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 به نام خدا

 

 یدریح می: مرسندهینو

 رمان: سکاندار عشق نام

 داستان: عاشقانه ژانر

 

 1 فصل

و منتظر  دمیکردم و لباس فرم پوش یمیمال شیشدم، صبحونه خوردم و آرا داریاز خواب ب یآالرم گوش یبا صدا صبح

شرکت  کیبه فرودگاه برسونه. من مهماندار  میرو داشت شیکه پ یپرواز یشدم تا من رو برا یمیرح یاومدن آقا

 من اومد کنارم و گفت: یبودم . مادرم با سر و صدا ییمایهواپ

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 دالرام مواظب خودت باش. ـ

 و گفتم: دمیمادرم رو بوس ی گونه

 مواظبم . شهیمامان خوشگلم من هم ـ

 ...فتهیواست ن یوقت اتفاق هینکرده  ییرو دارم که خدا نی...! همش استرس ایمواظب یلیآره خ ـ

 ، انقدر نگران نباش. فتهیواسه من نم یاتفاق چیه ـ

رفتم  نییکردم و داخل آسانسور شدم و پا یدادم و از مادرم خداحافظ انیپا یشگیبحث هم نیزنگ در به ا یصدا با

 میکار شد نیمن بود که باهم وارد ا یاز دوستا یکیشدم . الهام هم زودتر از من سوار شده بود .الهام  نیو سوار ماش

 .میبا هم بود شهیو هم

 کرد! یم یرانندگ اطیبود و با احت یهم مرد خوب یمیرح یکردم.آقا یو الهام سالم و احوالپرس یمیرح یآقا با

پرواز و  تیکه خلبان و مهمانداران و امن ی. اتاق میشد نگیفیو وارد اتاق بر میوارد فرودگاه شد یساعت میاز ن بعد

رو در  یو مدت زمان پرواز و .... اطالعات ییهوا یو چالش ها یجو تیپرواز حضور دارن تا در مورد وضع نیمهندس

 تی، امن یعیسم ی، کمک خلبان آقا یاعتماد یخلبان آقا کیاز  اپرواز(  م یپرواز )خدمه  یما قرار بدن. کُرو اریاخت

مهماندار که  یو تعداد کبختین دیسع یتشکر، سرمهماندار آقا یاز آقا، مهندس پرو یو معصوم یصادق انیپرواز آقا

 شد.  یم لیتشک میمن و الهام جزوشون بود

.  میحرکت کرد مایپرواز به سمت هواپ یما قرار داد با کرو اریاطالعات الزم رو در اخت یاعتماد تانیکه کاپ نیاز ا بعد

 گفت: د،یخند یکه م یالهام در حال

 !یستینگاهش به سرکار خانومه که تو هم اصال تو باغ ن مایداخل هواپ میاومد یاز وقت چارهیب کبختین نیدالرام ا ـ

 ؟یگ ینه! راست م یـ وا 

 .یفهمیم نیدختر خوب، خودت بب هیدروغم چ ـ

 دونستمیبه من زد که نم ینگاه کردم و با نگاه من لبخند کبختیحرف تعجب کرده بودم به ن نیکه از ا یمن در حال و

 گفت:  ومدی یکه به سمت ما م یدر حال کبختیبزارم؟! ن یبه حساب چ

 .دیکن کیمنم تو بحثتون شر  زیعز یخانوم ها ـ
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 ییجورا هیکه سرمهماندار بود و  نیبود و با ا یپسر مودب و شوخ و مهربون کبختیسر داد. ن یبانمک یخنده ا و

 داشت ... یاما طرز برخورد و منش خوب دادیشد و به ما دستور م یما محسوب م سیرئ

 رو داد: کبختیکه در خود داشت جواب ن یبا آرامش الهام

در  یمجرد تیوضع نیو از ا یت بکن ندهیبه حال آ یفکر هی دیگفتم که با یداشتم به دالرام جون م کبختین یآقا ـ

 . یایب

خندم گرفت چون خودش مجرد بود و  داشت  یلیخ حرف الهام نیبا بهت به الهام نگاه کرد و من تو دلم از ا کبختین

 کرد، من بالفاصله گفتم:  یم حتیمن رو نص

  ؟یزن یکه م هیحرفا چ نیالهام ا ـ

 زد گفت: یتو چشماش موج م یکه نگران یدر حال کبختین

 ه؟یمگه خبر ـ

و پنج سالمه. االنم وقت  ستیفکرا بکنم حاال حاالها وقت دارم، تازه من ب نیزوده واسه من که بخوام از ا یلینه خ ـ

 . ستیحرفا ن نیا

 بحث خاتمه دادم. نیکه بهش رفتم به ا یکه از الهام گرفتم و چشم غره ا یشگونیبا ن و

رفت. مسافران کم کم  یا گهیراحت شد و به سمت د الشیو خ دیکش یقینفس عم هی کبختیحرفم ن نیگفتن ا با

 تیمخصوصشون هدا یو هر کدوم رو به سمت صندل میاونها استقبال کرد از زبانیشدن و ما به عنوان م مایوارد هواپ

 .ممخصوص خودم نشست یبه مسافران در صندل یی. پس از خوش آمدگومیکرد

 .میگشت یبه تهران بر م میکه در اون جا داشت یبود و بعد از توقف کوتاه رازیمون به سمت ش پرواز

 بودم و عاشق کارم، اما مادرم مخالف بود...! یو خارج یداخل یشد که مهماندار پروازها یم یدو سال من

خودمون رو  ندهیآ یروزها یرو بهمون دادند تا برا مونیو برنامه کار میوارد اتاق مخصوص شد میدیتهران که رس به

 رو به الهام گفتم: یساعت پرواز با خوشحال دنی. من با دمیآماده کن

 .میواز دارخوب شد چهار روز تو هفته پر یلیخ ـ
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 بود گفت: یناراض هیقض نیکه از ا یدر حال الهام

 . تونمینم یطور نیسفر برم که ا هیبه  خواستمیدالرام م یوا ـ

 .گهید یخوب تو هم کال در حال سفر ـ

 دوست دارن من باهاشون باشم.  یلیمنظورم با پدر و مادرمه، خ ـ

 . یبر یتونیم یکم صبر کن هی ـ

 گفتم: دمیخند یکه م یافتادم و همونطور کبختیحرف الهام به ن ادی

 . میدار تیکنه ن یاالن فکر م ،یزد کبختین شیبود که پ ی! اون چه حرف؟یآخه تو آزار دار ـ

 اقدام کنه. عیترس از دست دادن تورو داشته باشه و سر رتتیبگ ادیمن اون حرف رو زدم که اگه قراره ب ـ

 ؟یکارو کرد نیزده بود که ا یحاال اون مگه حرف ـ

 زد و گفت: ییلبخند پر معنا الهام

 نگاهش از صد تا حرف بدتر بود. ـ

 سرو تهت. یب یحرفا نیالهام با ا الیخیب ـ

 مارو به خونه هامون برسونه... یمیرح یو آماده شدم تا آقا دمیخند و

بغلش کردم  یرو کنار گذاشتم و با خوشحال فمیک ایدختر خواهرم دن اناید دنیخونه رو باز کردم و وارد شدم و با د در

 گفت: نشیریبا اون زبون ش انای. ددمشیو بوس

 سالم خاله دالرام. ـ

 . یاومد یکرد یسالم قربونت برم، چه خوب کار ـ

 دلم برات تنگ شده بود خاله جونم. ـ

 دلم برات تنگ شده بود. یبشه خاله. منم کل کتیقربون اون دل کوچ ـ
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 .دمشونیسالم کردم و  بوس ایتو بغلم بود به مادر و دن ناایکه د یدر حال و

به اون و همسرش  انارویخدا د شیشد که ازدواج کرده بود و چهار سال پ یم یخواهر بزرگتر من بود که پنج سال ایدن

 محمد داده بود و در حال حاضر هم باردار بود.

 و  گفت: شمیاومد پ مادرم

 دخترم؟ یخوریغذا م ـ

 ممنون مامان، غذا خوردم. ـ

 گفت: ایبه آشپزخانه رفت. دن و

 حالت خوبه؟  ـ

 .زمیخداروشکر خوبم عز ـ

 .ایشیم فیضع ینجوریکم به خودت استراحت بده، ا هی ـ

 یازیباور کن من حالم خوبه. به استراحت ن یپرت کرده ول یدونم مامان در نبود من کل یخوبم. م یلیباور کن من خ ـ

 ست. هودهیشما ب ینندارم. نگرا

 .میکن یماهم قبول م یخوب یگی. حاال که خودت ممیکن یتو فکر م یما فقط به سالمت ـ

 گفتم: یبا خوشحال ییوارد شد و من در حال برداشتن چا ییچا ینیبا س مادرم

 چسبه.  یاالن در کنار شماها م ییچا نیا ـ

 زد و گفت:  یلبخند مهربون مادرم

 نوش جونت دخترم. ـ

هم  ایکردم و با دن یکم باز هیو باهاش  شمیاومد پ انایدلخواهش نشست. د الیسر یرو روشن کرد و پا ونیزیتلو و

 استراحت کنم.  یخواستم تا برم ساعت یبعد اجازه ا یصحبت کردم و کم

 .دمیگرفتم و موهام رو شونه کردم و خواب یاتاقم شدم و دوش وارد
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بوسش کردم و  یبود. به آروم دهینازش خواب یکه با اون چهره  دمیکنارم د انارویزدم و د یشدم و غلت داریخواب ب از

 رفتم. ییرایاز جام بلند شدم و به سمت پذ

خواستگار من بود و من جواب رد بهش داده  یبود که زمان نیدوست محمد، شاه یکردن از عروس فیمشغول تعر ایدن

 بودم!

 کردم و به مادرم گفتم: ونیزیتلو دنیهارو نداشتم. خودم رو سرگرم د فیتعر نیا ی حوصله

 اد؟ی یم یبابا ک ـ

 .دهیکم کارش طول کش هی اد،یب گهید یاحتماال تا هفته  ـ

کرد و با توجه به کارش  یم یساختمان ساز رانیا یشمال یمهندس ساخت و ساز بود و در تهران و شهرها پدرم

 مناطق بود. نیدر رفت و آمد به ا شهیهم

 خواب بود به خونشون رفتن.  انایکه د یو محمد در حال ایو خنده تموم شد و آخر شب دن یشب با خوش اون

زمان رو به مادرم  نیخواستم ا یاستراحت کردن داشتم و م یبرا یمون ساعت ده شب بود و من وقت کاف پرواز

کردم که مادرم به داخل  یم شیو آرا دمی.لباس پوشمیهامون رو انجام بد دیتا خر میبر یاختصاص بدم و به فروشگاه

 اتاقم اومد و گفت:

 ؟یدخترم آماده شد ـ

 شدم گفت: یآماده م عیکه سر یمن در حال و

 مامان. من آمادم. میبر  ـ

 میگشت یکه کل نی. بعد از امیکن دیتا خر میمون رفت یشگیو به فروشگاه هم میشد نیو سوار ماش میرفت نگیپارک به

 . میخونه حرکت کرد یبه سو میانجام داد دامونمیو  خر

 .میاومد دنبالم و به سمت فرودگاه حرکت کرد یمیرح یآقا شهیبود که مثل  هم شب

 که تو صداش بود گفت: یبا طنز الهام

 مظلوم شده بود.  یلیزد خ یحرف م یجور خاص هی یاعتماد تانیدالرام کاپ ـ
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 شده بودم گفتم: تانیکاپ یناراحت یمن که متوجه  و

 ناراحت بود. یلیـ آره خ 

 گفت: یبا کنجکاو الهام

 شده. یفهمم چ یباالخره م یدونم ول ینم ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از

 ؟یکار دار رمردمیبه اون پ ـ

 در حال خنده به من گفت: الهام

 هم جوونه.  یلی. خستین رمردیاون پ ـ

 گفتم: الهام یصحبت ها یادامه  در

 . هیهم دوست داشتن یلیخ ـ

 به خود گرفته بود گفت: یبا نمک یمالکانه  ی افهیکه ق یدر حال الهام

 نگو. ینجوریخوره، ا یبر م رتمیبه غ ـ

 و گفتم: دمیخند

 .وونهید ـ

 یمیشه گفت صم یبود و م ییداشت و دختر شاد و مهربون بذله گو یدوست پنج ساله من بود که اخالق خوب الهام

 دوستم بود. نیتر

و سرم رو  دمیخودم د یرو رو کبختین ی رهیو من نگاه خ نمیرو بب کبختیبا چشمک به من اشاره کرد که ن الهام

 انداختم. نییپا

 بهش نداشتم. یحس چیخوندم که به من عالقه داره . اما من ه یچشم هاش م از

 گذشت. کبختیدار ن یمعن یالهام و نگاه ها یروزم با وجود حرفا اون
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 2 فصل

شدم و به محل کارم  یمقرر آماده م یو من رأس ساعت ها فتادین یدیکه مشغول کار بودم اتفاق جد یهفته ا کی در

 کردم. یکه داشتم عمل م یفیرفتم و به وظا یم

 از کارم به خونه اومدم و مادر و پدرم رو صدا زدم. بعد

 ست؟یخونه ن یمامان، بابا، کس ـ

از طرف مادرم به گوشم  یغامیتلفن رو زدم و پ ریغامگی. دکمه پستیخونه ن یو مطمئن شدم کس دمینشن یجواب

 خورد:

 . قربانت.می. فکر نکنم که شب برگردایب یاگه تونست م،یدخترم ما امشب خونه خواهرت ـ

 کردم. یاستراحت م دیو با میواز داشتصبحم پر میساعت دو و ن ا،یشد که برم خونه دن یخسته بودم و نم یلیخ

غذا رو برداشتم و گرم کردم و خوردم.حس تلفن کردن هم نداشتم. به حموم رفتم و  خچالی یآشپزخونه و از تو رفتم

 و به استقبال خواب رفتم. دمیتختم دراز کش یمفرط به رو یدوش گرفتم و با خستگ
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 یپ یساعت و تماس ها دنیبه ساعت نگاه کردم و از د یشدم و با خواب آلودگ داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با

 یخودم رو به پرواز م دیتختم نشستم. خواب مونده بودم و با یو رو دمیو الهام از جام پر یمیرح یآقا یدر پ

 شه،یروشن نم چراغ دمیاتاقم رو روشن کنم که د اغکه داشتم از جام بلند شدم که چر یرسوندم. با استرس فراوان

 ساعت تا پرواز فرصت داشتم. کیبرقا رفته بود  و من فقط 

 نیو سوار ماش نگیکردم و بدو بدو رفتم پارک یمیمال شیو آرا دمیکرده بودم لباس فرم پوش دایکه پ یحال بد با

رو پارک کردم. تو دلم  نمیفرودگاه رفتم و ماش نالیبه سمت فرودگاه حرکت کردم.به داخل ترم ادیشدم و با سرعت ز

 برسم. نگیفیبر یکردم که حداقل به آخرا یدعا م

بود و  ختهیپاشنه بلندم بهم ر یکفش ها ی. آرامش سالن با صدادمیرو دو نگیفیتمام وجود سالن مربوط به اتاق بر با

در  دمیاتاق رس به ی. وقتدمیدو یکردن و من سراپا خجالت شده بودم که با لباس فرم م یهمه به سمت من نگاه م

که بهم اجازه ورود  نیو در اتاق رو زدم و قبل از ا زاشتمقلبم گ یزد دستم رو رو یکه ضربان قلبم تند تند م یحال

 گفتم:  یاعتماد تانیکه سرم رو بلند کنم رو به کاپ نیداده بشه در رو باز کردم و نفس زنان به داخل رفتم و بدون ا

 خوام که... یمعذرت م ـ

 .دمیرو د یمرد جوون، بلند قامت و پر جذبه ا هیاون  ینگاه کنم که به جا تانیبه کاپ خواستم

 و محکمش گفت: یجد یکه به من نگاه کنه به در اشاره کرد و با صدا نیاون مرد بودم که بدون ا یابیحال ارز در

 !رونیب ـ

 بهش گفتم: یرو نداشتم با ناراحت یبرخورد نیکه انتظار چن یدر حال من

 بدم. حیمن توض دیاجازه بد ـ

 تمام گفت: تیجد با

 !رونیگم،  ب یم گهید کباریگفتم،  یمن چ دیکه شما متوجه نشد نیمثل ا ـ

اومدم و فکر  رونیبزنم و با بهت تمام از اتاق ب یشده بودم نتونستم حرف ریتازه وارد غافلگ نیکه از برخورد ا من

 بود؟ ومدهین یاعتماد تانین هرجور که دوس داره برخورد کنه! چرا کاپده با م یکه به خودش اجازه م هیک نیکردم ا
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نگاه سرد  رون،ینفر همون مرد اومد ب نیبودم در اتاق باز شد و اول انیجر نیکه من کال تو فکر ا قهیاز ده دق بعد

 گفت: یاومد سمتم و با کالفگ کبختیرفت. ن یا گهیبه من کرد و به سمت د یوخشک

 چه وقت اومدنه؟! نیا یسالم خانوم محمد ـ

 بهش گفتم: یهم با ناراحت من

 زنگ  در هم به طبع زده نشده بود. یمتأسفانه برقامون رفته بود و  صدا کبختین یسالم آقا ـ

 دوباره گفت: کبختین

 زنگ زد. تیبار به گوش نیچند یمیرح یآقا ؟یرو چرا جواب نداد تیگوش ـ

 رو متوجه نشدم. یزنگ گوش یمن خواب موندم و صدا ـ

 نگاش کردم و گفتم: تیبعد با مظلوم و

 سر کارم؟ امیتونم ب ینم یعنی ـ

 گفت: یمن رو ناراحت کنه با مهربون نیاز ا شیخواست ب یکه نم کبختین

 .ستیتکرار بشه قابل بخشش ن گهیبار د هیبهروان صحبت کردم، اونم گفت اگه  تانیمن با کاپ ـ

 زد و از من دور شد. یتشکر کردم. اون هم  لبخند کبختین از

لب زمزمه  ریبهروان رو که تا حاال به گوشم نخورده بود ز تانیکردم اسم کاپ ینگاه م کبختیکه به رفتن ن یحال در

 کردم:

 بهروان... تانیکاپ ـ

 خودش رو به من رسوند و گفت: عیسر الهام

 ؟ینگرانت شدم که جواب نداد یسالم دالرام کل ـ

 دادن نداشتم به الهام گفتم: حیکه حال و حوصله توض من

 بود؟! یک گهید نیا ومده؟یکجاست؟ چرا ن یاعتماد تانیکاپ ـ
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 که تازه داغ دلش تازه شده بود، گفت: الهام

 .ادیتونه ب ینم گهید کا،یره آمر یمعالجه شون م یگرفته که داره برا یماریب هیخانومش  تانیکاپ ـ

 خبر ناراحت شده بودم، گفتم: نیکه از ا من

 خوب بشه. عتریخانومش هرچه سر دوارمیبده، ام یواقعا؟! خدا بهش سالمت ـ

 با غصه گفت: الهام

 .دوارمیـام

 بهروان افتادم با اون برخورد تندش.رو به الهام کردم و گفتم: ادیوسط  نیا تو

 رو آوردن؟! یمرد  عصب نیآدم قحط بود ا ـ

 با خنده گفت: الهام

 ؟یراجبش حرف بزن ینجوریا ادی یجذابه.دلت م یلیدالرام خ ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: تیعصبان با

 کرد... عیضا یلیمن رو خ ومدهیهنوز ن ـ

 تو حرفم و گفت: دیپر عیادامه حرفم رو بگم که الهام سر اومدم

بهروانه و به  یگفت که اسمش عل یکه در مورد پروازمون صحبت کرد، داشت برامون از خودش م نیبهروان بعد از ا ـ

داشته حاضر  تانیکه با خانواده کاپ یتیمیو صم یاومده به خاطر دوست شیپ یاعتماد تانیکاپ یکه برا یعلت مشکل

 بشه. نشیگزیشده جا

 کردم که الهام ادامه داد: یبا بهت نگاش م من

و بالفاصله تو در رو باز  ومدی یم دنیود یصدا رونیاز ب میکرد سر وقت حاضر باش یم دیکه داشت تأک یو زمان ـ

 تو. یو اومد یکرد
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رو احساس کردم و  ینگاه ینیکه سنگ دمیخند یاز حرف الهام به خنده افتادم و داشتم بلند م دیکه رس نجاشیا به

کرد. چشم هام رو به سمت  یکرد که به من نگاه م یتالق تیپر از جد ییسرم رو که بلند کردم چشم هام با چشما

 یمن به همراه کرو ینزد. بعد از مدت یحرف گهید اونمادامه نده و  گهیدوختم و به الهام اشاره کردم که د یا گهید

 نی. در طول امیمخصوص خود قرار گرفت گاهیو در جا میرفت مای. به داخل هواپمیحرکت کرد مایپرواز به سمت هواپ

گه و  یبلندگو به مسافران خوشآمد م قیهماندار از طراز مسافران و خوندن اَنانس)م ییخوشآمدگو ی فهیپرواز وظ

کنه.( به عهده  یمسافران رو دعوت به آرامش م یزاره و در موارد اضطرار یم ارشونیالزم رو در اخت یمنیا اتاطالع

 من بود. ی

 لیوساپرواز قرار گرفته وشامل  یو خدمه  نیاز مسافر ییرایپذ یکه برا مایدر هواپ یی)بوفه هایمسئول گَل و

 یاز رو مایبعد هواپ ی. مدتمیکرد یزدم و باهم صحبت م یاست.(  الهام بود که منم بهش سر م یزاتیو تجه ییرایپذ

 من گفت: دنیرفتم و الهام با د یباند بلند شد. به داخل گل

 .دمیبد تو رو نگاه کرد، از نگاه اون من ترس یلیدالرام بهروان خ یوا ـ

 الهام اضافه کردم: یحرف ها یگفت، در ادامه  یراست م الهام

 خب مجبورم تحملش کنم. یول دم،یمن هم از نگاهش ترس ـ

 .ینگ یزیوقت چ هیآره دالرام حواست باشه.  ـ

 شد و گفت: یزد وارد گل یکه لبخند م یدر حال کبختیآوردم.ن نییحرف هاش پا دییرو به عالمت تأ سرم

 !د؟یکن یم دیرو دار ییکدوم بنده خدا بتیغ ـ

 الهام با خنده گفت: بالفاصله

 !بت؟یما و غ کبختین یآقا ـ

 در جوابش گفتم: منم

 .میکن بتیغ دهیاز ما بع ـ

 به ما بگه با خنده گفت: یدونست چ یکه واقعا نم کبختین

 .دیکردم، خانوما ببخش بتیاصال من غ ـ
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 .میو الهام باهم جوابشو داد من

 .میکنیخواهش م ـ

 کرد و  رفت. یشوخ به ما نگاه یبا چشمان کبختین

حال خوش  نیمحکم و در ع یکه با صدا میحرف بزن دمونیجد تانیکاپ تیدر مورد شخص میو الهام خواست من

کرد و خوش  یخودش رو معرف د،یما رس نطوریمسافران و هم یبلندگو به گوش همه  قیکه از طر میروبرو شد ینیطن

 مونده رو اعالم کرد. یگفت و مسافت باق  ییآمدگو

 اش گفت: یشگیو الهام با لبخند هم میمن و الهام به هم نگاه کرد تانیکاپ یصدا دنیشن با

 خواد همش به صداش گوش بده. یداره،آدم دلش م یقشنگ یدالرام چه قدر صدا ـ

 گفتم: نیداشت. به خاطر هم یخوب یصدا واقعا

 م اومده.از صداش خوش یکه از دستش ناراحتم ول نیبا ا ـ

 گفت: طنتیبا ش الهام

 شد، نه خلبان! یرفت خواننده م یم دیداره با نیکه ا ییصدا نیبا ا ـ

 گفتم: دمیخند یکه م یحال در

 کرد. یاجرا م ومدی یزاشت، بعد مثل عصا قورت داده ها م یبود و کنسرت م یمعروف یالهام فکر کن خواننده  یوا ـ

 .یو خوش اندام یو خوشگل یجذاب نی! مرد به ا؟یبگ ینجوریا ادی یچه طور دلت م ـ

 کم نداشت. رو به الهام کردم و اضافه کردم: یزیظاهرش افتادم واقعا چ ادی به

 ترسم. یازش م یکم هیتمومه. فقط من  زیانصافا همه چ ـ

 نی)کابتیاکپبه من زد و به داخل ک یکرد چشمک یرو آماده م یعیاز بهروان و سم ییرایپذ لیکه وسا یدر حال الهام

 خلبان(  رفت.

 و دست پر برگشت و غرغر کنان گفت: یبود که الهام با حالت عصب دهینکش قهیدق هی به



 سکاندار عشق

17 
 

 شه ها. یم زشیچ هیبهروان  نیا ـ

 که خندم گرفته بود، گفتم: من

 شده؟ یچ ـ

. بعدش هم یداد یم میدیکه رس شیبه ک یزاشت یبردم عوض دستت درد نکنه گفت م وهیو آبم کیواسش ک ـ

 محکم گفت ببرشون!

 برداشت؟ یعیسم ـ

 خورد گفت: یکه حرص م یدر حال الهام

 دستش رو انداخت. تیگفت با مظلوم یبهروان  اونجور یدستش رو آورد باال که برداره اما وقت چارهیب یعیاون سم ـ

 ؟یگفت یتو چ ـ

 .رونیبو اومدم  نییبگه؟! سرم رو انداختم پا یزیتونه بهش چ یمگه آدم م ـ

 الهام گفتم: یهم با در آوردن ادا من

 از جوابت. نمیرو کن، ا فشیتعر نیبش ی! حاال هیو خوشگل یجذاب نیمرد به ا ـ

 کنم.  فیمرد تعر نیاز ا گهیمن غلط بکنم د ـ

 رفتم به الهام گفتم: یکه به سمت بلندگو م یحال در

 نداره، خودت رو ناراحت نکن. یاشکال ـ

مخصوص پرواز رو همچنان به حالت بسته نگه دارن و  یبلندگو رو زدم و از مسافران خواستم تا کمربندها یدکمه  و

 خودشون بلند نشن.  یاز جا مایتا توقف کامل هواپ

مظلوم از  یبا چهره  یعیو سم تی. بهروان با جدمیو مسافران رو بدرقه کرد میدیکه به شهر مقصد رس نیاز ا بعد

 نشستن. نیکاب یجلو یها یمدن و تو صندلاو رونیب تیکاکپ

 به سمت بهروان رفت و گفت: کبختین
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 .تانیکاپ یخسته نباش ـ

 گفت: بهروان

 .کبختین یممنون آقا ـ

 داشت گفت: یهمان طور که پوزخند و

 ریخوره تأخ یبه چشم م یلیکه خ یزیکرو داده نشده، چ نیاز مهمانداران ا یکه اطالعات الزم به بعض نیمثل ا ـ

 !تیاز کاکپ ییرایافراده، چه تو سر وقت اومدن و چه تو پذ نیاز حد ا شیب

 نگاه کرد. میبود ستادهیبه من و الهام که ا و

 رو به بهروان کرد و گفت: یبا مهربان کبختیهاش رو بدم که ن نیخواست جواب توه یم دلم

 هستن. یکرو همه با سابقه و در کارشون جد نیمهمانداران ا تانیکاپ ـ

 رو داد. کبختیجذابش کرده بود جواب ن یلیکه خ یبا زدن لبخند کم رنگ بهروان

 .میدور تر از بهروان نشست یکم یصندل یو الهام رو من

 بنده خدا زبونش بند اومده بود. گهی. الهام هم که دومدی یخونم در نم یزد یرو که کارد م من

 شدم به الهام گفتم: یکه داشتم از خشم منفجر م یحال در

 خوب خودش رو تو دل همه جا کرده! یلیکه اومده خ یبهروان امروز روز اول نیا ـ

 بلند ادامه دادم: یکه دست خودم باشه باصدا نیبدون ا و

 چارهی!  به توئه برونیترسناکش گفت ب یبدم با صدا حیرو بهش توض رمیاون از برخورد صبحش که اجازه نداد تأخ ـ

 باهاش حرف زد! هیو کنا شیکه با ن  کبختیاز ن نمی! ادیجور توپ هیهم که 

 از من گرفت و در گوشم گفت: یشگونین الهام

 .یگفت یچ دنیدالرام خودت رو کنترل کن. همه شن ـ
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 یکنه.جور یپر از غضب نگاهم م  ینگاه ها سمت منه و از همه مهم تر بهروان با چشمان یهمه  دمیخودم اومدم د به

به  نهیرفتم، تو آ ییکرد. از جام بلند شدم و به سمت دستشو یکرد که اگه امکانش رو داشت من رو خفه م ینگاهم م

به صورتم زدم.  یآب هیو تپش قلب گرفته بودم.  زد یم یدی.رنگم به سفدمیکش یقیخودم نگاه کردم و نفس عم

 گفت: یم یاومد که با نگران یالهام از پشت در م یصدا

 دالرام؟ یخوب ـ

 در جوابش گفتم: منم

 خوبم، نگران نباش. ـ

 اومدم. رونیکه احساس کردم آروم شدم، ب یبعد از مدت کوتاه و

 راحت شد و گفت:  الشیحالم خوبه خ دید ینگاهم کرد و وقت الهام

 .انی یاالن مسافرا م زمیعز میبر ـ

 وانیل هیخنک شده بود.  یکه زده بودم دلم کم ییراه افتادم. با گفتن حرف ها یزدم و به سمت گل یالهام لبخند به

مخصوصم نشستم و مراحل  یصندل یام رو فهیو خوردم و به استقبال مسافران رفتم. بعد از انجام وظ ختمیآب ر

 کردم. یرو تو ذهنم مرور م یاضطرار

اومد کنارم و با محبت  کبختیمون مشخص شد. ن یپرواز یبرنامه  نگیفیدر اتاق بر میکه به تهران برگشت نیاز ا بعد

 گفت:

 .دیخسته نباش یخانوم محمد ـ

 .دیممنون، شما هم خسته نباش ـ

من رو ناراحت  ادیشد دلش ن یبه قول الهام دوست داشتنش باعث م یکنه ول حتمیخواد نص یدونستم االن م یم

 کنه.

 زد به من گفت: یکه لبخند م  یحال در

 .یکن در برخورد باهاش با احترام رفتار کن یتنده. سع یقش کمفقط اخال هیبهروان هم آدم خوب تانیکاپ ـ
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 گفتم: یناراحت با

 ندارم. شونیبه ا یمن که کار کبختین یـ آقا 

 .میسال با هم همکار باش نیگفتم. به هر حال قراره چند یکل ـ

 بحث نداشتم گفتم: یکه حوصله  من

 من برم؟ نید یچشم، اگه اجازه م ـ

 گفت: کبختین

 ن؟یرینم یمیرح یمگه با آقا ـ

 هست. نینه ماش ـ

 .نی.مواظب خودتون باشنیباشه بر ـ

 به الهام کردم و گفتم: رو

 رسونمت. یمن م ایالهام ب ـ

 گفت: الهام

 رم. یم یمیرح یشم دالرام. با آقا یمزاحمت نم ـ

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 .یهر جور راحت ـ

 خودم به سمت خونه برم. نیفرودگاه رفتم تا با ماش نالیکردم و به سمت ترم یاز الهام و همکارام خداحافظ و

گذشته بود که  یمدت دمیکش یقیفرمون گزاشتم و نفس عم یرفت، سرم رو رو جیگ یشدم که سرم کم نیماش سوار

 تی. با جدبهروان شوکه شدم تانیکاپ دنیسرم رو بلند کردم و با د یبه آروم دمیرو شن نیضربه زدن به ماش یصدا

دادم  نییرو پا نیماش شهیش یکردم و وقت شنرو رو نیکرد،ماش یاشاره  م شهیبود و به ش سادهیتمام کنار در وا

 گفت:
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 از پارک خارج شم. خوامیمن م دیرو حرکت بد نی. ماشستیخواب ن یجا جا نیا ـ

 رفت و سوار شد. شیو مدل باال کیش نیمحکم و استوار به سمت ماش یلیبزنم خ یاجازه نداد من حرف و

 دیفکر بودم که چرا با نیاز اونجا دور شدم.همش تو ا یحرکت کردم و در چشم به هم زدن عیاستارت زدم و سر منم

 ازش حرف بشنوم.
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 3 فصل

رو در قفل چرخوندم و به  دیگزاشتم و به باال رفتم. کل نگیرو داخل پارک نیو ماش دمیبه خونه رس یاعصاب خورد با

 کردم لبخند بزنم، به سمتش رفتم و گفتم: یپدرم سع دنیداخل رفتم. با د

 ؟یبابا جونم سالم. خوب ـ

 گرفت، گفت: یکه داشت من رو در آغوش م یدر حال پدرم

 ؟یسالم دخترم خوبم، تو چطور ـ

 خوبم، خدا رو شکر. ـ

 .یخسته نباش ـ
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 ممنون. ـ

 بود،گفتم: ییچا ختنیانم در حال رتو آشپزخونه مام رفتم

 سالم مامان. ـ

 زد گفت: یتو چهره اش موج م یکه نگران یو با دقت نگام کرد و در حال برگشت

 زم؟یعز دهیسالم دالرام حالت چطوره؟ چرا رنگت پر ـ

 و گفتم: دمشینداشتم بغلش کردم و بوس یکه حال خوش نیوجود ا با

 حالم خوبه فقط خوابم کمه. ـ

 .ریبگ یمرخص یچند روز هی. یبر یم نیخودت رو از ب یدار ـ

 .رمیبگ یتونم مرخص یمامان االن نم ـ

 گفت: یبا ناراحت مادرم

 کنم. یاز غصه تو آخر دق م ـ

 خدا نکنه قربونت برم. ـ

 رو از دستش گرفتم تا ببرم تو سالن. خودش هم به دنبالم اومد. ییچا ینیس و

 فنجون برداشتن. پدرم به من نگاه کرد و گفت: هیپدر و مادرم تعارف کردم و هر کدوم  به

 لذت بخشه. یلیگرفتن و خوردنش خ ییاز دست دخترم چا ـ

هوام رو داشت  شهیکلمه مرد بود. هم یواقع یمهربون بود و به معنا یلیمحبت نگاش کردم و تشکر کردم. پدرم خ با

 پشتم بود. طیشرا نیو تو بدتر

جواب  ایشماره دن دنیرو در کنار پدر و مادرم خوردم. و  خواستم فنجونارو جمع کنم که تلفن زنگ زد. با د مییچا

 دادم:

 سالم. ـ
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 ؟یدالرام سالم خوب ـ

 خوبه؟ محمد چطوره؟ اناید ؟یممنون. تو خوب ـ

 . شکر خدا.میخوب یهمگ ـ

 ورا؟ نیا نیای یخب خدا رو شکر. نم ـ

 .مییما که همش اونجا ن،یایشما ب ـ

 من برم؟ یبا من ندار یقدمتون رو چشم. اگه کار ـ

 ؟یفردا سر کار یراست ـ

 نه خونم. چطور؟ ـ

 .نجایا نیایبا مامان و بابا فردا ب ـ

 رو ببوس. انای.دزمیباشه عز ـ

 رو بده به مامان. یباشه دالرام. مراقب خودت باش.گوش ـ

 رو به مامان دادم. یکردم و گوش یخداحافظ ایدن از

 ادی. دمیتخت دراز کش یمنم رفتم تو اتاقم و لباسم رو عوض کردم و رو ،یشروع کرد به سالم و احوالپرس مامان

 طور که تو فکر بودم خوابم برد. نیبرخورد بهروان افتادم و هم

 یبودم و فرصت کاف لیبه بدنم دادم. روز جمعه بود و من تعط یشدم و کش و قوس داریروز بعد از خواب ب صبح

 سر بزنم. ایاستراحت کنم و به دن یداشتم تا حساب

 بودن. ونیزیتلو دنیپدر و مادرم که در حال د شیجام بلند شدم و به حموم رفتم و دوش گرفتم و رفتم پ از

 .ریسالم صبحتون بخ ـ

 گفت: دیخند یکه م یدر حال مادرم

 !ریسالم دخترم، ظهرت بخ ـ
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 هم گفت: پدرم

 ؟یدیبابا. خوب خوابسالم  ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .یلیآره خ ـ

 بود! 12ساعت نگاه کردم  به

مشغول خوردنش شدم. رو به مادرم که به آشپزخونه  تییسکویو با ب ختمیواسه خودم ر ییچا هیآشپزخونه  رفتم

 اومده بود گفتم:

 ه؟یخبر ایدن یمامان خونه  ـ

 با تعجب گفت: مادرم

 خونه اش؟! میباشه، بر یخبر دیمگه با ـ

 و گفتم: دمیخند

کنه،  یدونم چرا هر بارم با خجالت به آدم نگاه م یداداش محمد با مادرش اونجاست، نم میر یآخه هر بار که م ـ

 انگار که من پسرم و اون دختر!

 من به خنده افتادن، مادرم گفت: یو مادرم هم با حرفا پدر

 .یخوب نیپسر به ا ـ

 ده! خدا به مادر و پدرش ببخشدش.من که نگفتم ب ـ

 زنگ خورد. برش داشتم ، الهام بود. میگوش

 سالم دالرام جونم. ـ

 ؟ی. خوبزمیسالم عز ـ

 خوبم،  حالت چطوره؟  یمرس ـ
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 خوبم. یلیخدا رو شکر. خ ـ

 چه خبرا؟  ـ

 ...یلحظه گوش هی ـ

 مبل بلند شدم و به اتاقم رفتم و گفتم: یرو از

 .دمیدوباره بهروان رو د نالیتو ترم روزیکه د نیـ خبر ا 

 بلند گفت: یاز پشت گوش الهام

 دت؟ینه، اونم د یوا ـ

 .دمشیضربه زد، سرم رو بلند کردم که د نیبه ماش یکی! سرم رو گزاشته بودم رو فرمون، یدنیآره چه د ـ

 داشت؟ کارتیچ ـ

 ور بده.تا اون بتونه بره، فقط بلده دست رونیب امیخواست از تو پارک ب یم ـ

 آوردم گفتم: یکه اداش رو در م یبعد در حال و

 !دیرو حرکت بد نیماش ـ

 با خنده گفت:  الهام

 حرکت کن! نیماش سه،یخوب بود. انگار پل یلیدالرام، خ یوا ـ

 و گفتم: دمیبلند خند یصدا با

 .سایمثل پل قا،یدق ـ

 ؟یفرمون گزاشت یحاال چرا اون جا سرت رو رو ـ

 داشتم. جهیکم سرگ هی ـ

 ؟یاالن که بهتر ـ
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 حالم خوب شد. شبیهمون د ـ

 ه؟یدالرام بعد از ظهر برنامه ات چ یراست ـ

 خونه شون.چطور؟ میر یدعوت کرده، م ایدن ـ

 .میر یم گهیوقت د هی. حاال میبر ییجا هیگفتم  یچیه ـ

 باشه الهام. ـ

 با الهام حرف زدم و ارتباط رو قطع کردم. یمدت

 که با الهام صحبت کردم رفتم به مادرم کمک کنم تا ناهار و آماده کنم که گفت: نیاز ا بعد

 دخترم امروز رو استراحت کن. ـ

 استراحت کردم. یحساب ـ

 .یهمش سر کار زم،یعز یکرد یخوب کار ـ

 ندارم. یخودم احساس خستگ یول ـ

 زد و گفت: یلبخند مادرم

 !یبگ یچ یرو نگ نیا ـ

قاشق از غذا  نی. با خوردن اولمیحاضر شد زی. پدرم رو صدا کردم و سر مدمیرو چ زیر شد مکه غذا حاض نیاز ا بعد

 به مادرم گفتم:

 خوشمزه ست، دستت درد نکنه. یلیخ ـ

 هم تشکر کرد و گفت: پدرم

 دستپخت مامانت حرف نداره. ـ

 در جواب گفت: مادرم
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 نوش جونتون. ـ

 و به سالن بردم.  ختمیتازه دم ر ییچا هیو  ظرفارو جمع کردم و شستم میرو که خورد غذامون

 خوند به من گفت: یکه روزنامه م یدر حال پدرم

 ؟یدار یماه مرخص نیدالرام ا ـ

 خوردن بودم گفتم: ییکه در حال چا من

 بابا ؟ یچ یواسه  ـ

 گفت: پدرم

 ببرمتون سفر. یچند روز هیخوام  یم ـ

 جور نبود. رو به پدرم کردم و گفتم: تیداشتم اما موقع ازیکه در کنار پدر و مادرم باشم ن یسفر به

 تونم. یاما نم ومدمی یدوست داشتم م یلیخ ـ

 هم که داغ دلش تازه شده بود رو به پدرم گفت: مادرم

 کنه. یمن که بهت گفتم قبول نم ـ

 م و گفتم:فکر کنم. به مادر و پدرم نگاه کرد یشد االن به مرخص یوجه نم چیبهروان افتادم، به ه ادی

 میمستق یصراط چیاومده که به ه یبد اخالق از خود راض تانیکاپ هی شونیا یرفتن و به جا یاعتماد تانیکاپ ـ

 .ستین

 گفت: مادرم

 چرا رفتن؟ ـ

 .کایرن آمر یمعالجه شون دارن م یشدن و برا ماریخانم شون ب ـ

 گفت: یبا ناراحت مادرم
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 کنه. دایانشاا... شفا پ ـ

 بهشون نگاه کردم و گفتم: من

 ن؟یبر نیخوا یحاال کجا م ـ

 گفت: پدرم

 کم آب و هواش عوض بشه. هیشمال، مامانت هم  ـ

 کردم و گفتم: یپدرم نگاه به

 .شتونیپ امی یاگه تونستم منم م ن،یشما بر ـ

 گفت: مادرم

 .ایحتما ب ـ

 ن؟یر یم یک یچشم، به سالمت ـ

 گفت:  پدرم

 .میر یهفته م نیتا آخر ا ـ

 شد پدر و مادرم تا آخر هفته به شمال برن و اگه من هم تونستم بهشون ملحق بشم. قرار

 و کتاب مورد عالقه م رو خوندم. دمیتخت دراز کش یاتاقم رفتم و رو به

 بعد مادرم به اتاقم اومد و گفت: یساعت 

 خواهرت. یخونه  میدالرام، دخترم حاضر شو بر ـ

 تخت نشستم وگفتم:  یرو

 شم. یچشم، االن بلند م ـ
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 یکردم و لباس گرم یمیمال شیبود. دست و روم رو شستم و آرا 5جام بلند شدم و به ساعت نگاه کردم. ساعت  از

 نگیو پارک میو سوار آسانسور شد میاومد رونیرفتم. پدر و مادرم آماده بودن. از خونه ب رونیو از اتاق ب دمیپوش

. خونه دیبار یراه افتاد. هوا سرد بود و بارون م ایدن یو پدرم به سمت خونه  میدپدرم ش نیو سوار ماش میشد ادهیپ

که  یفروش یاسباب باز یمغازه  یرو جلو نیما فاصله داشت. از پدرم خواستم که ماش یبا خونه  یساعت مین ایدن ی

 ادهیپ نیرو نگه داشت و پارک کرد، خواست از ماش نیعروسک بخرم. پدرم ماش اناید یبود نگه داره تا برا ریتو مس

 شه که من نزاشتم و گفتم:

 .رمیگ یبابا خودم براش م ـ

 گفت: شیشگیبا سخاوت هم پدرم

 بزار پول بهت بدم. ـ

 زدم و گفتم یشدم لبخند یم ادهیپ نیکه از ماش یحال در

 .ستینه بابا جونم الزم ن ـ

 بابا. یتعارف نکن ـ

 نه قربونت برم. ـ

شدم و وارد  ادهیپ نیکرد و در کنار اون حقوق هم داشتم. از ماش یم زیرو وار یادیهر ماه به حسابم مبلغ ز پدرم

 شدم. نیرو انتخاب کردم، پولش رو پرداخت کردم و با عروسک خارج شدم و سوار ماش یمغازه شدم و عروسک

 عروسک گفت: دنیبا د مادرم

 چه قدر خوشگله. ـ

 خنده گفتم: با

 .اناستید هیشب ـ

و در باز شد و به  میرو پارک کرد و زنگ در رو زد نی، پدرم ماش میدیبعد رس یکردن. مدت دییو مادرم هم تأ پدر

سالم و  ای. با محمد و دنمیدر واحد رو باز کرد و به داخل رفت ایکه دن میشد ادهی. از آسانسور پمیطبقه پنجم رفت

 .میکرد یاحوالپرس
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 یکه من رو در آغوش م یبه سمت من اومد در حال دن،یرو بوس گهیدر آغوش گرفت و همدپدر و مادرم رو  ایدن

 گرفت گفت:

 .یخوش اومد ـ

 کردم گفتم: یکه بوسش م یدر حال منم

 .یخواهر یمرس ـ

بودم  دهیکه خر ی. عروسکدمیمن رسوند، بغلش کردم و لپ تپلش رو بوس شیاز کنار پدر و مادرم خودش رو پ اناید

 ازم گرفت و نگاهش کرد. یرو بهش دادم. با خوشحال

 کرد و گفت: انایرو به د ایدن

 ؟یکن یدخترم از خاله تشکر نم ـ

 که عروسک رو تو بغلش گزاشته بود به من گفت: یدر حال اناید

 خاله دالرام ممنونم. ـ

 رفتم گفتم: یهمون طور که به سمت سالن م منم

 دلم. زیعز کنمیخواهش م ـ

. حدسم درست از آب در کننیم کیسالم و عل دیمادر و پدرم دارن با مادر و برادر محمد، حم دمیتو سالن که د رفتم

کردم.مادرش  یبود احوالپرس یو خجالت ریکه سربه ز دیکردم و با حم یاومد! به سمتشون رفتم و با مادرش روبوس

 بود، بهمون خوش آمد گفت. یزن مهربون

بود، نشستم. مادرم کنار شهال خانم نشست و محمد هم  دشیبا عروسک جد یکه مشغول باز انایرفتم کنار د من

 نشستن و گرم صحبت شدن.  دیکنار پدرم و حم

 کرد و نشست کنار من و گفت: ییرایهم پذ ایدن

 . دلم برات تنگ شده بود.یخوشحالم که اومد یلیخ ـ

 در جوابش گفتم: منم
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که چه  یدون یزنم. م یبهت سر م امی یطور، باور کن اگه فرصت داشته باشم و سر کار نباشم حتما م نیمنم هم ـ

 .یزیقدر واسه من عز

 .زمیدونم عز یم ـ

 از جاش بلند شد و به سمت مادرم رفت. و

بلند رو احساس کردم. سرم رو  ینگاه ینیکردم که سنگ یبود نگاه م دشیبا عروسک جد یکه مشغول باز اناید به

نگاهش رو  از من  عیکنم سرخ شد و سر یکه نگاهش م دید یشده بود و وقت رهیکه به من خ دمیرو د دیکردم و حم

 !دیدزد

خنده ام رو گرفتم و  یپوست کندم و خوردم و جلو وهیخودم م یکنم. برا کاریدونستم چ یام گرفته بود و نم خنده

 :به سمت مادرم نگاه کردم. شهال خانوم به من گفت

 ؟ی. چرا تنها نشستنیبش نجایا ایدخترم ب ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 منه. شیپ انای. دستمیحاج خانوم تنها ن ـ

نندازم از جام بلند شدم و به سمتشون رفتم. شهال خانوم من رو با  نیکه روش رو زم نیا یگفتن حرفم برا نیدر ح و

 نگاه کردنش گفت: یدر ادامه  دمیکه خجالت کش یدقت نگاه کرد طور

 چه خبرا دالرام جون؟ ـ

 .ستین ی. خبریسالمت ـ

 دخترم. کار چطوره؟ یسالمت باش ـ

 خدارو شکر خوبه. ـ

 مبل زد و گفت: یدسته  به

 .یش یماشا... روز بروز خوشگل تر م ـ

 زدم و گفتم: یکرد لبخند یداشت منظور دار صحبت م گهید
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 .نهیب یچشماتون قشنگ م ـ

به آشپزخونه رفتم و  ایدن شیکم بعد از جام بلند شدم و پ هیزد و صحبت هاشون رو ادامه دادن. به من  یلبخند

 گفتم:

 کنه. ینگاه م بیقر بیشهال خانوم عج ـ

 کرد گفت: یکه ظرف ها رو آماده م یدر حال ایدن

 کنه؟ ینگاهت م یمگه چه جور ـ

 بخره! یزیچ هیخواد  ی. انگار مقیدق یلیخ ـ

 زد و گفت: یلبخند ایدن

 دوست داره. یلیمامان خ ـ

شام  یبه سمت مهمون ها رفت و برا ای. دنمیدیرو چ زیکمک کردم م ایگفت. به دن یبه شهال خانوم مامان م ایدن

کمک کردم تا ظرف ها رو  ایو بعد از صرف شام به دن میو غذامون رو خورد مینشست زیصداشون کرد. همه پشت م

رفتن  یو سرانجام آماده  میشب اون جا بود خر. تا آمیکه کارمون تموم شد به سالن برگشت نیجمع کنه. بعد از ا

گفتم و به اتاقم  یریشب بخ میدی. به خونه که رسمیو به سمت خونه حرکت کرد میکرد یگرم ی. خداحافظمیشد

 رواز داشتم.رو فعال کردم. صبح پ می.آالرم گوشدمیتختم دراز کش یرفتم و لباسم رو عوض کردم  و رو

 بود...! یا گهیفردا روز د 
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 4 فصل

کشان از جام بلند شدم و دست و روم رو شستم، مسواک  ازهیشدم. خم داریب یبه سخت میآالرم گوش یبا صدا صبح

که  یتازه ا برداشتم و خوردم. مادرم با نان کیک هی. رفتم آشپزخونه دمیکردم و لباس فرم پوش یمیمال شیزدم و آرا

 دستش بود اومد تو آشپزخونه. گفتم:

 .ریسالم مامان صحبت بخ ـ
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 گفت: مادرم

 ارم؟یب یخور ی. صبحونه مری. صبح تو هم بخزمیسالم عز ـ

 . شهیم رمید ینه مامان مرس ـ

 رفتم.  نییکردم و پا یزنگ در از مادرم خداحافظ با

 بود. رفتم داخل و سالم کردم. الهام با خنده گفت:  نیاومده بود دنبالم، الهام هم تو ماش یمیرح یآقا

 جنگ؟ میبر یدالرام آماده ا ـ

 شده بودم گفتم: جیکه گ من

 ؟یجنگ واسه چ ـ

 به جنگ بهروان. می. برگهید یواسه تالف ـ

 خنده گفتم: با

 آره بدجور آماده ام. ،یگ یاون رو م ـ

 گفت: الهام

 خوش گذشت؟ ؟یرفت ایدن یخونه  یراست ـ

 شد! یسرخ م یکرد یکرد و تا نگاش م یبازم اونجا بود و همش نگاه م دیآره خوب بود. حم ـ

دوستم نداره. البته بگم  یکس چیبگم که ه ی. من چیهمه خاطر خواه دار نیدالرام خوش به حالت که ا یوا ـ

 جا...؟نقص تو کجا و صورت با نقص من ک یمن کجا؟صورت ب یخوشرنگ و جذاب تو کجا و چشما یچشما

 گفت، که گفتم: یم یجور نیهم داشت

 .ییبای. تو هم زیزن یم هیحرف ها چ نیالهام ا ـ

 گفت: دوباره



 سکاندار عشق

36 
 

 من کجا؟ ییبایتو کجا و ز ییبایز ـ

 دستش خنده ام گرفته بود نگاهش کردم و گفتم: از

 من کجا و تو کجا! یبگ یخوا یتا صبح م ،یالهام خفه ام کرد یوا ـ

 با خنده گفت: الهام

 بگم و ختم کالم. گهید زیچ هی ـ

 بگو. ـ

 تو کجا و اندام من کجا؟ یبایاندام ز ـ

 ازش گرفتم و گفتم: یشگونین

 .یخوب یلی. تو هم خوونهید ـ

ما  دنیبا د کبختی. نمیرفت نگیفیو به سمت اتاق بر میشد ادهیپ نیفرودگاه به خنده گذشت. از ماش ریمس تا

 و گفت: میکرد یزد و جلو اومد. احوالپرس یلبخند

 .نیهست یکه تو کارتون حرفه ا نیامروز نشون بد ـ

 در جوابش گفتم: من

 راحت باشه. التونیخ ـ

 هم گفت: الهام

 .کبختین یآقا دیبه ما اعتماد کن ـ

 گفت: کبختین

 راحته. المیخ ـ

 که الهام گفت: مینگاه کرد گهیما رفت. من و الهام به هم د شیحرف از پ نیبا گفتن ا و
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 سوزه. یم کبختیدلم به ن ـ

 چرا؟ ـ

 کرده. ریبهروان و ما گ نیب ـ

 .میبا بهروان خوب برخورد کن میکن ی. سعمیننداز نیرو زم کبختین ی. رویگ یآره الهام راست م ـ

که البته به حق هم بود وارد اتاق شد. همه بهش سالم  ییخواست حرف بزنه که بهروان با اعتماد به نفس باال الهام

 گفت: کبختیآوردن  سرش  داد و بالفاصله به ن نییو اون هم جواب ما رو با پا میداد

 همه حاضرن؟ ـ

 در جواب گفت: کبختین

 .تانیبله کاپ ـ

 م،یرو داشت شیکه پ یدادن در مورد پرواز حیکه داشت شروع کرد به توض یخوش آهنگ یو صدا تیبا جذاب بهروان

بعد  یانداختم و تو فکر رفتم. مدت نییما قرار داد.حواسم پرت شده بود و سرم رو پا اریرو در اخت یو اطالعات کامل

 : دمیبه خودم شن کینزد یلیبهروان رو خ یصدا

 خانوم... ـ

 یکه بهروان رو نگاه نکرده بودم نم نیاومدم و سرم رو بلند کردم و به الهام نگاه کردم. به خاطر ا رونیاون حالت ب از

 ! الهام آروم گفت:ه؟یا کدونستم منظورش ب

 دالرام حواست کجاست؟ ـ

که من رو به  یحرف الهام تازه متوجه شدم که من رو صدا کرده بود. به بهروان نگاه کردم، بهروان در حال نیا با

 داد گفت: ینشون م کبختین

 ه؟یشون چ یلیخانوم حواس پرت فام نیا کبختین یآقا ـ

رو  المیو خ یکرد و تو نگاهش هزار تا معنا بود که خوب به حرف من گوش کرد یبه من نگاه م یکه با ناراحت کبختین

 رو به بهروان گفتم: عی! اومد جواب بده که من سریراحت کرد
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 شما بود. یهستم و حواسم به گفته ها یمن محمد ـ

 زد و گفت: یمن نگاه کرد و پوزخند یتو چشم ها بهروان

 کامال مشخص بود. ـ

 اضافه کرد: تیبعد با جد و

 یزنم، به شماها م یخودم نم یحرف ها رو برا نی. من ادیمن گوش کن یبه بعد خوب به حرفا نیاز ا یـ خانوم محمد 

 .دیباش اریزنم تا آگاه و هوش

 پرداخت.  حاتشیتوض یحرف زدن بده به ادامه  یکه اجازه  نیبدون ا و

 الهام نگاه کردم که اشاره کرد گوش کنم. به

 گفت: دیهمه رو مشخص کرد، به من که رس شنیپوز کبختیکه تموم شد. ن حاتشیتوض

کودک در  یسالشه، به نام کارن رهنما و بدون همراهه،  عمو  5که میمسافر کودک دار هیامروز  یخانم محمد ـ

 ینیزم یروهایکودک رو به ن یو پرواز ییفرودگاه حاضر شده بود و فرم مخصوص کودک رو پر کرده و مدارک شناسا

 با شماست. شینگهدار ی فهیداده. وظ لیتحو

 هم در جواب گفتم: من

 چشم، من مواظبش هستم. ـ

 از مسافران رو داد. ییرایپذ تیالهام هم  مسئول به

که مسافران وارد شن، هر  نیپرواز قبل از ا تی. مهمانداران و امنمیشد مایوارد هواپ یجلسه تموم شد، همگ یوقت

 ینظارت کرد و چک ها نیو کاب ماین قرار گرفتن، بهروان هم به عنوان فرد ارشد بر هواپخودشو گاهیکدوم در جا

که  یهم کارت کبختیدادن. ن لیتحو کبختیبه ن کشکارن رو به همراه مدار ینیزم یروهایالزم رو انجام داد. ن

 مشخصات کودک رو نوشته بودن رو به گردن کارن انداخت و  کارن رو به من سپرد. 

 کردم گفتم: یکردن بود که من به زانو نشستم و هم قدش شدم و همون طور که اشکاش رو پاک م هیدر حال گر کارن

 زم؟یعز هیاسمت چ ـ
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 کردم گفت: ینگاش م یمن که با مهربون به

 کارن. ـ

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 . چند سالته ؟یدار یچه اسم قشنگ ـ

 گفت: ینیریکه کرده بودم خوشش اومد و با لحن ش یفیتعر از

 سال. 5تازه رفتم تو  ـ

 شدم گفتم: یکه بلند م یدر حال من

 بهت بدم. هیهد هیخوام  یمن هم م یهست یپسر خوب هیحاال که تو  ـ

 یبا روما بود. من  یکرد و شاهد گفت و گو یبود و به من و کارن نگاه م ستادهیزد. بهروان روبرو ا یلبخند کارن

کارن در اونجا قرار داشت ببرم، به بهروان که  یکه صندل نیکاب یخوش دست کودک رو گرفتم تا به سمت جلو

 گفتم: یگکرد، با کالف یراه ما کنار نرفت و فقط نگاه م یاز جلو دم،یرس

 .میشه ما رد بش یم تانیکاپ ـ

 زد، گفت: یم یکه پوزخند یدر حال بهروان

که مثل هم  نهی. البته اون هم به خاطر ایداشته باش یکودک رفتار معقول هیبا  یتون یرسه فقط م یبه نظر م ـ

 !نیهست

از اونجا رد شدم. با  تیرو صدا کرد، من هم بدون توجه به بهروان با عصبان کبختیحرف  کنار رفت و ن نیبا گفتن ا و

 د!بچه فرض کرده بو هیکرده بود و من رو مثل کارن  عیحرفش من رو ضا نیا

 نشوندمش و بهش گفتم: یصندل یکارن کنار پنجره بود.رو یصندل

 .امیتا من ب ن،یجا بش نیهم زمیعز ـ
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که در حال  دمیکه شدم بهروان رو د ی. وارد گلارمیب یتا براش اسباب باز یتکون داد و من رفتم داخل گل یسر کارن

پشت بهروان بود رو  قایکه دق یکیکوچ یمایداشتم که کنار بره و هواپ نیبه ا اجیبود. باز دوباره احت دنیکش گاریس

 آروم و ناراحت بهش گفتم: یبردارم. با لحن

 ور تر. نیا نیایشه خواهش کنم ب یم تانیکاپ ـ

 زد و دودش رو تو صورت من داد و گفت: گارشیبه س یپک بهروان

 ؟یخوا یم یچ ـ

 :گفتم

 بردارم. یکارن اسباب باز یخوام برا یم ـ

 یلی. خدیکش یم گاریکرد س یو همون طور که من رو نگاه م ستادیحرفم جاش رو عوض کرد و کنار ا نیاز ا بعد

 انداخت. یجذاب شده بود و با نگاهش من رو به لرزه م

خارج  یکه نگاهش کنم از گل نیکارن برداشتم و بدون ا یبرا کیکوچ یمایهواپ هیبهروان رفتم و  یقبل یبه جا من

 یخوشحال شد و با لحن کودکانه ا یلیبهش دادم، کارن خ مارویشدم و به سمت کارن رفتم و کنارش نشستم و هواپ

 گفت:

 قشنگه. یلی. خیمرس ـ

 هم با لبخند بهش گفتم: من

 .ستیتو که ن یبه قشنگ ـ

به داخل  یعیهمراه سم که به دمیکردن. بهروان رو د یباز دشیجد یبه من کرد و شروع کرد با اسباب باز ینگاه

 رفتن. تیکاکپ

 شدن. من به کارن گفتم: مایکم کم وارد هواپ مسافران

 . امیکن تا من ب یکارن تو باز ـ
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بود و از مسافران  ستادهیرفتم که در کنار در با لبخند ا کبختیتکون داد. از جام بلند شدم و به سمت ن یسر کارن

 زدم. یلبخند ختکبیاز ن تیکرد. من هم به تبع یاستقبال م

 کرده بود گفت: دایکه تازه فرصت صحبت کردن با من رو پ کبختیخودشون، ن ینشستن مسافران در جا با

 خوبه. یلیخ تیبچه دار یخانوم محمد ـ

 با خجالت گفتم: من

 نظر لطفتونه. ـ

 داشت گفت: یکه چشم از من بر نم کبختین

 گم. یم کیواقعا تبر ـ

 کارن رفتم. شیبهش زدم و پ یلبخند

 کرد و گفت: ینیریمن نگاه ش دنیبا د کارن

 صدا بزنم؟ یمن شمارو چ ـ

 با محبت بهش نگاه کردم و گفتم: منم

 .یمن رو دالرام صدا بزن یتون یاسم من دالرامه. م ـ

 باشه دالرام جون. ـ

از مهمانداران  یکی توسط ییو خوشآمد گو مایو کمربند هر دومون رو بستم. با بلند شدن هواپ دمیرو بوس سرش

تونستم بهش  یبرخورد هاش با خودم افتادم. از دستش ناراحت بودم و نم ادیپخش شد. به  نیبهروان تو کاب یصدا

سر  ایکنه  کاریرو از کار ب یپرواز یاز کرو یکی یحتتونه به را یم تانی. کاپمیبهش احترام بزار دیبگم چون با یزیچ

 که با جواب دادن بهش اخراجم کنه. دمیترس یم نیو من از ا ارهیکار ب

مربوط به  ی هیالهام تغذ دنیکردن. به ما که رس یم ییرایاز مهمانداران، از مسافران پذ یکی یو خانوم بهار الهام

کارن رو  یمن هم خواست بزاره که من قبول نکردم. ازش تشکر کردم و غذا یکارن رو به من داد که بهش بدم. برا

 تو دهنش گزاشتم. یومباز کردم و به آر
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 غذاش رو خورد و گفت: یبه آروم کارن

 دالرام جون تو هم بخور. ـ

 کردم بهش گفتم: یاش رو باز م یدنیکه نوش یحال در

 . تو بخور.زمیعز رمیاالن من س ـ

 کم بعد به خواب رفت. هیغذاش رو کامل خورد و  کارن

 زد و با لبخند دور شد. یچشمک دیظروف غذا رو جمع کردن. الهام به من که رس یو بهار الهام

 به سمت من اومد و گفت: کبختین

 ؟یخانوم محمد یندار اجیاحت یزیچ ـ

 لبخند نگاش کردم و گفتم: با

 گم. یخواستم م یزیممنونم، اگه چ ـ

 حرف دور شد. نیا دنیبا شن کبختین

خودشون نشستن و کمربندهاشون رو  یستن شد. همه همکارام هم در جانش یآماده  مایگذشت و هواپ یساعت

 گفت: یبلند م یپشت من نشسته بود و هر از گاه یمرد مسن هیبستن. 

 محمد و ال محمد. یپرواز صلوات. اللهم صل عل نیخلبان ا یسالمت یبرا ـ

 فرستادن. یمرد صلوات م نیهم همراه ا مسافران

 پرواز صلوات. نیکارکنان ا یسالمت یبرا ـ

 فرستادن. یهمه متحد صلوات م و

 نشست. کارن هم چشماش رو باز کرد. بهش نگاه کردم و گفتم: نیبه زم مایهواپ باالخره

 ؟یدی. خوب خوابمیدیکارن رس ـ
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 اوهوم. ـ

 تم:. به کارن گفمیکرد یخارج م مایکارن رو از هواپ دیخودشون بلند بشن با یکه مسافران از جا نیاز ا قبل

 پدرت. شیپ متیکه ببر زمیبلند شو عز ـ

در دستش رو تو دست  کی. نزدمیحرکت کرد مایبلند شد. دستش رو گرفتم وبا هم به سمت در هواپ یخوشحال با

 گزاشتم. به کارن نگاه کردم و گفتم: کبختین

 .مواظب خودت باش.دمتیخوشحال شدم د یلیخ ـ

 یروهاین لیکارن رو تحو کبختیباز شد و ن مایکرد. در هواپ ی.کارن با دست با من خداحافظدمیصورتش رو بوس و

 کبختیخارج شدن. ن تیاز کاکپ یعیشدن و بهروان و سم ادهیپدرش بدن. مسافران پ لیداد ، تا اون رو تحو ینیزم

 و گفت: شمیپ ومدکرد. الهام با خنده ا ییبه سمت بهروان رفت و باهاش گفت و گو

 مامان دالرام؟! یچطور ـ

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 مامان دالرام؟! ـ

 . یمامان بش ومدی یچه قدر بهت م گه،یآره د ـ

 بود. یبا ادب یکرد اما بعدش آروم شد. بچه  هیبود، اولش گر یدوست داشتن یلیآهان! الهام خ ـ

 اره کرد و گفت:زد اش یحرف م یعیجلوتر از ما نشسته بود و با سم یکه به بهروان که چند صندل یدر حال الهام

 تحفه؟ نیچه خبر از ا ـ

 حرفاش که افتادم داغ دلم تازه شد و گفتم: ادی

 ره. یداره رو اعصابم راه م یبا من داره. با حرفاش و حرکاتش حساب یدونم چه پدر کشتگ ینم ـ

 کنه. نگاهم رو ازش گرفتم. یاونم به من نگاه م دمیتو اون لحظه به بهروان نگاه کردم، که د و

 گفت: الهام
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 زده؟ یمگه باز حرف ـ

 زدم و گفتم: یپوزخند

 شه! ینزنه اون روزم شب نم یاگه حرف ـ

 گفته حاال؟ یچ ـ

 گفتم: یدلخور با

 گه بچه! یمودبانه بهم م یلیخ ـ

 کردم. فیکارن رو براش تعر انیجر و

من ثابت شده بود، انگار من  یکه روو از همه بدتر نگاه بهروان بود  دیکه نگاه ها به سمت ما چرخ دیبلند خند الهام

 !دمیبلند خند

 الهام گفتم: به

 کنه! یاون وقت به من نگاه م ،یخند یتو م ـ

 آروم گفت: الهام

 که شاخ و دم نداره. وونهید ـ

 ست! وونهیواقعا د ـ

 .میبخور ییچا هی یگل میبر ایحاال ب ـ

 .میکردم و به همراه الهام از کنار بهروان گذشت قبول

اومد و خواست واسه خودش  یبه داخل گل کبختیرو داد به من. ازش تشکر کردم. ن یکیو  ختیر ییدو تا چا الهام

 گفت: کبختی. نختیکه الهام نزاشت و خودش واسش ر زهیبر ییچا

 .دیخجالتم ند ـ

 هم گفت: الهام
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 بپرسم؟ یسوال هیتونم  یکنم. م یخواهش م ـ

 آره، حتما. ـ

 آروم حرف زد و گفت: الهام

 .دهایهستن؟ البته ببخش یبهروان انقدر عصب تانیچرا کاپ ـ

 که خنده اش گرفته بود گفت: کبختین

بهروان پسر فوق العاده  تانیباهام تماس گرفتن و گفتن کاپ یاعتماد تانیباهاشون برخورد نداشتم اما کاپ ادیمن ز ـ

 خوبن. یلیهم دارن اما خ یهستن، اخالق تند یو در کارشون جد قیبا نظم، دق

 گفتن نداشت! گهید نیدونستم  اخالقش تنده، ا یم منم

 گفت: الهام

 .نیکه بهمون اطالعات داد میممنون کبختین یآقا ـ

 کنم. یخواهش م ـ

خودشون  یهمکارام سر جا هیرفتن و بق تیبه کاکپ یعی. بهروان و سممیاومد رونیو ب میخورد یمون رو در گل ییچا

 خودشون نشستن. یشدن و به کمک همکارام در جا مایاپقرار گرفتن.مسافران داخل هو

راه رفتم و رو مسافران  نیکاب یام در طول راهرو فهیبود. بعد از انجام وظ ییمن خواندن انانس خوشآمد گو شنیپوز

 کردم. ینشستم و با لبخند به مسافران نگاه م یصندل یکردم تا کمربندشون رو بسته باشن. بعد از اون رو ینظارت م

شدن مسافران به  ادهی. بعد از پمیو مسافران رو بدرقه کرد میستادیکنار در ا کبختیبه همراه ن میدیتهران که رس به

 یآقا نیسوار ماش می. من و الهام رفتمیکرد یخداحافظ گهیو از همد میخارج شد مایاز هواپ یپرواز یهمراه کرو

کنه. من و الهام با تعجب  ینشسته و به روبرو نگاه م جلو یرو صندل نیبهروان هم داخل ماش میدیکه د میبش یمیرح

 .میسالم کرد یمیرح یو به آقا  میشد نیو سوار ماش میبه هم نگاه کرد

 یکردم و فقط آقا ی. اول من رو رسوند خداحافظمیو فقط با چشم و ابرو با هم حرف زد مینگفت یچیترسمون ه از

 گفت: یمیرح



 سکاندار عشق

46 
 

 به سالمت. ـ

به من انداخت و  ینگاه کوتاه هیشدم که بهروان  ادهیپ نیکردم و از ماش یجواب نداد. از الهام هم خداحافظ بهروان

. چراغ ها رو روشن کردم و ومدین یبود، مادرم رو صدا زدم اما جواب کیحرکت کرد. رفتم تو خونه. خونه تار نیماش

 م. چند تا بوق خورد تا جواب داد:زد درمزنگ به ما هیرفتم تو اتاقم و لباسم رو عوض کردم و 

 ؟یسالم دالرام، خوب ـ

 ؟یخوبم.تو خوب یسالم مامان مرس ـ

 ؟یی. کجازمیآره عز ـ

 ن؟ییکجا نمیگفتم زنگ بزنم بب ن،یخونه نبود دمیتازه رس ـ

 ت.  الیعمه ل یخونه  میاومد ـ

 سالم برسون. ـ

 .ایگن تو هم ب یرسونن، م یسالم م ،یسالمت باش ـ

 تازه از سر کار اومدم. ام،ی یم گهیوقت د هیمامان،تشکر کن. بگو انشاا...  یمرس ـ

 باشه دخترم غذا هست داغ کن بخور. ـ

 شم. خوش بگذره. یممنون.مزاحم نم ـ

 پس فعال خداحافظ. یمرس ـ

 خداحافظ. ـ

 برداشتم و خوردم. وهیظرف م هیتو آشپزخونه و  رفتم

که گذشت فکر  ی.چشم هام رو بستم و به روزدمیتختم دراز کش یرو کردم رفتم تو اتاقم و یم یخستگ احساس

 بعد به خواب رفتم. یکردم و مدت
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 5 فصل

 یمونده بود تا آقا قهیشدم. دست و صورتم رو شستم. آماده شدم، دو دق داریحوصله از خواب ب یکسل و ب صبح

 یجلو یمیرح یآقا نیاز خونه خارج شدم.تا در و باز کردم ماش یدنبالم. اومدم تو سالن و به آروم ادیب یمیرح

کرد، من رفتم سوار شدم و کنار الهام  ینگاه م شینشسته بود و به گوش یمیرح یدرمون توقف کرد. بهروان کنار آقا

 و بهروان گفتم: یمیرح ینشستم. رو به آقا

 .ریسالم، صبحتون بخ ـ

 گفت: یمیرح یآقا
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 .ریصبح شما هم بخ ،یسالم خانوم محمد ـ

سالم داد و دستم رو گرفت و فشار داد. بهروان جواب سالم  یرو روشن کرد و به راه افتاد. الهام هم  به آروم نیو ماش 

 !یدار فیادب تشر یب یلیرو نداد. تو دلم گفتم خ

همکاران  هی. بقمیرفت نگیفیو همراه بهروان به سمت اتاق بر میشد ادهیپ نی. از ماشمیدیبعد به فرودگاه رس یساعت

 کردن. یبه بهروان دست داد و احوالپرس کبختی. ندنیهم همزمان با ما رس

 کم جو شلوغ بود. الهام هم از فرصت استفاده کرد و گفت: هی

 ادبم نداره !  چ،یبهروان اخالق که نداره ه نیا دمیدالرام تازه فهم ـ

 ش شده بودم گفتم: یادب یب یکه متوجه  من

 جواب سالم بده! ستیمملکته اما متأسفانه بلد ن نیخلبان ا ـ

 گفت: یهم با لحن بامزه ا الهام

 کشه! یسالشه و از سنش خجالت نم ۴۰ ـ

 ش رو فراموش کردم و گفتم: یادب یکه از سنش تعجب کرده بودم ب من

 الهام؟ یگ یـ راس م 

 گفت: تیبا جد الهام

 سالشه. ۳۹. دمیگفت منم شن کبختیبه ن یعیسم یآره،  آقا ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 !کنهیصورت مسئله رو عوض نم نیا ی. ولادی یبهش نم ـ

 و گفت: دیخند الهام

 .میندار یجز تحمل کردن چاره ا ـ

 کرد و  گفت: ینشستن و بهروان به ما نگاه یصندل یبعد همه رو یمدت



 سکاندار عشق

49 
 

 مقصدمون استانبوله و برگشتمون هم فرداست. ـ

 و ... ییهوا یو چالش ها یجو طیدادن در مورد شرا حیشروع کرد به توض و

سه روز با توجه به مسافت مقصد  تیساعت نها 12 میداشت یاعتماد تانیکه با کاپ یقبل یخارج یتو پرواز ها معموال

بود که  با  یپرواز خارج نیاول نیو ا میگشت یو دوباره بر م میموند یدر اون کشور م یو مدت زمان پرواز تو هتل

 .میرفت یوان مبهر

 ی فهیبه من وظ کبختیکنه. ن نییرو تع یپرواز یکرو تیخواست تا مسئول کبختیاز ن حاتشیبعد از توض بهروان

 رو گفت. یفیهم وظا هیمسافران رو داد و به بق ینظارت رو

 گفت: یو با لحن طنز شمیاومد پ الهام

 بمب نزارن خوبه. میکه ما هست ییاونجا ـ

 ام گرفت و گفتم: خنده

 .وفتهی ینم یاتفاق چیانشاا... که ه ـ

 رفت گفت: تیکه بهروان به کاکپ نی. الهام بعد از امیرفت مایبه داخل هواپ یپرواز یکرو با

 .میخورد یازش حرف م ینکردن وگرنه کل تیدالرام خدا رو شکر مارو مسئول کاکپ ـ

 ام گرفت و گفتم خنده

 آره خدارو شکر. ـ

از  ییرایبلند شد و پذ مایمخصوص به خود نشستن. هواپ یها یصندل یشدن و رو مایوارد هواپ یعد از مدتب مسافران

راه رفتم  نیاز جام بلند شدم و در طول راهرو کاب ییراینشسته بودم. بعد از پذ یمسافران شروع شد. من در صندل

هم در اون قسمت پخش شده.به سمتشون رفتم  یبد یکنه و بو یخانوم داره پوشک بچه ش رو عوض م هی دمیکه د

 گفتم: یو با لحن مودبانه ا

 .دیانجام بد ییکار رو داخل دستشو نیا دیخانوم لطف کن ـ

 بلند گفت: یبا صدا همسرش



 سکاندار عشق

50 
 

 .میجا عوض کن نیهم میخوا یم میپول داد ـ

 گفتم: نیکردم، به خاطر هم یآروم رفتار م دیاما با ختیطرز صحبت کردنش اعصابم بهم ر از

 .کنهیم تیکار مسافران رو اذ نیاما ا ـ

 گفت: یاون مرد بلندتر از قبل با لحن بد دوباره

 .ادیاصال به تو چه؟! برو بزار باد ب ـ

 بزنه اجازه ندادم  و گفتم: یمن و تا خواست حرف شیخودش رو رسوند پ عیسر کبختیاون مرد ن یصدا با

 آقا. دیعفت کالم داشته باش ـ

 رو به مرد گفت: کبختین

 .نییپا دیاریلطفا صداتون رو ب ـ

 عوض کردم! ینیب یعوض نکن. حاال که م نجایداده پوشک رو ا ریگ کهیزن نیا ـ

 گفت: یبه آروم کبختین

 .دیمواظب صحبت کردنتون باش ـ

 گفتم: یو با آرامش مصنوع دیخون به مغزم نرس گهید

 واقعا براتون متأسفم. د،یبچه هم شعور ندار نیبه اندازه ا ـ

اشکم  یرسوندم و از شدت ناراحت یرفتم وخودم رو به گل نیکاب یبالفاصله از اونجا دور شدم و به سمت جلو و

 شد. ریسراز

 و گفت: شمیاومد پ الهام

 .زمیآروم باش عز ـ

 تر شده بود گفتم: دیکه شد یا هیگر با
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 .ختهی. اعصابم بهم رستیدست خودم ن ـ

 :شوکه شد و گفت تیمن تو اون وضع دنیشد و با د یوارد گل تیکردن بودم که بهروان از کاکپ هیحال گر در

 جا چه خبره؟! نیا ـ

 شد و دوباره گفت: یاز اشک فقط نگاهش کردم. بهروان عصب سیخ ییتونستم جواب بدم و با چشما ینم من

 خراب شده چه خبره؟! نیگم تو ا یم ـ

 فیرو با آب و تاب تعر انیجر یتونم جواب بدم با ناراحت ینم دیهق افتادم. الهام که دحرفش ناخودآگاه به هق  نیا با

 کرد. بهروان رو به الهام گفت: 

 رو صدا کن. کبختیبرو ن یصادق ـ

خوش به مشامم خورد. با لحن  یو بو کمیقدم اومد نزد هی. بهروان نییرفت. من سرم رو انداختم پا یبدون معطل الهام

 گفت: یآروم

 به من نگاه کن. ـ

 من دوخت و گفت: یرو بلند کردم. بهروان چشمهاش رو تو چشم ها سرم

االن  نیمطمئن باش هم ی! اگه جوابش رو نداده بودیحال و روز افتاد نیآدم نفهم به ا هیکه با حرف  یواقعا بچه ا ـ

 کردم. یاخراجت م

 شد، بهروان گفت: یوارد گل کبختین

 شد؟ یچ ـ

 گفت:  کبختین

 بودم. دهیند نیا یمنطق یتو عمرم آدم به ب ـ

 گفت: تیبا جد بهروان
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 یا گهیطور د میهاش ادامه بده مجبور یشلوغ باز نیبگو بره در گوشش بگه اگه به ا تیامن یاز بچه ها یکیبه  ـ

 .میبرخورد کن

 گفت: کبختین

 .تانیگم کاپ یاالن م ـ

 بهروان دور نموند. دیبه من کرد و رفت که از د ینگاه پر محبت و

 نیداد. کم کم آروم شدم. در ا میو دلدار شمیرفت. الهام دوباره اومد پ تیاستوار به کاکپ ییهم با قدم ها بهروان

 الهام گفت: نیح

 کردن بود. هیتو بودم شبانه روز کارم همش گر یدالرام من اگه جا ـ

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با

 آخه چرا؟! ـ

 کرد گفت: یکه به چشم هام نگاه م یدر حال الهام

 .یش یخوشگل تر م یلیخ ینجوریآخه ا ـ

 لبخند زدم و گفتم: بهش

 ؟یدار یهم دست بر نم تیموقع نیتو ا ـ

 گفت: الهام

 گفت؟ یبهروان چ یدارم. راست ینه، دست بر نم ـ

 شدم گفتم: یکه از جام بلند م یجور همون

 یدادم اخراجم م ی. بعدشم گفت اگه جواب اون مرد رو نمهیگر ریزدم ز یکرد که بچه ام که الک دیبازم تاک ،یچیه ـ

 کرد.

 با بهت نگاهم کرد و گفت: الهام
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 شه ها!  یم شیطور هی نمیوا ا ـ

 خارج بشم که الهام گفت: یجام بلند شدم و خواستم از گل از

 ؟یر یکجا م یحاال دار ـ

 کنم.صورتم رو پاک  ییبرم دستشو ـ

 باشه برو. ـ

 یحرف الهام افتادم! به برخورد ب ادیبه خودم نگاه کردم. به چشم هام دقت کردم و به  نهیو تو آ ییتو دستشو رفتم

 اومدم. رونیبهروان فکر کردم. صورتم رو شستم و ب یطور حرف ها نیادبانه اون مرد و هم

 اومد داخل و بهم نگاه کرد و با آرامش گفت: کبختیکنم. ن کاریچ دیدونستم االن با ینم ،یتو گل رفتم

 خوام. یمن به خاطر برخورد اون مرد ازت معذرت م ـ

 و بهش گفتم: دمیحرفش خجالت کش از

 .نیحرف رو نزن نیشما چرا ؟! ا ـ

 شد. االنم فقط استراحت کن. هیتنب یزد که البته به نوع یبد یحرف ها ـ

 ممنون. یلیخ ـ

 کنم. یخواهش م ـ

 نیشدن. از جام بلند شدم و به کاب ادهی. مسافران پمیدر فرودگاه استانبول نشست یرو ترک کرد. بعد از مدت یگل و

ش رو  یبه من انداخت که معن ینگاه هیاومدن. بهروان  رونیب تیاز کاکپ یعیالهام رفتم. بهروان و سم شیپ

 یمنظم یسالن فرودگاه من به همراه کرو در صف ها ر. دمیو به سمت فرودگاه رفت میشد ادهیپ مای! از هواپدمینفهم

بعد به  یسرد بود. مدت یلیاستانبول خ ی. هوامیو به هتل مورد نظر رفت میمخصوص  شد نی. سوار ماشمیرفت یراه م

همکارانم هم دو به دو مستقر شدن. اتاق ما در  ی هیو بق میاتاق بود کی. در هتل من و الهام باهم در میدیهتل رس

من لباسم رو عوض کردم و  م،یو وارد اتاق که شد میباال رفت یو به طبقه  میسوم بود. سوار آسانسور شد ی هطبق

 تخت انداختم. الهام گفت: یخودم رو رو
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 ؟یخسته شد یلیخ ـ

 الهام نگاه کردم و گفتم: به

 خسته ام. یلیخ یاز لحاظ روح ـ

 گفت: یبا مهربون الهام

 راحت بخواب. ریفکر نکن، بگ انیبه اون جر ـ

 کنم. تو هم استراحت کن. یم یسع ـ

 باشه. ـ

بعد به خواب رفتم. با احساس ضعف و  یبودم که مدت ریکه داشتم درگ یا ختهیهام رو بستم و با اعصاب بهم ر چشم

 شدم. داریکه داشتم از  خواب ب یگشنگ

 اش مشغول بود نگاه کردم و گفتم: یالهام  که با گوش به

 الهام ساعت چنده؟ ـ

 شده. بلند شو. ۱۰ساعت  ـ

 تخت نشستم و گفتم: یرو

 !دمیچه قدر خواب یوا ـ

 که داشت گفت: یبا لبخند الهام

 کنم. دارتیب ومدیدلم ن ـ

 ؟یدیبخوابم. خودت خواب یحساب یکه گزاشت یمرس ـ

 د.مامانت زنگ زده بود تا اومدم جواب بدم قطع ش ی. راستدمیخواب یساعت هیمنم  ـ

 زنم. یاالن بهش زنگ م ـ
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 خونه رو گرفتم، ارتباط برقرار شد: یرو برداشتم . شماره  میگوش و

 الو مامان سالم. ـ

 من گفت: یصدا دنیبا شن مادرم

  ؟یسالم خوب زمیدالرام عز ـ

 ن؟یخوبم مامان. شما خوب ـ

 !یزنگ زدم جواب نداد ؟ییدخترم. کجا میخوب ـ

 .میا هیخواب بودم مامان. االن ترک ـ

 ؟یگرد یبر م یک زمیعز ـ

 چه خبر؟ ایانشاا... فردا. از دن ـ

 .یاونم رفته بود سونوگراف ـ

 تو حرف مادرم رفتم و گفتم: یخوشحال با

 مامان؟ هیبچه چ تیجنس ـ

 پسره. ـ

 شدم و به مادرم گفتم: خوشحال

 پسرونه بکنم. یها دیباشه خر ادمی ـ

 باشه دخترم. مواظب خودت باش. ـ

 زد و گفت: یخبر بهتر شده بود. الهام رو به من کرد و  لبخند نیا دنیکردم. حالم با شن یمادرم خداحافظ از

 مبارک باشه.  ـ

 . زمیعز یمرس ـ
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 جام بلند شدم و گفتم: از

 .رمیرم دوش بگ یمن م ـالهام

 کرد گفت:  یکه موهاش رو شونه م یدر حال الهام

 .زمیبرو عز ـ

 کردم. الهام گفت: یکم شیحموم دوش گرفتم و لباسم رو عوض کردم و موهام رو شونه کردم و آرا رفتم

 .میبخور یزیچ هی نییپا میبر ـ

 گفتم: دمیپوش یکه مانتوم رو م یحال در

 .رمیم یم یمن که دارم از گشنگ میبر ـ

 ادهیهمکف پ یتو آسانسور و طبقه  میو رفت میاومد رونیو از اتاق ب دیشالم رو سر کردم. الهام هم لباس پوش و

 .میشد

 میکه بر میبود یخال یبودن. دنبال جا ییقهوه و چا دنیاون جا در حال نوش یپرواز یکرو م،یرفت یداخل الب به

کنار بهروان  کبختیخواست برم اما ناچار بودم. ن ی. دلم نممیکه الهام اشاره کرد که به سمت بهروان بر مینیبش

 جاش بلند شد و گفت: از کبختی. نمیو سالم کرد مینشسته بود، ما هم به سمتشون رفت

 .دینیبش دییبفرما ـ

به من کرد و مشغول خوردن  ینگاه می. بهروان نمیاون ها بود نشست یکه روبرو یخال یصندل یرو یحرف چیه بدون

 گفت: یبا لحن آروم کبختیقهوه اش شد. ن

 .نیخسته بود یلیرسه که خ یبه نظر م ـ

 با لبخند جواب داد: الهام

 . دالرام که رکورد زد.میکمبود خواب داشت یلیخ قایدق ـ

 بهش زدم و گفتم: یبا خنده به من نگاه کرد. لبخند و
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 اگه گرسنه ام نشده بود حاال حاال ها خواب بودم. ـ

 م و به الهام نگاه کردم.. من معذب شددیکش یم گاریکرد و س یبه من نگاه م رهیخ بهروان

 گفت: کبختین

 .نینخورد یزیشما چ یراست ـ

 هتل رو صدا کرد و گفت: یاز خدمه  یکیحال  نیدر ا و

 ؟یدنینوش ای نیخور یاالن شام م ـ

 که به شدت گرسنه ام بود گفتم: من

 االن فقط غذا. ـ

 هم گفت: الهام

 خورم. یمن هم غذا م ـ

 به گارسون داد و گفت:  یدستورات کبختین

 شه. یتو رستوران که غذاتون االن حاضر م نیپس بر ـ

 جام بلند شدم و گفتم:  از

 با اجازه. ـ

 هم گفت: کبختیکه اصال نگاهم نکرد، ن بهروان

 .دیکنم. بفرمائ یخواهش م ـ

 .میو الهام به سمت رستوران رفت من

 .میشستن یصندل یرو میو رفت میدنج انتخاب کرد یجا زیم هی

 گفت: الهام
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 .میخوا یغذا م یخوب شد گفت ـ

 گفتم: ختمیر یآب م وانیل هیکه  یحال در

 خورن. یآره بابا، با شکم گرسنه که قهوه نم ـ

 و گفت: دیخودش ساالد کش یبرا الهام

 کنه. یبهروان چه قدر تابلو نگات م ـ

 و گفتم: دمیخند

 .هیمدل نگاهش همون طور ـ

 .هیطور نینه دالرام. من بهش دقت کردم، فقط نگاهش به تو ا ـ

 در جواب الهام گفتم: دم،ینرس یا جهینت چیالهام به ه یحرف ها از

 کنه؟! یم نیکه همش بهم توه نهیواسه هم ـ

 گفت: الهام

 .ستیش اصال معلوم ن تیبگم! شخص یدونم چ ینم ـ

 حرص گفتم: با

 هم خود خواهه. یلیخ ـ

 گفت: طنتیبا ش الهام

 .یدونم که براش جالب یرو م نیفقط ا ـ

 و رفت. الهام گفت: دیچ زیم یاومد و غذا ها رو رو گارسون

 غذا ها رو بخورم. نیا یفکر کنم همه  ـ

 گفتم: ادیز یغذاها با اشتها دنید با



 سکاندار عشق

59 
 

 .نطوریمنم هم ـ

 .میسر داد یو خنده ا مینگاه بهم انداخت هیو  زیم ینگاه به رو هیتموم شدن غذا ها من و الهام  با

 از غذاها نمونده بود! یچیه

 گفت: الهام

 چسبه؟ یم یدالرام حاال چ ـ

 چسبه. یم ییچا ـ

 .میپس بزن بر ـ

نبود و به سمت  ییقبل جا ی.مثل سر میبرگشت یو دوباره به الب میکرد یو از گارسون تشکر میجامون بلند شد از

رفت. من و  ینگاه و حرف چیورود ما بهروان از جاش بلند شد و بدون ه. با میبهروان نشست یو روبرو میبهروان رفت

 . الهام گفت:میالهام تعجب کرد

 چرا رفت؟ ـ

 هام رو باال انداختم و گفتم: شونه

 همون بهتر که رفت. ـ

 اومد کنارمون و گفت: کبختی. نمیو نشست میداد ییچا سفارش

 د؟یخر دیبر نیخوا ینم ـ

 کردم و گفتم: ینگاه کبختیبه ن من

 اطراف قدم بزنم. نیخواد برم ا یدلم م ـ

 گفت: الهام

 منم با دالرام موافقم. ـ

 گفت:  کبختین
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 دیتون یقشنگه. م یلیپارک هست که خ هیمتر جلوتر از هتل   100.ستین یحرف دیقدم بزن دیباشه اگه دوست دار ـ

 .دیاونجا هم بر

 به ما انداخت و گفت: یخاص خودش نگاه یبعد با مهربون و

 اون رو انجام بدم. دیاومده که با شیپ یکار هیاما  ومدمی یدوست داشتم همراهتون م یلیخ ـ

مون رو  فیتا ک میو به طبقه باال رفت میمون رو خورد ییرفت. ما هم چا کبختیبعد ن ی. مدتمیتشکر کرد ازش

 که الهام  گفت: میزد یو قدم م میاومد رونی. از هتل ب میبپوش یو لباس گرم تر میبردار

 نه؟ ایدونم بپرسم  یخوام ازت بپرسم. نم یسوال م هیدالرام  ـ

 زدم و گفتم: یبه الهام لبخند رو

 .زمیبپرس عز ـ

 نگاهم کرد و گفت: دیبا ترد الهام

 ؟یرو دوست دار کبختیخواستم بدونم تو ن یم ـ

 و تو چشماش نگاه کردم و گفتم: ستادمیسوالش تعجب کردم و ا نیا از

 همکار. هیرو دوست دارم اما به عنوان  کبختیمن ن ،یدون یتو که بهتر م ـ

 زد گفت: یتو صداش موج م یکه خوشحال الهام

 ؟یبهش ندار یحس چیواقعا ه یعنی ـ

 که مطمئن بشه گفتم: نیا یالهام رو گرفتم و تو چشم هاش نگاه کردم و برا دست

 تونم بهش احترام بزارم.  یکه فقط م هیانقدر آدم خوب کبختیندارم. نبهش  یحس چیه ـ

 گفتم: طنتیبا ش و

 .ایزن یکلک مشکوک م یا ـ

 و گفت: دیخند الهام
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 !؟یمشکوک واسه چ ـ

 ؟یدوستش دار ـ

 گفتم: ینداد. من با خوشحال یجواب الهام

 ؟یبهش عالقه مند شد یسکوت عالمت رضاست. از ک ـ

 و گفت: دیکش یقینفس عم الهام

 شه. یم یسال هی ـ

 زدم و گفتم: لبخند

 پس مبارکه. ـ

 گفت: یبا دو دل الهام

 اون تو رو دوست داره. یول ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 رو مطمئنم.  نیفکرت اشتباهه، ا ـ

 واقعا مطمئن نبودم! یول

 گفت: الهام

 باشه. نطوریخدا کنه ا ـ

 یجور هی دیمن رو دوست داشته باشه با کبختیکردم که اگه واقعا ن یفکر م نی. به امیقدم زدن مون ادامه داد به

. مردم با وجود مینشست یصندل یداخل و رو میو رفت میدی. به پارک رسهیبهش بفهمونم که حسم نسبت به اون چ

 شد و الهام گفت: ردمونکه س میبودن. مشغول نگاه کردن به اطراف بود رونیهوا ب یسرما

 .میبرگرد مینزد خیتا  ـ

 شدم گفتم: یکه بلند م یدر حال منم
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 .میش یدوباره گرم م میراه که بر ـ

 فروشگاه بود که به الهام گفتم: هی رمونیمس تو

 .میبزن نجایهم ا یدور هی میـ بر 

 موافقت کرد و گفت: الهام

 .میخر یهم خوشمون اومد م یزیاگه چ ـ

 که به الهام گفتم: میدیرس یفروش یاسباب باز یغازه . به ممیو مغازه ها رو گشت میفروشگاه رفت داخل

 بخرم.  یزیچ هیو داداشش  انایخوام واسه د یم ـ

 یکنترل نیداداشش هم ماش یو برا دمیبزرگ همراه با لوازمش رو خر یعروسک بارب هی اناید یو برا میمغازه رفت تو

 هام خوشش اومد و گفت: دی. الهام هم از خرمیاومد رونیگرفتم. از مغازه ب

 قشنگن. یلیدالرام خ ـ

 و گفتم: دمیخند

 قابل نداره. ـ

 با خنده گفت: الهام

 خورن؟! یسن به چه دردم م نیآخه تو ا ـ

کردم.  دی.اون جا هم واسه خودم و خانواده ام خرمیدیرس یلباس فروش هی. به میرو هم نگاه کرد گهید یها مغازه

 دستامون پر شده بود که الهام گفت: گهیکرد.د دیالهام هم واسه خودش خر

 .دینکرد دیگه عجب خر یم نهیبب کبختین ـ

 دمیخر یها سهیو ک ختینفر برخورد کردم و تعادلم بهم ر هیخنده نگاش کردم و حواسم به روبروم نبود که به  با

 ت:که گف دمیالهام رو شن یکردم صدا یهام نگاه م دیکه به خر یشد. در حال نیپخش زم

 .تانیسالم کاپ ـ



 سکاندار عشق

63 
 

که جواب سالم  دمیجمع کرد. از حرفش تعجب کردم. سرم رو بلند کردم و بهروان رو د نیهام رو از زم لیاومد وسا و

 آوردن سرش داد! نییالهام رو  با پا

 به من کرد و گفت: یجد ینگاه و

 شه. ینم یجور نیا یکم حواست رو جمع کن هیاگه  ـ

 دونستم مقصر من بودم، بهش نگاه کردم و گفتم: یکه م من

 خوام. یمعذرت م ـ

 رو نداد و در عوض به الهام نگاه کرد و گفت: جوابم

 هاتون تموم شده؟ دیخر ـ

 گفت:  الهام

 بله، تموم شده بود. ـ

 کرد و گفت: یطوالن یبه من نگاه بهروان

 .میکه بر نیوفتیپس راه ب ـ

هام رو بردارم که بهروان همه ش رو برداشت و به راه  دیخودش رو برداشت، من هم خواستم خر یدهایخر الهام

کرد. خودم رو بهش  یما حرکت م ی. بهروان جلومیبه هم نگاه کرد میکه تو بهت بود یافتاد. من و الهام در حال

 رسوندم و گفتم:

 .ارمی یمن م نی. بددیزحمت نکش ـ

 نه و بهم نگاه کنه به راهش ادامه داد.بز یکه حرف نیبدون ا بهروان

هتل رو  یاز خدمه ها یکی. بهروان میدیبه هتل رس یکه بعد از مدت کم میرفت یو الهام  هماهنگ باهاش راه م من

 رو بهش داد  و گفت: دهامیصدا کرد. خدمه که اومد خر

 به اتاقشون. دیخانوم رو ببر یها سهیک ـ
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. میباال رفت یکه اجازه بده من تشکر کنم به سمت اتاقش رفت. به طبقه  نیها رو به خدمه داد و بدون ا سهیک و

که در اتاق بسته شد  نیرفت. بعد از ا رونیها رو داخل اتاق گزاشت. ازش تشکر کردم و اون هم از اتاق ب سهیخدمه ک

 الهام با خنده گفت:

 دالرام فکر کنم بهروان بهت نظر داره. ـ

 که از حرفش به خنده افتاده بودم گفتم: یحال در

 به من نظر داره خانوم مارپل؟ یدیاز کجا فهم ـ

 !اورد؟یتو رو آورد و  واسه من رو ن یدهایکه خر نیبه خاطر ا ـ

 که دست هاش پر شد. نیخب به خاطر ا ـ

 من خنده اش گرفته بود گفت: یکه از حرفا الهام

 کنم. یمن فکر نم یول ـ

 !ادی یرو من نداره. چه بسا از من بدشم م ینظر چین باش که همطمئ ـ

 گفت: الهام

 .یخوشگل نیدختر به ا اد؟یاز تو بدش ب دیبا یواسه چ گه،ید یا وونهید ـ

 .یکن فیتعر یتو هم که فقط بلد ـ

 گفتم: یبعد با لحن آروم و

 بچه ام. هیبه نظرش من  ـ

 گفت: طنتیبا ش الهام

 خب بچه باش، مردا عاشق دختر بچه هان. ـ

 گفتم: دمیخند یکه م یحال در

 .یزن یاگه تا صبحم باهات بحث کنم تو حرف خودت رو م ـ
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 کرد گفت: یهاش رو جمع و جور م دیکه خر الهام

 گفتم! یمن ک نیحاال بب ـ

 یکه آب م یو ، الهام در حال ختمیآب برداشتم و خوردم. واسه الهام هم ر خچالیهم لباسم رو عوض کردم و از  من

 خورد گفت:

 مراده. دهیآب نطلب ـ

 زدم و گفتم: یلبخند بهش

 انشاا.... ـ

 یبودن حرف ها و کارها ضی. چشم هام رو بستم و به ضد و نقدمیتخت دراز کش یگفتم و رو ریالهام شب بخ به

 به خواب رفتم. یبهروان فکر کردم و از خستگ
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 6 فصل

تخت بلند شدم و دست و صورتم  یبود. الهام  خواب بود.از رو  ۹نگاه کردم ساعت  میشدم و به گوش داریخواب ب از

 شد و گفت: داریرو شستم. الهام ب

 سالم . ـ
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 نگاه کردم و لبخند زدم و گفتم: بهش

 .ریسالم صبحت بخ ـ

 و گفت: دیکش یا ازهیخم الهام

 .میصبحونه بخور میبر امیب رمی. برم دوش بگریصبح تو هم بخ ـ

 باشه برو. ـ

. بهروان کنار  میبه سمت رستوران راه افتاد میو مستق میرفت نییو به پا میبعد آماده شد یرفت حموم و مدت الهام

 میو سالم کرد ششونیپ میبود که هزار برابر جذاب تر شده بود. رفت دهیپوش یکیلباس ش هینشسته بود و  کبختین

که  مینیبش گهید یجا هی میبر میآورد. خواست نییپاو فقط سرش رو  ومدین یکه طبق معمول از سمت بهروان جواب

 گفت: کبختین

 جا هست. د،ینیجا بش نیهم ـ

 .کبختین یبهروان نشستم و الهام هم روبرو ی. من روبرومیو نشست میکرد یو الهام تشکر من

 گفت: کبختیخوردن ن نیو رفت. در ح دیچ زیم یرو یمفصل یصبحونه  هی گارسون

 بهتون خوش گذشت؟ شبید ـ

 به الهام نگاه کردم و اشاره کردم اون حرف بزنه که گفت: من

 .میکرد دیو هم خر میخوب بود، هم قدم زد یلیآره خ ـ

 به الهام گفت: کبختین

 خوش گذشته. یپس حساب ـ

 کرد و گفت: یخنده ا الهام

 بود. یشما خال یجا ـ
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کردم. سرم رو بلند  یخودم احساس م ینگاه بهروان رو رو ینیبود و مشغول خوردن بودم که سنگ نییپاسرم  من

از نسکافه  یکردم. نگاهم رو ازش گرفتم و مقدار یبود که من درک نم یزیچ هیکردم و بهش نگاه کردم. تو چشماش 

رفت که  رونیبلند شد و از رستوران ب شماره از جاش دنیبهروان بلند شد و با د یزنگ گوش ی. صدادمیام رو نوش

 به ما گفت: کبختیجواب بده. بعد از تموم شدن صبحونه مون ن

 .نیآماده ش نیفرودگاه. بر میبر دیبا گهیساعت د هی ـ

 گفت: یکه الهام با کنجکاو میو تو اتاقمون رفت میو الهام از جامون بلند شد من

 ما جواب تلفن نداد؟ شیچرا بهروان پ ـ

 بودم گفتم: هیقض نیا یکه خودم تو خمار من

 زنش باشه! دیگه. شا یم یچ میخواست ما بشنو ینم دیشا ـ

 محکم گفت: الهام

 نه بابا زنش کجا بود. ـ

 زدم و گفتم: یبود! لبخند بیبرام عج نیبهم دست داد و ا یحس خوب هیکه زن نداشت  نیا از

 باشه. یزیچ ینامزد دیشا ـ

 و گفت: دیخند الهام

 شه؟! یزنش م یاخالقش ک نیبهروان مجرده،  بعدش هم با ا ـ

و تو  میهامون رو جمع کرد لهیوس ی. همه اوردمیخودم ن یکه مجرد بود خوشحال شدم اما به رو نیدلم از ا تو

به همراه کرو داخل  یو بعد از مدت میرفت نییو به پا میدی. لباس فرم پوشمیمون گذاشت یچمدون مخصوص پرواز

 یپرواز یبشن من و کرو مایوارد هواپ سافرانکه م نیساعت قبل از ا کی. میو به سمت فرودگاه رفت میشستن نیماش

از مهمانداران وارد  یکیو  کبختیبود. مسافران با استقبال ن تیاز کاکپ ییرایمن پذ تی. مسئولمیشد مایوارد هواپ

به صدا در اومد. تا خواستم جواب بدم قطع شد. از  ینشسته بودم که زنگ گل یبلند شد. من در گل مایشدن. هواپ

 که نگاهم کنه گفت: نیرفتم. بهروان بدون ا تیو به داخل کاکپ مجام بلند شد

 .اریب ییبرام چا ـ
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و  ختمیر ییچا وانیاومدم و نصف ل رونیب تیزد. از کاکپ یطرز حرف زدنش بدم اومد، انگار که با کلفتش حرف م از

زدم  ی. گزاشتم کنارش نگاهم کرد، ناخواسته لبخندششیو بدون اتالف وقت بردم پ ختمیر خیاش رو آب  هیبق

باز شد و چهره  تیخوردن شدم که در کاکپ ولبرداشتم و مشغ وهیآب م هینشستم و  ی. تو گلرونیاومدم ب  عیوسر

 گفت: یدستش بود، به تند ییچا وانیبهروان جلوم ظاهر شد.  ل یعصب ی

 ه؟یچ نیا ـ

 که خودم رو از تک و تا بندازم، گفتم: نیا بدون

 .ییچا ـ

 تر از قبل گفت: یعصب

 !یبه نفهم یخودت رو زد ای یفهم ینم ای ـ

 شد و گفت: کمیبعد نزد و

 خه؟یچرا انقدر  ـ

 گفتم: یسخت به

 سرد شده. نیتا شما بخور ـ

 نگاهم کرد و گفت: پرغضب

 حالت در اومده؟ نیرسه به ا ینم قهیزمان کم که به دق نیچطور تو ا ـ

 شد و گفت: رهیگفتن نداشتم. به من خ یبرا یزیچ

 !یبا شما هستم خانوم محمد ـ

خواستم  یحالت  اگه م نیشده بودم بهش نگاه کردم. تو ا مونیاز کارم پش ییجورا هیکه بغض کرده بودم و  من

 تمام گفت: تیزنم با جد ینم یحرف دیتونستم. بهروان که د یهم بزنم نم یحرف

 !ینیهمون بهتر که تو خونه بش ،یایبر ب فتیاز پس وظا یتون یاگه واقعا نم ـ
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 یاما حال خودم گرفته شده بود! نم رمیخواستم حالش رو بگ یخارج شد. م یمحکم از گل ییرا گفت و با قدم ها نیا

 و گفت: یگلاومد تو  کبختیرفتم؟! ن یسر کار م دینبا گهیواقعا د یعنیبود؟  یحرفش چ نیا یدونستم معنا

 ده؟یچرا رنگتون پر ؟یشده خانوم محمد یزیچ ـ

 دادم گفتم: یکه خودم رو خوب نشون م یحال در

 نشده. یزیحالم خوبه، چ ـ

 گفت: کبختیزدم. ن یلبخند و

 خدا رو شکر.  ـ

کرو رو  یبود و هوا یتیپسر باشخص یلیکه صحبتش تموم شد رفت. خ یصحبت کرد، وقت یدر مورد مسائل کار و

لبخند  شهیقدم زدم و به مسافران نگاه کردم و مثل هم نیکاب یخارج شدم و در طول راهرو یبعد از گل یداشت. مدت

 توجه من رو به خودش جلب کرد: ییزدم، صدا

 خانوم. دیببخش  ـ

 کرد، گفتم: یکه به من اشاره م دمیرو د یسمت صدا برگشتم و پسر جوان به

 .دیبفرمائ ـ

 گفت: یبه من نگاه کرد و  به آروم یبنگاه جذا با

 شما خانومِ؟ ـ

 کردم و گفتم: نگاهش

 هستم. یمحمد ـ

 گفت: یلحن با ادب با

 .دیشه خواهش کنم کارت من رو داشته باش یم یخانوم محمد ـ

 محترمانه رد کردم و گفتم: یلیخ
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 رو از شما قبول کنم.  نیتونم ا یمتأسفم نم ـ

 نیرفتم. به ا یبه سمت گل یا گهیماجرا بود و با تعصب از کنارم گذشت. من هم بدون حرف د نیشاهد ا کبختین

شماره   دیوجه نبا چیاومده بود و همش رو رد کرده بودم. مهمانداران به ه شیواسم پ یاتفاق عادت داشتم! چند بار

و دو  دیاز مسافران رس ییرایم. وقت پذکار نداشت نیا مبه انجا یلیو خودم هم تما رنیاز مسافران بگ یکارت یحت ای

 یروشن شد و بعد از اون صدا تیبود و چراغ کاکپ تیکاکپ یکار رو انجام دادن. زمان سرو غذا نیتا از همکارام ا

 بهروان به گوشم خورد: یرو برداشتم و صدا یبلند شد. گوش یزنگ گل

 .دیاریرو ب سیسرو یخانوم محمد ـ

کنارشون قرار  زیم یرو رو یعیبهروان و سم یشدم و غذا تید تعجب کردم. وارد کاکپکه لحنش بهتر شده بو نیا از

بود. نگاهم رو ازش  دیآروم که از اون بع یتشکر کرد، بهروان سرش رو بلند کرد و به من نگاه کرد. نگاه یعیدادم. سم

 و گفت: شمیپ اومدپرواز بود که الهام  یاومدم.  آخرها رونیگرفتم و ب

 ؟یدالرام در چه حال ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 از جناب بهروانم. ییرایمشغول پذ گهید یچیه ـ

 کارت رو  بهش گفتم. انی! و فقط جردمیاز بهروان شن ییکردم و چه حرفا ینگفتم که چه اشتباه و

 هم گفت:  الهام

 . یبهش داد یخوب جواب ـ

 به الهام کردم و گفتم: رو

 ؟یکن یم کاریتو چ ـ

 با خنده گفت: الهام

 رم. یشه تو دلم قربون صدقش م یرد م کبختیکه ن ینشستم و هر از گاه نیکاب یمنم انتها ـ

 الهام خنده ام گرفت و گفتم: یحرف ها از
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 کردم. یمن دق م یاز دست تو. اگه تو نبود ـ

 .زمیخدا نکنه عز ـ

 نیبه زم ی.  بعد از مدتمیو کمربندهامون رو بست میمخصوص نشست یبود، ما در صندل ماینشستن هواپ وقت

. من و میو داخل فرودگاه شد میخارج شد مایبا بهروان از هواپ یبرخورد چیشدن و  بدون ه ادهی. مسافران پمینشست

من رو صدا  کرده بود  نیکه داخل کاب یپسر نکه همو میرفت یدر صفوف منظم در سالن فرودگاه راه م یپرواز یکرو

 واست بهم شماره بده  من رو صدا کرد:خ یو م

 .یخانوم محمد ـ

 پسر همه به خصوص بهروان به سمت صدا برگشتن. یصدا دنیشن با

 شد و گفت: کمینزد پسر

به  دیکارت من رو قبول کن دیتون یتون نم یکار طیکه من مزاحمتون شدم. احساس کردم به خاطر شرا دیببخش ـ

 و دوباره ازتون درخواست کنم. نیایمنتظر شدم تا شما ب نیخاطر هم

 کارش شوکه شده بودم گفتم: نیکه از ا یدر حال من

 تونم قبول کنم. یبه شما گفتم نم مای. من که داخل هواپدیاصرار نکن دی. لطف کنستین حیکار شما صح نیا ـ

 کختیگوش ن کردم. بهروان در یما بود و من اخساس شرم م ینگاه ها به خصوص نگاه پرخشم بهروان رو ی همه

 به سمت من اومد و گفت:  کبختیزد و بالفاصله ن یحرف

 اومده؟ شیپ یمشکل ـ

 گفتم: کبختینشه رو به ن جادیا یکه دردسر نیا یبرا

 . ستین ینه مشکل ـ

 گفت: کبختیکه پسر بدون توجه به ن فتمیخواستم راه ب یم

 . از شما خوشم اومده!ستیقصد من مزاحمت ن ـ
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به پسر نگاه کردم  نیفکر ها نبودم. بنابر ا نیازش گذشت اما من تو ا یشد به راحت یبود و نم یو بلند قامت بایز پسر

 و گفتم:

 برم. دیبا گهیمن د دیببخش ـ

 منتظر نشدم و به راهم ادامه دادم. الهام آروم گفت: گهید و

 بود. کرد، دلم براش سوخت. چه قدر هم قشنگ ینگات م ینجوریدالرام پسره هم ـ

 گفت: یبعد با لحن شوخ و

 خدا شانس بده. ـ

که  میدیرو د یمیرح یو آقا میرفت رونیهم به سمت بهروان رفت و باهاش صحبت کرد. از سالن فرودگاه ب کبختین

روشن کرد و متفکرانه به من نگاه کرد و داخل  یگاریداد.  بهروان س یما سالم دنیبود. با د ستادهیا نیکنار ماش

 ومدی یبدم م گاریرو پر کرده بود، از س نیماش یبهروان فضا گاریس ی. بومینشست. من و الهام هم داخل رفت نیماش

 یافتاده ول ی! الهام کنجکاو بود بدونه که چه اتفاقومدی یبهش م یلیبهروان رو دوست داشتم. خ دنیکش گاریاما س

 نیماش یمیرح یبعد آقا یدم. ساعت یم حیتوض یتلفنبزنم. بهش اشاره کردم که  یتونستم حرف یبا وجود بهروان نم

رو در قفل  دیشدم و به داخل خونه رفتم. کل ادهیکردم و پ یدر خونه مون نگه داشت. از همه خداحافظ یجلورو 

خونه نبود.  یچرخوندم و در رو باز کردم و به اتاقم رفتم و چمدونم رو تو اتاقم گزاشتم. خونه در سکوت بود و کس

 :دادجواب  یا قهیبرداشتم و به پدرم زنگ زدم. بعد از دق تلفن رو

 سالم دخترم. ـ

 ن؟یسالم بابا جونم خوب ـ

 بابا. یخسته نباش ؟یدخترم. تو چطور میخوب ـ

 !نییکجا نمیگفتم زنگ بزنم بب نیستین دمیخونه د دمیبابا. رس یمرس ـ

 بابا. میشمال ـ

 ن؟یرفت یک ـ

 . میامروز صبح راه افتاد ـ
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 خوش بگذره ـ

 ؟یندار یدخترم. با مادرت کار یمرس ـ

 نه بابا جون. سالم برسون. ـ

 .ایب ی. تو هم اگه تونستیسالمت باش ـ

 ن؟یندار یچشم بابا. با من کار ـ

 . مراقب خودت باش.زمینه عز ـ

 .نطوریشما هم هم ـ

تختم دراز  یکردم و رفتم تو اتاقم لباس هام رو عوض کردم و رو لنتیرو سا میکردم و گوش یپدرم خداحافظ از

 به خواب رفتم. یبعد با خستگ یبهروان افتادم و مدت یاون پسر و نگاه ها ادیو  به  دمیکش

در آوردم.  الهام بهم زنگ زده بود. بهش زنگ  لنتیرو از سا میشدم و گوش داریغروب بود که از خواب ب یها طرف

 ق که خورد جواب داد:زدم، دو تا بو

 . یدالرام بهت زنگ زدم، جواب نداد ـ

 شدم گفتم: یکه از جام بلند م یحال در

 ؟یدیخواب بودم. تو نخواب ـ

 چراغ ها رو روشن کردم و به سمت سالن رفتم. و

 !یکن، مردم از کنجکاو فیزدم. حاال دالرام تعر یچرت هی ـ

 و گفتم: دمیخند

 .که من بگم ستین یفیتعر زیچ ـ

 با خنده گفت: الهام

 بهت گفت؟ یپسره چ ـ
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خواد مزاحم بشه، از من خوشش  یخواست شماره ش رو بهم بده که من قبول نکردم، اونم گفت نم یم گهید یچیه ـ

 برم! دیاومده و من هم که بهش گفتم با

 گفت: الهام

 انیجر نهیشده بود؟! تو حال خودش نبود، فکر کنم اون هم کنجکاو بود که بب یبهروان چه حال یدون یدالرام نم ـ

 رو فرستاد. چارهیب کبختیخودش نخواست اقدام کنه، ن ه،یچ

 نشون نداده گفتم: یعکس العمل چیکردم براش مهم نبوده و ه یکه فکر م من

 بود؟ یطور نیواقعا ا ـ

 کرد؟ یچه قدر بد نگاه م یدیآره، مگه ند ـ

 اون که عادت داره بد نگاه کنه. ـ

سالش بود. قشنگ   ۳۰بود. فکر کنم  یا افهیپسر خوش ق میکرد. حاال دالرام از بهروان که بگذر یدفعه فرق م نیا ـ

 .شیداد یکاش از دست نم یازدواج بود، ا تیموقع

 گفتم: دمیخند یکه م یحال در

 خودت. شکشیـ پ 

 و گفت: دیخند یبلند یبا صدا الهام

 .هیکاف یکرد شکشیرو پ کبختیهمون ن ـ

 اون که از اول هم مال تو بود. ـ

 با شور و شعف گفت: الهام

 نکن دختر. یمن رو احساس ـ

 ام گرفته بود، بحث رو عوض کردم و گفتم: خنده

 .میلیحاال خوبه چند روز تعط ـ
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 شد. ینم نیبهتر از ا ـ

 سفر؟ یر یبا خانواده نم ـ

 ؟یکن یکار م ی. تو چمیاال فردا براتفاقا تو فکرشم. احتم ـ

 . مامان و بابام امروز رفتن شمال.ستیمن برنامم معلوم ن ـ

 .میبا ما بر ایخب  پس ب ـ

 .نایمامان ا شیرم پ یاگه حوصله داشتم م یمرس ـ

 .میدیرو د گهیاون سمتا. همد میما هم اومد دیشا ـ

 .میباشه الهام. باهم در تماس ـ

 باشه فعال خداحافظ. ـ

 خداحافظ. ـ

رو روشن  ونیزیتو آشپزخونه و شام درست کردم و با ولع تمام خوردم. ظرفها رو شستم و اومدم تو سالن و تلو رفتم

داد، تازه هم شروع شده بود. به نظرم  ینشون م یینمایس لمیشبکه داشت ف هیکردم وکانال ها رو عوض کردم، 

از اشک شده بود. داستان در مورد دختر و پسر  سیشد صورتم خ که تموم لمینگاه کردم. ف لمیقشنگ بود، تا آخر ف

و عاقبت  لمیبه ف یناراحت کننده بود. تا مدت یلیرفت. خ ایهم از دن لمیشده بود و آخر ف ماریبود که پسر ب یعاشق

م ک هی رونیرو خاموش کردم و آماده شدم برم ب ونیزیکردم. تلو یکه عشقش رو از دست داده بود فکر م یدختر

رفتم و در  رونیبود. از خونه ب زییداد، مخصوصا که فصل پا یبه آدم م یقدم بزنم. هوا خنک بود و راه رفتن حس خوب

 بود: ایزنگ خورد، دن میحال قدم زدن بودم که گوش

 خوبه؟ انای؟ د یسالم خواهر خوب ـ

 ؟یی. االن کجامیخوب یمرس زمیسالم عز ـ

 زنم. یاطراف خونم، دارم قدم م ـ

 جا. شب تنها نمون. نیا ایدالرام ب ـ
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 راحت ترم.  یجور نیشم. ا یمزاحم نم ـ

 .ری. شبت بخکنمیاصرار نم ادیز یدونم راحت یباشه چون م ـ

 .ریشب تو هم بخ ـ

بعد  یگرفتم فردا صبح به شمال برم و در اون جا استراحت کنم. ساعت میقدم زدم و تصم یتموم شدن حرفم مدت با

 .دمیبه خونه برگشتم و در رو قفل کردم و خواب
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 7 فصل

بود. از جام بلند شدم و رفتم حموم و دوش گرفتم و لباس   7به ساعت کردم یشدم و نگاه داریاز خواب ب صبح

و چمدونم رو برداشتم و در رو قفل  چی. چمدونم رو جمع کردم. رفتم تو آشپزخونه  و صبحونه خوردم. سوئدمیپوش

که  یرگاهیرو به تعم نمیو به راه افتادم. ماش دمرو ز نگیپارک موتیشدم و ر نیرفتم، سوار ماش نگیکردم و به پارک

رو از همه نظر چک  نمیماش رکاریکه تعم یساعت میداشت برطرف بشه. بعد از ن یرادیو ا بیآشنا بود بردم تا اگه ع

زدم و به سمت شمال راه  نیشدم و بنز ینیهم وارد پمپ بنز ریکه سالمه حرکت کردم. تو مس کرد و مطمئن شدم

دوست  یا گهید ریاز هر مس شتریرو ب ریمس نیپدرم تو نوشهر مازندران بود. از جاده چالوس رفتم. ا یالیافتادم. و

کردم.  هوا  یاستراحت م یداشتم و مدت یخوب نگه م یجا هیرو  نیکردم ماش یم یکه رانندگ یساعت هیداشتم. هر 

خالق همه  ادیبه  شتریداشتم و ب یحس خوب فمناظر اطرا دنیرو روشن کرده بودم. با د نیماش یهم سرد بود و بخار

 افتادم. یها خداوند م ییبایز ی

 یداخل بردم. با صدارو به  نیرو باز کردم و ماش اطیهمراهم بود. در ح الیو دی. کلدمیرس الیساعت به و  4-3از  بعد

 گفت: یاومد و با خوشحال رونیب الیپدرم از داخل و نیماش

 .ریبخ دنیسالم بابا. رس ـ

 شدم و گفتم: ادهیپ نیماش از

 .یسالم بابا جونم. مرس ـ

 پدرم رفتم. شیرو بستم و پ اطیدر ح  و

 بعد مادرم هم به کنارم اومد و من رو در آغوش گرفت و گفت: یمدت
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 .یخوشحالم که اومد یلیخ ـ

 اومدم و گفتم: رونیآغوش مادرم ب از

 .شتونیپ امیبودم. گفتم ب لیتعط یچند روز ـ

 .یکرد یخوب کار ـ

و چمدونم رو هم کنار گزاشتم و رفتم رو کاناپه نشستم. مادرم قهوه آورد و  میرفت الیهمراه پدر و مادرم به داخل و به

 .میدور هم قهوه خورد

 :با خنده گفت پدرم

 از کار و بار چه خبر؟ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 خدا رو شکر. ،یخوبه حاج ـ

 رو برداشتم و جواب دادم: یزنگ خورد از جام بلند شدم و گوش الیو تلفن

 .دیالو بفرمائ ـ

 گفت: یاز اون ور با خوشحال ایدن

 ؟یرفت ی! کیآخر وقت تهران بود شبیتو که د طونیش ـ

 . دمیصبح راه افتادم،تازه رس ـ

 بعد  با خنده گفتم: و

 .ایمن و دست کم گرفت ـ

 به تو. نیآفر ـ

 .نیومدی یشما هم م ـ
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 .یکه تو زود تر رفت میاریتو رو هم با خودمون ب میخواست ی. تازه ممیایب میخوا یاتفاقا م ـ

 رو بدم مامان؟ یگوش یندار ی. با من کارمیباشه پس منتظر ـ

 .نمتیب ی. مزمینه عز ـ

اومدم.  نییدم به مادرم. خودم هم رفتم باال چمدونم رو تو اتاقم گزاشتم و لباسم رو هم عوض کردم و پارو دا یگوش

 من گفت: دنیمادرم با د

 .شمیپ نیبش ایدالرام ب ـ

 کنار مادرم نشستم و گفتم: رفتم

 شه. یم لیتکم تونیشاد ایبا اومدن دن ـ

 یانایبا اون د ادیهم که ب ایراحت شد. دن المیرو به اون رو شد، نگرانت بودم، خ نیحالم از ا یآره. تو که اومد ـ

 شه. ینور م ینور عل نیریش

 .ادی یهم م یانرژ ادیکه ب اناید ـ

 :دیپرس یبا مهربون مادرم

 که اومده اخالقش خوبه؟ یدیخلبان جد نیا یراست ـ

 بهروان چهره ام نا خواسته در هم شد و گفتم: یآور ادی با

 . اخالقش هم حرف نداره.هیآره آدم خوب ـ

 حرف خنده ام گرفته بود واقعا اخالقش حرف نداشت! نیتو دلم از ا و

 زد وگفت: یلبخند مادرم

 خب خدا رو شکر. ـ

 کرد گفت: یکه به من نگاه م یدر حال و

 ه؟یچ دیدالرام نظرت در مورد حم ـ
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 منظور مادرم شده بودم گفتم: یکه متوجه  من

 .میخور ینم گهیاما به درد هم د ه،یخوب یلیپسر خ ـ

 چرا دخترم؟ ـ

 که دوست دارم عاشق طرفم بشم بعد ازدواج کنم. نیبه خاطر ا ـ

 بشه. جادیو عشق و عالقه ا نهیبه دلت بش دیشا یایب یمدت باهاش بر هی یتون یخب م ـ

 م رو راحت کنم گفتم:مادر الیکه خ نیا یبرا

 شده؟ یشه! مامان حاال حرف یدرست نم یزیندارم. با رفتن و اومدن چ یاحساس چیه دیمن نسبت به حم ـ

 .تیخواستگار انیب یبود ی! بعد هم اگه راضه؟یدهنت چ یمزه  نهیگفته بود بب ایشهال خانوم به دن ـ

 محبت به مادرم نگاه کردم و گفتم: با

 خوام از دستم ناراحت بشن. ینم ن،یخوب یبهشون بگه که ناراحت نشن. خانواده  یجور هی ایفقط دن ـ

 ه؟یباشه دخترم. پس نظرت منف ـ

 آوردم و گفتم: نییرو پا سرم

 آره مامان. ـ

 گم که بهشون خبر بده. یم ایمن به دن ـ

 ان؟یب یک نایا ایباشه مامان. قرار شد دن ـ

 کنن. یبعد از ظهر حرکت م ـ

 کم استراحت کنم. هین برم باشه پس م ـ

 ؟یخور یمگه ناهار نم ـ

 .یخورم. مرس یشدم م داریهر وقت ب ـ
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فکر کردم. پسر مؤدب و  دیبه حم دم،یتختم دراز کش یحرف بلند شدم و به اتاقم رفتم و رو نیبه دنبال ا و

تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم و از همه مهم  ینم یبود و در کار و حرفه اش موفق بود ول یریو سر به ز تیباشخص

 بعد به خواب رفتم. یشد و مدت نیبود که  عاشقش نبودم و عشق من نبود! چشم هام سنگ نیتر ا

و  دمیاتاق رو کنار کش یشدم، از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم. پرده  داریشرشر بارون از خواب ب یصدا با

دادن.  یو طراوت م یزندگ یشده بودن و بو سیو درختان اطراف خ دیبار یم یدیشد پنجره رو باز کردم، بارون

 نبود. فیداد که قابل توص یبهم م یخوب یلیهوا بودم، حس خ نیعاشق ا

رفتم. تو آشپزخونه رفتم و  نییهوا لذت بردم پنجره رو بستم و از اتاق خارج شدم و از پله ها پا نیکه از ا نیاز ا بعد

 غذام رو گرم کردم و با اشتها خوردم. مادرم به آشپزخونه اومد و گفت:

 ؟یبخواب یتونست ـ

 مزه داد. یلیاوهوم. خ ـ

 و محمد راه افتادن فکر کنم تا آخر شب برسن. ایاالن دن ـ

 ساعت خلوته. نیخوبه ا ـ

 تم و به سالن رفتم و به مادرم گفتم:که تموم شد از مادرم تشکر کردم، ظرف ها رو شس غذام

 بابا کجاست؟ ـ

 اونم رفت استراحت کنه. ـ

 رو روشن کرد و گفت: ونیزیتلو مادرم

 رن؟ ینم ییاز الهام چه خبر؟ جا ـ

 خواست با خانواده اش بره سفر. یاتفاقا م ـ

 خوان برن؟ یکجا م ـ

 زنم. یزنگ بهش م هیشمال. االن  انیفکر کنم ب ـ

 الهام رو گرفتم: یبرداشتم و شماره  زیم یرورو از  میگوش
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 الو دالرام. ـ

 ؟یسالم چطور ـ

 ؟یفدات شم خوبم. تو چطور ـ

 ؟یکار کرد یسفرتون رو چ یخوبم، برنامه  ـ

 ؟ییشمال. تو کجا میدیتازه رس ـ

 منم صبح اومدم شمال. ـ

 گفت: یبا خوشحال الهام

 .مینیب یرو م گهیو همد میزار یخوبه، باهم قرار م یلیخ ـ

 کنم. یبرو استراحت کن. بعدا باهات صحبت م  ،یباشه الهام، االن خسته ا ـ

 .میکن یپس هماهنگ م ـ

 کردم. مادرم گفت: یالهام خداحافظ از

 شمالن؟ ـ

 .دنیآره تازه رس ـ

 شمالن؟ یکجا ـ

 .انهیرو الشونیو ـ

 .شمونیپ انیب میچند روز دعوتشون کن نی. تو اکنیبه ما نزد یلیخ ـ

 حرف مادر استقبال کردم و گفتم: از

 مثبته. یگذره.الهام انرژ یخوش م یلیکه خ یاون جور ـ

 خدا واسه پدر و مادرش نگهش داره.  ـ
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 زد و گفت: یلبخند و

 خواد ازدواج کنه؟ ینم ـ

 افتادم و گفتم: کبختیعالقه ش به ن ادی به

 فعال که نه. ـ

 گفت: یبا لحن شوخ مادرم

 !نیجفتتون  مثل هم ـ

 یها لمیشد رو تماشا کردم. بهتر از ف یکه پخش م یو  اخبار دمیسر داد. من هم به حرف مادرم خند یخنده ا و

 بود! مادرم از جاش بلند شد و گفت: نیغمگ

 بره. یخوابش نم گهیکنم. شب د داریبرم بابات رو ب ـ

و سالن  نییپا یتاق خواب در طبقه ا کیباال بود و  یاتاق خواب در طبقه   3ما شامل یالیبه سمت اتاق رفت. و و

 بود. نییپا یبه همراه آشپزخانه در طبقه  ییرایپذ

 بعد پدر و مادرم به سالن اومدن. پدرم  کنارم نشست و گفت: یمدت

 ؟یدیراحت خواب ـ

 ؟یآره بابا، شما چ ـ

 رسن؟ یم ی. بچه ها کدمیمنم خوب خواب ـ

 برسن. گهیساعت د 2احتماال تا  ـ

کردم و شکست خوردم.  ی. با پدرم شطرنج بازمیهم نگاه کرد ونیزیو تلو میآورد و مشغول خوردن شد وهیم مادرم

 آوردم. یبود! در مقابل پدرم کم م میشگیالبته کار هم

و  ای. دنمیگذشت که زنگ در رو زدن. در و باز کردم و همراه پدر و مادرم به استقبال خواهر و دامادمون رفت یساعت

از  انایکردن تا د یسالم و احوالپرس  یآروم یشدن و با صدا الیتو بغلش خواب بود داخل و انایکه د یمحمد در حال

 نشه. مادرم رو به محمد گفت: داریخواب ب
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 سر و صداست. نییرو ببر باال راحت بخوابه. پا انایمحمد جان د ـ

 مانتوش رو در آورد و گفت: ایباال برد، دن یرو به طبقه  اناید محمد

 دلچسبه. ی. سرده ولهییماشاا... چه هوا ـ

 گفت: پدرم

 .زهیهم تم یلیخ ـ

 و محمد گفت: ایو کنار پدرم نشست و مشغول صحبت شدن. مادرم به دن نییاومد پا محمد

 آشپزخونه براتون بکشم. میغذا آماده ست.  بر ـ

 تشکر کرد و گفت: محمد

 . میتو راه غذا خورد ـ

 گفت: ایاومد. دن ییچا ینیبه آشپزخونه رفت و با س مادرم

 .ختمیر یمامان زحمت نکش، خودم م ـ

 گفت: مادرم

 دخترم. هیچه حرف نیا ـ

 کردم و گفتم: ایبه دن رو

 د؟یخواب یک اناید ـ

 خوابش برد . الیو کینزد گهی! دم؟یرس یم یک دیپرس یبچه م خسته شده بود، همش م ـ

 دلم واسش تنگ شده بود.  یلیخاله قربونش بره. خ ،یاله ـ

 خدا نکنه. ـ

 شکمش اشاره کردم و گفتم: به
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 داداشش چطوره؟ ـ

 .میاونم خوبه. براش اسم انتخاب کرد ـ

 نگاهش کردم و گفتم: یکنجکاو با

 ؟یچه اسم ـ

 .انیدا ـ

 .ادی یهم م انایقشنگه به د یلیخ ایدن یوا ـ

 ه.تموم گهید ادیتو که خوشت ب ـ

با   ایبعد دن یکه انتخاب کرده بودن خوشش اومد. مدت یهم خوشحال شد و به پدرم گفت و پدرم هم از اسم مادرم

 دقت نگاهم کرد و گفت:

 باهات حرف زد؟ دیمامان در مورد حم یراست ـ

 بهش ندارم. یاحساس چیاما من ه هینیباهام حرف زد. پسر خوب و مت ـ

 هم گفت: ایاشاره کرد که بحث رو تموم کنه. دن ایبه دن مادرم

 .یدون یهر طور خودت صالح م زم،یباشه عز ـ

 دادم. یکردن و من هم به حرف هاشون گوش م یباهم صحبت م ایو دن مادرم

و  دمیبود رو بوس دهیرو که مثل فرشته ها خواب انایرفتم و د ایگفتم و به اتاق دن یریشب بود که من شب بخ 1 کینزد

 فرصت نکرده بودم بخونمش.  یبودم ول دهیکه مدت ها  بود خر یه اتاقم رفتم و شروع کردم به خوندن کتابب

 شد و به خواب رفتم. نیکه از خوندن  کتاب گذشت چشم هام سنگ یساعت هی

خونه رو پر کرده بود. دست و  یفضا اناید ی. صدانییبود. رفتم پا 11به ساعت کردم.  یشدم نگاه داریخواب ب از

خوشحال شد و بدو بدو خودش رو  به من رسوند. نشستم رو زانوم،  دیرو شستم و به سالن رفتم. تا من رو د میرو

 .دمشیبغلش کردم و بوس
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 گفت:  نشیریبا اون زبون ش اناید

 سالم خاله. ـ

 ؟یدلم. خوب زیسالم عز ـ

 خوبم. خاله دالرام! ـ

 جونم. ـ

 ؟یکن یم بازباها یایم ـ

 که بغلش کردم، بلند شدم و گفتم: یحال در

 .امیمعلومه که م ـ

 و محمد سالم کردم. ایپدر و مادرم و دن به

 با خنده گفت: ایدن

 .ایخسته بود یلیمعلومه خ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 ن؟ینکرد دارمیچرا ب ی. ولیلیخ ـ

 .ومدیآخه دلمون ن ـ

 گفت:  یبا خوشحال اناید

 .گهید میکن یخاله باز ـ

 و گفت: اناید شیاومد پ مادرم

 کنه. باشه دخترم؟ یباهات باز ادیاول خاله صبحونه بخوره بعد ب ـ

 گفت: اناید
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 .یباشه مامان ـ

 و دوباره برگشتم تو سالن. مادرم گفت: ختمیر ییچا هیگزاشتم و به آشپزخونه رفتم،  نیرو زم اناید

 ؟یخور یمگه صبحونه نم ـ

 اه کردم و گفتم:لبخند بهش نگ با

 بسه. ییچا نیهم ـ

 من و نگاهم کرد.  بهش گفتم: یرو صدا زدم. اومد رو برو انایرو خوردم و د مییچا

 .میکن یباز میبر ـ

 رو دوست داشت. یباز نیا یلیخ انای. دمیموشک شد میقا یمشغول باز یو ساعت دیبه هوا پر یاز شاد اناید

و  می. رفتمیناهار بخور می. مادرم صدامون زد که برمیکم استراحت کرد هیو  مینشست میکه خسته شد نیاز ا بعد

بعد  رو به جمع   ی.مدت میتشکر کرد یو از مادرم حساب میکه مادرم درست کرده بود رو خورد یخوشمزه ا یغذا

 گفتم:

 ا؟یکنار در میبر ـ

رو هم برداشتم  فمیو ک دمیس گرم پوشموافقت خودشون رو اعالم کردن.از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم و لبا همه

راه بود.سوار  قهیدق 10. تا ساحل ارمیرو ن نمیو من ماش میبر نهی. همه آماده بودن. قرار شد دو ماشنییو اومدم پا

سرد بود و  یلی.هوا خمیو به کنار ساحل رفت میشد ادهیپ نیش. از مامیدیبعد به ساحل رس یپدرم شدم و مدت نیماش

 یبه اون بزرگ یایشاهد در کیو تو آب برم. از همون نزد ارمیشد کفش هام رو در ب یبود و نم خیهم  ایبه طبع آب در

شده  گزده اش تن خیاون نگاه سرد و  یلحظه بهروان به خاطرم اومد! دلم برا نیشدم و تو هم رهیخ ایشدم و به در

 دوستش داشتم... ینسبت بهش نداشتم و حت یا نهیک چیبا من داشت اما تو دلم ه یبد یلیکه رفتار خ نیبود. با ا
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 8 فصل

و  ای. پدر و مادرم و دندمیبا دست کوچکش دستم رو گرفت. خم شدم و صورتش رو بوس انایفکر بهروان بودم که د تو

 بودن. لبخند زدم و گفتم: نیمحمد داخل ماش

 برنده ست. دیزودتر رس یهر ک م،ییبدو نیتا ماش یایم ـ

 گفت: یخوشحال با

 هم داره؟ زهیجا ـ

 اوهوم. ـ

 شدم گفتم: دنیدو یکه آماده  یبعد درحال و

 1ـ2ـ3 ـ

خواستم اون برنده بشه،  ی.مدمیدو یم یآوردم و به آروم یرو در م دنیدو یو من هم ادا دیدو یم یبا شاد اناید

 و گفت: دیرس نیزودتر از من به ماش اناید

 من بردم. ـ

 و گفتم: دمیم بهش رسه من

 .یتو برنده شد ن،یآفر ـ

 و محمد رفتم و گفتم: ایدن نیسمت ماش به

 اد؟یما ب نی. با ماشرمیبگ زهیخوام واسش جا یبرنده شد و  االنم م اناید ـ

 زد و گفت: یلبخند ایدن
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 .یدیخر یجا نداره! از بس واسش اسباب باز گهیاتاقش د ـ

 نداره. شتریخاله که ب هیکوچولو  نی. اهیچه حرف نیا ـ

 چهره ش رو مظلوم کرد و گفت: اناید

 مامان بزار با خاله دالرام برم. ـ

 . محمد گفت:میدیخند انایو محمد به حالت د ایو دن من

 رفتار کنه!  دیبا یدونه چه طور یخوب م ـ

 بعد نگاهم کرد و گفت: و

 باشه پس زحمت آوردنش با شما. ـ

 محمد گفتم: به

 رحمته. ست،یزحمت ن ـ

 پدرم کردم و به پدرم گفتم: نیرو سوار ماش انایکردم و د یرو بهشون دادم و ازشون خداحافظ الیو دیکل

 .رمیرو بگ اناید ی زهیفروشگاه نگه دار من جا هیکنار  ستین یبابا اگه زحمت ـ

 گفت: یبا مهربون پدرم

 دارم. یچشم نگه م یبه رو ـ

 نگاه کرد و گفت: انایبه د نهیرفت. پدرم هم از تو آ اناید یبرگشت و قربون صدقه  مادرم

 ؟یدخترم برنده شد ـ

 گفت: یبا شاد اناید

 و برنده شدم. دمیمن اول رس ـ

 و گفتم: دمیکردم سرش رو بوس یصداش ضعف م دنیکه از شن من
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 . یزبون نیریخاله به قربونت بره که انقدر ش ـ

 نگه داشت و گفت: یفروشگاه یجلو یبعد از مدت پدرم

 دخترم. میایما هم ب ـ

 شدم گفتم: یم ادهیپ نیکه از ماش یحال در

 .میگرد ینه بابا جون، زود بر م ـ

 گفت: مادرم

 و محمد پشت در نمونن. ایدخترم. دن ایپس زود ب ـ

 کردم و گفتم: ادهیپ نیرو از ماش اناید

 معطل نشن. رو بهشون دادم که دیکل نی. نگران نباشمیای یچشم زود م ـ

به شوق اسباب  انایخواست براش لباس بخرم اما ک ی. دلم ممیرو تو دستم گرفتم و داخل فروشگاه شد انایدست د و

و به داخل مغازه  میباال رفت یپاساژ بود. از پله برق یباال یدر طبقه  یفروش یاسباب باز یاومده بود. مغازه  یباز

 کردم و گفتم: انای.  رو به دمیرفت

 رم؟یبرات بگ یخوا یم یدلم چ زیعز ـ

 اشاره کرد و گفت: یتو مغازه انداخت و به عروسک خرس تپل و بامزه ا ینگاه هی

 خوام. یرو م نیا ـ

 باشه قشنگم. ـ

دستم  هیرو برداشتم و به فروشنده دادم. فروشنده خرس رو تو جعبه گزاشت. پولش رو حساب کردم و با  عروسک

و جعبه رو کنار  میشد نی. سوار ماشمیرو گرفتم و از مغازه و پاساژ خارج شد اناید ام دست گهیجعبه و با دست د

 گزاشتم. اناید

 گفت: پدرم
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 دخترم. یمرس ـ

 گفت: انایرو به د و

 ه؟یات چ زهیجا ییبابا ـ

 خرس رو از تو جعبه در آورد و گفت: اناید

 .نهیا ییبابا ـ

 گفت: پدرم

 چه خوشگله. دست خاله دالرامت درد نکنه. یوا ـ

 رو روشن کرد و حرکت کرد.مادرم هم از من تشکر کرد، در جوابشون گفتم: نیماش و

 نکردم. یمن که کار ـ

کرد. با  یهم با تلفن صحبت م ایبود و دن ونیزیتلو دنی. محمد مشغول دمیو به داخل رفت میدیرس الیبعد به و یمدت

که خنده اش گرفته بود  یدر حال ایهم با خرسش اومد. دن انایکرد و اومد سمت ما. د یاحافظخد عیسر ایورود ما دن

 گفت:

 دالرام. یلطف کرد ـ

 هم تشکر کرد و با خنده گفت: محمد

 بزرگ و گرون. یزایزاره رو چ یدخترم همش دست م ـ

 گفتم: ایرو مبل نشستم و رو به محمد و دن رفتم

 . میندار شتریکه ب انایدونه د هی! ه؟یچه حرف نیا ـ

 با خنده گفت: مادرم

 کار کنه. یاش خوبه. دخترم از االن بلده چ ندهیاتفاقا واسه آ ـ

 .میدیخند یحرف مادر همگ نیا با
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 بود که مادرم گفت: دشیبا خرس جد یسرگرم باز اناید

 الهام و خانواده ش رو واسه فردا شب دعوت کن.  یدالرام، راست ـ

 با تعجب گفت: ایدن

 مگه شمالن؟ ـ

 جواب داد: مادرم

 .کنیآره نزد ـ

 گفت: ایدن

 .دمیوقته ند یلی. الهام رو خانیب نیپس حتما بگ ـ

 جام بلند شدم و گفتم: از

 .انیگم، اگه تونستن ب یباشه مامان، بهش م ـ

 رو برداشتم و به الهام زنگ زدم. بعد از چند تا بوق جواب داد: یرفتم تو اتاقم وگوش و

 ؟یسالم دالرام خوب ـ

  ؟یسالم خوبم، تو چطور ـ

 ن؟ینرفت ییقربونت. جا ـ

 ن؟یکار کرد ی. شما چمیتازه از ساحل برگشت ـ

 جنگل.  میما هم رفت ـ

 .میدور هم باش نیایالهام مامانم واسه فردا شب خودت و خانواده  رو دعوت کرده ب ـ

 خوشحال شد و گفت: الهام

 م؟یدست مامان گلت درد نکنه. مزاحم نباش ـ
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 .میش یاتفاقا خوشحال هم م وونه،ید ـ

 رو نگه دار به مامانم بگم. یلحظه گوش هیدالرام  ـ

 باشه. ـ

 که به مادرش گفت و اون هم موافقت کرد. ومدی یالهام م یصدا

 خندون گفت: الهام

 الو دالرام. ـ

 با خنده گفتم: انیم دنیکه فهم من

 فرستم. ی. آدرس رو هم برات ممیمنتظرتون ـ

 گفت: الهام

 .ی.  بازم مرسزمیباشه عز ـ

 کنم. یخواهش م ـ

 و به مادرم گفتم: نییکردم و آدرس رو براش فرستادم و رفتم پا یالهام خداحافظ از

 . انی یمامان به الهام زنگ زدم، تشکر کرد و گفت فردا م ـ

 .یباشه دخترم. خوب شد زنگ زد ـ

 و صداش کردم و گفتم: اناید شیپ مرفت

 بغلم.  ایبدو ب ـ

 خرسش اومد بغلم و گفتم: با

 ه؟یاسم خرست چ ـ

 نگاه به خرسش کرد و گفت: هینگاه به من و  هی
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 خاله دالرام تو بگو. ـ

 کم فکر کردم و گفتم: هی من

 ؟یاسم رو دوست دار نیخوبه. تو هم ا یبه نظر من خرس ـ

 تکون داد و گفت: یسر

 رو دوست دارم. ینم خرسم ـ

 و محمد تا اسم خرسش رو بگه. ایدن شیرفت پ دیدو و

که  یقدم زدم و رو تاپ بزرگ یو مدت اطیو رفتم تو ح دمیبزنم. کتم رو پوش یبرم و چرخ اطیخواست به ح یم دلم

 یبچه بودم و بارها خودش هم به شکل ها هیفکر کردم که در نظر بهروان من  نیاونجا بود نشستم و به فکر رفتم. به ا

دلم براش تنگ شده بود  یلیخ یکرده بودم ول یبچگ قابلشهم در م دیدونم شا یرو به من گفته بود. نم نیمختلف ا

مثل  یحس هینسبت بهش داشتم که تا به االن تجربه نکرده بودم.  یحس هی! دمیرس یم یجینتا هیو داشتم به 

 مثل عشق... یزیچ دی! شادشیع شددوست داشتن، اونم از نو

بارون نشسته بودم و قصد بلند شدن نداشتم. فکر کردن به  ریکرد و من همچنان ز دنیشروع به بار یتند بارون

 و گرم بود... نیریبهروان بر خالف ظاهر اخمو و سردش ش

 مادرم به خودم اومدم: یصدا با

 .یخور یتو خونه، سرما م ایدخترم ب ـ

 .امی یتو،من هم م نیباشه مامان. شما بر ـ

 گفت: دنمی. پدرم با دالیشدم و رفتم تو و ادهیتاپ پ از

 حوصله ات سر رفته بابا. نجایا ـ

 شما. شیکه اومدم پ نینه اتفاقا خوشحالم از ا ـ

 راحت شد.  المیپس خوبه خ ـ
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 یرو نگاه کردم. مدت نشیریناز و ش یچهره  نشستم و نیزم یرفتم و رو ششیکاناپه به خواب رفته بود. پ یرو اناید

کتابم رو  یو ادامه  دمیتختم دراز کش یشدم بلند شدم و باال رفتم و رو ریس دنشیاز د یتو اون حالت بودم و وقت

 . تو جام نشستم و گفتم:دخوندم . غرق کتاب خوندن بودم که آروم در اتاقم زده ش

 .دییبفرما ـ

 اومد تو اتاق و نشست کنارم و گفت: مادرم

 دخترم؟ یدینخواب ـ

 بستم گفتم: یکه کتابم رو م یحال در

 ن؟یکار کرد یخوندم.شما چ یکتاب م ـ

 من هم شام آماده کردم. ـ

 شد؟ داریب انایدستت درد نکنه. د ـ

 شام هم آماده ست. نییپا میکنه. پاشو بر یم یآره اونم داره با خرسش باز ـ

 .میباشه بر ـ

 خورد گفت: یم وهیکه م یدر حال ایو من به سالن رفتم. دن نییپا میو مادرم رفت من

 ! نمتیبب  یدوباره ک ستیجا، معلوم ن نیا ایب ـ

 گفتم: ایهم اومد بغلم. رو به دن انای. دایدن شیپ رفتم

 .شتیپ امی یهر وقت فرصت داشته باشم م ـ

 نگاهم کرد و گفت: یمهربون با

 کنم. یم یشوخ زم،یدونم عز یم ـ

 و گفتم: دمیرو در آغوش گرفتم و بوس اناید

 کجاست ؟ یخرس ـ
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 خاله دالرام. دهیخواب ـ

 صداش رو آروم کرد و گفت: و

 نشه. داریب یخرس نیشما هم آروم صحبت کن ـ

 در گوشش گفتم: یهم به آروم من

 باشه . ـ

 و گفت: دیخند زیر ایدن

 بچه هم سر کارمون گزاشته! نیا نیبب ـ

 . مادرم صدام کرد:دمیآروم خند یلیخ منم

 .ایب قهیدق هیدالرام  ـ

 رو به مادرم گفت: اناید

 .یکرد داریرو ب یخرس یمامان ـ

 .یخرس شیرفت پ و

 مادرم و گفتم: شی. رفتم پمیدیبلند خند یبا صدا ایکه رفت من و دن نیاز ا بعد

 ؟یجانم کارم داشت ـ

 ساالد درست کن. یاگه کار ندار ـ

 باشه مامان. ـ

 شیو محمد رو صدا کردم و رفتم پ ای. پدر و مادر و دندمیشام رو هم چ زیساالد درست کردم و بعد از اون م نشستم

 . گفتم:اناید

 .میشام بخور میدلم بر زیعز ـ
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 رو بغل کرد و گفت: یخرس

 غذا بخوره. ادیهم ب یشه خرس یم ـ

 بعد اون. یخودت غذا بخور دی. فقط اول باارشیآره خوشگلم ب ـ

آروم خورده شد. بعد از  یطیهم کنارش نشوند. شام در مح ی. خرسمینشست زیپشت م میتکون داد و باهم رفت یسر

 .ننیبب ونیزیصرف شام پدرم و محمد رفتن تلو

 .میهم به من و مادرم کمک کرد تا ظرف هارو جمع کن ایدن

 . پدرم رو به مادرم گفت:میبه پدر و محمد ملحق شد هم ما بعد

 رم؟یبگ یخوا ینم یزیفردا چ یخانوم برا ـ

 کنم. دیدارم.فردا من رو ببر خر دیخر یسر هی ـ

 با لبخند گفت: پدرم

 چشم. یبه رو ـ

 یفکر چیگفتم و رفتم باال و بدون ه یریشب بخ نی. به خاطر همنمیتونستم بش ینم گهیو د ومدی یخوابم م یلیخ

 .دمیخواب

 شدم. داریکرد ب یکه من رو صدا م اناید یبا صدا صبح

 خاله دالرام.  ـ

 شدم و بغلش کردم و گفتم: بلند

 !دم؟ید یشدم اول تو رو م یم داریشد هر روز که از خواب ب یم یچ ـ

 گفت: یبا لحن بامزه ا اناید

 م؟یکن یباز یای یخاله م ـ

 و گفتم: دمیرو بوس لپش
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 .امی یبزار کارام رو بکنم بعدش م ـ

 باشه.  ـ

که احساس  یکردم و در حال یکم باز هی انایرو شستم و با د میجام بلند شدم و موهام رو شونه کردم و دست و رو از

 کردم گفتم: یضعف م

 خاله گشنشه. ن،ییپا میحاال بر ـ

 و محمد سالم کردم. محمد گفت: ایو به دن نییپا میهم رفت با

 ؟یشت بخوابنزا ـ

 .گهیشدم د یم داریب دیبا ـ

 گفت: ایدن 

 وروجکم با تو بخوره. نیصبحونه بخور. تا ا ایدالرام ب ـ

 باشه. ـ

 .میصبحونه خورد میرو گرفتم و رفت انایدست د و

 گفتم: ایبه دن رو

 مامان و بابا کجان؟ ـ

 .دیرفتن خر ـ

 رو جابجا کردن. دهایمادر و پدرم اومدن و خر یاز ساعت بعد

 رو به من کرد و گفت: مادرم

 .میباهم باش شتریکه ب انیزود ب یگفت یم ـ

 گفتم: دمیخند یکه م یحال در
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 راحت. التی. خادی یالهام خودش زود م ـ

 بهتره. یاون جور ـ

. رفتم تو آشپزخونه و به مامانم کمک کردم تا شام رو آماده کنه. بعدش رفتم میاز ناهار خونه رو جمع و جور کرد بعد

تا مهمون ها برسن. پدرم و مادرم لباسشون رو عوض کرده  نییباال  دوش گرفتم و لباسم رو عوض کردم و اومدم پا

 نشسته بودن. کیش یلیبودن و خ

 .نییهم اومدن پا انایو محمد و د ایدن

 گفت: مادرم

 کجان؟ نیزنگ بزن بب هیدالرام  ـ

 باشه چشم. ـ

 رو برداشتم تا زنگ بزنم که زنگ در رو زدن. میگوش و

دست گل قشنگم آورده  هی. الهام با پدر و مادرش اومدن.میدر رفت یدر رو باز کردم و به همراه پدر و مادرم جلو من

 الهام رو بغل کردم و در گوشش گفتم: م،یبودن. بهشون خوش آمد گفت

 .ییجا نیخوشحالم ا یلیخ ـ

هم اون وسط با  انایو محمد هم اومدن و به مهمون ها خوش آمد گفتن ، د ای. دنمیکرد تشونیبه سمت سالن هدا و

کرد و با  ییرایبودم خوش مشرب بودن. مادرم پذ دهیکرد.  مادر و پدر الهام رو قبال د یخجالت به مهمون ها نگاه م

 تیهم مشغول حرف زدن از وضع یصادق یالهام آقا پدرشدن. پدرم، محمد و  فرشته خانوم مادر الهام، گرم صحبت

 من و الهام نشست و گفت: شیهم اومد پ ایو کسب و کار شدن. دن یاقتصاد

 .یالهام به نظرم الغر شد ـ

 در جواب گفت: الهام

 غذام کم شده. به خاطر فشار و استرس کاره. هیمدت هی ـ

 زد و گفت: یلبخند ایدن
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 .ادی یهت مب یول ـ

 گفت: یبا خوشحال الهام

 .زمیممنونم عز ـ

 به الهام کرد و گفت: ینگاه ایدن

 ؟یازدواج نکرد ـ

 جواب داد: طنتیبا ش الهام

 کوچه ام. هیجون، هنوز اندر خم  اینه دن ـ

 چرا؟ ـ

 اما اون خبر نداره. هیکیکه دلم با  نیواسه ا ـ

 بهش بفهمون. یجور هیخب  ـ

 ؟یچه جور ـ

 مشاور گفت: هیمثل  ایدن

 .یاز رفتارش بفهم دیبا ـ

 بعد با محبت به الهام نگاه کرد و گفت: و

 کنه. یم ی... که اون هم دوست داره و اقدامـانشاا

 زد و گفت: یلبخند الهام

 خدا از دهنت بشنوه. ـ

 کردم و به الهام گفتم: زیم یبه رو اشاره

 .میزن یکن. بعدش حرف م ییرایاول از خودت پذ یدیتازه رس ـ
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مهمون ها  نیو به سالن برگشتم و ب ختمیر ییچا ینیس هیگزاشتم. رفتم تو آشپزخونه و  ینیریو ش وهیبراش م و

رو صدا  انایکرد. د یبزرگتر ها گوش م یمامان و به صحبت ها شیهم رفته بود پ ایالهام. دن شیپخش کردم. نشستم پ

 کردم و گفتم:

 خور.ب وهیم ایب اناید ـ

 به الهام نگاه کرد و گفت: انایدادم  تا بخوره.د وهیوکنارم نشست و به الهام نگاه کرد. بهش م اومد

 ه؟یاسمتون چ ـ

 گفت: یکرد با مهربون یرو بغل م انایکه د یدر حال الهام

 اسم من الهامه. دوست خاله دالرامت.  ـ

 رو به من کرد و گفت: و

 .هیناز و دوست داشتن یلیماشاا... خ ـ

 نگاه کردم و گفتم: اناید به

 شم. یسرحال م نمشیمنه. خسته باشم بب یبچه انرژ نیا ـ

 خدا حفظش کنه. ـ

 رفت. رو به الهام کردم و گفتم: یا گهیاومد و به سمت د رونیاز بغل الهام ب اناید

 .میفردا هم که پرواز دار ـ

 ادامه داد: طنتی. و بعد با شمیاستراحت کن هی میتون یم میش یخسته م میوفتیآره خوبه شبه. چون صبح راه ب ـ

 .مینیرو بب یبهروان عصب دیدوباره با ـ

 زدم و گفتم: یخوشحال شدم و لبخند دمشید یکه فردا م نیاسم بهروان دوباره دلتنگ شدم و از ا دنیشن با

 .میحالتش عادت کن نیبه ا دیبا گهید ـ

 .میتحملش کن میآره واقعا مجبور ـ
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و تا آخر شب صحبت  میبود رو در سکوت و آرامش خورد دهیکه مادرم تدارک د یبعد شام مفصل یساعت

 بلند شد و قصد رفتن کرد وگفت: یصادق یشب بود که آقا 11.ساعت میکرد

 خوش گذشت. یلیگرمتون. خ ییرایممنونم از پذ ـ

 هم بلند شد و گفت:  پدرم

 .نیموند یم نجایشب رو ا ـ

 د و گفت:تشکر کر یصادق یآقا

 .دیاریب فیحتما شما تشر یبعد یتهران. سر میبرگرد دیصبح با ـ

 حتما. ـ

. الهام میدر بدرقه شون کرد یو تا جلو میکرد یرو فشردن. ما هم از فرشته خانوم و الهام خداحافظ گریکدیدست  و

 گفت:

 میبا ما برگرد ایدالرام ب ـ

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 .امی. خودم مزمیممنونم عز ـ

 دستم رو فشرد و گفت: الهام

 استراحت کن. ی. حسابنمتیب یفردا م ـ

 طور . نیتو هم هم ـ

پدر  شیبا اون ها خوشحال بود . پ ییکرد و از آشنا فیو خانواده ش تعر یصادق یاز رفتن مهمون ها پدرم از آقا بعد

 و مادرم رفتم و گفتم:

 رم تهران. یمن فردا شب پرواز دارم. با اجازه تون فردا م ـ

 گفت: پدرم
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 م؟یایدخترم ما هم باهات ب یخوا یم ـ

 محبت نگاهش کردم و گفتم: با

 . نیبمون شتریکم ب هی ن،یشما تازه اومد ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 پس مواظب خودت باش . ـ

 نخورم. کیرم که به تراف یچشم، فقط من صبح زود م ـ

 باشه دخترم. ـ

 گفتم و به اتاقم رفتم. یری. شب بخدمیهم  بوس انارویکردم، د یو محمد خداحافظ ایپدر و مادرم و دن از

 زنگ گزاشتم و به خواب رفتم... یرو رو میرو جمع کردم و گوش چمدونم
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 9 فصل

 یداشتم و با رخوت و سست ینیب زشیو آبر دیشد یبود. سرفه ها  7شدم. ساعت  داریب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 داریرو ب یرفتم تا کس نییپا ی. چمدونم رو برداشتم و به آرومدمیاز  جام بلند شدم و صورتم رو شستم. لباس پوش

 حرکت کردم. رانبردم و به سمت ته رونیرو ب نینکنم. در رو باز کردم و ماش

گزاشتم تا خوابم نبره.  یقیرو روشن کردم و موس نیماش یسرد بود. بخار یلیو هوا خ دیبار یبا شدت  م بارون

 سیشدم، چتر همراهم نبود و کامال خ ادهیپ نیسوپر مارکت نگه داشتم و از ماش هیاحساس ضعف داشتم. تو راه کنار 

کردم.  ینشستم و پشت سرهم عطسه م نیماش داخلگرفتم و دوباره  ییو چا کیشده بودم. داخل مغازه رفتم و ک

 رو خوردم و دوباره راه افتادم. ییچا

 گذشت. یشتریتا برسم خونه زمان ب نیکم شده بود و به خاطر هم یبه خاطر بارندگ سرعتم

بردم و چمدونم رو برداشتم و باال رفتم. چمدونم رو  نگیرو تو پارک نی. ماشدمیبه خونه رس یاز چند ساعت بعد

 گزاشتم تو اتاقم و به مادرم زنگ زدم:

 ؟ییالو دالرام کجا ـ

 .دمیاالن رس نیسالم مامان، من هم ـ

 چرا صدات گرفته؟ ـ

 فکر کنم سرما خوردم. ـ
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 دکتر برو. هی یخوا یم ـ

 شم. ینه مامان استراحت کنم خوب م ـ

 باشه دخترم استراحت کن.  ـ

 چشم مامان. ـ

 .یدیراحت شد رس المیخ ـ

 .دمیو گرفتم خواب دمیکردم و رفتم دوش گرفتم تا حالم بهتر بشه. بعدش لباس پوش یمادرم خداحافظ از

 یآقا  7بود. ساعت  6شدم، حالم از قبل هم بدتر شده بود. ساعت رو نگاه کردم  داریشده بود که من ب کیتار هوا

اضافه شده بود. رفتم تو  یهم به سرما خوردگ یدنبالم. به زور از جام بلند شدم،  سردرد بد ومدی یم یمیرح

 و خوردم.  مسکن برداشتم هی خچالیآشپزخونه و از تو 

 نی. همنمیب یکردم که بعد از چند روز بهروان رو م یفکر م نیبه اتاقم برگشتم و موهام رو شونه کردم. به ا دوباره

کردم. لباس هام رو داخل چمدون پرواز گزاشتم و  شیآرا یشد که بتونم آماده بشم. با وسواس خاص یفکر باعث م

 کردم. نگاه نهیدم تو آخو یو عطر زدم و به چهره  دمیلباس فرم پوش

گرفته سالم کردم.  یشدم و با صدا نیشده بود. سوار ماش رهیرفتم. بهروان به جلو خ نییزنگ در به پا یصدا با

 گفت: دنمیهم سالم کرد. به الهام دست دادم. الهام با د یمیرح یآورد، آقا نییپا شهیبهروان سرش رو مثل هم

 صدات هم که گرفته. ،یداغ یلیدالرام خ ـ

 گفتم: آروم

 خوبم الهام. ـ

 بعد از اون عطسه کردم. و

 گفت: یبا لحن طنز الهام

 ؟یبرگشت ی! کیکامال مشخصه خوب ـ

 راه افتادم.   7ساعت  ـ
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 دستم رو تو دستش گرفت و گفت: الهام

 ؟یبرگشت یبا ک ـ

 ن؟یاومد یتنها اومدم. شما ک ـ

 .میما هم بعد از نماز صبح راه افتاد ـ

 .دمیساعته رس 5من که  ـ

 با تعجب گفت: الهام

 چرا؟ ـ

 بود. دیشد یبارندگ ـ

 پس. یسرما خورد ـ

 اوهوم. ـ

حس  هیداشتم.  یخوب یلیاحساس خ نیروشن کرد و دودش رو به هوا فرستاد. با بودنش تو ماش یگاریس بهروان

 خاص و قشنگ.

و  شمونیاومد پ کبختیهمکارام اومده بودن. ن ی. همه میرفت نگیفی. در کنار هم به داخل اتاق برمیدیفرودگاه رس به

 گفت: دی. صدام رو که شنمیکرد یاحوالپرس

 ؟یخانوم محمد یسرما خورد ـ

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 بله امروز سرما خوردم. ـ

 کردم. یعطسه ا و

 نگاهم کرد و گفت: ینگران با

 ؟یو استراحت کن یایپرواز رو ن نیا یخوا یم ستیوب ناگه حالت خ ـ
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 جواب دادم: عیسر

 شم. یکنه بهتر م یقرص خوردم اثر م ـ

 خوب. یلیخ ـ

 هیخودش نشست و سر و صدا  قطع شد و در مورد پروازمون صحبت کرد، مقصد مسکو بود و  یرفت تو جا بهروان

 یکی حاتشی. بهروان اطالعات مورد نظر رو داد. در طول توضمیگشت یو دوباره برم میموند یروز در اون کشور م

که نزاره  دمیترس یم نینگفت! از ا یزیچ یولشد. بهم نگاه کرد  یهم که قطع نم مینیب زشیدوبار عطسه کردم و آبر

 من باهاشون برم.

خودش هم نشست و هر کدوم از مهماندار هارو  بگه و  شنیخواست که پوز کبختیاز ن حاتشیاز تموم شدن توض بعد

 گوش داد.

 گفت: کبختیبه من کرد و رو به ن یبهروان نگاه دیهر کدوم رو گفت. به من که رس یها شنیهم پوز کبختین

که داره  یگرفته ا یرفت و آمد داشته باشه و با صدا نیتونه در طول کاب یداره نم یکه خانوم محمد یحال نیبا ا ـ

 تونه انانس رو بگه. یمسلما  نم

 بهش نگاه کردم که گفت: یترس و نگران با

 بشه. تیکاکپ یمسئول سرو غذا دیبا ـ

 زد و ادامه داد: یپوزخند

 مسافر هم ظاهر نشه.  یو جلو ـ

 گفتم: یگرفته ا یصدا با

 بله حتما. ـ

بهروان بودم و طبعا  تیبود که مسئول کاکپ نیا زیپرواز رو داشتم خوشحال بودم و بهتر از هر چ یکه اجازه  نیا از

و  میشد نیوسوار ماش میبه دنبالش حرکت کرد یپرواز ی! بهروان از جاش بلند شد و من و کرودمید یم شتریرو ب

بلند  مایکه مسافران نشستن هواپ نیسوار شدن. بعد از ا رانمربوطه مساف یو بعد از انجام کارها میرفت مایداخل هواپ

 و گفت: یاومد تو گل کبختیگذشته بود که ن یساعت میشد. ن
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 ؟یخانوم محمد یبهتر ـ

 کم بهترم. هیممنون  ـ

 راحت شد رفت. الشیکه خ نیاز ا بعد

 بهتر نبودم و حالم بدتر شده بود! یول

رفتم. بهروان به سمت من برگشت اما  تیرو برداشتم و به داخل کاکپ یدنیبود. نوش تیبه کاکپ یدنیبردن نوش وقت

اومدم. داغ شده بودم! از نگاه کردنش تپش قلب گرفته بودم و در کل خوب  رونیشتم و برو گزا یدنینزد، نوش یحرف

که بهش عالقمند شده بودم و  نیکردم. به ا فکرنشستم و چشم هام رو بستم و به بهروان  یصندل ینبودم. رو

 دوستش داشتم!

 .دمیخودم د یوبروشد، به سرعت چشم هام رو باز کردم و بهروان رو ر یوارد گل یکردم کس احساس

 تمام به من نگاه کرد و گفت: یبا سرد بهروان

 !یبخواب دینبا یسر کارت هست یکه وقت یبدون دیبا ـ

 با نگاه تب دارم بهش نگاه کردم و آروم گفتم: من

 .دمیمن که نخواب ـ

 رفت و گفت: یچشم غره ا بهروان

 ؟یکرد یکار م یچ یشه بگ یم یبود دهیاگه نخواب ـ

 تب دار بهش نگاه کردم و گفتم: یچشمان با

 من فقط چشم هام رو بستم. ـ

 پوزخند زد و گفت: بهروان

 جالبه! از االن به بعد حواست رو جمع کارت کن!. ـ

 که از طعنه هاش به ستوه اومده بودم گفتم: من



 سکاندار عشق

111 
 

 چشم هام رو بسته بودم. ی. از ناچارستیحواسم جمع هست اما متأسفانه حالم خوب ن شهیمن هم ـ

 افتادم. نیف نیپشت سر هم عطسه کردم و به ف و

 گفت:  یبا خشک بهروان

 باش.  و گرنه... اریبه بعد هوش نیاز ا ـ

ام گرفت. صورتم از  هیکه داشت گر یرو ادامه نداد و تو چشم هام نگاه کرد و رفت. بعد از رفتنش از برخورد حرفش

 چشم هام رو پاک کردم. عیسر نهیحالت نب نیمن رو تو ا یکه کس نیشده بود.به خاطر ا سیاشک خ

 و گفت: یبعد الهام اومد تو گل یمدت

 دالرام؟ یبهتر ـ

 دفعه راستش رو گفتم: نیا

 .ستمینه خوب ن ـ

 نگران شد و گفت: الهام

 قرص بدم بخور.  هیبزار  ـ

 گفتم: یحال یآب بهم داد. قرص رو خوردم و با ب وانیل هیقرص و  هی هیاول یرفت از تو جعبه کمک ها و

 !یالهام. خوبه تو هست یمرس ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا مهربون الهام

 .گهیجور موقع هاست د نیدوست واسه ا ـ

 دستم رو گرفت و ادامه داد : و

 !یسرما خورد یحساب ،یتب دار یلیخ ـ

 آوردم و گفتم: نییرو پا سرم
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خوردم! امروزم تو راه گرسنه م شد  یبودم و تاپ م اطیو من هم تو ح ومدی یبارون م  الیو نیایکه ب یروز قبل ـ

حال  نیشدم و االن هم به ا سیخ دیبارون شد ریز نیمغازه تا ماش یبخرم که تو فاصله  یزیرو نگه داشتم چ نیماش

 و روز افتادم!

 ؟یکن یکار م یبارون تو تاپ چ ریآخه ز ،یکن یبچه ها رو م یکارا قایدق ـ

 کردم. یداشتم فکر م ـ

 ؟یفکر کن یتونست ینم الیتو و ینعی ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 خوب بود. یلیآخه هوا خ ـ

 گفت: یبا لحن طنز الهام

 !یگه بچه ا یم ستین خودیب چارهیبهروان ب ـ

 نگاهش کردم که گفت: رهیخ رهیسر داد. خ یخنده ا و

 گم؟ یدروغ م یعنی ـ

 .نیگ ینه شما درست م ـ

 و گفت:  ختیر ییبرام چا الهام

 .یبخور عاتیما دیبا ـ

 رو خوردم. و از الهام تشکر کردم. الهام گفت: ییچا

 رم به کارم برسم. یمن م ـ

 .زمیبرو عز ـ

مخصوص  زیم یبردم. با لرز غذا ها رو رو تیبود. غذاها رو برداشتم و به داخل کاکپ تیبردن شام به داخل کاکپ وقت

 نزد. یبه من انداخت و مثل قبل حرف یتشکر کرد و بهروان هم نگاه کوتاه یعیگزاشتم. سم
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 یصندل یرفتم و رو یاومدم. حالم خوب نبود به داخل گل رونیب تیزد! از کاکپ یقلبم تند تند م دنشیبا د دایجد

تو فرودگاه  گهیساعت د میپرواز بود . سه ساعت گذشته بود و تا ن یکردم. آخر ها ینشستم و پشت سر هم عطسه م

 من گذشت. یحال یو ب یساعت هم با سخت می.  اون نمیمسکو بود

و  ی. الهام اومد تو گلدنیاومدن و کت مخصوصشون رو پوش رونیب تیاز کاکپ یعیشدند. بهروان و سم ادهیپ مسافران

 حال من گفت: دنیبا د

 شه. یحالت خوب م یکن یهتل. استراحت م میر یصبر کن االن م ـ

 یپرواز یمن و کرو یخوب نشون بدم و موفق هم شدم. بعد از مدت کردم ظاهرم رو یتونستم سر تکون بدم. سع فقط

و مثل قبل من و الهام با هم  میبعد در هتل بود یبود. ساعت یمسکو سرد و برف ی. هوامیبه سمت فرودگاه مسکو رفت

 و الهام گفت: می. به داخل اتاق رفتمیاتاق  بود هیتو 

 .یش یدالرام تا صبح بخواب. انشاا... که بهتر م ـ

 ممنون. ـ

 که داشتم به خواب رفتم.  یتخت افتادم و با حال بد یرو یحرف چیرو عوض کردم و  بدون ه لباسم

 بزنم.  یتونستم حرف یداشتم و نم یدیشدم. تو حال خودم نبودم و تب و لرز شد داریالهام از خواب ب یصدا با

 گفت: الهام

 دکتر. میپاشو بر زمیدالرام عز ـ

 ند گفتم:ناله مان یصدا با

 خواد. یخوبم الهام. دکتر نم ـ

 نگاهم کرد و گفت:  یبا نگران الهام

 دکتر؟ متیبگم ببر کبختی. برم به نیگفت ونیتا صبح هذ ـ

 گفتم: یحال یتو جام نشستم و با ب عیسر

 شم. یخوب م رمیبرم دوش بگ ـ
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 یجور هیحالم بهتر نشد اما  دم،یلباس پوش رونیکمک کرد بلند شدم. رفتم حموم و دوش گرفتم و اومدم ب الهام

 کردم و گفتم: یمیمال شیکنه! آرا حتمیو نص رهیخواستم بهروان من رو به تمسخر بگ ینشون دادم که خوبم. نم

 روده بزرگه رو خورد. کهی. روده کوچمیبخور یزیچ هی نییپا میبر ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا دلسوز الهام

 ؟یبهتر شد ـ

 آره بهترم. ـ

 .یریبخور جون بگ یزیچ هی میپس بر ـ

 رفت. ششیاز همکارام الهام رو صدا کرد و الهام هم پ یکی ن،ییزار رفتم پا ی. با حالمیرفت رونیدو آماده از اتاق ب هر

شد  نیلحظه سرم سنگ هیرفتم که  یبه سمت رستوران هتل م نیبه خاطر هم سم،یخودم وا یتو پا ادیتونستم ز ینم

 مهین یی. با چشماوفتمیمن رو گرفت و نزاشت من ب یبودم که کس نیزم یرفت، در حال افتادن رو یاهیو چشمم س

 از حال رفتم... دنشینگاه کردم، اون شخص بهروان بود! با د میباز به ناج
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 10 فصل

. به دستم سرم وصل بود. اطرافم رو نگاه کردم، داخل دمیتخت د یباز کردم و خودم رو رو یهام رو به آروم چشم

 بودم.الهام کنارم نشسته بود. با باز شدن چشمم گفت: مارستانیب

 دالرام.  ـ

 گفتم: آروم

 .یشد تیاذ یلیببخش الهام خ ـ

 .ی. تو هم مثل خواهرمهیچه حرف نیا ـ

 دستم رو گرفت و گفت: و

 . حالت چطوره؟نییخدا رو شکر تبت اومده پا ـ

 خوبم. ساعت چنده؟ ـ

 .4ساعت  ـ

 تعجب گفتم: با

 .دمیهمه مدت خواب نیا یعنی ،یوا ـ

 خورد! یم یینکرده سرت به جا ییگرفتت وگرنه خدا عیبده که سر ریو خدا بهروان رو خ یتو از حال رفت ـ

 اتفاق صبح افتادم و احساس خجالت کردم و گفتم: ادیاسم بهروان به  دنیشن با

 نجا؟یمن رو آورد ا یک ـ

بهروان تو رو بغل کرد و سر مسئول هتل داد زد وگفت به اورژانس زنگ بزن. مسئول هتل هم  یتو که از حال رفت ـ

بردن. من  نیتخت گزاشتن و به داخل ماش یبود که آمبوالنس اومد و تو رو رو دهینکش قهیدق  5زنگ زد و به  عیسر
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آدم  هیبود؟! دست و پاش رو گم کرد بود و  یچه حال روانبه یدون ی. دالرام نممیهم باهات اومد کبختیو بهروان و ن

 عوض شده بود... یلیشده بود! خ یا گهید

 طور رفتار کنه! با تعجب گفتم: نیالهام شوکه شده بودم و انتظار نداشتم بهروان ا یحرف ها از

 بهروانم اومد؟ ـ

 .مارستانهی. االن هم تو بگهیآره د ـ

 مونده؟ نجایتا االن ا یعنی ـ

 رو فرستاد تو هتل. کبختیخودش موند، ن ـ

 افتاده باشه گفت: یزیچ ادیالهام انگار که  و

 . آخه گفت بهم خبر بده.یمن برم بگم به هوش اومد یوا ـ

 الهام رو گرفتم و گفتم: دست

 .یر یحاال م ـ

 بهم بگه. یزیچ هی ادیترسم ب یم ـ

 بگه؟ یزیبهت چ دیبا یواسه چ ـ

 که نگران بود. نیواسه ا ـ

 هیبهتر شده بود، تو جام نشستم. الهام  یلی. حالم خدمیگنج یکه بهروان نگرانم شده بود تو پوست خودم نم نیا از

 و داد دستم و گفت: ختیر وهیآب م وانیل

 واست خوبه.  ـ

که در اتاق باز شد و بهروان آروم اومد  دمینوش یرو م وهیرو از دست الهام گرفتم و تشکر کردم و داشتم آب م وانیل

تا سرفه م قطع بشه. هول  دمینوش وهیاز آب م گهیکم د هیتو گلوم و به سرفه افتادم.  دیپر وهیآب م دنشیداخل، با د

 گفتم: ومدی یته چاه م زکه ا ییشده بودم و با شرم نگاهش کردم و با صدا
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 .تانیسالم کاپ ـ

 آورد.  نییش رو پابه من نگاه کرد و سر متیمال با

 گفت: یجد ینگاه به من کرد و رو به الهام با لحن هیتخت شد.  کیاز جاش بلند شد و بهروان نزد الهام

 . درسته؟نیبه هوش اومد اطالع بد یمن به شما گفتم که اگه محمد یخانوم صادق ـ

 به من نگاه کرد و گفت: الهام

 االن به هوش اومدن. نیهم ـ

 کرد و رو به الهام گفت: یبه من که نشسته بودم نگاه بهروان

 کامال مشخصه. ـ

 گفتم: ومدمی یم نییکه از تخت پا یبده، در حال ریبه الهام گ نیاز ا شتریخواستم ب یکه نم من

 . من نزاشتم به شما اطالع بده.ستیالهام مقصر ن ـ

 تخت افتادم. یرفت و ناچارا رو جیسراپا خشم به من نگاه کرد. خواستم بلند بشم که سرم گ بهروان

 رو به الهام کرد و گفت: یبا نگران بهروان

 .دیدکتر رو صدا کن نیبر ـ

 .سادیمن وا یرفت. بهروان اومد روبرو رونیتند از اتاق ب ییبا قدم ها الهام

 و جذابش نگاه کردم و گفتم: اهیس یچشما تو

 ازتون ممنونم. نیکه به من کرد یبه خاطر کمک ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا کالفگ بهروان

 افتاد.. یبرات م یاگه اتفاق ـ

 شد و گفت: یحرفش رو نگفت. دوباره حالت چهره اش جد یدنباله  و
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 به من اطالع بده؟ یصادق یچرا نزاشت ـ

ن بگه که دکتر و  پرستار و الهام اومد یزیبهش بدم؟ سکوت کردم. بهروان خواست چ یدونستم چه جواب ینم واقعا

نگاه  ینیگفتم و سنگ یکه ناخود آگاه آخ دیکش رونیداخل. سرم تموم شده بود و پرستار سوزن سرم رو از دستم ب

 گفت: یخودمون یلیبود، اومد سمتم و خ یا افهیخودم احساس کردم. دکتر مرد جوان و خوش ق یبهروان رو رو

 با؟یحالت چطوره دختر ز ـ

 خجالت گفتم: با

 بهترم دکتر. ـ

 به دستم داد و گفت: یواسم دارو نوشت و  نسخه ا نات،یکرد و بعد از انجام معا نمیشد و معا کمینزد

 . ی. داروهاتم سر وقت بخوریاستراحت کن یچند روز دیبا یول یمرخص بش یتون یامروز م ـ

 :دیبعد ازم پرس و

 دالرام؟ هیشغلت چ ـ

 بامزه گفت که لبخند زدم و گفتم: یدالرام رو با لهجه ا و

 مهماندارم. ـ

 گفت: یهم با لحن گرم اون

 مثل خودت! قای. دقیچه شغل جذاب ـ

به من کرد و به همراه پرستار از اتاق  یو ازش تشکر کردم. دکتر نگاه دمیخجالت کش ییرک گو نیزد. از ا یلبخند و

 به من نگاه کرد و گفت: تیرفت. بهروان با عصبان رونیب

 حاضر شو. ـ

 رفت. رونیگرفت و بدارو رو ازم  ینسخه  و

 کرد لباسم رو عوض کنم گفت: یکه کمک م یبرخورد ها بود در حال نیکه شاهد ا الهام
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 ازت خوشش اومد. یلیدالرام دکتر خ ـ

 .یدوباره تو شروع کرد ـ

 خوب بود. یلیباور کن. خودش هم خ ـ

 لباسم رو عوض کردم و گفتم: من

 کنن. یبرخورد م یمیصم ضاشونی. با مرنیطور نیدکتر ها ا یهمه  ـ

 حد! نیآره برخوردشون خوبه اما نه تا ا ـ

 .یکن یرو انقدر بزرگ م زیهمه چ شهیالهام تو هم ـ

 کرد؟ یچطور نگاهت م یدی! نده؟یبزرگ چ ـ

 ؟یش یالهام خسته نم یوا ـ

 گفت: طنتیبا ش الهام

دش خوشگله هم بچه تون خوشگل کردم هم خو یباهاش ازدواج م یجور هیتو بودم  یدالرام من اگه جا ینه. ول ـ

 هم هست. یشه. تازه خارج یم

دارو اومد تو اتاق.با  ی سهیکه بهروان  با ک دیخند یحرف ها و مدل حرف زدنش خنده م گرفته بود. الهام هم م از

 رو به الهام داد و  گفت: سهیورودش خندمون قطع شد. ک

 .میبر ـ

تونستم  یپولم همراهم نبود نم فی. کمیخودش زود تر از ما از اتاق خارج شد و من و الهام هم به دنبالش راه افتاد و

 رو پرداخت کنم.رو  به الهام گفتم:  مارستانیپول ب

 الهام االن پول ندارم. ـ

 ؟یخوا یم یواسه چ ـ

 رو حساب کنم. مارستانیب ی نهیهز ـ
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 بهروان همون اول حساب کرد. ـ

 یرفتم لذت م یکه در کنارش راه م نی. از امیکردم. با بهروان هم قدم شده بود یحساب م هیباهاش تسو دیهتل با تو

کرده بود خودش رو به ما رسوند و رو به من کرد و  نمیکه معا یکه دکتر میشد یرد م مارستانیبردم. از تو سالن ب

 گفت:

 ازتون بپرسم. سوال هیتونم  یم ـ

 نگاه کردم وگفتم: بهش

 .دیبفرمائ ـ

 همسر شما هستن؟  شونیا ـ

 شوکه شده بودم با سر جواب رد دادم، خوشحال شد و گفت: یلیبه بهروان اشاره کرد. خ و

 ست؟ین تونیتو زندگ یکس ـ

 گفت: تیمیسوالش تو بهت بودم. اومدم جوابش رو بدم که کارتش رو تو دستم گزاشت و با صم نیا از

 کارت منه. منتظر تماست هستم. نیا ـ

 از ما فاصله داشتن گفت : یجوان رو به الهام و بهروان که کم دکتر

 !دیکه معطل شد دیببخش ـ

پر از غضب به من نگاه  ییبودم که بهروان با چشما ستادهیبه من کرد و رفت. من هم کارت به دست ا یقینگاه عم و

 کرد و به راه افتاد.

سرد بود و من به لرزه افتادم.   رونیب ی. هوامیزد و به دنبال بهروان حرکت کرد ید دستم رو گرفت و چشمکاوم الهام

تو هتل و بهروان  می. رفتمیدیبه هتل رس یحرف چیبعد بدون ه یو مدت میشد نیگرفت و سوار ماش یبهروان تاکس

 :گفتم. رو به الهام یکه به ما نگاه کنه رفت تو الب نیبدون ا

 .امی یتو برو باال منم االن م ـ

 گفت: یالهام با نگران ـ
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 ؟یکار دار یچ ـ

 گم. یبهت م شتیاومدم پ ـ

. به دیکش یم گارینشسته بود و س یکه گوشه ا دمیرفتم و نگاهم رو به اطراف انداختم و  بهروان رو د یبه داخل الب و

زد و  گارشیبه س یقیبروش نشستم. پک عمخواستم و رو ینگاهم کرد. اجازه ا یحالت چیسمتش رفتم. بدون ه

 :گفتبهم زد و  ینگاهم کرد و پوزخند رهیدودش رو به هوا داد  و خ

 ه؟یاخالق ریشماره گرفتن تو کار ما غ یدونست یم ـ

 جوابش رو بدم که دوباره گفت: خواستم

 !؟یدونست یم ـ

 خودم دفاع کردم و گفتم: از

 .اما دکتر خودش کارت رو تو دستم گزاشت ـ

 تمام گفت: تیشد و با عصبان یجد بهروان

 !یو تو قبول کرد ـ

 و به لرزه افتادم و گفتم: دمیرفتارش به شدت ترس نیا از

 اجازه نداد من حرف بزنم. ـ

 گفتم: دیلرز یکه م ییکه چشم هام پر اشک شده بود  نگاهش کردم و با صدا یدر حال و

 درست مثل االن شما! ـ

 یمانتوم درآوردم و جلو بیکه دکتر داده بود رو از ج یمبل بلند شدم وکارت یاز اشک از رو سیخ یبا چشمان و

از  دمیچهارم که رس یتند  به داخل آسانسور رفتم. به طبقه  ییقرار بهروان پاره کردم و با قدم ها یب یچشما

ن به من نگاه کرد. رفتم تو. الهام در رو هراسا یچشمان باشدم و در اتاق رو زدم الهام در رو باز کرد و  ادهیآسانسور پ

 کردن بودم گفت: هیپشت سرم بست و به من که در حال گر

 شده دالرام؟  یچ ـ



 سکاندار عشق

123 
 

 و کنارم نشست و گفت: ختیمن ر یآب برا یوانینشستم. الهام ل یصندل یرو من

 شده؟ یشد بگو چ شیدلم ر ـ

 کردم. الهام گفت: فیالهام تعر یرو برا انیو جر دمیرو سر کش آب

 بگو نه! یتو حساسه، تو ه یرو نیگم ا یدالرام من بهت م ـ

 کردم گفتم: یکه چشم هام رو پاک م یحال در

 کنه. ینم تشینفر رو بخواد انقدر اذ هی یکی. یکن یاشتباه فکر م یتو دار گمیاالنم م ـ

 گفت: الهام

به اون دکتر بدبخت نگاه کرد. باور کن  یشد و چه جور یا افهیبهروان چه ق یدون یدکتر بهت شماره داد نم یوقت ـ

 کشتتش! یشد م یاگه م

رو به الهام  دمیکش یکه دراز م یکردم که بهروان من رو دوست داشته باشه، به سمت تخت رفتم و در حال ینم باور

 گفتم:

 گهید زیچ هی یزنه. خودخواه! اصال من برا یخودش حرف م یجواب بد یخوا یپرسه بعد که م یاز آدم سوال م ـ

 رفتم که باهاش حرف بزنم.

 نگاهم کرد و گفت: یبا کنجکاو الهام

 ؟یحرف بزن یدر مورد چ یرفت ـ

 رو ازش بپرسم. مارستانیب ی نهیخواستم هز یم ـ

 گفتم: دمیکش یکه پتو رو روم م یحال در

 کردم. تیخوام تو رو هم اذ یالهام معذرت م ـ

 حرفارو نزن. نیبخواب. ا ریبگ ـ

 تمام به خواب رفتم. یحال یب با
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از جام بلند شدم  ی.به آرومومدین یجواب یشده بود. الهام رو صدا کردم ول کیشدم. هوا تار داریاز خواب ب یسست با

فتم پتو و چراغ ها رو روشن کردم. الهام نبود. رفتم سراغ دارو هام و قرص هام رو خوردم. سردم بود و لرز داشتم. ر

رو روشن  ونیزی. حوصلم سر رفته بود. تلودمیچیدور خودم پ ومبل نشستم و پتو ر یتخت برداشتم و رو یرو از رو

الهام افتاده بودم که گفته بود بهروان من رو  یحرف ها ادیبود و  به  یا گهید یکردم اما حواسم جا یکردم و نگاه م

 بردم.  یمن حساس شده بود لذت م یکه رو نیدوست داره و از ا

گذشت که زنگ در رو زدن، در رو باز کردم. الهام  یضعف داشتم اما حس بلند شدن از جام رو نداشتم. مدت احساس

 اومد تو و به من که پتو دورم بود نگاه کرد و دستم رو گرفت و گفت :

 حالت چطوره؟ ـ

 ؟یبهترم، فقط سردمه. کجا بود ـ

 . نییحوصلم سر رفته بود رفتم پا ـ

 مبل نشست و گفت: یرو و

 ؟یقرصات رو خورد ـ

 محبت نگاهش کردم و گفتم: با

 االن خوردم. ـ

 ره. یهم اون جا شلوغه حوصلت سر نم میهم شام بخور ن،ییپا میپس آماده شو بر ـ

 خواست با بهروان برخورد کنم گفتم: یکه دلم نم من

 .نییتو برو پا بدتر شم. امیترسم ب یم ـ

 .یمون یآخه تو تنها م ـ

 راحتم. یجور نیا ـ

 که متقاعد شده بود گفت: یدر حال الهام

 باال. ارنیگم غذات رو برات ب یکنم. م یبهت اصرار نم ستیمساعد ن ادیباشه دالرام چون حالت ز ـ
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 .ارنیزنگ بزنم ب یش یم تیممنونم. اگه اذ ـ

 .هیچه حرف نیا زمینه عز ـ

 بلند شد و گفت: و

 مواظب خودت باش. یپس حساب ـ

 .یوقت خواب بودم معطل نش هیرو با خودت ببر، اگه  دیطور. فقط الهام کل نیتو هم هم ـ

 .زمیباشه عز ـ

 اما از دست بهروان ناراحت بودم. نیی. دوست داشتم برم پانییرو برداشت و رفت پا دیکل الهام

 بعد ارتباط برقرار شد: یدم. مدترو برداشتم و به مادرم زنگ ز میگوش

 الو مامان سالم. ـ

 ؟یسالم دخترم حالت چطوره بهتر شد ـ

 ن؟یآره مامان خوبم. شما خوب ـ

 ؟یی. کجامیما هم خوب ـ

 .گردمیمسکو. پس فردا برم میاومد شبید ـ

 هوا چطوره دالرام؟ ـ

 مامان. خبندونهی ـ

 لباس گرم بپوش. ـ

 ن؟ییچشم. شما کجا ـ

 .میشمال ـ

 به بابا سالم برسون. ـ
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 باشه دخترم. مواظب خودت باش. ـ

 طور.  نی.شما هم همـ

کردم زنگ در رو زدن. شالم رو سر کردم و در رو باز کردم.غذا رو آورده بودن. تشکر کردم و  یمادرم که خداحافظ از

رو خاموش  ونیزیتلو سوپ بخورم. از جام بلند شدم و یگزاشتم و فقط تونستم کم زیم یدر رو بستم. غذا رو رو

 یبودم اما دلم براش تنگ شده بود اما نم دهید روعصر بهروان  نیکه هم نی. با ادمیتخت دراز کش یکردم و رو

که نسبت به  یحس نیحد دوستش داشتم. تا به حال همچ نیدونم چرا جذبش شده بودم و تا ا ی! نمنمشیتونستم بب

 بعد به خواب رفتم. یکرده بودم رو تجربه نکرده بودم. چشم هام رو بستم و مدت دایبهروان پ
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 11 فصل

زد و آروم و قرار نداشتم. از جام بلند  یم ی. قلبم به تنددمیو از خواب پر دمید یشب بود که خواب بد یها مهین

 داریرفتم تا الهام ب رونیب یبرداشتم و به آروم زیم یرو از رو دیشدم و لباسم رو عوض کردم وشالم رو سر کردم. کل

 نشه.

هتل سفارش قهوه دادم و رفتم تو  یشدم. به خدمه  ادهیپ نییپا یسمت آسانسور و سوارش شدم و طبقه  رفتم

رار دادم سرم ق ریآوردم و دستم رو ز نیینشستم و سرم رو پا ینگاه کنم رفتم و گوشه ا ییکه به جا نی. بدون ایالب

حال خودم نبودم. گارسون برام قهوه آورد اما چشم  وبودم ت دهیکه د یو چشم هام رو بستم. هنوز هم به خاطر کابوس

که به مشامم خورد چشم هام رو باز کردم و  یشده بود و عطر کمیکه نزد یکفش یصدا دنیهام رو باز نکردم. با شن

 نییبگم سرم رو پا یزیکه چ نیو بدون ا دمیکش یقیبهروان شوکه شدم و نفس عم دنیسرم رو باال آوردم و با د

شد،  رهیروشن  کرد و به من خ یگاریس یحرف چیمن نشست و بدون ه یره اما اومد روبرو یکردم االن م رآوردم، فک

 آورد. ییبهروان چا یبعد گارسون برا یمدت
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و تحمل کردنش در توان من نبود. از جام بلند شدم که با  میودب کیبهم نزد یلیشد. خ یداشت از جاش کنده م قلبم

 شدم: خکوبیبهروان در جام م یصدا

 .نیبش ریبگ ـ

 اما نشستم! نمیخواستم بش ینم

 تمام گفت: ینگاهش به سرفه افتادم. بهروان با خونسرد ینیسنگ ریاز قهوه ام رو خوردم، ز یمقدار

 ه؟یها چ یبچه باز نیا ـ

 ناراحت  یحرف رو زده، با حالت نیکه فکر کردم به خاطر سرفه کردنم ا من

 گفتم: 

 نکردم. سرفه ام گرفت! یمن باز ـ

 قهوه ام رو خوردم. یادامه  و

 زد و گفت: یپوزخند بهروان

 نبود! نیمنظورم ا ـ

 شده بودم گفتم: جیکه از حرفش گ من

  ه؟یپس منظورتون چ ـ

 ؟یومدین نییکه امروز پا نیهم ـ

حرف رو به حساب دوست داشتنش  نیتونستم ا یزدم! نم خینگاهش  ینگاه کردم، نگاهش سرد بود! از سرما بهش

 بزارم. من هم در جوابش گفتم:

 تونستم از جام حرکت کنم. یکه حالم مساعد نبود و نم یدر صورت ه،یمن بچه باز ومدنین نییاز نظر شما پا ـ

 فت:که قانع نشده بود گ یبا لحن بهروان

 کنم که حال شما مساعد نبوده! یفکر م ـ
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 زد و دودش رو به سمت من داد. گارشیبه س یپک و

 از قبل! بهش نگاه کردم و گفتم: شتریب یباز هم دوستش داشتم حت یزد ول یم هیو کنا شیکه به من ن نیا با

 کنم اما شما.... هیچه قدر شده تا تسو مارستانیب نهیتا  بپرسم هز شتونیمن عصر اومدم پ ـ

 حرفم اومد و گفت: انیم بهروان

 نداشت. یا نهیهز ـ

 کردم گفتم: یکه باور نم من

 چطور ممکنه؟ ـ

 درمان رو تقبل کنه.  ی نهیداره هز فهیشرکت وظ ـ

 در هر صورت ممنون. ـ

 وقت موندن نبود. گهینزد!  د یحرف

 من برم. نید یاگه اجازه م ـ

 جذابش نگاهم کرد و گفت: یچهره  با

 .یبر یتون یم ـ

تخت  یداخل شدم. مانتو و شالم رو در آوردم و رو ییسر و صدا چیباال و بدون ه یجام بلند شدم و رفتم به طبقه  از

 بعد به خواب رفتم. یو مدت دمیدراز کش

بهروان. الهام همچنان خواب  دنیافتادم اول اون کابوس و بعد د شبید ادیشدم.  داریاز خواب ب یبا حال بهتر صبح

 بود. رفتم کنارش و صداش کردم:

 الهام پاشو. ـ

 خواب آلود گفت:  یبا صدا الهام

 بخوابم. گهیکم د هیبزار  ـ
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 گفتم: یآروم به

 باشه بخواب. ـ

و با قرصم خوردم. داخل حموم شدم و دوش گرفتم.  ختمیخودم ر یبرا وهیآبم وانیل هیرفتم و  خچالیسمت  به

 و گفت: شمیشده بود. اومد پ داریاومدم. الهام ب رونیو ب دمیبهم منتقل کرد. لباس پوش یآب حس خوب یگرما

 .یبه نظرم بهتر شد ـ

 تکون دادم و گفتم: یسر

 ؟یمن چطور یبهترم. تو با زحمت ها یلیآره خ ـ

 . منم خوبم. یچه زحمت ـ

 خدا رو شکر. ـ

 ست؟یباال بهتر ن ارنیب میدالرام به نظرت صبحونه رو بگ ـ

 ام خوبه. یلیخ ـ

 پس من زنگ بزنم بگم. ـ

 به سمت تلفن رفت و به رستوران هتل زنگ زد و سفارش داد. و

 بعد رو به من کرد و گفت: و

 بهت بگم! شبیدالرام از د یوا ـ

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 باشه. ریخ ـ

 کرد و گفت: یزیآم طنتیش نگاه

 یبهم م یسرگرد یبودم کمه کم درجه  سیشده بودم!  اگه تو اداره پل یچه کارآگاه شبید یدون ینم ره،یخ ـ

 دادن.
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 زدم و گفتم: یلبخند

 شده؟ یبگو چ یتو که من رو کشت ـ

 خواست من رو حساس کنه گفت: یکه م یدر حال و

 متوجه شدم. یزیچ هینشده بود که، فقط  یزیچ ـ

 ؟یمتوجه شد یچ ـ

 بهروان واقعا تو رو دوست داره. نیمتوجه شدم که ا ـ

 !یرو که قبال متوجه شده بود نیا یسرگرد صادق ـ

 گفت: دیخند یخنده. الهام که خودش هم م ریزدم ز و

 مطمئن شدم. یسر نیدالرام ا یول ـ

 ؟یچه جور ـ

بودن که  آورده یمفصل یاومد حرف بزنه زنگ در رو زدن.  الهام به سمت در رفت و در رو باز کرد. صبحونه  تا

و صبحونه مون رو در سکوت  میزد یحرف م یرفت در مورد چ ادمونیصبحونه  دنیکرد. با د یآدم رو باز م یاشتها

 . میو آرامش خورد

 :دمیو رو به الهام کردم و پرس ختمیر ییاز تموم شدن صبحونه من دوباره واسه خودم چا بعد

 ؟یچه جور ینگفت ـ

 کنه گفت: یخواست شوخ یدونست و م یکه منظورم رو م الهام

 ؟یچه جور یچ ـ

 خنده گفتم: با

 . یچیه ـ

 گفت: عیسر الهام
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کنار هم نشسته بودن. رفتم جلو بهشون سالم  یعیو سم کبختیبهروان و ن یگفتم. رفتم تو الب یآهان بهروان رو م ـ

 گاریس هیشد! حالش گرفته شد. از تو ن یکه خبر دی. اما دیایتو هم ب دیکرد که شا یدادم، بهروان به پشت من نگاه م

حالشون چطوره؟( منم در جوابش گفتم  یمحمد نم)خا دیپرس کبختیشد. که ن دنشیروشن کرد و مشغول کش

در ادامه گفت )داروهاش رو خورده؟ ( منم گفتم )بله خورده.( که بهروان با  کبختی. ( نستیمساعد ن ادی)حالش ز

 دیبه بهروان کردم و گفتم )به نظرم فقط با یدکتر؟ ( که من نگاه مشیهست ببر ازیگفت )اگه ن یلحن نگران

نظر  ریبهروان رو ز یگوشه نشستم و قهوه خوردم و رفتار ها هیکردم و رفتم  یهم عذر خواه دشاستراحت کنه. ( بع

 شده بود! بیگرفتم که عج

 کردم و گفتم:نشد، رو به الهام  رمیدستگ یزیچ یالهام گوش کردم ول یبا دقت به حرف ها من

 من رو دوست داره ؟ یدیخانوم مارپل االن از کجا فهم ـ

 که از حرف من تعجب کرده بود گفت: الهام

 ؟یواقعا متوجه نشد یعنی ـ

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 خب نه. ـ

 دستم رو گرفت و تو چشم هام نگاه کرد و گفت: الهام

 وسط هست. نیا یزیچ هیاحوالته خب مشخصه  یایانقدر نگرانته و جو یـ دالرام وقت 

 شدم و گفتم: یجد

 .ستیاز جانب اون ن یعالقه ا چیه ـ

 رو کشف کرده باشه نگاهم کرد و گفت: یزیکه انگار چ الهام

 از جانب تو هست؟ یعنی ـ

 گفتن نداشتم. الهام در ادامه گفت: یبرا یحرف

 سکوت عالمت رضاست. ـ
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 شد. الهام گفت: ریاشکم سراز اریاخت یب

 .یخوشحال باش دینداره، با هیکه گر نیا ـ

 . الهام من رو تو آغوشش گرفت و  گفت:هیگر ریمن زدم ز یول

 ؟یدوستش دار یحاال از ک ـ

 غم دار نگاهش کردم و گفتم: یچشما با

 دوستش دارم. یلیدونم که خ یرو م نیدونم الهام. فقط ا ینم ـ

 گفت: الهام

 .خوبه یلیکه خ نیا ـ

 خواد. یکه اون من رو نم نیواسه ا ست،یخوب ن ـ

 باور کن دوست داره.  ـ

 کردم و گفتم: نگاهش

 .یگ یطور باشه که تو م نیخدا کنه هم ـ

 زدم. الهام گفت: یلبخند و

 کنه؟! دایتونه پ یـ کجا از تو بهتر م 

 !یتو دوباره شروع کرد ـ

 .نییپا میبر می. االنم بلند شو آماده شتهیها واقع نیا یهمه  ـ

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 چه خبره ؟ نییپا ـ

 .میاریدر ب یبهروان رو از نگران میبر یچیه ـ
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 و در ادامه گفت: دیخند و

 ؟یایبازم ن یخوا یم یعنی ـ

 اسم بهروان اومد گفتم: تا

 .امی یم ـ

 پس آماده شو. ـ

. میشد یو وارد الب میرفت نیی. الهام هم آماده شده بود. به پادمیپوش یکردم و لباس گرم یحیمل شیشدم و آرا بلند

. سرش رو بلند کرد میاز بهروان نبود! به سمتش رفت یخوند. خبر یرو م ینشسته بود و کتاب ییبه تنها کبختین

 ما خوشحال شد و رو به من گفت: دنی. با دمیبهش سالم کرد

 حالتون چطوره؟ ـ

 خدا رو شکر خوبم. ـ

نگاه  کبختینشستم و الهام هم با فاصله کنارش نشست. به ن شیی.من رفتم مبل روبرومینیره کرد بشاشا کبختین

 کردم و گفتم:

 به خاطر کمکتون ممنونم.  ـ

 من نگاه کرد و گفت: به

 ؟یبابت چه کمک ـ

 .نیمن شد مارستانیو ب یضیمر ریدرگ روزیکه د نیهم ـ

 زد و گفت: یلبخند

 بهروان انجام دادن. تانینکردم. تمام کارها رو کاپ یمن که کار ـ

 .نیاومد مارستانیبه هر حال به ب ـ

 بوده. فهیوظ ـ
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 رو  کرد به من و الهام و گفت: و

 د؟یدار لیم یزیچ ـ

 :میو الهام گفت من

 قهوه. ـ

 گارسون هتل رو صدا  کرد و سفارش قهوه داد. کبختین

 کرد و گفت: کبختیرو به ن الهام

 !ست؟یاز کرو ن یخبر ـ

 زد و گفت: یلبخند کبختین

 .یکردن که برن اسک داریصبح زود من رو از خواب ب ـ

 با خنده گفت: الهام

 گفتن. یخب شب قبل بهتون م ـ

 گفت: یکه خنده ش گرفته بود با لحن طنز کبختین

 که حتما صبح اون جا باشن. دنیخواب د یرو بهشون گفتم. اما گفتن قرار نبوده برن ول نیاتفاقا هم ـ

به پشت من  کبختیبودم که ن دنی. در حال خنددمیبلند خند اریاخت یخنده م گرفت و ب کبختیهم از لحن ن من

 نگاه کرد و گفت:

 .تانیسالم کاپ ـ

م به الهام نگاه کردم که اونم به بهروان سال یشوکه شدم و خنده ام قطع شد. از خجالتم برنگشتم و همون جور یلیخ

 داد. 

کننده بود. دوباره ضربان قلبم تند شد. من  وونهیعطرش د یکنار من نشست. بو یبرخورد چیاومد بدون ه بهروان

 و الهام به بهروان نگاه کردم و گفتم: کبختیاز ن تیهم به تبع
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 سالم. ـ

 گفت: کبختیآورد و رو به ن نییدر جوابم سرش رو پا بهروان

 ستن؟یکرو ن ـ

با  یرو هم به بهروان گفت. دوباره من و الهام خنده مون گرفت ول دنشونیرفتن کرو و خواب د یاسک انیجر کبختین

 زد که جذاب ترش کرد و گفت:  ی. بهروان لبخند کم رنگمیوجود بهروان کنترلش کرد

 بهشون بدم! یدونستم چه جواب یم دنیگفتن خواب د یاگه به من م ـ

 داد. ییروشن کرد و سفارش چا یگاریس و

 گفت: طنتیبا ش الهام

 وسط ما سرمون کاله رفته. نیفقط ا ـ

 به الهام نگاه کرد و گفت: کبختین

 .نیکه تنها بر ستیصالح ن هیهم طوالن رشیو مس نیبرمتون. چون شما دو نفر یمن م نیاگه دوست داشته باش ـ

 تحمل کنم گفتم: یا هیثان یحت یبهروان رو برا یخواست دور یبه من نگاه کرد و من که دلم نم الهام

 !خچالهیکنه. مخصوصا اونجا که  یم تمیمن هنوز کامل خوب نشدم و سرما اذ نیالهام شما بر ـ

 با هم برن و من  در کنار بهروان بمونم. ییدو تا کبختیاز خدام بود که الهام و ن و

 رو به من کرد و گفت: الهام

 ؟یکن یکار م یپس تو چ ـ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 کنم.  یاستراحت م ـ

 به بهروان گفت: کبختین
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 د؟یای یشما نم تانیکاپ ـ

 کرد و گفت: یبه من اشاره ا بهروان

 .میجا تنها بزار نیرو ا یشه خانوم محمد ینم ـ

 گفتم: یتفاوت یو به سمتش نگاه کردم و با ب اوردمیخودم ن یخوشحال شدم به رو یلیحرفش خ نیکه از ا من

 .دی. به خاطر من روزتون رو خراب نکندیبر دیتون یشما هم م ـ

 نگاهم کرد و گفت: تیجد با

 زنم. یبار م هیمن حرفم رو  ـ

 از جاش بلند شد و به الهام نگاه کرد و گفت: کبختین

 .نیو لباس گرم بپوش نیآماده ش نیپس بر یخانوم صادق ـ

 گفت: الهام

 رم. یباشه االن م ـ

رفت که آماده شه. با بلند شدن الهام من هم از جام بلند شدم که به همراه الهام به باال برم که بهروان بدون  کبختین

 که نگاهم کنه گفت: نیا

 . کارتون دارم.نیشما بش ـ

 به من زد و رفت. یخواست و چشمک یکنارش نشستم. الهام از بهروان اجازه ا دوباره

و الهام  کبختین یبود! بعد از مدت یکه کنارم بود برام کاف نینزد. هم یحرف یلروشن کرد و یگاریدوباره س بهروان

 . الهام به سمتم اومد و قرصم رو به دستم داد و گفت:نییاومدن پا

 دالرام قرصت رو سر وقت بخور. ـ

 الهام. یمرس ـ
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از کرو فقط من و بهروان تو کردن و رفتن.  یخداحافظ کبختیو الهام کرد. الهام و ن کبختیبه ن ییها هیتوص بهروان

 گذشت که بهروان رو به من کرد و گفت: ی. مدتمیهتل مونده بود

 زن بلند بخنده! هیزشته که  یلیخ ـ

 زد و ادامه داد: یپوزخند و

 .یمورد رو بدون هی نیکردم حداقل ا یفکر م ـ

 یول دمیخند یبلند م دیدونستم نبا ی. مدمیحرف رو نداشتم احساس شرم کردم و خجالت کش نیکه انتظار ا من

 بهش نگاه کردم و گفتم: نیدست خودم نبود! به خاطر هم

 خوام. یمعذرت م ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبه آروم بهروان

 .یتکرار نکن گهید دوارمیام ـ

 آوردم. نییجوابش سرم رو پا در

 گفت: متیبا مال بهروان

 . میغذا بخور میاالن هم بر ـ

. مثل مینشست یصندل یو رو می. من هم به دنبالش بلند شدم و در کنار هم وارد رستوران شداز جاش بلند شد و

 من نشست. یشب روبرو مهین

و خودش مشغول شد.  ختیمن و خودش ساالد ر یاز ما سفارش گرفت و رفت. ساالد رو آوردن. بهروان برا گارسون

. دنیچ زیم یرو آوردن و رو یاصل یبعد غذا یقیساالد خوردم. دقا یبردم. منم کم یتوجه کردنش لذت م نیاز ا

از غذاش رو خورد. من هم مقدار  یمقدار انبه خوردن نداشتم. بهرو یلیخوشمزه اما من م یانواع و اقسام غذاها

 و قرصم رو خوردم. بهروان به بشقاب اشاره کرد و گفت: ختمیآب ر یوانیاز غذام رو خوردم و ل یکم

 رو کامل بخور.غذات  ـ

 کردم و گفتم: یتونستم اون همه غذا رو بخورم بهش نگاه یکه نم من
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 ندارم. لیم گهیمن د ـ

 شد و گفت: یبهروان جد دوباره

 . یهر جور که خودت راحت ـ

 بلند شدم و گفتم: یرو صندل از

 رم استراحت کنم. یم نیاگه اجازه بد ـ

 از جاش بلند شد و گفت: بهروان

 . میر یبا هم م ـ

من قرار گرفت و نفس هاش به  ی. تو آسانسور هم روبرومیو سوار آسانسور شد میرفت رونیاز رستوران ب ییدوتا

 گفت: یمیبا لحن مال میدیدوم که رس یخورد. به طبقه  یصورت من  م

 !یبه من زنگ بزن یتون یم یاگه کار داشت ومدنیکه کرو ن یتا زمان ـ

 شد و رفت. ادهیاز آسانسور پ کردم و ویشمارش رو گفت و من س و

 وارد اتاق شدم و با همون لباس ها رو تخت افتادم.  دمیباال که رس یبه طبقه  من

که  نیبا ا نمشیخواست بب یهاش باز دوستش داشتم. باز دلم م یعاشق شده بودم. عاشق بهروان! و با وجود تلخ من

 نه! ایدونستم من رو دوست داره  ینم

 . دمیکه داشتم خواب ییبعد با فکرها یساعت
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 12 فصل

رو برداشتم و به  میبود. گوش ومدهیشده بود. چراغ ها رو روشن کردم. الهام هنوز ن کیشدم هوا تار داریخواب ب از

 جواب داد: یزنگ پر انرژ نیالهام زنگ زدم.الهام با اول

 خواستم بهت زنگ بزنم. یالو دالرام چه قدر دل به دل راه داره م ـ

 حالت خوبه؟ ـ

 ؟یقربونت تو بهتر ـ

 گذره؟ یمنم خوبم. خوش م ـ

 بود. یدالرام جات خال یوا ـ

 ؟یای یم یما. ک یدوستان به جا ـ

 .میرس یم می. دارمیتو راه ـ

 .نمتیب یباشه م ـ

و به تهران  میشب پرواز داشت مهین  2تخت بلند شدم و چمدونم رو جمع کردم.  یکه ارتباط قطع شد از رو نیاز ا بعد

بعد زنگ در رو زدن. الهام بود. چهره اش سرخ  یبرم. مدت دیهم نداشتم که بتونم به خر ی. حس و حالمیگشت یبر م

 و گفت: دیشده بود! اومد تو و گونه ام رو بوس

 ببخش که تنهات گزاشتم.  ـ

 بستم گفتم: یکه در رو م یحال در

 . حاال خوش گذشت؟امینداشتم ب لیخودم تما ـ

 گفت: یبا شاد الهام
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 خوب بود. یلیآره خ ـ

 محبت نگاهش کردم و گفتم: با

 .یرفت یکرد یکار خوب یلیخ ـ

 وقت فراموش کنم. چیفکر نکنم امروز رو ه ـ

 تخت نشست و گفت: یبعد رو و

 .دمیند میتو زندگ یخوب نیفوق العاده ست! پسر به ا کبختیدالرام ن ـ

 !یاسک یرفت یکه دوستش دار یرفته بود که با کس ادمی یوا ـ

 زدم. الهام در جوابم گفت: یلبخند و

 .میشد یمیباهم صم ـ

 شدم و گفتم: خوشحال

 پس مبارکه. ـ

 گفت: طنتیسرخش بامزه شده بود،کاپشنش رو در آورد و با ش یکه با اون لپ ها الهام

 .میهم سر در آورد یکم از زندگ هیدالرام فقط  ـ

 با لبخند گفتم: یلیخ یعنیکم دالرام  هیدونستم  یکه م من

 کبختی! خدا به داد ن؟یکن کاریچ  یخوا یم یتو جلسات بعد یسر در آورد چارهیاون ب یاول از زندگ یتو جلسه  ـ

 برسه!

 خودش گفت: دنیرفت با د یم  نهیکه به سمت آ یو در حال دیخنده. الهام هم به حرف من خند ریزدم ز و

 شدم؟! یشکل نیمن چرا ا یوا ـ

 شد به الهام گفتم: یکه قطع نم یخنده ا با
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 . یهست یکنه دختر خجالت یاالن فکر م ـ

 گفت: الهام

 که من زدم فکر نکنم. ییبا اون حرف ها ـ

 بلند گفتم: یبا صدا اریاخت یب

 !؟یبهش گفت یمگه چ ـ

 گفت: ختیر یم یکه عشوه ا یدر حال الهام

 دوست دارم همسرم همکارم باشه. یلیدوست دارم و خ یلیرو خ دیفقط گفتم اسم سع یچیه ـ

و از شدت خنده اشکم در اومده بود. اومد  دمیخند قهینتونستم خودم رو کنترل کنم و چند دق گهیحرفش د نیا با

 ادامه بده که نزاشتم و گفتم:

 .رمیم ینگو وگرنه از خنده م یچیالهام چند لحظه ه ـ

 که آروم شدم گفتم: نیا از بعد

 بهت گفت؟ یچ کبختی. نیکرد یازش خواستگار یزبون یبا زبون ب ـ

 اتفاقا اون هم گفت اسم الهام قشنگه.  ـ

 .یبده که انقدر من رو خندوند رتیالهام خدا خ یوا ـ

 کنم.  یخواهش م ـ

 من گفت: شیکه اومد پ یبعد در حال و

هم بهم  چارهیهم سر خوردم و خوردم بهش، تعادل  اون ب گهیبار د هی ن،یخوردم و افتادم زم زیدو بار ل یکیتازه  ـ

 !نیخورد و اونم افتاد زم

 . دمیخند یحرفش از ته دل م نیا با

 رفت حموم گفت: یکه م یبلند شد و در حال الهام
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 کن. فیتو هم از بهروان تعر امیب رمیبرم دوش بگ ـ

 .دمیخند یها با خودم م وونهیالهام افتادم و مثل د یحرف ها ادیز رفتنش به کرد و رفت. بعد ا یا خنده

 و گفت: رونیاز حموم اومد ب الهام

 کار کنم؟ یصورتم نرفته. حاال چ یسرخ ـ

 ره. یم یکرم پودر که بزن ـ

 رفت چمدونش رو جمع کرد و گفت: الهام

 شد؟! یچ میحاال تو بگو، ما رفت ـ

و آخرم که  میغذا خورد میحرف ها. بعدم رفت نیبده زن بلند بخنده و از ا یلیکرد که خ حتمینص یکل گه،ید یچیه ـ

 خود! ینخود نخود هر که رود خانه 

 نگفت؟ یزیچ گهی. دهیرتیمرد کامال غ هیبه نظرم  ـ

زنگ داشتم بهش  یاگه کار ستنیکه بچه ها ن یاومد تو آسانسور بهم شماره ش رو داد و گفت تا زمان ادمیآهان  ـ

 بزنم.

 که چشم هاش گرد شده بود گفت: یدر حال الهام

 شماره ش رو بهت داد؟! ـ

 به شماها بگم و به اون زنگ نزنم. دیاگه کارم داشتم با نیبود االن که شما اومد نیحرفش ا ی. معنگهیآره د ـ

 گفته. ینشه اونجور کیکه کوچ نیواسه ا ،یزن یشناسه تو رو که بهش زنگ نم یاون م وونه،ینه د ـ

 گفت. چون بهروان  مغرور  بود. ینظرم الهام درست م به

 نزدم که الهام گفت: یحرف

 .میشام بخور میبر میدالرام آماده ش ـ
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رفته بودن  یافراد کرو که به اسک ی. همه میو وارد رستوران شد میرفت نییو به پا میکردم و آماده شد موافقت

 ده م گرفته بود به الهام گفتم:که خن یصورت هاشون سرخ شده بود. در حال

 ها که از تو بدتر شدن! نیا ـ

ها نشسته بودن و مشغول غذا خوردن بودن! با ورود من و الهام به  یصندل یجوان رو یرو نگاه کردم. پسران اطرافم

رو احساس کردم،  ینگاه ینی. سنگمیکنارشون. نگاهمون رو ازشون گرفت میما لبخند زدن و اشاره کردن که بر

 !یارغوان ینشسته بودن با صورت شهم کنار یعیو سم کبختیکرد. ن یبهروان بود که با اخم نگاهم م

 با لبخند و آروم  گفت: الهام

 !یآل دهیخوب و همسران ا یچه پسر ها ـ

 که خنده م گرفته بود گفتم: من

 . ریآروم بگ قهیدق هیالهام  ـ

 میبر میو خواست میو سالم داد میرفت یعیو سم کبختیکه خنده م رو کنترل کرده بودم به سمت بهروان و ن یحال در

 که گفت: میدیمحکم بهروان رو شن یکه صدا مینیبش گهید یجا هی

 .دینیجا بش نیهم ـ

نگاه کردم و با  کبختیکردم. به ن یبهروان نشستم. نگاهش نم ی. من روبرومینشست یحرف چیو الهام بدون ه من

 زیبه من نگاه کرد و با لحن طنز آم کبختیانداختم. ن نییزدم و سرم رو پا یلبخند اریاخت یچهره اش ب یسرخ دنید

 گفت: شیشگیهم

کرو )و اشاره به صورتش کرد( شما تنها فرد کرو  هیخودم و بق یاومده  برا شیپ تیفکر کنم با وضع یخانم محمد ـ

 !نیباش ییرایهم مسئول پذ نیه استقبال مسافران برهم ب نیتون یکه م نیهست

 یسر دادم که با صدا یو بدون توجه به حضور بهروان خنده ا رمیخودم رو بگ ینتونستم جلو گهیحرفش د نیا با

من زد که بس کنم.  یکه به ما اشاره کرده بودن به سمت من برگشتن. الهام با پاش به پا ییمن اون پسرها یخنده 

 ی! با صداکنهیکه چه قدر بد داره من رو نگاه م زنمتونستم حدس ب یاما م نمیسرم رو بلند نکردم تا بهروان رو بب

 گفت: نشیخشمگ
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 .هیکاف یمحمد ـ

 که تازه به خودم اومده بودم بهش نگاه کردم و گفتم: من

 خوام. یمن واقعا معذرت م ـ

 رو به بهروان گفت: کبختین

 قصر من بودم.م ـ

 .میبعد جو آروم شد و گارسون غذا رو آورد  و شام رو در سکوت خورد یکم

 به ساعتش نگاه کرد و به من و الهام گفت: کبختیکه غذا خوردن تموم شد. ن نیاز ا بعد

 .نیباش نییپا گهیساعت د میو تا ن دیآماده ش نیشما بر ـ

 گفت: تیکرد و با جد کبختیهم بلند شد و رو به نکه بهروان  میبر میو الهام از جامون بلند شد من

تا اسباب  ان،یحالت در ب نیهم به صورتشون بزنن که از ا یزیچ هیشما هم کرو رو جمع کن تا برن آماده شن و بگو  ـ

 !میخنده نش

 گفت: کبختین

 .تانیچشم کاپ ـ

تو  میو رفت میجوون دنبالمون بود، به همراه بهروان از رستوران خارج شد یکه نگاه پسرا یو الهام در حال من

 چهارم. یشد و ما هم طبقه  ادهیدوم پ یبهروان طبقه  یحرف و نگاه چیآسانسور، بدون ه

 الهام در رو بست و گفت: میاتاق که رفت داخل

 دالرام خدا بهت رحم کرد. ـ

 تعجب گفتم: با

 چرا؟ ـ

 بود بزنتت! کیبهروان نزد ،یدیخند یم یتو داشت ـ
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 خودم احساس کردم چه قدر شکاره. ـ

 دوباره خنده م گرفت و گفتم: و

 خنده دار شده بودن. یلیآخه خ ـ

 گفت: الهام

 بلند شد باهامون اومد؟ یدیحاال اون به کنار، د ـ

 خب آره. ـ

 نگن. یزیوقت بهت چ هیکه اون پسرا  نیبه خاطر ا ،یرو نگرفت انیجر ـ

 .ارمی یبهروان سر در نم یمن که از کارا ـ

 .  ومدهیتا صداش درن نییپا میبر میحاال جمع کن ـ

نفر از کرو  نی. ما اولمیرفت نییو به پا میرو جمع کرد لمونیو وسا میکرد دیرو تمد شمونیو آرا میدیفرم پوش لباس

داخل رستوران هم اونجا بودن و با ورود ما  یدو نفر از پسرها یکی.  مینشست می. رفتمیشد یکه وارد الب میبود

 کرد و گفت: یاز اون ها اومد سمت من و عذرخواه یکینگاهمون کردن و 

 . نمیجا بش نیا تونمیم ـ

که اخم کرده بود رو به پسر کرد  یمحکم اومد سمت من و در حال ییبهروان با قدم ها دمیجوابش رو بدم که د اومدم

 و گفت:

 د؟یداشت یکار ـ

 رک بود گفت: یلیکه خ پسر

 کردم. یکه اشتباه فکر م نیمن فکر کردم خانوم ها تنها هستن و خواستم باهاشون گفت و گو کنم اما مثل ا ـ

 گفت: یو با لحن مودبانه ا 

 متاسفم. ـ
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 نگاهم کرد و من نگاهم رو ازش گرفتم. تیرفت. بهروان با عصبان یا گهیحرف د چیبدون ه و

 گفت: کبختیبود به ن یرسوند و بهروان که همچنان عصبان خودش رو به ما کبختین

 پس کرو کجان؟ ـ

 زد و گفت: یلبخند کبختین

 پوستشونن. یبردن قرمز نی. مشغول از بانی یاالن م ـ

نبود. کم کم بچه  یاز سرخ ینگاه کردم که اثر کبختیخودم رو کنترل کردم و به صورت ن یخنده م گرفت ول دوباره

کرو، که بهروان در  یها شنیشروع کرد به گفتن پوز کبختی. نمیو به فرودگاه رفت میشد نیها اومدن. سوار ماش

بعد  یشدم! مدت تیاز کاکپ ییرایمن مسئول پذ هادامه داد. دوبار کبختیگفت و بعد از اون ن یزیچ کبختیگوش ن

رفتم.  یرفتن. و من به گل تیبه داخل کاکپ یعی. بهروان و سممیم دادمربوطه رو انجا یو چک ها میشد مایوارد هواپ

از مسافران  ییرایاز پرواز گذشت و پذ یبلند شد. مدت مایخودشون نشستن.هواپ یمسافران وارد شدن و در جا

 گفت: طنتیو با ش شمیشد. الهام اومد پ متوسط کرو انجا

 .ید یناخواسته به بهروان حرص م یدار ـ

 چرا؟ ـ

 به خاطر اون پسره تو هتل. ـ

 نداشتم. یریخب من که تقص ـ

 .نهیب یبه نظرم از چشم تو م ـ

 .نهیخب بب ـ

 و گفتم: دمیبعد خند و

 الهام صورت بچه ها چه خوب شده بود. ـ

 با خنده گفت: الهام

 خوب شده.  یلیخ کبختیو ن یعیواسه سم ـ



 سکاندار عشق

149 
 

 خوب شدن. یلیآره اون دو تا خ ـ

 قشنگ تر شده. یلیکرم بزنه، صورتش خ نیبه بعد از ا نیبگم از ا کبختیخوام به ن یدالرام م ـ

 یگل یحال گوش نیرفت. در هم یبهداشت سیرفت و به سمت سرو رونیب تیاز کاکپ یعیکه سم دمیخند یم آروم

 زنگ خورد که الهام گفت:

 .یاحظار شد ـ

 رو برداشتم و جواب دادم: یگوش

 .تانیکاپ دییبفرما ـ

 .تیداخل کاکپ ایب ـ

 گفت:  یرفتم که بهروان  جد تیحرف به داخل کاکپ نیدنبال ا به

 در رو ببند. ـ

 نگاهم کرد و گفت: یرو بستم. بهروان از جاش بلند شد و عصب در

 ؟یاری یدر م هیها چ یمسخره باز نیا ـ

 که شوکه شده بودم گفتم: من

 نکردم. یمن که کار ـ

 گفت: یعصبانو همچنان  دیبه موهاش کش یدست

 کردم! ی! من بودم که لودگدمیمن بودم که بلند خند ،ینکرد یتو کار ـ

 شد گفت: یم کیکه به من نزد یدر حال و

 باز بگم؟! ای یمتوجه شد ـ
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 رتیباز  و ح یبگم و فقط با چشمان یزیتونستم چ یو نم ومدی یبند اومده بود! پر حرف بودم اما صدام در نم زبونم

 یخورد. با لحن بد یگرمش به صورتم م یشده بود و نفس ها رهیمن خ یزده نگاهش کردم. اون هم تو چشم ها

 گفت:

 .یبلند بخند دیبار بهت تذکر نداده بودم که نبا هیمگه  ـ

 زد و گفت: یادامه پوزخند در

 !؟یتوجه ها رو به خودت جلب کن یدوست دار یلیخ ـ

 گفتم: تیو عصبان یبا ناراحت حرفش قفل دهنم باز شد و نیا با

 .نیهست نیبدب یادیرو  هم ندارم. شما ز گرانیجلب توجه د یدست خودم نبودم و عقده  یول دمیمن خند ـ

 سراپا خشم گفت: بهروان

 .رونیتا کنترلم رو از دست ندادم ب ـ

 که شدم الهام گفت: یاومدم.  وارد گل رونیب تیاز کاکپ یا گهیکم سبک شدم و بدون حرف د هیزدن اون حرف  با

 شد دالرام؟  یچ ـ

 و رو به الهام کردم و گفتم: دمیکش یقیشد. نفس عم تیوارد کاکپ یعیحال سم نیهم در

 .یکن یبلندت توجه جلب م یبا خنده ها یگه دار یبه من م ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 نسبت به تو حساسه. نیگم ا یبهت م یدید ـ

 .دمیو سر کش ختمیآب ر وانیل هیبودم  یکه عصب من

 :دیپرس الهام

 ؟یبهش گفت یتو چ ـ

 .نیهست نیبدب یادیفقط گفتم شما ز یچیه ـ
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 با تعجب گفت: الهام

 ؟یدالرام واقعا بهش گفت یوا ـ

 آره گفتم. ـ

 بهت گفت؟ یچ ـ

 کرد. رونمیب ـ

  ؟یرو بهش زد یحرف نیچرا همچ ـ

 گفتم؟! یبهش نم یزیهمه به من حرف گفت من چ نیا ـ

 که نگران شده بود گفت: الهام

 ؟یدالرام اگه اخراجت کنه چ ـ

 کارم رو هم زده بودم گفتم: دیکه ق من

 اخراجم کنه. ـ

 کن. یبه نظرم ازش معذرت خواه ـ

 کنم. ینم یاخراجم کنه. من ازش معذرت خواه ستیبرام مهم ن گهید ـ

 کرد من رو آروم کنه گفت: یم یکه سع الهام

 زنم. یبهت سر م امیرم به کارم برسم. بعدا م یحاال خودت رو ناراحت نکن و فقط آروم باش. االن هم من م ـ

 دیبا یشده بودم ول مونیکه به بهروان زدم پش ینشستم. از حرف یصندل یتکون دادم و اون هم رفت. رو یسر بهش

رد و لرز گرفته بودم و  تو حال خودم نبودم ک یدادم. سرم به شدت درد م یرو م زشیآم نیتوه یجواب اون حرف ها

 که چشم هام بسته شد.
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 13 فصل

 کرد. الهام به من نگاه کرد و گفت: یرفت و به شدت درد م یم جیباز شد. سرم گ یالهام چشم هام به آروم یصدا با

 حالت خوبه دالرام؟  ـ

 هم اومد که گفت: کبختین یصدا

 ؟یخانوم محمد یچطور ـ

 خواستم از جام بلند شم الهام اجازه نداد و گفت: یکه م یحال در

 .یخواد بلند ش ی. نمزمیعز نیبش ـ

 کردم و گفتم: کبختیبه الهام و ن رو

 کنه. یکم سرم درد م هی ـ

 و گفت:  ختیبرام ر وهیآب م وانیل هی الهام

 رو بخور برات خوبه. نیفشارت افتاده. ا ـ

 گفت: یبا مهربون کبختین

 ی. خانوم صادقنیانجام بد یخواد کار ینم گهی. االن هم دنیاستراحت کن یحساب دیو با نیهنوز کامل خوب نشد ـ

 کنن. یکمکتون م

 رفت. رونیب یبه الهام نگاه کرد و از گل و
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 :دمیبه الهام کردم و پرس رو

 دم؟یوقته خواب یلیخ ـ

 .ی. قرصاتم که نخوردیدکتر بر دیتهران با میدی. رسیشه. دالرام تب دار یم یساعت هیفکر کنم  ـ

 رم.  یحتما م ـ

 افتادم. به الهام نگاه کردم  و گفتم: تیاز کاکپ ییرایپذ ادی و

 نداشت؟ یمدت بهروان کار نیالهام تو ا ـ

 بودم. نجایمن ا زمینه عز ـ

 ؟یرو ببر یعیمبهروان و س ییرایپذ لیخواهش کنم تو وسا شهیالهام م ـ

 برم.  یباشه. من م ـ

. بهش نگاه کردم و دیبرگشت و آروم خند قهی. بعد از چند دقتیشون رو آماده کرد و رفت تو کاکپ ییرایپذ لیو وسا 

 گفتم:

 شده الهام؟ یچ ـ

 لبخند بهم نگاه کرد و گفت: با

فقط نگام کرد و گفت )خانوم  یعیرو براشون گزاشتم، بهروان که اصال برنگشت نگام کنه اون سم لیرفتم تو و وسا ـ

 فهیکنم امروز وظ یگفت )فکر م یجد یلیبرگشت و به من نگاه کرد و خ عیممنون. ( اونجا بود که بهروان سر یصادق

حالشون خوب  یخانوم محمد یه ولگفتم ) درست یراحتست! ( من هم بهش نگاه کردم و با نا گهید زیچ هیشما  ی

 .(رمیشون رو به عهده بگ فهیگفتن من وظ کبختین ینبود و آقا

 :دمیوسط حرفش و پرس دمیگفته پر یخواست بدونم بهروان چ یکه دلم م من

 گفت؟ یبهروان چ ـ

 گفت: الهام
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که احوالت رو بدونه!  تسیکامال مشخص بود که دل تو دلش ن یکه نگران شده ول ارهیخودش ب یخواست به رو ینم ـ

 .رونینزد و من هم اومدم ب یحرف گهی( منم گفتم )تب و لرز داره.( د ه؟یفقط به من گفت ) مشکلش چ

 به الهام کردم و گفتم: رو

 .یکه به خاطر من خودت رو تو زحمت انداخت یمرس ـ

 .یکرد یکار رو م نیهم یمن بود یم بود دالرام. تو هم اگه جا فهیوظ ـ

 من بود و گفت: شیپ یا قهیچند دق الهام

 . مواظب خودت باش.گهیمن برم د ـ

 .یبازم مرس ـ

 زد و رفت. یلبخند الهام

داده بودم. از زور سردرد چشم هام رو بستم و دست هام رو  هیتک یصندل ینشسته بودم و سرم رو به پشت یصندل تو

باز کردم و دستم رو از سرم برداشتم  یچشم هام رو به آروم یمحکم دور سرم گرفتم و فشار دادم. با ورود کس

نگاهش رو  ینینگاه  کردم. سنگ نییگرفتم و به پا زشکرد! نگاهم رو ا یبه من نگاه م متیکه با مال دمیبهروان رو د

 یاز گل یحرف چیبدون ه قهیسرم رو بلند نکردم و از جام هم تکون نخوردم. بعد از چند دق یکردم ول یاحساس م

دونستم اما فقط  یصحبت نکردنش رو نم یرفت، با نگاهم بهروان رو بدرقه کردم. معن تیخارج شد و به داخل کاکپ

 نگاه کردن هاش رو نداشتم! نیبود که عاشقش بودم و تحمل ا نیدونستم، اون هم ا یم ور یزیچ هی

که بهروان از  نیشدن. قبل از ا ادهیافران پنشست. مس ینیباند فرودگاه امام خم یرو مایگذشت و هواپ یساعت مین

 رفتم و خودم رو به الهام رسوندم. الهام به من نگاه کرد و گفت: رونیب یخارج بشه از گل تیکاکپ

 ؟یشده؟ چرا انقدر هول یزیچ ـ

 بهش گفتم: آروم

 خوام با بهروان روبرو بشم. ینم ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام
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 کرد! داتیدالرام پ یگرده. وا یم انگار با نگاهش داره دنبالت ـ

اومد  کبختیقلبم تند تند زد و بالفاصله نگاهم رو ازش گرفتم. ن دنشیحرف الهام به بهروان نگاه کردم. با د نیا با

 زبان زدش بهم گفت: یو با مهربون شمونیپ

رد  یبگم و واستون مرخص تانیتا من به کاپ نیبگ ستیواسه پرواز فردا هم حالتون مساعد ن نیاگه احساس کرد ـ

 کنم.

 لبخند بهش نگاه کردم و گفتم: با

 دم. یممنون. اگه حالم مساعد نبود بهتون خبر م یلیخ ـ

 گفت: الهام

 .یایب یتون یو م یش ی... که خوب مـانشاا

گاه و به سالن فرود میشد نیو سوار ماش میخارج شد مایبه سمت بهروان رفت و باهم صحبت کردن. از هواپ کبختین

گزاشت. بهش  نیشد و چمدون هامون رو به داخل ماش ادهیپ نیاز ماش یمیرح ی. آقادیبار یم یدی. بارون شدمیرفت

کرد. من سردم شده بود و عطسه  یروبرو نگاه م بهروشن کرد و  یگاری. بهروان سمیشد نیو سوار ماش  میسالم کرد

 کردم. الهام آروم گفت: یم

 دکتر؟ میبا هم بر یخوا یم ـ

 رم. ی. خودم مزمیعز یمرس ـ

که از  نیکردم و بدون ا یخونمون نگه داشت. ازش تشکر کردم و از الهام خداحافظ یجلو یمیرح یبعد آقا یمدت

شد وحرکت کرد. زنگ  نیشد. چمدونم رو داد و سوار ماش ادهیهم پ یمیرح یشدم. آقا ادهیکنم پ یبهروان خداحافظ

دا کردم و در رو باز کردم و چمدونم را به داخل بردم و یپ فمیرو از داخل ک دمیاز نکرد، کلدر رو ب یدر رو زدم اما کس

. وارد خونه شدم و چراغ سالن رو روشن کردم. مادر و پدرم هنوز از دمیباال رس یسوار آسانسور شدم و به طبقه 

تم و لباسم رو عوض کردم. قرصم رو تونستم بهشون زنگ بزنم. به اتاقم رف یشب بود و نم مهیبودن. ن ومدهیشمال ن

. از دمیتخت دراز کش یآب قرصم رو خوردم. دوباره به اتاقم برگشتم و رو وانیل هیو به آشپزخانه رفتم و با  رداشتمب

کردم که اگه بهروان  یفکر م نیکه داشتم به ا یخودم انداختم و با حالت بد ی. پتو رو رودمیلرز یسرما به خودم م
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از خودش! بهش عادت کرده بودم و  یکارم نه، به خاطر دور طرکار کنم؟! به خا یمن رو اخراج کنه چ رهیبگ میتصم

 فکر ها به خواب رفتم. نیشد و  با ا نیرو تحمل کنم.چشم هام سنگ شیتونستم دور ینم

بود و   11 شدم. حس بلند شدن از جام رو نداشتم. ساعت رو نگاه کردم داریاز خواب ب یبعد با رخوت و سست روز

زنگ زدم. بعد از  کبختیتخت نشستم و به ن یرو ینداشتم. به سخت یو من حال مساعد میپرواز داشت 3ساعت 

 خوردن چند بوق جواب داد:

 .دیبله بفرمائ ـ

 گرفته گفتم: یصدا با

 هستم. یمحمد کبختین یسالم آقا ـ

 من گفت: یصدا دنیبا شن کبختین

 سالم عرض شد خانوم. حالتون چطوره؟ ـ

 ن؟ی. شما چطورستیمتأسفانه حالم مساعد ن ـ

 .نیایامروز ب ستین یازین ستیممنون . اگه حالتون خوب ن ـ

 موضوع زنگ زدم.   نیاتفاقا به خاطر هم ـ

 . ادیب شیتونه پ یم ینداره. واسه هر کس یبیع ـ

 مزاحمتون شدم. دیممنون. ببخش یلیخ ـ

 .دیهم به من بگ دیداشت ی. اگه کاردیحرف رو نزن نیکنم ا یخواهش م ـ

 .نیشما لطف دار ـ

 .دیمواظب خودتون باش ـ

 چشم. ـ
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 ریخواست برم ز یو دلم م ومدی یشرشر بارون م ی. صدادمیکردم و دوباره تو جام دراز کش یخداحافظ کبختین از

زنگ خورد الهام بود.  میتونستم فکرش رو بکنم! گوش یکه من داشتم فقط م یحال و روز نیبارون و قدم بزنم اما با ا

 جواب دادم:

 سالم الهام. ـ

 گفت: دیمن رو شن یکه صدا الهام

 هنوز؟ یسالم دالرام. بهتر نشد ـ

 نه اصال.  ـ

 . استراحت کن.یایخواد ب یامروز نم ـ

 .امی یزنگ زدم و گفتم نم کبختیبه ن ـ

 ؟ی. دکتر رفتیکرد یخوب کار ـ

 ند شدن ندارم. هنوز تو جامم.نه حس بل ـ

 ببرمت دکتر؟ امیب ـ

 رم. یتا عصر م ـ

 دالرام مامان بابات هستن؟ یراست ـ

 .ومدنیهنوز ن ـ

 .ییهم که تنها تیموقع نیتو ا ـ

 شم. نگران نباش. یخوب م ـ

 . مواظب خودت باش.زمیباشه عز ـ

 .  یباشه. مرس ـ
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از تخت بلند شدم و رفتم دست و روم رو شستم. به آشپزخونه رفتم و  یحال یکه تماس قطع شد با ب نیاز ا بعد

 وانیل هیدم کردم و  ییبخورم و گرم بشم. قرصم رو خوردم. آب که جوش اومد چا ییتا چا ادیگزاشتم آب جوش ب

پدرم زنگ رو برداشتم و به  میتو سالن و گوش فتمکم حالم رو بهتر کرد. ر هی ییچا یو با شکالت خوردم. گرما ختمیر

 :دیچیپ یپدرم تو گوش یپدر و مادرم تنگ شده بود، صدا یزدم. دلم برا

 دخترم سالم. ـ

 ؟یسالم بابا  خوب ـ

 من گفت: یصدا دنیبا شن پدرم

 .یمامانت گفت سرما خورد ؟یبابا خوب نشد ـ

 ن؟یایم یکم بهترم. ک هی ـ

 بابا؟ یشه. مسکو بود یجلسه داشتم که کنسل شد، تو اون هفته برگزار م هیجا  نیا ـ

 .یکه رفته بودم سرد تر بود.  بچه ها رفتن اسک شیپ یآره بابا. هواش از سر ـ

 . یرفت یتو هم م ـ

 من نتونستم با اون حالم برم. ـ

 خواد باهات حرف بزنه. از من خداحافظ. یباشه بابا مواظب خودت باش. مامانت اومده م ـ

 کردم که گفت: یم و احوالپرسکردم و با مادرم سال یپدرم خداحافظ از

 ؟یدالرام دکتر رفت ـ

 استراحت کنم. دیآره مامان رفتم. فقط با ـ

 .میای یباشه دخترم. ما هم انشاا... تو اون هفته م ـ

 برگشتن تهران؟ یچه خبر؟ ک ایاز دن یمامان راست ـ

 تن.و محمد دو روز بعد تو برگش ای. دنییگفتم مسکو دیاونم زنگ زد حالت رو پرس ـ
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 بمون تا حال و هوات عوض بشه.  یمامان حساب ـ

 جا نگرانتم. نیآخه ا ـ

 شم. یمامان نگران من نباش. خوب م ـ

 باشه دخترم. ـ

که سرما نخورم از  نیآروم تر شدم. رفتم سمت پنجره و از ترس ا یپدر و مادرم که صحبت کردم از لحاظ روح با

شه؟!  یم یرم سر کار چه حال یبهروان بفهمه من نم یفکر بودم که وقت نیشاهد بارش بارون بودم. تو ا شهیپشت ش

خواست  یداشته باشه درست مثل من! دلم م عالقهکه نرفتم خوشحال بشه. دوست داشتم اونم به من  نیاز ا دمیشا

 . نمیزودتر حالم خوب بشه تا بتونم برم سر کار و بهروان رو بب

و سوار  نگیو رفتم تو پارک دمیرفتم تو اتاقم آماده شدم و لباس گرم پوش گرفتم برم دکتر. میتصم نیخاطر هم به

دکتر به من اشاره کرد برم داخل. دکتر  یمطب دکتر  رفتم. وارد مطب که شدم، منش نیتر کیشدم و به نزد نیماش

 نییپا یبه طبقه برام دارو نوشت. ازش تشکر کردم و  وکرد  نهیهم مهربون بود. من رو معا یلیبود و خ یخانوم مسن

مطب رفتم و دو تا از  قاتیکه داروخانه بود رفتم و دارو هام رو گرفتم. داخلش چند تا آمپول بود، به قسمت تزر

 دی. کلدمیبعد به خونه رس یشدم و به سمت خونه حرکت کردم. مدت نیرفتم. سوار ماش رونیآمپول هام رو زدم و ب

که زده بودم  ییآمپولها دم،یکاناپه دراز کش یداخل قفل چرخوندم و به داخل رفتم. کاپشنم رو در آوردم و رو ررو د

 زود به خواب رفتم. یلیبه شدت خواب آور بود و خ

رو  ایدن یکاناپه بلند شدم و به سمت در رفتم. از پشت چشم یشدم. از  رو داریزنگ در واحد از خواب ب یصدا با

دستش  یتو یهم با قابلمه  ایخوشحال شدم. دن یکل دنشیسالم کرد و اومد تو. با د انایرو باز کردم که د.  در دمید

جلو بوسم کنه که اجازه ندادم و  ادیگزاشت و خواست ب زیم یکردم و قابلمه رو رو یسالم و احوالپرس ایوارد شد. با دن

 گفتم:

 .یش یم ضیخوردم.مر یبد یسرما ایدن ـ

 گفت: دیخند یکه م یبه حرف من اومد جلو و در آغوشم گرفت و بوسم کرد و در حال توجه یب ایدن

 بادمجون بم آفت نداره! ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند به
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 .یزن یم هیچه حرف نی. اوونهید ـ

 به قابلمه اشاره کردم و گفتم: و

 ؟یدیچرا زحمت کش ـ

برات سوپ درست کنم  یی. من هم گفتم االن تنهایتو خونه ا ینکردم. مامان زنگ زد گفت سرما خورد یکار ـ

 .ارمیب

 سوپ رو برداشتم و گفتم: در

 هم داره. یدرد نکنه. چه عطر ـدستت

 کنم. یخواهش م ـ

 اومد پاهام رو بغل کرد و گفت: اناید

 کار خاله تو آسمونه.   گهیمامانم م ـ

 رو گرفتم و گفتم: دستش

 .نیقربونت برم هم تو آسمونم، هم تو زم ـ

رفت  شیبا خرس انایسرما بخوره. د دمیترس یخواست  بغلش کنم و ببوسمش اما م یدلم م یلیبهش لبخند زدم. خ و

 گفت: ایرو مبل نشست. دن

 .امی یبرم لباس عوض کنم م ـ

 ایآب خوردمشون. دن وانیل هیقرص هام افتادم. با  ادیبه سمت اتاق رفت. قابلمه رو برداشتم و بردم آشپزخونه.  و

 و گفت: شمیاومد پ

 رو زدم. خدارو شکر اونا بودن. هی. زنگ همسایگفتم حتما خواب یزنگ در رو زدم، باز نکرد ـ

 خنده گفتم: با

 شده. نی. خوابم سنگدمینشن ـ
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 گزاشت و گفت: زیم یو رو ختیو رفت برام سوپ ر دیهم خند ایدن

 .یبخور دیدالرام همه شو با ـ

 نشستم و گفتم: یصندل یرو من

 .گهید زیهم بر انایواسه خودت و د ـ

 رفت گفت: یم رونیکه از آشپزخونه ب یدر حال ایدن

 . واسه تو آوردم.میما خورد ـ

که   ایگزاشتم و به دن ییو چا دمیچ وهیگزاشتم و تو ظرف م خچالیرو تو  شیرو خوردم. مابق ایدن یخوشمزه  سوپ

 تو سالن بود گفتم:

 .یبود. مرس یعال ـ

 چه خبره. مینیکن بب فیتعر نیبش اینوش جونت. ب ـ

 هیبوس فرستادم اونم واسم بوس فرستاد. رفتم تو اتاق و  انایبردم تو سالن و جلوشون گزاشتم و از دور واسه د وهیم

 خوشحال شد و تشکر کرد. یبود رو آوردم و دادم بهش. کل انایکه واسه د یاسباب باز یسر

 بهش زدم. یلبخند

 گفتم: ایهاش سرگرم بود که رو به دن یاسباب بازبا  اناید

 محمد کجاست؟ یراست ـ

 ؟یکارا کرد یمامانش. خب بگو چ یمحمد رفت خونه  ـ

 یپوست م وهیکه م یدر حال ایدکتر رفتن تو مسکو و شماره دادنش رو گفتم البته بهروان رو فاکتور گرفتم. دن انیجر

 کند گفت:

 ؟یکار کرد یتو چ ـ

 خودش کارتش رو گزاشت تو دستم. منم تو هتل کارت رو پاره کردم. یچیمن ه ـ
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 ؟یچرا حاال کارت رو پاره کرد ـ

 خواستم زنگ بزنم. یآخه نم ـ

 با خنده گفت: ایدن

 ؟یزن یدالرام چرا به بختت لگد م ـ

 ندارم! یجماعت کار یمن با اجنب ـ

 !یندار یهم کار شیرانیآخه تو با ا ـ

 ده گفتم:با خن ایحرف دن نیا با

 حاال ادامه ش رو گوش کن.  ـ

 و گفت: دیخند ایرفتن کرو و سرخ شدن پوستشون رو گفتم. دن یاسک انیجر و

 ما؟یبا اون صورت اومدن تو هواپ ـ

 بهروان افتاده بودم گفتم: ادیکه به  یحال در

 تو صورتشون بزنن تا بهمون نخندن. یزیچ هیگفت  تانمونی. کاپگهینه د ـ

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا ایدن

 .دیدار یباحال تانیچه کاپ یوا ـ

 کردم و گفتم: انایچه به روز خواهرت آورده! رو به د یدلم گفتم خبر ندار تو

 بخور.  وهیم ایخاله ب ـ

 گفتم: ایکه به دن نهیبش شمیگفت و اومد پ یباشه ا اناید

 شه.  ضیترسم مر یم ـ

 گفت: ایدن
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 شه. ینم یزیچ ـ

 تم:گف انایبه د رو

 .یآمپول بزن یو مجبور یخور یتو هم سرما م یبش کشیشده، اگه نزد ضیخاله مر ـ

 نشست. ایو کنار دن دیاز حرف من ترس اناید

 گفتم: ایبه دن رو

 چطوره؟ انیدا ـ

 زد و گفت: یلبخند ایدن

 زنه. یبه شکمم م یضربه ا هیده و  ینشون م یخود یهر از گاه ـ

 دلم ضعف رفت و گفتم: ایحرف دن نیا با

 قربونش برم. یاله ـ

 با محبت نگاهم کرد و گفت: ایدن

 خدا نکنه. ـ

رو  زیرو آروم بغل کرد و به اتاق برد.  م انایگفت و د یریشب بخ ای. دندیهم خواب انای. دمیباهم حرف زد یساعت تا

کردم. مسواک زدم و به اتاقم  یم دیخونه خر یفردا برا دیجمع کردم و به آشپزخونه بردم و ظرف ها رو شستم. با

تختم دراز  یخواب باشه. رو دیبزنم اما فکر کردم شا نگخواست به الهام ز یرو نگاه کردم دلم م میرفتم و گوش

 و به بهروان فکر کردم و به خواب رفتم. دمیکش

 

 

 14 فصل
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از تو  اناید یورتم رو شستم. صداتخت بلند شدم و دست و ص یشدم. حالم بهتر شده بود. از رو داریاز خواب ب صبح

 به سمتش رفتم که گفت: ومدی یسالن م

 سالم خاله دالرام. ـ

 .ریسالم عشق من. صبحت بخ ـ

 :ومدی یاز تو آشپزخونه م ایدن یهاش رفت. صدا یزد و به سمت اسباب باز یلبخند

 ؟یشد داریدالرام ب ـ

 تو آشپزخونه و گفتم: رفتم

 .ریسالم صبحت بخ ـ

 کرد گفت: یکه صبحونه رو آماده م یالدر ح ایدن

 .ری.صبح تو هم بخزمیسالم عز ـ

 .ایبه زحمت افتاد ایدن ـ

 . حالت چطوره؟یچه زحمت ـ

 بهترم. یلیخدا رو شکر خ ـ

. تشکر کردم و میاومد و نشست و صبحونه خورد انایرو صدا کرد. د انایو د ختیر ییچا اینشستم. دن یصندل یرو و

 گفتم: ایبه دن

 .امیکنم ب دیواسه خونه خر یسر هیمن برم  ـ

 ام؟یمنم باهات ب یخوا یم ـ

 که از جام بلند شدم گفتم: یحال در

 .امی یخرم م یرم زود م یم ـ

 و گفتم: ایدن شیو رفتم پ دمیبه صورتم کش یو دست دمیسمت اتاق رفتم و لباس پوش به
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 رم؟یبرات بگ یخوا ینم یزیتو چ ـ

 گفت :  ایدن

 .ای. زود بزمینه عز ـ

 .رمیگ یم رونیباشه فقط ناهار درست نکن. من از ب ـ

 کرد و گفت: یکیاخم کوچ ایدن

 کنم. ی. خودم درست مهیچه حرف نیا ـ

 زحمت بدم گفتم: ایخواستم به دن یکه نم من

 !؟یکن یآشپز یخوا یمن، م شیپ یروز اومد هیحاال  ـ

 .میگرفت یغذا م رونیگفتم از ب یراحتم .اگه سختم بود م یجور نیمن ا ـ

 کردم و گفتم: انایبه د رو

 واست بخرم؟ یخوا ینم یزیخاله چ ـ

 با لبخند به من گفت: ایدن

 .یخواد. مرس ینم یزینه دالرام چ ـ

 به من نگاه کرد و گفت: اناید

 ؟یخر یشکالت برام م ـ

 بوس فرستادم و گفتم: واسش

 خرم. یحتما م ـ

 با خنده گفت: ایدن

 خوره. یدندون هاش خراب شده از بس شکالت مبچه تموم  نیا ـ
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رو داخل  نیشدم و به سمت فروشگاه راه افتادم. ماش نیکردم و رفتم سوار ماش یو ازشون خداحافظ دمیخند

و پولش رو حساب کردم و  دمیرو خر ازیبرداشتم و تمام مواد مورد ن یبردم و به داخل فروشگاه رفتم. چرخ نگیپارک

نگه  یخلوت یافتادم که بهش زنگ بزنم. جا هامال ادیگزاشتم و به سمت خونه حرکت کردم. به  نیتو ماش دهارویخر

شدم که  یم دیرو در آوردم و به الهام زنگ زدم. چند بوق خورد و داشتم از جواب دادانش ناام میداشتم و گوش

 :دیچیپ یخواب آلودش تو گوش یصدا

 .رمتیگ یالو دالرام خوابم م ـ

 باشه. ـ

تو دستم به  یها دیرو روشن کردم و به سمت خونه رفتم، با خر نیکرد. از دست الهام خنده ام گرفته بود. ماش قطع و

رو  لیکه کمکم کرد وسا یدر رو باز کرد و در حال ایشدم. زنگ در رو زدم. دن ادهیباال پ یآسانسور رفتم. و در طبقه 

 داخل گفت: ارمیب

 .یخوب شد زود اومد ـ

 بود. دهیچیو خونه پخوش غذا ت یبو

 و بهم نگاه کرد و گفت: شمیاومد پ اناید

 خاله دالرام. ـ

 جانم. ـ

 هم شکالت دوس داره. یخرس ـ

 با خنده به من نگاه کرد و گفت: ایدن

 دوس داره. یگه خرس یخودش دوس داره م نیکلک رو بب ـ

 دادم و گفتم: انایکردم و به د دایها رو گشتم و شکالت رو پ سهیو ک دمیخند

 خراب نشه. یخرس یخاله فقط مواظب باش دندون ها ـ

 کرد گفت: یکه به شکالتش نگاه م ینجوریهم
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 باشه خاله. ـ

به آشپزخونه بردم و جا به جاشون کردم. کارم که  ایها رو با کمک دن سهیرفت. ک یکرد و به سمت خرس یتشکر و

و به همراه  ختمیر یه آشپزخونه رفتم. وقت خوردن قرصام بود. آبتموم شد رفتم به اتاقم و لباسم رو عوض کردم و ب

 قرصام خوردم.

 زنگ خورد. فکر کردم الهامه. شماره رو که نگاه کردم مادرم بود جواب دادم: میگوش

 ؟یسالم مامان خوب ـ

 ؟یسالم دخترم خدارو شکر صدات خوب شده. منم خوبم. بهتر ـ

 واسم سوپ پخته بود آورد. دیم که زحمت کشه ایدکتر رفتم. دن روزیآره مامان د ـ

 راحت شد. المیدستش درد نکنه. خ ـ

 .کنهیخوشمزه داره درست م یغذا هیاالن هم  ـ

 رو بده دستش باهاش صحبت کنم. یباشه مادر گوش ـ

 باشه از من خداحافظ. ـ

که صحبتش تموم شد  نیمشغول صحبت با مادرم شد. بعد از ا ایرو بهش دادم. دن یرو صدا کردم و گوش ایدن و

 رو داد بهم و گفت: یگوش

 ارم؟یواست ب یخور یم ییچا ـ

 شه. یزحمتت م زمیر یخودم م ـ

 کرد و گفت: یخنده ا ایدن

 !یکه شد ینبود یتعارف ـ

 گزاشت. زیم یاومد و  رو ییبه آشپزخونه رفت و با دو فنجون چا و

 بودم که الهام زنگ زد. جواب دادم: ییحال خوردن چا در
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 الو الهام سالم. ـ

 ببخش نتونستم حرف بزنم. خواب خواب بودم. زمیسالم عز ـ

 کردم. دارتیتو ببخش که ب ـ

 .دمینه بابا تا االن خواب ـ

 ن؟یبرگشت ی. کیکرد یخوب کار ـ

 ؟ی. تو بهتر شددمیاومدم خونه خواب گهی. دمیدیصبح رس  7ـ

 خوبم. یلیآره امروز خ ـ

 گرفته ست. یلیعوض تو من حالم خ ـ

 چرا؟ ـ

 بهروان. نیاز دست ا ـ

 و گفتم: دیاسم بهروان دلم لرز دنیشن با

 شده مگه؟ یچ ـ

 دونم از کجاش واست بگم؟! یمفصله. نم انشیجر ـ

 .میزن یخونمون. حرف هم م ایالهام ناهار ب ـ

 .امی یانجام بدم. بعد از ظهر م دیکار دارم با یسر هی. فقط زمیباشه عز ـ

 ام.منتظرتم.باشه اله ـ

 بهروان بهت بگم دلم خنک شه. نیکم از ا هی امیب ـ

 و گفتم: دمیخند

 کارت کرده؟ یمگه چ ـ
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 گفت: دیخند یکه م یدر حال الهام

 فعال. یندار یگم. کار یبهت م امی یم ـ

 .زمینه عز ـ

 گفت: ایکه ارتباط قطع شد دن نیاز ا بعد

 الهام بود؟ ـ

 .نجایا ادیآره. بعد از ظهر م ـ

 برم. دیچون منم با اد،یب یگفت یکرد یخوب کار ـ

 . ؟یبر یخوا یم یچ یبرا ـ

 خونه مون. ادی یعمه محمد شب م ـ

 کنم. یکه اصرار نم هیاگه اون جور ـ

 شد. رفتم سمتش و گفتم: یدلم بهش تنگ م یلیکرد. با رفتنش خ یم یداشت باز اناید

 ه؟یعشق من ک ـ

 خودش اشاره کرد و گفت: به

 .اناید ـ

ناهار صدامون  یبرا ایدن یبردم. واسش بوس فرستادم و اون هم جوابم رو داد. بعد از مدت یلذت م شیزبون نیریش از

گزاشتم و خودم  یرو رو صندل انایگزاشته بود. د زیم یبود و غذا رو رو دهیرو چ زی. ممیبه آشپزخونه رفت انایکرد. با د

 هم نشستم و گفتم:

 چه خوب شده. ـ

 با لبخند گفت: ایدن

 .ادیخوشت ن دیاول بخور بعد بگو. شا ـ



 سکاندار عشق

171 
 

 . ادیشه خوشم ن یمگه م ـ

 ایخوب بود. به دن یلیقاشقم خودم خوردم. خ هیگزاشتم و  انایقاشق تو دهن د هیو  ختمیو خودم غذا ر اناید یبرا

 نگاه کردم و گفتم:

 .ی. مرسهیمزه اش عال ـ

 .زمینوش جونت عز ـ

رو جمع کردم و ظرف ها رو  زیرو فرستادم تو سالن و خودم م ایرو جمع کنه که اجازه ندادم. دن زیخواست م ایدن

 یهم مشغول باز انایو به سمت سالن رفتم نشستم. د دمیظرف چ یها رو هم شستم و تو وهیشستم و بعد از اون م

 که گفتم: ودرفتن ب یبود آماده  دهیپوش رونیکه لباس ب یدر حال ایبود. دن

 ؟یچرا حاضر شد ـ

 رو بهش پوشوند و گفت: انایکاپشن د ایدن

 برم واسه شب آماده شم. ـ

 .یرفت یم گهیدو ساعت د یکیحاال  ـ

 اومد سمتم و بغلم کرد و گفت: ایدن

 خونه.  ادی یاالن برم محمد هم م ـ

 کردم و گفتم: بغلش

 .یکه اومد یمرس ـ

 کنم. یخواهش م ـ

 رفتم و گفتم: انایبه سمت د و

 .شمیپ ایخاله بازم ب ـ

 خاله دالرام.  ـباشه
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 رفت گفت: یکه داخل آسانسور م یدر حال ایرو بدرقه کردم. دن انارویو د ایدن

 به الهام هم سالم برسون. ـ

 . تو هم به محمد سالم برسون.یسالمت باش ـ

بعد از ظهر بود. رفتم تو  ۵تکون داد و رفت. در  رو بستم و خونه رو جمع و جور کردم. ساعت رو نگاه کردم.  یسر

. بعد از اون به حموم رفتم و دوش فتهیغذا رو کم کردم تا جا ب ریآشپزخونه و دسر و سوپ و شام رو آماده کردم و ز

. موهام رو شونه کردم و باز گزاشتم تا خشک دمیپوش یا هراست نیبه همراه شلوار ج یبلند نیآست زیگرفتم و بل

بوق  نیرو آماده کردم و  به الهام زنگ زدم. با اول ییرایپذ لیگزاشتم و وسا یمیمال یقیبشه و رفتم تو سالن و موس

 جواب داد:

 جانم دالرام. ـ

 ؟ییالهام کجا ـ

 اونجام. گهیساعت د میمن االن راه افتادم تا ن ـ

 . مواظب باش.زمیباشه عز ـ

زنگ در  یکردم و تو افکار خودم بودم که صدا یبگه فکر م یخواست چ یکه الهام م نی. به امیرو تموم کرد مکالمه

 دیو من رو که د رونی. الهام از آسانسور اومد بسادمیاومد. دکمه در رو زدم و در واحد رو هم باز کردم و کنار در وا

 گفت:

 !یمثل ماه شد نیسرکار بب یومدیروز ن هیهزار ماشاال  ـ

 ومد تو. در رو بستم. بهم نگاه کرد و گفت:رو به دستم داد و ازش تشکر کردم. ا یشکالت یجعبه  و

 .رهیبزار االن از بهروان بگم دلم آروم بگ ـ

 خنده بغلش کردم و گفتم: با

 کن. فیتو بعد تعر ایحاال ب ـ

 . رو به الهام کردم و گفتم:میو الهام به سالن رفت من
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 .ای. برو تو اتاق لباست رو عوض کن بیخوش اومد ـ

تو سالن گزاشتم. الهام  زیم یدر آوردم و رو خچالیرو از  ینیریو ش  وهیبه اتاق رفت و من به آشپزخونه. ظرف م الهام

 گزاشتم. ینیریو ش وهیلباس عوض کرد و اومد تو سالن نشست، براش م

 و گفت: زیکند که زد به م یپوست م وهیم الهام

که  نهیبب یجور نی. اگه بهروان تو رو ایهم دار یبلند یوها. ماشاا... چه میقشنگ تر شیبزنم به تخته بدون آرا ـ

 کنه! یولت نم گهید

 خنده بهش نگاه کردم و گفتم: با

 ؟یشروع کرد یدیباز من رو د ـ

 واسه اون! یفیگم. اصال تو ح یرو م تیدارم واقع ـ

 ش رو خورد و گفت: وهیم و

 شده بودن. یو  امروز صبح همه روان روزیاز دست بهروان د ـ

 تعجب نگاش کردم و گفتم: با

 چرا؟  ـ

. از همه مهم تر به ی. تو چرا اون کار رو درست انجام ندادیاومد یجور نیداد! تو چرا ا ریکه به همه گ نیبه خاطر ا ـ

که  نیشما هم شاهد بود تانیجواب داد کاپ کبختی! نیبد یمرخص یطور نیهم یبه کس یگفت اجازه ندار کبختین

 .نیگفت یبه من م دیخوب نبود. بهروان هم بهش گفت با ینوم محمدحال خا

 بشه  گفتم: یجور نیکردم ا یکه فکر نم من

 بود. دهیخودش که حال من رو د ـ

 گفت:  الهام

 شد. یآروم تر م دید یکارا رو کرد! اگه تو رو م نیدلش واسه تو تنگ شده بود که  با ما ا دمیرس جهینت نیمن به ا ـ
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 حرف الهام خنده م گرفت و گفتم: از

 الهام. ایزن یاز اون حرف ها م ـ

 شد؟  رید مییو چرا چا یبرام غذا آورد ریداد که چرا د ریگ یحاال تو باور نکن. به من هم کل ـ

 جام بلند شدم و گفتم: از

 قهوه؟ ای یخور یم یی! چایانداخت ادمی ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 خورم. یم ییچا ـ

 و آوردم گزاشتم جلوش. تشکر کرد و گفت: ختمیر ییلبخند زدم و رفتم تو آشپزخونه دو تا چا بهش

 یسمتش نم یکس چیو ه دنیترس یزد. همه ازش م یشده بود و غر م ی. عصبمیتو هتل بود یدالرام چند ساعت ـ

 رفت.

 خنده گفتم: با

 بوده! یجام خال یپس حساب ـ

 کرد و گفت: یبلند یخنده  الهام

 .دیکش یم گاریشده بود؟! مرتب س یچه اعجوبه ا یدون یکرد. دالرام نم ینم یطور نیکه ا یاگه تو بود ـ

 کشه. یم گاریاون که س ـ

 روشن کنه! گهید یکیتموم نشده  گارشیکه س یجور نیکشه اما نه ا یآره م ـ

 دعوا کرده اعصابش خورده. یبا کس دیشا ـ

 کارا رو کرد . نیا یومدینکه تو  نیگم به خاطر ا یمن دارم م ـ

 ؟یزن یحرف رو م نیا یرو چه حساب ـ
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 بگه خوبه؟ یرو گفت بهش چ ییانانس خوشآمد گو یریکالفه بود. خانم نص یلیمشخص بود، خ ـ

 کار داشت؟ یبه اون بنده خدا چ ـ

بنده خدا هم نتونست  یرینص  ،یصداش کرد گفت چرا انقدر لوس و افتضاح انانس گفت میهتل که بود یتو الب ـ

 بزنه و ساکت موند. یحرف

داده  ریگ هیجهت که به بق نیخوشحال شدم اما از ا یلیکارا رو کرده بود خ نیبه خاطر نبودن من ا دیکه شا نیا از

 بود ناراحت بودم. رو به الهام کردم و گفتم:

 بگم؟! یچ ـ

 خورد گفت: یم ییکه چا یدر حال الهام

 .هیسر کار کاف یایکه ب نیهم ،یبگ یزیچ ستیتو الزم ن ـ

 به نبودن من نداره. یباور کن ربط ـ

 !ست؟یبه خاطر نبودن تو ن یگ یکردم بعدم م فیهمه بهت از رفتاراش تعر نیدالرام ا یوا ـ

 کنه. یرفتار م یطور نیهم که من هستم هم یآخه وقت ـ

 حد. نیتا ا گهینه د ـ

 رو خوردم و به الهام گفتم: مییچا

 کن. ییرایخودت پذاز  ـ

 .زمیعز یمرس ـ

 شدم رفتم تو آشپزخونه و غذا ها رو چک کردم. پلو هم گزاشتم و دوباره به سالن رفتم و به الهام گفتم: بلند

 گفت؟ یچ کبختیحاال ن ـ

 داره. یدونم امروز چه مشکل یگفت نم یاون هم م گهید یچیه ـ

 ه؟یک یحاال پرواز بعد ـ
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 پس فردا ست. ـ

 کجا؟ ـ

 .یدب ـ

 پس.  میلیفردا تعط ـ

 ؟یکرد کارای. تو چـآره

 بهت سالم رسوند. یامروز رفت. راست شمیاومد پ ایدن شبید ـ

 موند. یم یگفت یسالمت باشه. م ـ

 اتفاقا گفتم شب مهمون داشت. ـ

 بعد الهام گفت: یمدت

 بود. یخال یلیدالرام جات خ یول ـ

 .یکه تو بگ نیمگه ا ـ

 زنگ بزن ازش بپرس. یخوا ی! م؟یپس بهروان چ ـ

 بودا. یکاره بگم جام خال هیفکر کن زنگ بزنم  یوا ـ

 صحبت کردنش رو در آوردم و گفتم: یحرفش افتادم و ادا ادیو من  میدیبلند خند یو من با صدا الهام

 .یبلند نخند یمگه تذکر نداده بودم که با صدا ـ

 شد. منم بدتر از اون. یکه خنده اش قطع نم الهام

 شدم و رفتم تو آشپزخونه. الهام گفت: بلند

 !یکه هست یستی! آشپز نیکه هست یستیرفته بود بگم، کدبانو ن ادمی یزیچ هیدالرام  ـ

 الهام دوباره به خنده افتادم و گفتم: یحرف ها از
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 شم. یم عیشه ضا ینکن. بد م فیتعر یالک ـ

 شه. یبد نم یکه تو راه انداخت ییبو نیبا ا ـ

 موش کردم و گفتم:رو خا غذا

 شام رو بکشم؟ ـ

 به شکمش کرد و گفت: یاشاره ا الهام

 ناهارم نتونستم بخورم. زیزحمت بر یآره ب ـ

 و به زور نشوندمش و گفتم: دمیرو کش یبلند شد اومد تو آشپزخونه کمکم کنه که صندل الهام

 !؟یکارم کن یخوا یم یاومد یحاال بعد قرن ـ

 شه مگه؟ یم یچ ـ

 گزاشتم گفتم: یم زیم یکه ظرف ها رو رو یحال در

 مهمون کار کنه. ستیما رسم ن یتو خونه  ـ

 گزاشتم. الهام با لبخند گفت: زیم یرو رو یدنیو دسر و نوش غذاها

 بزاره رو چشماش؟ ایغذاها رو بخوره  نیدونه ا یآدم نم ـ

 با خنده گفتم: منم

 بخوره. دیبا ـ

. امیتا من ب نیتشکر کرد و خواست کمکم کنه که گفتم برو تو سالن بش یهام کل. المیو خنده خورد یرو با  شوخ غذا

 که گفت: ختمیر لیالهام رفتم. براش آج شیرو جمع کردم. ظرف ها رو شستم و پ زیم

 جا ندارم. گهیمن د ـ

 بخور تعارف نکن.  ـ



 سکاندار عشق

178 
 

 مبل نشستم. الهام گفت: یرو و

 .گهیخبر دست اول د هی ـ

 نگاهش کردم و گفتم: یکنجکاو با

 ه؟یچ ـ

 !یکنه، مجرد یم یبهروان تنها زندگ ـ

 ؟یخانواده اش چ ـ

 کنن. یم یزندگ کایپدر و مادرش آمر ـ

 ؟یدیاطالعات رو از کجا فهم نیا ـ

 آمار گرفتم.  کبختیامروز از ن ـ

 خنده  گفتم: با

 گفت؟ یچ گهی. ددمیند میتر تو زندگ طونیاز تو ش یعنی ـ

 برادر هم داره که ازدواج کردن. هیخواهر و  هی گهید یچیه ـ

 چه جالب.  ـ

 بزرگه ست. یکه بهروان بچه  نهیجالب تر ا ـ

 از رفتارهاش مشخصه که فرزند ارشده. ـ

 خوش گذشت.  آخر شب الهام از جاش بلند شد و گفت: یلیشب خ اون

 برم استراحت کنم. گهیمن هم  د ـ

 .یموند یشب م ـ

 زحمت دادم. ی. حسابزمیعز یمرس ـ
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 . خوشحال شدم.هیچه حرف نیا ـ

 رفت تو اتاق و لباسش رو عوض کرد و اومد سمتم و گفت: الهام

 خونمون. ایممنون. تو هم ب تمییرایخوش گذشت، بابت پذ یلیخ ـ

 .امی یکنم.حتما م یخواهش م ـ

 در رو باز کرد و گفت: الهام

 مواظب خودت باش. ـ

 طور. نیتو هم هم ـ

 . ریشبت بخ ـ

 .ریشب تو هم بخ ـ

 و الهام سوار آسانسور شد و رفت. 

و به  دمیتخت دراز کش یو رو دمیپوش یرو بستم و چراغ ها رو خاموش کردم و رفتم تو اتاقم و  لباس راحت در

 بعد به خواب رفتم. یخواستم که من رو دوست داشته باشه! مدت یبهروان فکر کردم. از خدا م
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 15 فصل

 جواب دادم: یبود.  با خواب آلودگ ایشدم. دن داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 سالم. ـ



 سکاندار عشق

181 
 

 ؟یسالم دالرام خواب ـ

 .بایتقر ـ

 .نجایا ایب یبلند شد ـ

 بخوابم. گهیکم د هی امی یباشه م ـ

 تنبل باشه منتظرم. یا ـ

به صورتم زدم و موهام رو  یآب هیز جام بلند شدم. به بدنم دادم و ا یهام رو بستم اما خوابم نبرد. کش و قوس چشم

کامال خوب شده بود و  میگرفتم. سرما خوردگ یانرژ یخوردم و کل یجمع کردم و رفتم تو آشپزخونه و صبحانه مفصل

و سوار  نگیرو برداشتم و رفتم پارک فمیو رفتم تو اتاقم حاضر شدم و ک دمیکم به خونه رس هیامروز سرحال تر بودم. 

 ایدن یو به سمت خونه  دمیشکالت خر اناید یسوپرمارکت نگه داشتم و برا یرفتم و جلو رونیشدم و ب نیماش

 حرکت کردم.

پنجم  یرو پارک کردم و زنگشون رو زدم. در باز شد و به طبقه  نیدر خونشون بودم. ماش یساعت بعد جلو مین

 م و گفت:سمت دیدو انایشدم د ادهیرفتم. از آسانسور که پ

 خاله دالرام سالم. ـ

 ماهت . یسالم به رو ـ

 گرفت گفت: یکه از دستم م یدر حال ایدادم. دن ایشکالت رو به دن یداخل رفتم و جعبه  به

 . دستت درد نکنه.یباز که تو زحمت افتاد ـ

 .ستیقابل دار که ن زیچ ـ

 .یخوش اومد ـ

 .یـمرس

 بلند کردم و بغلش کردم و گفتم: نیزم یرو از رو اناید

 نفس خاله چطوره؟ ـ
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 خوبم. ـ

 گزاشتم و کتم رو در آوردم و گفتم: نیرو تو زم اناید

 ست؟یمحمد ن ـ

 کتم رو از دستم گرفت و گفت: ایدن

 .ادی یشرکته. تا شب م یکارا ریدرگ ـ

 کتم رو برد تو اتاق بزاره.  ایدن

 فنجون برداشتم و خودش هم نشست و گفت: هیقهوه اومد. تشکر کردم و  ینیبا س ایدن

 خوش گذشت؟ روزید ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 بود.  یجات خال ـ

 قهوه اش رو برداشت و گفت: ایدن

 موندم. یاگه مهمون نداشتم م ـ

 سراغت رو گرفت. یالهام کل ـ

 .هیدختر خوب و شاد یلیخ ـ

 زدم و گفت: لبخند

 خوش قلبه. یلیخ ـ

 .دمیام رو برداشتم و نوش قهوه

 .شمیپ ایب انایـد

 اومد بغلش کردم و گفتم: اناید
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 ؟یکن یباهاش باز یتون یتو م ادیب ایبه دن ین یاگه ن یدون یم ـ

 شد و گفت: خوشحال

 کنم. یخوام باهاش باز یم ـ

 .یکن یم یاومد باهاش باز ایبه دن ـ

 رفت. یا گهیرفت و به سمت د رونیاز بغلم ب اناید

رو صدا کرد  اناید ای. دندمیچ زیم یکه رفتم کمکش و ظرف ها رو آماده کردم و رو دیکش یغذا رو م ایبعد دن یعتسا

 اینشستم. دن ششیکنه خودم همه کار ها رو انجام دادم و اومدم پ یکار ای. نزاشتم دنمی. غذامون رو خوردمیو نشست

 بهم گفت:

 .ایبه زحمت افتاد ـ

 .یکه درست کرد یبا اون ناهار خوشمزه ا یتو به زحمت افتاد ـ

 نوش جونت. ـ

رفتن شدم که  یبعد از جام بلند شدم و آماده  یکردم.ساعت یهم باز انایصحبت کردم و با د ایاز صرف غذا با دن بعد

 گفت: ایدن

 .ستین یخونه که خبر ؟یبر یخوا یکجا م ـ

 ن؟یایبزنم. م یدور هیخوام برم  یم ـ

 خوش بگذره. زمیعز یمرس ـ

 تا دم در بدرقه م کرد و گفت: ایدن

 مواظب خودت باش دالرام. ـ

 شکمش اشاره کردم و با لبخند گفتم: به

 مواظب خودتون باش. ـ



 سکاندار عشق

184 
 

 زنگ خورد. الهام بود جواب دادم: میشدم. گوش نیو سوار ماش نییرفتم پا و

 جانم الهام. ـ

 ؟ییسالم دالرام کجا ـ

 .نمیو ماشبودم. االنم ت ایدن یخونه  ـ

 رون؟یب میبر یایم ـ

 بزنم.  یگشت هیخواستم برم  یاتفاقا م ـ

 خوبه. یلیخ ـ

 دنبالت. امیم گهیربع د هیالهام آماده شو تا  ـ

 باشه دالرام. ـ

 خداحافظ. ـ

سرد بود چون  یلیالهام راه افتادم. بارش بارون قطع شده بود و هوا خ یرو روشن کردم و به سمت خونه  نیماش

 . به الهام زنگ زدم جواب داد:دمیزمستون. به کنار خونشون رس کیبود و نزد زییپا یآخرا

 ؟ییدالرام کجا ـ

 .نییپا ایب دمیمن رس ـ

 .میر یباال بعد م ایدالرام ب ـ

 .امی یم گهیوقت د هی ـ

 .امیپس االن م ـباشه

 گفت: . الهام با خندهمینشست و بهم دست داد نیبعد الهام اومد و تو ماش یا قهیدق

 . میریبهروان استرس بگ نیاز دست ا دی. تو کارمون که همش بامیاستفاده کن امونیلیتعط نیحداقل از ا ـ
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 که گفت: دمیخند

 م؟یحاال کجا بر ـ

 خواد برم امامزاده صالح. یدلم م ـ

 موافقت کرد و گفت: الهام

 خوام برم اما فرصت نشده. یوقته م یلیخ ـ

 امامزاده صالح. یبه سو شیپس پ ـ

. میشد ادهیرو پارک کردم و پ نی. ماشمیدیبعد رس یرو روشن کردم و به سمت امامزاده حرکت کردم. مدت نیماش

 . به الهام گفتم:میسالم داد میدیامامزاده رو د یگنبد ملکوت یوقت

 .میریوضو بگ میبر ـ

 گفت: الهام

 .مینماز بخون میکه بتون میآره بر ـ

م گرفته بود.  هی. گرمیکرد ارتیو ز میو به داخل صحن مقدس رفت میو وضو گرفت میرفت یبهداشت سیالهام به سرو با

 میآدم ها رو روا کنه و بهروان  هم من رو دوست داشته باشه! و اگه قراره بهم نرس یاز خدا خواستم که حاجت همه 

 یکه بارداره و به سالمت ایدن یپدر و مادرم  برا یسالمت یراهمه دعا کردم. ب یبره. برا رونیمهرش کامل از قلبم ب

 . الهام رو به من کرد و گفت:میو نشست می. نماز خوندمیکرد ارتیکه ز نیوضع حمل کنه. بعد از ا

 جا. نیا یکه من رو آورد یمرس ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .میکنم. کار خدا بود که اومد یخواهش م ـ

 .دیبه من چسب یلیخ ـ

 آروم شدم. یلیطور. خ نیمن هم هم ـ
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 سبک بشه. ارتیو با عبادت و ز ادیب یمعنو یفضاها نیالزمه آدم تو ا ییوقتا هیآره واقعا.  ـ

 یآماده  یو بعد از ساعت میو تو افکار خودمون غرق شد میو قرآن خوند مینشست یکردم، مدت دییرو تا حرفش

 . میبرگشتن شد
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 و به الهام گفتم: میشد نیو سوار ماش میصحن خارج شد از

 کرده. یدلم هوس بستن ـ

 و گفت: دیخند الهام

 بهروان رو ندارم. تیعصبان ینه دالرام حوصله  ـ

 به بهروان داره؟ یخوردن من چه ربط یآخه بستن ـ

 ؟یدون یواقعا نم یعنی ـ

 نگاهش کردم و گفتم: رهیخ من

 نه. ـ

سر  یایب یتون یو نم یخور یدوباره سرما م یبخور یو اگه بستن یکه تو االن تازه خوب شد نیدالرام به خاطر ا ـ

 کنه! یما دعوا م یسر کار بهروان با همه  یایب یکار و اگه نتون

 الهام هم به خنده افتاد. رو به الهام کردم و گفتم: دم،یطرز گفتن الهام خنده م گرفت و بلند خند از

 م؟یبخور یواقعا قانع شدم .پس چ ـ

 گفت: الهام

 چسبه. یداغ م یدنیهوا نوش نیتو ا ـ

 استقبال کردم و گفتم: شنهادشیپ از

 .هیهم عال نیا ـ

و از پله  میو به داخل رفت میدیرس  یو لوکس کیشاپ ش یبه کاف ی. بعد از مدتمیحرکت کرد یشاپ یبه سمت کاف و

داخلش بودن. من و الهام به  یداشت و دنج بود. خلوت بود و تک و توک افراد یبزرگ ی. فضامیباال رفت یها به طبقه 

 :فتکرد و گ ی.الهام به اطراف نگاهمیو نشست میرفت یگوشه ا

 م؟یرو پاتوق کن نجایدالرام ا ـ
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 شاپ خوشم اومده بود گفتم: یکاف طیکه از مح من

 خلوت و خوبه. موافقم. یلیجا خ نیا ـ

 .نجایا میایبه بعد ب نیق من و تو شد. از اجا پاتو نیپس ا ـ

 آراسته به سمت ما اومد  و  گفت: یبا ظاهر گارسون

 د؟یدار لیم یچ ـ

 گفت: الهام

 خوام. یم کیمن هات چاکلت و ک ـ

 هم سفارش قهوه دادم. پسر جوان رفت و الهام گفت: من

 تا فردا. ستیدالرام دل تو دل بهروان ن ـ

 دل تو دلش نباشه؟! حتما به خاطر منه! دیچرا با ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 .یوفتی یراه م یدالرام دار نیآفر ـ

 به الهام کردم و گفتم: رو

 به من. یربطش بد یخوا یدونم م یم یاری یشناسم! تا اسم بهروان رو م یمن که تو رو خوب م ـ

 و رفت. میرشات ما رو آورد. ازش تشکر کردزدم. گارسون سفا یو من هم لبخند دیاز حرف من خند الهام

 به من گفت: الهام

 رم؟یفالت رو بگ یخوا یم ـ

 کردم بلد باشه گفتم: یکه فکر نم من

 ؟یمگه تو بلد ـ
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 .یفکر کرد یآره پس چ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .ادی یدر م یچ نمیبب ریبگ ـ

 گفت: الهام

 کامل قهوه ات رو نخور. بزار تهش بمونه. ـ

 ام رو خوردم و فنجونم رو دادم دست الهام. فنجونم رو برگردوند و گفت: قهوه

 کم بمونه تا برات بگم. هی ـبزار

 به داخلش کرد و گفت: یخودش رو خورد. بعد از اون فنجونم رو برداشت و نگاه یدنینوش و

 افتاده. مایدالرام واست هواپ ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند نیا از

 بگو که من ندونم. یزیچ هیونم.د یرو که خودم م نیا ـ

 گفت: الهام

 گم. یصبر کن دختر دارم بهت م ـ

 .سادهیکه کنارت وا نمیب یم ریش هی ـ

 کرد و گفت: زیچشم هاش رو ر بعد

 که بهروانه. نیمثل ا ـ

 سر دادم. الهام گفت: یالهام نگاه کردم و خنده ا به

 ؟یخند یگم دالرام. چرا م یدارم راست م ـ

 .یکار نیکه صد ساله تو ا نیمثل ا یبامزه گفت یلیآخه خ ـ
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 . الهام هم خنده اش گرفته بود و گفت:دمیدوباره خند و

 .یسفر دار هی گهید یوعده  3تا  ـ

 .خب بعدش رو بگو.میدر حال سفر شهیما که هم ـ

 .یاسم ع تو فالت افتاده مثل عل ـ

 نگاهم کرد و گفت: و

 بهروان. یعل ـ

 گفتم: طنتیالهام نگاه کردم و با ش به

 . میکه همکار نهی. به خاطر اوفتهیاگه هم ب ـ

 .یگ یم یزیچ هیگم تو  یم یبابا من که هر چ یا ـ

 دوباره تو فنجون نگاه کرد و گفت: و

 تو رو دوست داره.  یلیبهروان خ نیا ـ

 زدم و گفتم: یمنم لبخند دیحرف رو که زد خند نیا

 .یحرف بزن یشو.خوب بلد ریبرو فالگ ایالهام ب ـ

 .ستین دهیپروازا واسه من فا نیبرم از ا دیاتفاقا با ـ

 گفت: یدر حال خنده بود که خنده اش قطع شد و به روبرو نگاه کرد و به آروم الهام

 نجاست؟یا یک یدون یدالرام م ـ

 گفتم: هیدونستم منظورش ک یکه نم من

 نجاست؟یا یچه بدونم ک ـ
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جواب سالم الهام شکم به  دنینشد. من که پشتم به اون شخص بود با نشن دهیکرد و جواب سالمش شن یمسال الهام

شده بود و به  یکردم. الهام جد یرو احساس م ینگاه ینیجاست. از پشت سرم سنگ نیشد که بهروان ا لیتبد نیقی

 به من کرد و گفت: کار کنم؟ الهام رو یچ دیدونستم با یکرد. من هم نم یمن نگاه م

 .نجاستیاالن ا دمیکه تو فالت د یریدالرام اون ش ـ

 که هنوز هم تو شوک بودم آروم به الهام گفتم: من

 کار کنم؟ یخب االن من چ ـ

 گل کرده بود گفت: شیباز سیکه پل الهام

 اصال برنگرد. یچیه ـ

 آوردم گفتم: یالهام سر در نم یکه از حرف ها من

 آخه چرا؟ ـ

 کرد! تیکه ما رو اذ یاون روز یشه، به تالف تیکم اذ هی بزار ـ

 الهام نگاه کردم و گفتم: به

 .میبر گهیپس د ـ

 االن زوده. مگه دلت واسش تنگ نشده؟ ـ

 .نمشیب یخب االنم که نم ـ

 !یکش ینفس م یکشه تو هم دار یکه اون نفس م ییمهم حس کردنه. هوا وونهید ـ

که با برگشتن  دمیرو برداشتم و برگشتم. بهروان رو د فمیام گرفته بود. خودم رو کنترل کردم و بلند شدم وک خنده

قلبم به تپش افتاد.  دنشیبود. با د دهیهم پوش ییبایو ز کیجذاب بود و لباس ش شهیمن نگاهم کرد. بهروان مثل هم

 شدم و گفتم: کشینزد

 .تانیسالم کاپ ـ
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جا  نیزمان هم یتکون داد. کاشک نییکرد سرش رو به پا یمن نگاه م یزدم. همونطور که تو چشم ها یلبخند و

 ریهم تحت تاث دیدونم شا یمن تنگ شده .نم یکردم که دلش برا یدوستش داشتم. احساس م یلیکرد! خ یتوقف م

 الهام قرار گرفته بودم. یحرف ها

 شد و گفت: کیهم نزد الهام

 .ریروزتون بخ ـ

 برگشت و رو به من گفت: شیشگیهم یکرد و به حالت جد یتشکر هروانب

 خوبه. یلیکه حالتون خ نیمثل ا ـ

 صورت پر ابهتش نگاه کردم و گفتم: به

 بله خدا رو شکر خوبم. ـ

 زد و گفت: یپوزخند

 کامال مشخصه.  ـ

تونستم اون نگاه رو  یکردم و نم یحرفش رو درک نم یشدم و معن ینگاهش ذوب م ریمن نگاه کرد. ز یبه سر تا پا و

 گفتم: یتحمل کنم به آروم

 .میرفع زحمت کن گهیبا اجازه، ما د ـ

و صورت  میرفت نیینگاهش رو ازم گرفت. من و الهام به پا یحرف چی. بهروان بدون همیبه الهام اشاره کردم که بر و

 رو به الهام کردم و گفتم: .میشد نیو سوار ماش میشاپ خارج شد ی. از کافمیحساب رو پرداخت کرد

 که باالخره اومد! یانقدر اسمش رو آورد ـ

 گفت: یبا لحن طنز الهام

همون  ادیدرست ب دیشهره اون وقت  با نیشاپ تو ا یهمه کاف نیاومد. آخه ا عیکه سر میزد شیانگار موش رو آت ـ

 .میکه ما اومد ییجا

 الهام نگاه کردم و گفتم: به
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 کنه. یبهم نگاه م یجور خاص هیاحساس کردم  ـ

 گفت: الهام

 از دوست داشتنش بود. ـ

 شدم و گفتم: رهیروبرو خ به

 خواست نشون بده. یکه ازم ناراحت بود و نم نیمثل ا یدونم ول یاون رو نم ـ

 سرکار. یومدیبوده که اون روز ن نیدونم.خب دالرام ناراحت ا یگه نم یباز م ـ

 دونم. ینم یچیه ـ

 رو روشن کنم که الهام گفت: نیماش خواستم

 .رونیدالرام بهروان اومد ب ـ

شد و مثل  نشی. سوار ماشنهیکه ما رو بب نیکه خارج شد و بدون ا دمیشاپ نگاه کردم و بهروان رو د یسمت کاف به

 برق و باد از اونجا دور شد.

 گفت: الهام

 چه قدر زود رفت. ـ

 داشته. یکار دیخب شا ـ

 شه. یبه تو مربوط م هینه هر چ ـ

 . به الهام گفتم:میرو روشن کردم و حرکت کرد نیماش

 که به من مربوط شه. دوارمیام ـ

 دالرام مطمئن باش. ـ

 ما. یخونه  میبر یایالهام م ـ
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 ما. یخونه  میبر ایسر کار. تو ب میبر دی. فردا بازمینه عز ـ

 کار دارم. ی. منم کلزمیعز یمرس ـ

 درشون نگه داشتم. الهام گفت: یجلو یمسافت یحرکت کردم و بعد از ط الهام یسمت خونه  به

 رو در کن. تیباال خستگ میبر ایب ـ

 . سالم برسون.ستمیخسته ن ـ

 شد و گفت: ادهیپ نیاز ماش الهام

 خوش گذشت. یلیبابت امروز ممنون. خ ـ

 کنم. به من هم خوش گذشت. یخواهش م ـ

لباسم به  ضی. بعد از تعودمیبعد به خونه رس یشد و من هم به سمت خونه راه افتادم و مدت ادهیپ نیاز ماش الهام

که دوست داشتنم نسبت به  نیبهروان بود و از ا شیرو روشن کردم و نشستم. حواسم پ ونیزیسالن رفتم و تلو

 یحس چیکه ه نیشه و از ارو دوست نداشته با منتونستم تصور کنم که  ی. نمختمیر یطرفه باشه بهم م هیبهروان 

. بلند شدم رفتم حموم و دوش دمینرس یا جهیکه کردم به نت ییهم به من نداشته باشه دچار شک بودم. از فکرها

رو فعال کردم و شروع به خوندن کتاب کردم. خوابم گرفته  میتختم افتادم. آالرم گوش یو رو دمیگرفتم و لباس پوش

 رو بستم و به خواب رفتم. امبودم. چشم ه
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رفتم و دست و صورتم رو شستم و  ییشدم. از جام بلند شدم و به دستشو داریاز خواب ب میآالرم گوش یبا صدا صبح

به  نهیزدم. تو آ یو عطر دمیکردم و لباس فرم پوش ییبایو ز میمال شیمسواک زدم و به اتاقم رفتم و با وسواس آرا

زنگ در  یپروازم رو برداشتم و به سالن بردم. صدا وصزدم. چمدون مخص یلبخند تیخودم نگاه کردم. و از سر رضا

شدم و از خونه خارج شدم.  ادهیهمکف پ یبود، در رو قفل کردم و سوار آسانسور شدم و طبقه  یمیرح یاومد. آقا
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شد. با هم سالم و  ادهیپ یمیرح یکرد. آقا یبرو نگاه مبه رو شهیدر بود. بهروان مثل هم یجلو یمیرح یآقا نیماش

 یمیرح یبه بهروان سالم دادم. آقا میشد نیگزاشت. سوار ماش نی. و چمدونم رو داخل ماشمیکرد یلپرساحوا

 شد و در گوشم گفت: کیحرکت کرد.الهام به من نزد

 .یدالرام معرکه شد یوا ـ

 خوشحال شدم و گفتم: فشیتعر از

 واقعا؟ ـ

 کننده ست. وونهیعطرت هم د ی. بوـاوهوم

 .یداد هیانقدر به من روح یالهام که اول صبح یمرس ـ

 بشه. وونهیگم. االنه که بهروان د یرو م قتیباور کن دارم حق ـ

بهروان محو من  میشد ادهیکه پ نی. از ماشمیدیبه فرودگاه رس یزدم و به روبرو نگاه کردم. بعد از مدت یلبخند بهش

شد و نگاهش رو از من گرفت و  تیموقع یمتوجه  عیبردم.سر یبه من نگاه کرد. از نگاه کردنش لذت م یا نرمشد و ب

 یپرواز ی. کرومیشد نگیفیو وارد اتاق بر میحرکت کرد نبه من زد و با هم پشت بهروا یراه افتاد. الهام چشمک

من به سمتم اومد. باهاش سالم و  دنیبا د کبختیحاضر شده بودن. با ورود بهروان همه بهش سالم کردن. ن

 به من کرد و گفت: ی. نگاهمیکرد یاحوالپرس

 .نیخدارو شکر که بهتر شد ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: یزینگاه تشکر آم با

 . نیداد یممنونم که بهم مرخص یلیخ ـ

 .نیبه استراحت داشت ازی. شما نهیچه حرف نیکنم ا یخواهش م ـ

 کردم و گفتم: کبختیکردم. رو به ن یدور حس م یز فاصله نگاه بهروان رو ا ینیسنگ

 دادن به من با شما بحث کرد. یبهروان به خاطر مرخص تانیمتأسفم که کاپ ـ

 زد و رو به الهام کرد و گفت: یلبخند کبختین
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 ن؟یداد یتمام گزارشات رو به خانوم محمد ـ

 در جواب گفت: الهام

 .فتادیاز قلم ن یزیراحت. چ التونیخ ـ

 گفت: کبختیو ن دمیاز حرف الهام آروم خند من

 .مینیبش میبر مینشد تانیتا دچار خشم کاپ ـ

که  نیخود نشستن و بعد از ا یکرو در جا ی. همه میو نشست میهامون رفت یبه سمت صندل کبختیحرف ن نیا با

 همه حضورشون رو اعالم کردن بهروان برامون صحبت کرد و گفت:

نسبت  یتا نظر مساعد دیخواد تمام دقت خودتون رو به کار ببر یمسافرمون هستن و دلم م یامروز افراد سرشناس ـ

و  ننیش یم یپ یآ یو گاهیمسافرها تو جا نی. ادیمحترمانه باهاشون برخورد کن یلیما داشته باشند. خ نیرالیبه ا

 .دیخوام کامال حواستون رو جمع کن یمن ازتون م

کرو رو هم اعالم  شنیمسافران رو به کرو بده و پوز قیخواست اطالعات دق کبختیبعد از سفارشات الزم از ن بهروان

به  یچشم ریمربوط به خودم تعجب کردم! بهروان هم ز شنیپوز دنیهر کس مشخص شد و من با شن تیکنه. مسئول

 بهش گفتم:و  فتمر کبختیکه جلسه تموم شد به سمت ن نیکرد. بعد از ا یمن نگاه م

 بپرسم؟! یتونم ازتون سوال یم دیببخش کبختین یآقا ـ

 چهره اش بود گفت: یرو یکه لبخند یدر حال کبختین

 بله حتما. ـ

 با من باشه؟! تیکاکپ تیمسئول دیبا شهیهم یعنیکنه؟  ینم یرییتغ چیمن ه شنیشه بدونم چرا پوز یم ـ

 گفت: کبختین

 ماست. نیرالیبه نفع ا نیکه گفتن ا دمیبهروان بود. اتفاقا من هم ازشون سوال شما رو پرس تانیکاپ یخواسته  نیا ـ

 شدم و گفتم: یزده بود عصبان کبختیحرف بهروان که به ن نیا از

 خوام که وقتتون رو گرفتم. یعذر م ـ
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 به سمت الهام رفتم. الهام گفت: و

 ؟یشد یچرا انقدر عصب ـ

 کرد. نگاهم رو ازش گرفتم و رو به الهام کردم و گفتم: ینگاهم م یخاص تیمرموزبهروان نگاه کردم که با  به

 گم. یبعدا بهت م ـ

 یعیخودش رو انجام داد. بهروان به همراه سم ی فهیکه هر کس وظ نی. بعد از امیرفت مایبه همراه کرو به داخل هواپ و

 یتو گل دیکردم که چرا من با یفکر م نینشستم و به ا یصندل یشدم و رو یرفتن. من هم وارد گل تیبه داخل کاکپ

از  مایشدن و هواپ مایمسافران وارد هواپ ی! بعد از ساعتنه؟یرالیموضوع به نفع ا نیباشم؟! چرا بهروان گفته بود که ا

 رو الهام گفت. الهام اومد کنارم و گفت: ییبلند شد. انانس خوشامدگو نیزم

 شده. یاالن بگو چ ـ

 که داشتم به الهام گفتم: یناراحت با

اونم گفت خواست بهروانه و گفته که به نفع  دمیپرس کبختیکنه. از ن یمن رو عوض نم شنیدونم چرا پوز ینم ـ

 شرکتمونه.

 و گفت: دیخند الهام

 نداره.  یناراحت نیا وونهید ـ

 نداره؟ یچرا ناراحت ـ

 و بخواد بهت آمار بده. نهیو رو بباز مسافرامون ت یکه بهروان دوست نداره کس نیبه خاطر ا ـ

 باهاشون ندارم. یمن که کار ـ

 خواد تو رو از دست بده.  یخب اون دلش نم ـ

 شدم و گفتم: یعصب

 . نهیاز بس بدب ـ
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 اومد و رو به الهام کرد و گفت: یبه گل کبختین

 ندارن. اجیاحت یزیچ دینی. ببنیکن یدگیرس یپ یآ یو یمسافرا نیبه کاب نیلحظه بر هی یخانوم صادق ـ

و به من  ینشسته بودم که بهروان اومد تو گل میرفت. من تو صندل رونیب کبختیزد و به همراه ن یلبخند الهام

بشر رو دوست داشتم! بهروان  نیمن ا ایو از جام بلند شدم. خدا دیشد و نگاهم کرد. از نگاهش تنم لرز کینزد

 گفت:  یو  با کالفگ دیتو موهاش کش یدست

 .نید یو اطالع م نیزن یسرکار به من زنگ م نیاین یلیبه هر دل نیبه بعد خواست نیاز ا یخانوم محمد ـ

 کردم گفتم: یکه به چشماش نگاه م یحال در

 .امیتونستم ب ینم نیدیشما حال من رو د ـ

 !نیدیکه حرف من رو نفهم نیمثل ا ـ

 نگاهش کردم که شمرده گفت: یجیبا گ من

 .دیایب دیتون یکه نم دیگ یو م دینز یبه من زنگ م ـ

 نگاهش کردم و گفتم: مظلومانه

 من حالم خوب نبود. ـ

 زد و گفت: یپوزخند

 !ن؟یبود حیحالتون خوب نبود و در حال گردش و تفر ـ

 .رونیمن تازه خوب شده بودم که رفتم ب ـ

کردم، عطر  یصورتم احساس م ی. حرارت نفس هاش رو روسادیمن وا یروبرو یفاصله ا چیبرداشت و بدون ه یقدم

 گفتم: یو با ناراحت دمیکه زده بود رو به مشام کش ییخوشبو

 باشه؟ تیتو کاکپ شنمیماست که من پوز نیرالیچرا به نفع ا ـ

 چشم هام نگاه کرد و گفت: یتو
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 .ستیچراش به شما مربوط ن ـ

بود! دوستش داشتم و  یقدر خواستن شده بود چه کیکه به من نزد یرفت. زمان تیمحکم به کاکپ ییبا قدم ها و

 عاشقش شده بودم!

 اومد و گفت: یبه گل الهام

 ؟یبهداشت سیمسافرا تا من برم سرو شیپ یبر یتون یدالرام م ـ

 بهروان بود گفتم: شیکه حواسم پ من

 ؟یچ ـ

 حواست کجاست دالرام؟ ـ

 .یگفت یمتوجه نشدم چ ـ

 ؟یبهداشت سیمسافرا تا من برم سرو شیپ یبر یتون یگم م یم ـ

 رم. یم زمیآره عز ـ

 ؟یکدوم قسمت بر یدون یم ـ

 .یپ یآ یو یفکر کنم مسافرا ـ

 پس من رفتم. نیآفر ـ

 کیکه الهام گفته بود رفتم. نزد ییخارج شدم و به سمت جا یرفت و من هم از گل یبهداشت سیبه سمت سرو الهام

 نیبودم که بهروان صدام کنه و من نباشم. تو ا نیزدم و طول اون قسمت رو قدم زدم و نگران ا یشدم و لبخند نیکاب

 ساله صدام زد و گفت:  45 بایتقر یفکر ها بودم که مرد

 رو دارم؟ یبا چه خانوم ییافتخار آشنا ـ

 که تو صورتم بود گفتم: یلبخند با

 هستم. یمحمد ـ
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 پر هوس  نگاهم کرد و گفت: ینگاه با

 ؟یخانوم هیچ کتیاسم کوچ ـ

 که نگاهش کنم گفتم: نیطرز حرف زدن و نگاهش بدم اومد و بدون ا از

 خوام. یمعذرت م ـ

 الهام اومد و گفت: ینشستم. بعد از مدت یصندل یاومدم و رو یاز اونجا رد شدم و به سمت گل و

 .یدالرام که رفت یمرس ـ

 الهام نگاه کردم و گفتم: به

 ومدم.ا عیببخش فقط سر ـ

 بود. یکاف یهمون که سر زد ـ

 یو رو تیغذا رو آماده کردم و بردم داخل کاکپ سیبه صدا در اومد. سرو یزد و از اونجا خارج شد. زنگ گل یلبخند

 به من کرد و گفت: یگزاشتم. بهروان نگاه زیم

 ؟یایصدات کنم تا ب دیچند بار با ـ

 نبودم. یمن داخل گل دیببخش ـ

 شده و گفت: رهیبه من خ بهروان

 ؟یکجا بود ـ

 نگاهش کردم و گفتم: نیبگم واسه هم دیبا یدونستم چ ینم

 کار داشتم. ییجا ـ

اومدم و به  رونینگاهش رو ازم گرفت. من هم از اونجا ب نی. واسه همییرفتم دستشو دیکردم فکر کرده شا احساس

و مشغول خوردنش شدم که الهام اومد  برداشتم ییخودم غذا یکردم. برا یکه رفتم نشستم و احساس گرسنگ یگل

 کنارم. بهش گفتم:
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 غذا بخور. ایب ـ

 که کالفه بود گفت: یدر حال الهام

 . من اشتها ندارم.یمرس ـ

 ادامه داد: و

 .یپ یآ یکردم تو رو فرستادم تو قسمت و یدالرام چه اشتباه ـ

 حرفش تعجب کردم و گفتم: از

 شده؟ یزیچرا؟ مگه چ ـ

 !ادیب دیرو صدا کن یگه خانوم محمد یکرده. همش داره م وونمیمسافرا د نیاز ا یکی ـ

 گه گفتم: یکدوم مسافر رو م دمیکه فهم من

 کنه! یبد نگاه م یلی. خیگ یرو م یدونم ک یم ـ

 بهت گفته؟ یزیدالرام چ ـ

بد نگاهم کرد و گفت  یلیرو دارم؟ من هم جوابش رو دادم و بعدش خ یبا چه خانوم ییصدام کرد گفت افتخار آشنا ـ

 ؟یخانوم هیچ کتیاسم کوچ

 هاج و واج بهم نگاه کرد و گفت: الهام

 ؟یجوابش رو داد یتو چ ؟یچرا به من نگفت ـ

 مسافر حرصم گرفته بود گفتم: نیکه از دست ا یحال در

 .نجایکردم و اومدم ا یمعذرت خواه گهید یچیکه مهم نبود. ه نیواسه ا ـ

 خنده اش گرفت و گفت: الهام

 خواد! یچشمش بدجور تو رو گرفته. فقط تو رو م ـ
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 گفتم: ظیغ با

 کرده. خودیب ـ

 گفت:  الهام

 شه. الیخ ی. بیبرم بگم کار دار ـ

از اون مرد ها به من  یکینسبت به جنس زن داشتن تنفر داشتم و حاال  یبد یکه نگاه ها ییاز مردا شهیرفت. هم و

گفت و  کبختیمسافر رو به ن انیاومدن و الهام جر یبه گل کبختیالهام به همراه ن یساعت میاز ن داده بود. بعد ریگ

 ادامه داد:

 . نهیرو بب یمحمد دیکار داره! دوباره ازم خواست که حتما با یبهش گفتم خانوم محمد شیپ قهیچند دق ـ

 رو از دست داد و گفت: شیحرف ها خونسرد نیا دنیاز شن کبختین

 نه؟یرو بب یداره خانوم محمد یچه اصرار ـ

 و گفتم: ختمیکه اون مرد دوباره سراغ من رو گرفته بود بهم ر نیاز ا من

 من مشغول کار خودم هستم. نیفقط بگ ـ

 گفت: کبختین

 !ه؟یخواسته اش چ مینیتا بب میبار هم که شده شما رو بفرست کی یبرا میاز شانس بد ما سرشناسه و ما مجبور ـ

 کردم و گفتم: کبختیکردم. رو به ن یقبول م دیبا

 رم. یباشه من م ـ

 کیرفتم و به اون مرد نزد یخواست برم ول یکه دلم نم نیرفتم. با ا یپ  یآ یبهم کرد و من به قسمت و ینگاه الهام

به سمتش برداشتم  یلبش. قدم ینشست رو یبرق زد و لبخند یچشم هاش از خوشحال دیشدم. از دور که من رو د

 و گفتم:

 .نی. همکارم گفتن کارم داشتدیبفرمائ ـ
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 تمام گفت: یشرم یبه صورت من نگاه کرد و با ب مرد

 درسته؟ ی. فکر کنم مجرد باشزمیآره عز ـ

 جوابش رو دادم و گفتم: یسر ناچار از

 درسته. ـ

 حرف من خوشحال شد و گفت: نیا از

 پا! زیگر یآهو میخوام در کنار هم باش یخوبه. من ازت خوشم اومده و م یلیخ ـ

آروم و شمرده  یلیخ نیجا تموم بشه. به خاطر هم نیهم هیدادم تا قض یجوابش رو م دیحرفش چندشم شد. با از

 بهش گفتم:

 خوام با شما باشم. یمن نم یول ـ

و الهام  کبختیرفتم. ن یبود. به داخل گل ختهیمرد بهم ر نیرفتم. اعصابم از دست ا رونیبه سرعت از اونجا ب و

 من گفت: یعصب یچهره  دنیبا د کبختیمنتظرم بودن. ن

 ؟یشده خانوم محمد یزیچ ـ

 نگاهم کرد و گفت: یهم با نگران الهام

 .دهیدالرام چه قدر رنگت پر ـ

 و الهام نگاه کردم و گفتم: کبختین به

 پا! زیگر یگه آهو ی. به من ممیخوام باهم باش یگه م یکشه به من م یخجالتم نم ـ

 شد و ساکت موند. الهام نگاهم کرد و گفت: یعصب کبختین

 دالرام؟ یگفت یتو چ ـ

 خوام باهات باشم. یگفتم من نم ـ

 و گفت: دیکش ینفس راحت کبختین
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 .یش یباهاش روبرو نم گهیو د میرس یم گهی. االن هم دیبهش داد یجواب خوب ـ

 اون مرد بدش اومده بود گفت: یهم که از رفتارا الهام

 حرف هارو بزنه. نیده ا یدونم چرا به خودش اجازه م ینم ـ

 رفت. رونیب یاز گل یا گهیبدون زدن حرف د کبختین

 به الهام گفتم: رو

 جوابش رو بدم! یدونستم چه جور یزد م یحرف ها رو م نیکارم ا طیمح ریغ گهید یاگه جا ـ

 و گفت:به دستم داد  یا وهیآب م الهام

 بهش فکر نکن. گهیرو بخور و د نیحاال ا ـ

 .میباند فرودگاه امارات نشست یبعد رو یرو خوردم و الهام هم به قسمت خودش رفت و مدت وهیآبم
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از  یعیافته! بهروان و سم یچشمم به اون مسافر نم گهیراحت شده بود که د المیخارج شدن.خ مایاز هواپ مسافران

 ادهیپ مایکردم اما نگاهش نکردم و با کرو  از هواپ ینگاه بهروان رو احساس م ینیخارج شدن. دوباره سنگ تیکاکپ

و من و الهام باهم در کنار کرو  میرفت یراه م یمنظمدر صفوف  شهی. مثل هممیو به سمت سالن فرودگاه رفت میشد

حبت بودن و پشت ما قرار داشتن. در حال قدم از اشخاص مهم مشغول ص یکیپرواز هم با  تی. بهروان و امنمیبود

 که الهام گفت: میزدن در سالن بود

 دالرام اون مرده. یوا ـ
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 به من نگاه کرد و گفت: زشیبود. با همون نگاه ه دهیاون مرد به من رس امیبه خودم ب تا

 ؟یر یبدون من کجا م یخانومم دار ـ

 نگاهش کردم و گفتم: تیعصبان با

 خوام باهاتون باشم. یکه نم من به شما گفتم ـ

 تر شد و گفت: کینزد بهم

 و بهم زنگ بزن. ری! االن هم کارت من رو بگاتیحجب و ح یاون حرفت رو گزاشتم پا ـ

 قدم به عقب گزاشتم و گفتم: هیکردم تمام نگاه ها به سمت منه.  احساس

 .دیجا بر نیاز ا دیلطف کن ـ

 شد و گفت: کیبه من نزد دوباره

 . میو خوش بگذرون میتا صبح با هم باش میتون یجا آزاده و ما م نی. استین رانیجا ا نیا ـ

که بهش مشت زد نگاه کردم  یافتاد. به کس نیبه صورتش خورد. مرد از شدت درد به زم یحرف رو که زد مشت نیا

بلند  نیزم ی. مرد از روافتادم هیبه گر تیو عصبان یبهروان بود که از فرط خشم فکش منقبض شده بود! از ناراحت

 شد و با خشم رو به بهروان کرد و گفت:

 ؟یبه من حمله کرد یبه چه حق ـ

 هوا گرفت و با غضب بهش نگاه کرد و گفت: یبه بهروان بزنه که بهروان دستش رو تو یخواست که ضربه ا و

 ؟یحرف ها رو زد نیبه همکارم ا یتو به چه حق ـ

 به بهروان گفت: مرد

 !رمیگ ی. به وقتش حالت رو مستیبه تو مربوط ن ـ

 رو به من کرد و گفت: بعد

 . فقط با من باش!زمیر یبه پات م یهرچه قدر پول بخوا ـ
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به مرد زدم  یمحکم یلیتار و پر از اشک س ییبار کنترلم رو کامال از دست دادم و دستم رو به هوا بردم و با چشما نیا

 و بهش گفتم:

 .یپست یلیخ ـ

نگاهش کردم. بهروان نگاه  یبارون ییکار سبک شدم. ناخود آگاه به کنار بهروان رفتم و با چشما نیکردم با ا احساس

که کرده بود لذت بردم. مأموران فرودگاه به سمت ما اومدن و  یداشت! از کار یبه من انداخت که برام تازگ یکوتاه

کردن و  فیرو بهشون تعر انیپرواز جر تیکبخت و امنیکه دور ما جمع شده بودن رو متفرق کردن. ن یتیجمع

 از اون مأمورها  به سمت من اومد و گفت: یکیمأموران هم طرف ما رو گرفتن و 

 ن؟یآقا ندار نیاز ا یتیخانوم شما شکا ـ

 خواست هر چه زود تر از اون جا خارج بشم گفتم: یکه دلم م من

 ندارم. یتیشکا ـ

داد  کبختیبه ن یبه سمت ما اومد و بهروان دستورات کبختیبهش دادن. ن یبه سمت اون مرد رفتن و تذکرات مأموران

 از کنار ما رفت. کبختیو ن

 ندونست رو به من کرد و گفت: زیموندن رو جا بهروان

 .میبر ـ

کنار من  یحرف چیبدون ه هم به دنبالش راه افتادم و در کنارش قرار گرفتم. الهام هم خودش رو به من رسوند و من

و به سمت  میمخصوص شد نیبود. سوار ماش ی. هوا گرم و شرجمیاز فرودگاه رفت رونیکرو به ب یراه افتاد. من و اعضا

. میو راننده کنار هتل نگه داشت و چمدون هامون رو در آورد و به دستمون داد. به داخل هتل رفت میهتل حرکت کرد

. الهام میو در رو بست میو چمدونمون رو داخل برد میو الهام به سمت اتاقمون رفت هر کس مشخص شد. من یاتاق ها

 فرصت بود تا حرف بزنه گفت: نیکه منتظر ا

 !دمید یم لمیدالرام انگار تو فرودگاه داشتم ف ـ

 دادم گفتم: یکه به الهام حق م من

 شه. یخود من هم هنوز باورم نم ـ
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 نوبره.  ییپررو نیمسافر به ا ـ

 منتظر من نموند و گفت: و

 .دیبهروان پشتتون بود و شن میاون مرده گفت تا صبح با هم باش یوقت ـدالرام

 لرزه. یالهام انگار کابوس بود. تنم هنوز داره م ـ

 گفت: الهام

 !دیبهروان خوب به دادت رس ی. ولیحق دار ـ

 شده. بانیپشت هیکنم برام  یاحساس م ـ

 وست داره.تابلو بود که د یلیامروز خ ـ

 و روبروم نشست و گفت: 

 نداشت. ایاصال ح کهی. مرتیزد یلیبهش س یکرد یخوب کار یدالرام ول ـ

 بخره. فشیکث یخواست من رو با پوال یبه من گفت؟! م ایچ یدید ـ

 گرفته شد. یدلم خنک شد حالش حساب ـ

 آوردم و گفتم: رونیجام بلند شدم و رفتم چمدونم رو باز کردم و لباس هام رو ب از

 آروم شم. دی. شارمیدوش بگ هیالهام من برم  ـ

 .زمیباشه عز ـ

 رونیو ب دمیبعد لباس پوش یکردم. مدت یکه افتاده بود فکرم یدوش رفتم و به اتفاق ریبه داخل حموم رفتم و ز 

حه ش نگاه کردم و با در آوردم و به صف فمیرو از ک می. گوشدمیرو شن میزنگ گوش یاومدم. آروم تر شده بودم. صدا

 اسم بهروان شوکه شدم و به الهام گفتم: دنید

 بهروانه. ـ

 هم با تعجب گفت: الهام
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 شه. یجواب بده. االن قطع م ـ

 دادم و گفتم: جواب

 .دییبفرما ـ

 گفت: بهروان

 .108 یسوم. شماره  یبه اتاقم طبقه  ایاالن ب نیهم ـ

 ارتباط رو قطع کرد. تو بهت بودم که الهام گفت: و

 ؟یچرا حرف نزد ـ

 که مهلت نداد! نیبه خاطر ا ـ

 گفت؟ یچ ـ

 تو اتاقم. ایگفت االن ب ـ

 که مثل من شوکه شده بود گفت: الهام

 کارت داره؟ یچ ـ

 گفتم: یجیگ با

 دونم. ینم ـ

 بود؟ یدالرام لحن حرف زدنش چه جور ـ

 من رو از کجا داره؟ ی. شماره شهیمثل هم ـ

 گفت: الهام

 کارت داره. یچ نیکنه! برو بب داینداره شماره ت رو پ یواسش کار ـ
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به خودم  نهیبستم و شالم رو سر کردم و تو آ یرو با گل سر سمیخ یو موها دمیجام بلند شدم و مانتوم رو پوش از

 کردن نداشتم. الهام به من گفت: شیکردم. حس و حال آرا ینگاه م

 برو. یطور نی. همیخوب یلیخ شیدالرام بدون آرا ـ

  108واحد  یشدم. جلو ادهیسوم پ یاومدم و با استرس وارد آسانسور شدم و طبقه  رونیبهش زدم و از در ب یلبخند

که به من نگاه کنه به داخل اتاق رفت.  نیو با ترس و دلهره زنگ در رو زدم. بهروان در رو باز کرد و بدون ا سادمیوا

 . در اون حالت گفت:دید یبود که من رو نم سادهیوا یکه داشتم به داخل رفتم. طور یمن با استرس

 در رو ببند. ـ

گذشت که بدون  یا هینه؟! ثان ای نمیبش دیدونستم با یرو بستم و به اندام چهارشونه و بلند قامتش نگاه کردم. نم در

 رده گفت:که برگ نیا

 ؟یبزن یدار یراجب امروز چه حرف ـ

 یبه من نگاه کرد و مدت اهشیس یبا چشمها یا قهیمن تو اون حالت شوکه شد و دق دنیبه سمت من برگشت و با د و

 . نمیو اشاره کرد که بش دیکش یقیبعد به حال خودش اومد و نفس عم

 روشن کرد. دودش رو به هوا داد و گفت:  یرگایمن نشست و س یمبل نشستم. بهروان هم روبرو یرفتم رو من

 کنم. یگوش م ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: یبا ناراحت من

 بهتون بگم؟! ی. من چدیخودتون که بود ـ

 زد و گفت: یاز جاش بلند شد و قدم تیبا عصبان بهروان

 گم! یقبل ترش رو م ـ

 .دمشید یپ یآ یخب من تو قسمت و ـ

 کنارم نشست و بلند گفت: یبرخورد چیبه سمت من اومد و بدون ه بهروان

 تو کجا بود؟ شنیپوز ـ
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 سرم رو به سمتش گرفتم و گفتم: ـ

 .تیکاکپ ـ

 ؟یکرد یکار م یخراب شده چ یپ یآ ی. پس تو اون ویدون یخوبه م ـ

 تم:گف یخورد. با کالفگ یمشامم بود و حرارت نفس هاش به صورتم م یکه زده بود تو یعطر

. من هم یپ یآ یبرم قسمت و ستیکه ن یو تو اون مدت یبهداشت سیخواد بره سرو یو گفت م شمیالهام اومد پ ـ

 رفتم و...

 از جاش بلند شد و گفت: تیحرفم رو نزدم که با عصبان هیبق

 !یاون مرد عرض اندام کرد یشده جلو شیآرا یو با اون چهره  یرفت ـ

زد  رونیشالم ب ریحال موهام باز شد و از ز نیاز جام بلند شدم که تو ا تیطرز حرف زدنش ناراحت شدم و با عصبان از

بازم با  یبه سمت من اومد. بدون توجه به موها یکرد و قدم یمن نگاه کوتاه یبلند و رها شده  یو بهروان به موها

 نگاهش کردم و گفتم: یدلخور

 اونجا بودم. یمدت یفقط برا من عرض اندام نکردم و ـ

 بانفوذش به من نگاه کرد و گفت: یمن شد و با چشم ها کینزد کامال

 بهت گفت؟ یچ ـ

 گفتم: عیسر من

 نگفت. یزیچ ـ

 زد: ادیفر بهروان

 بهت گفت؟! یگفتم چ ـ

 کردم و گفتم: نگاهش

  ه؟یچ کمیکه اسم کوچ نیهم ـ
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 ادامه دادم: یانداختم و به آروم نییرو پا سرم

 و اگه مجردم با اون باشم! ـ

 و گفت: دیکوب واریدستش رو مشت کرد و محکم به د بهروان

 موند! یسالم تو تنش نم یجا هی. حقش بود یلعنت ـ

 به سمت من برگشت و گفت: و

 یاز اون قسمت خارج نم یا هیثان یبرا یو حت یستیمیشه وا یکه ازت خواسته م یشنیبه بعد فقط تو پوز نیاز ا ـ

 !یش

 آوردم. نییحرف هاش پا دییرو به عالمت تأ سرم

صحنه رو تحمل کنم. چشم هام پر اشک شد و از  نیتونستم ا یاومد! نم یبه دستش کردم که ازش خون م ینگاه

! خواستم بزارم رو یبرداشتم و بردم سمتش. نگاهش رنگ عوض کرد، آروم شد و دوست داشتن یدستمال زیم یرو

 و  گفت: کرددستش و به من نگاه  یدستش که خودش دستمال رو از دستم گرفت و گزاشت رو

 االن هم موهات رو جمع کن و برو تو اتاقت. ـ

موهام رو جمع کردم و با گل سر بستم و شالم رو  دم،یو شالم رو جلو کش دمیموهام افتادم. خجالت کش ادی تازه

 بهش کردم و گفتم: یمرتب کردم و نگاه

 خداحافظ ـ

از اون  دمی. خواستم در رو ببندم که درونیرو نداد و من به سمت در حرکت کردم و در رو باز کردم و رفتم ب جوابم

چهارم رو زدم.  یطبقه  یدر رو بستم و به داخل آسانسور رفتم و دکمه  عیکنه! سر یکه نشسته داره نگاهم م ییجا

 به من کرد و گفت: یباز کرد. نگاه وزنگ در رو زدم که الهام در رشدم و  ادهیاز آسانسور پ

 نگرانت شدم. ؟یدختر کجا موند ـ

 تخت نشستم. یتو و در رو بستم و رو رفتم

 کنارم نشست و گفت: اومد
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 بهت گفت؟! یچ ـ

 گفت؟ یو اون مرد بهت چ یعرض اندام کن یو رفت یخودت نبود شنیکرد که چرا تو پوز حتمینص یکل ـ

 از جاش بلند شد و گفت: لهاما

 من شد دالرام. من رو ببخش. ریتقص ـ

 تو نبود.  ریالهام تقص ـ

 اومد. ینم شیپ زایچ نیو ا دید یتو رو نم کهیاون جا خب اون مرت یگفتم بر یاگه من بهت نم ـ

 .ستیمعلوم ن یچیتو باشم، ه شنیحرف رو نزن. ممکن بود من تو پوز نیا ـ

 بهت گفت؟ یچ گهید ـ

 .واریتو د دیبه من گفته دستش رو مشت کرد و محکم کوب ایچ مایکه تو هواپ دیفهم یوقت یچیه ـ

 ؟یگ یدالرام راست م یوا ـ

 دستش. یآره از دستش خون اومد. خواستم روش دستمال بزارم که دستمال رو گرفت و خودش گزاشت رو ـ

 که چشماش چهار تا شده بود گفت: یدر حال الهام

 چه قدر دوستت داره؟ یدیدالرام حاال فهم ـ

 چشم هام پر اشک شد و گفتم: دوباره

 دوستش دارم. یلیدونم که خ یرو م نیالهام من فقط ا ـ

 اومد کنارم و بغلم کرد و گفت: الهام

شته از اون که اون رو دوست دا شتریگم رو باور کن. من مطمئنم بهروان تورو ب یکه من دارم م یزیچ نیدالرام ا ـ

 دوست داره. یباش

 رو بلند کردم و گفتم: سرم
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 شه؟ یم یجور نیواقعا ا یعنی ـ

 تو شک نکن. فقط به خدا توکل کن. ـ

 خوام که اونم به من عالقه مند شه. یمن از خدا م ـ

 وار؟یدستش رو محکم بکوبه به د دیواقعا دوست داره وگرنه چرا با یعنیکه داره  ییرفتارا نیبا ا ـ

 شد. یکه عصب نیواسه ا ـ

 شد. یخب به خاطر تو عصب ـ

 به صورتم اشاره کرد و گفت: و

 !ششیپ یهم رفت حیجذاب و مل یچهره  نیبا ا ـ

 نکن. فیانقدر ازم تعر ـ

 موهام افتادم و خنده ام گرفت و گفتم: ادی

 .یدیالهام به آرزوت رس ـ

 با خنده گفت: الهام

 به کدوم آرزوم؟ ـ

 رو باز کردم و گفتم: موهام

 .نهیرو بب شمیبدون آرا یمن و چهره  یکه بهروان موها نیهم ـ

 با تعجب گفت: الهام

 ؟یمگه شالت رو از سرت برداشت ـ

 اومد. رونیشالم ب ریو از ز نییپا ختیاومدم از جام بلند شم گل سرم باز شد و موهام ر ـ

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا الهام
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 شده! وونهیاالن د پس بگو بهروان ـ

 . الهام گفت: میدیو الهام با هم خند من

 دالرام؟ ستیگرسنه ت ن ـ

 من غذا خوردم.  ـ

 ؟یایبخورم. تو هم م یزیچ هی نییبرم پا ـ

 چرت بزنم. هینه من بمونم  ـ

 .زمیباشه عز ـ

 یکه رو نیکردم. به ا یو به رفتار بهروان فکر م دمیتخت دراز کش ی. من رونییلباسش رو عوض کرد و رفت پا الهام

بود و چه قدر دوستش داشتم.  یمن رو دوست داشته باشه! چه قدر خواستن دیکه شا نیمن حساس شده بود! به ا

 به خواب رفتم. یبعد از مدت
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 19 فصل

داشتم. از جام بلند شدم و به  یبودم اما حس خوب دهیدونم چه قدر خواب یشدم. نم داریزنگ از خواب ب یصدا با

 سمت در رفتم و در رو باز کردم. الهام بود. اومد تو و گفت:

 ؟یدالرام خواب بود ـ

 و گفتم: دمیکش یا ازهیخم

 اوهوم. ـ

 حرف زدم.  ینشستم و با بهار یکم تو الب هیکردم. ناهار خوردم و  دارتیـببخش ب ـ

 گفت؟ یم یچ یشدم. حاال بهار یم داریب دی. باستیاالن که وقت خواب ن ـ

 زد و گفت: یبود. الهام لبخند یهم مثل ما مهماندار بود. دختر خوب و بانمک یبهار

 نه؟ ایهست  تیتو زندگ یکه کس دمیزبونش رو کش ریز ـ

 شناختم با خنده گفتم: یکه الهام رو خوب م من

 ؟یداشتکار  یچ چارهیبه اون ب ـ

 گفت: یبا لحن خنده دار الهام
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 عقد کرده؟ یدونست یم چارهیاون ب ـ

 دونستم؟!  ینه از کجا م ـ

 !ستین یازم مخف یچیکه ه یحرفه. اونم واسه من یلیهمکار باشه و ندونه طرف عقد کرده؟! خ یکیآدم با  ـ

 آورد. بهش نگاه کردم و گفتم: یسر در م زیگفت از همه چ یراست م الهام

 . انشاا... خوشبخت بشه.هیدختر خوب ـ

 گفت: جانیبا ه الهام

 !ه؟یشوهرش ک یدون یاون که انشاا.... اما م ـ

 دونستم گفتم: یکه واقعا نم من

 !ه؟یبدونم شوهرش ک دیآخه من از کجا با ـ

 گفت: الهام

 کنم. اون هم همکار ماست. یم تییراهنما ـ

 حرف الهام تعجب کردم و گفتم: از

 !م؟یدونست یواقعا همکارمونه؟ پس چرا تا االن ما نم ـ

 خبر دار شن. زشونیخوان مردم از همه چ ینم گهیخب د ـ

 مشخصه. یلیکه خ نیآخه ا ـ

 ه؟یحاال حدس بزن بگو ک ـ

 نفر بهروان بود! با ترس و دلهره گفتم: نیچشم هام. اول یهمکارم اومدن جلو یمردا

 نکنه بهروان باشه؟ ـ

 سر داد و گفت: یخنده ا الهام
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 با اون اخالقش زنش بشه! ستیتو حاضر ن ریغ یکس چیاون که مال خودته. ه ـ

 راحت شد و گفتم: المیخ

 هم خوبه. یلیاتفاقا خ ـ

 بعد دوباره فکر کردم و با خنده گفتم: و

 باشه؟ کبختینکنه ن ـ

 گرفت گفت: یکه زبونش رو گاز م یدر حال الهام

 شوهرش بود من انقدر خوشحال بودم؟! تکبخیبه نظرت اگه ن ـ

 !یزاشت یبود که دو تا شونم زنده نم کبختیاگه ن ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 صد سال گذشته، بزار خودم بگم راحتت کنم. یبگ ی. تا تو بخواقایدق ـ

 و گفتم: دمیوسط حرفش پر من

 ست؟ین یحسن یهم بگم. آقا نیبزار ا ـ

 با خنده گفت: الهام

 شوهرشه. یعی. سماریبه مغزت فشار ن نیاز ا شتریب ـ

 کردم و گفتم: یتبسم یدر کنار بهار یعیتصور سم از

 .میدیچرا انقدر مرموز بودن، ما نفهم ی. ولانی یبه هم م یلیخ نمیب یکنم م یالهام االن که فکر م یوا ـ

 دمیزبونش کش ریاز ز یجور هیکه  از هوش و ذکاوت منه میدیکه االن فهم نمیخود من هم موندم که چرا نگفتن. ا ـ

 .رونیب

 الهام خنده م گرفته بود. بهش نگاه کردم و گفتم: یدست کارا از
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 تو کار اطالعات! یبر دی. باییکارا نیاستاد ا ـ

 کنه. یشونه دعوتمون م یعروس گهید یدو هفته  یکی. تازه گفت گهید مینیبله ما ا ـ

 ؟یبنده خدا رو تو عمل انجام شده قرار داد ـ

 کنه. ی. دعوت مگهید میباالخره همکار ـ

 . خوشحال شدم و گفتم:ادیبرم ممکنه بهروان هم ب شونیفکر کردم که اگه عروس نیا به

 گن؟ یبهروان رو هم م یعنیالهام  ـ

 گن. یبه اون حتما م یتو فکر کن به اون نگن! شده به ما نگن ول ـ

 .میبه فکر لباس باش دیلهام پس باا یوا ـ

 .میباش کیش یلیخ دیبا ـ

 ه؟یکرو چ یبرنامه  یراست ـ

 .دیخواد بره خر یرفت بگم. قرار شده هر کس که دلش م ادمی میانقدر حرف زد ـ

 .میکن دیخر میتون یجا م نیاتفاقا خوبه از هم ـ

 بهروان افتادم و گفتم: ادیبه ساعتش نگاه کرد،  الهام

 نبود؟ یبهروان تو الب یراست ـ

 .رونیب دیبر دیتون یکه گفت م دمیرو د کبختینه نبود. ن ـ

 . رو به الهام کردم و گفتم:دمیبشه ترس یعصب میرفت رونیو ب میکه بهش نگفت نیکه بهروان به خاطر ا نیا از

 م؟یالهام به بهروان نگ یعنی ـ

 شه. یم یفهمه شاک یدوباره م رون؟یب میبر میبه نظر من بهش زنگ بزن بگو اجازه دار ـ

 که اجازه داده. کبختیآخه ن ـ
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 کار کرد؟ یسر کار چ یومدیو ن یگرفت یو مرخص یزنگ زد کبختیبه ن ادتهی یآره ول ـ

بهروان رو گرفتم. چند تا بوق خورد و از  یرو برداشتم و شماره  میزدم. گوش یبهش زنگ م دیگفت با یراست م الهام

 :دیچیپ یخواب آلودش تو گوش یخواستم قطع کنم که صدا یشدم و م یم دیامجواب دادنش داشتم نا 

 الو. ـ

 شدم و  گفتم: مونیکردم پش دارشیکه بهش زنگ زدم و از خواب ب نیاز ا من

 بد موقع تماس گرفتم. دیببخش تانیسالم کاپ ـ

 گفتم: نی. فکر کردم که ارتباط قطع شده واسه همومدین صداش

 الو. ـ

 گفت: آروم

 ؟یکارم داشت ـ

 .دیمرکز خر میکه من و الهام بر رمیخواستم اجازه بگ ـ

 گفت: عیرسا شد و سر صداش

 د؟یبر دیخوا یم یبا ک ـ

 خودمون دو تا. ـ

 شد و گفت: یجد بهروان

 .دیباش نییپا گهیساعت د می. نمیر یباهم م دیصبر کن دیالزم نکرده تنها بر ـ

 رو قطع کرد. یگوش و

 رو به من کرد و گفت: الهام

 دالرام اجازه داد؟ ـ
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 .دیشه بر یگفت تنها نم ـ

 م؟یکن کاریپس چ ـ

 .ادی یخودش هم م ـ

 جام بلند شدم و با لبخند گفتم: از

 .میباش نییپا گهیساعت د میگفت تا ن ـ

 و گفت: دیخند الهام

 شود! یم یرتیبهروان غ ـ

 داشتم. ینیریاحساس ش ادیخواست همراهمون ب یکه م نیو از ا دمیحرف الهام خند نیا از

و شالم رو سر کردم. الهام هم  دمینده و مانتو پوش ریکه بهروان بهم گ یکردم طور یمیمال شیو آرا نهیآ یجلو رفتم

 زد و گفت: ی. الهام به من نگاه کرد و لبخندمیو سوار آسانسور شد میآماده شده بود. از اتاق خارج شد

 .ادیم با ما به کبختین یکاشک ـ

 .ادیب دیشا ـ

اونجا بودن.  یعیو سم کبختی. نمیرفت یدوشم جابه جا کردم و به داخل الب یرو رو فمی. کمیدیهمکف رس یطبقه  به

 می. رفت امیبهروان خوب به نظر ب یبخرم تا جلو ییبایلباس ز دیکه با نیافتادم و ا شونیعروس ادی یعیسم دنیبا د

 گفت: کبختی. نمیجلو و سالم کرد

 .میایهمراهتون ب تانیقرار شده من و کاپ ـ

 زد و گفت: یخوشحال شد و لبخند الهام

 م؟یمزاحم نباش ـ

 به الهام نگاه کرد و گفت: کبختین

 .دیکه تنها بر ستی. خوب ندیشما مراحم ـ
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بود! اون هم به  یکه زده بود نگاه کردم. واقعا عال یاسپرت پیما و من به ت شیکه بهروان اومد پ میصحبت بود مشغول

 کرد و گفت: کبختیمن نگاه کرد و رو به ن

 آماده ست؟ نیماش ـ

 از جاش بلند شد و گفت: کبختین

 آماده ست.  ـ

 رونیسپرد و از هتل ب یعیهم کرو رو به سم کبختیو ن میکرد یخداحافظ یعیو از سم میهم از جامون بلند شد ما

دونم  ی. الهام شونه ش رو به عالمت نممینیبش دیبا یدر بود. به الهام نگاه کردم که چه جور یجلو ی. تاکسمیاومد

بابت  نیدر عقب رو باز کردم و رفتم نشستم و الهام هم بعد من سوار شد. بهروان که از ا عیباال انداخت و من سر

رو به حرکت درآورد  نیکنار الهام نشست. راننده ماش یهم بدون برخورد کبختیراحت شد جلو نشست و ن الشیخ

 ادیب گهیساعت د 2نگه داشت. بهروان از اون خواست که تا  یبزرگ دیمرکز خر یبهروان جلو یو به خواسته 

 میاون ها حرکت کرد یو بهروان پشت ما قرار گرفتن و من و الهام هم جلو کبختی. نمیشد ادهیپ نیشدنبالمون. از ما

 گفت: میزد یکه با هم قدم م ی. الهام آروم در حالمیل پاساژ رفتو به داخ

 قربون خدا برم که زود حاجتم رو برآورده کرد.  ـ

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 بزرگ از خدا بخواه. یزایچ ـ

 کنه. یاز خدا خواستم. داره کم کم برآورده م ـ

 . الهام گفت:میبه داخل رفت و با الهام میدیبزرگ پوشاک و کفش زنونه رس یمغازه  هی یجلو

 تو. ومدنین کبختیخوبه بهروان و ن ـ

 .میاونا انتخاب کن یشد جلو ینم ـ

 ادیانتخاب کرد. باالخره بعد از گشتن ز یشد به راحت یداشت که نم یکیقشنگ و ش یلباس ها یمغازه به قدر داخل

بلند و  یها نیداشت و آست یو کار شده ا دهیپوش ی قهیبود. لباس از باال  رینظ یافتاد که واقعا ب یچشمم به لباس

داشت و  یادیز یکلوش ها نییداد و از کمر به پا یم نشونداشت تا کمر تنگ بود و ظرافت کمر رو کامال  یراسته ا
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بود.به الهام نشون دادم که  یمشک نییبود و از کمر به پا یریافتاد و رنگش هم تا کمر ش یم نیزم یقدش رو یبلند

 خوشش اومد و گفت: یلیخ اون هم

 داشتم. یمطمئن باش برش م دمشید یاگه من زود تر م ـ

 به الهام کردم و گفتم: رو

 برش دار. ادی یالهام اگه تو خوشت م ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 پروکن. می. حاال برادی یم شتریتو ب یاون به اندام و چهره  ـ

 یتو مغازه نگاه کردم و کفش یمن رو بده تا پرو کنم.  اونم با لبخند بهم داد. به کفشها زیفروشنده خواستم تا سا از

بود.  یریبود و کف و پاشنه اش ش یبود که روش مشک یپاشنه دار یکردم، کفش جلو بسته  دایمناسب با لباسم پ

که ته مغازه بود رفتم و لباس و  یز من داد. داخل پرو بزرگیپام رو به فروشنده گفتم و اون هم کفش رو به سا زیسا

. الهام به ادیخوشم اومده بود. الهام رو صدا کردم که داخل ب یلیبه خودم نگاه کردم خ نهیو تو آ دمیکفش رو پوش

 من گفت: دنیداخل اومد با د

 . یشد رینظ یدالرام ب یوا ـ

 .یمرس ـ

 .نتتیبب یجور نیسوزه که قراره ا ی! واقعا دلم به بهروان میمدل ها شد نیمثل ا ـ

 سر دادم و گفتم: یا خنده

 .یداد هیروح یبهم کل ـ

 گفت: الهام

 .نمتیچرخ بزن بب هی ـ

 زدم و الهام گفت: یچرخ

 .یمثل ماه شد ـ
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 ادامه داد:  طنتیبا ش و

 !نتتیبب ادیبزار برم بهروان رو صدا کنم ب ـ

 الهام نه. یوا ـ

 زد و گفت: یلبخند

 مبارکت باشه. ـ

اومدم و لباس رو تو دستم گرفتم.  رونیرفت و لباسم رو عوض کردم و از پرو ب رونیالهام تشکر کردم. الهام از پرو ب از

گزاشتم. الهام اومد صدام کرد.  شخوانیپ یرو هم انتخاب کردم و به همراه لباس و کفش به رو ییبایز یشال مشک

 رو بهم نشون داد و گفت: یو لباس قشنگ ششیرفتم پ

 وبه دالرام؟خ ـ

 خوشم اومد و گفتم: یلیبود. از دوخت و مدلش خ یبه رنگ سورمه ا ییبایو شلوار ز کت

 خوبه. یلیالهام خ ـ

لباس تو تن الهام  دنیو من رو صدا کرد. به داخل رفتم و با د دیرو گرفت و به داخل پرو برد و پوش زشیهم سا الهام

 گفتم:

 .هیالهام. عال ادی یبهت م یلیخ ـ

 کرد و گفت: ینگاه م نهیبه خودش تو آ الهام

 ازش خوشم اومده. یلیخ ـ

گزاشت.  شخوانیپ یاومدم تا لباسش رو عوض کنه. الهام هم لباسش رو رو رونیکردن از لباس الهام ب فیاز تعر بعد

به  بختکیکه بهروان و ن میحساب کن میهر کدوم رو داخل پاکت گزاشتن و مبلغ لباس ها رو گفتن. خواست یبرا

که داشت کنار من قرار گرفت و از فروشنده مبلغ رو سوال کرد. فروشنده مبلغ رو  یتیداخل اومدن. بهروان با جذاب

 گفتم: عیگفت و بهروان خواست پول رو پرداخت کنه که سر

 کنم. یممنون. خودم حساب م ـ
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 کرد و گفت: یکیاخم کوچ بهروان

 تا من کار خودم رو کنم. ستیکنار با نیشما هم ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: من

 اما آخه... ـ

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 که گفتم رو انجام بده. یهمون کار ـ

و به الهام که تعجب کرده بود نگاه کردم. بهروان لباس من رو برداشت و به دستم  سادمیکنار وا یا گهیحرف د بدون

 گفت: کبختینه که نالهام رو هم حساب ک یداد و خواست برا

 من پرداخت کنم. دیاجازه بد ـ

 اومد و گفت: رونیهم از حالت شوکه ب الهام

 .دید یآخه خجالتمون م ـ

 زد و گفت: یلبخند کبختین

 .یچه خجالت ـ

بهروان کنار من قرار داشت. رو به  میاومد رونیلباس الهام رو حساب کنه. از مغازه ب کبختیاجازه داد ن بهروان

 ردم و گفتم:بهروان ک

 .دیلطف کرد یلی.خـممنونم

 نگفت. یزینگاهم کرد و چ متیبا مال بهروان

مردانه  یلباس فروش کی یجلو کبختی. بهروان و نمیدیرو هم د گهید یتشکر کرد. مغازه ها کبختیهم از ن الهام

و تمام  میکرد دیکه ما خر یقبل یکردن و خودشون هم داخل شدن. برعکس مغازه  تیو ما رو به داخل هدا ستادندیا

داخل  یلباس ها دنیهم مشغول د کبختیرفت. ن یم هاکثرا مرد بودن. بهروان کنار من را نجایکارکنانش زن بودن ا

 باشه اومد کنار ما و گفت: ینیپیلیاز فروشندگان مغازه که از ظاهرش مشخص بود ف یکیمغازه شد. 
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 .ارمیمد نظرتون هست براتون ب یزیاگه چ ـ

 زد و به من و الهام نگاه کرد. بهروان رو به اون مرد کرد و گفت: یبخندل و

 گم. یالزم بود بهتون م ـ

ما شد و رو به بهروان  کیها رو انجام داد نزد دیکه خر نیبعد از ا کبختیحرف از ما دور شد. ن نیا دنیبا شن مرد

 گفت:

 د؟یکن ینم دیشما خر  ـ

 نگاه به لباس ها کرد و گفت: هینگاه به من و  هی بهروان

 تا من برم. دیبمون نجایشما ا ـ

 .نجامیباشه من ا ـ

زنگ خورد و جواب داد و مشغول حرف زدن شد. الهام گوش هاش رو  کبختیبه سمت لباس ها رفت. تلفن ن بهروان

 بود که خنده م گرفت و گفتم: کبختین یکرده بود و حواسش به مکالمه  زیت

 .یبامزه شد یلیت خحال نیتو ا ـالهام

 زد و گفت: یلبخند الهام

 .هیک نمیدالرام بزار بب ـ

 . هیعیکه طرف سم دیفهم کبختیاز زبون ن یعیاسم سم دنیحال با شن نیا تو

 رو به من کرد و گفت: الهام

 د؟یرفت خر یچه جور یدیخواست از تو دل بکنه. د یراحت شد. بهروان رو بگو نم المیخ ـ

 زد و گفت: یبعد لبخند و

 مراقبته. یاالن هم که چهار چشم ـ
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با دست  یقیمن نگاهش رو ازم گرفت و بعد از دقا دنیکرد و با د یسمت بهروان نگاه کردم که داشت به من نگاه م به

. میپر برگشت . به سمت صندوق رفت و پول لباس ها رو پرداخت کرد و به سمت ما اومد و با هم از مغازه خارج شد

 و به من و الهام کرد و گفت:بهروان ر

 د؟یهم دار یا گهید دیخر ـ

 و الهام گفت: میو الهام به هم نگاه کرد من

 .تانینه کاپ ـ

 گفت: کبختیبه ن بهروان

 .میبخور یزیچ هی میپس بر ـ

 ...میحرکت کرد یبه سمت رستوران و
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که اشاره کرد  یی. به جامیرو نشون داد و اشاره کرد که به اون قسمت بر ی. بهروان گوشه امیداخل رستوران رفت به

 الهام. یروبرو کبختیمن نشست و ن یو بهروان روبرو مینشست یصندل یو من و الهام کنار هم رو میرفت

 ما گزاشت و گفت: یمنو رو جلو بهروان

 .دیانتخاب کن ـ

ور. گارسون سمت ما اومد و سفارشات رو گرفت و رفت. ط نیو خودش هم هم کبختی. نمیو الهام انتخاب کرد من

 زد و گفت: یلبخند کبختین

 ده. یخوردن غذا واقعا به آدم لذت م دیبعد از خر ـ

 کرد و گفت: کبختیهم رو به ن الهام

 شه! یاشتهام باز م دیرم خر یم یحس رو دارم. وقت نیهم شهیمن هم هم ـ

 زد و گفت: ینیلبخند دلنش بهروان

 .نهیکردن ا دیخر تیخاص ـ

و شروع به  میگزاشت. ازش تشکر کرد زیم یزدم.گارسون سفارشات رو آورد و رو یبه من نگاه کرد و من هم لبخند و

 برداشتم. پدرم بود. جواب دادم: فمیک یرو از تو میبلند شد. گوش میزنگ گوش یکه صدا میخوردن کرد

 الو سالم. ـ

 گفت: پدرم

 ؟یسالم دالرام. خوب ـ

 .یلحظه گوش هی ـ

 رستوران رفتم تا مزاحم غذا خوردنشون نشم. رونیگفتم و از جام بلند شدم و به ب یدیبهروان نگاه کردم و ببخش به
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 مامان خوبه؟ ؟یالو بابا. خوب ـ

 ؟ییکجا ؟یتو خوب م؟یسالم دخترم خوب ـ

 ؟یی. شما کجایدب میخوبم بابا. اومد ـ

 شم. ی. باشه بابا مزاحمت نممیکن یما هم فردا حرکت م ـ

 . به مامانم سالم برسون.یکه زنگ زد یمرس ـ

 رسونه. مراقب خودت باش دالرام. یمامانت هم سالم م ـ

 طور. نیباشه. شما هم هم ـ

نشستم و با لبخند سرم رو بلند کردم و به بهروان  میصندل یکردم و رفتم داخل رستوران و رو یپدرم خداحافظ از

رفتار رو  رییتغ نیلب هام خشک شد. علت ا یشده بود. لبخند رو ینگاهش رنگ عوض کرده بود و جد نگاه کردم که

کرد و من هم اشتهام رو از دست دادم و فقط تونستم  یم یشده بودم! بهروان فقط با غذاش باز جیدونستم. گ ینم

 از غذام رو بخورم. یمقدار

 رو به بهروان کرد و گفت: کبختین

 سفارش بدم. گهید زیچ هی. ومدهیخوشتون ناگه از غذا  ـ

 شد گفت: یکه از جاش بلند م یدر حال بهروان

 خوب بود. ـ

 . الهام گفت:میبهروان.  من و الهام هم بلند شد شیهم از جاش بلند شد و رفت پ  کبختیبه سمت صندوق رفت و ن و

 بود؟ یدالرام ک ـ

 بابام بود.  ـ

. رو به میو از رستوران خارج شد میکار رو کرد نیها رو برداشتن و من و الهام هم هم دیخر کبختیو ن بهروان

 و بهروان کردم و گفتم: کبختین
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 ممنون. یلیخ ـ

 رو به من کرد و گفت: کبختینداد. ن یکه تو صورتش نشسته بود نگاهم کرد و جواب یکیبا اخم کوچ بهروان

 .مینکرد یکنم.کار یخواهش م ـ

 کردن. من آروم به الهام گفتم: یپشت ما حرکت م کبختیر کرد. بهروان و نهم تشک الهام

 شد؟ یجور نیچرا ا ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 زنگ خورد. تیکه گوش نیبه خاطر ا ـ

 خوره. یزنگ م یهر کس ینداره. گوش یکه ناراحت نیخب ا ـ

 مرد اومد. هی یصدا یکه تا جواب داد نیواسه ا ـ

 خب بابام بود. ـ

 دونه! یزخم خورده نم ریش نیدونم بابات بود. اما ا یدالرام من م ـ

 و گفتم: دمیطرز حرف زدنش خنده ام گرفت و خند از

 کار کنم؟ یحاال چ ـ

 کنم. یرو درست م انیخودم جر میرفت نیشه. تو ماش تیکم اذ هیبزار  یچیه ـ

 گفتم: میشد یطور که از پاساژ خارج م نیهم

 ؟یدرستش کن یخوا یم یچه جور ـ

 به خودش گرفت و گفت: یحالت بامزه ا الهام

 به من اعتماد کن. ـ



 سکاندار عشق

233 
 

داخل  عیقرار داد. الهام سر نیهامون رو گرفت و داخل ماش دیشد و خر ادهیپ نیدر پاساژ راننده از ماش یجلو

 که بهروان گفت: نهیخواست عقب بش کبختینشست و من هم کنارش نشستم. ن نیماش

 .نیشما جلو بش ـ

 گفت: کبختین

 .تانیباشه کاپ ـ

من بود  کیکه نزد نیکنار من نشست. از ا یحرف و برخورد چیدر جلو رو باز کرد و سوار شد. بهروان هم بدون ه و

خواست زمان متوقف  یکرد. دلم م ینگاه م رونیزد! بهروان به ب یم نمیاحساس کردم گر گرفتم. قلبم تند تند تو س

که به وجود اومده بود  یخواست سوء تفاهم یدلم م یلیبه هم ... خ کی. نزدمیموند یحالت م نیشد و ما تو ا یم

که بهروان صداش رو  یالهام به سمت من نگاه کرد و طور یکنه! بعد از مدت یبه الهام بود که کار دمیبرطرف شه. ام

 بشنوه گفت:

 گردن؟ یبر م یدالرام بابات زنگ زد نگفت ک یراست ـ

کنه، خوشحال شدم. احساس کردم بهروان  یصحبت کردن من با پدرم رو شفاف ساز انیجر خواست یکه م نیا از

 زدم و گفتم: یحواسش کامال به حرفامونه. منم به الهام نگاه کردم و چشمک

 .انی یگفت فردا م ـ

 .یستیخوبه پس تنها ن ـ

 یبعد راننده جلو یراحت شده. مدت الشی. احساس کردم خدیکش یقیزدم و نگاهش کردم. بهروان نفس عم یلبخند

 یرو حساب کرد و راننده بسته ها هی. بهروان کرامیشد ادهیپ نیشد. ما هم از ماش ادهیپ نیهتل نگه داشت و از ماش

 . نگاه بهروان دوباره آروم شده بود!میرفت لو به داخل هت میرو به دستمون داد. از راننده تشکر کرد دیخر

رو به من و الهام کرد  کبختیشدن .ن ادهیسوم پ یو بهروان تو طبقه  کبختیو آسانسور و نت میچهار نفرمون رفت هر

 و گفت:

 . نیباش یتو الب گهیساعت د هیتا  ـ
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 یو بسته ها می. در رو بستمیو به داخل اتاقمون رفت میشد ادهیچهارم پ یاز ما جدا شدن. من و الهام هم طبقه  و

 . رو به الهام کردم و گفتم:میو مانتو و شالمون رو در آورد میگزاشت زیم یرو رو دیخر

 .یکه کمکم کرد نیالهام از ا یمرس ـ

 مبل نشست و گفت: یرو الهام

کرد.  ینگاه م یکه رفته بود یبهروان به سمت یرفت رونیبابات اومد و تو هم ب یصدا ینکردم که، دالرام وقت یکار ـ

 و جاش نشست و غذاش رو هم که اصال نخورد.لحظه خواست از جاش بلند شه اما ت هی

 کنارش نشستم و گفتم: رفتم

 به نظرم به من شک داره. ـ

 داشتم. یحس نیمن هم همچ ـ

 االن متوجه شده که پشت خط بابام بوده؟ یعنی ـ

 چه قدر آروم شد. یدی. ندگهیآره د ـ

 . دمیچرا د ـ

 گفتم: دمیخند یکه م یدر حال و

 ؟ینشست نیتو ماش یرفت عیحاال تو چرا سر ـ

 و گفت: دیهم خند الهام

 یجور نی. بعد هم گفتم انهیعقب بش کبختیشد نزاشت ن یرتیدو نشون زدم! عقب که نشستم غ ریت هیاوال که با  ـ

 شنوه.  یبهتر صدام رو م

 شدم گفتم: یکه از جام بلند م یحال در

 .میجمع و جور کن می. بلند شید یهم درس م طونیالهام تو ش ـ

 و گفت: دیبه حرفم خند الهام
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 .میندار یوقت  ایگ یراست م ـ

 م،یرو جمع کرد لمونیو وسا میرو داخل چمدون گزاشت دمونیخر یاز جاش بلند شد. من و الهام بسته ها و

همه حاضر بودن.  یپرواز ی. کرومیرفت یو با چمدون هامون به الب میدیو لباس فرم پوش میکرد دیرو تمد شمونیآرا

. با ورود ما همه به دیکش یم گاریبود و س تهپرواز نشس تیزد  بهروان هم کنار امن یبا مسئول هتل حرف م کبختین

 رفتم و لبخند زدم و گفتم: یسمت ما نگاه کردن. به سمت بهار

 مبارک باشه. ـ

 تر داد و گفت: عیوس یجواب لبخندم رو با لبخند یبهار

 بشه.دالرام جان. انشاا... قسمت خودت   یمرس ـ

 .نیای یبه هم م یلیخ یممنون. ول ـ

 حرف من خوشش اومد و گفت: نیاز ا یبهار

 .زمیعز یلطف دار ـ

زد و دودش رو به هوا داد.  گارشیبه س یخودم حس کردم به سمتش نگاه کردم. پک ینگاه بهروان رو رو ینیسنگ

 اومد و گفت: کبختیهم بلند شدند. ن یپرواز یخاموش کرد و از جاش بلند شد. کرو یگاریرو تو جاس گاریس

 اومده. نیماش ـ

و بعد از  میدی. به فرودگاه رسمیو به سمت فرودگاه حرکت کرد میشد نیو سوار ماش میرفت رونیاز هتل ب یهمگ

به سمت  یعی. بهروان و سممیورود مسافران آماده کرد یرو برا مایو هواپ میرفت مایبه داخل هواپ یانجام مراحل

مسافران  یبودم. بعد از ساعت یپرواز رفت در گل لخودشون قرار گرفتن. من هم مث یکرو در جا هیفتن و بقر تیکاکپ

 نیکاب یکرو از مسافرا یگفت. بعد از مدت یرو بهار ییبلند شد و انانس خوشامدگو مایشدن و هواپ مایوارد هواپ

تشکر کرد و بهروان هم  یعیبردم. سم تیگزاشتم و به داخل کاکپ ینیرو داخل س یدنیکردن. من هم نوش ییرایپذ

نشستم و به بهروان  یصندل یاومدم و رو رونیب تیبهم کرد و دوباره نگاهش رو ازم گرفت. از کاکپ یهبرگشت و نگا

نبود!  ینیب شیکه قابل پ یکرد. به عشق یکه تو قلبم به وجود اومده بود و داشت قلبم رو پر م یفکر کردم. به عشق

بردم.بهروان در حال صحبت کردن با برج  تیشد. غذاها رو به داخل کاکپ تیگذشت و زمان بردن غذا به کاکپ یمدت

 و گفت: یاومدم. الهام اومد تو گل رونیب یحرف چیمخصوص گزاشتم و بدون ه زیم یمراقبت بود.غذا رو رو
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 ؟یغذا خورد ـ

 . میبا هم بخور اینه. ب ـ

 گرسنمه. یلیباشه. خ ـ

 . الهام از جاش بلند شد و گفت:میو الهام در کنار هم غذا خورد من

 بده من برم. ریبه من گ ومدهیتا بهروان ن ـ

از  یعیخارج شدن. بهروان و سم ماینشست و مسافران از هواپ نیزم یرو مایبعد هواپ یزد و رفت. مدت یلبخند و

. میشد یمیرح یآقا نیو سوار ماش میز سالن فرودگاه خارج شد. امیشد ادهیپ مایاومدن و از هواپ رونیب تیکاکپ

از سکوت پر شده بود. بعد از  نیداخل ماش یما حرکت کرد. فضا یرو روشن کرد و به سمت خونه  نیماش یمیرح

 کردم. الهام گفت: یدر ما نگه داشت. از الهام و بهروان خداحافظ یجلو یساعت

 به سالمت. ـ

در  یچمدونم رو جلو یمیده! رح یبرام عادت شده بود که جوابم رو نم گهیشدم. بهروان جوابم رو نداد. د ادهیو پ 

که به پشت سرم نگاه کنم، در رو باز کردم و به داخل رفتم و با پشت پام در رو  نیگزاشت. ازش تشکر کردم و بدون ا

رو در قفل گزاشتم و در رو باز کردم و چمدونم رو تو  دی. کلدمش ادهیباال پ یبستم. به داخل آسانسور رفتم و طبقه 

تخت دراز  یگزاشتم، لباسم رو عوض کردم و رو یبردم و در رو بستم و به داخل اتاقم رفتم. چمدون رو گوشه ا

 به خواب رفتم. یو از خستگ دمیکش
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بود. از جام بلند شدم و رفتم دست و صورتم رو شستم و رفتم  ۱۱شدم و به ساعت نگاه کردم . ساعت  داریخواب ب از

که  یآوردم و لباس رونیگزاشتم دوباره به اتاقم رفتم و چمدونم رو باز کردم و لباس هام رو ب ییتو آشپزخونه و چا

هم داخل کمد گزاشتم و اتاقم رو مرتب کردم.  . کفش  روکردم زونشیبودم رو نگاه کردم و با دقت تو کمد آو دهیخر

 رو برداشتم و به مادرم زنگ زدم. بعد از خوردن چند بوق جواب داد: می. گوشانی یم یدونستم پدر و مادرم ک ینم

 دالرام دخترم سالم. ـ

 ؟یسالم مامان خوب ـ

 ؟ییکجا ؟یخوبم تو چطور ــ

 ن؟ییمامان. خونم، شما کجا یمرس ـ

 خونه.  میرس یما هم بعد از ظهر م ـ

 باشه مامان منتظرم. ـ

و نشستم و با  ختمیهم ر ییآماده کردم. چا یخودم صبحونه ا یکردم و به آشپزخونه رفتم و برا یمادرم خداحافظ از

بود تنگ شده  انایو د ایدن یاشتها خوردم. بعد از خوردن صبحونه از جام بلند شدم و خونه رو جمع کردم. دلم برا

 :دیچیپ یوشتو گ اناید یزنگ زدم. صدا ایتلفن رو برداشتم و به دن

 الو. ـ

 ؟یسالم خاله خوب ـ

 سالم خاله خوبم. ـ

 قربونت برم؟ یکن یم یکار دار یچ ـ

 کنم. یم یباز یدارم با خرس ـ
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 گفت: یکه م ومدی یاز اون ور م ایدن یصدا

 ؟ییبگو خاله کجا اناید ـ

 گفت: نشیریبا زبون ش اناید

 ؟ییخاله کجا ـ

 خونم. دلم برات تنگ شده قربونت برم. ـ

 خونمون خاله. ایب ـ

 خوشگلم. امیم ـ

 گرفت و گفت: انایرو از د یگوش ایدن

 ؟یسالم دالرام خوب ـ

 من حالش خوبه؟ یکوچولو ؟یخوبم. تو خوب ـ

 ؟یاومد یآره دالرام. اونم خوبه. ک ـ

 اومدم. شبیمنم د ـ

 گفت تو راهن.با مامان حرف زدم  ـ

 .نجایا نیایب ایدن ـ

 ؟یر یفردا سر کار م ی. راستزمیعز امیم ـ

 .لمینه فردا تعط ـ

 .میو دور هم باش رمیبگ یمهمون هیخوام فردا که آخر هفته ست  یم ـ

 ؟یگ یم ایبه ک ـ

 گم. یمحمد رو م یها لیو چند تا از فام الیاز طرف خودمون که عمه ل ـ
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 . یکن یم یخوب کار ـ

 گفت: یبا خوشحال ایدن

 .انیبه الهام هم بگو به همراه خانواده ش ب ی. دالرام راستدیایپس منتظرتونم، زودتر ب ـ

 رو هم ببوس. انایگم. مراقب خودتون باش. د یبهشون م زمیباشه عز ـ

 طور. خداحافظ نیتو هم هم ـ

برنامه رو نگاه کردم و از  یبود. ساعت مستند یشدم. برنامه  دنیرو روشن کردم و مشغول د ونیزیتو سالن تلو رفتم

اومدم. به  رونیرو کم کردم و از آشپزخونه ب رشیشام غذا گزاشتم و ز یجام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و برا

 الهام زنگ زدم.جواب داد:

 ؟یسالم دالرام چطور ـ

 ؟یسالم خوبم تو خوب ـ

 . چه خبرا ؟زمیعز یمرس ـ

 گرفته گفت که تو و پدر و مادرت رو هم دعوت کنم. یفردا مهمون ایکه دن نیخبر ا ـ

 خوشحال شد و گفت: الهام

 ه؟یمناسبتش چ ی. راستانی ی. مامان بابام هم اگه تونستن مامی یچه خوب. خودم که حتما م یوا ـ

 فرستم. ی. آدرس هم واست مهیدورهم ست،ین یمناسبت خاص ـ

 .یدالرام. مرس ـباشه

ساعت بعد مادر و پدرم اومدن و زنگ در رو زدن  هیکردم آدرس رو براش فرستادم.  یاز الهام خداحافظکه  نیاز ا بعد

خوشحال شدم. مادر و پدرم با چمدونمشون به داخل اومدن و در رو بستن.  دنشونی. رفتم در رو باز کردم و با د

 داختم و گفتم:تو آغوشش ان روبه سمت پدرم که زودتر داخل شده بود رفتم و خودم  عیسر

 بابا دلم براتون تنگ شده بود. ـ
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 بوسم کرد و گفت: پدرم

 دلمون واست تنگ شده بود. یلیما هم خ ـ

 هم تو بغلش بودم که مادرم گفت: یاومد کنارمون. از آغوش پدرم به آغوش مادرم رفتم و مدت مادرم

 ؟یخورد ی. مگه غذا نمیدخترم الغر شد ـ

 خوردم. یچرا م  ـ

 بوده. ادیپس حتما کارت ز ـ

 بوده مامان. شهیمثل هم ـ

 .امیباشه دخترم برم لباس عوض کنم ب ـ

و به غذا هم سر  ختمیر ییچا یسر هیبه اتاقش رفت تا لباسش رو عوض کنه. من هم به آشپزخونه رفتم و  مادرم

 پدرم گرفتم و گفتم : یرو جلو ییچا ینیزدم. س

 ؟یکرد کارایبابا. چ یخسته نباش ـ

 رو برداشت و گفت: ییچا پدرم

 شه. یداره ساخته م یقرارداد مهم بستم. شهرک تازه ا هی. زمیعز یمرس ـ

 مبارک باشه . حاال کجا هست؟ ـ

 سمت رامسر. ـ

 . همش جنگله.هیاون جا عال یوا ـ

 خوبه. تشیآره دخترم موقع ـ

 گزاشتم که گفت: ییهم به سمت ما اومد و نشست، براش چا مادرم

 دخترم. یراه انداخت یخوش یچه بو ـ



 سکاندار عشق

242 
 

 ست؟یگرسنه تون ن یراست ـ

 .میرستوران. غذا خورد مینه تو راه رفت ـ

 شام رو آماده کنم. نیگفتم خسته ا ـ

 دستت درد نکنه.  ـ

 رو خورد. به مادرم نگاه کردم و گفتم: شییچا و

 گرفته. ی. مهمونمیدعوت ایدن یمامان فردا خونه  یراست ـ

 ه بود.به من نگفت ـ

 خواست از جانب من مطمئن شه بعد بگه. یم ـ

 ختمیظرف ر یغذا رو تو  دمیرو چ زی. به آشپزخونه رفتم و ممیو صحبت کرد میبا هم نشست یو پدر و مادرم مدت من

کردن از  دستپختم خوردن . بعد از شام  فیتعر یو صداشون کردم . پدر و مادرم به آشپزخونه اومدن و شام رو با کل

و شستم و چراغ ها رو خاموش کردم و به اتاقم  کردمگفتن و رفتن که بخوابن. منم ظرف ها رو جمع  یریشب بخ

 نیبعد چشم هام  سنگ یو شروع به مطالعه کردم. ساعت دمیتختم دراز کش یرفتم و کتابم رو برداشتم و رو

 .دمیشد.کتاب رو بستم و خواب

 شدم.  داریمادرم از خواب ب یبعد با صدا وزر

 .میکار دار یپاشو امروز کل ـدخترم

 گفتم: دیکش یاتاقم رو م یتخت نشستم. رو به مادرم که پرده  یزدم و رو یجام غلت تو

 .ریسالم صبح بخ ـ

 زد و گفت: یبه داخل اتاقم اومد. مادرم لبخند نور

 .ریسالم ظهرت بخ ـ

 مگه ساعت چنده؟ ـ
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 .۱۲ت ساع ـ

 ن؟ینکرد دارمیچرا زودتر ب ـ

 . ومدیدلم ن ـ

 و گفتم: دمیمادرم رو بوس یرو تختم بلند شدم و گونه  از

 قربون مامان مهربونم برم. ـ

 و گفت: شمیو خوردم. مادرم اومد پ ختمیر ریش وانیل هی خچالیبعد از شستن صورتم به آشپزخونه رفتم و از تو  و

 ؟یخور یصبحونه م ـ

 بابا کجاست؟ یخورم. راست یناهار م یدفعه ا هینه مامان،  ـ

 .ومدهیداشت از صبح رفته هنوز ن یکار بانک هیبابات هم  ـ

 شلوغ بوده. یلیحتما خ ـ

 کمکش. میزود تر بر یتون یکار داره، اگه م یهم کل ایکشه. دن یکم کارش طول م هیبهش زنگ زدم گفت  ـ

 .میبر گهیدو ساعت د یکیخواستم بهتون بگم.  یاتفاقا م ـ

 بهتره. پس برو کارات رو انجام بده.  یلیخ یجور نیآره ا ـ

 باشه مامان. ـ

پروازم رو نگاه کردم  ی. تو اتاقم نشستم و برنامه دمیحرف به حموم رفتم و دوش گرفتم و لباس پوش نیبه دنبال ا و

خواست زودتر فردا  یهواش رو کرده بودم! دلم م یلیبهروان تنگ شده بود و خ یپرواز داشتم. دلم برا  ۴فردا ساعت

کردم. کمدم رو نگاه کردم و کت  شیرفتم و آرا نهیآ یجلو وبهش فکر کردم.از جام بلند شدم  ی. مدتنمشیبشه و بب

 ینازک یرو هم برداشتم و شال مشک میرو که  به رنگ قرمز  بود در آوردم و کفش پاشنه بلند مشک یو شلوار راسته ا

فم رو یو شالم رو هم سر کردم و ک دمیشب انتخاب کردم و تو کاور گزاشتم تا اونجا بپوشم. مانتوم رو پوش یرو برا

 یمادرم رفتم. مادرم به من نگاه شیاومدم و پ رونیدوشم انداختم و لباس و کفشم رو هم برداشتم و از اتاقم ب یرو

 کرد و گفت:
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 .یآماده شد ـ

 ؟ادی یم یآره مامان. بابا پس ک ـ

 .می. من هم برم لباس بپوشم برادیتا عصر م میبابات گفت ما بر ـ

رو  نی. ماشمیشد نیو سوار ماش میاومد رونیبرگشت.  از خونه ب یقیاز جاش بلند شد و به اتاقش رفت و بعد از دقا و

 روشن کردم که مادرم گفت:

 .مینر ینگه دار . دست خال یفروش ینیریش هی یتو راه جلو ـ

 میشد ادهی. پمیبود ایدن یخونه  یجلو یو بعد از مدت دمیو شکالت خر ینیریگفتم و حرکت کردم. تو راه ش یچشم

و  میکرد یسالم و احوالپرس گهیبودن. باهم د سادهیدر وا یجلو انایو د ای. دنمیباال رفت یبه طبقه  میو زنگ در رو زد

 . دیپر یم نییباال و پا شیاز خوشحال انای.دمیبه داخل رفت

 و گفتم: انایگزاشتم و رفتم سمت د زیم یو شکالت رو رو ینیریش

 .دلم واست تنگ شده بود.ـ

 تو بغلم و گفت: دیپر

 اد؟یم یک ین یخاله جونم پس ن ـ

 و گفتم: دمیاش رو بوس گونه

 .ادی یزود م یلیخ ـ

 گفتم: انایدر گوش د و

 خاله واست شکالت  آورده. ـ

 گفت: یکودکانه ا یبا شاد انایحرف من د نیا با

 آخ جون شکالت. ـ
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دادم و مانتوم رو در آوردم و  انایبرداشتم و به د زیم یاومد و به ما تعارف کرد. شکالت رو از رو ییچا ینیبا س ایدن

 که اجازه نداد و گفت: میکمک کن ایتا به  دن مینشستن بلند شد یکردم. بعد از کم زونیآو

 کمک. ادیخانوم و شوهرش ب یدستتون درد نکنه االنه که زر ـ

خانوم هم اومد و کارها رو انجام داد.  ی. زرمیکرد یبعد پدرم به همراه محمد اومدن و با اون ها احوالپرس یمدت

و عطر زدم و شالم رو  هم سر  دمیکردم. لباس و کفشم رو پوش ییبایز شیبود که  رفتم تو اتاق و آرا   6ساعت حدود

 گفت: رمدم. با ورود من تو سالن پداوم رونیکردم و از اتاق ب

 ماشاا... به دختر خوشگلم. ـ

 سمت پدرم رفتم، کنارش نشستم و گفتم: به

 باباجونم. یمرس ـ

 گفت: طنتیرو به پدرم کرد و با ش ایهم آماده شده بودن. دن ایو دن مادرم

 ؟یپس من چ ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 . رنینظ یمن هر دو شون ب یدخترا ـ

محمد اومده  یو عمو ونیخاله و پسر خاله ش هما د،یبعد مهمون ها اومدن. از اقوام محمد، شهال خانوم و حم یمدت

کردم.  یاحوالپرس لیفام یاومده بود. الهام هم زنگ زد و گفت که تو راهه. با همه  المیبودن. از اقوام ما هم عمه ل

برخالف  دیدادم! اما رفتار حم دیکه به حم هیبه خاطر جواب رفتار شهال خانوم با من سرد شده بود و احساس کردم

از مهمون  ییرایمشغول پذ وشیخانوم و آقا دار یکرد. زر ینگاهم م شیشگیهم یایمادرش خوب بود و با حجب و ح

 یشوخ طبع و خوش چهره ا یپسر ونیکنه. هما ینگاهم م ونیرم هما یکه م یکردم هر قسمت یها شدن. احساس م

بغلم کرد و  دیمن رو د یاومدن. به استقبالشون رفتم. الهام وقت یسالش بود. الهام و مادرش هم بعد از مدت یبود و س

 گفت:

 خوش رنگه. یلیدالرام لباست خ ـ

 قابل تو رو نداره. ـ
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 .یمرس ـ

که از  پرو  نیبود. بعد از ا دهیپوش یکیو  دامن ش زیکردم. الهام هم بل ییالهام و مادرش رو به اتاق پرو راهنما و

 کردم. یاومدن به داخل سالن بردمشون و اون ها رو به جمع معرف

 .میو مشغول صحبت شد میرفت ایدن شیمادرم رفت و من و الهام هم پ شیالهام پ مادر

 

 22 فصل

 . الهام رو به من کرد و گفت:مینشست یصندل یو رو میاز سالن رفت یبعد من و الهام به گوشه ا یمدت

 .ادی یبهت م یلیو شلوار خ دالرام کت ـ

 .ادی یممنون . لباس تو هم بهت م ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 زاشت! یم ابونیاز عشقت سر به ب دید یلباس م نیاگه بهروان تو رو تو ا یوا ـ

 و گفت: دیحرفش خنده ام گرفته بود. الهام هم خند از

 !نجانیهم ا یخوب یچه پسرا ـ

 نگاهش کردم و گفتم: طنتیش با

 خوبن. یلیدو تا پسر خ نیالهام انتخاب کن. ا ـ

 خورد گفت: یم وهیکه م یدر حال الهام

 کردم. یکار رو م نینبود حتما ا ریاگه دلم گ ـ

 کرد گفت: یاشاره م ونیکه به هما یبعد در حال و

 هست؟ یکنه. ک یپسره نگات م نیدالرام چه قدر ا ـ
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 نداره. یمده. منظورمح یپسر خاله  ونیهما ـ

 کنه.؟! ینداره چرا فقط به تو نگاه م یمنظور ـاگه

و خنده بودن. زنگ  یگزاشته بود و همه در حال شاد ییبایز یقی.محمد موسمیحرف الهام هر دو به خنده افتاد نیا با

. الهام رو به من میدیشن میدر بود کیمتوجه نشد و ما هم چون نزد یبود کس ادیز یقیموس یدر خورد و چون صدا

 کرد و گفت:

 دالرام خودت برو در رو باز کن. ـ

و سرم رو که بلند  دمیجلوم د ییبایجام بلند شدم و به سمت در رفتم. در رو که باز کردم دسته گل بزرگ و ز از

 هریبهروان دچار شوک شدم و همچنان خ دنیکرد. من با د یبهروان تالق یبهت زده  یکردم چشم هام با چشم ها

 دیکنه؟! شا یکار م یجا چ نیکه بهروان ا ودماز من نداشت! تو فکر ب یکردم. حال بهروان هم دست کم ینگاهش م

 برگشت و گفت: شیزود به حالت عاد یلیکار داره؟! بهروان خ ایدن ی هیاومده و با همسا یهم واحد رو اشتباه

 .یسیدر وا یجلو یخوا یتا صبح م ـ

تند به سمت ما  ییبگم محمد با قدم ها یزیبه خودم اومدم و کنار رفتم و تا خواستم چحرف بهروان  نیا دنیشن با

 اومد و گفت:

 .یخوش اومد یعل  ـ

 زد و گفت: یبه سمت بهروان رفت. بهروان لبخند و

 محمد. یمرس ـ

 و گفت: دیگل رو به دست محمد داد و باهم دست دادن. محمد خند و

 .یدی. زحمت کشگهید یخودت گل ـ

کردم که محمد  ینگاهشون م یحرف چیمحمد و بهروان در کنار هم دوباره شوکه شده بودم بدون ه دنیکه از د من

 رو به من کرد و گفت:

 کنم. یم یدالرام معرف ـ
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 دست بهروان رو گرفت و گفت: و

 من. یمیدوست قد یعل ـ

 رو به بهروان کرد و من رو نشون داد و گفت: و

 .من زیدالرام خواهر زن عز ـ

 تازه به خودم اومدم و رو به بهروان کردم و گفتم: من

 .تانیکاپ نیخوش اومد ـ

 گفت: تشینها یب تیبا جذاب بهروان

 ممنون. ـ

 از حرف من تعجب کرد و گفت: محمد

 د؟یشناس یرو م گریمگه هم د ـ

 به من کرد و گفت: ینگاه جذاب بهروان

 محمد.  میهمکار ـ

 گفت: محمد

 چه قدر جالب!  ـ

 به بهروان گفت: و

 .میزن یتو سالن بعد مفصل حرف م میبر ایفعال ب ـ

 و گفت: شمیاومد پ عیو محمد به داخل سالن رفتن. الهام سر بهروان

 .نمیب یدالرام انگار دارم خواب م ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش
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 من که هنوز تو شوکم. ـ

 !نمیب یشده و اشتباه م فیکه بهروان اومد تو فکر کردم چشام ضع دمیاز دور د ـ

 محمد باشه. هیمیکه من دوستش دارم دوست صم یبهروان! کس تانیشه. بهروان، کاپ یالهام باورم نم ـ

 که دستم رو گرفت گفت: یدر حال الهام

 چه خبره.  مینیبب میبر ایحاال ب ـ

 . محمد اومد کنارم و گفت:میالهام به سالن رفت با

 .امی یمن هم االن م یعل شیپ دیبر ـ

 و الهام رو به بهروان کرد و گفت:  میکردم. من و الهام به سمتش رفت یخودم احساس م ینگاه بهروان رو رو ینیسنگ

 . حالتون چطوره؟تانیسالم کاپ ـ

 به من کرد و به الهام گفت: ینگاه مین بهروان

 خوبم. ـ

 اومد سمتمون و رو به بهروان کرد و گفت: ایدن

 کنه. یم فیمد همش از شما تعر. محنیواقعا خوش اومد ـ

 نگاه کرد و گفت: ایبه دن یبا لبخند بهروان

 .نهیب یممنونم. خود محمد خوبه من هم مثل خودش م یلیخ ـ

 در جوابش گفت: ایدن

 .دیکن ییرای. از خودتون پذنیلطف دار ـ

 رو به من کرد و گفت:  و

 بهروان باش. یآقا شیمهمون ها شما پ شیرم پ یدالرام من م ـ
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 گفتم: ایبهروان نگاه کردم و رو به دن به

 .زمیباشه عز ـ

 گفت و ما رو تنها گزاشت. من به مبل اشاره کردم و گفتم: یرفت و الهام هم با اجازه ا ایدن

 .دینیبش دیـبفرمائ

 یشتم. به سر تا پارو گزا ییرایپذ لیانواع و اقسام وسا زشیم یکه من اشاره کردم رفت و من هم رو ییبه جا بهروان

 کرد و گفت: یمن نگاه

 .هی. کافـممنونم

! من هم کنارش نشستم و به میبود یکار طیکه خارج از مح نیبه خاطر ا دیکرد. شا یبا محبت باهام صحبت م بهروان

 نزد. یحرف یکه داشت نگاه کردم اون هم به من نگاه کرد ول ییبایز یچهره 

 اومد و رو به من کرد و گفت: ونینشسته بودم که هما یحرف چیکنارش بدون ه در

 چه خبرا خانوم خلبان؟ ـ

 نبودم و از طرز حرف زدنش تعجب کردم و گفتم: یمیباهاش صم ادیز من

 . ستمیمن که خلبان ن ـ

 سر داد و گفت: یا خنده

 .گهید یهست مایباالخره تو هواپ ـ

 هستم. مایبله تو هواپ ـ

 روشن کرد. یگاریجا شد و سدر کنار من جابه  بهروان

شد. محمد هم اومد کنار بهروان نشست و گرم  رهیمن نشست و به من خ یروبه رو ونیشده! هما یکه عصبان دمیفهم

 بزنم از جام بلند شدم و به سمت الهام رفتم و گفتم: یکه حرف نیصحبت شدن.من بدون ا
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کار  یشده. چ یعصب یلیشده. به نظرم بهروان خ رهیم خمن نشسته و به یاومده روبه رو ونیالهام نجاتم بده. هما ـ

 کنم؟

 گفت: الهام

 شدن نداره که.  یآخه عصبان ـ

 . هیجور نیدونم چرا ا ینم ـ

 امروز رو خوش بگذرون. هیبهش فکر نکن.  ـ

 کنم. یم یباشه سع ـ

 . وقت صرف شام شده بود. الهام اومد و گفت:ایدن شیگذشت و محمد از جاش بلند شد و رفت پ یمدت 

 .ششیدالرام بهروان تنهاست برو پ ـ

 سمت بهروان رفتم و گفتم: به

 .دیکن لیشام م دیبفرمائ ـ

 کرد و با تحکم گفت: یمن رو نگاه یسر تا پا بهروان

 !نیبش ـ

 کنارش نشستم. بهروان کامال به سمت من برگشت و گفت: یحرف چیه بدون

 .دمیرس یا جهینت هیامشب به  ـ

 کنجکاو بهش نگاه کردم که ادامه داد: یبا نگاه من

 !یبزار شیخودت رو در معرض نما یدوست دار یلیکه تو خ ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: یجیگ با

 د؟یطور برداشت کرد نیکردم که ا یمن کار ـ
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 و گفت: دیکش یقینفس عم بهروان

 رنگ لباست به شدت زننده ست. ـ

 حرفش ناراحت شدم و احساس شرم کردم و گفتم: دنیشن با

 بزارم. شیاما من قصد ندارم خودم رو در معرض نما ـ

 گفت: یبا بدجنس بهروان

 دنه؟یچه وضع لباس پوش نیپس ا یاگه قصد ندار ـ

 که بغض کرده بودم گفتم: یحال در

 خب من رنگ قرمز رو دوست دارم.  ـ

 کرد گفت: یروشن م یگاریکه س یحال در

 !یاستفاده کن ییرو هر جا یکه دوست دار یزیشه چ ینم لیدل ـ

 شم. یمنظورتون نم یمن متوجه  ـ

 زد و گفت: یرو به سمت من داد و پوزخند گارشیدود س بهروان

 .یش یخوب متوجه م یلیبه نظرم که خ ـ

 نگفتم.محمد به سمت ما اومد و رو به بهروان گفت: یزیبزنم که با اومدن محمد چ یحرف اومدم

 .میشام بخور میبلند شو بر یعل ـ

خاموش کرد و از جاش بلند شد و به همراه محمد رفت. من هنوز تو جام نشسته  یگاریرو تو جاس گارشیس بهروان

 و گفت: شمیبودم که الهام با دو تا ظرف غذا اومد پ

 بهت گفته؟ یخورده ست. باز چشکست  یلشکرا هیشب افتیدالرام ق ـ

 من گزاشت.بهش نگاه کردم و گفتم: یروبرو زیم یکنار من نشست و غذا رو رو و
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 ترکم. یالهام واقعا  از حرص دارم م ـ

 به من زده گفت: یدونست حتما بهروان حرف یکه م الهام

 دور از جونت.  ـ

 گفتم: یناراحت با

 . با لباس قرمز زننده ت!یداد قرار شیگه خودت رو تو معرض نما یبه من م ـ

 کرد و گفت: یخنده ا الهام

 .یکرد یتعجب م دیگفت با یم نیا ریاگه غ ـ

 چرا؟! گهیالهام تو د ـ

 .ادی یرنگ و لباس چه قدر بهت م نیا یدون یآخه نم ـ

 دلش بخواد بگه. یشه که هر چ ینم لیخب دل ـ

 خورد گفت: یقاشق از غذاش رو م هیکه  یدر حال الهام

 بتراشه. بیخواد واسه خودش رق یدالرام بهروان تو رو دوست داره و نم ـ

 ما شد که الهام آروم گفت: کیبا بشقاب غذاش نزد ونیلحظه هما نیهم تو

 تراشه! یم یـول

 و گفت: ستادیکنار ما ا ونیهما

 شما بخورم؟ شینداره غذام رو پ یاشکال ـ

 که مهمون بود گفتم: نیبه خاطر ا یکه دوست نداشتم ول نیا با

 .دیکنم بفرمائ یخواهش م ـ

 اومد کنار ما نشست و شروع کرد به غذا خوردن. به من نگاه کرد و گفت: ونیهما
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 .نیدیپوش ییبایواقعا لباس ز ـ

 کردم که ادامه داد: تشکر

 ده. یم یمن عاشق رتگ قرمزم. بهم انرژ ـ

 رهیکه در کنار محمد نشسته بود و خ دمیردم و بهروان رو داز غذام رو خوردم و سرم رو بلند ک ینزدم و کم یحرف

زدم و رفتم سمت پدرم. پدرم  ینگاهش کردم و از جام بلند شدم و  به الهام چشمک یکرد. با دلخور یبهم نگاه م

 گفت:

 ؟یدخترم غذا خورد ـ

 بابا. ـآره

 به من نگاه کرد و گفت: پدرم

 جناب بهروان همکارته؟ نیا ـ

 خلبان ماست. ـ

 کارم خوبه؟ طی. تو محادی یبه نظر م یپسر خوب ـ

به پدرم  یتند بهروان چه قدر دوستش داشت! لبخند یحرف ها و رفتارها یدونست که دخترش با همه  ینم پدرم

 زدم و گفتم:

 خوبه. یلیکارم خ طیتو مح ـ

 خدا رو شکر. ـ

سر داد.  یا هیمن گر دنیبه سمتش رفتم. با د عی. سرنیتو سالن بود که سر خورد و افتاد زم دنیدر حال دو اناید

 بلند کردم و بغلش کردم و  گفتم: نیزم یرو از رو اناید

 . گهینکن د هیعشق خاله گر ـ

که  یکه قبال نشسته بودم بردم و همون جور ییرو به جا انای.  دختیبهم نگاه کرد و آروم اشک ر ونشیگر یچشما با

 تو بغلم بود گفتم:
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 کنم. یم هیکنه منم گر هیگر انایاگه د ـ

 من نگاه کرد و گفت: به

 کنم. ینم هیباشه من گر ـ

عطر بهروان به مشامم  یبود. بامحبت  بوسش کردم و آروم اشکاش رو پاک کردم که بو یمهربون یدختر بچه  اناید

 گفتم: انایازش گرفتم و به د عیخورد. به کنارم نگاه کردم بهروان نشسته بود. نگاهم رو سر

 غذا خورده؟ اناید ـ

 سرش رو به عالمت نه تکون داد. بهش نگاه کردم و گفتم: اناید

 .ارمیبمون تا  غذا ب نجایا  ـ

بهروان  دمیبرگشتم د اناید شیپ یو برگشتم. وقت ختمیو براش غذا ر زیگزاشتم و رفتم سمت م یصندل یرو رو اناید

 به بهروان گفت: انایمن و بهروان بود نشستم. د نیکه ب انایمشغول حرف زدن بودن. من هم کنار د انایو د

 ه؟یاسمتون چ ـ

 گفت: یبا مهربون بهروان

 ه؟ی. اسم شما چهیاسم من عل ـ

 زد و گفت: یلبخند اناید

 .اناستیاسم من د ـ

 گفت: بهروان

 .یدار یچه اسم قشنگ ـ

 تشکر کرد و گفت: اناید

 اسم شما هم قشنگه. ـ
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شد. وسط حرفشون رو به  یتر م یخواستن یلیشد خ یبهروان مهربون م ینگاه کرد. وقت انایبه د یبا مهربون بهروان

 کردم و گفتم: اناید

 شامت رو بخور بعد صحبت کن. ایب اناید ـ

 گفت: یرو به بهروان کرد و با لحن ناز اناید

 .دیشما هم با من غذا بخور یعمو عل ـ

 و گفت: دیرو بوس انایسر د بهروان

 ا بخور.من خوردم. شم ـ

! از دمشید یمن بود و من انگار نم یرو با آرامش بهش دادم. نگاه بهروان رو اناید یشد. غذا کیبه من نزد اناید

 به بهروان گفت: یکه غذاش رو خورد  با لحن بامزه ا نیبعد از ا انایدستش ناراحت بودم. د

 د؟یندار ین یشما ن یعمو عل ـ

 زد و گفت: انایبه د ی. بهروان لبخنداوردمیخودم ن یبه رو یخنده ام گرفته بود ول انایاز حرف د من

 ندارم. ین یمن ن زمینه عز ـ

 . میدار ین یآخه ما ن ـ

 گفت: انایکرد و به د یبه من نگاه جذاب بهروان

 .شینیبب ارمی یدار شدم م ین یمن هر وقت ن ـ

 گفت: اناید

 ؟ید یقول م ـ

 . قول مردونه.زمیآره عز ـ

 به بهروان گفت: انایرو تو دستش گزاشت. د انایدست د و

 کنم. یتونم باهاش باز یمن م ادیب ین یگه ن یخاله دالرام م ـ
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 به من نگاه کرد و گفت: بهروان

 خاله دالرامت درست گفته.  ـ

داره و  یو سردش قلب مهربون یکردم. فکر کردم که بهروان بر خالف ظاهر جد ینگاه م انایلذت به بهروان و د با

بعد  یکه در کنارش بودم خوشحال بودم. مدت نیشد. از ا یم یتصور کردم بهروان پدر بشه! و چه قدر پدر جذاب

محمد با  یدست داد و در مقابل اصرارها اهاشاز جاش بلند شد و به سمت محمد رفت و ب یحرف چیبهروان بدون ه

 از من رفت. یاحافظکرد و بدون توجه و خد یجمع خداحافظ
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 23 فصل

و به سالن برگشتم و کنار پدرم نشستم. محمد رو  میبعد مهمون ها رفتن و الهام و مادرش رو هم بدرقه کرد یساعت

 به من کرد و گفت:

 همکار تو باشه. یجالب بود که عل یلیخ ـ
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 تکون دادم و گفتم: یسر

 شه. یخودم هم باورم نم ـ

 خوابوند گفت: یرو م انایکه د یدر حال ایدن

 کرد. یم فیتعر شهیهم یمحمد از عل ـ

 :دیاز محمد پرس مادرم

 ن؟یوقته باهم دوست یلیخ ـ

 به مادرم نگاه کرد و گفت: محمد

رو  گریهمد گهیو د کایبا خانواده ش رفتن آمر یعل یول میباهم بود رستانیتا دب میباهم بزرگ شد یاز بچگ قایدق ـ

دو  یکی. رانیشه اومده ا یم یچند ماه بای. تقرمیشد یو از احوال هم خبردار م میزد یم لیمی. فقط به هم امیدیند

 .میدیرو د گریبارم همد

 زدم و گفتم: یلبخند من

 االن هم که معلوم شد خلبان ماست. ـ

 و گفت: دیخند ایدن

 .یراحت گهیدالرام د ـ

 نی. بعد از امیمن و پدرم به خونه برگشت نیمونه و به خاطر هم یم ایکنار دن یزدم. اون شب مادرم گفت مدت یلبخند

به پدرم گفتم و به اتاقم رفتم. لباسم رو عوض کردم و داخل کمد گزاشتم و دست و  یریشب بخ میکه داخل خونه رفت

محمد بود  یمیکه بهروان دوست صم نی.من از اکردم رو به بهروان فک دمیتخت دراز کش یصورتم رو شستم و رو

 نیبا ا یکرد ازش ناراحت بودم ول یکه در مورد من اون قدر بد فکر م نیبهش داشتم و از ا یشتریب یکیاحساس نزد

 حال باز دوستش داشتم! با فکر بهروان به خواب رفتم.

بود. به  یشده بود و هوا برف دپوشیفس نیسرد شده بود. رفتم کنار پنجره. زم یلیشدم. هوا خ داریخواب ب از

گزاشتم رو به  یم زیم یکه نون رو رو یآشپزخونه رفتم و صبحونه رو آماده کردم. پدرم به آشپزخونه اومد در حال

 پدرم کردم و گفتم:
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 .ریبخ تیزمستون یبایسالم بابا صبح ز ـ

 نشست و گفت: یصندل یرو پدرم

 .ریسالم دخترم.صبح تو هم بخ ـ

 . پدرم تشکر کرد و از جاش بلند شد که گفتم:میآرامش کامل صبحونه رو خورد در

 واست درست کنم؟ یدوست دار یبابا ناهار چ ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 .میبر ایخورم. تو هم ب یمامانت رو ببرم. ناهار هم همون جا م لیخواهرت وسا یرم خونه  یدخترم. م یمرس ـ

 زدم و گفتم: یلبخند بهش

 بابا کار دارم. یمرس ـ

 برگشت و بهم گفت: دوباره

 ؟ یامروز پرواز دار ـ

 رم. یم  ۴ساعت  ـ

 ؟یای یشب م ـ

 .امی یاحتماال م ـ

کرد و رفت. رفتم تو سالن و  یمادرم رو برداشت و داخل چمدون گزاشت و حاضر شد و ازم خداحافظ یلباس ها پدرم

 بود. جواب دادم: ایدن یرو عوض کردم. تلفن خونه زنگ خورد.  از خونه  ونیزیکانال تلو

 سالم. ـ

 گفت: مادرم

  ؟یسالم دخترم خوب ـ
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 خوبن؟ انایو د ای. دننیسالم مامان خوبم شما خوب ـ

 رو بده بابات کارش دارم. یدخترم. گوش میخوب ـ

 اون جا. ادیاالن راه افتاد ب ـ

 ؟یومدیتو ن ـ

 دارم. من امروز پرواز ـ

 باشه دخترم مواظب خودت باش. ـ

و  ختمیخودم ر یبرا یکه غذا آماده شد مقدار نیکردم و رفتم ناهار درست کردم. بعد از ا یمادرم خداحافظ از

اومدم  رونیگزاشتم. از تو آشپزخونه ب خچالیو تو  ختمیر یغذا رو داخل ظرف ی هینشستم و با اشتها خوردمش و بق

 نیی. زنگ در به صدا در اومد. به پادمیپوش مخصوصمکردم و لباس فرم رو به همراه کت  شیو به اتاقم رفتم.  آرا

شدم و سالم  نیپا گزاشتم و سوار ماش یبرف نیزم یو من با دقت رو دیبار یرفتم و در رو باز کردم. برف به شدت م

 کردم.

تکون داد. رو به الهام کردم و دست دادم. الهام دستم رو  یسر شهیل همجواب سالمم رو داد و بهروان هم مث یمیرح

 زد و آروم در گوشش گفتم: یقیفشرد و لبخند عم

 م؟یپرواز داشته باش میتون یهوا م نیبه نظرت تو ا ـ

 گفت: یبا حالت بامزه ا الهام

 چه خبره. مینیبب میفکر نکنم. بر ـ

 یقدم سست و آروم نیتوجه به زم یو من ب میشد ادهیپ نیو از ماش میبود ینیبعد در فرودگاه امام خم یساعت

خودش رو به من  عیبخورم بهروان سر نیشد! تا خواستم زم یمن خال یپا ریز نیبرداشتم که احساس کردم زم

حرکت تپش قلب گرفتم  نیخورد! با ا مگرمش به صورت یو هوا نگه داشت. عطر و نفس ها نیزم نیرسوند و من رو ب

 به من کرد و گفت: ینگاه سوزان سادمیخودم وا یمطمئن شد که تو پا یو احساس کردم صورتم گر گرفته. وقت

 سُره! قدم هات رو محکم بردار. یلیخ نیزم ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش
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 .تانیممنونم کاپ ـ

 .ستیبه تشکر ن یاجیاحت ـ

 یپرواز یکرو م،ی. وارد اتاق شدمی. من و الهام هم به دنبالش رفتمیرفت نگیفیمحکم به داخل اتاق بر ییبا قدم ها و

 زد وگفت: یما و لبخند شیاومد پ یرفت. بهار شیهم اومده بودن. بهروان به سمت صندل

 .دیشم که تو مراسم ما شرکت کن یخوشحال م یلیخ ـ

 هم به الهام داد.  یکیبه من و  یکیکارت دعوتش رو در آورد و  و

 لبخند زدم و گفتم: بهش

 . میای ی. حتما مزمیعز یمرس ـ

 یبود. بعد از مدت ندهیآ یهفته  یمراسم برا م،یداخل پاکت رو نگاه کرد یهم تشکر کرد. بعد از رفتن بهار الهام

رو بهش داد و  یپرواز ستیبه سمت بهروان رفت و ل کبختی. نمیکرد یبه اتاق اومد و باهاش احوالپرس کبختین

 میکه داشت یحضور همه اعالم شد بهروان راجب سفر هک نیبا هم کردن. کرو نگران پرواز بودن. بعد از ا ییصحبت ها

 یرو  با مسئول برج مراقبت صحبت کرد و ساعت نی. از ادید یرو مناسب پرواز نم ییآب و هوا تیصحبت کرد و وضع

که صحبت هاش  نیانداختن تا حداقل بارش برف قطع بشه. پروازمون به ارمنستان بود. بعد از ا ریپرواز رو به تأخ

 . الهام بهم نگاه کرد و گفت:میما  به حالت آماده باش بود ،تموم شد

 .هیبه نظرم پرواز خطرناک ـ

 کردم و گفتم: دییرو تا حرفش

 بشه. قطع گهیساعت د هیباره. فکر نکنم تا  یداره م یدیبرف شد ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 دالرام بازم که بهروان نجاتت داد. ـ

 حرکت بهروان افتادم و گفتم: ادی

 وگرنه دست و پاهام شکسته بود. دیبه موقع رس یلیخ ـ
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 آشناتم در اومد. ییجورا هیدالرام  ـ

 از مهمون ها باشه. یکیکه بهروان  دیرس یوقت به فکرم نم چیآره ه ـ

 و گفت: زد یچشمک الهام

 به نظرم روابطش باهات بهتر بشه. یول ـ

 حرف الهام خنده ام گرفته بود. بهش گفتم: نیا از

 زد معلوم بود. شبیکه د ییاز حرف ها ـ

 اونا که به خاطر دوست داشتنش بود. ـ

من هم گفتن  شنیهمه اعالم شد. پوز شنیها رو اعالم کنه. پوز شنیکرد و ازش خواست پوز کبختیرو به ن بهروان

نگاهم کرد. به الهام  تیعوض شده بود تعجب کردم و به بهروان نگاه کردم که با جد تمیکه مسئول نیانانس بود. از ا

 گفتم:

 مثل قبل باشه؟ شنمیخواد پوز یبه نظرت چرا  نم ـ

 کرد و گفت: یفکر الهام

 خواد خسته ت کنه. یبه نظرم نم ـ

 .ارمی یدونم؟ من که از کاراش سر در نم یچه م ـ

کردم شد و بارش برف قطع شد. برج مراقبت به بهروان اعالم کرد که بارش برف  یکه فکر م یزیبعد  خالف چ یساعت

کرد.  یبرن و خودش هم ما رو همراه مایشه پرواز کرد. بهروان از کرو خواست که به داخل هواپ یقطع شده و م

. مسافران میمربوطه رو انجام داد یو کار ها میرفت مایپرواز کردن. به داخل هواپ یرو آماده  نیزم ینیزم یروهاین

نشسته بودم و انانس  یصندل یرو گفتم و رو ییبلند شد و انانس  خوشآمد گو مایبعد هواپ یشدن. مدت مایوارد هواپ

به صدا در اومد،  یبودم که زنگ گل یاز مسافران انجام شد. داخل گل ییرایکردم. پذ یمربوطه رو هم اعالم م یها

 بهروان به گوشم خورد:   یرو برداشتم و صدا یگوش

 . میداشته باش یفرود اضطرار زیتو تبر میکم و بارش برف مجبور دید لیبه دل ـ
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 گفتم: عیسر

 انانس رو اعالم کنم؟ ـ

 گفت: دیمن رو شن یکه صدا نیاز ا بعد

 .یکردم تو مسافرامون رو به آرامش دعوت کن یکه من اعالم فرود اضطرار نیخوام بعد از ا یازت م یمحمد ـ

 . تانیبله کاپ ـ

وضع آشنا  نیو با ا میداشت یفرود اضطرار یخلبانمون بود چند سر یاعتماد تانیکه کاپ یارتباط قطع شد. زمان و

 یفرود اضطرار میناچار یجو تیخوش و پر آرامشش اعالم کرد که بنابر وضع یبهروان با صدا ی. بعد از مدتمیبود

 .نو از مسافرا خواست که آرامش خودشون رو حفظ کن میداشته باش

شد و مسافران احساس ترس کردن و  جادیا نیدر کاب یپخش شد همهمه ا نیبهروان داخل کاب یکه صدا نیاز ا بعد

اومد  شمیالزم رو گفتم. الهام پ یها هیخودم رو انجام بدم . من هم توص تیأمورنگران شدن و االن نوبت من بود تا م

 و گفت:

 نگرانن.  یلیمسافرا خ ـ

 در ادامه گفتم: من

 راحت بشه. الشونیتا خ مینیش یانشاا... زود تر م ـ

 زید فرودگاه تبربان یمسافران و وارد بودن بهروان، رو یو بعد از استرس فراوان از سو یاز مدت زمان کوتاه بعد

 مایمسافران از هواپ یکردن. بعد از مدت یم فیتعر تانیبلند شده بود و همه از کاپ یمسافران از شاد ی. صدامینشست

 تیهم به جمعشون ملحق شد. با خواست خدا و درا کبختیاومدن. ن رونیب تیاز کاکپ یعیشدن و بهروان و سم ادهیپ

و دوباره به ارمنستان  میموند یم زیرو در تبر یچند ساعت دیبا یجو تیوضع لیو  به دل میداشت یبهروان فرود خوب

بارش  وسردتر از تهران  یلیخ زیتبر ی. هوامیو به داخل فرودگاه رفت میشد ادهیپ مای. به همراه کرو از هواپمیرفت یم

فرودگاه به داخل اومدن و از کرو  نیاز مسئول ی. با ورود ما تعدادمیبود. به داخل اتاق مخصوص رفت دتریبرف هم شد

ما آماده  یکه برا یکردن و از ما خواستن تا مساعد شدن هوا به هتل یبهروان تشکر و قدر دان ژهیبه و یپرواز ی

. میو به هتل رفت میمربوطه شد نیو سوار ماش میاز فرودگاه خارج شد و. بهروان از اون ها تشکر کرد میکرده بودن بر
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 میکه وارد اتاق شد نیشده رفتن. بعد از ا نییتع یکرو هم به اتاق ها هیو بق میرفت یبه داخل اتاق من در کنار الهام

 الهام رو به من کرد و گفت:

 بود. یپرواز پر استرس ـ

 از دست رفته بود گفتم: میکه انرژ یهم درحال من

 مشکل بود. یلیخ زیتبر زیبسته و ل خیواقعا نشستن تو فرودگاه  ـ

 نشست گفت: یکه م یحالدر   الهام

 رو تو کنترل خودش قرار بده . مایخوب تونست هواپ یلیبهروان واقعا خ ـ

 . الهام گفت:دمیتخت دراز کش یبه سمت تخت رفتم و رو من

 چه خبره؟ نمیبب نییمن برم پا ـ

 کم استراحت کن بعد برو. هی ـ

 شد گفت: یکه از جاش بلند م یدر حال الهام

 دالرام. ستمیخسته ن ـ

زنگ خورد،  میکه داشت فکر کردم. گوش ییاز اتاق خارج شد و من چشم هام رو بستم و به بهروان و توانا الهام

 بهروان بود. بالفاصله جواب دادم:

 .تانیکاپ دیبفرمائ ـ

 گفت: نیدلنش یکرد و با لحن یمکث بهروان

 ازت تشکر کنم. یکه به مسافرها داد یزنگ زدم به خاطر آرامش ـ

 خوشحال شدم و گفتم: یلیداشت خ تیکه انجام داده بودم رضا یبار از کار نیاول یکه برا نیا از

 !نیکه داشت یاز شما تشکر کنم به خاطر فرود خوب دینکردم، من با یمن که کار ـ

 گفت: بهروان
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 ممنونم. ـ

 بار گفت: نیاول یبرا و

 خداحافظ. ـ

مهربون  یواقع یبه معنا یجد ی. بهروان در ظاهردمیگنج یپوست خودم نم یتو یرو قطع کرد. از خوشحال یگوش و

 یگرفتم و رو یفوق العاده ا یصداش انرژ دنی! با شندیشد فهم یو زنگ زدن االنش م  انایبود و از صحبت هاش با د

 تخت گفت: یمن رو دنیگذشت و  الهام اومد تو اتاق و با د یقیتخت نشستم.  دقا

 نکنم. دارتیرو تو قفل انداختم تا ب دی. آروم کلیدیفکر کردم خواب ـ

 گفتم: جانینگاه کردم و با ه بهش

 الهام بهروان زنگ زد. ـ

 کارت داشت؟ یچ ؟یگ یراست م ـ

 که به مسافرا دادم ازم تشکر کرد. یزنگ زد و به خاطر آرامش ـ

 شوکه شد و گفت: الهام

 . وفتهی یبهروان داره کم کم راه م نیـا

 باهام حرف زد. نیالهام چه قدر مت یدون ینم ـ

 ؟یگفت یتو چ ـ

 .نیایفرود ب دیتونست تیکه تو اون وضع نیرو شما انجام داد یمنم گفتم کار اصل یچیه ـ

 .یخوب گفت یلیخ ـ

 به الهام کردم و گفتم: رو

 چه خبر؟ نییاز پا یراست ـ

 اطالع بده. تانیه کاپکه گفت قرار هیبود ازش سوال کردم برنامه پرواز چ نییپا کبختین ـ



 سکاندار عشق

267 
 

 پس هنوز مشخص نشده. ـ

 فعال که نه. ـ

رو  یدنیکه نوش نی. بعد از اختمیخودم و الهام ر یبرداشتم و برا یدنینوش خچالیتخت بلند شدم و از  یرو از

 بار دوم زنگ زده بود. جواب دادم: یزنگ خورد. بهروان بود برا می. گوشمیخورد

 الو سالم. ـ

 گفت: عیسر بهروان

 فرودگاه. میر یم نیباش نییپا گهیساعت د مین ـ

 قطع کرد. الهام گفت: و

 ؟یبود؟ چرا قطع کرد یک ـ

 لبخند گفتم: با

 بهروان بود. ـ

 که تعجب کرده بود گفت: الهام

 گفت؟ یــچ

 .میباش نییپا گهیساعت د میگفت تا ن ـ

 زنه؟ یزنگ م کبختیجور مواقع ن نیچرا خودش بهت زنگ زد؟ تو ا ـ

 کرد و با لبخند ادامه داد: زیرو ر چشماش

 خواد صدات رو بشنوه. چون دوست داره! یکه م نیبه خاطر ا ـ

 م گرفت و گفتم: خنده

 .نییپا میپاشو حاضر شو بر اتیحدس نیا یبه جا ـ
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 . میرفت نییو به همراه الهام پا دمی. من لباس فرمم رو پوشمیکرد دیرو تمد شمونیو آرا میو الهام بلند شد من

 

 

 

 

 

 

 

 24 فصل

 یزد با گوش یکه قدم م ی. کرو همه حاضر بودن و بهروان در حالمیرفت یو به سمت الب میشد ادهیآسانسور پ از

 به سمت ما اومد و رو به من کرد و گفت: کبختیمن بود. ن ینگاهش رو تیکرد و تو اون وضع یصحبت م

 م.خوبتون ازتون ممنون یبه خاطر صحبت ها یخانوم محمد ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 ام بود. فهیوظ ـ

 گفت: کبختیدر کنار من خودش رو به ما رسوند و رو به ن کبختین دنیبا د بهروان

 اومده؟ نیماش ـ

 گفت: کبختین

 منتظره. رونیب نیبله ماش ـ

 کرد و گفت: یبه من نگاه کوتاه بهروان



 سکاندار عشق

269 
 

 .میپس حرکت کن ـ

. در داخل سالن میو به سمت فرودگاه حرکت کرد میشد نی. بارش برف قطع شده بود. سوار ماشمیهتل خارج شد از

رو به کرو کرد  طیشرا حیبا برج مراقبت و توض یی. بهروان بعد از صحبت هامیفرودگاه به اتاق مخصوص شرکتمون رفت

 و گفت:

 .رهیگ یها صورت نم شنیتو پوز یرییپرواز تغ نیتو ا ـ

. دمید یم شتریرو داشتم تا بهروان رو ب تیکاکپ تیخواست که مسئول یدلم م یبودم. ول یراض شنمیاز پوز من

به وجود اومده بود  یجو تیکه به خاطر وضع یچند ساعته ا ری. مسافران هم با تأخمیرفت مایبعد به داخل هواپ یمدت

بهروان تو  یمن صدا یرو گفتم  بعد از صحبت ها ربوطهبلند شد و من انانس م مایشدن. هواپ مایوارد هواپ یبا خستگ

 که داشتن تشکر کرد. یمسافران پخش شد که از مسافران به خاطر صبر نیکاب

 یرو تو ذهنم مرور م ینشسته بودم و مراحل اضطرار یصندل یاز مسافران شروع شد و من رو ییرایبعد پذ یمدت

رفتم و  نیخارج شدن و من هم به داخل کاب مایفران از هواپ. مسامینشست روانیدر فرودگاه ا یکردم. بعد از ساعت

رفت و بهروان  یعیبه سمت سم یشدن. بهار خارج تیاز کاکپ یعیدادم. بهروان و سم یمربوطه رو انجام م یچک ها

که  نیمن ثابت موند! من از ا یبود که نگاهش رو ینشست. و با نگاهش به دنبال کس نیکاب یجلو یصندل یهم رو

وارد  کبختیبعد ن یرفتم. مدت یو سرم رو برگردوندم و به سمت گل دمیاون نگاهش کنم خجالت کش یبخوام پا به پا

داشت. بهش نگاه  یذهن یریدرگ یلیکرد. به نظر خ یبگن رفتار م یزیخوان چ یکه م ییها مشد و مثل آد یگل

 کردم و گفتم:

 کبخت؟ین یاومده آقا شیپ یمشکل ـ

 به من کرد و گفت: ینگاه کبختین

 بهتون بگم. یزیخواستم چ یوجه. فقط م چینه به ه ـ

 .دیخبر بودم گفتم بفرمائ یمن که از همه جا ب ـ

 گفت: یبا کالفگ کبختین

 یرو یخواستم ازتون درخواست کنم که  مدت یبود م ومدهین شیپ طشیخوام بهتون بگم اما شرا یوقته م یلیخ ـ

 . من به شما...دیمن فکر کن
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 کبختیحرفش رو ادامه نداد و به بهروان که پر از خشم بود نگاه کرد. بهروان رو به ن کبختین یورود بهروان به گل با

 گفت: یکرد و با بدجنس

 خارج شن. مایحرف زدن  کرو رو آماده کن تا از هواپ یجا کبختین ـ

 که انتظار اومدن بهروان و اون برخورد رو نداشت گفت: کبختین

 .تانیبله کاپ ـ

 شد و گفت: کمیبه من نگاه کرد و نزد انهیبه من کرد و رفت. بهروان پرخاشجو یبا شرم نگاه و

 !ست؟ین یدلدادگ یکار جا طیمح یدون یرفتار ها رو بهت گوشزد کنم. تو نم یسر هی دیبا ـ

 یسیلبش گزاشت و ه یبزنم و از خودم دفاع کنم که انگشت سبابه ش رو رو یتموم شدن حرفش خواستم حرف با

نشون بدم و فقط از  یعکس العمل چیاتفاق افتاد که نتونستم ه عیسر یبه قدر انیجر نیخارج شد. ا یگفت و از گل

تونستم نفس  یشم و نم یدارم خفه م دمنشستم. احساس کر یصندل یکه در من به وجود اومده بود رو یسست یرو

 یکه نتونستم از خودم دفاع کنم عصب نیحالم بد شده بود! از ا که نسبت به من داشت یبکشم. از قضاوت نادرست

بکشه نگران  شیبحث رو پ نیبخواد ا کبختین یروز هیکه  نیاز ا شهیو حرفاش افتادم. هم کبختین ادیشده بودم. 

بود که  نیهم ا گهید لیدم ناراحتش کنم و دل یکه بهش م یخواست با جواب منف ینم لمکه د نیبودم. به خاطر ا

سرم رو بلند  یگل یتو یدستام گرفتم. با ورود کس یبود! سرم رو تو کبختین شیمن دلش پ یمیالهام دوست صم

 کردم الهام بود. اومد سمتم و گفت:

 م؟یبر یایچرا نم ـ

 شده گفت: قیمن دق یبه چهره  بعد

 افتاده؟ یدالرام اتفاق ـ

 تکون دادم و گفتم: یرو به عالمت منف سرم

 کم خسته ام. هیط نه فق ـ

خواستم الهام رو ناراحت کنم. به زور  یکردم و نم یم فیرو تعر کبختین انیبه الهام جر دیاز جام بلند شدم. نبا و

 زدم و گفتم:  یلبخند
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 .میبر ـ

سرد بود،  یلیارمنستان هم خ ی. هوامیخارج شد ماینگاه کنم به همراه کرو از هواپ کبختیکه به بهروان و ن نیا بدون

 !نمشیبب نیاز ا شتریخواستم ب یبودم و نم یدوست داشتم زود تر به هتل برسم. از دست بهروان شاک

. به میصبح پرواز برگشت رو انجام بد 5و ساعت  میدر هتل بمون ی. قرار بود چند ساعتمیدیبه هتل رس یاز مدت بعد

تخت  یلباس فرم رو در آوردم و رو م،یکه داخل رفت نیاز ا. بعد میکه به ما داده شده بود رفت یهمراه الهام به اتاق

 . الهام رو به من کرد و گفت:دمیدراز کش

 دالرام حالت خوبه؟ ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 شم.  یکنه. استراحت کنم بهتر م یکم سرم درد م هی ـ

 بهت بدم؟ یخور یقرص م ـ

 شم. یخوب م زمینه عز ـ

 بودم جواب دادم: دهیتخت دراز کش یزنگ خورد. مادرم بود. همون طور که رو میگوش

 سالم مامان. ـ

 نگران شدم. یومدیکه ن نیبه خاطر ا ؟یسالم دخترم خوب ـ

 نگران نباش مامان. من خوبم.  ـ

 دخترم؟ ییکجا ـ

 داشت. ریکم تأخ هی مایمن ارمنستانم. هواپ ـ

 ؟یگرد یبر م یک ـ

 ن؟یرسم خونه. شما خوب یم   8...ـانشاا

 راحت شد. المی. خمیما هم خوب ـ
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 سالم برسون. ـ

 .یسالمت باش ـ

 زد و گفت: یکردم. الهام لبخند یمادرم خداحافظ از

 زنده م؟ ایمردم  نهیزنه بب یزنگ نم هیدالرام مامان من  ینیب یم ـ

 بهش کردم و گفتم: رو

 راحته. الشونیکه خ نیواسه ا ـ

 شد گفت: یاز جاش بلند مکه  یدر حال الهام

 ارم؟یب نییبرات از  پا یخوا ینم یزیطوره. چ نیآره هم ـ

 ؟یبر یخوا یم یواسه چ نییپا ـ

 گفت: دیخند یکه م یدر حال الهام

 باشم. ششیکم پ هی یبهونه ا هی. برم به نهییپا کبختین ـ

 ختهیکس رو نداشتم. سرم در حال انفجار بود و  اعصابم بهم ر چیه یرفت. حوصله  رونیزد و از اتاق ب یچشمک  و

تخت  یرو عیفرصت بودم تا تنها باشم و به بهروان زنگ بزنم و جواب حرف و رفتارش رو بدم! سر نیبود. منتظر ا

و  یجد یشده بودم که صدا دیجوابم رو بده ناام که نیبهروان رو گرفتم. چند بوق خورد و از ا ینشستم و شماره 

 :دمیشن یسردش رو تو گوش

 شنوم. یم ـ

 بهش گفتم: تیحال با عصبان نیبا ا دیبه تپش افتاد و تنم لرز قلبم

 !دیخواد رو بگ یکه دلتون م یزیهر چ  نید یکه به خودتون اجازه م نیهست یادب یشما آدم ب ـ

 و گفت: دیحرف من پر انیم

 ضعفه مخصوصا در برابر خانوم ها! هیادب در واقع  تیمن نبوده، به نظر من رعا لیوقت از فضا چیادب ه تیرعا ـ
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 تعجب گفتم: با

 دونم. یادب رو ضعف نم تی. من رعاستیطور ن نیادب ضعفه؟! اصال هم ا تیرعا ـ

 با خشم گفت: بهروان

 ندارم.  یمن به نظر تو کار ـ

 که تو صدام بود گفتم: یبلند و با بغض یهم با صدا من

 !دیو راجب من به اشتباه قضاوت کن دیطور برخورد کن نیبا من ا دیشما حق ندار ـ

 گفت: یبه تند بهروان

 قضاوت؟! ـ

 شده بود گفت: یکه کامال جد یبعد در حال و

 .یدم رفتارت رو اصالح کن یرو گفتم و به تو هم تذکر م دمیو شن دمیکه د یزیمن چ ـ

بودم  یتر شده بود و مثل اسفند دیشد تمین بود که حالم رو گرفته بود. عصبانبهروا نیتماس رو  قطع کرد! دوباره ا و

گذشت و به خودم اومدم و  به خاطر  یافتادم. مدت هیبه گر صالیکرد. از حالت است یبود و جلز و ولز م شیکه تو آت

به  نهیرو شستم. تو آو صورتم  ییبلند شدم و رفتم دستشو تخت یاز رو نهینب تیوضع نیکه الهام من رو تو ا نیا

 یتخت افتادم و دستم رو رو یپف کرده بود. دوباره رو ادیز ی هیخودم نگاه کردم چشم هام قرمز شده بود و از گر

 ینمشدم.  داریزد از خواب ب یالهام که من رو صدا م یبه خواب رفتم. از صدا یچشم هام گزاشتم و از شدت ناراحت

 تختم نشست و گفت: یبودم. الهام رو دهیرو خواب یدونستم چند ساعت

 بلند شو دالرام.  ـ

 گفتم: یآروم به

 ساعت چنده؟ ـ

 .۳ساعت  ـ

 حالت بهتر شد؟ ـ
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 آره الهام خوبم. ـ

 تخت بلند شد و گفت: یاز رو الهام

 .میبر میحاضر ش ـ

 شم. یباشه االن بلند م ـ

گم به بهروان افتادم و ناراحت شدم. دهنم خشک و زن شیچند ساعت پ ادیرفت. از جام بلند شدم و  نهیبه سمت آ و

 و به الهام گفتم: دمیبرداشتم و نوش یا وهیآب م خچالیشده بود از داخل 

 ؟یخور یم وهیآب م ـ

 شدم خوردم.  داری.من بـ

 کردم. رو به الهام کردم و گفتم: یتند شیرو شستم و صورتم رو خشک کردم و از لج بهروان آرا میو رو دست

 کبخت؟ین شیپ یالهام رفت یراست ـ

 رو به من کرد و گفت: الهام

 تو خودش بود. یلیرفتم اما خ ـ

 و گفتم: اوردمیخودم ن یبه رو هیدونستم علتش چ یکه م من

 چرا؟ ـ

 .اوردمیمن هم سر در ن ـ

 حتما خسته بوده. ـ

 ناراحت شده بود که اون قدر گرفته بود. یزینبود. انگار از چ یکه داشت از خستگ ینه دالرام حالت ـ

 زد و گفت: یبه من کرد و سوت ی. الهام نگاهدمیفرمم رو پوش لباس

 .ادی یبهت م شیآرا نیچه قدر ا ـ
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 زدم و گفتم: یلبخند

 .یمرس ـ

کرده  روزیکه د یینشسته بود. بعد از صحبت ها یتو الب کبختی. نمیرفت نییو با هم به پا دیهم لباسش رو پوش الهام

. می. بهش سالم دادمیرفت کبختیالهام من رو به سمتش کشوند و به سمت ن ی. ولدمیکش یبود ازش خجالت م

 زد و گفت: یکه الهام گفته بود در اومد و لبخند یما از اون حالت دنیاز د کبختین

 م؟یصبحونه بخور دیدار لیم ـ

 خواستم اما الهام گفت: ینم من

 . میخور یمعلومه که م ـ

و  میبه داخل رستوران رفت کبختی. ما به همراه نمیاز جاش بلند شد و اشاره کرد که به داخل رستوران بر کبختین

نشست. الهام کنار   یصندل یرفت و ما هم به دنبالش و رو یبه سمت کبختی. نمیدیکرو رو مشغول خوردن صبحونه د

گزاشتن.  زیم یصبحونه رو آوردن و رو یبعد از مدت و میالهام نشستم. به گارسون سفارش داد یو من روبرو کبختین

و شروع به هم  ختمیشکر ر مییهم جواب الهام رو داد. من هم داخل چا کبختیو ن دیپرس یسوال کبختیالهام از ن

 ینگاهم کرد. اخم کوچک ضیمن نشست و با غ ییجلو زیکه تو م دمیزدن کردم، سرم رو بلند کردم و بهروان رو د

از جاش بلند شد ماهم  کبختیکه صبحونمون تموم شد. ن نیرو خوردم و بعد از ا مییتوجه به بهروان چاکردم و بدون 

به بهروان از  یو شروع کرد باهاش صحبت کردن. من بدون نگاه دیبرگشت و بهروان رو د کبختی. نمیبلند شد

 و گفت: شمینشستم. الهام اومد پ یرستوران خارج شدم و تو الب

 ؟یرا به بهروان سالم نداددالرام تو چ ـ

 حرص گفتم: با

 ده. من چرا بهش سالم بدم! یاون جواب سالم نم یوقت ـ

 کنارم نشست و گفت: الهام

 .دمیلحظه از نگاهش بهت ترس هی یرفت یتو کار خودت رو بکن. منتظر اون نباش که جواب سالم بده.  وقت ـ

 که تو صداش بود گفت: یبا طنز و
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 دالرام واقعا وحشتناک بود. از ترسم دو بار بهش سالم دادم! ـ

آورده بود با  نییکه دو بار به بهروان سالم داده بود و اون هم دو بار سرش رو پا نیحرفش به خنده افتادم. از ا نیا با

 .دمیبلند خند یصدا

 که خودش هم خنده اش گرفته بود گفت: الهام

 بخند. دالرام تو رو به جون من آروم  ـ

 حرکتت خوب و خنده دار بود. یلیآخه خ ـ

 ده! یو کار دستمون م ادی یاالن بهروان م ـ

اومد خنده م قطع شد  و از جام بلند شدم و به سرفه افتادم.  یتند به سمت ما م ییبهروان که با قدم ها دنید با

کرد تن  یگوشم م کیکه  صورتش رو نزد یپر غضب به من نگاه کرد و در حال یو با چشم ها دیبهروان به ما رس

 که فقط من بشنوم گفت: یآورد و طور نییصداش رو پا

 بدم! صلهیکه دستم رو روت بلند کنم، ف نیرو بدون ا هیقض نیواقعا معجزه ست من بتونم ا ـ

بود  نیآدم خشمگ کیبودم، فقط  دهیند نیچن نیهرگز اون رو  ا یبودم ول دهیمختلف د یبهروان رو در حالت ها من

من بلند کنه! بهروان سرش رو  یکنه و دستش رو رو یرو عمل دشیاز تهد یخواد حداقل کم یم دیرس یو به نظر م

 فشرد، اشاره به صورتم کرد و گفت: یکه دندون هاش رو به هم م یبه عقب برد و در حال

 کمترش کن. ـ

 ل حرف بزنه.رفت تا با مسئول هت شخوانیازم فاصله گرفت و به سمت پ و

 بودم الهام به سمتم اومد و گفت: سادهیتو جام وا رتیهنوز تو مشامم بود. با ح عطرش

 ؟یدالرام چرا مثل روح شد ـ

 بزنم. الهام دست من رو گرفت و گفت: یحرف نتونستم

 .ارنیب یدنیتا بگم برات نوش نیبش ایدختر ب یشد خیـ 

 بره که دستش رو گرفتم و گفتم: خواست
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 خوام. ینم یچیمن ه ـ

 بهت گفت؟ یدالرام چ ـ

کردم. در  ینگاهش رو حس م ینیکه زده بود تو بهت بودم و سنگ یکه انجام داده بود و حرف یبه خاطر حرکت  هنوز

 گفتم: دمیکش یم یقیکه نفس عم یحال

 کنه. یالهام االن داره ما رو نگاه م ـ

 .یگ یبعدا م زمیباشه عز ـ

 ریمعلم سخت گ کی. بهروان مثل میو به فرودگاه رفت میاز هتل خارج شد یقیاومدن و بعد از دقا یهمه به الب کرو

کرد  یکه م ییصحبت ها نیها رو گفت که مثل قبل بود. در ح شنیپوز کبختیالزم رو کرد و در آخر ن یصحبت ها

 گهیده بودم. اون هم دش رهیخ ینقطه ا یکه حواسم بهش نبود و رو یکردم در حال یمن به حرف هاش گوش م

کردم  یبلند شد. سع مای. مسافران داخل شدن و  هواپمیشد مایکه کرد سوار هواپ یینزد.  بعد از صحبت ها یحرف

 تیمن مسئول کاکپ تیوضع نیکردم که تو ا یتو صدام بود. خدا رو شکر م یانانس رو خوب بگم اما به نظرم بغض

 و گفت: شمیفکر ها بودم که الهام اومد پ نیازش دلخور بودم. تو ا یکرده بود و حساب فتاربد باهام ر یلی. خستمین

 حالت خوب نباشه. دیفکر کردم شا دمیدالرام صدات رو که شن ـ

 .ستمیآره الهام خوب ن ـ

 کردم تا آروم شم. الهام نگرانم شد و گفت: هیاز اشک شد. گر سیچشم هام خ و

 بهت گفته؟ یچ ـ

 اگه دستم رو روت بلند نکردم معجزه بوده! گفت تا االن ـ

 گفت: یبا ناراحت الهام

 ! دنه؟یها به خاطر بلند خند یبد رفتار نیا یهمه  یعنی ـ

 دونم. یواقعا نم ـ

 زد و گفت: یپوزخند الهام
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 رفتارش بهتر بشه! دیآشنا از آب  در اومده شا ییجورا هیکه با شما  نیخودم گفتم به خاطر ا شیمن پ ـ

 و گفتم: دمیحرص خند یرو از

 بدترم شده. چیبهتر نشده که ه ـ

اومد کنارم و  کبختیبعد ن یاز بابت من راحت شد رفت. مدت الشیکه خ نیهام رو پاک کردم. الهام بعد از ا چشم

 گفت: دیحالم رو د یوقت

 ؟یحالتون خوبه خانوم محمد ـ

 آوردم و گفتم: نییرو پا سرم

 بله خوبم. ـ

 گفتن حرفم نبود. یبرا یجا مکان خوب نیا دیکنم شا یخواستم ازتون عذر خواه یم ـ

 کردم و گفتم: کبختیرو به ن میجا صحبت کن نیخواستم ا یکه نم من

 کنم. یخواهش م ـ

 کنم. یبعدا باهاتون صحبت م ـ

نشست. بعد از خروج  نیزم یرو مایبعد هواپ یمربوطه رو هم گفتم و مدت یمن رفت. انانس ها شیرا گفت و از پ نیا

و به سالن فرودگاه  میشد ادهیپ مایاومدن و از هواپ نیهم به داخل کاب یعیمسافران به سمت الهام رفتم. بهروان و سم

 یم یمنتظر ما بود. برف آروم یمی. رحمیرفت رونی. از سالن بمیفتر ی. من و الهام در کنار هم و پشت کرو راه ممیرفت

شد.  نیبه من بکنه سوار ماش یکه نگاه نیبار  سر نخورم. بهروان بدون ا نیود. دقت کردم که او  هوا هم سرد ب دیبار

پر شده  نیروشن کرد و دودش داخل ماش یگاری. بهروان سمیسالم داد یمی.به رحمیشد نیمن و الهام هم سوار ماش

کردم و با الهام دست دادم و بدون توجه به بهروان از  یخداحافظ یمی. از رحمیدیما رس یبعد به خونه  یبود. ساعت

تخت  یراست به اتاقم رفتم. لباسم رو عوض کردم و رو هیشدم و به داخل خونه رفتم. در رو باز کردم و  ادهیپ نیماش

 یاز خودم دورش م دیبهش ندارم و با یگفتم که من حس خاص یم کبختینبه  دیفکر کردم. با کبختیافتادم و به ن

تونست به شخص  یم هیکه نظرم نسبت به اون چ دیفهم یم کبختیکردم. اگه ن یالهام باز م یردم و  راه رو براک

 بهتر از الهام بود! یفکر کنه و اون شخص چه کس یا گهید
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تونستم دوستش نداشته باشم.  یراحت شد بهروان به فکرم اومد. نم کبختیکه از بابت ن المیگفتم. خ یبهش م دیبا

 یآخر انیتو جر دیدونم شا یبرطرف بشه. نم میو ناراحت یتا دلخور دیکش یطول م یزش دلخور بودم و مدتاما ا

حساس بود و دوست نداشت زن بلند بخنده.  تحرک نیو اون هم نسبت به ا دمیمقصر بودم. به هر حال بلند خند

بود  یم یبراش عاد دیشده بود. اما به نظرم اون هم با ینگرفتن تو رستوران از دستم شاک لیهم به خاطر تحو دیشا

که کردم  ییبوده! با فکر ها شمیهم به خاطر آرا دی! شایداده بود و نه جواب سالم یچون خودش تا به حال نه سالم

م. آب خورد یوانیبرداشتم و با ل یداروها مسکن یشد. از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم و از تو دیسر دردم تشد

تختم دراز  یتو سالن قدم زدم تا خوابم ببره. بعد به اتاقم رفتم و رو یبه اتاق پدر و مادرم سر زدم  خونه نبودن. مدت

 و چشم هام بسته شد. دمیکش

 

 

 

 

 

 

 

 25 فصل

 رو برداشتم مادرم بود.  میکه از جام بلند شم گوش نیشدم و بدون ا داریاز خواب ب یزنگ گوش یصدا با

 سالم. الو مامان ـ

 ؟یسالم دخترم. خواب بود ـ

 شدم. یم داریب دیبا گهیآره مامان. د ـ

 .یاومد نمیزنگ زدم بب ـ
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 .دمیصبح رس ـ

 خواهرت. یخونه  ایب ینداشت یدر رفت و کار تیاگه خستگ ـ

 .امیباز اگه تونستم م یول امیمامان فکر نکنم بتونم ب ـ

 باشه دخترم. غذا درست کن بخور. گشنه نمون. ـ

 باشه مامان. ـ

 فعال خداحافظ. ـ

بهشون فکر  گهیخواستم د یچشم هام اومد. نم یافتاده بود جلو شبیکه د یچشم هام رو بستم و اتفاقات دوباره

بودم. از جام بلند شدم و به  دهیخواب یبود و من حساب 2کنم. چشم هام رو باز کردم و به ساعت نگاه کردم ساعت

 یو خوردم. حوصله  ختمیر وهیآب م وانیل هی خچالیرفتم و صورتم رو شستم و به آشپزخونه رفتم. از تو  ییدستشو

رو روشن  ونیزیزنگ زدم و سفارش غذا دادم و تلو کمونیپختن ناهار رو نداشتم و گرسنه ام بود. به رستوران نزد

نشستم. چند  ونیزیتلو یبعد غذا رو آوردن. غذام رو خوردم. و دوباره جلو یکردم و نشستم اخبار نگاه کردم. مدت

نداشتم. هوا هم  یبودم و حال خوش ختهیبهم ر یل بودم و فرصت داشتم استراحت کنم. از لحاظ روحیتعط یروز

 یم. اما نمفکر نکن زیچ چیبرم و به ه ییجا هی یخواست مدت یشد  به شمال رفت دلم م یبود و نم یسرد و برف یلیخ

 دونستم کجا برم!

 بوق جواب داد: نیرو برداشتم و به الهام زنگ زدم. با اول میگوش

 .یالو دالرام خوب شد زنگ زد ـ

 چطور؟ ؟یسالم الهام خوب ـ

 .یخواب باش دیخوام بهت زنگ بزنم گفتم شا یوقته م یلیخ ـ

 شدم. داریکه ب هیساعت هیآره خواب بودم  ـ

 ؟یوبنگرانت بودم. االن خ ـ

 .ستمیبد ن ـ
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 بهش فکر نکن.  ادیز ـ

 کنم. یم یدارم سع ـ

 .میکم به خودمون برس هی میلیتعط یخوبه چند روز ـ

 آروم شم. یبرم از لحاظ روح ییجا هیخواد  یآره واقعا. دلم م ـ

 مثال کجا؟ ـ

 فکر کنم.  دیدونم با ینم

 به من خبر بده. یبر یاگه خواست زمیباشه عز ـ

 گم. یحتما بهت م ـ

تر شده بود.  دیرفت و بارش برف شد یم یکیکردم و رفتم حموم و دوش گرفتم. هوا رو به تار یالهام خداحافظ از

 ایدن یرفتم و به سمت خونه  رونیشدم و از خونه ب نیو سوار ماش نگیو رفتم پارک دمیپوش یلباس گرم و مناسب

در بود.  یجلو ایرو پارک کردم و زنگ در رو زدم. در باز شد و به باال رفتم. دن نی. ماشدمیبعد رس یرفتم. مدت

 زد و گفت: یلبخند

 .یخوش اومد یلیخ ـ

 .زمیعز یمرس ـ

کردم و کنار  ی. رفتم تو سالن و با پدر و مادرم و محمد احوالپرسدمیو بغلش کردم و حالش رو پرس ششیپ رفتم

 کردم و گفتم: ایه دنرو ب دمیرو ند اناینشستم. د نهیشوم

 کجاست؟ اناید ـ

 بردم تو اتاقش. دیاالن خواب ـ

 داغ برام آورد و گفت: یکاکائو ریش وانیل هی مادرم

 چسبه. یهوا سرده م ـ
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 به دستم منتقل بشه. محمد گفت: وانیل یرو تو دستم گرفتم تا گرما وانیمادرم تشکر کردم و ل از

 چه خبرا؟  ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 برف چند تا از پرواز هامون کنسل شده. دیهوا و بارش شد تیبه خاطر وضع ـ

 زد و گفت: یلبخند محمد

 .نینشست زیبندون تو تبر خیبه خاطر  شبیکه د نیزدم گفت مثل ا یحرف م یاتفاقا با عل ـ

 . رو به محمد کردم و گفتم:دیبهروان که اومد دلم لرز اسم

 داشته باشه. یکم بود. بهروان مجبور شد فرود اضطرار یلیخ دیبود و د ادیآره محمد بارش برف ز ـ

 کرد گفت: یما گوش م یکه به صحبت ها یدر حال پدرم

 رو کنترل کنه. مایهواپ طیشرا نیبده که تونسته تو ا رشیخدا خ ـ

 گفت: محمد

 کرده. یپرواز م کایتو آمر ادیب رانیکه به ا نیساله خلبانه و تا قبل از ا۱۵حدود  یعل ـ

بود و  یوارد و جد یلیکه داشت تعجب کردم. بهروان تو کارش خ یهمه  سال خلبان بوده با وجود سن نیکه ا نیا از

 شده. یکار بوده و حرفه ا نیسال تو ا نیمشخص بود که چند

 گفت: پدرم

 پسر. مگه چند سالشه؟ نیماشاا... به ا ـ

 گفت: محمد

 سالشه.  ۳۹هم سن منه. یعل ـ

 ن کرد و گفت:رو به م و
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 ؟یهست یازش راض ـ

 فقط گفتم: نیجواب بدم. به خاطر هم دیبا یدونستم چ ینم

 . هیتو کارش جد ـ

 گفت: محمد

 .هیپسر مودب و آروم ـ

 خودم رو کنترل کردم و سر تکون دادم و گفتم: یحرفش خنده ام گرفته بود ول از

 آرومه. یلیخ ـ

 د و گفت:رو به محمد کر ایرو خوردم. دن رکاکائویش و

 . اون هم تنهاست.ادیزنگ بزن دعوتش کن ب ـمحمد

بهروان رو گرفت و به اتاق رفت. از  یاستقبال کردن. محمد تلفن رو برداشت و شماره  ایو پدرم هم از حرف دن مادر

 یبزنم. آب یتونستم حرف ینم یاومدن بهروان رو نداشتم ول یرفتم. من آمادگ ییکاناپه بلند شدم و به دستشو یرو

 به محمد گفت: ایبه صورتم زدم و به سالن برگشتم. محمد حرفش با بهروان تموم شده بود. دن

 شد؟ یچ ـ

 زد و گفت: یهم لبخند محمد

 .ادیشد ب ی. آخرش راضایپاشو ب ق،یرف هیحرف ها چ نیشم، من گفتم ا یگفت مزاحم نم ـ

 گفت:  ایدن

 خوب شد. من هم برم به غذا سر بزنم. ـ

دونست  یبهروان اگه م دیمبل نشستم و به فکر رفتم. شا یحرف به آشپزخونه رفت. من هم رفتم رو نیبا گفتن ا و

که کردم حالم دگرگون شد و سردردم شروع شد و چشم هام رو بستم و  ی! از فکرومدی یمحمدم نم یکه من خونه 

 که گفت: دمیمادرم رو شن یدادم. صدا هیسرم رو به عقب تک
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 ؟یم خوبدالرا ـ

 هام رو باز کردم و گفتم: چشم

 کنه. یکم سرم درد م هی ـ

 رو صدا کرد و گفت: ایدن مادرم

 .اریقرص مسکن به دالرام ب هی ایدن ـ

 آب آورد و گفت: یوانیبرام قرص و ل ایدن

 .هیفکر کنم از خستگ ـ

 رو به همراه آب خوردم و گفتم: قرص

 .دیشا ـ

 گفت: ایدن

 .رهیگ یکمرت درد م نجایبلند شو برو تو اتاق بخواب. ا ـ

 خواستم با بهروان روبه رو بشم از خدا خواسته گفتم: یکه نم من

 کم استراحت کنم تا بهتر شم.  هیرم  یباشه من م ـ

 .زمیبرو عز ـ

 نمشیور بودم نبکه مجب نی. از ادمیتخت دراز کش یجام بلند شدم و به اتاق مهمون رفتم و در رو بستم و رو از

 شد و به خواب رفتم. نیبعد چشم هام سنگ یکه فکر نکنم بدتر شده بود! مدت نجایشده بودم. مثال اومدم ا یعصب

 یگرفتم و بلند شدم و رو یکنار تخت انرژ اناید دنیشدم. با د داریکرد از خواب ب یکه من رو صدا م اناید یصدا با

 شدم گفت: داریمن ب دیتا د انایتخت نشستم. د

 اومده؟ یک یدون یسالم خاله دالرام. م ـ
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که خودم رو به اون راه زده بودم به  یپام نشوندمش و در حال یگه بغلش کردم و رو یدونستم بهروان رو م یکه م من

 گفتم: اناید

 اومده؟ یسالم قربونت برم. ک ـ

 کرد: فیبا آب و تاب تعر اناید

 بهت نشون بدم. میبر ایآورده. ب یباب بازعالمه اس هیاومده و برام  یعمو عل ـ

زد. در  یشده بود قلبم تند تند م کمیکه االن نزد نی. از ادیلرز یدلم م ومدی یدونم چرا هر وقت اسم بهروان م ینم

 رو بهش گفتم: نیخواستم حواسش رو پرت کنم که من رو با خودش نبره. از ا دمیبوس یرو م انایکه د یحال

 برات آورده؟ یچ ـ

 .نی. عروسک، ماشزایچ یلیخ ـ

 زد و گفت: یاومد تو اتاق و لبخند ایکردن بود که دن فیدر حال تعر اناید

 ؟یدیخوب خواب ـ

 خوابم برد. یک دمیآره نفهم ـ

 اومده.  تانتیکاپ میبر ایب ـ

 نیکردن. به خاطر هم یرفتم خانواد ه م بهم شک م یکه تو اتاق بمونم. گذشته از اون هم اگه نم اوردیطاقت ن دلم

 گفتم:

 اومده؟ یک ـ

 شه. یم یساعت هی ـ

 و گفت: دیخند زیر و

 . میدالرام خوب با بابا جور شده. پاشو بر ـ

 و گفتم: دمیهم از حرفش خند من
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 .نجامیدونه من ا یمگه م ـ

کم  هیکنه  یشه. من هم گفتم خاله سرش درد م یم داریب یگفت مامان خاله دالرام ک انایآره همون اول که اومد د ـ

 شه دخترم. یم داریبخوابه ب گهید

 به من کرد و گفت: ینگاه بامزه ا بعد

 !ه؟یزیشما چ نیدالرام ب ـ

 سوالش با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: از

 نه چطور مگه؟ ـ

 نگران شد! ییجورا هی یسردرد دار دیفهم یآخه وقت ـ

 لذت بردم، با خنده گفتم: ایحرف دن نیکه از ا من

 راحت! التیشه. خ ینه بابا اون نگران من نم ـ

 ؟یدون یاز کجا م ـ

 .هیمدل نیآخه اخالقش ا ـ

 الهام فرار کنم گفتم: یکه از سوال ها نیا یبرا و

 .امی یم ییمنم برم دستشو دیشما بر ـ

 گفت: ایدن

 .ایپس زود ب ـ

تنم بود. شالم رو  یقرمز وریبودم و از شانس پل دهیپوش یراسته ا نیجرو گرفت و با خود برد. شلوار  انایدست د و

به چهره م زدم و به  یتفاوت یو ماسک ب ختمیبه صورتم ر یخیرفتم و آب  ییسر کردم و بلند شدم و به دستشو

حرف زدن بودن. با ورود من به سالن همه به  غولکه کنار پدرم نشسته بود و مش دمشیسمت سالن رفتم. از دور د

 تفاوت تر از من به من نگاه کرد و گفت: یمن نگاه کردن و من رو به بهروان کردم و بهش سالم دادم. اون هم ب
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 سالم خانوم. ـ

 بود که جواب سالم داد. پدرم گفت: بیعجا از

 .نیجا بش نیا ایب زمیدالرام عز ـ

 کرد و گفت: یمن و بهروان نشسته بود. به من نگاه نیبه کنار پدرم رفتم و نشستم. پدرم ب و

 سردردت خوب شد؟ ـ

 بهترم بابا. ـ

 به بهروان کرد و گفت: ینگاه طنتیبا ش محمد

 ن؟یتون راه بد مایبار هم ما رو تو هواپ هیشه  یم تانیکاپ ـ

 زد و گفت: یلبخند محو بهروان

 داخلش. یایب یتون یو تو هم هر وقت دلت خواست م ستین نم یبرا مایهواپ ـ

 گفت: محمد

 خلبان. نیتو کاب امیسر ب هیخواد  یدلم م یلیخ ـ

 گفت: بهروان

 !یایب یتون یبار م هی ـ

 و گفت: دیخند ایدن

 کنه. یحواس شما رو پرت م ادی ی. اونجا منیداخل کاب ادیمحمد ب دینزار ـ

 گفت: ایبه دن یبا لحن بامزه ا محمد

 بار برم. هیحاال  زمیعز ـ

 و گفت: دی. بهروان هم خنددنیطرز حرف زدنش همه خند از
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 .ایباشه ب ـ

نگاه بهروان رو حس کردم.  ینیپدرم زنگ خورد و بلند شد و به اتاق رفت تا جواب بده. با رفتن پدرم سنگ یگوش

 رفته بود! نیهام از ب یدلخور یحاال که کنارم بود همه 

 . بهش نگاه کردم و گفتم:شمیبود اومد پ دهیکه بهروان براش خر ییها یبا اسباب باز اناید تیعوض نیا تو

 .یدار یقشنگ یها یچه اسباب باز ـ

 به بهروان کرد و گفت: ینگاه اناید

 گرفته. یعمو عل ـ

 کردم و گفتم: انایشدن. رو به د انایحرف من و د یمتوجه  همه

 ؟یتشکر کرد یاز عمو عل ـ

 بهش گفتم: یتکون داد که با مهربون یسرش رو به عالمت منف اناید

 برو تشکر کن. زمیعز اناید ـ

 گفت: اناید

 باشه خاله دالرام. ـ

 و کودکانه اش گفت: نیریکنار بهروان رفت و با لحن ش و

 .یگرفت یکه واسم اسباب باز یمرس یعمو عل ـ

 گفت: متینگاه کرد و با مال انایبا محبت به د بهروان

 .زمینکردم عز یکار ـ

 من و گفت: شیاومد و دوباره برگشت پ رونیو از بغلش ب دیهم صورت بهروان رو بوس انای. ددیرو بوس انایصورت د و

 تشکر کردم. یخاله دالرام از عمو عل ـ
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 کردن و محمد با خنده گفت: دنیشروع به خند ایحرفش مادرم و محمد و دن نیا با

 ده! یدخترم کارش رو گزارش هم م ـ

 گفت: بهروان

 محمد. دهیخوب هم آموزش د یلیخ ـ

به  ینگاه تی. اون هم با جذابرمیتونستم نگاهم رو ازش بگ یطرف بهروان نگاه کردم. نگاهش تنم رو لرزوند و نم به

 نگاه کردم و گفتم: انایمن کرد. به اجبار به سمت د

 عشق من. یکرد یخوب کار ـ

 نشست و محمد رو صدا کرد و گفت: نهیپدرم هم رفت سمت شومرفتن تو آشپزخونه.  ایو دن مادرم

 زنگ زده بود. ی. احمدنجایا ایپسرم ب ـ

 کردن. یبه سمت پدرم رفت و کنارش نشست و در مورد کارشون صحبت م محمد

 بهروان برد. به بهروان نگاه کرد و گفت: شیمن برداشت و پ شیعروسکش رو از پ اناید

 ؟یزار یواسه عروسکم اسم م یعمو عل ـ

 گفت: بهروان

 .میزار یباشه اسم م ـ

 با آرامش گفت: و

 ؟یرو دوست دار یخب اول بگو چه اسم ـ

 به من کرد و به بهروان گفت: ینگاه اناید

 دالرام. ـ

 گفت: انایبه من کرد  که به دلم نشست و رو به د ینینگاه دلنش بهروان



 سکاندار عشق

290 
 

 رام.دال میزار یاسمش رو م زمیباشه عز ـ

 عروسکش رو بگه. دیاسم جد ایخوشحال شد و عروسکش رو برداشت و برد تو آشپزخونه تا به دن اناید

 کرد گفت: ینگاهم م یتفاوت یکه دوباره با ب یو در حال دیکش یقیداد و نفس عم هیبه عقب تک بهروان

 دوستت داره! یلیخ ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: من

 دوستش دارم. یلیمن هم خ ـ

 گفت: شیشگیو هم یبا حالت جد بهروان

 ؟یتو هم دوستش دار ـ

به من کرد و  یدوست دارم پس چرا دوباره ازم سوال کرد. بهش نگاه کردم که نگاه سوزان یلیرو خ انایکه گفتم د من

 گفت:

 گم! یرو م کبختین ـ

 گفت: یفکر ها بودم که با کالفگ نی. تو ادهیسوال رو از من پرس نیدونستم االن چرا ا یسوالش گر گرفتم. نم نیا از

 نه؟ ای یدار ـ

 که بهم اجازه نداده بود حرف بزنم رو بدم  یچند بار نیجواب ا خواستم

 . محمد رو به بهروان گفت:ختمیبزنم و تو خودم ر یبار هم نتونستم حرف نیو ا  شمونیمحمد اومد پ که

 زد و گفت: یاومد تنهات گزاشتم و لبخند شیپ یکار اضطرار هیببخش  یعل ـ

 بود. شتیالبته دالرام پ ـ

 گفت: بهروان

 کنم راحت باش. یخواهش م ـ
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و  ششونیبودن. رفتم پ ختهیغذا رو داخل ظرف ر ایمبل بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. مادرم و دن یرو از

 گفتم:

 هست من انجام بدم. یاگه کار ـ

 گفت: ایدن

 رو ببر تو سالن.  اناید  ایو بت زمینه عز ـ

 و گفتم:  ششیکنه. رفتم پ یم یباز دشیگوشه نشسته و داره با عروسک جد هیکه  دمیرو د اناید

 تو سالن. میخاله بر ـ

 گفت: اناید

 .ارمی یدالرام رو هم م ـ

 .زمیعز اریب ـ

کردم.  یبهروان نشسته بودن. من احساس سرما م شی. پدرم و محمد پمیدستش رو گرفتم و با هم به سالن اومد و

کردن شد و من هم از شدت سرما بازوانم رو  یمشغول باز انای. دمیبردم و نشست نهیرو با خودم به سمت شوم اناید

اومد تو  ایکرد. دن یاومد اما بهروان ساکت بود و فقط گوش م یمحمد و پدرم م ینگاه کردم. صدا انایگرفتم و به د

شام رفتن. منم  زی.  پدرم و محمد به همراه بهروان به سمت ممیشام بخور میاز بهروان و ما خواست که برسالن و 

بود و من روبه روش  یبهروان خال یروبرو یکنار مادرم نشست. صندل انای. دمیشام بخور میرو گرفتم تا بر انایدست د

بود! نگاهش رو  بهیلحظه به من نگاه کرد. نگاهش غر لحظه سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم اونم تو اون هی. شستمن

خوردم. بعد از صرف شام  یبه غذا نداشتم اما مقدار یلیکردن با غذاش شد. من هم م یازم گرفت و مشغول باز

تا ظرف ها رو جمع کنه. به مادرم  میکمک کرد ایبهروان و محمد و پدرم به سمت سالن رفتن و من و مادرم به دن

 گفتم:

 برم خونه. گهیمن د ـ

 گفت: مادرم

 ؟یبمون یخوا ینم ـ
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 د؟یای ینه مامان خونه راحت ترم. شما نم ـ

 خواهرت.  شیمونم پ یمن م زمینه عز ـ

رو برداشتم و به سالن اومدم. پدرم که من  فمیو ک دمیهم تشکر کردم و به سمت اتاق رفتم و لباس گرم پوش ایدن از

 گفت: دیرو تو حالت رفتن د

 .میر ی. بمون فردا با هم میموقع شب تنها بر نیدخترم خطرناکه ا ـ

 نه بابا نگران نباش. ـ

 هم گفت: محمد

 .یموند یدالرام حاال م ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 ممنون. یلیخ ـ

 از جاش بلند شد و گفت: بهروان

 .امی یم نتیخوام برم. صبر کن من پشت ماش یمن هم م ـ

 بهش کردم و گفتم: ینگاه من

 شم. یتونم برم، مزاحمتون نم یممنون. خودم م ـ

 در مهار اون داشت گفت: یکه تو وجودش بود و سع یتیبا عصبان بهروان

 .ستین یمزاحمت ـ

 رو به بهروان کرد و گفت: محمد

 تو بمون.  یعل ـ

 و گفت: دیکتش رو پوش بهروان
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 کار دارم. یمحمد کل ـ

 داد گفت: یوان دست مکه به بهر یدر حال پدرم

 .یمن رو راحت کرد الیخ یجان ول یزحمت شد واست عل ـ

 گفت: یبا فروتن بهروان

 کنم. یخواهش م ـ

 کنه. یرفتم و منتظر شدم تا بهروان خداحافظ رونیکردم و ب یو از همه خداحافظ دمیرو بوس اناید
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 26 فصل

در آسانسور که  ستاد،یمن ا یبه داخلش رفتم. بهروان هم اومد روبه رو ستادیآسانسور رو زدم. آسانسور ا یدکمه  

 بسته شد به چشمان سرد بهروان نگاه کردم و گفتم:

 .دیایشما ب ستین یاجیاحت ـ

 گفت: بهروان

 نظر تو رو نخواست. یکس ـ

. بارش برف ادامه میشد ادهیهمکف نگه داشت. از آسانسور پ یطرز حرف زدنش ناراحت شدم. آسانسور طبقه  از

 رفت. نشیشدم. بهروان هم به سمت ماش نیشده بود رفتم و سوار ماش دیکه از برف سف نمیداشت. به سمت ماش

شده بود،  خچالیاز سرما مثل  نیبشه. داخل ماش یاز برف خال شهیرو روشن کردم و برف پاکن رو زدم تا ش نیماش 

 خی نی. زمومدی یکه به دنبال من م دمیبهروان رو د نیماش نهیکم که گرم شد حرکت کردم. از آ هیرو زدم و  یبخار

داشتم.  یکه دنبالم اومده بود خوشحال بودم. حس خوب ودمکه براش مهم ب نیبسته بود و امکان تند رفتن نبود. از ا

خواستم  ی. هر وقت مرهیبگ یزده بود افتادم! نتونست از من جواب کبختیمن به ن یکه در مورد عالقه  یحرف ادی

 شد!  یجواب بهروان رو بدم نم

در نگه داشتم و اومدم که  ی. جلومیدیبعد رس یاومد. مدت یو همچنان بهروان پشت سرم م میتو راه بود یساعت مین 

 گفتم: عیشد که سر نین سوار ماشباز شد و بهروا نیماش یکنم که در جلو یشم و از بهروان خداحافظ ادهیپ

 کنم. یشدم ازتون خداحافظ یم ادهیداشتم پ ـ
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 موشکافانه به من نگاه کرد و  گفت: بهروان

 شنوم. ی. االن میفرصت نشد که جوابم رو بد ـ

 وقت نتونستم به بهروان حرفم رو بزنم سراپا خشم شدم و به بهروان نگاه کردم و صدام ناخواسته چیکه ه نیاز ا من

 باال رفت و گفتم:

تلفن رو روم قطع  ایروبرو شدم  تتونیبا عصبان ایبزنم  یوقت فرصت نشد من حرفم رو بزنم، تا خواستم حرف چیه ـ

 !نیکرد

 و ادامه دادم: دمیکش یقیعم نفس

 شد حرف بزنم! یاومد و نم یم یبود که کس نیهم داشت اون هم ا یالبته حالت بهتر ـ

 گفت: تیشده بود با جد ریکه از حالت من متح یدر حال بهروان

 .یحرف بزن یاالن اجازه دار ـ

 شد. من نگاهش کردم و گفتم: رهیبه من خ و

 بگم؟ دیبا یچ ـ

 شده بود به من نگاه کرد و گفت: کالفه

 ؟یعالقه دار کبختیبه ن ـ

 بهم دست داده بود گفتم: یکه حس لجباز من

 .دیچرا انقدر براتون مهمه که بدون ـ

 زد و گفت: یپوزخند بهروان

 کنم چه خبره! یکه کار م ییکنجکاوم بدونم جا یلیتو فکر کن خ ـ

 یحرف حرصم دراومد ومثل خودش پوزخند نیا دنیگه با شن یکردم االن  از دوست داشتن من م یکه فکر م من

 زدم و گفتم:
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 کنم. فیرو به هر کس تعر میمن عادت ندارم مسائل خصوص ـ

 و بلند گفت: دیسراپا خشم نگاهم کرد که تنم لرز بهروان

وگرنه  یکشون یاز کارت م رونیو روابط عاشقانه ت رو به ب یکن یلحظه به بعد حواست رو جمع کارت م نیاز ا ـ

 شم هم تو و هم عشقت رو اخراج کنم! یمجبور م

 .شد ادهیپ نیرو باز کرد و از ماش نیکردم که در ماش یبا دهن باز نگاش م من

رو به داخل بردم و داخل خونه شدم و به اتاقم رفتم و  نیرو زدم و ماش نگیپارک موتیکم بعد ر هیشده بودم.  شوکه

که امشب داشت به  یکردم با برخورد یبهروان فکر م ی. به حرف هادمیتخت دراز کش یکاپشنم رو در آوردم و رو

که دوستم داشته باشه غرق در  نیزد. از ا یها رو نم رفح نیکه اون هم به من عالقه داره وگرنه ا دمیرس جهینت نیا

 به خواب رفتم. نیریحس ش نیشدم و با ا یشاد

گزاشتم و به فکر  یمیمال کیشدم و به آشپزخونه رفتم و صبحونه خوردم. به سالن اومدم و موز داریاز خواب ب صبح

کرد  یحسود رفتار م ی. بهروان مثل آدم هادمیفکر خند نی! از امیعاشق هم بود کبختیرفتم.به نظر بهروان من و ن

 جایب یرفتن ها یطرفه به قاض هیقضاوت کردن و  یشد و از رو یاشتباهش م یمتوجه  دیو البته عاشق حسود... با

 اپن برداشتم و جواب دادم. مادرم بود جواب دادم: ی. تلفن خونه زنگ خورد، از رودیکش یدست م

 الو. ـ

 ؟یسالم دالرام خوب ـ

 ن؟یسالم مامان خوبم. شما خوب ـ

 رسوندت؟ ی. علمیما هم خوب ـ

 آره مامان تا دم خونه اسکورتم کرد و رفت. ـ

 همکارته. یآدم نیبوده همچ اریدالرام. خدا باهات  هیچه پسر خوب ـ

 م گرفته بود در جواب گفتم: خنده

 کار چه قدر خوبه. طیتو مح یدون یآره مامان. نم ـ
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 که نگران بود گفت: ی. مادرم در حالدمیخند زیر و

 ده. یگوش نم میگ یم یهوا بره شمال. حداقل تو به بابات بگو االن نره. ما که هر چ نیخواد تو ا یدالرام بابات م ـ

 رو بده بهش. یگم. گوش یباشه مامان. نگران نباش من بهش م ـ

کرد.  یگفت دالرامه. و بعد مادرم از من خداحافظمادرم هم  ه؟یپدرم اومد که گفت ک یپدرم رو صدا کرد. صدا مادرم

 پدرم گفت:

 سالم دخترم.  ـ

 ؟یسالم بابا خوب ـ

 ؟یخوبم بابا تو چطور ـ

 شمال؟ یبر یخوا یخوبم. بابا م یمرس ـ

 کار مهم دارم. هیزنگ زد،  یاحمد شبیآره دخترم د ـ

 ؟یشه هوا بهتر شد بر ینم ـ

 .هیاتینه دخترم کارم ح ـ

 کردم و گفتم: یفکر

 .امی یپس من هم م ـ

 .یش یم ضیوقت مر هیآخه دخترم هوا سرده  ـ

 نه بابا مواظبم.  ـ

 کرد و گفت: یمکث پدرم

 دنبالت. امی ی. میاریب نیخواد ماش یپس نم ـ

 شدم خوشحال شدم و گفتم: یاز تهران دور م یکه چند روز نیا از
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 ؟یای یم یباشه بابا. ک ـ

 .گهیتا دو ساعت د ـ

 الهام افتادم و گفتم: ادی به

 اد؟یشه الهام هم همرام ب یبابا م ـ

 .ادیآره دخترم بگو ب ـ

 کردم و رفتم تو اتاق تا چمدونم رو جمع کنم که تلفن زنگ خورد. جواب دادم: یپدرم خداحافظ از

 الو. ـ

 با حرص گفت: مادرم

 !؟یر یم ینره بعد خودت هم دار یکن یدالرام زنگ زدم بابات رو راض ـ

 و گفتم: دمیخند

 .امی یبره. منم گفتم م دیشه نره که بابا هم گفت کار داره با یمامان من گفتم اگه م ـ

 گفت: مادرم

 از دست تو. لباس گرم با خودت بردار. ـ

 باشه مامان. ـ

 جواب داد وگفت: عیالهام افتادم و بهش زنگ زدم. سر ادیقطع شد و به  ارتباط

 جانم دالرام. ـ

 ؟یخوبسالم   ـ

 ؟یسالم قربونت.تو چطور ـ

 م؟یبر یایرم شمال.تو هم م یمنم خوبم. الهام دارم با بابام م ـ
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 کرد و گفت: یمکث الهام

 ان؟ی یچرا نم هیاتفاقا حوصلم سر رفته بود. بق ـ

 !رنیهم به خاطر سرما نم هیداره. بق یکار هیآخه بابام اون جا  ـ

 دم. یدالرام بزار به بابام بگم. بهت خبر م ـ

 باشه فقط زود بگو. ـ

 ن؟یقراره بر یک ـ

 .گهیدو ساعت د ـ

 زنم.  یباشه بهت زنگ م ـ

اتاقم رو کنار  یبرداشتم و داخل چمدون گزاشتم. پرده  یگرم یرو قطع کردم و دوباره به اتاقم رفتم و لباس ها تلفن

 زنگ خورد. الهام بود جواب دادم: میساعت بعد گوش می. بارش برف قطع شده بود و هوا صاف شده بود و ندمیکش

 شد؟ یالو الهام چ ـ

 و گفت: دیخند الهام

 .امی یمن هم م ـ

 شدم و گفتم: خوشحال

 .نییپا یایزنم ب یزنگ م میدیپس آماده باش. رس ـ

 .زمیباشه عز ـ

و منتظر اومدن پدرم شدم و زنگ در واحدمون زده  دمیپوش یکردم و لباس گرم یشیاز صحبت کردن با الهام آرا بعد

 شد. به سمت در رفتم و در رو باز کردم  پدرم بود. اومد تو و گفت:

 دخترم؟ یآماده شد ـ

 رو نشونش دادم و گفتم: چمدونم
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 آماده م. یآماده  ـ

 رفت گفت: یکه به سمت اتاقش م یدر حال پدرم

 رو جمع کنم.  لمیبرم وسا ـ

 . بهش نگاه کردم و گفتم:رونیهاش رو جمع کرد و با چمدونش اومد ب لهیرفت و وس به داخل اتاقش و

 .ادی یبابا به الهام هم گفتم. اونم م ـ

 گفت: پدرم

 .یمون یتنها نم یاون جور ستمین یمدت یکار دارم و برا ییچند جا هیچون من  ـ

 .میالهام راه افتاد یبه سمت خونه  و میدر بود شد یپدرم که جلو نیو سوار ماش میرفت رونیاز خونه ب  و

 نی. پدر الهام هم به همراهش اومد. پدرم از ماشنییپا ادیبهش زنگ زدم و گفتم که ب میدیالهام که رس یخونه  به

 رو به پدرم گفت: یصادق یکرد. آقا یشد و با پدر الهام احوالپرس ادهیپ

 باال. دم در بده. دیبفرمائ ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 .میش یمزاحم م گهیوقت د هیانشاا...  ـ

 گفت: یصادق یآقا

 خودتونه. ی. خونه هیچه حرف نیا ـ

 و رو به الهام گفتم: میکرد یگزاشتم. از پدر الهام خداحافظ نیهم با الهام دست دادم و چمدونش رو داخل ماش من

 .نیتو جلو بش ـ

 الهام گفت: که

 .نیخودت بش زمیعز یمرس ـ
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 .میو به سمت شمال راه افتاد میشد نیماش سوار

 داد. الهام رو به پدرم کرد و گفت: یبه آدم دست م یگرم بود و حس خوب نیداخل ماش یفضا

 من مزاحمتون شدم. دیببخش ـ

 گفت: پدرم

 .یمون ی.تو هم مثل دخترم مهیچه حرف نینه الهام جان ا ـ

 زد  گفت: یلبخند الهام

 ممنونم . یلیخ ـ

و به  میشد ادهیپ نی. از ماشمیش ادهیپارک کرد و ازمون خواست پ یکه پدرم کنار رستوران میکرد یرو ط یمسافت

. تو راه بارون میو راه افتاد میشد نی. بعد از خوردن غذا دوباره سوار ماشمیو سفارش غذا داد میداخل رستوران رفت

 داد. یبه آدم دست م یحس خوب بایمناظر ز دنیو با د دیبار یم

 به پدرم گفتم: 

 کنم. یمن رانندگ یاگه خسته شد ـ

 در جواب گفت: پدرم

 باشه دخترم. ـ

 هم گزاشتم و به خواب رفتم. یبود. من هم خوابم گرفته بود و چشم هام رو رو دهیعقب برگشتم الهام خواب به

 شدم که گفت: داریپدرم از خواب ب یصدا با

 . میدیدالرام دخترم بلند شو رس ـ

 و گفتم: دمیکش یا ازهی. خمالستیداخل و نیماش دمیو باز کردم و دهام ر چشم

 .دمیچه قدر خواب ـ

 شد. من به سمت الهام برگشتم و گفتم: ادهیپ نیاز ماش پدرم
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 شو. داریالهام ب ـ

 شد و به اطرافش نگاه کرد و گفت: داریاز خواب ب الهام

 .میدیچه زود رس یوا ـ

 م گرفته بود  و گفتم: خنده

 .می. همش تو خواب بودیلیخآره  ـ

 ی. هوامیو به دنبال پدرم به داخل رفت میبرداشت نیو چمدونمون رو از ماش میشد ادهیپ نیو الهام هم از ماش من

 سرد بود. پدرم رو به ما گفت: الیداخل و

 شه.  یهوا گرم م گهید قهیتا چند دق ـ

 گرم و دلچسب شده بود. به الهام گفتم: یلیخ الیو یبعد هوا یگرما زا رو روشن کرد، مدت لیو وسا نهیشوم و

 .میرو بزار المونیباال وسا میبر ایب ـ

 .میباشه بر ـ

 . الهام به داخل اتاقم نگاه کرد و گفت:میو به اتاق خودم بردمش. چمدونمون روگزاشت میالهام باال رفت با

 .هیاتاقت قشنگه و منظره ش عال یلیدالرام خ یوا ـ

 مال خودت. ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 .یمرس ـ

 ش رو برداشت و گفت: یگزاشتم. الهام گوش یی. رفتم تو آشپزخونه و چانییپا میو رفت میرو عوض کرد لباسمون

 .دمیزنگ به مامانم بزنم. بگم رس هی ـ

 زنم. ی. من هم االن زنگ میخوب شد گفت ـ
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و به  ختمیر ییم شدن حرفم رفتم تو آشپزخونه و چابه مادرش زنگ زد و من هم به مادرم زنگ زدم. بعد از تمو الهام

 سالن آوردم. الهام با خنده گفت:

 خجالت؟ ای میبخور ییچا ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از

 بخور. ییچا ـ

 گزاشتم و گفتم: ییمبل نشست. واسش چا یهم از اتاقش اومد و رو پدرم

 بابا. یخسته نباش ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 بابا. یمرس ـ

 هم رو به پدرم کرد و گفت: هامال

 .دیدستتون درد نکنه مارو آورد ـ

 . دیخوش بگذرون یچند روزه حساب نیکنم دخترم. ا یخواهش م ـ

 و گفتم : دمیخند

 چشم بابا. ـ

 ش رو خورد و از جاش بلند شد و گفت: ییچا پدرم

 کم استراحت کنم.  هیرم  یمن م ـ

 . میرو خورد ییبه سمت اتاقش رفت. الهام و من هم چا و

 الهام گفتم: به

 .میفرصت ها استفاده کن نیاز ا دیبا ـ
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 زد و گفت: یلبخند الهام

 .میداشت اجیفضا احت نیواقعا به ا ـ

 زد و گفت: یچشمک و

 !ستیاز بهروان ن یجا خبر نیا ـ

دن اسمش حالم دگرگون برام بهتره اما با اوم یلیکردم ازش دور باشم خ یاسمش قلبم به لرزه افتاد. فکر م دنیشن با

 گفت: دیشد. الهام که حالم رو د

 زدم؟ یحرف بد ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 شه. یدلم براش تنگ م ادی یاسمش که م ـ

 و گفت: دیخند الهام

 .یتو رد کرد گهیدالرام د ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از

 شه؟ یتنگ نم کبختیتو دلت به ن ـ

 با خنده گفت: الهام

 حد. نیشه اما نه در ا یتنگ م ـ

 ؟یکن یمسخره م م گهیحاال د ـ

 .شترهیب یلینه باور کن. به نظرم دوست داشتن تو خ ـ

 یها کیشد. نزد یکرد و حالم بهتر م یم رییتغ یم کل هیبا الهام بودم روح ی. وقتدمیخند یو کل میالهام حرف زد با

 غروب بود که از جام بلند شدم و گفتم:

 درست کنم. یزیج هیم من برم واسه شا ـ
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 گفت: الهام

 .میخور یم یزیچ یاملت هیدور هم  ستم،ین بهیدالرام خودت رو به زحمت ننداز. من که غر ـ

 نگاه کردم و با لبخند گفتم: بهش

 مونده به تو املت بدم. نمی! هم؟یچ گهید ـ

 و گفت: دیخند الهام

 داره خب؟ یچه اشکال ـ

 نداره؟ یتو بگو چه اشکال ـ

 یم یباز شیالهام که با گوش شیبه آشپزخونه رفتم و غذا رو درست کردم و اومدم پ دمیخند یکه م یبعد در حال و

 و گفت: شمیکه آماده بود اومد پ یرو روشن کردم. پدرم در حال ونیزیکرد. تلو

 گرفتم. یم رونیدخترم؟ غذا از ب یدیشدم. چرا زحمت کش داریتو ب یغذا یاز بو ـ

 رو دوست دارم. یبابا من آشپز ـ

 گفت: پدرم

 .رمیمن بگ دیبگ دیدار اجیکه احت یزیهر چ دیرم خر یدخترم دارم م ـ

 تشکر کرد و منم گفتم: الهام

 بخر. ینیریو ش وهیزحمت م یب ـ

 گفت و رفت. الهام گفت: یچشم پدرم

 .هیعیسم یهم عروس گهیچند روز د ـ

 .مون عوض شه هیکم روح هی میخوبه بر ـ

 شه. یخوشحال م یشه کل یهم دعوت م یعروس هیکنه! آدم  ینم یعروس یروزا کس نیا گهید ـ
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 و گفتم: دمیخند

 ؟یکن ی. چرا ازدواج نمیدوست دار یتو که انقدر عروس ـ

 گفت: دیخند یکه م یدر حال الهام

 کنم. یکنه معطل نم یازم خواستگار کبختین ـ

 .تیخواستگار ادیب یانشاا... اونم به زود ـ

 گفت: یبا خوشحال الهام

 تو با بهروان.  یخدا از دهنت بشنوه. انشاا... عروس ـ

 .ستیامکانش ن ـ

 چرا؟ ـ

 خواسته من رو کتک بزنه!  یکه چند بار نیبه خاطر ا ـ

 و گفتم: دمیبلند خند یبا صدا و

 دست به زن داره. یعنی ـ

 و گفت: دیهم خند الهام

 هم هست. گهید زیچ هی ـ

 کردم و گفتم: نگاهش

 !؟یچ ـ

 داره. یبلند هم آلرژ یبا صدا دنیبه خند ـ

 .ومدی یاشک از چشم هام م ادیز ی. من هم از خنده دیرا گفت و خند نیا

 الهام گفتم: به
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 الهام از دست تو. ـ

 دستش رو باال برد و گفت: الهام

 .یبعد یکم استراحت کن تا خنده  هیفعال  ـ

الهام برگشتم و با الهام  شیغذا رو کم کردم. دوباره پ ریجام بلند شدم تا به غذا سر بزنم. رفتم آشپزخونه و ز از

که نزاشت و  رمیرو از دستش بگ دهایبعد  پدرم با دست پر برگشت. بلند شدم تا خر ی. ساعتمینگاه کرد ونیزیتلو

 گفت:

 . ارمی یدخترم خودم م ـ

رو جابه جا کردم و  دهایبه دنبالش رفتم و تشکر کردم. پدرم از آشپزخونه رفت و من خر به داخل آشپزخونه رفت. و

و پدرم و الهام رو صدا کردم.  دمیشام رو آماده کردم و غذا رو کش لیها رو شستم و داخل ظرف گزاشتم. وسا وهیم

 نی. بعد از امیبه من کمک کرد تا ظرف ها رو جمع کن هام. پدرم به سالن رفت و المیخورد یمیصم یطیشام رو در مح

گزاشتم. پدرم رو به من کرد  زیم ی. و رومیرو برداشتم و به همراه الهام به سالن رفت وهیکه کارمون تموم شد ظرف م

 و گفت:

 .ریرو بگ چیسوئ نیا ایدخترم ب ـ

 رو به طرف من گرفت. به سمتش رفتم و گفتم: چیسوئ و

 ا؟باب یپس شما چ ـ

 دنبالم. ادی یم یندارم. احمد اجیمن احت ـ

 رو ازش گرفتم و گفتم: چیسوئ

 بابا. یمرس ـ

 گفت: پدرم

 وقت حوصله تون سر نره. هی. نیبا الهام بر نیهر جا خواست ـ

 هم تشکر کرد.پدرم رو به من کرد و گفت: الهام
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 گردم. یرم. احتماال تا عصر بر م یدالرام من صبح م ـ

 باشه بابا. ـ

و  دیکش یا ازهی. الهام خممیخورد وهیکه م نیگزاشتم بعد از ا وهیالهام و خودم م یگفت و رفت. برا یریشب بخ پدرم

 گفت:

 دالرام خوابم گرفته. ـ

 جام بلند شدم  و گفتم: از

 . میباال بخواب میبر ـ

دم و به اتاق مهمون رفتم و . من هم مسواک زدیتخت خواب یگفت و رو یری. الهام شب بخمیو من به اتاقم رفت الهام

 نیهمچ یدوست داشتم امکانش بود تا بهش زنگ بزنم ول یلیبهروان تنگ شده بود و خ ی. دلم برادمیدراز کش

بودم. از خدا خواستم که بهروان هم مثل من  رازش دو یلیبودم و خ گهیکشور د هیامکان نداشت. انگار تو  یزیچ

م  نهیرو برداشتم و به شماره ش نگاه کردم. قلبم داشت از س میدوستش داشتم وگوش یلیباشه و به من فکر کنه. خ

 رو از خودم دور کردم و چشم هام رو بستم و به خواب رفتم.  ی. گوشدید یزد. انگار که داشت من رو م یم رونیب
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اومد و  نییشدم و به آشپزخونه رفتم و صبحونه رو آماده کردم. پدرم رفته بود. الهام از پله ها پا داریاز خواب ب صبح

 گفت:

 .ریسالم دالرام صبحت بخ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 ؟یدی. راحت خوابریسالم صبح تو هم بخ ـ

 .یلیآره خ ـ

 .میصبحونه بخور ایب ـ

 باشه اومدم. ـ

 . رو به الهام کردم و گفتم:میو الهام صبحونه رو خورد من

 .میبزن یدور هی رونیب میبر ـ

رو  نی. در ها رو قفل کردم و ماشرونیب میو رفت میدیو لباس پوش میباال و حاضر شد میهم موافقت کرد. رفت الهام

 گفت: ی. الهام با خوشحالمیبردم. در رو بستم و حرکت کرد رونیب

 خوبه. یلیهوا امروز خ ـ

 م؟ی. حاال کجا برهیعال یعنیآره آفتاب که هست  ـ

 خوبه. ایاالن کنار در ـ

 منم موافقم.  ـ

 ایدر ی. و به آبمیداخلش نشست میساحل قرار داشت که رفت یدر اونجا روبرو یقی. آ الچمیبه سمت ساحل رفت و

خواست االن  یدلم م یلید. خبه من هجوم آور یآوردم و دوباره اون دلتنگ ادی. دوباره بهروان رو به میشد رهیخ

 آورد و گفت: رونیکنارم بود. الهام من رو از فکرم ب

 خواد برم تو آب. یدالرام دلم م ـ
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 دوست دارم. یلیمنم خ ـ

 و گفتم: دمیخند بعد

 .میباش یا گهیبه فکر کار د دیفقط با ـ

 و گفت: دیخند الهام

 سوزه! یم چارهیب یسر کار. فقط دلم به اون کرو مینر میکه خبر بد نیفکر کن دو نفرمون بدون ا ـ

 سوزن. یما م شیآره به آت ـ

 .رهیگ یاز بس که بهروان حالشون رو م ـ

 میزد یو بعد از خوردن غذا گشت میرفت یو به سمت رستوران میشد نیو سوار ماش میبعد از اون جا بلند شد یساعت

 م زنگ خورد. پدرم بود. ی. گوشمیو استراحت کرد میبرگشت الیو به و

 سالم بابا. ـ

 ؟یسالم دخترم خوب ـ

 ن؟یبابا شما خوب یمرس ـ

 برگردم. نگران نباش.  ریمنم خوبم. ممکنه شب د ـ

 باشه بابا. مواظب خودت باش. ـ

 طور دخترم. نیتو هم هم ـ

بعد الهام صدام کرد و  یدتو دوباره به خواب رفتم. م دمیرفتم و دراز کش نهیاز صحبت کردن با پدرم کنار شوم بعد

 گفت:

 شو دالرام. داریب ـ

 شدم و گفتم: داریخواب ب از

 . دیخوابه بهم چسب یلیخ ـ
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 گفت: دیخند یکه م یدر حال الهام

 .یبخواب یخوا یشما خواب آوره. فقط م یالیبه منم. انگار و ـ

 و گفتم: دمیخند

 بخواب. یپس حساب ـ

الهام گزاشتم. قهوه مون رو  یجام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و قهوه درست کردم و به سالن بردم و جلو از

 الیو دوباره به و میقدم زد یو مدت میرفت اطیو بعد از خوردن به ح دمی. تدارک شام رو دمیو با هم حرف زد میخورد

 . میبرگشت

کردم و به  یهم به بهروان فکر م ی. هر از گاهمیو با هم عکس گرفت میو به جنگل رفت میبعد هم  آماده شد یها روز

که داشت کمتر  یبه ما خوش گذشت. پدرم رو هم به علت فشار کار یلیخ میکه در شمال بود یبودم. چند روز ادشی

که ناهار رو  نی. بعد از امیفردا صبح دو تا پرواز داشت ونچ میگشت یبه تهران برم دی. روز آخر بود و ما بامیدید یم

 رو به پدرم کردم و گفتم: میخورد

 . میبر میخوا یبابا ما امروز م ـ

 که داشت سرگرم بود رو به ما کرد و گفت: یبا مدارک پدرم

 .دیبمون شتریدخترم ب ـ

 کرد و گفت: یتشکر الهام

 سر کار.  میبر دی. فردا صبح بایمرس ـ

 رو به من کرد و گفت: پدرم

 .دیمن بر نیکم کار دارم. شما با ماش هیمن  ـ

 تکون دادم و گفت: یرو به عالمت منف سرم

 . یباشه شما الزم دار نی. ماشمیریگ یبابا ما آژانس م یمرس ـ

 برو. نیندارم. با ماش اجینه دخترم من احت ـ
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 ن؟یای یم یپس شما با چ ـ

 .امی یاز بچه ها م یکیبا  ای رمیگ یآژانس م ایبرگردم. بعدم  یک ستیمن معلوم ن ـ

 میپدرم رفت شیو پ میدی. لباس مناسب پوشمیاریتا چمدونمون رو ب میو با الهام به اتاقم رفت دمیپدرم رو بوس ی گونه

و الهام رو رسوندم خونشون  میدیبعد به تهران رس ی. ساعاتمیو به سمت تهران حرکت کرد میکرد یو ازش خداحافظ

کردم و به پدرم زنگ زدم و اطالع دادم که  یو احوالپرس مخونه بود. باهاش سالو خودم هم به خونه رفتم. مادرم 

و بعد از اون به سمت اتاقم رفتم و با  می. شام خوردمیدر کنار مادرم نشستم و صحبت کرد ی. بعد مدتدمیرس

 به خواب رفتم. یخستگ

 داریو شستم و مسواک زدم. مادرم بشدم و از جام بلند شدم و دست و صورتم ر داریب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 بود. رو به من کرد و گفت:

 صبحونه بخور. ایب ـ

 مادرم نشستم و صبحونه خوردم. مادرم گفت: با

 ؟ یگرد یبر م یک ـ

 دوتا از همکارامه.  یمامان پس فردا عروس یگردم. راست یتا شب بر م ـ

 نگاهم کرد و گفت: مادرم

 چه جالب. همکارات باهم ازدواج کردن؟ ـ

 از مهماندارا ازدواج کرده. یکیآره مامان کمک خلبانمون با  ـ

 ؟یانشاا... خوشبخت بشن. تو هم دعوت ـ

 .میر یآره مامان. من و الهام باهم م ـ

 کرد و گفت: یفکر مادرم

 گن. یهم م یپس حتما به عل ـ

 احتماال بگن. ـ
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. با خوردن زنگ در مادرم بدرقه م کرد و دمیکردم و لباس فرم پوش شیاز مادرم تشکر کردم و به اتاقم رفتم و آرا و

حس  دمیکه بهروان رو د نیبودن.از ا نیبه دنبالم اومده بود. بهروان و الهام هم داخل ماش یمیرفتم. رح نییبه پا

بار  نیپاسخ داد و ا یمیدادم که رح یسالم کل هیرفتم و شده بود. به داخل  رهیداشتم. بهروان به جلو خ یخوب

رو روشن کرد  نیماش یمیسرش رو هم تکون نداد و مثل مجسمه رو به جلو بود. با الهام دست دادم. رح یبهروان حت

 و حرکت کرد. الهام گفت:

 چند روز بهم خوش گذشت.  نیا  یلیدالرام خ ـ

 زدم و گفتم: یبهش کردم و لبخند ینگاه

 به من هم خوش گذشت.  ـ

 .ایخسته شد یحساب ـ

 سرحال شدم. دمیخواب ـ

. به میبه من نگاه کنه به راه افتاد. من و الهام هم همراهش رفت نکهی. بهروان بدون امیشد ادهیپ نیبعد از ماش یمدت

به کنارم اومد  تکبخیتر شده بود. ن ی. بهروان نسبت به قبل جدمیکرد یبا کرو احوالپرس میدیکه رس نگیفیاتاق بر

مخالف  یصندل یبهش سالم دادم و رو عیسر یلیبهروان خ ریاخ یمن به خاطر صحبت ها یکنه ول یتا احوالپرس

بعد الهام در  یکردم اما سرم رو بلند نکردم. مدت ینگاه بهروان رو احساس م ینیحال سنگ نینشستم. تو ا کبختین

  دیخند یم زیکه ر یحال

 و گفت: شمیاومد پ 

 ؟یسالم کرد کبختیبه ن ینجوریدالرام چرا ا ـ

 خودم رو به اون راه زدم و گفتم: من

 بود؟ یمگه چه جور ـ

 که دنبالشون کردن. ییمثل آدم ها ـ

قطر صحبت  یمنحصر به فردش در مورد پروازمون به دوحه  تیبعد بهروان با اون جذاب یزدم و مدت یالهام لبخند به

 یداد. من در طول صحبت هاش بهش نگاه م حیتوقف و مسائل مربوطه رو  توضو مدت زمان  یجو طیکرد و شرا
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کرد. من به سرعت نگاهم رو  ریرو غافلگ مشده بود رهیشدم.با نگاهش من رو که بهش خ ینم ریس دنشیکردم. از د

شده رو اعالم کنه، به من  نییتع یها شنیتا پوز دیرس کبختیزد. نوبت به ن یم شیازش گرفتم. با نگاهش من رو آت

 یکه تو دستش بود نگاه م یستیبه بهروان کردم که به ل یمسافران رو به من داد. نگاه ییراهنما تیمسئول دیکه رس

بعد مسافران به  یمدت میمربوطه رو انجام داد یو چک ها میرفت مایبه همراه کرو به داخل هواپ یمدتکرد.  بعد از 

از  ییرایبلند شد و پذ مایکردم. هواپ یکردن جاشون کمکشون م دایزدم و تو پ یمداخل اومدن. بهشون لبخند 

پخش  نیبهروان هم در کاب یصدامخصوصم نشسته بودم و به فکر رفته بودم.  یصندل یمسافران شروع شد. من رو

در  یساعت و بعد از گذشت دو وفتادین یزد. در طول پرواز اتفاق خاص یصداش قلبم تند تند م دنیشد.  با شن

 ینم رونیب مای. پرواز برگشت دو ساعت بعد بود و از هواپمیو مسافران رو بدرقه کرد میقطر نشست یفرودگاه دوحه 

 یرفت و بهروان رو یبه سمت یعیخارج شدن. سم تیاز کاکپ یعیکه مسافران رفتن بهروان و سم نی. بعد از امیرفت

! ییاز هر گونه آشنا یسرد و عار یمن متوقف شد. نگاه ینگاه کرد. نگاهش رو نینشست و به داخل کاب یصندل

بود و  ورکرد. تمام اون مدت بهروان همون ط ییصدا کرد و باهاش صحبت ها ومدی یرو که به سمت من م کبختین

م و مشغول کارم شونه م رو باال انداخت یتفاوت یش به خودم شدم. اما با ب نانهیبدب ینگاه ها یبار متوجه  نیچند

 شدم. الهام اومد کنارم و گفت:

 امروز بهروان چرا انقدر بدعنقه؟ ـ

 رو به اون راه زدم و گفتم: خودم

 .گهیبوده د یجور نیهم شهیهم ـ

 حالته. نیتو ا یمدت طوالن یباره که برا نیاول ینبوده. برا یجور نینه ا ـ

 زدم و گفتم : یلبخند

 ه؟یحالتش چ نیبرم ازش سوال کنم علت ا یخوا یم ـ

 گفت: دیخند یکه آروم م یدر حال الهام

 کتک مفصل بهت بزنه! هیدالرام، فقط ممکنه تو جواب دادنش از دست هاش استفاده کنه و  هیفکر خوب ـ

 رفتم. یا گهیخودم رو کنترل کردم و به سمت د یحرف الهام خنده م گرفت اما به سخت نیا از
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بلند شد. در طول پرواز اتفاق  مایخودش قرار گرفت و مسافران به داخل اومدن. هواپ گاهیهر کس در جا یدتبعد از م 

بعد به همراه کرو از  یشدن و مدت ادهیو مسافران پ مینشست ینیباند امام خم یرو یو بعد از ساعات وفتادین یخاص

 میمن و الهام ساکت بود نی. تو ماشمیشد نیوار ماشس یمدت ازو بعد  میو به سالن فرودگاه رفت میخارج شد مایهواپ

بعد  یبکنم. ساعت دیکار با یدونستم چ یحالت بهروان دلم گرفته بود و نم نیشده بودم. از ا رهیخ رونیو من به ب

 شدم که یم ادهیپ نیکردم و داشتم از ماش یو الهام خداحافظ یمیما نگه داشت. از رح یدر خونه  یجلو نیماش

داد که  یاومد و سالم بلند نیمن و بهروان به سمت ماش دنیاومد و با د رونیما ب یمحمد همون لحظه از خونه 

کردم. محمد با بهروان دست  یشد. با محمد احوالپرس ادهیپ نیمحمد از ماش دنیبهروان به سمت صدا برگشت و با د

 داد و گفت:

 تان؟یکاپ یچطور ـ

 زد که جذابترش کرد و گفت: یلبخند بهروان

 خوبه؟ اناید ؟یخوبم تو چطور ـ

 .ی. خسته نباشمیجان. خوب یعل یمرس ـ

 ممنون. ـ

 کرد. یشد و با محمد احوالپرس ادهیپ نیهم از ماش الهام

 با خنده رو به من کرد و گفت: محمد

 دالرام شمال خوش گذشت؟ ـ

 نگاهم کرد که گفتم: ضیبا غ بهروان

 خوش گذشت. یلی. به من و الهام خیخوب بود جاتون خال یلیخ ـ

 خوره. یحرفم احساس کردم بهروان داره حرص م نیبا ا و

 رو به بهروان کرد و گفت: محمد

 در کن. یباال خستگ میبر ایجا نگه داشتم! ب نیحاال چرا من تو رو ا ـ
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 کرد و گفت: یتشکر بهروان

 شم.  یمزاحم م گهیوقت د هی ـ

 محمد من هم به زبون اومدم و رو به بهروان کردم و گفتم: حرف نیا با

 رفت بگم. ادمیمن  دیببخش تانیکاپ ـ

 بهش زدم و گفتم: یلبخند و

 باال. میبر دیبفرمائ ـ

 و گفت: دیبه من کرد که دلم لرز یمینگاه مال بهروان

 ممنون. ـ

 رو به محمد کرد و گفت: بهروان

 .میبر گهیما د ـ

 گفت: محمد

 بزار من برسونمت. یعل ـ

 زد و گفت: یلبخند بهروان

 هست. یمیرح یآقا ـ

 رو روشن کرد و رفت. محمد رو به من کرد و گفت: نیماش یمیکردم. رح یبهروان و الهام خداحافظ با

 برم. گهیمن د ـ

 گفتم: بهش

 ستن؟یمگه بچه ها ن ؟یبر یخوا یکجا م ـ

 گفت: محمد
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 نه بچه ها خونن.  ـ

 باشه سالم برسون. ـ

 .یسالمت باش ـ

 که رفت به خونه رفتم. مادرم گفت: یتا بره. وقت ستادمیرفت و ا نشیمحمد به سمت ماش و

 .  یخسته نباش زمیسالم عز ـ

 سالم مامان ممنون. ـ

 خواست که به بابات بفرسته. ازم گرفت و برد. یاز مدارک بابات رو م یکیتو محمد اومده بود  یپا شیپ ـ

 .دمشیاالن د ـ

 به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم. بهروان باالخره امروز لبخند زد و از اون حالت در اومد! و

 مبل نشستم. مادرم گفت: یسالن رفتم و رو به

 .ارمیب یخور یم ییچا ـ

 بهش کردم و گفتم: یخسته ا نگاه

 .ادی یخوابم م یلینه مامان. خ ـ

 گفت: یبا مهربون مادرم

 خور بعد برو بخواب.شام ب ـ

تخت افتادم و به  یو بعد از خوردن شام صورتم رو شستم و مسواک زدم و رو ختیگفتم. مادرم شام رو ر یچشم

 بعد به خواب رفتم. یبود و مدت یو بهار یعیسم یفردا فکر کردم که عروس

 جواب دادم: یشدم. الهام بود. با خواب آلودگ داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 الو. ـ
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 با تعجب گفت: الهام

 دالرام؟ ینشد داریهنوز ب ـ

 که چشم هام بسته بود گفتم: یحال در

 مگه ساعت چنده؟  ـ

 ۱۱ـ

 مونده. یلیحاال که خ ـ

 کشه. یطول م یکل میآماده ش میتا بلند ش ـ

 شم. یباشه االن بلند م ـ

 شگاه؟یآرا میبر یای یدالرام م یراست ـ

 برو. یشم، اگه تو دوس دار یمن خودم آماده م زمینه عز ـ

 کرد و گفت: یمکث الهام

 برم.  ستیمن هم معلوم ن ـ

 .یالهام خودت که وارد ـ

 .میدنبالت با هم بر امی یدالرام خودم م یرم. راست یپس من هم نم ،یگ یآره راست م ـ

 .گهید ومدمی یمن م ـ

 نوبت منه. گهید ـنه

 و گفتم: دمیخند

 پس منتظرتم. ـ

 و صورتم رو شستم. ییتخت بلند شدم. رفتم دستشو یبه بدنم دادم و از رو یکردم و کش و قوس یالهام خداحافظ از
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 به سمتش رفتم و گفتم: دمیرو د مادرم

 .ریسالم مامان صبحت بخ ـ

 زد و گفت: ی. مادرم لبخنددمیگونه ش رو بوس و

 .ریصبح تو هم بخ زم،یسالم عز ـ

 ؟یبا بابا حرف زد ـ

 صبح باهاش حرف زدم.آره  ـ

 اد؟ی یم ینگفت ک ـ

 .ادی یتا فردا م ـ

 و گفت: شمی. مادرم اومد پختمیآب پرتقال ر وانیل هیخودم  یبرا خچالیتو آشپزخونه و از تو  رفتم

 برات آماده کنم.  یخور یصبحونه م ـ

 نه مامان. ـ

 زد گفت: یکه به غذا سر م یدر حال مادرم

 ناهاره.  گهیساعت د هی ـ

بود.  ۱ کیو به ساعت نگاه کردم. ساعت نزد دمیپرتقالم رو خوردم و به حموم رفتم و دوش گرفتم و لباس پوش آب

رو برداشتم و به سالن رفتم. مادرم داشت  یالک هیتوالتم  زیم یرو خشک کردم و جمع کردم. از رو سمیخ یموها

 کرد. رو به من کرد و گفت: یتماشا م ونیزیتلو

 رم.باشه دخت تیعاف ـ

 مبل نشستم و گفتم: یرو

 مامان. یمرس ـ

 زنگ خورد. برداشتم و گفتم: میزدم و گزاشتم تا خشک بشه.گوش یدیدستم الک سف یبه ناخن ها و
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 جانم الهام. ـ

 .یشد داریراحت شد که کامال ب المیخب خ ـ

 و گفتم: دمیخند

 که همش بخوابم. ستمیخرس ن گهیالهام د ـ

 و گفت: دیهم خند اون

 بگم واال! یچ ـ

 به الهام گفتم: نیهم یببرم. برا یچ یعروس یافتادم که کادو نیا ادی

 م؟یببر یبهار یبرا یالهام چ ـ

 بود. ادتیدالرام خوب شد  یـوا

 اومد. ادمیمنم االن  ـ

 .میدسته گل خوب ببر هی. به نظرم میرفت یبد بود م یدسته خال ـ

 کردم و گفتم: فکر

 ست؟یکم ن ـ

 که. ستین کمونیدرجه  ی. عروسخوبه گهینه د ـ

 م؟یالهام پول هم ند ـ

 . همون دسته گل خوبه.ستینه به نظرم الزم ن ـ

 .مشیریگ یم میر یم یدم . اومد یزنم سفارش م یباشه پس من زنگ م ـ

 دنبالت. امی یم ۶باشه دالرام. من ساعت  ـ

 .نمتیب یم ـ
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 کردم. مادرم گفت:  یالهام خداحافظ از

 .میناهار بخور میبر ـ

و در کنار  ختیاز جام بلند شدم و رفتم ظرف ها رو آماده کردم. مادرم هم غذا رو ر عیکه گرسنه م شده بود سر من

و  دمیتخت دراز کش یرو یرو جمع کردم و به اتاقم رفتم. مدت زی. بعد از خوردن غذا ممیفراوون خورد یهم با اشتها

خبر بودم.  یاز اومدنش ب ی! مطمئن بودم که دعوت شده وله؟ن ای ادی یم یوسکردم که بهروان به عر یفکر م نیبه ا

تخت بلند شدم و رفتم موهام رو سشوار  یبودم و فکر کردم. از رو تیتو اون وضع ی. ساعتومدی یخواست م یدلم م

 داشتم. تیرضا شمیبه خودم نگاه کردم. از آرا نهیکردم و تو آ ییبایز شیکردم و آرا

شونه هام  یرو هم به پا کردم. موهام رو رو می. کفشهادمیبودم رو از کمد در آوردم و پوش دهیکه تازه خر یلباس

 گفت: یمن با خوشحال دنیو به سالن رفتم. مادرم با د ختمیر

 .یدالرام مثل ماه شد یوا ـ

 کرد گفت: یه منگا دمیکه به لباس و کفش جد یمادرم خوشم اومد و تشکر کردم. مادرم در حال فیتعر از

 ؟یدی.تازه خریشد کیش یلیمبارکه دخترم. خ ـ

 زدم گفتم: یم یکه لبخند یدر حال من

 .دمیآره تازه خر ـ

 .یخوبه دخترم. مواظب باش چشم نخور یلیخ ـ

 و گفتم: دمیخند

 زنه یآخه من رو چشم م یک ـ

 زد و گفت: یلبخند مادرم

 زنه؟! یچشم نم یبگو ک ـ

زنگ خورد. الهام بود و از من خواست که برم  میبود که گوش ۶ کیاتاقم رفتم و موهام رو جمع کردم. ساعت نزد به

رو  میو گوش فیو شالم رو سر کردم و ک دمیشه. کتم رو پوش یم ریاما گفت د ادی. ازش خواستم که باال بنییپا
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رو باز  نیکرد. در ماش یبه من نگاه م نیز داخل ماشرفتم. الهام ا نییکردم و به پا یبرداشتم و از مادرم خداحافظ

 زد و گفت: یکردم و به داخل رفتم. الهام سوت

 .یشد رینظ یدالرام ب ـ

 شده بود نگاه کردم و گفتم: بایبه الهام که خودش هم ز من

 .یناز شد یلی. خیـاز خودت خبر ندار 

 زد و گفت: یلبخند الهام

 .یقبول، من خوب شدم اما تو معرکه شد ـ

 .زمیعز یمرس ـ

 و گفت: دیخند الهام

 !میبسوزون یشیامشب ما چه آت ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از

 .مییجا نیتا صبحم هم میگرفت شیکه ما پ یجور نی. افتیحاال فعال راه ب ـ

 گفت: الهام

 کجاست؟ هی. آدرس گل فروشایگ یراست م ـ

مغازه نگه داشت.  یبعد جلو یرفت. مدت یرو روشن کرد و به سمت گل فروش نیتم و الهام ماشرو به الهام گف آدرس

 که الهام گفت: رمیرو باز کردم که برم گل رو بگ نیدر ماش

 بزار من برم. ـ

 .رمیگ ینه الهام خودم م ـ

رو باز کردم و گل رو اون جا گزاشتم و  نیو در عقب ماش دمیشدم و به داخل مغازه رفتم و گل رو خر ادهیپ نیماش از

 و گفت: دیخودم جلو نشستم. الهام گل رو د
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 خوشگله. یلیخ ـ

 .میکه خارج از تهران بود رفت یگزاشت و به سمت تاالر عروس یشاد کیموز و
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 یبود که به علت هوا ی. باغ بزرگمیو به داخل رفت میرو پارک کرد و گل رو برداشت نی. الهام ماشمیدیبعد رس یساعت

تا در کنار  میتاالر داد یو گل رو به خدمه  میشد. من و الهام وارد تاالر شد یدر داخل تاالر برگزار م یسرد عروس

سرم  یرو هم چک کردم و شالم رو رو شمیدر آوردم و آرا روو من کتم  میبزاره. به رختکن رفت گهید یها هیهد

 من گفت: دنیو با د دیدرست کردم و عطر زدم. الهام هم به خودش رس

 .ادی یبهت م یلی. خهیدالرام لباست عال ـ

 به لباس الهام نگاه کردم و گفتم: منم

 لباس تو هم حرف نداره. ـ

 زد و گفت: یچشمک الهام

 سوزه. یدلم به بهروان م ـ

 .ادیاز کجا معلوم ب ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 .ادی یتو شک نکن که م ـ

. میکه مهمون ها حضور داشتن رفت ییو به سمت جا میگفتم و به همراه الهام از رختکن خارج شد یدلم خدا کنه ا تو

 و گفت: دیو چند تا از همکارامون رو د کبختیالهام از دور ن

 .مینیبچه ها بش شیپ میدالرام بر ـ

نگاهمون کرد و  یما مدت دنیبا د کبختین میدیکه رس کشونیهم موافقت کردم و به همراهش راه افتادم. به نزد من

به اشغال  زیکردم.  م یخودم احساس م یهمکارام رو رو ی رهیکه تابلو نشه خوش آمد گفت. نگاه خ نیبعد به خاطر ا

بود رفتم و نشستم و  یکه خال یکنار زیردم و به سمت مک یدر اومده بود. من با کرو سالم و احوالپرس یپرواز یکرو

 کنارم اومد و نشست. الهام در گوشم گفت: یالهام هم بعد از احوالپرس

 !ششهیاونجاست دلم پ کبختی. نمینشست یم زیکاش ما هم تو اون م یا ـ

 خنده به الهام گفتم: با
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 !ینیبش زیم یباال یبر یرو دار نیا لیتو پتانس ـ

 و گفت: دیاز حرف من خند الهام

 خب دست و پام بسته ست. یتونم برم ول یم ـ

 کرد و گفت: ینگاه کبختیبه ن بعد

 به ما خوش آمد گفت؟ یچطور کبختین یدید ـ

 آروم بهش گفتم: منم

 خودشه! یانگار عروس ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 .ادی یکت و شلوار بهش م نیچه قدر ا ـ

 بود و واقعا خوب شده بود. به الهام رو کردم و گفتم: دهیپوش یکردم. کتک و شلوار کرم رنگ ینگاه کوتاه کبختین به

 .ادی یآره بهش م ـ

 بود ناراحت بودم. به الهام گفتم: ومدهیکه ن نی. از ادمیبه اطراف نگاه کردم و بهروان رو ند بعد

 .ومدهیالهام بهروان ن ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 .ادی یم ریزاشتنه. داون اهل کالس گ ـ

در تاالر حضور داشتن و مهمون ها هم در حال  یبه همراه گروه خوب و وارد یزنده ا یقی. موسدمیحرفش خند نیا از

 یکه م یکه به گروه یآوردن. الهام در حال ینیریو ش یدنیبودن. مهمانداران تاالر برامون نوش یکوبیرقص و پا

 کرد گفت: ینگاه م دنیرقص

 کردم! یم ییهنرنما هیرفتم وسط  یخواد م یدلم م ـ

 زدم و گفتم: یلبخند
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 . ستیتو ن یی. االن وقت هنرنماینیهمون بهتر که بش ـ

 خورد گفت: یرو م یدنیکه نوش یدر حال الهام

 !ان؟ی یعروس و داماد چرا نم ـ

 کم صبر کن . هی ـ

 ما اومد و گفت: زیبلند شد و کنار م یاز صندل کبختین

 .دیکن ییرایاز خودتون پذ ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 ممنون. ـ

 گفت: طنتیبا ش و

 !ان؟ی ینم یو  خانوم بهار یعیسم یچرا پس آقا ـ

 زد و گفت: یلبخند کبختین

 رسن. یم گهید ی قهیگفت تا ده دق میاتفاقا بهش زنگ زد ـ

 :دیپرس یعاد یلیخ الهام

 رو دعوت نکردن؟ تانیکاپ ـ

 با آرامش جواب داد: کبختین

 .ومدهیدونم چرا ن ینم یدعوتش کرده بود. ول یعیسم ـ

 انیبعد عروس و داماد در م یما رفت. مدت شیکرد و از پ یعذرخواه کبختیرو صدا کرد. ن کبختیاز افراد کرو ن یکی

 جادیهمه ا نیدر ب اقیمخصوصشون رفتن. شور و اشت گاهیهلهله و شور مهمانان وارد شدن و لبخند زنان به سمت جا

کردن. تمام فکر و حواس من  یم ییقول الهام هنر نما بهبه سمت محل رقص رفته بودن و   انیشده بود و اکثر اطراف

 ازم گرفت و گفت: یشگونیشده بودم که الهام ن دیبود! از اومدنش نا ام ومدهیبه بهروان بود که  هنوز ن
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 بهروان. ـ

 که تو عالم خودم بودم گفتم: من

 ؟یخب که چ ـ

 آورد و گفت: نییتن صداش رو پا الهام

 .نجاستیاالن ا ـ

 شدم و گفتم: ریحرف الهام غافلگ نیا از

 واقعا؟! ـ

 جواب من رو نداد و از جاش بلند شد و گفت: الهام

 .تانیسالم کاپ ـ

 یدیسف راهنیبه همراه پ ییبایز یکه کت و شلوار مشک دمیکه الهام بلند شده بود نگاه کردم. بهروان رو د یطرف به

آورد. آرامش خودم رو حفظ کردم و از جام  نییخاص خودش رو به الهام کرد و سرش رو پا تیبود و با جذاب دهیپوش

 بلند شدم و بهش سالم دادم. 

 یمن نشست. احساس کردم از درون دارم م ی! و روبه رو نیآورد. فقط هم نییبه من کرد و سرش رو پا یکوتاه نگاه

 به کنار ما اومد و گفت: کبختی. نسوزم

 .دینیما بش شیپ نیایب تانیکاپ ـ

 کرد و گفت: ینگاه کبختیش به ن یشگیبا حالت هم بهروان

 جا راحتم.  نیممنونم. ا ـ

 زد و رو به بهروان گفت: یاز کنار ما رفت و الهام لبخند کبختین

 !دیستو کنار ما نش دیخوشحالم که ما رو قابل دونست یلیخ تانیکاپ ـ

 حرکتم شد و گفت: نیا یانداختم که بهروان متوجه  یتیاز سر نارضا یحرف الهام حرصم گرفت و به سمتش نگاه از



 سکاندار عشق

330 
 

 کنم. یخواهش م ـ

رفت. با نگاهم دنبالش کردم که  یکنار زیش من رو برانداز کرد. الهام از جاش بلند شد و به سمت م رهیبا نگاه خ و

روشن کرد و دودش رو به هوا داد و  یگاریحرکتش خنده م گرفته بود. بهروان س نینشست! تو دلم از ا کبختیکنار ن

 به من نگاه کرد و گفت: ینیبا حالت دلنش

 !یمن معما شد یجهات برا یلیتو از خ ـ

 شد ، تکرار کرد: یم کیبه من نزد یکه کم یبعد در حال و

 جهات .  یلیآره از خ ـ

 بر هم زدم  و گفتم: یشدم، چشم هام رو با بهت زدگ یکه متوجه منظورش نم من

 معما؟!  ـ

 آورد و گفت: نییپا یرو به آروم سرش

 بله معما! ـ

 فهمم. یمنظورتون رو نم ـ

 .یبزن یخودت رو به نفهم یدونم چرا عالقه دار ینم ـ

 ناراحت شده بودم گفتم: زشیآم نیکه از لحن توه من

 ! دیبزرگ یمعما هیمن  یاتفاقا خود شما برا ـ

 زد و گفت: یکم رنگ لبخند

 چرا؟ ـ

 که تو صدام بود گفتم: یزدم و با لرزش ایبه در دل

 کرد! یشک چیشه ه یکه تو خوب بودن شما نم دیکن یم یکار هیروز  هی. ضهیکه رفتاراتون ضد و نق نیبه خاطر ا ـ

 کردم و ادامه دادم: یبه بهروان نگاه سرد و
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 کنم بدتر از شما وجود نداره! یکه فکر م دیشیبد م یروز به قدر هیو  ـ

 کردن و سرش رو جلو آورد و هشدار داد: یبا چشمان من تالق یا رهیبهروان با برق ت چشمان

 !ستیاصال به صالحت ن نیا ،یکن یآزاد و راحت صحبت م یلیتو خ ـ

 زد و دودش رو به سمت من داد. گارشیبه س یپک و

رو از دستش  وانیرو برداشت و به سمت من گرفت. ل یدنینوش زیم یکردم. بهروان از رو یسرفه ا گارشیدود س از

 کردم و گفتم: ینا آرومش نگاه یگرفتم و خوردم و به چشما

 شما معما هستم؟! یچرا من برا دیشما نگفت یرو گفتم. ول دمیکه د ییزهایمن چ ـ

 گفت: یخونسرد با

 طرف! نیاون سمت نشسته و تو ا کبختیکه ن نهیانمونه ش  هیجهات   یلیبهت گفتم از خ ـ

 زد و ادامه داد: ینگاهش کردم که پوزخند یجیگ با

 بدم! حیتوض شتریب یکه کم نهیکار ا نیکنم بهتر یمن فکر م ـ

 هم بهش گفتم:  من

 .نهیکار هم نیقطعا بهتر ـ

 باشه! نشیب یکه فاصله ا نیکنارشه، نه ا شهیرو دوست داشته باشه هم یآدم کس یخب وقت ـ

بهش بدم که الهام دوباره اومد کنارمون. تو دلم از  یبه من کرد! از نگاهش گر گرفتم و خواستم جواب ینگاه پر حرارت و

به من زد و منم بهش  یخبر از همه جا لبخند یموقع اومده بود. الهام کنارم نشست و ب یشدم که ب یالهام شاک

. من و میبعد به کنار ما اومدن و ما از جامون بلند شد ی. مدتنرفت یون ها مزدم. عروس و داماد به کنار مهم یلبخند

کردم و در گوشش  ینگاه یگفت. به بهار کیدست داد و بهش تبر یعی. بهروان هم با سممیدست داد یالهام با بهار

 گفتم:

 . یناز شد یلیخ ـ

 رو به من کرد و گفت: یبهار
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 . زمیرسم عز یبه تو که نم ـ

خودم  ینگاه بهروان رو رو ینیبودم سنگ ستادهیکه ا یگفتم. مدت کیهم تبر یعیزدم و به سم یلبخند بهش

خورد و  یدنی. بهروان نوشمیرفتن و ما هم نشست یا گهید زیکردم. عروس و داماد از کنار ما به سمت م یاحساس م

 و گفت: ردکرد. الهام رو به بهروان ک یداد و به اطراف نگاه هیش تک یبه صندل

 ازتون بپرسم؟ یسوال هیشه  یم تانیکاپ ـ

 گفت: بهروان

 .دیبفرمائ ـ

 خودش رو به اون راه زد و گفت: الهام

 .هیالبته فضول ـ

 کشه و گفت: یبه خودش گرفت که انگار خجالت م یبعد حالت و

 د؟یشما ازدواج کرد ـ

 دونست که  بهروان مجرده! یم یسوال الهام تعجب کردم. چون بهتر از هر کس نیاز ا من

 رو به الهام کرد و گفت: بهروان

 نه. ـ

 :دیدوباره پرس الهام

 د؟ینامزد هم ندار یعنی ـ

 زد و گفت: ینیلبخند دلنش بهروان

 که شد دو تا سوال! نیا ـ

 ادامه داد: و

 نامزد هم ندارم. ـ
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 دوباره گفت: الهام

 د؟یرو هم دوست ندار یکس ـ

 به من کرد و دوباره رو به الهام کرد و گفت: یوتاهشد و نگاه ک یجد بهروان

 !ستیهم خوب ن یادیز یکنجکاو ـ

 گفت: عیسر الهام

 کردم. یرو ادهیاگه ز دیببخش ـ

 یزمان شهیبه رقص عروس و داماد نگاه کرد. زمان صرف شام شد و مهمون ها به سمت محل سرو غذا رفتن. من هم و

 بار هم نشستم تا خلوت بشه. الهام گفت: نی. ادمیکش یرفتم و غذا م یشد م یکه خلوت م

 .میاریغذا ب میدالرام بر ـ

 کردم و گفتم: نگاهش

 بزار خلوت شه بعد. ـ

 و گفت: دیخند الهام

 مونه که. ینم یزیاون موقع چ ـ

 حرفش به خنده افتادم و گفتم: از

 از دست تو! ـ

 ما اومد و گفت: زیبه سمت م کبختین

 !م؟یخورشام ب میبر نیای ینم ـ

 گفت: بهروان

 خلوت بشه. میگزاشت ـ
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 گفت: کبختین

 باشه. ـ

 گفت: یاز جاش بلند شد و رو به من با لحن بانمک الهام

 من برم تا همه رو جارو نکردن! ـ

 رفت. کبختیبه همراه ن و

 نگاهم کرد و گفت: یبا کنجکاو بهروان

 ؟یمثال االن. چرا باهاش نرفت ـ

 گفتم: نیکنم. به خاطر هم تشیاذ یکم خواستم

 باهاش برم؟ دیبا یچ یبرا ـ

 گفت: یا رکانهیبا لحن ز بهروان

 !یکه دوستش دار نیبه خاطر ا ـ

 منتظر جواب من شد. یبیعج یبعد با عالقه  و

 شونه هام رو باال انداختم و گفتم: ییاعتنا یبا ب من

 من دوستش ندارم! ـ

 زد و گفت: یخندموشکافانه به من نگاه کرد و پوز بهروان

 !یسرد شد کبختینسبت به ن یلیبه نظرم خ ـ

 جواب دادم: یو سرد تیفورا کنترل خودم را به دست آوردم و بعد با عصبان یخوردم، ول یا کهیحرفش  از

دم چون دوست ندارم  ینه؟! من االن بهتون جواب م ایکه دوستش دارم  نیهم نبوده. شما به من گفت نیاز ا ریغ ـ

نسبت بهش  یا گهیحس د چیدونم و ه یهمکار م هیمن اون رو فقط در حد  یول هیپسر خوب کبختیقضاوت بشم! ن

 داشته باشه! ودما وج نیتونه ب یدو طرفه نم یتفاوت یاز ب شتریب یزیندارم. پس چ
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 با شک به من نگاه کرد و گفت: بهروان

 !ستیتفاوت ن یمطمئنم که نسبت به تو ب کبختیکنم. حداقل از جانب ن یممتأسفانه من حرفت رو باور ن یول ـ

 در دست به سمت ما اومدن. الهام رو به من گفت: یو الهام با بشقاب کبختیلحظه ن نیا تو

 .میبا هم بخور زمیعز ایب ـ

 گهیوان کنار همدکردم و از جام بلند شدم و با بلند شدن من بهروان هم از جاش بلند شد و من و بهر یتشکر من

کردن.  یکه همه داشتن به ما نگاه م ومدی ی. به نظر ممیآروم به سمت محل سرو غذا رفت یو با قدم ها میقرار گرفت

به بهروان گفته بودم  کبختیم رو نسبت به ن یاقعکه حس و نی! از امیبش میتونست یم یبه نظر خودم زوج خوب

ساکت  یعیطب ری. بهروان به طور غمیبرگشت یحرف چیو بدون ه میدیکردم. با بهروان غذا کش یم یاحساس سبک

 شده بود و تو فکر بود.

دوست داشتم ازش بپرسم که چرا انقدر  یلیره که حرف من رو باور کنه، خ یدونستم داره با خودش کلنجار م یم

 ی. مدتدیکش یم ارگینشسته بود و س یحرف و نگاه چی. بهروان بدون همینسبت به من کنجکاوه؟!  شام رو خورد

 گذشت. رو به الهام کردم و گفتم:

 .میبر گهیالهام به نظرم د ـ

 تکون داد و گفت: یسر الهام

 . میباشه بر ـ

 که الهام رو به بهروان گفت: میجامون بلند شد از

 انشاا... قسمت شما! ـ

به من کرد و رو به  یش گرفته بود. بهروان نگاه کوتاه یکار کنم! با بهروان شوخ یدونستم چ یالهام نم نیدست ا از

 الهام گفت:

 ممنون. ـ

 گفت: الهام
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 .میر یبا اجازه تون ما م ـ

 خورد و گفت: یتکون بهروان

 د؟یدار لهیوس ـ

 گفت: الهام

 .تانیبله کاپ ـ

 . من هم بهش نگاه کردم و گفتم:یکنار زیکرد و رفت کنار م یازش خداحافظ و

 خداحافظ. ـ

 آورد. نییقرار به من نگاه کرد و سرش رو پا یب ییبا چشما روانبه

 کردم و به الهام گفتم: یرفتم و از همکارام خداحافظ یکنار زیهم به سمت م من

 .میکن یاز عروس و داماد خداحافظ میبر ـ

و از  دمیو من کتم رو پوش میو به سمت رختکن رفت میکرد یخوشبخت یو براشون آرزو میاون ها رفت شیبا الهام پ و

 و گفت: دیکش یقی. الهام نفس عممیتاالر خارج شد

 !دمیترک یداشتم م ـ

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: با

 چرا؟ ـ

 و گفت: دیخند زیر الهام

 کلمه حرف بزنم!  هیکه بهروان کنار ما بود و من نتونستم  نیبه خاطر ا ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از

 !یبرات که اصال حرف نزد رمیبم یاله ـ
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 .میرو روشن کرد و حرکت کرد نی. الهام ماشمیشد نیو سوار ماش میدیرس نیماش به

 الهام گفت: یاز مدت بعد

 ن؟یگفت یبه هم م یدالرام با بهروان چ ـ

 رو از حرفامون فاکتور گرفتم و گفتم: کبختین من

 رو دوست دارم. یکنه من کس یبهروان فکر م ـ

 تعجب کرد و گفت: الهام

 چطور؟ خودش بهت گفت؟! ـ

 رو برداشت کردم. نینه از حرف هاش ا ـ

 کنه؟! یم یفکر نیهمچ یآخه چه طور ـ

 دونم. ینم ـ

 به سمت من برگشت و گفت: الهام

 رو گفت؟ نیفقط هم ـ

 الهام نگاه کردم و گفتم: به

 . اما تو جلوت رو نگاه کن.ـآره

 نگاهش رو گرفت و گفت: الهام

 بهروان! یکنه از کارا یم رتیآدم ح ـ

 رو بهش گفتم. نیمن هم هم ـ

 .یخوب گفت یلیخ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند
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 ؟یگفت یچ کبختیبه ن طونیش یتو ـ

 و گفت: دیخند الهام

 !رهیچرت و پرت بهش زدم که به نظرم امشب سردرد بگ یانقدر حرف ها ـ

 و گفتم: دمیخند

 ؟یبهش گفت یـ حاال چ 

 .پهیهم خوشت یلیو خ هیمرد واقع هیکردم که  فیازش تعر یچیه ـ

 باال رفت و گفتم: ابروهام

 ؟یواقعا گفت ـ

 من رو که رکم. یشناس یم ـ

 گفت؟ یاون چ ـ

 تشکر کرد. البته اولش سرخ شد! یچیه ـ

 که به بهروان زد افتادم و گفتم: ییحرف ها ادیام گرفت و  خنده

 ؟یهروان کردالهام چرا اون سوال ها رو از ب ـ

 !میها رو از دهن خودش بشنو زیچ یسر هیخواستم  یم ـ

. از الهام میدیزود رس یلیها خلوت بود خ ابونیکه خ نی. به خاطر ادمیالهام خند یاز حرف ها میبه خونه برس تا

پام نگه داشت. به  یجلو نیماش هیکردم و منتظر شدم تا بره. الهام که رفت بالفاصله  یتشکر کردم و ازش خداحافظ

 راننده ش نگاه کردم. بهروان بود! شوکه شده بودم و فقط نگاهش کردم که گفت:

 تنها باشن! ریموقع شب خطرناک بود دو تا دختر جوون تو اون مس نیا ـ

 نگاه کردم و گفتم: اهشیس یخودم اومدم و به چشما به

 ممنون. یلیخ ـ
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 به من کرد و گفت: ییدایش نگاه

 وقته! ریتو. دحاال برو  ـ

باال بردم. اون هم دستش رو باال برد. به  یخواست ازش جدا بشم.دستم رو به عالمت خداحافظ یکه دلم نم نیا با

 کیحرکت الست یبود! در رو که بستم صدا ستادهیکردم هنوز اون جا ا یداخل خونه رفتم و به سمت بهروان نگاه

 .کرد از اونجا رفته یپخش شد که اعالم م نشیماش

 دارشیباز کردم و آروم به داخل رفتم تا اگه مادرم خواب بود  ب دیآسانسور شدم و باال رفتم. در واحد رو با کل سوار

نکنم. چراغ ها همه خاموش بودن به جز چراغ راهرو. به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم و داخل کمد گزاشتم. به 

. به امشب دمیتختم دراز کش یاتاقم رو خاموش کردم و رو غکرده م رو شستم. چرا شیرفتم و صورت آرا ییدستشو

فکر کردم که بدون  نیکردم. به بهروان! با دنبال ما اومدنش به من ثابت شد که اون هم به من عالقه داره. به ا یفکر م

 یا گهیآدم د هید و انگار که راحت شد رفتارش با من خوب ش کبختیاز جانب ن الشیکنم. خ یتونم زندگ یاون نم

 که من هم عاشقش بودم! با فکر بهروان به خواب رفتم. یآدم عاشق! عاشق هیشده بود. 
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 29 فصل

رفتم. دست و صورتم رو شستم و به  ییتخت بلند شدم و به دستشو یشدم و از رو داریاز خواب ب یبا شاداب صبح

 بود. کنارش رفتم و گفتم: ونیزیتلو دنیسالن رفتم. پدرم از شمال اومده بود و مشغول د

 ؟یاومد یسالم بابا ک ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 .دمیرس شبید ـ

 ؟ یاومد یبا ک ـ

 تهران کار داشت منم آورد. یاحمد ـ

 و گفت: رونیما از آشپزخونه اومد ب یصدا دنیبا شن مادرم

 ؟یشد داریدالرام ب ـ

 سالم مامان. ـ

 خوش گذشت؟ شبیسالم دخترم. د ـ

 و بهروان افتادم گفتم: شبید ادیکه به  یحال در

 بود. یشما خال یجا ـ

 زد و گفت: یلبخند مادرم

 انشاا... خوشبخت بشن.  ـ
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 :دیپرس پدرم

 بود؟ یک یعروس ـ

 فتم:به پدرم کردم و گ رو

 از مهماندارامون. یکی یکمک خلبانمون و خانوم بهار یعیسم  یآقا یعروس ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا کنجکاو پدرم

 هم اومده بود؟ یعل ـ

 بله اومده بود. ـ

 زد و گفت: یلبخند مادرم

 صبحونه آماده ست. ـ

انداختم.  ینگاه میپرواز یهمراه پدر و مادرم به آشپزخونه رفتم و صبحونه خوردم. بعد به اتاقم رفتم و به برنامه  به

 .میفردا به آتن پرواز داشت ینداشتم ول یامروز پرواز

 که به من زنگ زده بود تعجب کردم. جواب دادم: نیبود! از ا کبختیزنگ خورد. ن میگوش

 .دیبفرمائ ـ

 ت:گف کبختین

 . حالتون چطوره؟یسالم خانوم محمد ـ

 ن؟یمن خوبم. شما چطور ـ

 بزارم تا باهاتون صحبت کنم. یقرار هیشه امروز  یخواستم اگه م یاگه مزاحم شدم م دیممنون. ببخش ـ

 خواد صحبت کنه گفتم: یم یدونستم در مورد چ یکه م من

 نمتون؟یکنم. کجا بب یخواهش م ـ
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 ادامه داد: کبختیکردم. ن ادداشتیرو داد و من  یشاپ یآدرس کاف کبختین

 ن؟یشما وقت دار یچه ساعت ـ

 خوبه. ۵ساعت  ـ

 .نمتونیب یباشه پس م ـ

 باشه حتما. ـ

 یدادم. نم یکه ناراحت نشه جوابم رو بهش م یامروز طور دیکردم و به فکر فرو رفتم. با یخداحافظ کبختین با

بهش بگم و از خدا خواستم که کمکم کنه. دوباره به سالن برگشتم و در کنار پدر و مادرم نشستم.  دیبا یدونستم چ

 به مادرم گفتم:

 خونه مون؟ ادی ینم ایدن ـ

 گفت: مادرم

 . ادی یداره فردا پس فردا م یکار هیبهش گفتم گفت  ـ

 رو به مادر و پدرم کردم و گفتم: بود که ۴بعد از ظهر تو سالن نشستم و با پدر و مادرم گپ زدم. ساعت  تا

 . رونیرم ب یسر م هیمن  ـ

و به سالن رفتم و از پدر و  دمیپوش یکردم و لباس مناسب یکم یلیخ شیجام بلند شدم و به اتاقم رفتم و آرا از

رو پارک  نیشاپ نگه داشتم و ماش یبعد اطراف کاف یکه داده بود رفتم. مدت یکردم و به آدرس یمادرم خداحافظ

شاپ رفتم. استرس داشتم. نفس  یشدم و به داخل کاف ادهیپ نیبود. از ماش ۵کردم و به ساعت نگاه کردم. ساعت 

 دهیپوش یسبز و شلوار کتان مشک وریمن از جاش بلند شد. پل دنیبا د کبختی. ندمیرو د کبختیو ن دمیکش یقیعم

 زد و گفت: یلبخند یبود و با مهربون

 د؟یسالم. خوب ـ

 نشستم بهش گفتم: ی. من همون جا نشستم و اون هم نشست. وقتنمیروبروش کرد که بش یاشاره به صندل و

 ن؟یوقته اومد یلیسالم ممنونم. خ ـ
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 زد و گفت: یلبخند

 .دمینه تازه رس ـ

 با شرم نگاهم کرد و گفت: بعد

 .نیکه اومد یمرس ـ

 کنم. یخواهش م ـ

 و به من گفت:ر کبختیما اومد. ن زیبه سمت م یگارسون

 ن؟یدار لیم یچ ـ

 گفتم: نیقهوه کرده بودم. به خاطر هم هوس

 قهوه. ـ

 هم سفارش قهوه داد. خودش

قرار  تیتو اون وضع نیاز ا شتریخواست ب یاز حرکاتش معلوم بود! من هم دلم نم نیو ا دیکش یخجالت م کبختین

 بزنه بهش نگاه کردم و گفتم: یکه حرف نیقبل از ا نی. واسه همرهیبگ

 رو به شما بگم. یموضوع هیخواستم  یمن م ــ

 نگاهم کرد و گفت: یبا کنجکاو کبختیگزاشت. ن زیم یخدمت قهوه مون رو آورد و رو شیلحظه پ نیا تو

 .دییکنم. بفرما یخواهش م ـ

 خجالت بهش نگاه کردم و گفتم: با

 شما فکر کنم. یرو نیاز ا شتریتونم ب یهمکار دوست دارم و نم هیراستش من شما رو به عنوان  ـ

 که دچار بهت شده بود به من نگاه کرد و گفت: کبختین

 تونم بپرسم چرا؟  یم ـ
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 گفت: دیبا ترد کبختینداشتم بهش بزنم. ن یلحظه حرف نیتو ا من

 د؟یعالقه دار یواضح تر بگم، شما به کس ـ

به موهاش  یدست کختیجواب من ن نیآوردم. با ا نییتادم و ناخودآگاه سرم رو پابهروان اف ادیحرف به  نیبا ا من

 شد مودبانه گفت: یم دهیدر اون د یکه ناراحت یو با حالت دیکش

 ینم یوگرنه به شما حرف دیعالقه دار یدونستم شما به کس یدادم. واقعا نم شنهادیکه به شما پ دیمن رو ببخش ـ

 زدم!

 نگاهش کردم و گفتم: یخورد. من با مهربون یکرد و جرعه ا کیه دهنش نزدفنجون قهوه اش رو ب و

 ! دی. شما که خبر نداشتدیحرف رو نزن نیکنم ا یخواهش م ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا آروم کبختین

 قسمت نبوده! یافتاد ول یاتفاق م نیدوست داشتم که ا یلیخ ـ

 گفتم: کبختیرو به ن نیداشت. از ا کبختیکه به ن یالهام افتادم و عالقه ا ادیانداختم.  نییسرم رو پا من

 بزارم! ونیرو با شما در م یخواستم حرف یم ـ

 چشماش نگاه کردم و گفتم: به

 !دیدر کنار هم خوشبخت بش دیتون یو به نظرم م هیخوب یلیالهام دختر خ ـ

 یرو بهش معرف یا گهیمن و من دختر د یه بود خواستگارکرد. اومد یمن نگاه م یبا دهان باز به حرف ها کبختین

 کردم! با تعجب گفت: یم

 بهتون زده؟ یحرف یخانوم صادق ـ

 رو بگم ناچار شدم دروغ بگم: قتیخواستم حق یکه نم من

 .ستین یکس چیه شیدونم تو زندگ یمنه و من م یمیدوست صم یبه من نزده. ول ینه الهام حرف ـ

 گفت: کبختین یتو فکر رفت. من هم قهوه م رو خوردم. بعد از مدت کبختین
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 کنم. یدر موردش فکر م ـ

 کردم و گفتم: کبختیبه ن رو

 خبردار نشه! یخودمون بمونه و کس نیامروز ما ب یخوام  صحبت ها یفقط م ـ

 کرد  و گفت: دییحرف من رو تأ کبختین

 .دیکن یازتون ممنونم که درک م یلیخ ـ

 کرد. یکار رو م نیهم بود هم یا گهیهر کس د ـ

 و گفت: دیکش یآه کبختین

 . دیکه شما اون رو دوست دار یخوش به حال کس ـ

 گفت: کبختین یگفتن نداشتم. بعد از مدت یبرا یحرف من

 د؟یندار لیم یزیچ ـ

 تکون دادم و گفتم: یسر

 نه ممنون. صرف شد. ـ

 از جاش بلند شد و گفت: کبختین

 .میبر گهیپس د ـ

 رفت حساب کرد و تا دم در با من اومد و بهم گفت: کبختیجام بلند شدم و به همراهش رفتم. ن از

 برسونمتون؟ نیخوا یم ـ

 زدم و گفتم: یلبخند من

 هست. ممنون. لهیوس ـ
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از  المیرو روشن کردم و به سمت خونه حرکت کردم. خ نیشدم. ماش نیکردم و سوار ماش یخداحافظ کبختین با

بعد به خونه  یخوشحال بودم. مدت یلیتموم شد خ هیقض نیا یکه بدون ناراحت نیراحت شده بود. از ا کبختیبابت ن

 من گفت: دنی. مادرم با ددمیرس

 .میباهم بر ای. تو هم برونیشام ب میرفت یبا بابات م میداشت ،یچه خوب شد اومد ـ

 زدم و گفتم: یلبخند من

 .نیمامان شما بر یمرس ـ

 گفت: درمپ

 ره. یتنها تو خونه حوصله ت سر م ـ

 و بوسش کردم و گفتم: رفتم

 ره. یحوصله م سر نم ـ

 گفت: مادرم

 هست. گرم کن بخور. خچالیغذا تو  ـ

 باشه مامان. ـ

 ادیداشتم. به  یو سر حال یو مادرم از خونه رفتن و من هم به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم. حس خوش پدر

 هیقض نیرو دوست دارم و تونست راحت تر با ا یکه من کس دیفهم کبختیکه دوستش داشتم! ن نیبهروان افتادم و ا

 زنگ زدم. محمد جواب داد: ای. بلند شدم و به سالن رفتم. تلفن رو برداشتم و به دنادیکنار ب

 .دیالو بفرمائ ـ

 ؟یسالم محمد خوب ـ

 ؟یسالم خوبم تو چطور ـ

 منم خوبم. ـ



 سکاندار عشق

348 
 

 بچه ها خوبن؟ ـ

 آره خوبن.چه خبرا؟ ـ

 .ستین یخبر خاص ـ

 گفت: یبا لحن طنز محمد

 چه خبر؟ یاز عل ـ

 و گفتم: دمیاز حرفش تعجب کردم و خند من

 !یپرس یدوست توئه. از من م ـ

 و گفت: دیهم خند محمد

 همکار تو هم هست! ـ

 :دیچیپ یتو گوش ایدن یبده. صدا ایرو به دن یازش خواستم گوش میکه زد ییاز حرف ها بعد

 ؟یسالم خواهر گلم. خوب ـ

 چطوره؟ یخوبه؟ تو راه اناید ؟ی. تو خوبزمیسالم خوبم عز ـ

 و گفت:  دیخند ایدن

 .یبود یمامان گفت عروس ؟یکنیکار م ی. چمیخوب ـ

 همکارم بود.  یآره عروس ـ

 هم بود؟ یعل ـ

 و گفتم: دمیخند

 شه ها! یم تونیزیچ هیتو و محمد  ایدن ـ

 و گفت: دیخند ایدن
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 مون؟ یزیچه چ ـ

 .نیریگ یهمش سراغ بهروان رو از من م ـ

 .گهیخب همکارته د ـ

 گفتم: طنتیهم با ش من

 ن؟یریگ یالهام هم همکارمه، چرا سراغ اون رو نم ـ

 و گفت: دیبلند خند یبا صدا ایدن

 .یجور نیهم ـ

 رو هم ببوس. انایبهت زنگ زدم حالتون رو بپرسم. د ـ

 .زمیباشه عز ـ

 کردم.  یخداحافظ ایدن از

تختم  یرفتم و مسواک زدم و به اتاقم رفتم و رو ییآشپزخونه رفتم و غذام رو گرم کردم و خوردم بعد به دستشو به

شدم و دست و  داریاز خواب ب میآالرم گوش یکه داشتم به خواب رفتم. صبح با صدا ییو با فکرها دمیدراز کش

خوردم. به اتاقم رفتم و با وسواس  کیو با ک ختمیر ریش وانیل هی خچالیصورتم رو شستم و به آشپزخونه رفتم و از 

و الهام  یمیشدم و سالم کردم. رح نیرفتم. سوار ماش نییزنگ در به پا ی. با صدادمیکردم و لباس فرم پوش شیآرا

 زد و آروم گفت: یجواب سالم دادن و بهروان هم جواب داد. الهام چشمک

 !مشیساز یم میکم کم دار ـ

 حرفش لبخند زدم و گفتم: نیا از

 .قایدق ـ

به من انداخت که دلم رو  ینگاه جذاب میشد ادهیشد. ما هم پ ادهیپ نی. بهروان از ماشمیدیبه فرودگاه رس یاز مدت بعد

اما  دمیکش یبرخورد کنم خجالت م کبختیکه با ن نی. از امیحرکت کرد نگیفیهمراه هم به سمت اتاق بر لرزوند و به

به  یو نگاه میکرد یبه سمت ما اومد و احوالپرس کبختی. نشدحس ازم دور  نیبا ورود به اتاق و برخورد خوبش ا
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نگاه بهروان رو احساس  ینی! سنگنهیخواست الهام رو با دقت بب ینگاه شدم. انگار م نیالهام انداخت که من متوجه ا

 سلبه ماه ع یو بهار یعیکنه. سم یبا اخم من رو نگاه م دمیکردم. سرم رو به سمتش گرفتم و نگاهش کردم که د

ن. مهماندار اومده بود یراد کمک خلبان و خانم قاسم یاون ها آقا یگرفته بودن. به جا یمرخص یرفته بودن و مدت

 کبختین شهیداد و مثل هم یجو تیدر مورد پرواز و وضع یحاتینشستن و بهروان توض یهمه در صندل یبعد از مدت

که  نینظر داشت و من از ا رینگاه کردم که من رو ز انشدم و به بهرو تیها رو اعالم کرد. من مسئول کاکپ شنیپوز

خودمون  یو در جا میرفت مایبعد به داخل هواپ یمدت اون رو بروز ندادم. یدر کنارش هستم قلبا خوشحال شدم ول

 و با ذوق گفت: یبلند شد. الهام اومد تو گل مایبعد هواپ یشدن و مدت مای. مسافران سوار هواپمیقرار گرفت

 شده. شیطور هیامروز  کبختیدالرام ن ـ

 زدم و گفتم: لبخند

 چرا؟ ـ

 کنه! یآخه نگاه م ـ

 کرد؟! یخب مگه قبال نگاه نم ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 عوض شده. ست،یبدم نگاهش مثل قبل ن حیبزار بهت قشنگ توض ـ

 بده؟ ایحاال خوبه  ـ

 کنه. یگزار هیخواد رو من سرما یخوبه. انگار م یلیخ ـ

 بهت نگاهش کردم و گفتم: با

 ؟یواسه چ یگزار هیسرما ـ

 و گفت: دیخند

 .گهیواسه ازدواج د ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از
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 طوره. نیانشاا... که هم ـ

 خدا کنه. ـ

رو به داخل بردم و  ییرایپذ لیبود، وسا تیاز کاکپ ییرایاز مسافران آغاز شد و زمان پذ ییرایخارج شد. پذ یاز گل و

 هم به من نکرد! ینگاه یاومدم. بهروان حت رونیگزاشتم و به ب زیم یرو

 یحرف چیاومد و بدون ه یبعد بهروان به داخل گل ینشستم. مدت یصندل یرو یدستش ناراحت شدم و داخل گل از

 نگاهش نبود! رو به من کرد و گفت: یتو یعالقه ا چیروشن کرد و نگاهم کرد. ه یگاریس

 هام رو عوض کنم. رویخواد ن یدلم م یلیخ ـ

 لب گفتم: ریز یلحن متعجب با

 چرا؟ ـ

 زد و گفت: یپوزخند

 !ستمین یکه ازشون راض نیواضحه.  به خاطر ا یلیخ ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 هستن؟! ایک نیعوض کن نیخوا یکه م یاون افراد ـ

 به من کرد و گفت: یسرد نگاه

 خود تو! شیکی ـ

 باز نگاهش کردم و گفتم: یدهن با

 چرا؟ نیشه بگ یم ـ

 شد و گفت: کیبه من نزد یقدم

 !ینداد یتیاهم چیارت باشه. اما هبارها بهت تذکر دادم که حواست به رفتارت تو محل ک ـ

 اخطار داد و گفت: یدر ادامه با بدجنس بهروان
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 !یوضع ادامه بد نیبه ا یفقط اگر بخوا یش یاخراج م ـ

بود و من  کبختیامروزم با ن یکه فکر کردم متوجه شدم که منظورش به صحبت و خنده  یرفت. وقت تیبه کاکپ و

 گفتن نداشتم! یبرا یحرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 فصل

تا دو ساعت بعد پرواز برگشت رو  میموند مایشدن و ما هم در هواپ ادهی. مسافران پمیدیبعد به آتن رس یساعات

بعد بهروان   یرفت. لحظه ا نیخارج شد و به سمت کاب تیراد از کاکپ یبودم که آقا ی. من داخل گلمیداشته باش

 بره که گفتم: نیخواست به داخل کاب

 .تانیکاپ ـ

 کرد. که گفتم: ینگاه بهم

 .رمیتونم وقتتون رو بگ یم ـ

 نگاهم کرد. تیسمت من برگشت و با جد به

 در اون مشهود بود، اعتراف کردم و گفتم : یمونیآروم که پش ییبا صدا من
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 رفتارها رو انجام بدم. یسر هی دیفهمم که نبا یمن حاال واقعا م ـ

 بهروان رنگ عوض کرد و آرامش تو چشماش نشست. ادامه دادم: نگاه

 ندارم. یالبته من منظور ـ

 صورتم بود گفت: یگرمش رو یکه نفس ها یشد. در حال کیکه برداشت کامال به من نزد ییبا قدم ها بهروان

 .یطور رفتار کن نیا دینبا یندار یاگر هم منظور ـ

آوردم. احساس کردم صورتم گر گرفته. بهروان به سمت  نییو عاشقش نگاه کردم و سرم رو پا دایش یچشم ها به

 نیکاب یرفتم و انتها نینشستم تا آروم بشم. حالم که بهتر شد به داخل کاب یصندل یرو یرفت و من مدت نیکاب

 نشستم. 

 اومد کنارم نشست و گفت: الهام

 شه منم برم ماه عسل؟! یم یعنیدالرام  ـ

 کردم و گفتم: یآروم ی خنده

 .یر یمعلومه که م ـ

 گفت: طنتیش با

 برم. کبختیبا ن نهیمنظورم ا ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 !هیکامال متوجه شدم منظورت با ک ـ

 بعد کامال به سمت من برگشت و گفت: و

 بهت نزد؟ یبهروان حرف یراست ـ

 کم مونده بود اخراجم کنه. ـ

 با حرص گفت: الهام
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 ؟یخواد تو رو اخراج کنه. آخه واسه چ یاون هم که همش م ـ

 به خاطر خنده هام. ـ

 ازش گرفتم و گفتم: یشگونی. ندیآورد و خند نییسرش رو پا الهام

 گه ها. یم یزیچ هیدوباره  ادی یالهام آروم. االن م ـ

 بهروان رو در آورد و گفت: یسرش رو باال آورد و ادا الهام

 کم تنوع داشته باش،  آخه همش اخراج! هی! بابا یگه اخراج یم ارهی یتا کم م ـ

 به الهام کردم و گفتم: رو

 انقدر خودت رو ناراحت نکن. ـ

 زد و گفت: یبهش زدم. الهام هم لبخند یلبخند و

 اگه بزارن. ـ

و  ختمیآب رخودم  یبدرقه کرد. برا یرفتم. بهروان با نگاهش من رو تا گل یبلند شدم و به سمت گل یصندل یرو از

دادم و چشم هام رو بستم و به بهروان فکر کردم. به  هینشستم و سرم رو به عقب تک یصندل یخوردم و رو

در  یتا جلو یکه بعد عروس نیکردم! به ا یفکرش رو نم یکه حت یطیو مهربون بودنش در شرا یشیبه آت تش،یجذاب

 نیکه بهش زدم بود و واقعا بدب یهمون حرف دیبه ذهنم اومدن که شا یلحظه افکار منف نیخونه اسکورتم کرد. تو ا

فکر ها  نیداشته باشه. ا یتونست به من اعتماد یدونستم چطور باهاش برخورد کنم. چون نم یبود!  اون وقت نم

 ستادهیمن ا یمن قرار داشت نگاه کردم. بهروان روبه رو یکه روبه رو یداد. چشم هام رو باز کردم و به کس یآزارم م

 کرد. با باز شدن چشم هام به من گفت: یبه من نگاه م یبود و با نگاه مهربون

 حالت خوبه؟ ـ

 خوبم. ـ

 خوشحال شدم و گفتم: دیکه حالم رو پرس نیا از

 براتون؟ ارمیب دیخور یم یزیچ ـ
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 زد و گفت: یلبخند که

 کم استراحت کن. هینه ممنون.  ـ

کلمه مهربون شده بود.  یواقع یلحظه به معنا نیتو ا دم،یگنج یحرفش تو پوست خودم نم نیخارج شد. با ا یاز گل و

سر کردم.  یخوش نیبود و من دوستش داشتم. دوباره چشم هام رو بستم و با ا یهم افراط یکه تو مهربون یمرد

 بعد الهام صدام کرد: یمدت

 ؟یدالرام خواب ـ

 هام رو باز کردم و گفتم: چشم

 .دارمینه ب ـ

 ؟یخورد یزیخوام غذا بخورم. تو چ یگرسنمه م یلیخ ـ

 نه منم گرسنمه.  ـ

 .میباهم بخور ایپس ب ـ

و  میغذامون رو تموم کرد عیرفتن. ما هم سر تیکه بهروان و راد به داخل کاکپ میبا الهام در حال غذا خوردن بود 

 ی فهیبلند شد. در طول پرواز وظ مایهواپ شدن و مایبعد سوار هواپ ی. مسافران مدتمیورود مسافران شد یآماده 

به من  یبردم. بهروان مشغول کار خودش بود. و نگاه تیکاکپبهروان و راد  رو به داخل  یخودم رو انجام دادم و غذا

نشست و مسافران خارج شدن. من و کرو  مایبعد هواپ یبرگشتم. ساعت ینکرد و راد ازم تشکر کرد و من دوباره به گل

. میدیبعد به خونمون رس یو ساعت میشد یمیرح نیو سوار ماش میرفت نالیو به سمت ترم میبعد خارج شد یهم مدت

رو در  دیم رو کامل کرد. به داخل خونه رفتم و کل یکردنش خوشحال یکردم و بهروان با خداحافظ یهمه خداحافظ از

 یمبل نشسته بودن و حرف م یو مادرم رو این. به سالن رفتم. دومدی یم ایدن یقفل چرخوندم و به داخل رفتم. صدا

 من و گفت: تبه سم دیو دو دیمن رو د انایزدن. با ورود من به سالن د

 خاله دالرام اومده. یمامان ـ

 کردم و گفتم: یاحوالپرس یکردم و با خوشحال ایبه مادرم و دن رو

 !نیخوب مادر و دختر خلوت کرد ـ
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 و گفت: دیخند ایدن

 .میخلوت کن نجایا ایتو هم ب ـ

 گفت: ایرفتم. دن ایبلند کردم و بغلش کردم و به سمت دن نیزم یرو از رو اناید و

 .میدی. تو رو هم دیچه خوب که اومد ـ

 گفت: انایکاناپه گزاشتم. د یرو رو انایو د دمیرو بوس صورتش

 خاله دالرام، دالرام رو آوردم. ـ

 کردم و گفتم: بوسش

 عشق من. یکرد یخوب کار ـ

صورتم رو شستم و دوباره به سالن  شیرفتم و آرا ییبه سمت اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم و بعد به دستشو و

 نشستم و گفتم: انایبرگشتم و کنار د

 حالش چطوره؟ ین ین اناید ـ

 کرد و گفت: یفکر اناید

 خوبه.  ـ

 اشاره کرد و گفت: ایبه دن بعد

 .دهیتو دلش خواب ین یگه ن یمامانم م ـ

 حرفش بغلش کردم و غرق در بوسه ش کردم و گفتم: نیزدن ا با

 ؟ ینیریآخه تو چرا انقدر ش ـ

 گفت: طنتیبا ش ای. دندیخند اناید

 !ریبگ لیما رو هم تحو ـ
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 محبت بهش نگاه کردم و گفتم: با

 .یمن زیتو که خواهر عز ـ

 و گفت: دیخند ایدن

 کردم. یشوخ ـ

 ارف کرد. برداشتم و گفتم:اومد تو سالن و تع ییبا چا مادرم

 قربون مامان خوشگلم برم. ـ

 با خنده گفت: مادرم

 خونه؟! یشده دالرام کبکت خروس م یچ ـ

 و گفتم: دمیخند

 نه؟یا ری.، مگه غمیجور نیهم شهینشده. من هم یزیچ ـ

 گفت: مادرم

 .ینیهم شهیآره تو هم ـ

 که داشت رو به مادرم کرد و گفت: یبا لحن بانمک ایدن

 .دیشه حرف کش یدالرام اصال نم نیمامان از ا ـ

 زدم و گفتم: یلبخند من

 که بخوام بگم. ستین یزیآخه چ ـ

 ادامه داد: ایدن

 ه؟یپس چ یعل ـ

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با
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 !یعل ـ

 کرد و گفت: یخنده دار نگاه

 گم. یبهروان رو م ـ

 دیکه من بهروان رو دوست دارم. نبا دهیهم فهم دیدونستم چرا انقدر کنجکاوه در مورد روابط ما با هم بدونه. شا ینم

 گفتم: نیزدم. به خاطر هم یاز عالقه م م یکه از جانب بهروان مطمئن نشدم حرف یتا زمان

 به من داره؟ یاما خب چه ربط هیمنظورت ک دمیفهم ـ

 د و گفت:نگاهم کر یبا کنجکاو ایدن

 نداره؟! یواقعا ربط ـ

 مجبور شدم و گفتم: ینداشتم ول یگفتم احساس خوب یکه دروغ م نیا از

 .میخب من و بهروان فقط با هم همکار ـ

 بعد من موشکافانه نگاهش کردم و گفتم: و

 زده؟ یبهروان حرف ـ

 نگاهم کرد و گفت: ایدن

 نه. ـ

 گفت: یبعد با لحن بامزه ا و

 بزنه! یمگه قراره حرف ـ

کردم.  یباز انایکم با د هیرو خوردم و  مییو چا دمیکار کنم. فقط نگاهش کردم و خند یدونستم چ ینم ایدست دن از

 رو به محمد گفت: ای. دنمیشام خورد یبعد پدرم و محمد به خونه اومدن و بعد از مدت یساعت

 بام؟ میمحمد بر ـ

 نگاه کرد و گفت: ایبه دن محمد
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 .زمیباشه عز ـ

 رو به پدرم و مادرم کرد و گفت: ایدن

 .میشما هم بر نیایب ـ

 گفت:  مادرم

 .نی.شما برمیهست ششینکن. ما پ دارشیب گهیخوابه، د اناید ـ

 رو به من کرد و گفت: ایدن

 .ایدالرام تو ب ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: من

 شم. یمزاحم نم ـ

 گفت: محمد

 .می. بلند شو آماده شو با ما برهیمزاحم چ ـ

هام رو پام کردم و به  یو کتون دمیاسپرتم رو پوش یکردم و لباس ورزش یمیمال شیگفتم و به اتاقم رفتم. آرا یا باشه

 نی. محمد ماشمیدیبعد رس یو مدت میو به سمت بام تهران رفت میشد نیرفتم و سوار ماش نییو محمد پا ایهمراه دن

. هوا سرد بود اما دلچسب بود. محمد رو به ما کرد و میو قدم زنان به راه افتاد میشد ادهیپ نیرو پارک کرد و از ماش

 گفت:

 .ادی یم نمیبب یزنگ بزنم به عل هیهاست.  یکینزد نیهم ا یعل یخونه  ـ

 کرد  گفت: یکه به اطراف نگاه م یدر حال ای. دنادیموافقت کرد و من تو دلم از خدا خواستم که بهروان ب ایدن

 جا. نیا میومدی یبا هم م ییافتم که دوتا یم ییاون وقتا ادیدالرام  ـ

 اون روز ها افتادم و گفتم: ادیهم به  من

 خوب بود و به ما خوش گذشت.  یلیآره خ ـ
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 زد و به من گفت: یکه مکالمه ش تموم شد به سمت ما اومد و لبخند نیبعد از ا محمد

 .ادی یداره م تانتیکاپ ـ

زدم. خدا رو شکر کردم که دعام رو بر آورده کرده  یخودم رو کنترل کردم و فقط لبخند حرفش خوشحال شدم اما از

 .ومدی یبود و بهروان هم م

. به ما ومدی یبهش م یلیکامال اسپرت اومد که خ پیبهروان با ت یربع هی. بعد از ادیتا بهروان ب میستادیبام ا یابتدا

 گفت: ینیبا لحن دلنش اینکرد و بعد رو به من و د یشد و احوالپرس کینزد

 نوده.  قهیمحمد دق د،یکه معطل من شد دیخانوما ببخش ـ

 به بهروان گفت: ایدن

 شد. یدفعه ا هیکنم. اومدنمون  یخواهش م ـ

 نگاهم کرد.  تیزدم. که با جذاب یهم به بهروان لبخند من

کردن.  یزدم و محمد و بهروان پشت ما حرکت م یقدم م ای. من کنار دنمیو به سمت باال حرکت کرد میقدم زد یکم

 کرد و گفت: یاحساس خستگ ایبعد دن یمدت

 باال. نیشما بر نمیش یمن م ـ

 اومد و گفت: ایهم به کنار دن محمد

 . زمیمونم عز یم شتیمن پ ـ

 به من و بهروان زد و گفت: یلبخند و

 شده.  یاضطرار تیوضع ـ

 و گفت: دیخند و

 .نیشما جوونا بر ـ

 کردم و گفتم: ایبه دن رو
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 بمونم. شتیپ یخوا یم ـ

 گفت: ایدن

 نه دالرام محمد کنارمه. ـ

بود!  یمن آخر خوش یبرا نی. بهروان در کنار من بود و امیو راه افتاد میکرد یخداحافظ ایو بهروان از محمد و دن من

 که بهروان گفت: میه رفترا یتر شد. مدت دیباد عطرش به مشامم خورد و حس دوست داشتنم شد دنیبا وز

 .امیفرصت نشده ب یول کهیکه به من نزد نی. االن هم با اومدمیجا ن نیساله که ا نیچند ـ

 هم بهش گفتم: من

 نشد. گهید یول میومدی یدو بار م یکی یقبل از ازدواجش هفته ا ایمن و دن ـ

 و رو به من کرد و گفت: ستادیا بهروان

 م؟ینیکم بش هی یخوا یم ـ

 کنار من نشست و به روبرو نگاه کرد و گفت: یبرخورد چی. بهروان بدون همیسکو نشست یکردم و رو موافقت

 واقعا قشنگه. یکنم زندگ یحس م ییوقتا هی ـ

 به من کرد و گفت: ییدایبعد نگاه ش و

 درست مثل االن! ـ

 یداشتم. حرف یکه بود حس خوب یچ کنم. اما هر یتونستم حرفش رو حالج ینم یول دیکه زده بود دلم لرز یحرف از

 لب گفتم:  ریگفتن نداشتم فقط ز یبرا

 من هم قشنگه. یبرا ـ

 روشن کرد و گفت: یگاریس بهروان

 نباشم. یممکنه مدت ـ

 حرفش شوکه شدم و بالفاصله گفتم: از
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 چرا؟ ـ

 برم به خانواده م سر بزنم. دیبا ـ

 کودکانه گفتم: یلیبره ناراحت شدم و خ شمیخواست از پ یکه م نیزد. از ا گارشیبه س یقیپک عم و

 شما؟ شیپ انی یخب چرا خانواده تون نم ـ

 نگاهم کرد و گفت: متیمال با

 شون اونجاست. یکه زندگ نیبه خاطر ا ـ

اش تحت  چهیداد که ماه یبهروان به هم فشرده شدن و پرش گونه اش نشون م یحرف لب ها نیبعد از زدن ا و

 میتونست یتونست عاشق من باشه و ما م یاگر بهروان م یبود! حت ینیب شیقابل پ ری. عجب مرد غتسیکنترلش ن

مون را  یکه ممکن بود شاد یمون به علت ترس یزندگ شهیباز هم هم میداشته باش یو سعادتمند یعیطب یزندگ

گفتن  یبرا یحالم رو دگرگون کرد. حرف کایترس رفتن بهروان به آمر یزائل کنه، متزلزل بود. االن هم در اوج خوش

رو  میباشه گوش ایدن دیکه شا نیلحظه تلفنم زنگ خورد. از فکر ا نی. تو ادیکش یم گارینداشتم. بهروان هم  فقط س

 کیدچار بهت شدم! بهروان هم به خاطر نزد میگوش یرو کبختینام ن دنیآوردم و با د رد وشرتمیس بیاز تو ج

 دیدونستم با یاز من دور شد. نم یرفت و کم نییو از سکو پا دیبود رو د رهیرو که ذخ تکبخیبودن به من اسم ن

 لحظه جواب دادم و گفتم: نینه! تو آخر ایجواب بدم 

 .دیالو بفرمائ ـ

 گفت: کبختین

 د؟یسالم خوب هست ـ

 گفتم: یکالفگ با

 ن؟یممنون. شما خوب ـ

 داشتم. یخواهش هیبد موقع مزاحم شدم.  دیخدارو شکر. ببخش ـ

 گفتم: کبختیکنه! در جواب ن یکشه و با خشم نگاهم م یم گاریکه مرتب س دمید یدور بهروان رو م از
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 .نییکنم بفرما یخواهش م ـ

 گفت: کبختیشد و سراپا گوش شد. ن کیبه من نزد تشینها یب تیبا عصبان بهروان

نظرش راجب من  دیازش سوال کن یجور هیخواستم قبلش شما  یبدم. م شنهادیخوام به الهام پ یراستش من م ـ

 فقط نفهمه من بهتون گفتم. ه؟یچ

 بزارم گفتم: یالهام کالس یکه برا نیکه از نظر الهام کامال آگاه بودم به خاطر ا من

 دم. یباشه. بهتون خبر م ـ

 کرد و گفت: یتشکر کبختین

 .ریشبتون بخ ـ

 هم گفتم: من

 .ریشب شما هم بخ ـ

که بهروان کنارم بود و اوضاع داشت  یارتباط رو قطع کردم و تو دلم به شانس بدم لعنت فرستادم! درست زمان و

 زد. یزنگ م دیبا کبختیرفت ن یم شیخوب پ

 گفتم: عیدر موردم نکنه سر یکه فکر بد نیمن قرار گرفت. از ا یروبرو بهروان

 بده. رو به من یپرواز یزنگ زده بود تا برنامه  کبختین ـ

 سر داد و گفت: یعصب یخنده  بهروان

 رو بهت بگه! یپرواز یموقع شب! زنگ زده برنامه  نیا ـ

 گفت: تیبعد با جد و

 که از مدت ها قبل به همه داده شده! یپرواز یبرنامه  ـ

 گفت: یمیمال اریبس یمن نگاه کرد و با صدا یپرغضب به چشما ییبزنم که بهروان با چشما یحرف خواستم
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 تیواقع یبار بخوا نیو اگه ا تمیواقع دنیخوب بهت بکنم، من منتظر شن حتینص هیبذار  یکه حرف بزن نیقبل از ا ـ

 منظورم رو روشن کرده باشم . دوارمی. امارمی یبار بعد حتما به حرفت م ،یرو پنهون کن

 ترس نگاهش کردم و گفتم: با

 ن؟یکن یم دیمنو تهد نیدار ـ

 نه اخطار داد:با لحن خونسردا بهروان

 ...یوحشتناک دیکنم، اونم چه تهد یم دتیمعلومه که تهد ـ

 دیبار از خشم منفجر شد و غر نیو ساکت موندم. ا دیبه ذهنم نرس یجواب چیاز حرفش کامال دستپاچه شدم و ه بعد

 و گفت :

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم ـ

 . بهش نگاه کردم و گفتم:دیگونه م غلط یشد و رو یچشم هام جار یاشکم از رو ادشیفر با

 به من زنگ زد تا... کبختین ـ

 حرفم رو ادامه ندادم. بهروان گفت: و

 !؟یتا چ ـ

 نگاهش کردم و گفتم: نیرو بهش بگم به خاطر هم قتیخواستم حق ینم

 تونم به شما بگم. ینم ـ

 با دقت نگاهم کرد و گفت: بهروان

 تونه باشه؟! یم ینگفتنت چ لیدل ـ

 نگاهم کرد و ادامه داد: ینیبعد به طور خشمگ و

 باشه! کبختیتونه عالقه به ن یفقط م ـ

 تکون دادم و گفتم: یرو به عالمت منف سرم
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 .ستیما ن نیب یزیهمکاره و چ هیمن فقط  یبرا کبختیمن قبال به شما گفتم که ن ـ

 باور کنم؟! یخوا یم ـ

 همه فشار خسته شده بودم ناخود آگاه صدام رو باال بردم و تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم: نیکه از ا من

 !دیباور نکن دمیتون یم دیباور کن دیتون یرو به شما گفتم م تیمن واقع ـ

 لحظه آروم شدم و گفتم: هیبعد تو  و

 د؟یکن یرفتار م یجور نیبا من ا یشما به چه حق د؟یکن یم ییاصال چرا از من بازجو ـ

 گفت: یقرار یشد و روبروم قرار گرفت و با لحن ب کمیکردم. بهروان نزد هیانداختم و گر نییسرم رو پا و

 !ـدالرام

داشتم. انگار من نبودم که از دستش ناراحت شده بودم.  یشدم و حس خوب یبیحال عج هیاسمم از بهروان  دنیشن با

به دست من داد و با محبت نگاهم کرد  یکنه! دستمال یکه با عشق به من نگاه م دمیسرم رو باال آوردم و بهروان رو د

 و گفت:

 شن. ینگران م ننیبب ایکنم. االن هم اشکات رو پاک کن. محمد و دن یخب. تمومش م یلیخ ـ

 به من کرد و گفت: یا فتهیاومدم. بهروان نگاه ش نییسکو پا یهام رو با دستمال پاک کردم و از رو چشم

 .یکن یم هیگر نمیدوست ندارم بب ـ

 نگاهش کردم. بهروان گفت: یبا دلخور یحرف چیبدون ه من

 . میبرگرد گهیبه نظرم د ـ

 چیه ری. در طول مسمیاومد نییبردن سرم موافقت خودم رو اعالم کردم و به همراه بهروان آروم آروم به پا نییپا با

 ی! دلم نمستین یو مدت کایخواد بره آمر یحرف بهروان افتادم که گفت م ادیرد و بدل نشد.  به  نمونیب یحرف

که  ییمن سخت بود. به جا یبرا یدست من نبود. حق داشت که بره و به پدر و مادرش سر بزنه. ول یخواست بره ول

 از اون ها نبود. بهروان گفت: یاما خبر میدیو محمد نشسته بودن رس ایدن

 زنگ به محمد بزنم. هی ـ
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 کرد. ی. باشه حتما و خداحافظنیرو درآورد و به محمد زنگ زد. فقط بهروان گفت شما بر شیبعد گوش و

 از قطع تماس رو به من کرد و گفت: بعد

 رسونمت. ینشستن. منم گفتم برن خودم م نیسردش شده و رفتن تو ماش ایکه دن نیمثل ا ـ

. بهش نگاه کردم اوردمیخودم ن یخوشحال شدم اما به رو بودم از درون یدر کنارش م یشتریکه مدت زمان ب نیا از

 و گفتم:

 شم. یکه مزاحمتون م یجور نیا ـ

 کرد و گفت: یاخم کوچک بهروان

 .یحرف ها بزن نیدوست ندارم از ا ـ

در جلو رو باز کرد و من سوار شدم!  میکه شد نیماش کی. نزدمیشونه م رو باال انداختم و دوباره حرکت کرد منم

شد شناختش!  یبود که نم یشدم. بهروان مرد ریکه کرد غافلگ یکردم و خودش هم سوار شد. از حرکت یتشکر

 نیخواست تمام ا ینگاه کردم. دلم م رونیبدادم و به  هیاز عطر بهروان پر بود. سرم رو به عقب تک نیداخل ماش

رو روشن کرد و  نی. بهروان ماشارمیب دایکردم اون رو به  یلحظه ها رو تو ذهنم ضبط کنم تا هر وقت احساس دلتنگ

در نگه داشت. به سمتش  یرو جلو نی. ماشمیدیبه خونه رس یحرف چیگزاشت. بدون ه یمیحرکت کرد و آهنگ مال

 برگشتم و نگاهش کردم و گفتم:

 .نیکه من رو رسوند یمرس ـ

 ینگفت! من هم نگاه یزیبزنه اما چ ینزد. منتظر بودم از دوست داشتنم حرف یبه من نگاه کرد و حرف تیبا جذاب اون

 یکه در رو بستم صدا نیکه به عقب برگردم به داخل خونه رفتم. بعد از ا نیشدم و بدون ا ادهیبهش نکردم و پ

رفتم و زنگ در رو زدم. مادرم در رو باز کرد و  البا ی. سوار آسانسور شدم و به طبقه دمیرو شن نشیحرکت ماش

 بهم زد و گفت: یلبخند

 وش گذشت دخترم؟خ ـ

 جاست؟ نیا ایآره مامان. دن ـ

 رو هم بردن. انایاومدن د شیساعت پ مین ـ
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 بابا کجاست؟ ـ

 .دهیخواب ـ

گفتم و به اتاقم رفتم. لباسم رو عوض کردم و چراغ اتاقم رو خاموش کردم و  یریو شب بخ دمیمادرم رو بوس ی گونه

 تخت افتادم.  یرو

 نیمنظور بهروان از ا دمیفهم یزدم و به هق هق افتادم. نم هیگر ریتر بهروان ز امشب و از همه مهم یآور ادی با

از عالقه ش به من  یحرف چیشد اما ه یم یبه من زنگ زده بود عصبان کبختیکه ن نیبود؟! به خاطر ا یرفتاراش چ

نداشته و من تو ذهن خودم اون  یکردم و بهروان از اول هم به من عالقه ا یهم من اشتباه فکر م دیزد! شا ینم

 ییبعد با فکرها یحالم بد بود، سردرد داشتم و لرز کردم و مدت یلیکردم. خ یخواست فکر م یکه دلم م یجور

 آشفته به خواب رفتم.
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 31 فصل

تخت نشستم. از دست بهروان  یزدم و رو یجام غلط یبود .تو ۱۱شدم. ساعت رو نگاه کردم  داریسردرد از خواب ب با

تخت  یکرد! از رو دیرفتارش من رو دچار شک و ترد رییحال خوب من رو خراب کرد و با تغ شبیبودم که د یعصبان

هام سرخ شده بود و پشت پلک هام هم پف کرده  مچش شبید ی هی. به خاطر گردمید نهیبلند شدم و خودم رو تو آ

اومده بودم و صورتم بهتر شده بود. لباسم  رونیفتم و دوش گرفتم و به خودم نگاه کردم از اون حالت ببود. به حموم ر

و موهام رو خشک کردم و بعد از شونه کردن رهاشون کردم. به آشپزخونه رفتم و مادرم رو در حال آماده  دمیرو پوش

. مادرم رو به من کرد و ختمیخودم و مادرم قهوه ر ی. بهش سالم کردم و قهوه درست کردم. برادمیناهار د نکرد

 گفت:

 ؟یامروز پرواز ندار ـ

 نه مامان. چطور مگه؟ ـ

 .میشام دعوت کرده گفتم با هم بر یآخه عمه ت برا ـ

 .میر یباشه مامان م ـ
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خودش هم بهروان.  شینگاه کردم. حواسم رفت پ ونیزیمبل نشستم و تلو یام رو خوردم و به سالن رفتم و رو قهوه

داد ازش سوال  یبره و غرورم هم اجازه نم کایبه آمر یدونستم قراره ک یزاشت! نم یکه نبود فکرش من رو تنها نم

تونستم بدون حضور بهروان تو محل کارم  یشد. اما من نم یم نشیگزیجا یا گهیکنم. با رفتن بهروان حتما خلبان د

 ومدم.ا رونیپدرم از فکر کردن ب ی! با صداارمیدووم ب

 سالم. ـ

 زدم و گفتم: ینگاه کردم و لبخند بهش

 ؟یسالم بابا کجا بود ـ

 .هیکم قدم بزنم. هوا عال هی رونیرفته بودم ب ـ

 خوب شده. یلیآره بابا خ ـ

 نگاه کرد. تلفن خونه زنگ خورد. مادرم گفت: ونیزیاومد کنارم نشست و تلو و

 دالرام جواب بده. دستم بنده. ـ

 بود. جواب دادم: ایسمت تلفن رفتم. دن به

 راه. مهین قیسالم بر رف ـ

 و گفت: دیخند ایدن

 .انینا بچه ها ب نیتو ماش میلرز کردم به محمد گفتم بر یدفعه ا هی شبیسالم دالرام د ـ

 و گفتم: دمیخند

 .یاز خودت مراقبت کن شتریب دیبا ـ

 گفت: طنتیبا ش ایدن

 واسه شما که بد نشد! ـ

 فش خنده م گرفته بود و تو دلم گفتم آره بد نشد! در جواب مثل خودش گفتم:حر از
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 مگه قرار بود بد بشه؟ ـ

 .ممیخواهر. من تسل گهینه د ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از

 .نیموند یم نجایحاال شب ا ـ

 خونه. میبر میمحمد صبح کار داشت گفت ـ

 ؟یبا مامان حرف بزن یخوا یم ـ

 گفت: یبا لحن بامزه ا دوباره

 رو بده بهش. یخواستم اول با تو حرف بزنم و حالت رو بپرسم. اگه مامان هست گوش یم ـ

 به سمت من. ومدی یمادرم نگاه کردم که داشت م به

 گفتم: ایدن به

 رو ببوس. از من خداحافظ. انای. دزمیعز یمرس ـ

 ایشدم. مادرم بعد از حرف زدن با دن ونیزیتلو دنیغول درو به مادرم دادم و رفتم کنار پدرم نشستم و مش یگوش و

بعد غذا آماده شد و در کنار پدر و مادرم ناهار خوردم و بعد از کمک کردن به مادرم به  یما نشست. مدت شیاومد پ

بود  ی. شب خوبمیو آخر شب هم به خونه برگشت میعمه م رفت یاتاقم رفتم. اون شب به همراه پدر  و مادرم به خونه 

 .  دمیکرد! به اتاقم رفتم و خواب یو من رو دلتنگ م ومدی یفقط هر لحظه بهروان تو فکرم م

بود. از جام بلند  ۱۰. به ساعت نگاه کردم میپرواز داشت ۲شدم. ساعت  داریبعد کامال سرحال و شاداب از خواب ب روز

و موهام رو شونه کردم و بستم. به  دمیرو مرتب کردم و به حموم رفتم و دوش گرفتم و لباس پوش میشدم و روتخت

آشپزخونه رفتم پدر و مادرم مشغول خوردن صبحونه بودن. بهشون سالم کردم و کنارشون نشستم. مادرم برام 

 درست کردم و خوردم. پدرم گفت: یو نشست. ازش تشکر کردم و لقمه ا ختیر ییچا

 سر کار؟ یر یمروز ما ـ

 بهش کردم و گفتم: ینگاه
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 رم. یم ۲ساعت  ـ

 ه؟یپروازت چ یبرنامه  ـ

 .مییروز هم اونجا هی. سیپار میر یم ـ

 خوبه پس.  ـ

 و به پدرم گفت: دیخند مادرم

 .سیپار میسفر بر هیدوست دارم  یلیخ ـ

قرار بود با  یسر نیرفته بودم و بهش عالقه داشتم مخصوصا که ا سیبه پار میشغل تیبه خاطر موقع یچند بار من

 به مادرم نگاه کرد و گفت: یبهروان برم. پدرم با مهربون

 برمت. یم یهر وقت دوست داشته باش ـ

 هم با محبت به پدرم نگاه کرد و تشکر کرد. مادرم

 در ادامه گفت: پدرم

 فقط اراده کن. ـ

 یقلب دوست داشت و مادرم هم زن مهربان و خونگرم میبود و مادرم رو از صم یمرد خوب و زن دوست یلیخ پدرم

 .دیورز یبود و به پدرم عشق م

مورد  یرفتم و مسواک زدم و به اتاقم رفتم. لباس ها ییم رو خوردم و از مادرم تشکر کردم و به دستشو صبحونه

رو باز کردم و  شمیلوازم آرا فیرفتم و ک نهیآ یرو جمع کردم و داخل چمدون گزاشتم و چمدونم رو بستم. جلو ازمین

زنگ در بلند شد. از پدر و مادرم  یرفتم. صدا رونیو با چمدونم به ب دمیکردم. لباس فرم هم پوش یمیمال شیآرا

درمون نگه  یجلو شهیمثل هم یمیرفتم. رح رونیرفتم و در رو باز کردم و از خونه ب نییکردم و به پا یخداحافظ

شدم و  نیشد. سوار ماش رهیکرد و دوباره به روبرو خ یداشته بود. در خونه رو که بستم بهروان به سمت من نگاه

 گفت: یو جواب سالمم داده شد مخصوصا از طرف بهروان! با الهام دست دادم. الهام در گوش من به آروم ردمسالم ک

 ست؟ین یدیدالرام؟ خبر جد یچطور ـ
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 زدم و گفتم:بهش  یچشمک

 گم. یبعدا بهت م یچرا خبر دارم برات ول ـ

 زد و گفت: یلبخند الهام

 باشه. ـ

محکم به  ییبه من کرد و با قدم ها ینی. بهروان نگاه دلنشمیشد ادهیپ نیو از ماش میدیبعد به فرودگاه رس یساعت

کرو اومده بودن.  یهمه  میدیق که رس. به داخل اتامیراه افتاد. من و الهام هم به دنبالش رفت نگیفیسمت اتاق بر

کردم و به سمت  یاومد. من از ترس بهروان سالم کوتاه امبا بهروان به سمت من و اله ییبعد از صحبت ها کبختین

کردم. سرم رو بلند کردم و بهش نگاه  ینگاه بهروان رو احساس م ینینشستم. سنگ یصندل یرفتم و رو یا گهید

بعد الهام اومد سمتم و کنارم نشست. از  یقیانداخت! دقا یا گهیزد و نگاهش رو به سمت د یکردم لبخند کوتاه

پرواز کرد و اطالعات الزم رو به  نیدادن در مورد ا حیبعد بهروان شروع به توض یبود خوشحاله. مدت علومحرکاتش م

کرد و گفتن انانس با من بود. هر کس رو اعالم  فیوظا کبختین یپرواز یکرو یما گفت و در آخر بعد از چک ها

. میخودمون قرار گرفت گاهیمربوطه در جا یها کو بعد از چ میرفت مایپرواز به داخل هواپ یبعد به همراه کرو یساعت

شدن و بعد  مایرفتن. مسافران کم کم وارد هواپ تیتشکر به داخل کاکپ یمهندس پرواز آقا یبهروان و راد به همراه

 یرو گفتم و رو ییبلند شد و من انانس خوشامدگو مایالزم هواپ یمخصوص و انجام کارها یها یاز نشستن در صندل

 اومد کنار من و رو به من کرد و گفت: کبختیساعت بود. ن ۶نشستم. مدت زمان پرواز حدود  صممخصو یصندل

 ن؟یبا الهام صحبت کرد یخانوم محمد ـ

 کردم و گفتم: کبختیبه ن یبه نظرم وقتش بود که نظر الهام رو بهش بگم. نگاه 

 ازش سوال کردم. نیکه خواست یمن همون طور ـ

 زدم و گفتم: یمنتظرش نگاه کردم و لبخند یبه چشما و

 نظرش نسبت به شما مساعده. ـ

 گل کرد و گفتم: طنتمیبعد ش و

 مبارک باشه. ـ
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 از حرف من خوشحال شد و گفت: کبختین

 .نیدیممنونم.زحمت کش یلیخ ـ

 کنم. یخواهش م ـ

کنه و بهتر  یاز الهام خواستگار کبختیشه ن یفکر کردم که چه قدر خوب م نیرفت. با رفتنش به ا نیبه داخل کاب و

. از خدا خواستم که در کنار هم خوشبخت بشن. دیرس یکه دوستش داشت م یالهام بود که به کس یاز اون خوشحال

 نشست و گفت: شمیبعد الهام اومد و پ یساعت انجام شد. تیاز مسافران و کاکپ ییرایپذ ریدر طول مس

 شده؟ یچ نمیمردم! بگو بب یدالرام از فضول ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 بام. میو محمد رفت ایبا دن شبیپر ـ

 اومد تو حرفم و گفت: دالرام

 نبوده. یزیکه چ نیخب ا ـ

 و گفتم: دمیخند

باشه.خالصه  می. ما هم گفتادیبام محمد گفت به بهروان زنگ بزنم اونم ب میدی.تا رساری. طاقت بگهیگم د یدارم م ـ

 زنگ زد و اونم اومد.

 گفت: الهام

 چه قدر خوب. خب بعدش! ـ

 .میو من و بهروان هم باهم قدم زد نیسردش شد و  با محمد رفتن تو ماش ایوسط راه دن گهید یچیه ـ

 گفت: یبا لحن بامزه ا الهام

 ن؟یبهم گفت ای. چکیچه رمانت ـ

 مربوط رو حذف کردم و فقط گفتم: یو حرف ها کبختین تلفن
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 .کایمدت بره آمر هیخواد  یبهروان م ـ

 تعجب کرد و گفت: الهام

 ؟یچ یخب برا ـ

 خواد بره به پدر و مادرش سر بزنه. ی. اونم گفت مدمیسوال رو ازش پرس نیاتفاقا من هم هم ـ

 به فکر رفت و گفت: الهام

 حرف رو گفت. نیکه به تو ا یچه قدر براش مهم هست نیبب ـ

 نگاهش کردم و گفتم: یناراحت با

 .دمیفهم یخواست بره من م یخب به هر حال اگه م ـ

 خواد بره؟ یم یدوست داشته خودش بهت بگه. حاال ک ـ

 سوال رو ازش بپرسم گفتم: نیرفته بود ا ادمیکه  من

 دونم. ینم ـ

 ؟یدیازش نپرس ـ

 .گهینه د ـ

 نزد؟ یاز عالقه ش بهت حرف ـ

 تکون دادم و گفتم: یرو به عالمت منف سرم

 که بهروان من رو دوست نداره. دمیرس جهینت نینگفت. راستش الهام من به ا یزیچ ـ

 با حرص گفت: الهام

 ؟یدیرس جهینت نیبه ا یچطور ـ

 نه؟یا ریگه. مگه غ یره و به اون طرف از عالقه ش م یرو دوست داشته باشه م یکیکه  یخب کس ـ
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 نگاهم کرد و گفت: الهام

 . ستین یآدم معمول هی. بهروانه! ستیاما اون هر کس ن ـ

 بگه؟ دیخب چرا نبا ـ

 خواد اول از تو مطمئن بشه. یکه م نیبه خاطر ا ـ

کار  یچدونستم  یحرف الهام درست باشه و بهروان از من مطمئن نباشه. نم دیکردم و به فکر رفتم. واقعا شا نگاهش

 به الهام گفتم: نیبکنم. به خاطر هم دیبا

 شه؟ یمطمئن م یخب چه جور ـ

 کنه! سکیخواد ر یبشه. بهروان نم هیقض نیتونه متوجه ا ی. با گذشت زمان میصبر کن دیبه نظر من با ـ

 به الهام نگاه کردم و گفتم: دیترد با

 ره. یخب اون داره م ـ

 دستم رو گرفت و گفت: الهام

 گرده. یره، بر م یکه نم شهیهم یبرا ـ

 ؟یاگه برنگشت چ ؟یدون یاز کجا م ـ

 که تو رو دوست داره. نیبه خاطر ا ـ

 .ید یم یالهام که به من دلگرم یمرس ـ

 .تهی. واقعستین یدلگرم نایا ـ

. دمیو من بهروان رو ند فتادین یرفت. در طول پرواز اتفاق خاص نیالهام به داخل کاب میکه زد ییاز حرف ها بعد

 سیباند فرودگاه شارل پار یرو مایهواپ ینشستن بود و من انانس مربوطه رو خوندم. بعد از مدت یآماده  مایهواپ

 ستادهیخارج شد. کنار در ا تیراد و تشکر از کاکپ راهخارج شدن و بهروان هم به هم ماینشست و مسافران از هواپ

 رفتم و گفتم: کشینزدبه من انداخت.  ینگاه هیبود و 
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 .تانیکاپ دیخسته نباش ـ

 به من کرد و گفت: یآروم نگاه

 .یممنون. تو هم خسته نباش ـ

 کرد و گفت: یزیر یزدم و به سمت الهام رفتم. الهام خنده  یجواب بهش لبخند در

 ؟یبهش گفت یچ ـ

 گفتم. دی. خسته نباشیچیه ـ

 کرد. مثل عاشقا. یجور نگات م هیدالرام  ـ

 انقدر شلوغش نکن. گهید ـ

 !یگ یم یزیچ هیگم تو  یم یمن هر چ ـ

 ی. در سالن فرودگاه بهروان و راد در جلو حرکت ممیو به سمت فرودگاه رفت میخارج شد مایهمراه کرو از هواپ به

 یکرد و بر م یکه در کنار کرو داشت به من نگاه م یگشت و با نگاه جد یبه عقب برم یکردن. بهروان هر از گاه

اغلب به علت  سیپار ی. هوامیشده رفت نییعو به سمت هتل ت میشد نیفرودگاه سوار ماش نالیگشت. در ترم

هر کس داده شد و من و  یها دی. کلمیو به داخل رفت میدیبه هتل رس یکه داشت مرطوب بود. بعد از مدت یبارندگ

 . الهام رو به من گفت:مینشست یصندل یرو میو رفت می. لباسمون رو عوض کردمیالهام به داخل اتاق مخصوص رفت

 عوض شده. کبختیدالرام به نظرم ن ـ

 باخبر بودم گفتم: هیقض نیکه از ا من

 شده؟ یچه جور ـ

 جور خاص. انگار به من عالقه داره. هی ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 خب من که بهت گفته بودم. ـ
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 گفت: دیبا شک و ترد الهام

 ره!آخه اون که تو رو دوست دا ـ

 حرفش رو نزد. دستش رو گرفتم و تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم: ی هیبق و

 کبختینداره. من مطمئنم که ن تیو واقع یبود که تو داشت یو اون فکر اشتباه ستیحرف اصال درست ن نیالهام ا ـ

 کنه. یم یحرکت هی یتو رو دوست داره و به زود

 و  گفت:  دیاز حرف من خوشحال شد و گونه م رو بوس الهام

 .یخوب یلیدالرام تو خ ـ

 .یخودت خوب ـ

 گفت: طنتیبا ش الهام

 . البته اگه بهروان اجازه بده.فلیبرج ا میامشب بر ـ

 که دوست داشتم برم گفتم: منم

 .میشه بر یخوب م یلیآره خ ـ

 و گفتم: دمیتخت دراز کش یبلند شدم و رو یصندل یاز رو بعد

 .رمیبگ یکم بخوابم تا انرژ هیخسته م.  یلیخ ـ

 گفت: الهام

 باشه بخواب. ـ

 هام رو بستم و با فکر بهروان به خواب رفتم. چشم

 شدم. داریالهام از خواب ب یصدا با

 .میبخور زیچ هی نییپا میگشنمه بر گهیدالرام بلند شو د ـ
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 و گفتم: دمیپشت دست چشم هام رو مال با

 ساعت چنده؟ ـ

 گفت: یبا لحن بامزه ا الهام

 شبه. ۱۱ یبه وقت محل ـ

 .دمیچه قدر خواب یوا ـ

 .یعوضش سر حال شد ـ

 .یلیآره خ ـ

 . دست و صورتم رو شستم. رو به الهام کردم و گفتم:ییتخت بلند شدم و رفتم دستشو یرو از

 ؟یدیتو نخواب ـ

 کرد گفت: یم شیکه آرا یدر حال الهام

 .دمیمن هم خواب ـ

و به  میرفت نییم رو هم سر کردم و به همراه الهام پا یروسر  دمیکردم. مانتوم رو پوش شیرفتم و آرا نهیآ یجلو به

. الهام مینشست یصندل یرو یگوشه ا میاون جا نبود. رفت یکس یپرواز ی. از کرومیقسمت رستوران حرکت کرد

 گفت:

 .میدیخواب یادیفکر کنم ما ز ـ

 بهتره. یجور نیاتفاقا ا ـ

 زد و گفت: ی. الهام لبخندمیگارسون رو صدا کردم و سفارش غذا داد و

 رون؟ینکنه رفتن ب ـ

 رن.  یخب باالخره همه که نم ـ

 منظورم به بهروان بود. و
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 گفت: طنتیبا ش الهام

 رفتن. دمیشا ـ

 رف غذا  الهام گفت:. بعد از صمیگزاشت. من و الهام با اشتها غذا رو خورد زیم یبعد گارسون غذا رو آورد و رو یمدت

 .میاون جا هم نگاه کن یالب میبر ـ

 . به الهام گفتم:دمی. از دور بهروان رو دمیرفت یو به الب میمون بلند شد یصندل یاز رو و

 جاست. نیبهروان ا ـ

 گفت: الهام

 کجاست؟ کبختیپس ن ـ

 حتما تو اتاقشه. ـ

به من کرد و  یمی. نگاه مالمیبود. من و الهام بهش سالم کرد دهیپوش ییبایو ز کی. لباس شمیسمت بهروان رفت به

 . الهام رو به بهروان کرد و گفت:می. من و الهام روبروش نشستمینیاشاره کرد که بش

 ستن؟یکرو ن تانیکاپ ـ

 گفت: بهروان

 .رونیرفتن ب ـ

 :دیدوباره پرس الهام

 همه شون رفتن؟ ـ

 به من کرد و گفت: ینگاه بهروان

 هست. کبختین ـ

 یقیزد و دست من رو گرفت. حرکت الهام از نگاه بهروان دور نموند و بهروان نگاه عم یش لبخند یاز خوشحال الهام

 کرد و گفت: کبختیبه ن ینگاه طنتیو الهام با ش میکرد یاومد. با اون هم احوالپرس کبختیبعد ن یبه من کرد. مدت
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 !م؟ینرفت رونیکه ب هیما چ فیحاال تکل ـ

 با محبت به الهام نگاه کرد و بعد رو به بهروان کرد و گفت: کبختین

 ه؟ینظر شما چ تانیکاپ ـ

 برم. بهروان گفت: رونیهم دوست داشتم که ب من

 .دیپس عجله کن میندارم. اگه قراره بر یمن حرف ـ

. میاومد نییه پادوباره ب میمون رو برداشت فیو ک میو به باال رفت میگرفت یو اجازه ا میو الهام خوشحال شد من

هم عقب. بهروان  کبختیعقب نشستم و الهام کنارم نشست. بهروان جلو نشست و ن عیدر بود. من سر یجلو یتاکس

 ببره. فلیبه راننده گفت مارو برج ا

 .میدیو سرانجام رس میدر راه بود یمدت
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 32 فصل

در کنار رود سِن  فلیبرج ا یدر کنار الهام! منظره  کبختیرفت و ن ی. بهروان کنار من راه ممیشد ادهیپ نیماش از

فاصله ش رو از من و بهروان دور کرد. من و بهروان کنار رود  کبختی. نمیبود. قدم زنان به اون سمت رفت بایز اریبس

 . بهروان رو به من کرد و گفت:میستادیسن ا

 دارن؟ انیجر یبا صادق کبختین ـ

 تم:نگاه کردم و گف بهش

 ؟یانیچه جر ـ

 کنه! یکار م یدونه داره چ ینم کبختیبه نظرم ن ـ

 زد و گفت: یبعد پوزخند و

 !رهیگ یگرم م یزنه و بعد با صادق یبه تو زنگ م ـ

 کرد. دنیخند یکه م یو الهام در حال کبختیاشاره به ن و

 بهش نگاه کردم و گفتم: یکالفگ با

 به من زنگ زد. یا گهید زیچ یبرا کبختین ـ
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 نگاهم کرد و گفت: دیترد با

 ؟یتو بهش عالقه ندار یبگ یخوا یم یعنی ـ

 نگاهش کردم و گفتم: تیجد با

 از اول هم نداشتم. ـ

 نداشتم و ندارم. چون حرفش رو عوض کرد. کبختیبه ن یعالقه ا چیبار باور کرد که ه نینظرم ا به

 روشن کرد و گفت: یگاریآروم شد. س بهروان

 منه. یمورد عالقه  یها یاز کشورها یکی سیپار ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 رو دوست دارم. سیمن هم پار ـ

 به من کرد و گفت: یا فتهینگاه ش بهروان

 !؟یمن رو چ ـ

 نگاه کردم و گفتم: داشیش یکردم و به چشم ها زی! چشم هام رو ره؟یدونستم منظورش چ یشدم. نم جیحرفش گ از

 منظورتون نشدم. یمن متوجه  ـ

 به من کرد و گفت: یزد و نگاه سوزان گارشیبه س یپک

 نه؟! ای یدار یخوام بدونم به من عالقه ا یسوالم روشنه. م ـ

من  یخواست از عالقه  یگفت من رو دوست داره فقط م یکرد! نم یهم با غرور رفتار م دنیتو سوال پرس یحت

 نیخواست اول اون به دوست داشتنش اعتراف کنه. به خاطر هم یدوستش داشتم اما دلم م یلیباخبر بشه. من خ

 شدم و گفتم: رهیبهش خ

 د؟یکرد یبرداشت نیکردم که شما همچ یمن کار ـ

 شد و گفت: یعصب بهروان
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 خوام جواب بشنوم! یدالرام ازت سوال کردم و فقط م ـ

ندازه. بهش نگاه  یبه جون من م یشیدونست با صدا کردن اسمم چه آت یکرد. نم یدوم بود که اسمم رو صدا م بار

 کردم و گفتم:

 من... واقعا شوکه شدم.  ـ

 گفت: یآروم یکرد و با صدا قیو عشقش رو تو نگاه من تزر دیموهاش کش یرو یدست بهروان

 دالرام من تو رو دوست دارم. ـ

کردم  یقلبم گزاشتم و چشم هام رو بستم. فکر نم یگرفتم و دستم رو رو یدیحرفش تپش قلب شد نیزدن ا با

که  دمیبهروان رو شن ی. صدااستیها تو رو نیا یکردم تو خوابم و همه  یبخواد به عالقه ش اعتراف کنه. احساس م

 گفت:

 دالرام حالت خوبه؟ ـ

 آوردم و آروم گفتم: نییهام رو باز کردم و سرم رو پا چشم

 من خوبم. ـ

 شد و گفت: رهیم کرد و بهم خدوباره نگاه بهروان

 دوست دارم. یلیمن خ ـ

 بعد با عشق نگاهم کرد و گفت: و

 بگو. یزیچ هیدالرام  ـ

 انداختم و با شرم و خجالت گفتم: نییرو پا سرم

 من... ـ

 گفت: بهروان

 دالرام؟! یتو چ ـ
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 شدم. ریغافلگ یلیبگم! خ دیبا یدونم چ یمن ...نم ـ

 گفت: بهروان

 من نگاه کن دالرام. ـبه

 گفت: تیشرم نگاهش کردم. با جذاب با

 ؟یدوستم دار ـ

جوابم شده بود  لبخند  یآوردم، بهروان که با نگاهم متوجه  نییعشق نگاهش کردم و سرم رو به عالمت مثبت پا با

 زد و گفت: ینیدلنش

 .امیدن نیمرد ا نیبه نظرم خوشبخت تر  ـ

 و گفت: دیکش یقینفس عم و

 نه؟! ایچه قدر با خودم کلنجار رفتم که بهت بگم  یدون ینم ـ

 رسوند و ادامه داد: یعاشقانه نگاهم کرد که با نگاهش من رو به اوج خوشبخت و

 کردم. ی. اما اشتباه فکر میعالقه دار کبختیکردم تو به ن یمن فکر م ـ

 لب جواب دادم: ریز

 وقت بهش عالقه نداشتم. چیمن ه ـ

 چه موقع عاشقم شده، گفتم: یخواست بدونم عل یدلم م دایکه شد یهمون لحظه در حال من

 ؟یبه من عالقمند شد یاز ک ـ

 از سر لذت و مسرت سر داد و گفت: یدر جواب خنده ا بهروان

 سوال زنونه! هیزن بپرسه،  هیکه آدم انتظار داره  یهمون سوال قایدق ـ

 بعد اضافه کرد: و
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 دمیشن یکه وقت نهیدونم ا یکه م یزیکه به تو عالقمند شدم. تنها چ دمیچه وقت فهم قایدق دونم یواقعا نم ـ

 شدم! یم وونهیبهت گفت به من فکر کن داشتم از حسادت د مایتو هواپ کبختین

افتادم و چهره م در هم شد. بهروان که  کایرفتنش به آمر ادیکردم.  یکه به من زد احساس لذت م ییحرف ها از

 نگاهم کرد و گفت: یمن شده بود با نگران یچهره  رییتغ ی متوجه

 شده ؟ یزیچ ـ

 نگاهش کردم و گفتم: یناراحت با

 !یبر یخوا یاما تو م ـ

 که خودش هم ناراحت شده بود گفت: یدر حال بهروان

 .نمشیبرم بب دیو با مارهیمن هم سخته. اما پدرم ب یبرا ـ

 نزدم که گفت: یحرف

 گردم. یزود بر م ـ

 کردم و گفتم: بغض

 ؟یبر یخوا یم یک ـ

 .ندهیماه آ ـ

کردم  یکه به رود سن نگاه م یکردم. نگاهم رو ازش گرفتم و  در حال یبود که فکر م یخیتر از تار کینزد رفتنش

 گفتم:

 شه؟ یم یکارت چ ـ

 روشن کرد و گفت: یگاریدوباره س بهروان

 شه. یم نمیگزیجا یا گهیکس د  عتایو طب ستمین یماه هی ـ

 گفت: نشیخوش طن یزد و با صدا گارشیبه س یبعد پک و
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 دالرام. ـ

 ادامه داد:  متینگاه کردم که با مال بهش

 ؟یمون یمنتظرم م ـ

 بگم. یزینتونستم چ یموندم ول یمنتظرش م قطعا

رق در که غ یو الهام در حال کبختیبعد ن یمونم. مدت یشد و متوجه شد که منتظرش م رهیتو چشم هام خ بهروان

 یبودمش چشم هاش م دهیند یجور نیالهام دقت کردم تا به حال ا یبودن به کنار ما اومدن. به چهره  یشاد

 زد و گفت: کبختیبه ن ی! بهروان پوزخنددیخند

 گذره؟ یخوش م ـ

 به الهام نگاه کرد و به بهروان گفت: کبختین

 خدا رو شکر. ـ

 بهش زدم.  یبه من زد. در جوابش لبخند یاومد کنارم و چشمک الهام

 کرد و گفت: کبختیرو به ن بهروان

 .میبرگرد گهید ـ

به بهروان و عالقه ش  نی. تو ماشمیو به سمت هتل حرکت کرد میقبل سوار شد بیگرفت و به ترت یتاکس کبختین

 . بهروان من رو صدا کرد و گفت:میدیبعد به هتل رس یفکر کردم و مدت

 ره. ینم ادمیقت از و چیامشب ه ـ

 بعد با عشق نگاهم کرد و گفت: و

 عشق من. ریشبت بخ ـ

 حرفش سرخ شدم و آروم گفتم: از

 .ریشب تو هم بخ ـ
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کردم. من و الهام به داخل اتاق  ینگاهش رو از پشت هم حس م ینی. سنگمیکنار الهام رفتم و باهم به باال رفت و

 گفت: یالهام با خوشحال میتا تنها شد م،یرفت

 دالرام امشب فوق العاده بود. ـ

 آوردم گفتم: یکه مانتوم رو در م یدر حال من

 طور بود. نیواقعا هم ـ

 نشستم و گفتم: یصندل یرو و

 .ایگرم گرفته بود کبختیخوب با ن ـ

 نشست و گفت: شمیزدم. الهام اومد پ یلبخند و

 شده. رمیدستگ یزیچ هیدالرام  ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 باشه. ریخ ـ

 که داشت گفت: یبا شاد الهام

 به من عالقه داره. کبختیکه ن دمیرس جهینت نیامشب به ا ـ

 خوبه الهام. یلیکه خ نیا ـ

خواست بدونه  یکه م یخواست از من بدونه و من هم هر چ ی. همش ممیحرف زد یلیشه. خ یآره هنوزم باورم نم ـ

 رو بهش گفتم.

 و گفت: دیادامه خند در

 فکر کنم بنده خدا سردرد گرفته باشه. ـ

 و گفتم: دمیخند

 .ینگه دار یامشب خودت رو نتونست هی ـ
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 گفت: دیخند یکه م یدر حال الهام

 خواست ازم سوال نکنه. یخودش بود. م ریتقص ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبعد با کنجکاو و

 شد. یحاال تو بگو چ ـ

 ردم و گفتم:الهام رو گرفتم و با شور و شعف نگاهش ک دست

 بهروان بهم گفت دوستم داره. ـ

 با دهن باز نگاهم کرد و گفت: الهام

 واقعا دالرام؟ ـ

 آره باالخره اعتراف کرد. ـ

 بغلم کرد و گفت: الهام

 کردم. یم ینیب شیرو هم پ یروز نیهمچ هیخوشحال شدم. البته  یلیدالرام خ ـ

 بعد من رو از خودش جدا کرد و گفت: و

 ؟یگفت یتو چ ـ

 بگم، فقط نگاهش کردم. یزینتونستم چ ـ

 گفت: یبا لحن طنز الهام

 !یخجالت یدختره  ـ

 ادامه داد: و

 م؟یبخور ینیریش یحاال قراره ک ـ

 . مینزد یمورد حرف نیدر ا ـ
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 شدم و گفتم: نیغمگ بعد

 .ستین یماه هیخودش  یو به گفته  کایره آمر یم ندهیالهام تا ماه آ ـ

 داد و گفت: میدلدار الهام

 گذره! ی. مثل برق و باد مستین یزیماه که چ هی ـ

 خوام تحمل کنم. یم یدونم چه جور ینم ـ

 گفت: الهام

 کنه دالرام. یخدا کمکت م ـ

که آروم شدم به  نیرو تحمل کنم. بعد از ا ستیکه بهروان ن یتو دلم از خدا خواستم که واقعا  کمکم کنه تا مدت و

 زدم و گفتم: یالهام لبخند

 عجله داره. یلیخ دمیکه من د یکبختی. چون نیبد ینیریبه من ش دیره اول تو با یم شیکه پ یجور نیالهام ا ـ

 گفت: یبا خوشحال الهام

 چشم. یبه رو ـ

 .میبعد به خواب رفت یو ساعت میحرف زد یشب با الهام کل اون

 ه کردم. نگا میشدم و به گوش داریروز بعد با نشاط از خواب ب صبح

 رو باز کردم. نوشته بود: امیفرستاده بود. پ امیبهم پ بهروان

 .ریصبحت بخ ـ

 داشتم. در جواب نوشتم: ینیریو حس ش دیدلم لرز امشیپ دنید با

 .ریصبح تو هم بخ ـ
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خوشحال بودم به خاطر  یلیالهام هم خ یبراش فرستادم. از جام بلند شدم و به الهام نگاه کردم که خواب بود. برا و

. موهام رو جمع کردم. با دمی. به حموم رفتم و دوش گرفتم و لباس پوشدیرس یکه دوستش داشت م یکه به کس نیا

 شد و گفت: داریمن الهام از خواب ب یسر و صدا

 .یشد زیسالم دالرام سحرخ ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 .ریسالم صبحت بخ ـ

 .ریواسه تو هم بخ ـ

 کردم. الهام هم اومد و گفت: یمیمال شیو آرا نهیآ یرفت. رفتم جلو ییجاش بلند شد و به دستشو از الهام

 که بهم درخواست ازدواج  داد! دمیرو د کبختیخواب ن شبید ـ

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 افته. یاتفاق م نیا یانشاا... به زود ـ

و به داخل  میرفت نییسرم انداختم و به همراه الهام پا یو شالم رو رو دمیهم حاضر شد. من مانتوم رو پوش الهام

نشسته و من رو  یکه گوشه ا دمیخوردن. بهروان رو د یاون جا بودن و صبحونه م یپرواز ی. کرومیرستوران رفت

 به الهام گفتم: دنشیکنه. با د ینگاه م

 بهروان. شیپ میبر ایب ـ

 آروم گفت: الهام

 کجاست؟! کبختیپس ن ـ

 .ادی یاون هم م ـ

 ی. من روبروش نشستم و الهام کنار من. بهروان با اون چهره میو نشست میو بهش سالم کرد میبه سمت بهروان رفت و

بعد  یزد و من هم بهش لبخند زدم. بهروان گارسون رو صدا کرد و سفارش داد. مدت یجذاب بهم نگاه کرد و لبخند

 م. الهام رو به بهروان کرد و گفت:یو خوردصبحونه رو آوردن. در کمال سکوت و آرامش صبحونه ر
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 ومدن؟ین کبختین یآقا تانیـ کاپ

 جواب داد: یجد بهروان

 .دمشیمن که ند ـ

کرد  یالهام و کنار بهروان نشست. احوالپرس یبه داخل رستوران اومد و به سمت ما اومد و روبرو کبختیبعد ن یمدت

 گفت: کبختیرو گرفت. بهروان به ن کبختیو بعد به الهام نگاه کرد. گارسون اومد و سفارش ن

 فرودگاه. میکرو آماده باشن بر گهیتا دو ساعت د ـ

 زد وگفت: یلبخند کبختین

 .تانیبله کاپ ـ

 یاز اون از جام بلند شدم و به همراهش به سمت الب تیبه من کرد و از جاش بلند شد. من هم به تبع یاشاره ا بهروان

 رفتم.

 :دیپرس یبهم کرد و با لحن با محبت یا رهیروبروش نشستم. نگاه خنشست و من هم  یمبل یرو

 ؟یدیخواب ـخوب

 زدم و گفتم: یلبخند

 . تو چطور؟یلیخ ـ

 در جوابم گفت: بهروان

 من نتونستم بخوابم. ـ

 هام رو ناخودآگاه درشت کردم و گفتم: چشم

 چرا؟ ـ

 که به دوست داشتنم اعتراف کرده بودم و خوشحال بودم! نیبه خاطر ا ـ

 کنه. ریکه بهروان دوست داشت من رو غافلگ نیا مثل
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 تپش قلب گرفتم و با شرم بهش نگاه کردم.  دوباره

 شد و گفت: یجد بهروان

 کار کنم؟ یچ ستمیکه ن یدونم اون مدت یدلم برات تنگ شده. نم یشمیاز االن که پ ـ

برد.  یکرد و دلتنگم بود من رو به عرش م یکه اون هم مثل من بود و مثل من فکر م نیروشن کرد. از ا یگاریو س 

 نگاهش کردم و با بغض گفتم:

 . یرفت ینم یکاشک ـ

 زد و دودش رو به هوا داد و گفت: گارشیبه س یشده بود. پک محکم یعصب بهروان

 همه آدم بزارم و برم؟! نیا ونیقم رو ممن دوست دارم برم؟! دوست دارم عش یکن یتو فکر م ـ

 که اطراف نشسته بودن اشاره کرد. به بهروان نگاه کردم و گفتم: ییبه مرد ها و

 نداره. یبا من کار یکس ـ

 زد و گفت: ی! پوزخنددمیسرد شد و از سرد شدنش لرز یلحظه ا  بهروان

 !یدون ینم یچیآدم ها ه نیتو از ا ـ

 من حساس بود و از رفتارهاش کامال مشخص بود. فقط نگاهش کردم و گفتم: یرو یلیشدم. بهروان خ ساکت

 رم باال آماده شم. یمن م ـ

 و گفت: ستادیاز جام بلند شدم. بهروان هم بلند شد و کنار من ا و

 .میر یبا هم م ـ

قه کرد. از گرمش من رو بدر یبود و با نفس ها ستادهیمن ا ی. بهروان روبرومیو بهروان سوار آسانسور شد من

 شدم و به اتاق رفتم. زنگ در رو زدم. الهام در رو باز کرد و به داخل رفتم. الهام گفت: ادهیآسانسور پ

 دالرام؟ یکجا بود ـ

 بودم. یالب ـ
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 و گفت: دیخند الهام

 خوش گذشت؟ ـ

 زدم و گفتم: لبخند

 بد نبود. به تو خوش گذشت؟ ـ

 گفت: الهام

 صبحونه خوردم. ششیبود. دوباره نشستم پ یعال ـ

 و گفت: دمیخند

 شکمو. یآ ـ

 عمرم بود. یصبحونه  نیبهتر ـ

 گفتم: یزیآم طنتیلحن ش با

 کنارت بود. کبختیکه ن نیبه خاطر ا ـ

 آره دالرام. ـ

 و گفت: دیخند الهام

 . میرو جمع کن المونیوسا ایحاال ب ـ

و  دمیرو چک کردم و لباس فرم هم پوش شمیرو جمع کردم و چمدونم رو بستم. آرا لمیسمت چمدونم رفتم و وسا به

به من انداخت و به سمت  یبود. با ورود من بهروان نگاه کوتاه ستادهیرفتم. بهروان کنار راد ا نییهمراه الهام به پا

به سالن فرودگاه  ی. وقتمیفرودگاه حرکت کرد سمتو به  میشد نیحرکت کرد. من و کرو هم سوار ماش نیماش

 .میشد مایبعد سوار هواپ یو مدت میرفت مایاپبه سمت هو میدیرس

کرو هم  فیرفتن و وظا تیبهروان و راد و تشکر به کاکپ مایو بعد از چک کردن داخل هواپ میرفت مایداخل هواپ به

بلند شد و  مایبعد هواپ یمخصوص خودشون نشستن. مدت یشدن و در جا مایمثل قبل بود. مسافران سوار هواپ

 یرو مایهواپ یداد و بعد از گذشت چند ساعت مخودش رو انجا فیوظا یانانس مربوطه رو گفتم. در طول پرواز هر کس
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به سمت سالن فرودگاه  مایاز هواپ زیشدن و من و کرو ن ادهینشست و مسافران کم کم پ ینیباند فرودگاه امام خم

. بهروان فقط با عشق به من میشد یمیرح نیو سوار ماش میرفت نالیبه سمت ترم ازیمورد ن یو بعد از چک ها میرفت

در خونمون نگه  یرو جلو نیماش یمیبعد رح یوقت نگاهش عوض نشه! مدت چیکرد و دوست داشتم ه ینگاه م

که دوست نداشت از من  یشد. بهروان به من نگاه کرد. نگاه ادهیهم پ یمیشدم. رح ادهیکردم و پ یداشت. خداحافظ

چمدونم رو به  یمی! رحمیاشتند یخواست که ترکش کنم اما مجبور بودم و ما با هم نسبت یجدا بشه. من هم دلم نم

 رهیبه جلو خ نیآخر بهروان به من نگاه کرد و با حرکت ماش یشد و حرکت کرد. تا لحظه  نیدستم داد و سوار ماش

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 فصل

 تم و زنگ در رو زدم پدرم در رو باز کرد و گفت:داخل رف به
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 .دیسالم دخترم. خسته نباش ـ

 و گفتم: دمیرو به داخل بردم و پدرم رو بوس چمدونم

 ؟یسالم بابا ممنون. خوب ـ

 خوبم بابا. ـ

 هم به کنارم اومد و گفت: مادرم

 دخترم. یخوش اومد ـ

 رو هم در آغوش گرفتم و گفتم: مادرم

 مامان.  یمرس ـ

 اومدم و گفتم: رونیآغوش مادرم ب از

 .شتونیپ امیبرم لباسم رو عوض کنم ب ـ

 گفت: مادرم

 برو دخترم. ـ

خسته م رو شستم  یرفتم و چهره  ییرو برداشتم و به سمت اتاقم رفتم. لباسم رو عوض کردم و به دستشو چمدونم

 کاناپه نشستم. پدرم گفت: یو به سالن رفتم و رو

 هوا چطور بود؟ ـ

 .دیبارون بار میگشت یبرم میخوب بود. امروز که داشت یلیخ ـ

 گفت: پدرم

 ن؟یهم رفت ییجا ـ

 رو به پدرم گفتم: نیافتادم که با بهروان بودم کنار رود سن و چه قدر به من خوش گذشت. از ا شبید ادی به
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 و رود سن. فلیکنار برج ا میبر میفرصت کم بود فقط تونست ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 .یخوبه باز اون جا رفت ـ

ازش خوردم و  یبرداشتم و مقدار یوانیشربت وارد شد و به من تعارف کرد. ازش تشکر کردم و ل ینیبا س مادرم

 گزاشتم. به مادرم نگاه کردم و گفتم: زیم یرو رو یمابق

 ن؟ینرفت ییجا ـ

 گفت: مادرم

 .میر یبعد م یمسافرت. منم گفتم بزار فارغ ش میخواد بر یزنگ زد گفت دلم م روزید ای. دنمینه خونه بود ـ

 استراحت کنه. دیبا هیآخر باردار ی. االن تو ماه هایخوب گفت ـ

 کنه که. یحرف گوش نم ـ

خسته بودم شب  یلی. خمیو غذا خورد میکنار پدر و مادرم نشستم و بعد شام حاضر شد و به آشپزخونه رفت یساعت

رو برداشتم بهروان بود بالفاصله جواب  میزنگ خورد. گوش میگوش دمیاتاقم رس گفتم و به اتاقم رفتم. تا به یریبخ

 دادم:

 الو. ـ

 که گفت: دمیقرارش رو شن یب  یصدا

 دالرام. ـ

 بله. ـ

 دلم برات تنگ شده! ـ

بعد  ینفس هاش گوش کردم و مدت یحرفش انگار که دوباره جون گرفتم. سکوت کردم و به صدا نیا دنیشن با

 قطع کرد.ارتباط رو 
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شد. من هم  یم شترینسبت بهش ب میکرد و وابستگ یخود م یرفتار من رو از خود ب نیداشتم و با ا دوستش

و چشم هام رو بستم. به علت  دمیتختم دراز کش ی! رودمشیکه انگار سال ها بود ند یدلتنگش شده بودم به طور

بلند شدم. تختم رو مرتب کردم و به  جامشدم و از  داریزود به خواب رفتم. صبح از خواب ب یلیکه داشتم خ یخستگ

آشپزخونه رفتم و در کنار پدر و مادرم نشستم و صبحونه خوردم. بعد از خوردن صبحونه از جام بلند شدم و به اتاقم 

حاضر  نیو قدم بزنم. به خاطر هم رونیخوب بود و دلم خواست برم ب یلیاتاقم رو باز کردم هوا خ یرفتم. پنجره 

 رفتم. به مادرم گفتم: رونیب مو از اتاق شدم

 قدم بزنم. رونیرم ب یمامان م ـ

 گفت: مادرم

 برو دخترم.  ـ

زدم.  یقدم م یخونمون رفتم و به آروم کینزد یرفتم. به سمت پارک رونیو از خونه ب دمیاسپرتم رو پوش یها کفش

 یها ییبایتونستم ز یو شاداب تر بودم و مقبل که از عالقه بهروان باخبر نبودم سر حال تر  ینسبت به روز ها

 مینشستم. گوش یصندل یکردم رو یاحساس خستگ یقدم زدم و وقت یساعت می. ننمیتر بب قیاطرافم رو بهتر و دق

 زنگ خورد. بهروان بود. جواب دادم:

 الو سالم. ـ

 :دیپرس متیبا مال بهروان

 ؟ییسالم کجا ـ

 کم قدم بزنم. هیاومدم پارک  ـ

 گفت: تیبهروان ناگهان بلند شد و با عصبان یصدا

 ؟یکدوم پارک دالرام؟ چرا به من اطالع نداد ـ

 که شوکه شده بودم گفتم: من

 گفتم؟! یبهت م دیخونمون. با کیپارک نزد ـ

 .یگفت یم دیمعلومه که با ـ
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 دونستم. یمن نم ـ

 . برگرد خونه دالرام.یدیاالن که فهم ـ

 یرفتارها نیبا ا یها به خاطر عالقه ش بود! بهروان رو دوست داشتم حت نیا یه هم یعنیکردم  یدرک نم واقعا

 تندش.

 گفت: دوباره

 گفتم؟ یچ یدیشن ـ

 نشه گفتم: یعصبان نیاز ا شتریکه ب نیا یبرا

 رم. یباشه م ـ

 به من زنگ بزن. یدیرس ـ

 دمیبعد به خونه رس یبلند شدم و به سمت خونه راه افتادم. مدت یصندل یبا زدن حرفش ارتباط رو قطع کرد. از رو و

 من گفت: دنیو باال رفتم. مادرم با د

 .یچه قدر زود برگشت ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 کم خسته شدم. هی ـ

 گفت: مادرم

 ؟یکار کن یچ یخوا یم ی. به سن ما برسیش یزود خسته م یاالن که جوون ـ

 و گفتم: دمیخند

 تا اون موقع خدا بزرگه. ـ

 و گفت: دیمادرم خند 

 !یمون یبدون حرف هم که نم ـ
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رفتن. من هم تو  دیاتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم و دوباره به سالن برگشتم. مادر و پدرم آماده شدن و به خر به

بهش زنگ بزنم.  دمیه رسحرف بهروان افتادم که خواسته بود به خون ادیتماشا کردم. به  ونیزیسالن نشستم و تلو

 خورد. بهروان بود! جواب دادم: یم زنگداشت  میاز جام بلند شدم و به اتاقم رفتم. گوش عیسر

 الو. ـ

 گفت: بهروان

 ؟ییکجا ـ

 خونه م. ـ

 شد و گفت: یجد بهروان

 !؟یزنگ بزن یدیمگه قرار نبود رس ـ

 که واقعا فراموش کرده بودم به بهروان گفتم: من

 .یاومد خواستم بهت زنگ بزنم که خودت زنگ زد ادمیرفت. االن  ادمیخب  ـ

 گفت: یشتریب دیتر و تاک یبا لحن جد بهروان

 !ینداز یمن رو پشت گوش م یآخرت باشه که حرفا یدالرام دفعه  ـ

 ارتباط رو قطع کرد.  و

 یگفتم که چون من رو دوست داره، واسش مهمم و رو یدونستم و به خودم م یعالقه ش م یرفتاراش رو نشونه  نیا

تندش رو پوشش بدم و ازش ناراحت نباشم! دوباره به سالن  یشد که رفتارا یباعث م نیریش یفکرا نیمن حساسه. ا

برگشتن. به آشپزخونه رفتم و به مادرم  دیبعد پدر و مادرم از خر یشدم. ساعت ونیزیتلو یبرگشتم و مشغول تماشا

 بود رو جابه جا کنه. مادرم گفت: دهیکه خر ییها لیتا وسا کمک کردم

 . ارنیاز رستوران غذا ب میزنگ بزن ـ

. به اتاقم رفتم میکامل خورد یساعت بعد غذا رو آوردن و با اشتها میبه رستوران زنگ زد و سفارش غذا داد. ن پدرم

شدم.  نیغمگ دمید یمدت  نم نیبهروان رو تو اکه  نیبودم و از ا لیرو چک کردم. دو روز تعط میپرواز یو برنامه 
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داخل چمدونم رو  یها خالص بشم بلند شدم و اتاقم رو جمع و جور کردم و لباس ها یدلتنگ نیکه از ا نیا یبرا

 خودش گزاشتم. مادرم به اتاقم اومد و گفت: یآوردم و در جا رونیب

 زنگ زد. ایدالرام دن ـ

 مادرم نگاه کردم و گفتم: به

 حالش خوب بود؟ ـ

 تختم نشست و به من نگاه کرد و گفت: یرو مادرم

 فردا دعوتمون کرده! یبرا یخدا رو شکر حالش خوبه. زنگ زد بگه عل ـ

 گفتم: یکه مادرم زده بود تعجب کردم و با بهت زدگ یحرف از

 بهروان ما رو دعوت کرده؟ ـ

 گفت: مادرم

 ما رو گرفته که به خود ما هم زنگ بزنه بگه. یخونه  یخب چه اشکال داره. به محمد زنگ زده شماره  ـ

 زدم و گفتم: یحرکت بهروان ذوق کردم و لبخند نیا از

 .تانیکاپ نیآفر ـ

 گفت: مادرم

 ازت بپرسم. یزیچ هیخوام  یدالرام م ـ

 من نگاه کرد و گفت: یمادرانه به چشم ها و

 ؟یرو دوست دار یتو عل ـ

 خودم رو به اون راه زدم و گفتم: من

 همکارمه. ـ
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 :دیدوباره پرس مادرم

 ؟یهمکار بودن دوستش دار ریبه غ ـ

آوردم. مادرم که  نییدوست داشتن رو انکار کنم. فقط سکوت کردم و سرم رو به عالمت مثبت به پا نیتونستم ا ینم

 زد و گفت: یمتوجه شده بود لبخند

 .یوقته متوجه شدم که دوستش دار یلیمن خ ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 ن؟یدونست یاز کجا م ـ

 رو دراز کرد به سمتم. به کنارش رفتم و گفت: دستش

 !رشی. دست کم نگهیقو یلیخ یحس مادر ـ

 و گفت: دیمن رو در آغوش کش و

 اون هم تو رو دوست داره؟ ـ

 تونم درکش کنم. یدونم مامان. واقعا نم ینم ـ

 گفت: درمما

 اون هم تو رو دوست داره. مطمئن باش. ـ

 تختم بلند شد و گفت: یاز رو و

 کم بخوابم. هیمن برم  ـ

که دوست داشتنم رو با مادرم  نیگذشت تنها گزاشت. از ا یکه تو سرم م ییرفت و من رو با فکر ها رونیاز اتاقم ب و

هم متوجه  ایدوشم برداشته شده و حس پرواز رو داشتم. به نظرم دن یاز رو یکردم بار یگزاشتم احساس م انیدر م

خونه مون رو گرفته بود تا شخصا خودش زنگ  ی. شماره دکرده بو ریحرکتش من رو غافلگ نیشده بود! بهروان با ا

د که به مطالعه کردم. بعد از ظهر بو یو ساعت دمیتختم دراز کش یبزنه و ما رو دعوت کنه.کتابم رو برداشتم و رو

زنگ تلفن  یگزاشت و مشغول خوردن شدم. با صدا وهیسالن بودن. مادرم برام م یسالن رفتم. پدر و مادرم هم تو
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که  نیکه کرد متوجه شدم شخص پشت خط بهروانه. از ا ییناشناس جواب داد. از صحبت ها یشماره  دنیبا د ممادر

 طع کرد و گفت:بعد مادرم ارتباط رو ق یزنگ زده بود خوشحال شدم. مدت

 فردا دعوت کرد. یبود. ما رو برا یعل ـ

 گفت: پدرم

 داره. یی. درک و فهم باالهیخوب یلیپسر خ ـ

 هم ادامه داد: مادرم

 با شعوره. چه قدر هم با احترام حرف زد. به شما هم سالم رسوند. یلیآره خ ـ

 گفت: پدرم

 سالمت باشه. ـ

 بردم. یدرم جا کرده بود لذت مکه بهروان خودش رو تو دل پدر و ما نیا از

 زنگ زد و اطالع داد که بهروان به ما هم زنگ زده و دعوتمون کرده.  ایتلفن رو برداشت و به دن مادرم

نداشتم  یکه خودش به من زنگ نزده بود و ازش خبر نیقرار بودم و از ا یبهروان ب دنید یفردا بعد از ظهر برا تا

لباس هام  نی. به سراغ کمد لباسام رفتم و از بدمیناراحت بودم! روز بعد به حموم رفتم و دوش گرفتم و لباس پوش

کنار گزاشتم  یپاشنه بلند یمشک یکردم و با کفش ها ابانتخ یرو به رنگ سورمه ا یو خوش دوخت بایکت و دامن ز

رو هم سر کردم و کفش هام  ی. روسردمیکردم. لباسم رو پوش ییبایز شیرفتم و با دقت و وسواس آرا نهیآ یو جلو

من رو به مادرم کرد و  دنیو عطر زدم و به کنار پدر و مادرم که حاضر شده بودن رفتم. پدرم با د دمیرو هم پوش

 گفت:

 ! ننیباتریمن ز یدخترا ـ

 صورتم نشست بهش نگاه کردم و گفتم: یرو یحرف پدرم لبخند از

 باشه خب به پدر و مادرم رفتم. نیگ یکه شما مطور  نیاگه ا ـ

 زد و گفت: یلبخند مادرم
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 !یمعلومه که به ما رفت ـ

 . رو به پدرم کردم و گفتم:میپدرم شد نیو سوار ماش میرفت نییبا خنده به پا و

 د؟یدون یآدرس رو م ـ

 گفت: پدرم

 محمد زنگ زد بهم گفت. ـ

 . مادرم رو به پدرم کرد وگفت:میرفت رونیرو زد و ب نگیپارک موتیرو روشن کرد و ر نیماش پدرم

 . مینر یدسته خال ـ

 زد و گفت: یلبخند پدرم

 فکر اون هم کردم. ـ

 نگه داشت و رو به ما گفت: یگل فروش هیکنار  و

 .میانتخاب کن میبر نیایشما هم ب ـ

 به سمت من برگشت و گفت: مادرم

 دالرام تو با بابات برو. ـ

و با  میرفت یبه داخل گل فروش پمیشدم و به همراه پدر خوش ت ادهیپ نیزدم و از ماش ید. لبخندبه من ز یچشمک و

بهروان  یو به سمت خونه  میشد نیو دوباره سوار ماش میاومد رونیو ب میدیوسواس گل رو انتخاب کردم و خر

 . پدرم رو به مادرم کرد و  گفت:میحرکت کرد

 کجان؟ نیزنگ بزن بب ایخانوم به دن ـ

نگه  ییبایدر بزرگ و ز یبعد پدرم جلو ی. مدتدنیشه که رس یم یساعت میزنگ زد و معلوم شد که ن ایبه دن مادرم

 رو پارک کرد و زنگ در رو زد. بهروان در رو باز کرد و گفت: نیداشت و ماش

 .دیبفرمائ ـ
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برج  هی. بهروان داخل میپانزدهم رفت یو به طبقه  میسوار آسانسور شد ینگهبان ییو با راهنما میبه داخل رفت 

. در واحد باز شد و بهروان میو به سمت واحدش رفت میدیپانزدهم رس یبعد به طبقه  یا قهیکرد. دق یم یزندگ

 یو برازنده ش ب کیگرفتم. بهروان تو اون لباس ش یدیو تپش قلب شد دیدلم لرز دنشیدر ظاهر شد. با د یجلو

به من  ینگاه عاشقانه ا دیکرد. به من که رس ییکرد و اون ها رو به داخل راهنما یبود. با پدر و مادرم احوالپرس رینظ

 داشت و آروم در گوشم گفت: یکرد که هزار تا معن

 !یخودت خوش اومد یبه خونه  ـ

 سرش رو به عقب برد و گفت: عیسر و

 داخل. دیبفرمائ ـ

کرد. با  تیهدا منیتشکر کردم و به داخل رفتم و من رو به سمت سالن نش دیلرز یهمه عشق م نیکه از ا ییصدا با

کرد. خم شدم و دستش رو گرفتم.  یو دستش رو دور پاهام انداخت و به من نگاه دیبه سمت من دو انایورود من د

 پاهام نشستم و بوسش کردم و گفتم: یکردم. رو ینگاه بهروان رو حس م ینیسنگ

 برات تنگ شده بود.نفس خاله دلم  ـ

 گفت: نشیریبا لحن ش اناید

 .میکن یباز ایخاله دالرام ب ـ

 کرد و گفت: انایکرد. محمد رو به د یبا تعجب نگاه م انایکل سالن منفجر شد و د انایحرف د از

 دخترم بزار خاله برسه. ـ

 و گفتم: دمیتپلش رو بوس لپ

 .یباز امیبعد م نمیکم بش هیباشه خاله  ـ

 رو تکون داد و گفت: سرش

 باشه خاله. ـ

 با خنده گفت: اینشستم. دن ایکردم و  کنار دن یو محمد احوالپرس ایرفت. بلند شدم و با دن یا گهیبه سمت د و
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 خواد ازش استفاده کنه. یکنه م یبهش ابراز عالقه م یکیدخترم زرنگه تا  ـ

 گفت: مادرم

 بود! یجور نیبود هم کیبه خاله ش رفته. دالرام هم کوچ ـ

 یما کنار پدرم و محمد نشسته بود و مشغول گفت و گو با اون ها بود. به اطرافم نگاه کردم. خونه  یهم روبرو بهروان

مسن بود اومد و از  یبعد خدمتکارش که زن یشده بود. مدت دهیها چ لیوسا نیداشت که با لوکس تر یکیبزرگ و ش

 که شکمش بزرگ شده بود نگاه کردم و گفتم:  ایکرد. به دن ییرایما پذ

 حالتون خوبه؟ ـ

 گفت: ایدن

 .نیبود سیگفت پار یم ی. علمیخدا رو شکر خوب ـ

 .مینموند شتریروز ب هی میآره رفت ـ

 گفت: طنتیبا ش ایدن

 .یبمون شتریاون جا ب یانشاا... ماه عسل بر ـ

 بهش زدم و تشکر کردم. یلبخند

بعد  یبد بگذره. بهروان از جاش بلند شد و  از نگاهم دور شد. مدت یزاشت به کس یو نم بود یخوب زبانیم بهروان

 اومد سمتم و دست من رو گرفت و گفت: اناید

 جا ببرمت. هی ایخاله ب ـ

 گذشت گفتم: یجام بلند شدم و به دنبالش رفتم. از کنار سالن از

  ؟یر یم یخاله کجا دار ـ

 .ایخاله دالرام ب ـ

 گفتم: انایو رو به د سادمیجام وا تو
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 .میور اون ور بر نیا یعمو عل ی. زشته بدون اجازه ستیما ن یجا خونه  نیا زمیعز ـ

با لحن کودکانه ش به بهروان اشاره  انایکنه. د ینگاهم م تیکه با جذاب دمیرو بلند کردم و بهروان رو در کنارم د سرم

 کرد و گفت:

 خودش گفت. یعمو عل ـ

 رو به من کرد و گفت: بهروان

 !رهیگ یخودش که اجازه نم یآدم تو خونه  ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 ...یول ـ

 نشنوه گفت: انایکه د یرو قطع کرد و آروم طور حرفم

 !نمتیخوام بب ینگو دالرام. فقط م یچیه ـ

دوباره دستم رو  انایپر حرارتش نگاه کردم و جون دوباره گرفتم. د یبا عشق به من نگاه کرد! من هم به چشم ها و

 گرفت و گفت:

 .گهید میکن یباز ایخاله دالرام ب ـ

 گفتم: اناینگاهم رو ازش گرفتم و به د یسخت به

 باشه خاله. ـ

 انارویدست دکردم. بهروان هم به سمت مهمون هاش رفت و من هم  یباز انایبا د یبدون نگاه کردن به بهروان مدت و

 گرفتم و گفتم:

 .میخاله بر ـ

کرد و از نگاهش مشخص بود که  یبا لبخند به من نگاه م ای. دنمیمبل نشست یو رو میرفت یبه سالن اصل انایبا د و

 ! به سمت من اومد و کنارم نشست و  گفت:دهیمن و بهروان رو فهم نیب یخواهر کنجکاو من رابطه 
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 شدم. بهیمن غر گهیدالرام حاال د ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 چطور مگه؟  ـ

 گفت: یلحن بامزه ا با

 با خواهرش درد و دل کنه. مثال از عالقه ش بگه؟! دیآدم نبا ـ

 و گفتم: دمیحرفش خند از

 اتفاق افتاد. عیسر یلیخ ـ

 :دیپرس طنتیش با

 گفته دوست داره؟ یعل ـ

 گفت: ایآوردم. دن نییرو پا سرم

 خوبه. یلیخ یعل ـ

 به بهروان کرد و گفت: یعد نگاهب و

 نداره.  فیبه تعر اجیالبته احت ـ

نگاهش رو ازم  عی. سرمیعشقم نگاه کردم. تو اون لحظه اون هم به من نگاه کرد و با چشمهامون با هم حرف زد به

 گفت: ایگرفت تا در کنار پدرم بد نشه. دوباره دن

 با تو و خوانوادمون آشنا بشه دعوتمون کرد. شتریکه ب نیبه خاطر ا ـ

 یمادرم رفت و من تنها نشستم و هر از گاه شیدوباره پ ایکردن از درون شاد بودم. دن یم فیکه همه ازش تعر نیا از

. ستیکرد اما مشخص بود حواسش اون جا ن یپدرم و محمد گوش م یکردم که به صحبت ها یبه بهروان نگاه م

ساعت بعد مستخدم  میبعد برگشت و دوباره نشست. ن یبعد بهروان از جاش بلند شد و از سالن خارج شد. مدت یمدت

 بهش گفت و رفت. بهروان از جاش بلند شد و گفت: یزیبه کنار بهروان رفت و چ
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 شام. دیبفرمائ ـ

 نیتزئ بایز اریبود که بس یبزرگ زیکرد. م تیکه مخصوص خوردن غذا بود هدا یمهمون ها رو به سمت سالن بزرگ و

. بهروان کنار پدرم نشسته بود و از من دور میگرمش مشغول خوردن شد ییرایو با پذ مینشست زیشده بود. پشت م

 میزنگ گوش ی. صدامیو به سالن برگشت میکردو ازش تشکر  میبود و در کمال آرامش خورد یبود. شام خوشمزه ا

مبل  یسالن رفتم و رو یزدم و از جام بلند شدم و به گوشه  یبرداشتم الهام بود. لبخند فمیک یبلند شد. از تو

 نشستم و جواب دادم:

 الو سالم. ـ

 ؟یسالم دالرام چطور ـ

 قربونت خوبم. ـ

 ؟ییکجا ـ

 شور و شوق گفتم: با

 بهروان. یخونه  میاومد ـ

 و گفت: دیکش یغیج الهام

 ؟یگ ینه؟! راست م ـ

 و گفتم: دمیخند

 .میآره. دعوتمون کرد ما هم اومد ـ

 گفت: یبا کنجکاو الهام

 به بهروان. خونه ش قشنگه؟ نیآفر ـ

 ؟یکن یکارا م یخوبه. تو چ ـ

 با خنده گفت: الهام
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 قرار داشتم. کبختیزنگ زدم بهت بگم امروز با ن ـ

 شدم و گفتم: خوشحال

 باشه. ریخ ـ

 .میخواستگار ادیخواد ب یگفت از من خوشش اومده و م ـ

 ؟یگفت ی.تو چیاز ته دل خوشحالم کرد ـ

 .ادیمن هم از خدا خواسته قبول کردم. حاال قرار شده آخر هفته با خانواده ش ب ـ

 بود.  یخوب یلیالهام خبر خ ـ

 گفت: یبا خوشحال الهام

 خونه گفتم بهت خبر بدم. دمیتا رس ـ

 .یکرد یکار خوب ـ

 ینگاهم کرد. نم یکیو اخم کوچ تیبرگشتم. بهروان با جد میقبل یکردم به جا یکه از الهام خداحافظ نیاز ا بعد

 دونستم دوباره چرا نگاهش عوض شده؟!

و قهوه اومد و بهمون تعارف کرد.  ییچا ینیبعد مستخدم با س یمبل بلند شد و از سالن دور شد. مدت یاز رو بهروان

 اومد. بهروان بود. بازش کردم: میگوش امکیپ یصدا

 ؟یزد یحرف م یبا ک ـ

 جوابش نوشتم: در

 بود. ـالهام

 داد: امیپ دوباره

 ؟یبه من راست بگ یخوا یم یدالرام ک ـ
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بعد به سالن  یبهش بدم. بهروان نسبت به من شک داشت! مدت یحرفش حالم دگرگون شد و نتونستم جواب نیا از

خواست زودتر از اونجا برم. بدون  یکردم بهش نگاه نکنم. از دستش دلخور بودم. کالفه شده بودم دلم م یاومد. سع

 که به بهروان نگاه کنم رو به پدرم کردم و گفتم: نیا

 .میکم کم رفع زحمت کن گهیبابا د ـ

 حرفم شوکه شده بود. پدرم گفت: نیاز ا بهروان

 باشه دخترم. ـ

 خاص خودش رو به پدرم کردم و گفت: تیبا جد به خودش اومد و  بهروان

 .میکن یدست باز هیتا  دیکرده بمون فیشطرنج شما تعر یاز باز یلی. محمد خدیآورد فیشما که تازه تشر ـ

برم تا  ییو از جام بلند شدم که به دستشو دمیرو پرس ییدستشو یجا ایموافقت خودش رو اعالم کرد. از دن پدرم

خارج شده بودم که بهروان با  دیصورتم رو کمتر کنم. از سالن دور شده بودم و از د یبه صورتم بزنم و گر گرفتگ یآب

 تیکرد با عصبان یکه نفس هاش صورتم رو نوازش م یالشد و در ح کمیتند به سمتم اومد و کامال نزد ییقدم ها

 نگاهم کرد و گفت:

 ه؟یها واسه چ یباز نیا ـ

 بودم با خشم نگاهش کردم و گفتم: یکه بهم داده بود شاک یامیکه از  پ من

 !یبر یتون یجلوت رو نگرفته م یکس یبه من شک دار یوقت ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا تند بهروان

 .یاری یکفر من رو در م یدالرام دار ـ

 کردم و با بغض گفتم: نگاهش

 الهام بود! یعنیگم الهام بود  یبهت  م یوقت ـ

 شد و گفت: آروم بهروان

 زنگ زده بود؟ یچ یبرا ـ
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 آرامش بهروان آروم شدم و گفتم: دنیهم با د خودم

 .شیآخر هفته بره خواستگار کبختیقراره ن ـ

به من انداخت و از کنارم رد شد و به سالن برگشت. من  یو نگاه سوزان دیکش یقینفس عم الیخ یاز سر راحت بهروان

 یا جهینت یباز نیکردن. که ا ینرفتم و کنار جمع رفتم. پدرم و بهروان با هم شطرنج باز ییبه دستشو گهیهم د

و بهروان هم مارو بدرقه  می. از بهروان تشکر کردمیبر هتا به خون میبعد بلند شد یشدن. ساعت ینداشت و باهم مساو

و به  میشد نیو سوار ماش میکرد یداحافظخ ای. از محمد و دنمیرفت نییبه من کرد. به پا یکرد. در آخر هم نگاه جذاب

 یگفتم و به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم و رو یری. من شب بخمیو داخل شد میدیبعد رس ی. مدتمیخونه رفت

 بود و دوستش داشتم!  یفوق العاده ا زبانی. به بهروان فکر کردم. مدمیتخت دراز کش

 

 

 

 

 

 

 

 

 34 فصل

رفتم و دست و  ییتخت بلند شدم و به دستشو یشدم و از رو داریاز خواب ب میآالرم گوش یروز بعد با صدا صبح

. پدر و مادرم خواب دمیو سر کش ختمیر یا وهیخودم آب م یبرا خچالی یروم رو شستم. به آشپزخونه رفتم و از تو

مادرم به اتاقم اومد. بهش  زنگ یصدا دنی. با شندمیکردم و لباس فرم پوش شیبودن. دوباره به اتاقم رفتم و آرا

 سالم دادم و گفت:

 ؟یگرد یدالرام امروز بر م ـ
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 گردم. یآره مامان برم ـ

 مواظب خودت باش. ـ

به من  نیکه از داخل ماش دمیدر بود. در رو که باز کردم بهروان رو د یجلو نیرفتم. ماش نییو پا دمیش رو بوس گونه

 یکرد. مدت یم فیتعر روزیکردم. الهام آروم در گوش من از اتفاقات د یشدم و احوالپرس نیکنه. سوار ماش ینگاه م

به من کرد و اشاره کرد که به همراهش برم.  ینینگاه دلنش روان. بهمیشد ادهیپ نی. از ماش میدیبعد به فرودگاه رس

زمون به ارمنستان . کرو در داخل اتاق حاضر بودن. پروامیرفت نگیفیو به داخل اتاق بر میکرد شیمن و الهام همراه

کرد. و من  مها رو اعال شنیپوز کبختی. بهروان اطالعات الزم رو داد و نمیگشت یبرم میبش ادهیکه پ نیبود و بدون ا

رو  مایمربوطه هواپ یو بعد از انجام چک ها میرفت مایگفتم. به همراه کرو به داخل هواپ یقبل انانس رو م یمثل سر

مخصوص خود نشستن.  یها یصندل یشدن و رو مایبعد مسافران وارد هواپ ی.ساعتمیورود مسافران آماده کرد یبرا

نداشتم.  یزد و احساس خوب ینشسته بودم. دلم شور م یصندل یبلند شد. من رو مایمن هم انانس رو خوندم. هواپ

 الهام اومد کنارم و گفت:

 ده؟یچرا انقدر رنگت پر ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .ستین یزیچ ـ

 آب برگشت و گفت: وانیل هیرفت و با  یبه داخل گل الهام

 رو بخور . نیا ـ

نشست و  روانیباند فرودگاه ا یرو مایبعد هواپ یرفت و ساعت شمی. الهام از پدمیرو از دستش گرفتم و سر کش وانیل

به همراه نشستم. بهروان  یصندل یکه داشتم همون طور رو یخارج شدن. من هم به علت حال مایمسافران از هواپ

 یشد و با نگران کمیرفت. بهروان نزد نیراد به داخل کاب ومن توقف کرد  دنیاومدن. بهروان با د رونیب تیراد از کاکپ

 زد به من گفت: یکه تو چشمهاش موج م

 حالت خوبه؟ ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 خوبم. ـ
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 شد و گفت: قیمن دق یاز جام بلند شدم. بهروان تو چشم ها و

 ؟یخوب یمطمئن ـ

رفت. من هم به  نیآوردم. بهروان به سمت کاب نییزدم و سرم رو پا یلبخند نینگرانش کنم به خاطر هم نخواستم

 نیاومدم. به داخل کاب رونیبه صورتم زدم و صورتم رو با دستمال خشک کردم و ب یرفتم و آب یبهداشت سیسرو

 من به سمتم اومد و گفت: دنیگشت. با د یم که دنبال من دمینشستم. الهام رو د نیکاب یرفتم و انتها

 ؟یکجا بود ـ

 بهش کردم و گفتم: ینگاه

 بودم. ییدستشو ـ

 کنارم نشست و گفت: الهام

 .ییکجا نمیبهروان نگرانت بود به من گفت بب ـ

 داشتم. به الهام نگاه کردم و گفتم: یکه بهروان به فکرم بود حس خوب نیا از

 کار کنم؟ یاالن چ ـ

 راحت بشه. الشیاز کنارش رد شو خ یخوا یم ـ

 الهام از کنارش رد بشم که صدام کرد: یکه بهروان نشسته بود رفتم. خواستم به گفته  ییجام بلند شدم و به جا از

 .نیایلحظه ب هی یخانوم محمد ـ

 پرواز تو دستش بود. بهش نگاه کردم و گفتم: ستیرفتم. ل کشینزد

 .دیبفرمائ ـ

 نشستم. آروم گفت: نم،یارش بشاشاره کرد کن بهروان

 شده؟! یزی. چیستیبه نظرم خوب ن ـ

 عاشقش نگاه کردم و گفتم: یچشم ها به
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 کم اضطراب دارم. هی ـ

 ؟ینگفت یزیچرا ازت سوال کردم چ ـ

 .ستین یمهم زینخواستم نگرانت کنم. چ ـ

 نگاهم کرد و گفت: تیدوباره با جد بهروان

 نه! ایدم مهمه  یم صیمن تشخ ـ

 بلند شم که گفت: خواستم

 .نیجا بش نیهم ـ

 کردم که گفت: نگاهش

 رو از خودت دور کن. یمنف یفکرها ـ

کردم اضطراب رو از خودم دور کنم که موفق نشدم. بهروان مشغول نگاه کردن به  یحرفش گوش دادم و سع به

بهروان رو از جانب خودم  الیخودشون رو انجام دادن. خ ی فهیگذشت و دوباره کرو وظ یپرواز بود. ساعت ستیل

بعد مسافران سوار  یرفتم. مدت یلرفت و من هم بلند شدم و به سمت گ تیراحت کردم. بهروان به داخل کاکپ

که  یقرار یگفتم و خودم رو سرگرم کارم کردم تا ب یبلند شد. انانس ها رو م مایبعد هواپ یشدن و مدت مایهواپ

خارج شدن و من به همراه کرو به  ماینشست و مسافران از هواپ نیزم یرو مایبعد هواپ یبره. ساعت نیداشتم از ب

افتاده. مسئول شرکتمون وارد اتاق  ی. در اون جا احساس کردم اتفاقمیرفت نگیفیبر لنو به سمت سا میرفت رونیب

 که داشت رو به ما کرد و گفت: یشد و با ناراحت

اطراف فرودگاه  مایدر موتور هواپ یبه علت آتش سوز شیدو ساعت پ نمونیرالیا یماهایاز هواپ یکیمتأسفانه  ـ

 مهرآباد سقوط کرده...

به اطرافم و  ینه؟! با نگاه ایداره  قتیحق دمیکه شن ییزایدونستم چ یشد. نم ریحرف اشکم سراز نیا دنیشن با

هروان با مسئول شرکتمون حرف به هق هق افتادم. ب یاون ها مطمئن شدم که اتفاق افتاده. از شدت ناراحت یناراحت

 به من نگاه کرد و گفت: ونشیزد. الهام با چشمان گر یم

 شه. یباورم نم ـ
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بهروان رو که  یدونم چه قدر تو اون حالت بودم که صدا یکردم. نم یم هیگر یبگم و مثل ابر بهار یزیچ نتونستم

 که گفت: دمیناراحت بود رو شن

 .زمیدالرام بلند شو  عز ـ

حرف گوش کن بلند شدم و به همراه الهام  یزد! مثل بچه ها یتو چهره ش موج م یو ناراحت ینگاه کردم، نگران بهش

بود. الهام من رو سوار کرد و بعد  ستادهیا نیهم ناراحت کنار ماش یمی. رحمیحرکت کرد نالیو بهروان به سمت ترم

گشت.  یبه عقب بر م یکرد و هر از گاه وشنر یگاریهم نشستن. بهروان س یمیخودش نشست. بهروان و رح

که از دست رفتن!   یزانیعز ی. برامیکرد یم هیگر نیرو روشن کرد و به راه افتاد. من و الهام تو ماش نیماش یمیرح

ما نگه داشت. اشکام رو پاک  یخونه  یجلو نیبعد ماش یما نبودن! ساعت نیب گهیکه د ینینازن یپرواز یکرو یبرا

 کردم.

 گفت: یشدن. بهروان رو به من کرد و با مهربون ادهیپ نیبهروان از ماشو  الهام

 .یببر نیکه خودت رو از ب نیشه. جز ا یعوض نم یزیتو چ یها هیدالرام با گر ـ

آورد و با عشق نگاهم کرد و  نییشد. بهروان تن صداش رو پا نیزنه سوار ماش یبهروان با من حرف م دیتا د الهام

 گفت:

 .ینکن تیدالرام بهم قول بده که خودت رو اذ ـ

 اشک آلودم بهش نگاه کردم. دوباره گفت: یچشمها با

 ؟ ید یقول م ـ

 اومد گفتم: یکه به زور در م ییصدا با

 دم. یقول م ـ

شد.در رو بستم و  نیبه سمت خونه رفتم و زنگ در رو زدم. در باز شد و به داخل خونه رفتم. بهروان هم سوار ماش و

 گفت: یمن  با  نگران یچهره  دنیبه باال رفتم. مادرم در رو باز کرد و با د

 شده؟ یدالرام دخترم چ ـ

 مامان.  یچیـ ه 



 سکاندار عشق

417 
 

 به داخل رفتم. مادرم گفت: و

 افتاده دخترم؟ یاتفاق ـ

 شد. مادرم بغلم کرد و گفت: ریسراز اشکم

 شده! ی. بگو چرمیم یم یدخترم دارم از نگران ـ

 کردم و گفتم: هیبغل مادرم گر تو

 سقوط کرده.  ناشیسرنش یبا همه  ماهامونیاز هواپ یکی ـ

 حرفم گفت: دنیبا شن مادرم

 حضرت زهرا. ای ـ

تختم نشستم.  یاومدم و به سمت اتاقم رفتم و رو رونیبعد از بغل مادرم ب ی. مدتختیمن اشک ر یاون هم پا به پا و

فکر  نیاون ها گزاشتم و از ا یصبر بده. خودم رو جا زانیعز نیا یبه خانواده ها بود. از خدا خواستم یبزرگ بتیمص

 بعد مادرم به اتاقم اومد و کنارم نشست و گفت: یبودن. مدت دهیکش یدونه که چه زجر ی. خدا مدمیلرز

 کم به فکر خودت باش. هیشه.  یـ دخترم حالت بد م

 مادرم گزاشتم. مادرم سرم رو نوازش کرد. آروم گفتم: یپا یم رو در آوردم و سرم رو رو مقنعه

 سوزه مامان. یدلم م ـ

 و گفت: ختیمادرم دوباره اشک ر ـ

 بوده. یجور نیره. قسمتشون ا یم ایاز دن یجور هی یخواست خدا بوده دخترم. هرکس ـ

 . همه شون آرزو داشتن!وفتهیاتفاق براشون ب نیکردن ا یکدوم فکر نم چیه ـ

از حال رفته بودم چشم هام رو  یدونم چند ساعت یاز حال رفتم. نم یحرف زدم و از فرط ناراحت یمانم کلما یبرا و

 یشد. مادرم رو یافتادم و چشم هام ابر بتیاون مص ادیدستم سرم وصل کرده بودن. دوباره به  یآروم باز کردم و رو

 و به مادرم گفتم: دمیخودم رو باال کش یمبود.ک رانکنار من نشسته بود. به مادرم نگاه کردم که نگ یصندل
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 مامان من رو ببخش که ناراحتت کردم. ـ

 گفت: مادرم

 دخترم.حالت خوبه؟ هیچه حرف نیا ـ

 ش رو برطرف کنم گفتم: یکه نگران نیا یبرا

 خوبم مامان. ـ

دستم چسب زد. سرم رو برداشت و به  یو رو دیکش رونیسرم رو از دستم ب یکه تموم شد مادرم به آروم سرمم

 تختم نشستم. پدرم به همراه مادرم به اتاقم اومد و کنارم نشست. پدرم آروم گفت: یبرد. رو رونیب

 گم.  یم تیبابا بهت تسل ـ

 بغض گفتم: با

 بابا. یمرس ـ

رو  میو گوش دمیو پوشحالم بهتر شده بود. لباسم ر یبعد از جام بلند شدم و به حموم رفتم و دوش گرفتم.کم یمدت

 هم فرستاده بود: امکیزنگ زده بود و چند تا پ یآوردم. بهروان چند بار رونیب فمیاز ک

 دالرام. ـ

 !؟ید یچرا جواب نم ـ

 نگرانتم جواب بده. ـ

اومد من رو تو آغوش گرفت و  ای. دندمیرو تو سالن د انایو محمد و د ایرفتم و به سالن رفتم که دن رونیاتاقم ب از

 گفت: یچشم هاش پر از اشک شد و با لحن آروم

 ناراحت شدم. یلیخ دمیشن یوقت ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا ناراحت محمد

 روحشون شاد باشه. ـ
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 کرد و گفت: ایکرد. مادرم رو به دن یم هیآروم گر ایکردم و نشستم. دن تشکر

 تو رو آروم کنه! دیبا یکی. االن یجا خواهرت رو آروم کن نیا یایدخترم گفتم ب ایدن ـ

 .دمشیبه کنارم اومد و فقط نگاهم کرد. دستش رو گرفتم و بغلش کردم و بوس اناید

رفت. محمد دوباره برگشت. مادرم شربت  یا گهیمحمد زنگ خورد و محمد از جاش بلند شد و به سمت د یگوش

 آورد و به همه تعارف کرد. من برنداشتم که گفت:

 دخترم بردار. ـ

 مامان .ندارم  لیم ـ

 قلپ از شربت رو خوردم.  هیاصرار مادرم  به

 من نشست و گفت: شیاومد پ ایبعد دن یکنارش رفت. مدت ایرو صدا کرد و دن ایدن محمد

 نگرانته. باهاش صحبت کن. یلیخ یدالرام عل ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 گفته؟ یزیچ ـ

 خونه نگرانته. یاومد یکه با حال بد نیبه محمد زنگ زده گفته به خاطر ا ـ

 کنم.  یباشه باهاش صحبت م ـ

 االن برو بهش زنگ بزن. ـ

 میزدم. از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و در اتاق رو بستم و گوش یباهاش حرف م دینداشت! با یریکه تقص بهروان

 بوق جواب داد: نیبهروان رو گرفتم. با اول یرو برداشتم و شماره 

 .ـدالرام

 سالم. ـ

 ؟یمحمد گفت حالت خوب نبوده. االن خوب ـ
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 خوبم. ـ

 .یدالرام بهم قول داده بود ـ

 .ستیخودم ن ـدست

 گفت: متیبا مال بهروان

 خودت رو ناراحت نکن. گهید ـ

 که داشتم افتادم و گفتم: یدلشوره ا ادی به

 قرار بودم! ینبود که اون همه ب خودیب ـ

 گفت: یبا مهربون بهروان

 ؟یعوض کن ییهوا هی میدنبالت بر امیب یخوا یم ـ

 تشکر کردم و گفتم: ازش

 ببخش که تو رو نگران کردم. ـ

 حرفم رو قطع کرد و گفت: بهروان

 نگران بشه؟! دیبا یمن نگرانت نشم پس ک ـ

 حالم بهتر شد و گفتم: شیهمه مهربون نیا از

 .یمرس ـ

 هم که از تن صدام متوجه شد حالم بهتره گفت: بهروان

 نکن. الیکر و خف گهید ـ

 باشه. ـ

 گفت: ینیبا لحن دلنش بهروان
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 .ریشبت بخ ـ

 .ریشب تو هم بخ ـ

 صداش آروم شده بودم. دنیبهروان تنگ شد. با شن یکه ارتباط قطع شد دلم برا نیاز ا بعد

 نموند. دهیپوش یاز نگاه کس نیبهتر شده بود و ا یلیبه سالن برگشتم. حالم نسبت به قبل خ دوباره

 زد و گفت: یلبخند ایرفتم. دن ایکنار دن به

 دالرام خدا رو شکر که حالت بهتر شده. ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 بود. یعل یبه خاطر حرف ها ـ

 زد و گفت: یچشمک ایدن

 کرد. قیآرامش رو تزر ـ

 یحت نشه مقدارکه مادرم نارا نیبه خوردن نداشتم اما به خاطر ا یلی. من ممیغذا بخور میصدامون کرد که بر مادرم

 اومد کنارم و گفت: انایخوردم. بعد از خوردن غذا د

 تنگ شده. یعمو عل یخاله دالرام دلم برا ـ

 و گفت: دیخند ایدن

 مار داره.  یمهره  یعل ـ

 زدم و گفتم: یلبخند اناید به

 خاله دالرام تنگ نشده بود؟ یدلت برا ـ

 کرد و گفت: یفکر اناید 

 دوتا تون تنگ شده. یبرا ـ
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 باز عادالنه ست. یجور نیا ـ

که داشتم به خواب  یما موند تا من کمتر فکر کنم. آخر شب به اتاقم رفتم و با ذهن شلوغ شیاون شب پ ایدن

تخت  یکرد. رو یکه کنارم نشسته بود و به من نگاه م دمیرو د انایشدم و د داریرفتم.صبح روز بعد از خواب ب

 ردم و گفتم:نشستم و بغلش ک

 .نهیشه تو رو بب یم داریچه قدر خوبه آدم از خواب که ب ـ

 لپم رو بوس کرد و گفت: اناید

 . میصبحونه بخور میخاله دالرام بر ـ

 .میباشه خوشگلم بر ـ

چشم هام پف کرده بود.  شبید یها هیرفتم و صورتم رو شستم.بر اثر گر ییبه سالن بردم و خودم به دستشو اناروید

 مبل نشستم. مادرم گفت: یو مادرم نشسته بودن. سالم کردم و رو ایاومدم و به سالن رفتم. دن رونیب ییتشواز دس

 ؟یبخواب یتونست ـ

 .دمیآره مامان خواب ـ

 نگاهم کرد و گفت: یبا مهربان مادرم

 بخور. زمیصبحونه رو واست آماده کردم. برو عز ـ

 مادرم نگاه کردم و گفتم: به

 مامان اشتها ندارم. ـ

 گفت: ایدن

 .ادی یخودش م لتیبرو بخور م ـ

 گفت: انایبه د و

 دخترم برو با خاله صبحونه بخور. ـ
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 یصندل ی. رومیهم که شده از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفت انایو دستم رو گرفت. به خاطر د شمیاومد پ اناید

لقمه خوردم. بعد از خوردن صبحونه به اتاقم  هیدرست کردم و دادم دستش. خودم هم  اناید یبرا یو لقمه ا مینشست

 زنگ خورد بهروان بود جواب دادم: میرفتم. گوش

 الو سالم. ـ

 ؟یسالم خوب ـ

 ؟یممنون.تو چطور ـ

 ؟یکرد یکار م یمن هم خوبم. چ ــ

 صبحونه خوردم. انایشدم و رفتم با د داریتازه از خواب ب یچیه ـ

 . شتهیپ انایخوبه د ـ

 شه. یم بهتر م هیکنم روح یبهش نگاه که م ـ

 .هینیریدختر ش ـ

 افتادم و گفتم: انایحرف د ادی

 گفت؟! یم یبه من چ یدون یم ـ

 گفت: طنتیبا ش بهروان

 گفت. یم ینه چ ـ

 گفت دلش واست تنگ شده. یم ـ

 خب دل به دل راه داره. ـ

 گفت: متیبعد با مال و

 دلش برام تنگ بشه! انایدکه  نیمگه ا ـ
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با سکوت من  ی. بهروان وقتارمیتونستم به زبون ب یجواب بدم. دلم براش تنگ شده بود اما نم یچ دیدونستم با ینم

 مواجه شد گفت:

 مواظب خودت باش. ـ

داد. خدا رو شکر کردم که بهروان رو سر راه  یم هیو رفتار جذابش به من روح وایش یقطع کرد. بهروان هم با صدا و

 ادیبه  یهر از گاه یفکر کنم. ول ادیزاشتن من ز یکنارم بودن و نم انایو د ایقرار داده بود. اون روز هم دن میزندگ

نماز و  مایاز دست رفتگان هواپ یشدم. رفتم وضو گرفتم و برا یم تو ناراح وفتادمی یاومده بود م شیکه پ یحادثه ا

 یبرنم یکار یبوده و از کس یمتعال یکه خواست خدا دمیرس جهینت نیآروم شدم. در آخر به ا یلیرآن خوندم و خق

 یبرا یمیما مراسم ترح ییمایاون ها. الهام به من زنگ زد و گفت فردا قراره شرکت هواپ یجز طلب مغفرت برا ادی

شدم و  داریرو صبح زود از خواب ب نیکه در حادثه جونشون رو از دست داده بودن برگزار کنه. از ا یپرواز یکرو

جواب  یاز بهروان نبود بلند شدم آماده شدم و به الهام زنگ زدم.الهام بعد از مدت یدست و صورتم رو شستم.خبر

 داد:

 ؟یخوب زمیسالم عز ـ

 ؟یتو چطور ستمیـسالم بد ن ـ

 ؟یآماده ا خوبم دالرام. ـ

 به من نزده. یآره حاضرم. اما هنوز بهروان حرف ـ

 خبر نداره. دیشا ـ

 گفتم: نیخبر داره. به خاطر هم انیجر نیاز ا یبودم بهروان قبل از هر کس مطمئن

 امکان نداره که ندونه. ـ

 پس چرا بهت نگفته؟ ـ

 کار کنم؟ یدونم. االن من چ ینم ـ

 .هیچ انیجر نیدالرام بهش زنگ بزن بب ـ

 زنم. یباشه االن بهش زنگ م ـ
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 به بهروان زنگ زدم. بعد از چند بوق جواب داد: و

 جانم. ـ

 ؟ یسالم خوب ـ

 با آرامش گفت: بهروان

 ؟یخوبم دالرام تو چطور ـ

 ؟یای یخوبم. زنگ زدم بگم مراسم نم ـ

 شد و گفت: یجد بهروان

 !یر ینم ییاما شما جا رم،یچرا من م ـ

 حرف تعجب کردم و گفتم: نیا دنیشن از

 ام؟یب دیچرا نبا ـ

 داشت خشمش رو کنترل کنه گفت: یکه سع بهروان

 ؟یایب دیچرا نبا یدون یواقعا نم یعنی ـ

 که متوجه منظورش شده بودم گفتم: من

 شه. ینم میخب حالم خوبه. طور ـ

 گفت: تیبا جد بهروان

 !یمون یو تو خونه م یکن یبه حرف من گوش م ـ

 حرفش حرف بزنم. بهروان ادامه داد: یرو گفت که نتونستم رو نیحکم ام یقدر به

 گفتم؟! یچ یدیدالرام شن ـ

 کفتم: یآروم یصدا با
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 .دمیبله شن ـ

 تونم برم.  یاز تماسم با بهروان  به الهام زنگ زدم و اطالع دادم که نم بعد

 یطیکردم که بهروان تحت هر شرا یفکر م نیمبل نشستم. به ا یلباسم رو عوض کردم و به سالن رفتم و رو دوباره

 نزاشت که همراهش برم.  نیمن رو داره و دوست نداره غصه بخورم و به خاطر هم یهوا
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 35 فصل

و به خونشون رفتن. تو اتاقم نشسته بودم که  ایها گذشت. آخر شب محمد اومد دنبال دن یناراحت یاون روز با همه  

 زنگ خورد، الهام بود. جواب دادم: میگوش
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 الو الهام سالم. ـ

 ؟یومدی. دالرام خوب شد نزمیسالم عز ـ

 چرا؟ ـ

 گفت: یبا ناراحت الهام

 حالشون خراب شد. یکردن که چند نفر هیاقوام و آشناهاشون اومده بودن و انقدر گر یهمه  ـ

 م:بغض گفت با

 خدا بهشون صبر بده. ـ

 در آخر گفت: الهام

 پروازامون کنسل شده. یزنگ زدم بگم چند روز یدالرام راست ـ

 بره سر کار! تیوضع نیتونست تو ا یم یخوب شد. ک یلیخ ـ

 گفت: یدفعه ا هی الهام

 .ادیبهروان ب یبه جا گهید یهفته  هیگفت قراره تا  کبختیهم اومده بود که ن دیخلبان جد هیدالرام  یراست ـ

 رفتن بهروان افتادم و دلم گرفت. به الهام گفتم: ادیحرف الهام دوباره  نیا با

 خواد بره! یرفته بود که بهروان م ادمی ـ

 بده گفت: یخواست من رو دلدار الهام

 . ادی یزود م ـ

 از االن دلتنگش شدم. ـ

 گفت: یبا لحن بانمک الهام
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شده بود  پیخوشت یلیبود و خ دهیپوش یسر تا پا مشک روزید یدون یشه. دالرام نم یدلش بهت تنگ م شتریاون ب ـ

 نشسته بود. نیو غمگ یو از اول تا آخر جد

حرف الهام  یکه بهروان به من عالقه داره و در دلم قربون صدقه ش رفتم.در ادامه  دمیالهام به خودم بال فیتعر از

 گفتم:

 .گهیرفتارشه د نیدوستش دارم. به خاطر ا یمن الک یپس فکر کرد ـ

 و گفت: دیخند الهام

 آره خب.  ـ

نداشتم و به من زنگ نزده بود.  یو به بهروان فکر کردم که ازش خبر دمیتختم دراز کش یالهام حرف زدم و بعد رو با

 بعد به خواب رفتم. یمدت

و به آشپزخونه رفتم  دمی. بعدش لباس پوشرمیشدم و از جام بلند شدم و رفتم حموم تا دوش بگ داریاز خواب ب صبح

 و در کنار پدر و مادرم صبحونه خوردم. رو به پدرم و مادرم کردم و گفتم:

 پرواز هامون کنسل شده.  یچند روز هی ـ

 و گفت: دیکش ینفس راحت مادرم

 راحت شد. المیکم خ هیخدا رو شکر.  ـ

 هم گفت: مپدر

 شمال؟ میبر ینکن. اگه دوست دار الی. االنم فکر و خیمدت استراحت کن هیبابا برات الزم بود  ـ

 تونستم از بهروان دور بشم گفتم: یکه نم من

 بابا تو خونه هم حالم خوبه. یمرس ـ

 .یباشه دخترم هر جور که خودت راحت ـ
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خواست بزنم  یبود. دلم گرفته بود و دلم م یا گهید یاتاقم رفتم و کتابم رو برداشتم تا بخونم. اما حواسم جا به

و از اتاقم  دمیکنم لباس پوش یشیکه آرا نیرو از جام بلند شدم و بدون ا نیآزاد باشم. از ا یتو هوا یو مدت رونیب

 رفتم. به مادرم گفتم: رونیب

 .رونیرم ب یمن م ـ

 گفت: رمماد

 کم حالت بهتر بشه. هیباشه دخترم برو  ـ

که بهم زنگ  نیاز ا ییجورا هیکه به بهروان زنگ بزنم و اطالع بدم رو نداشتم و  نیا یدونستم کجا برم؟ حوصله  ینم

به  نیکه از دست رفته بودن. به خاطر هم یزانیخواست برم سر مزار عز ینزده بود از دستش ناراحت بودم. دلم م

 الهام زنگ زدم. جواب داد:

 جانم دالرام. ـ

 رفتم سر اصل مطلب و گفتم: عیسر

 خوام. یکرو رو م یالهام قطعه  ـ

 گفت: الهام

 ؟یبر یخوا یم ـ

 نرم.  ادی یآره دلم نم ـ

در راه بودم.  یکردم و به سمت بهشت زهرا رفتم. ساعت یشون رو گفت و ازش خداحافظ فیقطعه و شماره رد الهام

شدم و  ادهیکه داشتم رو از تو داشبورت برداشتم و پ یبیرو زدم و قرآن ج میدود نکیکه داشتم رفتم. ع یآدرس به

جلو رفتم و بهشون  د،یکردن. تنم لرز یم یزار هیاز اقوامشون نشسته بودن و گر یبه سمت مزارشون رفتم. تعداد

 نیاز ا شترینبود که بتونم ب یقرآن خوندم. حالم طورو براشون  ستادمیازم تشکر کردن. عقب ا هیگفتم. با گر تیتسل

رو روشن کردم و از بهشت زهرا  نیکه حالم بهتر شد ماش ینشستم. کم نیرفتم داخل ماش نی. به خاطر همستمیوا

سالم دادم و دوباره حرکت  نی. از داخل ماشدمیبعد رس یو به سمت امامزاده صالح به راه افتادم. ساعت تمرف رونیب

که با الهام رفته بودم و قرار بود پاتوق ما  یشاپ یخواست به کاف یکردم. حالم نسبت به قبل بهتر شده بود. دلم م

رو پارک کردم و به داخل  نیو ماش دمیرس بعد یشاپ حرکت کردم و مدت یبشه برم و قهوه بخورم. به سمت کاف
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که روبروم بود حالم دگرگون شد و به حال مرگ افتادم! شوکه شده  یزیچ دنیاز دباال رفتم اما  یرفتم. به طبقه 

 یدست اون دختر گزاشته بود و لبخند ینشسته بود و دستش رو رو ییبایدختر ز یکه روبرو دمیبودم. بهروان رو د

دوباره باز کردم تا از چشم هام رو بستم و  نیبهروان باشه! به خاطر هم نیتونستم باور کنم که ا ینملب داشت!  یرو

لحظه  هیچشم هام رو گرفت. بهروان  ی! اشک جلودمیشم اما دوباره اون صحنه رو د داریبود ب میرو یکه جلو یخواب

رفتم.  نییکه من با سرعت از پله ها پا همن دچار بهت شد. خواست از جاش بلند ش دنیبه سمت من برگشت و با د

 زد: ادیکه فر دمیبهروان رو شن یصدا

 دالرام. ـ

رو روشن کردم  نیشدم و ماش نیکه داشتم سوار ماش یرفتم و با حال زار رونیشاپ ب یاز کاف دمینشن یچیه گهید

که به دنبالم از  دمیبهروان رو د نیماش نهیبا سرعت از جاش کنده شد و از آ نیپدال گاز گزاشتم. ماش یو پام رو رو

به  ییزنگ خورد بهروان بود. با چه رو میبودم. گوش دهیرسم. به مرز جنون اومده بود. ازش دور شد رونیشاپ ب یکاف

 چهیکه باز نی. از ادید یعقب پرت کردم. چشمهام تار م یصندل یرو خاموش کردم و رو میزد. گوش یمن زنگ م

 زدم: ادیفرستادم. بلند فر یکه باورش کردم به خودم لعنت م نیبودم، از ا

 ازت متنفرم! ـ

به  نیفکرها بودم که ماش نیلحظه متنفر شده بودم. تو ا هیکه عاشقش بودم تو  یواقعا متنفر شده بودم. از کس و

 !دمینفهم یچیه گهیبرخورد کرد و د ییشدت به جا

وصل بود و پام رو گچ بسته بودن. به اطراف نگاه  یباز کردم. به دستم سرم یکه داشتم چشم هام رو به آروم یدرد با

برام افتاده! حواسم سر جاش نبود.  یدونستم چه اتفاق یبودم و نم مارستانیبود. تو ب دیشنا نبود. همه جا سفکردم آ

 زد و گفت: یبازم لبخند یچشمها دنیبه اتاقم اومد و با د یکرد. پرستار یبدنم به شدت درد م

 .یخدا رو شکر به هوش اومد ـ

 اومد به پرستار گفتم: یکه از ته چاه در م ییصدا با

 افتاده؟ یچه اتفاق ـ

 گفت: پرستار

 .مارستانی. به موقع رسوندنت بیتصادف کرده بود ـ
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 گفتم: آروم

 تصادف! ـ

کردم که به شدت  به جدول  یم یاون تصادف افتادم. از شدت درد چشم هام رو بستم. با سرعت باال رانندگ ادی و

 نبود. ادمی یزیچ گهیخوردم و د

 یمن در حال دنیبعد پدر و مادرم به داخل اتاق اومدن. مادرم با د یرفت و مدت رونیمن به ب ی نهیبعد از معا پرستار

 . دستاش رو رو به آسمون برد و گفت:ختیر یکه اشک م

 شکرت. ایخدا ـ

مد شدم. او یکه از چشم هاش م یاشک یکرد و با اون حال زارم متوجه  ی. پدرم از دور نگاهم مستادیکنار من ا و

 دستم رو گرفت و گفت: یمادرم به آروم

 دخترم؟ یدالرام خوب ـ

 تکون دادم و گفتم: یرو به عالمت منف سرم

 درد دارم مامان. ـ

 صدام گفتم: یدوباره با گرفتگ و

 درد دارم. یلیخ ـ

 اشک هاش رو پاک کرد و گفت: یبا دستمال مادرم

 .اریدخترم. طاقت ب رمیبم یاله ـ

 اومد و گفت:هم کنارم  پدرم

 . یش یبابا خوب م ـ

 شد و به خواب رفتم. نیکرد که چشم هام سنگ قیداخل سرمم تزر یرفت و با پرستار اومد. پرستار آمپول رونیبه ب و
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 رینشسته بود. دردم کمتر شده بود. رو به مادرم که ز یصندل یکه کنارم رو دمیهام رو باز کردم و مادرم رو د چشم

 چشم هاش گود شده بود نگاه کردم و گفتم:

 مامان. ـ

 نگاهم کرد و گفت: مادرم

 جان مامان. ـ

 کردم. تتونیاذ یلیخ ـ

 دستم رو گرفت و گفت: مادرم

 حرف رو نزن. فقط زودتر خوب شو. نیدخترم ا ـ

 نجام؟یمامان چند وقته ا ــ

 شه. یم یهفته ا هی ـ

 حرف مادرم تعجب کردم و گفتم: نیا از

 هفته؟! هی ـ

 با محبت نگاهم کرد و گفت: مادرم

 دخترم. یبه هوش اومد روزیتازه د ـ

که در حقم کرده  یانتیخ ادیبهروان افتادم. به  ادیرفت. چشم هام رو بستم و به  رونیبلند شد و به ب یاز صندل مادرم

. ازش متنفر شده دمید یروزها رو نم نیمردم و ا یخواست م یکه به من گفته بود! دلم م ییدروغ ها ادیبود! به 

 یبه مشامم خورد. بو ییشد و عطر آشنا کیبه من نزد ییپا یدوستش داشتم! صدا شتریکه از خودم ب یبودم. از کس

به من  ی. با نگراندیبهروان در کنارم دلم لرز دنیکردم. چشم هام رو باز کردم و با د یبهروان بود! حتما اشتباه فکر م

که  یکه کرده بود رو باور داشتم! تمام خشم و ناراحت یانتینگاه رو باور نداشتم و فقط خ نیاما من اکرد  ینگاه م

 بهش گفتم: تیو با عصبان ختمینگاهم ر یداشتم رو تو

 جا برو. نیاز ا ـ
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 که عاشقش بودم گفت: ییبا صدا بهروان

 بدم؟! حیتا برات توض یدالرام چرا صبر نکرد ـ

 زدم و گفتم: یپوزخند

 .ستیبرام مهم ن گهید ـ

 بلند بهش گفتم: یبعد با صدا و

 جا برو. نیازت متنفرم، از ا ـ

 کرد و گفت: رییچهره ش تغ بهروان

 دالرام! یکن یاشتباه م یدار ـ

 که تو صدام بود گفتم: یبغض با

 خوام اشتباهم رو جبران کنم. یاشتباه کردم که تو رو باور کردم! االن م یگ یآره تو راست م ـ

 بعد سرم رو به طرف مخالف بهروان کردم و گفتم: و

 !نمتیخوام بب ینم گهید ـ

که هنوز هم  نیا یدل خودم زار زدم، برا یسادگ یشد و برا ریرفت. اشکم سراز رونیمحکم به ب ییبا قدم ها بهروان

 گرفتم و دوستش داشتم.  یتپش قلب م دنشیبا د

 اومد و نشست کنارم و گفت: کمیدنز ایاومدن.  دن شمیو محمد پ ایبعد دن یمدت

 ؟یدرد دار ـ

 آوردم. نییسرم رو پا یحال یاز اشکش نگاه کردم و  با ب سیخ یچشم ها به

 گفت: یبا مهربون ایدن

 .یش یبهتر م یتحمل کن گهیکم د هی ـ
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 زد و گفت: یاومد جلو و لبخند محمد

 پدر مارو در آورده از بس که سراغ خاله ش رو گرفته! انایدالرام د ـ

 محمد نگاه کردم و گفتم: به

 .نمشیبب ارشیب ـ

 گفت: محمد

 .ارمشی یرم م یاالن م ـ

 گفت: طنتیرو به من کرد و با ش ایرفت، دن رونیاز در ب و

 نگرانت بود.  یلیمدت خ نیتو ا یدالرام عل ـ

 افتادم و چشم هام پر اشک شد. انتشیخ ادیاسمش به  دنیشن با

 ادامه داد: ایدن

 که تو رو دوست داره! دهیزد. بابا هم فهم یبهت سر م ومدی یخورد. هر روز م یتکون نم مارستانیاز ب ـ

 یکه دستش رو رو فتادمی یم نیا ادیکوتاه بود چون  یخوشحال نیشدم اما ا یکه نگرانم بود خوشحال م نیا از

کنم چون  فیتعر یبودم رو به کس دهیکه د یزیتونستم چ ید و باهاش گرم گرفته بود. نمگزاشته بو یدست دختر

و با محبت نگاهم کرد  و  دیبه سمت من دو  انایبه داخل اومد. د انایکردم. محمد با د یم کیخودم رو خوار و کوچ

 گفت:

 ؟یش یخوب م یخاله دالرام ک ـ

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 شم. یخوب م یش داریب یشم. چند شب بخواب یدارم خوب م ـ

 و کودکانه اش گفت: نیریندازه با لحن ش یتو دلم م یشیکه متوجه باشه چه آت نیبدون ا اناید

 . ستمیگفت تا خاله دالرامت خوب نشه منم خوب ن یعمو عل ـ
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 و رو به محمد کرد و گفت: دیخند ایدن

 رو کجا بزنه! یدونه چه حرف یخوب م ـ

 و گفت: دیخند محمد

 !استهیدخترم با س ـ

 گفت: یزبون نیریخوشش اومد و با ش فیهمه تعر نیاز ا اناید

 نگم! یدوست دارم. به من گفت به کس یلیگفت خاله دالرامت رو خ یتازه عمو عل ـ

زدم. محمد با  یمن نشن لبخند یکه متوجه ناراحت نیبه خنده افتادن و من هم به خاطر ا ایحرفش محمد و دن نیا از

 خنده گفت:

 کنه و حواسش به حرفهاش باشه! یکار م یس یب یبگم دختر من تو ب یبه عل ـ

 خواست همراهم بمونه که بهش گفتم: یکردن و رفتن. مادرم هم م یاز من خداحافظ ایبعد محمد و دن یمدت

 مامان برو خونه استراحت کن. من خوبم. ـ

که داشتم تنها شدم. از خدا  یبعد با درد و غصه ا یبه رفتن شد. ساعت یمن راضبا اصرار  یخواست بره ول ینم مادرم

 کرد و چشم هام بسته شد. قیبهم تزر یکنه. پرستار به اتاقم اومد و آمپول رونیخواستم که مهر بهروان رو از قلبم ب

 که روبروم بود نگاه کردم. یهام رو که باز کردم به گل تازه ا چشم

 یفرستاد و من هم از پرستار م یبرام م یبودم بهروان  هر روز دسته گل بزرگ و قشنگ ستانماریکه ب یمدت در

چرا بعد از اون حرکتش باز هم  دمیفهم یشد. نم یگل ها حالم بد م دنیببرتشون. با د رونیخواستم که از اتاقم ب

بست  و بهم کمک کرد تا از جام  یلونیگچ گرفته ام نا یاومد و دور پا مارستانیکنارم بود. صبح روز بعد مادرم به ب

تخت  یرو عوض کردم. دوباره رو مارستانمیب یبلند شم و به حموم برم. احساس کردم سبک تر شدم. لباس ها

. دکتر به دمیتخت دراز کش یکه کارش تموم شد رو نینشستم و مادرم موهام رو شونه کرد و برام بافت. بعد از ا

 دورمون بود به کنارم اومد و گفت: یاز آشناها یکیبه داخل اتاق اومدن. دکتر که   همراه پرستار

 دختر خوشگل ما امروز حالش چطوره؟ ـ
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 کردم و گفتم: یتبسم

 کنه. یخوبم دکتر. فقط پام درد م ـ

 دخترم. یش یآروم م گهیچند روز د هیتا  ـ

 دکتر نگاه کردم و گفتم: به

 باشم؟ مارستانیب دیبا یتا ک ـ

 .ییمهمون ما گهیدو روز د یکی ـ

 رو به دکتر کرد و گفت: مادرم

 د؟یکن یباز م یدکتر گچ پاش رو ک یآقا ـ

 در جواب گفت: دکترم

 .گهیماه د هیدو هفته تا  ـ

ماه  کیو تا حداقل  دمیکش یکه پام تو گچ بود عذاب م نیشدم خوشحال بودم. اما از ا یمرخص م یکه به زود نیا از

وصل کرد. مادرم  یدکتر سرم یالزم رو انجام داد و پرستار هم به گفته  ناتیتونستم سرکار برم.دکتر معا ینم ندهیآ

 دکتر رو بدرقه کرد.

 یرفت چ ادمیپرت شد و  یحواسم کم دنشونیاومدن. با د ادتمیاز همکارانم به همراه الهام به ع یبعد تعداد یساعت

 انداخت.  یالهام شلوغ کرده بود و من رو به خنده مبه روزم اومده! اتاقم پر از گل شد. 

 با خنده گفت: الهام

 .ایخوب از کار فرار کرد ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .امیروز در آوردم که سرکار ن نیخودم رو به ا ـ

 و گفت: دیخند الهام
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 دالرام. هیجات خال یلیخ ـ

شون تشکر کردم. الهام تا دم در بدرقه شون کرد. رفتن شدن.از یآماده  دنیکه حالم رو پرس نیبعد از ا همکارام

 الهام اومد کنارم نشست و گفت:

 قابل تحمل شده. ریسر کار. بهروان رفتارش غ ایدالرام تو رو خدا زودتر ب ـ

 خواستم در مورد بهروان بشنوم اما ناچار بودم گوش کنم. الهام ادامه داد: ینم من

 سر کار بدتر شده. یومدیروز ن هیکه  شیپ یوحشتناک شده! از اون سر ـ

 یم یکه حتما با اون دختر دعوا کرده و حالش بد شده و با کرو بد رفتار دمیرس جهینت نیزد به ا یکه م ییحرف ها از

 کنه.

 رو به الهام گفتم: نیا از

 به من داره؟! یچه ربط یکه گفت یینایخب ا ـ

 کرد و گفت: زیچشمهاش رو ر الهام

 ربط داره؟ یره پس به کاگه به تو ربط ندا ـ

 دونم. یچه م ـ

کرد. ساعت مالقات تموم شده بود.  یبا محبت به الهام نگاه م کبختی. ندیاومد و حالم رو پرس کبختیبعد ن یمدت

 الهام در گوشم کفت:

 نگاهش کردم و گفتم: ی. با خوشحالمیاومد خونه مون و با هم نامزد کرد شیپ یهفته  دیدالرام سع یراست ـ

 .دمیبود که شن یخبر نیکه هستم بهتر یتیوضع نیتو ا ـ

 کردم و گفتم: کبختیرو به ن و

 .دیانشاا... خوشبخت بش ـ
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رفتن. از خدا خواستم که  رونیبعد از اتاق ب یو مدت دیبا نجابت تشکر کرد. الهام خم شد و گونه م رو بوس کبختین

 گذشته بود که تلفن اتاقم زنگ خورد. جواب دادم:از رفتن الهام  قهیخوشبخت بشن. چند دق کبختیالهام و ن

 .دیبفرمائ ـ

 که گفت: دیچیپ یبهروان تو گوش یصدا

 دالرام. ـ

صداش دلم براش تنگ شده بود.  دنیکردم!  با شن یرفتار هاش رو درک نم نیا لیتلفن رو قطع کردم. دل بالفاصله

 !دمشیکش زیدوباره تلفن زنگ خورد اما جواب ندادم و از پر

 ییزایاون چ یگفتم کاشک یکنم. همش به خودم م یشد کار یشدم. دلم براش تنگ شده بود و نم یم وونهید اشتمد

 یکه برام آورده بودن رو آروم تو دهنم م یداشت! مادرم اومد کنارم و شام تیهمش خواب بود اما واقع دمیکه د

هم گزاشتم و به  ی. چشم هام رو رودمیکش درازکه خوردم از مادرم تشکر کردم و  یکم هیگزاشت. اشتها نداشتم. 

خودم افتادم که چه راحت شکست!  یدل ساده  ادیتموم شده بود. به  یزود نیرابطه م با بهروان افتادم که به ا ادی

 پر از اشک به خواب رفتم. ییبعد با چشم ها یمدت

 ایبندازمش. پدرم به همراه دن رونینشد که بکه مادرم کنارم بود  نیبعد هم بهروان برام گل فرستاد. به خاطر ا روز

و به دستم داد. ازش گرفتم و تو صورت مهربونش نگاه کردم و ازش تشکر کردم.  ختیر وهیاومد تو اتاقم و  برام آب م

کنارم نشسته بود. رو  ایرفتن تا با دکترم صحبت کنن. دن رونی. پدرم با مادرم بدنیرس یبهم م یپدر و مادرم حساب

 کردم و گفتم: ایبه دن

 ش؟یاوردیخوبه؟ ن اناید ـ

 نگاهم کرد و گفت: ایدن

 باباشه.  شی. تو خونه پزمیخوبه عز ـ

 شد و گفت: کیسمتم نزد به

 !نتت؟یبب ادیب یعل یزار یچرا نم ـ

 حرفش تعجب کردم که گفت: نیا از



 سکاندار عشق

440 
 

 دونم. یرو م زیدالرام من همه چ ـ

 گفتم: یبگه و با لحن تند یزیشدم و اجازه ندادم چ یعصب

 کشم! یم یدارم چ یدون ی. نمیدون ینم یچیتو ه ـ

 با محبت گفت: ایدن

 .یکن یدر موردش بد قضاوت م یدالرام تو دار ـ

 و گفتم: دمیخند

 کنم تمومش کن! یکنم. االن هم خواهش م یرو باور م دمیکه د یزیمن چ ـ

 از جاش بلند شد و گفت: یبا ناراحت ایدن

 حداقل بزار حرفش رو بزنه. ـ

 به خواب رفتم. یآمپول به راحت قیقبل به خاطر تزر یرفت. اون شب هم مثل روزها رونیاز اتاقم ب و

کنه و در صورت اجازه دادنش مرخص بشم.  نهیشدم. مادر و پدرم منتظر دکتر بودن تا من رو معا داریاز خواب ب صبح

 م کرد و گفت: نهیبعد دکتر به داخل اتاق اومد و با آرامش معا یمدت

 .یش ی. امروز مرخص میبهتر یلیخ ـ

 گچ گرفته م نگاه کرد و گفت: یبه پا بعد

 راه نرو.  ادیمراقب پات باش و ز ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش

 د؟یشه زودتر گچش رو باز کن یچشم دکتر. فقط نم ـ

 زد و گفت: یلبخند دکتر

 .میبازش کن میبتون دیشا نمیبب ایب خیبعد از اون تار یبمونه. ول دیهفته که حتما با دو ـ
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تخت بلند  یرفت. مادرم بهم کمک کرد تا از رو رونیبعد از اتاق ب یتشکر کردم. دکتر برام دارو نوشت و مدت ازش

که  ییرو انجام بده. لباس هام رو عوض کردم و به همراه مادرم و کمک عصا صیترخ یشم. پدرم هم رفت تا کارها

بعد به  یو ساعت میرفت رونیب مارستانیبعد از ب یتو مد میشد نیرفتم. سوار ماش رونیپدرم گرفته بود از اتاق ب

و با کمال  برد که سرم رو به سمت راست چرخوندم یم نگیرو به داخل پارک نی. پدرم داشت ماشمیدیخونمون رس

. میسرم رو برگردوندم و به داخل رفت عیکردم و سر یکرد. اخم یکه با نگاه جذابش نگاهم م دمیتعجب بهروان رو د

 عشق دروغ نبود! نیو ا دمید یرو م شقتو نگاهش ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سکاندار عشق

442 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36 فصل

که از  نیتخت نشستم و با کمک مادرم لباسم رو عوض کردم. از ا یهمراه پدرم به داخل اتاقم رفتم و رو به

درمون اومده بود! از رفتار هاش  یکه جلو نیمرخص شده بودم خوشحال بودم. به بهروان فکر کردم، به ا مارستانیب

نگاهش افتادم که پر از عشق و  ادیداشت! به  ضبودم جور نبود و تناق دهیکه ازش د یزیشده بودم! با اون چ جیگ

تونستم  یهم شده بود من نم مونیاگه پش یشده بود ول مونیکه کرده بود پش یاز کار دیدوست داشتن بود. شا

. در مورد تصادف با پدرم صحبت نکرده بودم و ادیب شیپ یدونستم قراره چ یو نم دمیتختم دراز کش یببخشمش. رو

 یگوش هیبه فکر  دیرفته بود. با نیهم که مطمئنا از ب یخبر بودم. گوش یمده بود باو نمیسر ماش ییکه چه بال نیاز ا

خواب  یدونم چند ساعت یشد و به خواب رفتم. نم نیبعد چشم هام سنگ یبودم. به خاطر قرص هام مدت یم دیجد

از جام بلند شم اما توانش  واستمخ یتخت نشستم. م یرو یشده بود. به سخت کیشدم هوا تار داریب یبودم اما وقت

مادرم رو صدا کردم. مادرم  نیبرم. هنوز به عصا عادت نداشتم. به خاطر هم ییداشتم به دستشو اجیرو نداشتم. احت

 به اتاقم اومد و چراغ اتاقم رو روشن کرد و گفت: عیسر

 دخترم؟ یخوا یم یزیچ ـ
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 مادرم نگاه کردم و با خجالت گفتم: به

 .ییشوخوام برم دست یم ــ

به صورتم زدم  یبرم. به صورتم نگاه کردم که بر اثر مصرف دارو هام پر شده بود. آب ییکمک کرد تا به دستشو مادرم

 اومدم.  رونیو ب

 یگچ گرفته م رو رو یگزاشتم و پا نیزم یکاناپه نشستم. عصام رو رو یبا کمک عصا به سمت سالن رفتم و رو و

 نگاهم کرد و گفت: یپام گزاشت. پدرم با مهربون ریز یکاناپه قرار دادم. مادرم بالش

 حالت خوبه دالرام؟ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .نیتو زحمت افتاد یلیبابا خوبم. خ یمرس ـ

 گفت: پدرم

 مون بوده دخترم. فهینبوده. وظ یزحمت ـ

 شد؟ یچ نمیبابا ماش ـ

 !یگفت کار خدا بوده که تو زنده موند یم دید یرو م نیماش یداغون شده بود. هرک یلیخ نتیماش ـ

 هم در ادامه گفت: مادرم

 خدا تو رو دوباره به ما داد! ـ

 گزاشت گفت: یم زیم یکه غذام رو رو یدر حال و

 !م؟یشد یمن و بابات چه حال یزنگ زدن گفتن تو تصادف کرد یوقت یدون یدالرام نم ـ

 راحت شدم. پدرم گفت:که باعث شده بودم پدر و مادرم غصه بخورن نا نیا از

 .رمیگ یبهتر برات م نیماش هیفکر نکن،  نتیاصال به ماش  ـ
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خوردم. زنگ در به صدا در  یکه مادرم برام آورده بود کم ییهمه محبتش تشکر کردم و از غذا نیپدرم به خاطر ا از

 ایخونه عوض شد. دن یفضا اناید دبه خونمون اومدن. با ورو انایو محمد و د ایبعد دن یاومد پدرم در رو باز کرد و مدت

 یکنارمون بود احساس خوب یطوالن یمدت یکه برا نیما بمونه و از ا ی نهقرار بود تو خو مانشیهم پا به ماه بود و تا زا

 گفت: یمن با لحن طنز تیوضع دنیداشتم. محمد با د

 !میسیبنو یادگاریدالرام بزار رو گچ پات  ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 .دیسیخواد بنو یدلتون م یهر چ ـ

 گفت: ایدن

 !؟یهر چ ـ

 !گهیخوب د یزایچ ـ

پدر  دنیهم با د اناینوشتن و در آخر نوشته شون امضا هم کردن. د ییزهایگچ پام چ یاقدام کردن و رو ایو دن محمد

 گفت: انایبه د دیخند یکه م ی. محمد در حالدیکش یخودش نقاش یبرا یو مادرش خودکار رو ازشون گرفت و با شاد

 ! ستاین یخاله دفتر نقاش یدخترم پا ـ

 نگاه کردم و گفتم: اناید به

 خاله راحت باش. ـ

 اومد کنارم نشست و گفت: ایهم به کارش ادامه داد. دن اناید

 حالت چطوره؟ ـ

 ش نگاه کردم و گفتم: یدوست داشتن یچهره  به

 ؟یبهترم. خودت خوب یلیخدا رو شکر خ ـ

 زد  و گفت: یلبخند
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 وروجک بزاره! نیخوبم اگه ا ـ

 به شکمش اشاره کرد و ادامه داد: و

 .ادیب ایبه دن عیخواد سر یخوره. م یوول م یلیخ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 وقتته؟ یک ـ

 .گهیهفته د هیدکترم گفته تا  ـ

 .یبه سالمت ـ

 .یسالمت باش ـ

کرده بود اما دوست داشتم در  انتیکه در حقم خ نینزد. با ا یاز بهروان برام بگه اما حرف ایخواست دن یدلم م یلیخ

 من بود!  یهم از سادگ نیموردش بشنوم. ا

 کرده بود از کارش خسته شد و گفت: یکه گچ پام رو خط خط انایبعد د یمدت

 خوبه؟ میخاله نقاش ـ

 لبخند نگاهش کردم و گفتم: با

 خوبه. یلیخ زمیآره عز ـ

 کرد و  گفت: انایرو به د پدرم

 .نمتیجا بب نیا ایب ییبابا ـ

برام آورد و به  وهیآب م وانیل هیبه سمت پدرم رفت و پدرم بغلش کرد و باهاش حرف زد. مادرم قرص هام رو با  اناید

 با محبت نگاهم کرد و گفت: ایدستم داد. دن

 .ادی یبهت م یلیدالرام صورتت پر شده و خ ـ

 نگاه کردم و گفتم: بهش
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 .یبد هیروح تیوضع نیبهم تو ا یگ یم یجور نیا ـ

 گفت: ایقرصم رو خوردم. دن و

 گم. یباور کن راست م ـ

 رو به مادرم کرد و گفت: و

 مگه نه مامان؟! ـ

 کرد و گفت: دییهم تأ مادرم

 !ادی یبه دالرام م یتپل ـ

بلند شدم. مادرم خواست برم تو اتاقم و دراز بکشم. عصا رو به دست گرفتم و از جام  یتشکر کردم. دلم م ازشون

 گفت:

 ؟ یر یکجا م ـ

 عصا انداختم و گفتم: یرو رو وزنم

 کم دراز بکشم.  هیشم، برم  یخسته م نمیش یم ـ

 کمکم که اجازه ندادم و گفتم: ادیب خواست

 وضع عادت کنم. نیخوام به ا یم ـ

. چشم دمیتخت گزاشتم و دراز کش یتختم نشستم و پام رو رو یبه اتاقم رفتم و چراغ اتاق رو خاموش کردم. رو و

بود و به خودم بد و  ختهیکه هنوز دوستش داشتم اعصابم بهم ر نیبهروان تنگ شده بود و از ا یهام رو بستم دلم برا

کردم  هیگر یکرد. به آروم یو حالم رو بد م ومدی یم ممچش یجلو لمیشاپ مثل ف یکاف یگفتم. اون صحنه  یم راهیب

 بعد به خواب رفتم. یکردم و مدت تیا شکاو از شانس بدم به خد

 گفت: دارمیمن ب دیتختم نشستم. مادرم به اتاقم سر زد و تا د یشدم و رو داریروز بعد از خواب ب صبح

 ؟یشد داریسالم ب ـ
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 خوام برم حموم. یسالم مامان. م ـ

 گفت: مادرم

 پات رو ببندم. ارمیب لونیبزار نا ـ

گزاشت و بستش تا آب به داخل نره.  به حموم رفتم و  لونیبعد اومد و پام رو داخل نا یرفت و مدت رونیاز اتاقم ب و

که دوش  نیتو حموم نباشم. بعد از ا قهیاز ده دق شتریدوش آب رفتم. دکتر گفته بود ب رینشستم و ز یصندل یرو

 یگزاشتم تا خشک بشه. عطرموهام رو شونه کردم و باز  ونشستم  نهیآ یو جلو دمیاومدم و لباس پوش رونیگرفتم ب

و مادرم مشغول خوردن صبحونه بودن. سالم و صبح   ایبه خودم زدم و به آشپزخونه رفتم تا قرصم رو بخورم. دن

 زد و گفت: یلبخند ایگفتم. دن یریبخ

 باشه. تیعاف ـ

 کجاست؟ انای. دیمرس ـ

 صبحونه بخور. ایخوابه. ب اناید ـ

 و گفتم:کردم  اینداشتم. رو به دن ییاشتها

 ندارم. لی. من مدیشما بخور ـ

 برام درست کرد و به دستم داد و گفت: یلقمه ا مادرم

 .یقرص بخور یخوا یرو بخور م نیا ـ

 خوردم. سراغ پدرم رو گرفتم که مادرم گفت: وهیرو گرفتم و قرص رو هم با آب م لقمه

 .دیرفته خر ـ

کردم که  یتماشا م ونیزیخوردم و ظاهرا تلو ییاشتها یرفتم و تو سالن نشستم و لقمه رو با ب رونیآشپزخونه ب از

 رو به من داد وگفت الهامه. جواب دادم: یبعد گوش یتلفن خونه زنگ خورد. مادرم رفت جواب داد و مدت

 سالم. ـ

 پرنشاطش گفت: یصدا با
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 سالم دالرام حالت چطوره؟ ـ

 ؟یتو خوب ستمیبد ن ـ

 بهت بگم. زیچ هیربونت من هم خوبم. زنگ زدم حالت رو بپرسم بعدش ق ـ

 گفت: جانیطور هم شد. الهام با ه نیخواست از بهروان بگه که ا یم دلم

. ادی یخودش م نیبا ماش دیکه اومد دنبالم تنها بود و بهروان همراهش نبود گفتم شا یمی. رحمیپرواز داشت روزید ـ

بهروان اومده بود.  یبود که بهت گفته بودم اون به جا دهیاما اون جا هم نبود. همون خلبان جد نگیفیرفتم تو اتاق بر

 !کایخواسته بره آمر یم شبید هک نیو مثل ا ادی ینم گهیهم گفت بهروان د دیسع

 کردم! یم یحرفش حالم بد شد و احساس خفگ دنیاز شن بعد

 الهام گفت: که

 گفتم؟ یچ یدیدالرام شن ـ

 جواب دادم: یکه حالم خوب نبود به آروم نیا با

 .دمیآره الهام شن ـ

 گفت: الهام

 دالرام؟ یدونست یم ـ

 بعد ادامه داد: و

 گه. یاصال حواسم نبود که بهروان بهت م ـ

 که داشتم گفتم: یتونستم حرف بزنم. با بغض ینم گهیمردم و د یم یخبر نداشتم داشتم از ناراحت یچیکه از ه من

 .یالهام که زنگ زد یمرس ـ

 من گفت: یصدا دنیبا شن الهام

 شده دالرام؟ یزیچ ـ
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 نه الهام. ـ

عصا رو برداشتم و بدون  دم،ید یکه اشک تو چشم هام نشسته بود و تار م یکردم و در حال یازش خداحافظ عیسر و

به حال خودم زار زدم.  تختم نشستم و یم بشه به اتاقم رفتم و در رو بستم و رو یناراحت یمتوجه  یکه کس نیا

 نیمن رو تنها گزاشته بود و رفته بود. به ا یبا نامرد نبهروان رفته بود و فرسنگ ها از من دور شده بود! بهروا گهید

طور نشده بود و همچنان تو قلبم  نیرفت اما ا یم رونیاز قلب من ب دیکه به من کرده بود با یانتیفکر کردم که با خ

 اشک هام رو پاک کردم و گفتم: عیدم که در اتاقم رو زدن. سربود! تو حال خودم بو

 تو. ایب ـ

که به اتاقم اومده بود شوکه شدم. بهروان به داخل اتاق اومد و در رو پشت سرش بست!  یکس دنیباز شد و از د در

اومده بود خونه مون؟! و  االنم تو اتاقم بود.  یرفته پس چطور شبیشده بودم. مگه الهام نگفته بود که د ریغافلگ

. دیتپ یتخت نشست. قلبم به شدت م یرو یچ برخوردیشد و بدون ه کمیمنحصر به فردش نزد تیبهروان با جذاب

 نگاهم کرد و گفت: یو با عطرش مشامم رو پر کرد. با دلدادگ دیوجودش رو با نفس هاش به من پاش یگرما

 دالرام. ـ

تختم رو  یرو یافتادم و مالفه  تمیموقع ادی! دارمیاومدم و باورم شد که ب رونیاز اون حالت بهت ب صداش دنیشن با

 گفتم: کردینگاهم م اقیکردم و به بهروان که با اشت یآزادم انداختم و اخم یموها یرو عیبرداشتم و سر

 جا؟ نیا یچرا اومد ـ

 که داشت گفت: یتیبا جد بهروان

 نم.اومدم به عشقم سر بز ـ

 شدم و گفتم: یحرفش عصبان از

 ! یاومد یاشتباه ـ

 گفت: یهم با تند بهروان

 تمومش کن دالرام. ـ

 زدم و گفتم: یپوزخند
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 !یتمومش کن دیکه با ییتو نیمن تموم کردم. حاال ا ـ

 نگاهش کردم و ادامه دادم: تیبعد با عصبان و

 جا برو. نیاالن هم از ا ـ

 پر غضب نگاهم کرد و گفت: بهروان

 .یکن یآدم فقط گوش م یرم. االن هم مثل بچه  ینم ییجا یتا به حرف هام گوش ند ـ

 بگم. یزیچ گهیو نتونستم د دمیلحن حرف زدنش ترس از

 گفت: یبعد با لحن آروم تر و

 خواهرم بود! یدیکه تو د یدالرام اون دختر ـ

خواستم  یخواست حرفش رو باور کنم چون دوستش داشتم و نم یم محرفش با دهن باز نگاهش کردم. دل دنیشن با

 از دستش بدم. بهروان دوباره ادامه داد:

و در آخرم هم  رونیب می. رفتمیدور بزن هی رونیب میمن و گفت بر شیاومده بود پ کایروز بود که از آمر هیتازه  مایس ـ

 !یدون یرو خودت بهتر م شیشاپ که بق یبردمش تو اون کاف

که اشک هام رو پاک  یدرآورد و در حال یدستمال بشیج یمن نگاه کرد و از تو یبارون یبعد با عشق به چشم ها و

 کرد گفت: یم

 یمردم و زنده م یم یکش یدرد م یدار دمید یکه م نی. از ادمیمدت چه قدر عذاب کش نیتو ا یدون یدالرام نم ـ

 شدم!

 ینیبود. بهروان لبخند دلنش تمیمه عشق رو تحمل کنم. خارج از ظرفه نیتونستم ا یبزنم و نم یتونستم حرف ینم

 زد و گفت:

 .یاالن هم مهمون دار ـ

با دسته گل  مایبعد خواهر بهروان س یرفت. مدت رونیاز کنارم بلند شد و به سمت در رفت. در رو باز کرد و ب و

 تعجب کردم و ازش تشکر کردم و گفتم: دنشیگزاشت. از د زمیم یدر دستش  به داخل اومد و رو ییبایز
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 .نیخوش اومد ـ

 به من زد و گفت: یدست داد و لبخند بهم

 .نمتیب یم کیخوشحالم که از نزد یلیهستم و خ مایس یممنونم. من خواهر عل ـ

 بهش زدم و گفتم: یهم لبخند من

 باهاتون خوشبختم. ییاز آشنا ـ

 اشاره کردم و گفتم: یبه صندل و

 .دینیبش دیبفرمائ ـ

 نشست و با محبت نگاهم کرد و گفت: یصندل یتشکر کرد و رو مایس

 !یشد یعشقش م دمیبا یکه تو دار ییبایز نیعاشقت شده. با ا یعل ستین خودیب ـ

 حرفش گر گرفتم و با خجالت نگاهش کردم و گفتم: از

 .دیشما لطف دار ـ

بهروان بود و حالت چشم و ابروها مثل  هیشب یلیکردم خ یداشت و االن که دقت م ینیو دلنش بایز یچهره  مایس

کردم  یکه در موردشون اون فکر ها رو م نی! از اشتریکم هم ب هی دیسالش باشه شا یخورد س یهم بود. بهش م

رو  مایکرد. س یمن بود همون فکرها رو م یجاهم که به  یدادم هر کس یعذاب وجدان داشتم و البته به خودم حق م

 رد و گفت:به من ک

 به خاطر من بوده. دیناراحت شدم. چون گفتم شا یلیخ یتصادف کرد دمیکه شن نیاز ا ـ

 نگاه کردم و کفتم: بهش

 بده. حیتوض ی. من اجازه ندادم علنینداشت یریشما تقص ـ

 شد گفت: یکه بلند م یدر حال مایس

 .یزودتر سر پا بش دوارمیخوشحالم و ام یلیکه حالت خوبه خ نیاالن هم از ا ـ



 سکاندار عشق

452 
 

که خودش به اتاقم  نمیرفت. خواستم از جام بلند شم و به سالن برم تا بهروان رو بب رونیکرد و ب یمن خداحافظ از

 گفت: متیتخت نشست و با مال یاومد و رو

 ؟یحاال حرفم رو باور کرد ـ

 نگاهش کردم و گفتم: یآوردم و با مهربون نییرو به عالمت مثبت پا سرم

 خوام. یکه در موردت کردم معذرت م ییه خاطر فکر هامن ب ـ

 با نگاه سوزانش به من گفت: بهروان

 که واقعا عاشقتم! دمیمدت فهم نیدالرام تو ا ـ

 تو دستش بود اون رو به من داد و گفت: یگفت! جعبه ا یرو م قتیکردم چشم هاش فقط حق نگاهش

 مال توئه.  نیا ـ

 کارت. با عشق نگاهش کردم و تشکر کردم. میمدل بود به همراه س نیآخر یوشگ هیرو گرفتم و بازش کردم  جعبه

 گفت: بهروان

 قابل تو رو نداره.  ـ

 بعد تو چشم هام نگاه کرد و گفت: و

 .کایرم آمر یدالرام من امشب دارم م ـ

 خواست بره ناراحت شدم و گفتم: یکه م نیا از

 زود برگرد. ـ

 . امیکنم که زود ب یم یسع ـ

به من کرد و اتاقم رو ترک کرد. از رفتنش دلم گرفت! عاشقش  یشد نگاه کوتاه و پر حرارت یکه بلند م یدر حال و

رفته بود.  رونیشده بودم. عصا رو برداشتم و از جام بلند شدم و به سمت سالن رفتم اما اون جا نبود و از خونه ب

 مادرم رو به من کرد و گفت:
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 بود. یداشتن خواهرش هم مثل خودش دوست ـ

 بعد با غرور گفت: و

 !یزیعز یعل یبرا یلیخ نیدالرام بب ـ

 مادرم غرق در لذت شدم. یحرف ها از

 زد و گفت: یلبخند ایدن

 دوست داره. یلیخ یعل ـ

 شده بود به سمتم اومد و گفت: داریکه ب انایدر حال پرواز بودم. د یخوش از

 د؟ینکش یواست نقاش یخاله دالرام عمو عل ـ

 کردم و گفتم: کشیرو گرفتم و به خودم نزد دستش

 .دینکش ینه عشقم نقاش ـ

 گفت: طنتیبا ش ایبوسش کردم. دن و

 بهت گفت؟ یحاال چ ـ

 کردم و گفتم: ایکه بهم زده بود افتادم و قند تو دلم آب شد. رو به دن ییحرف ها ادی به

 .کایره آمر یگفت امشب م ـ

 بود گفت: انیکه تو جر ایدن

 .ادی یم گهیماه د هینخور تا  غصه ـ

 و گفتم: دمیبود اما مجبور بودم تحمل کنم. خند یلیمن خ یماه هم برا هی

 صبر کنم. دی! باه؟یچاره چ ـ
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کردم و آروم از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم.  یاحساس خستگ یبودم و بعد از مدت ایدر کنار مادرم و دن یساعت تا

که ازم دور  نیو به عشقم فکر کردم. به ا دمی. روشنش کردم و دراز کشدمیرو د دمیجد یتخت نشستم و گوش یرو

جواب  عیمن رو داشت، سر یبهروان شماره  قطزنگ خورد. ف میغروب گوش کیشدم.  نزد یشد و دلتنگش م یم

 دادم:

 الو سالم. ـ

 گفت: نشیپر طن یصدا با

 ؟یخوب زمیسالم عز ـ

 جوابش گفتم: در

 ؟یخوبم.تو چطور ـ

 گفت: متیبا مال بهروان

 خوبم! یلیخ یعنی نیو ا رمیتونستم آرامش بگ دنتیـ بعد چند وقت امروز با د 

 در جوابش بگم. بهروان دوباره گفت: یدونستم چ یهمه احساس عاجز بود و نم نیاز ا زبونم

 کنه. یم فیازت خوشش اومده و همش داره ازت تعر یلیخ مایس ـ

 .هیمن هم ازش خوشم اومد. دختر خوب و مهربون ـ

 :دمیرفتنش افتادم و پرس ادیبعد  و

 ه؟یپروازت چه ساعت ـ

 گفت: بهروان

 دم. یبهت اطالع م دمیبشم.رس مایرم سوار هواپ یست. االن  دارم م گهیساعته د مین ـ

 بهم خبر بده. یدیپس رس ـ

 گفت: یبه آروم بهروان
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 مواظب خودت باش. ـ

 طور. نیهم تو هم ـ

به من داد شکر کردم و دعا کردم که بهروان سالمت  یکه شانس دوباره ا نیرو قطع کردم. خدا رو به خاطر ا ارتباط

 داد: امیاون روز بهروان به من پ یبره و سالمت هم برگرده. فردا

 .دمیمن رس ـ

 فرستادم: امیراحت شد و پ المیخ

 مواظب خودت باش. ـ

 تو هم مواظب خودت باش. ـ

فصل بهار  گهیزمستون بود و ماه د یکردم که بهروان برگرده. االن آخر ها یم یلحظه شمار ندهیتا ماه آ دیاالن با از

گرفتم،  یرو که در نظر نم میشدم. از االن دلتنگ یکردم و راحت تر م یاومد. تا اون موقع گچ پام رو هم باز م یم

 کردم.  یو نشاط م یاحساس سرزندگ
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 37 فصل

رفتم و صورتم رو شستم و به سالن رفتم. پدر و  ییشدم و با کمک عصا به دستشو داریاون روز  از خواب ب یفردا

 مادرم نشسته بودن. سالم کردم و در کنارشون نشستم. پدرم گفت:

 بابا. یبهتر شد یلیخ ـ

 زدم و گفتم: یجواب لبخند در

 شم. یراحت م یلیآره اما گچ پام که باز شه خ ـ

 راحت باشه. التیشه خ یاون هم باز م ـ

گزاشت. با اشتها صبحونم رو خوردم. بعد از  زیم یصبحونه اومد و رو ینیبعد با س یاز جاش بلند شد و مدت مادرم

 خوردن صبحونه رو به مادرم کردم و گفتم:

 خوابه؟ ایمامان دن ـ

 آره دخترم خوابه. ـ
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 حالش چطوره؟ ـ

 که خوب بود.  شبیتا د ـ

 با سرعت به سمت مامانم اومد و گفت: انایزدم که د یبا مادرم حرف م داشتم

 !ششیپ یمامانم گفت بر ـ

 که نگران شده بود از جاش بلند شد و گفت: یدر حال مادرم

 دخترم. میبر ـ

از رفتنش نگذشته بود که هول و دستپاچه اومد تو سالن و رو به پدرم  یا قهیرفت و دق ایبا عجله به سمت اتاق دن و

 کرد و گفت:

 . وقتشه!مارستانیب میبر ـ

رفت. مادرم هم به اتاقش رفت تا آماده بشه. من هم استرس گرفتم و عصا  ایاز جاش بلند شد و به اتاق دن عیسر پدرم

بره. من آروم به  یم رونیرو گرفته و داره از خونه ب ایپدرم دست دن دمیبرم که د ایدن شیبغلم زدم تا پ ریرو ز

 کردم و گفتم: ایسمتشون رفتم و رو به دن

 .زمیعز اریطاقت ب ـ

 گفت: دیکش یکه درد م یدر حال ایدن

 باش. انایمواظب د ـ

 دادم و گفتم: هیروح بهش

 باشه. تو هم مواظب خودت باش. ـ

 آسانسور رو زده بود رسوند و به من گفت: یخودش رو به پدرم که دکمه  عیسر مادرم

 دالرام به محمد زنگ بزن خبر بده. ـ

 باشه مامان. ـ
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 خواست باهاشون بره که نزاشتم و گفتم: یهم م اناید

 .انی یخاله زود م ـ

محمد رو گرفتم. جواب  یسوار آسانسور شدن و رفتن. در رو بستم و به سمت تلفن رفتم و شماره  ایو مادرم و دن پدر

 داد:

 سالم ـ

 بهش گفتم: 

 .مارستانیبا مامان و بابا رفتن ب ایسالم محمد زنگ زدم بگم االن دن ـ

 و گفت: دیوسط حرفم پر عیسر محمد

 وقتش شده؟ ـ

 آره محمد.  ـ

بهش نگاه کردم و  کرد. یبود  با بغض نگاهم م دهیکه ترس انایبره. د مارستانیازم تشکر کرد و قطع کرد تا به ب محمد

 زدم و گفتم: یلبخند

 بهت بگم. یخوب زیچ هی ایخاله ب ـ

 اشک آلودش نگاه کردم و گفتم: یو به چشم ها دمشیکنارم نشست. بغلش کردم و بوس اومد

 شمون؟یپ ادیقراره ب یک یدون یم ـ

 نگاهم کرد و گفت: اناید

 دونم. ینم ـ

 محبت نگاهش کردم و گفتم: با

 .ادیقراره داداشت ب ـ

 خوشحال شد و گفت: اناید
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 اد؟ی یاالن م ـ

 خوشگلت برم. یقربون اون چشم ها ادی یآره االن م ـ

 . نمشیخوام بب یمن هم م ـ

 برتت. یدنبالت م ادی یم ییبابا زمیباشه عز ـ

 که حواسش رو پرت کنم گفتم: نیا یبرا و

 .میکن یباز اریدالرام رو ب اناید ـ

به   انایکردم و از جام بلند شدم و با د یآورد باهاش باز ی. وقتارهیرفت تا عروسکش رو ب یو با خوشحال دیخند اناید

 میصبحونه ش رو خورد رفت انایکه د نیصبحونه آماده کردم و نشستم تا بخوره. بعد از ا اناید یآشپزخونه رفتم و برا

و فرزندش دعا  ایدن یسالمت یندم و براخودم هم نشستم قرآن خو نه،یکارتون گزاشتم تا بب اناید یتو سالن و برا

 گفت: یکردم. آروم تر که شدم به مادرم زنگ زدم و مادرم با شاد

 و هم پسرش سالمتن. ایخدا رو شکر هم خود دن ـ

 افتاده بودم گفتم: هیکه از شوق به گر یحال در

 شه؟ یمرخص م یشکر. ک یاله ـ

 .گهیدو روز د ـ

 حالش چطوره؟ ایاالن دن ـ

 خوابه دخترم. ـ

 مالقتش. امیخواد ب یمامان من دلم م ـ

 !یش یخوب م رترید یراه بر شتریب ی. هر چیایب یتون یدالرام تو نم ـ

 شه. یکه نم یجور نیآخه ا ـ

 .شونینیبب یتون یو م شموننیکنن، بعدش هم تا چند وقت پ یتو رو درک م طیهمه شرا ـ
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 .نهیو داداشش رو ببمامان  ادیخواد ب یم انایباشه مامان. د ـ

 گفت: مادرم

 .ارتشیگم ب یبه محمد م ـ

 کردم و گفتم: انایکردم و خدا رو شکر کردم و رو به د یمادرم خداحافظ از

 اومد. ایداداشت به دن اناید ـ

 خوشحال شد در ادامه بهش گفتم: اناید

 برتت. یدنبالت م ادی یبابا محمد م ـ

گذشت  یرفتن. چند روز مارستانیبه ب انایگفتم و با د کیبهش تبر انا،یاومد دنبال د یبعد محمد با خوشحال یساعت

کرد، دلم براش تنگ شده بود و از  یم یو ابراز دلتنگ دیپرس یزد و حالم رو م یبهروان به من زنگ م یو هر از گاه

 انایمحمد بود. د هیبود و شب نیریش یلی. خدمینازش رو د سربه خونه اومد و پ ایخواستم زودتر برگرده. دن یخدا م

رفتم. دفعه  مارستانیمدت دو بار به ب نیکرد. تو ا یبود و به قول خودش ازش مراقبت م انیهم که همش دور و بر دا

و  تمدوم حدود ده روز بعد رف یکنم و دفعه  یگچش رو باز م گهید یم کرد و گفت که دو هفته  نهیاول دکتر معا ی

اومد تا  یاز وزنم کم شده بود! مرتب خونه مون مهمون م لویک ستیسبک شده بودم انگار ب یلیگچ پام رو باز کرد. خ

بانمکش  یهم با اون چهره  انیگذشته بود و سرحال شده بود. دا ایاز فارغ شدن دن یماه هی. ننیرو بب انیو دا ایدن

مون عوض بشه. پدر و مادرم موافقت  شمال آب و هوا میگفت بر مداسفند بود که مح یدل همه رو برده بود. آخرها

تونستم به سر کار برم. بهروان هم  یداشت و فعال نم اجی. هنوز هم پام به مراقبت احتمیکردن و با هم به شمال رفت

 یدم کیکه با بهروان حرف زدم ازش پرس یبار نیگرفته بود تا حالم کامال خوب بشه. آخر یبرام مرخص یچند ماه

ما  یالیداد. به و یفکرها عذابم م نیبرنگرده و ا گهیکردم د ی! احساس مستیوز معلوم نگرده که گفت هن یبرم

خواست همش  یرو نداشتم و دلم م زیچ چیه یمونده بود. حوصله  دیتا سال جد ی. چند روزمیو مستقر شد میرفت

 یدوستش دارم. پنجره  یلیکه خ دمیمدت که نبود فهم نی. تو افتمیبهروان ب ادیتو اتاقم بمونم و تنها باشم و به 

بود  یبه داخل اتاقم اومد. تموم درختان سرسبز شده بودن. از جام بلند شدم و مدت یبهار یاتاقم رو باز کردم و هوا

 وشرتیکه عصا رو کنار گزاشته بودم. به حموم رفتم و دوش گرفتم و موهام رو خشک کردم و بستم و شلوار و س

رو تو  انیدا ایکرد و دن یتماشا م ونیزیرفتم. پدرم تلو نییسرم انداختم و به پا یرو روو شالم  دمیرو پوش میشورز

 بغلش گرفته بود. رفتم سمتش و قربون صدقه ش رفتم و گفتم:
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 ؟یخاله فدات بشه. آخه تو چرا انقدر عسل یاله ـ

 یزدم م یباهاش حرف م یداشتم. وقت یتو بغلم بود احساس خوب یرو تو بغلم گزاشت. وقت انیو دا دیخند ایدن

 گفت: ایبرد! دن یزد و دلم رو م یو قه قهه م دیخند

 کنه. یذوق م هینیب یتو رو که م ـ

 و گفتم: دمیخند

 دوسش داره.  یکه خاله ش رو دوست داره. خاله شم کل نیواسه ا ـ

 اومد سمتم و گفت: دیهم دو اناید

 ؟یخاله دالرام من رو هم دوست دار ـ

 محبت نگاهش کردم و گفتم: با

 . معلومه که دوست دارم.یتو که عشق من ـ

 نگاه کرد. انیخوشحال شد و کنارم نشست و به دا اناید

زدم.  یحرف م انایو د انیبه کمک مادرم رفت. من هم با دا ایتدارک شام بود و دن دنیتو آشپزخونه مشغول د مادرم

کاناپه و پتو رو روش  یو آروم گزاشتمش رو دیتو بغلم خواب نایمحمد اومد نشست و با پدرم صحبت کردن. دا

 و گفتم: دمیمخلفات آماده کرده خند هبه همرا یمادرم شام مفصل دمیانداختم. رفتم تو آشپزخونه که د

 ه؟یمامان خبر ـ

 و گفت: دیخند مادرم

 باشه؟! یخبر دیمگه با ـ

 و گفتم: دمیهم خند من

 .یبه زحمت افتاد یلینه آخه خ ـ

 نکردم دخترم. یکار ـ
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 رو به من کرد و گفت: ایدن

 د؟یخواب انیدالرام دا ـ

 .زمیآره عز ـ

 مادرم گفتم: به

 ؟یخوا یمامان کمک نم ـ

 بهم زد و گفت: یلبخند مادرم

 .نستایسر پا وا ادی. زنینه دخترم تو برو بش ـ

معصومش نگاه کردم. زنگ در به صدا در  ینشستم و به چهره  انیکاناپه کنار دا یزدم و به سالن رفتم و رو یلبخند

و مادرم از  ایرفت. دن رونیرفت. پدرم هم از جاش بلند شد و به ب الیاومد و محمد در رو باز کرد و به سمت در و

 اومدن و رو به مادرم کردم و گفتم: رونیآشپزخونه ب

 ه؟یمامان ک ـ

ذوق زده شده بودم و از تو جام  دنشیکه به همراه محمد و پدرم به داخل اومد! با د دمیرو د یدر کمال تعجب عل که

کرد و نگاهش به  کیسالم و عل ایبا مادرم و دن یکردم. عل یلحظه رو باور نم نیبلند شدم و فقط نگاهش کردم. ا

 فتم و گفتم:بهم کرد. به حال خودم اومدم و به سمتش ر ینی. نگاه دلنشدیدنبال من بود که من رو د

 .نیسالم خوش اومد ـ

 به من کرد و گفت: ینگاه آروم بهروان

 سالم ممنون. ـ

 به مشامم خورد. شیشگیهم یعطر خاص و خوشبو شهیزده بود و مثل هم ییبایز پیبهروان ت 

 بهش زدم. یلبخند

 گفت: پدرم
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 جان. یبفرما عل ـ

 اینگاه کردم که دن ایشده بودم به مادرم و دن ریغافلگمبل نشست. من که  یکرد و به سالن اومد و رو یتشکر بهروان

 گفت: طنتیو با ش شمیاومد پ

 !میریتقص یکنه. ما ب زتیخواست سورپرا یعل ـ

بهش کردم. اون هم  یبهروان نشستم. چه قدر دلم براش تنگ شده بود. نگاه یزدم و رفتم روبرو یلبخند بهش

رو حس  ینگاهش رو از من گرفت. اما تو همون نگاه کوتاهش هم عشق و دلتنگ عینگاهم کرد اما به خاطر پدرم سر

 . پدرم رو به بهروان کرد و گفت:ردمحترمانه از مادرم تشکر ک یلیکرد و خ ییرایکردم. مادرم ازش پذ یم

 پسرم؟ یدیرس یک ـ

 خاص خودش گفت: تیبا جد بهروان

 .دمیصبح رس بایتقر ـ

 .یخسته شد یپس حساب ـ

 زد و گفت: یلبخند نـبهروا

 .یلینه خ ـ

 من بود خوشحال شدم. محمد رو به بهروان کرد و گفت: شیبود و االن هم پ دهیکه امروز صبح رس نیا از

 پدر و مادرت حالشون خوب بود؟ ـ

 چهره ش گرفته شد و گفت: یکم بهروان

 .مارهیکم ب هیمادرم خوب بود اما پدرم  ـ

 گفت: پدرم

 تر حالشون خوب بشه. عیانشاا... که هر چه سر ـ
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زدم.  یکردم و تو دلم باهاش حرف م یکه مادرم آورده بود رو خورد. من فقط نگاهش م یتشکر کرد و قهوه ا بهروان

 کرد و گفت: ایبهروان رو به محمد و دن

 مبارک. دهیقدم نو رس ـ

 گفت: یتشکر کرد و محمد هم با لحن طنز ایدن

 سمت خودت.انشاا... ق ـ

 به سمت بهروان رفت و گفت: انایزد. د یلبخند بهروان

 رو بهت نشون بدم. انیدا یخوا یم یعمو عل ـ

 هم گفت: بهروان

 .زمیآره عز ـ

 دست بهروان رو گرفت و گفت: اناید

 .میبا من بر ایب ـ

بود نشونش داد. بهروان  دهیه خوابکاناپ یرو که رو انیسالن رفتن و دا یبه انتها انایهم بلند شد و به همراه د بهروان

و دوباره بلند شد و به سمت ما اومد و به  دیدستش رو بلند کرد و بوس ینشست و به آروم نیزم یرو انیدا دنیبا د

 محمد گفت:

 خودته! هیمحمد شب ـ

 گفت: یبا خوشحال محمد

 گه. یرو م نیدالرام هم هم ـ

با هم  یکه صداش کرد برگشت. پدرم و محمد و بهروان تا ساعت انایکرد و به سمت د یبه سمت من نگاه بهروان

آماده شد  ی. وقتمیدیرو چ زیصحبت کردن. وقت صرف شام شد و من از جام بلند شدم و به کمک مادرم رفتم و م

بهروان نشستم و شام در  یم. من روبروینشست زیشام. همه پشت م زیسر م دیمادرم به سالن رفت و گفت بفرمائ
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به مادرم  ایخورده شد. بعد از خوردن غذا محمد و بهروان و پدرم به سالن برگشتن و من و دن یمیگرم و صم یطیمح

 کرد و گفت: یزیر یخنده  ای. دنمیکمک کرد

 ؟یدار یدالرام االن چه حس ـ

 و گفتم: دمیخند

 خوشحالم. یلیخ ـ

 گفت: مادرم

 اومده. یهمه راه رو با خستگ نیبه خاطر تو ا ـ

 به مادرم کردم و گفتم: رو

 .ادیهمه راه ب نیزاشتم ا یدونستم وگرنه نم یمن که نم ـ

 گفت: طنتیبا ش ایدن

 !اد؟یب یزاشت یواقعا نم یعنی ـ

 و گفتم: دمیخند

 .ومدی یم دیبا ـ

 گفت: مادرم

 تو سالن. نی. برو بشنهیاومده تو رو بب ـ

بلند شد. به سمتش رفتم و بغلش کردم. از خواب  انیدا ی هیگر یحرف مادرم گوش کردم و به سالن رفتم. صدا به

 ینگاه بهروان رو حس م ینیکه بغلم بود قدم زدم. آروم شد و سنگ یکم حرف زدم و در حال هیشده بود. باهاش  داریب

 اومد سمتم و گفت: ایکردم. دن

 گرسنه شه. ـ

 نشستم. محمد رو به بهروان کرد و گفت: میقبل یبده. من هم در جا ریرو بهش دادم و به اتاق برد تا بهش ش انیدا
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 کنار ساحل؟ میبر ـ

 یموافقت خودش رو اعالم کرد. محمد به من هم گفت و من هم قبول کردم و به اتاقم رفتم تا آماده بشم. کم بهروان

 یم انیو دا اناید شیو گفتن پ ومدنی. پدر و مادرم نمیهم آماده شده بود که بر ایرفتم. دن نییاز عطرم زدم و به پا

 بهروان  نی. سوار ماشمیرفت رونیب الیم و از ویهاش سرگرم کرد یرو هم با اسباب باز انایمونن. د

رو روشن کرد و به سمت ساحل به راه افتاد و  نیهم کنار من.  بهروان ماش ای. من پشت بهروان نشستم و دنمیشد

رو پارک  نی. ماشمیدیبعد رس یکرد که پر حرف بود! مدت یبه من نگاه سوزان نهیآ یهم گزاشت. از تو یمیمال کیموز

رو  ایداد. محمد دست دن یبود و به آدم آرامش م رومآ ای. درمیو به سمت ساحل رفت میشد ادهیپ نیکرد و از ماش

 زد و گفت: یگرفت و لبخند

 قدم بزنم! ایخوام با دن یزارن. االن هم م یبچه هام که نم ـ

 و گفت: ستادیکردم که بهروان به سمتم اومد و کنارم ا ینگاه م ای. من به دربه راه افتادن ییدوتا و

 دالرام. ـ

کردم. ادامه  یو سوزاننده ش نگاه کردم. حرارت نفس هاش رو احساس م اهیس یسمتش برگشتم و به چشم ها به

 داد:

 ده! یر ممن رو آزا یدور نیسخته. ا یلی. برام خیتونم تحمل کنم ازم دور باش یدالرام نم ـ

 گفتم: ینگاه کردم و به آروم بهش

 من هم سخته. یبرا ـ

 با عشق نگاهم کرد و گفت: بهروان

 ؟یکن یدالرام با من ازدواج م ـ

 که طاقتش رو از دست داده بود گفت: یشد و با لحن یشدم و فقط نگاهش کردم. بهروان جد ریحرفش غافلگ نیا با

 . یکنارم باش شهیخوام هم یم ـ

 و گفت: دیموهاش کش یرو یدست و
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 دالرام جواب من رو بده. ـ

 نیکنم! به خاطر هم یتونستم زندگ یخوب و بدش دوست داشتم و بدون اون نم یرفتار ها یبهروان رو با همه  من

 عاشق و نگرانش نگاه کردم و گفتم: یتو چشم ها

 کنارتم. شهیهم ـ

 گفت: متیبا مال بهروان

 ؟یکن یدر خواست ازدواج من رو قبول م یعنی ـ

 آوردم و گفتم: نییمثبت سرم رو پا ینشانه  به

 کنم. یقبول م ـ

 عشق و عالقه به من نگاه کرد و گفت: با

 دم خوشبختت کنم.  یدوستت دارم و قول م یلیخ ـ

 ادامه داد: دوباره

 بشم! وونهیبود د کینزد دمتیکه ند یماه هی نیتو ا ـ

 عشق نگاهش کردم و گفتم: با

 برات تنگ شده بود. یلیدل من هم خ ـ

 گفت: طنتیبا ش بهروان

 .!ادی یبهت م یلیدالرام مادر شدن هم خ یراست ـ

 انداختم. که بهروان گفت: نییو سرم رو به پا دمیکه زد خجالت کش یحرف از

 کنم. یمادرت خواستگار تر تو رو از پدر و عیخوام هر چه سر یتونم صبر کنم. م ینم گهیمن د ـ

 زدم و گفتم: یلبخند
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 کنم! یمن که فرار نم ـ

 نگاهم کرد و گفت: ازیپر ن بهروان

 نه! ای یکن یدم فرار م یحاال بهت نشون م ـ

 زد. دوباره نگاهم کرد و گفت: یحرفش ضربان قلبم به شدت م نیا با

 .نیتو ماش میبر ـ

رو برداشت و به دستم داد.  یکوچک ینشستم. بهروان داشبرد رو باز کرد و جعبه  نیماش یهمراهش رفتم و جلو به

 بود. به بهروان نگاه کردم و گفتم: یمتیگرون ق یبایانگشتر ز هیبازش کردم و 

 قشنگه.  یلیخ یوا ـ

 نگاهم کرد و گفت: بهروان

 !ستیتو ن یبه قشنگ ـ

که محمد با  نمیو محمد هم اومدن. خواستم برم عقب بش ایبعد دن یحرفش گر گرفتم و ازش تشکر کردم. مدت از

 گفت: طنتیش

 .نمیخانومم بش شیخوام پ یمن م نیدالرام بش ـ

 و گفتم: دمیخند

 .نیعقب بش یحاال که اصرار دار ـ

 . بهروان رو به محمد کرد و گفت:میدیبعد رس یراه افتاد. مدت الیحرکت کرد و به سمت و بهروان

 کن. یخداحافظ یمحمد یاز طرف من از خانوم و آقا ـ

 گفت: محمد

 داخل. یومدی یحاال م ـ

 تشکر کرد و گفت: بهروان
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 . ادهیوقت ز ـ

 پر حرارتش به من نگاه کرد و گفت: یشدن. به بهروان نگاه کردم. با چشما ادهیپ نیاز ماش ایو دن محمد

 برم اما مجبورم. شتیخواد از پ یدلم نم ـ

 گفتم: یخواست ازش دور بشم. به آروم یم نمهم دل من

 .ریشبت بخ ـ

 گفت: یهم به آروم بهروان

 .ریشب تو هم بخ ـ

بعد رفت.  پدر و مادرم در سالن نشسته بودن. مادرم رو به  یشدم و به داخل رفتم. بهروان هم مدت ادهیپ نیماش از

 من کرد و گفت:

 خوش گذشت؟ ـ

 آره مامان خوب بود. ـ

شدم و انگشتر رو بهش  کیبه مامانم نزد یگفت و به اتاقش رفت. با خوشحال یریبهم زد و شب بخ یلبخند پدرم

 زد و گفت: یانگشتر لبخند دنینشون دادم. مادرم با د

 بهروان داده؟ ـ

 آره مامان. ـ

 کرد و با محبت گفت: یبه انگشتر نگاه مادرم

 دالرام مبارکت باشه. ـ

 گفتم:مامانم نگاه کردم و  یچشم ها به

 کرد. یمامان بهروان ازم خواستگار ـ

 ؟یبهش جواب داد یدونستم دخترم. تو چ یم ـ
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 بود تعجب کردم و گفتم: انیکه مادرم در جر نیا از

 .دیدون یشما از کجا م یخب من قبول کردم. ول ـ

 !ادیب الیبه و یخواستگار یبهروان از پدرت اجازه گرفت که فردا برا ـ

 یکه به زود نیبه پدرم گفته بود. از ا نیکنم به خاطر هم یوده که درخواستش رو قبول ماز من مطمئن ب بهروان

تخت  یگفتم و به اتاقم رفتم و لباسم رو عوض کردم و رو یریشد خوشحال شدم به مادرم شب بخ یهمسرم م

.داخل انگشتم کردم و دمیو اون رو بوس شتملبم گزا یکه بهروان بهم داده بود نگاه کردم و رو ینشستم. به انگشتر

و با فکر فردا به خواب  دمیتخت دراز کش ی.  رودیدرخش یم ادشیز یها نیبه دستم نگاه کردم که به خاطر نگ

 رفتم.
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 38 فصل

رفتم  ییبود. از جام بلند شدم و به دستشو ۱۱ یها کیشدم و به ساعت نگاه کردم نزد داریاز خواب ب یبا شاداب صبح

شده بودن و تو سالن نشسته بودن. سالم  داریب ایرفتم. پدر و مادرم و محمد و دن نییرو شستم و به پا میو دست و رو

 و خوردم. مادرم به آشپزخونه اومد و گفت: ختمیر ریش وانیل هی خچالیکردم و به آشپزخونه رفتم و از تو 

 .ادی یم یبعد از ظهر عل ـ

 تم و گفتم:گرف یاسمش انرژ دنیشن از

 امشب لباس بخرم. یخوام برم برا یمامان م ـ

 موافقت کرد و گفت: مادرم
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 واست. هیحتما برو دخترم. امشب شب مهم ـ

 زد و گفت: یلبخند و

 راحت شد. الشیکه گفتم مثبته. خ هیچ ینظر تو نسبت به عل دیبابات ازم پرس ـ

 گفت: طنتیاومد تو آشپزخونه و با ش ایخانواده م رفته بود خوشحال شدم. دن یکه بهروان تو دل همه  نیا از

 !نیبد یمن هم باز ـ

 و گفت: دیخند مادرم

 .رهیخواد بره واسه امشب لباس بگ یدالرام م ـ

 رو به من کرد و گفت: ایدن

 ؟یبر یخوا یم یخب پس ک ـ

 رم. یاالن م ـ

 :گفت ایبرم که دن رونیخواستم از آشپزخونه ب و

 .میباهم بر امیمن هم ب ـ

 و گفتم: دمیشد رو بوس گونه

 .ایحتما ب ـ

ش رو به دستم  چیسوئ رونیب میر یم میکه دار دیاومدم. پدرم تا فهم نییبعد به پا یبه باال رفتم و آماده شدم. مدت و

 داد و گفت:

 برو. نیدخترم با ماش ـ

 آخه... ـ

 آخه نداره دخترم. ـ
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 تشکر کردم که محمد گفت: ازش

 بردمتون. یمن م ـ

 به محمد گفت: ایدن

 رو هم االن خوابوندم، مراقبش باش. انینکنه. دا یطونیوقت ش هی. اناید شیتو بمون پ ـ

و از  میتو راه بود یساعت می.نمیرفت یدیو به سمت مرکز خر میشد نیسوار ماش ایگفت و من و دن یچشم محمد

 . میبرد یمناظر اطراف لذت م

و ازش خوشم اومد. به  دمیرو د ییبایکت و دامن ز هیمغازه  نیتری. تو ومیرو پارک کردم و به داخل پاساژ رفت نیماش

 من گفت: دنیبا د ایو پرو کردم. دن میداخل رفت

 .ادی یبهت م یلیخ ـ

 یدامن تا رو یبود. بلندنگاه کردم. از رنگ لباس و مدلش خوشم اومده  نهیزدم و به خودم تو آ یلبخند ایدن به

حساب کردن پولش رو  یبرا ایدن یاومدم و در مقابل اصرارها رونی. از پرو بدمیپوش یساپورت م دیزانوهام بود و با

هم انتخاب کردم و  یو پاشنه دار بایو کفش ز میدیسر یکفش فروش یو به مغازه  میاومد رونیپرداخت کردم و ب

در آوردم.  فمیرو از ک میاومدم که تلفنم زنگ خورد. گوش رونی. از پاساژ بدمیو خر می. اون رو هم پسند کرددمیپوش

 جواب دادم: یفاصله گرفتم و با خوشحال نیاز ماش ی. کمنهیبش نیدادم تا تو ماش ایرو به دن چیبهروان بود. سوئ

 سالم. ـ

 گفت: متیبا مال بهروان

 ؟یسالم خوب ـ

 ؟یخوبم. تو خوب یلیخ ـ

 .ستمیمن تا به تو نرسم خوب ن ـ

 گفت: یکرد و بعد با لحن جد یتپش قلب گرفتم. مکث دوباره

 رون؟یب یدالرام رفت ـ
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 .رونمیآره ب ـ

 خشم گفت: با

 ؟یحرفم رو پشت گوش بنداز یکه عادت دار نیمثل ا ـ

 و گفتم: دمیرفتارش لرز یاز سرد دوباره

 !ستمیاومدم. تنها ن ایبا دن ـ

 !یشه که اطالع ند ینم لیدل ـ

و  دیخند ایشدم دن نیرفتارش اوقاتم تلخ شد. سوار ماش نیرو گفت و قطع کرد. از دستش ناراحت شدم و با ا نیا

 گفت:

 ن؟یگرفت یو قلوه م دیداد یدل م ـ

بهش زدم و  یکردم و لبخند مصنوع ایبود از پشت تلفن من رو بزنه! رو به دن کیفقط نزد یلیدلم گفتم آره خ تو

 فتم:گ

 زنگ زده بود حالم رو بپرسه. ـ

 و گفت: دیخند ایدن

 ها. یاحوالپرس نیتا باشه از ا ـ

که تو  انیبه سمت دا ای. دنمیو به داخل رفت میدیبعد رس یحرکت کردم. مدت الیرو روشن کردم و به سمت و نیماش

تخت نشستم.  یانداختم و رو یها رو به گوشه ا سهیبه باال رفتم. ک دمیخر یها سهیبغل مادرم بود رفت و من هم با ک

خواست لحظه به لحظه از کارهام رو  ی!  دلم نمشیاخالق بد نیبود. نه به خوب بودنش و نه به ا ختهیاعصابم بهم ر

 بعد مادرم به اتاقم اومد و خوشحال گفت: یبهش گزارش بدم. مدت

 دالرام؟ یدیخر یچ ـ

 لباس و کفش گفت: دنیو به دست مامانم دادم. مامانم با د رو از گوشه برداشتم دمیخر یها سهیک

 هم داره. یچه رنگ قشنگ زم،یخوشگله. مبارکت باشه عز یلیخ ـ
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 زدم و گفتم: یلبخند یزورک

 مامان. یمرس ـ

 رو کرد و به من و گفت: مادرم

 .نمیبلند شو بپوش تو تنت بب ـ

 .نیپوشم بب یمامان عصر م ـ

 باشه دخترم. ـ

رفتم و خودم رو سرگرم  نییو به پا دمیرفت. بلند شدم و رفتم حموم دوش گرفتم و لباس پوش رونیاز اتاقم ب مادرم

تا اومدنش وقت بود. از جام  یساعت هیو  ادیب ۷آروم بشم اما نشد. بهروان قرار بود ساعت  یکردم. تا کم انایبا د یباز

و به خودم عطر  دمیکردم. لباس و کفشم رو پوش ییبایز شیآرا ونشستم  نهیآ یبلند شدم و به اتاقم رفتم و جلو

به  ای! دنادیبه خاطر بحث امروزمون ن دیگفتم شا یزدم و شالم رو هم سر کردم و منتظر اومدنش شدم. به خودم م

 گفت: دنمیاتاقم اومد و با د

 .یکن یم وونهیرو د یدالرام امشب عل ـ

رفتن. از دست بهروان دلخور بودم  نییبه پا ایزنگ در زده شد و مادرم و دنکرد.  فیهم به اتاقم اومد و ازم تعر مادرم

 دوباره به اتاقم اومد و گفت: ایگذشت و دن یربع هیو تو اتاقم نشسته بودم. 

 ن؟ییپا یای یچرا نم ـ

 .امی یتو برو منم االن م ـ

 ینیپله ها هم سنگ یرفتم. از رو نییبه خودم انداختم و از پله ها پا نهیتو آ یرفت. بلند شدم و نگاه نییبه پا ایدن

که بهش نگاه  نی. به بهروان بدون ادینگاه ها به سمت من چرخ یکردم. با ورود من همه  ینگاه بهروان رو احساس م

از پدرم  کرد و من رو ییکرد نشستم. بهروان صحبت ها یکنم سالم کردم و به کنار پدرم که با محبت نگاهم م

 کرد. پدرم هم به من نگاه کرد و گفت: یخواستگار

و سنگ هاتون رو وا  دیبا هم صحبت کن نی. اما جواب آخر با دخترمه. االن هم به نظرم برمیمن و مادرش موافق ـ

 !دیبکن
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 موافقت کرد. پدرم دستم رو گرفت و گفت: بهروان

 .دیاتاق ما صحبت کن نیدخترم بر ـ

کنار  یگونه نگاه و حرف چیبه سمت اتاق پدر و مادرم رفتم. بهروان هم به همراهم اومد،  بدون هجام بلند شدم و  از

به سمت من  ی. بهروان قدمستادمیتا بهروان به داخل بره. من هم به داخل رفتم و در رو بستم و همون جا ا ستادمیا

 گفت: تیبرداشت و با جد

 ده؟ یم یرفتارها چه معن نیا ـ

به تن داشت و جذاب تر از  یمشک راهنیبا پ یرنگ یکه کت و شلوار سورمه ا دمینگاه کردم و بهروان رو د بهش

 کردم و گفتم: یشده بود. اخم کوچک شهیهم

 از خودت بپرس! ـ

 نگاهم کرد و گفت: تیبا جد بهروان

 !؟یاطالع بد یر یم رونیگم ب یبهت م هیادیتوقع ز ـ

 بهش گفتم: تیهم با عصبان من

 من دوست ندارم بهت گزارش بدم. ـ

 شد و تو چشم هام نگاه کرد و گفت: یجر بهروان

 !یکار رو بکن نیا دیدالرام با ـ

انداختم.  نییو سرم رو پا دمیمن رو برانداز کرد. که از نگاهش خجالت کش یآروم شد و سر تا پا یبیبعد به طرز عج و

 بهروان گفت:

 .یشد بایز یلیدالرام خ ـ

 زدم و گفتم: یرفت و بهش نگاه کردم و لبخند نیهام از ب یتمام ناراحت فشیتعر از

 .یشد پیخوشت یلیتو هم خ ـ
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 زد و گفت: یلبخند بهروان

 ؟ی. تو هم موافقمیتر برگزار کن عیخوام با پدرت صحبت کنم تا مراسم رو هرچه سر یم زمیعز ـ

 گفتم: نیخواستم. به خاطر هم یفقط بهروان رو م من

 موافقم. ـ

 با عشق نگاهم کرد و گفت: بهروان

 !یدوست دارم زودتر مال من بش یلیخ ـ

 نداشتم. ییآرزو گهیرسوند و من د یم یحرف ها من رو به اوج خوشبخت نیا با

 و پدرم رو به من کرد و گفت: میاومد رونیبعد با بهروان از اتاق ب یمدت

 ه؟یدخترم جوابت چ ـ

 زدم و گفتم: یلبخند

 کنم.  یقبول م ـ

پخش کرد و محمد با خنده  ینیریکرد نگاه کردم. همه خوشحال شدن و مادرم ش یبه بهروان که عاشقانه نگاهم م و

 گفت:

 ارن؟ی ینم ییعروس خانوم چا ـ

بود به سالن برگشتم و به همه تعارف کردم.  ختهیکه مادرم ر ییچا ینیزدم و به آشپزخونه رفتم و با س یلبخند

بعد قبول کردن و قرار شد  یمکث کردن ول ی. پدر و مادرم اول کممیواست که هرچه زودتر عقد کنبهروان از پدرم خ

بودم. تعداد  یغرق در خوش میشد یمال هم م یکه به زود نیبعد مراسم عقد کنون برگزار بشه. از ا یتا آخر هفته 

دامادشون خوشحال بودن! با عشق به  یدست و دلباز نیسکه و خونه ش رو مهرم قرار داد. پدر و مادرم از ا ییباال

اون روز  یمن و بهروان گذشت! فردا تینها یاز ته قلب و عشق ب یو خنده ها یبهروان نگاه کردم. اون شب با شوخ

 می. قرار شد به محضر برمیکرد یو مراسم عقد آماده م دیسال جد لیتحو یو خودمون رو برا میتهران برگشت ههمه ب

 یمفصل یو در عوض جشن عروس میریو جشن بگ میرو دعوت کن کیو اقوام نزد میو بعد از اون به خونه بر گرد

. توپ آغاز سال نو میدر کنار هم بود بهروانو کل خانواده ام به همراه  دیفرا رس دیسال جد لیتحو ی. لحظه میریبگ
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از قبل  شتریداد و من رو ب هیبه من هد ییطال یبایز سی. بهروان سرومیگفت کیتبر گهیکه به صدا در اومد به همد

هاش تموم شد و آخر  یشاد یکرد. اون روز هم با همه  یکه داشت من رو شوکه م ییها زیخوشحال کرد و با سورپرا

که از قبل وقت گرفته بودم برد و قرار شد کارم که تموم شد به  یمعروف شگاهیمن رو به آرا هروانو ب دیهفته رس

خودم موهام رو  مدل باز درست کرد و  یکارش رو شروع کرد و به خواسته  شگری. آرامیتا به محضر بر ادیدنبالم ب

زدم و  یشبخ تیخودم لبخند رضا دنینگاه کردم و از د نهیکرد. بعد از اتمام کارش به آ یمیمال شیصورتم رو هم آرا

سرم  یرو هم رو ی. شال سبکدمیرو که بهروان به انتخاب خودش برام گرفته بود رو پوش ییبایکت و دامن کرم و ز

 رونیب شگاهی. از آراشگاههیدر آرا یانداختم و به بهروان زنگ زدم و گفتم که کارم تموم شده. اون هم گفت جلو

رو باز کرد و من  نیماش یکنه. در جلو یو با عشق نگاهم م شده رهیکه بهم خ دمیدر د یجلو واومدم و بهروان ر

 شد و گفت: نینشستم. خودش هم سوار ماش

 !یکن یم وونهیآخر من رو د یکه دار ییبایز نیتو با ا ـ

داشتم. من و بهروان  یخوشش اومده بود احساس خوب شمیکه از آرا نیرو روشن کرد و به راه افتاد. از ا نیماش و

کردن.  فیتعر شمیهم از آرا ایو محمد اومده بودن و مادرم و دن ای. پدر و مادرم و دنمیبعد داخل محضر بود یمدت

 دیو بعد از سه بار من بله رو گفتم. نوبت به بهروان رس دشده خون نییتع ی هیعقد رو با مهر یبعد عاقد خطبه  یمدت

رو به دستم انداخت و دستم رو  ییبایز یگرفت و حلقه  و اون هم قبول کرد. بعد از خوندن خطبه بهروان دستم رو

 مکرد! من ه قیرو به من تزر یادیز یکارش گرما نیو با ا دیتپ یحرکتش گر گرفتم و قلبم به شدت م نی! از ادیبوس

هم از خانواده ام گرفتم. بعد به همراه بهروان دفترچه رو  یا گهید یها هیبهروان رو به دستش کردم. هد یحلقه 

بهروان شدم و پدر و مادرم هم به خونه  نیو سوار ماش میاومد رونی. کارمون که تموم شد از محضر بمیمضا کردا

 رو گرفت و با عشق نگاهم کرد و گفت: ستمد نیورود مهمون ها بشن. بهروان تو ماش یرفتن تا آماده 

 !یتو خانوم من گهیاالن د ـ

 بار گفتم: نیاول یکردم و برا نگاهش

 .یعل ـ

 کرد و گفت: نگاهم

 .یجون عل ـ

 وقت تنهام نزار. چیه ـ
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 .شتمیپ شهیهم ـ

تو سالن پخش شده بود  یشاد کیموز ی. صدامیوارد خونه شد انیهلهله اطراف انیو در م میبعد به خونه رفت یساعت

 بودن.  یکوبیدر حال پا یو چند نفر

دستم رو گرفته بود و با محبت نگاهم  ی. علمیبرد یو از بودن در کنار هم لذت م میکنار هم نشسته بود یو عل من

 در گوشم گفت: ی! علنمیب یرو م ینیریکردم دارم خواب خوش و ش یابرها بودم و احساس م یکرد. من انگار رو یم

 دوستت دارم دالرام. ـ

 هم بهش نگاه کردم و گفتم: من

 من هم دوستت دارم. ـ

 میسالن که خلوت بود رفت ی گهیبه سمت د یعاشقش بهم نگاه کرد. وقت صرف شام شد. من و عل یبا چشم ها یعل

کار رو  نیاز غذا رو تو دهن من گزاشت. من هم هم یقاشق یبا مهربون ی. علمیبشقاب غذا خورد هیتو  شیو با آسا

 گفت: یبا لحن آروم یکردم. عل

 !یش یکامال مال من مخودمون  یتو خونه  میر یکه م گهید یدو هفته  ـ

 گفت: طنتیحرفش سرخ شدم. بهروان با ش نیا از

 کشه! یخانوم من خجالت م ـ

 نگاه کردم که گفت: بهش

 !یبکش یاز دست من نفس راحت یتون یفعال م ـ

بار من هم  نیمن نگاه کرد و ا یانداختم که با دستش چونه م رو باال آورد و با خواستن به چشم ها نییرو پا سرم

بعد من و  یشد. ساعت ایمه یکوبیبهش نگاه کردم و با چشم هام بهش جواب دادم! بعد از خوردن غذا دوباره بساط پا

پس از  یکی.آخر شب بود که مهمون ها میگزاشت گهیهمد نو تو ده میدیرو بر کیک انیاطراف یشاد انیبهروان در م

کردن و رفتن. من شالم رو از سرم در  یخوشبخت یو برامون آرزوگفتن  کیبه کنارمون اومدن و بهمون تبر یگرید

 با عشق نگاهم کرد. یآوردم. عل

 دستم رو گرفت و گفت: یزدم و از جام بلند شدم تا به باال برم و لباسم رو عوض کنم. عل یلبخند
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 ؟یر یکجا م ـ

 رم باال لباسم رو عوض کنم. یم ـ

 خواست از من جدا بشه دستم رو ول کرد و گفت: یکه دلش نم یحال در

 .ایفقط زود ب ـ

 .امی یزود م ـ

 یبرم که در اتاقم زده شد. در رو باز کردم عل نییو خواستم به پا دمیدور شدم و به باال رفتم و تاپ و شلوار پوش ازش

 و گفت: بود.کنار رفتم به داخل اومد و در رو پشت سرش بست و من رو تو اون لباس نگاه کرد

 !یباالخره تو مال من شد ـ

و عاشقانه نگاهم کرد. من هم دستم  دیبه سمتم اومد و دستش رو دور کمرم گزاشت و من رو به سمت خودش کش و

بعد تمام صورتم از حرارت لب هاش گر گرفت! سرش رو بلند کرد  یشونه هاش گزاشتم! لحظه ا یرو بلند کردم و رو

 و پرشور  گفت:

 خوشحالم که تو رو دارم.  یلیدالرام خ ـ

از پدر و مادرم  یبعد عل ی. مدتمیاومد نییدستش رو از کمرم برداشت و دستم رو گرفت و در رو باز کرد و به پا بعد

 کرد و به سمت من اومد و گفت: یخداحافظ

 عشق من! یکه من امشب خواب ندارم اما تو خوب بخواب نیبا ا ـ

 فت.ر رونیاز خونه مون ب عیسر یلیخ و

 یم دیاومد و من رو به خر یهر روز به دنبالم م یشد. عل یبرگزار م یمراسم اصل ندهیآ یشب گذشت و دو هفته  اون

من  ی قهیاتاق خواب رو به سل سیبخرن و فقط قرار شد خودش سرو هیزیاجازه نداد پدر و مادرم جه یبرد و حت

و  دهیو لباس عروس پوش میرفت ی. به مزون معروفدیبرام خر یکیمدل باال و ش نیبخره! پدرم هم در عوض ماش

. از مبلمان میرفت یعل یبه خونه  ای. اون روز به همراه مادرم و دنمیهم وقت گرفت شگاهی. از آرامیدیرو خر ییبایز

 قهیاتاق خواب رو آوردن و کمک کردن به سل سیآشپزخونه هم کامل و به روز بود. سرو سیبودم و سرو یراض یعل
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 یاز پدر و مادر عل یخواست عکس یدلم م یلی. خمیغذا گرفت و در کنار هم خورد رونیاز ب یشد. عل هدیمن چ ی

 بهش گفتم: نی. به خاطر همنمیبب

 ؟یآلبوم ندار یعل ـ

 زد  و گفت: یلبخند یعل

 .ارمی یدارم. االن برات م زمیچرا عز ـ

هم بود. پدر و مادرش  یعل یبچگ یبعد با آلبوم برگشت و خودش هم در کنار من نشست. عکس ها یرفت و مدت و

 یکه  در کنار دختر دمیرو د یبه پدرش داشت. آلبوم رو که ورق زدم عل یادیشباهت ز یرو تو عکس شناختم. عل

نگاه کرده  نیداشت به دورب که یلبخند با یو عل دیبوس یرو م ینشسته بود و دختر صورت عل یفاصله ا چیبدون ه

 :دمیپرس یکه کنترلش کردم از عل یبود! با حال بد

 ه؟یدختر ک نیا ـ

 زد و گفت: یهم لبخند یعل

 دختر عمومه. دهیسپ ـ

 کنه؟ یم یکجا زندگ ـ

 .کایآمر ـ

 حرف حالم دگرگون شد و گفتم: نیا دنیشن با

 ؟ینیب یرو هم م دهیسپ یر یم کایهر وقت آمر ـ

 من کالفه شد و گفت: یهمه سوال ها نیاز ا بهروان

 ه؟یچ یسوال ها برا نیزنم. ا یآره بهش سر م ـ

 که نگاهش کنم گفتم: نیکه بهم داد احساس سرما کردم و بدون ا یجواب از

 سوال کردم. یجور نیهم ،یچیه ـ
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فکر و  یخونه بهش کمک کردم. همه  دنیاومد و صدام کرد. از جام بلند شدم و به سمت مادرم رفتم و در چ مادرم

رو دوست داشته باشه به  دهیسپ یکه عل نیبود و حالم خراب شده بود! از فکر ا  دهیو سپ یعل یحواسم سمت رابطه 

من رو دوست نداره فکر  یکه عل نیکردم و به ا ینگاه م رونیبودم و از پنجره به ب ستادهی! تو اتاق ادمیرس یجنون م

 من رو بغل کرد و آروم تو گوشم گفت: یکردم که از پشت عل یم

 دوستت دارم. ـ

 و گفت: دیگونه م رو بوس ینگفتم. عل یزیچ نیتونستم باور کنم. به خاطر هم یرو نم حرفش

 !؟یبگ یزیچ یخوا ینم ـ

 جوابش گفتم: در

 خسته شدم. یلیامروز خ ـ

 و گفت: دیدوباره من رو پر حرارت بوس یعل

 کم دراز بکش و استراحت کن. هی. االن هم ینزاشت ارمیگفتم کارگر ب بهت که ـ

 .یمرس ـ

بود و دست  دهیکاناپه دراز کش یکه رو دمیرو د انیاومدم و به سالن رفتم. دا رونیاز تو بغلش جدا شدم و از اتاق ب و

 یحرکتش بودم. به سمتش رفتم و بغلش کردم و قربون صدقه ش رفتم و تو سالن راه م نیزد. عاشق ا یو پا  م

کردم همه  یرو که بغل م انیکرد. دا ینگاه م انیمن با دا یمبل نشست و به رابطه  یبردمش. بهروان هم اومد و رو

ها شکست  یزود نیبه ا رفت که یم ادمیرو دوست داره!  ینام دهیسپ یرفت که عل یم ادمیرفت.  یم ادمیاز  زیچ

 خوردم!

 کوتاهه!  یرفت که عمر خوش یم ادمی

تو بغلم  انیبعد دا یاز دستش بدم! مدت دمیترس یبزنم. م یتونستم حرف یرو دوست داشتم نم یکه عل نیخاطر ا به

 نگاهم کرد و گفت: ی. علدمیکاناپه گذاشتمش و روش رو هم کش یرو ی. به آرومدیخواب

 !؟یشه من رو بخوابون یم یک ـ

 کردم و گفتم: نگاهش
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 !یندار اجیبه من احت ،یبخواب یتون یتو خودت م ـ

 به من کرد و گفت: ینگاه سوزان بهروان

 !یدار اجیدارم. تو هم به من احت اجیاحت ـ

 زدم و گفتم: یمرموز لبخند

 فکر نکنم. ـ

 زد و گفت: یپوزخند بهروان

 شه. یبهت ثابت م ـ

 که مونده بود رو انجام دادم. ییرفتم و کارها رونیدادم و از سالن برو ادامه ن بحث

 برش داشتم الهام بود. جواب دادم: زیم یزنگ خورد از رو میگوش

 !یاز ما کرد یادیسالم الهام خانوم چه عجب  ـ

 و گفت: دیخند الهام

 بودم.  ریببخش درگ ؟یسالم دالرام خوب ـ

 چرا؟ ـ

 با خنده گفت: الهام

 م. هیزیجه دیدنبال خر ـ

 ؟یکن یعقد م ی. حاال کزمیمبارک باشه عز ـ

 ه؟یتو ک ی. عروسگهیماه د هیاحتماال تا  ـ

 بعده. یواسه من هفته  ـ

 تعجب کرد و گفت: الهام
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 تونه صبر کنه! ینم گهیچرا انقدر زود؟ فکر کنم بهروان د ـ

 و گفتم: دمیخند

 .وونهید ـ

 با محبت گفت: الهام

 .یخوشبخت بش انشاا... ـ

 .یممنون. تو هم خوشبخت بش ـ

 .دمیموندم رس یباق یکردم و به کارها یالهام خداحافظ از
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 39 فصل

 یشدم و به حموم رفتم و دوش گرفتم. موهام رو جمع کردم و عطر داریو من از خواب ب دیفرا رس یروز عروس صبح

 رونیاز ذهنم ب یو عل دهیکه گذشت فکر سپ یمدت نیببره. تو ا شگاهیبودم تا من رو به آرا یزدم. منتظر اومدن عل

 زنگ زد: یعل ذشتگ یا قهیلذت ببرم! ده دق میتونستم از زندگ یرفت و نم ینم

 .نییپا ایدالرام ب ـ

 باال؟ یای ینم ـ

 شه. یم رید گهینه د ـ

 رفتم. مادرم گفت: نییکفش و شنلم رو برداشتم و به پا و لباس عروس و دمیرو قطع کردم و لباس پوش ارتباط

 رسونه. یهم گفته خودش رو م ای. دنزمیبرو عز ـ

بود. به  ستادهیا نیماش یشده بود و جلو ادهیپ یرفتم. عل نییو سوار آسانسور شدم و پا دمیمادرم رو بوس ی گونه

شد و  نیرو برام باز کرد و خودش هم سوار ماش نیسمتش رفتم و باهاش دست دادم. با محبت بهم نگاه کرد و در ماش

 که گفت: میبه راه افتاد. تو راه بود

 !یازم جدا بش یتون ینم گهیاز امشب به بعد د ـ

 زدم و گفتم: یلبخند بهش

 .یبر ییبدون من جا دیتو هم نبا ـ

 نگه داشت. بهم نگاه کرد و گفت: شگاهیآرا یبعد جلو یزد و مدت یلبخند

 کارت تموم شد بهم زنگ بزن. ـ

 باشه. ـ

هم اومد و کار  ایگذشت و دن یکارش رو شروع کرد. ساعت شگریرو به داخل بردم. آرا لمیشدم و وسا ادهیپ نیماش از

 بهم نگاه کرد و گفت: تیبا رضا شگریاون رو هم شروع کردن. کارم که تموم شد آرا
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 .یمعرکه شد ـ

 تشکر کردم و خواستم خودم رو نگاه کنم که نزاشت و گفت: ازش

 اول لباس عروست رو بپوش. ـ

سرم درست  یرو انجام داد و تورم رو رو ییچک نها شگریو کفش هام رو هم به پا کردم. دوباره آرا دمیرو پوش لباسم

 کرد و بلندم کرد و گفت:

 .ینگاه کن یتون یحاال م ـ

به من داد و شروع  یهم دستورات لمبرداریکرده بودم. ف رییتغ یلیخودم شوکه شدم! خ دنینگاه کردم و از د نهیآ به

تا از هر  ادیخواست که به داخل ب یاز عل شگریزنگ زدم و گفتم کارم تموم شده. آرا یشب کرد. به عل نیبه ضبط ا

 گفت: یمن با خوشحال دنیبا د ای. دنرهیبگ لمیدومون ف

 .دمیکه تو عمرم د یدش یعروس نیباتریدالرام ز ـ

 زدم و گفتم: یلبخند من

 .یکن یم فیازم تعر یچون خواهرم ـ

 .یشد ینه عال ـ

 شده بود نگاه کردم و گفتم: باتریکه ز ایهم به دن من

 .یناز شد یلیتو هم خ ـ

داده بود و  یکه بهش ابهت خاص یبا کت و شلوار مشک  یصورتم انداخت و عل یتورم رو رو شگریتشکر کرد.آرا ایدن

! عاشقش ستادیمن ا یشد و آروم به سمت من اومد. جلو شگاهیجذاب تر شده بود وارد سالن بزرگ آرا شهیاز هم

به من  یمن مدت دنیکرد و پشت سرم انداخت با د دتورم رو آروم بلن یزد. عل یضربان قلبم تند م دنشیبودم و با د

 زد و گفت: تیاز سر رضا یشد و لبخند رهیخ

 شدم دالرام! زیعا سورپراواق ـ
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 ریتنم انداخت و صورتم رو پوشوند و آروم ز یصورتم انداخت و شنلم رو رو یو تورم رو رو دیم رو بوس یشانیپ و

 گوشم گفت:

 !نهیتو رو بب یدوست ندارم کس ـ

 نیماش ی. در جلومیرفت رونیب شگاهیدستم رو گرفت. از حرارت دست هاش داغ شدم و به همراهش رفتم و از آرا و

اومد و اون ها هم به همراه  ایشدم. خودش هم سوار شد. محمد هم به دنبال دن نیرو باز کرد و من سوار ماش

 با عشق نگاهم کرد و گفت: یاومدن. عل یپشت سر ما م لمبرداریف

 ماست! یشب زندگ نیامشب بهتر ـ

 یکوبیهلهله و پا انی. در مختین اشک رم دنیلبخند زدم و به سمت تاالر حرکت کرد. مادرم با ورود ما و د بهش

 کینزد زیم کیو به  میبعد به سمت مهمون ها رفت یتمام شب دستم رو گرفت. مدت ی. علمیبه داخل رفت انیاطراف

رو بغل  یدست دادن و عل یو اون زن به عل مایبرام آشنا بود نشسته بود! س یلیکه خ یبه همراه زن مایس میشد

به شدت با هم گرم گرفته بودن.  یو عل دهیبود. سپ یعل یدختر عمو دهیافتاد که اون زن همون سپ ادمیکردن. تازه 

گفتن و  کیدور بشم! به من تبر ومدی یکه به ذهنم م ییتونستم از فکرا یصحنه حالم خراب شد و نم نیا دنیبا د

 گهید یزهایرفتم و به سمت مرو گ یرو دادم و دست عل دهیجواب سپ یکردن. اما من به سرد یتخوشبخ یآرزو

به سمت ما  دهیو سپ مایرفتن. س یو همش در فکر بودم. کم کم مهمون ها م دمینفهم یچی. تا آخر شب همیرفت

 اومد رو به من گفت: مای. سدمیاومدن و باز من از درون لرز

نداشت نتونستن  یکه پدرم حال خوش نیبه خاطر ا یمراسم باشن ول نیدوست داشتن تو ا یلیپدر و مادرم خ ـ

 .انیب

 زدم و گفتم: یزورک لبخند

 حالشون خوب بشه. عتریانشاا... که هرچه سر ـ

 کرد و گفت: یرو به عل دهیسپ

 !یرو انتخاب کرد ییبایدختر ز یعل ـ

 زد و ادامه داد: یلبخند و

 .یبود قهیخوش سل شهیالبته تو هم ـ
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 تشکر کرد و دست من رو گرفت و  با خنده گفت: یعل

 هم از من.  یکن یم فیبه نعل! هم از دالرام تعر یکی یزن یم خیبه م یکی دهیسپ ـ

 و گفت: دیهم خند دهیسپ

 رو گفتم. قتیمن حق یعل ـ

 کرد گفت: یکه با عشق به من نگاه م یدر حال یعل

 دالرام عشق اول و آخر منه! ـ

 گفتم: ارمیرو در ب دهیکه لج سپ نیا یزد واقعا لذت بردم و برا دهیحرف رو در کنار سپ نیکه ا نیا از

 منه! یهم تموم زندگ یعل ـ

بهم نگاه کرد.  یشتریزدم. با محبت ب یحرف رو بهش م نیبار بود که ا نیاول یشد. برا ریاز حرف من غافلگ یعل

 زد و رو به من گفت: یلبخند یبا مهربون مایس

وجود داشته  یکردم زن یاج کنه! چون فکر نماصال ازدو یکردم عل یوقت فکر نم چیمن ه یاگه راستش رو بخوا ـ

 !ادیاون بشه و بتونه از پسش بر ب فیباشه که اون قدر شجاع باشه که حر

 :دمیبهش کردم و با تعجب پرس ینگاه

 شجاع؟! ـ

با  یازدواج کنه. من ذاتا شجاع بودم، حت یمثل عل یشجاع باشه که با آدم دیزن با هیکه بله،  دیفورا به ذهنم رس یول

 زد و گفت: یلبخند مایداد. س یقرار م ریکه عشق شجاعتم رو تحت تاث نیا

 .قایدق ـ

 زد و گفت: یلبخند یعل

 .یکن یم فیکه انقدر من  رو تعر مایس یمرس ـ
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که تو  یگزاشت و با بغض یکردن. پدرم دستم رو تو دست عل یاز ما خداحافظ یقیو بعد از دقا دیهم خند مایس

 گفت: یکه داخل چشم هاش بود به عل یشکصداش بود و قطره ا

 سپارم. یدخترم رو به تو م ـ

 گفت: متیبا مال یعل

 راحت باشه. التونیخ ـ

 کردن بودم گفت: هیپدرم رو به من که در حال گر و

 .یباش یعل یبرا یکن همسر خوب یدالرام دخترم تو هم سع ـ

 ایکردم. بعد از اون نوبت مادرم بود. آخر سر هم با دن هیآوردم و خودم رو تو آغوش پدرم انداختم و گر نییرو  پا سرم

 .میحرکت کرد دمونیجد یو به سمت خونه  میاز اون جا خارج شد یکردم و به همراه عل یخداحافظ

دستم  ی. علمیباال رفت یطبقه و به  میشدم و سوار آسانسور شد ادهیپ نیکمکم کرد از ماش یو عل میدیبعد رس یمدت

 ی. من شنلم رو در آوردم و به سمت اتاقمون رفتم. جلومیکرد. به داخل خونه رفت یرو گرفته بود و با عشق نگاهم م

آب برام آورد و به دستم داد و با محبت  وانیل هی یسرم کردم. عل ینشستم و شروع به در آوردن سنجاق ها نهیآ

کرد. کارم که تموم شد موهام رو آزاد  یتخت نشست و به حرکات من نگاه م ید و رونگاهم کرد. کتش رو در آور

از سر  یآه یپرحرارت و جذابش نگاه کردم. عل یبلند شد و به سمتم اومدو  من هم به چشم ها ی. علختمیدورم ر

 و گفت: دیکش یصبر یب

 دالرام. ـ

چراغ اتاق رو خاموش  یتخت نشستم. عل یمن رو گرفت. از جام بلند شدم و  به همراهش رفتم و رو یدست ها و

 کرد و به سمتم اومد...

افتادم و سرخ شدم. تو تختم نشستم.  شبیاتفاق د ادینبود.  یشدم و به کنارم نگاه کردم عل داریاز خواب ب صبح

 من گفت: دنیوارد اتاق شد و با د یعل

 . ریصبح بخ ـ

 خجالت نگاهش کردم و گفتم: با
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 ؟یشد داریوقته ب یلی. خریصبح بخ ـ

 شه. یم یساعت مین ـ

 جام بلند شدم و گفتم: از

 . میصبحونه بخور امیم رمیرم دوش بگ یم ـ

 بهم زد و گفت: یلبخند

 .زمیبرو عز ـ

و موهام رو هم شونه کردم و باز  دمیپوش یرفت. به حموم رفتم و دوش گرفتم و تاپ و دامن کوتاه رونیاز اتاق ب و

شده بود  دهیچ زیم یکه رو یمفصل یصبحونه  دنیزدم و به آشپزخونه رفتم. با د یگزاشتم تا خشک بشه. عطر

 گفتم:

 رفت! یکارا نم نی. از تو انتظار ایمرس یعل ـ

 د و گفت:به من کر ینگاه یرو بگم. عل ادی یکه به ذهنم م یزیرو قطع کردم، قصد نداشتم هر چ حرفم

 مگه نه؟ ،یدون یکه تو در مورد من نم زاستیچ یلیخ ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: من

 شناختن تو نداشتم. یبرا یمن وقت کاف ـ

 ادامه داد: یعل

گفت تو  دینفر بفهمه. در واقع با هیدر مورد  یادیز یزایهم چ قهیتونه تو پنج دق یچون آدم م ست،یموضوع وقت ن ـ

 !یبه شناختن من نداشت یلیخودت تما

 گونه ام گزاشت و گفت: یرو یسرد یبه سمتم اومد و بوسه  یفقط شگفت زده نگاهش کردم. عل من

 فرودگاه. میدالرام صبحونه ت رو بخور که بر ـ
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 تیهم موافقت کرد و بل یدادم و عل شنهادیو من مشهد رو پ میبر یارتیمکان ز هیاصرار من قرار بود ماه عسل به  به

. می. چمدونمون رو هم از قبل بسته بودمیو آماده شد می. صبحونه مون رو خوردمیاونجا باش یفته بود تا چند روزگر

و ازم خواست مواظب خودمون  دیزد و مادرانه حالم رو پرس نگ. مادرم بهم زمیو به فرودگاه رفت میشد نیسوار ماش

بعد  یو ساعت میشد مایبعد سوار هواپ ی. مدتمیبود رونیکه ب یگرفت مخصوصا وقت یدستم رو م شهیهم ی. علمیباش

به حرم امام هشتم  کی. هتل نزدمیگرفت و به سمت هتل مورد نظرمون رفت یتاکس ی. علمیدر فرودگاه مشهد بود

که  یکنارم نشست و در حال ی. علمیبه اتاقمون رفت یو سالم دادم. با عل دیصورتم چک یحرم اشکم رو دنیبا د وبود 

 کرد گفت: یرو پاک ماشکم 

 .یکن یم هیگر نمیخواد بب یدلم نم ـ

 محبت نگاهش کردم و گفتم: با

 .ستیدست خودم ن ـ

. من چادر به سر کرده میو به سمت حرم رفت میآماده شد ی. بعد از استراحت کوتاهدیبغلم کرد و سرم رو بوس یعل

 گفت: یبرد. عل یواقعا لذت م یبودم و عل

 جا باش. نیا گهیساعت د هیکن و  ارتیدالرام برو داخل ز ـ

 .زمیباشه عز ـ

 دستم رو ول کرد و گفت: یعل

 مواظب خودت باش. ـ

و  دهیسپ نیب یو دعا کردم تا رابطه ا ستادمیحرم ا یشلوغ بود. روبرو یلیبهش زدم و به داخل رفتم. خ یلبخند

منتظرم بود رفتم. با  یکه عل یداشتم. به ساعت نگاه کردم و به قسمت  یحال خوب ینوران ینباشه. تو اون فضا یعل

 و گفت: ردنگاهم ک یکه واقعا عاشقشم! عل دمیرس جهینت نیبه ا دنشید

 قبول باشه. ـ

 تو هم قبول باشه. یبرا یمرس ـ
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مون خوش گذشت به یلیخ میکه تو مشهد بود ی.چند روزمیو بعد از خوردن غذا به اتاقمون رفت میسمت هتل رفت به

 یبه محل کارش برگشت. در مقابل اصرار من برا یو عل می. باالخره به تهران برگشتمیداشت یخوب یلیو خاطرات خ

 شد و گفت: یکه دوباره به کارم برگردم جد نیا

 دالرام دوست ندارم زنم سر کار بره! ـ

 بهش نگاه کردم و گفتم: یبا ناراحت من

 داره؟! یچه اشکال ـ

 نشه گفت: یکرد که عصب یکه خودش رو کنترل م یدر حال بهروان

 بدن. ریبهت گ یعوض یمردا نیاز ا یسر هیکه  نمیخواد بب ینداره! همش اشکاله. دلم نم یبگو چه اشکال ـ

 بغض بهش گفتم: با

 !یدیخب تو هم همون جا من رو د ـ

 و گفت: دیبا خشم غر بهروان

 موضوع تموم شده ست! نیبشنوم. ا یمورد حرف نیخواد در ا یدلم نم گهید ـ

 نییکنه به پا یکه به من نگاه نیکه لباس فرم تنش بود بدون ا یدر حال یبود! عل یمیدر به صدا در اومد، رح زنگ

 نیاجازه نداشتم به سر کار برم. به خاطر ا گهیشده بودم. من به کارم عالقه داشتم و االن د یرفت. از دستش عصب

سر رفتن به مراسم  یبار هم با عل نیگه حرفش رو نزدم. آخریبود و د جهینت یحرفم شد اما ب یبا عل یچند بار هیقض

از سر کار  یرفتن به مراسمش دعوت کرد. عل یرو برا یکردم. الهام به من زنگ زده بود و من و عل یبد یالهام دعوا

 بردم و گفتم: ییبرگشت و براش چا

 رده.هفته مراسم الهامه دعوتمون ک نیا یعل ـ

 نگاهم کرد و گفت: یجد یعل

 .میر ینم ییجا چیما ه ـ

 حرفش تعجب کردم و گفتم: نیا دنیشن از
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 دوستم نرم؟! نیتر یمیشه مراسم صم یمگه م ـ

 زد و گفت: یپوزخند بهروان

 شه. یخوب هم م یلیخ ـ

 گفتم: ناخودآگاه

 رم! ی. خودم ماین یایب یخوا یاگه تو نم ـ

 پرغضب نگاهم کرد و گفت: یعل

 .یبر یاون شوهرش هنوز چشمش دنبال توئه! حق ندار ـ

 نگفتم. یزینگاهش کردم و چ فقط

 یم به مراسم الهام تنها دوستم نرم! هر از گاه یباطن لیرغم م یو من مجبور شدم عل میزد یرا با هم حرف نم یمدت

 یمهربون بودن و با محبت با من صحبت م یلیکردن. خ یم یزدن و احوالپرس یبه خونمون زنگ م یعل یخانواده 

 یپدرش نم یماریباشن. مادرش گفت به خاطر ب یلو در کنار من و ع انیب رانیکردن. ازشون دعوت کردم که به ا

داد و  یبود جوابش رو م یهم که عل ییوقتا هیزد و  یبه خونمون زنگ م دهیوقت ها هم سپ یبرن. بعض ییتونن جا

تو خونه  یروز که عل کی. میگرفت یاز هم فاصله م شتریب یگذشته بود و من و عل یشد! چند وقت یاوقات من تلخ م

 بهش گفتم: یناراحت بود. با لحن مرموز یزیبود و در فکر فرو رفته بود انگار از چ تهبود ساکت نشس

 !؟یکن یفکر م یخواد بدونم به چ یدلم م یلیاالن. خ نیمثل هم قایدق ،یساکت یلیخ ایتازگ یعل ـ

 و به من نگاه کرد و گفت: دیچرخ یکم یعل

 ؟یافکار منو بدون یتو دوست دار ـ

 نیبا وجود ا یخورد، ول یدر اون به چشم نم یاز شوخ ینشونه ا چیجمله داشت که ه نیهمراه ا یمحو لبخند

 . دوباره ادامه داد:دهیاحساس کردم که به مرز خشم رس

 !؟یکن یفکر م یوقتا به چ یبدونم تو بعض لمیطور، منم ما نیمنم هم ـ
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بزنم چون در اون  دهیدر مورد سپ یخواست بهش حرف یخواست از من حرف بکشه، دلم نم یبود و م زیت یلیخ یعل

 گفتم: نیشم. به خاطر هم یم کیکردم کوچ یصورت احساس م

 فکر کردن ندارم! یبرا یمهم زیمن چ ـ

 م فشرد و با حرص گفت:دندون هاش رو به یعل

 کنم. یفکر نم یزیپس منم به چ ؟یندار ـ

 شد. رهیخ ونیزیبعد به تلو و

سرد  یلیاز ازدواجمون گذشته بود و روابطمون خ ی. چند ماهدمشید یکم م یلیمرتب تو سفر بود و من خ یعل 

روندمش!  یگرفتم و از خودم م ینم لشیاومد تحو یبه سمتم م یبود که هر وقت عل نیشده بود. اون هم به خاطر ا

داشتم و  یو عل دهیکه در مورد سپ یی. فکر هااومد یگاه به ذهنم م یبود که گاه و ب یمنف یکارم به خاطر فکرها نیا

 شد! یروز بروز هم پر رنگ تر م

وهاش از حموم اومده بود و داشت م یرفتم و دست و صورتم رو شستم. عل ییشدم و به دستشو داریاز خواب ب صبح

 نگاه کردم و گفتم: یکرد به عل یرو شونه م

 ؟یامروز پرواز دار ـ

 :دیپرس یا رکانهیبا لحن ز یعل

 پرواز داشته باشم؟! نیاز ا شتریمن ب یتو دوست دار ـ

 شونه هام رو باال انداختم و گفتم: ییاعتنا یبا ب من

 کنه. ینم یمن فرق یبرا ـ

 کرد و گفت: ینگاه خشک یعل

 نه؟ ،یتفاوت شد ینسبت به من ب یلیدفعه خ هی ـ

 جواب دادم: یفورا کنترلم رو به دست آوردم و بعد با سرد یخوردم، ول یا کهیحرفش  از

 تفاوت شدم! ینسبت بهت ب هیمدت هیآره  ـ
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 نظر گرفت و گفت: ریمردد شد و بعد متفکرانه من را به دقت ز یلحظه ا یعل

 ؟یتفاوت هست یکامال نسبت به من ب یبگ یتون یدالرام تو م نمیبب ،یصحبت کرد یتفاوت یتو االن راجع به ب ـ

کردم. به  یکار رو م نیا دیوجود به خاطر حفظ غرورم که شده با نیبا ا یتونستم به اون  دروغ بگم؟! ول یم چطور

 گفتم: نیخاطر هم

 محض به تو داشته باشم! یتفاوت یاز ب ریغ یباشه که احساس یزمان ادی ینم ادمی چیه ـ

 قطع کرد: یزیخشونت آم ادیدروغم رو با فر یعل

 ؟یمحض به من نکن یتفاوت یکه تو احساس ب میاریبه وجود ب یتیموقع میتون یم نمیخب حاال بب اد؟ی ینم ادتی ـ

 . بهش گفتم:دیمن رو به طرف خودش کش و

 بذار برم. یعل ـ

 گفت: یبا خشونت و تند یعل

 !یبر یباشم اجازه دار لیمن ما یفقط وقت ـ

 نیکم بعد از ا هی یرحم با همون حالت مالکانه با من برخورد کرد. تقال کردم خودم رو آزاد کنم، ول یسخت و ب او

گره کرده م رو در مقابلش گرفت و همون جا نگه داشت، خشم و طلب  یمشت ها ی. علدمیدست کش هودهیب یتقال

 یدونستم سلطه  یو م دیتپ یم یشدت دردناک بالحظه  نی. قلبم تو ا دمید یذش مو پر نفو اهیس یرو در چشم ها

شدم.  یعل یحالت فاتحانه  یطور هم شد. متوجه  نیبره و هم یم نیرو از ب یبر احساساتم باالخره هر مقاومت یعل

 گفت: یا روزمندانهیبا حالت مالکانه و لحن متکبرانه و پ

 ؟یمحض به من ندار یتفاوت یاز ب ریغ یاحساس چیه یو بگ یبه من نگاه کن یتون یخب، هنوز  هم م ـ

بدم اما  یو برنده ا زیشده در وجودم نسبت به اون، دلم خواست جواب ت داریب لیرغم م یشدت سرخ شدم و عل به

به  یاز برتر یبود با حالت خاص ستادهیکه ا یکرد، مانع صحبت کردنم شد. بعد در حال یم ینیب شیرو پ نیکه ا یعل

 چشم هام نگاه کرد و گفت:

 ! پس مراقب خودت باش.یخطرناکه که به من دروغ بگ یلیخ ـ
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جرات نبودم و  یرام و ب ینرم شده باشم ول یعل ریدر مقابل قدرت شکست ناپذ دیقابل تحمل بود. شا ریغ گهید نیا

 در آوردم و به طرف سالن رفتم. یکه بود، خودم رو از چنگ عل یبا هر زحمت

دفعه بلند  کی یو من دوباره تو خودم بودم که عل میکرد یتماشا م ونیزیو تلو میروز بعد تو سالن نشسته بود صبح

 شد و گفت:

 گردم! یهم بر نم گهیماه د هیتا  کا،یرم آمر یمن فردا م ـ

 که به من فرصت حرف زدن بده به طرف اتاق رفت. نیبدون ا و

 نیتونستم انکار کنم که ا یمن رو در بر گرفت و نم یدیبلند قامتش رو نگاه کردم، خشم شد کلیشدن ه دور

به اتاق  عیاومد، بلند شدم و سر یبه ذهنم نم یفکر درست یزد. ول یخشمم دامن م شیحسادت بود که بر آت

وارد اتاق شدم به سرعت به  یوقت رد،ک یرو نگاه م رونیداشت از پنجره ب یگرفته بودن. عل شیرفتم.گونه هام آت

 :دمیکش ادیکردم فر یرو نگاه م یکه با خشم عل یطرفم برگشت. در حال

 یبرگرد یفقط وقت ی! ولیهمون جا بمون یتا هر وقت خواست یتون یآره؟ خب م کا،یآمر یبر یخوا ی! پس مکایآمر ـ

 کنم!  یترکت م شهیهم یچون دارم برا ستم،یجا ن نیا گهیمن د

 ادامه دادم: ادیکرد و به من نگاه کرد. دوباره با فر زیچشم هاش رو ر یعل

 ی. فقط براکایآمر یر یدونم چرا م ی! خب پس بذار بهت بگم که من مارم؟یاحمق تمام ع هیمن  یانگار فکر کرد ـ

همه  نیا کبختیکه فقط به خاطر ن یی. تو، تویاون رفت شی! تو بارها پیجونت باش دهی! با سپیکه با معشوقت باش نیا

 !یقشقرق هوا کرد

 :دیکش ادیفر تیبا عصبان یعل

 !یآره؟ باالخره به حرف اومد کا،یرم آمر یعلت م نیپس من به ا ـ

که متوجه باشه دست هام رو  نیکه بتونم از اون جا  فرار کنم دست هام رو گرفت، بدون ا نیبه سمتم اومد. قبل از ا و

 در اومده بود. با خشم گفت: غمیکه ج ید در حالدا یمحکم فشار م

من به خودت سر  انتیاعترافت با فکر خ نیدونم چه قدر وقت قبل از ا ی! نمیپس باالخره سکوتت رو شکست ـ

 . یکرد
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 تکونم داد. تیبا عصبان و

 ون!ممن یلیخواهرم در ارتباط بودم. دست شما درد نکنه، خ دهیتو، با سپ یپس من طبق استنباط ها ـ

 ی. قلبم به طور دردناکختیصورتم ر یتخت افتادم و اشک هام رو یبه عقب رفتم و رو یجیمن رو ول کرد، من با گ و

به من عالقه داره و االن  یکه عل دمیرس جهینت نیو سوزاننده نگاه کردم به ا اهیس یبه اون چشم ها یو وقت دیتپ یم

باشه ذهنم رو به طور کامل اشغال کرده بود. با لحن  یعل هرخوا دهیمسئله که سپ نیممکن بود! ا ریانکارش غ گهید

 لب گفتم: ریز یمتعجب

 خواهرته؟! مگه دختر عموت نبود؟! دهیسپ ـ

 اعتراف کرد: یعل

مادرم  شیکه اون پ نیده. به علت ا یتصادف از دست م هیکه پدر و مادرش رو تو  یخواهر منه. وقت دهیبله سپ ـ

ما رو  یداد و هر دو ریما ش یهم نوزاد بود و مادرم به هر دو دهیکه من نوزاد بودم سپ ی. زمانمونه یمونده بود زنده م

دونه چه  یکنه. فقط خدا م یم یداره با خانواده ش زندگ عاشقانهازدواج کرد و دو تا پسر داره و  دهیبزرگ کرد! سپ

 .یایتو به حرف ب د،یقدر طول کش

 اضافه کرد و گفت: تیبعد با خشم و عصبان و

 که در مورد من تو سرت بود، بکشم.  ییاون فکر ها یتونم تو رو برا یدالرام من م ـ

 نگاه کردم و با بغض گفتم: بهش

 کردم.  الیمدت چه قدر فکر و خ نیتو ا یدون یخوام. نم یمن ازت معذرت م ـ

 به سمتم اومد و کنارم نشست. و دستم رو گرفت و گفت: متیناگهان آروم شد و با مال یعل

 هر دومون راحت شد! الیحاال خ ـ

 گفت: یکرد. از وجد و شور احساس لرزش کردم. عل یمن رو نوازش م ینفس منظم و آروم عل یوقت

 م؟یدار ازیبهت گفتم تو و من بهم ن ادی یم ادتی ـ

 بهم زد و گفت: یهم از سر مهر لبخند یعل دم،یکش یدادم و آه یسرم رو تکون یجواب عل در
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 عشق من؟ ادتهی ،یدار ازیکردم که تو به من ن دیبهت تاک ،یکرد یانکار م تیکه با اون قاطع نیبعد از ا ـ

به صحبت  یلیم چیکه در اون لحظه ه یتکون دادم و در حال یبردم، سر یبه سر م اهایرو نیکه انگار تو سرزم من

 کردن نداشتم، گفتم:

 .ادمهیآره، ـ

 نبود! یکرد یکه تو فکر م یزیدالرام، من منظورم اون چ ـ

از احساسات به خودش گرفت، تو چشم هاش هم  یشد و ته رنگ نیجمله پر طن نیگفتن ا نیدر ح یعل یصدا

 زد. ادامه داد: یموج م یقیعم یمهربون

 دالرام! شه،یهم یدارم. برا ازیعشق تو نکه من به  یهمون طور یبه عشق من داشت ازیبود که تو ن نیمنظور من ا ـ

در جواب  یکلمه ا چیکردم ه یاحساس م یبازوان عل انیکه از بودن در م یجانیکه داشتم وه یاحساس لیبه دل 

 فهموندم! ینتونستم بگم و فقط توافقم رو با باال بردن سرم به عل زشیسخن محبت آم

 

 

 

 40 فصل

 دهی. سپمیمهربونش بود یدر اون جا در کنار خانواده  یو مدت میرفت کایبه آمر یپدر و مادر عل دنید یبرا یو عل من

و ماحصل  میکرد یم یعاشقانه با هم زندگ یزد. من و عل یبود و به ما سر م یبیهم برعکس تصورم زن خوب و نج

که  یو وقتپدرش شده  هیشب  اریار بهروان. کامی. کاممیگزاشت اریشد که اسمش رو کام یعشقمون فرزند پسر

 یندازه! عل یرو به خنده م یکنه و من و عل یم یتو همون سن کمش اخم ناز مید یرو انجام م یکار لشیبرخالف م

 اریباشه و من رو به کام شتیمرد پ هی دیگه با یبرم و م ییده تنها جا یهم مثل روز اول عاشقمه و هنوز هم اجازه نم

 میگرد یبر م میو دار میشد مایسوار هواپ اریو کام یمن و عل سمینو یرو م نیسپره! االن هم که دارم ا یم هدو سال

 رسه... یما داره به مقصد م ی. پرواز عاشقانه دنیرو ند اریخانواده م که هنوز کام شیپ رانیا
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