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 رمان آماده شده است کی تیکتاب در سا نیا

www.1roman.ir 

 

 رونشیاز خونه ب شیکه پدر ناتن هیجلد اول، دالرام دختر  یجلد دوم: تو خالصه

 نی. شاهادیدر م نیعقد شاه ،یاتفاقات یکه ط شهیآشنا م نیو با شاه کنهیم

بشه  ریلو بره و دستگ نیکه باعت شد پدر شاه هیدختر ناصره. ناصر کس نیا فهمهیم

که بره  زنهیدالرام رو تا حد مرگ م وع،موض نیا دنیهم با فهم نیبرادر شاه انیو شا

 دو سال حبس داره. نیشاه یول شن؛یاعدام م نیشاه یو عمو انیکما. شا

 

 : خالصه

مانند عشق از دست  یتلفات ر،یجبران ناپذ یو تلفات یدنباله دار با حواش یانتقام

شده از  ریشده؛ س ریس یو سر انجام، دختر  شده رهیت یپاک شده، قلب یرفته، حافظه ا

 !یتکرار نشدن یزندگ

 است؛ اما با طعم عسل! انتیهمان خ انتیخ

کس زود اعتماد  چیکه به ه شهیها به آدم تجربه م انتیاز خ یاوقات بعض یگاه

 .مینکن

 

 نوشته شده. عتیپارت ها بر اساس واق یاز قسمت ها ی:بعض نکته

*** 
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 )دالرام(

 

انگار  یمن کجام؛ ول دونستمیچشمامو باز کردم. نم ،یدستگاه کیت کیت یصدا با

 ادینم ادمی یحت اد؛ینم ادمی یچی! هیافتاده واسم؟ وا یبودم. چه اتفاق مارستانیب

 !میک

من که چشمام بازه،  دنیوارد شد. با د دهیژول یقد بلند با موها یاتاق باز شد و پسر  در

 با ذوق گفت:

 ؟یمددالرام، به هوش او -

 تعجب گفتم: با

 محترم؟! یآقا هیدالرام ک -

 گفت: یناراحت با

 .ییدالرام تو -

 تعجب گفتم : با

 !ادینم ادمی یز یمن که چ -

 گفت: نیغمگ پسر

 ست؟ین ادتیمن رو -

 حرص گفتم: با
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 نه!-

 با بغض گفت: پسر

 !یکنیم یشوخ یدالرام، تو رو خدا بگو که دار -

 گفتم: تیعصبان با

 و نه خودم رو. ادیم ادمیمحترم، من نه شما رو  یآقا-

 گفت: ینیبا لحن غمگ پسر

 .التمیداداش دان -

 گفتم: ی. با لحن آرومدمیخواب واریبه د رو

 من از کجا حرفت رو باور کنم؟ رون؟یب یبر  شهیم-

 اعتماد کنم. یبه کس تونمیکنم؟ نم کاریزد. خب چ رونیاز اتاق ب یبا ناراحت پسر

 ...!کردمیاعتماد نم شهیهم کاش

 

 (نی)شاه

که من  یی. جاادیروزه که بازداشتگاهم و همه منتظرن که دالرام به هوش ب پونزده

من  اد،یدالرام تنگ شده. اگه دالرام به هوش ن یواسه  یلیهستم، تنهام. دلم خ

بودم،  ماریکه ب یمن جهنمه. من یبدون دالرام واسه  یحاضرم اعدام بشم. زندگ

به جز عشق به دالرام  یحس چیخوب شدم و ه یدم. آره، من سه هفته اعاشقش ش

باز شدن  ی. با صداگرفتمیرو م انیشا یندارم. چرا رو نکردم؟ کاش حداقل جلو

 گفتم: کرد،یکه سرد نگاهم م الیدان دنیاومدم. با د رونیبازداشتگاه، از فکر ب



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

6 

 

 دالرام چه طوره؟ -

 زد...! الیکه دان یحرف با

 :نکته

که در قبل حادثه بهش وارد  یهست که به خاطر شوک یعیامر طب هیدالرام  یراموشف

 رو به خاطر مياره. زیهفته، همه چ کیشده و بعد از 

  

 )سبحان(

 

 .نمشیرو به بخش منتقل کرده بودند و دوست داشتم بب دالرام

 اي به در زدم كه دالرام گفت: تقه

 ...دییبفرما-

 گفتم: یرو باز کردم و با خوشحال در

 سالم دخترم... -

 گفت: یبا پوزخند دالرام

 !دیشما هم حتما پدرم هست -

 گفتم: یبا مهربون یحرفش جا خوردم؛ ول نیا با

 دارم... ادیمن تو رو که به  یول ؛یندار  ادیدرسته که تو من رو به  -

 گفت: یبا لحن بد دالرام
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 زی. هر وقت همه چرونیب دیی. بفرماستین ادمیمم اسم خود یمحترم، من حت یآقا -

 .رمیگیم میاومد، اون موقع تصم ادمی

 

 )حسنا(

 رایو الم سنای انا،یکردم که اسمشون آر  دایهفته از دانشگاه بود. من سه دوست پ کی

 نیبدونم ا خوادیدلم م یلی. خستین دیبود. آتاناز هم باهام دوست هست. جد

سر فرصت ازش  دیدانشگاه؟! از آتاناز با ادیبود، آهان، دالرام چرا نم یدختره اسمش چ

 گفت: یبا کنجکاو انایبپرسم. آر 

 ؟یفاط یتو فکر  -

 گفتم: یشوخ به

 !هیفکر چ دونمینه بابا، من اصال نم-

 :دیپرس هوی سنای

 ن؟یبچه ها، سوال دارم ازتون. شما تا حاال با جنس مخالف دوست شد گمیم -

 چشمام چرخوندم : یکاسه  یرورو  چشمام

 .دوست دارم تجربه اش کنم ینه؛ ول -

 با ذوق گفت: انایآر 

 طرف رو دوست دارم. یمنم نه، ول -

 گفت: یا یبا لحن پرسش سنای
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 داده، به نظرتون باهاش دوست شم؟ شنهادینفر بهم پ هی یمنم دوست نشدم؛ ول -

 لذت گفتم: با

 فاده کنه.نذار ازت است یدوست شو باهاش؛ ول -

 گفت: یبا ناراحت سنای

 .کشهیاگه بابام بفهمه، منو م-

 گفت: نیهم غمگ انایآر 

 اگه بهش بگم. کشتمیمنم داداشم م -

 که تا االن شنونده بود، گفت: رایالم

 .خوادتیم یدوست یمحضه؛ اگه واسه  تیبچه ها، دوست شدن با پسر خر  گمیم -

 زدم و گفتم : یپوزخند

 روزا، همه دوست پسر دوست دخترن. نیا-

 گفت: ییبا خوش رو رایالم

 به ازدواج منجر شه. مونیمن دوست دارم دوست یدرسته؛ ول-

 .کرد دییرو تا رایهم حرف الم انایآر 

 .خوامیرو م یدوست نیمنم ا قا،یدق -

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 دشییمامانمم تا یسنت دیاازدواج ب دیبا گهی. مذارهیبابام نم یمنم دوست دارم؛ ول -

 .کنهیم
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 )دالرام(

 کردنیو ادعا م اومدنیفقط چهار نفر م وفتاد؛ین یاتفاق خاص چیده روز، ه نیا یتو

 خواستی. دلم مکردمیم رونشونیکه بود، ب یبرادرامن و منم به هر روش ایکه پدرم 

 .مارستانمی. اآلن ده شبه، االن داخل بشدینم یول ارم،یب ادیرو به  یهمه چ

 وارد شد. یباز شد و دکتر  در

 گفت: ییبا خوش رو دکتر

 ؟یخوب ،یسالم آبج -

 و با لبخند بهش گفتم: اومدیدکتر خوشم م نیا از

 د؟یدکتر، ممنون خوبم، شما خوب یسالم آقا -

 گفت: یناراحت با

 ؟یار یرو به خاطر نم یز یهنوز چ -

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 بال رو سرم آورده. نینفر ا هیتصادف نکردم و  کنمیاحساس م ینه؛ ول -

افتاده! خواستم ازش بپرسم  یمن چه اتفاق یواسه  دونهی. انگار مدیرنگش پر  دکتر

آشناست، وارد شد. دختر با  کردمیکه احساس م یکه در با شتاب باز شد و دختر 

 گفت: یو با پوزخند یلحن بد

م آزاد شه. داداشم به خاطر تو هستش بده که داداش تیبرو رضا ته،یعفر  یدختره  -

 که االن زندانه.

 بال رو سرم آورده. نیدختره ا نیداداش ا پس
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 گفتم: یتفاوتیلحن ب با

 حتما برادرت من رو زده که االن زندانه. -

 گفت: تیبا عصبان دختر

 به داداشم نداره. یبال سرت اومده، ربط نیکه ا یکرد یتو هم حتما کار -

 گفت: تیبا جد دکتر

 گرفته. یفراموش ضی. مر رونیب دیشراره خانم، لطفا بر -

با لحن طعنه  ه،یک اومدینم ادمیاش آشنا بود و هم اسمش و  افهیکه هم ق دختره

 گفت: یز یآم

 ...!دونمیمن که م زنه؛یم یداره خودش رو به فراموش -

 با اخم گفت: دکتر

 .گردهیبرم یاز حافظه اش رو از دست داده، ول یمن، کم صی_ به تشخ

و کتک زدناش،  انیاومد شا ادمیدر اومد.  غمی. جدیکشیم ریسرم ت یچرا، ول دونمینم

 ...امیبدبخت یکردناش و ناصر، عامل همه  ریو تحق نیشاه

 اسمش رادمانه. ناخودآگاه گفتم: دکتر

 ؟ی_تو رادمان

 با تعجب گفت: رادمان

 انم._ بله، من رادم

 گفتم : ز،یهمه چ دنیفهم با
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 ال؟ی_دان

 با تعجب گفت: شراره

 ؟یشناسیرو م الی_دان

 لبخند گفتم: با

 _داداشمه.

 گفت: یبا کنجکاو شراره

 سه؟ی_داداش تو پل

 صالبت گفتم: با

 _آره...

 که حافظه ام رو به دست آوردم، گفتم: نیبه رادمان با لبخند از ا رو

 اد؟یبابام ب یزنگ بزن شهی_م

 گفت: تیبا رضا رادمان

 ._حتما..

 

 )دالرام(

تنفر بود که بند بند وجودم رو گرفته بود. بابام يا بهتر بگم؛ کسي که به خاطر  حس

 گفت: ینیشغلش، هم من و هم مادرم رو ول کرد، با التماس و لحن غمگ

 _ دخترم، من رو ببخش.
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 گفتم: زد،یدر اون موج م یرحم یکه ب یلحن با

 _توضيح بده که چرا من و مامان رو ولش کردي؟

 گفت: ینیبا لحن غمگ بابا

ذاشت به هم برسيم و من و _من و مامانت عاشق هم بوديم و پدربزرگت بود که نمي

 مامانت هم تصميم گرفتيم که...

 )فلش بک به سي و پنج سال پيش از زبان پدر دالرام(

 با غرور گفت: پدرم

 ون رو بهمون بدن، انتظار داري چي کار کنيم؟_وقتي حاضر نيستن دخترش

 گفتم: یخودخواه با

 کنم._پنهاني صيغه اش مي

 سيلي از پدرم رو خوردم. اولين

 گفت: تیبا عصبان پدرم

 خواي دختر سيزده ساله رو بدبخت کني؟_بيست سالته سبحان، هنوز بچه اي! مي

 بغض گفتم: با

 _ دوستش دارم پدر و اونم دوستم داره.

 لحنش آروم تر شد و گفت: مپدر 

 _مثل همه ي پسرا، برو خواستگاريش.

 بعدش رفتم بازار تا ببينمش، اما نيومده بود. خيلي غصه خوردم. روز
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 رو ديدم که بهم گفت: پدرش

 دم که از خانواده ات جدا بشي._به شرطي دخترم رو بهت مي

 کنم.بدي بود؛ اما من دوسش داشتم و گفتم فکر مي شرط

اون، ديگه پدرش رو نديدم. يه روز روي نيمکت توي پارک نشسته بودم که فريبا  از بعد

 اومد پيشم و با اضطراب و استرس گفت:

 کشه!_بايد فرار کنيم سبحان. بابام من رو مي

 گفتم: ینگران با

 کار کردي فريبا؟ _مگه چي

 گفت: فريبا

 خواد به زور من رو زن ناصر کنه و منم فقط تو رو دوست دارم._بابام مي

من و مادرت فرار کرديم و رفتيم شيراز. من خيلي پول نداشتم؛ فقط بيست  خالصه،

شه با هزار تومن داشتم و فريبا هم ده هزار تومن داشت. )سي هزار تومن اون موقع مي

 هاش خونه اي اجاره کرد.(

کردم و به سختي کار پيدا کردم و فريبا رو صيغه کردم؛ ولي عقدش اي اجاره  خونه

نکردم، چون حضور پدر دختر الزامي بود. بعد از يک سال، دانيال دنيا اومد. من تو 

 انتظامي استخدام شدم و حقوقم خوب بود. ینيرو

 رفتم خونه و صداتون زدم: ریروز د يه

 دالرام بابا... ال؟یدان با؟ی_ فر 

 نامه بود و روش نوشته بود: هی زیم یتو اتاق مشترک من و مادرت که رو رفتم
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 ناصر خان... کشم،یرو م الیو بچه هات نگرد؛ وگرنه دالرام و دان بایدنبال فر  گهید-

از  الیکه عاملش هم جدا شدن دان دمیاز چند سال، خبر مرگ مادرت رو شن بعد

 مادرت بود.

 

 )برگشت به حال(

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟یچ وشی_بابا، داوود و دار 

 گفت: ینیبا لحن غمگ بابا

 _داوود و داريوش، دوقلو هاي خليل پسر عموم هستن.

 :دمیپرس یکنجکاو با

 _عمويي، عمه اى ندارم؟

 با حوصله گفت: بابا

 عمه دارى و يه عمو. هی_چرا، 

 :دمیپرس دم،یخوب نفهم یلیبابا رو خ شیرفت پ یکه چه جور  الیدان انیکه جر  من

 !شت؟یچه طوري دانيال اومد پ ؟ی_بقيه اش چ

 گفت: یبا لحن کالفه ا بابا

 زد که چرا فرار کردم و... یلی_ بعد از دزديدن شما ها، رفتم تهران. بابام بهم س
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عمه ات*ج*ا*و*ز شده بود و بابامم به خاطر حفظ آبروش، گفت باهاش ازدواج کنه.  به

خواست پسره رو بکشم، اما ديگه کار از کار گذشته بود. وقتي اين رو شنيدم، دلم مي

 دوني چرا اسمت رو گذاشتم دالرام؟مي

 گفتم: یکنجکاو با

 _نه، چرا؟

 گفت: یبا مهربون بابا

 کرد._چون چشمات دلم رو آروم مي

کرد. به پايين ريختن. چه قدر بابام سختي کشيده! بغض داشت خفه ام مي اشکام

 خاطر عشقش ما رو ول کرد.

 وارد شد و با ديدن من، با تعجب گفت: دانيال

 _دالرام!

 :گفتم

ي؟ _چه قدر زود قضاوت کردم! چه قدر اشتباه کردم! دانيال، تو ديگه چرا ولمون کرد

 .(گفتمیمامان از دوري تو بود که دق کرد و مرد. )با هق هق م

که من حافظه ام رو به دست آورده باشم، مجبور شد جوابم  شدیکه باورش نم دانيال

 .رو بده

واقعيم همونه که تو  یزد که فهميدم بابا_ يه روز، ناصر داشت با تلفن حرف مي

ان برسه که رسيد و منم ديگه به دردش بچگي ديدم و اين من رو دزديده که به مام
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زدم بيرون. بهم گفته بود اون بابامه و پدر واقعيم  یکذاي یخوردم که از اون خونه نمي

 من رو دزديده.

 خواست. با خجالت به دانيال گفتم:آغوش برادرانه اش رو مي دلم

 کني؟_بغلم مي

 با خوشحالي اومد و من رو بغل کرد. دانيال

 عموم گفتم: یآور  ادیبا  م،یيقه که از هم جدا شداز چند دق بعد

 _عموم چي؟

 و گفت: دیکش یقینفس عم بابا

. کنهیم یو تو شرق تهران زندگ کترهی_چرا، اسمش امير طاهره و چهار سال ازم کوچ

ست و  سایدختر که دخترش سه سال ازت بزرگ تره و اسمش پر  هیپسر داره و  هیاون 

 هست. سیه که اسمش پر سال ازت بزرگتر  هیپسرش هم 

 گفتم: یکنجکاو با

 ؟ی_عمه ام چ

 گفت: دیبا ترد بابا

و  یکه دو تا پسر داره و دو تا دختر. اسم دختراش شاد ناستی_عمه ات اسمش م

 و شهاب. نیشراره ست و اسم پسراشم شاه

 زده بود. خی. دستام ختنیروم ر  خیسطل آب  هیانگار  ن،یاسم شاه دنیشن با

 ترس گفتم: با
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 ؟یچ انی_شا

 گفت: بابا

 تییاز اونه. بازجو انیکه شا شهی_شوهر عمه ات دو زن داشت و زن اولش فوت م

 تموم شد دالرامم؟

 و گفتم: نییرو انداختم پا سرم

 ؟یچ لی_ نه، دوستت خل

 و گفت: دیخند بابا

 فوت شد. یتیمامور  هی یتو لی! خلیپرسیمامانت، فقط سوال م نی_ ع

 گفتم: یناراحت با

 ؟یستیتو باباشون ن دوننی_خدا رحمتش کنه. بچه هاش م

 گفت: ینیبا لحن غمگ بابا

 ندونن بهتره. ی_ نه، ول

 )حسنا(

 خونه که کنجکاو گفتم: گشتمیداشتم برم انایآتاناز و آر  با

 دانشگاه؟ ادیدالرام نم ،ی_آت

 گفت: یبا لحن مرموز  آتاناز

 .ادیب گهید یفکر کنم هفته  یاومده؛ ول شیواسش پ ی. مشکلادی_دالرام م

 گفت: یبا کنجکاو انایآر 
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 ه؟ی_دالرام ک

 هم کوتاه گفت: آتاناز

 _دوستمه.

 زنگ خورد که احتماال دکتر بود. یآت ی هیگوش

 

 _جانم داداش؟

-... 

 خونه. رمی_دارم م

-... 

 _نه هنوز...

-... 

 _باشه.

-... 

 _خداحافظت.

-... 

 خنده گفتم: با

 _دکتر بود؟

 گفت: یلحن بامزه ا با آتاناز
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 رادمان بگو. ه؟ی_دکتر چ

 گفت: یبا لحن مرموز  انایآر 

 _دکتر؟

 گفتم: عیسر 

 _داداششه.

 که هنوز از حرف ما مطمئن نبود، گفت: انایآر 

 _ آهان!

 شد. ادهی. آتاناز پستادیا اتوبوس

 کردم. یپل یگوش گذاشته و آهنگ ی. چشمامو بستم و هدفن توکردیدرد م سرم

آخ که چه با ناز  یول یدلمو برد ،یبا رقص و آواز اومد یباز اومد یاومد

 «بند وانیجان ا یآهنگ ا».....یاومد

 ادهیآوردم و حساب کردم. پ رونیب فمیرو از ک میکارت شهروند دم،یبه مقصد رس یوقت

 .دمیکردم تا به خونه رس یرو ط ریمس ی هیبق

 )دالرام(

بودم و به  نیماش یبابام. تو یرار بود برم خونه مرخص شده بودم. ق مارستانیاز ب تازه

 گفت: ینیبا لحن غمگ الیکه دان کردمیگوش م یآهنگ مزخرف

 که... گهیکرده. م هی_بابا، عمه گر 

 اخم کرد و گفت: بابا
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 آب خنک بخوره. یبذار کم دم؛ینم تی_ من رضا

 :دمیپرس یکنجکاو با

 ؟ی_ک

 داد و کالفه گفت: رونینفسش رو با صدا ب الیدان

 ...نی_شاه

 .دمیفقط سوال پرس دما،ینم تیرضا رون؟یب ادیبدم، م تی_بابا، اگه من رضا

 کالفه گفت: بابا

 کرده. یسه هفته زندان بمونه که سپر  دی_آره، چون با

 :دمیتعجب پرس با

 بودم؟! هوشی_ چند روز مگه ب

 گفت: بابا

 _پونزده روز!

 گفتم: ینگران با

 _دانشگاهم!

 رو راحت کرد. المیخ الیدان

 برداشتم. ی_مرخص

 گفتم: یز یلحن تشکر آم با

 .دیبرم خر  خواهمیاز فردا م یول ،یچی. امروز که هرمی...از شنبه می_ممنون داداش
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 )آتاناز(

سبز  یمانتو هی! چشمم به دهینخر  یز یو هنوز خانم چ دیخر  میبا دالرام اومد امروز

 افتاد و گفتم: یپسته ا

 _ دالرام، نگاه کن...مانتو سبزه قشنگه؟

 گرفت و گفت: یمانتو، حالت مرموز  دنیبا د دالرام

 _ بذار برم بپوشم!

 بود. یز یمرد فوق العاده ه هیکه فروشنده اش  میدالرام وارد مغازه شد با

پرو  رونیبود. به دالرام از ب الیزنگ خورد. دان شیرفت لباس رو بپوشه که گوش دالرام

 گفتم:

 .الهیدان _

 گفت: یبا خستگ دالرام

 دنبالمون. ادیب گهی_جواب بده و بگو دو ساعت د

 رو برداشتم و وصل کردم. شیگوش

 دادم: جواب

 ...الی_سالم آقا دان

 گفت: یپر انرژ  الیدان

 د؟ی_سالم آتاناز خانم، خوب

 گفتم: یلحن قشنگ با
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 د؟یممنون، شما خوب ی_مرس

 د؟یخانم...تموم ی_مرس

 که دالرام زد رو تکرار کردم. یحرف

 .میشیتموم م گهی_ نه، دو ساعت د

 گفت: یبا کالفگ الیدان

 ام؟یتا ب نیی. کجاستادمیپاساژ ا یمن االن جلو د،ی_نگاه کن

 _بذار از فروشنده اش بپرسم.

 .نیبپرس نی_باشه، بر 

که دستش بود و در مغازه که بسته بود و  ییچاقو دنیاز فروشنده بپرسم که با د رفتم

و ترس  شدیم کمیاز دستم افتاد. نزد یو گوش دمیبود، ترس دهیکه پرده کش نمیتر یو

 زدم و گفتم: یغی. جشدیم شتریمنم ب

 !؟یخوایاز جونمون م ی_چ

 گفت: یبا لحن خمـ*ار  فروشنده

 _بدنت!

 .دمیاز ته دل کش یغیآب دهنمو قورت دادم و ج ده،یترس

 )حسنا(

 خونه، گفتم: یاز نشستن تو یخستگ با
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جبران  ن،یای...حوصله ام سر رفت. تو رو خدا دنبال منم بگمیم یجد ،ی_آبج

 .کنمیم

 گفت: یا یبا لحن پرسش انایآر 

 _ مامان و بابات خونه هستن؟

 حرص گفتم: با

 _ نه، مسافرتن و منم تنهام.

 گفت: یبا لحن اعصاب خورد کن انایآر 

 !شهیم یچ نمی_حاال بب

 صبر گفتم: با

 ؟یندار  ی_باشه، کار 

 با خنده گفت: انایآر 

 نداشتم! ی_از اولم کار 

 بودم که بخوام جوابش رو بدم و گفتم: نیتر از ا حوصلهیب

 _خدافظت.

 پکر شد و گفت: انایآر 

 _خدافظت.

 بلند شد. مامان بود. میگوش یکردم که صدا نییکانال رو باال و پا حوصلهیب

 _جانم مامان؟
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 _جانت سالمت دخترم...

 از دوستات بخواب. یکی ی. برو خونه امی_ دخترم، امشبم نم

 _چشم...

 بال باشه. ی_چشمت ب

 باشه و چه نباشه. لیمسافرت؛ چه تعط رفتنیهفته اش رو م هیو بابام هر ماه  مامانم

 یبرداشتم و باز  مویرو خاموش کردم. گوش ونیز یرو برداشتم و تلو ونیز یتلو کنترل

 .کردمیم ی)ناروتو( رو باز کردم و باز 

 زنگ زد. انایبردن بودم که آر  یکاینزد

 (سنای)

 کیو  ستیبزرگه و ب شیکیسالمه و دو تا برادر دارم که  جدهیو ه سناستی اسمم

هست.  وسفیبرادرم چهار سالشه و اسمش  یکیسالشه و اسمش يزداد هست. اون 

دستمون به  رستانم،ی. به قول دوست دوران دبمیدار  یمتوسط ینسبتا وضع مال

روم غيرت  یلیخ اداشم. دکهیالکترون یرشته  ی. داداشم دانشجورسهیدهنمون م

 داره و حساسه.

همه خوب  یخودشو جلو شهیازش متنفرم؛ چون هم بایدختر عمو دارم که تقر  هی

 یبلند که تا گود یبا موها هی. قد بلنده، چشم و ابروم مشکدهیو منو بد جلوه م دهیم

 .رسهیکمرم م

 

 (انای)آر 
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ام قابل  افهیهست و هجده سالمه. قدم صد و شصت و هشت هست و ق انایآر  اسمم

 باز خدا رو شکر که مادرمو دارم. یقبوله. پدرمو از دست دادم؛ ول

 که بعد از بابام دوسش دارم. هیبرادر دارم که اسمش آرمانه و تنها مرد هی

 یلیکه اونم خ نازهیدارم که دوازده سالشه و اسمش آ کیخواهر کوچ هی. سهیپل آرمان

 دوسش دارم.

 یباهاش دوست شم؛ ول خوادیدلم م یلیو خ ادیپسر عمه دارم که ازش خوشم م هی

. ابرو هیو چشمام عسل هی. موهام قهوه اکنهیام م کهیت کهیداداش آرمانم بفهمه، ت

 کوچک و قشنگه. یو لب ها یمشک

 

 (رای)الم

 هیسالمه و دو تا خواهر دارم و  ستی. بوترمیکامپ یرشته  یو دانشجو راستیالم اسمم

و هشت سالشه و ازدواج کرده و  ستیاز خواهرام که اسمش آلماست، ب یکیداداش. 

و پنج سالشه  ستیخواهرم اسمش الميناست که چهارده سالشه. داداشم ب یکیاون 

. قد بلندم و موهام قهوه ناستیش شماسم نامزدو  هیهست که نامزد یو اسمشم عل

 .هیمشک شیابروها نیو همچن باشدیو درشت م ی. چشمانش مشکهیا

 )دالرام(

 نشسته بودم که بهم گفت: الیدان شیپ

 ن؟یمالقات شاه یبر  یخوای_ نم

 گفتم: تیعصبان با
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 _نه!

 با حالت اعتراض گفت: داوود

 بـ..._دالرام 

 قاطعيت گفتم: با

 _ نه!

 گفت: وشیدار 

 .دی_اصرار نکن

 گفت: وشیرو به دار  الیدان

 دالرام تو خطره! گمیم وش،ی_دار 

 ابروشو باال داد و گفت: یتا هی وشیدار 

 _چه طور؟!

 گفتم: ال،یتا قبل از حرف زدن دان عیسر 

 برادر من. سین یز ی_ چ

 خواست حرف بزنه که گفتم: الیدان

چه طور بهت  ،یسیپل دیکه پسره تا فهم یدیکه افتاده. د هیاتفاق ال؛ی_ بس کن دان

 .ذاشتیاحترام م

 زد که زنگ خونه به صدا در اومد. یپوزخند الیدان

 (نی)شاه
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منو داشت  یبه هوش اومدن دالرام واسم خوشحال کننده بود و فقط فراموش خبر

 وارد شد و گفت: ی. در باز شد، سرباز کردیم یعصب

 .یدار  ی_ مالقات

جون بلند شدم و دستامو دراز کردم تا دست بند بزنه. بعد از زدن دستبند،  یب

 دنبالش راه افتادم.

 شدم و گفتم: یشراره، عصب دنیو در رو باز کرد. رفتم تو. با د میدیرس یاتاق به

 ؟یخوایم ی_چ

 گفت: یبا خونسرد شراره

 _داداش سالم...

 گفتم: یعصب

 ش؟یفرما ک،ی_ عل

 گفت: یبا لحن بد شراره

 _دالرام حافظه اش رو به دست آورده.

 با اخم گفتم: یکه خوشحال شدم، ول نیا با

 خب خدا رو شکر... ؟یبگ نویا یموقع شب اومد نی_ ا

 چون به من وابسته بود، گفت: شراره

 اگه بشه خودمو خورد کنم! رونیب ارمتی_م

 زدم و گفتم: یپوزخند



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

28 

 

 .میمالقات ادیفقط به دالرام بگو ب خواد؛ی_نم

 گفت: یبا مهربون شراره

 .یتا تو خوشحال ش دمی_باشه داداش، من جونمم برات م

 به حرفش زدم که رفت. یپوزخند

درم  ک،یاتاقک تار  یسکوت که دوباره همون سربازه اومد و منو برد. تو نیموندم و ا من

 روم بست.

 که منو انداخت زندان. یعاشق شدم. آره؛ عاشق دختر  کردمیم احساس

 امتحانش کنم. دیبا دونم،یخوب شدم؟! نم من

 )دالرام(

 اخم به حسنا رو کردم و گفتم: با

 آتاناز دهن لق باشه! کردمی_ فک نم

 گفت: ییبا خوش رو حسنا

 ...نجایا ادیب خواستیتو دانشگا آشنا شدم که اونم م انای_نه، با آر 

 و گفت: دیتو حرفش پر  انایآر 

 _مثل کش تمبون بهم وصل شد!

که دوست  نیداشتم، با ا یچرا به حسنا حس خوب دونمیبود. نم یدختر با نمک انایآر 

کنم. اخمامو باز کردم  فیواسش تعر  مویدوست داشتم زندگ یلیبشم، خ ریندارم تحق

 و گفتم:
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 من تازه... یدونیبه هر حال. م نی_خوش اومد

 با اعتراض گفت: الیدان

 _ دالرام!

 بهش بگم. دینبا دمیفهم

 گفتم: الیجواب دان در

 ؟ی_جونم داداش

 گفت: یبخش تیبا لبخند رضا الیدان

 دوست دارم بغلت کنم؟! یلیکه خ یدونی_ م

 حسنا گفت: هوی

 _ منم بغل کن!

کنم،  تشیاذ خواستمیو خودش از خجالت آب شد و منم م دنیبه حرفش خند همه

 با خنده گفتم:

 اول حسنا و بعد من. ،ی_داداش

 .اطیبا اجازه گفت و رفت تو ح هیخودش  یول دن؛یهمه خند دوباره

 گفت: یبا ناراحت الیدان

 . فکر کنم ناراحت شد.ارشیبرو ب زم،ی_ دالرام جان عز 

 و گفت: الیتو حرف دان دیپر  عیسر  انایآر 

 .ارمشی_من م
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 با اخم گفت: آرمان

 .دهیم یسوت ادیفقط ز  ه؛ی_دختر خوب

 )حسنا(

 . با خودم گفتم:گرفتیام م هیبودم که داشت گر  اطیح یتو

 دختر؟! یبود که داد یا یچه سوت نی_ ا

 نشم. عیضا نجایتا ا نمیبب لمیو ف وترمیکامپ یپا نمیبرگردم خونه و بش خواستیم دلم

 برگشتم عقب و گفتم: انا،یآر  یصدا با

 _ بد شد نه؟

 گفت: یبه شوخ انایآر 

بغلت نکرد، به آرمان  الیآقا داننکن. به وقتش اگه  هیگر  نقدرینداره دختر، ا یبی_ع

 کردن نداره! هیکه گر  نیبغلت کنه. ا گمیم

 خنده و بغض که دوتاش با هم بود، گفتم: با

 صبر کن واست دارم! ؟یانداز ی_ منو دست م

 گفت: تیبا جد انایآر 

 تو. زشته. میبر  ای_ ب

 اومد تو و گفت: یجوگندم یبا موها یباز شد و مرد چهل ساله ا اطیح در

 د؟ی_سالم خانما، مهمون پسرا هست
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 اطیح یتو ی. بعد از رفتن مرد، کممیداد ییجوابش رو با خوش رو مویکرد یسالم

 دالرام نگاه کنم. یبرادرا یچشما یتو تونستمینم گهیداخل. من که د میو رفت میموند

 )دالرام(

 اومده بود و با دو رفتم خودمو بهش رسوندم و رفتم تو بغلش و گفتم: بابا

 ...یی_ سالم بابا

 و گفت: دیسرمو بوس بابا

 م؟یدار  ی_ سالم دختر گلم، شام چ

 خنده گفتم: با

 .میشکمو! فسنجون دار  ی_ا

 با تعجب گفت: بابا

 !م؟ی_ مهمون دار 

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 فک کنم سرگرد باشه. دونم،ی_ نم

 گفت: یبا خستگ بابا

 _آهان، آرمانه.

دخترا  دمیگذاشت و رفت سمت مهمونا. خواستم همراه بابا برم که د نییمنو پا بابا

 ناراحت بشه! کردمیبود. فکر نم سیحسنا خ یاومدن. چشما

 گفتم: یناراحت با
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 که ناراحتت کنم. خواستمیحسنا جان، نم دی_ببخش

 گفت: یبا مهربون حسنا

 مو در آورده.اشک شعوریب یانایآر  نی. من ناراحت نشدم که، ازمی_ خدا ببخشه عز 

 گفت: طنتیبا ش انایآر 

 نشده حسنا جان، به داداشم بگم؟ ری_هنوزم د

 گفت: یبا حالت زار  حسنا

 .اریب فمویتو چشاشون نگاه کنم؟ برو ک ی! من چه جور انایآر  یشعور یب یلی_خ

 با خنده گفت: انایآر 

 کردم! ی_بابا شوخ

 گفت: یآروم یو با صدا نییبا حالت خجالت زده، سرشو انداخت پا حسنا

که  اریب فمویتو چشماشون نگاه کنم؟ برو ک تونمیم یکنیکنم؟ فکر م کاریچ موی_سوت

 برم خونه.

 گفتم: عیسر 

 گرفت. یبمون. داداشم حرفتو به شوخ اینشده که. ب یز یچ زم،ی_ حسنا، عز 

 گفت: حسنا

 مظلوم گفتم. یلینگاش کنم، آخه خ شهیخودم روم نم یول دونم؛ی_ م

 سالن بلند گفت:از  بابا

 _دالرام؟
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 مثل بابا گفتم: من

 _ جانم؟

 گفت: یبا کالفگ بابا

 .یسیبنو یکتب تتویشکا دیاداره و تو با میبر  دی_ فردا با

 برم، گفتم: خواستیکه دلم نم نیا با

 _چشم...

 که بمونه و گفت: کردیم یداشت حسنا رو راض انایآر 

 !یداد نمیبدتر از ا یای_حسنا، تو سوت

 گفتم: کالفه

 !گهید انی_ب

 نییگوشه نشست. سرش همش پا هیسالن و  یشد و اومد تو یباالخره راض حسنا

 بود.

در آورد و خودشو مشغول  شویکه کالفه گوش کردیبهش نگاه م یچشم ریز  الیدان

 کرد. یکار 

شام. دلم واسه حسنا  یو صداشون زدم واسه  دمیرو چ زیآشپز خونه و م رفتم

 معذب بود. یلیچون خ سوخت؛یم

 )حسنا(

 که پدر دالرام گفت: کردمیم یبا غذام باز  داشتم
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 ست؟یمگه خوشمزه ن ؟یخور ی_دخترم، چرا نم

 گفتم: عیسر 

 شدم. ریبابت غذا، س ی_ نه نه، خوبه. مرس

 ریدل س هی خواستیمبل نشستم. دلم م یسالن و رو یجام بلند شدم و رفتم تو از

 کنم. هیگر 

ام فرو کردم. انگار قصد  قهیتو  شتریو منم سرمو ب کردیهم اومد و نگام م الیدان

 داشت منو ذوب کنه!

 ی. رواطیبرداشتم و رفتم ح فمویگفتم و ک یبا اجازه ا هینداشتم بغضم بترکه.  دوست

زنگ خورد. خاله ام بود.  میکنم. گوش هینشستم و اجازه دادم گر  اطشونیح یتاب تو

 جواب دادم: یب بدم. مجبور جوا خواستیدلم نم

 _ جانم خاله؟

 با حرص گفت: خاله

 ؟یستیخونتون و خونه ن میدختر که اومد یی_کجا

 برم، گفتم: رونیجا ب نیاز ا تونمیکه م نیاز ا یخوشحال با

االن  نیهم د،یچون شما اومد یشب هم بمونم؛ ول خواستمیدوستمم. م ی_خونه 

 .گردمیبرم

 نگاه برادراش ذوب نشم. ریبود تا ز  یخوب ی بهونه

 بود، گفت: دهیکه قصد منو فهم خاله

 منه.( یخاله  یکیبهار. )اون  یخونه  رمیم خواد،ی_ نم
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 گفتم: یشدم و با ناراحت پکر

 خاله. نی_باشه، هر جور راحت

. بعد فوت ختیر یم واشی واشیاشکام  ،یهم از دست دادم. بعد خداحافظ شانسمو

. با هیگر  ریز  زنمیم یزرت گه،یبهم م یز یچ یم. تا کسدل نازک شد یلیخ ه،یراض

 برم. گفتم: خواستیدلم نم یاشکامو پاک کردم؛ ول انا،یآر  یصدا

 .نجامی_من ا

 چشمام، گفت: دنیبه سمتم اومد و با د انایآر 

 !؟یکرد هی_گر 

 و گفتم: دیبگه که بغضم ترک نویبود ا یکاف فقط

 جا ببر! نی_منو از ا

 گفت: انایآر 

 گمیمن به آرمان م م،ی. تو پاشو بر میاالن زشته نر  یول م؛یر ی. مزمی_ آروم باش عز 

 .میبر 

 خواستم حرف بزنم که... من

 )دالرام(

 .الیو نه دان انایاز شستن ظرفا، رفتم تو سالن که نه دالرام بود و نه آر  بعد

 گفتم: وشیبه دار  رو

 کجاست؟ الیدان وش،ی_دار 
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 گفت: وشیدار 

 .اطهی_ ح

 .کنهیم هیداره گر  انایو آر  الهیو بغل دان هوشهیحسنا ب دمیکه د اطیدو رفتم ح با

 گفتم: یبا نگران من

 شده؟ ی_ داداش، چ

 گفت: الیدان

 .مارستانیببرمش ب دیتب داره و با ،یچی_ه

 گفتم: عیسر 

 نخونده؟ یمگه پزشک وشی_ نه، دار 

 .شارمیاتاقت بنداز تا ب ی! برو تشک و پتو تویگی_راست م

 

 سکوت کرد. دیوقت ها، با یبعض

 را درون خود تحمل کرد! ایتالطم در  دیبا

 حرف دل را قورت داد. دیبا

 آورد. یروزگار چه بر سرت م دینشست و د دیبا

 کرد! هیگر  توانینم یحت

 دم نزد و سکوت کرد. دیبغض کرد. با دیبا
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 (الی)دان

 یکه تو هیهمون نیطرفشون. حسنا رو مثل پر کاه بلند کردم. ا دمیشد، دو هوشیب تا

به سرش  یحاال چ یول کرد؛ینم مالیو غرور خودشو پا کردیم یبلبل زبون نیماش

 اومده؟!

 دالرام، از فکر در اومدمو گفتم: یصدا با

 .مارستانیببرمش ب دیتب داره و با ،یچی_ه

 گفت: یبا نگران دالرام

 نخونده؟ یپزشک وشی_ مگه دار 

 .ارمشیاتاقت بنداز تا ب ی! برو تشک و پتو تویگی_راست م

 معصومش نگاه کردم و بردمش تو. یبسته  یرفتن تو و منم به چشما انایو آر  دالرام

 نگران گفتن: یحسنا که تو بغلمه، اول اخم کردن؛ ول دنیو بابا با د وشیدار 

 شده؟ ی_ چ

 گفتم: ارم،یدرشون ب یکه از نگران نیا یبرا

 !یر یموقع شب سرم بگ نیا یبتون دوارمی. امسوزهی_ داره تو تب م

 گفت: وشیدار 

 .امی. برو بخوابونش تا بمی_سرم دار 

 تشک خوابوندمش. یاتاق دالرام و رو یبردمش تو منم
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 )حسنا(

 دهیدالرام که باال سرمه، ترس دنیصورتم، چشامو باز کردم. با د یرو یسیاحساس خ با

 گفتم:

 نا؟ای_آر 

 گفت: واشی دالرام

 ! به زور خوابوندمش، تو هم بخواب.شی_ ه

 .دمیجواب دادن نداشتم و خواب یبودم که حوصله  حالیب انقدر

 (نی)شاه

فکر کردم که دالرام منو  نینتونستم بخوابم. همش به ا شبیشده بود و من د صبح

 نه؟ ایدوست داره 

 به فکرم زدمو با خودم گفتم: یپوزخند

 !کنهیاون االن داداشاشو داره و اصال بهت فکر نم ن،ی_ شاه

 اومد و گفت: یباز شد و سرباز  در

 .یدار  ی_مالقات

 زدمو گفتم: یپوزخند

 ه؟ی_ک

 نگام کرد و گفت: ریبا تحق سرباز

 !تیی_دا
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 داشتم؟! ییکردم. مگه من دا تعجب

 سرهنگه؟! مییام که کرد، دنبالش راه افتادم. منو به اتاق سرهنگ برد. دا آماده

 دوتقه به در زد و گفت: سرباز

 _ قربان، خواهرزادتون رو آوردم.

 گفت: مییهمون دا یعنی مرده

 .یداخل. خودتم مرخص ارشی_ ب

 رو باز کرد و منو هول داد داخل و درم از پشت سرش بست. در

 که نگام کنه، گفت: نیبدون ا زد،یکه پنجاه شصت سال م یمرد

 .نی_بش

 اومد تو و گفت: سه،یبهتر بگم آقا پل ای دیشتاب باز شد و نونشستم، در با  تا

تا دالرام  نیرو بد تی. کاغذ شکارونهیخونه اش و دالرام ب می_ بابا، حسنا رو رسوند

 .سهیبنو

 گفت: تیسرش رو بلند کرد و با جد م،ییهمون دا ای دینو یبابا

 التماسم کنه. نایم خوادیدلم نم خواد،ی_ نم

 گفتم: یعصب

 .اری_اسم مادر منو به زبونت ن

 و گفت: دیخند

 پس ببندش. مه،ی_مادرت آبج
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کنه و به خاطر خودم  تیشکا خوادیازم متنفره که به خاطر مامانم نم نقدریا یعنی

 ست؟ین

. نمیبب قهیدق هیافتادمو التماسش کردم دالرامو  مییدا یشد به پا یچ دونمینم من

 آرومش تنگ شده. یدلم واسه چشما

 با ترحم گفت: ییدا

 یول نتت؛یبب خوادینم یدالرام حت یکرد یکه کار  نیشاه سوزهی_دلم به حالت م

 نشه که ببخشتت. یدالرام راض دی. شاشینیبب کنمیم شیراض

 عجز گفتم: با

 کردم. تشیاذ یلیمنو ببخش که خ ،ییدا ی_ مرس

 

 .میبرس گریکدیدر گذر زمان به  دیشا

 روز، من اشتباه گذشته را تکرار نخواهم کرد! آن

 اما غرورم را نه! دهم،یرا از دست م تو

 

 )دالرام(

که انگار سال هاست که حموم نرفته، با  یا بهیپسر غر  دنیاتاق بابا شدم و با د وارد

 بلند گفتم: یصدا

 _سالم بابا!
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بودم که شوکه شدم. چه قدر دلتنگش  ن،یشاه دنیسرشو بلند کرد. با د پسره

 له کنم. خوامیاما غرورمو نم نمش،یبب

 غمگين گفت: نیشاه

 بهت وابسته شدم؟ یدونستی_ م

 :گفتم

 پسر عمه! یگی_ باشه، تو که راس م

 .شمییعمه رو با طعنه گفتم بفهمه من دختر دا پسر

 ناراحت گفت: نیشاه

 نگرفتم. انویشا ی_ منو ببخش که اون روز جلو

 :گفتم

پس  ،یقول بد یتونینه، تو نم ؟ینش کمینزد گهید یدی_بخوام ببخشمت، قول م

 .بخشمتینم

 با عجز رو به بابا گفت: نیشاه

 .کنهی. مامانم دق مرونیب امیب نیبد تیتو رو خدا رضا ،یی_ دا

 داشتم التماسم کنه. دوست

 بلند گفتم: یصدا با

 .میبدم. من شاک تیرضا دی_من با

 گفت: پام افتاد و به
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 خوبه؟ رم،یکشور م نی. اصال از اشتیپ امین گهید دمیقول م رون،یب امی_ بذار ب

 :گفتم

 شه؟ی_قلب شکسته ام خوب م

نذار داغون  نیاز ا شتری. بابا اشاره کرد که بکردیم هیمن گر  یشکست و جلو نیشاه

 شه که گفتم:

 مفهومه؟ ،ینذار  تییدا یخونه  یپاتو با شراره تو گهیکه د دمیم تیرضا ی_به شرط

 اش گفت: هیوسط گر  نیشاه

 .نمتینب گهید دمی_قول م

 :گفتم

 محضر. ایطالق ب ی. فردا واسه رونیب یایب دمیم تی_رضا

 نشسته بود، گفتم: مکتین یکه کنار اتاق بابا رو الیو به دان رونیاتاق بابا رفتم ب از

 .ستیمن ن یجا گهید نجایا م،یبر  ای_ ب

 گفت: الیدان

 ؟یکه نداد تی_رضا

 عذاب وجدان داشتم؛ چون پسر عمه ام بود و باهام مهربون بود. یکم

 :گفتم

 .دمشیکه عذاب وجدان نداشته باشم، بخش نیا ی_چرا، واسه 

 .یتا آرامش داشته باش یببخش دیبا
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 گفت: الیدان

 ؟یکه فردا صبح کالس دار  دیخر  می_ بر 

 _ باشه...

 راه بودم که حسنا زنگ زد. یتو

 جانم حسنا؟_

 ...شبیبابت د یمرس زم،یعز  ؟ی_ سالم، خوب

 و گفتم: دمیخند

 !یتشکر کن الیاز دان دی_ با

 با لکنت گفت: حسنا

 _چ...چرا؟!

 گفتم: یخاص طنتیش با

 _بغلت کرد و آوردت داخل!

 !؟ی_ چ

 االن کپ کرده! مطمئنم

 منم بغل کن؟ خب اونم بغلت کرد! ی_ مگه به داداشم نگفت

 زده گفت: شک

 خداحافظ... شب،ی_ممنون بابت د

 متر بازه و گفتم: شیش ششیکردم که ن الیبه دان ینگاه
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 ها!  ومدهی_تو هم بدت ن

 

 !؟ینیبیرو م ایدن

 !ارهیم انتیمحبت...خ یول اره،یخواب خواب م اره،یپول پول م اره،یحرف م حرف

 

 (سنای)

 دفعه جواب دادم: هیکه منم  زدیزنگ م یول کن نبود و ه پسره

 فکر کنم. دیمحترم، من با ی_آقا

 گفت: پسر

 جونت بگم! زدادیپرهامو به  هیدوست ای یشیباهام دوست م ای_نگاه کن دخترجون؛ 

 !یبگ یکنیتو غلط م ن،ی_ بب

 چهار سالشه؛ بازم بگم؟ شیکیکه  یفرزند عابد و دو داداش دار  هیعابد سنای_اسمت 

 لکنت گفتم: با

 !؟یهست یت... تو.. ک-

 _حاال باهام دوست شو تا بهت بگم.

 گفتم: یفکر یب با

 نداشته باش. یکار  زدادیبه  ی_ باشه، ول

 .نمتیبیم انیدم کافه شا ت،یاضی_فردا بعد کالس ر 
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عجب  یگیو اون موقع م میرسیبذار؛ به هم م ؟یکنیروم قطع م شعور،یب ی پسره

خانواده ام رو  یبود؟! همه  یک گهید نیا ،یکردم با دختر دوست شدم. راست یغلط

 سنا،ی! خدا نکنه دوست پرهام بوده! نه شناخت؟ی! پرهام رو از کجا مشناسهیم

بهش  اومدیدوست پرهام بود، م اگهآخه  ؟یدار  فیکه خنگ تشر  یزنیم یچ دایجد

 کنه؟ انتیخ

 (انای)آر 

 که تلفن با تو کار داره. کنهیآرمان داره اشاره م دمیکه د مزدیحرف م انایدوستم ک با

 گفتم: انایک به

 کارم دارن. یپشت خطه و چ یک نمیجان، من برم بب انای_ک

 _باشه برو. من پشت خطم.

 و جواب دادم: دمیاز دست آرمان کش مویگوش

 _بله؟

 شروع کرد به گفتن: حسنا

 عفتم کردن؟! یب یدیبدبخت شدم؟ د یدید ،ی_ سالم آر 

 گفتم: ینگران با

 شده حسنا؟! ی_چ

 با بغض گفت: حسنا

 _ داداش دالرام بغلم کرده!
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 خنده که گفت: ریزدم ز  یگفت، پق نویا تا

 بده. می! دلدار شعوری_ب

 .یشیکه آروم م کنهیبدم. آرمان هست و بغلت م تیدلدار  ای_عصر ب

تو صورتش  دمیامو در آوردم کوبپ یتو ییتا گوشش بازه، دمپا ششیآرمان که ن دنید با

 که آخش رفت هوا.

 گفت: کنم،یم یشوخ دیفهم انگار

 آرمان نباشه. ی_باشه، ول

 .ادیاداره تا شبم نم رهی_االن م

 ...یبا ،ی_ اک

 کرد. قطع

 

و  یکن شیامضا یکه بتوان سیرا بنو یز یو چ یسیبنو یرا بزن که بتوان یحرف شهیهم-

 .یستیبا شیپا یرا امضا کن که بتوان یز یچ

 محکوم به تکرار اشتباهند. آورند،یگذشته را به خاطر نم یهاآنان که تجربه -

 ؟یاآن از چه گذشته یبنگر که در ازا ،یرسیم یز یبه چ یوقت -

***** 

 (رای)الم
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پست گذاشته که  هیحسنا  دمید زدم،یچرخ م نستایا یتخت نشسته بودم. تو یرو

شدم و همه هم  عفتینوشته بود ب رشیکردم. ز  شکیداره و ال یزار  هیحالت گر 

بغلت  یخب خودت گفت ،ینوشته بود: آخ یکیکامنت شکلک خنده دار گذاشتن! 

که شارژ  نیا یادآروی. با هیچ انیگرفتم زنگ بزنم و بپرسم که جر  میکنه! منم تصم

 ندارم، با خودم گفتم:

 .پرسمی_تو دانشگاه ازش م

 .دمیخاموش کردم و گرفتم خواب مویگوش

 

 )دالرام(

من  یدایبدبخت تمام خر  الیبودم. دان دهیپاساژ بودم که فقط کفش اسپورت نخر  یتو

چشمم  کردم،یرو نگاه م نایتر یطور که داشتم و نی. هماومدیدستش بود و دنبالم م

هم  الیمغازه و دان یقشنگ بود. رفتم تو یلیکه خ یافتاد به کفش اسپورت بنفش

 پشت سرم اومد.

 گفت: فروشنده

 با؟یخانم ز  ادیاز دستم برم ی_ سالم، چه کمک

 گفتم: یو با لحن سرد ومدیاز نگاهاش خوشم نم اصال

 .خواستمیرو م نیتر یو ی_ سالم، اون کفش بنفشه تو

 ؟یز ی_ چه سا

 و هفته. یس-
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 _ االن خانم...

 اومد کنارمو گفت: الیدان

 گه؟ید یمغازه  هی مینگاهت کنه. بر  ینجور یا ادی_خوشم نم

 .خرمینه، زود م ی_داداش

 ی. فروشنده اومد و کفش ها رو به دستم داد. روستادیتکون داد و کنارم ا یسر  الیدان

 ی. اندازه ام بود و کمدمیکفشو پوش یکینشستم و کفشامو درآوردم و اون  یصندل

اومد  الی. داندمیمو پوشخود یباهاش راه رفتم که راحت بود. درش آوردمو کفشا

 کنارمو گفت:

 تا حساب کنم. رونی_برو ب

 . رونیب میاومد. از پاساژ زد قهیبعد ازچند دق رونویرفتم ب منم

 

 (نی)شاه

رادمان تنگ شده.  یداد. دلم واسه  تیازش ممنونم که رضا یلی. خشمیآزاد م امروز

 اومد و گفت: یدر باز شد و سرباز 

 .شیسرهنگ ستا شیپ یاول بر  دیبا یول ؛یپارسا آزاد ی_آقا

مامانه؛ پس  یلیاومد فام ادمیچه آشناست!  شیراه افتادم. سرهنگ ستا دنبالش

 گفت: مییبه در زد که دا ی. سرباز تقه ادمی. به در اتاقش رسهییدا

 ...دیی_بفرما
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 نیهم مییبود. سرباز احترام کرد و دا یسرش تو پرونده ا مییدر رو باز کرد. دا سرباز

 بود، آزاد باش داد و سرباز گفت: نییور که سرش پاج

 پارسا... نیشاه ی_آقا

 .ی_مرخص

 هم پرونده رو بست و گفت: ییو دا رونیرفت ب سرباز

 .نی_ بش

 نشستم. مییدا زیکنار م یصندل یرو

پدرت  ی. برادر ناتنستنینبودن و ن یتو و پدرت آدم درست یعمو ن،یشاه نی_بب

پدرت کار  یکه واسه  یزمان هیکه دالرامو از خونه اش انداخت. ناصر  یناصره؛ همون

بشه. من اون موقع سروان دوم بودم و  ریاشتباه کرد که پدرت دستگ هی کرد،یم

بفروشتش  خواستهیدختر ناصره که م رامتو فکر کرده دال یبهم ندادن. عمو یتیمامور 

دالرام که نه؛ برادراش ازت  یبشه؛ ولکرد که به اعدام محکوم  یتو کار  یکه برادر ناتن

 کردن. تیشکا

 تعجب گفتم: با

 !؟ی_برادر ناتن

 زد و گفت: یپوزخند ییدا

 !ره؟یگینم لشیتحو ادیمامانت ز  یدیتو هستش. ند یبرادر ناتن انی_آره، شا

 باشه! میبرادر ناتن کردمیفک نم یول دم،ی_چرا د
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 گذاشت و گفت: زیم یپول رو از کتش در آورد و رو یمقدار  ییدا

 .یر یبگ یبتون یرو بردار حداقل تاکس نایا ای_ ب

 رو برداشتم و گفتم: پوال

 ...یی_ ممنون دا

 فردا ساعت ده صبح محضر )...( باش. ،ی_ راست

 .نیداد تیرضا نکهیبازم ممنون به خاطر ا ،یی_چشم دا

آب خنک حاال حاال ها  دیوگرنه با ؛ی_ برو پسر، به خاطر خواهرم گفتم آزاد ش

 .یخوردیم

 لیتحو لمویو رفتم وسا رونیزدم و از اتاق زدم ب یبه خاطر مامانم بوده. پوزخند پس

 گرفتم.

 

 )حسنا(

 . با حالت بغض دار گفتم:کردمیم هیگر  داشتم

 که نکرد؟ عفتمیبغلم کرده، ب الیدان انایآر  یدی_ د

 و گفت: دیخند انایآر 

 !دیشا دونم،ی_نم

 گفت: انایک

 نکن. تشیاذ انای_آر 
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 :گفتم

 !؟یانداز یمنو دست م ،ی_آر 

 گفت: نازیآ

 انا؟یآر  ی_آبج

 گفت: انایآر 

 ه؟ی_ چ

 گفت: نازیآ

 اد؟یم ی_داداش آرمان ک

و در باز شد و آرمان با اخم  دیدر چرخ یتو دیکل یتا خواست حرف بزنه، صدا انایآر 

داد و  یما، سالم دنیدر رو بست و سرشو باال آورد. با د ده،یوارد شد. هنوز ما رو ند

 منتظر جواب سالم ما نموند و رفت باال.

 گفت: آرمان

 _مامان کجاست؟

 گفت: نازیآ

 _مغازه...

 گفت: آرمان

 .ایب ی_آر 

 بهم زد و گفت: انایخنده و ک ریزدم ز  یپق من
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 _جمعش کن.

 با حرص بلند شد و رفت باال. انایآر 

 زنگ خورد. دالرام بود که جواب دادم. میگوش

 زم؟ی_ جانم عز 

 !شمایگلم! من آبج یاشتباه گرفت الی_سالم، منو با دان

 تشر گفتم: با

 _ دالرام!

 ه؟ی_چ

 ؟یکار داشت ی_چ

 .اریدرسات رو ب یهمه  یفردا جزوه  گم،ی_ م

 گه؟ی_چشم، امر د

 !گمی_بود م

 ؟یندار  یتو! کار  یی_چه قدر پرو

 _نه، خداحافظت.

 _خداحافظ...

 اعت کردم؛ ساعت هفت عصر بود.به س یکردم. نگاه قطع

 گفتم: یبلند یصدا با

 برم. دیمن با ،ی_آر 
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 گفت: انایآر 

 .رسونتتی_حسنا، صبر کن، شب خطرناکه. آرمان م

 :گفتم

 . آقا آرمان تازه اومدن و خسته هستن.شمی_ نه، مزاحم نم

 کردم. یخداحافظ انایجمع کردم. با ک لمویوسا فمویسمت ک رفتم

 گفت: یزبون نیر یبا ش نازیآ

 حسنا جون. ای_بازم ب

 :گفتم

 _حتما؛ البته اگه وقت کنم.

 و گفت: نییهم تند تند از پله ها اومد پا انایآر 

 _صبر کن. به آرمان گفتم که برسونتت.

 :گفتم

 جان. انایآر  شمی_ گفتم که، مزاحمشون نم

 گفت: آرمان

 .ییانایتو هم مثل آر  ؟ی_چه مزاحمت

شدم. واقعا دوست نداشتم مزاحم بشم؛ چون  میتسل م،شینم فشونیحر  دمید منم

دنبال  انا،یاز آر  ی. بعد از خداحافظکردیاستراحت م دیتازه از سرکار اومده بود و با

 آرمان راه افتادم. سوار سمندش شدم و اونم سوار شد.
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 و اونم اصرار نکرد. نمیکه جلو بش دمیکشینشستم؛ آخه خجالت م عقب

 )دالرام(

برم  دمیتمومه و از اون طرفم با میم ساعت هشت کالس دارم و نه و نو من صبحه

 منو برسونه. ادیمحضر طالق بدم. دم در منتظر داوودم تا ب

 گفت: د،یپوشیهمون طور که کتش رو م داوود

 بره دانشگاه. خوادیخواهرم بشم که بزرگ شده و م ی_فدا

 :گفتم

 نشه! رمیپسر که د زی_ کم مزه بر 

 و اومد بغلم کرد. گفتم: دیپوش کفششو

 _ولم کن. زشته.

 گفت: داوود

 .ی_عشق داداشت هست

 .نیی_باشه، حاال هم بذار پا

 و گفتم: دمیو منم گونشو بوس نییمنو گذاشت پا داوود

 دوست دارم. یلیخ ی_داداش

 دوسش دارم. یلیخ یول ست؛ین میداداش واقع درسته

 و رفتم طرفشون و گفتم: دمیرو د انایحسنا رو با آر  دم،یدانشگاه که رس به

 _سالم خل و چال!
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 گفت: حسنا

 تو هستش! ی_خل و چل که عمه 

 :گفتم

 ؟یکار به عمه ام دار  ی_چ

 گفت: انایآر 

 _دختر عمه!

 :گفتم

 !یز یچ هی_حاال 

 گفت: حسنا

 .ایدختر عمه ات رو ندار  دنی_ معلومه که چشم د

بهم  یدختر  هیآتاناز و  دمیکه د هیک نمیبه عقب برگشتم بب ،یخوردن پس گردن با

 .خندنیدارن م

 :گفتم

 آتاناز؟ یضی_ مگه مر 

 گفت: آتاناز

 !یدار  ی_فکر کردم هنوز فراموش

 :گفتم
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 امیبعد ب شناختم،ی! نه آخه خودت بگو؛ من اون موقع خودمم نمی_ از بس منگل

 دانشگاه؟

 گفت: حسنا

 !؟یداشت ی_ تو فراموش

 :گفتم

 که خدا نجاتم داد. کشتیت ممنو داش ینکبت روان هی_ آره؛ 

 گفت: حسنا

 بودم؟ بهی_ آتاناز، من غر 

 گفت: آتاناز

 ؟یبود ،یآشنا هم نبود ی_ نه؛ ول

 بود، گفت: ستادهیکه کنار آتاناز ا دختر

 ه؟یچ شبتیمال پر  نستایپست ا انیجر  ،یفاط ی_ راست

 گفت: حسنا

 _دست رو دلم نذار که خونه!

 گفت: دختر

 خفه ات کنم؟ ای یگی_ م

 گفت: حسنا

 من آبرو دارم. چه،یتو دانشگاه نپ یبرو بهش بگو؛ ول انا،ی_آر 
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 (نی)شاه

دالرامم  ی. شناسنامه داشتمیگفته بود، قدم برم ییکه دا یسمت محضر  لیم یب

انداختم.  میچرم یبه ساعت مچ ینگاه دم،یبه محضر رس یدست من بود. وقت

 باشه؟ تونهیم یگ خورد. جز مامانم، کزن میربع به ده بود. گوش هیساعت 

 گفت: مامان

 ؟ییسالم پسرم، کجا-

 :گفتم

 دم در محضرم و منتظر دالرامم.-

 گفت: مامان

 کردم؟ تییچه قدر التماس دا یدونی. میممنون باش دیداده، با تیکه رضا نیهم-

 :گفتم

 التماس دالرام کردم. یلیمنم خ دونم؛یم-

 گفت: مامان

 پشت خطه. تییدا کنم،یپسرم، مراقب خودت باش. من قطع م-

 :گفتم

 باشه، خداحافظت.-
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)همون داوود خودمونه( تعجب مانینر  دنیکه قطع کرد، رفتم تو محضر و با د مامان

 کردم و گفتم:

 ...مانـینر  -

 :دیحرفم پر  تو

 بنده داوود هستم! -

 که کنارش نشسته بود رو نشناختمش. گفت: دالرام

 باال! دیو اومد نیبه، جناب پارسا! باالخره از اون تلفنتون دل کند به -

 گفتم: یبا تعجب خاص من

 پارسا؟! -

 گفت: یبا پوزخند دالرام

 !شناسمیم تونیلیوقته که شما رو با فام یلیخ -

 که به ما اشاره کرد و گفت: یمنش

 یچون از طرف دادگاه قانون ست،یکردن کاراتون ن یبه قانون یاز یداخل. ن دییبفرما -

 شده.

...نه، داوود نشست و داوود اومد طرفم و  ـینر  نیاز طالق، دالرام رفت تو ماش بعد

 گفت:

بر خورد  متیباهات با مال گهیچون ممکنه د نمت،ینب گهیبهتره د ن،یشاه نیبب -

 نکنم.
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 ینیماش دم،یکه رس ابونیرفتم. سر خ ادهینداشتم، پ نیگفت و رفت. چون ماش نویا

 گفتم: یداداش دالرامه. با ناراحت الیدان دمیبوق زد و کنارم ترمز کرد. برگشتم که د

 بگو حرفت رو. -

 گفت: الیدان

 .میعمه. سوار شو باهم بر  شیپ امیب خوامیم ن،یشاه -

 جوابش گفتم: در

 راحتم. یی. من تنهاالیبرو دان -

 دور شدم. ازش

 م چون به هر حال، غرور دارم منم.کن کیخودمو کوچ گهید خواستینم دلم

 (سنای)

 ...یخوایم میاز زندگ یو بگم چ نمیشاپ نشسته بودم که پسره رو بب یکاف یتو

شد و نشست.  دهیبه عقب کش مییرو به رو یحرص خوردن بودم که صندل مشغول

 داشت. یتخس ی افهیبود و موهاشم بانمک زده بود باال و ق یپسر جذاب

 گفت: پسر

 پسند شدم بانو؟! -

 پرو نشه، گفتم: نکهیا یواسه  من

به ظاهر محترم! کارت رو بگو که برم؛ چون من هزار تا  یباشه آقا ریخ یدیخواب د -

 دارم. یکار و زندگ
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 از من توقع نداشت، گفت: ویرفتار  نیکه اصال همچ پسر

 دختر! کنمیآدمت م -

 گفتم: تیبا عصبان من

 بعد منو آدم کن!برو خودتو اول آدم کن،  -

 بلند شم که گفت: خواستم

 ؟یشناسیرو م یفاطمه شاه ای یحسنا شاه -

 دهنمو قورت دادمو گفتم: آب

 آره... -

 :گفت

 نشه. کینزد یکه به دالرام ادو یکن یکار  هی خوامیم -

 :گفتم

 بپرسم چرا؟! تونمیاونوقت م -

 که زد، از دالرام متنفر شدم! یحرف با

 )آتاناز(

 بود. گفتم: نیزنگ خورد؛ شاه شیبودم که گوش مارستانیرادمان ب شیپ

 .زنهیزنگ م نیشاه ،یداداش -

 گفت: رادمان

 بذار. کریخب بردار و رو اسپ-
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 :دیچیپ نیشاه نیغمگ یگذاشتم که صدا کریتماس رو وصل کردمو رو اسپ منم

 ؟ییکجا ؟یسالم رادمان، خوب -

 گفت: رادمان

 !؟یزندان باش دیمگه نبا ؟ییتو کجا مارستانم،ین بم ؟یتو خوب ،یسالم مرس -

 گفت: نیشاه

 حالمو نپرس که داغونم! -

 گفت: یبا نگران رادمان

 شده؟! یز یچ -

 گفت: نیشاه

. دمشیآرومش...االن دو هفته اس که ند یدالرام معتاد شدم، به چشا یبه چشما -

 .دمشیند گهیبعد از طالق، د

 با تعجب گفت: رادمان

 !؟یآزاد شد ی! اصال تو ک؟یدوهفته اس طالق گرفت -

 گفت: یبا حالت کالفه ا نیشاه

 طالق دادمش! یبر چه اساس دونمیخودمم نم-

 تکرار کرد و گفت: شویسوال قبل رادمان

 ؟یآزاد شد یک -

 گفت: نیشاه
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 .رونیب امیداد که ب تیدالرام رضا ش،یدو هفته پ -

 گفت: رادمان

 ؟یی! کجا؟یچرا به من خبر داد -

 گفت: نیبا حالت غمگ نیشاه

 !ومدمین رونیاز اتاقم ب یمدت، حت نیخونه ام. تو ا -

 گفت: رادمان

 خونتون. امیم گهیساعت د هیجان، من  نیخب شاه یلیخ -

 گفت: نیشاه

 منتظرتم. ا؛یب -

 گفت: رادمان

 ؟یندار  یکار  -

 گفت: نیشاه

 نه، منتظرم. خداحافظت. -

قطع کرد. رادمان همون طور که دستاشو  نیخواست بگه خداحافظ که شاه رادمان

 گفت: شست،یم

 !؟یدونستیتو م -

 :گفتم

 .طالق گرفته دونستمینه داداش، فقط م-
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 گفت: رادمان

 ؟یگفتیبه من م دینبا -

 )دالرام(

 

 کالسمون نشسته بودم. یرو به رو یچوب یصندل یبودم. رو دانشگاه

 فیدانشگامون رود خونه بود. کنار رود خونه، رد اطیاغ بود و وسط حب یتو دانشگامون

 نیقشنگ بود. من دوست داشتم ا یلیبود که خ دیرز قرمز و زرد و سف یگل ها فیرد

قشنگ گرفتم و به حسنا نگاه کردم  یمنظره  یحسنا، دست از تماشا یجا رو. با صدا

 و گفتم:

 _جانم حسنا؟

 گفت: کرد،ینگاه م نیهمون طور که به زم حسنا

 ! هان؟!؟یهست ی_تو ک

 خنده گفتم: با

 !؟یگرفت ی. نکنه تو هم فراموشگهی_ حسنا جان، دالرامم د

 که تو چشماش سرما موج زده بود، با پوزخند گفت: حسنا

 !؟یدوست رادمان در آورد ن،یسر از عمارت شاه یکه تو چه جور  نی_نه، منظورم ا

 یرو الیزنگ خورد. اسم دان میبزنم، گوش یو تا خواستم حرف دیلبم ماس یاز رو لبخند

 گفتم و رفتم ته باغ و جواب دادم: یدی. ببخشکردیم ییخودنما میگوش یصفحه 
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 _جانم داداش؟

 گفت: یپر انرژ  الیدان

 خلم! ی_ سالم بر آبج

 :گفتم

 .شهیکالسم شروع م گهید ی قهیدق ستیکارتو بگو. ب ،یداداش-

 نگران گفت: الیدان

و حسنا هم بگو که  انایمراقب خودت باش و حواستم به دوستات باشه. با آر  ،ی_ آبج

 کنه. دتونیتهد ینگن؛ چون ممکنه خطر  یز یچ میسیاز ماها که پل ییجا

 بخش، گفتم: نانیاطم یبا لحن من

 حواسم هست. ،ی_چشم داداش

 راحت شده بود، گفت: الشیکه خ الیدان

 !؟یندار  ی_ خب، کار 

 :گفتم

 .امیب تونمیدنبالم، خودمم م یایب خوادی_نه داداش، فقط نم

 و گفت: دیخند الیدان

 _باشه وروجکم، خداحافظ.

 حسنا بود که خشکم زد. گفت: دنیبرگشتم به عقب و با د ،یاز خداحافظ بعد



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

65 

 

خام  یخوایرو م یخودم که بهت اعتماد کردم! باز کدوم بدبخت ی_ واقعا متاسفم برا

 !؟یکن

 گرد گفتم: یبا چشما من

 !ه؟ی! بدبخت کدومه؟! خام کردن چ؟یزنیحرف م ی_از چ

 نگفت و با پوزخند ازم دور شد. یز یچ

 )حسنا(

با دالرام رفت و آمد  گهیحاضر نشدم که د گهید دم،یدر مورد دالرام شن یتیواقع یوقت

 گفتم: واشینشستم و  رایکنم. رفتم سر کالس و کنار الم

 ؟ومدهین انای_ آر 

 گفت: زد،یشارژ م یتو شویهم همون جور که داشت گوش رایالم

 افتاده؟! ی_ نه، اتفاق

 گفتم: تفاوتیب من

 _ نه!

دالرام که داشت با  یکردم و رفتم تو تلگرام. با صدا ینزدم و سرمو تو گوش یحرف گهید

 گفتم: رایزدم و به الم یپوزخند زد،یحرف م رایالم

 .سناستی انا،یتو و آر  نیحورساست و ب یو اون طرفم واسه  اناستیآر  ی_ کنارم جا

 با تعجب گفت: دالرام

 _حسنا؟!
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 خونسرد گفتم: ینگاه با

 ه؟ی_چ

 از تعجب گفت: یبا نگاه دالرام

 !یچی_ه

رو  گهیکه م یو مونا. من از مونا متنفرم، چون ازم توقع داره هر کار  الیسمت سه رفت

 !یاشته باشازش توقع د دینبا یانجام بدم؛ ول

 و حورسا، دست از فکر کردن برداشتمو گفتم: سنایو  انایآر  یصدا با

 _سالم عليكم!

خونسرد؛  زیدوسش دارم، چون در برابر همه چ یلیبا نمکه که من خ یدختر  حورسا

 به موقع مغروره. یول

 دالرام گفت: دنیبا د حورسا

 چرا دالرام اون جا نشسته؟!-

 و من گفتم: میزد یهم باهم پوزخند سنایو  من

 !نهینداشته کنار ما بش یی_جا

 هم مشکوک نگام کرد و گفتم: انایآر 

 .یرو بهت بگم و از آرمان بپرس یموضوع هی دی. بازنمیامشب بهت زنگ م انا،یآر -

 با تعجب گفت: سنای

 آرمان؟!-
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 خفه شدم. انا،یحرف بزنم، با نگاه تند آر  خواستم

 با خشم گفت: آريانا

 !؟یصحبت کن یخوایچاپت م یکارا ی_داداشمه. حسنا، واسه 

 که بهم رفت، گفتم: یچشم غره ا با

 ...انای_ آره آر 

نگفتم. با ورود  یز یچ گهیو منم د سهیبدونه داداشش پل یکس خوادینم دمیفهم

و ما هم  میداشت فیدور رد م،یاستاد، همه سرجا هاشون نشسته و چون تو کارگاه بود

 جلو کنار استاد. م،یاستاد نشسته بود فیرد

گذاشتم. چون استادمون کالس  فیک یجمع کردم و تو لمویاز اتمام درس، وسا بعد

 شد،یکالس بود و بعد ربع ساعت از اتمام کالس ما شروع م نیهم یتو شمیبعد

 .میکالس رو ترک کرد د،یخسته نباش هیو ما هم با  موندیجا م نیهم

 (سنای)

 میبا دالرام به هم بزنه. گوش شویزدم. تونستم که حسنا دوست یمندتیرضا لبخند

 زنگ خورد؛ همون پسر بود که اسمش مهران بود.

 _ بله؟

 ؟ی_تونست

 _آره...

 _خوبه!

 :دمیپرس دیبا شک و ترد من
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 ن؟یکار کن یچ نیخوای_م

 با قهقهه گفت: مهران

 !دادمیقبال انجام م دیکه با یکار -

که اگه مهران زنگ زد،  گهیم طونهی! ش؟یروم قطع کرد شعور،یب یکرد. پسره  قطع

 روش قطع کنم!

 

 )دالرام(

 شده؟! آتاناز اومد کنارم و گفت: ینجور یکار کردم که حسنا ا یمن چ مگه

 عشقم؟ یی_تنها

 حوصله گفتم: یب

 شده؟! ینجور یچرا حسنا با من ا یدونی_آتاناز، تو م

 با تعجب گفت: آتاناز

 !؟یچه جور  -

 که بغض توش بود، گفتم: ییصدا با

 !کنمیسردشو درک نم یام! من رفتارا بهیکه انگار غر  زنهیباهام حرف م یجور  هی_ 

 گفت: آتاناز
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که  ییحسنا نی! اهیکرد تشیبه خاطر اون شب که اومد خونتون که اذ دیشا-

 شه،یو فقط زود رنجه. درست م شهیدلخور نم یوقت از کس جیه شناسمش،یم

 .شهین نباش. فردا باهات خوب منگرا

 یول شه؛یو تازه بدتر م شهیباهات خوب نم گهیکه اصال د گفتیبهم م یحس هی

 که آتاناز نگرانم نشه، گفتم: نیا یواسه 

 تا باهام خوب شه. کنمی_باشه، صبر م

 نگام کرد و به آتاناز گفت: یپوزخند هیاومد سمتون. با  حسنا

 !؟یگردیکه باهاش م یشد ریمگه از جونت س ،یآت-

 و آتاناز، چشمامون شکل توپ شده بود! من

 گفت: آتاناز

 _مگه دالرام چشه؟!

 نگام کرد و گفت: ریبا تحق حسنا

به پسر، متنفرم! مگه  فروشنیندارن و تن خودشون رو م یکه ارزش یی_ من از آدما

 نیماش یجلو که دالرام هرزه است؟! نامزدشو ول کرده و خودشو انداخته یدونستینم

 رو کرده! نکاریپولدار بوده، ا نی! چون شاهنیشاه

 تونستمیبود. نم وشیزنگ خورد؛ دار  میحرف بزنم. گوش تونستمیشده بودم و نم شکه

 ام گرفت. هیگر  سنا،ی یاصال جواب بدم و با حرف بعد

 گفت: یبا پوزخند سنای

 !کنهیچه کارشو خوب بلده که پسره ولش نم نی! ببای_ب
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 گفت: آتاناز

دالرام  یزود. حسنا، تو که از زندگ یلیخ ؛یکنیزود قضاوت م سنا،ی! ه؟یچه حرف نیا-

 !دهیچه کش ینیبب یخبر ندار 

 به حرف اومد: انایآر 

 !نیکنیزود قضاوت م یلی. خگهیآتاناز راست م-

 گفت: سنای

 من با نامزدش حرف زدم؛ خودم باهاش حرف زدم!-

از قضاوت نا به جاشون. از جام بلند شدم و بدون  خوردیبه هم م گهیداشت د حالم

 هی شد،یساعت پنج شروع م مونی. چون کالس بعدرونیتوجه، از دانشگاه زدم ب

 تا جواب داد: الیساعت وقت داشتم. زنگ زدم دان

 _ جانم خوشگل خانم؟

 گفتم: هیبا گر  من

 !م؟یمن ک ،ی_داداش

 گفت: یبا نگران الیدان

 شده؟! یز ی_چ

 گفتم: یو عصب هیگر  با

 بگو! م؟ی_ من ک

 با حرص گفت: الیدان
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 !شی_دالرام ستا

 با هق هق گفتم: من

 آدم خرابم! هیمن  کننیو فکر م شناسنیم ی_همه منو با دالرام ادو

 تا خواست حرف بزنه، گفتم: الیدان

 روش. نمیسال زخم خوردم، ا ۱۷نگو.  یچیه ال،ی_دان

 تفاوت باشم. یبه بعد، به حرفاشون ب نیکردم از ا یقطع کردم و سع یعصب

 بود که ردش کردم و جواب ندادم. الیزنگ خورد. دان میراه دانشگاه بودم که گوش یتو

 )حسنا(

 

آتاناز، سرمو  یبود. با صدا میو منم سرم تو گوش زدیداشت با داداشش حرف م انایآر 

 باال گرفتم که گفت:

 !ه؟ینجور یکه دالرام ا یدونی_از کجا م

 گفت: خورد،یدستش بود و م یکه همون طور بستن سنای

 مشخصه! اشافهی_از ق

 با تشر گفت: رایالم

 !یکنیزود قضاوت م ی_باز دار 

 :گفتم

 حرف زده. سناینامزدش با  ی_زود قضاوت کردن بده؛ ول
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 زد و گفت: یپوزخند ایحور 

اونو  شتریب دی! به نظرم بایساده ا یلیخ سنا،ی یاعتماد کن یبه هرکس دی_نبا

به اون مرد آشنا  یشناخت چیکارت اشتباه بوده که بدون ه یکنی. فکر نمیشناختیم

 !؟یشد

 ابروهاشو باال داد و گفت: یتا هی سنای

 !دونستیدر موردم م وی_اتفاقا کارم درست بوده، چون اون مرد همه چ

 زد و گفت: یپوزخند انایآر 

 ؟یمطمئن نقدریا سنای_

 گفت: تیبا قاطع اسنی

 _آره!

 از جام بلند شدم و به طرف باغ رفتم و با خودم گفتم: من

 دروغ؟! یو ک گهیراست م ی_ک

 دالرام که کنار رودخونه نشسته بود، رفتم سمتش و گفتم: دنید با

 _ من متاسفم بابت اون حرفا...

 گفت: تفاوتیب دالرام

 !ستی_مهم ن

 تعجب گفتم: با

 مهم نباشه؟! شهی_مگه م
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 همون لحن گفت: با

 !ستی_آره، برام مهم ن

 :گفتم

 ؟یدیجا رس نیبه ا یکه چه جور  یکنیم فیدالرام جان، برام تعر -

 با پوزخند گفت: دالرام

مثل  یشیدختر خراب نگذرون که تو هم م هیبرو و وقتتو با  شه،یاالن کالس شروع م-

 اون!

 !کردمیبه رفتنش نگاه مرفت و من بودم که مات و مبهوت  دالرام

 

 (سنای)

بود و فقط جزوه  یجمع کردم. استاد مزخرف لمویعامل، وسا ستمیاز کالس س بعد

 .دادیدرس نم گفت؛یم

 زنگ خورد؛ مهران بود. گفتم: میگوش

 !ه؟ی_چ

 !؟ی_ باز هار شد

 _حرفتو بگو.

 .مینیهم رو بب دی_امشب با

 و گفتم: رونیکالس زدم ب از
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 !ستمین دنتی_من مشتاق د

 پوزخند گفت: با

 کافه )...( منتظرم. یتو گهیساعت د میتو دارم؟! ن دنیبه د یمن عالقه ا یکنی_فکر م

 !کنهیاالغ قطع م نیع ،یو نه خداحافظ ینه سالم شعور،یکرد. ب قطع

دالرام که سوار  دنیکسو نداشتم. با د چیه ی. حوصله رونیحرص از دانشگاه زدم ب با

زدم و به سمت کافه رفتم و  یپوزخند شه،یم هیهاش دود شهیشکه  یماشين سمند

که مهران نشسته  یز ی. وارد کافه شدم. پشت مدمیراه رفتن، رس یا قهیبعد از ده دق

 کردم که گفت... یبود رفتم و سالم

 )دالرام(

چون من  کردم؛یم هیتختم گر  یاتاقم و درم قفل کردم. رو یبا دو رفتم تو دم،یرس تا

و  یاز خودم دفاع کنم. به قول مامان، زبون ندار  گرانیدر برابر د تونمیو نم فمیضع

به در اتاقم، از جا  یتقه ا ی. با صداتونمینم یباشم، ول یقو دی. من بایکم حرف یلیخ

 .دمیپر 

 حوصله تر کرد. یهم منو ب الیدان یصدا

 خوبم؟ ی_آبج

 ندادم. جواب

 گفت: دوباره

 من؟ ی_دالرام، آبج

 داد زد: ینگفتم، عصب یز یچ
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 !ومدهیسگم باال ن یرو باز کن تا اون رو صاحبیدر ب نیا ای_ ب

باز شد و منم  الیدان یدر پ یپ ینگفتم که در با ضربه ها یز یپتو و چ ریرفتم ز  دهیترس

 .رونیب امیپتو ب ریبودم و جرئت نداشتم از ز  دهیکه ترس

 اومد کنارم و گفت: الیدان

 بهت گفته؟! یز یچ ی_دالرام چته؟ کس

 .کردیبچه ها، دوباره بغض تو گلوم اومد و داشت خفه ام م یحرف ها ادی با

 باز کردمو گفتم: لب

 ال؟ی_دان

 گفت: یبا خوشحال الیدان

 ال؟ی_جان دان

 کردم و گفت : فیاتفاقا رو براش تعر  یهق هق، همه  با

 دونمیمن که م که خواهرم چه پاکه، دوننینداره. اونا که نم یبیگلم، ع ی_ آبج

 .زمیعز 

 به موهام زد و گفت: یا بوسه

 .زمی_بخواب عز 

 

 (انای)آر 
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 یعنیما جمع شده بودن. ما دخترا  یعمه هام و عمو هام، خونه  یخانواده  ی همه

دختر عمه  هی. دو تا دختر عمو و میدختر عمه ام و دختر عمو هام، دور هم جمع بود

هست و اسم دختر عمه ام هم تابان بود.  شکایداشتم که اسم دختر عمو هام ليعا و و

بود  یو مشک دهیبود و چشماش کش یو استخون دامبلند بود، الغر ان بایقدش تقر  ایلع

با  یشه و کال دختر  کیرو عمل کرده بود که کوچ شینیداشت. ب یبزرگ یو لب ها

؛ بود کیبود و فقط لب هاش کوچ ایمثل لع بایهم تقر  شکایبود. و یمزخرف یچهره 

. لب هاش هیکم تپل و قد کوتاهه و چهره با چشماش درشت و بادام هیتابان  یول

 یداره و با نمکه؛ ول یخوب ی افهی. در کل، قکهینسبت به لبش کوچ شمینیو ب کهیکوچ

 پسر عمو. هیبرعکس، اخالقش مزخرفه. سه تا پسر عمه دارم و 

 امیهست. پسرعمه هام اسماشون ت شوازیاسمش و ست،یجالب ن ادیعموم ز  پسر

 داداش تابانه و اون دو تا هم بهداد و بهزاد.

 هم خواهر و برادرن. شکایو و شوازیو

 و اسم نامزدش مارياست. هینامزد امیت

 گفت: جانیبا ه ماريا

 !یباز  انی_ بچه ها، ب

 چپ چپ نگاهش کرد و گفت: شکایو

 ؟ی_ مگه بچه ا

 فت:گ شکا،یبدون توجه به حرف و ایلع

 ؟یا ی_ چه باز 
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 گفت: جانیبا ه تابان

 !قتیحق ای_ جرئت 

 از دور گفت: بهداد

 .ادیآرمان هم ب دیفقط صبر کن م؛یای_ ما پسرا هم م

 جبهه گرفتم: عیسر 

 .یباز  دیایاستراحت کنه. ب دیخسته است و با اد،ی_نه، آرمان که ب

از  دی. اول من بامیرو شروع کرد یو باز  میکرد و دور هم نشست دییحرف منو تا بهزاد

 گفتم: یثیکه با لبخند خب دمیپرسیبهزاد م

 قت؟یحق ای_خب، خب، جرعت 

 با اعتماد به نفس گفت: بهزاد

 !قتی_حق

 شد و گفتم: یخال بادم

 ؟یرو دوست دار  ی_کس

 گفت: بهزاد

 _آره...

 آرمان اومده. دمیفهم د،یچرخش کل یصدا با

 .دنیپرسیبهزاد م دیبادوباره  یرو چرخوند؛ ول یبطر 

 گفت: شکایو
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 قت؟یحق ای_جرئت 

 گفت: تیبا قاطع بهزاد

 ...قتی_حق

 :با لبخند گفت شکایو

 !؟یدوست دار  ویک-

 کردمیفکر م شهیدوستم داشته باشه! هم کردمیحرفش، شوکه شده شدم! فکر نم با

 نه، عشقم به عشقش اعتراف کرد! یطرفه مونده؛ ول هیکه عشق من 

 . گفت:رونیتابان، از فکر اومدم ب یصدا با

 انا؟یآر  ی_ تو هم دوسش دار 

 حواسم نبود که داداشم اومده خونه و گفتم: اصال

 !دمیجونمم براش م ی_آره، منم دوسش دارم و حت

 گفت: تیبگم که آرمان با عصبان نویبود ا یکاف فقط

 اتاقم! ایب انا،ی_ آر 

خونده بودم. اسلحه اش رو در آورود از کنار  گهیباال. داخل اتاق آرمان، اشهدمو د رفتم

 که با تعجب گفت: دمیکش ینیشلوارش و من ه

 !؟یترسی_م

 ترس سرمو تکون دادم که اسلحه رو باز کرد و خشابشو باز کرد و نشونم داد. با

 نداره. ریت نیا ؛ی_نترس آبج
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 گذاشت. زشیباز م مهین یکشو یرو درست کرد و تو اسلحه

 از ترس سرمو تکون دادم و گفتم: دوباره

 برم؟! تونمی_م

 گفت: یعصب آرمان

 _ نه!

 نداشتم. یقدر محکم گفت که جرئت مخالفت اون

 آروم گفت: آرمان

 .نیبش-

نشستم که  زشیم یرو به رو یچوب یصندل یو منم رو دیتختش دراز کش یرو خودش

 گفت: یعصب

 !؟ی_ دوسش دار 

 با خجالت گفتم: من

 _ آره...

 و گفت: دینفس کش هکالف

بهزاد  گمیرفت و من مرد و سرپرست خونه ام. من نم نمونیبابا از ب انا؛ی_ گوش کن آر 

 .خورهیبه درد خواهر نازم نم یول ه؛یپسر بد

 گفتم: یناراحت با
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به  دمیمدت باهاش باشم، اگه د هی. حداقل بذار خوامشیمن عاشقشم داداش، م-

 .کنمیولش م خوره،یدرد نم

 گفت: یبا حرص و عصب آرمان

 ماه... هی_ باشه؛ فقط 

 ادامه داد: بعد

 .خورهیبهت گفتم؛ به دردت نم یک نیبب

 و گفتم: دمیلپ آرمان رو بوس یشاد با

 دوست دارم. یلیخ ،ی_ممنون داداش

 گفت: یعصب آرمان

 !کشمیدستت بزنه، اون موقع است که من دوتاتون رو م یبه حالت اگه گذاشت ی_ وا

 باز شد. بهزاد وارد شد و گفت: در

 _محرمم بشه!

خودم  ترسن؛ی. همه از داداشم منیینگاش کرد که سرشو انداخت پا زیت آرمان

 .یکن یباهاش شوخ دینبا ه،یجد یوقت یول ست؛ی. خشن نشمیکی

 گفت: یبا نارضايت آرمان

اون موقع است که  ،یرفت شتریبه حالت بهزاد، از دست دادن ب یوا ی_باشه؛ ول

 ؟یدیفهم شناسم،یخواهر خودمو هم نم

 گفت: یبا خوشحال بهزاد
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 _ چشم برادر زن!

 با خشم نگاهش کرد و گفت: آرمان

 .اریتو قرص واسم ب انا،یاستراحت کنم. آر  خوامیم رون،یب دی_بر 

 گفتم و... یچشم من

 )حسنا(

کتاب ها بودم تا کتاب  ندیبودم و مشغول د یکتاب فروش یبودم کتاب بخرم. تو رفته

 چشمام گرد شد. ،یحرف دنیکنم. با شن دایمورد نظرمو پ

 احمق رو از دالرام جدا کنه! یرو بکشش! چرا نداره که، نتونست اون دختره  سنای_ 

 صبرم بده! ا،ی! خداشدمیم وونهیکم کم داشتم د گهید

 !رهیدالرام بم دیل باهر حا ...داداش نداره، بهمیدوم رو اجرا کن ی_ چه طوره نقشه 

مورد نظرمو برداشتم و رفتم  یزنگ خورد. بابام بود. رد تماس زدم و کتابا میگوش اه،

. بابام یاز کتاب فروش رونیصندوق که حساب کنم. بعد از حساب کردن کتاب، رفتم ب

 زنگ زد که جواب دادم و تند تند گفتم:

 .نیسمت ماش امیو االن هم دارم م دمی_ جانم بابا؟! کتاب ها رو خر 

 با خنده گفت: بابا

 _حسنا، مهلت بده منم حرف بزنم!

 با عجله گفتم: من

 .نمتیبیبابا، فعال...م گهید یدفعه -
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 شدم. نیو سوار ماش ابونیاونور خ رفتم

تعجب کردم. چهره اش معلوم نبود و مطمئن  گه،ید یکیبا  انایآر  دنیبا د ابونیخ اونور

 گفتم: یعجله ا بودم داداشش نبود. به بابا

 .امی_من االن م

 شدم. ادهیاز جانب بابام، پ یحرف ایبشنوم  یکه مخالفت نیاز ا قبل

. با دمی. خلوت بود. چون خلوت بود؛ دوابونیکه شدم، با دو رفتم اون سمت خ ادهیپ

 انای. رفتم با آر اومدیم رونیچشمام داشت از حدقه ب گه،یپسر د هیبا  انایآر  دنید

 سالم دادم و گفتم:

 صحبت کنم؟ انایچند لحظه تنها با آر  هی شهی_آقا، م

 گفت: ومد،یکه از نگاهاش خوشم نم مرده

 _باشه...

 گفتم: تیبا عصبان انایقدم رفت جلو و منم به آر  چند

 ...ی! درسته به من ربط نداره؛ وله؟یک نی_ا

 حرفمو قطع کرد و گفت : انایآر 

 نامزدم بهزاد!-

 گفتم: تیعصبان با

 _مبارکت باشه! خداحافظت.

 *ز*ه بود.یه* ی. درسته نامزدش بود؛ ولومدینگاهاش خوشم نم از
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 مرده که داشت... نیو ا انایانقدر اعصابم خورد بود از دست آر  دونم،ینم

 یز یو چ میکه عصب دیچشامو بستم. بابامم فهم ن،یماش ی. تودمیرس یک دونمینم

شدم و رفتم اتاقم، لباسمو  ادهیخونه که پ دمیرس یک دونمینگفت و حرکت کرد. نم

 اون مرده فکر کردم که خوابم برد. ی. انقدر به حرفادمیتخت خواب یعوض کردمو رو

 )دالرام(

عموم  خواستیدلم م یلیو خ اومدنیعموم م یخوشحال شدم. بچه ها یلیخ امروز

کالس داشتم که  هیو بچه هاش و زن عموم رو. امروز کالس هم داشتم؛  مینیرو بب

 ادیز  یحسنا فارس یبود و منم دوسش داشتم، ول یکه عاشق فارس انایبود. آر  یفارس

. از سرجام بلند شدم و کردیذوق نم ونبود  انایدوست نداشت و اونقدر مثل منو آر 

کم  یصورت یمانتو هی. کارامو کردم، اومدم اتاقم و در کمدمو باز کردم و ییرفتم دستشو

 انایکردم. من و آر  شیآرا کممیو  دمیپوش یمشک یمقنعه  ویلوار مشکش هیرنگ با 

و  رداشتمب زیم ی. کتابمو از روکردینم شیآرا یچیحسنا ه یول م؛یکردیم شیآرا یکم

دوبلکس  گه،ید ی. برعکس خونه هارونیبرداشتم و رفتم ب فمویگذاشتم. ک فمیک یتو

هم به قول آتاناز،  یو شاد کردیآشپزخونه. عمه داشت ناهار درست م ینبود. رفتم تو

 !خوردیگاو م نیع

 گفت: یبا مهربون عمه

 دانشگاه؟ یر ی_دخترم، م

 لبخند گفتم: با

 _بله عمه خانوم...

 ...یو نه شراره رو، ول دمیرو د نینه شاه گهیاون مدت، د از
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 بابا بگم. سر فرصت به دیکنم. با یمستقل زندگ خوادیم دلم

 و گفت: دیچیپ ریلقمه نون و پن هیبرام  عمه

 هم ناهار بخور. یاومد یتو راه بخور، وقت نوی_ ا

 گفتم و... یچشم

 (الی)دان

 !شمیم وونهیدارم د ا،ی! خداکردمی. فکرشم نمداشتمیقدم بر م یعصب

 گفت: تیبا عصبان بابک

دالرام  یدانشگاه هم کس یتو دیو نبا یتمام دوستاش شنود بذار  یگوش یرو دی_با

 ...یرو بشناسه، همون ادو شیستا

 زدم: داد

 یهمه سخت نیا شیطاقت ندارم. خواهرم تو زندگ گهی_خفه شو، خفه شو بابک. د

 یگیباشه، بعد تو م یدالرام ادو خوادیدلش نم گهیو د دهیجا رس نیتا به ا دهیکش

 بذار همون بمونه؟!

 گفت: یبا خونسرد بابک

و آدم  چرخهیم ابونایخ ی! داره راست راست توینکرد دای_اون قاتل رو هنوز پ

 ...کشهیم

 که ساکت شد. گفتم: واریبرداشتم و زدم به د زشویم یرو گلدون

اون دختره  چ،یه نیخطره و ا یکار آرمانه که خواهر خودشم تو ست،ی_اون کار من ن

 رو؟! نایا یفهمیخطره! م یبه موضوع نداره هم تو یربط چیکه ه
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 خواست حرف بزنه، داد زدم: بابک

 !یفهمینم یچیه ،ی_خفه شو! تو که خواهر ندار 

 )حسنا(

 نداشتم. چکسویه یدانشگاه و حوصله  دمیداغون رس یاعصاب با

 رفتم سمتش. رفت،یدر م شیدالرام که داشت با گوش دنید با

 ؟ی_ سالم خوشگل خانم، چه طور 

 هم سرد جواب داد: دالرام

 .ی_سالم، خوبم مرس

رفتم کالسمون نشستم. منو بگو که  یسر جاش بلند شد و رفت و منم عصب از

 خطره! ولش کن بابا، مگه بهم ربط داره؟! یبهش بگم تو خواستمیم

 .میصندل یخدا شارژ نداشت! نشستم رو ی شهیزدم به شارژ، چون هم مویگوش

کرد و  یمتمو سالم و احوال پرسشاد و خوشحال اومد س انای. آر دنیبچه ها رس ی همه

. با ورود استاد، کنهیعاقله و زود قضاوت نم ه،یدختر خوب ایطور. حور  نیهم هم یحور 

 . با خودم گفتم:ستین سنای دمیبه عقبيا انداختم و د یهمه ساکت شدن. نگاه

 رفته. ادشی ای ادیم ری_حتما امروز د

آوردم و به درس  رونیب فمیاز ک بعد از حضور و غياب درس داد و منم کتابمو استاد

 گوش دادم.

 (نی)شاه
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 رفتم،یم شگاهینه آزما خوردم،یمتحرک شده بودم. نه غذا م یمرده  نیخونه، ع یتو

ترک عادت موجب  گنیبه دالرام بود. م ادیاعت لشمینه اصال حوصله داشتم که دل

 اومدن. یمامان و شاد دمیدر، فهم یمرض است! با صدا

 خندون اومد طرفم و گفت: یشاد

 ؟یداداش ی_چه طور 

 حوصله گفتم: یب

 _اصال حوصله ندارم، برو کنار.

 با اخم گفت: مامان

 !؟ینکنه عاشق شد ه؟ی_چ

 زد و گفت: یکه رو به روم بود، پوزخند شراره

 که... نیمادر من؟! شاه هی_عشق چ

 (سنای)

محل قرار  یکایبود که کالس نرفتم. نزد نیمهران و به خاطر هم شیقرار بود برم پ امروز

 زنگ خورد. تا دکمه اتصال رو زدم...! میبودم که گوش

 )حسنا(

 

با تاسف  یباشه! حور  سنای زن،یر یکه دارن روش خاک م یکس نیا شدیباورم نم اصال

 سرشو تکون داد و گفت:
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 !ارهیسرت م ییچه بال نی! ببیآدم که درست نشناس هیاز اعتماد کردن به  نمی_ا

و داداشش يزداد، داشت مردونه اشک  زدیهم شوکه شده بود و اصال حرف نم انایآر 

. درسته آدم کردیخونسرد داشت به جسد دخترش نگاه م ،یول سنای. پدر ختیر یم

 نییاومد سمتمو منم سرمو انداختم پا الیحسنا. دان الیخی... بیقضاوت کنه، ول دینبا

 گفت: تیکه با جد

 باهاتون حرف بزنم. دی_سالم، من با

 خجالت گفتم: با

 ؟یکالنتر  امیب یعنی_ سالم، 

 گفت: یبا کالفگ الیدان

 .میزنیبعد حرف م ن،یتو ماش نیاینه، ب-

 .میو نشست نیماش یرفتم تو دنبالش

 با اخم گفت: الیدان

 ؟یشاپ یکاف هی می_بر 

 با خجالت گفتم: منم

 .میبر -

کار همون  یعنیفکر کردم که  نیداد و منم به ا ابونایروشن کرد و نگاهشو به خ نویماش

کار  یخدا! چ ی! وازد؟یبود و داشت با تلفن حرف م یمرده هستش که تو کتاب فروش

خطره، چون هدفشون  ی! دالرام تویساده بود که حرفشو باور کرد. وا یلیخ سنایکنم؟! 

از  یکی! شمیم وونهیدخدا، دارم  یمنو از دالرام دور کنن؟! وا خواستنیدالرامه! چرا م
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 یدونستیکه م نیبا ا ،یرو باور کرد سنایچون حرف  ،یبود وونهیدرونم گفت که تو د

 بکشتش؟! خوادیم نیبوده. نکنه شاه نیکه نامزدش شاه

 

رو  نیماش الیشدم. منتظر بودم که دان ادهیپ دمویدست از افکار کش ال،یدان یصدا با

 گفت: یاومد طرفم و با لحن چندش یپسر  هی. ادیپارک کنه و ب

 !گری_سالم ج

 ندادم که گفت: جوابشو

 !؟ی_نکنه الل

 !نم؟یزبونتو بچ امی! بیدار  یلیتو زبون خ ست؛ی_ نه، الل ن

 بود. الیدان یصدا

 با اخم گفت: پسره

 نداره! ی_خواهرمه، به شما ربط

 :دمیزد که منم ترس یچنان داد الیدان

 !کردمیم تی! هان؟! خوبه کار دارم، وگرنه حالگر؟یج یگفتی_خواهرته که بهش م

 گفت: شناخت،یرو م الیکه انگار دان نگهبان

 اومده؟! شیپ ی_سالم جناب سروان، مشکل

 زدم و گفتم: ی! پوزخنددیسروان، رنگش پر  دنیپسره با شن اون

 .کنهی. من هم خستمه و هم سرم درد ممیبر  انیب ال،ی_ آقا دان
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شاپ که منم  یسر تکون داد و با خشم پسره رو نگاه کرد و رفت سمت کاف الیدان

 گفت: تی. با جدمیانتخاب کرد و نشست زیم هیدنبالش رفتم. 

 .یدیجواب م قیو تو هم درست و دق پرسمی_من چند تا سوال ازت م

 تکون دادم که گارسون اومد و گفت: یسر 

 ن؟یدار  لیم ی_چ

بگم و چون سرم درد  یچ دونستمیشاپ، نم یافوقت نرفته بودم ک چیکه ه من

 گفتم: کرد،یم

 !ن؟ی_قرص سر درد دار 

به خون نشسته  یی... اوه اوه! با چشماالی. دانشدیاز خنده داشت منفجر م گارسون

 .نیار یب کی. با خشم به گارسون گفت که دو تا قهوه و ککردیداشت نگاهم م

 از درونم گفت: یکی

 !؟ی_آخه حسنا، مگه داروخونه اومد

 داد زد: تیکه رفت، با عصبان گارسون

 ندارم! یشوخ ی! من اصال حوصله اریلطفا در ن ی_مسخره باز 

 داد زد؟! یکردم. اون حق نداشت سر من داد بزنه! به چه حق بغض

 گفت: تیبا جد الیدان

 !؟یبهتون گفت که از دالرام متنفر شد یچ ی_خانم عابد

 گفتم: یردلحن س با
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 _بهم گفت که دالرام...

 (نی)شاه

 :گفتیکنارم نشسته بود و م مامان

 بخور. یز یچ هیپسرم  ن،ی_ شاه

 نداشتم، پس گفتم: حوصله

 . من اشتها ندارم.رونی_مامان، برو ب

تختم  ریاز ز  تارمویبزنم. گ تاریگ هی. هوس کردم رونیاز اتاقم رفت ب یبا ناراحت مامان

 کردم و آروم زدم: مشیتنظ دمویکش رونیب

دل من شده  یوا یدالرام کو؟ آنکه عاشقش شدم جانان جانان کو؟ وا اریآرام دلم  برد

 چشاش... شونیپر  شمیم دونستمیکه نم یعاشق چشاش وا

 .افتهیدل دالرام ب یکن که مهر من تو یکار  ا،یمن شکستم. خدا آره،

رو کنار  تاریصدامو؟ گ یشنویم ا،ی. خدایکردیرو خوب نم میضیکاش مر  ا،یخدا

با شلوار  یقرمز  شرتیداره! ت یصبر منم حد گهیگذاشتم و رفتم سمت کمدم. د

برداشتم.  تارممی! گرفتیم ادمیبرداشتم. داشت  نممیماش چیو سو دمیپوش یمشک

 من با تعجب گفت: دنی. مامان با دنییرفتم پا

 _ کجا پسرم؟!

 گفتم: دموی. رفتم سرشو بوسنمیباشه که مامانمو بب یبار  نیآخر  نیا دیشا

 _مامان حاللم کن!
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. قلب دیدیمامان م دیجمعش کردم، چون نبا عیاز چشمم افتاد که سر  یاشک قطره

 ...یدالرام، ول یکیمامانم و  یکی. من چه قدر به دو نفر وابسته شدم! ضهیمامان مر 

 با بغض گفت: د،یکه سکوتم رو د مامان

 ؟یخور یو گرم کنم، م_ شامت ر 

 گفتم : یمهربون با

 .خورمیم امیو غذامم م گردمیو زود برم رمی_ نه مامان، م

 دلم گفتم: یتو

 .گردمیکنم و برنم یزندگ تونمیبدون دالرام نم دونمیم-

 موندم،یاونجا م گهید ی قهیدق هی. اگه رونیو از خونه زدم ب دمیمامانم رو بوس یدستا

 ییدا یهم خونه  ی. شراره که از دلم خبر نداشت، رفته بود تولد شادگرفتیام م هیگر 

 دالرام. شیپ

که  یحرکت کردم. تنها کس نایا ییدا یدر آوردم و به سمت خونه  نگیاز پارک نویماش

 ازم متنفر بودن. وشیبود. داوود و دار  الیدان کرد،یدرکم م

داره که  نایبه ا یچه ربط دونستمیمن یمامانم بودن، ول یعمو ینوه وش،یو دار  داوود

 چیکه ه اینخود نیا ست،یشده! به قول شراره، داداشش ازت متنفر ن ینجور یدالرام ا

 ازت متنفرن! شنیکس دالرام نم

 یدالرام، افتادم. چرا وقت یو زنگ در خونه رو زدم که با صدا دمیرس ییدا یخونه  به

 عادت؟! ایعشقه  ینشونه  نای! ادم؟یشن فیضع دم،یصداشو شن
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 )دالرام(

 یبود، جلو یکه زنگ در رو زدن. هر ک نمیبش رفتمیرو شسته بودم و داشتم م ظرفا

 نمونده بود. گفتم: فونیآ

 _بله؟!

 با لبخند اومد سمتم و گفت: یشاد

 دالرام؟ هی_ک

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 .دهیجواب نم دونم،ی_نم

 صدام زد و گفت: الیدان

 !گهید ایم، ب_دالرا

 الیدان یکه نشستم، گوش نیسالن. هم یرفتم تو یباال انداختم و با شاد یا شونه

 زنگ خورد که با اخم جواب داد:

 شده؟! ی_چ

-... 

 ؟یی_ کجا

-... 

 .میزنیبا هم حرف م امینکن. م هی_ اومدم، گر 

 کرد و گفت: قطع
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 .اریدالرام، برو کتمو ب عی_سر 

 گفت: یچون شاد زدن،یمشکوک م یلیخ الیو دان یشاد

 !کرد؟یم هی_باز گر 

 گفت: یبا کالفگ الیدان

 با بابام حرف بزنم. دیافسرده تر شده، با یلیدفعه خ نیا ی_آره، ول

 و رفت و منم رفتم دنبالش. دیدادم دستش و سرمو بوس کتشو

 

 (نی)شاه

 دنیخوشحال شدم. با د ال،یدان دنیبلند شدم. با د نیزم یباز شدن در، از رو با

زد رفت  یچشماش آروم شدم! دالرام پوزخند دنیدالرام، سقوط کردم. چه قدر با د

 اومد سمتمو بلندم کرد. الیشکستم .دان شتریداخل که من ب

گذاشت و خودشم رفت سوار شد و استارت زد. منو از اون جا دور کرد و  نیتو ماش منو

 گفتم: یکه به سخت رفتیخونه مقلب منم همون جا موند. داشت به سمت 

 _ خونه نرو.

 گفت: یبا نگران الیدان

 خونه. میبر  دی. باستیجان، تو حالت خوب ن نی_ شاه

 گفتم: یسخت به

 .شمی_من...خونه...بدتر...م



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

94 

 

 با اخم گفت: الیدان

 عمه... ی_باشه، ول

 تو حرفش و گفتم: دمیپر 

 م بهتر شه.که حال ییجا هی میفقط بر  شه؛ی_ مامانم نگران نم

 شد. نیماش یگفت و سکوت حکم فرما یباشه ا الیدان

 رو روشن کردم: ضبط

کنار هم  دیدنج شا یجا هیغروب  هی... زمیعز  مینیبازم همو بب دیروز خوب شا هی زمیعز 

بن بست دل من شکسته س...  یلی.....خیکوچه ها یکافه آخرا ی... توزمیعز  مینیبش

 زمیعز  یجور نگو که برنگرد هیخدافظو  زمیعز 

 رو پر کرد. نیماش یشکستم و هق هقم فضا دم،یجاش که رس نیا به

بمونه تو  یذره دلخوش هی نی... بذار ازمیعز  یمارو دوره کرد یکه خط به خط زندگ تو

داشت.... برو برو  یا گهیراه د هیبغض و نشکستن....کاش جدا شدن  نیدل من تو ا

کاش.... باز  یمواظب خودت باش.... دوسم داشت دل تو.... تموم شد فقط مونده ا

دلم  شهیهم رنیمن شن.... قراره آدما بهم بخندن... همه ساده م قیقراره کوچه ها رف

درک نکرد  یشکی.... اگه هزمیغصه نخور خدا بزرگ آسمونه عز  زمیرو شکستن.... عز 

روز خوب نوبت ما  هی دمیدونه شا یم ی.... کزمیدونه عز  یخدا م یکش یم یچ

.... زمیتمومه عز  گهید یر یم یدار  ینخوا یبخوا زمیشه......دل از غم رها شه.... عز 

 قیو من رف اتیادگار ی گهی.... دزمیتو گلموه عز  شهیبغض تا هم نیمن هم ستمیتنها ن

داشت..... برو برو  یا گهیراه د هی.... کاش جدا شدن میدعا کن بتون میمون یهم م

کاش..... باز  یمواظب خودت باش... دوسم داشت دل تو..... تموم شد فقط مونده ا
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دلم رو  شهیهم رنیمن شن....قراره آدما بهم بخندن... همه ساده م قیقراره کوچه ها رف

 شکستن....

 (یمیابراه ثمی_ مزمی)آهنگ عز 

 آوردم. رونیب نیاز داخل ماش تارمویکس نبود. گ چیبرد بام تهران. ه منو

اما من بدون توجه به نگاهاش،  کرد،ینگاهم م یبا نگران الیبام. دان یلبه  نشستم

 رو زدم و خوندم: تمیر 

 ذارمیتنهات نم گفتیآخرشم رفت اون که م یدید

 شمیاز پ رفت

 دوسش دارم یلیخ دونستیم نکهیا با

 چشمامو غم

 دارمیبرفتو حاال منتظرش من هرشبو  دویند

 موندم تنها

 رو به جز اون که نداشتم یچکسیه آخه

 دونستمینم

 نباشم اینداشت که باشم  یفرق واسش

 خبر رفتو یب

 منتظرش باشم نمویبش نکهینذاشت بجز ا یراه واسم

 باشم.. منتظرش
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 رفتویم اون

 نهیدلم بش یحرفا یپا خواستینم

 که ذاشتمینم

 نهیلحظه بب هی یحت سمویخ یچشا

 رو یحرف چیه

 نهیس نیا یکه بهش بگمو همه حرفا موند تو نتونستم

 ایدن نیا یتو

 که حالِ  دل من رو بپرسه ستین یکی

 فهممیم تازه

 عشقا درسته نیبد گفتن از ا یهرچ که

 کردم یم هیگر 

 غصه خورهیم تیکه قلب من از دور  یسرت تا نفهم پشت

  تو گلومِ بغض

 نمیشده از بس مونده تو س نیسنگ

 همش نهییآ یتو

 نمیب یم نجایقشنگشو ا یچشما

 نموند یچیه گهید

 نمیبدونه داغونو غمگ یشبو کاشک ویجز تنها به
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 نمیغمگ داغونو

 بدونه خونمیم

 تنگ شده واسه اون زخم زبوناش دلم

 به من یوفت

 ذاشتینم یحرف یحق با منه جا گفتیم

 دمیفهمیم کاش

 قوالش... یهمه  یپا مونهینه م شمویمونه پ ینه م که

 خواستیکه م یو به روز  دیخندیکه م ییاينجا كه رسيدم، با بغض خوندم. به روزا به

 هیکه گر  ی. تنها کسختیر  واشی واشیکنه فکر کردم و اشکام بود که  یعکسمو نقاش

 بود. الیبود، دان دهیمنو د ی

  تو گلومِ بغض

 نمیشده از بس مونده تو س نیسنگ

 همش نهییآ یتو

 نمیب یم نجایقشنگشو ا یچشما

 نموند یچیه گهید

 نمیبدونه داغونو غمگ یشبو کاشک ویجز تنها به

 نمیغمگ داغونو

 موندم تنها
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 رو به جز اون که نداشتم یچکسیه آخه

 دونستمینم

 نباشم اینداشت که باشم  یفرق واسش

 خبر رفتو یب

 منتظرش باشم منتظرش باشم نمویبش نکهینذاشت بجز ا یراه واسم

 _ اموباند(دارمی)ب

 و گفت: نیاومد منو بلند کرد و برد تو ماش الیدان

 دالرامو بکشه. خوادیشه. مهران م ری_ دعا کن مهران دستگ

 گفتم: نیغمگ

 !زنهیپوزخند م نه،یبیمن مهمه؟ اون که تا منو م ی_مگه دعا

 رو زد. نینگفت و استارت ماش یچیه

 )حسنا(

صاحب  شهیم ییجورا هی. مهمون که نه، می. مهمون داشتکردمیرنده م ازیپ داشتم

. اسمش محمده، پسر کردیم یخونه؛ چون از امروز به مدت سه سال تو خونمون زندگ

 یدوست دارم سر به سرش بذارم، ول یلی. خکنمیم تشیاذ یلیو من خ هیر یسر به ز 

 ت با حامد.(محمود) داداشم دوقلو هس ی. با صداتونمیچون بابام حساسه روم، نم

 :گفتیسرمو بلند کردم که م

 ؟یخر یم نجاین یواسم لگو ،ی_آبج
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 گفتم: یمهربون با

 .یقول بده که درستو بخون ی_باشه، ول

 با غرور گفت: محمود

 از حامد بهتر بشم. دمی. قول مخونمی_ چشم، درسمو م

 نگفتم. یز یو چ دمیخند

حامد درسش بهتر از محمود  یو محمود دوتاشون کالس چهارم هستند؛ ول حامد

 شیپ ادیم ش،یگوشیدر کنار باز  یول گوشه،ی. حامد هم باز گوشهیهست و محمود باز 

 یمحمود باز  یول سازه؛یربات م ره،یگیم ادیفتوشاپ  ره،یگیم ادی یسیمن برنامه نو

 .کنهیخون م گری. به قول مامانم، محمود جسهینویو مشق به زور م کنهیم یوتر یکامپ

 

 (انایر )آ

 

. بعد از کالسم، با بهزاد قرار داشتم. بعد از آماده شدمیتند تند داشتم آماده م صبح

 نی. شلوار جدمشیآوردم و پوش رونیب یآب یمانتو هیدرِ کمدمو باز کردم.  فم،یکردن ک

 .رونیو از اتاق زدم ب دمیپوش ممیمشک یو مقنعه  دمیپوش یآب یلوله تنفنگ

 (رای)الم

کالس  گه،یساعت د هیبود.  شیبود و سرش تو گوش شمیبودم. آتاناز پ دانشگاه

 سمتمون. اومدیداشت م یکلیپسر قد بلند و ه هی. شدیشروع م مونیبعد

 انگار عجله داشت که گفت: پسر
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 !ه؟یبپرسم رشتتون چ تونمی_سالم، م

 بود، گفت: شیهمون جور که سرش تو گوش آتاناز

 !رینخ-

 و گفت:بهم نگاه کرد  کالفه

 _ کالستون کجاست؟!

 خاموش کرد و زل زد تو چشم پسر و گفت: شویگوش آتاناز

 _قبرستون!

 کرد و رفت! یتشکر  پسر

 خنده به آتاناز گفتم: با

 !یدختر، حالشو جا آورد ی_وا

 شد. رهینگفت و به رو به رو خ یز یزد و چ یلبخند آتاناز

 (الی)دان

 دیکنم؛ تازه خوب شده و عاشق شده. با یبودم. درکش م نیتا حاال کنار شاه شبید از

حسناست،  یتصادف دختر خاله  شیکیکه  میمعما دار  یبرم اداره. سه پرونده 

حله؛  یهمه چ بایهم خود مهرانه که کجاست...تقر  شیو آخر  سناستیقتل  شیدوم

سنا رو ح یکرده و چرا دختر خاله  شونیرو وارد باز  سنایکه چرا  نجاستیفقط سوال ا

 فرستادن؟ ایبا اون کارشون به اون دن

 زنگ خورد، دالرام بود. میگوش
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 یصفحه  یاسم دالرام رو دنی. با ددیاز خواب پر  م،یزنگ گوش دنیبا شن نیشاه

 گفت: م،یگوش

 صداشو بشنوم. ی_جواب بده که منم کم

 گذاشتم: کریگفتم و تماسو وصل کردم و رو اسپ یا باشه

 _ بله؟

 گفت: یبا لحن لوس دالرام

 ؟ییکجا ،ی_سالم داداش

 عمه هستم، پس گفتم: یبدونه خونه  خواستمینم

 که برم اداره. شدمیاز دوستامم. داشتم آماده م یکی ی_ خونه 

 گفت و ادامه داد: یآهان

 ! اون...رون؟یب یبا اون االغ رفت شبی_ داداش، چرا د

 کردم و گفتم: رو خورد کنه و بحث رو عوض نیشاه تیشخص نذاشتم

 وروجک؟! ی_تو امروز کالس ندار 

 انگار کالس داشت که گفت: دالرام

 ! کالس دارم.یداداش رفتیم ادمی_اوه اوه! داشت 

 که تونستم بحث عوض شه و گفتم: نیزدم از ا یمندتیرضا لبخند

 بگو که برسونه تو رو. وشی_برو به دار 

 گفت. یباشه ا دالرام
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 )حسنا(

بود. بعد سالم و احوال  ومدهیرفتم سمت بچه ها. دالرام هنوز ن دم،یسدانشگاه که ر  به

 شه،یباز م ششیهم ن یهست و هر از گاه شیکه سرش تو گوش انایبه آر  ،یپرس

 گفتم:

 !خونه؟یشده که کبکت خروس م یچ ،ی_آر 

 نگاه به اطراف انداخت و گفت: هینگاه انداخت و  هیسرشو بلند کرد و به من  انایآر 

 .اری_ گوشتو ب

 گفت: واشیبه سمتش بردم که  گوشمو

 .نمشیکه بب میبا هم بر  ای_با بهزاد قرار دارم. امروز ب

 بهت گفتم: با

 _بهزاد؟!

 م؟یبر  یای_آره، م

 گفتم: نمش،یدوست داشتم بب چون

 _باشه، فقط...

 منظورم رو و گفت: دیفهم

 _حله.

 انداختم و میبه ساعت گوش ینگاه
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که اونجا بودن، بد  ییزدم که تمام آدما یغیهم ج میگوش یرو هازدیعدد  دنید با

 نگاهم کردن.

 با حرص گفت: انایآر 

 شده؟! ی! چی_آبروم رو برد

 گفتم: یمظلوم با

 _ کالس شروع شده!

 .دمیبه سمت کالس رفت و منم پشت سرش دو عیسر  د،یتا حرفمو شن انایآر 

 (الی)دان

 بابا و آرمان نشسته بودم. بابا با تعجب گفت: یبه رو رو

 که کار دوست دالرام حسناست؟! یبگ یخوایتو م یعنی_

 گفتم: یکالفگ با

 مشخصه! ینجور یا گم،ی_ من نم

 پاشو رو پاش انداخت و گفت: آرمان

 !؟یدیرس جهینت نیبه ا یی_اون وقت خودت به تنها

بود. خواستم وصل نکنم، بابا  زنگ خورد، ناشناس میخواستم حرف بزنم، گوش تا

 گفت:

 !ه؟ی_ ک

 :گفتم
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 شماره ست. دونم،ی_نم

 گفت: بابا

 بذار. کریوصلش کن و رو اسپ-

 کردم. وصلش

 (انای)آر 

پارک نشسته بود  مکتین یبهزاد که رو دنی. با دمیدیذوق به محل قرار با حسنا رس با

 سمتش. میو دو شاخه گلم دستش بود، رفت

 ...زمی_ سالم عز 

 )حسنا(

 .میپسر که دو شاخه گل دستش بود، رفت هیبه سمت  انایآر  با

 گفت: یبا خوشحال انایآر  م،یدیرس تا

 ...زمیسالم عز -

 کرد و گفت: یبا تعجب به من نگاه م بهزاد

 _سالم...

 کردم و گفتم: یسالم منم

 .شمی_مزاحم نم

 .ستادمیا یگوشه ا هیرفتم  و

 اومد سمتم و گفت: انایکه آر  شدمیخسته م گهید داشتم
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 بهزاد. شیپ میبر  ای_ب

سرم رو تکون دادم و همراش  یبگم؟! مجبور  یبه چه زبون دیبا اد،یازش خوشم نم من

 رفتم.

 زد و گفت: یمن لبخند چندش آور  دنیبا د بهزاد

 _به به، حسنا خانم!

 گفتم: یلحن بد با

 هستم! ی_شاه

 نگاهم کرد و گفت: ینگاه مرموز  با

 !؟یندار  ینامزد ،ی_ تو دوست پسر 

 و خسته گفتم: کالفه

 نه!-

 ازمون دور شد. یدیببخش هیزنگ خورد و با  شیحرف زدن، گوش یکل بعد

جور که چت  نیدر آوردم و رفتم تو تلگرام. هم مویو منم گوش ییرفت دستشو انایآر 

 اومد که از طرف دالرام بود و نوشته بود: امیپ هی میگوش کردم،یم

 یتونیبگو که نم زیهمه چ ی! برو به مهران بی_اصال ازت توقع نداشتم بهم نارو بزن

 !یمنو دست بنداز 

 ( که منم وصلش کردم.انایزنگ خورد، سرگرد بود )داداش آر  میلحظه، گوش همون

 بله؟-
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 گفت: محترمانه

 ن؟ی_سالم حسنا خانم، خوب

 مثل خودش محترمانه گفتم: منم

 ن؟یا خوب_سالم، ممنون خوبم، شم

 گفت: آرمان

 ن؟یهست انای_ممنون خوبم، االن با آر 

 جام بلند شدم. قدم زدم و گفتم: از

 _بله.

 ن؟یی_االن کجا

 دونستم راستش رو بگم، چون من رو خراب نکنن! صالح

 :گفتم

 .می_ پارک هست

 گفت: کرد،یکه داشت خشمشو کنترل م آرمان

قرار بذاره، نه سه  رتیغیساعت با اون ب کی! قرار بود ن؟یکنیم ی_پارک چه غلط

 ساعت!

 بود که مامانم زنگ نزده! بی. عجمیینجایسه ساعته که ا گفت؛یم راست

 :گفتم

 قرار بذاره! دیساعت با کیکه  دونستمیمن نم ن،ی_راستش رو بخوا
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 گفت: تیعصبان با

 ن؟ی_کدوم پارک هست

 نا.او شیرفتم پ ،یپارک رو گفتم و بعد از خداحافظ اسم

 شده گفت: زیر  یبا چشما بهزاد

 _دوست پسرت بود؟

 خشم گفتم: با

 !ری_نخ

 لبخند مزخرفش گفت: با

 بود پس؟! ی_ک

 من گفت: یبه جا انایآر 

 خواهرش بوده، به ما چه؟! ایمامانش  دیحرفا رو. شا نی_بهزاد، ول کن ا

 فاتحه ات رو بخون! گه،یساعت د میدلم گفتم که ن یتو

 با لحن چندشش گفت: بهزاد

 .ایباهاش دوست ش یتونیهست که م یکی ،ی_اگه دوست پسر ندار 

 با خودم گفتم: یبار تجربه اش کنم؛ ول هیدوست داشتم  یلیخ

 ؟یخودتو بدبخت کن یخوای_م

 خشم گفتم: با

 خواهر خودت! یالزم نکرده، نگه دار واسه -
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 گفت: بهزاد

 .میآبج ی_من خواهر ندارم، تو هم جا

 گفتم: تیعصبان با

 وگرنه... ن،یبه اسم محترم، حد و حدود خودتونو بدون ی_آقا

 !ی_ با من طرف

 راحت شد. المیآرمان، خ یصدا با

 زدم و گفتم: یکه پوزخند دیرنگش پر  بهزاد

 !؟ینامزد شد ایچرا با خواهرش دوست  ،یترسیاز آقا آرمان م نقدری_ا

 به لکنت افتاده بود. بهزاد

 _سـ...سلـ....سالم آر...آرمان...!

 بهزاد رو گرفت و داد زد: ی قهیقرمز شده بود.  تیاز عصبان آرمان

 ساعت بود، نه سه ساعت! کی_قرار ما 

 شده بود. دیانداختم؛ مثل گچ سف انایبه آر  ینگاه

 اش رو ول کرد و گفت: قهیآرمان  بعد

 !یکتک خوردنم ندار  اقتی_ل

انداخت و خودشم سوار شد و با سرعت از  نیماش یت تورو گرفت و رف انایآر  دست

 اونجا دور شد.

 چون ساده ام، چون زود باورم، چون... نه؛یبیکس منو نم چی. هرونیپارک زدم ب از
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زنگ خورد، مامان بود. تا وصل  میگوش دم،یکه رس ستگاهی. به ازدمیآروم قدم م آروم

 کردم، با داد گفت:

به  ،یخونه نباش گهیساعت د می! حسنا، به خدا تا ن؟یهست یمعلومه کدوم گور -

 !گمیبابات م

 یها یکردن. اتوبوس اومد که سوار شدم. صندل دایکرد. اشکام راه خودشونو پ قطع

زدم.  میرو در آوردم و به گوش می. هنزفر ستادمیا یاتوبوس همه پر بودن و منم گوشه ا

رو گوش دادم. انقدر گوش دادم تا به مقصد  ییپاشا یکن مال مرتض هیآهنگ گر 

 .دمیرس

 شدم و... ادهیاتوبوس پ از

 )دالرام(

که کار  دونستمیمقصر حسناست! از اولشم م دمیبابام بود که فهم یحرفا از

 کاناپه نشست. یحسناست! بابا اومد کنارم رو

 لبخند به بابا گفتم: با

 کنم بابا. یمستقل زندگ خوامی_من م

 عجب گفت:با ت بابا

 بده؟! نجای_مگه ا

 :گفتم

 رو بچشم. یزندگ یها یمستقل باشم تا سخت خوامیم ی_نه؛ ول

 گفت: یبا ناراحت بابا
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دانشگاهت هست که اونجا مال  کیخونه نزد هی ،یخوای_باشه. حاال که خودت م

 کن، چون مال پسراشه. یدو سال اونجا زندگ هیپسر عمومه.  لیخل امرزیخدا ب

 گفتم: تیرضا با

 اونجا؟ میر یم یبابا، فقط ک ی_ مرس

 گفت: یبا ناراحت بابا

 _فردا بعد از کالست.

 (انای)آر 

که آرمان با خشم  هیگر  ریحسنا، زدم ز  یادآور ی. با ترسمیم یلیواکنش آرمان خ از

 گفت:

 _ببر صداتو!

 هق هق گفتم: با

 _حسنا دوستم...

 با خشم گفت: آرمان

 دختر خرابه! هی_اونم 

 حرفش، چشمام گرد شد و گفتم: نیا دنینش با

 !؟ی_چ

 با خشم گفت: آرمان

 دردسرا، کار دوستت حسناست! ی_ همه 



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

111 

 

 !مونمیاگه باهاش بحث کنم، منم زنده نم دونستمینزدم؛ چون م یحرف گهید

 

 )دالرام(

اومد سمتم، کنارم نشست و  یدانشگاه نشسته بودم که پسر  یمحوطه  یصندل یرو

 گفت:

 ن؟ی_سالم خانم، خوب هست

 . با لبخند گفتم:اومدیبدم نم ازش

 د؟یی_سالم، ممنونم، بفرما

 پاهاش رو پاش انداخت و گفت: پسر

 باهاتون دوست بشم. خوامی_من از شما خوشم اومده و م

 :گفتم

 .کنمیفکر کنم، خبرتون م دی_با

 آورد و گفت: رونیب بشیاز ج یزد و کارت یلبخند پسر

 .دیر یباهام تماس بگ د،یفکر هاتون رو کرد یوقت دیتونیمنه. مکارت  نی_ا

 گذاشتم. فمیک یرو گرفتم و تو کارت

 بلند شد و رفت و منم منتظر شدم تا کالسم شروع بشه. پسر

 )حسنا(
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 کنن،یاگه اونا دارن اشتباه م یکس حت چیتو کار ه گهیخودم عهد بستم که د با

 دخالت نکنم.

 رو به من گفت: رایالم

 !؟یتو فکر  هی_چ

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 .دوننیو اونا قدر نم گرانیبه د کنمیکه کمک م نیتو فکر ا ام،ی_تو فکر بدبخت

 گفت: شکنم،یدارم م دیتا د رایالم

 وقت خودتو هدر نده. یخودی! کمکشون نکن. اونا ارزش ندارن؛ پس ب؟یکار ی_تو ب

 گفت: ایبه حور  انای. آر کردیاومد سمتمو با نفرت داشت نگام م انایآر 

 !یتو هم بهتره با حسنا نگرد را،یکالس. الم میبر  ای_ب

 !نیاش رو بب جهیکن و نت یخوب ای! بهه

 سمت چپ نشستم. یسمت کالس و ته کالس گوشه  رفتم

*** 

 یول ،یبه دوستات کمک کن ی. تو فکر کن بخوارونیکه تموم شد، از کالس زدم ب کالس

 نیرفت. هم گهیسمت د هیاز  انایاونا با نفرت نگاهت کنن! از سمت پارک رفتم و آر 

 یلیدختر و پسر که پسره خ هیچشمم افتاد به  رفتم،یپارک راه م یجور که داشتم تو

(، چشمام داشت از انایبهزاد) نامزد آر  دنیو با د مشد کشونینزد یبرام آشنا بود. کم

که  نیا یادآور یبا  یگرفتم؛ ول یآوردم و عکس رونیرو ب می. گوشرونیب زدیحدقه م
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که  ستگاهیراه خودمو ادامه دادم. ا فمویرو گذاشتم تو ک میدخالت کنم، گوش دینبا

 .ادیتا اتوبوس ب ستادمیجا ا هی دم،یرس

 )دالرام(

 بزرگه! یلیکه خ فیح ی! ولیخوشگل یخونه  چه

 با لبخند گفت: بابا

 _پسندت شد؟

 :کج گفتم یلبخند با

 ...ی_آره، ول

 سر تکون داد و گفت: بابا

 بزرگه! ی_ ول

 :گفتم

 _آره، بزرگه.

 گفت: ینیبا لحن غمگ الیدان

 ؟یمستقل باش دی_حاال حتما با

 :گفتم

 خونتون. ادیب تونهیم نیشاه گهی_آره، د

 (انای)آر 

 اتاقم و لباسامو عوض کردم. یراست رفتم تو هی م،یدیخونه که رس به
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 گفت: تیا عصبانب آرمان

کنم  یکار  هیبه من نگو چرا! نذار  ،ینیبهزاد رو بب یحق ندار  گهید گمیم یوقت انا،ی_آر 

 !شاینیبب یاصال تا آخر عمرت نتون گهید

 نبود، االن من کنار عشقم بودم! یعوض ینزدم. اگه اون حسنا یحرف

 (نی)شاه

دالرام  یو منم داشتم به خاطر کم محلي ها شدیداشت به خاطر من نابود م مامان

و اونو  ادیلحظه با خودم فکر کردم که اگه دالرام براش خواستگار ب هی. شدمینابود م

 !شیچه برسه به واقع کنه،یم وونهیفکرشم منو د یحت ؟یقبول کنه چ

زنگ خورد که  یشاد یزل زده بودن به من. گوش شون،یاشک یبا چشما یو شاد مامان

 مامان گفت: یمجبور شد که بره جواب بده، ول یشاد

 که دالرام تونست خوبت کنه! شهی_باورم نم

 لب زدم: منم

 ازم متنفر شده! شهی_هنوز باورم نم

 اتاق شراره باز شد و اومد تو سالن و گفت: در

 لوس؟! یدختره  نیبود ا ی_بهتر! چ

 گفتم: یخواست با شراره دهن به دهن بشم، ول ینم دلم

 _شراره، گمشو تو اتاقت!

 گفت: یاشک یبا چشما شراره
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 باعث شد که خانوادمون از هم بپاشه! ی_ اون دالرام عوض

 چیزنگ خورد. ه میبه شراره زدم که گوش یلیس هیشد که بلند شدم و  یچ دونمینم

من  یزنگ گوش شکوند،یکه سکوت رو م یبزنه و تنها کس یکس جرئت نداشت حرف

 کالفه گفنم: ال،یاسم دان دنی. با دمیبود. کالفه رفتم سمت گوش

 _االن وقت زنگ زدنه؟!

 اتصال رو زدم. ی دکمه

 )حسنا(

مرحوم دختر خاله ام بود.  کرد،یکه منو آروم م یآرومم کنه. تنها کس یکی خوادیم دلم

سر خواهر  دوارمینکرده بودن که ام دایدختر خاله ام کرده رو پ تیکه اذ یهنوز اون کس

 .ادیبال ب نیخودشم ا یبچه  ایخودش 

 میتصم دم،یآتاناز که رس یگشت زدم. به شماره  نیمخاطب یبرداشتم و تو مویگوش

پسر بود. فکر کردم رادمان  هی یگرفتم به اون زنگ بزنم. بعد سه بوق جواب داد، ول

 باشه که گفتم:

 _ سالم آقا رادمان...

 رادمان نبود. پسره

 !ی! اشتباه گرفتستمیمن آقا رادمانتون ن _خانم،

 !ست؟یآتاناز ن یشماره  نیکه ا یچ یعنیکرد!  قطع

 زنگ زدم. دوباره

 همون پسر برداشت. دوباره
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 !ی_ خانم اشتباه گرفت

 : گفتم

دوستم بود که اسمش آتانازه و  یشماره  نیا یول خوام،ی_ نه، قطع نکن. من عذر م

 .دیکه جواب داد نیفکر کردم داداش اون

 کالفه شده بود، گفت: پسره

شماره  نی_خانم به من چه که شما دوستتون اسمش آتانازه و داداش هم داره؟ االن ا

 منه! ی

 :گفتم

 شهیهم زدم،یزنگ م یدوستمه. خودم وقت یشماره  نی_نه، تو رو خدا قطع نکن. ا

 .دادیجواب م

 با حرص گفت: پسره

بهت و با هم مشکل رو حل  زنمیدارم. بعدا زنگ م یمهم کار  ی_من االن جلسه 

 .میکنیم

 قطع کرد؟! یعنیتماسه.  یبوق ممتد، نشون از قطع یصدا

 

 کل( ی)دانا

بگذارد! چرا  ابانیاز دست خواهرش سر به ب خواستیکالفه شده بود و دلش م آرمان

عشق خواهرش را کور کرده بود.  یول خورد،یپسر عمه اش به درد خواهرش نم نیکه ا

 آرمان افتاد. یدر باز شد و بهزاد التماس وار به پا
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 ازم دور باشه. انایصبر کنم. نذار آر  تونمی_ تو رو خدا، من نم

 زد. یپوزخند آرمان

 ینذارن بر  گهید یبگم تا همه ازت متنفر بشن و حت اتوی_بهزاد، نذار گند کار 

 یول خورن؛یرو م نتیمن، راحت گول ظاهر دروغ ساده مثل خواهر ی! دخترایمهمون

 .دهیکش فیکث یپرده  هیظاهر خوبت  نیکه پشت ا دوننینم

 اول جا خورد و با خودش گفت: بهزاد

 نکنه...!-

 عوض کرد! کند،یکار ها را نم نیکه ا یخودش را با کس عیسر  بعد

 با چشمان گرد گفت: بهزاد

 باال آوردم که روحمم خبر نداره؟ ی چه گندآرمان؟ من مثال یگیم یچ ی_معلومه دار 

 با نفرت گفت: آرمان

 ذارمیتر از جونم رو م زیتا آبروتو تو محل نبردم. خواهر عز  رونی_گمشو از خونمون ب

 به ظاهر عاشق.! یآقا یکور خوند ،یدار  یفکر  نی! اگه همچ؟یکه تو بدبختش کن

به احترام  یول د؛یمحل بگو یرا بلند بلند برا شیکه تمام کارها خواستیدلش م آرمان

را  انای. بهزاد دست بردار نبود و دلش دستان کوچک آر گفتینم یز یعمه اش چ

 .دیکه در اتاقش بود هم شن انایآر  یحت د،یکه کش یاما آرمان با عربده ا خواست؛یم

 رفت. رونینگفت و از خانه ب یز یاست، چ دهیفا یاصرار ب دیکه فهم بهزاد

*** 
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و  ردی! دوست داشت با آن پسر تماس بگدیگنجیدر پوست خود نم یاز شاد دالرام

و  اوردیخود ب یپسر را به خانه  توانستیم یاش را موافقت کند؛ چون به راحت یدوست

آورد  رونیب فشیاش را برداشت و آن کارت را از ک یعشق را با پسرک تجربه کند! گوش

 دیبود، زنگ زد. با خوردن پنج بوق، داشت ناام دهیو به همان پسر که در دانشگاه د

 که برداشت. شدیم

 د؟یی_سالم، بفرما

 گفت: دیو با ترد دانستیاسمشم نم یحت دالرام

 .نیداد یدانشگاه درخواست دوست یکه تو یهستم؛ همون ی_ سالم، ادو

 با خنده جواب داد: پسر

 !ه؟ین! اسمم مهراده. شما اسمتون چ_بله، شناختمتو

 که خودش بوده، جواب داد: نیاز ا یبا خوشحال دالرام

 _ دالرام...

طاهرش برود.  ریام ییدا یکه به خانه  شدیدر اتاقش بود و داشت حاضر م نیشاه

و  پیدالرام آنجا باشد، داشت به ت دیکه شا نیا دیسبحانشم آنجا بود و به ام ییدا

 گفت: یپر انرژ  نی. تقه به در اتاق خورد که شاهدیرسیاش م افهیق

 ...دیی_ بفرما

 برادرش نگاه کرد و با خنده گفت: یوارد شد، به چهره  یشاد

 شتریدختر ب هی! از ناییپا یایکه ب شدمیم دیکم کم داشتم ناام گهید ،ی_داداش

 !یدیطولش م
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برادرش بود و  عاشق چال یشد. شاد دایکرد که چال گونه اش پ یخنده ا نیشاه

 با خنده گفت: نیبرد. شاه نیانگشتش را داخل چال شاه

 داوود رو؟ ای یدوست دار  شتری_چال منو ب

نگفته بود. خودش را به کوچه  یدوست داشت، اما هنوز به کس یلیداوود را خ یشاد

 چپ زد و گفت: یعل ی

 .نییپا ای_داداش زود حاضر شو و ب

 رفت. رونیبه خود زد و از اتاق ب یهم عطر  نیرفت و شاه رونیاز اتاق ب یشاد

*** 

 بود. یر یمنتظر مهرادش بود. مهراد پسر فوق العاده سر به ز  دالرام

برادرش  دنیرفت و با د فنیزنگ خانه، دالرام با شوق و ذوق به سمت آ یصدا با

نشان دهد،  یکرد خودش را عاد یشد! در را باز کرد. سع دیرنگش مثل گچ سف ال،یدان

 . هر لحظه ممکن است که مهراد از راه برسد!توانستینماما 

 خواهرش که مضطرب است، گفت: دنیبا د الیدان

 !؟ی_سالم، خوب

 خودش را درست کرد و گفت: عیسر  دالرام

 !نجا؟یشد که گذرت افتاد به ا یچ ،ی_سالم داداش

 یز یاومدنش به او بزند! چ یبرا یجواب نیجا خورد! محال بود خواهرش همچ الیدان

 از آن ها نشست. یکی ینگفت و به سمت مبل رفت و رو

 گفت: الیبا ترس به سمت برادرش رفت و کنارش نشست که دان دالرام
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 !؟یار یبرام ب ییچا هی یخوای_نم

. منتظر ماند ختیر  یرا پر از آب کرد و در فالکس چا یبه آشپزخانه رفت و کتر  دالرام

بگذارد که با  ینیآورد و خواست در س رونی. استکان را از کمد بدیآب به جوش آ

 زنگ در، استکان از دستش افتاد و شکست. یصدا

 

 )حسنا(

آتاناز  یشماره  گهیکه د نیا یادآور ی. آتاناز بود. با دمیزنگ تلفن، از جا پر  یصدا با

شماره رو از کجا  نیدوست داشتم بدونم که ا یجواب بدم، ول خواستینبود، دلم نم

 واب دادم.کرده و ج دایپ

 د؟یی_بفرما

 گفت: یبا لحن بد پسر

 !د؟ییبفرما دیگیاالن م د،ی_شما قبال زنگ زده بود

 گفتم: یناراحت با

 که تماس گرفتم، خداحافظ. خوامیدوستم بود، حاال هم معذرت م یشماره  نی_ا

 گفت: یخواستم قطع کنم، پسر با لحن مهربون تا

 که باهاتون تند حرف زدم. نیبه خاطر ا خوامیراستش...منم معذرت م-

 گفتم: تیبا عصبان من

 .نیبه من زنگ نزن گهیقبول، د تونیمعذرت خواه-
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 گفت: یبا لحن مرموز  پسر

 ! من اسمم فرهاده...میبا هم دوست ش ای! ب؟یشیم ی_ خانم چرا عصب

 :دمیحرفش پر  تو

 !؟ییخسرو ای ی_ به من چه که فرهاد

خط عوض  رفتمیکه تازه خطمو عوض کردم، وگرنه م فیحرص قطع کردم. ح با

هستم که  یمار  یباز  یپروژه  هیاستاد  یسی. مشغول خوندن درس برنامه نوکردمیم

. سه هفته است که دارم روش مینوشتیبرنامه اش رو م دیبود و هممون با اهاینوک یباز 

. دادمیم لیتحو دیبا گهید یسم و هفته یخطم نتونستم بنو هیهنوز  یول کنم؛یکار م

باال  ریبود، د یمیپاورش رو زدم که چون قد یباز کردم و دکمه  مویلب تاب فکستن

اومد، همون پسره فرهاد بود که نوشته  میگوش امیپ یکه باال اومد، صدا نی. هماومدیم

 بود:

 صدات مثل مرغ عشقه!-

 مرغه؟! نیپاکش کردم. خنده ام گرفت. کجاش صدام ع عیسر 

 باهاتون دوست شم؟ تونمیم-بلند شد که نوشته بود:  میگوش امیپ یاصد دوباره

 قدر رو داره! نوشتم: چه

 ؟یز یو تمرکز منو به هم نر  یلطف کن شهیبه اسم و ظاهر محترم، م یآقا-

 شدم. فمیخاموش کردم و مشغول تکال مویو گوش فرستادم

 

 کل ( ی)دانا



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

122 

 

 

نبود. از  فشیدر ک یگوش یکرد، ول یرا خال فشی. کگشتیم شیدنبال گوش آتاناز

 به در زد. یرفت و به اتاق رادمان رفت و تقه ا رونیاتاقش ب

 تو؟ امی_رادمان، ب

 گرفته از خواب گفت: ییبا صدا رادمان

 تو. ای_ب

که در آن بغض وجود داشت،  یی. آتاناز در را باز کرد و با صدادیپوش شرتشویت عیسر 

 گفت:

 جاش گذاشتم. مارستانیا ازم افتاده! فکر کنم تو بکج دونمی! نمستین می_ گوش

 با تعجب گفت: رادمان

 ؟ی. با دقت نگاه کردفتیتو ک یرو گذاشت ی_صبر کن! موقع اومدن، گوش

 گفت: هیبا گر  آتاناز

 و رو کردم. ریز  فمویبه خدا کل ک ،ی_آره داداش

 گفت: یبا کالفگ رادمان

 نکن. هی. گر خرمیترشو م دیدونه جد هی_باشه، واست 

 و گفت: دیرادمان را ب*و*س* یاشکاشو پاک کرد و گونه  آتاناز

 .ی_ممنون داداش
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 کیشده بود که با  یاش نگاه کرد. آتاناز مثل بچه ا ییبا لبخند به دختر دا رادمان

 !شودیخوشحال م یآبنبات چوب

**** 

رفت و مهراد را به باال  نیزم ریکه از آن رفتن برادرش مطمئن شده بود، به ز  دالرام

 دعوت کرد.

 گفت: یبا کنجکاو مهراد

 خودته؟! ی_خونه 

 با خنده گفت: دالرام

 من باشه؟ یخونه  ادی_آره، بهم نم

 با لبخند گفت: مهراد

 .کننیم یزندگ ی! معموال پسرا مجردیکن یتنها زندگ کردمیفکر نم ی_ چرا، ول

 و اوردیمهمانش شربت ب یانگفت و به آشپزخانه رفت تا بر  یز یچ دالرام

 و به دالرام نگاه کرد. ستادیهم در چهارچوب آشپزخانه ا مهراد

از  جانیبا ه یرا پارک کرد. شاد نیو ماش دیطاهر رس ریاش ام ییدا یبه خانه  نیشاه

 با اخم نگاهش کرد و گفت: نیزد که شاه یشد. شراره پوزخند صدا دار  ادهیپ نیماش

 شو. با مامان کار دارم. ادهی_پ

 ادهیشراره پ یبود که پوزخند بزنه. وقت نیشد که حاال نوبت شاه ادهیبا اکراه پ شراره

 گفت: نیرو به شاه نیشد، مادر شاه
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 پسرم؟ یداشت می_کار 

 :دیبا اضطراب پرس نیشاه

 سبحان که اومده، دالرامم همراهشه؟ یی_دا

جا آمده با  نیام را فراموش کرده که به ادالر  کردیاز سوالش جا خورد! فکر م مادرش

 !ستیدالرام آنجا ن دانستیکه م نیا

 باشه. دیشا دونم،ی_ نم

همچنان محو رفتن مادرش  نیشد و به داخل خانه رفت و شاه ادهیپ نیاز ماش مادرش

 شد.

**** 

 )حسنا(

تا ارور  یپروژه ام هستم. شصت خط برنامه رو نوشتم که س ریسه ساعته که درگ االن

استادم  یو واسه  رمیلب تابم بگ یاز صفحه  یگرفتم که عکس می)خطا( داره. تصم

 مواجه شدم که امیاز پ یلیروشن کردم که با س مویبفرستم. گوش

رو باز کردم  نی! دوربده؟یم امیکه بهم پ نمیر یاز طرف همون فرهاده! مگه من ش همشم

استادم فرستادم. استاد برنامه  یاسه عکس گرفتم و تو تلگرام و هی تورمیو از مان

 گرفت؛ینبود و سخت نم گهید یاستاد باحال بود که اصال مثل استادا هی م،یسینو

 :گفتیبلکه م

 .هیر یگ ادیمهم  ست،ینمره واسم مهم ن-
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زنگ خورد، همون فرهاد بود که  می. گوشدادیتالشمون بهمون نمره م یبه اندازه  و

! نم؟یرو بب یک دیدوست داشتم فحش بارونش کنم! من نخوام باهات دوست شم، با

 داد: امیو خودم ردش کردم که پ شدیتماش قطع نم

 !یبدبخت بش کنمیم یکار  ،یدختر جان، جواب ند نیبب-

 ندادم و نوشتم: امشیبه پ یتیاهم

 از مردا متنفرم. بکن. من یکه دوست دار  یباشه، کار -

! نکنه خودش باشه؟! تو شک بودم که آوردمیکه نوشت، داشتم شاخ در م یز یچ با

 زنگ خورد. خود مزاحمش بود که جواب دادم: میگوش

 بود؟! یچ امی_منظورت از اون پ

 خنده که چندشم شد، گفت: با

 _خوشگل خانم سالم!

 خشم گفتم: با

 بده! حی! بفرما توضستمی_من خوشگل ن

 با خنده گفت: فرهاد

 _شرط داره خانم خانما!

 حرص گفتم: با

 ؟ی_چه شرط

 توش بود، گفت: یکه خوشحال ییصدا با
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 مدت! هی یواسه  ی_باهام دوست ش

 یتی! با نارضاکنهیخودش م ی چهیکه منو داره باز  رهیبگ یکیانتقام از  خوادیم حتما

 گفتم: ه،یکه داده چ یامیبدونم منظورش از اون پ خواستمیکه م

 .یزود بهم بگ دی_قبول، فقط با

 گفت: یبا خوشحال فرهاد

 ه؟ی_باشه خانمم؛ حاال اسمت چ

 ! با تنفر گفتم:دمشیکه هنوز ند یپسر  هیخانمم متنفرم؛ اونم از زبون  یکلمه  از

 هستم. ی_ شاه

 _اومم، فکر کنم اسمت حسنا باشه؛ درسته؟

 فتم:آتاناز دست اونه! با خشم گ ی! فکر کنم گوشاه

 !کنه؟یکار م یدوستم دست تو چ ی_گوش

 خنده گفت: با

 شماره ات هک کردم. ی. من اسمتو از روستیدوستت ن ی_نه، گوش

 !گفتیگوساله دروغ م نیع داشت

 پوزخند گفتم: با

 سالم نشده! جدهیخط دست منه و به اسم مامانمه! من هنوز ه نی_ا

 تته پته گفت: با

 .دمیهم_خ...خ...خب از رو تلگرامت ف
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 تلگرام حسناست. یچون اسمم تو گفت؛یراست م گهید نویا

 حرص گفتم: با

 درس بخونم. خوامیم ؟یقطع کن شهی_م

 با خنده گفت: فرهاد

 _باشه خانم درس خونم!

 !خوردیچندش آورش بهم م یاه! حالم داشت از حرفا اه

 کل( ی)دانا

زنگ  الیدان یکه گوش دادیگوش م شییدا یداشت به حرف ها یبا کالفگ نیشاه

 رفت. اطیبه ح یمعذرت خواه هیکرد و با  ینگاه کرد و اخم شیبه گوش الیخورد. دان

 گفت: سایبه دخترش پر  رطاهریام

 .ادیجان م الیجان، دخترم، برو شام رو بکش تا دان سای_ پر 

 کمک کند. سایهم بلند شد تا به پر  یگفت و به آشپز خانه رفت و شاد یچشم سایپر 

 و گفت: دیبه خانه برگشت و کتش را پوش الیدان

 !دی_خداحافظ! منتظرم نش

 گفت: یبا نگران پدرش

 افتاده؟! ی_اتفاق

 و گفت: ستادیا الیدان

 گرفته! شیآت لیعمو خل یفقط گفتن که خونه  دونم،ی_نم
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 رفته بود. الیکه دان ندیبگو یز یخواستن چ تا

 گفت: نیخواست برود که شاه وشیدار 

 !ل؟ی_عمو خل

برداشت و به دخترش زنگ زد و با خاموش بودن  شوینگران دخترش بود؛ گوش سبحان

که  دانستندینم الیبه جز سبحان و دان یدخترش، نگران و ناراحت شد. کس یگوش

 .کندیم یزندگ لیخل شیپسر عمو یدالرام در خانه 

 دوباره حرفش را تکرار کرد: نیشاه

 !ه؟یک لی_عمو خل

 گفت: یبا ناراحت سبحان

 !وشیمن و پدر داوود و دار  ی_ پسر عمو

 گفت: وشیبه سکوت فرا گرفت اما دار  جمع

 !سوزن؟یدارن م شیگرفته و بابا و مامانم تو آت شیپدر من آت یخونه  یعنی_

 جواب داد: رطاهایساکت بودن؛ اما ام همه

شما از  مانیرفته و مادرت هم موقع زا ایاز دن یتی_ پدرت سال هاست که تو مامور 

 رفته. ایدن

 :دیپرس وشیدار  یجمع را ترک کرد، ول داوود

 !ن؟یموضوع رو ازمون پنهان کرد نی_چرا ا
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جواب دهد؛ چرا که مقصر خودش  وشیدار  یسوال ها یمجبور بود به همه  سبحان

عادت داشت که  وشیزنگ خورد. دار  وشیدار  یبود. خواست جواب بدهد که گوش

 جواب بدهد.سه بوق بخورد و بعد  شیگوش

 ال؟ی_ بله دان

 با بغض گفت: الیدان

 سوخته! شیآت ی_دالرام...دالرام تو

 از دستش افتاد و شکه شده بود! یگوش وشیدار 

 زد که: ادیفر  سایبر سر پر  رطاهایام

 !اریآب ب هی_برو 

 به سمت آشپزخانه رفت. یبا چابک سایپر 

 را برداشت و جواب داد: وشیدار  یگوش نیشاه

 شد؟! نطوریا وشیکه دار  یگفت یشده؟! چ ی_چ

 .شدیم دهیاز پشت تلفن شن الیدان یهق مردانه  هق

 !ستیاز جسدش معلوم ن یچیسوخته و ه شیآت ی_دالرام تو

 زد: ادیشکست و فر  نیشاه

 !؟یحاال هم جونشو گرفت ،یکرد تشی_خدا! چرا من؟! چرا عشق من؟! انقدر اذ

 .دانستیبه دالرام را نم نیو مادرش، عشق شاه یکس به جز شاد چیه

 گفت: ی. شراره با گستاخدیکوبیبه سرش م نیزده شدن و شاه رتیح همه
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همه  نی! نزن تو سرت. دالرام ارزش ا؟یکنیکار رو م نیداداش؟! چرا ا یشد وونهی_د

 رو نداره! یکردن و دل سوز  هیگر 

 با داد گفت: نیشاه

 تو بود! ری_خفه شو شراره؛ همش تقص

که دالرام  کردیهنوز باور نم یانداخت. شاد وشیخودش را در بغل دار  هیبا گر  شراره

 نیقی یول خت؛یر یاز خانه نشست و آرام آرام اشک م یمرده باشد و سبحان گوشه ا

 داشت که دخترش زنده است!

 

 )حسنا(

و حامد و محمود هم مدرسه بودن و بابا هم سر کار بود. داشتم  دیرفته بود خر  مامان

 فونیبرم دانشگاه که زنگ در خونه نذاشت آماده بشم و رفتم سمت آ شدمیآماده م

رو  فونیآ یگوش ستادن،یخانم )پليس بود( دم در ا هیآرمان که با  دنی. با دیر یتصو

 برداشتم و گفتم:

 ن؟یی_بله، بفرما

 گفت: تیبا جد آرمان

 دم در؟ انیچند لحظه ب شهی_ م

 جواب دادم: محترمانه

 ...قهی_باشه، فقط چند دق

 و رفتم دم در و در رو باز کردم که آرمان سالمي کرد و گفت: دمیپوش یگل گل چادر
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 ؟یمانتو بپوش هی شهی_م

 :دمیپرس

 _ چرا؟!

 پوزخند گفت: با

 !میگیبهت م ا،ی_بپوش و ب

 یمقنعه  هیو  نمیو شلوار ج یآب یمانتو هیرفتم باال و  یول دم؛یرو نفهم لشونیدل

انداخت رو سرم و  یچادر مشک هی. همون خانم اومد و نییو رفتم پا دمیپوش یرمه اسو

 .ارمیبا خودم ب موینذاشتن گوش یکردن و حت نیمنو سوار ماش

 آرمان گفتم: به

 !ن؟یبر یمنو م نیدار  یچ یواسه  نیبگ نیخوای_سرگرد، نم

 گفت: یبا پوزخند سرگرد

 !یفهمیم ی_به زود

 نگاه کردم. ابونایبه خ نیماش یباال انداختم و از پنجره  یا شونه

کارم آرمان  نیشدم که ا ادهیپ نیخونسرد از ماش ،یکالنتر  دنیتوقف کرد. با د نیماش

بود،  ییکه فکر کنم بازجو کیتار  یتر کرد. دنبال آرمان رفتم که منو به اتاق یرو عصب

 فرستادن.

 گفت: تیبا جد آرمان

 !نی_بش
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 گفت: شیحرفش گوش دادم و نشستم که با لحن سرگرد به

 !؟یهمدست ای_با ک

 خوردم و گفتم: جا

 !شمی! متوجه نمه؟ی_منظورتون چ

 با پوزخند گفت: آرمان

 !یزنیچپ م یعل یخودتو به کوچه  یدار  یول ؛ی_ خوب متوجه هست

 کارمو خوب بلدم! من

 نیغمگ ییبا صدا یول رفت؛گیام م هینکردم! داشت گر  ی! من که کار ه؟یچ منظورش

 گفتم:

من مقصرم  کنهیاعتراف کنم؟! گناه نکرده رو؟! اون از خواهرت که فکر م دیرو با ی_چ

 یدشمنشم! من مرتکب گناه کنهیو اون از دالرام که فکر م رمیعشقشو بگ خوامیو م

 هست! یچ دونمینم یشدم که حت

 جلوش گرفتم و گفتم: دستامو

 .نجامیکه ا نی_دستبند بزن؛ فقط به خانواده ام بگ

 لیوسا یبا کل قه،یدق ستیرفت و بعد از ب رونیب ییزد و از اتاق بازجو یپوزخند آرمان

 اومد و گفت:

دبه  ی! اثر انگشت تو رو؟ینفر سوزوند هیرو با  یوسفی لیحاج خل یخونه  شبی_د

 بود! ینیبنز  ی
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! با حرف گن؟یدارن م یچ نایا رون،یزدم باصال از خونه ن شبیشدم! من د شوکه

 سکته رو زدم! ش،یبعد

! تو به ستین ییگرفته و قابل شناسا شیاون خونه بوده و جسدش آت ی_ دالرام تو

 !یجرم قتل متهم هست

 یصبر  چیمن چه قدر صبر دارم؟ ه ینیبب یخوای! م؟یکنیامتحانم م یدار  خدا،

مگه؟! مشکل قلب داشتم و مشکل  دمیزجر کش یندارم، منو امتحان نکن. کم تو بچگ

 ینجور یا ،یبکش یخوایچشم دارم و مشکل گوشم که خدا رو شکر دارم! بسه! منو م

 از چشمم افتاد. ینکش و راحتم کن. قطره اشک

 گفت: دتیبا جد آرمان

 !دنینم تیاصال رضا شیستا ی_خانواده 

 کل( ی)دانا

 یاز گوشه  یرفته و قطره اشک ایدن نیز اکه دخترش هم ا شدیهنوز باورش نم سبحان

 گفت: ینیبا لحن غمگ الیچشمش افتاد. دان

 هنوز به جرمش اعتراف نکرده. یکردن؛ ول ریاز متهم ها رو دستگ یکی. میبر  ای_بابا، ب

 با خشم گفت: سبحان

 .کنهیاعتراف م د،ی_شکنجه اش کن

 .ستیکه کار او ن دانمیشکنجه اش کنند؛ م گذارمیبا خود گفت که من نم الیدان

 قبر انداخت و گفت: یقبر دالرام، خودش را رو دنیبا د نیشاه

 تا منم بخوابم! دیهم کنارش بکن گهیقبر د هی_
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 از درونش گفت: یکی

 !یبود ایپسر دن نیتو که مغرورتر  ؟ی! چرا تو غرور ندار ن؟یغرورت کجا رفته شاه-

که چهل روز از مرگ دالرام گذشته بود؛  نی. با اکردنینگاه م نیبا تعجب به شاه همه

 .شدیروز به روز بدتر م نیشاه یول

 نگاه کرد و گفت: نیبا اخم به شاه سبحان

 زشته. ن؛ی_بلند شو شاه

به طرفش رفت و او را بلند کرد و به  ده،یخواب نیزم یکه رو نیشاه دنیبا د الیدان

 برد و گفت: نیطرف ماش

 ؟یانداز یراه نم دادیبهت بگم، داد و ب یز یچ هی_

 گفت: یحوصلگ یبا ب نیشاه

 .رو ندارم یچیه یاالن حوصله  الی_دان

 گفت: دیناام الیدان

 فقط در مورد دالرام بود! گم؛ی_باشه نم

 گفت: جانیبا ه نیشاه

 !؟یبگ یخواستیم ی_بگو! چ

 با خنده گفت: الیدان

 شد؟! یچ ،ی_ تو که حوصله نداشت

 گفت: یبا کالفگ نیشاه
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 _حاال حوصله دارم! بگو!

 گفت: یبه آروم الیدان

 شه؛یهمه مشخص م ینگو، چون محرمانه است! تو دادگاه واسه  ی_فقط به کس

 نگو! یفقط تو به کس

 که صبرش تمام شده بود، گفت: نیشاه

 خفه ات کنم؟ ای یگی_ م

 با خنده گفت: الیدان

 !یانداز یراه م دادینه! داد و ب نجای_ا

 گفت: یتفاوتیبا ب نیشاه

 _اصال نگو! به درک!

با  نیدور شد. شاه نیاز شاه یمعذرت خواه هیبا  الیزنگ خورد و دان الیدان یگوش

خواب باشه و  هی نایا یممکنه همه  د؟یبه او بگو خواهدیچه م یعنیخود فکر کرد که 

 بشه، دالرام کنارش باشه؟! داریب یوقت

 ت:آمد و گف نیبا عجله به طرف شاه الیدان

 .گمی. تو ساعت پنج بام تهران باش، بهت مییجا هیبرم  عیسر  دی_با

 شد و به راه افتاد و ضبط رو روشن کرد. نید، سوار ماشتکون دا یسر  نیشاه

 فاصله افتاده اگه

 من با خودم سردم اگه
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 یبا دلم کرد یکار  تو

 کردمیفکرشم نم که

 یدیآسون دل بر  چه

 رهیتو گ یکه پا یدل از

 یبدتر هم باش نیاز ا که

 رهیتو نفسش م واسه

 شهیم اثریدعامون ب یاگه گاه ترسمینم

 لحظه آخر خدا شهیهم

 شهیم کترینزد

 رو دست خودش دادم تو

 از حالم خبر داره که

 از تو یحت که

 چشماشو

 دارهیلحظه بر نم هی

 یمن دیام تو

 اما

 یر یاز دست من م یدار 

 یخودت دار  یدستا با
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 یر یگیم مویهست همه

 کردم تو رو باز هم دعا

 دهیکه نخواب یچشم با

 میدلتنگ ذارهیم مگه

 دهیامون م هیگر  اگه

 ییکرده تنها ضمیمر 

 شونهیحالم پر  نیبب

 زمیر یاونقدر اشک م من

 خونه نیبه ا یبرگرد که

 رفته از دستم حسابش

 دارمیرو که ب ییشبا

 خوابم برد هیاز گر  دیشا

 رو باز... درها رو باز درها

 ذارمیم

 شهیم اثریدعامون ب یاگه گاه ترسمینم

 لحظه آخر خدا شهیهم

 شهیم کترینزد

 رو دست خودش دادم تو
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 از حالم خبر داره که

 از تو یحت که

 چشماشو

 دارهیلحظه بر نم هی

 _فاصله ها(یلهراسب ی)عل

 

 )حسنا(

 مویگناهی! فردا بمیسالگ جدهیمونده تا ه گهیروز د ستیدادگاه دارم و هنوز ب فردا

نگرفت و گفت اگه  لیبابام برام وک یکه حت هی. با خودم گفتم که چه جور کنمیثابت م

 نیمن دخالت کردم که ا گفت؛ی! راستم م؟یافتادیروز نم نیبه ا ،یکردیدخالت نم

دخالت  دیچون از اول نبا مونم؛ی. حاال پشکردمیدخالت م دیبال رو سرم اومد، نبا

به خاطر ماه رمضون جلوش انداختن. با  یبعد بود؛ ول ی. دادگاهم هفته کردمیم

 و گفت: زدیشاد م یلیبرادر دالرام بود که خ الیدان دمیدر بازداشتگاه، د یصدا

که  یی_فردا ممکنه که دادگاه به نفعت تموم بشه، ببخش همه رو به خاطر تهمت ها

 بهت زدن.

 گفتم: یتفاوت یب با

 نه. ایخدا ببخشه  دونمینم یبودم؛ ول دهیرو بخش_من از اولش همه 

 لب گفت: ریز  الیدان

 !یبفهم نویروز ا هی دوارمیدوست دارم، ام یلیخ-
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 گفتم: یلحن مرموز  با

 ؟یگفت یز ی_چ

 .زننیتو حرف م هیاز خودت دفاع کن؛ چون نه نفر بر عل ،ینه، با خودم بودم! راست-

 گفتم که گفت: یا باشه

 افتاده که واست پاپوش دوختن؟! یینایآتاناز دست هم یگوش یدونستی_م

 بودم! گفتم: دهیپست تر ند نیبود که آدم از ا نیا امشیاون پ یکردم! پس معن هنگ

 _اسمش فرهاده!

 زد و گفت: یپوزخند

 گفته فرهادم! ی_اسمش مهرانه، الک

 شک گفتم: با

 .امیتا عکس و پچند تا صدا هست و چند  میگوش یتو ن،یخوای_اگه مدرک بازم م

 گفت: یبا خوشحال الیدان

 زود ثابت بشه. تیگناه یتا ب ارمشیخونتون و م رمی_آره، امروز م

 گفتم که گفت: یممنون

 فردا حتما از خودت دفاع کن. ی_فعال من رفتم؛ ول

من، روز سرنوشت سازم. برام  یگناه یروز دادگاه من بود، روز ثابت شدن ب امروز

رو دخالت نکنم و اگه نظرم رو هم  ستیکه به من مربوط ن یار ک گهیتجربه شد که د

در بازداشتگاه اومد که  ینشه. صدا جادیبرام ا ینظر کوتاه بدم که دردسر  هی دن،یپرس
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 رونیبه دستم زد و منو از زندان ب یو دستبند اومدسرباز زن...نه نه، گروهبان زن  هی

بود که چند اتاقک در آن بود، منو فرستاده بودن  ینیزم ریز  هیبرد. از بازداشتگاه که شب

باال  نیزم ریکار رو کردن! از ز  نیکه چرا ا دونستمیرو هم نم انشیکه جر  یانفراد

کرد.  نمیبرد و سوار ماش رونیمنو ب ی. از کالنتر دمیرس یکالنتر  طیاومدم و به مح

سقفش بود.  یرو رمیآژ  هیکه  ایسیپل نیبود، همون ماش یسمند به رنگ آب هی نیماش

سوار  خوادیاالن دلم م یبشم؛ ول سیپل نیدوست داشتم که سوار ماش شهیهم

. من کنار گروهبان شناختمیبغل راننده بود. راننده رو نم الیبابام بودم. دان نیماش

االن از شغلشون متنفر  یبودم؛ ول یسیکه بودم، عاشق شغل پل بچه شهیبودم. هم

و  کننیم ییازش بازجو یو وقت کننیم رشیگناه رو دستگ یآدم ب هیشدم؛ چون 

کار  گهید یول ستم؛یبازم قبول ندارن! از آرمان و خواهرش ناراحت ن گه،یرو م عتیواق

 ییاز جا گنیچون م شم،ینه باهاشون خوب م کنم،یبه کارشون ندارم؛ نه دخالت م

 همون آدم سابق شد. دیبه بعد نبا

 اومدم: رونیاز فکر ب ال،یدان یصدا با

 ن؟یبش ادهیپ نیخواینم ،یخانم شاه میدی_رس

 ان؛یو اون خانوم هم ب الیو صبر کردم تا دان دمیشدم. به دادگاه رس ادهینزدم و پ یحرف

 آخه من تا به حال دادگاه نرفته بودم که بدونم کجا برم.

و چهار  یصندل یکه با تعداد یکه داخل رفت، منم دنبالش رفتم و وارد اتاقک الیدان

بود.  یقاض گاهیچکش بود، جا زشیم یکه رو یگاهیاون جا دمیبود شدم و فهم گاهیجا

. همه اومده بودن؛ ستادمیا گاهمیجا یکرد. رفتم تو ییراهنما گاهمیگروهبان منو به جا

 که گهید یایلیو خ وشیدالرام، داوود، دار  یعمه  ،یادپدر دالرام، شراره، ش ن،یشاه

 و گفت: ستادیاومد کنارم ا ی. مردشناختمینم
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 !لتمی_سالم، من وک

 تعجب گفتم: با

 نگرفته بودم! لی_من که وک

 خنده گفت: با

 گرفتن. لیواستون وک شی_سروان ستا

 زدم و گفتم: یاز سر خوشحال یلبخند

 لطف دارن! یلی_سروان به من خ

برام چهره اش آشنا بود و  یلیهمه ساکت شدن. خ ،ینگفت. با ورود قاض یز یچ

و سه سالش  یس خوردیهم مگه هست؟! بهش م یجوون نیبه ا یتعجب کردم! قاض

 و گفت: دیکوب زشی! با چکش به مزدیجوون م یلیباشه؛ خ

 _ساکت!

 

تموم شد،  یقاض یمقدمه ها یگوش دادن. وقت یساکت شدن و به حرف قاض همه

 ادامه داد:

 یبرا یحرف ای. آدیهست شیقتل خانم دالرام ستا شما متهم به ،ی_خانم فاطمه شاه

 د؟یگفتن دار 

ساکت بودن و منتظر حرف من بودن؛ اما پوزخند آرمان باعث شد که با جسارت  همه

 تموم حرف بزنم.
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 یمدرک برا کیفقط به  ای. آدیجواب بده دیدارم که با یاما من سوال ،یقاض یبله آقا-

 است؟ ازیثابت کردن جرم ن

 مغرورانه جواب داد: یکنجکاو شد بود؛ ول یقاض

 است. یلیتو خ هیاما مدارک عل ست؛ین ی_نه، کاف

 که مشخص بود که صبرش تموم شده بود، گفت: لمیوک

 .میدارم که بگو یمن سخن ،ی_قاض

 گفتم: لم،یتوجه به وک بدون

 را به شما ثابت کنم. میگناه یب دی_درسته؛ اما بگذار 

 د، اما خودم رو نباختم و گفتم:آرمان پرنگ تر ش پوزخند

حرف  یدر خانه بودم و با خواهرم تلفن یمن روز قبل از آتش سوز  ،یقاض ی_آقا

 .زدمیم

 گفت: یبا پوزخند آرمان

 ؟یدار  ی_شاهد

 زد و گفت: زشیباچکش به م یقاض

 .دیز ینظم دادگاه رو به هم نر  ی_جناب سرگرد، احترام شما واجبه؛ ول

 رو به من کرد و ادامه داد و گفت: بعد

 _آدمش رو بگو.
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صحبت  یبرادرم او را نشناخته و من برا یول ده؛یاز قضا، خواهرم برادر گمشده ام رو د-

کس نبود. چون ساعت ده  چیپارک ه یخونمون رفتم. تو کیکردن با تلفن به پارک نزد

 نبود! یشب بود، کس

 رنگ نگاهش عوض شد و گفت: یقاض

ها  سینشده و پل دایقاتل معروف که پ ،یبر دادن که تو با مهران موسو_به من خ

 داره؟ تیواقع ایآ ؛یسخت به دنبالشن همدست بود

 گفتم: یانرژ  با

باهاش آشنا شدم. من تا  یداره! من همان شب آتش سوز  قتیحق ی_تا حدود

 کرد! یالبته اون خودشو فرهاد معرف کردم؛یداشتم باهاش چت م ازدهیساعت 

 گفت: یبا کنجکاو یاضق

 ؟ی_چه طور باهاش آشنا شد

 گفتم: ینیلحن غمگ با

 برداشت! ویهمون مهران گوش ای_به دوستم زنگ زدم که فرهاد 

 گفت: یپر جذبه ا یبا لحن یقاض

 ؟یچرا ادامه اش داد ،یقطع کن یمعذرت خواه هیبا  یتونستی_خب م

 بغض گفتم: با

کرد  میداد که قبول نکردم و تهد یدوست شنهادیبهم پ یکار رو کردم؛ ول نی_اول هم

 یامیبا پ یباشه؛ ول یتو خال دشیقبول کنم و منم بازم فکر کردم تهد شنهادشویکه پ

بود!  یمنظورش چ دمیو االن فهم هیکه بهم داد، کنجکاو شدم بدونم منظورش چ



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

144 

 

منم  باهام دوست شو تا بعد بهت بگم و فتکه گ هیچ امیپ نیبهش گفتم منظورت از ا

 دوست شدم!

 گفت: یبه در خورد که قاض یا تقه

 د؟یی_بفرما

و  الیکه دالرام زنده است! شکه شدم! همه به جز دان شدیباز شد. باورم نم در

 شوخ گفت: یدر تعجب بودن. دالرام با لحن ن،یشاه

 !ن؟یدی_مگه آدم ند

با  یبلند شد که قاض شناختمشونیکه اونجا بودن و من نم ییپچ پچ کسا یصدا

 چکش زد و گفت:

 _ساکت!

 گفت: یساکت شدن و قاض همه

 .یصحبت کن یتا بعد از خانم شاه دینیلطفا بنش ش،ی_خانم دالرام ستا

 گفتم: یشاد با

 ثابت شد؟ میگناه یمن ب ،یقاض ی_ آقا

 با صالبت گفت: یقاض

 _نه!

 کل( ی)دانا

 (ی)فلش بک به روز آتش سوز 
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 دنیرود، اما با د رونیگذاشت و برگشت تا از آشپزخانه ب ینیشربت را در س دالرام

 یو رو افتدیاز دستش م ینیو س ترسدیمهراد که در چهارچوب آشپزخانه بود، م

 .شکندیها م وانیو ل زدیر یلباسش شربت م

 با انزجار گفت: دالرام

 ! من برم لباس عوض کنم، بعد شربت درست کنم.یی_ا

 با لبخند گفت: مهراد

 .کنمیمن شربت درست م ،ی. تا تو لباستو عوض کنخوادی_نم

آورد و  رونیب نتیاز کمد کاب دیجد وانیدو ل عیتکون داد و رفت. مهراد سر  یسر  دالرام

از آن ها را  یکیآورد و  رونیخود ب بیگذاشت و قرص روان گردان را از ج نتیکاب یرو

 دالرام انداخت و مشغول شربت درست کردن شد. وانیدر ل

 رفت، گفت: نییلباسش را عوض کرد و به پا یوقت دالرام

 ؟یدرست کرد ز،ی__مهمان عز 

 با خنده گفت: مهراد

 نداره! یبی_ع

 که مهراد گفت: دیایخواست به داخل آشپزخانه ب دالرام

 .شهی! پات زخم مای_ن

کار درست کردن شربت ها  یزد و در آن جا ماند. وقت یبه حرف مهراد لبخند دالرام

آمد و آن ها را  رونیاز آشپزخانه ب اطیگذاشت و با احت ینیشد، شربت ها را در س تمام

 .دینداشت رو برداشت و سر کش یز یکه چ یشربت عیگذاشت و سر  زیم یبه رو
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 با خنده به حرکت مهراد گفت: دالرام

 !؟یدیسر کش ینجور یکه ا ی_مگه از جنگ اومد

 زد و گفت: یلبخند مهراد

 _تشنه بودم!

زد که از  تیاز رضا ی. مهراد لبخنددیرا سر کش وانیرا برداشت و ل وانشیل دالرام

معتاد به دالرام  کی یساعت حرف زدن، حالت ها میچشم دالرام دور نبود. بعد از ن

 ی. مهراد گوشکردیزد و با نفرت به دالرام نگاه م یدست داد! مهراد از کارش قهقهه ا

ساعت آمد و با  میران زنگ زد. مهران بعد از نمه خودآورد و به برادر  رونیاش را ب

 لبخند گفت:

 .سازمیرو م نجای_ببرش خونه تا من کار ا

تکان داد و دالرام را بغل کرد و از آن ساختمان خارج شد. مهران جسد  یسر  مهراد

و در  ختیر  نیبنز  شیگذاشت و رو یآورد و در اتاق رونیب نیاز ماش یسوخته ا مهین

از  شیاثر انگشت خود را پاک کرد و به جا خت،یر  نیتمام خانه را بنز  یهمان اتاق وقت

از  یتیکارش تمام شد، کبر  یبه همه جا زد. وقت ت،نمونه اثر انگشت حسنا را که داش

 یدیجد مکارتیزد و با س رونیاز خانه ب عیآورد و خانه را آتش زد و سر  رونیب بشیج

 رییرا تغ شیصدا یزنگ زد و کم سیپل یبود، به اداره  هیخر  یکارمند کیکه به نام 

 داد:

 !رهیگیم شیخونه داره آت هی_الو؟ سالم، 

 .میکن یدگیرس امی_آدرس رو بده که ب

 .انیتر ب عی)...(کوچه)...(، لطفا هرچه سر ابونی_شهرک)...(خ
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 _باشه...

 اشتباه مهران بود! نیآورد و همان جا انداخت که بزرگتر  رونیرا ب مکارتیکرد و س قطع

که نامش بابک بود، دالرام را شناخت،  یا ینفوذ سیپل د،یبه خانشان رس یوقت مهراد

 تظاهر به نشناختن کرد. یول

 !ه؟یک نی_سالم، ا

 گفت: یمونیبا اضطراب و پش مهراد

کن که  یکار  هی ره،یکه اسمش دالرامه. دوست ندارم بم هیهمون دختر  دونم،ی_ نم

مهران نکشتش. راستش، عذاب وجدان گرفتم! آخه وسط حرفاش گفت که بابام 

 .سهیپل

 گفت: بابک

 برو استراحت کن. ،یخب، تو خسته ا یلی_خ

انداخته بود او را گذاشت.  شیکه قبال برا ییمهراد رفت، دالرام را بغل کرد و جا یوقت

تا  دینگو یز یزنده بودن دالرام چ از یبه کس یگرفت فردا با دالرام فرار کند؛ ول میتصم

اما خوابش  د،یرا کنار دالرام انداخت و خواب شی. جادیبگو الیبعد چهلمش به دان

 .کندیفرار م د،یکه خواب یمهران که آمد و وقت ه. با خود گفت کبردینم

گرفت بخوابد و فردا کارش را با دالرام  میبه خانه آمد، خسته بود و تصم یوقت مهران

رفت و سوار  رونیکامل، دالرام را بغل کرد و از خانه ب نانیتمام کند. بابک بعد از اطم

. بابک باز دالرام را رفت شیمجرد یشد و از آن جا دور شد و به خانه  دشیپرا نیماش

 نیبر نداشت و به همبابک خ یاز خانه  یو در را قفل کرد. کس ردبغل کرد و به باال ب

 آنجا امن بود. ل،یدل
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 )برگشت به حال(

حسنا ثابت شد. همه از جمله  یگناهیگفت، ب یقاض یتمام ماجرا را برا یوقت دالرام

 حسنا در جوابش به آن ها گفت: یکردن؛ ول یآرمان، از حسنا معذرت خواه

 بق بشم!که همون آدم سا دیازم انتظار نداشته باش یول دم؛ی_من همه رو بخش

متوجه  یکس یبه دنبال حسنا رفت؛ ول یرا گفت و از اتاق خارج شد. قاض نیا حسنا

 آن ها نشد. ی

 بلند گفت: یبا صدا یقاض

 !دیصبر کن ،ی_خانم شاه

 و سرش را به عقب برگرداند و گفت: ستادیا حسنا

 ؟یقاض یآقا دیی_ بفرما

 گفت: یقاض

 !ست؟ین اریشما برادر گمشدتون اسمش شهر -

 فکر کرد و با تعجب گفت: یکم حسنا

 !؟یقاض یآقا دیدونی_شما از کجا م

 با لبخند گفت: یقاض

 !هیشاه اری_من برادر گمشدتون هستم! اسمم شهر 

 گفت: یبا حالت مشکوک حسنا

 !دیگیدروغ م دی! شان؟ی_از کجا باور کنم برادرم
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 گفت: یبا کالفگ یقاض

 !یان بپرساز مام یتونی_من سه شبه خونه برگشتم! م

 و گفت: دیقانع شد و با ذوق و شوق در آغو*ش برادر گمشده اش پر  حسنا

 !یدادگاه من باش یقاض کردمیفکر نم یول ،یهست یقاض گفتیمهسا م ،ی_داداش

 و گفت: دیخواهر کوچکش را محکم بغل کرد و سرش را بوس اریشهر 

 .امیکه من پرونده رو جمع کنم و بدم دست سرگرد، بعد ب کهیکوچ ی_صبر کن آبج

 خوشحال گفت: حسنا

 !رانیا یسال برگشت ستیشد بعد از ب یکن که چ فیبعد واسم تعر  ،ی_چشم داداش

 و گفت: دیخند اریشهر 

 کن خوشگل خانم! یی_چشم، حاال تو از من بازجو

 

 )حسنا(

. شراره کنارم ادیب ارمیتا داداش شهر  ستادمیکه من متهم بودم و ا یاتاق نیتو هم میرفت

 و گفت: ستادیا

 !ی_کاش تو واقعا دالرامو کشته بود

 .زدیم یحرف نیهمچ دینبا دینگاهش کردم که فهم یعصب

 مردم پر رو هستن! پدر دالرام صدام زد و گفت: چه

 رم؟یچند لحظه وقتتو بگ شهی_دخترم، م
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 نگاه کردم که با اشاره گفت که اشکال نداره و گفتم: اریشهر  به

 _حتما!

 و منم دنبالش راه افتادم رونیاتاق رفت ب از

 و رو به من گفت: ستادیهمونجا ا که

 افته؟یبه دلش ب نیکه دالرام عشق شاه یکن یکار  هی یتونی_ دخترم، م

 م، گفتم:با خودم عهد بستم دخالت نکنم و دوست نداشتم ناراحتشون نکن چون

 .کنمیکمک م یکم یول د؛ی_ازم انتظارشو نداشته باش

 نگام کرد و گفت: زیآم تشکر

 .یکنیممنون دخترم، شرمنده ام م-

 .ادیتا داداشم ب ستادمیدالرام رفت داخل و منم همونجا ا پدر

 ست،یکه به من مربوط ن یگرفتم کار  ادیگرفتم. من  ادی زایچ یلیچند روز، خ نیا تو

 دیو ما نبا ادیبرم یاز هر کس یگرفتم که هر کار  ادیقضاوت نکنم و  ینم؛ الکدخالت نک

 از حق خودم دفاع کنم، وگرنه... دیگرفتم با ادی. میاعتماد کن

 اومدم. رونیداداشم، از فکر ب یصدا با

 ؟ی_جانم داداش

 دور دور. میخونه، بعد بر  میاول بر  ایب-

 گفتم: یبا کنجکاو اریشهر  به

 !؟یزنیجوون م نقدریتو چند سالته که ا ار،ی_شهر 
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 که چال گونه اش معلوم شد و گفت: دیخند

 باشم؟! ریپ دی_ مگه با

 خجالت گفتم: با

 !ستنیجوون ن نقدریها ا یآخه معموال قاض ،ی_نه داداش

 دستمو گرفت و با لبخند گفت: اریشهر 

 و هشت سالمه. ستیب-

 :دمیپرس یکنجکاو با

 !؟یشد یقاض ی_چه جور 

 گفت: یبا کالفگ اریشهر 

 .گمیبعداً بهت م ه،ی_داستانش طوالن

 گفتم: یلجباز  با

 االن! نی_هم

 گفت: اریشهر 

 .کنمیم فیبرات تعر  نی_باشه، تو ماش

تو  اریشدم. شهر  ارمیبنز داداش شهر  نیسوار ماش ،یاز خارج شدن از دادگستر  بعد

 سبک از آهنگام: نیآهنگ گذاشت که من عاشق ا هیراه 

 تو؟ یب شهیچرا نم یزندگ یتو زندگ یمن یزندگ یزندگ یگزند

 ؟یبگو چرا ازم ربود یزود نیدل منو به ا یبود یبگو آخه چ یبود یو دل ک جون
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 افتاد ریگ چارهیب دل

 .یزندگ-زادهیعل-محمد

 به باد یکه داد یاون دل خوادیهواتو م شهیداد هم یتو شدم ا عاشق

 من یایدن یبکنم بشه تو بش یبشه من کار  دیمن با آرامش

 یتو من ایعشقم من تو شدم  یخواستن نقدریا یمن یایدن یمن یایرو

 دارمت گهینه ها تو رو طور د یدارمت معمول گهیآخه تو رو د ویشکیه نمیبینم

 دارمت... گهیجور د آره

 من یایدن یبکنم بشه تو بش یبشه من کار  دیمن با آرامش

 یتو من ایعشقم من تو شدم  یخواستن نقدریا یمن یایدن یمن یایرو

 من یایدن یبکنم بشه تو بش یبشه من کار  دیمن با آرامش

 .یتو من ایعشقم من تو شدم  یخواستن نقدریا یمن یایدن یمن یایرو

 ی_ زندگ زادهیعل محمد

 از تموم شدن آهنگ، ضبط رو خاموش کردم و گفتم: بعد

 ؟یبگ یخوای_نم

 گفت: یبا خونسرد اریشهر 

 بام تهران بهت بگم؟ میبر  ی_موافق

 حرص گفتم: با

 ؟یگی_نم
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 _نوچ!

 از حرص زدم و گفتم: یغیج

 !ی_کم از حامد و محمود حرص خوردم، تو هم جزشون شد

! با مشت به پاش زدم که آخش رفت هوا و منم بردیاز حرص خوردن من لذت م انگار

 .مینگفت یچیه گهیبه خونه، د دنیدلم خنک شد. تا رس

تو حموم. چهل  دمیرفتم خونه و پر  نگ،یخونه، من قبل باز شدن در پارک دمیرس یوقت

 روز! کیچهل و  ،یروز حموم نفرفته بودم! بر اساس

خونه نبود. رفتم  چکسیاومدم. طبق معمول، ه رونیاز شستن خودم، از حموم ب بعد

ه با تلفن دار  اریشهر  دمیلباسامو عوض کردم. رفتم تو آشپزخونه که د عیاتاقم و سر 

 .زنهیحرف م

 باهوشه! یلیحسنا خ نیفقط ا ده؛ینفهم چکسی_نه، ه

-... 

 .کنمیم فیرو براش تعر  ی_باشه، همون داستان الک

-... 

 !نییپا کنمی_ از بام تهران پرتش م

! دنبال کردی. داشت ازم سو استفاده مرفتم تو اتاق و در رو قفل کردم دم،یشن نویا تا

 پس... اله؛یاومد دست دان ادمیگشتم که  میگوش

 گفتم: یا ی. با حالت عاددمیکه من فهم دیفهمیم دیاما نبا دم؛یبه در ترس یتقه ا با

 .کنمی_بله؟ دارم لباس عوض م
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 گفت: یبا کالفگ اریشهر 

 شدنم رو بهت بگم؟! یقاض انیجر  یخواستی_مگه نم

 داشت، گفتم: یمصنوع جانیکه ه یلحن با

 خسته ام. بذار بخوابم. من االن ی_باشه؛ ول

 مویمیقد یصندوقچه  کجاست نمیساده داشتم و رفتم بب یگوش هیاومد که قبال  ادمی

رو برش داشتم و روشنش کردم که شارژ نداشت. شارژر  ی. گوشدمشیبازش کردم و د

 قه،یدق ستی. بعد از برو زدم به برق یصندوقچه برداشتم و گوش یرو از تو یگوش

 یکتاب کنکورم نوشته بودم، تو یکه تو ور  الیدان یرو روشنش کردم و شماره  یگوش

 بهش دادم: امیکردم و پ وشیس یگوش

 سالم، من حسنام.-

هم تمام ماجرا رو نوشتمو ارسال کردم. از ترس بود که  یبعد امیپ یارسال و تو زدم

. دلم ومدیصبر کردم، ن یبودم که هر چ امشی. منتظر پدیلرز یدستام داشت م

بهش دادم. آرمان انگار  امویهمون پ یمجبور  یبدم؛ ول امیبه آرمان پ خواستینم

 من بود که نوشت: امیمنتظر پ

 ؟ییکجا-

 دادم: امیپ

 خونه ام.-

 :نوشت

 منتظر بشه. توهم آماده شو. انایکه آر  گمیو م امیاالن م نیباشه، من هم-
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 خالف کار بمونم! هی شیکه پ نهیشدم؛ چون بهتر از ا شاد

. در رو ستمیاون ن شیحداقل پ گهیخوشحال شدم که د یلیاز آماده شدن، خ بعد

پرونده هاشون  یگرفتم صداشو ضبط کنم که واسه  میباز کردمو رفتم. تصم یواشکی

. ضبطمو روشن زدیاتاق حامد بود و داشت با تلفن حرف م یتو اری. شهر میداشته باش

 .کردم

 _نه، رفت بخوابه.

-.... 

 شک کرده که من داداشش نباشم! کنمی_احساس م

-.... 

 بود! دهی_نه نه، داداش دالرامو بابک دزد

-... 

 !ممیگر  نی_نه، دالرام شک نکرد با ا

-.... 

 !شناسه؟یکه دالرامم اونو م هیک نیا یعنی

 کنه! ی_بهزاد هنوز نتونسته اون سرگرد رو راض

 ودم گفتم:با خ ه،یاومد ک ادمی! تا ه؟یک بهزاد

 !شیعسل ش؟ی! اونم از چه نوعکنننیم انتیحسنا؟! همه دارن به هم خ ینیبیم-

 .دمشی. تو دادگاه دهی_سرگرد سرسخت
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. چند فمیرفتم اتاقم و ضبط رو خاموش کردم و گذاشتم تو ک عیزنگ در، سر  یصدا با

 اومد. ارینحس شهر  یبه در اتاقم خورد و صدا یصبر کردم که تقه ا قهیدق

 دوستت منتظرته. رون؟یب یایم ی_آبج

 زدم و گفتم: یغیبا چاقو اومد داخل اتاق. ج هویرو باز کردم که  در

 !ار؟یشهر  یکنیکار م یچ ی_دار 

 زد و گفت: یقهقهه ا اریشهر 

 _وقت تموم شدن عمرته!

ازت ممنونم که بهم عمر  ا،یبودم! خدا فیافتاد. چه قدر ضع نییاز چشمام پا اشکام

 !یداد

 گفتم: هیگر  با

 منم حسنا، خواهرتم! ار،ی_شهر 

همون پسر که تو کتابخونه داشت از  دنیپاک کرد. با د مشویزد و تمام گر  یا قهقهه

 شوکه شدم! زد،یمرگ دالرام حرف م

 هق هق گفتم: با

 ! هان؟؟یخوایاز جون من م ی_چ

 قهقهه گفت: با

 مرگتو! ،یچی_ه
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از ترس به رنگ گچ شده  اریروشن شد. شهر دلم  یتو یدینور ام س،یپل ریآژ  یصدا با

هم داشت  گهینفر د هیاومد سمتم و  الیزدم که دان یبود! اشکامو پاک کردم و پوزخند

 .کردیم ریهمون پسر رو دستگ

 گفت: یبا نگران الیدان

 ؟ی_خوب

 آغو*شش انداختم و گفتم: یتو خودمو

 !کشتی. داشت منو مستمی_نه، خوب ن

 :گفتیکه اونم م کردمیم هیداشتم گر  نجوریهم

 .میکرد ری. همشونو دستگ_آروم باش، تموم شد

 رونیکردم و آروم که شدم، با خجالت از بغلش ب هیهم گر  گهید یآغو*شش کم تو

 اومدم.

 کل( ی)دانا

 ساینشده بود و پل رینفر دستگ کیفقط  ،یشدن مهران و مهراد موس ریاز دستگ بعد

حسنا  یبهزاد بود، بودن. بعد دو هفته، برادر واقع نفر که نامش هیسخت به دنبال آن 

بود؛ از خارج آمد. برادر حسنا پزشک بود؛ پزشک روان شناس و با  الدیکه نامش م

حسنا بود و خواهر  یبودن. رضوان دخترخاله  مدهآ رانیهمکارش رضوان، از خارج به ا

چون  فرستد،یمدخترش را به خارج  مانیبود. مادر رضوان بعد از زا هیمرحوم راض

. رفتهیبه کشور آلمان م یدرمانش از نوزاد یبرا دیداشته که با یا یمار یرضوان ب

خواهر  ی ستهو دلب شودیدالرام و و آرمان آشنا م یآن مدت با خانواده  یتو الدیم

که  داندینم یخود بوده و کس یهنوز عاشق پسرعمه  انایآر  یول شود؛یم انایآرمان، آر 
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به آن شک  یمت*ج*اوز گر بوده که کس کیو  یخالفکار حرفه ا کی انایآر  یپسرعمه 

 برادر حسنا! الدیبه جز م کند،ینم

 )حسنا(

 گفت: یبه شوخ الدیکه م میو همه جمع شده بود میدالرام بود یعمه  یخونه  یتو

 ؟یازدواج کن یخوایتو نم ال،ی_دان

 با خنده گفت: الیدان

که دوسش  یکه اون کس دونمیمن هنوز نم یم؛ ولدوست دارم ازدواج کن یلی_چرا، خ

 نه؟ ایدارم منو دوست داره 

 با خنده گفت: رضوان

 !نجاست؟ی_عروس خانم ا

 گفت: یجد یبا حالت الیدان

 !دمینم چکسیاالن بگما! من عروسمو به ه نی_ از هم

 گفتم: گم،یم یبفهمم دارم چ نکهیا بدون

 نه! ایدوست داره  نیکن بب ی__خب ازش خواستگار 

 پام زانو زد و گفت: یجلو الیدان هوی

 بانو؟! یکنی_با من ازدواج م

بگم، آخه تا به حال خواستگار  یکار کنم و چ یچ دونستمیاز حرکتش شدم و نم شکه

 !(دهیبد دیند دیبگ دیونیبودم!)مد دهیند کیاز نزد
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 .دونستمیحسمو نم ادینبود و من ز  یپسر بد الیدان

 !لی_با کمال م

 گفت: نیبه شاه یدست و هورا بود که رضوان به شوخ غویج یصدا

 !ریبگ ادیعاشق،  ی_آقا

 عاشق دالرامه. نیکه شاه دونستنیها، م یبه جز بعض همه

 گفت: نیغمگ نیشاه

 !رسمیوقت مطمئنم به عشقم نم چی_من ه

 کردم و گفتم: الیخراب کرده و اشاره به من کرد و من اشاره به دان دید رضوان

 پسرعمتون؟ شیپ دیچند لحظه بر  شهیم ال،ی_ آقا دان

 زد و رو به من گفت: یپوزخند دالرام

 نییآب خوش از گلوت پا ذارمیکه داداشم خامت شد! من نم یکرد ی_ خوب دلبر 

 بره!

 گفت: تیبا عصبان الدیم

عروس  دنیکه خواهر دوماد چشم د یخانواده ا نیخواهرم بره تو همچ ذارمی_من نم

 رو نداره!

. منم از حرف شدیم دهیدالرام شن ینفس عصب یساکت شده بود و فقط صدا جمع

 از جاش بلند شد و گفت: الدیشدم. م یعصب یلیدالرام خ

 .میبر  انیب دی_رضوان و حسنا، پاش
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 گفتم: یبا ناراحت من

 داداش!-

 زد و گفت: یپوزخند الدیم

 خواستن بهت بگن! ی_عمرا بذارم هرچ

 بود.( و گفت: دهی)فکر کنم صداهامونو شنالدیدالرام اومد سمت م ی عمه

 شام. یبرا دی_کجا پسرم؟! بمون

 گفت: یخواست حرف بزنه که دالرام با گستاخ الدیم

 مهمون شدنم ندارن! اقتیل نایا-

محکم به دالرام زد! همه  یلیس هیشد که  داشیشد و پدر دالرام از کجا پ یچ دمینفهم

 . پدر دالرام گفت:ساکت بودن

 _گمشو باال!

 رفت سمت پدر دالرام و گفت: عیسر  آرمان

 .نیار یبه خودتون فشار ن دیلطف کن ضه،ی_جناب سرهنگ، شما قلبتون مر 

بمونم، ممکنه  نجای. اگه اگهیراست م دمیو منم د میاشاره به من کرد که بر  الدیم

 جنازه ام بره خونه!

 شدم و گفتم: بلند

 ...یهمگ ی_با اجازه 

 گفت: هیدالرام با گر  ی عمه
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 مگه؟ شهیم یپسرم، چ دی. بموننی_تو رو خدا نر 

 گفت: الدیبه م رضوان

 من بمونم... ،یاگه اجازه بد ی_داداش

 گفت: تیبا عصبان الدیم

 نه!-

دالرام  دیفهم یعاشق بود که وقت هی نی. شاهسوختیم یلیخ نیشاه یواسه  دلم

که دالرام به  دیفهمیم نیدوسش دارم! کاش شاهکرده، گفت بازم  انتیبهش خ

 دیکشیقدر عذاب نم نیو ا خورهیدردش نم

. محمود با شوق و دمیرفتم تو اتاقم و گرفتم خواب حوصلهیخونه، من ب میدیرس یوقت

 ذوق اومد سمتم که من گفتم:

 کن. ی_االن حوصله ندارم، برو با حامد باز 

 بغض گفت: با

 از لگوهاش استفاده کنم. ذارهیو نم کنهینم ی_حامد باهام باز 

 گفتم: یحوصلگیب با

 !؟یکرد کارشونیچ دم،یهمه برات لگو خر  نی_ا

 گفت: هیگر  با

 هم بهم ندادن! گهی_همه رو بردم مدرسه که ازم گرفتنش و د

 شجاع بود. یلیمظلوم بود و حامد خ یلیخ محمود
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 .گرفتیازشون م یگفتی_به حامد م

 کرد و گفت: اشکاشو پاک محمود

بزنم،  یکرد که اگه به حامد حرف دیاز بچه ها منو تهد یکی_به حامد نگفتم، چون 

 گردن من. اندازهیو م شکونهیمدرسه رو م ی شهیش

 به خودم قول داده بودم، گفتم: چون

 نداره! یتو به من ربط ی_مسئله 

کنان به اتاقش رفت و منم در اتاقم رو بستم و قفلم کردم، چون حوصله  هیگر  محمود

 نداشتم. به امروز فکر کردم که چه قدر...! چکسویه ی

 .دمیشدن در اتاقم، از جا پر  دهیکوب با

 !ه؟ی_اه! ک

 تعجب کردم! الد،یم یصدا با

 !؟یدر رو باز کن. ناراحت شد ایب ،ی_ آبج

 گفتم: یول ؛یبود که کرد یداد بزنم و بگم آره، اون چه رفتار  خواستمیم

 بخوابم. خوامی_نه، خسته هستم و م

 .دمیبستم و خواب چشامو

 و داد زدم: دمیاز جا پر  شد،یم دهیدر اتاقم که مدام کوب دنیکوب یبا صدا صبح

 _چه خبرتونه؟!

 بابام، آروم شدم. یصدا با
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 رو باز کن! صاحابیدر ب نیا ایب-

 گفت: تیخجالت بلند شدم و در رو باز کردم که بابام با عصبان با

 در رو قفل نکن! ،یخوابیکه م ی_صد دفعه گفتم که موقع

 خجالت گفتم: با

 بعد! ی_چشم، دفعه 

 لحنشو آروم تر کرد و گفت: بابام

 .یکمک مامانت، خواستگار دار  ای_ب

رفتم تو آشپزخونه و به مامانم  ه،یاول یا. بعد از کارهییگفتم و رفتم دستشو یچشم

 کمک کردم. مامانم گفت:

درست کن. اگه وقت  پسمیسرخ کن و چ ازیو تو ظرفا رو بشور، پ دیخر  رمی_من م

 بکش. نییپا یبه طبقه  یدست هی ،یکرد

 کرد،یکه تو آشپزخونه داشت صبحانه کوفت م الدیدادم که م ییبلند و باال چشم

 و گفت: دیخند

 !یهمه کار کن نیا دیبا ،یشیعروس م ی_دار 

 با پوزخند گفتم: من

 التماسم کنه! یکم الی_قصد دارم جواب رد بدم تا دان

 گرد گفت: یبا چشما الدیم

 !؟یا وونهی_تو د
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 خنده گفتم: با

 به حرفت گوش کنم! خوامیو منم م ذارمینم یگفت شبی_نه! خودت د

 با شوق گفت: الدیم

 !ادیدختره؟! اسمش دالرامه...اه اه، ازش بدم م نیا هی! چکنمی! منم کمکت منی_آفر 

 کل( ی)دانا

. کردیم یدگیبه خودش رس نهییآ یبود و جلو دهیپوش یکت و شلوار مشک الیدان

 گفت: یبا خوشحال الیتقه به در اتاقش زد که دان نیشاه

 .امی_االن م

 زد و گفت: یقهقهه ا نیشاه

 !یر یبگ یفکر کنم فردا عروس ،یخواستگار  یواسه  یعجله دار  نقدری_ا

 گفت: ینیبا غمگ الیدان

 !گرفتمیم یاالن عروس نیوگرنه من هم شه؛یکه نم فی_ح

 تختش نشست و گفت: یرا باز کرد و رفت داخل رو الیبا خنده در اتاق دان نیشاه

 پدر عروس ردت کنه! دهیحال م نقدری_ا

 گفت: یا یبا ترس ساختگ الیدان

 !دزدمیو دخترشونو م امیفکرشم ترسناکه! اگه ردم کنه، شبانه م ی! حتی_وا

 زدند و از اتاق خارج شدند. یدو قهقهه ا هر

 . شراره با پوزخند گفت:کردینگاه م زونینشسته بود و تلو تفاوتیمبل ب یرو دالرام
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 ؟یای_نم

 _نوچ!

 _بهتر!

 گفت: یبا مهربون یشاد

 سوال بپرسم؟ هی_دالرام، 

 گفت: یالیخیبا ب دالرام

 _بپرس.

 که! هیخوب نی! دختر به ااد؟ی_چرا از حسنا بدت م

 با خشم گفت: دالرام

 خودشو تو دل داداشم جا کرده! یو با لوند هی_ازش متنفرم، چون دختر خراب

 با خنده گفت: الیدان

 .ادیوگرنه همه از حسنا خوششون م ؛ی_حسود

 با خشم گفت: دالرام

 دختر متنفرم! نین از ازنت بشه! م ذارمی_نم

 گفت: یعصب الیدان

 ! هان؟؟یکارت کرده که ازش متنفر  ی_دالرام، اون مگه چ

 با بغض گفت: دالرام

 ندارم! ی_ بهش حس خوب
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 زد و گفت: یپوزخند شراره

 که...! یداشت ی_ به مهراد جونت حس خوب

 با تشر گفت: نیشاه

 _شراره!

 پوزخندش پر رنگ تر شد و گفت: شراره

 یب نیبا هم یو دار  ینیبیرو نم نیکه داداشم عاشقته و تو ا یخنگ یلی_ دالرام تو خ

 یآدم ب نیداداشم متاسفم که عاشق همچ ی. واسه یکنیرو خورد م نیشاه اتیمحل

 شده! یاحساس

 تمام گفت: یرحمیبا ب دالرام

 عاشقم نباشه! خواستی_به من چه؟! م

متوجه شد و او را بلند کرد و به دالرام چپ  الیافتاد! دان نیزم یشکست و رو نیشاه

بعد از  نیبه برادرشان چشم دوختند. شاه یبا نگران ،یچپ نگاه کرد. شراره و شاد

وارد خانه شد به  یگرفت. پدر دالرام با شاد یقلب یمرگ دالرام، ناراحت نیخبر دروغ

شده و به  شتریبپسر خواهرش، درد قلبش  دنیبا د اماهمه آماده باشند،  نکهیا دیام

خندانش را  شیکه رفت، ن یدالرام نگاه کرد. مطمئن بود که کار او بوده و با چشم غره ا

 رفت و گفت: نیبه سمت شاه یبست. سبحان با نگران

 ؟یجون، خوب یی_سالم دا

 گفت: زد،یحرف م یکه به سخت نیشاه

 ...یی_ق...قرصم دا
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 یاشاره به شراره کرد و شراره هم در کت برادرش به دنبال قرصش بود و شاد سبحان

 .اوردیهم رفت تا آب ب

 )حسنا(

کرده بودم که  ریدو لباس گ نیاومده بودم و در کمدم رو باز کردم. ب رونیاز حموم ب تازه

لباس  هی رشیپورز یبود که بلوزش گ ییبلوز دامن آلبالو هی یکدومش رو بپوشم؛ اول

بود. خواستم  یا روزهیف یبلند ساده  یماکس هی شیو دوم خوردیسه رب م نیآست

شدم و همون بلوز دامن رو  نیکه خرابه، غمگ پشیز  دنیرو بپوشم که با د یدوم

شال  هیکرم مرطوب کننده زدم و  هیبرق لب و  هی ینبودم؛ ول شی. اهل آرادمیپوش

 ی. طبقه انیتا مهمونا ب نییپا یرفتم. رفتم طبقه  رونیو از اتاق ب دمیپوش مییآلبالو

. ستیاش اوپن ن هباال آشپزخون یطبقه  یآشپزخونه اوپن؛ ول هیاتاق داره و  هی نییپا

باالمون بزرگتره به همراه دو دست  یاز سالن طبقه  یعنیسالن نسبتا بزرگ داره،  هی

نگاه  ونیز یره؛ البته ما هم تلوباال دا ینداره و طبقه  نییپا یکه طبقه  ونیز یمبل و تلو

رفتم  عیسر  فون،یزنگ آ ی. با صداادیکه مامان بزرگم)مادر پدرم(ب نیمگر ا م،یکنینم

 اومد و در رو باز کرد و گفت: اطیتو آشپزخونه. مامان از تو ح

 کمکت. ادی! به رضوانم گفتم که بننینب اتویتا دست و پا چلفت مینیشیم اطی_تو ح

 گرد شده گفتم: یچشما با

 !م؟ی_من دست و پا چلفت

 یمهمونا. طبق معمول، بابا سرکار بود و کم یینگفتو رفت خوش آمد گو یز یچ مامان

و حامدم مغرور بود و  کردنیم یباکس باز  کسیبا محمود باال داشتن ا الدی. مادیم رید

مثل آدم که فقط ده سالشه،  نی. حامد با اییخوش آمد گو یهمراه مامان رفت واسه 

 !کنهیبزرگا رفتار م
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ها نشستن. سه  یتخت سنت یو رو اطیهمه رفتن تو ح ،یاز سالم و احوال پرس بعد

 .وستیهم بهمون پ یکه شاد میبود. من و رضوان تو آشپزخونه بود اطمونیتخت تو ح

 رو به من گفت: یشاد

 عروس خانم؟ ی_خوب

 خجالت گفتم: با

 ...ی_مرس

 گفت: یبا شوخ رضوان

 جواب رد داد! دی_حاال از کجا معلوم که عروس بشه؟! شا

 با خنده گفت: یشاد

 من! ی چارهیب یی! بدبخت پسر دای_وا

 گفتم: یو منم به شاد دنیخند همه

 تو آشپزخونه. ادینداره که مهمون ب تی. خوبامیما هم االن م اط،ی_برو تو ح

 گفت: یناراحت با

 _من دوست دارم کمکتون کنم!

 لبخند گفتم: با

 مثل اون روز منو بخوره! ادیکه داداش جونت ن ی_به شرط

 با خنده گفت: یشاد

 !شدمیم ی_واقعا اون روز منم بودم عصب
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 گفتم: یلحن ناراحت با

 داغون بود انگار! یلیحال داداشت چه طوره؟ االن خ ،ی_ راست

 گفت: ینیبا لحن غمگ یشاد

 نیو اونم گفت به من چه که قلب شاه به دالرام گفت که داداشم عاشقته ی_شاد

 درد گرفت!

 گفتم: یبه شاد یا یشده! با لبخند مصنوع یواسش سوخت، آخه عاشق بد کس دلم

 دم کنم؟ ییزحمت تا چا یب یها رو ببر  وهیم یر ی_ م

 زد و گفت: یلبخند یشاد

 !میی_چشم زن پسر دا

 زدم و گفتم: یلبخند

 ...ی_راست

 و نگاهم کرد و گفت: برگشت

 _جانم؟

 :گفتم

 ها رو هم ببر. یدست شیپ-

 که رو به رضوان گفتم: گفت و رفت یچشم

 !رحمهی! آخه دالرام ب؟یرو عاشق خودت کن نیشاه یتونی_رضوان، م

 گفت: یبا ناراحت رضوان
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 اون عشقش دالرامه. یول دونم،ی_ م

 نفرت گفتم: با

به خدا  فه،یمثل دالرام ح یآدم نیهمچ یبرا نیمثل شاه یآدم مهربون نی_همچ

 !فهیح

 

 کل( ی)دانا

مشکوک شده بود، چون قبال  انایبه آر  ی. آرمان کمدادیم امیپ یواشکیبه بهزاد  انایآر 

اخم  کیو آرمان فقط  دیخندیو م دادیم امیپ انایبود. آر  شیسرش کمتر در گوش

و عمدا به  گفتینم یز یاما چ دهد،یم امیبه بهزاد پ انایآر  دانستیداشت. آرمان م

 گفت: انایآر 

 .اریبرو واسم آب ب انا،ی_ آر 

خود را با خود نبرد و آرمان هم از فرصت استفاده کرد  یرفت، اما گوش یبا ناراحت انایآر 

تا ازش رمز  دیایب انایرمز داشت. صبر کرد آر  دیخواهرش را برداشت که د یو گوش

 با خشم گفت: انا،یرا بپرسد. با آمدن آر  یگوش

 ه؟یچ تیرمز گوش_ 

 به تته پته افتاد و گفت: انایآر 

 !؟یچ ی_وا...واسه 

 گفت: یبا خونسرد آرمان

 نداره! یکه تموم یگیبهزاد م نیبه ا یچ نمیبب خوامی_م
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 خودشو نباخت. یول د،یپر  انایآر  یاز رو رنگ

 !؟یگیم یدار  ی_داداش، معلومه چ

 با خشم گفت: آرمان

 آبروشو امشب تو محل ببرم؟ ای یدیم توی_ رمز گوش

 را به آرمان داد و گفت: شیرمز گوش یبا ناراحت انایآر 

 نکن خواهشا! یز ی_داداش فقط آبرو ر 

 با پوزخند گفت: آرمان

 بهم! جالبه! نیرو داد ییها امی_چه پ

 بلند خواند: بعد

 !م؟یخواستگار  یایم ی_بهزاد من عاشقتم، ک

 گفت: انایبا خشم به آر  بعد

 !یبد امیبه بهزاد پ یه بعد، حق ندار ب نی_از ا

 گفت: یبا لجباز  انایآر 

 _چرا؟!

 با حرص گفت: آرمان

 !یفهمیو صدا رو گوش کن؛ م نیبش ای_ب

 کرد. یرا پل ییرو روشن کرد و صدا شینشست و آرمان هم گوش انایآر 

 ؟یرفت روزی_د
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 _کجا؟

 دختر جذاب سراغ دارم! هی! امروزم واست گهید میمر  شی_ پ

باشن که  نایحداقل ا م،یرو ببر  یلذت هی مییاز دختر دا میتونیخب، ما که نم یلی_ خ

 ما رو سرگرم کنن!

 زد و گفت: یبه بهزاد قهقهه ا خطاب

 ش؟یخواستیکار م نیا یوقت نفهمه که واسه  هی_

 !دهیم امی_نه، انقدر خنگه که هر شب بهم پ

 گفت: غیکه با ج گرفتیاش م هیداشت گر  انایآر 

 !کنهیم انتیداره خ یعنی ا،یبودم! خدا دهیپست تر ند نی_قطعش کن! آدم از ا

 را از آرمان گرفت و شماره اش را پاک کرد و در تلگرامم بالکش کرد. شیحرص گوش با

 گفت: ینیبا غمگ انایآر 

 .ریواسم بگ دیخط جد هیفردا  ،ی_داداش

 زد و گفت: یلبخند آرمان

 ...ی_چشم آبج

حسنا امشب  دانستیتاقش رفت و به دوستش حسنا زنگ زد. نمبه سمت ا انایآر 

فکر کرد حسنا از دست او ناراحت شده و  انای. آر دهدیاست و جواب نم شیخواستگار 

 گفت: هیبه اتاق آرمان رفت و با گر 

 !ده؟یچرا حسنا جواب نم ،ی_داداش
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 با لبخند گفت: آرمان

 .شهی_ امشب شب خواستگار 

 

 !م؟اومد! بند ؟شد چی ؟نفستمکه  گفتیمی یادته

 !؟غریبه با دهن به دهن اونم ،مصنوعی تنفس کار تو زدی

 )حسنا(

! به ستمینکنم، حسنا ن تیرو اذ یکه تموم شد، طبق معمول من کس یخواستگار 

که جوابم مثبت بود! چون با هم  نیبا ا دم؛یجواب م گهید یگفتم که هفته  الیدان

عالقه مند شدم، جوابم مثبت بود. قرار شد بعد  الینبه دا یو منم کم میتفاهم داشت

کنم.  تشیاذ خوامیبود که م دهیفهم نیاهالبته ش ش؛یآزما میاز جواب من، فرداش بر 

 هی یجمع کردم تا بشورم که محمد )پسر دوست بابام که برا اطیظرفها رو از تو ح

دادم. مشغول به کارم شدم و  ی.( از در اومد داخل و سالمموندیما م یخونه  یمدت

 کارام تموم شد، محمد گفت: یوقت

 ؟یاومده خواستگار  سهی_آقا پل

 گفتم: تیخودمو گرفتم و با جد یحرفش خنده ام گرفت و جلو از

 !د؟یدار  ی_ بله، شما مشکل

 باهاش حرف نزده بودم! با بهت گفت: نطوریخورد! تا به حال ا جا

 !ری_ نه، شب بخ

 منتظر جواب من بمونه، رفت تو اتاق و درم بست. نکهیا بدون
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 رو بستم و چراغا رو هم خاموش کردم و باال رفتم. اطیباال انداختم و در ح یا شونه

تعجب کردم!  انا،یسه تماس از آر  دنیکردم که با د موچکیراست رفتم اتاقم و گوش هی

کارم  یچ نمیزنم و ببگرفتم بهش زنگ ب می. تصممیبا هم حرف نزد گهیبعد از دادگاه، د

 جواب داد: هیداشته که سه بار زنگ زده! بعد سه بوق، با گر 

! حرفتو باور نکردم دمیمن احمقم که نفهم ؛یگفتی_حسنا، بدبخت شدم! تو راست م

 !دمیو االن بهش رس

 که تعجبم همراش بود، گفتم: یا ینگران با

 ! کدوم حرف؟!؟یدیرو نفهم یشده؟! چ یچ یگیم انای_آر 

 گفت: هیبا گر  انایآر 

 انتیداره بهت خ یروز بهم گفت هیکه  نی. همخورهیکه بهزاد به دردم نم ی_گفت

 .یگیدروغ م یمن گفتم که دار  یول کنه،یم

 ناراحتش کنم و با خنده گفتم: شتری! نخواستم بدیزدم، پس به حرفم رس یپوزخند

 !اره؟یم انتیمحبت خ یول اره،یپول پول م اره،یحرف حرف م گنیم یدیشن انا،ی_ آر 

 اش قطع شده بود، گفت: هیکه گر  انایآر 

 _اهوم!

 گفتم: یمهربون با

 بهت بگم... یز یچ هی_بذار 

 ادامه دادم: کنه،یداره گوش م دمید
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 چرا؟! یدونی! منهیر یمثل عسل ش انتیخ نیا یکرده؛ ول انتی_درسته بهت خ

 اش گفت: هیدو رگه شده از گر  یبا صدا انایآر 

 _چرا؟!

 انت،یخ نیا انا،یعشق تو رو نداره. آره آر  اقتیکه ل هیکه چه آدم پست یدی_چون فهم

 !؟یبذار  یرو چ انتیخ نیاسم ا یمثل عسله! دوست دار  نیر یش

 فکر کرد و گفت: یکم انایآر 

 !یعسل انتی_خ

 اومد و گفتم: ادمیرو  زیچ هی. میدیدو خند هر

 !گهید زیچ هی ،ی_آر 

 گفت: یکنجکاو با

 !؟ی_ چ

 گفتم: یفلسف یآدم ها مثل

. هر کنهیدوست داشتن آدم رو پخته م یول کنه؛یدخترم، عشق آدم رو داغ م نی_بب

. به قول رضوان، شهیوقت خام نم چیه گهیپخته شده د یول شه؛یروز سرد م هی یداغ

 شهیم ایداره که  یحکمت هیو حتما  ستین لیدل یب تیزندگ یکس تو چیاومدن ه

 !تیدرس زندگ شهیم ای تیفرد زندگ

 گفت: یبا مسخره باز  انایآر 

 !ن؟یبد حیاولتون رو توض یجمله  شهی_استاد، م
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 گفت: هوینثارش کردم که  یا مسخره

 !؟ی_تو امروز خواستگار داشت

 خنده گفتم: با

 !دمینم ینیر یگفته باشما، من ش ی_آره؛ ول

 

کنه. هر داغي يه روز سرد دم رو پخته ميکنه؛ اما دوست داشتن آآدم رو داغ مي عشق

 .شهیهيچ پخته اي خام نم… شه؛ امامي

 

به در اتاقم خورد و  یچشمامو بستم که بخوابم که تقه ا انا،یاز صحبت کردن با آر  بعد

 گفتم:

 تو. ای_ب

 بود که گفت: الدی. در باز شد و مالدیم ایرضوانه  ایکه  دونستمیم

 _مزاحم شدم؟

 گفتم: یا یاخم ساختگ با

 !ی_آره، مزاحم

 با خنده گفت: الدیم

 نم؟ینکن! بش تیاذ ،ی_آبج

 خنده گفتم: با
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 !ریاجازه نگ نمی! انم؟یکه بش یبپرس یخوایچرا حاال م ،ی_تو که مزاحم شد

 گفت: تیبا جد هویکه  دیخند

 ه؟یچ الی_حسنا، جوابت به دان

 گفتم: یا یخجالت ساختگ با

 _مثبته.

 :گفت یو به شوخ دیخد

هزارم  کی نکهیو التماست کنه، بعد بگو به خاطر ا افتهیبده تا به پات ب ی_ نه، منف

 !کنمیباهات ازدواج م ،یدیزجر کش نیشاه

 اخم گفتم: با

که منو دوست داره. دوما،  یباشم به کس تفاوتیکه ب ستمی_اوال، من مثل دالرام ن

همه  میترش یبو یخوایکنم؟! سوما، م تیمردمو اذ یدارم که بچه  سمیمگه من ساد

 جا رو برداره؟!

 با خنده گفت: الدیم

 !خورهیبه حالت م شتریب ی! سومیگفت ی_ آ

 رفت. رونیاز اتاق ب عیداد و سر  یتختم بهش زدم که جا خال یکوسن رو با

 کل( ی)دانا

 الیبه دان نیاالن جوابش را بدهد. شاه نیطاقت نداشت، دوست داشت که هم الیدان

 گفت: الیزد که دان
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 _چته؟!

 با خنده گفت: نیشاه

 ! جوابش مثبته!کنه؟یم تتیعروس خانم داره اذ یدونستی_م

 با تعجب گفت: الیدان

 هفته! هی! من طاقت ندارم، اونم یگی_نه! دروغ م

به در زد و  یرفت و به سمت اتاق پدرش رفت و تقه ا رونیاز اتاقش ب عیسر  الیدان

 گفت:

 _بابا، کار واجب دارم.

 گفت: یبا خستگ سبحان

 تو. ای_ب

 وارد اتاق پدرش شد و در رو هم بست. الیدان

 نگاه کرد و گفت: الیبه دان پدرش

 بخوابم؟ یکه نذاشت هی_کار واجبت چ

 با عجز گفت: الیدان

 !کنهیم تیکه داره پسرتون رو اذ رحمهیعروستون چه قدر ب-

 و گفت: دیخند سبحان

 هفته! هی یبه جا گرفتمیسال وقت م هی! من اگه جاش بودم، کنهیم یر _خوب کا

 گفت: یبا لحن اعتراض کننده ا الیدان
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 _بابا، من پسرتونم!

 با خنده گفت: سبحان

 _اونم عروسمه!

 با همون لحن گفت: الیدان

 !یبد یلی_خ

 گفت: یا یبا لحن جد سبحان

عروسش،  یکه پسرم عجله داره واسه  گمیو م زنمی_باشه پسرم، فردا زنگ م

 بخوابم. خوامیم رون،یحاال هم برو ب ه؟یجوابتون چ

بود  دهیخواب الیدر اتاق دان نیرفت. شاه رونیتکون داد و از اتاق پدرش ب یسر  الیدان

 خواستهیو م ستیگفت که به او مربوط ن رحمانهیکه چه قدر ب کردیو به دالرام فکر م

 مارانشیکه عاشق ب هیضوان فکر کرد که دختر ساکت و صبور عاشقش نشود و به ر 

 شیمتنفر باشد، به رو یاز کس یو حت کندیکمک م گرانیبه د یاست و او با مهربان

 .آوردینم

 با خود گفت: نیشاه

 یازدواج انتخاب کنم. چه کس یبرا یگر یطرفه ام را بزنم و دختر د هیعشق  دیق دیبا-

 بهتر از رضوان؟

آن دختر عاقل و  یبرا یخواستگار  کیو مادرش سر فرصت حرف بزند و  ییبا دا دیبا

 یکه از خنده  نیبا خنده وارد اتاقش شد. شاه الیبرود. در اتاق باز شد و دان دهیفهم

 او تعجب کرد، گفت:
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 باز شده؟! عروس خانم جواب مثبت داده؟ شتی_چته ن

 با خنده جواب داد: الیدان

عقد دائم و  خوام،ینم غهیص شی. بعد آزماشیفردا آزما و پس رمیگی_فردا جوابمو م

 !یبعد دو هفته هم عروس

 .دیخود خند ییبه پسر دا نیشاه

نخواد عقد کنه و بگه که  دی! اون شا؟ی_صبر کن، صبر کن، نظر عروس خانم چ

 !یو چهار سال عقد و بعد عروس غهیماه ص شیش

 گفت: یا یبا اخم ساختگ الیدان

 رو حرف آقاشون حرف بزنه! دی_غلط کرده! نبا

 گفت: یجد هویو  دیخند نیشاه

 ه؟ینظرت راجب رضوان چ ال،ی_دان

 :دیبا تعجب پرس الیدان

 !؟یچ ی_ واسه 

 گفت: یا یبا لحن عاد نیشاه

 !یخواستگار  ی_واسه 

 گرد شده بود و گفت: الیدان یچشما

 !؟یگیم یجد-

 گفت: یا یبا لحن جد نیشاه
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 دارم؟! نظرت؟ یمگه من با تو شوخ-

 فکر کرد و گفت: یکم الیدان

 .هیاست و دختر خانم دهیکم حرفه، عاقله و فهم ه،یبگم...دختر خوب ی_چ

 گفت: یا یبا لحن عاد نیشاه

 پس فردا؟ ای یخواستگار  می_فردا شب بر 

 با خنده گفت: الیدان

 !ایعجله دار  شتری_تو از من ب

 خونسرد گفت: نیشاه

 .امیب رونیب ییتنها نیزود از ا خوامی_عجله ندارم، من م

 با تعجب گفت: الیدان

 !شه؟یم ی! دالرام چ؟ی_عشقت چ

 و گفت: دیکش یو آه دیکش ریاسم، قلبش ت نیا دنیشن با

! ازش متنفر شدم، چون اون نسبت به ؟یار یاسم خواهر عجق وجقت رو ن شهی_م

 .تفاوتهیعشق من ب

 گفت: یازدواج کند؛ ول نیدالرام با شاه خواستیدلش م یلیخ الیدان

 .یو باهاش خوشبخت بش ارهیبال رو سرت ن نی_باشه، انشالله رضوان ا

 با لبخند گفت: نیشاه

 .یداداش، تو هم خوشبخت بش ی_مرس
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 نگاه کرد و با تعجب گفت: شیبه ساعت گوش الیدان

 !میدی! ساعت سه هست و ما هنوز نخوابی_وا

 با خنده گفت: نیشاه

 !میشماست که نذاشت بخواب یخانم جنابعال ری_همش تقص

 گفت: یا یبا اخم ساختگ الیدان

 !؟یکار به خانم من دار  ی_چ

 .دنیو بعد هم خواب دنیدو خند هر

 

 )حسنا(

پرده، چشمام رو باز کردم. مامان بود. دوباره چشامو بستم که مامان  دنیکش یصدا با

 گفت:

 ؟ی_کالس ندار 

 ازدهی! ساعت دمیمان داده ها داشتم، مثل فنر از جا پر که امروز ساخت نیا یادآور ی با

 :دمیپرس یکالس داشتم. با نگران

 _ساعت چنده مامان؟!

 گفت: یبا خونسرد مامان

 _ ساعت نه صبحه!
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که  یمن د؛یکنیم دارمیساعت نه صبح ب دیضیبزنم و بگم که مر  غیج خواستیم دلم

 خوامیرو که م یینگفتم. عادت داشتم که حرفا یز یچ ی! ولشم؟یربع ساعت آماده م

ندم. از جام بلند شدم و رفتم  یبزنم تو ذهنم بزنم تا مبادا مثل اون دفعه سوت

که  خوردی. رضوان داشت صبحانه مآشپزخونهمربوطه، رفتم  یو بعد از کارا ییدستشو

 به رضوان گفتم:

 ؟یدار  یتو امروز تو مطب مشتر  ،ی_رض

و به سرفه افتاد. بلند شدم و زدم تو کمرش و  دیقمه تو گلوش پر گرد شد و ل چشماش

 گفتم:

 _خب آروم تر بخور!

 آروم شد، گفت: یوقت

 !؟یمشتر  گهیم ضیبه مر  یکرده ا لی! آخه کدوم آدم تحصی_مثال مهندس مملکت

 افتخار گفتم: با

 _من!

صبحانه شد و منم بلند  ی هیبا تاسف تکون داد و مشغول خوردن بق یسر  رضوان

خوردن  یخودم گرم کردم و مشغول صبحانه شدم. وقت ینون برا کهیت هیشدم و 

هم  شبید یمونده  یباز کردم و از کتلت ها خچالویصبحانه ام تموم شد، رفتم در 

اومد که رضوان  ادمیببرم.  ودمتا با خ یکیدرست کردم و گذاشتم تو پالست چیساندو

 جواب سوالم رو نداد و گفتم:

 نه؟ ای یدار  یحاال مشتر  ،ی_رض



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

184 

 

 با خنده گفت: رضوان

 سه تا دارم، چه طور؟ ضیمر  یندارم؛ ول ی_مشتر 

 گفتم: یخونسرد با

 .دیخر  میباهم بر  خواستمیم ،یچی_ه

 نگفت که رفتم تا خودمو آماده کنم و برم دانشگاه که تلفن خونه زنگ یز یچ رضوان

 به شماره اش کنم، جواب دادم: ینگاه نکهیخورد. به طرف تلفن خونمون رفتم و بدون ا

 _بله؟

 سبحان بود. عمو

 ؟ی_سالم دخترم، خوب

 جواب دادم. ییخوش رو با

 بچه ها خوبن؟ ن؟یشما خوب ،ی_سالم عمو، ممنون مرس

 جوابمو داد و گفت: یبا مهربون سبحان

 مامانت هست دخترم؟ ای. بابات میدخترم، همه خوب ی_مرس

 تو اتاقش بود که گفتم: مامان

 بله، چند لحظه...-

 و منم گفتم: هیرو دادم دستش که با اشاره گفت ک یدو رفتم اتاق مامان و گوش با

 _عمو سبحان...

 داد و گفت: جواب
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 بچه ها خوبن؟ ن؟ی_سالم، حال شما؟ خوب

بعدش  یبودم؛ ولگوش دادن نداشتم. کنجکاو  یچون حوصله  رون،یرفتم ب من

 هی دمویپوش ینفت یشلوار آب هیبا  یکاربن یآب یمانتو هی. رفتم تو اتاقمو فهممیم

اتاق مامانم رفتم. انگار  ی. تورونیو رفتم از اتاق ب دمیهم پوش یسورمه ا یمقنعه 

 تلفنش تموم شده بود که گفتم:

 گفت؟یم ی_چ

 گفت: یحوصلگ یبا ب مامان

رضوان و جواب تو رو هم  یخواستگار  یواسه  شنیگفتن فردا مزاحم م ،یچی_ه

 !رنیگیم

 گرد شد و گفتم: چشمام

 کرده؟! یاز رضوان خواستگار  ی_ ک

 گفت: یبا کالفگ مامان

 !نی_شاه

 با تعجب گفتم: یول دم؛یکردم اشتباه شن فکر

 کنه! اون عاشق دالرامه! یاز رضوان خواستگار  نی_ محاله که شاه

 گفت: د،یکه شن مامان

 خانواده بده! نیبه ا گهیخاله ات د ذارمی_به هر حال، من نم

 اعتراض گفتم: با
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 هستن؟! یبد ی_چرا مامان؟! مگه خانواده 

 نداره. تیخوب ی_نه، ول

 بود، اومد داخل و گفت: دهیکه تمام حرفامون رو شن رضوان

 _من جوابم مثبته خاله!

 و گفتم: دمیرد که من ترسبا خشم به رضوان نگاه ک مامان

 من آبرو دارما! ان،ین می. زشته بگشیحداقل خواستگار  انی_مامان، بذار ب

 به من نگاه کرد که من نامحسوس به رضوان اشاره کردم که بره و ادامه دادم: مامان

کارش رو از دست داده  یلیو اتفاقا مهربونه، فقط به دال ستیهم ن یپسر بد نی_شاه

 خونشون که بودم، قراره بره سرکار. شیز پکه اونم چند رو

 محکم گفت: مامان

 نکن حسنا برم جواب تو رو هم نه بدم! یکار  هینه!  هی یعنینه،  گمی_م

 .کنم یمامان رو راض تونستمینداشت؛ من نم یا دهیفا

هم  نیکه مامان باهاش حرف بزنه حرف بزنم؛ چون آخه شاه نیبا خاله قبل از ا دیبا

روانشناس ازدواج کنه.  هیکه با  رهیگیرو م میتصم نیو هم داره بهتر  هیپسر خوب

 غزال دوستم بود. دمیکه د هیک نمیزنگ خورد که بدو بدو رفتم تو اتاقم تا بب میگوش

 طرفا؟ نی_به به، آهو جان! از ا

 سالم... کی_عل

 _به فرض که سالم!
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 تو رو؟! یبشنوم خبر نامزد گرونیاز د دی_با

 نامزد کردم که خودم خبر ندارم؟! ی! من کگرد شد چشمام

 من؟! یخواستگار  ادیم ی_غزاله، به نظر تو آخه ک

 و گفت: دیخند غزال

 !کی یدرجه  سیپل هی_

 خنده گفتم: با

 !کی یدرجه  لیزن ذل هی شهی_م

 خندشو قورت داد و گفت: هوی

 حسنا؟ یی_ کجا

 گفتم: یالیخیب با

 _ خونه...

 دور از گوشم گذاشتم. مویزد که گوش یغیج

 !شهیکالسمون شروع م گهید ی قهیدق ستی! ب؟یتو هنوز خونه ا -

 گفتم: یتفاوتیب با

 .دیبرم خر  خوامی! مگهیبشه د بتیغ هی_بشه! مگه واسم مهمه؟! فوقش 

 گفت: هوی غزال

 ؟یبر  یخوایم یچ دی_خر 

 شوق و ذوق گفتم: با
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 فردا. ی_خواستگار 

 بودم که چشماش گرد شده، آخه با تعجب گفت: مطمئن

 !؟یخواستگار  انی_مگه چند بار م

 کردن رو دوست دارم! تیاذ یلیخ منم

 !رنی_تا هر وقت که جواب مثبت بگ

 کنم هنگ کرد! گفت: فکر

 !؟ی_مگه هنوز جواب نداد

 خنده گفتم: با

 _نه!

 خشم گفت: با

 !یرو دادجواب مثبت  گهی! دالرام که م؟یکنی_مسخره ام م

 دالرام بهش گفته! با نفرت گفتم: پس

رضوان دختر خالمه که آقا  یفردا هم واسه  ی_بهش بگو که نداده و خواستگار 

 !ادیب خوادیم یجنابعال یپسر عمه  نیشاه

 رو از دست غزاله گرفت. یشد، فکر کنم گوش یچ دونمینم

! کنمیم تشیاذ کمیعاشق منه و منم دوسش دارم، فقط  نی! شاهیکور خوند ن،ی_بب

 نییآب خوش از گلوت پا هی ذارمیهان؟ نم ؟یکه منو بسوزون یگیم یحرفا رو دار  نیا

 بره!
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 یخانوادگ نایا ا،ی! خداکنه؟یم تشیکه داره اذ یچ یعنیتو بهت حرفاش موندم!  من

 ریرو مظلوم گ نی! شاهنینه شراره و نه به شاه نیو نه به ا الیدارن! نه به دان سمیساد

مردمو  یمحکم به دالرام بزنم تا بچه  یلیس هیبار هم که شده  کی خوادیآورده! دلم م

 یلیو من خ هییبایو ز  طونیدختر ش هی. غزاله میگذر عالف خودش نکنه! خب، ب

 گهیاونم د یول شه،یم انایو آر  زهیت یلیکه خ شهینم یکنم، ول تشیدوست دارم اذ

 به در اتاقم، گفتم: یکنم! با تقه ا تیدوست دارم اذ یلی. خالصه، کال خشناسهیمنو م

 د؟یی_بفرما

 کرده، وارد شد و گفت: یاشتباه هیکه  ییبچه ها نیع الدیم

 _ حسنا، من...من...

 گفتم: یمهربون با

 داداش خوبم؟ ی_تو چ

 خجالت گفت: با

 _عاشق شدم!

 جان! داداشم عاشق شده! با خنده گفتم: یا

 هست؟! یدختر بدبخت ک نی_حاال ا

 بود، گفت: دیکه ازش بع یخجالت با

 دختر خوب! هی_ 

 گفتم: یکنجکاو با

 شناسمش؟ی! من مه؟ی_ک
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 گفت: یآروم به

 !شیشناسی_ آره، م

 خنده گفتم: با

 .شیخواستگار  میتا بر  هی_بگو ک

 گفت: رلبیز 

 اون منو دوست نداره!-

 انایفکر کردم...آهان! آر  یدوسش نداره؟! کم دونهیمطمئنه که م نقدریکه ا هیک یعنی

 بود.

 بود گفتم: ستادهی! به داداشم که ادونهینم یز یچ الدیکه هنوز در مورد م انایآر  یول

 .نیکنارم بش ایکه! ب یستادیخاک به سرم! تو هنوز ا-

 لحنم خنده اش گرفته بود و گفت: از

 _خدا نکنه عروس خانم!

 خنده گفتم: با

 !دمیم ی_نظرم برگشت! بهش جواب منف

 و گفت: دیخند الدیم

 نازتو بخره؟ دیبا یک ،یکنی! نازم می_وا

 خودش جواب داد: بعد

 !الی_دان



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

191 

 

 حواسم نبود و گفتم: هوی

 اناست؟یآر  ،یکه دوسش دار  ی_اون

 شد و گفت: نیصورتش غمگ حالت

پسر  یبشم؛ ول شیمانع خوشبخت خوادی_آره، پسرعمشو دوست داره و منم دلم نم

 بده. یرو باز  انایآر  خوادیعمه اش معلومه که م

 گفتم: یمهربون با

 کنم. حتتیبذار نص ،ی_داداش

 دادم: ادامه

 ؟یستی_تو مگه عاشقش ن

 کرد که ادامه دادم: دییبا چشم حرفمو تا الدیم

 .یار ی. تو تالش کن، مطمئنا به دستش میعشقت بجنگ یواسه  دی_با

 خنده گفت: با

 !کهیکوچ یآبج ی_مرس

 گفتم: یشوخ با

بهت داده که خودت  یمدرکتتو کدوم احمق نیا دونمی! نمای_مثال روانشناس تو بود

 !یمشکل خودتو حل کن یتونینم

 خنده گفت: با

 بوده، واقعا عاقل بوده! ی_هرک
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 کل ( ی)دانا

 شتریشد که چرا ب نیخشمگ د،یرا شن نیشاه یفردا یخبر خواستگار  یوقت دالرام

 التماسش نکرده! رو به شراره با پوزخند گفت: نیشاه

از عشقش؟! داره  دیداداشت عاشقمه، پس چرا پا پس کش یکردی_تو که ادعا م

 پس حتما عاشقم نبوده! گه،ید یکی یخواستگار  رهیم

 و حاال که ازش متنفر شده بود، گفت: دیحرف رو شن نیشاه

جان  الیبه احترام بابات بوده و دانبهت نگفتم،  یز یدالرام خانم تا حاال اگه چ نی_بب

باشه، من ازش متنفر  الیخیاحساس باشه و ب یکه نسبت به عشق من ب یبوده. کس

که اسمش  رتیغیب هی ی! دست خورده یدست خورده ا گهی. بعدشم، تو دشمیم

 مهراده!

 با خشم گفت: دالرام

 داداشــ... یکیتو  یکی_به درک! برو با همون هر*ز*ه ها ازدواج کن! 

 به خواهر خود زد و گفت: یمحکم یلیس الیدان

که به دو تا دختر پاک که مثل تو نشناخته با پسر دوست  نیا یرو زدم واسه  نی_ا

 هر*ز*ه! ینگ شن،ینم

 لوس شده بود و گفت: یلیخ دایجد دالرام

 بره! نییآب خوش از گلوش پا هی_ من اگه گذاشتم زنت 

 با نفرت به دالرام نگاه کرد و گفت: نیشاه
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که همه مثل تو هستن؟! من هشت ماه عاشقت بودم و حاال به قول  ی_فکر کرد

تار مو هست! من فکر  هیعشق و نفرت فقط  نیب یکه فاصله  دمیروانشناسم، فهم

 نارو زدنات باعث بشه که ازت متنفر بشم! نیبا ا کردمینم

 حاال او عاشقش شده بود و گفت: چرا که گرفت؛یاش م هیگر  دالرام

من هشت ماه ننشسته  ی! مگه تو به پا؟ی! تو مگه عاشق من نبودینامرد یلی_خ

 ست؟ی! حاال منم عاشقتم! بس ن؟یبود

 دلرحم بود، گفت: یلیکه خ نیشاه

 یگذاشتم. بذار اگه جوابشون منف میقرار خواستگار  یمن حت ره؛ید گهی_درسته که د

 !میکنیبود، باهم ازدواج م

 که آرام شده بود، گفت: دالرام

 _باشد.

 که جواب رضوان مثبت است! دانستینم

 زنگ زد که بعد دو بوق جواب داد: انایباال رفت و به دوستش آر  یطبقه  به

 !یمی_به به، دالرام خانم، دوست قد

 حسنا را بد جلوه کند که گفت: خواستیم دالرام

 ؟یجان، خوب انای_سالم آر 

 عجب گفت:با ت انایآر 

 !؟ی_ممنون، تو خوب
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 با خنده گفت: دالرام

 ممنون... ی_مرس

 کرد و گفت: نیغمگ لحنشو

 خبر بد! هی_

 دارد و گفت: یکه دالرام نقشه ا دانستینم انایآر 

 شده؟! ی_چ

 گفت: نشیزد و با همان لحن غمگ یدیلبخند پل دالرام

که به من چه که  گهیحسنا م یداده! داداشم عاشقشه؛ ول ی_حسنا داداشمو باز 

 عاشقمه!

 حرف دالرام را باور نکرد و گفت: انایآر 

 !؟یمطمئن-

 بود که گفت: یخوب گریباز  دالرام

 !زهیر ی_آره، داداشم ناراحته و همش داره اشک م

و دوست  ستین یآدم نطوریحسنا ا دانستیباز هم باور نکرد؛ چون م انایآر  اما

 داشت زودتر قطع کند که گفت:

 ؟یندار  ی_چه بد! خب، کار 

 گفت: یشد و با نقاب خونسرد نیباور نکرده که خشمگ انایکه هنوز آر  دیفهم دالرام

 _نه، خداحافظ.
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 از سر حرص زد و بلند گفت: یغیقطع کرد، ج انایآر  تا

کدوم  ستیتو خانوادمون، حاال خودت معلوم ن یآتاناز! حسنا رو انداخت یی_مقصر تو

 !یهست یگور 

 )حسنا(

دالرام اومد که  یجوابمو بهشون بدم. صدا دیرضوان بود و منم با یروز خواستگار  مروزا

 با پوزخند گفت:

 !ه؟ی_عروس خانم، جوابت چ

 نییکرد که سرش پا الیبه دان ینگاه کرد،یم دییکردم که با چشم تا الدیبه م ینگاه

که خجالت زده  ییو منم با صدا کردیبود و داشت خودشو با خوردن پرتقال سرگرم م

 بود، گفتم:

 مامان و بابام بگن. ی_هرچ

و به بابام نگاه کردم  کنهیداره به رضوان نگاه م دمینگاه کردم و د نیلحظه به شاه هی

 گفت: یکه با مهربون

 کردم. نظر تو مهمه. دشیپسر خوبه که من تائ الیدخترم؟ آقا دان هی_نظر خودت چ

 و گفتم: نییانداختم پا سرمو

 بزرگتر ها، جوابم مثبته. یازه _با اج

! قرار بود کردیداشت بهم نگاه م دیلبخند پل هیگفتن به جز دالرام که با  کیتبر  همه

روز ها رو خدا  ی هی. بقدنیکه آشنا هستند و زود جواب بهمون م میبر  شگاهیفردا آزما

 گفت: یانگار عجله داشت که بابام به شوخ الیدان یول مه؛یکر 
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االن برش دار و  نیدخترم خوشت اومده! هم یاز چ دونمیجان، من نم الی_دان

 ببرش، مال خودت!

 گفت: زد،یکه خنده توش موج م یی. پدر دالرام با صدادنیخند همه

 ما برن حرفاشون رو بزنن تا با هم به تفاهم برسن. نیآقا شاه نی_حاال ا

 خاله با لبخند گفت: شوهر

 .دیباال و باهم حرفاتون رو بزن دیبر  نی_رضوان جان با آقا شاه

 که تو صداش موجود بود، گفت: یا یبا خوشحال رضوان

 _چشم.

 انایزنگ خورد. اه! آر  میهم رفتن باال و تا اومدنش، من نگام به دالرام بود که گوش با

باال و  یاز جام بلند شدم و رفتم طبقه  ،یمعذرت خواه هیاالن وقت زنگ زدنه؟! با 

 جواب دادم:

 م، االن چه وقت زنگ زدنه؟!_سال

 با خنده گفت: انایآر 

 !یخواستگار  ادی_منتظر آقامونم که ب

 گفتم: یشوخ به

 !؟یکنیتو قرص مصرف نم ییشد آقاتون! خدا ومدهی_ن

 گفت: غیج با

 حسنا!-
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 خنده گفتم: با

 _جونم؟!

 شد و گفت: یجد هوی انایآر 

 !؟یداد یو جواب منف یخودت کرد ی چهیرو باز  الی_تو دان

 تعجب گفتم: با

 زده؟! یحرف نیهمچ ی_نه! من که جواب مثبت دادم، ک

 با پوزخند گفت: انایآر 

 _خواهر شوهرت!

 دیکنم؛ با یدالرام زنگ یبا دخالت ها تونمیازدواج کنم، نم الیکه اگه رفتم با دان من

 .نویبهشون بگم ا

 قطع کنه که گفت: خواستیم نکهیمثل ا انایآر 

 خواهر شوهر مهربون؟ یندار  یخب، کار -

 خنده گفتم: با

 ! خداحافظت.خوادتی_نه عروس خانم، مواظب خودت باش، داداشم سالم م

 .نییاز قطع کردن تلفنم، رفتم پا بعد

 مامانم نشستم که گفت: شیرفتم پ ن،ییرفتم پا یوقت

 بود؟ ی_ک

 گفتم: آروم
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 بود. انای_دوستم آر 

دالرام مشغول گفت و گو شد که با اومدن اون دو تا، به حرف  یگفت و با عمه  یآهان

 اومدم و گفتم:

 ؟یمنف ای_عروس خانم، مثبت 

 خجالت زده گفت: رضوان

 بابام بگه. ی_هرچ

 خاله هم مثل بابا گفت: شوهر

 دخترم؟ هی_نظر خودت چ

 .شگاهیهمراه ما آزما انیبله رو داد و قرار شد که اونا هم فردا ب رضوان

نشست. من به رضوان  نیرفتو تو ماش یسرسر  یخداحافظ هیرفتن، دالرام با  موقع

کردم.  یخداحافظ هیو از بق میباال انداخت ینگاه کردم و اونم به من نگاه کرد که شونه ا

 کاغذ داد دستم و گفت: کهیت هی ال،یاز دان یموقع خدافظ

 !امتمی_ امشب منتظر پ

آرمان  یخونه  میکه بر  میو راه افتاد میعوض کرداز رفتنشون، ما هم لباسامون رو  بعد

 .انایآر  یخواستگار  یواسه  نایا

 م؟یکن نیر ی_ عروس خانم، دهنمونو ش

جان، فدات بشم! مهسا)خواهر  ی. انییبا خجالت سرشو انداخت پا انایآر 

 با خجالت گفت: انایحسنا(حرفشو تکرار کرد که آر 

 داداشم و مامانم و عموم، بله... ی_ با اجازه 
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 گفتم: یخجالتش! با خوشحال یجان، فدا یا

 _ مبارکه.

بهش داد و  نیانگشتر تک نگ هیپخش کردم و مامان هم  ینیر یشدم و ش بلند

 دونمی( نمیسی)به انگلبود.  انایو آر  الدیداداشمم گردنبند بهش داد که روش اسم م

شد که  یچ دونمیخوشبخت بشه. نم شاالی، ابه هر حال یگرفت؛ ول یرفت ک نویا

 :مگفت یو به شوخ میهست انایاحساس کردم منو آر 

 !ستیکارا بلد ن نی_ کوفتت شه! شوهر من که از ا

از خنده  هویاز خنده و داداشم  دیجمع پوک هویبا حسرت به گردنبند نگاه کردم که  بعد

 پخش شد و گفت: نیرو زم

 !ی! دل عروسم رو شاد کردولی_حسنا ا

بگم کوفت که با چپ چپ نگاه کردن مهسا و اسما بود که خفه شدم.  خواستمیم

من تموم  یها یو با سوت میو ما هم موند میکه اصرار کردن که شام بمون میبر  میخواست

. شگاهیآزما انی! قرار شد که اونا هم با ما باوردمیمن سرمو باال ن ،یشد! بعد از اون سوت

 وار گفتم: حتینص انایوقع رفتن، به آر م

گند  نکهیا یاصال فکر نکن، به داداشم فکر کن. برا یبه اون عوض زم،یعز  نی_بب

 دارم! یفکر  هیمن  م،یبه محل نشون بد شویکار 

 گفت: یکنجکاو با

 !؟ی_چه فکر 

 گفتم: یحواس پرت با
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 !گمی_بعد بهت م

 گفت: نانیبا اطم انایآر 

 ندم! یدارم؛ فقط بهم بگو تا سوت مانی_حتما نقشه ات خوبه. به تو ا

 لبخند گفتم: با

 چشم. یبه رو-

 نشستم که...! نیماش یو منم رفتم تو میکرد یهم خداحافظ با

 

 کل( ی)دانا

شد. بهزاد از  یعصبان یلیخ د،یرا فهم شییدختر دا یخواستگار  ی هیقض یوقت بهزاد

 یاز اون جا دور شد، به سمت خانه  یشد. وقت رهیخ الدیم یام و یب نیدور به ماش

گفت و  یلعنت هیلب  ریجواب نداد و او ز  یخود رفت و زنگ در خانه را زد که کس ییدا

 شیدر کارها یکیکه  نیتر بود رفت. از ا نییخودشان که سه کوچه پا یبه خانه 

خواهر رضوان،  هیراض یکه قاتل اصل دانستینم یدخالت کند، متنفر بود. هنوز کس

خب نتوانست  یکند، ول تشانیاذ یکم خواستیبهزاد بوده! قتل عمد نبود؛ فقط م

و آن ها هم هول شدن و به جدول زدن و  یسرعتش را مهار کند و زد به جاده خاک

ساختمان به  یآجر از باال  کیکاره خوردن که  مهین یساختمان واریو به د رگشتب

 ورد و...نشسته بود خ هیکه راض یقسمت

خوشحال بود  یلیخ نیبود که رضوان جواب مثبت داد؛ اما شاه یعصب یلیخ دالرام

و داره  هیکه سرش تو گوش الیدان دنیبا د نینفر به دلش جواب مثبت داد. شاه هیکه 
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و  دهیبه عشقش رس الیدان قشیخوشحال بود که رف زنه،یلبخند م یهر از گاه

 چشمانش را بست و با خود گفت:

 !شمیا عاشق رضوان محتم-

 .دیحسنا فرستاد و خواب یرا برا ریشب بخ امیهم پ الی. داندیرا گفت و خواب نیا

 

 )حسنا(

بود  میو ن شیبود نگاه کردم؛ ساعت ش یکه کنار عسل میباز کردم و به گوش چشمامو

. بلند شدم از جام و رفتم میر یو نوبت بگ شگاهیآزما میکه قرار شد ساعت نه بر 

تخت افتاده  یداداشم از رو ،ی. آخالدیمربوطه، رفتم به اتاق م ی. بعد از کاراییدستشو

بره  دیکه با ییاز اون جا یبود! دلم براش سوخت. دوست داشتم بذارم بخوابه؛ ول

 دنبال عشقش، آروم صداش زدم:

 ؟یداداش الدی_م

 خواب آلود گفت: یبا صدا الدیم

 _هوم؟!

 نوازش کردم و گفتم: موهاشو

 پاشو برو دنبال عشقت. ،ی_داداش

 بگم که مثل فنر سر جاش نشست و گفت: نویبود ا یکاف فقط

 _ساعت چنده؟!

 خنده گفتم: با
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 .ی_ساعت هفته. پاشو داداش

 و گفت: دیمال چشماشو

 .رونی_باشه. برو ب

 امیپ الیبرداشتم و به دان مویرفتم و وارد اتاقم شدم. گوش نییرفتم و پا رونیاتاقش ب از

 فرستادم:

 ...ریصبح بخ زم،یسالم عز -

 نوشت: بالفاصله

 دنبالتون. میایم گهیساعت د کیسالم بانو! آماده باش با دختر خاله ات که -

 :نوشتم

 .زمیچشم عز -

سرش و  ی! رفتم باالنهیبیم نویبه رضوان کردم که داره خواب پادشاه شاه ینگاه

 گفتم:

 اومده دنبالت! نی_رضوان، شاه

 گفت: یجیبگم که مجرد نشست و با گ نویود اب یکاف فقط

 ! کجاست؟!؟ی_ک

 بهم زد و گفت: یپس کله ا هی! رفتمیم سهیکه داشتم از خنده ر  من

 !رسهی_باشه، نوبت منم م

 گفتم: تیجد با
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 دنبالمون. ادیم گهید ی قهیچهل و پنج دق هیتا  نی_آماده باش، شاه

 هیکنم و  شیآرا یشلوار کرم. هو*س کردم که کم هیبا  دمیقرمزمو پوش یمانتو خودم

واسم!  رهیمیم الی! دانیی. واییرژلب قرمز آلبالو هیبا  دمیکش یخط چشم با بدبخت

 کم رنگشو زدم و گفتم: عیسر 

 داد دستم! یکار  شگاهیتو آزما یدید هوی-

زد و که رضوان عين خر قهقهه  دمیزنگ در، از جا پر  یفکرم خنده ام گرفت. با صدا از

 من گفتم:

 _کوفت! من که رفتم!

 :گفتیم نیکه مامان داشت به شاه رونیشال کرم قرمز انداختم رو سرمو رفتم ب يه

 کرده! رید نقدریکه ا کنهیم شیرضوان داره آرا نی_ باز ا

 به مامان گفت: الیدان

 حسنا... نی_ ا

 مات من شد! گفتم: د،یمنو د تا

 _سالم...

 برگشت به من نگاه کرد و گفت: مامان

 _رضوان کو؟

 اومد و گفت: رونیاز اتاق ب رضوان

 خاله. نجامی_من ا
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 .مینشست نیتو ماش میرفت یبا خداحافظ و

منو  یها یبا مسخره باز  نیآورده. تو ماش نیبود و فقط شاه اوردهین نیماش الیدان

ماهم نوبت  یو واسه  اونجا بود الدیم م،یدیرس ی! وقتشگاهیبه آزما میدیرضوان رس

 .کردنیکه هر که اونجا بود، با تعجب به ما نگاه م الدیبغل م دمیگرفته بود. پر 

 !ی_سالم داداش

 و گفت: دیخند الدیم

 !ایبش زونیآو نقدریبهم ا دینبا ،ی_وروجک ازدواج کرد

 و گفت: دیچپ نگاهش کردم که خند چپ

 بغل کن! ینجور ی_آقاتون رو ا

 نگاه کردم که اخم کرده بود و گفتم: الیو به دان دمیخند منم

 _من چاکر آقامونم هستم!

 نگفتم که صدامون زدن. یز یچ گهیاخمش باز شد و جاش لبخند زد. د الیدان

 هویشجاعا رفتم تو. زنه سوزنو زد تو دستم که  نیمن قرار شد برم که منم مثل ا اول

 شدم. هوشیرفت و ب یاهیچشمام س

 کل( ی)دانا

 ستادهیکه ا نیو شاه الدیرفت و نگران به م رونیهوش شده، ب یحسنا ب دیتا د پرستار

 بودن گفت:

 دختر از هوش رفت! نی_ا
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حسنا رو بغلش  الدی! مدهیکه حسنا رنگش پر  دیبه داخل اتاق رفت و د دهیترس الدیم

 کرد و گفت:

 یتکون داد و رفت. دستا یپرستار سر  اد؟یکه ب دیبگ شیستا یبا آقا دیبر  شهی_ م

خواهرش  دانستیم الدیبود. م دهیترس یلیخ الدی. مدیحسنا رو گرفتو بوس یزده  خی

 گفت: یبا عجله به اتاق اومد و با نگران الی. دانفهیضع

 شده؟! ی_ چ

 با ترس گفت: الدیم

 یضعيفه واسه  یلینبود بگم که حسنا خ ادمیبخر تا بخوره. من  یز یچ هی_ برو 

 خونش!گرفتن 

هم خون داد. رنگ  نیرضوان خون گرفت و شاه ال،یبا عجله رفت. تا اومدن دان الیدان

 بود. دهیترس یلیخ الدی! مشدیحسنا هر لحظه زرد تر م

 اتاق و گفت: یاومد تو رضوان

 بده. من هستم. شیبرو آزما الدی_م

 دنیکه حسنا بود رفت. با د یبه اتاق عیداد و سر  شیتکون داد و رفت آزما یسر  الدیم

 و با لبخند به خواهرش نگاه کرد و گفت: دیکش یقیبه هوش اومدن حسنا، نفس عم

 !یمنو ترسوند ی_بدجور 

 گفت: یبا خنده و شوخ حسنا

 !دیشدیو نگرانم م اومدیسرم م ییبال هی شهی_ چه خوب! کاش هم

 گفت: یا یبا اخم ساختگ الیدان
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 !کردمیداشتم سکته م_ حسنا، خدا نکنه آخه! من 

 با خنده گفت: حسنا

 !ادیسرم ب ییبال خوادیدلم نم کرد،ی_چون آقامون داشت سکته م

 زد و رفت کنار خواهر خود نشست و دستانش را گرفت و گفت: یلبخند الدیم

 خون گرفتن نرو. یواسه  الیدان ایوقت بدون من  چیه گهی_د

 را باز و بسته کرد. شیهم چشم ها حسنا

 

 )حسنا(

 یگرکیو به سمت ج میشد نیشاه یایو سوار ماشين زانت میاومد رونیب شگاهیآزما از

. رفتمیاز هوش م ینجور یکم خون بودم ا یلی. من هنوز جون نداشتم و چون خمیرفت

خسته ام با  یچشما دنیگرفتم بخوابم که رضوان با د میکه تصم میبود نیماش یتو

 گفت: ینگران

 نخواب!_ حسنا، تو رو خدا 

 برگشت و به من نگاه کرد و گفت: الیدان

 .میکنیم دارشیب میدی_بذار بخوابه. رس

 نگاه کردم و گفتم: الیبه دان زیآم تشکر

 د؟یبذار  میآهنگ مال شهی_م

 و گفت: دیخند الیدان
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 _چشم قربان!

 برد و ضبط رو روشن کرد. دست

 سمتش رفتیم زدیکه م بارون

 قلبش شتریب گرفتیم آروم

 عاشق تر بود زدیکه م بارون

 من بود ادیتو دلش  شتریب

 قشنگ بود. آهنگش

 دل گرفته نه نه زهیینکن چون پا فکر

ِ یوقته گ یلیخ  مرد نیا یدرده ساخته باهاش ول ر

 نکن چون بارون اومد فکرت افتادم نه فکر

 افتادم من ادتی لمیدل یوقتا ب یلیخ

 

 دست باد یتو افتهیبرم که عطر تو ن کجا

 ادین ادمیتو رو  گهیبرم کجا برم د کجا

 گذرمیبگذرم من از تو که نم ایهمه دن از

 هنوزم دوِست دارم خودت بگو کجا برم من

 

 من خوبه نبخشمت وونهید شدم
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 خاطر دلم خوبه نبخشمت به

 یبا ک یر یم یبود میزندگ تموم

 یچ یعنی یفهمیم یزندگ تموم

 

 دست باد یتو افتهیبرم که عطر تو ن کجا

 ادین ادمیتو رو  گهیبرم کجا برم د کجا

 گذرمیبگذرم من از تو که نم ایهمه دن از

 هنوزم دوِست دارم خودت بگو کجا برم من

 

 دست باد یتو افتهیبرم که عطر تو ن کجا

 ادین ادمیتو رو  گهیبرم کجا برم د کجا

 گذرمیبگذرم من از تو که نم ایهمه دن از

 هنوزم دوِست دارم خودت بگو کجا برم من

 یمیابراه ثمی_م لیدل یب

و  نیبه شاه واشی الیخودمو به خواب زدم که دان ی. الکدمیکه تموم شد، رس آهنگ

 رضوان گفت:

 .میایمن و حسنا هم م د،ی_شما بر 

 اومد عقب کنارم نشست و گفت: الیدان
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 _حسنا...خانم خوشگلم؟

 و در آوردم و گفتم:خواب بوده ر  یآدما یادا یالک

 _هوم؟!

 گوشم کرد و گفت: کیسرشو نزد الیدان

 ! پاشو!یدار یب دونمی_ م

 که گفت: دمیکه نگران بود رو شن الدیم یصدا

 افتاده؟! یاتفاق ال،ی_ دان

 کنم. چشمامو باز کردم و گفتم: تیاذ ینجور یرو ا الدیدوست نداشتم م اصال

 .یداداش دارمی_ب

 زد و گفت: یلبخند الدیم

 .یآبج یر یبخور که جون بگ گریج ای_پاشو ب

 لبخند گفتم: با

 _چشم...

 و گفت: دیخند انایآر 

 نکن! تیاذ الدمویم نقدریبال باشه. ا ی_ چشمت ب

 و گفتم: دمیخند

 خودت! یواسه  الدی_چشم، م

 خودت! ی! اصال برش دار برااه
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 گفت: انایو به آر  دیخند الیدان

 بکنه! الدتویم یکه حسنا تک تک موها ذارمیم ،یکن تیاذ مویعسل ی_بانو

 کردم و گفتم: یا یمصنوع اخم

 ! موهاش مال منه!؟یداداشم دار  یکار با موها ی_اوا! چ

 نگاه کرد و گفت: الدیبا حسرت به م یبه شوخ الیدان

 من غيرت نداره؟! یرو موها چکسیه ینیبی_م

 با خنده گفت: ميالد

 اره، خودمو که دوست نداره!_حسنا فقط موهامو دوست د

و به  میشد یگرکیو وارد ج میرفت یگرکیج یو با هم به سمت ورود میدیخند همه

 با خنده گفت: نی. شاهمیو نشست میرفت نایسمت تخت رضوان ا

 !دنی_حسنا خانم، باالخره نازت رو خر 

 چشم نازک کردم و گفتم: پشت

 همش ناز منو بخره! دیبا الیدان ن،ی_ بله آقا شاه

 بدبختا رو در آورد و گفت: یبا خنده ادا الیدان

بودم، االنم که جونمم و  لیسرهنگ ذل ینوجوون م،یبود لیبا ناپدر ذل ی! از بچگی_وا

 شدم! لیزن ذل

 با خنده گفت: الدیم

 !یبساز  دی_با
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 با اخم گفتم: من

 !ال؟ی_دان

 گفت: یبا لحن بامزه ا الیدان

 _غلط کردم!

 یکه وقت الدیم یکیتو دهنم و  ذاشتیم الیدان یکیرو آوردن.  گرایو ج میدیندخ همه

 .دنیخندیو رضوان هم م نیو شاه کردیاعتراض م انایدهنم، آر  یتو ذاشتیم الدیم

. من خسته میشدن که بر  یبه خورد من دادن، راض گریج خیبعد از سه س خالصه

 داشت و منم که کنجکاو بودم، گفتم: زیسوپرا نیشاه یبودم؛ ول

 .میبر -

 

 و غرق سکوته چشامون یگینم یز یچ

 دفعه حس غرور تو کرده جدامون نیا

 دادیم ویموندن تو دلم هرچ ی واسه

 خوادیم یمنطق یبهونه  شهیهم رفتن

 

 دهیگلومه صدامو بر  یکه تو یبغض

 دهیما ته جاده رس یقصه  اول

 مونهیهمه خاطره تنها م نیتو ا بعد



                 
 

 

 رمان کیکاربر انجمن  Hakerghalb)جلد دوم دالرام( |  یعسل انتیرمان خ

 

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

 

212 

 

 تو واسه من مث رفتن جونه رفتن

 

 دوتامونه نیکه خاطره ب یواسه هرچ نرو

 سخته و گفتنش آسونه یدونیتو که م بمون

 وونهیدل د نیآخه ا کشهیم یتو چ یب یبر 

 

 دوتامونه نیکه خاطره ب یواسه هرچ نرو

 سخته و گفتنش آسونه یدونیتو که م بمون

 وونهیدل د نیآخه ا کشهیم یتو چ یب یبر 

 

 نشستم یباش یتو هرجور  یکه به پا من

 شکستم یلیتو خ یکه غرورمو پا من

 دفعه رو نرو اول جاده رو برگرد نیا

 سر کرد ییهمه تنها نیبا ا شهینم تنها

 

 دوتامونه نیکه خاطره ب یواسه هرچ نرو

 سخته و گفتنش آسونه یدونیتو که م بمون

 وونهیدل د نیآخه ا کشهیم یتو چ یب یبر 
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 دوتامونه نیکه خاطره ب یواسه هرچ نرو

 سخته و گفتنش آسونه یدونیتو که م بمون

 وونهیدل د نیآخه ا کشهیم یتو چ یب یبر 

 ی_ رضا صادقیمنطق ی بهونه

هنوز ته دلش دالرام رو دوست داره.  نیکه شاه دمیدست زدن، اما من فهم همه

 به رضوان کردم و گفتم: ینگاه

 رضوان؟ یایم قهیدق هی_

 بگم و گفت: یچ خوامیکه م دیفهم رضوان

 ن؟یشاه یایم قهیدق هی_

 با خنده گفت: نیشاه

 !الی_اوف! زنت منو نخوره دان

 گفتم: تیجد با

 لطفا! نی_ آقا شاه

 گفت: د،یرو د تمیکه جد نیشاه

 باشه.-

 بلند شد و گفت: مکتین یرو از
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 نی. پدر بزرگ شاهرسهیبوده، باغ به اون م نیشاه ی_االن چون باغ مال پدربزرگ پدر 

 زندانن. ایپسراش نه، چون همشون يا اعدام شدن  یبوده؛ ول یآدم خوب

 و گفتم: مینشست یا گهید مکتین یرو میرفت

 !میرو پنهون کرد قتیحق هیمن و رضوان ازت  ن،ی_آقا شاه

  

 (الی)دان

 شکنه؛یم یلیخ نیکه شاه دونستمیداشت و م نیکار به شاه یحسنا چ دونستمیم

ست که  گهید زیچ هیکه به عشق خواهرم بسوزه! خواهرم هدفش  نهیبهتر از ا یول

مقصر پدرم و مادرمنن، چون دالرام کمبود محبت داره و  ست؛یالبته خواهرم مقصر ن

بگم، بازم  ی. چون هر چگمیبهش نم یز یمن چ یکنه؛ ول ینجور یا خوادیدلش م

 است. دهیفایب

 :دیپرس الدیومدن دخترا، ما با

 کو؟! نی_شاه

 گفت: زد،یتوش موج م یکه ناراحت یبا لحن حسنا

 تنها باشه... خوادیاالن م یول اد؛ی_م

 زدم و جواب دادم: یزنگ خورد، دالرام بود که پوزخند میگوش

 _ سالم...

 گفت: تیبا عصبان دالرام

 خونه! یو برگرد شگاهیآزما ی_تو قرار بود بر 
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 پوزخند گفتم: با

 قطع کنم! ،یندار  ینبوده! اگه کار  یقرار  نی_همچ

 . دالرام گفت:هیعصب یلیکه خ یبفهم شدیم دنشینفس کش یصدا از

 وگرنه... ،یخونه باش دیبا گهید ی قهی_ده دق

 زدم: داد

 هان؟! ،ی_وگرنه چ

 نگفت که دوباره گفتم: یز یچ

 !یکردن حسنا رو ندار  تیدالرام، من اگه ازدواج کردم، حق دخالت کردن و اذ نی_بب

 کل( ی)دانا

 نکهیدختر بچه شده و از ا هیدست  ی چهیباز  نکهیبه خاطر ا ختیر یاشک م نیشاه

رو بهش گفت؛ وگرنه  تیدختر بچه له شده! خوب شد حسنا واقع هیغرورش توسط 

ازش متنفر شده و خدا را شکر  ده،ی. حاال که فهمماندیباز هم عاشق آن دختر م

 انتیخ کی انتیخ نیکه خدا رضوان را در دلش انداخت. به قول حسنا، ا کردیم

. اشکاش رو پاک کرد و به سمت ندیدالرام را بب یواقع یکه باعث شد چهره  نهیر یش

 رفت و صورتش را شست و به طرف بچه ها رفت. ییدستشو

 

 )حسنا(

بزنه و بخونه واسمون.  تاریگ نیو قرار شد که دوباره شاه میون باغ موندعصر تو ا تا

 قشنگ خوند: یلیکوک کرد و خ تارشویگ نیشاه
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 واقعا وونمید وونهیهمه با من ، من د دروغات

 بارمیو م نمیشیتوئه نامرد م یپا که

 رهینتونه جاتو بگ یکس دیشا گهیتو د بعد

 که کنارم ینبود دیکه با یاون موقع یول

 بازم هستم یبعدش اصال نه نباش ستین مهم

 هنوز واسه تو دلواپسم وونهیمن د یول

 دل که موندم کوش هیدونه خدا دارم  هی

 روش کنمیموقع ها حساب نم نیدونه تو که ا هی

 ندارم گهیکه د هیسا هیدونه دلِ تنها  هی

 کارم یپ رمیم کنمیدرستش م خودم

 …کارم  یپ رمیم

 اوردمین ریکه تو تو گ یون حسا یپ رمیم

 اون روزُ مُردم دمیند یتو بهم برس تا

 خورم یاز خود نهیا دردم

 …خورم  یخود از

 از دست شونیدیتو که نم ادهیمن بهتر ز  از

 اون که هواتو داره مراقب دل منم هست یول

 قلبتو رو من بست یکه درا اون
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 منم هست مراقب منم هست مراقب

 دل که موندم کوش هیدونه خدا دارم  هی

 روش کنمیموقع ها حساب نم نیدونه تو که ا هی

 ندارم گهیکه د هیسا هیدونه دل تنها  هی

 کارم یپ رمیم کنمیدرستش م خودم

 …کارم  یپ رمیم

 کارم یپ رمی_م یسچیطل یعل

قشنگ خوند. دلم خواست جو رو عوض کنم که به  یلیدست زدن و گفتن که خ همه

 :گفتم یشوخ

! آخه د؟یر یرو بگ یسچیطل یآقا یو جا دیخواننده ش دیبر  دیخواهینم ن،یه_آقا شا

 !دیخونیقشنگ تر م یسچیطل یاز آقا یلیخ

 گفت: یبه شوخ انایو آر  دنیخند همه

 حسنا! کشنتیو م انیم یسچیطل یآقا یگاردای_فردا باد

 که تا االن ساکت بود، گفت: الیدان

 تا دستشون به عشقم نرسه. کنمی_من همشونو خفه م

 گفت: یو با شوخ دیخند رضوان

 یز یآبرور  ی هیما نایسمتت! آخه ا میاصال نيا ،یخواننده شد یجان، رفت نی_شاه

 هستن!
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 گفت: الدیزدم که م یغیج من

 ! ؟ینکن تیخواهرمو اذ نقدریا شهی_رضوان، م

 با خنده گفت: رضوان

 !شهی_نه، نم

زنگ خورد و با  نیشاه یخونه. گوش میبر  میگرفت میاز کل کل کردن، تصم بعد

 جواب داد: یخوشحال

 ر؟ی_جانم ام

 گفت: یبا خوشحال نیبهش گفت که شاه یچ دونمینم

 !م؟یر یجوابا رو بگ میای_واقعا؟! االن بازه ب

 گفت: یبا خوشحال نیجواب ها اومد! شاه یگرد شد! به زود چشمام

 !میای_االن م

 کرد و رو به پسرا گفت:هم قطع  یاز خداحافظ بعد

 اومده! شمونیگفت که جواب آزما ری_ ام

 گفت: یبا کنجکاو الدیم

 شده؟ ی_خب چ

 با خنده گفت: نیشاه

 جوابا مثبت بوده. ی_ همه 

 .میزد یاز خوشحال یغیدخترا هم ج ما
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 یکه چشمم افتاد به بچه ا میزدیپاساژ گشت م یعقد. تو دیخر  میقرار بود بر  امروز

! دلم هیگر  ریکه همون جا زدم ز  اومدیو از دهنش خون م کردیکه تند تند سرفه م

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: الدیواسش سوخت. م

 شد يهو؟! یحسنا؟! چ ی_خوب

نگاه  هیو داداشش هم  کردیم دیشد. مامانش متوجهش نبود و خر  شتریام ب هیگر 

نسبت  نطوریا ادی، چه طور دلش منگفت. قلبم درد گرفت یز یبهش کرد و به مامان چ

اومدن و  الدیو م الیجون افتادم! دان یکرد و ب خیباشه؟! دستام  تفاوتیبه خواهرش ب

 گفتم: یبغلم کردن که من با سخت

 !دی_ به اون دختره کمک کن

 رد دستمو گرفت و گفت: الدیم

 ! اون دختر بچه!ی_ وا

 منو گرفت و گفت: الیدان

 :گفتیو م دی*سبوی. دستامو مدام مشهیخوب م ست،ین یز ی_آروم باش عسلم! چ

 .شهیخوب م ست،ین یز ی_ چ

بود.  دهیترس یلیهم خ انایو آر  کردیبهم نگاه م یبا نگران نیزده بود. شاه خی دستام

 آمبوالنس اومد و هم منو برد و هم بچه رو. قه،یبعد از چند دق

*** 

 و گفت: دیسرمو بو*س الدیم

 !رهیگیات م هیکه مريض باشه، گر  یبچه ا دنیدلت پاکه که با د چه قدر تو ،ی_آبج
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 .دمیزدم و چشامو بستم و خواب یلبخند

 کل( ی)دانا

 با ترس گفت: نینگران حسنا بود. شاه یلیخ الیدان

 شکننده ست! یلی! حسنا خاد؟یسرش ن یی_بال

 گفت: نیبه شاه رضوان

 هوشیب ادیز  ی هیاز گر  شه،یشکننده ست. هنوزم تنها که م یلیاون خ ن،ی_شاه

 !شهیم

 گفت: یبا نگران الیدان

 !رهی_ زنم از دست م

 گفت: ییبا خوش رو انایآر 

که دالرام  دیدیرو م نیهم که آقا شاه یفقط نذار بشکنه! اون چند بار  ره؛ی_نم

 !هیگر  ریز  زدیم تفاوته،ینسبت به عشقشون ب

 همه متوجه شده بودن که عاشق دالرام بود؟! یعنیمتعجب شده بود!  نیشاه

سريع رفتن اطالعات و  مارستان،یبه ب دنشانینگران بود. با رس یلیچهره اش خ الیدان

 اتاق حسنا را گرفتن و رفتن. یشماره 

*** 

 حسنا را چک کرد و گفت: تیوضع دکتر
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طور که مشخصه، از  نیداره؟! ا یقلب یناراحت یمار یخانم ب نیا دیدونستی_شما م

براشون سمه و ممکنه باعث  یا یرو داشته. هر شوک و ناراحت یمار یب نیا یزمان کودک

 بشه! یقلب یسن منجر به سکته  نیبشه که تو ا

 )حسنا(

 دنیبهتر شده بود و قلبم دردش خوب شده بود. چشمامو باز کردم و با د یکم حالم

 ایروحمه؟! خدا نیسرم، تعجب کردم! نکنه مردم و ا یباال زهیر یکه داره اشک م الیدان

خدا؟! فقط  ینیبی! مزهینفر حداقل هست که واسم اشک بر  هیشکرت که من مردم، 

واسم  قهیدق هی ا،ی. خداکنهیاشکاشو پاک م الیدان دمی! دکنهیم هیعشقمه که گر 

، من هنوز منو نبر جهنم ا،یجهنم؟! خدا ایبهشت  رمیم چ،یه نای! حاال اختیاشک ر 

 که اومد، هنوز پس زنده ام! الیدان یبچه ام و هنوز آرزو دارم! با صدا

 _جانم آقامون؟

 خنده هات! گفت: یجان، فدا ی. ادیخند الیدان

 !ای_بدجور نگرانم کرد

مامان و  یحت یيا نه؛ ول دنیفهم مویمار یاونا ب دونمیزدم! نم ینگفتم و تلخند یز یچ

ناراحت  یلیو خ دمیصحنه د هیکه  دیخر  میروز با دوستم رفت هی! دوننیبابامم نم

 ی. درست سه سال هست که مخفدمیشدم و از همون جا قلبم درد گرفت که فهم

دستمو  الیو نگرانم بشن. دان بفهمن دمیترسیچون م خورم،یو قرصم نم کنمیم

 گرفت که لبخند زدم:

 !؟یدار  یقلب ی_ تو ناراحت
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پنهون کرد و باالخره چه االن  شهی. نمباختمیخودمو م دیانب یکرد؛ ول خی دستام

کنه. چشمامو باز و  یتا آخر عمر باهام زندگ خوادیم گه،یبفهمه و چه چند سال د

 گفت: یبسته کردم که با ناراحت

 !؟یکردیرو پنهون م یمهم نیبه ا ی هیازمون قض دینبا یدونستی_م

 گفتم: یکه به شوخ نمیبب شویناراحت خواستینم دلم

 بشه! کیو بترشم و دبه ها هم واسم کوچ یر یمنو بگ یاین دمیترسیم د،ی_ببخش

! کننیو انگار دارن قند تو دلم آب م خندهیم ی. آخ! قلبم ضعيفه وقتدیخند الیدان

 مرد شدم؟! نیعاشق ا یمن ک

 و گفتم: دمشونیگرفتم و بو*س دستاشو

 باشه؟ نه،یبب یقطره اشکتو کس کی دیاگه نبودم، نبا یبخند. حت شهی_هم

 گفت: الیناراحت به دان الدیاتاق با شتاب باز شد و م در

 !دونستنیمامان و بابا هم نم ی_حت

 گفتم: ینگران نگاهم کرد. به سخت الیگفتم و دان یکه آخ دیتيري کش قلبم

 !ستین یز ی_چ

 با بغض گفت: الدیم

 !؟یگفتیبه مامان و بابا م دیفدات شم، تو نبا ی_آبج

 و گفت: دیخند الدمیکه م دمیبشکنه و خند الدیم خواستیدلم نم اصال

 من فدات بشم! یآبج ی_اله
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 :دمیبود که خند انایاعتراض آر  یصدا با

 !؟ی_اوا! پس من چ

 و گفت: دیخند الدیم

 .ستمیمنم ن ،یتو که نفسي. اگه نباش-

 با خنده گفت: الیدان

 !لیزن ذل یا-

 که گفتم: نمیو رضوان رو بب نیخواست که شاه دلم

 پس کو دو تا مرغ عشقام؟!-

 با تعجب و اخم گفت: الیدان

 !؟ی_ ک

 خنده گفتم: با

 و رضوان جان! نی_آقا شاه

 و گفت: دیخند الدیم

 .یر یتا تو جون بگ رنیو رضوان برات کمپوت بگ نی_شاه

 

 کل( ی)دانا
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 یحرف دنیباشد و با شن عاشق یکس شودیگر مهر لحظه به فکر انتقام بود! م دالرام

به دالرام زنگ  یزنگ خورد. مرد مرموز  شیزده، از او متنفر شود؟! گوش یکه به شوخ

 جواب داد: دیزده بود که دالرام با ترد

 !د؟یی_بله؟ بفرما

 گفت: یبا لحن چندش آور  پسر

 !کنمیتو رو مالقات م ی_به زود

دردسر داشت، اما  شیبار به برادرش نگفته بود، برا کی. دالرام دیکرد. دالرام ترس قطع

 یرا برداشت و شماره  شی. دالرام گوشدیگرفت که به برادر خود بگو میبار تصم نیا

را گرفت که آن هم در دسترس نبود!  وشیدار  یداوود را گرفت که خاموش بود، شماره 

که خدا را شکر زنگ خورد و بعد از  ردیرا بگ الیدان خودبرادر  یمجبور شد که شماره 

 جواب داد: الیشش بوق، باالخره دان

 _بله؟!

 گفت: هیبا ترس و گر  دالرام

 !ترسمیم یلی! خکنهیمنو مالقات م یکه به زود گهیزنگ زده و م یکی ،ی_داداش

 با خشم گفت: الیدان

 !مارستانمی. من اآلن بامیم گهیدو ساعت د هی! رونایب یای_از خونه ن

 نگران شد و گفت: الرامد

 افتاده؟! ی! اتفاقمارستان؟یب ی_باشه، ول

 زد و گفت: یپوزخند الیدان
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 هم داره؟! ی_واست مگه فرق

افتاده باشه، با حرص  یحسنا اتفاق یممکنه برا نکهیا یادآور یتعجب کرد و با  دالرام

 گفت:

 !رهی_به درک! بهتر، بره بم

شده بود که برادرش به خاطر حسنا  یو قطع کرد. دالرام عصب دیرا شن نیا برادرش

زود بگذرد، به  شیدو ساعت برا نیکه ا نیا یو برا دیایب گریدو ساعت د خواستیم

 رفت و آن را روشن کرد: کریسمت اسپ

 هواتو کنهیم یدلم داره ه ینجور یکه من آخه دلمو دادم برا تو ا ینجور یا

 دل من آخه حک شد اون چشاتو یجا تو توبه  ادیام نم یشدم کس عاشقت

شده خوش به  گنیم خوادیکوکه حالم آخه عشقه تو دست و بالم دل تو رو م کوک

 حالم

باورش  یشکیه خوامیتو رو م یجور  شهیسرش نم یکه ندارم عشق شوخ یشوخ

 شهینم

شده خوش به  گنیم خوادیکوکه حالم آخه عشقه تو دست و بالم دل تو رو م کوک

 حالم

باورش  یشکیه خوامیتو رو م یجور  شهیسرش نم یکه ندارم عشق شوخ یشوخ

 شهینم

 یدلو ببر  یاومد یدید یدست یدست یتو فقط دلبر من یهر چ یهر ک بگه

 یاز همه سر  دونمیواسم آخه م یخاص
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 درخشنده نایحالم _ س کوکه

  

 )حسنا(

ظهر بود، قرار بود  کینزد گهیو چون د که سرمم تموم شد، مرخصم کردن نیاز ا بعد

 گفت: الیرستوران که دان میبر 

 .گردمیخونه و برم رمیسر م هی. من نی_شما بر 

 گفت: الدیدوست داشتم برم باهاش که م منم

کنه. من  تتیو تو رو اذ ارهیب ریتو رو مظلوم گ یکس ذارمی. من نمای_حسنا، تو با ما ب

 مثه داداش پشتتم.

 کرد و گفت: نیبه من و شاه ینگاه هی دیبا ترد الیدان

 ارمش؟ی_ ممکنه دالرامم با خودم ب

 یخداحافظ الیبود. از دان ایزنگ خورد، حور  مینگفتم. باالخره خواهرش گوش یز یچ

 کردم و جواب تلفنمو دادم:

 _جانم؟

 و گفت: دیخند ایحور 

 فکر کنم شما رو با دوست خل و چلم اشتباه کردم! د،ی_ببخش

 خنده گفتم: با

 عاقل شده باشد! یدوست خل چل شما هم کم نیا دی_ شا
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 تعجب گفت: با

 عاقل شده! یلی! خ؟ی_کم

 و گفتم: دمیخند

 _کارتو بگو. کار دارم.

 و گفت: دیخند

 !یسيستم عامل و ساختمان داده ها رو حذف شد روزی_د

 خشم گفتم: با

 !یپلنگ صورت ختیر  ی_مرده شورشو ببرن، ب

 گفت: واشیکه کنارم نشسته بود،  انایآر 

 حذفت کرده؟! ی_نصرالله

 گفتم: ایتکون دادم و به حور  یسر 

 عشقم؟ یندار  ی_کار 

 و گفت: دیخند ایحور 

 ! خداحافظت.وونهی_نه د

 گفت: الدیقطع کردم که م یاز خداحافظ بعد

 _عشقت؟!

 کنم که گفتم: تشیاذ یکم خواستم

 _آره، عشقم!
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 داد و گفت: ابروشو باال یتا هی الدیم

 _عجب!

 خنده گفتم: با

 _مش رجب!

 و گفت: دیخند نیشاه

 همه افسرده بودن! ن،ی_اگه شما دوتا نبود

 و گفتم: دمیخند

 هستم؟! تونی_بده موجب شاد

 و گفت: دیخند نیشاه

 نه خوشگل خانم!-

 با خنده گفت: الدیم

 اون روز رفته بودم دانشگاهشون... ن،یشاه ی_وا

 با تعجب گفت: نیشاه

 _خب؟!

 حرف بزنه، گفتم: الدیکه م نیاز ا قبل

 اون استاد نگاه کنم! یتو چشما تونمیتا عمر دارم نم گهی! دالدی_خفه شو م

 و رضوان باهم با تعجب گفتند: نیشاه

 شده؟! یچ دیگی_م
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 گفت: یتفاوتیبا ب انایآر 

ضا از ف نایکه ا کردیاستاده هم فکر م الد،یبغ*ل م دیجلو استادش پر  ،یچی_ه

 اومدن!

 گفتم: غیج با

 !الد؟ی! مانا؟ی_آر 

 بدون توجه به من گفت: انایآر 

از  یکیبود که  ومدهیو استاد ن میکالس نشسته بود ی! توستین یز یکه چ نی_حاال ا

بچه  ینه؟ همه  ای ادیمسئولمون بگه استاد م نیدانشجو ها به حسنا گفت که بره به ا

به  یول کنن،یها گفتند نرو حسنا و اونم خواست بهش بگه که برم بچه ها منو خفه م

 جاش گفت که بچه ها...

 و التماس وار گفتم: دمیحرفش پر  وسط

 _نگو جون پسر عمه ات!

 با خنده گفت: انایآر 

 _ازش متنفرم!

 داد: ادامه

 !کننی_بچه ها ختنه ام م

 گفتم: ینی. با لحن غمگزدنیقهقهه م هیبق یکه همون جا آب شدم؛ ول من

 بشم؟! ادهیمن پ شهی_م
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 گفت: یتفاوتیبا ب انایآر  یخندشون قطع شد، ول همه

 ! من بزرگش کردم!کنهیم ی_نقش باز 

 گفتم: انایتوجه به حرف آر  بدون

 بشم! ادهیپ خوامی! منینگه دار  نی_آقا شاه

 بود. الیزنگ خورد، دان میموقع گوش همون

 _جانم؟

 .افتهیکردم که راه ب اشاره

 با خنده گفت: الیدان

 ن؟ییبال، کجا ی_جانت ب

 .می_تو راه

 و گفت: دیخند

 ن؟یبر  نیخوایکه کدوم رستوران م نهی_منظورم ا

 .یتو بگ یهر چ زم،ی_تو بگو عز 

 گفت: یمهربون با

 رستوران سبز. ای ی_ باشه؛ به بچه ها بگو که رستوران الر 

 از رو گوشم برداشتم و گفتم: یگوش

 .میرستوران سبز بر  ای ی_بچه ها رستوران الر 

 گفتم: الیرو موافق بودن که به دان یاول همه
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 .یرستوران الر  گنیبچه ها م زم،ی_عز 

 گفت: یبا مهربون الیدان

 م؟یبر  یگی_ تو کدوم رستوران رو م

 نداره. یبگن، فرق هیبق ی_ هر چ

 .نمتیبی! می_آخ قربونت برم که مهربون

 گفتم: تیعصبان با

 _خدا نکنه...

 کردم و آروم گفتم: متیبا مال لحنمو

 دوست دارم. یلی_خ

 با تعجب گفت: الیدان

 !؟یبلند تر بگ شهیم دم،ینشن زمی_عز 

 گفتم: یبلند تر از قبل یکم

 _دوست دارم.

 بشنون! ایدن ی_بلند تر! بذار همه 

 خنده گفتم: با

 !؟یمنو دوست دار  هی_تو چ

 خنده گفت: با

 توام! ی وونهی_من د
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 با خنده گفتم: شه،یشارژش تموم م دمید

 من؟! ی وونهید یآقا یندار  ی_کار 

 با خنده گفت: الیدان

 .نمتیبیم زم،ی_نه عز 

 که کردم گفتم: قطع

 !وهوی_

 با تعجب گفت: الدیم

 _حالت خوبه حسنا؟! سرت به سنگ نخورده؟!

 و گفت: دیخند رضوان

 ! آجر!ه؟ی_سنگ چ

 گفت: یالیخیبا ب انایآر 

 کوه! هی دمیشا-

 و گفتم: دمیخند

 به سرم خورده! الی! محبت داندی_نچ، اشتباه گفت

 به اون دو تا گفتن: نیو شاه الدیم

 !نیر یبگ ادی_

 و گفتم: دمیخند منم

 !رنیبگ ادی یز یازم چ دمیبا گه،ی_ آره د
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 زد و با اشاره گفت: یلبخند تلخ رضوان

 اد؟یمدالرام هم -

 به اشاره گفتم: یناراحت با

 .ادیآره م-

 ضبط رو روشن کرد: الدینمونده بود که م دنیبه رس یز یچ گهید

 برهیخوابم نم گهیسه شبه کنار پنجره د دو

 دلم بمونه بهتره هیعالم حرفه که تو هیدلم  هیتو

 وابسته شهیتو قلبمه که نم یکی ستیحالم خوش ن من

 تو قلبمه یکیمرحمه که با زخمام هم دسته  هی مثه

 خندم یعکسام م هیبا همه تو یخودیب ستیحالم خوش ن من

 تو قلبمه یکیتو قلبمه که به عشقش پا بندم  یکی

 تو قلبمه _پازل باند یکی

 آهنگ گفتم: نیا دنیشن با

 ! ردش کن!ه؟یچ نی_ا

 زد و گفت: یلبخند تلخ نیشاه

 _وقت نکردم عوضش کنم!

 فلش آهنگ داشتم. فلشو درش آوردم و گفتم: هی فمیتو ک شهیهم

 بذار. نوی_ا
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 رو در آورد و فلش منو زد. نیبا تعجب فلشو از دستم گرفت و فلش شاه الدیم

 

 قد بلنده بلنده بلنده بلنده یکوچمون دختر  تو

 قد بلنده یقد بلنده تو کوچمون دختر  یدختر 

 خندهیهم مب نمشیبیم یقد بلنده وقت یکوچمون دختر  تو

 

 آهنگ! نیا دنیقهقهه زدن با شن همه

 

 بندهیدرو به روم م کنهیناز م شهیبگم دوست دارم نم خوامیم

 کوچه یتو یذار یتا تو پاتو م بندهیدرو به روم م کنهیم ناز

 کوچه یتو یذار یکوچه تا تو پاتو م یتو چهیپیتن تو م عطر

 قد بلنده یکوچه تو کوچمون دختر  یتو چهیپیتن تو م عطر

 شهیبگم دوست دارم نم خوامیم خندهیبهم م نمشیبیم یوقت

 بندهیدرو به روم م کنهیناز م بندهیدرو به روم م کنهیم ناز

 کوچه یتو چهیپیکوچه عطر تن تو م یتو یذار یتو پاتو م تا

 کوچه یتو چهیپیکوچه عطر تن تو م یتو یذار یتو پاتو م تا

 کوچه یتو یذار یکوچه تا تو پاتو م یتو چهیپیم

 کوچه یتو یذار یکوچه تا تو پاتو م یتو چهیپیتن تو م عطر
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 کوچه یتو یذار یکوچه تا تو پاتو م یتو چهیپیتن تو م عطر

 کوچه یتو یذار یکوچه تا تو پاتو م یتو چهیپیتن تو م عطر

 قد بلنده بلنده بلنده بلنده یکوچمون دختر  تو

 قد بلنده یقد بلنده تو کوچمون دختر  یدختر 

 خندهیبهم م نمشیبیم یقد بلنده وقت یکوچمون دختر  تو

 بندهیدرو به روم م کنهیناز م شهیبگم دوست دارم نم خوامیم

 جهان دیتن تو_ام عطر

و  دمیرو د الیشدم و رفتم رستوران. از دور دان ادهیپ عیسر  م،یدیرستوران که رس به

 زد و گفت: یلبخند د،یرفتم سمتش که تا منو د

 !میعسل ی_سالم بانو

 !زمی_سالم عز 

زد و نشست کنار  یبود. دالرام پوزخند ییبه روش نشستم که دالرام انگار دستشو رو

 رو نشون بدم، با طعنه گفتم: تمیشخص نکهیا یو من برا الیدان

 !؟ی_سالم دالرام خانم، خوب

 با اکراه گفت: دالرام

 خوبم. ی_سالم، مرس

 .کردمیو با مهسا چت م میگوش ینگفتم و سرمو کردم تو یز یچ گهید

 گفت: مهسا
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 ؟ییکجا-

 :نوشتم

 !نیچ نیرفتینم یکاشک ،یرستورانم. جات خال-

 گفت: مهسا

 ه؟ی. عقدت کمیموندیکار داشت حسنا، وگرنه حتما م دیخوش بگذره. سع-

 :نوشتم

 .ایعقدم ب یحتما واسه  یبپرسم؛ ول الیاز دان دیبا دونمینم-

 شکلک خنده فرستاد و نوشت: مهسا

 ! مثال خواهر عروسما!ام؟ین شهیمگه م-

 خنده نوشتم: با

 جنبه نگاه نکرده بودم! نیتا به حال از ا-

 با تعجب گفت: الیکه دان دمیپوزخند دالرام رو به وضوح شن یصدا

 !؟یکنیچت م ی_حسنا جان با ک

 خنده گفتم: با

 .دونمیعقدتونه و منم گفتم نم یکه ک گهی_خواهرم مهساست، م

 گفت: ینیبا غمگ الیدان

 !کردمیاالن مال خودم م نیمن تو رو هم شد،ی_اگه م

 بود که خنده ام گرفت! الدیم یصدا با
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 _چشم برادر عروس روشن!

 خنده گفتم: با

 عاشقم نکن! یآقا تیداداش گلم، اذ زم،یعز  الدی_م

 و گفت: دیخند الدیم

 _ چشم!

 نشستن و گارسون اومد و گفت: همه

 ن؟یدار  لیم ی_چ

 منو رو داد دست رضوان و گفت: نیشاه

 بانو؟ یدار  لیم ی_چ

و خنده ام گرفت؛  کردینگاه م نیبه شاه تیدالرام نگاه کردم که داشت با عصبان به

 گفتم: رم،یخنده ام رو بگ یجلو نکهیا یبرا یول

 .خوامی_من جوجه م

 به گارسون گفت: الیدان

 ؟یخور یم یدو پرس جوجه...دالرام چ-

 خشم گفت: با

 !دهی_کوب

 رو به گارسون گفت: الدیم

 _دو پرس زرشک پلو...
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 هم به گارسون گفت: نیشاه

 _دو پرس کباب برگ...

چون تازه خطمو عوض کرده بودم،  یبود؛ ول یک دونمیکه نم دیلرز  بمیتو ج میگوش

 رفتم تا جواب بدم. دیببخش هیدوستام باشن و با  دیگفتم شا

 دادم: جواب

 _بله؟

 قهقهه گفت: با

 !ی_به به، خانم حسنا شاه

 ضبط صدا رو فعال کردم و گفتم: عیمرد! سر  اینبود صداش زن بود  معلوم

 امرتون؟! د،یی_بفرما

 صدا گفت: همون

 !اد؟ینم ادتی_منو 

 گفتم: تیجد با

 رو ندارم! نکارایبگم که من وقت ا دیبا د،ی_ نه! اگه قصد مزاحمت دار 

 زد و گفت: یا قهقهه

 !ادینم ادشونیمنو  ی_جالبه! خانم شاه

 گفتم: تیعصبان با
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تا من هم به  دیکارتونو بگ شهیمحترم، من االن صد تا کار دارم، م یآقا ایخانم  نی_بب

 کارم برسم؟

که زنده  شدیاز دستم افتاد. باورم نم یکه زد، شوکه شدم و گوش یزد و با حرف قهقهه

 باشه!

 اومدم. رونیبود که از شوک ب انایآر  یچه قدر تو شوک بودم که با صدا دونمینم

 !گهید ایشده؟! ب ی_حسنا؟! چ

 زدم و گفتم: انایبه آر  یبگم. لبخند انایرو با داداش آر  نیگرفتم ا میتصم

 .میبر  ایجا، ب نی_ هم

 با طعنه گفت: انایکه باز دالرام پوزخند زد و آر  زیسر م میبرداشتم و رفت مویگوش

 دالرام جان؟! ی_قرص پوزخند خورد

 بگم، به رضوان گفتم: یبود که چون دوست نداشتم به کس یاشاره کرد ک رضوان

 بود! ای_حور 

 کردمیم یدروغ! اشتهام کور شده بود و داشتم با غذا باز  نیمنو ببخش بابت ا ایخدا

 وزخند گفت:که دالرام با پ

 دوست پسرت ناراحتت کرده؟! ،ی_آخ

 نگاهش کردم و گفتم: یعصب

 نذار آبروتو ببرم! ن،ی_بب

 خودشو جمع کرد و گفت: عیسر  یول د؛یپر  رنگش
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 !ینکردم که آبروم رو ببر  ی_کار 

نره، وگرنه تا االن هزار بار بود که آبروشو برده بودم. با  الیدان یآبرو خواستمیم فیح

 پوزخند گفتم:

 !تونمی! من نمیگی_باشه تو راست م

ساله بود و  شیپنج ش یبچه ها نیبازار و دالرام همش ع میاز غذا خوردن هم رفت بعد

 یبود که رو یکاربر  یاز مانتوها رنگ آب یکی دم؛ی! من سه تا مانتو خر گرفتیم رادیا

 یرسم یها یمهمون یبود و جلو باز بود و من واسه  یسنت ینقش ها نشیآست

 اومدم. رونیب کارمدالرام بود که از اف ی. با صداپوشمیم

 ؟یخر یواسم اون خرس رو م ال،ی_دان

 سال ازم بزرگتره! هیخنده! خوبه  ریتموم شدن حرفش، زدم ز  با

 چپ چپ نگاهم کرد که گفتم: الدیم

 توهم واسم اون جغده و ببر رو بخر! ه،ینجور ی! حاال که اه؟ی_خب چ

 با خنده گفت: الیبهم رفت که دان یچشم غره ا الدیم

 .خرمیخودم واست م م،یعسل ی_بانو

 گفتم: غیج با

 !الی_عاشقتم دان

 و گفت: دیخند الیدان

 !دمیخر ی_کاش زودتر واست م
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کوسن  هیجغد و  هیبا  دمیپا خر  هزار هیو  یعروسک یتو مغازه  دمینگفتم و پر  یز یچ

 د،ینخر  یچی. رضوان هدیهم اون بو*سشو خر  انایشکل چشم قلبي و آر  یموجیا

 .ستمیبچگونه است و منم بچه ن نایا گفتیم

 نی. هممیبخر  یز یلباس عقد چ یواسه  میو رفت میاومد رونیب یعروسک یمغازه  از

جور  نی. هممیکن دایلباس مناسب واسه عقدمون پ هیتا  دمیچرخیطور تو پاساژ م

مردونه و هو*س کردم  کیبوت هیکه چشمم خورد به  میزدیپاساژ قدم م یتو میداشت

. من به هم پشت سرم وارد شد الیدان کهبخرم. رفتم داخل  شرتیت هی الیدان یواسه 

 مرده گفتم:

 د؟یار یب مییآقا زیرو سا دیسف شرتیاون ت شهی. مدی_سالم، خسته نباش

 بود و گفت: یمرد محترم فروشنده

 _چشم...

 و گفت: دیخند الیدان

 !؟یبخر  یز یکه واسم چ یمن افتاد ادی_باالخره 

 اخم گفتم: با

 به فکرتم! شهی_من هم

 لباس رو آورد و گفتم: فروشنده

 ن؟یار یم زشویقرمز رو هم سا شرتی_اون ت

 گفتم: الیبه دان رو

 نت؟تو ت نمیبب یپوشیم زمی_عز 
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تکون داد و لباس رو از دستم گرفت و رفت اتاق پرو. فروشنده لباس قرمز  یسر  الیدان

در باز شد و  قه،یبپوشه که بعد از چند دق الیرو هم آورد و داد دستم. منتظر شدم دان

 بود. گفتم: دهیاونم لباس رو پوش

 .ادیبهت م یلی_خ

قرمز هم بهش دادم تا اون رو هم بپوشه که ازم گرفت و در اتاق پرو رو بست.  شرتیت

 !اومدیدر رو باز کرد. واو! چه بهش م د،یپوش یوقت

 اندازتم هست. ال،یدان ادیبهت م شتری_قرمز ب

 رو دادم دست فروشنده و گفتم: دیسف

 چه قدره؟ شرتیاون ت متی. قمیخواینم نوی_ا

. با کردیبه ساعتش نگاه م یبه دالرام کردم که عصب یبود. نگاه ستادهیا رونیب دالرام

 فروشنده برگشتم و حواسم رو دادم به فروشنده. یصدا

 _قابل نداره...چهل و پنج هزار تومن.

و تا خواست به مرده بگه که  رونیاومد ب الیآوردم و حساب کردم که دان رونیرو ب کارتم

 من گفتم: شه،یچه قدر م

 عاشقم! یآقا _حساب کردم

 با اخم گفت: الیخنده اش گرفته بود که دان فروشنده

 !؟یچرا حساب کرد میعسل ی_بانو

 خنده گفتم: با

 بار من حساب کردم. هی ،یهمه تو حساب کرد نی. امیبر  ای_ب
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 رونیکه ب یمغازه ا ی. رو به رورونیب می. از مغازه رفتادیشد که ب یراض الیدان باالخره

 شال بود که دالرام گفت: یمغازه  هی م،یاومد

 .خوامی_من شال م

دالرام  یکه صدا کردمیجور شال ها رو نگاه م نی. هممیشد یدالرام وارد شال فروش با

 باعث شد که برگردم و نگاهش کنم.

 ن؟یار یاون شال بنفش رو برام ب شهیم د،ی_ببخش

 یشال سبز پسته ا. ادی. به نظرم سبز بهش باومدیسرش انداخت که بهش نم یرو

 رنگ رو برداشتم و گفتم:

 رو امتحان کن دالرام. نیا ای_ب

 .اومدیکه بهش م دیتعجب اومد و شال رو ازم گرفت و پوش با

 .ادیبهت م یلی_خ

 نگاه کرد و گفت: الیدان

 ...بنفش رو هم بنداز رو سرت.نمی_ دالرام بب

بهتر  یلیو همون سبز خ ومدیبهش نم یلیخ یشال رو انداخت رو سرش، ول دالرام

 الی. دانکردیم ریبنفش صورتش رو پ یول کرد؛یبود. سبز صورت دالرام رو باز تر م

 گفت:

 .ادیبهت م شتری_شال سبز ب

 تا بنفش. ادیبهت م شتریحسنا گفت که سبز ب نیا

 گفت: یبا لجباز  دالرام
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 !خوامی_ من بنفش م

 توش بود. به دالرام گفتم:بنفش  ینوار ها هیبود و  ییشال بود که طال هی

 بنداز رو سرت. نوی_ا

 با اکراه اومد و از دستم گرفتو انداخت رو سرش. دالرام

 اد؟یبهم م الی_دان

 ابروشو باال داد و گفت: یتا هی الیبود که انتخاب کرده بود. دان یاز اون بنفش بهتر

 بردار. نویا اد،ی_آره بهت م

 تکون داد و گفت: یسر  دالرام

 .دیسبز و بفش رو برام حساب کن نی_ا

 زدم و گفتم: تیاز سر رضا یلبخند

 ال؟ی_دان

 میکرد که اشاره کردم که بره حساب کنه و اونم رفت حساب کرد و از مغازه زد نگاهم

که کنارش کت و  یلباس مجلس هیکه چشمم خورد به  یبعد نیال می. رفترونیب

 زنگ زدم که بعد سه بوق جواب داد: انایآوردم و به آر  رونیب مویبود. گوش یشلوار 

 ن؟یی_سالم...کجا

 تعجب گفتم: با

 پرنسس و شاهزاده! یسه، مغازه  نیال ای_ ب

 تعجب گفت: با
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 _ پرنسس و شاهزاده؟!

 و گفتم: دمیخند

 شته؟ی! رضوان هم پنهی_ اسم مزون ا

 بهتون. میکی. نزدمیای. االن مشمهی_آره، پ

 

که چشمم افتاد به  کردمیطور داشتم نگاه م نیکردم و رفتم وارد مزون شدم و هم قطع

شده بود و به حالت  ی*ن*ه هاش سنگ کار یس* یبود و رو یکه رنگ آب یلباس

 نیو آست شدیگشاد م نشییبو و پا یکمر تنگ بود که به حالت لباس پرنسس یقشنگ

 رونیرضوان، از فکر ب یداص انداشت و جاش ساقدست داشت که تا آرنج بود. ب

 اومدم:

 عقدم؟ یقشنگه واسه  هیلباس صورت نی_ حسنا، بب

. ومدیحال قشنگ بود و بهش هم م نیبود و در ع یلباس ساده ا هیکردم،  نگاهش

 ی*ن*ه هاش منجوق دوز یقشنگ بود و س* یلیبود و خ ییمدل لباس مدل اروپا

 شده بود. من گفتم:

 چه طوره؟ هیآب نی_خوبه. مال من ا

 نگاهش کرد و با ذوق گفت: رضوان

 ! چه خوشگله!ندرالستی! لباس پرنسس سی_ وا
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 بایشده که اونم تقر  رهیلباس زرد رنگ خ هیبه  انایآر  دمیبه اطرافم کردم که د ینگاه

شده بود. رضوان  یدوز  نیباشه، نگ یسنگ کار  نکهیا یبه جا یمثل مال من بود؛ ول

 رد نگاهمو گرفت و گفت:

 و دلبره! ویچه قدر خوشگله! مدل لباس د ،یوا_ 

 گفت: یبه شوخ انایآر 

 رضوان جان! میما خوشگل پسند-

 زل زد و گفت: انایآر  یتو چشما رضوان

 من زشت پسندم؟! یعنی_

 خواست ادامه بده که گفتم: انایآر 

 .نیو بپوش نیبر  یکی یکی_ 

 به فروشنده گفت: انایآر 

 لباس رو بپوشم؟ نیمن ا شهیخانم، م دی_ببخش

 زد و گفت: یلبخند فروشنده

 _حتما...

 انایتو اتاق پرو. آر  میو باهم رفت انایلباس رو از تن مانکن در آورد و داد دست آر  اومد

رو بستم. واو! چه به تنش نشسته  پیمانتو رو در آورد و کمکش کردم تا بپوشه و ز 

 بود!

 !انایآر  شهیم وونهیآخر از دستت د الدمی! داداش می_وا
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 و گفت: دیخند

 اش کنم! وونهید خوامی_م

 به در اتاقک پرو خورد. تقه

 .نمیمنم بب نی_بذار 

 بود! انای. رضوان مات آر نهیبود. در رو باز کردم تا رضوان هم بب رضوان

 !؟یبود ی! تو خوشگل ک؟یشد ی! خوردنی_وا

 با خنده و ذوق گفت: انایآر 

 !میی_ آقا

 گفت: یبا خنده و شوخ رضوان

 اومده! رشیگ یخوشگل نیپسرخالم کوفتش شه که دختر به ا ی_ اله

 با تعجب گفت: انایآر 

 !ستمای_انقدرا هم خوشگل ن

 و گفت: رونینگفت که رفت ب یز یزد و چ یلبخند رضوان

 نوبت منه. ار،ی_در ب

و بالفاصله  رونیلباساشو عوض کرد، رفت ب ی. وقتارهیب رونیکردم لباسشو ب کمکش

رضوان. تو  یرضوان اومد تو که کمکش کردم لباسشو بپوشه. لباس قشنگ بود واسه 

 دلم گفتم:

 .کنهیخوشبختش م نیحتما شاه-
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 گفت: یبا ناراحت رضوان

 اد؟یبد شدم؟! بهم نم-

 تعجب گفتم: با

 !یمثل ماه شد ،یهم خوشگل شد یلیزدم؟! خ یحرف نیهمچ ی_من ک

 عوض کرد و گفت: لباسشو

 ؟یبپوش یخوای_تو نم

*** 

شما را به عقد  لمیوک ایآ ،یمکرمه، خانم فاطمه شاه ی زهیدوش پرسم؛یبار سوم م یبرا

 ستاره که ساقدوشم بود گفت: مییدختر دا اورم؟یدر ب شیستا الیدان یآقا

 !خوادیم یلفظ ری_ عروس ز 

در آورد  بشیاز ج یجبعه ا هیرو خفه کنه! کالفه  مییدختر دا خواستیدلش م الیدان

 و داد دستم.

 عروس خانم؟ لمیوک ایبار چهارم، آ ی_برا

 محکم و رسا گفتم: ییصدا با

 _نه!

*** 

کنار تختم پارچ آب رو  یعسل ی! از رودم؟یبود که د یچه خواب نی! ازدیتند تند م قلبم

 میبه ساعت گوش یرده بودم. نگاهو خوردم. عرق ک وانیتو ل ختمیآب ر  یبرداشتم و کم
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برداشتم تا به  موی. گوشبردیخوابم نم گهیانداختم؛ ساعت سه نصفه شب بود و د

بوق خورد و داشتم  شیرو بهش بگم. شمارشو گرفتم که ش انیسرگرد زنگ بزنم و جر 

 :دیچیگوشم پ یخواب آلودش تو یکه صدا شدمیم دیناام

 د؟یی_بله؟ بفرما

 موقع شب مزاحمش شدم گفتم: نیکه ا یناراحت با

 بهتون بگم! دیهست که با یمسئله ا هی_سالم آقا آرمان، 

 تعجب گفت: با

 !؟یخانم شاه دیی_شما

 گفتم: یناراحت با

 کردم، آخه مهم بود. دارتونیکه ب خوامی_بله و معذرت م

 با تعجب گفتت: آرمان

جرم.  یبرم سر صحنه  دیچون با د،یکرد داریکه منو ب دیکرد ی_نه نه، اتفاقا خوب کار 

 هست؟! یحاال کارتون چ

نه...راستش من  ایکرده  فیرو واستون تعر  روزید یماجرا انایآر  دونمی_ خب، نم

 کردیمرد و ادعا م ایبهم زده شد که طرف مشخص نبود که زنه  یتلفن مشکوک روزید

 !سناستیکه 

 :دیتعجب پرس با

انقدر مراجعه کننده دارم که اسم مجرم  شناسم،یکه نم نی...نه اشناسمی! نمسنا؟ی_

 !رهیم ادمیها رو 
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 !یعابد سنای_

 تو شک موند و گفت: یکم آرمان

کرد! ضبط  شیی! خود پدرش اون روز اومد و شناسایامکان داره خانم شاه نی_ا

 !؟یکرد

 _بله ضبط کردم.

 باش. ی_فردا صبح ساعت نه کالنتر 

 _چشم...

 _خداحافظ...

و زنده بمونه؟! تست  نیینفر از دره پرت شه پا هی شهیشدم! چه طور م جیمنم گ یول

ندارن که! مخصوصا آرمان که  فیها خنگ تشر  سیانقدرا هم پل رن،یگیم یان ا ید

 نیپشت ا دیبا یکی! لنگهیکار م یجا هی! رهیگیهفتا مجرم رو م ریت هیبا هوشش با 

وسط  نیهست که داره ا یکیشدن،  ریکه دستگ هراداز مهران و م ریماجرا باشه. به غ

 می! گوششیباز  یرو انتخاب کرده واسه  یبد یگرایکه اونم چه باز  دهیم یماها رو باز 

ضبط رو روشن کردم تا آرمان بهتر  عیبود که سر  یظهر  یزنگ خورد، همون شماره 

 بده. صیتشخ

 _بله؟

 نیدم که اون صدا به اب صیتشخ تونمیمرد بود که م هینبود،  یظهر  یصدا همون

 .نهیهم هیشب بایصدا هم ربط داره، چون تقر 

 _به به، خانم خانم ها! چه خبر؟!
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 تعجب گفتم: با

 !د؟یکن یخودتون رو معرف شهیم شناسم،ی_شما رو نم

 زد و گفت: یا قهقهه

 !شناسمیمن خوب شما رو م ی_ول

 گفتم: تیعصبان با

به  ای! نیخوایم یو از جون من چ نیهست یشما ک دونمیمحترم، من نم یآقا نی_بب

 !دیهست یکه ک دیگیم ای گمیم سیپل

 و گفت: دیخند دوباره

 !کنه؟یبگو! به نظرت حرفتو باور م سی_برو به پل

سرگرده!  یبهزاد پسر عمه  یصدا نی! اهیک یصدا نیاومد ا ادمیفکر کردم که  یکم

 و گفتم: ارمیدر ن یباز  عیکردم ضا یسع

 که بترسونمش گفتم.( نیا ی! )براشمهیپ شونیکی! االن کنه؟ی_پس باور نم

 گفت: یول د،یلحظه احساس کردم ترس هی

 سروان ها؟ ای_کدومشون؟ سرگرد 

 خنده گفتم: با

 نه؟ ای یگی_به هر حال، م

 و گفت: دیخند

 !می_حدس بزن من ک
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 شدم و گفتم: یعصب

 !؟یستی_تو ربات ن

 زد و گفت: یا قهقهه

 خانم باهوش؟! یگفت نویا یچه اساس_بر 

 ! گفتم:کردیم نیبهم توه داشت

 شیکه تو دوم شهیخانم محترم م هیصبح مزاحم  میساعت چهار و ن ی_آخه ک

 !؟یباش

 گفت: یخونسرد با

 !نمیبیرو نم یخانم محترم نجای_خانم محترم؟! من که ا

 که گفتم: کردیم یرو ادهیداشت ز  گهید

 !یخوایاز جونم م یو چ یهست یک یکه بگ یوقت دار  قهی_دو دق

 !دمی_اوه! ترس

 که با خشم گفتم: دیخند

 سر تو هستش! ریاون کارا ز  یکه همه  گمیبه سرگرد م رمیبهزاد، منم م ی_باشه آقا

 نگفت و قهقهه زد و گفت: یچیه

 که من فرار کردم! یبگ ی_تا تو بر 

 ازش اعتراف بکشم. یبذار آخر کار  یفرار کنه؛ ول تونهیبهم گفت که نم یحس هی

 !؟یمگه عاشقش نبود شه؟یم یچ انای_ پس آر 
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 زد و گفت: یپوزخند

 در کار نبود! یا یمن بود، وگرنه عشق و عاشق یواسه  یسرگرم هی_اون فقط 

 رو زدم و گفتم: ینقاب خونسرد یبه جوش اومد، ول خونم

 !د؟یخواستیرو م اون یچ یواسه  ؟یبوده! باشه، دالرام چ چهیکه باز _

 زد و گفت: قهقهه

 !یچون باهوش ،یبود! هدف من تو بود چهی_دالرام باز 

 و اون باشم؟! نیدست ا ی چهیشدم! من اصال مگه عروسکم که باز  شوکه

 !؟یحرف رو زد نیا ی_اونوقت بر چه اساس

 و گفت: دیخند

به دست  یتو رو بفروشم و پول خوب تونستمی! مدیکه باندمون از هم پاش فی_ح

 ! هم اندامت خوبه...ارمیب

 گفتم: تیوسط حرفش و با عصبان دمیپر 

 ...خورهی_بسه بسه! حالم از هم جنس تو به هم م

 وسط حرفم و گفت: دیپر 

 خوره؟یجونتم به هم م الی_از دان

 خشم گفتم؛ با

! خورهینامرده کهبه هم م یحالم از هر چ خوره؛یمرده حالم به هم نم ی_نه، از هر چ

 !یخودت کرد ی چهیمثل تو که همش چهار تا دختر رو باز  یکیاز 
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 زد و گفت: یا قهقهه

 _چهار تا که نه، پنج تا!

 تعجب گفتم: با

 !؟یات کرد چهیباز  ویک گهی_د

 و گفت: دیخند

 رو که قبول نکرد! رای_الم

از پشت  سیپل ریآژ  یتا چه قدر؟! صدا یرحمیبود! آخه ب رحمیمرد چه قدر ب نیا

رو دارن از جامعه کم  یفیمرد کث نی. خدا رو شکر کردم که همچدمیشن یگوش

آرمان تا من  یکردم و فرستادم واسه  رهی. تلفن رو قطع کردم و صدا رو ذخکننیم

و هم عقد، دو  ی. هم عروسدمیخر یم هیز یجه رفتمیم دینخوام صبح برم. صبح با

 است. گهید یهفته 

حرف  فیمرد کث نیصبح بود و من دو ساعت بود که داشتم با ا شیش یکاینزد ساعت

باهاش نجس شدم! در کمدمو  یچون از هم صحبت کردم،یغسل م دی! من بازدمیم

. خدا رونیباز کردم و حوله رو برداشتم و رفتم حموم و خودم رو خوب شستم و اومدم ب

بهزاد  نیا تونستنیمهم ن گهیسال د شیها منو داشتن؛ وگرنه تا ش سیرو شکر که پل

 نی! اگه من نبودم، به اگمیراست م یکنن! از طرز فکرم خنده ام گرفت، ول ریرو دستگ

 هیبا  دمیپوش یلباس سورمه ا هیاومدم و  رونی. از حموم بکردنینم رشیدستگ ایزود

 الیدان یبرا ریصبح بخ هیبستم و  یو موهامو که بلند شده بود رو دم اسب دیشلوار سف

 .کردیمامان داشت ناهار درست م دمیفرستادم و رفتم تو آشپزخونه که د

 به مامان خودم! ری_سالم و صبح بخ
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 و گفت: دیخند مامان

 !؟یدی_باز هندونه خر 

 تعجب گفتم: با

 !خرمیباشه؛ وگرنه من که هندونه نم دهیبابا خر  دی_نه! شا

 زد و گفت: یقهقهه ا مامان

 _هندونه!

 و با خنده گفتم: هیشدم که منظورش چ ! تازه متوجهآهان

 خرم،یم ی. من که وقتخرنی_آها! نه مامان، بازم از اون هندونه ها بابا و حامد م

 !ستین نیر یهندونه ش

 و گفت: دیخند مامان

 .امی. من نمدیصبحونه بخور و با بابا و خاله و شوهر خاله ات برو خر  ای_ب

 اعتراض گفتم: با

 _چرا مامان؟!

 و گفت: دیخند مامان

 که خودم واست انتخاب کنم! امیمن م ی_به شرط

 گفتم: یتینارضا با

 باشه...-
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 مویاتاق و گوش یرو شستم و رفتم تو فیکث یظرفا ،یطوالن یاز خوردن صبحانه ا بعد

شارژ  یدرصد یس هیچون شارژ نداشت زدم به شارژ و با خودم گفتم که تا حداقل 

شلوار  هیرو با  دیواسم خر  الیدان روزیکه د ینارنج یانتوکنه. در کمد رو باز کردم و م

 یز یرضوان و خاله چ نکهیبه خاطر ا ینداشتم؛ ول نکرد شیآرا ی. حوصله دمیکرم پوش

و منتظر شدم که  دمیشال کرم هم پوش هیبرق لب زدم و  هیکرم ضد آفتاب و  هینگن، 

نوشته  الیداده بود که بازش کردم. دان امیپ الیانداختم که دان میبه گوش ی. نگاهانیب

 بود:

 !زمیسحرخ یعسل یسالم بانو-

 ایساعت پنج صبحه  ای دم،یم ریصبح بخ امیام گرفت. آخه هر وقت بهش پ خنده

 هفت صبحه! نوشتم: تشینها

 .دمید یخواب بد دم،یاصال نخواب شبید-

 کنجکاوش کردم. نوشت: دونستمیم

 !؟یچه خواب-

 :نوشتم

 زنگ بزن تا واست بگم!-

 بود که جواب دادم: الیزنگ خورد، دان میبود که گوش دهینرس هنوز

 مهربونم! ی_سالم آقا

 ؟یخوب م،یعسل ی_سالم بانو

 و با ذوق گفتم: دمیخند
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 ؟یتو خوب م،یعال ی_مرس

 خنده گفت: با

 خبر خوب! هیمنم خوبم.  ،ی_تو خوب باش

 .میکرد ریبگه که مجرم سوم رو دستگ خوادیم دونستمیم

 !دونمی_م

 تعجب گفت: با

 ! من که هنوز نگفتم که!؟یدونی_تو از کجا م

 خنده گفتم: با

 اون نباشه! دی_خب بگو تا شا

 تعجب گفت: با

 !؟یدونیم ی_مگه چ

 خنده گفتم: با

 !گمی_تو خبرت رو بگو، بعد من م

 ذوق گفت: با

 بود! ی بگو کحاال م،یکرد ری_مجرم آخرم دستگ

 دلشو نشکونم گفتم: نکهیا یبرا

 بود؟ ی_ک
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بود و عاشق نامزد  لشونمیفام یو تو ومدهیپسر بود که آرمان ازش بدش م هی ادتهی_

 داداش تو بود؟

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !ادمهیخوبم  ادمه،ی_آره 

 !زدمیکثافت داشتم حرف م نیاالن هم با هم نیهم

 خنده گفت: با

کرده  یابیکه رد  ییاز اونا یکی یگوش سیپل شبیپسر بوده! د نیدو تا باند ا سی_رئ

. من فقط کننیم رشیو دستگ زننیو اونا هم رد اون مجرم رو م خورهیبودن زنگ م

 !نمیکه خوب بلد بوده با مجرم مملکت حرف بزنه رو بب یدوست دارم بدونم اون یلیخ

 لب گفتم: ریزدم و ز  یپوزخند

 !یزنیباهاش حرف م یاالن دار -

 باشه گفت: دهیکه فکر کنم شن یلحن با

 !؟یگفت یز ی_چ

 خنده گفتم: با

 .نشی_آره، خداروشکر که گرفت

 سکوت کرده که گفتم: دمید

 ؟یندار  ی_کار 

 _نه...
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 _خداحافظت.

 قطع کنم که گفت: خواستم

 بود؟ یرو بگو که چ دمید یخواب بد ی_نه نه! خوابت که گفت

 گفت: تیخوابم رو بهش گفتم که با عصبان تمام

 !یبهم جواب نه بد یکنی_تو غلط م

 و گفتم: دمیخند

 !گهی_هنوز که جواب نه ندادم! خواب بود د

در  شیستا الیدان یشما را به عقد آقا لمیوک ایآ ،یمکرمه فاطمه شاه ی زهیدوش -

 اورم؟یب

 با اکراه گفت: دالرام

 !نهی_عروس رفته گل بچ

 لم؟یر دوم، عروس خانم وکبا ی_برا

 گفت: مییدختر دا ستاره

 !دهیبله رو به داماد نم ره،ینگ یلفظ ری_عروس تا ز 

 در آورد و داد دستم. بشیجعبه از ج هی الیدان

 کالفه گفت: عاقد

 لم؟ی_عروس خانم وک

 کالفه است، منم گفتم: دمید چون
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 پدر و مادرم و بزرگترا بله. ی_ با اجازه 

 زدن که عاقد عقد رضوان رو شروع کرد. غیهم بله داد و دست و ج الیدان

ذکر شده شما را به عقد  ی هیبا مهر  لمیوک ایآ ،یمکرمه رضوان اسد ی زهی_ دوش

 اورم؟یپارسا در ب نیشاه

 گفت: مییخواست حرف بزنه که دختر دا دالرام

 !خوادیم یلفظ ری_عروس ز 

 وان که عاقد گفت:رنگ داد دست رض ییطال یجعبه  هی نیشاه

 لم؟ی_عروس خانم وک

 خواست دوباره حرف بزنه که رضوان گفت: دالرام

 بزرگترا...بله. ی_با اجازه 

نشستن  انایو آر  الدیهم بله رو داد و بلند شدند و اومدن کنار ما نشستن که م نیشاه

و همون بار اول بله رو  رهیبگ یلفظ ریاجازه نداد که ز  انایو عاقد خطبه رو خوند و آر 

 گفت: وایتو فکر بود که عاقد خطبه رو خوند که دختر خاله ام ش الدیداد. م

 !خوادیم یلفظ ریعروس ز  ی_دوماد جا

 گفت: الدیاز خنده! عاقد هم به خنده افتاد که م دیجمع ترک کل

 !خوامیعروسمو م خوام،ینم یلفظ ری_ز 

 با خنده گفت:از خنده که عاقد  دیجمع دوباره ترک کل

 ؟یر یپذیم ای_آقا داماد آ
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 محکم و رسا گفت: الدیم

 .رمیپذی_بله م

 که بهش گفتم: کردیبا حرص داشت منو رضوان رو نگاه م دالرام

 ...ای_دالرام ب

 با اکراه اومد سمتم که گفتم: دالرام

 هر یکه تو تو دمیبهت بکنم. من بار ها و بارها د یحتینص هیدالرام، بذار  نی_بب

 یو اون عاشقت بود؛ ول یکردیرو خورد م نیآقا شاه تیشخص یقیو به هر طر  یجمع

. رضوان مینکرد یکه ازت متنفر بشه و سرد بشه. من و رضوان کار  یکرد یخودت کار 

 که بهش لطف کرد تا خوب شه. ستافسرده ا نیشاه دیهم روانشناس بود و د

 کل( ی)دانا

که نسبت به عشق و احساس  یکه کس دیبرد و فهم یبه اشتباه بچگانه اش پ دالرام

 .ندیبیلطمه بزند، خودش هم لطمه م یپاک کس

 :سندهینو سخن

خوبش هم نگاه  یبه جنبه  یها از نظر انسان ها ممکنه تلخ باشه، ول انتیخ ی همه

نباشه، مثل بهزاد به  یآدم درست و پاک هی کنه،یم انتیکه خ ی! ممکنه کسدیکن

 به دالرام. نیباشه، مثل شاه یآدم خوب هی کنه،یم انتیکه بهت خ یکس دیو شا انایآر 

 یکار  هینکرده و حتما  انتیبهت خ لیدل یب کنه،یتلخ م انتیکه بهت خ یکس البته

 کرده... انتیکه بهت خ یکرد

 سخن آخر: و
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 .دیداستان لذت برده باش نیاز ا دوارمیام

  

 

  

 

 /https://forum.1roman.ir/threads/15148:منبع

 رمان مرجع رمان کی

که  دیخواه یو م دیهست سندهینو ایو  دیبا ما هست یبه همکار  لیکه ما یدرصورت

به  دیتوان یساخته و منتشر شوند م لیدر قالب نرم افزار موبا تانیرمان ها و شعر ها

 .دیر یما مراجعه کرده و با ما تماس بگ تیوب سا

   

  

  

  

 


