا خارج از کشور

رفتم سمت هایالیتاش. یه هایالیت بود به انگلیسی نوشته بود اسپورت. بومرنگایی 
ستوریاش  ضی ا شته بود یکی دوتا هم فیلم. تو بع شگاه گرفته بود و گذا که تو با

 دایان هم بود

های دیگه به انگلیستتی نوشتتته بود می. ستتلفی های خودشتتو یکی از هایالیت 
 .گذاشته بود. المصب فرشته ای بود. خوشگللللل

 هایالیت بعدی. انگلیسی نوشته بود فرندز

 استوریاشو میدیدم

با دوستتتاش بود. یه استتتوری حواستتم و جمع کرد. تو یه ستتفره خونه بودن انگار 
خوشگل اما شاااااخ. سامی فیلم گرفته  باالی کوه. دایان بود کنارش یه دختره خیلی

 بود ازشون

 بگو چی گفتی بهم؟ -سامی: 

 مفسد فی االرض دخترباز -

 کی به کی میگههههه -

 آوردم. آیساااانیهو صدای آیسان اومد. داشتم شاخ در می
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 کنار سامی نشسته بود. دوربین رفت روی اون

 بذار دایان یلی هم سامی خوبه. ایشون سلطانه. احترامخ -آیسان: 

 :دایان خندید. دختره کنار دایان گفت

 سلطاااااااان -

استتتوری تموم شتتد. دیگه نفهمیدم هیچی و با اعصتتبانیت رفتن پایین. پله ها رو 
یان شتتتدم. رو تخته خوابیده بود و  تاق دا دوتا یکی کردم. بدون در زدن وارد ا

 :کرد. با دیدنم نشست رو تخت و گفتداشت با گوشیه کار می

 چیشده -

 داااااااااااااااااااااااااااااایان -

 با دادی که زدم فکر کنم همه همسایه ها رو بیدار کردم

 شبه. چته ٢دایان زهرمار ساعت  -دایان: 

تو با آیسان خانم میری سفره خونه بعد هیچی نمیگی. هااا؟ با دشمن من میری  -
 سفره خونه هیچی نمیگی

 خندید و میگفت آخه چیشدهیان فقط میافتادم روش شروع کردم زدنه. دا

 :همونطور که میزدمه گفتم

آخه چیشده درد. آخه چیشده زهرمار. آخه چیشده کوفت. با دشمن من میری  -
 .سفره خونه

 آخه همچین میگی دشمن انگار مال بابا رو خورده -

 برووو بمیرا. دیگه دالرام مرد -

فتم باال اتاقم. پیج تایماز و وارد با اعصتتتبانیت رفتم بیرون و در محکم کوبیدم. ر 
 کردم. اینم چقدر خوشگله ها

 فالوش کنم؟ نکنم. بکنم؟ نکنم
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حاال عیبی نداره. فالوش کردم. هنوز چند دیقه نگذشته بود که بک داد و دیدم بهم 
 پیام داده. یا خدا. نفس عمیقی کشیدم و به بچه ها خبر دادم

 دالرام؟ همون دالرامی؟ -تایماز: 

 آره -من: 

 پیجم و از کجا آوردی -

 یکی از دوستام داد -

 چه دوستای پیگیری -

 به دوستای من توووهین نکنا -

 ...چیزی نگفتم که -

ساعت  ساعت خوابیدم.  صبح باهاش حرف زدم. کال یک  بود که دیدم دایان  ٧تا 
 : اومده میگه

 بلند شو دختر -

 وااای نمیخوام برم مدرسه -

 رم شدهچه غلطا. بلند شو دی -

 بای -

 میگم بلند شو. باید ببرمت مدرسه -

 خودم میرم -

 جان خووودت. میگم بلند شو دیرم شده -

 ولم کن خودم نیم ساعت دیگه اسنس میگیرم میرم -

زن  میزنم به گوشتتی و خونه ببینم هستتتی یا نه. اگه ببینم باشتتی میام خونه  -
 دنبالت. مدرسه رو میری
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 خیله خب. برو خوابم میاد -

 مبلن اردوت هم گذاشتم رو میز با رضایتنامه -

 از کجا مبلن و میدونستی -

 از سامی. نیم ساعت دیگه مدرسه ایا. زن  میزنم به مدرسه ببینم هستی -

شدن در اومد. بیخیال گرفتم خوابیدم. عمرا  سته  صدای ب رفت و چند دقیقه بعد 
 موش کردمبرم . خوابم میاد شدید. سیم تلفن و کشیدم و گوشیمو خا

 گرفتم با خیال راحت خوابیدم

 صدای زن  در بلند شد. با بی حوصلگی رفتم در و باز کردم

 با دیدن سامی تو چهارچوب در تعجب کردم. اینجا چیکار میکنه

 سامی با دیدن من پقی زد زیر خنده

 :با بی حوصلگی گفتم

 زن  بزن خنده بیاد -

 اما خندش شدت گرفت

سته درد تاحاال قیافتو  -سامی:  از این زاویه ندیده بودم. خدا دایان و نگه داره د
 نکنه به لطف اون دیدم

 مگه چمه -

 هیچی فقط صورتت انگار داره منفجر میشه -

صبح بیدار  شدید. حق دارم تا  صورتم پف کرده بود  تند تو آینه نگاه کردم. اوه اوه 
 بودم داشتم با تایماز و بچه ها چت میکردم

 اومدیحاال چرا  -من: 

 دایان خان دستور داد بیام ببینم بیداری یا نه -
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 ای باباااا. یه روز میخوام بخوابما. برو بهه بگو رفته بود مدرسه -

 :اخمی کرد و گفت

 دالرام دستور نده -

 هوووف لطفا -

 به رفیقم دروه نمیگم -

 ای بزنم با زانوم تو سرش. حوصله سر بر

 ساعت چنده مگه؟ -من: 

 دقیقه 8:45 -

 جیغی کشیدم. دیر شد. سرمد منو میکشه. کال اخراجم میکنه

بدبخت شتتدم. اخراج میشتتم. ستترمد با من لجه. ای دالرام تو بمیری که تا  -من: 
 صبح داشتی چت میکردی

خندید. اومد با ترس تند تند رفتم. دیگه قشن  داشتم گریه میکردم سامی فقط می
ست. تند رفتم  بقه باال و با  شیدم و انقدر تو و در و ب شت تند تند لباس و پو وح

هول کرده بودم که حتی دکمه هامم اشتباه بستم. موهام شونه نکردم. کل کتابامو 
 ریختم تو کیفم. وقت نداشتم جابه جا کنم. چقدر بی نشمم. از اتاق خارج شدم

سامی پیه پله ها دست به جیب منتشر بود. با دیدن تیس من بازم زد زیر خنده. 
 داره در میاد این میخنده من اشکم

پام گیر کرد به بند کیفم و چهارتا پله رو یکی کردم و با ستتتر افتادم پایین. هول 
 شدم آستین سامی رو گرفتم. سامی تند منو گرفت

 تقریبا بغله بودم. سریع از بغله اومدم بیرون

 توروخدا منو برسون. این خانم سرمد منو میکشه. غلط کردم -من: 

 درست حسابی ببند اول. موهاتم برو شونه کن. یه چیزم بخور دکمه هاتو -
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سرمد فحه  - سه از خانم  شده کوفت بخورم. االن میرم مدر برو بابااااا. من دیرم 
 میخورم دیگه گرسنم نمیشه

سامی باز خندید. من دیرم شده این با خیال راحت میخنده. بدبخت میشم. قشن  
 اخراجم میکنه. این با من لجه

 :ر گریه. سامی با تعجب گفتزدم زی

 بسه دالرام. دایان زن  زد به خانم سرمد گفت دالرام مریضه زن  دوم میاد -

 :تعجب کردم. اشکامو پاک کردم و با اعصبانیت گفتم

 چرا زودتر نگفتی؟ -

 خب اجازه ندادی. یهو دیدم عین جن زده ها دوییدی اونور. نذاشتی حرفم بزنم -

 وااای ببخشید سامی -

 مهم نیست -

 تو چرا نرفتی مدرسه -

امروز زن  آخر کالس دارم. داشتتتم میرفتم بیرون کار داشتتتم دایان زن  زد بیام  -
 بیدارت کنم. برو آماده شو یه چیز بخور بریم

 نه من با اسنس میرم -

 برو دیگه لج نکن -

 باشه برو بشین -

مرتب بستم. رفت رو مبل نشست. مانتومو درست حسابی پوشیدم و دکمه هاشو 
 کردشونمو گرفتم و موهامو شونه زدم. سامی داشت نگاه می

 چه موهای بلندی -سامی: 

 :با شیطنت گفتم
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 واسه آیسان جونم همینقدره؟ -

 نه. ولی بهه میگم حتما برسونه به تو -

 خوبه که من الگوشم -

 سامی به حاضر جوابی من خنده کوتاهی کرد. رفتم آشپزخونه

 حونه خوردی؟سامی تو صب -من: 

 سیب خوردم -

 همین؟ -

 آره -

پنیر و عستتتل و مربا رو آوردم بیرون. مربا رو مامان درستتتت کرده بود خیلی هم 
 خوشمزه بود. مربا آلبالو. نون و گذاشتم مایکروفر تا گرم شه. جایی گذاشتم

 خالصه همه چی آماده شد

 بود 9:30ساعت 

 سامی -من: 

 بله -

 بیا -

 چیشده ؟ -

 دیقهبیا یه  -

 :اومد تو آشپزخونه. با دیدن سفره گفت

 این چیه -

 :بیخیال رو صندلی نشستم و با تعجب گفتم

 وا. خب سفرست دیگه. تاحاال ندیدی -
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 چرا منو صدا کردی .نه اونو که دیدم -

 که بخوریم باهم -

 ممنون خودت بخور -

اشتتتم. بیا دیگه بیا دیگه. تو منو بیدار کردی از خواب. منم برای تشتتکر اینارو گذ -
 رومو زمین ننداز

اومد نشست. با گوشیه به یه نفر پیام داد. البد داشت به آیسان جون پیام میداد 
میگفت نگران نباشتتاااا. من خونه دالرامم. زود میام. انگار زیادی ضتتایع ستتامی رو 

 :نگاه کردم که گفت

 چیه؟ -

 آیسان جون؟ -

 نخیر دایان جون -

 بحونه رو شروع کردم خوردنبعد اخمی کرد. بیخیال ص

 تو  ول صبحونه خوردنمون حرفی نزدیم

 بعد صبحونه ظرفا رو جمع کردم و پول اردو رو برداشتم و رفتیم مدرسه

سان تقریبا پیه در مدرسه  شدم. دیدم آی سامی پیاده  شین  زن  تفریح بود. از ما
 وایستاده بود و داره با ژینوس حرف میزنه

 یسان به ما نگاهی انداختمحکم در ماشین و بستم. آ 

 :اخماش رفت تو هم. با صدای بلندی که بشنوه گفتم

 سامی دستت درد نکنه رسوندیم و بیدارم کردی. جبران کنم -

 :پنجره پایین بود و سر سامی تو گوشی. زحمت نکشید سرشو بلند کنه گفت

 خواهه میکنم. صبحونه هم عالی بود ممنون -
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 مبازم بیا برای صبحونه عزیز  -

با تعجب ستترشتتو باال آورد که انگار با آیستتان که با اعصتتبانیت داشتتت به ما نگاه 
 کرد چشم تو چشم شدمی

 :سامی یه تای ابروش و انداخت باال و رویه من آروم گفت

 چه مارمولکی هستی تو -

 خندیدم. فهمید دارم حرص آیسان و در میارم

. از کنار آیستتان داشتتتم رد ستتامی بوق زد و رفت. با لبخند دندون نمایی رفتم تو
 میشدم که دستمو با حرص گرفت

 تو ماشین سامی چه غلطی میکردی -آیسان: 

 :خیلی خونسرد گفتم

کردیم. آهاع قبلشتتو. هیچی من خواب مونده بودم ستتامی جون لطف کاری نمی -
کرد اومد منو بیدار کرد. بهه گفتم بیاد تو. اومد تو نشتتتستتتت یکم حرف زدیم. 

 کردم باهم خوردیم. آهاااع راستی تو خونه هم تنها بودمصبحونه حاضر  

 آیسان انگار یه چیز دیگه میگفتم میزد زیر گریه

 عوضیااااا -آیسان: 

 :رفت. ژینوس با حرص اومد سمتم و گفت

تو نمیتونی آیستتان و ستتامی رو از هم جدا کنی پلید خانم. هرکاری هم کنی اونا  -
 گی این دوتا بذاربرای همن. پس کم پای نحستو تو زند 

 :با حرص هوله دادم و گفتم

 زر مفت نزناااا -

 بهار تند دویید سمت ما و منو جدا کرد. تند منو برد یه گوشه

 چطوری -من: 
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 دختر چرا دیر اومدی -

 ماجرا هااا داره. برات همه رو تعریف میکنم فقط بگو رسپینا کو -

ایسگاه کردین خودتون رفتید  امروز نیومده. هردوتون نیومدین گفتم شاید من و -
 بیرون

 نه بابا. مگه میشه بدون تو. ولی نمیخواستم بیام تقصیر سامی شد -

 چیییییی. سامی خودمون؟ رادمنه؟ -

 آره بذار برات تعریف کنم -

 براش تمام موضوع رو تعریف کردم. بهار دهنه یه متر باز مونده بود

 یعنی اومد با تو صبحونه خورد؟ -بهار: 

 داری؟ شک -

 بگو جون بهار -

 جون تو -

 بهار دهنه همینطوری باز موند. خوابید رو زمین و به آسمون خیره شد

~~~~~~ 

صمیم گرفتم برم خونه بهار اینا. اما قبله رفتیم خونه  سمت خونه. ت با بهار رفتیم 
خودمون من لباستتتامو عوض کردم به دلناز هم خبر دادم. بعد رفتیم خونه مامان 

شیک بهار. یه  خونه ویالیی دوبلکس. خونه باباش تو یه آپارتمانی بود. اونم خیلی 
 بود ولی این ویال عالیه. بهار در و با کلید باز کرد

 مادرش رو مبل نشسته بود و داشت مجله میخوند

 سالم -من و بهار: 

 خاله صنم برگشت
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 اع. سالم عزیزم. سالم دالرام جون از این ورا -صنم: 

 احم شدمببخشید مز  -من: 

 مراحمی عزیزم. خسته نباشید -

 ما میریم باال -بهار: 

 دستمو گرفت و باهم رفتیم اتاقه. نشستم رو مبل اتاقه. لباسشو عوض کرد

 زن  بزن رسپینا هم بیاد -بهار: 

 اگه بیدار باشه -

 زن  زدم جواب نداد. به خونشون زن  زدم رویا برداشت

 بله؟ -رویا: 

 رامسالم رویاجون منم دال -

 سالم عزیزم خوبی -

 ممنون. رسپینا خوابه؟ -

 آره بچه حاله بد شده از دیشب -

 :کرد گفتم. بهار چشاشو ریز کرد و گفتلب زدمو به بهار که منتشر داشت نگاه می

 ای مارمولک -

 خوابیده؟ -من: 

 آره آره -رویا: 

 بیدارش میکنید. کار مهمی دارم -

 باشه گلم. از من خداحافظ -

 افظخداح -
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گوشیو گذاشت و چند دقیقه بعد رسپینا اومد. فهمیدم داره سعی میکنه صداشو به 
 حالت مریضا بکنه

 بله؟ -رسپینا: 

ساعت دیگه خونه  - شه. نیم  ساده با سیاه کن که  سی و  جمع کن این بازیا رو. ک
 بهار باش

 نه من حالم بده -

 ر میخندیدمصبح بیدار بودم عین خ ۵مارمولک من بودم دیشب تا ساعت  -

 هیسسسس -

 درد. برای اینکه نیای مدرسه خودتو زدی به مریضی -

 امممم. آره -

 خب تا لو ندادم تورو پیه خواهرت بیا اینجا -

 با... باشه باشه. من میام. تو فقط دهنتو ببند -

 قطع کرد. با بهار زدیم زیر خنده

 نیم ساعت بعد رسید

میکنه. براش ماجرا ستتامی رو تعریف  افتادیم روش و کلی زدیمه. ما رو ایستتگاه
 کردم اونم دهنه سه متر باز موند

ببین خیلی عجیبه ها. یه دختر جوون با معلمه اونم نه معلم پیر یه  -رستتتپینا: 
 معلم خیلی جذاب صبحونه بخوره اونم تو خونه تنهایی

 حاال فکر کن دشمنشم هست -بهار: 

 میگم که -

سان - سپینا این آی صال نمیدونی ر سامی دید قیافه چه جوری  ا وقتی دالرام و با 
 شد
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 حقشه دختره نچسب -

 حاال نچسب تر از اون ژینوس هست -

 اسم اونو نیار. فقط بلده پز خانوادشو بده. ِکیه حاال اونو بگیرم -من: 

 پایه ایم -بهار و رسپینا: 

 خدایی بیا یه روز حال اینم بگیریم -بهار: 

ناهار خوردیم. بعد اون نشتتستتتیم یکم درس اونروز خیلی خوشتتگذشتتت. رفتیم 
سامی نخواد یه وقت  ضی رو خوندیم که این  شوخی. یکم ریا خوندیم اونم با کلی 

 امتحان بگیره. بعد اون شیمی خوندیم. بعد اونم ادبیات. نزدیک غروب بود

 هممون سرمون تو کتاب بود. با حرص کتاب و بستم

 بسه دیگه -من: 

ر داشتتت رو میز مطالعه درس میخوند. رستتپینا رو دراز کشتتیدم رو تخته. بها
زمین نشسته بود و پشت میز عسلی اتاق بهار و کتابا همه پخه اون بود. من رو 

 تخته

 دراز کشیدم و گوشیمو چک کردم دیدم تایماز پیام داده

 بچه هاااا تایماز پیام داده -من: 

 بچه ها پریدن سمت تخت تا ببینن چی گفته. باز کردم

 : * دال میخوام ببینمتتایماز

 شت بدبخت شدی -بهار: 

 آخه االن؟ -رسپینا: 

 چیکار کنم بچه ها خب چرا میخواد منو ببینه -من: 

 خب ازش بپرس -بهار: 
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 :بهه پیام دادم

 برای چی؟ -

 چند دیقه بعد پیام داد

 دوست نداری منو ببینی *

 نه خب ولی... آخه االن ؟ -

 آره *

 کجا؟ -

 ه همو دیدیمهمون کافه ای ک *

 چه غلطی کنم؟؟؟؟؟ -من: 

 بگو دوستامم هستن -رسپینا: 

 شما میخواید بیاید چیکار آخه الزم نیست -

 ....اما -بهار: 

منکه االن دارم میرم خونه یه سر میرم کافه ببینم چیکار داره. همه حرفاشم ضبط  -
 میکنم براتون میفرستم

ش ستادم. بلند  سیدم و خداحافشی برای تایماز ایموجی اوکی و فر دم بچه ها رو بو
 کردم. رفتم سمت کافه

تایماز رو یکی از این صندلی ها نشسته بود. رفتم تو کافه. خلوت بود. فقط یه میز 
 پر بود. اونم یه خانواده بود

 نشستم رو صندلی. بازم نمیتونستم از چشاش چیزیو بخونم

 به تایماز نگاه کردم. خیلی قیافه جذابی داشت

 سالم -
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 سالم خیلی خوب شد اومدی. چی میخوری؟ -تایماز: 

 مهمون تو؟ -

 صد در صد -

 شیک شکالت -

تایماز عالمت داد دوتا شیک شکالت بیارن. وقتی آوردن تایماز شروع کرد به حرف 
 :زدن

 دالرام پیجتو خیلی چک کردم. خیلی ازت خوشم اومد -

یکم مقدمه چینی  چشتتتام گرد شتتتد. انقدر بی مقدمه. چی االن میگفتم. حداقل
 میکردی

 یکم واضح تر میگی منشورتو. واقعا نمیدونم چی بگم -من: 

 سینگلی نه؟ -

 آره -

 ازت خوشم میاد دلم میخواد یه مدت باهات رل بزنم؟ -

چشتتام گرد شتتد. چی بگم آخه. قلبم تند تند میزد. گوشتتیم زن  خورد. دایان بود. 
 ضربان قلبم بیشتر شد. نکنه منو دیده

 اب دادمتند جو

 جان -من: 

 خواهر دارم میام دنبالت چند دیقه دیگه میرسم خونه بهار آماده باش -دایان: 

 نههههه -

 چراااا داد میزنی. فردا مدرسه داری باید بیای خونه -

 من... من االن تو راهم. نزدیک خونه ام -
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 آخه شب چرا تنهایی راه افتادی. االن دقیقا کجایی -

 کم. دو سه دیقه دیگه میرسم سمت خیابونمونچیز... خیلی نزدی -

 ای بابا. باشه سریع برو -

 خداحافظ -

 قطع کردم. به تایماز نگاه کردم

 من باید برم -من: 

 :دستمو گرفت و گفت

 اول جوابمو بده -

 به دسته که دستمو سفت گرفته بود نگاه کردم

 باید فکر کنم -من: 

 کردن داشته باشی  دارم نمیام خواستگاریت که نیاز به فکر  -

 ببین من دیرم شده. شب میخوام بخوابم بهت خبر میدم -

شدم. قلبم تند تند میزد. هیچ  شیدم بیرون از کافه خارج  سته ک ستمو از د تند د
سته بود باهاش دوست بشم. ازش خیلی خوشم میومد ولی  پسری اینطوری نخوا

 نمیدونم دقیقا چی باید میگفتم

 گرفتماز بچه ها باید مشاوره می

سپینا هنوز خونه بهار  ساپ به بچه ها زن  زدم. ر تو راه چون بیکار بودم تند از وات
 بود بخا ر همین تلفنشو بر نداشت. بجاش بهار برداشت گذاشت رو اسپیکر

 براشون ماجرا رو تعریف کردم

 من میدونستم یه کاسه ای زیر نیم کاسشه -رسپینا: 

 خب چرا نگفتی آره -بهار: 
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 ت میگفتم آره بعد میگفت چه از خدا خواسته؟راح -من: 

 خب میخوای چیکار کنی -

 شب بهه میگم. میگم یه مدت کوتاه -

 ببین دوست موست نداره ما باهاش رفیق شیم -رسپینا: 

 خفه شو َهَول -

 شعوربی -

~~~~~ 

 بیخیال دراز کشیده بودم. خب چی بگم به این آخه

شو نمیدم تا نگه چقدر از خد شب فعال جواب ست. اما من بهه گفتم  سته ه ا خوا
 جوابشو میدم

 :براش نوشتم

 سالم -

 :بعد نیم ساعت جواب داد

 سالم *

 ببخشید امروز سریع رفتم -

 مهم اینه دیدمت *

 من دارم به مدت یک هفته میرم اردو -

 ناراحت شدم *

 چرا؟ -

 چون نمیتونم ببینمت *

 فقط یک هفتست -
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 یک هفته برام دیر میگذره *

 ب من درمورد چیزی که گفتی فکرامو کردمخ -

 میشنوم *

 قبول. بدم نمیاد -

 پس مبارکه؟ *

 صد در صد -

 ایموجی بوس فرستاد. تا صبح حرف زدیم

~~~~~ 

بهار رفته بود دستشویی رسپینا هم تو صف بوفه. بیخیال یه گوشه وایستاده بودم. 
س سته بود.  ساندویچ د شد. یه دوه و یه  سان از کنارم رد  رمو انداختم پایین آی

یهو احستاس کردم روم یه چیزی خالی شتد. با حیرت به لباستم نگاه کردم. خیس 
 شده بود. به آیسانی که دسته دوه بود و با لبخند پلیدی نگام میکرد

 وای عزیزم دستم خورد -آیسان: 

 دستت خورد صاف ریختی رو من؟ دستت کج رفت؟ -

 :تبا حرص اومدم برم سمته سرمد اومد و گف

 اینجا چه خبره؟ -

 خانم سرمد این تمام دوغشو رو لباسم خالی کرد -من: 

 آیسااااان

 فقط پام پیچ خورد -آیسان: 

 پات پیچ خورد صاف ریختی رو لباسه -

 باور کنید -
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 تکرار نشه -

ریختم این ستترمد تا برام رفت. حاال اگه این قضتتیه برعکس بود و من دوه و می
 فرستاد به اداره دست بردار نبودپرونده سازی نمیکرد نمی 

با حرص رفتم سمت دستشویی که دیدم از پشت کشیده شدم و یکی محکم خورد 
 به من

 سرم گیج رفت. خوب که شدم نگاش کردم

آیسان بود. به مانتوم نگاه کردم. دیدم تو دسته که ساندویچ بود و چسبونده به 
 مانتوم. وقتی که خیاله راحت شد برداشت

 و مانتوم ریخته بودتمام سسه ر 

 چجور جرئت میکنیییی؟ از زندگیت سیر شدی؟ -من: 

 جوجو خیلی بهت اعصبانیت میاد -

 احمق خانم خیلی کارت بد بود. منتشر انتقام باش ببین کی گفتم. دختره احمق -

 یه لبخند ملیح زد و رفت. خداروشکر باز مانتوم سورمه ای بود دیده نمیشد

~~~~~~ 

 مم بندازم تو چمدوندلناز حول -من: 

 اون تن پوش و نه یه حوله کوتاه که سنگین نشه چمدون -

 همه چیو انداختم دیگه چی مونده؟؟؟ آهاااع شارژر و وسایل آرایه -

 مگه داری میری سالن مد. داری میری اردو دیگه -

 وای بیخیال گیر نده دلی -

 دلناز اومد اتاقم. رو مبل نشست. با ناراحتی نگام میکرد

 خواهر دارم نمیرم بمیرم که. یه اردو هست -ن: م
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 خدانکنه اما باید یه چیزیو بگم؟ -

 جان؟ -

 پایین پاش نشستم. با ناراحتی نگام کرد

 موضوع خواستگاری و گفتم -دلناز: 

 جددددی. اینکه ناراحتی نداره -

 نه موضوع این نیست -

 مامان اینا موافقت نکردن؟ -

 تینه... ناراحتم چون تو نیس -

 چرااا؟ -

 چون هفته دیگه سه شنبه هست و تو پنجشنبه بر میگردی -

 یعنی نمیشد مثال بذارید جمعه -

بهشون گفتم دال هم باشه گفتن نه همین سه شنبه. علیرضا گفت من فقط واسه  -
 سه شنبه میتونم بیام رشت

 تو و دایان میرید رشت؟ -

 آره از یکشنبه -

 تا کی؟ -

 چهارشنبه برمیگردیم -

 ای کاش منم بودم -

 زدم زیر گریه. خیلی بد بود خواستگاری خواهرت نباشی

 :دلناز بغلم کرد و گفت
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ستگاری و  - سما خوا ست فقط میان ر صی نی صه نخور جوجه کوچولوم. چیز خا غ
 روز عقد مشخص میشه همین

 فقط همین؟ -

 آره عزیزم. مهم بعدشه -

 برام عکس بفرستید. چی میخوای بپوشی -

 اس داشتما. پیراهن کوتاه مشکی با جوراب شلوارییه لب -

 آ اون. خیلی خوشگله -

~~~~~~ 

شد.  ساختمون خارج  سامی از  شین دایان.  شتم تو ما پنجشنبه بود. چمدون و گذا
شکی و لباس  شلوار جین م شیده بود.  شکی پو سته چمدونه بود و لباس زر د

 با فرم مدرسه بودم آستین بلند زرشکی. با عینک آفتابی زده بود. اونوقت من

سامی اومد سمت دایان و با خوشحالی به دایان دست داد و به من سر تکون داد. 
 منم متقابال همون کار و کردم

 سامی از این دختر مراقبت کنا. این خیلی سر به هوا -دایان: 

 به روی چشم. تو هم تو مسیر جاده مراقب باش -

 چشم -

 :هردو خندیدن. دایان با خنده گفتسامی تو گوش دایان یه چیزی گفت و 

 نه اونو حل کردم -

 :دلناز بدو بدو اومد پایین و به سامی با لبخند سالم گفت

 بریم شما دو نفر دیرتون میشه -

سرم تو گوشی بود و با تایماز چت  عقب نشستم. دایان حرکت کرد. تو کل مسیر 
 میکردم
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 با کی داری چت میکنی -دایان: 

 :و خاموش کردمو و گفتم هول شدم. تند گوشی

 با... با بهار. گفت مامانم داره منو میاره -

 مامان افاده ایه -دلناز: 

 بیخیال اون فقط با کالسه -

 و فقط پز زندگیشو میده -

 اما بهار اینطوری نیس -

 چون به باباش رفته -

شلوه بود و  سه  سه. مدر سیدیم به مدر شیمو چک نکردم. ر حرفی نزدم. دیگه گو
 ها یه گوشه بودن اولیا

 من تو ماشین میشینم تو باهاش برو خواهر -دایان: 

 :پیاده شدم. دایان و دلناز پیاده شدن. دایان سفت بغلم کرد و گفت

 خواهری مراقب باش. شیطونی نکنا -

 باشه سعی میکنم -

 سعی نکن... چیزی که گفتم و رعایت کن -

 چشم -

 پول خواستی زن  بزن -

 باشه -

یه گوشتتته بودن. رفتم   گونه و بوس یا  نا و رو ناز رفتیم تو. رستتتپی با دل کردمو 
سالم گفتم و رسپینا رو بغل کردم. دلناز اومد پیه ما و با رویا  شون. به رویا  سمت

 و رسپینا صمیمانه سالم گفت
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 رویا و دلناز گرم حرف زدن شدن. من و رسپینا رفتیم یه گوشه نشستیم

 . بهشون سالم گفتیم. بهار اومد پیه ماچند دیقه بعد بهار و مامانه اومدن

 واسه این آیسان برنامه ها دارم. تو قطار بهتون میگم -من: 

 حال این ژینوسم بگیریم دلم میخواد خفه کنم -بهار: 

 آره منم. دختره بز. واال. شبیه بز میمونه. بی ریخت -رسپینا: 

ضی اوقات برای بچه ها حرفام با تایماز و تعریف کردم. با ذوق گوش می دادن و بع
 میگفتن این تیکه بد بهه گفتی

 چشمم و به در دوختم

 آیسان با مامانه و ژینوس با باباش اومدن تو

 یهو مامان بهار براشون دست تکون داد. مامان آیسانم دست تکون داد

 منو بهار و رسپینا چهرمون پوکر شد

 نگو اینا باهم دوستن

مامان بهار و آیستتان رفتن پیه هم و  خود ژینوس و آیستتانم تعجب کرده بودن.
 باهم گرم صحبت شدن

 مامانم یعنی بین اینهمه آدم باید با مادر این نچسب دوست میشد -بهار: 

سیم و چندتا نکته گفت.  صف وای سرمد اعالم کرد  ساعت  زدیم زیر خنده. بعد نیم 
میریم. کنیم. تا مدرسه نگفته جایی نحجاب رعایت شه نمیدونم تو قطار شلوه نمی

 از این چیزا. سر نصف بچه ها تو گوشی بود. خالصه موقع خداحافشی شد

سای  سفارش کردم عک سری خداحافشی کردم و فقط  سر  شتم  من انقدر ذوق دا
 خواستگاری و بفرسته

شسته بودیمو  شون بای بای کردیم. ن شدیم. دوتا اتوبوس بود. باها سوار اتوبوس 
 گرفتیمسلفی می
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 سلفی هست؟خانمم وقت  -سرمد: 

 یعنی یه روز به من گیر نده روزش شب نمیشه

 ثبت خا رات -من: 

 گوشی خاموش -

ستگاه راه آهن.  سیدیم به ای سپینا زدن زیر خنده. ر شو در آوردم. بهار و ر رفت. َادا
 تاحاال قطار سوار نشده بودمو فقط تو فیلما دیده بودم

 ه ولی معلوم بود باهمنسامی یه گوشه با آیسان وایستاده بود. گرچه با حاصل

 آخ آخ آیسان چون خبر نداری که قرار تا چند روز دیگه از این آقا جدا شی -من: 

 ببین تو قطار نقشه رو تعریف کن -بهار: 

 حتما -

 آقای کشاف معلم جغرافیمون یه گوشه ایستاده بود و بعد سامی رفت پیه اون

 معلمای مرد همین دوتا بودن

ستتامی، کشتتاف، خانم یوستتفی معلم دینی، خانم دهقانی  معلمایی که اومده بودن
 معلم ورزش، خانم رهنما معلم ادبیات که خانم مسنی بود

 و

 خانم بخشی ناظم و خانم سرمد عزیز که معرف حضور هستن

خالصه وقت سوار شدن شد. بچه ها عین وحشیا حمله کردن. سرمد هل میداد و 
 تهدید میکرد که اخراج میکنم برو کنار

 صه یه واگن اختصاص دادن به ما سه نفر. نشستیمخال

خیلی ذوق داشتیم هر سه. خانم بخشی اومد و به همه سر زد. در واگن و بستیم 
 و مقنعه هارو برداشتیم
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 رسپینا الیو گرفت

 همه لم داده بودیم

 بعد الیو قطار کم کم راه افتاد. براشون نقشه رو تعریف کردم

 منم جدا شنیعنی چی میخوام ماری  -بهار: 

حالت بعدا فکر میکنم چطوری ولی االن فقط هدفم جدایی. کاری میکنم آیستتان  -
 اشک بریزه

 یاد فیلم اکشن افتادم -رسپینا: 

 ببینید من میرم بیرون ببینم معلما چطوری هستن و کجا هستن. االن میام -

ز واگن هایی که بچه ها بود مشخص بود. صدای خنده و حرف زدن میومد. یکی ا
واگن ها صتتدای معلمای زن میومد. ستترمو چستتبوندم به پنجره واگن. مات بود 

 نمیشد چیزیو دید. ولی میدونستم فقط معلمای زن هستن

 رفتم تو یه واگن. درش باز بود. کسی نبود. وااا مگه میشه پس چندونا کو

ن رفتم چندونا رو ببینم مال کیه. این سیاهه شبیه چمدون رکسانا بود. شبیه چمدو
 سمانه هم بود. اع خانم دهقان هم شبیه مال اونم بود. پس چرا هیچکس نمیاد

 با صدایی آشنا برگشتم

 دنبال چیزی میگردی -سامی: 

 وااای این واگن واسه سامی. با ترس نگاش کردم

چیز. واگن ها رو اشتتتباه اومدم. در واگن و بستتت و اومد ستتمتم و جلوی  -من: 
جایی که تو دید در نباشتته. واااای تو روز روشتتن  دهنم و گرفت و بردم یه گوشتته

یان قول داد.  به دا نه. اینطوری  نه خفتم ک ته. نک گروگان گیری. چرا دهنمو گرف
خیلی بهه نزدیک بودمو بهه چستتبیده بودم. صتتورته نزدیک صتتورتم بود. با 

 ترس نگاش کردم. یعنی جین بزنم؟
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 :سامی با کنار گوشم گفت

 رد میشد هیسسس. خانم سرمد داشت -

صورتم برخورد میکرد. تاحاال دایان انقدر نزدیکم نبود  ساش به  وقتی حرف میزد نف
 که این هست. با ترس نگاش کردم. چقدر نزدیک

 تایماز ببینه فکر میکنه دارم خیانت میکنم. َای االن آیسان بیاد

می. صدای پا شنیدم. واای سرمو االن ما رو میبینه. با ترس بیشتر رفتم تو بغل سا
صدای پا  این مارو تو این وضعیت ببینه قطعا اخراجمون میکنه. اما بعد چند دیقه 

 دیگه نیومد. سامی ولم کرد و بیرون و نگاهی انداخت. کسی نبود

شتی هردوتامونو به فنا  -سامی:  ضول نباش. دا برو تو واگن خودت. انقدر هم فو
 میدادی

 نه بابا اصال قصدم فوضولی نبود -

 شاف وارد شد. با دیدن من یه نگاه مشکوکی به سامی انداختیهو آقای ک

داداش دالرام یکی از نزدیکترین دوستای منه. یه برگه رو دالرام آورد بده  -سامی: 
 به من از  رف داداشه بود. باید امضا میکردم

 آها -کشاف: 

 دالرام جان تو هم دیگه برو -

. تند رفتم تو واگن خودمون. بعد با حرص برام با چشتتتم و ابرو اشتتتاره کرد برم
 نتونستم برای بچه ها تعریف کنم. انقدر هول شده بودم

~~~~~~ 

باز کردم. همه خواب  باز کرد. چشتتتامو به زور  در زدن. بهار با حرص رفت در و 
 .بودیم

 خانم بخشی بود
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 بلند شید رسیدیم -خانم بخشی: 

سایالی که ریخته  سی به بدنم دادم. و شدیم. که و قو بودیمو جمع کردیم. بلند 
 چمدونو برداشتیم و آروم آروم به نوبت پیاده شدیم. به دلناز پیام دادم: ما رسیدیم

ستتتوار اتوبوس شتتتدیم. من انقدر خوابم میومد همه جا رو تار میدیدم. بیخیال رو 
 اولین صندلی که گیرم اومد نشستم و سرمو تکیه دادم به پنجره و چشامو بستم

 بیشتر بچه ها خواب بودن همه همین حالت بودن.

سته. با  ش سیاه ن شامو باز کردم دیدم کنارم یه غول  سیدیم به هتل چ وقتی که ر
 :ترس جیغی زدم. که دیدم سرمد با حرص گفت

 چته دالرام؟ خجالت نمیکشی جلوی معلما داد میزنی -

 چشامو مالیدم. آه خانم سرمد

ه بود با چادر بلند خانم ستترمد چاق که هستتت. یه لباس ستترتا پا مشتتکی پوشتتید
مشتتکی. روش هم که اونور بود. فکر کردم غوله. پاشتتدم. کم کم هرکدوم رفتیم یه 

 اتاق

 من و بهار و رسپینا یه اتاق

تخت دو نفره و یه مبل. حوصتتله نداشتتتم ستته ستتاعت تقستتیم کنیم کی رو مبل 
 بخوابه. بخا ر همین تصمیم گرفتیم من رو مبل بخوابم

خا ر همین راحت بود. چمدونا و باز کردیم. وسایالی نیاز مبل تختخواب شو بود. ب
 و برداشتیم

 لباسای راحتی پوشیدیم و رفتیم زیر پتو اما نخوابیدیم

 بهار اسپیکر و روشن کرد و آهن  گذاشت. باهم میخوندیم

 یهو یکی شروع کرد به در زدن تند قطع کردیم

 رفتم در و باز کردم. خانم سرمد پشتشم آیسان
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 :انب گفتمحق به ج

 جان؟ -

 چخبره؟ شعور اقامت تو هتل و ندارید؟ -سرمد: 

 فکر نکنم این صدا به بیرون از اینجا بره -

 اوال بلبل زبونی نکن دوما آیسان اومد گفت صداش کامال میاد -

 ای این آیسان زیادی داره رو مخم اسکی میره. بهه نگاه کردم

 چشم -من: 

 باید بریم کاخ عالی قاپو ٩دا ساعت در ضمن دیگه بگیرید بخوابید فر  -

 چشم -

 در و محکم بستم. خودمو انداختم رو مبل

 ببینید اگه کاری نکردم کل اردو این آیسان کوفت شه اسمم دالرام نیست -من: 

 از عمد داره کاری میکنه ما اردمون کوفت شه -رسپینا: 

 فردا دارم براش -

 شه فردا فکر کردمبهار برق و خاموش کرد. چشامو بستم و به نق

~~~~~~ 

 داشتم روپوش مدرسه رو میپوشیدم

 یعنی چی آخه؟ -بهار: 

 یعنی همین. باید کاری کنیم خانم سرمد با ما نیاد -

 ما نمیتونیم کاری کنیم اون میاد -رسپینا: 
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به اونه فکر کردم. اونه با من فقط باید مراقب باشید کسی نبینه. یکیتون باید  -
ا یکی دیگه باید بچه ها رو ستتترگرم کنه تا کاری به کار من ستتترمد و بکشتتته اینج

 نداشته باشن

 میشه دقیقا نقشتو بگی -

خانم سرمد که میدونید بدون اون چادرش هیچ جایی نمیاد و برای جدایی سامی  -
و آیسان خانم سرمد نباید باشه در نتیجه من میرم چادرشو برمیدارم تو این فاصله 

شما دارید اونا رو  سرمد هم وقتی ببینه چادرش نیست که  سرگرم میکنیم و خانم 
 دیگه مارو همراهی نمیکنه

 چرت نگو دالرام تو داری با دم شیر بازی میکنی -بهار: 

شما هم انجام بدین کاری که  - شید. من میرم تو راه رو  شته با شما به اون کار ندا
 میگم و

زن دوتاشتتون تو یه اتاق  تند رفتم تو راه رو پشتتت یه دیوار قایم شتتدم. معلمای
سان و  سامی و آقای کشاف هم یه اتاق. آی دوتای دیگه تو اتاق دیگه  بقه پایین. 
شی هم تو یه اتاق. این تو  بقه  سرمد و خانم بخ ژینوس جون هم یه اتاق. خانم 

 ای بود که اتاق ما بود

جیغای  بیشتر بچه ها  بقه باال بودن یا پایین. رسپینا شروع کرد به جین کشیدن.
 .کشیدبنفه می

یهو در اتاقا همه باز شتتد. خانم ستترمد و خانم بخشتتی دوییدن تند تند در و زدن. 
آیستتان و ژینوس هم اومدن بیرون. ستتامی و آقای کشتتاف و خانم دهقان و خانم 

 رهنما هم تند رفتن تو اتاق ما

سرمد. خدایا کمکم کن تند  ضعیت خوبه تند رفتم تو اتاق خانم  تر این دیدم االن و
چادر و پیدا کنم. تو چمدون نبود. پس کجاست. دیدم به کمد آویزونه. تند کشیدم 

 و انداختم توی لباسم
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شغال  بقه  سطل آ ضایع بود ولی مجبور بودم. تند بیرون اومدم و رفتم انداختم 
 اول. اومدم باال و الکی همه رو کنار زدم رفتم تو الکی خودمو زدم به تعجب

 خبره؟اینجا چه  -من: 

 موش دیدم... موش -رسپینا: 

 از پنجره رفت -بهار: 

 :خدمه تند گفت

 همه چیو ضد عفونی میکنیم نگران نباشید -

 گرفتداشت خندم می

 خالصه کم کم همه رفتن. باهم رفتیم و در و بستیم تو. زدیم زیر خنده

~~~~~~ 

ی و خانم ستتوار اتوبوس شتتدیم. از ستترمد خبری نبود. قرار شتتد با اتوبوس ما ستتام
شین. بچه ها هم هعی  سرپا بود و به بچه ها هعی میگفت ب سامی  سفی بیاد.  یو

 خودشیرینی میکردن

 آیسان حرصه در میومد

 آقای رادمنه خانم سرمد نمیان؟ -من: 

چون بچه ها حرف میزدن سامی متوجه نشد. خم شد سمت من و گوشاشو نزدیک 
سان   شمی به آی شنوه. زیر چ صورتم تا ب سمت  شده بود نگاه کرد  سما قرمز  که ر

 کردم

 حسود

 میگم خانم سرمد نمیان -من: 

 نه نمیاد -

 :یهو بلند گفتم
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 آره همینههههه -

 چون تو گوش سامی داد زدم سامی تند صاف وایستاد و با چشای گرد نگام کرد

 بعد رفت اونور. دستمو آوردم جلو و به بچه ها اشاره کردم بزنن قدش

 کردمنو نگاه می تو کل راه آیسان داشت

 حاال دارم برات. امروز بدترین روزت میشه

شت بودیم. نقه و نگارا  شن  بود انگار تو به شدیم واقعا ق سیدیم به کاخ. وارد  ر
 عالی بود. برای بچه ها نقشه رو تعریف کردم

 اصال حرفشو نزن -بهار: 

 ولی خفنه ها -رسپینا: 

 چی چیو خفنه. میخوای بری سامی رو ببوسی؟ -

 من نه یکی از شما ها -من: 

 دور من و خط بکه -بهار: 

 تو چی رسپی -

 وااای نه اصال. ببین آیسان با تو مشکل داره پس تو باید بری -رسپینا: 

 ببین سامی رفیق صمیمی دایان هست. یه وقت بره بگه، دایان گردنمو میبره -

 پس دور این نقشه رو خط بکه -بهار: 

ملی شه. خودم اینکارو میکنم. اما یادتون باشه دقیق عکس نه... این نقشه باید ع -
 بگیرید

 احمقی میفهمی -بهار: 

 ساکت شو بهار. بریم انجام بدیم -

 کردرفتم سمت سامی. سامی داشت به نقه و نگارا نگاه می
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 سامی میشه چند دیقه با من بیای -من: 

 چیشده؟ -

 میشه بیای -

یه گوشتتته. کستتتی نب ید انجام رفتیم بیرون از کاخ  با ما  ند میزد. ا ند ت ود. قلبم ت
 ...دادم. میدونستم احمقانه ترین کار عمرم و دارم میکنم امامی

 .بهار و رسپینا یه گوشه قایم شده بودن و دوربین با دست منتشر بودن

 ......ببین سامی من باید یه کاری کنم -من: 

 چیزی شده. چیکار؟ یه پول نیاز داری -

 ه اعصبانی نشینه. فقط قول بد -

 یعنی چی؟ -

 قول بده -

 آخه چیشده -

 فقط قول بده -

 قول میدم -

 دیگه از شدت ترس قشن  داشتم میلرزیدم. مردد بودم ولی

لباستتشتتو گرفتم و کشتتیدمه ستتمت خودم. چون حرکتم ناگهانی بود نتونستتت 
 مقاوت کنه و کشیده شد سمت من.. اصال نمیتونستم از جام تکون بخورم

شده بود و اونم انگا صورتم قرمز  شدم. از خجالت  شده بود. آروم ازش جدا  ر قفل 
 بدجور داه کرده بودم

 .قشن  میشد فهمید چقدر قرمز شدم

 :متحیر نگام کرد. تنها کلمه ای که اون لحشه تونستم بگم همین بود
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 واقعا منو ببخه -

ند میزد. من چقدر احمقم. چر  ند ت ند دوییدم و از پیشتتته رفتم. قلبم ت یه ت به  ا 
کنم. چه کار بدی کردم. االن تو چشتتمه چی دیده میشتتم. ای موضتتوع فکر نمی

  کاش زمان برگرده به عقب و من یکم فکر کنم

 :بچه ها اومدن سمتم. بهار با خنده گفت

 عجب عکسی شد. به آیسان نشون بدی دق میکنه -

 فقط ببرش به آیسان نشون بده همین -

ه بحثی نکرد و رفت. رستتپینا اومد یه گوشتته رفتم یه گوشتته نشتتستتتم. بهار دیگ
 نشست کنارم

 چرا ناراحتی؟ چیزی که بهت نگفت -رسپینا: 

شدم. االن درمورد من چی فکر میکنه؟ ای کاش یکم فکر  - من احمق چقدر بی حیا 
 میکردم

 بیخیال امشب برو ازش عذرخواهی کن -

 نمیبخشه. حتما سرم داد میزنه -

 اباسامی اونطوری هم نیست ب -

با یادآوری اون صتتحنه قلبم شتتروع به تپیدن زیاد میکرد. ده دیقه بعد بهار دویید 
 سمت ما

نمیدونید آیستان وقتی دید چیکار کرد. چنان زد زیر گریه. یعنی حس کردم  -بهار: 
 دو دیقه دیگه گوشیم دسته بمونه خوردش میکنه

 تو این وضع زدم زیر خنده. دلم خنک شد

~~~~~~ 

 پول نیاز نداری دیگهدایان: + پس 
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 نه بابا تا االن خرجی نکردم -

 باشه خواهری مراقب خودت باش. کاری نداری؟ +

 نه خداحافظ -

 خداحافظ +

خوردیم. حواسم همه پیه سامی بود. رسپینا از پنجره قطع کرد. داشتیم شام می
 به بیرون نگاه کرد

 دالاااا -رسپینا: 

 چیشده -

 سامی عذرخواهی کنبدو برو کشاف رفت. برو از  -

 هوووف من خجالت میکشم -

 بهت گفتم -بهار: 

تموم کن بهار... برو دالرام. عین آدم بگو من بچگی کردم میخواستتتتم  -رستتتپینا: 
 حرص آیسان و در بیارم قصد دیگه ای نداشتم

 رفتم و در اتاق و سامی و زدم. در و باز کرد. با دیدن من اخماش رفت تو هم

 تو میتونم بیام -من: 

 رفت کنار. رفتم تو و رو تخته نشستم

شتام بازی می کردم. تاحاال از هیچکس تا این حد خجالت سرم پایین بود و با انگ
 نکشیده بودم

ستتتامی واقعا بابت رفتار امروزم متاستتتفم... من... من فقط بچگی کردم  -من: 
 خواهه میکنم از دستم دلگیر نباش

سان ت - سه جدایی من و آی سانی یا من؟ یا از چرا داری وا شق آی الش میکنی؟ عا
 هردومون متنفری؟
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بهه نگاه کردم. خیلی عصبی بود. زدم زیر گریه. با گریه من تعجب کرد اما چهره 
 خودشو حفظ کرد

 ببخشید من قصدم فقط اذیت آیسان بود -من: 

 مریضی مگه؟ -

بخشتتتید اون خیلی اذیتم میکنه. خواستتتتم اینطوری انتقام بگیرم ازش. واقعا ب -
 میدونم خیلی کار بدی کردم ولی دیگه تکرار نمیشه

 حرفی نزد و فقط نگام کرد. اشکامو پاک کردم

 میدونم حرفم بیجا هست اما لطفا امروز و فراموش کن و من و ببخه -من: 

 :از کنارش رد شدم. سامی گفت

 اولین تجربم باحال نبود -

 :بدون فکر گفتم

 ولی متفاوت بود -

ساکت  شدم. نگاهی کرد و آروم خندید. رفتم بیرون. پس اولین تجربه بعد یهو 
 بود

~~~~~ 

سور همراه با رسپینا بیرون اومدم.  تو دستم پر از وسایالیی بود که خریدم. از آسان
شه دیوار  سان گو سامی و آی سپینا در اتاقمون و باز کرد. اومدم برم تو که دیدم  ر

 دید سفت دست سامی رو گرفتوایستادن دارن حرف میزنن. آیسان تا من و 

 :پس آشتی کردن. آیسان با دیدن من پوزخندی زد و گفت

 نگاه داره؟ -

تا اومدم جوابشتتو بدم گوشتتیم زن  خورد. تایماز تصتتویری زن  زده بود. از عمد 
 جلوشون جواب دادم
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 سالم عزیزم -من: 

 عزیزم عزیزم میکنی؟چرا زن  میزنم ریجکت میکنی؟ -

 بیرون بودم عشقم -

کرد. آیستتان هم کنجکاو. رفتم تو ولی در و نبستتتم ستتامی با اخم داشتتت نگاه می
 چون بهار داشت میومد. وسایال رو گذاشتم پایین و مقنعمو در آوردم

یه دونه کاله از منم  -من:  برات کاله خریدم. دیدم همیشتتته کاله ستتترته گفتم 
 یادگاری داشته باشی

 واقعا نیازی نبود -

 جای تشکرته؟ -

 ه منشورم این نبود. ممنونم. کی برمیگردی؟ن -

 پس فردا -

 خوش گذشت؟ -

 خیلی. اصفهان خیلی قشنگه. هرروز یه جا -

بهار بجایی که با آسانسور بیاد از پله ها اومد. همونطور که نفس نفس میزد. انگار 
 سامی اینا رو ندیده بود

اینجا با پله ها با  چرا بدون من میرید؟ آستتانستتور پر بود. نفستتم گرفت تا -بهار: 
 اینهمه وسایل اومدم. دالرام داری با کی حرف میزنی با تایماز؟

 بهه اشاره کردم که ساکت شه اما انگار هنوزم سامی و آیسان و ندیده بود

رستتپینا بیا این وستتایال رو از دستتتم بگیر. تو هم کم با تایماز حرف بزن بیا  -بهار: 
 ....کَمتت

و دید. یهو ستاکت شتد. رستپینا رفت وستایال رو از دستته انگار تازه ستامی اینا ر 
 گرفت. بهار براشون سری تکون داد و سریع اومد تو و در و بست
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 تایماز من بعدا بهت زن  میزنم خداحافظ -من: 

 تند قطع کردم

 اینا چرااا آشتی کردن؟ -بهار: 

 معلومه دیگه ببین این سامی چقدر منت کشه -رسپینا: 

ستتامی اونقدرام برای رابطه تالش کرده باشتته این آیستتان دوباره فکر نکنم  -من: 
 برای حرص من خودشو چسبوند. نمیدونه اصال برام مهم نیست

 لباسامون و عوض کردیم و نشستیم رو زمین و وسایال رو همه رو ریختیم بیرون

این کیف و برای دلناز خریدم. این کفه هم واستتته دایان. اینو ببینید. این  -من: 
 سری واسه مامانمهرو

 چه خوشگله. ولی مطمئنی مامانت اینطوری میذاره -رسپینا: 

 آره مامانت همیشه روسری ساده میذاره -بهار: 

سه  - ستبند چرم و ببین وا سه بابام. ای د ست. ای عطر هم وا حاال یه تنوع بد نی
 علیرضا خریدم

 امروز خواستگاری -بهار: 

 آره -

 چرا زن  نزدن بهت؟ -

 سرشون شلوغه. امروز اصال زن  نزدن. مامانم اصال پیام ندادالبد  -

 خب تو بزن  -رسپینا: 

نه بابا ول کن بذار به کارشون برسن شب زن  میزنم. مهم اینه دلم اونجاست.....  -
 حاال بیخیال اینو ببینید. کاله و واسه تایماز خریدم

 خوشگله -
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 بقیه مال خودم -

 دستبند ستمون کجاست -بهار: 

 اوناهاش. هودی هم خریدیم -سپینا: ر 

ست بخریم. تنها چیزای خوبی که گیرمون  ست کردن باهم چیزای  شد برای  قرار 
 اومد هودی بود و دستبند چرم

 بچه ها هم وسایالشونو نشون دادن

 بعد اون باهم فیلم دیدیدم

~~~~~~ 

اه خوردیم و حرف میزدیم که احستتاس کردم گوشتتیم چر بیخیال داشتتتیم پفیال می
 میزنه. رفتم باز کردم دیدم دلناز عکس فرستاده و با ذوق عکسا رو باز کردم

 بچه ها هم اومدن تا ببینن

اولین عکس از استتتتایل خودش بود. دومین عکس ستتتلفی با مامان و بابا بود. با 
شده. عکس بعدی با دایان بود  شون تن   س دیدن این عکس فهمیدم چقدر دلم وا

 .که رو مبل نشستن

هم یه پیرهن و شلوار مشکی پوشیده بود با تک کت آبی. یه آبی خاصی بود  دایان
 که خیلی خوشگل کرده بود

 عکس بعدی از خودش و علیرضا بود. کنار هم نشسته بودن رو مبل

 نگاه کن این دلناز جه خجالتی. خودشو جمع کرده -من: 

 :خورد گفترسپینا همونطور که داشت پفیال می

 یم میرفتیم بغل پسرهحاال اگه ما بود -

عکس بعدی از نشتتونه بود. یه انگشتتتر  الیی ستتاده. واستته علیرضتتا هم همون 
انگشتتتر ستتایز بزرگتر تو انگشتتته بود. عکس بعدی از یه خانمی که فکر کنم مادر 
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علیرضا باشه بود. داشت رو سر دلناز یا چادر سفید مینداخت. علیرضا با لبخند به 
 ند سرش پایین بود نگاه میکرددلنازی که از خجالت با لبخ

 :عکسا تموم شد. برای دلناز ویس گرفتم

شتون بودم. خیلی مبارکه.  - ست پی شده بودی. خیلی دلم خوا شبیه ماه  شقم  ع
 همتون عالی بودید. فقط عقد واسه کی شد

 :همون لحشه سین زد و ویس گرفت

شم خواهری. جات خیلی خالی بود عزیزم. عقدم افتاد وا - ست و قربونت ب سه بی
 هشت اسفند

 :براش تایس کردم

 به سالمتی. مامان و بابا رو ببوس -

 گوشیو خاموش کردم و با بچه دوباره مشغول حرف شدیم

~~~~~~ 

 سوار قطار شدیم

 شورشو در آوردن -بهار: 

 چیشده مگه؟ -من: 

سا عقب افتادید. تفریح  - سه. همینطوری از در شنبه باید بیاید مدر سرمد میگه از 
 گه بسهدی

 یعنی چی ما خستگی راه و داریم -رسپینا: 

 فوقه میپیچونیم -من: 

 :یهو در واگن باز شد. واااا. سامی با دیدن ما با تعجب گفت

 اینجا چیکار میکنید؟ -
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 نشستیم داریم حرف میزنیم -من: 

 :سامی اخمی کرد و گفت

 چقدر بامزه. واگن و اشتباه اومدید. واگن شما بغلی هست -

 حاال چه فرقی داره شما جای ما برید اونور بشینید -من: 

 بلند شید گفتم -

ستیم قطار راه  شدیم. رفتیم اونیکی واگن. چه فرقی داره آخه. در و ب با حرص بلند 
افتاد. شتتروع کردیم به عکس و فیلم گرفتن. آهن  گذاشتتتیم و خالصتته کل راه و 

 اینطوری سپری کردیم

~~~~~~ 

رفتیم. تو اتوبوس هم کلی با بچه ها آهن  خوندیم. با اتوبوس به ستمت مدرسته 
 خانم بخشی هعی میگفت آهن  غیرمجاز ممنوع صلوات بفرستید

 رسیدیم مدرسه. رسپینا و بهار اولیاشون اومد دنبالشونو رفتن

سامی خداحافشی کرد با خانم سرمد. حیا  خیلی شلوه بود. آروم از کنارم رد شد 
 :و دم گوشم گفت

 کارت دارمبیا بیرون   -

با تعجب وقتی رفت. رفتم بیرون. تو ماشتتتینه منتشر بود. با دیدنم اشتتتاره کرد 
 بشینم منم نشستم

 حرکت کرد

 کجاااا؟  -من: 

 دایان اینا هنوز شمالن. زن  زد برسونمت -

 اما قرار بود برگردن که دو روز بعد -

 دیگه نشد -
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میگذرونم. دلم واستته تهران بیخیال تکیه دادم. پس تنهام. فوقه وقتم و با تایماز 
شده بود معلوم بود تا  شده بود. حتی برای هوای آلودش؟. اما هوا یکن تمیز  تن  
 چندساعت قبل بارون باریده چون جاده ها خیس بودن و هوا خیلی دلگیر بود

رسیدیم. وااای ساختمون و ببین. دلم واسه تن  شده بود. رفتیم و سوار آسانسور 
 شدیم

 زدو  ۴و  ٣دکمه 

 سامی لطفا منو بابت کار اونروزم ببخه -من: 

 فراموشه کن -

 ناراحتی هنوزم؟ -

 از اولم نبودم -

گرفت. چشتتتم غره ای َاه خیلی بدم میومد یه روز خوب بود یا روز کامل پاچه می
 زدم

  بقه ما وایستاد. زیرلب خداحافشی کردم

 خود باز شدآسانسور رفت. کلید و انداختم تا باز کنم یهو در خود به 

 جین خفه ای زدم. مامان جلوی در نمایان شد. با دیدنه شوکه شدم

 قربونت بشم من دلم واست تن  شده بود -مامان: 

سه  سفت پریدم بغله. دلم وا شن  تر.  سوپرایز از این ق سوپرایز بود. چه  پس 
 تن  شده بود. بوی عطرش

 :با گریه گفتم

 مامانی دلم واست یه ذره شده بود -

 ی من دورت بگردم منم همینطوراله -
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از بغله در اومدم. مامان در و بستتت. رفتم تو. دلناز و دایان و بابا بودن. ستترپا. 
 وسایلت رو گذاشتم پایین و پریدم بغل بابا. گریم شدت گرفت

 ته تغاری من. چقدر بزرو شدی جوجو کوچولوم -بابا: 

 بابا دلم واست خیلی تن  شده بود -

 خونه بدون تو یه جوریه. دلمون میگیره اصال منم خانم کوچک. -

از بغله بیرون اومدم و پریدم بغل دایان. چقدر دلم واسه تن  شده بود. عصبی 
 شدنه، خنده هاش، بغل کردنه

 دیگه اجازه نمیدم هیچ جا بری. مگه زندگی بدون تو هم میشه -دایان: 

 دایان دلم واست خیلی تن  شده بود -

 :شاش و ریز کرد و گفتاز بغلم در اومد و چ

 مشخصه. نه یه زنگی نه زونگی -

 ببخشید -

رفتم پیه عروس خانمم. خواهر یکی یه دونم. بغله کردم. قدش خیلی بلند تر از 
 من بود ولی با این حال هم شد و منو سفت بغل کرد

 اووو پیشی نازم. دلم واست تن  شده بود خواهری -دلناز: 

 منم خیلی -

 مدم. نشستم بغل بابا. مامان و دلناز رفتن چایی آوردناز بغله بیرون او

 دالرام برو لباستو عوض کن بعد بیا بشین -دلنا : 

 بذار بشینه چیکار داری بچه رو -مامان: 

 خب بره با لباس خونه بشینه راحت تره که -
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سمو عوض کردم. اومدم  شنگم. پریدم روش. لبا شدمو رفتم اتاقم. آه تخت ق بلند 
 باره رفتم بغل بابامپایین و دو

سوال می صفهان  شو میدادم. مامان و بابا درمورد ا صله جواب سید و منم با حو پر
 دلنازم نشستن

دلی اینا چیزایی هستتتت که براتون خریدم. برید باز کنید ببینید خوشتتتتون  -من: 
 میاد

 من دورت بگردم چه نیازی بود آخه خواهری -دلناز : 

 آورد ناراحت میشدممیرفتی کادو نمی بیخیال بابا تو هم اگه جایی -

 پروو -دایان: 

 خودتی -

 :دلناز کادو هارو آورد. همه از کادوهاشون خوششون اومد. دلناز گفت

- 

 این دستبند مال کیه

 مال شوهرت -

 وااای این چه کاری بود؟ دستت درد نکنه عزیزم -

 خواهه میکنم -

 اینکی چی -

 ترس تند بلند شدمو از دسته کشیدم نگاه کردم. کادو کاله دسته بود. با

 این مال چیز.... چیز.... واسه کادو تولد بهار خریدم. چندوقت دیگه تولدشه -من: 

 آهاع -

 رفتم نشستم ایندفعه بغل مامان. بغله کردم سفت
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 چقدر دلم واسه تن  شده بود

صفهان  شوق درمورد ا شون با ذوق و  شام خوردیم. من برا شب همه دور هم  اون
 تممیگف

خوابیدم. اول مامان اومد بیدار کرد بیدار نشتتدم  ٣فرداش یعنی جمعه تا ستتاعت 
 :بابا اومد بیدار نشدم. دایان اومد با حرص در اتاق و کوبید و گفت

 بلنددددد شو -

 حال ندارم بذار بخوابم -

 داریم میریم بیرون ناهار -

 خداحافظ -

 میگم پاشو تو هم باید بیای -

 من سیرم -

 لغمم. پاشو دیگه دالرام عصبیم نکنمنم ش -

 بروووو بیروووون دایاااان -

 بلند شو میگم. داریم میریم بیرون -

 به من چه. میخوام یخوابم خسته ام -

بعد بیا بخواب. بلند شو دیگه تن لشتو. مجبورم میکنی به چه زبانی صحبت کنم.  -
 بلند شو

 فقط برو بیرون -

 رص بلند شدم. ول کن که نبوداحساس کردم موهام کشیده شد با ح

آرایه مالیمی کردم. موهامو باال دم اسبی بستم. یه لباس ست   رفتم دستشویی و
سلفی گرفتم از خودمو فرستادم برای  شیدم. یه  شن  بود و پو که خیلی گرانج و ق

 تایماز
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 :چندثانیه نگذشته بود که نوشت

 زیادی خوشگلی *

میریم بیرون. رفتم پایین. همه آماده بودن. قند تو دلم آب شد. براش نوشتم داریم 
 :مامان با دیدنم گفت

 عروسک شده دخترن -

 مرسی مامان جون -

 پسرت چی مامان؟ -دایان: 

 بعد ژست خاصی گرفت. زدم زیر خنده

 پسرم که ماه -مامان: 

 داداش از این خوشگل تر هم مگه هست؟ -من: 

 و دلناز االن صداشون در میادزبون نریز بچه. بریم پایین که بابا  -دایان: 

 سوار آسانسور شدیم

 خب بگید ببینم شوهر دلناز چطوری بود -من: 

 فوق العاده خیلی مودب بود. باسواد. از  رز حرف زدنه میشد فهمید -مامان: 

 تو می میخوای ازدواج کنی -

 چیه سریع میخوای از َشر منم خالص شی؟ -دایان: 

 فقط سوال بود -

 یسشو پیدا کردمانشااهلل کِ  -

 انقدر برای پسرم، دختر ریخته که. بذار لذتشو ببره -مامان: 
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رفتیم بیرون. ستتوار ماشتتین دایان شتتدیم. منو دلناز و مامان پشتتت. دایان که رو 
شت. منم  شاد فرزاد فرزین و گذا صندلی راننده و و بابا هم کنارش. دایان آهنگای 

 اشتیم میرفتیم کوههعی با دلناز درمورد علیرضا حرف میزدم. د

رسیدیم به کوه. پیاده شدیم و تو یه آالچیق نشستیم. بابا و دایان مشغول درست 
 کردن کباب بودن

منم همه پیشتتشتتون بودم و داشتتتم ناخنک میزدم که هربار دایان تهدید میکرد 
ادامه به خوردنم بدم با این ستتتیخ داه میستتتوزونه منو اما بابا هم هر بار دعواش 

 میکرد

 پیه مامان اینا. دلناز درمورد خواستگاری میگفت هعی رفتم

خالصتته ناهار آماده شتتد. خیلی اونروز حال داد. کنار خانواده عالی بود. بعد ناهار 
های دایان و دلناز و عصتتتبی شتتتدن من والیبال بازی کردیم. که آخرم با گیر دادن

 بازی تموم شد و برگشتیم خونه

 تیم. داشتیم وسط والیبال بازی میکردیمزن  آخر با خانم دهقان ورزش داش

 نیوشا توپ پایین تر از گردن میاد با ساعد بزن ِاع -خانم دهقان: 

شست بچه  شه ن سامی با بچه های کالس دهم اومد. خودش یه گو یهو یک عدد 
های کالس دهمم هرکدوم مشتتغول کاری شتتدن. چرا وستتط زن  ریاضتتی اومدن 

 پایین

سوال پر  سامی  سید و بعد فهمیدیم چون آخرای زن  بود و درس خانم دهقان از 
تموم شده بود بچه ها امتحانشون و بیست شده بودن به عنوان جایزه آورد پایین 

 تا راحت باشن

 کردسامی به بازی ما نگاه می

 بهار بگیرشششه -من: 
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بهار تا عکس العمل خواستتت نشتتون بده دیر بود. خودمو انداختم وستتط که بگیرم 
 فتم پایین. بچه ها اومدن سمتمبا سر ر   اما

 خوبم -من: 

 بلند شو برو بشین. این چه کاری آخه. بهار تو هم دقت کن -خانم دهقان: 

 حواسم پرت شد -بهار: 

رفتم کنار ستتامی نشتتستتتم. قمقممو برداشتتتم و آب خوردم. یهو خانم ستترمد اومد 
 بیرون. با ترس مقنعمو گذاشتم که گیر نده

 اومد سمتمون

 الرام بیا دفترد -سرمد: 

 چیزی شده؟ -

 بعله. برو دعا کن فقط یک درصد اخراج نشم -

یه لحشه موندم. با ترس به سامی نگاه کردم که با تعجب به خانم سرمد نگاه کرد. 
 پشت سر سرمد رفتم تو

 خانم سرمد نشست

 سرم پایین بود. گاوم زایید

 های مداربسته رو چک کردیمدوربین -سرمد: 

. کال اخراجم. چه از مدرستته چه از خونه. االن ستتامی هم اخراج میشتته. احستتاس 
 کردم کامال رنگم پرید

حرفی داری بزنی یا زن  بزنم اولیات بیان پروندتو بگیرن؟ تو این ستتته  -ستتترمد: 
 سال خستم کردی. قول میدم از سال بعد دیگه مدیر نشم

 چی... چیشده -

 یا برادرت بیان حالیت میشه بمون خواهرت -
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صورتم. شت میزنه تو  شن  یه م . واای من چه بدبختم. قلبم وااای با دایان بگه ق
 تند تند میزد

 خانم سرمد زن  زد و گفت بیاید مدرسه

نمیدونم به کی زن  زد. نیم ستتتاعت بعد تقه ای به در خورد و با بفرمایید خانم 
 شد سرمد مامان وارد

 نفس راحتی کشیدم. مامان راز نگهدار بود. شاید دعوام نکنه

 سالم -مامان: 

 سالم مامان دالرامید دیگه؟ -سرمد: 

 بله بفرمایید -

 دخترتون  بق معمول کار بد کرده و ایندفعه واقعا اخراجه -

 :مامان با حرص نگام کرد. اما با خونسردی گفت

 چیشده -

و از اتاقم برداشتتته و برده انداخته ستتطل آشتتغال. این خانم چادر گرون قیمت نن -
 این بی ادبی و گستاخی نیست؟ دزدی میکنه از اتاقم؟

 دالرام سریع عذرخواهی کن و بگو دلیل کارت چی بود -

 :خیالم راحت شد که موضوع اون بوسه لعنتی نبود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم

و چادرت و بود. ترسیدم ببخشید. راسته از ژینوس شنیدم که سوسک اونشب ر  -
 به خودتون بگم باور نکنید تصمیم گرفتم بندازم دور که شما آلوده نشید

خانم ستترمد تعجب کرد. هاهاها هم عذرخواهی کردن هم کرم ریختم. اینم انتقام 
 از ژینوس

 اگه میشه تنها حرف بزنیم -مامان: 

 حتما -سرمد: 
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اومد با اعصبانیت مچ دستمو گرفت و رفتم از اتاق بیرون. تو راه رو بودم که سامی 
 :گفت

 چیشده؟ -

 واای درد گرفت چیشده مگه؟ -

 چرا صدات کرد؟ -

هیچی بابا جنبه شوخی نداره. فقط چون چادرشو انداختم تو سطل آشغال عصبی  -
 شد. جنبه نداره چاقالو

 :سامی با این حرفم پقی زد زیر خنده و مچمو ول کرد و با خنده گفت

 ی دالرامخیلی شیطون -

 چاکرم -

مامان از دفتر مدیر در اومد. اخم گنده ای کرده بود. چون سامی و نمیشناخت فقط 
 یه سالم خیلی آروم بهه کرد

مامان جون بذار معرفی کنم. سامی معلمم، دوست صمیمی صمیمی دایان و  -من: 
 همسایه  بقه باالیی

 مامان لبخند زد و صمیمانه حال سامی و پرسید

 ودبانه جواب دادسامی هم م

 دالرام برو وسایالتو جمع کن بریم خونه؟ -مامان: 

 اخراج شدم؟ -

 نه ولی خطای بعدیت اخراجه -

 اوووو اینو از کالس دهم شنیدم -

 دالاااارام -
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با ستتتامی خداحافشی کردم و رفتم باال و وستتتایلمو برداشتتتتم. رفتم حیا . مامان 
 داشت با بهار و رسپینا سالم علیک میکرد

 کردامی همونجای قبلی نشسته بود و به مامان نگاه میس

 رفتم پیششون

 بریم مامانی -من: 

 بریم عزیزم. بچه ها کاری ندارید -مامان: 

 نه خاله خداحافظ -بهار و رسپینا: 

 امروز میای بیرون -رسپینا: 

 :آروم بهشون گفتم

 با تایماز قرار دارم -

 ایشششه -بهار: 

با مامان رفتم. سوار تاکسی شدیم و رسیدیم به خونه. تا بوسی براشون فرستادم و 
 رسیدیم رفتم اتاقم

 لباسمو با لباس راحتی عوض کردم و غرق فضای مجازی شدم

 مامان اومد باال و در اتاق و باز کرد

ببین عزیزم منو بابات و دلناز و علیرضتتا میریم تا ببینیم مراستتم عقد کجا  -مامان: 
 باشه؟ تو میای؟

 ه. با بچه ها بیرونمن -من: 

 واااا. اجازه گرفتی -

 مامااااان جون خواهه -

 خیله خب. زیاد دور نشید -
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 چشم -

وقتی ستتتالن و انتخاب کردیم. از فرداش میریم خرید. درستتتاتو خوب بخون که  -
 دیگه وقت سر خاروندن نداریم

 باشه مامان -

کردم که بعد همه   مامان رفت. کتابای درسیم و باز کردم و شروع به درس خوندن
 تلمبار نشن روی هم

 وقتی که تموم کردم درسامو دلناز و بابا هم رسیدن

 منم رفتم پایین. دلناز داشت درمورد مکان هایی که در نشر داره حرف میزد

 اما من بیخیال سرم تو گوشیم بود و با تایماز چت میکردم

کوتاهی کرد و اومد دایان در و با کلید باز کرد و وارد شتتتد. عصتتتبی بود. ستتتالم  
 نشست

 خوبی بابا جان -بابا: 

 آره -دایان: 

 مشخصه -من: 

 کسی باتو حرف نزد. سرتم از اون گوشی در بیار -

 چرا میپری به من -

 دالرام حوصله ندارم رو مخم نرو -

 برای کارت مشکل پیه اومده؟ -دلناز: 

 نخیر -

 خب بگو دیگه پسرم -مامان: 

 چیزی نشده -دایان: 
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 شد رفت تو اتاقشو در و محکم بست. چند دیقه بعد زن  خونه زده شد بلند

 رفتم در و باز کردم

 حاال خوبه؟ -سامی: 

 ممنون. بیا تو -

 نه. دایان چطوره؟ -

 میشه بگی چیشده -

 چیزی نشده فقط خوبه؟ -

 نه عصبی -

 هوووووف. میتونم بیام تو برم پیشه -

 بیا تو -

 تسامی اومد تو. با همه سالم گف

بابا جون ایشتتون معلم ریاضتتی من هستتتن. دوستتت صتتمیمی دایان و  -من: 
 همسایمون

 خوش اومدی پسرم. برو ببین این پسر چشه -بابا: 

 سامی لبخندی زد و همراهیه کردم سمت اتاق دایان

 سامی در زد

 حوصله هیچکس و ندارم برید از اینجا -دایان: 

 دایان منم باز کن -سامی: 

 یان اومد و در و باز کردچند ثانیه بعد دا

 :سامی خیلی جدی گفت

 برو کنار بیام تو -
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 :دایان رفت کنار و سامی رفت تو. دایان روبه من گفت

 برو دیگه -

 من اصال کاری نداشتم فقط همراهیه کردم -

 خیله خب ممنون حاال برو -

 :رفتم. چه عصبی. نشستم رو مبل. بابا با خنده گفت

 داره جواب رد داده بهه باور کن دختری که دوسه -

 :مامان خندید. دلناز گفت

 نه بابا داداشم پاستوریزست. با این سن دوست دختر نداره -

سان و دایان با یه دختر خیلی داف  سامی و آی سامی افتادم که  ستوری  یاد اون ا
 :رفته بودن کوه. تند گفتم

اون یه  خواهر همیشتته چوب ستتادگیتو میخوری. تو هنوز دایان و نشتتناختی. -
 دوست دختر داره چهارتا دختر زاپاس داره

 :مامان همونطور که داشت غذا رو هم میزد گفت

 پشت سر پسرم حرف نزنیدا. انقدر خوشتیپه دخترا دلشون هم بخواد -

خندیدم. خدایی دایان خیلی خوشتتتیس و خوشتتگل بود. مامان و دلناز ستتفره رو 
 یرونچیدن. چند دقیقه بعد دایان و سامی اومدن ب

 :مامان گفت

 بیاید پسرا. سفره چیدم. سامی جان شما هم بمون -

 ممنون نوش جان -سامی: 

 مامان جان ما میریم بیرون کار داریم -دایان: 
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شون کردم. خداحافشی کردن و رفتن. ناهار و خوردیم و مامان و بابا  شکوک نگا م
خیلی قشن  پوشیدم  و دلناز رفتن. علیرضا اومده بود دنبالشون. منم رفتم یه لباس

 و به تایماز خبر دادم که دارم میام پیشه

ساختمون که  شد همین پارک روبه روی خونمون قرار بذاریم. میریم دور تر از  قرار 
 یه وقت کسی نبینه

نشستم یه گوشه. چند دقیقه بعد تایماز اومد پیشم نشست و بدون حرف دستاشو 
 انداخت دورمو به خودش نزدیکم کرد

 حالم داشت از روزایی که نبودی به هم میخورد - تایماز:

 منم دلم خیلی واست تن  شده بود -

 جبران میکنیم اونروزارو -

 :بهه کادوشو دادم. تشکر کرد و باز کرد. با دیدن کاله با خنده گفت

 میدونی که عاشقشم -

 گذاشت سرش. خیلی خوشگل بود

 بانمک شدیا -من: 

 میدونم -

 خودشیفته -

 زدیم منم از خا رات اصفهان گفتم. کارایی که کردم. البته با سانسورباهم حرف 

 تو این روزا چیکار کردی -من: 

 هیچی منتشر تو موندم -

 نه خدایی -

 جدی میگم -
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 ای بابا یعنی تو یک هفته جلوی در نشسته بودی منتشر -

 صددرصد -

 شوخی نمیکنم بگو دیگه -

 با رفیقام میرفتم بیرون -

 بینتون؟ دخترم بود -

 آره -

 بیخووووووود. یعنی چی؟ خیلی راحتیا. انگار نه انگار رل داری؟ -

خب رالی رفیقام بودن بهشتون میگفتم نیان. منکه تنها بودم دوستت داشتتم تو  -
 کنارم بودی؟

 واقعا؟ -

 :بیشتر بغلم کرد و گفت

 مگه با تو شوخی دارم دختر -

 م و من برگشتم خونهباهم بودیم. باهم خداحافشی کردی ٨تا ساعت 

 نیم ساعت بعد من مامان اینا اومدن

 دخترم جایی رفته بودی؟ -بابا: 

 جان؟ آره. یه سر با بچه ها رفتم بیرون -

 آها. سعی کن کمتر بری بیرون. جامعه االن کثیفه -

 چشم.... دلناز چیشد ؟ -

م و اینا وای دال نبودی. یه ستتالن رفتیم گرفتیم. واستته بعد محضتتر که شتتا -دلناز: 
 اونجا. شبیه قصر

 وااای عکس نگرفتی؟ -
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 خب عکس چرا ؟ زشته به صاحبه بگیم میخوایم عکس بگیریم -مامان: 

 خب االن کی میخوای بری لباس بخری خواهر -

 واقعا نمیدونم. از فردا شروع میکنم با دوستم میرم -

 منم میاااام -

 بیخیال تو دست و پایی -

 امیعنی چی؟ منم میخوام بی -

 هوووف. خیله خب -

~~~~~ 

 • دو هفته بعد •

تو این دو هفته من تمام زمان و با تایماز میگذروندم. بهار و رسپینا از دستم شاکی 
 بودن ولی خب من کار خودمو میکردم

خیلی تایماز و دوست داشتم. تو این هفته هم دائم میرفتیم برای خرید عقد. صبح 
 خوردیمداشتیم صبحونه می

 مامان خواب بود. ما بچه ها بیدار بودیمبابا و 

من امروز بعد دانشگاه یه سر میام خونه میخوابم بعد با ونوشه میرم ادامه  -دلناز: 
 خرید. دایان تو نمیخوای چیزی بخری؟

 چرا اتفاقا منو دوستم امروز میریم تا کت و شلوار ببینیم -دایان: 

 دوستت دختره نه؟ -من: 

 فوضولی نکن -

 ب بده. هرروز یه دخترخب جوا -

 میزنم تو دهنتا -
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 اع آروم. مامان اینا خوابن -دلناز: 

 منو مامان اینا هم امروز میریم خرید واسه لباس -من: 

 من میرم وسایالی چهارشنبه سوری هم بخرم -دایان: 

 تو عقد من آتیه بازی نداریما -دلناز: 

ش -من:  شتی روز چهار صاف عقدتو گذا سوری. دیگه چندتا زمان مگه کم بود  نبه 
 باید بترکونیم

 انقدر با گستاخی با من حرف نزن. بلند شو برو مدرست -

 دلناز تند میز و جمع کرد. سوار ماشین دایان شدم

 دایان حرکت کرد

 داداشی -من: 

 هوم؟ -

 یه ذره برای منم اضافه تر میخری؟ -

 چی؟ -

 وسایل چهارشنبه سوری -

 میخوای چیکار؟ -

 مدرسه با بچه ها میخوایم بریم پارکاممم بعد  -

 اوکی ولی کار خطا نمیکنیا -

 نه باباااا -

به فکر شیطانیم خندیدم. رسیدیم به مدرسه. پشت میز نشستیم. زن  اول با خانم 
 رهنما، ادبیات بودیم

 خانم بخشی در زد. همه صاف نشستیم
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یه  -بخشتتتی:  به کالس الف.  یاد  جا براش امروز دو دانه آموز از کالس ب م
 مشخص کنید

 این ردیف اول فعال خالیه -من: 

 باشه فعال اینجا بشینن تا بعد مشخص شه -

شد. غیرممکنه.  شون چشام گرد  شدن همه منتشر بودیم ببینیم کی هست. با وارد 
 آیسان و ژینوس. چطور میخواستم تا آخر سال اینارو تحمل کنم

 آیسان با دیدن من پوزخندی زد

 الکی اومده میخواد حرص تورو در بیارهدال این  -بهار: 

نخیر. میخواد رفتارای تو و سامی رو کنترل کنه. که یه وقت تو دل سامی  -رسپینا: 
 رو ندزدی

 بچه ها هرچی باشه من اینو میکشم -من: 

 بلند شدم. خانم بخشی رفته بود. رفتم سر میزش

 هدفت چی بود اومدی اینجا؟ -من: 

 اری؟دوست داشتم بیام مشکل د -

ستیم. من هرکاری  - سامی ه شکلت منو  ببین منکه میدونم تو دردت چیه؟ اگه م
سامی  سمته دلم نخواد عمرا. االنم باید بگم  ست میکنم. دلم بخواد میرم  دلم خوا

 ارزونی خودت

یادت باشه وقتی میخوای اسم سامی رو از اون زبون کثیفت در بیاری پشته یه  -
 آقا هم بذار

 :یچ دادم و گفتمبا حرص دسته و پ

 حاال اومدی کالس ما پروو نشو ها وگرنه زبونتو از تو حلقت در میارم -

 :دستشو ول کردم. دستشو مالید. ژینوس گفت
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ست داره. پس یه ذره نگران نمرتم باش.  - سان و دو سامی چقدر آی شه  یادت با
 ذاره هاامکان داره آیسان یکم ناراحت شه بعد سامی تحمل نداره رو نمرت تاثیر می

 منو تهدید میکرد. اصال این کی هست که تو حرفای ما دخالت میکنه

 با پام محکم میزشونو هول دادم. هردو از ترس پریدن

قبل اینکه شاخ بازی در بیارید یادتون باشه من چقدر ازتون آتو دارم.... یک:  -من: 
ان شتتکستتتن قانون مدرستته و آوردن گوشتتی در مدرستته. دو: رل زدن با معلم جو

 مدرسه. سه: مالیدن دو من آرایه در مدرسه

 ادامه بدم یا کافیه؟سرتون تو کار خودتون باشه

 رفتم نشستم سر جام. بهار و رسپینا برام دست زدن

 از داشتن دوست قلدری مثل تو افتخار میکنیم -رسپینا: 

 سپاس -

 معلم اومد. ساکت شدیم و به درس گوش دادیم

تحان گرفت. چون خونده بودم تونستتتم از پستته بر معلم بعد درس دادن از ما ام
 بیام. به بچه ها هم تقلب رسوندم

 رفتم با غرور امتحان و دادم

 ممنون دخترم -رهنما: 

 خواهه میکنم -

 نشستم. آروم با بهار و رسپینا حرف زدم

 تایماز امروز گفت بریم بیرون گفتم با مامان اینا بیرونم -من: 

 بخری؟ دقیقا میخواد چی -بهار: 

 یه پیراهن. دلم میخواد بلند باشه -
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 میری آرایشگاه -رسپینا: 

آرههه با خواهرم. ولی خواهرم میگه تو با من نیا تو موقع عروستتتی بیا من با  -
 دوستم میخوام برم. ولی خب من میام

 پس ما واسه شام بیایم. ساعت چند؟ -بهار: 

ال رقص و آتیه بازی و همه میریم ستتالن حا ٨ببین ما اول محضتتریم. ستتاعت  -
 شام. تا نصفه شب هست

 سامی هم هست -رسپینا: 

 آره دوست دایان هستا -

 حاال تو میخوای چه کادویی بدی به اونا -

نمیدونم به بابام میگم از  رف من بخره. میخوام یه دستبند زمونه و مردونه  ال  -
 بخرم براشون

 باباتو ورشکست میکنی -بهار: 

حاال تازه امروز میریم.... راستتتتیییی به دایان گفتم برامون ترقه نمیدونم واقعا  -
 بخره

 که چی؟ شب که عروسی هستیم  -رسپینا: 

 نه خره. ببین میریم انتقام پارسال و میگیریم از سرمد. با ترقه ها دلشو میترکونیم -

 باهم برنامه ریزی کردیم

~~~~ 

 دایان اومده بود دنبالم. بچه ها هم سر راه رسوند

 دلناز همه میگه من با دوستم میرم آرایشگاه روز عقد -من: 

 کدوم دوسته؟  -دایان: 
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 صوفیا -

 َاه َاه با اون چرا هزاربار گفتم با اون نره ها. اصال دختر خوبی نیست -

 وا دختر به این خوبی. خیلی هم ماهه -

 تو میشناسیه یا من؟ -

 وایسا ببینم. تو از کجا میشناسیه؟ -

 کرددایان سکوت  

 آاااا. تو با اینم دوست بودی -من: 

 فقط یه مدت کوتاهی. دیدم پا نمیده گفتم بره به درک -

 آره آره. ماشااهلل با کل دخترای این شهر بودیا -

 چی میگی ؟خودشون میان سمتم -

 خدایی االن با کسی هستی؟ -

 نه بابا -

 با خودم فکر کردم

 پس اون دختر دافه چی؟ -من: 

ا صدای بلند فکر کردم. دایان با شدت ترمز گرفت. همه ماشینا شروع یهو فهمیدم ب
 به بوق زدن کردن

 چی گفتی؟ -دایان: 

 :با ترس گفتم

 هیچی بابا -

 نه یه چیزی گفتی -

 هیچی نگفتما -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

147 

 

 چرا خودم شنیدم -

 اشتباه شنیدی. یعنی توهم زدی. راه بیفت بابا -

 روشن. رفتم سمت پنجره دایانمنو رسوند. پیاده شدم دیدم ماشین همینطوری 

 نمیای باال؟ -من: 

 نه من برم سرکار. برام ناهار و کنار بذارید -

 باشه عشقم -

 :اومدم برم. که دستمو گرفت و با اخم گفت

 برادرتو بوس نمیکنی؟ -

 جان؟ -

 میگم بوس نمیکنی داداشتو -

خل گونشتتو ستتفت بوستتیدم. دستتتمو بوس کرد و خداحافشی کرد و رفت. رفتم دا
 ساختمون. دکمه آسانسور و زدم

 سامی وارد ساختمون شد. اوه تیپوووو. اومد کنارم

 آروم سالم گفتم

 سالم دالرام -

 وارد آسانسور شدیم. دکمه سه و چهار و زدیم

 میدونستی دوست دخترت اومد کالس ما -من: 

 آیسان؟ -سامی: 

 آره با دوست جونجونیه -

 چرا اومدن -

 و شک دارن دیگه. اصالحه کنالبد خیلی به منو ت -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

148 

 

 سامی اخماش تو هم رفته بود

 یعنی بخا ر ما کالسه و تغییر داده؟ -سامی: 

 آره -

 هوووف بعضی اوقات میمونم با کاراش -

 راستی واسه عقد خواهرم میای؟ -

انگار ذهنه درگیر قضیه آیسان بود. بعد انگار نفهمید چی گفتم فقط سرشو تکون 
 داد

 ؟حواست هست -من: 

 نه ببخشید چی گقتی؟ -

 گفتم واسه عقد خواهرم میای؟ -

 آره حتما -

 میبینمت -

 از آسانسور خارج شدم. زن  واحدمون و زدم. مامان در و باز کرد

 رفتم تو و در و بستم به مامان و بابا سالم گفتم

 دلناز کو؟ -من: 

 با دوسته تو اتاق -

 صوفیا؟ -

 آره -

 :شیدم. به دایان اس دادمتند رفتم باال و لباس شیکی پو

 عشقت اینجاست -

 :دایان بعد چند دیقه گفت
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 کی؟ *

 صوفی جون -

 َاه گمشو دالرام *

خندیدم و پیامی ندادم. رفتم  بقه پایین. کنار اتاق دایان اتاق دلناز بود. در زدم. با 
 بفرمایید دلناز رفتم تو. به هردو سالم گفتم

 رو تخت نشسته بودن

 یدم و با صوفیا روبوسی کردمگونه دلناز و بوس

 تو دستشون برگه و خودکار

 چیه اینا -من: 

 باید اینایی که نوشتیم و امروز بخریم -صوفیا: 

 داره اشکم در میاد. چندروز دیگه عقدمه هنوز لباس نخریدم -دلناز: 

امروز میخری نگران نباش. بقیه چیزا هم نگران نباش یه پاستتتاژ از همین قند و  -
 ره. امروز وسایلت تکمیلهاینارو دا

 تو چی میپوشی صوفیا -من: 

 من لباس سه چهارتا دارم. موندم چی بپوشم -

 بیخیال یه عقد سادست -دلناز: 

 بخا ر همین تو انقدر وسواسی -صوفیا: 

 فرق میکنه من عروسم -

 :بوسیدمه و گفتم

 قربون این عروس بشم من.... من میرم بیرون شما راحت باشید -

 رون. بعد از ناهار من و مامان و بابا رفتیم خریدرفتم بی
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شو بخوره یکم میخوابه بعد  صوفیا رفت. دایان اومد خونه و گفت غذا دلناز هم با 
 با سامی و یکی از دوستاش میره خرید

 بابایی -من : 

 جان -بابا: 

 منم میخوام یه چیز برای دلناز و علیرضا بخرم ولی پول ندارم -

 اریم. بگو من میخرمچی میخوای ته تغ -

 دوتا دستبند  ال -

عزیزم آخه ببین االن اونا گرونن. ما خودمون االن کلی خرج داریم. هنوز  -مامان: 
 کادو براشون نخریدیم

 عیبی نداره خانم میخرم براش -بابا: 

سریع یه  ساژ. خیلی دور زدیم. بابا  سیدیم به پا صندلیم. ر شحال تکیه دادم به  خو
 دادیماب کرد و خرید. اما منو مامان خیلی وسواس نشون میکت و شلوار انتخ

 هوف حوصلم سر رفت. سه ساعت هست اینجاییم -بابا: 

واقعا من گیج شدم. از یه لباس خوشم میاد میرم مغازه بعدی از یه لباس  -مامان: 
 دیگه

بابا بعد چند دقیقه یه لباس برای مامان انتخاب کرد. کت و دامن آبی فستتتفوری. 
 ان خیلی پسندید. بعد خریدن. مامان کفشم به همون رن  خریدمام

 مامان اینو بپوشی عالی میشی -من: 

 فداتشم مامان جان. تو هم یه چیز انتخاب کن -

خالصتته منم بعد کلی گشتتتن یه پیراهن خیلی قشتتن  پیدا کردم. یه پیراهن بلند 
ی بود. کفشم یه صورتی آستین حلقه ای. اکلیلی بود و پشته تور داشت. کال عال
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کفه پاشتتنه بلند صتتورتی خریدم. رفتیم  ال فروشتتی. مامان دوتا النگو برای دلناز 
 خرید

 منم دستبندها رو خریدم

 برای علیرضا هم بابا یه گردنبند مردانه سفارش داد

 مامان سرویس  الی سفید برای دلناز خرید

 غروب بود ٩کال خیلی وقتمون رفت. ساعت 

ام بخوریم. به دایان زن  زدیم بیاد گفت نمیاد. دلناز هم گفت رفتیم رستوران تا ش
 با صوفیا خودش میره

مامان اینا درمورد روز عقد حرف میزدن و من ستترم تو گوشتتی بود و با تایماز چت 
 میکردم. خیلی دوسه داشتم. فوق العاده عالی و خوشتیس و جذاب بود

 رکمن همبرگر سفارش دادم مامان و بابا یه پیتزا مشت

~~~~~ 

 دایان صبح بهم ترقه هارو داد

 االن تو حیا  بودیم

 ببین دوربینارو چیکار کنیم؟ -بهار: 

 باید بیاریدش سمت کالس ما که دوربین نیست -من: 

 به چه بهانه ای -رسپینا: 

مه رو کاری میکنم برن بیرون  - هارو ه چه  یاد. من ب ید تو کالس بوی گاز م بگ
شن میکنم پرته  کالس. وقتی اومد تو من اون شدم دیگه. ترقه رو رو شت قایم  پ

 میکنم اونور

 نزنی نترکونی مدرسه رو -بهار: 

 نترس بابا سیگارت نمیترکونه که. فقط صداش -
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 وای عالی میشه -

رفتم باال همه بچه ها رو بیرون کردم. خداروشکر ژینوس و آیسان نبودن تو کالس. 
 رون کردمهمه رو به بهانه اینکه مدیر کار داره بی

رفتم پشت میز آخر قایم شدم. بچه ها مدیر و آوردن. مدیر داشت میگفت دقیقا از 
 کی بوی گاز اومد و اینا

سیگارت و روشن کردم و پرته کردم سمت میز معلم که سرمد فاصله کنی باهاش 
 داشت

 خداروشکر ندید لحشه پرتابو

 :یهو سیگارت ترکید. سرمد فریاد بلندی زد و با داد گفت

 دشمن حملهههه کرد. کمک -

 :همه بچه ها ریختن تو. من داشتم میترکیدم سامی با ترس اومد تو کالس و گفت

 چیشده خانم سرمد ؟ -

 صدای انفجار نشنیدین. مطمئنا آمریکا حمله کرد -سرمد: 

 زن  خطر و برید بزنید

 وایسید. یعنی چی آروم باشید -

سمت بچه ها بعد شت میزا رفتم  سمت خانم  تند تند از پ ستادم و رفتم  سرپا وای
 سرمد

 چیشد این صدای انفجار چی بود خانم سرمد -من: 

 مطمئنم جن  شد. مطمئنم. صدای بمب بود -سرمد: 

شک  سامی اول با  سرم و انداختم پایین و ریز خندیدم.  شتم میترکیدم از خنده.  دا
 منو نگاه کرد و با لبخندم فهمید کار منه
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به سوری شاید ترقه انداختن. شما هم بیاید پایین رنگتون نزدیک چهارشن -سامی: 
 پریده

ستتامی خانم ستترمد و برد. همه بچه ها باهم زدیم زیر خنده. مخصتتوصتتا من که 
 باعثه بودم

 دیگه انقدر منو بهار و رسپینا خندیدم تا موقعی که زن  خورد شکممون درد میکرد

سان شدیم. آی شد. به احترامه بلند  سامی  سامی وارد کالس  شد.  شوه بلند  با ع
وارد شد و کیفشو و گذاشت یه گوشه نشست. ما که انقدر خندیده بودیم قیافمون 

 داد میزد

 سامی با دیدن ما زد زیر خنده و سرشو انداخت پایین

بچه هاهم زدن زیر خنده. اونا از هیچی خبر نداشتن فقط با سامی میخندیدن ولی 
 ره زیر خندهما سه نفر که خبر داشتیم زدیم دوبا

 با خنده افتادم پایین. نمیتونستم پاشم

 سامی سعی کرد نخنده. اومد پیه میز ما

 بلند شو سعادت -سامی: 

بزور بلند شتتدمو نشتتستتتم. ستتامی دوباره زد زیرخنده. بچه ها ستتر در نمیاوردن. 
 آیسان از اینکه منو سامی باهم میخندیدم حرصه گرفت

 :تند گفت

 س بدید؟آقا اجازه نمیخواید در  -

 :بعد با حرص سامی رو نگاه کرد. سامی خیلی جدی گفت

 هروقت دلم بخواد درس میدم -

بعد رفت و حضتتتور غیاب کرد و بعد اون شتتتروع به درس دادن کرد. زن  خورد. 
 وسایالرو جمع کردیم



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

154 

 

 پس فردا عقد هست. سعی کنید سریع بیاید من بیکار نباشم -من: 

 کلی از فامیالتون هست  -رسپینا: 

سر میرم بیرون بعد اون  - سر میره. ببینید من امروز با تایماز یه  صلم  نه خب حو
 میام خونه یکیتون

 من خونه بابام هستم بیاید اونجا -بهار: 

سپینا:  ساعت و اوکی کنید  -ر ست منو رویا امروز میریم خرید.  نه. ببنید معلوم نی
 من خودمو برسونم

 ماجراهای خودمو تایماز و تعریف کردم باهم رفتیم تا خونه. تو مسیر براشون

 تا رسیدم خونه

دایان زود اومده بود و دراز کشتتتیده بود رو مبل. بابا داشتتتت تلفنی حرف میزد و 
 مامانم با تلفن خونه داشت با خواهرش درمورد عقد حرف میزد

 و پریدم بغل دایان  لباسمو عوض کردم

 چرا خسته ای؟ -من: 

ی نیستم خستگی حالیم نشه. از سرکار اومدم خسته ام واال من عین تو بمب انرژ -
 خب

 دایان یه چیز بگم دعوام نمیکنی؟ -

 دعوا رو که بستگی داره -

 گیر نده دلم میخواد برات تعریف کنم بخندیم -

 تعریف کن -

شد. با ذوق براش ماجرای ترکوندن ترقه رو تعریف کردم. برخالف فکرم  صاف  یکم 
 زد زیر خنده و تشویق کرد
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اتفاقا من یه بار تو دفتر پرت کردم. گفتی راهنمایی بودم. ولی خب آخرش  -دایان: 
 لو رفتم مدیر داشت اخراجم میکرد

 سرمد فکر کرده بود جن  شده از سامی بپرس. سامی خندش گفته بود -

~~~~~ 

سوار  شدیم. علیرضا و دلناز  این چند روزم عین برق و باد گذشت. از محضر خارج 
 ماشینشون شدن

خواهرم متاهل شد. قرار شد دلناز برگرده خونه تا لباسشو با این لباس خیلی شیک 
 سفید عوض کنه

 قرار شد اون لباس بادمجونی رن  بلندشو بپوشه

یی که براش از اصتتفهان خریدم علیرضتتا که با من تو محضتتر آشتتنا شتتد بابت کادو
 تشکر کرد

 سوار ماشین دایان شدم. مامان و بابا با ماشین خودشون داشتن میومدن

 ....رفتیم سالن. خانواده ها کم کم اومدن. خاله و عمو و

 سامی رسید ٨:٣٠ساعت 

یه پیرهن مردونه سفید پوشیده بود با شلوار پارچه ای مشکی. با خنده دست داد 
 به مامان و بابا سالم گفتبه دایان و 

 مامان و بابا از سامی خیلی خوششون میومد

 با دایان رفتن یه گوشه نشستن

نمیدونم منو دیده بود یا نه. ولی از اینکه آدم حستتابم نکرد و به من ستتالم نگفت 
 خیلی حرصم گرفته بود

 چند دقیقه بعد بهار با مامانه اومد

 با خوشرویی سالم گفتم
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 و بابام سالم گفت و رفت یه گوشه نشست مامانه با مامان

 با ذوق رفتم پیه بهار نشتسم

 باور کن شبیه عروسک شدی -بهار: 

 مرسی تو هم خوشگل شدی -

 رسپی نیومد؟ -

 نه هنوز -

 خواهرت کو؟ -صنم: 

 رفت خونه لباسه و عوض کنه. زود میاد -

 سامی هم که اومده -بهار: 

 :گوشه گفتمبا حرص رفتم کنار بهار نشستم و دمه  

 شعور مطمئنم منو دید حتی بهم سالم نکردپسره بی -

 تو چرا نگفتی؟ -

 خب چرا وقتی نمیخواد منو ببینه خودمو کوچیک کنم؟ -

ستن. رویا با مامان بهار  سپینا و رویا اومدن. اونا هم تبریک گفتن و به میز ما پیو ر
 مشغول صحبت شد

 برای رسپینا هم ماجرا رو تعریف کردم

 تازه من نمیدونم این تایماز کدوم قبرستونی هست -من: 

 چیشده مگه؟ -رسپینا: 

 از صبح بهه اس ام اس میدم. عکسمم فرستادم. آنالین میشه سین نمیزنه -

 البد دلشو زدی -بهار: 

 ساکت شوووو بهار -
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 به درک. اصال خودتو ناراحت نکن. امروزتو خراب نکن -رسپینا: 

نگاه کردم. با خنده به من چشتتمک زد. آروم خندیدم.  صتتوفیا هم اومد. به دایانا
 موضوع رو برای بچه ها تعریف کردم

 صوفیا با چندتا از دوستای دیگه بهار یه گوشه نشست

 نزدیک میز دایان

چند دقیقه بعد علیرضا و دلناز اومدن. رفتیم بیرون. ترقه ترکوندیم هوا. فیلمبردار، 
 فیلمبرداری میکرد

شو عوض نکرد و با تیس محضرش اومده بود. پس جالب این بود دلن س صال لبا از ا
 اینهمه مدت کجا بودن؟

 همه دست زدیم. وارد شدن. تو جایگاه مخصوصشون نشستن. آهن  گذاشتن

 مامان اومد سمت ما

دخترا بلند شتتید بیاید وستتط برقصتتد تا کم کم مهمونا بیان... صتتنم خانم  -مامان: 
 ایید بیاید رقص،رویا جان شما هم خواستید بفرم

من دستتت بچه ها رو گرفتیم. آهن  ستتاستتی مانکن، جنتلمنه پخه شتتد. باهم 
صف  میرقصتیدیم. کم کم مهمونا اومدن وستط. ستالن شتلوه شتده بود و تقریبا ن

 مهمونا میرقصیدن

 یهو چشمم به چشم سامی خورد. داشت منو نگاه میکرد

 .تند نگاهمو دزدیدم

شدم. بابا اومد به  صدن  شغول رق صوفیا هم با م شاپاش داد. بعد اون دایان.  ما 
 دوستاش وارد پیست رقص شد

 :دست دایان و گرفتم و تو گوشه گفتم

 بیا عشقت وارد شد تو هم بیا برقص -
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 دهنتو ببند فقط. حالم ازش بهم میخوره -دایان: 

 رفت نشست. عروس و داماد اومدن وسط. با ذوق جیغی زدم

 :ضا به منم شاپاش داد و گفترقصید. علیر خواهرم با همه می

 آفرین دختر رقصت بیسته -

 بعد منو بهار و رسپینا خسته شدیم. رفتیم نشستیم

 چندتا سلفی برای یادگاری گرفتیم. کم کم مهمونا نشستن

 موقع شام شد. با بچه ها حرف میزدیم و همزمان شاممون و میخوردیم

 داشتم میرقصیدم دیدم سامی داره نگام میکنه -من: 

 باید بهه میگفتی هان -رسپینا: 

 :بعد خندید. بهار با خنده گفت

 یا بهه میگفتی االن به آیسان میزنگم بیاد چشاتو از ماسه در بیاره ها -

االن آیستتان داره از حرص میمیره البد. میگه دوستتت پستترم رفته عروستتی  -من: 
 خواهر دشمنم

 االن فکر میکنه تو داری براش دلبری میکنی -رسپینا: 

 نمیدونه به هم سالمم نگفتیم -

گوشیمو روشن کردم و همزمان شامم میخوردم. تایماز پیامی نداده بود ولی آنالین 
 بود. دارم براش بمون. رفتم اینستاگرام

 دیدم سامی استوری گذاشته

 باز کردم از خودشو دایان یه سلفی که پایینه نوشته بود

" to bro" 
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و منشتتن کرده بود. دایان هم تو استتتوریه این و بعد قلب گذاشتتته بود و دایان 
شن کرده  شین بود و من و من سلفی منو خودش تو ما ستوری بعدش  عکس بود. ا

 بود و کنارش گل گذاشته بود

شون گرفتم. دایان  ضر من عکس و از شو مامان بودن که تو مح ستوری بعد خود ا
ن. استتتوری بعد دستتتشتتو دور گردن مامان انداخته بود با خنده به هم نگاه میکرد

شن کرده بود و به  شونو من ضر بودن که هردو ضا تو مح شو دلناز و علیر هم خود
 فینگلیه نوشته بود مبارکه و کنارش ایموجی قلب و حلقه رو گذاشته بود

تایماز هم استتتتوری گذاشتتتته بود. بیرون بود. کافه. خوب دقت کردم دیدم بین 
 دوستاش یه دونه دخترم هست. حرصم گرفت شدید

بعد شام دوباره رفتیم وسط و رقصیدیم. دایان و سامی رفتن بیرون سالن. مرد ها 
 اکثر بیرون بودن. با بهار و رسپینا رفتیم پیه میز دلناز و یه سلفی گرفتیم

گاه  ها تو هوا ن به ترقه  با ذوق  ندیم.  نا رفتیم حیا  و ترقه ترکو عد رقص و ای ب
 میکردم

 صدای سامی رو بغل گوشم حس کردم

 خوشگل شدی -می: سا

 :اول با تعجب نگاه کردم. با من بود؟ چرا انقدر بی مقدمه. لبخندی زدم و گفتم

 ممنون لطف داری. تو هم خوشتیس شدی -

 به نشرم باید اونروز اینجور ترقه میاوردی مدرسه تو هوا میترکوندیه -

 کرد جنگهاونطوری خانم سرمد واقعا فکر می -

 چگی خیلی داشتم. اما من پسرم بودم تو که دختری چرا؟منم از این شیطنتا تو ب -

 بیخیال چون دخترم نباید شیطون باشم -

سه  - ساکتن. یعنی در مقای منشورم این نبود. اما معموال دخترایی که دیدم خیلی 
 با تو. مثال بچه های مدرسه
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 ماونا دنبال خودشیرینی و چسبیدن به تو هستن. من حوصله اینجور کارارو ندار  -

سامی بدون حرف رفت سمت دایان. بهار و رسپینا اومدن سمتم و به من گفتن که 
 چی گفت. منم بیخیال جوابشونو دادم

 بعد مراسم کم کم همه رفتن و فقط فامیالی درجه اول موندن

 خیلی خسته بودم. از صبح بیرون هستیم. سرمو گذاشتم رو میز و چشامو بستم

 دایان اومد کنارم نشست

 خواهری خوابت میاد؟ -دایان: 

 اوهوم -

 برو تو ماشین بشین ما کم کم بیاین -

 دلناز کجا میره؟ -

 میره خونه مادرشوهرش -

 پس میمونم خداحافشی -

 میل خودته -

بلند شدم رفتم سمت دلناز. سفت بغله کردم. دلناز هم قربون صدقم رفت و بغلم 
 کرد

 مبارکت باشه خواهر -من: 

 مفداتشم عزیز  -دلناز: 

 :با علیرضا دستی دادم و با لبخند گفتم

 مبارک باشه -

 قربون شما. خیلی هم خسته ای -علیرضا: 

 آره از صبح بیدارم با اینا اینور اونورم -
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 باشه برو با خیال راحت بخواب -

رفتم مانتومو پوشیدم و شالمو انداختم. با خستگی سوئیچ ماشین دایان و گرفتم و 
 ندمرفتم تو ماشین منتشر مو

~~~~ 

 گوش کن بهت توضیح میدم  -تایماز: 

با اعصتتبانیت میرفتم ستتمت خونمون. پشتتت ستترم تایماز داشتتت میومد. ستتعی 
 کردم به اراجیفه گوش نکنممی

 انقدر دنبالم نیا -من: 

 قهرت بی دلیله -

 آره از نشر تو من کال بی دلیل وارد زندگیت شدم -

 فقط یه قلب بود -

نه به گوشتتتیت. ستتتیوش کردی پارمیس بغلشتتتم قلب آره. یه دختر زن  میز  -
 گذاشتی. این کال یه موضوع بیخودی هست

 اون فقط رل دوستمه -

 آره دیگه همه دخترای دنیا رل دوستاتن -

 یه لحشه صبر کن توضیح میدم -

سم بهه  - شتم بهه زن  میزدم. تو عقد خواهرم حوا من احمق و بگو. کل روز دا
 شد حتی پیامامو چک نمیکردبود. اونوقت آقا آنالین می

 اینطور که فکر میکنی نیست. تو نفسمی. خب اونروز کار داشتم -

 اینا رو برو برای خر تعریف کن شاید باور کرد. منو فقط خر نکن -

 با اعصبانیت رفتم سمت ساختمونمون
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 انقدر دنبالم نیا. نمیخوام ببینمت -من: 

 صبر کن دالرام. یکم حرف بزنیم -

 هیچ حرفی ندارم من با تو -

یهو چشمم به سامی خورد که داشت از تو ماشینه چیزی برمیداشت و با تعجب 
سالم تکون دادم. اونم به ما نگاه می شونه  سرمو به ن کرد. این، این وسط کم بود. 

 با اخم و شک به ما نگاه کرد

 :بیخیال اومدم برم تو ساختمون که تایماز خطاب به من گفت

 یم من انقدر اینجا میشینم تا آبروت برهتا نیای حرف نزن -

 :رو پله ها بودم. با حرص برگشتم و بی توجه به سامی گفتم

 انقدر بشین زیر پات علف سبز شه -

 با حرص رفتم تو. پسره احمق. من و گیر آورده حتما

 روز گذشت. مامان اینا فردا اونروز رفتن. بابا باید میرفت سرکار ٣از عقد دلناز 

سور با حرص دک شد و باهم وارد آسان ساختمون  سامی وارد  سور و زدم.  مه آسان
 شدیم

 مزاحمت ایجاد کرده برات؟ -سامی: 

 نه بابا -

 دوست پسرته -

 آره. ممنون میشم چیزی به دایان نگی -

به من اصتتال مربو  نیستتت زندگی خودته. اما به نشرم تو االن باید رو کنکورت  -
 تمرکز کنی

 :ن بود. آسانسور  بقه ما ایستاد. با لبخند رو به سامی گفتمحرفی نزدم. سرم پایی
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 بابت نصیحتت ممنون. خداحافظ -

 از آسانسور خارج شدم. پروو پروو تو چشام زل زده میگه

 رو کنکورت تمرکز کن. اینو به آیسان جونت هم میگی؟

 هووف. کلید انداختم و در و باز کردم

 حدود یک ساعت بعد بچه ها اومدن

 این تایماز این پایین چی میگه؟ -بهار: 

 ازش پرسیدیم اینجا چیکار میکنی میگه منتشرم دالرام بیاد -رسپینا: 

 میدونی دوست دارم خفه کنم فقط همین -من: 

 برو بکن بیا باال کارتون دارم -

 رفتم پایین. تو پیاده رو نشسته بود و به پنجره واحدمون زل زده بود

 :تمبا حرص رفتم روبه روش و گف

 میشنوم -

 بلند شد. دستامو گرفت و خودشو نزدیکم کرد

سمت یه نفر دیگه. تو انقدر از  -تایماز:  شه بره  شته با هر پسری احمقه که تورو دا
هر نشر عالی هستتتی که آدم رغبت نمیکنه بره ستتمت یه دختره دیگه. اگه اونروز 

شدم و پیاماتو ندید شت. اگه آنالین  سائل خانوادگی نذا ستم تو نبودم م م نمیخوا
 .اون وضیعت بد باهات حرف بزنم روزتو خراب کنم

در رابطه با زن  زدن اون دختره هم. جلو روت بالکه میکنم تا دیگه از دستتتتم 
 ناراحت نباشی

با حرفاش قند تو دلم آب شتتد. تا چه حد مهربونه. از قضتتاوت بیجایی که کردمه 
 پشیمون شدم

 ....تایماز واقعا میگم منو ببت -من: 
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 :دستشو گذاشت رو لبامو با یه نگاه خاص گفت

 دیگه نگو ببخشید پرنسس خانم. چیزی نشده که -

سید. بغله کردم. چقدر مهربون آخه. من قبل اینکه چیزیو بدونم اینهمه  گونمو بو
 بهه بد و بیراه گفتم اما بازم اون هیچی نگفت

 من باید برم. بچه ها منتشرن -من: 

 ٣دا بیا کافه منتشرتم. ساعت برو عشق تایماز. فر  -

 میبینمت عشقم -

 خداحافظ -

 دالرام

رفت. رفتم باال. امشتتتب دایان گفت قرار دارم دیر میام. دلنازم که رفته بود نامزد 
 بازی و شب خونه مادرشوهرش بود

 شب ٣دیر اومدنای دایان هم یا نمیاد یا حدودای 

 وننبرای اینکه نگران من نشه گفتم بچه ها شب بیان بم

 اونم از خدا خواسته. مطمئن بودم امشب نمیاد

شنیده  شتم ولی جوری که  شو رو کم گذا صدا شتم  لم دادم رو مبل. یه موزیک گذا
 بشه

 :بهار رو مبل نشست و رسپینا رو زمین. با ذوق گفت

 با یکی آشنا شدم -

 باریکال. تو هم مگه از اینکارا بلد بودی -بهار: 

 کیه؟  بهار ضدحال نزن حاال -من: 
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ببینید واسه تهران هست. انقدر خوشتیپه که نگو. من یه دوست مجازی  -رسپینا: 
 داشتما اسمه بود آوا

 خب. خواهرشه؟؟؟ -بهار: 

شم نه گوش کن. ببینید آوا این آرش و می - شناخت. بهه گفتم از این خیلی خو
شته. باید خ ست. کال تو عمرش یکی دوتا رل دا صال اهل رل نی یلی تو اومد. گفت ا

دل برو باشتتتی که مخشتتتو بزنی. آقا هیچی دیگه. گفتم برای خنده برم دایرکته 
سالم و علیک. گفتم خوابم نمی سکوله کنم. خالصه رفتمو اول  بره بیکارم یکمم او

گفتم یکم چت کنیم. یکم چت کردیم. پیجم و فالو کرد. نگو آقا از من خوشتتته 
 اومد. دیگه ول نمیکنه

 خوشم اومد. انقدر خوشگلهراتسه منم خیلی ازش 

 یعنی خاک تو سرت -من: 

 چراااا؟ -

 تو چرا رفتی دایرکته آخه -

 بابا فقط واسه سرگرمی. نمیدونستم جدی میشه -

 عکسشو ببینیم -بهار: 

 رسپینا عکسشو نشون داد. پسر خیلی جذابی بود. به رسپینا میومد

 یعنی این وسط فقط من سینگل موندم -بهار: 

 نوز منم رل نزدم. فقط در حد حرفه. ولی میترسم خواهرم بفهمهه -رسپینا: 

 از اول پخمه بودی -بهار: 

. یه دوست پسر دیگه چیزی ١٨سالته نزدیک  ١٧خب بفهمه چی میشه مگه.  -من: 
ستی یه بچه  سن نی سن قانونی. پایین تر از اون  سی به  ست که. داری میر  ١۴نی

 ساله نیستی که
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 دستت در نرفته مخه و بزنبه نشرم تا از  -بهار: 

زدن و که زدم. به من گفت دوست دارم ببینمت. ولی خب بعد موضوع  -رسپینا: 
 رو عوض کرد. نمیدونم به خدا گیج شدم

 با بچه ها یکم درس خوندیم و ریاضی کار کردیم

 این مسئله رو خدایی نمیفهمم. شیطونه میگه از سامی برم بپرسما -من: 

 یم. یکمم میخندیمآره خدایی بر -بهار: 

 بیاید خن  بازی در بیاریم. بفهمه اوسکوله کردیم -رسپینا: 

باال. زن  زدیم. در و باز  با خنده بلند شتتتدیم کلید و انداختم تو جیبم. رفتیم  بقه
 کرد. داشت با تلفن حرف میزد. با دیدن ما تعجب کرد

 عزیزم من برم. بعدا زن  میزنم -سامی: 

 :کلک. سامی قطع کرد تلفنشو. روبه ما گفتحتما آیسان بود. اس  

 اتفاقی افتاده؟ -

 نه فقط داشتیم درس میخوندیم اصال این مسئله رو متوجه نشدیم -من : 

 بیاید تو. دمه در که نمیشه توضیح بدم براتون -

رفتیم تو. ادلین بار بود که میرفتم داخل خونه. وارد هال شتتتدیم. دکوراستتتیون 
دکوراستتیون مردونه بود. پشتتت میز ناهار خوریه  قشتتنگی داشتتت و کامال به

 نشستیم

 سامی نشست و با دقت به مسئله نگاهی انداخت

 اینو که اونروز توضیح داده بودم -سامی: 

 بله متوجه نشدیم ولی -رسپینا: 

سامی با دقت توضیح داد. با اولین بار متوجه شدم. اما منو بهار و رسپینا خودمونو 
 نگی به مسئله نگاه کردیمزدیم به خنگی و با خ
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 بازم متوجه نشدید -سامی: 

 نه یه بار دیگه بی زحمت میگید -من: 

 .........باشه. ببینید -

شتن نخندن  سعی دا شروع به توضیح دادن کرد. زیر چشمی به بهار و رسپینا که 
 نگاه کردم

 فهمیدید -سامی: 

 آ... آره -بهار: 

 گرفتندم میبعد خودشو شبیه خنگا کرد. داشت دیگه خ

 سه بار توضیح دادم. اصال گوش میدید -سامی: 

 بله ولی سخته -من: 

 خیلی هم آسونه. به چیز و الکی سخت نکنید -

 فهمیمآخه پس چرا نمی -

سامی حرصه گرفته بود. دوباره توضیح داد. نتونستم جلوی خندمو بگیرم. سامی 
 فهمید

 خیلی بچه های پروو هستید -سامی: 

 قای رادمنه گیر ندید دیگه فقط خواستیم یکم شوخی کنمآ -رسپینا: 

 :سامی بی حوصله گفت

 من همسن تونم با من شوخی میکنید -

 ببخشید -بهار: 

 بلند شدیم. عذرخواهی کردیم. اومدیم بریم. بچه ها رفتن

 اومدم برم
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 که سامی دستمو گرفت و کشوندم تو هال

 آماده جبران باش -سامی: 

 ببخشیدا. ولی فقط شوخی بود خیلی بی جنبه ای. -

ستمو گرفت  ستمو ول کرد. یعنی تا د سامی با تعجب د سان اومد.  صدای آی یهو 
ستم  شد. میدون شت  شاش در شد. جلوی در بود. با دیدن ما چ سان ظاهر  این آی

 رسپینا و بهار از عمد قایم شده بودن

 آیسان زود قضاوت نکن -سامی: 

سان زد زیر گریه و رفت. انگار ژی سید و با دیدن آی سیده بود. چون تا ر نوس تازه ر
 آیسان و من و سامی با تعجب نگاه کرد

 ماشااهلل این دوستا اینجا رو پاتوق کردن

 ژینوس رفت دنبال آیسان. سامی هم تند دویید دنبال آیسان

 رفتم پایین. بچه ها دمه در منتشر بودن

 دیدید آیسان اومد -من: 

 پایین شنیدیم. گفتیم باور کن اینا اومدن رفتیم پایینما صدای ژینوس و از  -بهار: 

 خوب کردید. آیسان رفت -

 باریدرفتیم تو. یعنی پلیدی از سر و رومون می

 خدایی عجب موقعی رسیدا -رسپینا: 

 کیف کردم خدایی. حقه بود -

~~~~ 

 دیدیمشب اومد. ما داشتیم تلویزیون می ١٢دایان ساعت 

 سالم دخترا -دایان: 
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 سالم -ما: 

 زود اومدی داداشی -من: 

 رفتم پیشه. خیلی خسته بود

 زوده؟ ١٢ساعت  -دایان: 

 شام خوردی؟ -

 آره. میرم بخوابم. شبتون بخیر -

 رفت اتاقه

 حتما دوست دخترش باهاش کات کرد -بهار: 

 نه بابا در اون صورت خیلی عصبی بود. االن خستست -

 دهچه دوست دختری بچه رو خسته کر  -رسپینا: 

 نشستیم ادامه فیلم و دیدیم

~~~~ 

سته  ش سپینا و بهار روبه رومون ن شتم. ر شو انداخت پ ست تکیه دادم به تایماز. د
 بودن

 تو کافه بودیم. چاییمو سر کشیدم

 تف ببینید کی اومد -بهار: 

نگاه کردم. ژینوس با هفت هشت تا دوستاش وارد شد. پنج تا پسر با خودش یه 
 دید. پوزخندی زد و اومد پیه میزمونتا دختر. نشستن. منو 

 به به ببین کی اینجاست -ژینوس: 

 روز خوبم با دیدن تو خراب شد -من: 

 عزیزم. پایدار باشه -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

170 

 

 بعد به تایماز اشاره کرد

 ممنون -من: 

 زندگی دیگران و خراب میکنی میری پی خوشگذرونیات -

 چرت و پرت نگو. زودتر گورتو گم کن -رسپینا: 

شه گو  - سان با سامی و آی شکست خوردی.  شت  ستم بگم تو نق گولی. ولی میخوا
 دوباره برگشتن باهم. تو هم بهتره انقدر تالش نکنی اینا رو جدا کنی

بعد با دلبری یه چشتتمک زد. میدونستتتم این چشتتمکه فاز اذیت کردن نداره. در 
 اصل داشت برای تایماز دلبری میکرد

 .ند زیرکانه ای زدانگاری تایمازم بدش نیومد چون یه لبخ

 :ژینوس رفت. با حرص از تایماز جدا شدم و گفتم

 این لبخندت چی بود این وسط -

 داری خستم میکنی انقدر گیر میدی -تایماز: 

 خودت مجبورم میکنی گیر بدم. به هرکی توجه میکنی الی من -

با حرص بلند شتتدم. کیفمو برداشتتتم که برم. تایماز با حرص دستتتمو گرفت و منو 
 نشوند

سامی و اون  -تایماز:  سمه چیه  سره ا ضیه این پ صبی نکن. بگو ببینم ق من و ع
 دختره چیه هان؟ با پسرای مردم میچرخی

 نه اشتباه برداشت نکن -

 میشنوم -

زنیم اونا فکر میکنن اونا روانی هستن. سامی معلممه. وقتی داریم باهم حرف می -
 کنممن دارم کاری میکنم از دوست دخترش جداش  

 کار خودشونو به دیگران نسبت میدن  -بهار: 
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تایماز راحت جلوی هر دختری  با حرص رومو کردم اونور.  این حرفه تیکه بود. 
 ضعف نشون میداد

 معلوم نیست موقع هایی که با من نیست با کیا هست

 ریز با تایماز نگاه کردم که حواسه به میز ژینوس اینا بود

 گاه میکنی؟؟؟چرااا انقدر اونا رو ن -من: 

 کی نگاه کردم آخه  -تایماز: 

 منو خر تصور نکن -

 داری دیوونم میکنی دالرام -

 :با حرص پاشدم. با گریه گفتم

 برو به درک -

بالم. گفتم  نا اومدن دن با حرص از کافه رفتم بیرون. بعد چند دیقه بهار و رستتتپی
 د حرص میگرفتکر میخوام تنها باشم. از اینکه تایماز راحت به هرکس نگاه می

سامی توش  شد و  سور بودم. در باز  سیدم خونه. منتشر آسان آروم گریه میکردم. ر
 بود

 اشکمو پاک کردم

 حالت خوبه دالرام -سامی: 

شدم و با  شتم. یهو منفجر  شایدم نیاز به یه تلنگر دا صر این چیزا اون بود.  انگار مق
 :گریه و ناراحتی گفتم

ستتتم که هیچکس منو دوستتت نداره. میفهمی نخیر. خوب نیستتتم. انقدر بد ه -
 هیچکس

 سامی با تعجب از اومد سمتم. اشکامو پاک کرد

 کی دوست نداره؟  -سامی: 
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سی دلبری کنم. هرکی با من  - سه ک ستم. نمیتونم وا همه کس. من آدم دلبری نی
 هست خسته میشه؟

 دوست پسرت کاری کرده؟ -

ه الی من. میفهمی به همه دخترا با آره اون کاری کرده. اون به هرکی توجه میکن -
 یه چشم دیگه نگاه میکنه

 دستمو گرفت و برد تو ماشینه

 امکان داشت همسایه ها بیان ببینن. فکر بد کنن. تو هم اشکاتو پاک کن -سامی: 

 اشکامو پاک کردم

ببین دالرام... اون پسر الیق تو نیست. تو میتونی بهترینا رو داشته باشی.  -سامی: 
و درستتت تمرکز کن. نمره هاتو دیدم بچه تنبلی نیستتتی. مطمئن باش تو بشتتین ر 

شکنه. االن زوده برات دل به  سی که دلتو ن شگاه بهترین افراد و پیدا میکنی. ک دان
 کسی ببندی

 اون پسر خوبیه. باور کن سامی. اما انگار من براش خوب نبودم -

اد ولی وقتی میگی به دیوونه نشتتتو دالرام. اگه کستتتی تورو بخواد واقعا میخو -
 ...دخترای دیگه

شم. میگه تو به همه چی  - فقط میخوام به اندازه ژینوس یا دخترای دیگه براش با
 زیادی گیر میدی

 دالرام به نشرم تو باید این رابطه رو تموم کنی -

شاید من  - شاید من زیادی بهه گیر میدم.  شاید...  صال  سه دارم. ا نمیتونم دو
 زیادی حساسم

 :هوووفی گفت و بعد گفت سامی

 من حرفامو زدم. خودت میدونی دالرام. االن من عجله دارم. لطفا پیاده شو -
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 :پیاده شدم رفت. حتما همینطوره. تند به تایماز پیام دادم

عشتتتقم منو ببخه زیادی تند رفتم. من پارک روبه روی خونمون منتشرم. اگه  -
 بخشیدی بیا

 بعد تایماز اومد. کنارم رو صندلی نشسترفتم تو پارک نشستم. نیم ساعت 

 بخشیدی؟ -من: 

 خواستم ازت دلگیر شم نتونستم -

 دوست دارم -

 منم همینطور -

بغله کردم. بوستته ای به موهام زد. اون پستتر خیلی خوبی بود. مطمئنم خیلی از 
 دخترا میخواستن جای من باشن

. امشب قرار بود نزدیک غروب شد. ماشین سامی رو دیدم. پشته ماشین علیرضا
 :بیاد خونمون. تند بلند شدمو گفتم

 تایماز من باید برم -

 چیشد یهو؟ -

 خواهرم اومد -

 تند دوییدم رفتم. تایماز تند اومد دنبالم

 سامی داشت با خواهرم اینا سالم میکرد

 :تایماز تند گفت

 دالرام وایسا گوشیت -

لیرضا و سامی برگشتن و به ما بد موقعی گفت. چون با صدای تایماز اینا دلناز و ع
 نگاه کردن. خودمو زدم به اون راه
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سرشو انداخت  شین که کنارش بود و  شت رو کاپت یه ما تایمازم تند گوشی و گذا
 پایین و رفت. خیلی بد صحنه ای بود

 :قلبم شروع به تند تند زدن کرد. دلناز با شک گفت

 اون کی بود؟ -

 توضیح میدم... بریم باال -من: 

ضا با  سعی کرد جلوی علیر سالم کردم. رفتیم باال تو خونه. دلناز  سامی  ضا و  علیر
 چیزی نپرسه. منم از استرس هعی ناخنم و میجوییدم

 چطوری؟ -علیرضا: 

 خوبم ممنون. تو خوبی؟ -

 خوبم. مدرسه چطوری پیه میره؟ -

 همه چی عالیه. دیروز تعطیل شدیم -

 :دلناز با حرص اومد بیرون و گفت

ار نه انگار فردا عیده. هیچ کاری نکردیم. نه ستتتفره چیدیم نه هیچی. حتی انگ -
 خریدم نکردیم

من چیزی نمیخوام. پارستتتال چندتا لباس و یه کفه اضتتتافه خریدم که  -من: 
 نپوشیدم

 حداقل بیا کمک کن سفره رو بچینیم -دلناز: 

شس سالم کرد و رفت رو مبل ن شد. با همه  ت و با همون لحشه دایان وارد خونه 
 علیرضا مشغول حرف زدن شد

 با دلناز مشغول چیدن سفره هفت سین بودیم

 :دلناز همونطور که داشت میز و میچید گفت

 میشنوم -
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 حرفی ندارم -

 دالرام اعصاب منو خورد نکن -

 درمورد چی باید توضیح بدم -

 همون پسری که گوشیشو پیشه جا گذاشتی -

 دیم همینفقط تو پارک همو دیدیم یکم حرف ز  -

 همین؟ -

 باور کن. بعدم گوشیمو رو صندلی فکر کنم جا گذاشتم که صدام کرد -

 دالرام تو االن باید رو درست تمرکز کنی وقت واسه این چیزا زیاده -

 چشم -

 آفرین عزیزم -

رفتم تو اتاق. بابت امروز خیلی گرفته بودم. نمیدونستتتتم دقیقا چیکار کنم. یعنی 
 راجب تایماز فکر میکنم درست باشه. حرفای سامیامکان داره چیزی که 

 یا من زیادی حساس شدم

 بچه ها تو گروه پیام داده بودن. زمانی که من نبودم

 بهار: * یه خبر خفن دارم

 رسپینا: * منم یه خبر دارم. من رل زدم

 جیغغغغن. وااای خیلی خوشحال شدم رسپی. با همون آرش؟ *

وای فکر کن. اینی که اصال با کسی زیاد رل نمیزد  آره. امروز بهم درخواست داد. *
از من خوشتتته اومد. واای دارم ا ز خوشتتتحالی میمیرم. این دالرامن که آنالین 

 نیست

 وااای رسپینا من خیلی خوشحالم. کی ماهارو آشنا میکنی *
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نمیدونم. فعال خودم برم باهاش بیرون. دومین قرارمون شتتتمارو معرفی میکنم.  *
 ای پیجم با شما فکر کنم شناختهگرچه با عکس

 رسپینا: * حاال خبر تو چیه بهار

 بذار دال بیاد بعد بگم *

 اومدم. بچه ها راستی من با تایماز آشتی کردم -من: 

 عااالی *

 عالی چطوری؟ *

 بیخیال بعدا براتون ویس میگیرم. بهار تو خبرت چیه؟ -

داره تولد برای خودش فروردین  ١۴ببین تو ژینوس استتتتوری گذاشتتتته بود که  *
 میگیره. بیاید بگیم. کلی آدم دعوته

 حرفشم نزن. مگه ندیدی امروز چطوری داشت برای تایماز دلبری میکرد؟ -من: 

 رسپینا: * باشه دال. ناراحت نشو نمیریم بابا

شدم بخا رت. حتما ما رو  - شهههه. خیلی خیلی خوشحال  ستی رسپی مبارک با را
 باهاش آشنا کن

شون  ساعت باها سال تحویل  سامی  ١٢حرف زدم. رفتم پایین.  ظهر بود. قرار بود 
بیاد خونه ما چون تنها هستتت. امستتالم برعکس ستتاالی قبل نمیریم رشتتت پیه 

 مامان اینا

~~~~ 

یه لباس آستین حلقه ای سفید پوشیدم. شلوار جین آبیمو پوشیدم. روی لباسم یه 
پو دوستتت نداشتتتم ولی این کت لی گشتتاد و خیلی ل شتته پوشتتیدم. این نوع تی

 خیلی بهم میومد. آرایه قشنگی کردم. موهامو باال گوجه ای بستم

 خواهر بیا دیگه -دلناز: 
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 اومدم -من: 

تند رفتم پایین. دایان با دیدنم ستتوتی زد و عالمت اوکی و نشتتون داد. خندیدم. 
 رفتم نشستم

 دایان جان زن  بزن به سامی بگو بیاد دیگه -دلناز: 

 اون تا به موهاش و تیپه برسه نیم ساعت میشه - دایان:

 یک ربع دیگه سال تحویل میشه -علیرضا: 

 االن میاد خودش بابا -

پشت میز نشستم و یکم مرتبه کردم. زن  در خورد. تند رفتم باز کردم. سامی به 
 تیشرت مشکی با شلوار جین مشکی پوشیده بود. تیپم و ورانداز کرد و لبخندی زد

یدونم  ثل نم ند زدم. م ندش منم بهه لبخ با لبخ ما  نا بود. ا چه مع به  ندش  لبخ
 :همیشه خوشتیس. سامی آروم گفت

 خوشگل شدی -

قند تو دلم آب شد. نمیدونم دلیله چی بود انقدر خوشحال شدم. لبخند صمیمانه 
 ای زدم

 تو هم همینطور. بیا تو -من: 

ستم. تایماز  ش سالم کرد. رفتم تو و ن بهم زن  زد تند قطع کردم.  اومد تو. یا همه 
 این بین فقط سامی فهمید تایمازه

 بیخیال سرمو انداختم پایین

 دلناز تند تلویزیون و روشن کرد

شماره هایی که پخه می شد میخوندم. با ساعت نزدیک دوازده بود. من تند با 
 رسیدن با صفر و آغاز سال جدید همه دست زدیم
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ایان و علیرضتتا ستتامی رو بغل کردن و من و همه همو بغل میکردیم. البته فقط د
 دلناز باهاش دست دادیم

 دلناز و بغل گرفتم. منو بوسید. با علیرضا دست دادم و سال نو رو تبریک گفتم

 هزارتومن عیدی داد. تشکر کردم. دایان و سفت بغل کردم ١٠٠بهم 

 انشااهلل امسال یکم بزرو شدی -دایان: 

 همچنین -من: 

ست دادم. لبخند زد و  همه خندیدن. بهم شگلی د سامی با لبخند خو عیدی داد. با 
 هزارتومن عیدی داد ١٠٠

 واقعا نیازی نیست -من: 

 رسمه. قبول کن دیگه -سامی: 

 واقعا ممنون -

خندید. به تایماز پیام دادم و تبریک گفتم. بعد اون با بچه ها تماس تصتتتویری 
 گرفتم. بعد قطع کردم

ره ماکان و ببینه. بعد دایان اینا به مامان اینا زن  زد و همه رسپینا قرار بود امروز ب
 تبریک گفتیم. سامی هم تلفنی با مامان و خواهرش صحبت کرد

 دلناز میز ناهار و چید

 کباب خریده بود. نشستیم همه دور میز

 خوردیم  با خنده و شوخی غذا رو

 سامی مگه قرار نبود بری سوئیس سال تحویل؟ -دایان: 

 دیگه بخا ر مدرسه نشد. قرار شد مامان اینا احتماال تابستون بیان -سامی: 

 واسه همیشه -
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 نمیدونم شاید. هنوز تصمیم نگرفتن. مامانم همه نگرانه -

 گه بیان شغل خواهرت چی میشه عزیزم؟ا -دلناز: 

شاید مثال یه مدت خیلی کوتاه بیان  -سامی:  واال بخا ر همین نمیتونن بیان. حاال 
 بعد دوباره برگردنایران 

 مگه شغل خواهرت چیه؟ -من: 

 تو پانسیون کار میکنه -سامی: 

 موفق باشه -

 علیرضا درمورد خا راته که رفته بود سوئیس برامون تعریف کرد

 گوشی دایان زن  خورد و سریع رفت جواب بده

 البد دوست دخترشه

 از نگاه سامی فهمیدم همون دوست دخترشه

 رضا رفتن خونه مادر علیرضابعدازظهر دلناز و علی

 سامی هم رفت. یه چیزایی درمورد آیسان میگفت

 البد رفت پیه اون. دایان هم گفت میره پیه دوسته

حاال دوسته دختره یا پسر و نمیدونم. ولی رفت. منم از خداخواسته زن  زدم به 
 تایماز و گفتم بریم بیرون

~~~~~ 

شتم امروز آیسان و زن  آقای -من:  کشاف خفه کنم. دختره احمق منو   دوست دا
 لو داد تو تقلب

 همه حواسه به ما هست -بهار: 

 شبیه جغد -رسپینا: 
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تو مسیر خونه بودیم. یهو رسپینا وایستاد. ما هم وایستادیم رد نگاشو گرفتیم رسید 
 به یه ماشین پژو مشکی

 چیشد -من: 

 آرشه -رسپینا: 

 آرش؟ تعقیب میکنه مارو -بهار: 

 هبریم پیش -

 :رفتیم پیه ماشینه. پنجره رو کشید پایین و روبه رسپینا گفت

 خسته نباشی -

 ممنون. اینجا چیکار میکنی؟ -رسپینا: 

 دلم نیومد خانم به این خوشگلی این مسیر و پیاده بیاد. سوار شو البته سوار شید -

 رسپینا عالمت داد که سوار شیم. من و بهار پشت نشستیم. رسپینا جلو

 :ت. لبخندی زد و گفتآرش برگش

 من آرشم -

 ما هم لبخند زدیم و خودمونو معرفی کردیم

 سریع میرید خونه یا برسم کافه ای چیزی؟ -آرش: 

 من مشکلی ندارم -رسپینا: 

 منم -بهار: 

 منم اوکی هستم بریم -من: 

ما رو برد یه کافه دنج. باهاش بیشتتتر آشتتنا شتتدیم. پستتر خیلی خوبی بود. انگار 
سپینا و  سال میر شت. ای کاش تایمازم یا من یک  شو دا شناخت چون خیلی هوا

 .اینطوری بود
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شت همه یه بهونه می آورد روز اول عید فقط همو دیدیم بعد اون دوزاده روز گذ
 .و نمیومد به دیدنم. نهایت پیام دادنشم ریپلی استوری و یه قلب فرستادن بود

 بعد اینکه یکم حرف زدیم مارو رسوند خونه

~~~~ 

 باشه عزیزم االن میام. چند دیقه دیگه بیا پایین -دایان: 

دایان داشتت تلفنی حرف میزد و همزمان با عجله به خودش عطر میزد. یه شتلوار 
جین مشکی و پیرهن قشن  به رن  صورتی نزدیک به قرمز پوشیده بود. گوشیشو 

 قطع کرد

 داری میری بیرون دایان؟ -من: 

 نمیدونستم -دایان: 

 چیو؟-

اینکه جدیدا کور شتتدی. خب خواهر من داری میبینی عجله دارم لباس پوشتتیدم  -
 دارم میرم

 َاه مسخره -

شت جوراب می ضا رفته بودن دور دایان با عجله دا شید. دلناز خانمم با آقا علیر پو
 دور. دوباره گوشیه دایان زن  خورد

 دایان جواب داد

یان:  مدم  -دا مدم او هت گفت -... -او خا ر من عزیزم ب هام بگو بره االن ب به ال م 
 باشه عشقم اومدم -... -دیرش شد. بمون دارم میام 

 :تند قطع کرد. همونطور که سرم تو کتاب دینی بود گفتم

 اصال از این دختره خوشم نیومد. نبینم با این ازدواج کنیا -

 خواهر شوهر بازی در نیار دالرام -
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بستتتم و بعد اینکه مطمئن شتتدم دایان بعد خداحافشی کرد و ستتریع رفت کتاب و 
 رفت زن  زدم به رسپینا

 میایم دنبالت ۵ساعت  -رسپینا: 

 با آرش هستی؟ -من: 

 آره. اول میریم دنبال بهار بعد میایم دنبال تو -

 حله پس من لباس بپوشم -

قطع کردم. قرار بود بریم دور بزنیم. آقا آرشتتم که به اکیس ما اضتتافه شتتده بود. 
شیدم. با  موهامو که شلوار جین آبیمو پو از قبل بابلیس کرده بودمو ریختم دورم. 

یه تیشتترت مشتتکی. مانتو جلوباز بلند نارنجیم که نزدیک به قرمز بود و پوشتتیدم. 
شده  شنگی کردم. عینک گرد آفتابیمو زدم. خوب  شکیمو انداختم. آرایه ق شال م

. چقدر سریع کارامو شه. یک ساعت فرصت داشتم ۵بود. نشستم تو هال تا ساعت 
 انجام دادم

کردم و به بابام پیام میدادم که تقه ای به در خورد. رفتم داشتتم با گوشتی کار می
 در و باز کردم. سامی بود. چقدر خوشتیس شده بود. انگار داشت مراسمی میرفت

سفید. یه عینک آفتابی زده بود که رنگه  سی کمرن  با پیرهن  شلوار  و یه کت 
 بنفه بود

 گار دست پاچه بودان

 سالم چیزی شده؟ دایان خونه نیست -من: 

 با خودت کار دارم -سامی: 

 چیزی شده. بیا تو -

 تو با اون پسر هنوزم رابطه داری -

 کدوم؟ تایماز؟ -
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 دوست پسرت -

 آره چطور مگه؟ -

دستمو کشید و بدو بدو بجایی که سوار آسانسور شیم منو از پله ها کشوند پایین. 
 نگاش کردم.ِچه شده بود با تعجب

 وای نزدیک بود بفتم.... چیشدهههه -من: 

 یه لحشه دهنتو ببند دالرام -سامی: 

 .منو برد بیرون و کشوند سمت پارک. آخه چی شدددد

 با دسته به من اشاره کرد

 به اونجایی که اشاره کرد نگاه کردم

 نمیتونستم باور کنم. خشکم زد. این چی بود دارم میبینم

 ه این چی بود. عینکمو برداشتم تا بهتر ببینمنه. ن

 نه این واقعیت نداره

 تایماز و ژینوس تو بغل هم

با ناباوری به سامی که داشت با تاسف نگاشون میکرد نگاه کردم. نتونستن تحمل 
 کنم

شت  سه زدم با حرص ژینوس و از پ سامی اومد منو بگیره که پ شون.  سمت رفتم 
 کشیدم. تند هردو پاشدن

 قاحت تمام نگاه میکردن. با حرص یه دونه خوابوندم تو گوش تایماز. عوضیبا و

با یکی دیگه. از اولم  -من:  با من دوستتتت میشتتتی میری  تو چقدر کثیفی آخه. 
 مشخص بود. من احمق نمیخواستم باور کنم

 با حرص افتادم به جون ژینوس. محکم میزدمه. اونم جین میزد
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 :و گفت تموم کنم. با گریه گفتم سامی تند جدام کرد و سرم داد زد

چقدر شتتتماها آشتتتغالید. ببین حالم ازت بهم میخوره تایماز. تو چقدر چندشتتتی  -
آخهههه. مگه من مستتخره تو بودم چندماه بخا ر تو از درس زدم بدترین نمرات و 

 آوردم که همه با تو باشم. اونوقت تو. آشغااال تف تو روت

 :تایماز عصبی داد زد

صال دالرام تو تمومه کن  - شتی. ا شک و تردید هیچی ندا دیگه. از اول رابطه جز 
فکر کردی کی هستتتی؟ آره اصتتال میخواستتتم تورو امتحان کنم. کردم دیدم مالی 
نیستتتتی گذاشتتتتمت کنار. تو هیچی نداری جز نق زدن. نه زیبایی نه ظرافت. تو 

خواست  هیچی نیستی. حیف وقت من که پای تو دادم. برو گمشو هر غلطی دلت
 بکن فقط سمت من نیا

شو زدم عین  ستفاده کرده بود وقتی دل سوءا شکم در اومد. قلبم درد گرفت. ازم  ا
 دستمال انداختم دور

 :سامی با داد گفت

 دهنتوووو ببند. حواست باشه با کی چطوری داری حرف میزنی -

 برو بذار باد بیاد بابا. نکنه تو دوست پسرشی -تایماز: 

شم به - شه که گنده  هرچیه با ست به حرف زدنت با ضی ربطی نداره. حوا تو عو
 تر از دهنت حرف میزنی. گمشو

 :تایماز دست ژینوس گرفت. ژینوس با پوزخند نگام کرد. سامی با اعصبانیت گفت

ژینوس تو رو هم دیگه کنار آیسان نبینم. دوست ندارم دخترایی مثل تو با آیسان  -
 باشن

 ...اما -ژینوس: 

 رخدانگهدا -
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دستمو گرفت. من فقط خشکم زده بود. من چرا انقدر بدبخت و ساده هستم. زدم 
سکوت به من  شه. فقط گریه میکردم و اون تو  شوند یه گو سامی منو ن زیر گریه. 

 :زل زده بود وقتی که یکم آروم شدم گفتم

کاری به حرفاش ندارم که گفت زشتتتم و هیچی ندارم. برام مهم نیستتت. چطور  -
ست ازم سم  تون ست بود. من بخا رش از در ستفاده کنه. امتحانی باهام دو سوءا

زدم. همه کار به خا رش کردم. موقع هایی شتتتد گفت پول بده پول دادم راحت 
 بغلم کرد هیچی نگفتم بعد اینکارو کرد

 سامی تو سکوت فقط نگاهم کرد. لبخندی زد و دستشو گذاشت رو شونم

ستتنی هستتتی که  بیعی هستتت بخوای با دالرام ببین. خب تو توی یه  -ستتامی: 
کسی دوست شی. اما متاسفانه خیلی از شما دخترا با چشم بسته اعتماد میکنید. 

 نگاه عمقی به  رف نمیندازید

من وقتی اولین بار همین پسر رو دیدم قشن  شناختم چطور آدمی هست. اما تو 
بکنه. من کورکورانه اعتماد کردی. گذاشتتتی راحت هرکاری دله خواستتت باهات 

اونروز گفتم دالرام نکن اینکارو. باشتته میدونم االن وقت نصتتیحت نیستتت. اما تو 
باید از این فرصتتتی که پیه اومده استتتفاده کنی. باید درس بگیری که به کستتی 

 کورکورانه اعتماد نکنی. خیلی بهتر شد که دیدی

ین رابطه اگه بیشتر باهاش میموندی بیشتر بهه عالقمند میشدی و هرچی دیرتر ا
شد به خودت لطمه وارد می صیل تموم می شد. تو باید درس بخونی. با یه مرد تح

کرده دوستتت شتتی بعد ازدواج کنی. نه با چنین پستتری که از قیافه بی ستتوادی 
 میبارید. هیچوقت گول قیافه  رف و نخون

 سرمو پایین انداختم. با تک تک حرفاش موافق بودم

 قول میدی -سامی: 

ه و ستتتمتم آورد. لبخند کمرنگی زدم و انگشتتتت کوچیکم و با انگشتتتت کوچیک
 انگشت کوچیکه گره زدن
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 تو الیق بهتر از اینا هستی دختر خوب -سامی: 

 ژینوس از عمد اینکارو کرد من میدونم -

شون فکر نکن. فکر کن این چیزا همه خواب بوده.  - صال دیگه به اونا رو ول کن. ا
 ا هم هر غلطی دلشون خواست بکننفقط سعی کن درس بگیری. بذار اون

 :بی اراده بغله کردم. با گریه گفتم

 مرسی. واقعا مرسی سامی. اگه نبودی من االن از شدت ناراحتی دق میکردم -

 :حس کردم لبخندی زد. بغلم کرد و گفت

 خدانکنه دختر خوب -

 از بغله در اومدم. اشکامو با دسته پاک کرد

گفت. همه تعریفاش کرد. راستتتت میمی همیشتتته دایان ازت تعریف -ستتتامی: 
درست بود. تو دختر خیلی خوبی هستی. حیف با این چیزا قلب کوچیکت بشکنه. 

 االنم برو خونه

 تا کسی ندیده تورو

 یکم میشنم اینجا. تو هم انگار کار داشتی. مزاحمت شدم -من: 

 نه نه وقت دارم هنوز. ولی دیگه حرکت کنم. دیگه گریه نکنیا -

 باشه -

 آفرین دختر دبیرستانی خوب. من میرم خداحافظ -

لبخندی زدم بهه. رفت و ستتتوار ماشتتتینه شتتتد. رفت. حرفای تایماز تو ستتترم 
پیچید. چیشتتد آخه اینطوری شتتد دوباره زدم زیر گریه. نه واستته تایماز بخا ر می

شد. بابت اینکه گفت نه  ستفاده  سوءا ست. بخا ر اعتمادم که ازش  شک قلبم که 
 اری نه ظرافتزیبایی د
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بخا ر ستتامی. نمیدونم چرا اما شتتاید نصتتف گریه هام بخا ر اون بود. دلیلشتتو 
 نمیدونستم. فقط گریه کردم

 تا اینکه حس کردم رسپینا و بهار منو دیدن و اومدن پیشم

~~~~ 

 :براشون ماجرا رو تعریف کردم. آرش با حرص گفت

 عجب آشغالی بودا -

 ار این ژینوس چی میگه این وسطوای خدایا همه چی به کن -بهار: 

 اصال از اونروز مشخص بود. اون چشمکی که زد باید تا آخرش میرفتیم -رسپینا: 

 جون من فقط سامی و برم. حال کردم. ببین خیلی مرد خوبی هستا -بهار: 

بی توجهی کردم. ذهنم درگیر بود. بعد قرار شتتتد بازم بریم دور بزنیم اما من گفتم 
 خونه. بچه ها هم بخا ر حالم اصرار نکردنخسته ام و میرم 

~~~ 

صدام  سقف زل زده بودمو به امروز فکر میکردم. دلناز  رو تختم خوابیده بودم و به 
 میکرد ولی بی توجه بودم

به سامی فکر میکردم. بهه حس خوبی داشتم جدیدا. از موقع عید. حسم با حس 
 و داشت خیلی خوشحال بودمکرد. یه حس مثبت. از اینکه انقدر هوامقبل فرق می

ولی ته قلبم یه ناراحتی بود. نمیدونم چرا. از ستتتامی بود یا از کار تایماز. حرفای 
شم می شاید به همین دلیل تایماز تو گو شتم. اینکه نق میزنم دائم.  پیچید. اینکه ز

 بود سامی از دستم عصبی میشد بعضی اوقات. زدم زیر گریه

 پاک کردم. اومد نشست رو تخت کنارم دلناز اومد باال. تند اشکامو

 چیشده دالرام. چرا از بعدازظهر دپرسی؟ -دلناز: 

 چیزی نیست. حوصله ندارم -
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 چشات چرا پف کرده؟ -

شام نمی - خورم میخوام بخوابم. فردا هم مدرسه نمیدونم. خسته ام. من امشب 
 نمیرم

 :دلناز با نگرانی دست رو پیشونیم گذاشت و گفت

 اری. مریض که نشدی. وای خدا. باشه خواهر بخوابتبم که ند -

رفت. رفتم زیر پتوم. حرفای تایماز و رفتارای سامی تو ذهنم همه بود. آروم گریه 
 میکردم

 نمیدونم ِچم شده بود. میدونستم گریم واسه تایماز نیست ولی نمیدونم واسه چی

~~~~ 

 ظهر بیدار شدم و همینطوری تو رختخواب موندم ٢ساعت 

ش شو دیدم. گو س ساپ یکی پیام داده بود. عک شتم. تو وات صدایی خورد. بردا یم 
 .سامی بود

 :باز کردم. نوشته بود

 چرا نیومدی مدرسه؟ *

ستم. اگه قبل این ماجرا پیام میداد  شم نمیدون شدم از پیام. دلیل شحال  خیلی خو
 :اصال برام مهم نبود. رو تخت نشستم و براش نوشتم

م استتتراحت بدم. با این چشتتای پف کرده نمیتونستتتم بیام نیاز بود یکم به مغز  -
 مدرسه

 :همون لحشه سین کرد و یه پوکر فرستاد. برام نوشت

مگه نگفتم برات مهم نباشه. بلند شو به خودت برس دوباره دالرام قبلی شو. چیز  *
 خاصی که نشده. بلند شو بیا به همه ثابت کن که قوی هستی
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ست لبخندی زدم. براش ایموجی ل شم. را شتم چ ستادم و نو بخند و یه اوکی و فر
گفت. باید از حرص ژینوستتم شتتده باید بلند میشتتدم. رفتم حموم. بعد اون یه می

شتم و  شلوار جین آبی. موهامو باز گذا لباس صورتی آستین بلند نازک پوشیدم. با 
 فقط یه رژ زدم

 بعدازظهر بچه ها اومدن خونمون تا مثال روحیمو عوض کنن

 اشتن چنین رفقایی خیلی خوشحال بودماز د

 روز بعد تو مدرسه نشسته بودیم

 من و رسپینا رو میز. بهار هم رو صندلی

 داشتیم درمورد تیلور سوئیفت و کال خواننده ها حذف میزدیم

 یهو ژینوس و آیسان اومدن سمت میز ما. با پوزخند نگامون میکنن

 دوست دارم شماهم باشید صبح. ۴شب تا  ١٢فردا تولدمه. ساعت  -ژینوس: 

 برو گمشو -من: 

سان:  شیو تو خونت ببینه.  -آی شق قدیمی شه ع شته با ست ندا شاید دو بیا بریم. 
 ببینه تورو با عشق بغل کرده

 :با حرص نگاش کردم. بدون فکر گفتم

 کنید برام مهمه؟فکر می -

دن این اگه مهم نبود میومدی... یا شتتتایدم مامان و بابات اجازه نمی -آیستتتان: 
 جشنایی که دختر پسرا قا ی هستن و دیر وقته بری. پاستوریزه جون

 :حرصم گرفت شدید. فکر کرده فقط خودش آزاد هست. با حرص گفتم

 فکر کردی نمیتونم بیااام. باشه میام تا ببینی کی پاستوریزست -

 خوبه میبینمت -

 :رفتن. رسپینا با حرص گفت



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

190 

 

شت تحریمات - شن و تایماز و با ژینوس  نمیفهمی. اون الکی دا میکرد که بیای ج
 ببینی حرص بخوری

من اصال با اونا کاری ندارم. تایماز در حدم نبود. خوشحالم که سریع فهمیدم  -من: 
 .و ازش جدا شدم

 ببین این به کنار. چطوری باید بریم خانواده نفهمن -بهار: 

 فکر اونجاشو نکردم. یه کاریه میکنیم -من: 

~~~ 

 داشتم. علیرضا خونه ما بودکولمو بر 

 بریم دیگه دایان -من: 

 ببین رویا رو اذیت نکنا -دلناز: 

 مگه بچه ام میگی خواهر -

 نه ولی خب. ببین درسم بخونیاااا -

 همه اینکارا رو میکنم تو انقدر گیر نده به من. َاه -

 :دایان با اعصبانیت گفت

 دالرام با خواهرت درست صحبت کن -

 خواهری. بریم دیگه دااایانببخشید  -من: 

 جایی قراره بری چرا عجله داری -علیرضا: 

 چیز... نه بابا. خب بهار هم رسید خونه رسپینا منم برم دیگه -من: 

 آها -

 دایان بلند شد خالصه. با همه خداحافشی کردیم. رفتیم سوار آسانسور شدیم



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

191 

 

ابید ما آروم بریم قرار شتتد بریم خونه رستتپینا. شتتب اونجا باشتتیم. وقتی رویا خو
 بیرون. سوار ماشین آرش شیم. بریم جشن

دایان منو رستتوند و خودش رفت. رویا در و باز کرد و احوالپرستتی کرد و بعد رفت 
 سرکار. رفتم تو اتاق رسپینا و به بچه ها سالم کردم

بچه ها اگه لو بریم. وااای آخه چرا خونه من. مثال چرا بهار نه. خونه  -رستتتپینا: 
 بهار که بزرو تر از خونه ما هست و متوجه نمیشه مامان

 نمیفهمی امروز مامانم با دوستاش هست بعد اینا تا صبح بیدارن -بهار: 

خونه ما هم که دلناز ماشااهلل با اون گوشاش..... بعدم نترس هیچی نمیشه.  -من: 
 میریم خیلی راحتم برمیگردیم

~~~~ 

 :رسپینا در و آروم باز کرد و گفت

 شیما خوابید. بدویید حاضر روی -

تند شروع به آرایه کردیم. موهامو باال دم اسبی محکم بستم. لباسمو پوشیدم. یه 
 لباس یه سره  الیی براق. فوق العاده بود. بهار سوتی زد

 دهنتو ببند االن رویا بیدار میشه بدبخت میشیم -رسپینا: 

 چه جیگری -بهار: 

 خوبه؟ -من: 

 عالی -

ش شید. بهار هم موهای رسپینا موها سفید پو و اتو کرد و یه پیراهن تو گردنی بلند 
صورت کک مکیه میومد  شت. آرایشی که کرده بود به  نارنجی فرفریه و باز گذا

 و خوشگل ترش کرده بود. به پیراهن کوتاه سفید پوشید روش کت لی

 رسپینا زن  زد به آرش. آرش گفت بیرون منتشره
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ش شک نکنه یه وقت تو رختخوابامون باله گذا شوندیم که  تیم و روش و با پتو پو
 رویا

 خیلی آروووم و پاورچین پاورچین رفتیم بیرون و در و خیلی آروم بستیم

 سوار پژو مشکی آرش شدیم و سالم گفتیم

 رفتیم به آدرسی که داده بود. از اول کوچه صدای موزیک میومد

 . وارد خونه شدیمدر خونه باز بود. رفتیم تو پارکین . آرش پارک کرد

 پر از جمیعت بود. مانتو و شالمون و گذاشتیم رو آویز و وارد شدیم

چقدر جمیعت. بعضتتیا داشتتتن چیزای حرامی میخوردن. بعضتتیا وستتط داشتتتن 
 رقصید. بعضیا یه گوشه داشتن حرف میزدنمی

شتم افراد و نگاه میکردم که یهو چشمم خورد به سامی. کنار آیسان بود. سامی  دا
 ار سنگینی نگاهمو فهمید چون با من یهو چشم تو چشم شدانگ

تعجب و تو صتتورته میشتتد خوند. با لبخند ستترمو تکون دادم. یهو دیدم آیستتان 
 داره با اخم نگاه میکنه. دستشو انداخت دور دست سامی

 چشم غره ای زدم و همراه بچه ها رفتیم رو صندلی نشستیم. آرشم به ما پیوست

 اوه -بهار: 

 چیشد -من: 

 اون تایماز نیست؟ -

شت نگام میکرد. بی  سیدم به تایماز و ژینوس. تایماز دا شو دنبال کردم ر رد نگاه
 تفاوت رومو برگردوندم

 بهار سرش تو گوشی بود و رسپینا و آرشم داشتن حرف میزدن

 ببین این به کنار. چطوری باید بریم خانواده نفهمن -بهار: 

 اریه میکنیمفکر اونجاشو نکردم. یه ک -من: 
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~~~ 

 کولمو برداشتم. علیرضا خونه ما بود

 بریم دیگه دایان -من: 

 ببین رویا رو اذیت نکنا -دلناز: 

 مگه بچه ام میگی خواهر -

 نه ولی خب. ببین درسم بخونیاااا -

 همه اینکارا رو میکنم تو انقدر گیر نده به من. َاه -

 :دایان با اعصبانیت گفت

 ست صحبت کندالرام با خواهرت در  -

 ببخشید خواهری. بریم دیگه دااایان -من: 

 جایی قراره بری چرا عجله داری -علیرضا: 

 چیز... نه بابا. خب بهار هم رسید خونه رسپینا منم برم دیگه -من: 

 آها -

 دایان بلند شد خالصه. با همه خداحافشی کردیم. رفتیم سوار آسانسور شدیم

ونجا باشتتیم. وقتی رویا خوابید ما آروم بریم قرار شتتد بریم خونه رستتپینا. شتتب ا
 بیرون. سوار ماشین آرش شیم. بریم جشن

دایان منو رستتوند و خودش رفت. رویا در و باز کرد و احوالپرستتی کرد و بعد رفت 
 سرکار. رفتم تو اتاق رسپینا و به بچه ها سالم کردم

چرا بهار نه. خونه  بچه ها اگه لو بریم. وااای آخه چرا خونه من. مثال -رستتتپینا: 
 مامان بهار که بزرو تر از خونه ما هست و متوجه نمیشه

 نمیفهمی امروز مامانم با دوستاش هست بعد اینا تا صبح بیدارن -بهار: 
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خونه ما هم که دلناز ماشااهلل با اون گوشاش..... بعدم نترس هیچی نمیشه.  -من: 
 میریم خیلی راحتم برمیگردیم

~~~~ 

 :روم باز کرد و گفترسپینا در و آ 

 شیمرویا خوابید. بدویید حاضر  -

تند شروع به آرایه کردیم. موهامو باال دم اسبی محکم بستم. لباسمو پوشیدم. یه 
 لباس یه سره  الیی براق. فوق العاده بود. بهار سوتی زد

 دهنتو ببند االن رویا بیدار میشه بدبخت میشیم -رسپینا: 

 چه جیگری -بهار: 

 وبه؟خ -من: 

 عالی -

شید. بهار هم موهای  سفید پو شو اتو کرد و یه پیراهن تو گردنی بلند  رسپینا موها
صورت کک مکیه میومد  شت. آرایشی که کرده بود به  نارنجی فرفریه و باز گذا

 و خوشگل ترش کرده بود. به پیراهن کوتاه سفید پوشید روش کت لی

 رسپینا زن  زد به آرش. آرش گفت بیرون منتشره

شک نکنه یه وقت  شوندیم که  شتیم و روش و با پتو پو تو رختخوابامون باله گذا
 رویا

 خیلی آروووم و پاورچین پاورچین رفتیم بیرون و در و خیلی آروم بستیم

 سوار پژو مشکی آرش شدیم و سالم گفتیم

 رفتیم به آدرسی که داده بود. از اول کوچه صدای موزیک میومد

 تو پارکین . آرش پارک کرد. وارد خونه شدیمدر خونه باز بود. رفتیم 

 پر از جمیعت بود. مانتو و شالمون و گذاشتیم رو آویز و وارد شدیم
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چقدر جمیعت. بعضتتیا داشتتتن چیزای حرامی میخوردن. بعضتتیا وستتط داشتتتن 
 رقصید. بعضیا یه گوشه داشتن حرف میزدنمی

شتم افراد و نگاه میکردم که یهو چشمم خورد به سامی.   کنار آیسان بود. سامی دا
 انگار سنگینی نگاهمو فهمید چون با من یهو چشم تو چشم شد

تعجب و تو صتتورته میشتتد خوند. با لبخند ستترمو تکون دادم. یهو دیدم آیستتان 
 داره با اخم نگاه میکنه. دستشو انداخت دور دست سامی

 پیوستچشم غره ای زدم و همراه بچه ها رفتیم رو صندلی نشستیم. آرشم به ما 

 اوه -بهار: 

 چیشد -من: 

 اون تایماز نیست؟ -

شت نگام میکرد. بی  سیدم به تایماز و ژینوس. تایماز دا شو دنبال کردم ر رد نگاه
 تفاوت رومو برگردوندم

 بهار سرش تو گوشی بود و رسپینا و آرشم داشتن حرف میزدن

 َاه. من باید برم -بهار: 

 کجاااا؟  -رسپینا: 

 وا گرفتنبابا و مامانم دع -

 چطوری؟ مگه مامانت خونه خودش با دوستاش نیست؟ -من:

شده اینجا چیکار میکنید و مامانم گفته به تو  - شون غیرتی  رفتن بیرون بابام دیدت
 ربطی نداره و دعوا شده

 تو االن بری که دیگه چیزی نمیشه -آرش: 

 حاال کی گفت؟ -رسپینا: 

 بابام -
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 و درگیر نکنول کن تموم شد دیگه. ذهنت  -من: 

شه وقتی مادر و پدرش  ست. همی صبی ه ستم کلی ذهنه درگیر و ع ولی میدون
 دعوا میگرفتن عصبی میشد

 سامی اومد سمتم. آیسان معلوم نبود کجاست

 اینجا چیکار میکنی؟ -سامی: 

 سالم. همونکاری که تو میکنی -

 دالرام اینجا اصال محیط خوبی نیست -

 رت پس اینجا چیکار میکنه؟خب چرا به من میگی؟دوست دخت -

 من اصال نمیتونم اونو کنترل کنم -

 منو میتونی؟ -

سکوت کرد و فقط نگام کرد. به چشاش زل زدم. چشای درشت و قشنگه دل هر 
 :برد آروم گفتآدمی رو می

 شاید از آیسان انتشار داشته باشم اینجور جاها بره ولی از تو انتشار ندارم -

رستتت میگه جای من اینجا نیستتت. فقط بخا ر اینکه با ستتکوت نگاهه کردم. د
 ثابت کنم به ژینوس و آیسان اومدم

 :سامی گفت

اگه من اینجام به اصتترار آیستتان هستتت وگرنه من تو عمرم پامو اینجور جاها  -
 نذاشتم

 :رفت. بچه ها داشتن یه جوری نگام میکردن. با اخم گفتم

 اونطوری نگاه نکنیددد -

 خبریه؟ -آرش: 
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 میزنمتا. این خودش دوست دختر داره آرش -

سرمو انداختم پایین. به سامی فکر میکردم. یه فرد چقدر میتونه جذاب باشه. شاید 
قبلنا جذابیته به چشمم نمیومد. ولی االن قشن  داشتم دقت میکردم. بهه نگاه 

 کردم که داشت با یه پسری حرف میزد. ته ريشه. اندامه

 :گفت  ضربان قلبم زیاد شد. رسپینا

 بهار چرا انقدر عصبی هستی. بیخیال -

 حوصله ندارم حرف نزن -بهار: 

 برو یکم اون آبمیوه رو بخور خنکه یم آتیه درونتو خاموش میکنه -من: 

 هه هه هه هه -

 برو دیگه -

 برو دیگه بچه. برو یکن خنک شو -آرش: 

رفت یه  بهار که انگار خستتته شتتده بود از بس ما بهه اصتترار کردیم بلند شتتد و
شت میومد که یهو برخورد کرد به یه نفر و  سرش پایین بود و دا شت  آبمیوه بردا
شلواری  سر کت و  سر. پ شو رو لباس همون پ تمام آبمیوش ریخت رو لباس خود

 پوشیده بود

خورد. با تعجب به بهار زل زد. بهار که بابت موضوع مادر سنه همسن سامی می
ود تا از شتتدت اعصتتبانیت بترکه. بهار با و پدرش عصتتبی بود منتشر یه فرصتتت ب

 :صدای بلند گفت

 حواست هستتتتت -

سر با بی تفاوتی و  شون به ما بود. پ س تند رفتیم دور بهار تا کاری نکنه. همه حوا
 :تعجب گفت

 فکر کنم شما حواستون نباشه خانم َککی -
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بود.  بهار با اعصتبانیت هوله داد. دعوای پدر و مادرش رو اعصتابه اثر گذاشتته
 تند گرفتیمه

صاحب مجلس میگم  -بهار:  صحبت کن. از عمد خوردی بهم آره؟ االن به  ست  در
 پرتت کنه بیرون

 میشنوم -

 چی داری میگی؟ -

 صاحب مجلس خودمم -

سر با پوزخند  شتیم. پ ست کمی از اون ندا سر زل زد. ما همد بهار هاج و واج به پ
 :گفت

 خانم بداخالقماکان هستم داداش ژینوس... خوشبختم  -

بهار رسما الل شده بود. میدونستم چقدر خجالت کشیده. خندم گرفته بود. مطمئنم 
بهار فردا که آروم شتتد و مستتئله دعوا پدر و مادرش یادش رفت از این حرفایی که 

 زد پشیمون میشه

سامی چند  شلوار. خیلی جنتلمنانه رفتار میکرد.  شتیپی بود. کت و  سر خو ماکان پ
 شت با همین حرف میزد. ژینوس اومد سمتموندیقه پیه دا

وله کن ماکان... تو هم اگه جنبه مهمونی نداری نیا. مهمونی و خراب  -ژینوس: 
 کردی

بعد عالمت داد موزیک و بزنن. ماکان یه کارتی در آورد و داد به بهار. بهارم با 
 تعجب گرفت ازش

معرفی کن بدونم اولین  تو که االن ماتت برده. بعد دوست داشتی خودتو -ماکان: 
 دختری که اینطوری سرم داد زد اسمه چیه

 بعد رفت. ما بهار و آوردیم یه گوشه. نشستیم. رسپینا دائم میخندید

 بهار مات و مبهوت به اون نقطه ای که ایستاده بودن زل زده بود
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 ناراحت نشو بهار ولی من جای پسر بودم جوری میزدمت که حد نداشت -آرش: 

 ِاعععع -رسپینا: 

 جدی. خیلی بد حرف زد باهاش با اینکه مقصر خودش بود -

 لطف میکنی یکم کمتر حرف بزنی؟ -من: 

 همیشه از این که پاچه آدمو میگیرید بدم مبادا -

سان.  سامی و آی صن. ژینوس و تایماز. و در آخرم  سپینا و آرش باهم رفتن برق ر
 رفتم سمت بهار و کنارش نشستم

 ناراحت نباش -من: 

مامان و بابام دارن خستتتتم میکنن. بخا رش چطوری با بدبخت ح از ف زدم.  -
 آبروم رفت

 داریم میریم برو عذرخواهی کن -

 نه روم نمیشه. با حرف زدنه منو شرمنده کرد -

 داری با عذرخواهی میگی کارم بد بود پس نباید خجالت بکشی -

 نه من اصال خجالت میکشم -

رقص خیره شدم. فکر کنم قبل از اینکه ما بیایم ژینوس دیگه حرفی نزدم و به محل 
کیک تولدشتتو برید چون چندتا خانم داشتتتن پخشتته میکردن. کادوی ما همه 

 دست من بود. رفتم گذاشتم تو محل کادو ها

 هزارتومن ٢٠٠که شده بود   ۵٠نفرمون. نفری  ۴یه پاکت پول از  رف 

 نشستم. پفیال کنار دستمو برداشتم

شتم باهم تانگو میژینوس و تای شتم ماز دا صیدن. نگاه تایماز رو من بود. منم دا رق
 فقط حرص میخوردم. نه بخا ر تایماز

 بخا ر سامی و آیسان. آیسان تو بغله لوندی میکرد
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سامی با یه لبخند اجباری نگاش میکرد. نمیدونم چرا حرصم گرفته بود. شاید چون 
 به نشرم آیسان اصال درحد سامی نبود

سان شت دیگران و تخریب کنه جلوی جمع  آی سن کم دوست دا آدمی بود با اون 
 و مانع پیشرفت دیگران شه و از شکست دیگران به نفع خودش استفاده کنه

کرد. تو این چندوقت ولی ستتتامی آدمی بود که حتی به دشتتتمناشتتتم کمک می
اینطوری شناختمه. دوست نداشت کسی ناراحت شه و درحد توانه به دیگران 

 کرد و از قیافه جذابه و شغل و جایگاهه مغرور نمیشدمی کمک

 و با همین اخالقه هر دختری رو شیفته خودش میکرد

ستاده  سان پشت کرده از من وای سامی. آی وقتی به خودم اومدم دیدم زل زدم به 
بود و سامی داشت نگام میکرد. تند چشامو ازش دزدیدم. من مطمئنم به سامی یه 

جدید. حسی که منو جذب خودش میکنه. همیشه و همه جا حسی دارم. یه حس 
سی  شق ک شقه. ولی من بعید میدونم. من تو عمرم عا سی ع خوندم که چنین ح

 .نشدم مطمئنم. این حس اولین بار هست که در من به وجود اومده

 حس حسودی، اینکه دوست ندارم به دختری نزدیک شه

 اینکه از قبل برام جذابتره

 :بهار گفت

 ازش عذرخواهی میخوام بکنم. فقط همراهم بیامن  -

 باشه بریم -

خورد و یا یه دختری با باهاش بلند شدم. رفتیم سمت ماکان. داشت نوشیدنی می
لبخند حرف میزد. یه گوشتتته وایستتتتادم. بهار رفت پیه ماکان. به دختره جوری 

 :نگاه کرد یعنی گورتو گم کن. ماکان فهمید و گفت

 یقه تنهامون بذارینرگس میشه چند دق -

 :نرگس رفت. بهار سرشو انداخت پایین و با شرمندگی گفت
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واقعا متاستتفم. راستتته دلم از یه جای پر بود ستتر شتتما خالی کردم. امیدوارم  -
صبانی نمیدونه چی  اونجوری که با هاتون حرف زدم و به دل نگیرید. وقتی آدم اع

ود. اگه جلوی دیگران باعث خورد میگه باور کنید اختیار زبونم اون لحشه با من نب
 شدن غرورتون و توهین بهتون شدم واااقعا معذرت میخوام

تعجب کردم. ماشتتتااهلل. ماکان که داشتتتت جدی گوش میداد. لبخند جذابی زد و 
 :تکیه داد به دیوار و گفت

شو بهم  - سعی میکنه خود اتفاقا تجربه باحالی بود. چون هر دختری تا االن دیدم 
 تو اولین نفری هستی که با من اینطوری صحبت میکنی نزدیک کنه.

 ....واقعا ببت -

 اصال ناراحت نیستم اتفاقا کلی حال کردم با  رز حرف زدنت -

 :بهار کج نگاش کرد. ماکان صاف ایستاد و دستشو انداخت نو جیبه و گفت

 نمیخوای خودتو معرفی کنی؟ -

 بهار هستم همکالسی خواهرتون -بهار: 

. من ماکان برادر ژینوس هستم رشتم کامپیوتر هست و تو یه شرکت خوشبختم -
 خصوصی کار میکنم. بیست و شیه سالمه. تو چندسالته

 سال ١٧ -

 بیشتر شبیه پاییز هستی -

 اسممو مسخره نکن -

صدات  - ستی.  صبی ه شان ع ست ولی تو عین پاییز خرو صل مالیم ه بهار یه ف
 میکنم پاییز

 :بهار با حرص گفت

 نیست منو تا بخوای صدام کنی. دالرام بریم قرار  -
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بعد دستتتمو کشتتید و منو برد ستتمت رختکن. رستتپینا و آرشتتم با ما اومدن. لباس 
ساعت  سریع مجلس و ترک کردیم.  شیدیم  شکر فردا جمعه  ۴پو صبح بود. خدارو

 بود و میتونستیم بخوابیم

اتاق رستتتپینا و  آرش ما رو رستتتوند و کلی رستتتپینا رو ناز کرد و رفت. آروم رفتیم
 لباسامونو با لباسای راحتی عوض کردیم

شک پهن کرده  شید و ما هم که رو زمین برامون ت سپینا رو تخته پرید و دراز ک ر
 بودن

 پروو پروو میگه صدات میکنم پاییز. عین اون خواهرش گستاخه -بهار: 

 قبول کن باهاش بد حرف زدی -من: 

 زدم اما بعد عذرخواهی کردم -

 ارتشو داد. شمارشو وارد کن ببینیم عکسشوک  -من: 

 رسپینا اومد پایین و کنارمون نشست

 ول کن -بهار: 

 زود بااااش -رسپینا: 

 بهار با حرص شمارشو وارد کرد رفت تو واتساپ. رفت تو پی ویه

 لعنتی عکسشو ببین. عجب شاخیه -رسپینا: 

 گاوم نیست. بذارید حذفه کنم  -بهار: 

 و خوبمن: نههه ببینم عکسش

تند از دسته کشیدم اونم سفت گرفته بود خالصه محکم از دسته کشیدم و در 
سریع قطع  سمون جین کوتاهی زدیم.  ستم خورد به دکمه زن . هر  همون حین د

 کردم

 دیدی. گند زدی. آخه چرا انقدر خری دالااارام -بهار: 
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 ببخشید سریع بالکه کن -من: 

 . منو رسپینا زدیم زیر خنده. بهار قطع کردتا از دستم گرفت دیدیم ماکان زن  زد

 االن میگه من چقدر بدبختم که تا یه پسر دیدم از خود بی خود شدم -بهار: 

 سخت نگیر بابا -رسپینا: 

 :ماکان پیام داد. نوشته بود

 حتی یک درصدم فکر نمیکردم زن  بزنی پاییز *

 :بهار با حرص و حالت گریه گفت

 هبیاید دیدید. چی بگم آخ -

 :براش نوشت

 دوستم دسته خورد زن  زد. زیاد خودتو خوشحال نکن -

هار حرص  نا دیگه از شتتتدت خنده مردیم و ب بعد گرفت بالکه کرد. منو رستتتپی
خورد. رستتپینا رفت ستترجاش و تصتتمیم گرفتیم بخوابیم. چشتتامو بستتتم و به می

 سامی فکر کردم. به صورته

برام یه جور دیگه شتتده ستتامی. یه ذوقی به من دستتت داد. قلبم یه جوری شتتد. 
 خدایا کمکم کن بفهمم این حس معنیه چیه

 به خواب فرو رفتم

 شید ساعت و دیدید؟؟؟بلند  -رویا: 

کرد. محل ندادم چشتتامو باز کردم. رویا باال ستترمون بود. داشتتت به اتاق نگاه می
 دوباره چشامو بستم

 نور اونور اتاقاین وسایل آرایه و لباسای مجلسی چیه پرته ای -رویا: 

 با این حرفه منو بهار و رسپینا عین برق گرفته ها پاشدیم. به هم نگاهی انداختم
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 یعنی بدبختی تا کی

 صبح بخیر -من و بهار و رسپینا: 

ستترکار دیدم شتتما هنوز   هستتت. اومدم از ۴در اصتتل بگید ظهر بخیر. ستتاعت  -
 خوااابید

 تا صبح بیدار بودیم -رسپینا: 

 باسا چیهموضوع این ل -

ست کنیم بخا ر همین  -من:  شی یه نفری در سم چیز... اینا... ما قرار بود یه داب
 منو بهار لباس آوردیم. دیشب دابسمه و ضبط کردیم

 آها. بیاید ناهار -

 :بلند شدیم. بهار آروم گفت

 داشتیم بدبخت میشدیم -

~~~~ 

 دلناز -من: 

صحيح میکرد. شو ت شجو ها شت برگه های دان سه به  دلناز دا همونطور که حوا
 :برگه ها بود گفت

 هوم -

ضا  - سی نزدیک علیر ضا. مثال به ک ستیت با علیر تو قبلنا. قبل ازدواجت. زمان دو
 میشد حسودی میکردی

 :دلناز عینک مطالعشواز چشاش برداشت و زل زد به من و گفت

 بستگی داشت کی باشه -

 مثال دختری چیزی -
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سوءتفاهم برام پیه اومد باهاش دو روز آره یه چیز  بیعی هست. حتی  - یه بار 
 قهر بودم

 آدما میتونن تو سن کمم عاشق بشن؟ -

 چیزی شده دال؟ -

 نه سوال بود برام -

شحالی.  - سای دیگه. مثل حس نفرت. حس خو شق یه حس. مثل ح خب ببین ع
شه و دیگه  سر زده وارد قلبت می یهویی میاد. تو نمیگی که کی بیاد کی بره یهویی 

 اونم وقتی بیاد سن و نگاه نمیکنه

 اگه عشق یه  رفه باشه چی؟ -

 در اون صورت باید از قلبت بیرونه کنی. چون پایانی نداره -

 مثال امکان داره  رف یه جور دیگه شه بعد اینکه عاشقه بشیم -

آره اصتتال همه جیه برات جذاب میشتته. من به شتتخصتته برام حتی راه رفتن  -
 عد عاشق شدنمعلیرضا هم جذاب شد ب

دیگه فهمیدم. این حس گمنامی که من به ستتامی داشتتتم عشتتق بود. چطوری تا 
 اومد عاشقه شدم

 چرا برام شد یه آدم دیگه؟ اون اصال دوسم داره؟

 اون آیسان و داره. دوسشم داره منو میخواد چیکار؟

 :دلناز با شک پرسید

 چیزی شده خواهر؟ -

 نه سوال بود برام. من میرم اتاقم -

 رفتم اتاقم. چی میشه این حس غلط باشه
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به  با نگاه های ریزش  به تپیدن. چرا  چرا هروقت میبینمه قلبم شتتتروع میکنه 
 خودم ذوب میشم

 چرا آتیه میگیرم وقتی میبینمه بغل آیسان؟

 اصال چرا بین اینهمه آدم تو دنیا اون شد اولین عشقم؟

 نه؟اصال چرا کسی که عاشقشم اصال حتی به من فکرم نمیک

 چندتا حس داشتم. ناراحتی، گریه، خوشحالی هیجان

~~~ 

 زن  خورد و کالس ریاضی تموم شد. بچه ها تقریبا همه رفتن بیرون

 ما بودیم و آیسان و ژینوس و سامی که داشت وسایالشو جمع میکرد

 بچه ها پس فردا تولد دایان هستا -من: 

 سامی حواسه رفت رو ما. آروم داشت نگامون میکرد

 میخوام سوپرایزش کنم -: من

 بابا ول کن سوپرایز به تو نیومده -بهار: 

 نه خوبه ها. همون روز میتونی سوپرایزش کنی. باهم برنامه ریزی کنیم -رسپینا: 

 االن همون روز دایان مطمئنا میمونه خونه همه چی خراب میشه -من: 

ایه بود.  حس کردم ستتامی اومد کنارمون. اولین چیزی که دیدم دستتتای عضتتله
قلبم تند تند زد. به نیم رخه خیره شتتدم. چشتتم تو چشتتم شتتدیم. با چشتتاش 

 میتونست همه رو بکشه

 میتونم منم جزء نقشتون باشم؟ -سامی: 

سامی رو گرفت و  ست  سمت میز ما و د سان اومد  تا اومدم با لبخند قبول کنم آی
 :گفت
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 وناسامی جون عزیزم ما پس فردا قرار بود خودمون بریم بیر  -

قشتتن  میتونستتتم بفهمم چقدر دارم حرص میخورم. از اخمای تو هم رفتن همه 
 میتونستن بفهمن

 :سامی یه نگاه به ما کرد و آروم دستشو از دست آیسان در آورد و گفت

دایان تولدشتتته. بهترین رفیقم. نمیتونم بخا ر بیرون رفتنمون که حتی فردا هم  -
 میشه رفت تولد دوستمو نرم

 خورد به ذوقه. یکم خوشحال شدمآیسان بد 

 وجود آیسان خیلی مزاحم بود

 خیلی خوشحال میشیم کمکمون کنی سامی -من: 

 سامی؟ -آیسان: 

 میشه دهنتو ببندی و از اینجا بری -رسپینا: 

 میرم ولی حدتون و رعایت کنید -

 و رفت. با حرص نگاه به آیسان و بد به لبخند سامی انداختم

دایان و نذاری بیاد  ٧کمکی که میتونی بکنی اینه که تا ستتاعت ببین تو تنها   -من: 
 خونه

 دیگه چیزی نیاز ندارید؟ -سامی: 

 نه دستت دردنکنه. بقیه با ما -

 باشه. حاال اونروز بازم زن  میزنم هماهن  میکنم -

شتم به جای حالیشون  سامی رفت. آیسان و ژینوسم پشتشون رفتن. با حرص دا
 نگاه میکردم

~~~~~ 
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 :ز مدرسه خارج شدیم. رسپینا گفتا

 بچه ها امروز من با آرش بیرونم -

 خوشا به سعادتت -بهار: 

 چی بپوشم؟ -

 گونی  -من: 

 مسخره -

بهار یهو وایستتتاد. ما هم وایستتتادیم. یه ماشتتین کنارمون ایستتتاد. رد نگاه بهار و 
 گرفتیم و رسید به ماشین. پنجره ماشین باز شد

 یه ماشین سانتافه مشکی

 ماکان تو ماشین بود. عینکشو برداشت

 پاییز و دوستاش اینجام هستن؟ -ماکان: 

 برو رد کاِرت -بهار: 

 بالک کردی سریع؟ -

 دلیلی نداشت نگه دارم -

 مهم نیست با یه شماره دیگه پروفایلتو چک میکنم -

خندم گرفت. ماکان فهمیده بود بهار حستتاستته. هعی اذیته میکرد و بهار حرص 
 خوردمی

 تو یکی از مسخره ترین آدمایی هستی که تو عمرم دیدم. عین خواهرت -بهار: 

 تو هم یکی از خوشگل ترین دخترایی هستی که تو عمرم دیدم -

ست  شیطون زد. بهار با اخم و د سپینا زدیم زیر خنده و ماکان هم یه لبخند  منو ر
 به سینه نگاهه کرد
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 زیارت قبول -بهار: 

 میخواد برای ماه عسل بریم مشهد؟گفتی زیارت قبول دلت  -

 گرفتزدیم زیر خنده. بهار دیگه داشت آتیه می

 یهو دیدیم بهار در و باز کرد و وارد ماشین شد

 ماکان جا خورد عین ما. بهار یقه ماکان و گرفت و به خودش نزدیکه کرد

 یک بار دیگه حتی فکر کنی من به تو نگاه میندازم خودم با دستتتتام َخَفت -بهار: 
 میکنم

صف راه فقط  سپینا تا ن شید و برد. منو ر ست ما رو ک ست و د بعد در و محکم ب
سپینا َادای بهار و در می ضی اوقات خندیدیم. ر آورد من َادای ماکان و. بهار هم بع

 خندیدمی

تو مستتتیر شتتتوخی های مختلف میکردیم. مثال میرفتیم محکم مشتتتت میزدیم رو 
 گفتیممیرفتیم به دیگران فقط سالم میکاپوت یه ماشین تا آژیر بزنه یا 

 خالصه مسیرم از بچه ها جدا شد و رفتم سمت خونه

دمه در ماشتتین ستتامی رو دیدم. لبخندی زدم. به ماشتتین از دور نگاهی انداختم. 
 پنجره ها دودی بود

 سامی پیاده شد. یهو در سمت شاگرد باز شد و آیسان پیاده شد

 نگاه انداختنآیسان پیاده شد. با لبخند به هم 

لبخندشون یه تیر خالص بود که صاف خورد وسط قلبم. قلب کوچیکم با لبخند اونا 
 لرزید. فهمیدم که هیچ جایی تو زندگی سامی نداشتم و ندارم و نخواهم داشت

 قطره اشک سمجی از چشام چکید. آیسان رفت سمت سامی و دستاشو گرفت

حالیشون. اینکه من عاشق کسی شدم نگاه کردم. به اینکه سامی لبخند زد. به خوش
 که از روی دلسوزی همه کمکاشو به من کرده و ته قلبه منو دوست نداشته
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شک می ستم رو زمین. آروم آروم ا ش سه دارم چرا رفتن داخل. ن ریختم. من دو
 فهمه. چرا انقدر کمکم کردنمی

 بلند شدم و آروم آروم رفتم سمت خونه و رفتم باال

 ل راحت گریه کردمکسی نبود و با خیا

 به حال خودم. به حال قلبم

 یک بار عاشق شدم اونم عشق یک  رفه

 مگه من چیم از آیسان کمه؟ چرا هیچکس تو این دنیا منو دوست نداره

~~~~ 

 علیرضا بادکنکو رو پرده بچسبون. رو دیوارا نزن -دلناز: 

 چرا خوبه که اینطوری -علیرضا: 

 پس رو پرده باالسرش هم باشه -

 هم بچسبون. وسط پرده دقیقا ٢،۶علیرضا بی زحمت اون  -ن: م

 باشه چشم -

 تند رفتم باال و خودمو نگاه کردم. شبیه ماه شده بودم

آرایه قشتتتنگی کرده بودم. موهامو باز گذاشتتتتم. به لباس آستتتتین بلند قهوه ای 
 کمرن  با دامن مشکی. خیلی خوب شده بود. چند دقیقه بعد

 ز و چیدیمبچه ها هم اومدن. می

 کیک و میوه و شیرینی. دور میز زسیسه و اینا انداختیم

 همه چی خوب شده بود. همه منتشر بودیم

 دلنازم که تو آشپزخونه داشت غذا درست میکرد

 .زن  خورد. تند تند همه رفتیم دمه در
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 :یهو یکی از پشت در گفت

 دوستان منم سامی. دایان با من نیست بار کنید -

 در. همه تعجب کردن. ضایع بازیام منو آخر لو میده من دوییدم سمت

 شدمدر و باز کردم. به قامته خیره 

یه شلوار جین مشکی. با تیشرت مشکی که روش کت چرم مشکی پوشیده بود. به 
 صورته نگاه کردم. به ته ريشه. به چشاش

 :سامی دستشو جلوی صورتم تکون داد و گفت

 دالرام خوبی؟ -

 اومدی چیز... آره. خوش -

 رفتم کنار. اومد داخل با همه سالم کرد و کنار علیرضا نشست

 پس دایان کو؟ -دلناز: 

 هیچی ما تا یک ساعت پیه باهم بودیم. دوسته زن  زد گفت بیاد -سامی: 

 خب اگه تا نصف شب پیه دوسته بمونه چی؟ -رسپینا: 

 گه  ول نمیدهنه میاد. قول میدم سریع بیاد. چون صبح با همین رفیقه بود دی -

همه با خیال راحت نشتتستتتیم. با بچه ها داشتتتیم درمورد چندتا ستتلبریتی حرف 
 میزدیم. دلناز و سامی و علیرضا هم درمورد قیمت دالر و اینا

 حدودای نیم ساعت بعد زن  خونه خورد

 تند از چشمی نگاه کردم

 دایان هستتت -من: 

دمه در. کیک و تو دستتتتم  بهار و رستتتپینا تند برف شتتتادی و گرفتن. همه اومدن
 گرفتم. علیرضا در و باز کرد. بهار و رسپینا برف شادی و زدن
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 :ما همه بلند گفتیم

 تولدددددت مبااااارک -

 کردهمه دست زدن. دایان با تعجب داشت نگاه می

 تولدتتت مباااارک -من: 

 :دایان لبخندی زد و گفت

 ممنون این چه کاری بود آخه -

 سرش رفتن. منو سامی موندیموارد شد. همه پشت 

 هردومون خوب متوجه شده بودیم که این دایان اون دایان همیشگی نیست

 قیافه پریشون بود. انگار خسته بود شدید

 ِچه شده این؟ -من: 

 با من بود حاله خیلی خوب بود... بیا بریم داخل -سامی: 

استته دختری مثل منتشر بود من اول برم. با لبخندی نگاش کردم. حیف نبود این و
 آیسان باشه

رفتم تو و کیک و گذاشتتتم. دایان لبخند مصتتنوعی زده بود و اونجا نشتتستتته بود. 
 سامی کنار علیرضا نشست

 دلناز هم به صندلی گذاشت و کنار ما نشست

 دایان چیزی شده پسر؟ -علیرضا: 

شت -دایان:  م. نه یکم خسته ام. خیلی ممنون بابت این جشن. واقعا انتشارشو ندا
 امیدوارم بتونم برای تک تکتون جبران کنم

 پس بزنید دست قشنگه رو -بهار: 
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همه با خنده دستتت زدیم. دایان تو خودش بود. ستتامی دو ستته بار ازش حالشتتو 
 پرسید. دایان شمع ها رو فوت کرد و کیک و برید

فهمیدم چقدر داغون و پریشون و با مامان و بابا ویدئو کال حرف زد. از صداش می
 ناراحته

 مطمئنم همه فهمیده بودن

 کادو ها رو باز کرد. من براش یه عطر خریده بودم

 بعد کادو ها رفتیم سر وقت ماکارونی خوشمزه دلناز

 بعد شام یکم مهمونا نشستن

 سامی گفت یه سر میخواد بره بیرون بهار و رسپینا هم میرسونه

 با همشون خداحافشی کردم و رفتن

 خودش بود و یک کلمه هم حرف نمیزد یکم نشستیم. دایان تو

 دایان مطمئنی خوبی؟ -دلناز: 

 آره -دایان: 

باشته. پس ما بریم بخوابیم دیگه خستته هم هستتیم. دال تو هم پاشتو مدرسته  -
 داری

شت و رو  شو گذا سر شت روش  سن مبل و بردا ضا رفتن اتاقه. دایان کو با علیر
 :مبل خوابید و با صدای آروم گفت

 برقم خاموش کنداری میری  -

 اینجا میخوابی؟ -من: 

 آره -

برقا رو خاموش کردم. رفتم باال و لباستتتمو عوض کردم و اومدم پایین مبل کنارش 
 نشستم
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 :با صدای آروم گفتم

 چیشده داداشی؟ چرا پریشونی؟ -

 هیچی -

مگه میشه؟ تو اون دایان نیستی. سامی گفت میری پیه دوستت. دوستت مگه  -
 چی گفت؟

 ....مدالرا -

 جان دالرام -

شد. دایان  دستامو گرفت با دوتا دستاش. هیچی نگفت. حس کردم دستم خیس 
 داشت گریه میکرد

 کی تونسته اشکتو در بیاره؟  -من: 

 من معنی عشق و فهمیدم -

 بخا ر همین گریه میکنی؟ چون عاشق شدی؟ -

ل از باهم عاشتتق یه دختر شتتدم به نام الهه. دخترعمو یکی از همکارامه. یک ستتا -
بودنمون میگذره. با هر دختری بودم نهایته دو ماه. بدون اون چقدر منو جذب 

 خودش کرد که شد یکسال

میدونی چقدر دوسه دارم. جونمو واسه میدم. خم به ابروش بیاد دوست دارم 
 آسمون و زمین و یکی کنم

مروز یک سال باهم بودیم. عاشق هم بودیم. دوسم داشت. دوسه داشتم و دارم. ا
 لعنتی کذایی بهم زن  زد

گفت بیام. با خوشتتتحالی رفتم. گفتم میخواد این تولد واموندمو تبریک بگه. رفتم 
کافه همیشگی. گفت رفته دکتر. گفت بخا ر این سرگیجه های لعنتی رفتم دکتر. 
ست باید آزمایه بده. گفت اگه من چیزیم بود  سرت یه غد دکتر میگه احتماال تو 
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بخا ر من زندگیتو الکی هدر بدی. من اگه بخوام بمیرم تو نباید دوستتت ندارم تو 
 بخا ر من ماتم بگیری

سال دقیقه  شه؟ یک  با گریه بهم گفت برم. گفت تموم کنیم این رابطه رو. مگه می
هاااش باهم بودیم. اینهمه خا ره بخا ر یه چیز که هنوز مشتتخص نیستتت تموم 

 م. هنوز که چیزی معلوم نشدهشه. التماسه کردم گفتم نه من پیست میمون

ست. نمیخوام بخا ر من عمرتو هدر  سرگیجه هام الکی نی گفت تو باید بری. این 
بدی. برو پی زندگیت. من که میدونم حرف خودش نیستتت میدونم اینا رو به زور 
حفظ کرده تا بیاد بگه. زن  زدم به خواهرش گفتم این چی میگه. گفتم آرومه 

صمیما صمیمه یکیه. دایان کن بهه بگو این ت تی احمقانه رو نگیره الکی. گفت ت
 تو هم اصرار نکن

چیکار کنم. مگه ما به هم قول نداده بودیم؟ قرار بود تا ابد پیه هم بمونیم. این 
قلب وامونده رو چیکار کنم که همه براش میتپه. یه روز نباشه من میمرم. یه روز 

 صبح پل نشم بهه زن  نزنم صداشو نشونم میمرم

به خودم اومدم دیدم دارم با دایان گریه میکنم. دستشو گرفتم و بوسیدم. بی صدا 
ریخت. هیچوقت دایان و انقدر داغون ندیده بودم. همین وضتتعه بود اشتتک می

 که گریم و در آورده بود

حسشو میتونستم کامال درک کنم با اینکه رابطه ای با سامی نداشتم ولی عاشق که 
ر میکردم اگه چنین چیزی بشتته من چیکار بکنم. ستتامی اگه بودم. تو تصتتوراتم فک

 بیاد بگه برو من نمیخوامت من چیکار بکنم

صمیم گرفتم تنهاش بذارم. منتشر موندن  ست. ت شو ب شا شت اونور و چ دایان برگ
 کامال بخوابه

 وقتی فهمیدم که خوابه خوابه سریع کلید و برداشتم و زدم بیرون
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ن سامی و زدم. حواسم بود همسایه ها یه وقت بیدار تند رفتم  بقه باال. زن  خو
نشن بفهمن. سامی در و باز کرد. یه رکابی آبی آسمانی با شلوار راحتی. انگار خواب 

 بود و چشاشو به زور باز نگه داشته بود

 امی ببخشید ولی من به کمکت نیاز دارمس -من: 

 :سامی با صدای گرفته و خسته گفت

 چیزی شده دالرام؟ -

 آره -

 بیا تو -

رفتم تو. همه جا تاریک بود. برق و روشتتن کرد. رو مبل نشتتستتتم. رو مبل کنارم 
نشتتستتت. اینهمه نزدیکی. خونه تنها باعث شتتد رنگم بپره و قلبم تند تند بزنه. یه 
حس خجالت. آتیه داشتم میگرفتم با نگاه خیرش به صورتم. خمیازه ای کشید و 

 :گفت

 آخه این موقع شب -

سریع میگفت خوش اومدی بعد من اومدم  وای خدا. سان جون میومد  االن اگه آی
 درمورد صمیمی ترین دوسته میگم

 :داره میگه این موقع شب. با حرص بلند شدم و گفتم

شما  - ست دایان هستی اومدم کمک بگیرم. نگو  من به عنوان اینکه تو بهترین دو
 برات خواب از همه چی مهم تره. باشه اصال اسنباه

 باه بود اومدنماشت

تند رفتم ستتمت در. دستتتم رو دستتتگیره بود که ستتامی از پشتتت کشتتید منو و 
 چسبوندم به در. از اینهمه نزدیکی احساس ترس و هیجان کردم

 :با حرص گفت
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 خوشم نمیاد سریع قضاوت میکنی -

 :چشم غره ای زدم. خیره نگام کرد. با حرص گفتم

 ر و اینطوری به خودت چسبوندیآیسان خانم یه وقت ناراحت نشن یه دخت -

 فاصله گرفت ازمو زیر لب چیزی گفت. نفهمیدم چی گفت. مهم نبود

گفتم این موقع شتتب چون امکان داره یه همستتایه ببینتت بعد بره به   -ستتامی: 
ر شتتته. وگرنه بیا من که مشتتتکلی ندارم. بخا ر  خواهرت یا دایان بگه برامون شتتتَ

 خودت میگم

 وامفقط ازت یه شماره میخ -

 شماره کی؟ -

 الهه -

 حرفشم نزن -

 خواهه میکنم. فقط میخوام باهاش حرف بزنم -

 من شماره الهه رو ندارم. فقط پیج اینستا و شماره خواهرشو دارم -

 شک نگاش کردم. شماره خواهرشو چرا؟با 

عاشتتق کستتی شتتدم که شتتماره همه رو داااره. همه رو دوستتت داره الی منی که 
 :فتمعاشقشم. یا حرص گ

 لطفا پیج اینستا و شماره خواهرشو بگو -

 نه نمگیم -

 ساااااامی -

 داد نزن. نمیگم چون دایان عصبی میشه -
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برم. تو بخا ر خود دایان هستتت. اصال اعصبانیته به پای من. اسمی از تو نمی -
 فقط بدههه

سم پیج و زدم. پیجه باز بود. بدون اینکه توجهی به عکس کنم شو آورد. ا شی  گو
 فالو کردم. شماره خواهرشم زدم

 واقعا ممنون. جبران میکنم -من: 

 شب بخیر -

 قشن  داشت بیرونم میکرد. ولی معلوم بود خیلی خوابه میاد

من زیاد نفهمیدم چیزی که گفتی و. فردا با دایان حرف میزنم. االن بدجور  -سامی: 
 خوابم میاد

 بدون حرف رفتم خونه

~~~~ 

از که سرکار بود علیرضا هم رفت سرکار. دایان به گوشه کز از مدرسه برگشتم. دلن
 کرده بود

 سالم دایان -من: 

 اصال حواسه نبود. محل ندادم و رفتم اتاقم. لباسامو عوض کردم

 در اتاق و قفل کردم و نشستم رو تخت. وقتشه

رفتم پیج دختره. همون دختری بود که تو استتتتوری هایالیت ستتتامی کنار دایان 
 .نشسته بود

یه دختر داااف. شتتتبیه خارجیا بود و بدون هیچ عملی. آرایه زیادی نمیکرد ولی 
  رز لباس پوشیدن و اون موالیی که وایمیستاد زیادی شاخ بود

دایان فالوش داشتتت. ستتامی هم. هنوز رو بیوش استتم دایان و کنارش قلب بود. 
باز کردم. ماشااهلل  هایالیتاشو نگاه کردم. یه هایالیت داشت که نوشته بود الو تایم.
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دایان. از گل و کادو گرفته تا جشن و... چقدر باهاش بوده. حق داره انقدر ناراحت 
 باشه. یکم ا العات جمع کردم. اسم خواهرش الهام بود

 نفس عمیقی کشیدم. زن  زدم به الهام

 :بعد چهار بوق جواب داد

 بله؟ +

 لهه. اونم عین الهه داف بودیه صدای ظریفی داشت. عکسشو با الهه دیدم تو پیج ا

 سالم -من: 

 شما؟ -

 من... من خواهر دایان هستم -

 بفرما -

 ببینید نمیخوام دایان چیزی بفهمه. با الهه کار داشتم -

 ....الهه دیروز -

 لطفا شمارشو بدید باید ببینمه -

 چیزی شده؟ -

 لطفا -

 بیا ۵امروز منو الهه میریم کافی شاپ الماس. ساعت  -

 ون ازت الهام جونممن -

 خواهه میکنم. کدوم خواهرشی؟ -

 کوچیکه. دالرام -

 آااا. دیدم عکستو. شناختم. باشه پس مبینمت -

 فعال -
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 قطع کردم. با خودم حرفایی که میخواستم بزنم و مرور کردم

ید  با با ستتتامی رفت بیرون.  یان هم فکر کنم  تا اومد. دا ید  ناز خواب عدازظهر دل ب
ها هستم. به االن باید نشون بدم از اون خواهرشوهر مارمولکخوشگل میکردم. از 

 مانتو رسمی سفید پوشیدم. موهامو گوجه ای بستم. شلوار سفید. با شال مشکی

 یه آرایه قشنگم کردم. رفتم به سمت کافه الماس

سمت  شون کردم. رفتم  سته بودن میچرخیدم. پیدا ش شم دنبال میزی که ن با چ
 میزشون

 هردوشون و نگاه کردم نشستم. به لبخند

 سالم دالرام هستم -من: 

 الهه لبخندی زد و به من دست داد

صی حرف  صو ستم خ شه میخوا شتم الهام با ست ندا ست دادم. دو به الهام هم د
بزنم. بهه جوری نگاه کردم که بفهمه و بره ولی انگار نفهمید. بیخیال شتتتدم. به 

 الهه نگاه کردم

 تو سرم دارم شنیدم به دایان گفتی غده -من: 

 نمیخوام راجبه صحبت کنم -الهه: 

میدونی دایان کال آدمی هست همیشه شاده. فاصله سنی زیادی هم با من نداره  -
از بچگی خیلی باهم بازی میکردیم. آخرین باری که مثل دیشب تا این حد ناراحت 

 دیده بودمه سر مرو مادربزرگم بود که دایان عاشقه لود

ان چیزیو که دوستتته داره رو از دستتتت بده تا چندین ماه کال میدونی چیه دای
ساله بود اسکیته که عاشقه بود  ۵افسردگی میگیره. مثال یادمه یک بار وقتی 

و گم کرد. تا چندین ماه ناراحت بود شتتتدید. تازه وقتی بابام یکی تازه هم براش 
 خرید

 قبول نکرد گفت من همونو میخوام
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 ه هاشون باهاشون بزرو میشنآدما بزرو میشن. عالیق و خواست

شتتتاید وقتی دایان کوچیک بود فکرش و عالقه تا همون استتتکیت بود. اما االن 
ش و عالقه شدن یه دختر. دختری که میدونستم دائم داره خیلی بزرو شده. فکر 

با  عد کار وقتی زن  میزد میگفت نمیام یعنی  بازی میکنه. ب باهاش اس ام اس 
نه. تو جمع وقتی تلفنه  خاصتتتی زن  میاو ند  با لبخ مه و  فت رفیق خورد میگ

 میرفت اتاق. دایان همیشه عاشق چیزای خاص میشه

صی که روز  شد. البد انقدر براش خا شقت  تو هم البد اون بین خاص بودی که عا
با ستتتورپرایزی که کردیم فقط لبخند مصتتتنوعی میزد. خودش بودا روز  تولدش 

که براش حاضر بود بمیره ولی اون   تولدش. ولی فکرش پیه تو بود. پیه دختری
 دختر گفت نمیخوادش. پیه دختری که مریضه

سرم بود  ۵وقتی  صبح گریه کرد. تک پ سکیته و گم کرد تا  شبی که ا ساله بود 
 دادتو خانواده مامانم و بابام دائم کاری میکردن خوشحال شه اما محل نمی

اما دیشب. برام گریه کرد. گذشت و گذشت. دیگه دایان و ندیدم گریه کنه. اصالاا 
از تو گفت. میدونی واسه منی که خواهرشم. منی که سال ها پیشه بودم و انقدر 
ناراحت نبود خیلی ناراحت میشم. دایان آدمی هست که پای عشقه و خانوادش 

 با هر شرایطی میمونه. االن شاید بیشتر ناراحته مریضیته

ه کردم دیدم الهه داره آروم آروم سکوت کردم. دیگه نمیدونستم چی بگم. خب نگا
 گریه میکنه

 منم بهه گفتم بذار جواب آزمایشا بیااان. چرا انقدر هولی -الهام: 

 نمیخوام دایان جوونیه با مریضی من بره -الهه: 

 تو حتی مطمئن نیستی غده داری یا نه -من: 

 دکتر گفت شاید داشته باشم -

 شاید. چرا به شایدش گوش دادی -الهام: 



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

222 

 

تو نگران دایان نباش. تو اگه کنار دایان نباشتتی دایان جوونیه میره. دایان  -ن: م
 تورو میخواد. مطمئن باش چیزی نیست

 ...من دایان و خیلی دوست دارم. میمرم براش ولی -الهه: 

 :با گریه ادامه داد

 اگه تومور داشتم دوست ندارم دایان بخا ر من اسیر شه -

سی -من:  شم بدون تو ا سه دادا شه... بهه زن  بزن... بهه دوباره بگو دو ر می
داری. بگو بخا ر اینکه جوونیت هدر نره بهت گفتم برو. داداشتتم بدون تو نمیتونه 

 الهه. جدی میگم

 ...اما غده -الهه: 

انقدر نفوذ بد نزن. شاید دکتر اشتباه گفته. تو منتشر آزمایشت باش.... داداشم تا  -
پات میمونه. تو هم مط بد  ما منتشریم تو ا باش هیچیت نمیشتتته هیچی...  مئن 

 عروسمون شی

 :الهه وسط گریه خندید. بلند شدمو گفتم

خوشم نمیاد داداشم و اذیت کنیاااا. زود زن  بزن بگو منتشرتم بیا. داداشم امروز  -
 .تورو نبینه دق میکنه جدی میگم

 الهه و الهام آروم خندیدن

نیستتت. ببخشتتید پرحرفی کردم. حرفای دلمو من باید برم. انشتتااهلل هیچی  -من: 
گفتم فقط. دایان همه جوره باهاته. حتی اگه بدترین مشتتکلم داشتتته باشتتی. از 

 زندگیت کنار دایان لذت ببر

 خداحافظ

 :الهام با لبخند خداحذفشی کرد. الهه دستمو گرفت و گفت

ازت. تو خیلی خوبی دالرام. دایان هرچی درموردت میگفت راستتتت بود. ممنون  -
 به حرفات فکر میکنم
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 کاری نکردم. فقط یه دایان درمورد من چیزی نگو -

~~~~ 

از مدرسه داشتیم برمیگشتیم. برای بچه ها داشتم تعریف میکردن موضوع الهه رو 
 که یهو ماکان جلومون سبز شد

 دوتا دستاش پشته بود

 سالم -ماکان: 

 سالم -من و رسپینا: 

 یای جلومون. ازت شکایت میکنیم به جرم مزاحم شدنباااز تو. بار دیگه ب -بهار: 

 یهو یه گل و یه جعبه قلب روبه بهار گرفت. ما با تعبج نگاه کردیم بهار شوکه شد

گل برای گل. این قلبم چون نمیتونم قلبم و هدیه بدم بهت یه قلب گرفتم   -ماکان: 
 برات. قلب شکالتی. توش شکالته

حال بهار. بهار نتونستتت تحمل کنه و زد زیر آروم خندیدیدم. چه رمانتیک. خوشتتب
 خنده

 مبارکه؟ -ماکان: 

 تو واقعا میخوای با من دوست شی؟ -بهار: 

یام میدم برات میرم کلی گل  - تا بهت پ بازیم گل کرده. هعی تو اینستتت نه خب 
 میخرم الکی

 بهار آروم خندید

 مبارکه دیگه. امروز چندمه؟ -من: 

 ٣٠ -رسپینا: 

 ون و جشن بگیریدسالگرد دوستیت -
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 چشم. پاییز میای سوار شی بریم کافه یکم حرف بزنیم؟ -ماکان: 

 .....ببین -بهار: 

 آره میاد. زود باش -من: 

 بهار چشم غره زد. رفت سوار شد. ماکان هم به ما چشمک زد و رفت

 تو فقط این وسط ترشیده موندی. فکری به حال خودت کن -رسپینا: 

 گلی به سرتون زدید  شما االن رل دارید چه -

 ایه. چقدر بی احساس -

~~~ 

انگار الهه دوباره برگشتتته بود پیه دایان. چون اخالق دایان مثل قبل شتتده بود. 
همه شتتتوخی میکرد. دلنازم کم پیدا بود. یا ستتترکار بود یا با علیرضتتتا بود یا با 

 دوستاش

شتم درس میخوندم. گوشیم زن  خورد. نگا ه کردم. یه تو اتاقم نشسته بودم و دا
 پیامی بود از فرد ناشناس. باز کردم

 :نوشته بود

ستم. بابت حرفای اونروز ممنونم. من خیلی به حرفات  * سالم دالرام جون. الهه ه
سفید دور  صی نبود. فقط پالکهای  شم اومد. چیز خا فکر کردم. دیروز جواب آزمای

 سرم دیده شد

گفت نگران نباشم چیز خاصی گفتن نشانه ام اس هست. حاال نمیدونم ولی دکتر  
نیتس و به دلم بد راه ندم. من و دایان دوباره باهمیم. مرستتتی واستتته همه چیز 

 عزیزم

 خوشحال شدم. سریع سیوش کردم: الهه

 :یه قلب بنفشم کنارش گذاشتم. براش تو واتساپ نوشتم



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

225 

 

الهه مسیجتو دیدم. خیلی خوشحال شدم. امیدوارم همینم چیز خاصی نباشه. تو  -
تر قوی هستی. خوشحالم که دوباره به زندگی داداشم برگشتی. امیدوارم خیلی دخ

 زود تورو تو خانوادمون ببینم

براش فرستادم. کتابامو بستم. اینروزا برای اینکه به سامی فکر نکنم هرکاری میکنم. 
 سامی منو دوست نداره. اگه هم داشته باشه من مطمئن نیستم

ردم برای فراموشیه. تمیز کردن خونه، رفتن بیرون اون آیسان و داره هرکاری میک
کردم با بچه ها به عالوه ماکان و آرش، درس خوندن. حموم رفتن. همه کار می
 ولی وقتی تو ساختمون یا مدرسه میدیدم دوباره یه چیزی وارد قلبم میشد

حالی   وقتی لبخند میزد و استتمم و صتتدا میکرد انگار یه وزنه از روم برداشتتتن. یه
 خوردمیشدم انگار سبک شدم. قلبم تند تند میزد وقتی نگاهه به نگام گره می

 تصمیم گرفتم برم پارک و دوری بزنم. سرم تو موبایلم بود

 پستای ژینوس و میدیدم. با تایماز. دوتا آشغال پست فطرت

 روی خانم سعادت؟کجا می  -دلناز: 

 میرم پارک. خسته شدم -

 خسته شدی باز تو دو کلمه درس خوندی -

بابا از موقعی که از مدرستته برگشتتتم دارم درس میخونم. ستته ستتاعته برگشتتتم.  -
 ادبیات و شیمی و ریاضی رو خوندم. فقط فیزیک و عربی مونده

صله ندارم دایان بیاد غر بزنه بگه چرا اجازه دادی دالرام  - سریع برگردا. حو شه  با
 بره این پارک. محیطه بده

 سریع میام خواهر -

سامی و دایان رفت شد و روبه روم  سیدم به  بقه پایین. در باز  سور. ر سان م تو آ
 ظاهر شدن. با دیدنم اخم هردوشون رفت تو هم

 کنید؟چرا اینجوری نگاه می -من: 
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 کجا به سالمتی؟  -دایان: 

 میرم پارک -

 مگه نگفتم نرو اونجا -

سن سال ١٨بس کن من میتونم از پس خودم بر بیام. چندماه دیگه  - شه و به  م می
 قانونی میرسم

 تا چندماه دیگه خیلی مونده. بریم تو -

شه کز کرده بود  شت یه گو سردگی دا شدم. یادش رفته بود اف سور خارج  سان از آ
 این من بودم که دوباره به عشقه رسوندمه

دوست داشتم اینو بهه بگم ولی بعد با خودم گفتم حاال یه کار واسه کردم. قرار 
 :عمرش بکوبونمه تو سرش. با ناراحتی گفتمنیست تا آخر 

 دایان هزاربار رفتم. بذار برم دیگه. حداقل تا سر کوچه. حوصلم سر رفته -

 نخیر -

 خواهه میکنم -

سخت داری میگیری. خودم دیدم هزار  -سامی:  ست ولی  دایان به من مربو  نی
ست. فقط قول بده او سر کوچ ستاش میره. نگرانه نباش همین  ن پارک جا با دو

 نری داداشت خوشه نمیاد

با سر تایید کردم. دایان مردد نگاهم کرد و بعد نفس عمیقی کشید و سرشو تکون 
داد. با خوشحالی به سامی نگاه کردم. داشت با اخم نگام میکرد. همه جوره قشن  
بود. با اخم با همه چیز. ای کاش همه چیزش مال من بود. نگاهم غمگین شتتد که 

سا شد. همه چیز یهویی باعث تعجب  سرازیر  شکام تند تند  شد. رفتم کوچه. ا می 
شد که االن فقط دوست دارم یه  ساده بود. چی سایه و معلم  شد. اون فقط یه هم

 بار بهم بگه دوست دارم



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

227 

 

چرا تو این دنیا عاشتتق کستتی شتتدم که خودش یه نفر و دوستتت داره؟ چرا دقیقا 
 عاشق کسی شدم که عشق رقیبمه؟

شکام تند تند صمیمی می ا ستم و فقط گریه کردم. حتی به  ش شه ن ریخت. یه گو
دونستن ترین دوستامم از این عشق یک  رفم نگفتم. اونایی که همه چیز من و می

شدم که حتی یه لحشه هم درمورد باهم بودنمون فکر  سی  شق ک شتن عا خبر ندا
 نمیکنه. آیسان چی داره که من ندارم؟

رده بود و چشتتام شتتده بود یه کاستته خون. از خودم عکس گرفتم. صتتورتم پف ک
 گذاشتم استوری و نوشتم َسد موود

 :رفتم خونه. سر میز ناهار بودیم که دایان گفت

 خواهرا باید یه چیزیو بهتون بگم -

 :دلناز همونطور که تو دهنه غذا بود سعی کرد سریع قرورت بده و همزمان گفت

 چیشده؟ -

 ینا هم فعال چیزی نگیدهیجانی برخورد نکنید. به مامان ا -

شید که بریم  شنا  شدم. میخوام کم کم آ شنا  ست با یه دختری آ سالی ه من یک 
 خواستگاری

 :من الکی لبخند زدم انگار نمیدونستم. دلناز با تعجب نگاهی کرد و گفت

 خب. بیشتر بگو ببینم -

شته مد.  راحی لباس. یک  - سانس میخونه. ر ست. داره برای فوق لی شجو ه دان
سطه یکی از همکارام باهاش سا سمه الهه هست. به وا ل هست میشناسمه. ا

 آشنا شدم. به خواهر بزرگتر داره به نام الهام. مادر و پدرش کانادا هستن

 ولی خب قراره هفته بعد بیان. میخوام تا هفته بعد بریم خواستگاری

ردم. وااای عزیزم. نمیدونم اصال حسمو توصیف کنم. هم خوشحالم هم تعجب ک -
 کردم با دوستم صوفیا هستیفکر می
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 دقیقه صبر کنه ٢٠با اون دوستت عمرا یه نفرم بتونه  -

 پشت سر دوستم حرف نزن ِاع. خب بگو ببینم کی به مامان اینا میگی؟ -

 تا چندروز دیگه میگم. دوست دارم اول با شما آشنا شه -

 پس من فردا هستم. دالرامم هست. میخوای دعوته کنیم؟ -

 عالی میشه -

 بگو واسه شام بیاد ما هم ببینیمه -

 ممنون خواهر... دالرام تو هیچی نمیگی -

شما دو نفرم که دارید میرید من  -من:  شحالم.  چی من؟ آهاع..... خیلی برات خو
 تنها میمونم آخ جون

 فکرشم نکن. میخوام فقط صیغه محرمیت بخونیم تا اینکه یکم بگذره -

 لناز تو یه روز ازدواج کنید برید خونتونچرا آخه یهو تو و د -

 که هرشب بیایم ببینیم تو اینجا پارتی راه انداختی دوستاتو آوردی  -دلناز: 

 آره آفرین -

 چقدر پروو -

 خنده ای کردم. بهار که گفت با ماکان میخوایم بریم بیرون

 رسپینا هم گفت میرم پیه آرش خونشون. من موندم بیکار

ناز یه پارچه و رایت داده بود دستتتتم میگفت برو پنجره و کمد البته نه بیکار. دل
 و....... پاک کن

خودشم به فکر شام فردا بود. گوشیم زن  کوتاهی خورد. نگاه کردم. دایرکت بود. 
ستوریمو که عکس گرفته بودم از خودم با  سامی و دیدم تند باز کردم. ا سم  وفتی ا

 اون وضع و ریپلی کرده بود
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 حالت خوبه؟ *

صبب این  سه با اینکه خودش م سوالی رو ازم بپر چطور میتونه انقدر راحت چنین 
 حال بدمه؟

 :چطور متوجه عوض شدن حالت نگاهم وقتی میبینمه نمیشه. براش نوشتم

 (: یکی قلبمو شکسته -

خودش بود. خود لعنتیه بود. نگاه کردم دیدم بچه ها هم همه استتتوریمو ریپلی 
 کردن

 بهار: * چیشدههههه

 رسپینا: * نگو یاده اون تایماز گوه افتادی ؟

 دایان: * این دیگه چه استوری چرتیه. پاکه کن

 دلناز: * دو دقیقه درس خوندی رفتی نشستی گریه کردی؟

 شکسته؟بابا: * کی دل دخترمو 

 مامان: * کسی اذیتت کردم مامان جان؟ چیشده

 * چشات خوشگل شده  صوفیا ) دوست دلناز(:

 ی دالرام جون؟الهه: * خوب

سپینا گفتم نه بابا. به دایان گفتم بروبابا.  شتم هیچی. به ر جواب بهار و دادم و نو
به دلناز گفتم نه از دستتتت تو که انقدر گیر میدی درس بخون رفتم گریه کردم. به 
بابا گفتم از دور بودنم از تو. به مامانمم همین و گفتم. به صتتتوفیا گفتم چشتتتات 

 به الهه گفتم فداتشم خوبم خوشگل میبینه عشقم.

 :سامی جوابمو داد

 تایماز؟ *

 نه -
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 بازم عاشق کسی شدی؟ *

 مگه چندبار عاشق شدم؟ -

 اون تایماز چیشد پس؟ *

من عاشق اون نبودم. بچه بازی در آوردم. به قیافه توجه کردم بعد بی تجربگی  -
 کردم. َاه اصال چرا گیر دادی به اون

 و بعد خندهسامی ایموجی پوکر فرستاد 

* خوشتتبحال اون آدم که تو انقدر ناراحتی براش. کاش آیستتانم برای من   ستتامی:
 انقدر ناراحت بود

ستی. براش  شبحال خودت که همون آدم ه ستاد. لعنتی خو بعد ایموجی خنده فر
 .ایموجی لبخند فرستادم و دیگه چیزی نفرستادم

~~~~ 

اشتتتم فقط یه رژ پررن  قرمز به پیراهن بلند نارنجی پوشتتیدم. حوصتتله آرایه ند
ستم. غروب بود. قرار بود الهه با دایان  ش شتم و رفتم پایین ن زدم. موهامو باز گذا

 بیاد

 دلناز یه پیراهن مشکی پوشیده بود و داشت شام و آماده میکرد

 داشتم با بچه ها چت میکردم. زن  خونه صدا خورد

شد. موهای بلندش و   گیس کرده بود. با من روبوسی تند در و باز کردم. الهه وارد 
 کرد. دایان با تعجب نگاه کرد. بعد با دلناز دست داد

 خوش اومدی عزیزم بفرما تو -دلناز: 

 ممنون -الهه: 

 :وارد شد. دایان گفت

 علیرضا کو؟ -
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 گفتم بره چایی و نون بخره  -دلناز: 

 به من میگفتی خب -

فتم. یه پیرهن مدل مردونه الهه نشست. یکم معذب بود. مانتو و شاله و ازش گر 
 سفید با شلوار جین مشکی. برای اینکه معذب نباشه گفتم باهاش حرف بزنم

 خوش اومدی -من: 

 قربونت -الهه: 

 حس میکنم شما همو میشناسید -دایان: 

 آفرین حِست درسته -من: 

 از کجا؟ -

 موندم چی بگم. الهه تند جمعه کرد

 . دیگه از اونجا آشنا شدیمدالرام تو اینستا فالوم کرد -الهه: 

 موذی تو آشنا شدی هیچی نگفتی -دایان: 

 فوضول نباش -من: 

 بی تربیت -

 نشستیم. علیرضا هم اومد. دلناز میوه آورد و نشست

شه. میخوام چندروز دیگه به مامان و  -دایان:  ستم الهه باهاتون آشنا  بچه ها خوا
 بابا درمورد الهه و عروسی باهاش بگم

 ...آخه -الهه: 

 ِاال. یک ساله دوستیم. بس نیست؟ هردو هم همو دوست داریم -

 ...میدونم چی میگی اما ازدواج یکم -

 راست میگه دایان خیلی داری عجله ای برخورد میکنی. الهه که هست -دلناز: 
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 میدونستم چرا دایان عجله داره. نمیخواد الهه رو از دست بده

ه هم محرم باشتتید. کم کم با آرامه بقیه خب صتتیغه دائم کنید که ب -علیرضتتا: 
 چیزارو حل کنید

 انگار تازه الهه راضی شد

 ...الهه گیر نده. به این یهانه یکم بریم خرید لباس و اینا -من: 

ببینید االن دالرام باید فقط درس بخونه. کنکورش خیلی نزدیکه. فقط يه  -دلناز : 
 ه بعد با خیال راحتصیغه کنید به نشرم. بذارید دال امتحانه و بد

 نشر منم همینه -الهه: 

~~~~ 

 وقت تمومه. برگه هارو تحویل بدید -سامی: 

ستن  شتم. بچه ها خوا سوال آخر و نو سامی قبول  ۵تند تند  صت بده.  دقیقه فر
 نکرد

 باید نمونه سوال باهاتون کار کنم وقت کم میاد -سامی: 

سرم بهار و رسپینا هم دا دن. نشستیم و آروم مشغول بهه برگه رو دادم. پشت 
 حرف زدن شدیم

تحویل دادن الی آیسان. املوز ژینوس نیومده بود نتونست تقلب کنه. سامی  همه
 :برگه رو گرفت و یه نگاه بهه کرد و بلند گفت

 خانم آیسان. شما به چه دلیل درس نخونیدن؟ -

شدم. و همینطور ا  اینکه پارتی ب شحال  ضایعه کرد خیلی خو ازی نکرد از اینکه 
و راحت جلوی بچه ها دعواش مرد و فرقی نذاشتتت. آیستتان تعجب کرده بود و 

 عصبی بود

 راسته نتونستم بخونم -آیسان: 
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من از هفته قبل بهتون گقتم امتحان میگیرم جلستتته بعد. یک هفته فرصتتتت  -
 داشتی. چطور نخوندی؟

 بلد نبودم -

 میکنم تو کالس چیکار میکنی پس؟ اینهمه نمونه سوال کار  -

 آیسان عصبی شده بود. با پوزخند داشتم نگاه میکردم

 بهار و رسپینا ریز میخندیدن

 آیسان عذرخواهی کرد. سامی کج نگاش کرد

 :آیسان ریز نگاهی به من انداخت و با پوزخند من گفت

 به چی داری نگاه میکنی -

 به تو -من: 

 دوست ندارم نگاه کنی -

م. به هذجایی دلم خواستتت نگاه میکنم چشتتای خودمه صتتاحب اختیارش خودم -
 حتی به قیافه نحس تو

 تموم کنید. سعادت و افشار. ادامه بدید بیرونتون میکنم -سامی: 

 چشم -آیسان: 

 پاچه خوار -من: 

 !!!!سعادتتتت -سامی: 

سان:  آقای رادمنه بذارید جواب این خانم و بدم. زیاد دور برت نداره که حاال  -آی
 خوب دادی االن مغرور شدی. حواسم هست که تقلب میکنییه بار امتحانتو 

اوال تقلب و من نمیکنم تو میکنی. دوما انقدر هستم که بخونم و همزمان به  -من: 
 کارام برسن نه مثل تو که با این سِنت دنبال شوهری
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 بهار و آیسان دست زدن و عده ای از بچه ها سوتی کشیدن

 داری نابود میشی حسودط همین. تو خیلی حسودی فق -آیسان: 

گفت. دارم نابود میشم از بودنه کنار سامی. اینکه سامی دوسه داره. راست می
حرفاش عین روز روشن بود. داشت حقیقت و میگفت. سکوت کردم. نگاش کردم. 

 حرف حقیقت جواب نداره

 سعادت و افشار از کالس برن بیرون -سامی: 

 ...اما -آیسان: 

 مد و صدا کنمیا میرید یا خانم سر  -

بلند شدیم. حرف آیسان خیلی سنگین بود برام. با سکوت رفتم بیرون. در و بستم. 
 :به دیوار تکیه دادم. آیسان روبه روم موند و با لحن محکمی گقت

 چرا تو کالس سکوت کردی هان؟ -

 به تو ربطی نداره -

کاری هم متوجه شتتدم. تو ستتامی رو میخوای. اما باید بهت بگم کور خوندی. هر  -
من کنارش باشم. میخواد وقتی یکی اسم کنی سامی برای منه. سامی منو میخواد. 

سایه و یه دانه آموز و براش داری  سان. تو فقط حکم هم شو بپرسه بگه آی عشق
همین. هرکاری هم کنی ستتامی اول و آخرش برای منه. پس ستتعی نکن نزدیکه 

 شی

زد و دور شد. چشام تار شد و اشما هجوم آور به چشام. یه چیزی سنگین  لبخندی
تو گلوم بود که دل شدید میکرد و نمیذاشت نفس بکشم. نمیتونستم جوابشو بدم. 
حرفاش راستتتت یود. شتتتده بودم یه عاشتتتق بی دفاع که در برابر حرفای یه دختر 

ور و قلبم بشکنه. تو جادوگر کم آورده بودم. خدا لعنتت کنه سامی. باعث شدی غر 
باید جوابگو این دلشتتکستتتگی های من باشتتی. درستتته خودت نمیدونی با کارات 

 داذی یه نفر و زجر میدی ولی من نمیبخشمت
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 :سامی در و باز کرد و به راهرو نگاهی انداخت و با اخم گفت

 بیاید داخل. بحث کنید ایندفعه میرید دفتر -

ر سامی باید رد میشدم. سامی با دیدن چشای آیسان رفت تو. من اومدن یرم از کنا
ید فکر می حت اینم که بیرونم کرده. اشتتتکی من تعجب کرد. شتتتا نارا کرد االن 

نمیدوستتت ناراحت قلب شتتکستتتم هستتتم. نشتتستتتیم. چیزی از درستتای ستتامی 
 نمیفهمیدم. فقط حرفای آیسان و تو ذهنم مرور میکردم

 سامی از چیه این دختر پلید خوشه اومده آخه؟

یکم فکر کردم. چرا شتتدم این؟ راحت میذارم هرکی دوستتت داره بهم حرف بزنه. 
سمتم. اولین راه اینه  سامی خودش بیاد  چرا باید افسردگی بگیرم. چرا کاذی نکنم 
شق  سامی رو با کارام عا شن و دومین راه اینه  سامی جدا  سان ن  که کاری کنم آی

 خودم کنم

ستتتتم فعال به کستتتی چیزی بگم. اول کار ناخداگاه لبخندی زدم. همینه. نمیخوا
 خودمو میکنم بعد میگم. با خوشحالی به درس گوش دادم

شو  خانم سترمد اومد و با ستامی یکم پچ پچ کرد و ستامی یکم فکر کرد و بعد ستر
 تکون داد

بچه ها فردا زن  ورزش خانم دهقان نمیتونن بیان. جاش آقای رادمنه  -سرمد: 
 هست. ریاضی بیارید

تراض بچه ها رفت باال. سامی گفت فردا نمونه سوال فقط کار میکنه بعد صدای اع
آخر کالس از نمونه ستتتواالتی که یاد داده امتحان میگیره. زن  خونه خورد. رفتم 
 پیه میز سامی تکیه دادم. تا آیسان اومد دویید بره سمت سامی زیر پایی گرفتم

حواسه نبود با دیدن آیسان که حواسه نبود یهو پخه زمین شد. چون سامی 
شد و با  سان با حرص بلند  شروع کردم به خنده. آی سان زد زیر خنده. منم الکی  آی

 حرص زیرلب به سامی یه چیز گفت و رفت

~~~ 
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سپینا و آرش اومده بودن پارک  ستم. ماکان و بهار و ر ش ست دادمو ن با بچه ها د
شون.  ش شیدم و رفتم پایین پی سی نبود. روبه روی خونمون. منم لباس پو خونه ک

 اعضای خونه رفته بودن نامزد بازی

 نشستم. با بچه ها از هر دری حرف میزدیم. یه تنه کل پارک و شلوه کرده بودیم

 میرفتیم دور میزدیم -آرش: 

 حاال یکم بشینیم بعد بریم -رسپینا: 

 ِاع اون سامی نیست -ماکان: 

شت نگاه کردم. وا شتم و به پ ضایع. من عین برق گرفته ها برگ ی خدا چرا انقدر 
 :ماکان داد زد

 سااااامی -

سامی داشت سوار ماشینه میشد. با شنیدن صدا به پارک خیره شد. ماکان دست 
تکون داد. سامی هم با لبخند دست تکون داد. دماغشو آروم خاروند و اومد سمت 

 پارک. قلبم تند تند میزد. خیلی خوشتیس شده بود

اد. به ما هم سالم کرد. بچه ها با دوست پسراشون سامی با ماکان و آرش دست د
 بودن. چی میشد تو هم کنار من بودی؟

 چخبر -ماکان: 

 هستم دیگه. تو چخبر. میبینم خوش میگذره -سامی: 

 :بعذ به ماها اشاره کرد. ماکان نگامون کرد و بعد خندید و گفت

 آره دیگه. خالصه پاییزم و به دست آوردم -

شو انداخت  سامی بعد دست دور کمر بهار و بهار و نزدیک خودش کرد. بهار خندید. 
 :روبه من گفت

 امروز با اون زیرپایی که گرفتی کاری کردی آیسان با من قهر کنه -
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 چقدر بی جنبه. که چی؟ -

ستتامی چشتتک غره زد و از ما با لبخند خداحافشی کرد و رفت. هدفم همین بود. 
 حاال مونده

~~~~~ 

 • یک هفته بعد •

این یک هفته مامان اینا یه سر اومدن تهران و رفتیم خواستگاری و دایان و الهه  تو
صیغه کردن تا به موقعه عقد کنن. مامان موند تهران ولی بابا باید میرفت سرکار 

ماه نیست و من حوصلم  ۶و رفت رشت. مامان گفت میخواد پیه ما بمونه و بابا 
 سر میره پس میمونم تهران

تر. تو این یک هفته دائم کاری میکردم بین آیسان و سامی دعوا  َو موضوع اصلی
سوال می سان میرفتم بیفته. الکی میرفتم  سامی. از عمد هعی جلوی آی سیدم از  پر

کرد سامی هم فکر پیشه و به سامی نزدیک میشدم. آیسان هم با حرص نگاه می
ضیح می شتیاق تو سم و خیلی با ا سوال میپر اد ولی بعدش دمیکرد من دارم ازش 

 آیسان باهاش دعوا میکرد و کال اعصاب سامی خورد میشد

~~~~ 

 این دیگه چه مسخره بازی هست -من: 

 همه زیر سر این سرمد احمق -بهار: 

 حیف پای نمره وسط بود وگرنه عمرا میومدم -رسپینا: 

خانم سرمد گفت برای تقویت ریاضی باید بعدازظهر پنجشنبه بیاید مدرسه. من از 
 رف خوشحال بودم باز سامی رو میدیدم ولی بخا ر اینکه بعدازظهرمون خراب  یه

 شد عصبی بودم

 نشستم بچه ها کم کم اومدن

 سامی وارد شد. اخم کرده بود. البد بازم با آیسان دعوا کرده بود
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 خوشتیس شده بود

 .سالم دخترا -سامی: 

 سالم -ما: 

ی خستتته ام یعنی خستتتم کردن. بچه ها من زن  قبل با دوازدهم ب بودم. خیل -
خیلی شتتیطونی کردن. بخا ر همین عصتتبیم. شتتما مراعات کنید. خانم ستترمد این 
زن  نیست مدرسه دسته من هست. البته سرایدار هم هست ولی بگم فکر نکنید 

 خانم سرمد نیست باید شلوه کنید. کتاباتون و باز کنید اول رفع اشکال کنیم

~~~~ 

 :د و در ماژیک و بست و گفتسامی به ساعته نگاه کر 

 کالس تمومه. خسته نباشید -

 با خستگی کتاب و بستم. بچه ها در عرض دو دقیقه کل کالس و خالی کردن

 بچه ها امشب ماکان میخواد منو ببره شام بیرون -بهار: 

 یه پالستیم فریزر ببر ته مونده های غذاتو برای ما بیار -رسپینا: 

 درد -

 شبه برو خونه دیگه. برو آماده شو ٧ببین ساعت  -من: 

 آره باید برم حموم. بیاید بریم -

 من میرم ولی قبله بیرون یه کاری دارم. شما برید -من: 

 باشه. بریم بهار. خداحافظ دالرام. خسته نباشید آقای رادمنه -رسپینا: 

شت در منتشر  سامی رفت اتاق معلما. پ سامی رفت پایین. منم رفتم پایین.  رفتن. 
ودم. دلیا اینکارامو نمیفهمیدم ولی دوستتتت داشتتتتم باهاش حرف بزنم. ستتتامی ب

سرش پایین بود و اومد بیرون. با دیدن من موند. نگام کرد و  شت و  شو بردا کیف
 :گفت
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 چیزی شده دالرام -

 چیز.... نه... یعنی -من: 

 نمیدوستم چی بگم. میخواستم حرفمون ادامه دار باشه. سامی منتشر نگام کرد

 نه چیزی نشده میخواستم برم خونه. خسته نباشید -: من

 منم میرم خونه. دوست داشتی برسونمت -سامی: 

 :از خدا خواسته سریع گفتم

 آره... یعنی نه. آخه یعنی زحمت میشه -

 چرا انقدر هول شدی. بیا بریم -

یهو صدایی آشنا مارو برگردوند. آیسان. با اخم شدیدی داشت نگامون میکرد. اینو 
 کم داشتیم َاه

 با حرص دستمو کشید و منو برد اونور و خودش کنار سامی ایستاد

سان:  شی. مگه کوری  -آی سامی می ستی؟همه داری نزدیک  تو فکر کردی کی ه
 نمیبینی دوست دختر داره. دستداز سرش بردار

 تو مریضی. سامی بهت محل نمیده بخا ر همین به همخ شک داری -من: 

 هآیسان افتاد به گری

سان:  ست  -آی ست دارم. اونم منو دو سامی رو دو تو باعث دعوا های مایی. من 
 داره. دست از سر ما بردار

دیگه به هق هق افتاد. سامی با نگرانی نگاش کرد. ناراحت شدم. ولی منن دوسه 
 داشتم

 ...من کاری نکردم تو مریضی -من: 

 سامی: بسهههه
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 با دادی که زد پریدم

 ه؟شما چتون شد -سامی: 

 این دختر فکر میکنه من به تو نزدیک میشم تا جداتون کنم. تهمت میزنه -من: 

 چرت نگو. دائم چسبیدی به سامی. هنوز یادم نرفته رفتی بوسیدیه -آیسان: 

 :سرخ شدم. سرمو انداختم پایین. اما ناخداگاه گفتم

 ...اصال دوست داشتم ببوسمه. فوضولیه به تو -

 :سامی با تحکم گفت

ت شیدددد. آیسان برای تو دارم تو همه بیخودی به من شک میکنی. و تو ساک -
 دالرام. جلوی آیسان بهت میگم

دستتت از ستتررررر زندگی ما بردار. خودمم توجه کردم این اواخر برای حرص دادن 
 آیسان به هر دری میزدی

 دستشو انداخت دور کمر آیسان

دارم. تو برو پی زندگی  بذار زندگیمون و کنیم. من آیستتتان و دوستتتت -ستتتامی: 
خودت چرا انقدر تو زندگی من دخالت میکنی. تو زندگیم سَرک نکه. به چه زبانی 
بگم هاااان؟ اصتتال باهامون حرف نزن همین. حرف زدنت باعث میشتته یه آشتتوب 
بشتته به زندگیم. دائم آیستتان دعوا میگیره و فکر میکنه چیزی بینمونه. تو ولم کن 

 ....ز درس دیگه باهم حرف نزنیم ببینحداقل. اصال بیا غیر ا

شدیم چی میگه. حاضر بودم دیگه تا آخر عمر نشنوم ولی اون حرفای تند دیگه نمی
اون حرفایی که مثل یه چاقو میخورد به وسط قلبمو نشونم. صدای قلب شکستمو 

 نشنوم

چشام تار شد و اشکا هجوم آورد به چشام. سامی با دیدن چشام سکوت کرد و با 
نگاهس به من انداخت. بهم بگو اینا شوخین. دوربین مخفیه. یه سوپرایزیه.  ترس
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ازم نخوا باهات حرف نزنم. من  اقتشتتتو ندارم. دستتتتتو ننداز دور کمرش. کمرم 
 میشکنه وقتی میبینم این صحنه رو. نخوا بخا ر یه دختر دیگه باهات حرف نزنم

شویی.  ست سمت د ستم این بود بدوئم  صدا زدنای مکرر تنها کاری که تون دیگه به 
 سامی گوش ندادم. رفتم دستشویی و در و محکم بستم

زار زدم. بلند بلند گریه کردم. بلند جوری که صدای سامی که تو مغزم پیچیده بود 
ستمو به کی میده. با تمام  شک شنوم. چطور دله اومد خوردم کنه. جواب دل  و ن

 توان زار میزدم

دادم. به صداش که صدای در زدنای سامی گوش نمیدیگه برام مهم نبود. دیگه به 
استتمم و صتتدا میکرد. فقط میخواستتتم یکی بهم بگه اینا یه کابوستتن. ستتامی تورو 

 دوست داره

نمیدونم چقدر موندم. چقدر گریه کردم که در و باز کردم. اومدم بیرون. ستتتامی و 
 آیسان همونجا وایستاده بودن

رمز قرمز هستتت تعجب کرد. با ناراحتی ستتانی با دیدن چشتتام که مطمئن بودم ق
 :گفت

 ...دالرام ببخشید من -

شکام بازم ریخت. حرفاش  شدم. ا سه خارج  شتم و بدون توجه از مدر کیفمو بردا
ها تو خیابون راه  ید. عین دیوونه  گه نمیتپ خیلی برام گرون تموم شتتتد. قلبم دی

 میرفتم

ه در و باز کرد. با دیدن من رستتتیدم به خونه. محکم در زدم. با گریه. دایان با خند
 :لبخندش رو دهنه ماسید و با ترس گفت

 !دالرام -

هوله دادم و با گریه رفتم باال و در و بستتتتم و قفل کردم. خودمو پرت کردم رو 
تخت. قلبم شکست. خودم صدای شکستنه و شنیدم. قلبم غرورم همه چیم حتی 

 :خودم. دایان در میزد با گریه داد زدم
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 کسیو ببینمنمیخوام   -

 جوجه من چیشده -دایان: 

 برووووو -

سامی که  شق پاکم، به همه حرفای  دوباره گریه. به حالم، به غرورم، به قلبم، به ع
 عین پتک خورد تو قلبم

~~~ 

سمو عوض کنم.  ستم بکنم فقط این بود لبا شده بود. تنها کاری که تون هوا تاریک 
سته بودمو رو ش شه تختم ن خودم پتو انداخته بودم. به امروز  اتاق تاریک بود. گو
 فکر میکردم. صدای سامی تو گوشم میپیچید

 <<  تو زندگیمون سرک نکه >>

 <<  دیگه باهامون حرف نزن >>

 <<  تو دیگه ولمون کن >>

دلناز و دایان و مامان همه میمومدن و در میزدن. برام مهم نبود اصتتتال. فقط با 
بار زن  زد و در آخر مجبور شدم گوشی رو صدایی گرفته میگفتم خوبم. سامی چند

 خاموش کنم

شه.  شو زد بهم ناراحت با شه. کرا باید وقتی که دیگه تمام حرفا چرا باید ناراحت با
 چطور متوجه شد دارم نزدیکه میشم وای چرا متوجه نشد دوسه دارم. بی رحم

ی نیاز با ویس آروم تو گروه ستتته نفرمون به بچه ها تمام ماجرا رو گفتم. به یک
 داشتم آرومم کنه

 :رسپینا نوشت

 داری شوخی میکنی ؟صدات چرا انقدر گرفتس. نگو گریه کردی *
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بهار: *من نمیرم شتتام. میام خونتون. رستتپینا تو هم بیا. عشتتقم گریه نکن بذار ما 
 بیایم

ستاده  شه وای شدمو باز کردم. دلناز اون گو ساعت بعد بچه ها اومدن. در قفل  نیم 
 قیافم محکم زد رو صورته بود. با دیدن

 دالرام چیشده. بذار منم بیام تو -دلناز: 

 نمیخوام حرف بزنم. لطفا. بچه ها بیاید تو -من: 

 دلناز ناراحت شد. ولی هیچکس االن به اندازه من ناراحت نبود

برای بچه ها با صتتدایی آروم توضتتیح دادم. بچه ها فقط گوش دادن. گریه کردم. 
ا رات امروز. قلبم درد گرفت. در آخر فقط گریه میکردم. اشتتتک ریختم از مرور خ

 رسپینا تند بغلم کرد. بهار با ناراحتی دستامو گرفت

ستی  -بهار:  صال. ولی عزیزم تو که میدون ضیح نمیخوام چرا به ما نگفتی. ا ازت تو
 سامی تو رابطست

ندم بگو. فقط از خودم میپرستتتم چرا هیچکس من -من:  لب وامو به این ق و اینو 
 دوست نداره. چرا؟

دالرام خوشگلم. ما تورو دوست داریم. خانوادت تورو دوست دارن. چرا  -رسپینا: 
سان  سبید به آی شت چ شت. تورو گذا سامی لیاقت تورو ندا چنین فکری میکنی. 

 حیله گر

 با گریه بهشون نگاه کردم

هار:  نه نبود -ب نه چه آدمیو از دستتتت داده. ببی بذار ببی ت تو باهاش حرف نزن. 
زندگیه چقدر تاثیر داشته. اونم دیر یا زود پی میبره که آیسان برای پول و قیافه 

 میخواسته با این باشه

 نمیتونم باهاش حرف نزنم. چطور میتونم با کسی که تو قلبمه حرف نزنم -من: 
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همون کس قلبتو شکست. باهاش حرف نزن. راست میگه باید بفهمه چه  -رسپینا: 
 ندگیه داشتینقه پررنگی تو ز 

بچه ها باهام حرف زدن تا شتتتب. بعد اصتتترار کردن بمونن من گفتم نه برید به 
 کاراتون برسید

 :منو بوسیدن و رفتن. در و بستن. مامان تند ازشون پرسید

 چیشد؟ چی گفت؟ -

شده با بچه ها. بچه  -بهار:  هیچی خاله. با این دختر نازک نارنجیتون. باز دعواش 
 دادن براش گرون تموم شده ها بهه چهارتا فحه

سپینا:  شید فردا با لبخند میاد  -ر شما نگران نبا شده.  همچین گریه کرد گفتیم چی
 بیرون اصال یادش نمیاد گریه های االنشو

 خداروشکر -مامان: 

~~~~ 

صبح بود. بلند شدم. چشام از گریه های دیشب میسوخت. از پنجره به  ٩ساعت 
بودن پارک برای ورزش. به حرفای بهار و رسپینا فکر بیرون نگاه کردم. مردم اومده 

کردم. راستتت میگفتن. بذار به حرف ستتامی گوش بدم. باهاش حرف نزنم. شتتاید 
 فهمید که االن چه حسی دارم. شاید اون حس و گرفت

یه ساق مشکی پوشیدم. با حلقه ای زرد. یه ژاکت که برای خود لباس بود و خیلی 
ش سوئی شیدم.  شتم. کاله َکس نازک بود و پو ستم. موهامو باز گذا رتمو به کمرم ب

صورتم پف  شده بود.  سرخ  شام متورم و  شتم. تو آینه نگاه کردم. چ شکیمو گذا م
 کرده بود. با یادآوری دیروز باز چشام اشکی شد

خالصه رفتم پایین. از آسانسور خارج شدم. صاف چشم تو چشم شدم به سامی. 
ز ورزش اومده بود. لباسای ورزشی پوشیده بود و نمیتونستم به چشاش نگاه کنم. ا

 :تو دسته قمقمه بود. سامی با دیدنم با صدای آروم و غمگینی گفت
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 دالرام -

سته  ستمو از د ستمو گرفت. د شم که د بدون نگاهی بهه از کنارش اومدم رد 
 کشیدم بیرون

به خودم جرئت دادم. به چشتتاش خیره شتتدم. نگاش کردم. تو چشتتاش میشتتد 
 گی و خوند. شرمندگی از چی؟ از اینکه قلب و غرورمو شکست؟شرمند 

 :با اعصبانیت و بی تفاوت گفتم

 مگه نگفتی حرف نزنیم -

 ...من -سامی: 

 سعی کردم بغضم صدامو نلرزونه

شم. دیگه  -من:  سر زندگیت برمیدارم. دیگه آدم مزاحم نمی ست از  شه قبول. د با
کن. دارم به حرف خودت گوش میدم   حرف نمیزنیم تو هم با خیال راحت زندگیتو

دیگه. دیگه مزاحمت نمیشتتم. حرفی هم نیستتت بین ما. نه تو با من حرف بزن نه 
 من. به همین راحتی

از کنارش رد شدم. سامی خشکه زده بود از ساختمون خارج شدم بغضم ترکید. 
چقدر ستتتخت بود زدن این حرفا. خدا لعنتت کنه آیستتتان تو باعث اینایی. رفتم 

ک. راه میرفتم و چهره ستتامی و تو ذهنم تجستتم میکردم. اون حرفاش. اشتتک پار 
ریختم. خیلی بدی خیلی. خیلی بدی که منو به این روز در آوردی. خیلی بدی که 
شکستی.  سته خودت کردی. ازت نمیگذرم. خدایه من از تو نمیگذره. قلبمو  منو واب

 تی عشق و ببینیکسیو پس زدی که وقتی باهات حرف میزد تو چشاش میتونس

~~~~ 

 • یک ماه بعد •

یک ماه گذشتتتت. هیچ تغییری نکردم. فقط خوشتتتحال بودم که آخرای مدرستتته 
 هست و دیگه مجبور نیستم سامی رو یکشنبه و سه شنبه ها ببینم
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سامی رو میدیدم. انقدر  شیمون  شای پ شندیم. چ سان و می هرروز  عنه های آی
همیده بودن بلکه بچه های کالس و حتی افستترده شتتده بودم که نه تنها خانواده ف

سامی هم فهمیده بودن دیگه اون دالرام قبلی نیستم. تنها دلخوشیم این بود که به 
 برنامه ریختنای دلناز و دایان و الهه و علیرضا برای عروسی گوش بدم

شت. قرار بود مرداد  شو مینو سی ست مهمونای عرو شت لی سته بودم. دلناز دا ش ن
 الهه کنارش نشسته بود و داشتن باهم مینوشتنعروسیشو بگیره. 

مامانم هعی از آشپزخونه میگفت فالنی رو یادت نره. بساری و یادت نره. َجو خونه 
ضا و دایان هم  سته بودم. علیر ش شه ن خیلی خوب بود. فقط من ماتم زده یه گو

 داشتن نشر میدادن و همزمان تخمه میخوردن

 تماس و گوشیم زن  خورد. رسپینا. وصل کردم

 بله -من: 

 بیا دمه پنجره -رسپینا: 

 چیزی شده؟ -

 چقدر حرف میزنی. بیا دیگه بچه -

رفتم دمه پنجره. با دیدن بچه ها جین کوتاهی زدم. تو دستتتشتتون بادکنک قلب 
گرفت. الهه و قرمز بود. تو دستتت بهار شتتیرینی هم بود. رستتپینا داشتتت فیلم می

وکه شدم. اینا واسه چیه. تولدمم که نیست. دایان تند اومدن ببینن چیشده. من ش
 بهار عالمت داد بیا پایین

 میگه برو پایین. مگه تولدته؟ -الهه: 

 نه تولد من شهریور هست. ولنتاین هم که نیست. نمیدونم. من میرم -من: 

 برو یکم از این افسردگی در بیا -علیرضا: 

 راست میگه برو -دلناز: 
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آروم تر ندو. بیخیال تند رفتم پایین. بچه ها تو پارک تند رفتم پایین. مامان گفت 
 منتشر بودن. با دیدنم پریدن بغلم. تعجب کردم

 امروز سالگرد دوستی ما هست -رسپینا: 

تعجب کردم. راست میگفتن. تو این وضع خیلی خوشحال شدم از اینکه دارمشون. 
زنم. ستتتفت از اینکه تو این چندوقت به هر دری میزدن خوشتتتحال شتتتم. لبخند ب

 بغلشون کردم. هردو رو بوسیدم

 مبارکه. خوشبحال من که شمارو دارم -من: 

 خوشبحالمون که کسی مثل ما نیست -بهار: 

لبخندی زدم. هردو نشتتتستتتتیم. شتتتیرینی که خریده بودن و خوردم. کلی عکس 
 گرفتیم

سپینا:  شب بریم بیرون. آرش گ -ر فت به ماکان زن  بزن بگو بیاو. دالرام پایه ای 
 بریم یه پیتزا فروشی غذا

 ...راسته -من: 

 بهونه نیار دیگه ای بابا -بهار: 

 باشه -

 آفرین دختر خوب -

شون گوش میکردم. دیدم  صه بچه ها کلی پرچانگی کردن و من فقط به حرفا خال
سر  شت  شد بعد به پ سپینا اول متوجه ن شم و ابرو میاد. ر سپینا چ بهار هعی به ر

 شو گرفتم و تند برگشتممن نگاه کرد. رد نگاه

رسیدم به سامی. سامی پیاده شد. انگار سنگینس نواهمو حس کرد چون چشم تو 
چشم شد باهام. نمیتونستم ازش چشم بردارم. نمیتونستم بهه نگاه نکنم. همون 

 لحشه در ماشین سمت شاگرد باز شد. چشم دوختم به در سمت شاگرد
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ستاد.  شد. قلبم وای سان پیاده  شد. یهو ازش آی اخمام رفت تو هم. با لبخند پیاده 
نگاهه به من بود. ستتتامی اخماش رفت تو هم. پستتتت فطرت. الکیه معذرت 
خواهیات. اشتتکام بازم پر از اشتتک شتتد. لعنت بهت که انقدر آزارم میدی. با بغض 

 :گفتم

 ازتون بدم میاد -

 ...دالرام لطفا -رسپینا: 

 گریه نکنم؟ -

 :تماشکام سرازیر شد. با گریه گف

خورید. اگه ماکان یا خودتون یه نفر و دوستتت دارید با کستتی باشتته غصتته نمی -
 آرش بهتون بگه دیگه با من حرف نزن هیچی نمیگید؟

قربونت بشتتتم همه ما تو رابطه و حتی زندگی مشتتتکل داریم. من از اون  -بهار: 
نه ای دع ها به هر ب تا همو میبینن  مادرم  الق گرفتن ولی  پدر و  ندگیم که  وا ز

شغال دائم درحال وز  ستم. اون ژینوس آ میکنن یا حتی تو رابط ای که با ماکان ه
وز کردن زیرگوش ماکان تا ماکان و از من متنفر کنه. یا رسپینا منو ببخه. زندگی 
یاره. تو  بدبختی داره پول در م با  مانه فوت کردن. خواهرش  ما با  با نا.  رستتتپی

ه وای دوباره آشتی کردن. ما از این وضع رابطشم که چهار پنج بار با آرش کات کرد
شیم و بگذریم. تو  ستیم یا بهه عادت نکردیم بلکه یاد گرفتیم قوی یا شحال نی خو
شو میکنه. یه  صه  بیعت کار خود شی و بگذری. خال شی. قوی با هم باید قوی با

 جایی سامی رو به تو میرسونه. پس چرا انقدر ناراحتی؟

 :گفتم  با گریه سرمو انداختم پایین و

آخه من عین شما قوی نیستم. انقدر تو ناز و نعمت بودم. انقدر محبت دیدم که  -
 تا االن کسی منو دوست نداره نابود میشم. اینو درک کنید

 اشکاتو پاک کن. الهه و دایان دارن میان -رسپینا: 

 تند اشکامو پاک کردم. دایان و الهه با خنده اومدن کتار ما نشستن
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 سالم -الهه: 

 سالم الهه جون -رسپینا و بهار: 

 سالم زشتا. شما حرفتون و بزنید ما مثال گوش نمیدیم -دایان: 

 نه دیگه خصوصی بود -رسپینا: 

 ای بابا. حاال از این شیرینی ها بدید ما هم بخوریم -

 :رسپینا درشو باز کرد. الهه یه دونه برداشت و گفت

 حاال واسه چی هست؟ -

 مونهسالگرد دوستی -بهار: 

 اع جدی ؟مبارکه -

 ممنون -ما: 

 :خورد گفتدایان همونطور که داشت می

 راستی بچه ها یه جشن افتادیم -

 یعنی چی؟ -الهه: 

سبت اومدن  - شد پس فردا به منا سامی و مادرش دارن میان ایران. قرار  خواهر 
سامی. تو یه باغی. ما شن بگیره  سامی یه ج سارا خواهر   خواهر و مادرش و تولد 

 دعوتیم. خانواده ما. با عرض پوزش شما زشتا دعوت نیستین

 ...خودت زشتی. مهم نیست دعوت باشیم یا نه مهم اینه دالرام دعوتت -رسپینا: 

شای گرد بهه نگاه  سپینا که ادامه نده. با چ ست ر بهار محکم با آرنجه زد تو د
 کردم. سوتی بدی داد

 دایان با اخم و کنجکاو نگامون کرد

 ...منشورم این بود که - رسپینا:
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منشورش این بود که چه خوب دالرام دعوته خودش یه تنه کل جشتتتن و  -بهار: 
 خراب میکنه

 آره دقیقا -

شده  شک کرده بود و به من خیره  سته کنن ولی دایان  سعی کردن در بچه ها 
 بود. خیلی َجو بدی بود. ای تو نمیری رسپینا که دائم درحال سوتی دادنی

 م باید بیام؟من -الهه: 

 به نشرت من یه جا برم زنم نباید بیاد؟ -دایان: 

~~~~ 

 موهامو سشوار کشیدم. حالت دادمو باز گذاشتم پشتم

سختی  سمو با  سم زدم. لبا شد. یه رژ قرمز همرن  لبا شام تموم  وقتی آرایه چ
 .پوشیدم. یه پیراهن بلند پف دار قرمز

شنه بلند قر  شت. کفه پا شم پف دا شواره میخی حلقه ای دامن شیدم. گو مزمم پو
قرمز به شمل قلب انداختم. همشکل همون یه گردنبند داشتم که با هزارتا بدبختی 

 وصل کردم

 پوشیدی دالرام؟؟؟ -مامان: 

 آره فقط بیا زیس لباسمو ببند -من: 

 مامان میگه بیا زیس لباسمو ببیند. دالاارام. سریع آماده شو دیر شده -دلناز: 

 اومدن سارا و مادر سامی و تولد سارا بودامروز روز جشن 

 خانواده ما یه ربع سکه قرار بود به عنوان کادو بدن به سارا

 مامان زیس لباسمو بست
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رفتیم پایین. دلناز یه کت دامن ستتفید پوشتتیده بود و موهاشتتو باز گذاشتتته بود. 
بود  علیرضا هم کت شلوار سورمه ای با پاپیون. دایان یه کت شلوار  وسی پوشیده

 زیرشم پیرهن سیاه

الهه پیرهن کوتاه حلقه ای قرمز پوشتتتیده بود که از موقعی که اومده بود دایان 
 بهه گیر داد. مامان هم یه کت و دامن مشکی رسمی

من و مامان سوار ماشین علیرضا و دلناز شدیم. دایان و الهه تنها قرار شد با ماشین 
 به باه دایان بیان. پشت سر دایان رفتیم و رسیدیم

 باه بزرگی بود و صدای آهن  میومد. نگهبان از ما اسم خواست

 دایان گفت این دوتا ماشین خانواده سعادت هستن

و کدی که ستتتامی به دایان گفته بود امروز بگه رو گفت نگهبان اجازه ورود داد. 
 ماشین و پارک کردیم

این دو روز  قلبم تند تند میزد. ستتفت دستتت مامان و گرفتم. استتترس داشتتتم. تو
ذره انرژی هم که   سامی رو ندیده بودم. وارد باه شدیم. با دیدن آیسان همون یه

 داشتم تخلیه شد. آیسان با لبخند که بیشتر شبیه پوزخند بود اومد سمت ما

دکلته کوتاه پوشتتیده بود. موهاشتتو رن  کرده بود شتتده بود بلوند. رژ جیگری زده 
 :بود. عین صاحب مجلسا اومد و گفت

 خوش اومدید. بیاید راهنماییتون کنم کجا بشینید -

شک کرده بود به منو. تمام رفتارام  اخمام تو هم رفت. دایان تو این دو روز بدجور 
 :و زیر نشر داشت. به من نگاه کرد. بعد دایان لبخندی زد و گفت

 ببخشید شما گارسونید؟ -

 :هم و گفت یهو هممون جز من زدیم زیر خنده. آیسان اخماش رفت تو

واقعا که دایان جون از تو انتشار نداشتتتم. آیستتانم دیگه. الهه شتتناختی. اونذوز  -
 رفتیم بیرون
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 آره شناختم. چطوری عزیزم؟ -الهه: 

 خوبم ممنون -

آخه موهاتو زرد کرده بودی. بهتم نمیاد. جدی دارم میگم ناراحت نشتتتو  -دایان: 
 بخا ر همین به جا نیاوردم

 :حرص گفتآیسان با اخم و 

 اونجا میتونید بشینید -

بعد رفت. رفتیم به اون مکانی که میگه. نشتتتستتتتیم. دایان و الهه روبه روی من. 
 دلناز کنار من روبه روش علیرضا. سر میزم مامان نشسته بود

با چشتتم دنبال ستتامی میچرخیدم. دو روز ندیدمه، اینهمه حرفم اونروز باَرم کرد 
 واسه هیکل ورزشکاریه ولی بازم دلم واسه تن  شده.

یه خانم مو بلوندی نزدیک ما با لبخند شد. پیراهن مشکی پوشیده بود. چهرش یه 
 کوچولو شبیه سامی بود. حالت نگاهه شبیه سامی بود

 :اومد سر میز ما و گفت

 سالم خوش اومدید -

هممون سالم گفتیم. دایان با استقبال سالم گفت و با اون دست داد. الهه حرصه 
 . اون خانم ادامه دادگرفت

 شما خانواده سعادت هستید فکر کنم. من سارا هستم خواهر سامی -

همه دوباره بیشتتتر باهاش ستتالم کردیم. زن قشتتنگی بود. ولی مطمئنا از ستتامی 
 بزرگتر بود. مغرور نبود ولی انگار زیاد خودمونی هم نبود

سامی رفته دنبال مامانم. مامان -سارا:  شته بود   ممنون که اومدید.  کیفشو جا گذا
شتید  سامی رفته دنباله. اومد میگم بیاد ببینتتون. جیزی نیاز دا مامان رفت االن 

 گارسون هست بهه بگید. با اجازه
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 :همه خداحافشی کردیم. دلناز گفت

 چه زن مهربونی. بیشتر ازش بگو -

ی تو واال سامی اصال یه جوری میشه اسم خواهرش میاد. یه ناراحتی خاص -دایان: 
 چشاش حس مسشه بخا ر همین من زیاد نفهمیدم

ستتالگی. تو ستتوئیس همراه مامان ستتامی زندگی  ٣۶فقط میدونم امروز میره تو 
میکنه. تو پانستتیون کار میکنه و مجرده همین. ستتامی بیشتتتر از این چیزی به من 

 نگفت

سارا  سامی اومد. انگار  سامی نمیاد آخه. نمیدونم چند دقیقه گذشت که  رفت چرا 
تو گوشه چیزی گفت و بعد سامی به میز ما نگاه کرد و سرش  تمون داد و با یه 
سمت ما. انگار اون خانم مامانه بود. خانم قد کوتاهی بود. موهاش  خانمی اومد 

 مول مصری قهوه ای. پیراهن صورتی پوشیده بود. خیلی خانم خوشگلی بود

ولی فقط من نشستم. نمیدونم  سامی رسید سر میز ما. همه پاشدن به نشانه سالم.
 چرا اینکارو کردم. وقتی نگاه خیره دایان و دیدم با اکراه پاشدم

آروم به سامی چشم دوختم. چقدر خوشگل شده بود. چقدر. ته ریه هنوز داشت. 
موهاش مرتب مثل قبل بود. کت و شلوار مشکی پوشیده بود. شبیه ماه شده بود. 

 سرمو انداختم پایین

 ی خوش اومدید. ممنون که وقت گذاشتید اومدیدخیل -سامی: 

 همه تشکر کردن

 خوبی دایان؟ -سامی: 

 چاکرم داداش -دایان: 

 ایشون مامانم هستن فرزانه -

 سالم خوشبختم -فرزانه: 
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مامان این خانواده هم خانواده دوستتتتم دایان هستتتتن. این دخترخانم کوچولو  -
 شاگرد من هستن

سرم پایین بود انا با من بود. نگاهه نکردم. ان شد.  گار همه چشما به من دوخته 
 به زور سرمو آوردم باال و لبخند کمرنگی زدم

 خوشبختم -من: 

 عزیزم چقدرم خوشگلی -فرزانه: 

ستترمو انداختم پایین. ستتامی نگاه خیره ای به من کرد بعد نگاهشتتو از روی من 
 :برداشت و ادامه داد

 انم. شوهرشون علیرضا این آقا هستنایشون هم خواهر بزرو دایان دلناز خ -

 خوشبختم -دلناز و علیرضا: 

 منم. خوشبخت شید -فرزانه: 

 ایشون مامان دایان هستن -سامی: 

 مامان صمیمانه با مامان سامی دست داد

 ایشون هم همسر دایان الهه خانم -سامی: 

 خوشبختم -الهه: 

د سرپا نمونید. ممنون که منم عزیزم. شما هم خوشبخت شید. لطفا بشینی -فرزانه: 
اومدید. بتونیم جبران کنیم. االنم بیشتتتر از این وقتتون و نمیگیریم. شتتما هم لذت 

 .ببرید. با اجازتون. خیلی خوشحال شدم دیدمتون

سامی هم آروم چیزی به دمه گوش دایان گفت و رفت. به قامته  مامانه رفت. 
سنگینی نگاهی رو حس کردم زل زدم. یه مرد چقدر میتونه دوست داشتنی باشه. 

که رستتیدم به دایان. ای خدا باز من ستتوتی دادم. خیلی بد زیرنشر بودم. خودمو 
 زدم به کوچه علی چس و یه خیار برداشتم و خوردم
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 کم کم مهمونا اومدن وسط برقصن

 یم؟دایان ماهم بریم برقص -الهه: 

 ...آخه ما -دایان: 

 لطفا -

ایان هم موهاشو بوسید و گفت چشم. زن ذلیل. بعد چشاشو عین خر ِشِرک کرد. د
 باهم پاشدن رفتن برقصن

 دلناز بیا ما سر تانگو بریم بعد یک یک با این زوج لوس مساوی شیم -علیرضا: 

خندیدیم. حاال بهترین فرصتتت بود. به ستتامی نگاه کردم. پیه ستتارا بود. آیستتان 
 نچسبم کنارشون بود

سارا شت حرف میزد و  سانم  سامی با خنده دا ست رقص بود. آی سه به پی حوا
حرفای سامی گوش میداد. با غصه نگاهشون کردم. اینم از عاقبت عاشق  داشت به
 شدن ما

سامی آروم و نامحسوس به من نگاهی انواخت و مچم و حین دید زدنه گرفت. 
تند به کنارش نگاه کردم که فکر کنه وارن به کنارش نگاه میکنم. ولی بد ضایع شده 

 بودم

 :آهن  تموم شد و دایان اینا نشستن. دلناز بلند شد و گفت

 من میرم کادو رو بدم به سارا -

شت  سته پ سامی رو دیدم. د سامی.  سمت  شام رفت دوباره  رفت. ناخداگاه چ
کمر آیستتان بود. یاد همون روز نحس افتادم که کمر آیستتان و گرفت و بعد اون 

ی کردم. تند رومو برگردوندم. ارکستر حرفای لعنتی و بهم زد. ناخداگاه یه بغض بد
اعالم کرد بریم شام. الهه و دایان باهم و دلناز و علیرضا دست تو دست هم رفتن. 

 منو مامانم کنار هم. دستمو وور دست مامانم حلقه زدم
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رفتیم سالن شام. کباب و زرشک پلو بود. با یاد اون صحنه کل شامم کوفتم شد. از 
کردم فراموش کنم بدتر یه چیزی میشتتد هرچی ستتعی میاول اشتتتباه بود اومدم. 

 این قضیه رو میکوبند تو پیشونیم که دالرام فراموش نداریم تو یه بدبختی

 شام و به زور از حلقم کردم پایین و زودتر از هنه رفتم تو جام نشستم

 :سارا داشت رد میشد با دیدن من گفت

 تو سالن برای شام هستنعزیزم چرا اینجا تنها نشستی. خطرناکه. همه  -

 ممنون من شامم و خوردم -

 مطمئنی؟ چرا انقدر سریع؟ -

 دیگه خوردم ممنون -

سرم پایین بود و به کسی که چندماهه تمام فمر و  شک نگام کرد و رفت.  سارا با 
شت. به  شقابی پر از کباب و جوجه گذا شه فکر کردم. یهو یکی جلوم ب ش ذکرم پی

 به سامی. قلبم تند تند زد. با اخم نگام میکرد صاحب دست نگاه کردم رسیدم

 شام چرا نخوردی -سامی: 

 :حرفی نداشتم باهاش بزنم. با اخم بدون اینکه نگاش کنم سرد و کوتاه گفتم

 خوردم -

 سارا گفت نخوردی -

 :با حرص گفتم

 میشه ولم کنی. خوردممممم -

م. بشقاب و برداشت با اخم نگام کرد. چشم غره ای زدم و سرمو انداختم تو گوشی
 :و گفت

 لجباز -
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رفت. آره. یکی میشتتتم بدتر از خودت. جوری عذابت میدم بفهمی از دستتتتت چی 
ست دارم. برو  شعوری که هنوزم به این توجه نمیکنی چقدر دو شن. انقدر بی میک
به آیسان جونت بده غذا رو کوفت کنه. تو که با کارات همه چیو برام کوفت کردی 

خیلی دلم میخواستتت همین حرفا رو بهه بگم ولی حیف. کم  دیگه چی میخوای.
 کم همه اومدن تو باه

 :دوباره آهن  به راه افتاد. ارکستر بعد از چند دقیقه گفت

ایتجا جشتتن تولد هستتت ولی میبینم خیلی زوجهای خوشتتگلی هستتتن اینجا؟  -
 آهن  بذارم میاید تانگو

 همه متاهال داد زدن بله

 یذارم بیاید وسط بترکونیدپس آهن  و م -ارکستر: 

 .یه آهن  از گروه ِسون بند گذاشت

دلناز و علیرضتتتا رفتن. الهه و دایانم. مهمونا هم بیشتتتتریا رفتن. نگاه میکردم به 
 .کردمرقصشون. خودمو سامی رو تصور می

 به سامی خیره شدم. آیسان رفت پیشه و به زور کشوندش وسط

میکنم. بیشتر از این خوردم نکن. سامی سامی بهه بگو نه بگو نمیرقصم. خواهه 
سامی  سامی انداخت.  شو دور گردن  ست سان د شد. آی سان خیره  اخم کرد و به آی
شکا هجوم آوردن  ضعیف تحمل نکردم. ا سان. باز من  شت رو کمر آی شو گذا دستا
 به چشام. برای اینکه کسی نبینه سریع از گارسون پرسیدم دستشویی از کجاست

شونم داد. رفتم ب ستادم. ن ستم. جلوی آینه و روشویی وای شویی. در و ب اال تو دست
صدای بلند زدم زیر  شنید. با  صدای گریه هامو نمی صدای آهن  بلند بود و کسی 

 گریه. به نزدیک بودنشون فکر کردم. خیلی برام داشت گرون تموم میشد

م. نمیخواستم عشقم نزدیک یه دختر دیگه باشه. خدایا تمومه کن چقدر درد بکش
کسی وارد شد. تو آینه    یهو در باز شد. تند اشکامو پاک کردم و شیر آب و باز کردم

 نگاه کردم
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 با دیدن سامی سه متر پریدم از ترس هوا. عین

 عین برق گرفته ها برگشتم. سامی کتشو در آورده بود و با پیرهن سفید بود

 حالت خوبه؟ -سامی: 

باهام حرف میزنی؟چرا انقدر برات مهم  مگه نگفتی حرف نزنیم باهم. چرا انقدر  -
 شدم؟ گفتی دست از سرت وردارم. برداشتم تو مرا االن ول نمیکنی

 :سامی اومد چیزی بگه که با دیدن چشام گفت

 دالرام چشات چرا قرمزه -

شروع به  صورتم کرد. از این حرکته اونم تو این تنهایی قلبم  شو قاب  ستا بعد د
ساس کردم تم صورتم رجوع آوردن و در عرض تپه تند کرد. اح ام خون بدنم به 

 کردم دارم آتیه میگیرمچندثانیه قرمز شدم. انقدر گرمم بود که احساس می

 حسم خیلی بد بود. صدای قلبمو میشنیدم. حس میکردم سامی هم االن میشنوه

سامی با نگرانی و ناراحتی انگشت شصتشو رو صورتم به صورت نوازش تکون داد 
 :و گفت

 یه کردی؟گر -

یدی  حالمو خوب میکنی؟ قول م هت بگم آره تو  یه کردم آره. ب گاهه کردم. گر ن
بد  تا ا بغلم کنی بگی دیوونه گریه برای چی تو مال خودمی؟ بگم آره میگی بمون 

 پیشم؟ بگم آره صورتم و غرق بوسه میکنی؟ بگم آره میگی منم عاشقتم؟

خندی. تصمیم میگیری بیشتر دع نمیگی. هیچ غلطی نمیکنی. به حال بدم جاش می
 با کارای مزخرفت عذابم بدی

 سامی انگار خسته شده بود از سکوتم

 چرا جواب نمیدی -سامی: 

 جوابی ندارم بدم -من: 
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 انقدر سخته آره یا نه -

هرکاری بکنم به تودربطی نداره. عین کارای تو که به من ربط نداره. االن دوست  -
 غوغا میکنه دخترت نبینه ما تنهاییم دوباره

 دوست ندارم مزاحم زندگی ایده آل تو و دوست دختر خوشگلت شم

 ...دالرام اینطوری نگت -

 :تند هوله دادن عقب و گفتم

 بی رحم. خیلی بی رحمی -

بعد اشتتکام ستترازیر شتتدو تند رفتم بیرون. از اول اشتتتباه محض بود اومدنم. غرور 
یدم آخه؟ انقدر خار و حقیری خودمو خورد کردم. میومدم خوشحالی آیسان و مید

دیگه دالرام. برای دیدن مردی که حتی ذوست نداره تو باهاش حرف بزنی پاشدی 
اومدی اینجا. تند رفتم سر میز خودمون. همه نشسته بودن. کیفمو برداشتم و تند 

 مانتومو پوشیذم

 ِاع واع کجا؟ -دلناز: 

 منو مامان میریم خونه. من خیلی خسته ام -من: 

 ...آخه ما که تازه -: مامان

 من خیلی خسته ام -من: 

 چیشد یهو آخه. چرا انقدر قرمز شدی؟ -علیرضا: 

 حالم خوب نیست میخوام بخوابم -

سونم خونه. االن خانواده الهه  -دایان:  شما بمونید. من دالرام و الهه رو میر شه  با
 هم مطمئنا نگران شدن

 ...آخه نه -الهه: 
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شه نمیومد سمی با دایان  انگار الهه خو بره خونه. اولین مهمونی بود که به  ور ر
 :داشت میرفت. تند گفتم

نه شما بمونید. اگه مامان وله میخواد بمونه اصال مشکلی نیست من تنهایی با  -
 اسنس میرم

نه. این وقت شب دیره. من تورو میرسونم برمیگردم. الهه اگه تو میخوای  -دایان: 
 بیامبمون من دالرام و برسونم 

 آره میخوام بمونم -الهه: 

 پس بمون من زود میام. پاشو دالرام -

تند مانتو پوشتتیدم. زود از این جهنم خارج بشتتم. همراه دایان رفتیم پیه ستتارا. 
 سامی و آیسان و مامان سامی پیشه بودن

 من یه سر دالرام و ببرم خونه برمیگردم -دایان: 

 :روبه سارا گفتم

ید من یکم خسته هستم. امیدوارم صد و بیست سال زنده تولدتون مبارک. ببخش -
 باشید و به آرزوهای قشنگتون برسید

 :سارا با مهربونی بغلم کرد و گفت

 عزیزمممم. چقدر مهربون. ممنون عزیزم -

 :از بغله بیرون اومدم. به مامان سامی هم لبخندی زدمو گفتم

 خوش از دیدن شما هم خوشبختم. خیلی ممنون ازتون. شبتون -

سامس و  ستم نگاش کنم. از اینکه کنار  صال نتون سامی چیزی بگم. ا ستم به  نتون
 آیسان یودم حس بدی داشتم. از اونور سامی خیره داشت نگام میکرد

رفتیم ستتوار ماشتتین شتتدیم. تو کل مستتیر ستتکوت کردیم. حواستتم یه کارای تو 
شم میکردم که انفدر نزدیکمه و شویی بود. از اینکه حتی فکر ست صورتم و گرفته  د
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ته قلبم خالی میشتتد چه برستته از نزدیم. االن در تعجبم چطور من همون لحشه از 
 ابنهمه نزدیکی غه نکردم

رسیدیم خونه. رفتم باال. دیدم دایان هم پست سرم اومد خونه. رفتم سمت پله ها 
 :که برم اتاقم. گفتم

 تو میتونی بری من در و قفل میکنم. میخوام بخوابم -

چیزی نگفت. اخم کرده بود. بیخیال رفت اتاق. رو مبل نشتتستتتم. یهو دایان  دایان
 در و باز مرد و اومد تو و در و بست . با ترس نگاه کردم

 چیزی شده؟ -من: 

 اومد رو تخت روبه روم نشست

 اینو من باید بپرسم. دستشویی بودی؟ -دایان: 

 اونجا؟ آره -

 سامی هم بود؟ -

هاییم خونه . نکنه غیذته باد کنه بزنه گردنمو از وستتط برق گرفته نگاش کردم. تن
 :نصف کنه. با ترس گفتم

 نه -

 چرا دروه میگی؟ -

 باور کن -

ستتامی چندثانیه بعد اینمه تو رفتی دستتتشتتویی از آیستتان جدا شتتد و اومد  -
 همونجایی که تو رفتی

 دایان باور کن چیزی بین ما نشده قسم میخورم -

 :اخم کردووسرشو انداخت پایین و گفت دایان خیره نگاهم کرد .

 عاشق سامی شدی؟ -
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جا خوردم. رنگم فکر کنم پرید. حس کردم یه لحشه خون تو رگام جریان نداره. به 
 شدت سردم شد

تو عاشقشی جون وقتی اسمه میاد رنگت میپره مثل االن. معلوم نیست  -دایان: 
سان میاد ا سم آی خمات خود به خود میره چیشده که چندروزه افسرده ای. وقتی ا

ست تو  سامی بود. معلوم نی س  اخالق. کل مهمونی چشمت به  شی  تو هم و می
 ....اونم از نگاه های سامی که  گرفتی.  اون پنجشنبه چیشده تو بعد اون افسردگی

دیگه نمیتونستتتم به حرفاش گوش کنم. خا ره ها دوباره یادآوری شتتد برام. اون 
دنای سامی و آیسان. وقتی سامی دستشو انداخت دور پنجشنبه لعنتی. تانگو رقصی

 :گردن آیسان. یهو یا گریه و جین گفتم

 تمومشششه کننننن -

 :افتادم زمین و با گریه گفتم

 آره آره عاشق اون لعنتی شدم -

 :دایان تند پایین نشست روبه روم و بغلم کرد. با گریه گفتم

میدونم االن عصتتبی هستتتی که دایان توروخدا. توروخدا کاریم نداشتتته باش.  -
سنم االن کمه  شه. میدونم  سر به تنم نبا شده و میخوای  ستت  شق دو خواهرت عا

 ولی تقصسر خودم نیست. توروخدا کاریم نداشته باش

 :دایان موهامو بوسید و با لحن آرومی گفت

دالرام چرا انقدر ترستتیدی؟ من کاریت ندارم. من میدونم تو قضتتیه منو الهه رو  -
کردی. الهه به من گفت خودم وعاشتتق شتتدم حستتتو درم میکنم. میدونم درستتت  

سه. من برادرتم حق ندارم تو زندگی تو دخالت کنم  شنا سال و نمی سن و  شق  ع
 چون زندگی، زندگیه خودته. تو حق داری اداره کنی زندگیتو

من فقط در نقه یه برادر باید راهنمات باشتتتم. بهت بگم با کی باش با کی نباش 
 من حق دخالت ندارم وگرنه
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شون داد مه آدم تحصیل کرده ای هست.  شعور دایان به وجد اومدم. ن از اینهمه 
 اینکه شعور و فهم این چیزا رو داره

بعدم سامس خیلی پسر خوبیه اینو جدی میگم. اهل هیچی نیست و آدم  -دایان: 
 تحصیل کرده ای هست

 خودش تو رابطستفقط در تعجبم چرا اینهمه آدم چرا سامی. سامی مه 

 با گریه بیشتر رفتم تو بغل دایان

ست نداره. اینکه من چقدر بیچاره ام. اینکه  -من:  شکل منم همینه اینکه منو دو م
 تا عاشق یکی شدم اون عاشق یکی دیگست

 دایان حرفی نزد و موهامو نوازش کرد گبعد چند دقیقه پاشد و اومد که بره

 در و از پشت قفل میکنم. خطرناکه لباستو عوض کن بخواب. من -دایان: 

 دایان. چیزی به سامی نگو -من: 

 :جیزی نگفت. با التماس گفتم

 ازت خواهه میکنم -

 شب بخیر دالرام. جایی نری یه وقت -

 رفت و در و بست. خدایا خودت کمک کن لباسمو عوض کردم و خوابیدم

~~~ 

بت میکردم. هم مدی معلم دینی صتتتح خانم مح با  مه داشتتتتم تلفنی  مان دک ز
 آسانسورم زدم

 اون قسمت سبزا سوال نمیاد ٢۵یعنی از صفحه  -من: 

 نه گفتم اون قسمت نمیاد ولی پایینه اون متنه میاد مطمئنا -محمدی: 

 باشه دستتون درد نکنه -
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همزمان مامان ستتامی وارد ستتاختمون شتتد. تو دستتته پالستتتیک میوه بود خانم 
 خیلی خوشگلی بود

 ا لبخند بهه سالم گفتمتلفنو قطع کردم و ب

 سالم عزیزم. وای چقدر گرمه بیرون -فرزانه: 

 آره خیلی -من: 

آسانسور باز شد. در و باز کردم و به مامان سامی تعارف کردم بره تو. منم رفتم تو. 
 ها رو گذاشت پایین. دکمه سه و چهار و زدمپالستیک

ی غذا فقط هوا خورده. دستم شکست. فکر کنم سامی تو این چندسال بجا -فرزانه: 
 یخچاله خالی بود

 لبخندی زدم. شاید آیسان براش درست میکرد

 دستم شکست اینا رو خریدم -فرزانه: 

 خسته نباشید -من: 

 ممنون گلم -

 در باز شد و من باید بیرون میرفتم ولی موندم بسته شه. مامان سامی تعجب کرد

 دها سنگینه بهتون کمک میکنم ببریپالستیک -من: 

 ...واای عزیزم. دستت دردنکنه اصال منشورم -فرزانه: 

 نه نه میدونم. فقط به عنوان کمک -

 دختر مهربونم. تو آیسان و میشناسی -

 هوووف آره ازش متنفرم. رقیب عشقی منه

 همکالسی منه -من: 

 ....آخه من موندم با این انتخاب سامی -
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سف تکون داد. پس  شانه تا شو به ن سر سان بدش میاد. چیزی نگفت و  اینم از آی
 ناخداگاه لبخندی زدم. در آسانسور باز شد

سه تا هز پالستیکای سنگین و من برداشتم. مامان سامی دوتا رو برداشت و در و 
شلوارک و  شد.  شای خواب آلود ظاهر  سامی با چ شد.  زد. بعد یک دقیقه در باز 

 :از کرد و گفترکابی ورزشی مشکی پوشیده بود. با دیدن من کامل چشاشو ب

 دالرام -

بعد مامانشتتتو دید. بهه محل ندادم. فکر کنم مامانه فهمید بهه بی توجهی 
 میکنم

ها رو از دستم گرفت. دسته موقع گرفتن پالستیکا به دستم سامی تند پالستیک
خورد. عین برق گرفته ها نگاش کردم. چون خم شتتتده بود خیلی نزدیک به هم 

 بودیم. اونم نگام کرد

 شاش زل زدم. میشه انقدر جذاب نباشی؟به چ

سامی دور شدم. نگاهم کرد. میدونستم  سارا مارو به خودمون آورد. تند از  صدای 
 بیه از حد االن قرمز شدم. مامان سارا اومد

 سالم -سارا: 

 سالم -من: 

سته بود. مامان  سرش ب شت  شو پ شیده بود. موها سرتا پا یه لباس نخی قرمز پو
 :ت پشت کمر منو گفتسامی دستشو انواخ

 دالرام جان لطف کردن تا اینجا وسایلمو آوردن. سنگین بودن -

 کاری نکردم. با اجازتون  -من: 

 عزیزم بیا تو -سارا: 

نه االن باید برم خونه بعد برم بیرون. عجله دارم انشتتتااهلل یه وقت دیگه.  -من: 
 ممنون. خداحافظ
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س سوم و زدم. د سور و دکمه  سان شتم رو قلبم. تند تند میزد. تند رفتم تو آ تمو گذا
 وقتی به چشاش فکر میکردم قلبم تند تند میزد

 کردرفتم خونه. دلناز داشت تلفنی صحبت می

باشتته  -... -مراقب باشتتا. توروخدا رستتیدی هرجور شتتده به من زن  بزن  -دلناز: 
 عشقم خداحافظ. مراقب باش

 :قطع کرد. مامان گفت

سالمت برمیگرده. نگران نباش عزیزم بار او - ستان. به  ست که میره تاجیک له نی
من دارم یه ستتر میرم خونه خالتون. تا شتتب اونجام. اگه شتتام اونجا بودم بهتون 

 زن  میزنم. خیلی وقته ندیدمه

ستان  ضا قرار بره تاجیک ضا بود. علیر سه به علیر سرمونو تکون دادیم. دلناز حوا
 بخا ر کارش. دایان اومد بیرون

س شرت  سوئیچشو یه تی شی و کیف پول و  شلوار جین. تند گو شیده بود با  فید پو
 برداشت

 بریم. دالرام میخوای بری خونه بهار؟ -دایان: 

 آره میریم برای امتحان ترم فیزیک بخونیم. اولین امتحانه -من: 

 بیا برسونمت -

 آخه خونه باباشه. مسیر شما با من یکی نیست -

 بیا خواهرم عیبی نداره -

ان رفتیم سوار ماشین شدیم. از موقعی که فهمیده بود عاشقم خیلی حواسه با مام
یه من بود. مامان جلو نشست من پشت. اول مامان و رسوند و بعد منو برد سمت 

 خونه بهار

 دستت دردنکنه داداشی. خداحافظ -من: 
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 دال -دایان: 

 بله -

 من شب نمیام خونه. خونه الهه هستم تنهاست امشب -

 :ونی زدم و گفتملبخند شیط

 میبینم از صبح عجله داری -

 بروبابا زنم تنهاست دارم میرم -

 سعی کردم نخندم

 چرا میخندی؟...میگم نخند. درد برو گمشو پایین بی ادب -دایان: 

خندیدم و گونشتتو بوستتیدم و پیاده شتتدم. رفتم خونه بهار. رستتپینا هم اومد. ستته 
 نفری هم درس خوندیم هر حرف زدیم

 یک شده بود. کتاب و بستمهوا تار

 بچه ها من برم خونه دیگه -من: 

 آره بیا نصف مسیر و باهم بریم -رسپینا: 

 حاال بودید که -بهار: 

ببین به شتب میفته دایانم نیستت که.  رفای خونه ماهم الت و لوت زیاده  -من: 
 سریع برگردم

 باشه -

 بوسیدمه و کتابمو گذاشتم تو کیفم. رسپسنا هم بلند شد

 بهار ما میریم دستت دردنکنه -رسپینا: 

 کاری نکردم مواظب باشید  -بهار: 

 باشه -من: 
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میخواید اصال به بابام زن  بزنم االناست دیگه سرکارشون تعطیل شده باشه بیاد  -
 شما رو هم برسونه

 نه نمیخواد میریم نگران نباش -من: 

 .با رسپینا رفتیم. یکم حرف زدیم تا مسیرمون جدا شد

 لی تاریک شده بود. نزدیکای خیابون خونمون بودم که خیلی خلوت شده بودخی

شتم  سوت زدن. با ترس برگ شروع کردن به  سیدم. یهو چندنفر  شتم میتر دیگه دا
 دیدم چهارتا پسر خیلی له دارن پشتم راه میان. قدمامو تند تر کردم

 حاال چرا فرار میکنی -یکی از پسرا: 

گه حس میکر  ندتر رفتم. دی یک بود و خلوت. عجب غلطی ت تار یدوئم.  دم دارم م
 کردم. ای کاش با بابای بهار میومدم

 :یکی دیگه از پسرا گفت

 چقدرم خوشگلی -

احساس کردم یکیشون دستشو گذاشت رو شونم. وایستادم و شروع کردم به بلند 
 قدم میرفتم رسیده بودم ١۵جین زدن نزدیک خونه بودم. 

 ر ماشینه میشه. بلند نز جین زدماحساس کردم سامی داره سوا

 جین چرا خانمی -پسرا: 

بلند بلند جین میزدم و کمک میخواستتتم. فکر کنم همون مردی که فکر کنم ستتامی 
 بود دویید سمت من

 خود سامی بود. با دیدن من داد زد دالرام

شتم با گریه  سرا دا سی که از اون پ سمت خودش. با تر شید  و تند اومد و منو ک
 ه سامیچسبیدم ب

 داشتید چه غلطی میکردید -سامی: 
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 کاری نکردیم این خانم زیادی بزرگه کردن  -یکی از پسرا: 

 گورتونو گم کنید یاااال -

بعد دست منو گرفت و برد سمت ماشینه. انقدر ترسیده بودم میلرزیدم. از ترس 
 نمیتونستم ازش دور شم. نگاهم کرد

 موهامو آروم نوازش کرد

 شب تنهایی میری بیروناین وقت  -سامی: 

 داشتم برمیگشتم -

ها خیلی  - جا ها این یدونی این موقع  ن  نزدی. نم تاکستتتی ز یا  یان  به دا چرا 
 خطرناکن

 :تنها کلمه ای که تونستم اون لحشه بگم این بود

 ببخشید -

 هیسسس. حالت خوبه االن -

 سرمو تکون دادم. بهه نگاه کردم. چقدر خوشگل شده بود

ده بود با تیشرت مشکی. یه کت بلند کرمی نزدیک به قهوه ای شلوار مشکی پوشی
 پوشیده بود

 کفشه هم همون رن 

 بیا تا باال باهات بیام -سامی: 

 نه نمیخواد -

 :با اعصبانیت دستمو گرفت و گفت

 دالرام تموم کن این لجبازیا رو -

 :هوله دادم و با داد گفتم
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ا دست از سرم برنمیداری. به خودت شروع کردی. دست از سرت برداشتم تو چر  -
 قدر کافی اونروز منو موردلطفت قرار دادی دیگه کافیه

 :سامی با ناراحتی نگام کرد و گفت

 ...دالرام منو ببت -

 نمیخوام حرفی بزنی. ممنون نجاتم دادی. خداحافظ -

تند رفتن آسانسور. دکمه سوم و زدم. در داشت بسته میشد که سامی تند اومد تو 
بهه محل ندادم. رسیدیم به  بقه سوم. بیرون رفتم دیدم پشت سرم  آسانسور.

 اومد. با اعصبانیت نفس عمیقی کشیدم. رفتم در زدم

سامی رو حس میکردم.  سنگینی نگاه  سرم بود. هوووف دلناز در و باز کن.  شت  پ
 تند تر در زدم

 دالرام به حرفام گوش کن -سامی: 

وام با حرف زدن باهات زندگیتو خراب گوش نمیدم. بستتته دیگه برو. نمیخ  -من: 
 کنم

 اینطوری نگو دالرام -

 چرا انقدر برات مهمم هاااا؟ -

نگاش کردم. بهم نگاه کرد. سکوت بود. تو چشاش نگاه کردم. حرفی نداشت بزنه. 
 نبایدم حرفی میزد

به تلفن  باره در خونه رو زدم. چرا جواب نمیده آخه. جایی که قرار نبود بره.  دو
ن  زدم جواب نداد به گوشی دلناز زن  زدم محال بود گوشیشو جواب نده خونه ز 

 ولی بازم جواب نداد

 یهو نگران شدم

 باز کن دلناز چیشده آخه -من: 



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

271 

 

 شاید جایی رفته کلید بنداز دیگه -سامی: 

 ندارم -

 پس برو خونه ما خواهرمو مادرم هستن بمون تا بیان -

 اازنه دلناز خونه بود مطمئنم.. دلناا -

با ترس دوییدم رفتم پایین. یه دلشتتوره عجیبی گرفتم. خدایا چیزی نشتتده باشتته. 
تند رفتم پایین تو حیا  ستتتمت جایی که کلیدهای یدک و میذارن. کلید واحد 

 خودمونو برداشتم و دوییدم از پله ها رفتم باال. سامی تعجب کرده بود

 :در و باز کردم. با ترس اسم دلناز و صدا کردم

 ااازدلن -

 نترس شاید بیزونه -سامی: 

 نه بیرون نیست مطمئنم. دلناااااز. دلناااز خواهر کجایی -

سامی پریدم  صدای بلند  شویی و باز کردم نبود. حمومم باز کردم نبود. با  ست در د
 پیه آشپزخونه بود

 دالاارام -سامی: 

خداگاه تند دوییدم ستتمت آشتتپزخونه. با دیدن خواهرم که کف زمین افتاده بود نا
 جین کوتاهی زدم. چیشده آخههه

 :دوییدم رفتم پایین پاش. با گریه گفتم

 خواهر... خواهر توروووخدا بلند شو چیشده آخه. دلناز چرا رنگت پریده -

 بدو لباساشو بیار ببریمه بیمارستان -سامی: 

 سامی توروخدا یه کاری کن -

 برو لباااساشو بیار چرا وایستااادی -
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شو آ  سا سامس بغله گرفت. تند تند رفتیم از پله تند لبا وردم. به زور تنه کردم. 
ها پایین. پشت نشستم. سامی دلناز و پت گذاشت. سر دلناز رو پاهام بود. سامی 

 سریع نشست و حرکت کرد

 توروخدا دلناز چشاتو باز کن. آخه تو از صیح ِچت شده. خواهری توروخداااا -من: 

 نمیشه. البد فشارش افتاده آروم باش دالرام چیزی -سامی: 

 سامی توروخدا عجله کن من میترسم -

 باشه چشم -

 سرعت رفت

~~~~ 

سته بود. با گریه  ش سامی ن دکتر رفت تو اتاقی که دلناز بود. با ترس منتشر بودم. 
 :روبه سامی گفتم

 بگو چیزیه نمیشه -

 :اومد پیه من. دستاشو رو شونه هام گذاشت و گفت

شارش افتاده. خواهرت مگه از قبل بیماری دالرام از چی می - سی عزیزم؟ البد ف تر
 داشته؟

 نه -

 پس نترس -

سامی مردد نگاهم کرد. نگاهه کردم. دل  سرمو انداختم پایین. آروم گریه کردم. 
و زد به دریا و بغلم کرد. نمیدونم چی توصیف کنم اون لحشه هارو. چرا میخواستم 

 چی میشه ادامه داشته باشه زمان وایسته و من تو بغله غرق شم.

 بیا بشین دالرام -سامی: 
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رفتم نشتتستتتم. تو اون وضتتع لبخندی زدم. ستتامی گفت میره آب میاره. من هنوز 
 محو اون حرکته بودم. بغله

 دکتر اومد. دوییدم رفتم سمت دکتر

 چیشد؟ -من: 

 دیشب چه غذایی خوردید -دکتر: 

د از صتتتبحه خواهرم همه خواهرم با شتتتوهرش بیرون بود. مره خریدن بع -
 میگفت حالت تهوع دارم

شید.  - ِسُرم زدیم نگران نبا شون  شون افتاده بود. به شار شدن. ف سموم  سته م در
 ِسُرمه تموم شد مرخصه

 ممنون -

رفت. ستتامی با یه لیوان آب اومد ستتمتم و پرستتید چیشتتده. توضتتیح دادم. رفتم 
 نشستم. نشست کنارم

 سرم پایین بود

 ممنون -من: 

 با منی؟ -: سامی

 تو امروز دو بار کمکم کردی. نمیدونم اگه نبودی تو این دوبار چی میشد -

 :آروم نگاهه کردم. سرشو انداخت پایین و گفت  با لبخند نگام کرد.

گاهی آدما مشتتکالتی تو زندگیشتتون دارن که نمیتونن ازش بگذرن. گاهی هم  -
لی انقدر ستتخته کع میخوان بیخیال باشتتن ولی نمیشتته. گاهی هم حل میشتته و

نمیتونی از یاد ببری اون مشتتتکلو. نمیگم هیچکس مشتتتکلی نداره. هرکستتتی یه 
مشکلی تو زندگیه داره. کسی بدون مشکل نیست. گاهی با خودم میگم ای کاش 
اصال نمیومدم ایران. همون سوئیس میموندم. من پدر نداشتم من باید باال سر مادر 

شتم. خواهرم و خواهرم میموندم ولی بخا ر کارم  شور غریب تنها گذا اونا رو تو ک
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ضی اوقات فکر میکنم  سرش معتادش کرد. بع ست پ شد وقتي من رفتم. دو معتاد 
افتاد. مامانم  عنه های فامیل و نمیفهمید. اگه من بودم خواهرم به این روزا نمی

بعضتتتی اوقات از خودم بدم میاد که چقدر آدم خودخواهی هستتتتم. اومدم ایران 
شتر گفتم ک شونو ببرن ولی بی ارمو میکنم پول میفرستم برای مامانم اینا لذت زندگی

مانم وقتی خواهرم معتاد شتتتده بود میفتم  ما یاد گریه های  خراب کردم. وقتی 
ست دارم بمیرم. وقتی ست دارم   یاد  دو شده بود میفتم دو اینکه خواهرم داغون 

 بمیرم

سر به تن هیچک ست دارم  شم که دو صبی می ست دارم اینا انقدر ع شه. دو س نبا
یاد  بد حرف زدم از همین روزای نحس بود.  هات  با گه  باشتتتن. اونروز ا خواب 
ساعته که رو مخمه. وقتی دعوا  ست و چهار سان هم بی صبح. آی خواهرم بودم از 
ستم چیزی بگم که ناراحت  گرفتید و میگفتم تموم کنید بخا ر همین بود . نمیخوا

مقم با تو اونطوری حرف زدم. میخواستتتم در اصتتل شتتید. ولی تموم نکردید من اح
آیسان و ساکت کنم با تو اونطوری حرف زدم. وقتی چشای اشکیتو دیدم دوست 
سامی تو چقدر خودخواهی  شم پیچید. گفت  صدایی تو گو شتم بمیرم. بازم یه  دا

 چیکار کردی با این دختر

شت و عذرخواهی وقتی میدیدم شبیه افسرده ها سر کالس منی میخواستم بیام پی
 کنم و بگم این سامی خودخواه و ببخه

 ولی میدونم انقدر بهت بد گفتم که جای ببخشی نیست

ستتتعیمو کردم ولی نبخشتتتیدی. وقتی روز جشتتتن انقدر تورو داغون دیدم خیلی 
 نارحت شدم

 من فقط ازت یه چیز میخوام. منو ببخشی حتی شده برای آخرین بار

 طور میتونستم نبخشمهنگاهه کردم. سرش پایین بود. چ

شه. نگاهه  ضافه  شکالته ا شکل داره با دلخوریای من به م چطور وقتی انقدر م
 کردم. صاف نشست و نگام کرد
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 نتونستن تحمله کنم. با چشای اشکی سر تکون دادم

 لبخندی زد

 سفت گردنشو گرفتم و بغله کردم. جا خورد

 :ولی بعد چندثانیه اونم بغلم کرد. با گریه گفتم

و خودخواه نیستتتتی. تو نباید با این فکرا زندگیتو خراب کنی اینو جدی میگم. ت -
 خواهرت یه اشتباهی کرد و خودش از پسه بر اومد. تو نباید ناراحت باشی

 یهو یه صدایی اومد سریع از هم جدا شدیم

 برگشتیم. چیییی؟

 نهردوی ما جشامون از شدت تعجب گرد شد. این اینجا چیکار میکنه. خدایه م

شد. این اینجا چه  شک  شاش پر از ا سته لیوان افتاد با دیدن ما. چ سان. از د آی
 غلطی میکنه

 :دویید رفت. سامی زیرلب گفت

 اینجا چیکار میکنی تو -

نه. چرا بهترین  مارو ول نمیک جا  یا چرا هیچ  خدا بال آیستتتان.  فت دن یید ر دو
 فرصتمونو خراب کرد. لعنتیییی

~~~ 

 نگران نباش مامان -من: 

 مامان: + توروخدا بگو کدوم بیمارستان

داریم میایم خونه دیگه نیاز نیست بیای. به دایتن خبر بده فقط نترسونه. دلناز  -
 االن حاله خوبه

 باشه سریع بیاید توروخدا +
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 باشه مامان من. چشم داریم میایم -

سامی کمک کرد دلناز ب شه. باهم رفتیم خونه.  شو بپو ره به دلناز کمک کردم مانتو
خونه. دایان تند در خونه رو باز کرد. البد برگشتتتته بود خونه. الهه هم بود. همراه 

 مامان اومد دمه در

 دایان با شک به من و سامی نگاه کرد

دلناز تشتتکری از ستتامی کرد و رفت تو. الهه و مامان کمکه کردن. دایان با شتتک 
 :گفت

 چرا شما دو نفر باهمید -

د دمه در خونه از من کمک خواستتتت تا دلناز خانم و ِاممم. دالرام اوم -ستتتامی: 
 برسونم بیمارستان. االنم من میرم خونه

 نه داداشم بیا تو. واقعا ممنون ازت -

 کاری نکردم دایان. من میرم -

 :تند گفتم

 سامی ممنون -

 سامی برگشت و نگاهم کرد. لبخندی زد و سرشو تکون داد و رفت

~~~~ 

 • یک ماه بعد •

 رده رو دادم کناربا لبخند پ

دو روز از روزی که کنکور دادم میگذره. با ا مینان همه رو زده بودم. البته خیلیا 
 رو شک داشتم ولی یه حسی میگفت دانشگاه تهران قبول میشم

 لباسی که از قبل آماده کرده بودمو پوشیدم

 میخواستم این چندوقت و برم رشت تا موقع اعالم نتایج
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 از. دایان و دلناز نشسته بودنالبته بعد عروسی دلن

 من دارم میرم -من: 

 مراقب باش -دلناز: 

 باشه خداحافظ -

 خداحافظ خواهرم -دایان: 

ستم  شده بود. میخوا شون تحویل دادم. حالم خیلی بهتر  سی به لبخندی زدم و بو
شد  سه تموم  شت تو خونه خودم. اتاق خودم. پیه مامان و بابام. بعد مدر برم ر

 دیگه

 وشحالمخیلی خ

 شیرینی که سفارش داده بودمو رفتم گرفتم و رفتم سمت مدرسه

ضا کنن.  سه. باید چندتا برگه رو ام سامی گفته بود امروز همه معلما باید برن مدر
 منم میخواستم برم برای عذرخواهی این چندسالی که اینجا بودمو اذیتشون کردم

 وارد مدرسه شدم. گوشه و کنارش خا ره بود

ستادنمون. دعواهامون صف وای شه. والیبال بازی کردنمون.  شستن اکیپمون گو ، ن
 رفتم اتاق معلما. با لبخند دری زدم. صدای خانم سرمد اومد

 بفرمایید -سرمد: 

 وارد شدم. همه از دیدنم تعجب کردن فقط سامی با لبخند نگام کرد

 خسته نباشید -من: 

 ممنون -معلما: 

 سالم خانم سرمد -من: 

شیطونیاتو ببینم تا -سرمد:  سال بعد قرار نیست  شدم تو رفتی دیگه هم  زه راحت 
 باز برگشتی
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بعد خندید. معلما هم خندیدن. شیرینی رو گذاشتم رو میز. پریدم بغل خانم سرمد. 
 حانم سرمد هول شد و دو قدم عقب رفت

 اهلل و اکبر چیکار میکنیییی؟ -سرمد: 

 از بغله بیرون اومدم

سرمد باب -من:  شید. خیلی خانم  سال انجام دادم منو ببخ سه  ت کارایی که این 
 اذیتتون کردم ولی خیلی دلم براتون تن  میشه

سال برام  - سه  ستی. این  سال بعد نی شحالم که تو  وای جدی جدی من خیلی خو
 مثل عذاب شب قبر بود

 همه خندیدن

 خانم سرمد ببخشید دیگه -من: 

 :خندید و زد به شونم و گفت

م. منم ولم برات تن  میشه. امیدوارم بتونی یه دانشگاه خیلی خوب شوخی میکن -
 قبول شی

 ممنون -

معلمای خانمم بغل کردم. با آقای کشاف و سامی که فقط معلمای مرد بودن تشکر 
 کردم

من دیگه مزاحمتون نمیشتتم. امیدوارم همیشتته ستتالمت باشتتید. ما هم که  -من: 
 دیگه رفتیم. خداحافظ

رفتم بیرون. نستتیم خنکی میوزید. با تمام وجود وارد ریه هام خداحافشی کردم و 
کردم. به تمام مدرستته با لبخند نگاه کردم. دلم خیلی واستته تن  میشتتد. خیلی 

 خا ره داشتیم اینجا

چه خا رات خوب چه خا رات بد. دیدم ستتامی داره میاد ستتمتم. لبخندم و حفظ 
 کردم. سامی با لبخند اومد پیشم
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 دلت برای مدرسه تن  میشهنگو که  -سامی: 

 برای خودمم سخته باورش ولی آره -

 منم نمیتونم باور کنم -

 :خندیدیم. سامی با لبخند گفت

 میخوای جایی بری؟ -

 نه میخواستم برم خونه -

 پس بیا بریم یه سر یه کافه یکم حرف بزنیم -

 بریمتعجب کردم ولی اینکه کنارش باشم خیلی خوب بود. با سر تایید کردم که 

 سوار ماشینه شدم. سوار شد و رفتیم یه کافه. تا االن ندیده بودم

 انگاری دیروز این کافه افتتاح شده. خواهرم گفت -سامی: 

 آره منم ندیده بودم -

 بیا بریم ببینیم توش چطوریه -

رفتیم داخل باهم. نقلی بود. چندتا دختر اون گوشه نشسته بودن. با دیدن ما فکز 
وست دختر دوست پسر باشیم. عیبی نداره بذار چنین فکری کنن کنم حدس زدن د
 منکه از خدامه

 ولی حیف که فقط فکره

 من یه ِشیک شکالت و سامی یه چایی سفارش داد

 :وقتی برامون آوردن من گفتم

 یه سوال بپرسم جدی جدی میگی -

 نه شوخی شوخی میگم -

 نه توروخدا -



                 
 

 

 هستی صفرپور|  دالرام رمان

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

280 

 

 جانم -

 :با لبخند گفتم از این حرفه قند تو دلم آب شد.

 اونروز. یه ماه پیه تو بیمارستان بودیما. آیسان اونجا چیکار میکرد؟ -

 کی هست اصال؟ -

 چی؟ -

 این آیسان اصال کی هست ؟ -

 یعنی چی -

 من خیلی وقته چنین خانمی رو نمیشناسم -

 یعنی شما کات کردید -

 با اجازتون -

 چراااا -

صابم بود. این چ - صابم. اونروز از اول زیادی رو اع شکار اع شده بود ترا ن وقتم که 
شروع کرد به داد و بیداد منم گفتم خیلی این چندماه  ستان هم ما رو دید  تو بیمار
مراعاتتو کردم هرجی دلت خواستتتت گفتی ولی هیچی نگفتم بهتره جدا از هم به 

 زندگیمون ادامه بدیم و بعد اومدم باال پیه تو و خواهرت

 ا واست خوشحالم چون از نیت آیسان خبر داشتمباورم نمیشه. واقع -

 خوبه. حاال من یه سوال بپرسم -

 بپرس -

 شنیدم میخوای بری این چندوقت رشت. واقعا میخوای بری -

 آره خسته شدم دیگه از بس اینجا موندم -

 سامی با ناراحتی نگاهم کرد
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دیگه هیچوقت دالرام من باید یه چیزی بهت بگم چون اگه االن نگم شاید  -سامی: 
 نبینمت

 چیزی شده -

 آره -

 داری نگرانم میکنی چیشده بگو -

 تاحاال به هیچکس نگفتم یکم سختمه -

 نگران نباش راحت بگو من گوش میدم -

 دایان همه چیزو به من گفت -

گاهه کردم. ستتترمو  تت کنه که جلوس دهنتو نمیتونی بگیری. ن یان خدا لعن دا
 ی کردمانداختم پایین و با دستام باز

میخوای بگی تو هنوز واستتته این چیزا بچه ای؟ میخوای بگی عشتتتقتو تو  -من: 
دانشتتتگاه انتخاب کن؟ یا میخوای بگی عشتتتق چیه تو باید درس بخونی. من این 
 حرفا رو خیلی وقته شنیدم نگو بهم خواهه میکنم اگه حرفی غیر از این داري بگو

 انشگاهحرف که زیاده اما... خب در رابطه با عشق د -

 مطمئن باش بری داشنگاه عاشق بشی میام یه بالیی سرش میارم

 :با تعجب به سامی خیره شدم. خندید و گفت

شاید انقدر بزنمه که گم و گور شه. با داد بهه بگم یه بار دیگه به عشق من به  -
شمت. سی که مال منه نگاه کنی میک شت نگاه   ک ست دا سی که اول منو دو به ک

 میکشمت فهمیدی. حاال هم گورتو گم کنکنی زنده زنده 

با ناباوری بلند شتتدم. چی داره میگه این. شتتوخی میکنه. این حرفا رو داره با من 
 میگه. با دهن باز روبه روش وایستادم. با خنده نگاهم کرد. بلند شد
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اگه چندروز بخوای بری از تهران من از نبودنت میمیرم. دوست نداری که  -سامی: 
 ته بمیرهکسی که عاشق

 چی داری میگی؟ دوربین مخفیه؟ -

 نه واقعیته. همه چی واقعیته قسم میخورم -

 ...سامی اینا رو داری واقعی میگی دیگه یعنی تو منو -

من دوست دارم اونم خیلی وقته شاید از اونموقع که باهام حرف نمیزدی. داشتم  -
شدم. دیوونه. از دایان ممنون که کمکم کرد تا م نم حس واقعیمو بفهمم دیوونه می

 و قبول کنم

 خنده ای کردم. سامی هم خندید. پریدم بغله. سفت منو تو بغله فشار داد

 سامی من خیلی دوست دارم -من: 

 ....منم دوست دارم دالرام -سامی: 

 • پایان •

 

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 

 رمان کالف

 کهرمان الالیی بر 

 رمان نسل کرگدن

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%81/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b3%d9%84-%da%a9%d8%b1%da%af%d8%af%d9%86/
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 یک رمان مرجع رمان

یا نویسنده هستید و می خواهید که  درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و
شوند می توانید  شر  ساخته و منت شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل  رمان ها و 

 به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 رمانکاربر انجمن یک   Shohreh_elahرمان قال | 
 کاربر انجمن یک رمان  wereolfرمان برگزیده | 

  یخی( | دخترعلی نویسنده انجمن یکبرو )کوهرمان آیس

https://forum.1roman.ir/threads/113825/
https://forum.1roman.ir/threads/83904/

