
یه وقتایی تو زندگی برای حفظ یه چیزی که برات با ارزشه 
مجبوری دست به کاری بزنی که قلبا دوسنداری انجامش 

بدی..هرچند ممکنه اون کار خیلی برات گرون 
تموم شه خیلی چیزارو وز دست بدی..

 

دآلرام 
 

فصل سوم
 
 
 
 

از خواب بیدار شدم..
اولین روز از سال جدید..

سالی که اینطوری شروع شه خدا میدونه چجوری تموم 
شه..میدونم کارم اشتباهه اما مجبورم..

 
از اتاق اومدم بیرون..

چشمم افتاد به مامان و دالرام که توی حال نشسته بودنو 
داشتن چایی میخوردن..

مامان تا منو دید گفت..به به بالخره بیدار شدی!!



سالم کردمو گفتم..مگه ساعت چنده!!؟
دالرام خندیدو گفت؛چیزی به ظهر نمونده!!

نگاهی به ساعت انداختم..دیدم راست میگه ساعت نزدیک 
12 ظهره!!

 
گفتم وااای چقدر خوابیدم من!!چرا بیدارم نکردین خب!!

مامان گفت..یکسال رفتی سر کار حاال یه روز استراحت کن..
دالرام گفت نه معصومه خانوم(مادر من)..میگن شروع سال 

هرطور که باشی تا آخر سال همونطوری ای!!
 

خندیدمو گفتم..آخ جون پس تا آخر سال همش خوابم!!
 

مامان گفت؛باشه هرچقدر باید میخوابیدی تموم شد!!یواش 
یواش دیگه میخوای متاهل بشی آقا بابک!!دیگه  از خواب 

خبری نیس!!
 

دالرام خندیدو گفت؛نه بابا اینطوری نگین یهو منصرف میشه 
ها!!

 
 

منم زدم زیر خنده و گفتم..آره بابا حاال که اینجوریه زن بی 
زن!!



 
مامانم از جاش بلند شدو گفت..فعال برو دستو صورتتو بشور 

بعد مزه بریز..
 

گفتم اگه برم دستو صورتمو بشورم که نمکام میریزه!!
دالرام نگاهی کردو لبخندی زدو گفت..برو بچه پررو!!!

 
 

رفتم دستو صورتمو شستمو اومدم توو حال نشستمو چایی 
که مامان برام ریخته بود و برداشتم که بخورم..

 
بهاره در اتاقشو باز کردو اومد بیرونو به دالرام گفت بریم!!

دالرامم نگاهی به من کرد و گفت..بابک من و بهار تا یه جایی 
میریمو زود میایم..کاری بامن نداری!!؟

 
گفتم نه عزیز..فقط کجا میرین کی برمیگردین!!؟

بهاره پرید وسط حرفمون و گفت..خوبه از حاال نمیخواد به 
این مردا رو بدی!!میریم جایی زود میایم دیگه!!

نگاهی به دالرام کردمو گفتم..باشه برین مواظب خودتون 
باشین..

 
دالرام خداحافظی کردو با بهاره رفتن..



 
 

منم مشغول خوردن چایی شدم..
 
 

بعد از خوردن چایی بلند شدمو رفتم سروقت گوشیم..
دیدم ساالر چندبار زنگ زده..

شمارشو گرفتم..بعد از چندتا بوغ جواب داد..
الو زنگ زده بودی ساالر..کار داشتی..!؟؟

آره یه آدرس برات میفرستم یک ساعت دیگه اونجا باش..
باشه بفرست..

 
آدرسو برام فرستاد یه خیابون تو یکی از محله های باالی شهر 

مشهد بود..
لباسمو پوشیدمو به مادرم گفتم منم میرم تا جاییو تا یکی 

دوساعت دیگه میام..شما نهارتونو بخورین..
 

رفتم بیرونو نشستم تو ماشینو راه افتادم حدود چهل دقیقه 
طول کشید تا رسیدم به محل قرار..

 
زنگ زدم به ساالر و گفتم من رسیدم تو کجایی!؟

بهم گفت منم تا 5 دقیقه دیگه میرسم..



 
ماشینو زدم بغلو یه کنار نگه داشتم..

یکم اطرافو نگاه کردم..دورتا دورم خونه آدمای پولدار 
بود...اکثرا ماشیناهم ماشینای خارجی گرون قیمت..

 
مدل لباس پوشیدنشونم زمین تا آسمون با محله ما فرق 

میکرد!!
کافی بود یه نفر از کنارت رد شه..بوی عطر و ادکلنش تا چند 
دقیقه به مشامت میرسید برعکس محله های پایین شهر که 
اکثرا کارگر نشین بود و بیشتر مردم خیلی اهل اینجور چیزا 

نبودن..
 

چند دقیقه گذشتو سرو کله ساالر پیدا شد...
 

نشست تو ماشینو گفت راه بیفت!!
گفتم کجا!؟

_برو تا بهت بگم!!
 

راه افتادم حدود صدمتر که رفتم یه کوچه رو نشون دادو 
گفت؛بپیچ تو کوچه و آروم برو..



پیچیدم تو کوچه و همونطور که ساالر گفت با سرعت خیلی 
کمی حرکت میکردم..

یکم که رفتیم گفت..خوبه خوبه بزن بغل..
 

ماشینو کنار خیابون نگه داشتم..
 

ساالر اشاره کرد به یه خونه گفت..خودشه..قفل در این خونه 
رو میخوام باز کنی..یه مدتیه زاغشو میزنیم طرف از اون خر 
پوالس شکل خونه ام یه طوریه که از در و دیوار نمیشه رفت 
توو..تا حاال چند نفرم آوردم نتونستن دروباز کنن..برا همین 

اومدم سراغ تو..
البته قضیه فقط دزدی نیستا یه جور تسویه حساب وگرنه 

انقد اصرار نمیکردم جون بابک!!یارو یه عوضیه پول یه مشت 
کارگرو باال کشیده..منم میخوام یه چنتا مدرکو بردارم فقط 
همین میخوام  با این کار یه جورایی تالفی کنم..حاال چی 

میگی!!میتونی بازش کنی!!؟
یه نگاه به خونه انداختم..

خونه نبود که..قصری بود برای خودش...
 

گفتم من به  چیزایی که گفتی کار ندارم من فقط قفلو برات 
باز میکنم همه چی تموم میشه..دیگه ام دلم نمیخواد بیای 



سراغ من..
 

ساالر گفت باشه قبوله..
 

گفتم دودقیقه بشین تو ماشین تا برم از نزدیک قفلو ببینم و 
بیام..

 
از ماشین پیاده شدمو  رفتم جلو یه نگاه به قفل انداختم 

گوشیمو در آوردمو یکی دوتا عکس ازش گرفتم..
 

بعدم برگشتم تو ماشینو گفتم بریم..
ساالر گفت...چیشد میتونی بازش کنی!!؟

گفتم  فعال نمیتونم چیزی بگم قفلش از این جدیداس باید 
یدونه عینشو پیدا کنمو روش کار کنم..

 
چقدر طول میکشه!؟؟

 
فرداشب خبرت میکنم!!

 
باشه سعی کن بازش کنی تا منم سر قرارم بمونم!!

 
امیدوارم که بمونی!!



 
ساالرو یه کنار پیاده کردمو رفتم پیش یکی از دوستای 

قدیمیم که تو کار خریدو فروش قفل و کلید بود..
 

اسم قفل و بهش گفتمو قرار شد یدونه برام جور کنه..
بعدم رفتم خونه..

ساعت 3 بعداز ظهر بود که رسیدم خونه..
 

مامان و بابا و بهاره دالرام نشسته بودن دور همو میوه و 
تخمه میخوردن و سریال میدیدن..

سالمی کردم رفتم توی آشپز خونه که دستامو بشورم..
 

داشتم دستامو میشستم که دالرام با حوله اومد کنارم 
ایستاد..

 
نگاش کردمو گفتم خوبی!؟؟

 
لبخند زدو آروم گفت؛آره فقط دلم برات تنگ شده بود..کجا 

گذاشتی بی خبر رفتی آقا!
خندیدمو گفتم جایی نرفتم خانوم..بعدشم فقط دوسه ساعت 

نبودما!!
 



با یه حالت خاصی نگام کردو گفت..تو بگو دوسه دقیقه..بی 
خبر جایی نرو..نگرانت میشم

 
خیره شدم بهشو گفتم..چشششم عزیزم...

 
دوباره لبخندی زدو گفت..چشمت بیبال..بیا بریم نهار بخوریم..

 
گفتم اء مگه تو نهار نخوردی!!؟

 
قبل اینکه جواب بده..بهار پرید وسط حرفامون و 
گفت..نخیررررر گفتن صبر میکنن تا آقاشون بیاد!!

 
نگاش کردمو گفتممم چیه حسودیت میشههههه...

 
دالرام خندیدو گفت..باز شروع کردین شما دوتا..بیا بریم که 

خیلی گرسنه ام..
 

نشستم پشت میزو دالرام نهارو آوردو باهم مشغول خوردن 
نهار شدیم..

داشتیم نهار میخوردیم که دالرام گفت بابک میشه بعد نهار 
بریم بیرون!

 



گفتم آره چرا که نه..
دالرام گفت ممنون..

 
بهار داد زدو گفت..منم میام!!

بعد منو دالرام دوتایی خندیدیم!!
بعد از خوردن نهار دالرام مشغول شستن ظرفاشدو منم

رفتم تو اتاق تا یه دست لباس دیگه بپوشم..
لباسمو عوض کردم و یه شلوار مشکیو یه تیشرت مشکی تنم 
کردم روشم یه کت اسپرت کرم رنگ پوشیدمو از اتاق اومدم 

بیرون..
 

دالرام و بهاره رفته بودن تو اتاق بهاره تا آماده شن..
 

منم داشتم با بابام حرف میزدم که گوشیم زنگ خورد..
همون دوستم بود که قرار بود قفل و برام پیدا کنه..

 
گوشیو جواب دادمو گفتم سالم داش رضا خوبی!؟شیری یا 

روباه!؟
 

رضا گفت شیرم داداش یه دست دومشو برات گیر آوردم ولی 
خود جنسه!!بیا ببر..

 



گفتم چشم داداش االن که میخوام برم بیرون ولی تا آخر شب 
میام سمتت!!

بهارو دالرامم از اتاق اومدن بیرون و گفتن ما حاضریم..
اونشب سه تایی رفتیمو دورتا دور مشهدو گشتیم

کوهسنگی پارک ملت الماس شرق و پروما و خیلی جاهای 
دیگه..هرجایی یه سری میزدیم و رد میشدیم..شامم رفتیم یه 

رستوران حسابیو یه شام حسابی خوردیم..
بعدم دالرامو بهاره رو آوردم خونه و خودمو رفتم قفل و از 

رضا گرفتم..
آخر شب وقتی دالرامو بهاره رفتنو تو اتاق بهاره خوابیدن 

رفتم تو اتاق قفل و گذاشتم جلومو انقد باهاش  ور رفتم تا 
اینکه بالخره بازش کردم..

 
صبح روز بعدم به ساالر زنگ زدمو گفتم  درو باز میکنم..کی 

باید بریم!؟
 

ساالر گفت منتظر باش یکی دوروز دیگه خودم بهت زنگ 
میزنم!

 
 



دو روز بعد ساالر زنگ زدو گفت امشب راس ساعت 8 شب 
میزنیم به خونه!!آماده باش!!

 
 

5 فروردین راس ساعت 8 شب رفتیم جلوی در همون خونه..
باال شهر بود و هیشکی به هیشکی کار نداشت..

منو ساالر خیلی طبیعی انگار که خونه خودمونه رفتیم جلوی 
در و من چند دقیقه رو قفل در کار کردم

ساالرم طوری رفتار میکرد که انگار صاحب خونستو کلید ساز 
آورده..

یه ربع طول کشید تا بالخره در وباز کردمو رفتم داخل..
 

ساالر درو کامل باز کردو با گوشیش به یه نفر زنگ زد چند 
دقیقه بعد یه نیسان آبی رنگ که روش اسم یه شرکت باربری 

نوشته شده بود خیلی راحت وارد حیاط شد..
انگار فکر همه چیو کرده بودن که کسی شک نکنه..

 
به ساالر گفتم..کار من تمومه اینم از قفل..

ساالر خندیدو گفت بیا حاال یکی دوتا قفل دیگه هم مونده!!
 

اخم کردمو گفتم قرارمون فقط همین یه قفل بود!!



ساالر گفت ای بابا باشه این همه راه اومدی بیا قفل در خونه 
رو باز کن  تا تموم شه بره پی کارش تا منم دهنم بسته 

بمونه!!
 

گفتم میدونستم انقد مرد نیستی تا پای حرفت بمونی!!
 

سرمو تکون دادمو گفتم تو که گفتی چنتا تیکه کاغذو 
میخوای برداری پس این نیسان برای چیه!؟من دیگه یک قدمم 

برنمیدارم..من میرم
 

ساالرم گفت باشه برو بابا!!
 
 

از در اومدم بیرونو خیلی سریع از اون خونه دور شدم!
دیگه پشت سرمم نگاه نکردم که ببینم اونا چیکار کردن..

 
از فردای اونروز همه چی به حالت عادی برگشت..
منم تعطیالت سال نوم تموم شدو رفتم سرکار..

از سرکارم که میومدم با بهاره و دالرام میرفتیم خونه مادر 
دالرامو مرتب میکردیم که بعد از چهلمش که عقد کردیم یه 

جورایی یه راست بریم سر خونه زندگیمون..
کم کم داشتیم یه سری لوازم ضروری زندگیو خرید میکردیم..



با پدر و مادرم و دالرام رفتیم یه لوازم خانگی فروشی تو 
محلمون که با پدرم آشنا بود..یه مقدار پول دادیمو یه یخچال 

و گازو ماشین لباسشویی به صورت اقساطی خرید کردیم..
کم کم بقیه چیزایی که واجب بودو خرید میکردیمو میبردیم 

تو خونه..
 

یک روز مونده بود به چهلم مادر دالرام..همه چیز آماده بود 
که چهلم مادرشو برگزار کنیم و بعدم به صورت رسمی بریم 

محضرو عقد کنیم..
 

با وجود اینکه همه چی داشت خوب پیش میرفت اما نمیدونم 
چرا یه دلهره ای افتاده بود به جونم!!همش حس میکردم 

میخواد یه اتفاق بدی بیفته..
 چهلم مادر دالرام رسید..

یه سری از همسایه هارو دعوت کردیم و براش تو خونه ای که 
قرار بود خودمون بریم اونجا زندگی کنیم مراسم چهلم 

گرفتیم..
مراسم داشت خوب پیش میرفت..من رفتم بیرون تا نهارو 
هماهنگ کنم..یه بیست دقیقه طول کشید تا برگشتم..هر 

لحظه دلشوره ام بیشتر میشد!!



همینکه وارد حیاط شدم حس کردم همه یه جوری نگام 
میکنن!!

دست کشیدم رو سر و صورتم گفتم شاید چیزی چسبیده 
بهم..نه چیزی نبود...هرچی جلوتر میرفتم نگاها بیشترو 

شدید تر میشد!!
رسیدم به ورودی خونه!!دیدم دالرام با چشم گریون ایستاده 

تو چارچوب در!فک کردم شاید بخاطر مادرشه..
رفتم جلو گفتم چیشده عزیزم چرا گریه میکنی!!

میخواست یه چیزی بگه..اما گفت هیچی!!
منم کنجکاوی نکردمو چیزی نگفتم..

یکم بعد نهارو آوردنو مهمونا نهارشونو خوردنو یکی یکی 
رفتن..

فقط من موندمو مامان باباو بهارو دالرام..
 

مامان و بابام انگار یه چیزی تو عمق چشماشون بود ولی 
چیزی نگفتن و خداحافظی کردنو رفتن..

من موندمو بهارو دالرام..
دالرام رفته بود تو اتاق و بیرون نمیومد..

 
به بهار گفتم..چیزی شده!!؟چرا امروز همه یه جورین!!چرا 

دالرام بامن سر سنگینه!!؟



 
بهارم با یه لحن تند گفت..من چه میدونم برو از خودش 

بپرس..تو اتاقه!!
 
 

دلهره ام بیشتر شد..
پشت در اتاق ایستادم..نفس عمیقی کشیدمو آب دهنمو به 

سختی قورت دادمو در زدمو رفتم توو!!
 

دالرام گوشه  اتاق نشسته بودو گریه میکرد..
رفتم جلو گفتم..دالرام...چیزی شده!؟؟چرا امروز همه یه 

جوری نگام میکنن چرا تو باهام سردی!؟؟
 

نگام کردو اشکاشو با دستش پاک کردو گفت تو  چیکار کردی 
بابک!!!؟؟

 
گفتم چیکار کردم!!؟؟

 
بسه بابک خودت میدونی چکار کردی!!

 
گفتم..چیکار کردم بابا کاری نکردم!!

 



یه روزنامه افتاده بود کنارش..برداشتشو گفت..کاری نکردیو 
عکستو زدن تو روزنامه!!!!؟؟

 
گفتم چی!؟؟؟ کدوم روزنامه!!

 
روزنامه رو گرفت سمتمو گفت بیا خودت ببین!!

 
روزنامه رو گرفتم..

نگاه کردم دیدم عکس منو چند نفر دیگه رو زده بود تو 
صفحه حوادث و نوشته بود تحت تعقیب!!

ساالرو گرفته بودن!!نوشته بود اونشب یه گاو صندوق پر از 
پول و طالرو سرقت کردن!!تو خونه ام دوربین داشته 

چندتاشون و شناسایی کردن!!
 

تازه فهمیدم چه غلطی کردمو چه خاکی به سرم شده!!
 

رفتم عقبو تکیه کردم به دیوار و نشستم رو زمین..سرمو 
گرفتم بین دستام!!

 
 

دالرام گفت..بگو که دروغه!!بابک به من بگو دروغه!!!
آهی کشیدمو چیزی نگفتم!!



 
اومد جلو نشست روبه روم دست انداخت و یقه لباسمو گرفت 
و داد زدو گفت..چرا ساکتی حرف بزن بابک یه چیزی بگووو 

بگو چرا اینکارو کردی!!باتووووام لعنتی چرا بامن بازی 
کردی!!!!چرااا!!؟؟

 
دستشو پس زدمو گفتم..بخاطر تو بود همش بخاطر تو بود!!

 
دالرام گفت..بخاطر مننننن!؟؟میفهمی چی میگی!!!؟

 
آره میفهمم..اینکارو کردم که تورو از دست ندمم اون لعنتی 

تهدیدم کرد که اگه قفل و براشون باز نکنم میادو همه چیو در 
مورد گذشته ام به تو میگه..

گفت میگه که من قبال دزد بودمو زندان رفتم!!
 

دالرام من تغییر کرده بودم من آدم دیگه ای  شده بودم من 
نمیخواستم بیاد و بگه قبل تو کی بودم!!قسم میخورم من 

هیچ دستی تو این دزدی نداشتم..من فقط اون قفل باز 
کردم..حتی داخل خونه نرفتم..بخدا دارم راستشو میگمم..

 
 



واای خداای من تو چیکار کردی بابک!!!!بابک من میدونستم تو 
قبال چیکاره بودی!!میدونستم عوض شدی!!!

 
قلبم داشت می ایستاد!!گفتم چی!!!!!؟؟تو میدونستی!!!؟؟از 

کجا اخه!!؟؟
 

دالرام گفت؛چند روز بعد فوت مادرم که اومده بودم خونتون 
پدرومادرت همه چیو گفتن..ولی خواستیم به روت نیاریم که 

غرورت نشکنه..بابک من میدیدم که تو تغییر کردی!!
 
 

با دست کوبیدم تو سرمو گفتم واااای خداااا من چه غلطی 
کردم چرا به من نگفتین آخه..دالرام من اینکارو کردم که تو 

ترکم نکنی....
 

من ترکت نمیکردم بابک ولی حاال...
 

حاال چی!؟؟نگو که میخوای تمومش کنی!؟؟خواهش میکنم 
اینو نگووو!!

 
متاسفم بابک!!!واقعا متاسفم....!!

 



 
تموم تنم خیس عرق شده بود و ضربان قلبم  به شدت رفته 

بود باال..منتظر بودم ببینم  چی میخواد بگه که...
یه صدای بلندگو از بیرون اومد!!!

_آقای بابک کریمی!!شما در محاصره این..هیچ راه فراری 
ندارین..تسلیم بشین و با ما همکاری کنین تا کسی آسیب 

نبینه!!!
 

مو به تنم سیخ شد!!اومده بودن که دستگیرم کنن!!
نمیدونستم چیکار کنم..

دالرام ترسیده بود..
 

از پنجره بیرونو نگاه کردم و فقط انعکاس نور آبی و قرمز 
آژیر پلیس رو تو کوچه میدیدم..

سرو صدای زیادیم از بیرون میومد..
بهاره خودشو انداخت تو اتاقو گفت..بابک مامورا..دارن از 

دیوار میان باال..
 

بدجوری ترسیده بودم..
از اتاق رفتم بیرون رفتم تو حیاط..



میخواستم برم خودمو تسلیم کنم اما با سابقه ای که داشتم 
اینبار باید چندسال میرفتم پشت میله ها...

در یک آن تصمیمو گرفتمو دویدمو سمت  دیوارو رفتم باالو 
خودم و رسوندم به پشت بوم...از روی پشت بوم همسایه ها 

رد شدمو خودمو رسوندم چندتا خونه اونطرفترو خودم 
انداختم توو یه حیاطو فرار کردم تو کوچه..

داشتم تو کوچه میرفتم سمت خیابون اصلی که دیدم دوتا 
مامور دارن با موتور میان دنبالم..

یه موتوریم داشت از روبه رو میومد..نزدیکم که رسید با 
دستم هولش دادمو خورد زمین..منم موتورشو برداشتم و 

سوار شدمو فرار کردم..
موتور پلیسم دنبالم!!

با تموم سرعت و سراسیمه فقط گاز میدادمو از البه الی 
ماشینا رد میشدم..اصال نمیدونستم دارم کجا میرم اما دیگه 

یواش یواش داشتم از حومه شهرم خارج میشدم..
 

ماموری که با  موتور دنبالم بود چندبار ایست داد گفت اگه 
نگه ندارم شلیک میکنه!من اصال اعتنایی نمیکردم..

 
اونم شلیک کرد!!



دوباره ایست داد اما بازم نگه نداشتم داشتم میرفتم که یهو 
یه صدایی اومد برگشتم نگاه کردم دیدم موتور پلیس که 

پشتم بود تصادف کرده..
 

منم از فرصت استفاده کردمو فرار کردم..یه چند کیلومتری 
رفتم وموتور بنزین تموم کرد..

اصال نمیدونستم کجام..موتور و رها کردم پیاده راه 
افتادم..اما دردو سوزش عجیبی از ناحیه پهلوم حس 

میکردم..
دستمو گذاشتم رو پهلوم دیدم دستم پر خون شد!!

تازه فهمیدم که گلوله به پهلوم اصابت کرده..
حالم بد بود و یواش یواش داشتم از حال میرفتم..
تا جایی که چششم کار میکرد فقط تاریکی بود!!!

داشتم از حال میرفتم..
یکم دیگه رفتم یه نور قرمز میدیدم..هرجوری بود خودمو 
رسوندم بهش..نور چراغ عقب یه وانت پیکان بود..کسی 

نبود..خودمو انداختم تو قسمت بارش..
از حال رفتم...

 
 

چشمامو که باز کردم دیدم......!!!؟؟؟



 
پایان فصل سوم

این داستان ادامه دارد..
 

نویسنده/کمال فرزادپور
09331416305

 


