
 
 

دنیای هر آدمی با بقیه آدما متفاوته..
البته شاید بشه وجه تشابهی با دنیای بقیه آدما داشته 

باشه..بخاطر همینه که اغلب میگردیم تا اونیرو که مثه 
خودمونه پیدا کنیم..

اما به ندرت پیش میاد که دنیای دو نفر دقیقا شبیه هم باشه..
همه ما داستان مخصوص خودمونو داریم واسه زندگی 
خودمون..واسه شرایطی که داریم دلیل خاص خودمونو 

داریم که البته ممکنه دالیل ما واسه یه نفر دیگه قانع کننده 
نباشه ولی خب واسه قضاوت کردن باید اون شخص در زمان 

و مکانی که ما قرار گرفتیم قرار بگیره تا بتونه در مورد 
شرایط ما نظر بده..

 
همه ما دوسداشتنو یه جایی تو زندگیمون تجربه 
کردیم..هرکسی بسته به موقعیتو شرایط خودش..

 
دوسداشتن تو شرایط مختلف فرق میکنه..

دوسداشتن همیشه ممکنه نسبت به یک شخص نباشه..گاهی 
اوقات ممکنه نسبت به اشیاء باشه یا هر چیز دیگه ای..

 



تصور کنین پسر بچه یا دختر بچه 8 یا 9 ساله ای رو که دو 
چرخه یا عروسک مورد عالقه شو گم کرده..طبیعیه که تو اون 

سن یه عروسک میتونه همه دنیای یه دختربچه باشه..
شاید برای شماهم اتفاق افتاده باشه!

شاید اگه چند سال بعد بهتون بگن بخاطر گم شدن یه 
عروسک یه روز کامل هیچی نخوردین و انقد گریه کردین که 
پدرتون مجبور شده یه عروسک دیگه عین همونی که گم شده 

براتون بخره..بخندین و باورتون نشه!!اما این انفاق قطعا 
افتاده چون در اون لحظه اون عروسک تمام عشق عالقه شما 

بوده در واقع..
 

اما قضیه به همینجا ختم نمیشه و شما بزرگتر میشین و به 
همون نسبت دنیاتون هم بزرگ میشه این بار شما به یکی از 
همکالسیاتون وابستگی دارین و اون هم کالسی به هر دلیلی 

نقل مکان میکنه و میره و دیگه نمیتونه بیاد تو اون 
مدرسه..اینبار ممکنه چند روز فکر و ذهنتون درگیر باشه اما 

بعد چند روز عادت میکنین..
وارد دانشگاه میشین باز دنیاتون بزرگتر میشه و به همون 
نسبت دیدتون نسبت به اتفافات اطرافتون تغییر میکنه..



یه سری چیزارو از دست میدیو یه سری چیزا جایگزینشون 
میشن..

 
شاید فکر کنیم با از دست دادن هرچیزی یه بخشی از وجود 
ماهم از بین میره..اما به نظرم میتونه برعکس باشه..و این 

اتفاقات مارو میسازه..
ما اسم این اتفاقاتو میزاریم تجربه!!تجربه های که گاه آسون 

به دست نمیادو گرون تموم میشه..
 
 

من بابک کریمی ساکن مشهد 28 سالمه و با پدر و مادرو 
خواهر کوچیکترم زندگی میکنم منم یکی از شش میلیارد 
انسانی هستم که روی این کره ی خاکی زندگی میکنن منم 

مثله همه اتفاقاتی برام افتاده که دلم میخواد یه جایی به یه 
نفر بگم..در واقع میخوام باشما حرف بزنم..منتها جنس این 
حرف زدن یه مقدار فرق میکنه..فرقش اینه که من تو خلوت 
و تنهایی خودم حرفامو روی یه کاغذ مینویسمو ممکن که شما 

تو خلوت و تنهایی خودتون حرفامو بخونین!!
 

حاضرین!!؟؟
 
 



دالرام
 

فصل اول
 
 
 

از بچگی تبهر خاصی تو باز کردن قفل در داشتم!!انواع و 
اقسام قفالرو در کمترین زمان ممکن باز میکردم.

دست تقدیر کاری کرد که خیلی زود وارد کار خالف شدم و با 
چندتا از بچه محالمون میرفتیم دزدی!

من درو براشون باز میکردمو اونا خونه مغازه گاراژ یا انبار و 
خالی میکردن!

 19سالم بود که رفتم سربازی و از سربازیمم گذروندمو 
برگشتم خوندم..

بعد سربازیم دوباره رفتم سراغ دزدیو خالف..
23 سالم بود که افتادم زندان و دوسال پشت میله ها بودم

25 ساله بودم که از زندان آزاد شدمو تصمیم گرفتم که دیگه 
سمت کار خالف نرم...اما بخاطر سو سابقه ای که داشتم هیچ 

جا بهم کار نمیدادن..
منم از اینو اونور پول جور کردمو یه پراید خریدمو زدم تو 

کار مسافر کشی..



صبح ساعت 8 صبح از خونه میزدم بیرونو شبم ساعت ده 
شب برمیگشتم خونه بابام!

 
در آمدم بد نبود ولی بیشتر ازین خوشم میومد که با آدمای 

مختلف آشنا میشدم تو یکی از همین روزا یه مرد سوار 
ماشینم شد که صاحب یه شرکت بود سر صحبت باز شد و 

گفتم که یه مدت زندان بودم االن کار گیرم نمیاد.

مرد شریفی بود منو برد تو شرکتش بهم کار داد..
تو انبار مشغول کار شدم صبح میرفتم سرکار تا 3 

بعدازظهر..ساعت 3 میومدم خونه  یکی دو ساعت استراحت 
میکردمو بعد میرفتم مسافرکشی تا ده یازده شب..

یه مدتی گذشت..
داشتم لذت یه زندگی سالمو میبردم واقعا..

سرم به کار خودم بود و به کار کسی کاری نداشتم..
تو شرکتم معموال خیلی با کسی رابطه نداشتم و مرتب و 

منظم میرفتمو میومدم..
 

اما همه چیز از اون شب شروع شد..
تو زندگیم هرگز نشده بود که به کسی عالقه داشته باشم 

اصال انگار بلد نبودم..



یه شب زمستونی نسبتا سرد،حدود ساعت 8 بود که یه خانوم 
جوونی رو سوار کردم..

میخواست بره بیمارستان قائم..
از آینه نگاش میکردم..

چشمای مشکی درشتی داشت با ابروهای کشیده
یه بینی قلمیو صورتی که نه خیلی بزرگ بود نه خیلی 

کوچیک لبای کوچیکیم داشت و یه جور لحن خاصی حرف 
میزد خیلی آروم و با ادب..

خیلی مرتبو منظم لباس پوشیده بود و یه جفت دستکشم 
دستش بود

حدس زدم که باید پزشک یا پرستار باشه!
سرحرف و باز کردمو گفتم؛ببخشید شما پزشکین!؟؟

 
لبخندی زدو گفت؛نه..چطور مگه!؟شبیه پزشکام!؟

 
سری تکون دادمو گفتم آخه  دستکش دستتونه!!معموال 

پزشکاو پرستارا اینطورین!!
 

از تو آینه نگاهی کردو گفت؛نه پزشک نیستم دارم میرم 
بیمارستان مادرمو بیارم خونه!ماسک و دستکش دارم چون 

فضای بیمارستان آلوده اس!!



 
حرفشو تایید کردمو گفتم؛بله دقیقا..خوبه که 

مراقبین..ایشا� خدا شفا بده!!
 

نگاه کردم تو آینه دیدم خیره شده بهم!!
 

سریع گفتم:مادرتونو میگم!!خدا شفاشون بده ایشا�!!
 

نگاهشو به بیرون دوختو با صدای بغض آلود گفت؛
ایشا�..خیلی ممنون..

 
ساکت شدو دیگه حرفی نزد..
رسیدیم جلوی در بیمارستان..

وقتی میخواست کرایه شو حساب کنه گفت..ببخشید میشه 
چند دقیقه صبر کنید تا مادرمو بیارم دوباره مارو برسونین 

خونه!
 

گفتم آره اشکالی نداره فقط اینجا نمیشه نگه دارم میرم 
جلوتر پارک میکنم..شمارمو نوشتم و کاغذو دادم بهشو گفتم 

اومدین بیرون بهم زنگ بزنین که گمم نکنین!
 

یه 20 دقیقه طول کشید 



تو ماشین نشسته بودم که یه نفر زد پشت شیشه!!
نگاه کردم دیدم خودشه..

سریع در و باز کردم و پیاده شدم دیدم یه زن مسنم همراشه..
گفتم چرا این همه راه اومدین زنگ میزدین میومدم جلوی در 

بیمارستان!
در جواب حرفم گفت..دیگه اومدیم..میشه صندوقو باز کنین 

یه مقدار خرتو پرت بزارم تو صندوق..
منم اومدم در صندوقو باز کردم یه مقدار لباسو فالکس چیز 

میز بود ازش گرفتم گذاشتم صندوق عقب ماشین..
همراه مادرش نشستن رو صندلی عقب و منم نشستم پشت 

فرمون و راه افتادم..
 

یکم که رفتیم گفتم..
خدا بدنده مادر!!

با یه صدای گرفته و مریض احوال گفت؛بدنبینی مادر..ایشا� 
که همیشه سالمت باشی!!

_قربونت برم مادر ایشا� که سایه ات باالسر دخترت باشه 
دیگه ام پات به هیچ بیمارستانی باز نشه!!

+خدا از دهنت بشنوه پسرم..ایشا� که دالرامم از من راضی 
باشه خیلی اذیتش کردم!!

 



اونجا بود که فهمیدم اسمش دالرامه!!
تا گفت دالرام چشامو از تو آینه دوختم بهش!!

خودشم به من خیره شده بود!
 

دالرام حرف مادرشو قطع کردو گفت!این چه حرفیه 
مادر..وظیفمه!

 
نه مادر چه وظیفه ای!!من به جز زحمت چیزی برات ندارم 
زندگیو جوونیتو گذاشتی پای من!وگرنه توام مثه هم سنو 
ساالت االن باید ازدواج میکردیو سر خونه زندگیت میبودی!!

 
 

بسه دیگه مامان..خودم دوسداشتم!!
 

مادرش شروع کرد به گریه کردنو هی ناله میکرد!!
دالرامم بغلش کرده بود و قربون صدقه اش میرفت تا آرومش 

کنه!!
بالخره بعد چند دقیقه مادر دالرام آروم شد منم برای اینکه 

فضا عوض شه یه آهنگ نسبتا شاد گذاشتم..
هردوتاشون ساکت شده بودن..

رفتیم تو یه محله به اسم رسالت..



جلوی در خونشون نگه داشتمو پیاده شدن..
منم پیاده شدمو وسایلشون از صندوق عقب درآوردم و 

براشون تا جلوی در خونه بردم..
دالرام مادرشو برد داخل حیاط

منم وسایلو گذاشتم پشت درو برگشتم سمت ماشین..روم 
نشد ازشون کرایه بگیرم!!نمیدونم چرا..اما یه جورایی 

باهاشون احساس همدردی میکردم!
 

رسیدم به ماشینو دروباز کردمو نشستم پشت فرمون..
سوییچو گذاشتم و استارت زدم..

ماشین روشن شد..تا اومدم راه بیفتم دالرام اومد بیرون برام 
دست تکون داد!!

 
_کجا دارین میرین کرایه تونو یادتون رفت!!!

+یادم نرفت!قابلتونو نداره!
_خیلی ممنون این چه حرفیه!کلی از کارو کاسبی افتادین!

چقد شد!؟
+گفتم که قابل شمارو نداره..برین پیش مادرتون..تنهاش 

نزارین!!کرایه نمیخواد..ایشونم مثه مادر خودم!!
_آخه اینجوری که نمیشه!!

+چرا نمیشه خوبم میشه!!خدا نگهدار مراقب مادرتون باشین!



 
 

زدم تو دنده و راه افتادم!تو آینه میدیم که دالرام وایساده و 
داره نگاه میکنه..یکم که دور شدم رفت تو حیاط و دیگه 

ندیدمش..
 

ساعت حدود 10 شب بود منم دیگه میخواستم برم خونه..
مسافر آخرو پیاده کردمو راه افتادم سمت خونه،تو حال 

خودم بودم که گوشیم زنگ خورد..
گوشیو برداشتمو جواب دادم..

صدای گریه از پشت تلفن میومد!!
هی میگفت مادرم حال حالش خوب نیست توروخدا خودتونو 

برسونین!!
سعی کردم آرومش کنم و گفتم چیشده!آروم باشین..

بهم گفت من همون خانوم سرشبیم که مادرشو از بیمارستان 
آوردین خونه..حال مامانم خوب نیس بباین باید دوباره 

ببرمش بیمارستان!
 

منم تلفتو قطع کردمو سریع خودمو رسوندم جلوی در 
خونشون..

 



رفتم داخل و باکمک خودش مادرشو آوردیمو گذاشتیم تو 
ماشینو راه افتادیم سمت بیمارستان!

 
اصال حالش خوب نبود و مدام بیتابی میکرد..

سریع رسوندمش بیمارستان هاشمی نژاد مشهد..
مستقیم بردنش تو اورژانس..

دالرام میخواست بره داخل اما بهش اجازه ندادن!
اونم اومدو یه گوشه نشست و زار زار گریه میکرد..

رفتم نزدیکش میخواستم دلداریش بدم اما نمیدونستم چی 
بگم!!یکم منمن کردمو گفتم گریه نکنین ایشا� خوب میشه!با 
گریه که چیزی عوض نمیشه فقط حال خودتون بدتر میشه!

منم کاری ازم برنمیاد اعصابم خورد میشه!پاشین اینجا 
نشینین خوب نیس..برین یه آبی به دستو صورتتون بزنین!
انگار یکم آروم شد..بلند شدو رفت یه آبی به صورتش زدو 
برگشت..منم تو سالن انتظار بودم..وقتی اومد باهم رفتیم 
جای مسعول اورژانس ..ازش پرسیدیم حال بیمارما چطوره!؟

جواب داد فعال که بهشون یه سروم زدیم..خوابیدن..
یه برگه بهمون دادو گفت برین پذیرش..

دوتایی رفتیم پذیرش..



من یه کنار وایسادمو دالرام رفتو با خانومی که پشت 
کامپیوتر نشسته بود صحبت میکرد..

بعد از چند دقیقه دیدم با یه قیافه گرفته اومدم پیشم..انگار 
میخواست یه چیزی بگه اما روش نمیشد

 
پیش دستی کردمو گفتم:چیزی شده!؟؟

_اووووم نه چیزی نیس!!
+ولی انگار میخواین یه چیزی بگین!!

تا اینو گفتم دوباره اشک تو چشماش جمع شدو یکم رفت 
عقبو کنار دیوار وایساد!!

 
رفتم جلو بهش گفتم؛چرا گریه میکنین!؟؟چی گفت مگه!!؟؟

 
بهم گفت:دفترچه بیمه شو نیاوردم!پولم کمه!میگه تا پولو 

ندین بستریش نمیکنیم!!
 
 

یه لبخند ریز زدم و گفتمممم..وااااای خدااا منو سکته دادین!!
اینکه گریه نداره..

کارتمو از جیبم در آوردمو گرفتم سمتشو گفتم؛بفرمایین اینم 
کارت...برین حساب کنین انقدم گریه نکنین!!

 



خیره شده بود به من!روش نمیشد کارتو بگیره!!
 

گفتم بگیرین دیگه!!برین حساب  کنین  دیر شد!
 

سرشو انداخت پایین و دستشو آورد جلو کارتو گرفت!!
بدون اینکه سرشو بیاره باال..آروم گفت..خیلی ممنون اگه شما 

نبودین نمیدونم چیکار میکردم!!!
 

منم خندیدم و گفتم..نمیخواد کاری کنین..سرتونو بگیرین باال 
انقدم گریه نکنین زود برین حساب کنین بیاین تا پشیمون 

نشدددددم!!
 

با این حرفم سرشو آورد باال یه لبخند زدو رفت سمت 
پذیرش..حساب کردو اومد و کارتمو داد..

گفتم خب دیگه شما اینجایین!؟؟
من دیگه برم که صبح باید برم سرکار!!

 
نگام کردو گفت..نه همراه اجازه نمیدن بمونه..

گفتم..اء..حاال چیکار میکنین پس!؟؟میرین خونه!؟؟
دالرام گفت..آره دیگه چاره ای نیس..

گفتم خیله خب پس خودم میرسونمتون!



تعارف کردو گفت..نه دیگه خودم میرم!!
اخمامو توو هم کردمو گفتم این چه حرفیه اینوقت شب 

نمیزارم تنها برین..خودم میبرمتون!
 

دوتایی از بیمارستان اومدیم بیرون و نشستیم تو ماشین..
راه افتادم سمت خونه که دالرام و برسونم..

اما بدجوری گرسنه ام بود..
یه نگاه به ساعت انداختم..دیددم واای ساعت 11:30 شده..

نزدیک یه رستوران نگه داشتم!!
دالرام گفت...چرا وایسادین!!

خندیدمو گفتم..چون روده کوچیکه داره روده بزرگه رو 
درسته قورت میده!!

پیاده شین بریم یه چیزی بخوریم بعد بریم!
آخه من بدجوری گرسنمه..حتما شما هم چیزی نخوردین!!.

دالرم گفت..چیزی نخوردم ولی خب ممنونم..میل ندارم تو 
این وضعیت!!

گفتم کدوووم وضعیت!!االن شما شام نخورین چه اتفاقی 
قراره بیفته که با شام خوردنتون نمیفته!!

پیاده شین بریم..



بالخره با اصرار من دالرام از ماشین پیاده شد و باهم وارد 
رستوران شدیم رفت یه گوشه نشستیم..

من گفتم خیلی وقته قورمه سبزی نخوردم پس قورمه سبزی 
سفارش میدم..شما چطور!؟

_من...!؟گفتم که میل ندارم..ممنون
+ای بابا باز که ساز مخالف زدین..اصال اینجوری من از گلوم 

پایین نمیره..یه چیزی انتخاب کنین دیگه..
_باشه پس منم همون قورمه سبزی..

 
پیش خدمت و صدا زدمو گفتم..

دوتا قورمه سبزی با دوتا نوشابه مشکیو دوتام ماست تک 
نفره..

 
پیش خدمت رفت و منو دالرام نشسته بودیم منتظر که 

شاممون و بیارن...
دالرام گفت؛ببخشین من هنوز اسمتونو نمیدونم!

گفتم..من بابکم..
جواب داد..بابک!!چه اسم قشنگی!!

گفتم؛جدی!؟
_آره..چطور مگه!؟؟

+هیچی آخه تا حاال کسی نگفته بود بهم!!



_آها..اسمتون هم قشنگه هم یه اسم تاریخیه!!
+عجب!!معلوم سرتون تو کتابه!!درس میخونین!!؟
_درس!؟؟نه بابا میرم سرکار..ولی کتابم میخونم!

+جدی!؟چه کاری!؟
_تو مهد کودک کار میکنم..

+خوبه..
_شما نمیخواین اسم منو بپرسین!؟؟

 
قبل اینکه جوابشو بدم..شاممون و آوردن و گذاشتن رو میز..
دالرامم بشقابشو گذاشت جلوشو قاشق چنگالشو برداشت 
میخواست شروع کنه به خوردن شامی که میگفت میل 

نداره!!از سوالیم که از من پرسید پاک یادش رفت!!
دالرام چند قاشق خوردو منم فقط نگاش میکردم!!

با خنده گفتم...نوش جان دالرام خانوم!!
 

تا اینو گفتم پرید تو گلوشو چندتا سرفه پشت هم کردو بعد 
گفت...شما اسم منو میدونستین!؟؟از کجا!!؟

 
خندیدمو گفتم..حافظه تونم که ضعیفه!

 
با تعجب پرسید برای چی!؟



خنده مرموزانه ای کردمو گفتم ..آخه چند ساعت پیش تو 
ماشین مامانتون صدا زد دالرام!!یادتون رفت!!!

 
خندیدو گفت..آره راست میگین..

حواسم پرته...
 

گفتم اشکالی نداره..راستی شما با مادرتون تنها زندگی 
میکنین!؟خواهری برادری!!؟

 
دالرام سفره دلشو برام پهن کردو گفت..

پدرش دوتا زن داشته مادرش و زن دیگه اش..
مادر دالرام زن اول پدرش بوده اما چون بچه دار نمیشده 

مادربزرگش پدرشو مجبور کرده تا دوباره ازدواج کنه تا بتونه 
بچه دار بشه..

یکسال بعد ازدواج دوباره پدرش؛مادر دالرام باردار میشه و نه 
ماه بعدم دالرام بدنیا میاد..

دالرام دوتا برادر و یه خواهر ناتنی داره که از همسر دوم 
پدرشه..

بابای دالرام چند سالی میشه که فوت کرده و همین خونه و یه 
پولی که هر ماه میاد به حسابشون چیزی براشون نزاشته..



در واقع هرچی که بوده زن باباش و بچه هاش قبل مرگش از 
چنگش در آوردن..

حاال دالرام مونده و مادر مریضش..
 

اونشب کلی برام درددل کرد..
بهش گفتم چرا ازدواج نکردی!؟؟

 
آهی از ته دل کشید و گفت..بخاطر شرایط مادرم کسی حاضر 

نیس باهام ازدواج کنه..منم نمیتونم بیخیال مادرم بشم..
یبارم تا نزدیک عقد پیش رفتیم اما خواستگارم گفت یا من یا 

مادرت..منم گفتم که نمیتونم مادرمو تنها بزارم!!
االنم ترجیح میدم از مادرم مواظبت کنم..

 
حرفش که تموم شد گفتم..چی بگم واال هرکی برای خودش 
یه سری مشکالت داره دیگه..ایشا� که مادرتونم زود خوب 

میشه..
دالرام گفت..همش من حرف زدم..شما چی ازدواج کردین!؟؟

 
یه مکثی کردمو گفتممم...اوووووم نه ازدواج نکردم..

مشکوک شدو گفت چرا مکث کردین پس!؟؟
هیچی واال...



دالرام خندیدو سرشو تکون داد..
 

بعد از خوردن شام از رستوران اومدیم بیرون و نشستیم تو 
ماشینو راه افتادیم سمت خونشون..

 
تو ماشین گفتم .راستی شما امشب میخواین تنها بخوابین!؟

نمیترسین!؟
 

نه نمیترسم تازه دختر همسایمون هست..زنگ میزنم میاد 
پیشم..نگران نباشین..

 
میگم اگه میترسین زنگ بزنم خواهرم بیاد شب پیشتون 

بخوابه که نترسین!!
 

نه خیالتون راحت من نمیترسم..
 

خیله خب..هرطور که راحتین!
 

رسیدم جلوی در حیاطشون..ازم کلی تشکر کردو از ماشین 
پیاده شدو رفت ...

منم داشتم نگاش میکردم..



رسید جلوی در کلیدو انداختو دروباز کرد اما قبل اینکه بره 
داخل برگشتو نگام کردو یه لبخند زدو برام دست تکون دادو 

رفت داخل حیاطو درو بست!!
یکم صبر کردم دیدم حدسم درست بود..ازدختر همسایه 

خبری نیستو الکی گفته که خیال منو راحت کنه..
 

بااینکه هوا نسبتا سرد بود اما دلم نیومد برم...
صندلیو خوابوندم همونجا دراز کشیدم که بخوابم..تا حواسم 

بهش باشه!!
 

چشامو گذاشتم روهم..با اینکه سردم بود اما قصد رفتن 
نداشتم..

 
نمیدونم چقد گذشتو ساعت چند بود که یکی زد رو شیشه 

ماشین!!
 

بلند شدم ببینم کیه که دیدم دالرامه!!
لبخندی زدمو شیشه رو دادم پایین!!

 
سالم کردم اما خیره شد بهمو دندوناشو فشار داد روهم 

گفت:شما چرا اینجا خوابیدن!؟چرا نرفتین خونه!؟



منم گفتم شما چرا زنگ نزدین دختر همسایتون بیاد!!!
 

دالرام سری تکون داد د گفت امان از دست شما!!!!
بعد یه پتو و یه بالشتو گرفت باال و گفت..بیاین حداقل اینارو 
استفاده کنین تا سرما نخورین!!بعدم مگه شما صبح نمیرین 

سرکار!!
 

پتو رو ازش گرفتمو گفتم..ممنون..به موقع بود..نه فردا رو 
مرخصی گرفتم...نمیرم سرکار!!.

با تعجب گفت،چراااا!؟یه وقت براتون بد نشه!!!
گفتم نه بد نمیشه..شما برین بخوابین من اینجام که شما 

نترسین..صبحم باهم میریم بیمارستان!!
 

دالرام دوباره سری تکون دادو گفت..فقط میتونم بگم 
شرمندتونم..

 
خندیدمو گفتم دشمنتون شرمنده باشه...شب بخیر..

 
ساعت 8 صبح بود که دالرام از خونه اومد بیرون من پتو 

مرتب تا کردمو گذاشتم رو صندلی عقب..
خودمم اماده نشسته بودم تا دالرام بیاد..



وقتی اومدد دید من سرحال نشستم پشت فرمون تعجب 
کردو گفت!!شما بیدارین!؟من تازه اومدم که بیدارتون کنم 

گفتم حتما خوابین!!!
 

خندیدمو گفتم من هر روز 6 صبح میرم سرکار..معلومه که 
بیدارم!بشینین بریم..

نشست تو ماشینو منم ماشین روشن کردمو راه افتادم..
یکم که رفتیم یه ساندویچ نون پنیر از تو کیفش درآوردو 

گفت؛بفرمایین اینو برای شما آوردم..
منم ازش نشکر کردمو ساندویچو گرفتم..بعدم ازتو پالستیکی 
که تو دستش بود یه فالکس در آورد با یه لیوان و برام چایی 

ریخت و بهم گفت..اینم مال شماس..
برگشتمو نگاش کردم...

اونم نگام کرد..
نمیدونم چی شد ولی انگار نگاهمون بهم گره خورد!!

همینطوری بدون هیچ حرکتی به هم نگاه میکردیم که یهو 
حس کردم یه چیزی اومد تو خیابون!!تا برگشتم نگاه کردم 

دیدم یه خانوم وسط خیابونه
پامو گذاشتم رو ترمز...



ماشین صدای وحشتناکی دادووو هر طوری بود تو یکی 
قدمیش نگه داشتممم!!

اما لیوان چایی چپه شد رو دستو پای دالرامو دستش 
سوخت!!اصال حواسم نبود وسط خیابونمو نزدیک بود بزنم به 

یه آدم!!فقط حواسم رفت پی اینکه ببینم دالرام چیزیش 
نشده باشه!!

هی میگفتم..شما خوبین!!؟چیزیتون که نشد!!آخ ببخشید 
تقصیر من بود!!اصال اجازه نمیدادم حرف بزنه!!صدای بوغ 

ماشینا بلند شد..
هی پشت هم..بووووووووغ بوووووووغ بووووووووغ!!

دالرام گفت من خوبم حرکت کنین سرم رفت!!!!
با عجله ماشینو روشن کردمو رفتم یکم جلوتر زدم کنارو نگه 

داشتم...
دستش حسابی قرمز شده بود..

 
از ماشین پیاده شدمو رفتم سریع یه خمیردندون گرفتم و 

برگشتم یه تیکه دستمالم از صندوق عقب پیدا کردم 
درماشینو باز کردمو گفتم..

دستتون بیارین جلو..



خیس عرق شده بودم..اصال دست خودم نبود ضربان قلبم 
رفته بود باال!

دالرام اینو کامال فهمیده بود...سعی کرد آرومم کنه و گفت؛من 
خوبم آروم باشین چیزی نشده!!

اما من دوباره گفتم نه شما االن داغین متوجه نمیشین بزارین 
ببندمش تا عفونت نکرده!!

دستشو آورد جلو منم یکم خمیر دندون ریختم رو دستشو با 
دستمال دستشو بستم!!

گفتم خوبه!؟االن نمیسوزه!؟؟
 

دالرام گفت:ممنون خوبه خودتون اذیت نکنین!!
 

یکم آروم شدمو  دالرامو رسوندم بیمارستان..
دالرام رفت پیش مادرش منم ازش خداحافظی کردمو رفتم 

خونه..
بعداز ظهر اونروز دالرام زنگ زد منم رفتم دالرامو مادرشو 

دوباره رسوندم در خونشون..
میخواستم برگردم که دالرام اصرار کردو ازم خواست برم 

داخل و یه چایی بخورم حداقل..
 

منم قبول کردمو رفتم داخل..



یه حیاط نقلی کوچیک و یه خونه با یه آشپزخونه کوچیک و 
یه حالو یه اتاق خواب بیشتر نداشت..

 
روی مبل نشسته بودم..

دالرام مادرشو برده بود تو اتاق خواب..
بعد از چند دقیقه اومدو رفت تو آشپزخونه و دوتا استکان 

چایی ریخت اومد نشست رو به روم..
سینی چایی روهم گذاشت رو میز..

ساکت بودمو چیزی نمیگفتم که خود دالرام سر حرفو باز 
کردو گفت..این تموم چیزیه که پدرم برای ما گذاشته..

برعکس اون یکی زنش که خونش تو باال شهره و بچه هاش 
هر کدوم یه ماشین زیر پاشونه..تازه هنوزم چشمشون دنبال 

این خونه اس!!
 

در جواب حرفاش هیچ حرفی برای گفتن نداشتم واقعا..
فقط گفتم ایشا� که همه چی روبه راه میشه..فقط میدونم 

با آهو افسوس مشکلی حل نمیشه..نباید امیدتو از دست 
بدی..منم از این به بعد هر کمکی ازم بربیاد براتون انجام 

میدم..
 



چاییمو خوردمو از دالرام خداحافظی کردمو از حیاط خارج 
شدم..

اومدم خونمون..
اونروز گذشت و تموم شد اما منو وارد بخش جدیدی از 

زندگی کرد..
تا اونروز هرگز دوسداشتنو تجربه نکرده بودم اما از اونروز به 

بعد یه چیزایی تو وجودم شکل گرفت..
من عشقو نمیشناختم نمیدونستم اسم این حسی که همه 

وجود منو احاطه کرده عاشق شدنه..
بهش وابسته شده بودم بهش عالقه مند شده بودم اما جرات 

گفتنشو نداشتم..
روزی یکی دوبار بهش زنگ میزدم و حال خودشو مادرسو 
میپرسیدم و بهش میگفتم چیزی کم و کسر ندارین!؟؟
دالرامم با یه لحن آرومی جوابمو میدادو ازم تشکر 

میکرد..حس میکردم دالرام همون حسی رو داره که من دارم 
اما اونم دقیقا مثل من جرات گفتنشو نداشت..شایدم منتظر 
بود که من خودم پا پیش بزارم حرف دلمو بگم..یه روز تو 
انبار مشغول کار بودم تصمیم  گرفته بودم که امروز دیگه 

حرف دلمو بگم..



تو حال خودم بودمو قفسه ها رو مرتب میکردم که گوشیم 
زنگ خورد..خود دالرام بود..

 
رفتم یه جای خلوت تا بتونم راحت تر حرف بزنم..

بعد از احوال پرسی معمول بهش گفتم ببخشید دالرام خانوم 
میشه یه چیزی بهتون بگم!!

_بله بفرمایین....
+نمیدونم چجوری بگم..

_راحت باشین...
+راستش خیلی وقته که میخوام یه چیزیو بهتون بگم...اما 

نمیدونم چطوری بگم!
_گفتم که راحت باشین...

+راستش...راستش....اممم راستش...چشماممو بستمو گفتم.. 
دیگه نمیخوام بهتون بگم دالرام خانوم!!میخوام بهت بگم 
دالرام!!میخوام بگم که بهت عالقه دارم..خیلیم عالقه دارم!!

میخوام دالرام من باشی!!!میشه!!!؟؟؟
هیچ جوابی ندادو فقط سکوت کرد!!!

گفتم ببخش که با حرفام ناراحتت کردم اما امروز دیگه طاقت 
نیاوردم!!!معذرت میخوام...

 



پرید وسط حرفمو گفت..نه اصال نیازی به عذر خواهی 
نیس..شما خیلی پسر خوبی هستین..اما خودتون شرایط منو 

میدونین!!فکراتونو کردین!؟؟؟
 

نفسی به راحتی کشیدمو گفتم...آره به همه چی فکر کردم من 
هیچ مشکلی با مادرت ندارم خودم ازش مراقبت میکنم..قول 

میدم!!
 

دالرام گفت..اگه اینطوریه پس من حرفی ندارم!!
 

گفتم یعنی...جوابت مثبته!!!؟
 

_آره..
 

همینکه گفت آره از خودم بیخود شدمو داد زدم خیلی ممنون 
خدایا شکررررررت....

صدای خنده دالرام از پشت گوشی میوومد..
منم میخندیدمو میگفتم ممنونم واقعا خوووشحاااالم..

 
گوشیو قطع کردمو با لب خندون برگشتم تو انبار..

خانوم سلیمی همکارم و مسعول انبار بود..
تا منو دید خندیدو گفت..خبریه آقا بابک!!!؟



منم خندیدمو گفتم چطور مگه!!؟
بهم گفت..آخه تا حاال ندیدم گوشیت زنگ بخوره و بری یه 

جای خلوت!!!پس حتما یه خبریه!!
 

خندیدمو گفتم...آره مچمو گرفتی!!راستش یه مدتیه یه 
خانومیو میشناسم..امروز بهش پیشنهاد ازدواج دادم!!

 
_جدی!!؟اون چی گفت!!؟؟؟قبول کرد!؟؟

 
+آره...!!

 
_خب به سالمتی..ایشا� که خوشبخت بشی...

+ممنون..خیلی خوشحالم..
_معلووومه که خوشحالی!!راستی همه چیو بهش گفتی!؟؟؟

 
+راستش نه!!
_چرا!؟؟؟؟

+آخه ترسیدم بهش بگم!!معلوم نیس اگه بدونه قبال چیکاره 
بودم بازم منو بخواد!!بعدشم من عوض شدم من دیگه آدم 

سابق نیستم پس لزومی نداره که بدونه!!
 

_نمیدونم چی بگم آقا بابک هرطور که خودت صالح میدونی..



 
 
 

پایان فصل اول..
این داستان ادامه دارد..
نویسنده..کمال فرزادپور
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