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 رونیاز رستوران بهاران زدم ب

پرنده  ابانیمن تو خ ینشد اخ خدایا یعني واسه مدارک آشپزیم هیچ كاري پیدا نمیشه شروع کردم به قدم زدن، از بدشانس نمیا

و  دمیکش یبلند غیج هی، میشد دهیکش فمیاتوبوس بودم که احساس کردم خودم و ک ستگاهیا کیچه برسه به آدم نزد زدیهم پر نم

 مدارکام یبود وا فمیتو ک میزندگ تمامخدا بدبخت شدم  یپخش زمین شدم وا

بود که  میاز خوش شانس دونمیبلند شد نم میزنگ گوش یکه صدا خوردمیچکار کنم سرگردون دور خودم تاب م دونستمینم

 .زدیچشمک م میگوش نیاسکر یدر اوردم اسم سوگند رو بمیاز ج عیرو سر ینه،گوش ای بمیگذاشته بودم داخل ج مویگوش

 شدمالو سوگند بدبخت -

 شدم  چارهیب

 ؟یکنیم هیشده؟ چرا گر یچ ایالو مان-

 کنمیکردم فقط دارم ناله م هیگر یمن ک-

 ؟یکنیناله م یحاال واسه چ-

 رفت حاال چکار کنم؟ میسوگند همه زندگ یوا-

  هیک تیچشمم روشن زندگ-

 زدن فمویک گمیسوگند مدارکمو م یگیم یچ-

 داره؟ هیبرگه  گر کهیوا چندتا ت-

 امیآشپز دن نیبودن حاال من چطور ثابت کنم بهتر میبرگه ها زندگهمون  -

 یاداره اگاه میدنبالت بر امیب ییکجا گرهیبرو بابا چه خودشم دست باال م-

 کجاست؟؟ یدونیرستوران بهاران م کینزد-

  امیاالن م سایاره بابا پاتوقمه همونجا وا-

 باشه زود بیا خداحافظ -

 یبا -

 شد. انیسوگند از دور نما ۲۰۶ساعت بعد  مین

 سوگند شدم و بهش فرصت حرف زدن ندادم. نیسوار ماش عیسر

 یسالم خوبم مامانمم خوبه بچه ها محل هم خوبن فقط زودتر برو اگاه-

 تمیمحلتونو بدونه سوما مگه راننده شخص یخواست حال بچه ها یاوال سالم دوما ک-

 سوگند حال وحوصله ندارم پس لطفا سریع حرکت کن  -

 ساعت دور كارا  شكایت و سوزوندن كارت هاي عابر بانك بودیم  4 كیخسته و کوفته از ماشین سوگند پیاده شدم  نزد 
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 سوگند بیا بریم داخل مامان خوشحال میشه -

 مرسي گلم خیلي خستم -

 روز دیگه مزاحم میشه به خاله سالم برسون یه

 سالمت باشي گلم بازم ممنون بابت امروز-

 این حرفا چیه دیوونه فعال باي شب بهت زنگ میزنم-

 اومدم جواب خداحافظیشو بدم پاشو گذاشت رو گاز و رفت تا

 اي نثارش كردم و دكمه آیفون رو زدم دیوونه

 ه؟یک  -

 منم مامان جان -

 ایمان یرو نبر دتیمگه کل -

 دمیم حیداخل توض امیم-

 پامو تو خونه گذاشتم مامان جلوم ظاهر شد. یباز شد.وقت یکیت یرو زد و در با صدا فونیا مامان

 ایشده مان یچ -

 زدن مامان فمویک-

 گرفت. ینگاش رنگ نگران مامان

 زمیعز یخودت سالم-

 بودن فمیتو ک میمامان خودم به درک مدارکا آشپز یوا-

رو  زنهاریدختر نازم االنم برو لباساتو عوض کن تا م تهیمهم سالمت یریاز آموزشگاهت بگ یتونیمدارکات رو دوباره م-

 .نمیبچ

 چشم -

آشپزخونه  یرنگ عوض کردم و بعد از شستن دست و صورتم راه دیبا بلوز و شلوار سف رونمویاتاقم شدم و لباس ب وارد

 شدم.

 مامان جان یخوایکمک نم-

 فقط اون پارچ اب رو ببر  دمیرو چ زیم زمینه عز -

 بانو نیریچشم ش -

 باال یچشمت ب-

 اتاقم شدم . یرو به کمک مامان جمع کردم و بعد از شستن ظرف ها راه زیاز خوردن نهار م بعد
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 رییداخل دانشگاه تغ  لیدل نیام به هم یآشپز ،عاشقیکمال نیریساله تک فرزند محمد افراشته و ش۲۴افراشته  ای)من مان

نسبتا  ییالیخونه و هیگرفتم .من و مادرم تو  زانیاز موسسه هور مویرشته دادم و به دنبال عالقه ام رفتم و مدارک آشپز

 در اثر تصادف از دست دادم( شیپ لسا۳و متاسفانه پدرمو  میکنیم یبزرگ زندگ

 چشمامو بستم تا بعد از این همه دووندگي یه خواب راحت داشته باشم دمویکش یاه

 شدم. داریدست مامان ب یعصر بود که با تکون ها 6ساعت  

 خونه نیتو ا دیبلندشو منو ببر بازار دلم پوس زمیعز ایمان-

 من که پوالم تو عابر بانکه یچشم مامان ول -

 یخودم پول دارم الزم نکرده پولتو به رخم بکش دیچشم سف -

 گفتم یوا مامان جون مگه چ -

 هوات عوض شه  حال و خواستمیکردم م یشوخ-

 قربونت برم من-

 خدانکنه -

 رفتم ،مامان هم رفت تو اتاقش تا اماده بشه  یبهداشت سیرو تختم بلند شدم و به سمت سرو از

 زدم  و ازاتاق خارج شدم  یو مشک یطوس  پیت هی

.طبق معمول مامان دور میو با مامان از خونه خارج شد میپوش مویمشک یبود کفشا ستادهیا اطیحاظر و اماده تو ح مامان

 جونش به آشپرخونش بود انگار دختر دومش بود ییجورا هیآشپز خونه بود  الیوسا

زنگ خورد مطمئن  می.وارد اتاقم که شدم گوش میبه خونه برگشت یشب شده بود که از بازار خارج شدیم و با تاکس۸ ساعت

 رو ندارم حدسمم درست بود. یبودم سوگنده من که جز سوگند کس

 الو-

 ؟یخوب زمیسالم عز-سوگند

 ؟یخوبم تو خوب -

 ؟ینشد از آگاه یممنون خوبم،خبر-

 کننینم داشیباور کن پ ستین ینه بابا خبر -

 اشكال نداره گلم خودتو ناراحت نكن -

 باشه-

 ؟یندار یکار زمیخوب عز -

 یکه زنگ زد ینه فدات شم مرس -

 یاس با فهیوظ-
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 خداحافظ-

 افتادیکردم از زبونش ن یگفتن و من هر کار یعادت داشت به با سوگند

 شام دخترم ایب ایمان-

روز گذشته و خبري از اقا دزده نشده اینقدر كالفه شدم كه دیگه نتونستم تو خونه بمونم از خونه زدم بیرون و راهي اداره  3

 نشسته بود به سمتش رفتم. زیافتاد که پشت م یشدم وارد اگاهي كه شدم چشمم به سرباز

 دیسالم جناب خسته نباش-

 سالم ممنون-

 د؟یکرد دایبدونم دزد رو پ خواستمیبودن   م دهیدزد فمویروز پیش ک 3که  میمن همون خانوم دیببخش-

   میدیبهتون اطالع م میخانوم ما گفت-

 !!انهی دیکنیم دایشما دزد رو پ ایدست رو دست بزارم که ا تونمیبود نم فمیمن مدارک مهمم داخل ک-

 بهم کرد و گفت: یاخم سربازه

 .میدیاطالع م میکرد دایخانوم دزد رو پ رونیبفرما ب-

 کنم دایماه کار پ نیتو ا دینشد من با دایدزدم پ میامد یامروز برم موسسه باالخره که چ نیهم دینداره با دهیفا

گفتم اطالع  یرفتم و به منش تیریرسوندم و از در سالن وارد شدم و به سمت اتاق مد زانیخودمو به موسسه هور یتاکس با

 بده که 

 داخل دیببر فیبعد از اطالع گفت که تشر یافراشته اومده مالقاتتون کنه.منش ایمان 

 ازت نشد. یخبر گهید یطرفا مدارکتو گرفت نیبه به خانوم افراشته از ا-

نکردم از شانس بدمم  دایهنوز پ یکنم ول دایتارم مدارکمو زود ازتون گرفتم که برم کار پسالم خانوم کتانباف بخدا گرف-

 زدن مدارکمم داخلش بود. فمویک

 ؟یاطالع داد سیچه بد به پل زمیعز یوا -

 .دیمدارکامو بهم بد یکپ دیتونیم نمیشما که بب شینکردن ،اومدم پ داشیخو هنوز پ یبله اطالع دادم ول-

و  یاریواسه ما نامه م ینشد از اگاه یاز دزد و مدارکات خبر ندهیاگه تا هفته ا یکه اطالع دار نیخودت از قوانوال تو  -

 .میکنیما دوباره واست صادرشون م

 رهید یلیخ ندهیخانوم کتانباف تا هفته ا یوا - 

 کنم یکار تونمیشرمنده من نم-

 برم مامان تنهاس گهیباشه ممنون من د-

 خدا به همرات زمیباشه عز-

  رون،یساختمون موسسه زدم ب از
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  ایهست خدا ایبد شانس تر از من تو دن 

Maryam: 

به خانوم کتانباف  یهم هر چ ینکردن ، از طرف دایهنوز دزد رو پ سایو پل گذرهیم فمیشدن ک دهیروزه که از زمان دزد6

به صدا در اومد شماره ناشناس  میغروب بود که زنگ گوش۶ کینزد کنه،ساعتیمدارکمو بده قبول نم یکپ کنمیاصرار م

 بود جواب دادم

 بله-

 .رمیگیتماس م یسالم خانوم افراشته از آگاه-

 دیبله بفرما-

 اداره دیاریب فیشده تشر دایپ فتونیسارق ک-

 کنمیچشم االن حرکت م-

 سرعت اماده شدم نیتر عیسر با

 رسوندم  یخودمو به اگاه و

 به سمتم اومد و گفت: یشدم سرباز یوارد کالنتر تا

 خانوم افراشته ؟؟-

 بله خودم هستم- 

 سرگرد منتظرتونه -

 دزده هم تو اتاقه؟؟-

 سرگرده  شیبله داخل اتاق پ -

  

 سمت اتاق  سرگرد  رفتم و در زدم. به

 دییبفرما-

 باز کردم و وارد شدم. یبه اروم دررو

 سالم افراشته هستم-

 دینیبش دییسالم بله شناختم بفرما-

 شد. یسرگرد نشستم که تازه چشمم به جمال اقا دزده نوران یرو به رو یرو صندل اروم

 خودشه خانم افراشته؟ -سرگرد

 نشیریبگ دیاما خب سرش کچل بود، چطور تونست دمشیوال جناب سرگرد من فقط از پشت سر د-
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 شد. ییبود شناسا کایکه همون نزد یبانک نیبا کمک دورب-

 کجاست ؟ فمیخب ک-

 از اتاق خارج شدن جناب سرگرد گفت : یسرگرد به سرباز اشاره کرد تا دزد رو ببره وقت جناب

 انداخته  . یو مدارکتون رو در چاله ا فینقد به دردش خوره ، ک یفقط پوال فتونیمتاسفانه همون روز بعد از گشتن ک-

 گفته سرگرد اه از نهادم بلند شد. با

 دروغ گفته باشه دیشا دیشما از کجا مطمئن -

و چک  قیکه گفته و با تحق یهمون محل میاز مأمورانمون رو واسه تجسس فرستاد یتعداد میبه شما زنگ بزن نکهیقبل از ا -

 گهیمعلومه شده که راست م ابانیخ یها نیکردن دورب

 مبل بلند شدم و رو به سرگرد گفتم. یهم نداشتم که بگم.از رو یزینگفتم چ یچیبا دوتا دستام پوشوندم و ه سرمو

 .رمیشونو بگ ینشدن حداقل برم کپ دایکه مدارکم پ دیسیبنو مینامه واسه موسسه آشپز هی دیلطف کن -

 د؟یبا جالل چکار کن دیخوای.فقط مسمینویباشه االن براتون م -

 جالل؟!!!-

 گمیرو م فتونیسارق ک-

 .شهیماه تو زندان بمونه ادب م۱ -

 به دستم داد و گفت: یکاغذ سرگرد

 باشه خانوم افراشته فتونیبه ک شتریدفعه بعد حواستون ب-

 چشم  ممنون واسه نامه خداحافظ-

 در پناه خدا-

 تکرار نشه یدزد یگرفتم تا دوباره ماجرا یتاکس هی عیکه خارج شدم سر یکالنتر از

Maryam: 

کردم و نامه رو بهش نشون  فیرا رو واسه خانم کتانباف تعرو ماج زانیگرفتم رفتم به موسسه هور یکه از اگاه ینامه ا با

 دادم.

  ارمیمدارکاتو م یکپ رمیاالن م زمیصبر کن عز -کتانباف

 واقعا زحمتتون دادم  دیممنون ببخش-

 از اتاق خارج شد. یکتانباف با گفتن نه بابا چه زحمت خانم

 انداختم سوگند بود تا گفتم سالم شروع کرد به صحبت کردن. میبه گوش یبلند شد نگاه میگوش یلحظه صدا همون

 مامانت خوبه بچه ها محل حالشون خوبه  یسالم خوب-
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 !؟یسر کوچه چ قصاب

 یکردن راست شیشده( زندان دایپ فمیدادم که دزد ک امیبهش پ یچطور بود)قبل رفتن به اگاه یاون دزد گور به گور یراست

 ؟؟ ییشد؟االن کجا یمدارکت چ

 تند تند حرف زدنش کالفه شدم و با حرص گفتم: زا

 فک تو درد گرفت یفک من جا ریزبون به دهن بگ قهیدوق-

 ...یدستش چالق شه که رو دوست خلم دست بلند کرده اله یاله یگیشده نکنه دزده زده ناکارت کرده و به من نم یفکت چ-

 وسط حرفشو وگفتم: دمیپر

 کنمیتماس رو قطع م یاگه ساکت نش سوگند

نچ نچ نچ خب حاال بگو  یتماسمو قطع کن یخوایبعد تو م دمیکن من دارم اون دزده رو مورد شفاعت قرار م یو خوب ایب-

 شد؟؟ یچ نمیبب

 دادم که خانم کتانباف وارد اتاق شد. حیرو به طور خالصه براش توض ماجرا

 رمیگیسوگند بعدأ تماس م -

 یباشه با -

 داخل پوشه قرار داد و دستم داد .مدارکامو  یکتانباف کپ خانوم

 مدارکت نمیگلم ا ایب -کتانباف

 واقعا ممنونم-

 زمینکردم عز یکار-

 به سمت خونه رفتم. یکردم و از موسسه خارج شدم و با تاکس یخانوم کتانباف خداحافظ از

دزده رو هم  یغذا خوردن ماجرا نیازاد و خنک در ح یداد تو هوا میفیعجب ک میخورد اطیمامان شام رو تو ح شنهادیبه پ 

 به صدا در اومد اطیکه در ح میکردم شاممونو خورده بود فیبرا مامان تعر

 خاله گرامه با تک پسرش. دمیرو سرم انداختم و به سمت در رفتم در رو که باز کردم د مویروسر

 دیسالم خوش اومد-

 ؟یدلم خوب زی:سالم عزدایش خاله

 ـداخل  دییممنون خوبم بفرما -

 .ستادیروبه روم ا نیبه سمت مامان رفت اما شرو خاله

 ا؟؟یمان یخوب-

 ؟یممنون تو خوب-

 ستمیبد ن-
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 داخل  میبهتره بر-

 .دیکرد وگونه مامان رو بوس یبه سمت مامان و خاله رفت و با مامان سالم واحوالپرس نیشرو

 سفره رو جمع کن زمیعز ایداخل سالن  مان میبر-نیریش مامان

 م مامانچش-

 به سمت سالن نشیمن رفتن و منم سفره رو جمع کردم و به آشپزخونه رفتم... نیو خاله و شرو مامان

Maryam: 

و چاقو و چنگالم گذاشتم رو اپن و  یدست شیپ دمشونیظرف خوشگل چ هیدر اوردم و داخل  خچالیرو از داخل  وهایم

 گفت: یبلند یکه با صدا دمیخاله رو شن یمشغول درست کردن شربت شدم .صدا

 میو بر متونینیبب میما فقط اومد یزحمت بکش خوادینم نیبش ایب زمیعز ایمان -

  امیخاله جون االن م یچه زحمت-

 . ختمیاز داخل بوفه در اوردم وشربتو داخلشون ر یفرانسو وانیتا ل۴

 یخوایکمک نم - 

 بود. نیو به پشت سرم نگاه کردم شرو دمیکش ینیترس ه از

  نیشرو میترسوند-

 ؟یخوایحاال کمک نم ؟یترسیم دونستمینم دیببخش-

 شربتا رو ببر نیا یکمک کن خوادیحاال که دلت م-

 چــــشــــم-

 رفتم. منیهارو برداشتم و به سمت سال نش یدست شیو پ وهیشربتا از آشپزخونه خارج شد منم ظرف م ینیبا س نیشرو

 دستت درد نکنه خاله -دایش خاله

 نوش جان -

 گفت: کدفعهی نیکه شرو میحرف زدن بود مشغول

 زدن فتویک دمیاز مامان شن -

  

 یدیدرست شن-

 خودم برم دنبال کارت یچرا خبرم نکرد -نیشرو

 نبود خودم از عهده اش بر اومدم  یازیممنون ن -

 باشه ایدختر تک و تنها تو کالنتر ستیدرست ن - نیشرو
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من با شروین صمیمي بودم اما دوست نداشتم تو كارام دخالت كنه  کنهینگام م یداره با نگران دمیبه مامان کردم که د ینگاه

 بده. یالک ریو گ

 .ادیبزرگ شده خودش  از پس کاراش بر م گهید ایمان نیشرو-دایش خاله

 سالمه۲۴بزرگ شدم محض اطالعت  ستمیبچه ن گهیمن د گهیخاله راست م-

 گفتم که... یمن نگفتم بچه ا-

 عزیزم بسه نیشرو -دایش لهخا

 نگفتو سکوت کرد یزیچ گهیبه احترام مامانش  د نیشرو

 کردن و رفتن. ینشستن بعد خداحافظ گهیساعت د مین

 که مامان صدام زد. شستمیرو جمع كردم و به آشپزخونه بردم .داشتم ظرفا رو م ییرایپذ لیوسا

 ایمان-

 جانم مامان-

 مادر یتو خسته ا شورمشونیظرفا رو بزار کنار خودم صبح م-

 شورمشونیخودم م ینه مامان خسته چ-

 دست گلت درد نکنه پس من برم بخوابم -

 مامان یسرتون درد نکنه خوب بخواب-

 دوباره دنبال کار بگردم دی.از فردا با دمیتختم دراز کش یشستن ظرفا به سمت اتاقم رفتم و رو بعد

 چطور خوابم برد. دونمیخسته بودم که نم نقدریا

روش تا صداش قطع بشه. کورمال کور مال به سمت  دمیبا دست محکم کوب دمیزنگ ساعتم از خواب پر یبا صدا صبح

رفتم و صورتمو با اب سرد شستم که سرحال بشم . به سمت آشپزخونه رفتم مامان رو در حال صبحانه  یبهداشت سیسرو

 .دمیخوردن د

  ریسالم مامان صبح بخ-

 ریصبح تو هم بخ زمیعز سالم-

 کنار مامان نشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم. یصندل یرو-

 دنبال کار؟؟ یریامروزم م -

 بله -

 سوگند زنگ زد کارت داشت؟ یراست-

 چه کار؟-

 نگفت یزیچ دونمینم
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 و گفتم: دمیاز اتمام صبحانه گونه مامان رو بوس بعد

 حاضر شم  رمیدست گلت درد نکنه من م-

 جانت برو به سالمتنوش -

در  مویبا مترو برم. گوش خواستمیزدم و از خونه خارج شدم شروع کردم به قدم زدن امروز م کیش یساده ول پیت هی

 اوردم و شماره سوگند رو گرفتم.

 الو-

 سالم سوگند-

 من چطوره؟ وونهیســــــــالــــــم د-

 دلقک؟ یخوبم تو خوب-

 سمیمنم خوبم عس -

 .یزنیحرف م ینطوریاز لج ا ادیمن بدم م یدونیحرف نزن م ینجوریم اصد بار بهت گفت-

 نکن  یخب حاال قاط-

 یچکارم داشت نمیبگو بب-

 کردم دایبرات کار پ ایمان یوا-

 یگیجان من راست م-

 وونهیاره د-

 ه؟؟یکارش چ-

 راستش...راستش...-

  گهیإ بگو د-

 تو شرکت داداشم  یگر یابدارچ-

 یبشم اونم با مدرک آشپز یبرم ابدارچســــــــوگند من -

 شغله نیاره مگه چشه بهتر-

 برات امیساکت شو ن-

 کردم بابا حرص نخور یشوخ-

 کردم بابا حرص نخور یشوخ-سوگند

  یکنیبا من م ایشوخ نیو از ا فهیمن قلبم ضع یدونینم یعوض-

 قربون قلبت خل وچل من-
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 سوگند -

 که.... نهیکردم ا دایکه برات پ یخب خانوم خانوما کار -

 که...-

 یبشOur worldسرآشپز رستوران -

 که همه مردم برگشتن نگام کردن. دمیاز سر شوق  کش یغیج هی

  یاج یازت تشکر کنم مرس یبا چه زبون دونمیسوگند نم یوا-

 هیکاف یبا زبون خودت تشکر کن-

 فقط دعا کن قبولم کنن کنمیمسخره سوگند اگه قبولم کنن شام مهمونت م-

 پا سجاده دعا کنم واسه شکم منم شده قبولت کنن نمیپس من از االن برم بش-

 شکم پرست -

 یاونجا باش ۱۱:۳۰وقت مصاحبه گرفتم برات ساعت یمزاحم نشو راست گهیخب د-

 سوگند یمرس -

 یخواهش  با-

 خداحافظ-

 ourبود انداختم رستوران  به تابلو که سر در رستوران نصب شده یرستوران بودم نگاه یروبه رو ۱۱ساعت  رأس

world معتمد ایار تیریبا مد 

 زدمو و با گفتن بسم هللا وارد رستوران شدم و یلبخند

 از گارسونا رفتم  یکیسمت  به

 اقا دیببخش-

 د؟ییبله بفرما -

 نمیرستورانو بب سیرئ تونمیمصاحبه دارم کجا م ۱۱:۳۰من واسه کار اومدم ساعت -

  نجاستیمعاونشون ا یول ستنیمعتمد ن یاقا-

 معاونشون رو مالقات کنم  تونمیکجا م-

 کنمیم ییمن شما رو راهنما دییبفرما-

 ممنون-

 یو اونو به اروم ستادیدر بزرگ ا هیکه پشت  رفتمیبه سمت ته سالن رفت و منم مثل جوجه ها پشت سرش راه م گارسون

 باز کرد و گفت
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 کنهیم ییشما رو راهنما یخانوم گلستان دییبفرما- 

پشت آن نشسته بود که  یسالن قرار داشت که زن یدر انتها یزیروبه رو شدم م گهیسالن د هیکه از در گذاشتم داخل با  پامو

پاشنه  یکه قدم براشتم صدا زیشده بود. به سمت م دهیانتظار چ یچند صندل زیم یبود و روبه رو یفکر کنم خانوم گلستان

 من شد. جهمتو یانو خانم گلست دیچیکفشم تو سالن پ

 سالم افراشته هستم واسه مصاحبه مزاحم شدم-

  دینیبش دییبفرما  زمیسالم عز-

 ممنون-

 من مصاحبه کرده ریهم به غ یکس دیببخش-

 دهینفر قبل شما مصاحبه کردن االنم نفر چهارم تو اشپزخونه داره ازمون م۴بله -

 کشه؟یازمون چقدر طول م دیدونیشما م -

  

 یدرست کن گنیکه بهت م ییداره به غذاها یبستگ-

 پرسمیم نقدرـسوالیکه ا دیممنون ببخش -

 زمیعز کنمیخواهش م-

 وارد سالن شد ییاقا هیساعت منتظر بودم که  مین

 نگاش به من افتاد گفت: تا

 ؟؟یواسه مصاحبه اومد-

 بله-

 ایدنبالم ب -

 و رو کرد به من  ستادیمرد ا میهمون مرد وارد آشپزخونه رستوران شد همراه

 معتمد مالک رستوران و شما ایستوده هستم معاون ار نیحس-

 افراشته هستم ایمان-

هر کدوم از  دنیم ازیو بعد داورهامون به غذاتون امت یازمون اماده کن ینوع غذا برا۳ دیخب خانوم افراشته شما با-

  یشروع کن یتونیخب م شهیانتخاب مرستوران  نیباشه سرآشپز ا شتریب ازشیشرکت کنندها در مصاحبه امت

 ـدرست کنم؟؟  ییچه غذاها -

 گوی. پلو م ایپاستا با سس کچاب.الزان-

 دادم اول پاستا که از همه اسون تره رو درست کنم  حیساعت شده بود که کارمو شروع کردم ترج مین

 وقت داشتم ... قهیدق۳۰ساعت و  ۱بود که زمان هم داده بود و من فقط  نجایا یبدبخت
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 دمیکش یپاک کردم و نفس اسوده ا یصورتمو با دستمال کاغذ یرو عرق

 خانم افراشته  یخسته نباش-ستوده

 یسالمت باش-

  دنیمزشم که داورا نظر م هیشکل و رنگش که عال-ستوده

 ادیخوششون ب دوارمیام-

ستوده تک به  یشد . اقا دایخانوم پ کیبعد سر و کله دو مرد و  قهیقرار داد چند دق یزیم یاز گارسونا غذا ها رو رو یکی

 گفت: الشونویتک بهشون اشاره کرد و فام

 تهران یسرآشپز ها نیو خانوم سعادت بهتر یمعصوم ی،اقایدریح یاقا-

 به روشون لبخند زدم و گفتم:-

 خوشحالم تونیافراشته هستم از اشنا -

شده بودن  دهیزچیم یروکه ازقبل رو ییغذا ها رفتن وقاشق وچنگال ها زینفرشون جوابمو دادن و به سمت م سه

 رو خوند  یزیچ شدیروبرداشتن ،سه نفرشون هم زمان شروع کردن به تست کردن غذا ها از چهرشون نم

 و گفت: دیبه روم پاش یاز تست کردن کامل خانوم سعادت لبخند بعد

 خوش مزه اس-

 هات و موادت هیبه انداره بود مقدار ادو زیهمه چ - یدریح یاقا

  - یمعصوم یاقا

 خوشم اومد شتریب گوتیپلو م از

 خوشحالم که خوشتون اومده یلیخ -

 ستوده رو کرد بهم و گفت : یاز رفتن داورا اقا بعد

 پس دستت پختت خوردن داره گنیکه داورا م نجوریا-

 البته تو رستوران دیمنو بخور یذاهاغ شهیهم دیتونیم دیاگه به عنوان سرآشپز قبولم کرد-

 رستوران باشه  نیکه دست پخت شما تو ا میاز االن منتظر اون روز-

 از حضورتون مرخص بشم دیبا من ندار یمچکرم اگه کار-

 بهتون  میاطالع بد دیکه اگه قبول شد دیبد یفقط شمارتونو به خانم گلستان-

 چشم-

 دادم و ازش تشکر کردم . یاز رستوران خارج بشم شمارمو به خانوم گلستان نکهیاز ا قبل

 وارد خونه شدم  یخوشحال با
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 مامان رو صدا کردم  و

 نیریمامان ش-

 تو آشپزخونم دخترم  -

 ماچ ابدار کردم هیرو به دست مامان دادم و لپشو  ینیریسمت آشپزخونه رفتم و جعبه ش به

 باالخره یکرد دایکار پ -نیریمامان ش 

  شمیکردم اما فعال ازم ازمون گرفتن،  مامان دعا کن قبولم کنن اگه قبولم کنن سرآشپز م دایپ- 

 کننیمن دلم روشنه قبولت م کنمیقربون ذوق کردنت بشم  چشم واست دعا م-

 قربون اون دلت برم من مامان جونم-

 تا نهارم اماده بشه ریدوش بگ هیبرو  زیکم زبون بر-

 ن گلمچشم ماما-

نهارو  زی. با کمک مامان م دمیرنگمو پوش یساعته گرفتم، و تاپ و شلوار اب میدوش ن هیبه سمت اتاقم رفتم و  یخوشحال با

 .میو خنده نهارمونو خورد یوبا شوخ میدیچ

 مامان-

 جانم-

 خونه پدرجون)پدر مامانم( میشب بر-

  میباشه بر-

 استراحت کنم یتو اتاقم کم رمیپس من م-

 زمیعز برو -

همدممون  نکهیا یو خوانواده بابا به جا میکه بابا رو از دست داد یو به گذشته فکر کردم به زمان دمیرو تخت دراز کش 

فقط منتظر مرگ بابا بودن که ما رو ول کنن عمه  یعنینشد،  یخبر چیازشون ه گهیباشن ترکمون کردن بعد از چهلم بابا د

 ...یپشت سرشم نگاه نکنه عمو حامد چ رهبود ب دیکه اونقدر منو دوست داشت بع ایمح

 کنه هیگر دیکنم دختر محمد افراشته نبا هیگر دیپاکش کردم  من نبا عیکه سر دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 شدم. داریمامان ب یساعت چند بود که با صدا دونمیبعد خواب به چشمام اومد . نم یبستم و کم چشمامو

 پنج عصره !! ؟ساعتیش داریب یخواینم زمیعز ایمان-

 انیم نیمامان وبابا رو کرده االن با شرو یخونه اقاجون گفت اونم دلش هوا میبر میخوایزنگ زد بهش گفتم م داتیش خاله

 دنبالمون.

 شمیباشه مامان االن حاظر م-



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

17 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نکهیمامان رو ناراحت کنم به خاطر ا ومدیاما دلم نم میامشب فقط خودم و مامان ومادر جون و پدرجون باش خواستیم دلم

 .زارنیواو هم جا نم هی یحت کننیم فیواسه هم تعر شونویخواهر تمام زندگ هی نیچرا رفته به خاله گفته مامان بود و هم

کننده به صورتم زدم بعدش ابروهامو با  دیکنم اول از همه سف شیارا ینشستم تا کم میشیارا زیم یشستن صورتم جلو بعد

با  یشال مشک هی پممیرژ قرمز رو لبام .ت هیو در اخر  دمیخط چشمم رو کش یمدل دادم و با مهارت خاص یقهوه امداد 

 کرم یعروسک یو کفش ها یمانتو کرم و شلوار مشک

 و مامان رو صدا زدم. رونیاتاق زدم ب از

 مامان -

 بله-

 واسه پدرجون و مادر جون میرو ببر  ینیریجعبه ش نیا ستیبهتر ن-

 زشته میبر یدست خال زمیاره عز-

 به صدا در اومد. فونیبه سمت آشپزخونه برم که زنگ آ اومدم

 ه؟؟یک-

 نیمنم شرو-

 باال  نیایبا خاله ب -

  میمونیمنتظر م نییپا نینه ممنون هم-

 میایاالن م-

 یو رو میکرد یسالم و احوال پرس نی. با خاله و شرومیرو برداشتم و همراه مامان از خونه خارج شد ینیریش جعبه

  نیفقط خاله و مامان و شرو ریبه سمت خونه باغ پدر جون حرکت کرد تو مس نمی،شرو میجا گرفت نیعقب ماش یصندل

 دادم فقط شنونده باشم حیو منم ترج کردنیصحبت م

از باغ پارک کرد،  یگوشه ا نویماش نیزد و در توسط باغبون باز شد. شرو یتک بوق نیشرو میدیبه خونه باغ رس یوقت

جوابمو داد.  یبه مش رجب) باغبون( سالم کردم و اونم با مهربون یبلند یشدم و با صدا ادهیپ نیمن جلوتر از همه از ماش

 در سالن رو باز کردم و وارد خونه شدم.

 اومده  ایمان دییاهل خونه کجا یا-

به خاطر مادر جون و  دمیو طراوت گلها بود شا یخاطر سرـسبزبه  دیشا شدمیم طونیش ومدمیبه خونه باغ م یوقت شهیهم

 که با خنده از کتاب خونش خارج شد. دمیپدر جون بود. پدر جونو د

 خانوم  ایمان نجاسیا یک نیبه به بب-جون پدر

 دوگفتیبوس محکم روگونش کاشتم پدرجون خند هیدو به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم و با

 دخترگلم  یخوب -

 ؟ یشماخوب شمیم یعال هیعال نمیبیپدرجون توروکه م یمرس-
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 خوبم دخترگلم -

 .دمیرو از پشت سرم شن نیشرو یصدا

 میمرد رو بغل کن ریپ نیذرهم بزار ما ا هیخانوم  ایمان-

 رفت وگوششوگرفت وگفت  نیامدم پدرجون به سمت شرو رونیکردم واز بغل پدرجون  ب یاروم خنده

 پدر سوخته رمردمیمن پ-

 گوشش رو ول کن  یدار کاریإ حشمت با نوه ام چ-

 طرف صدا برگشتم که ... به

 .کردنیبودن و با لبخند به ما نگاه م ستادهی،خاله و مامان کنارش ا دمیطرف صدا برگشتم که مادرجون رو د به

 یریگیرو م نیخوب طرف شرو ایمادر جون دن نیسالم بر بهتر-

 از حق خودش دفاع کنه  ستیدلم، اخه بچه ام مظلومه بلد ن زیسالم عز-

  دیمال یداشت گوشش رو م نمیبرگشتم که حاالاقاجون گوشش رو ول کرده بود و شرو نیبه سمت شرو 

 گفتم: باتعجب

 مظلومه مادر جون نیا-

 خنده ریحرکتم زدن ز نیبا ا همه

 کن ییرایاز مهمانام پذ ایب یی.کوکب کجادینیبش دییبفرما دیستادیچرا ا-جون مادر

 چشم خانوم-خانوم کوکب

 مبل بلند شدم تا کمکش کنم یاز رو عیشد.سر ییرایکه کوکب وارد سالن پذ زدمیبا پدر جون حرف م داشتم

 نهیرو بده من سنگ وهیسالم کوکب خانوم ظرف م-

 زمیدستت درد نکنه عز-

بچه بودم  یکردن ازمون،از وقت ییرایکرد و شروع کرد پذ یسالم و احوابپرس نیخانوم با مامان و خاله و شرو کوکب

تو کلبه  گهی،مش رجب شوهرش بود و با هم د شدیهمدم مادر جون حساب م ییجورا هی میدیخونه م نیکوکب خانوم رو تو ا

 .کردنیم یته باغ زندگ یچوب

 زمیعز ایمان-

 جانم مادر جون -

تو باغ شما دوتا جاشو مشخص  دیجان بر نیبا شرو میتو باغ قرار بد یابشار مصنوع هیشهروزت قراره  ییدا شنهادیبه پ-

 دیکن

 شهروز کجاست . ییدا یچشم راست-

 داشت. یکار ناریسم هی شیکه رفته ک هیهفته ا ۴-
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  شینگواقا رفته ک ستیازش ن یخبر دمیإ د-

 یلیه و هنوز مجرده رابطه خسالش۳۱فرزنده پدر جون و مادر جونه و هنوز ازدواج نکرده اقا  نیشهروز سوم ییدا

ساله داره و ۵پسره  هیو دختر خاله بنده. ازدواج کرده و  نهیو شهرزاد داره)شهرزاد خواهر شرو نیبا من و شرو یمیصم

 (کنهیم یکرج زندگ

  ایمان -نیشرو

 بله -

 میابشار رو مشخص کن یتو باغ جا میبر- نیشرو

 میبر-

وسط باغ باشه اما  دیآبشار با گمیمن م میبود دهینرس جهیساعت هنوز به نت میاما بعد ن میبه سمت باغ رفت نیشرو همراه

 .دیخندیمشاجره ما م نیدرخت ها باشه و مش رجبم به ا نیب دیبا گهیم نیشرو

 وسط باغ باشه دیآبشار با نیشرو-

 درخت ها باشه نیب دیبا رمینه خ -نیشرو

 میهم نظر بپرس هیداخل از بق میبر ایاصال ب-

 مادر جون نگاهش به ما افتاد و گفت: میوارد سالن شد تا

 دیدیرس یا جهیشد به نت یچ-

 درخت ها باشه نیب دیبا  گهیم نیوسط باغ باشه اما شرو دیآبشار با گمیمادر جون من م رینخ-

 خب؟؟-مامان

 مینظر شما رو بپرس میاالن اومد-

 وسط باغ گمیمن که م-جون  پدر

 درختا بهتره نیبه نظر من ب-مامان

 وسط باغ بهتره دیاگه نظر منو بخوا-خاله

 نگاه ها برگشت سمت مادر جون همه

 درخت ها نیب میبزار کیکوچ هیوسط باغ  میآبشار بزرگ بزار هیجون:به نظر من  مادر

 دیدیخوب م شنهادیپ هی شهیمادر جون شما هم ولیا-

 شب بود که کوکب به سالن اومد گفت:۹ کینزد ساعت

 نم؟یرو کجا بچ زیشام اماده اس م خانم

 م؟یشام رو تو باغ بخور هینظرتون چ-جون  مادر

 مادر جون هیعال-
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 میخوریکوکب شام رو تو باغ م-جون مادر

 که تو باغه رو آماده میكنم یزیچشم االن م-خانوم کوکب

 شهروز بزنم. ییبه دا یزنگ هیبرداشتم و به باغ رفتم بهتر بود  مویگوش

 اول هنوز نخورده بود که تماس برقرار شد. بوق

 ییسالم عشق دا-ییدا

 ؟یخوب ییسالم دا-

 گلم؟ یخوبم تو خوب-ییدا

 گذرهیخوش م شیقربونت منم خوبم،ک-

 نکرد حیتفر شهیاما مگه م هیسفر کار نکهیبا ا-ییدا

 کن. دایخوشگل واسم پ ییزندا هیپس بگرد -

 چشم من که از خدامه-

 شتیپ ادیب رهیبگ تیاالن بل نیکنم مادر جون هم ینزار کار ییپس از خداته دا-

 نه ترو خدا من غلط بکنم از خدام باشه-

 قهقه زدم  یبلند یو با صدا رمینتونستم جلو خودمو بگ گهید

 دوستت دارم یلیخ ییدا-

  کنهیداشته باشه که هر دفعه بهش ابراز عالقه م یگل نیخواهرزاده به ا هی یادم وقت-

 شهیزن واسه چ گهید

 .خوادیم ییزن دا هیمن دلم  یریگیزن م یک یجدا از شوخ ییدا-

 بخواد ییدلت دو زن دا شهیحاال نم-

 کش شیدوتا پ ریرو بگ یکیشما همون -

 کنمیباشه بهش فکر م-

 تهران یایم ی،ک یبهش فکر کن یگرفت میخداروشکر که حداقل تصم-

 گهیدو روز د-

 برم شام بخورم یندار یمنتظرتم کار-

 به مامانت سالم برسون زمینه عز-

 چشم خداحافظ-

 خداحافظ-
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 رو که قطع کردم مامان صدام زد. تماس

 شام ایب ایمان-

 نشستم. زیم یسمت مامان رفتم و کنارش رو به

 سالم رسوند کردمیشهروز صحبت م ییداشتم با دا-

 حالش خوب بود؟ -جون مادر

 بود یبله حالش خوب که نه عال-

)شوهر خالم( زنگ زد به خاله و گفت که مهمان از شهرستان  اوشیکه اقا س میاز صرف شام کنار هم نشسته بود بعد

 خونه، میبرگرد نایبا خاله ا میواسشون اومده و ما هم مجبور شد

من تا سر شب با  شنهادی.به پمیشد دایپ نیاز ماش یدر خونمون ترمز کرد.من ومامان بعد از تشکر و خداحافظ یجلو نیشرو

و کنار  دمیاشکمون در اومده بود.موقعه خواب که شد گونه مامان رو بوس میبود دهیاز بس خند میدید یکمد لمیف هیمامان 

 گوشش گفتم:

 یکه هست یمرس-

 . دمیراحت خواب الیسمت اتاقم رفتم وباخ بعدبه

نگاه کنم تماس رو  یگوش نیبه اسکر نکهیکه بدون ا ومدیشدم اونقدر خوابم م داریاز خواب ب میزنگ گوش یبا صدا صبح

 سوگنده میشگیمزاحم هم کردمیبرقرار کردم.اخه فکر م

 خاک بر سرت یریبا من تماس بگ دیبا یچه موقعه ا ینگرفت ادیسوگندجان مادرت بزار بخوابم اخه تو هنوز -

حانمو که خوردم گفتم زنگـ بزنم به سوگند از صب دمیمنتظر جواب سوگند باشم تماسو قطع کردم وگرفتم خواب نکهیا بدون

 البته مطمئن بودم ناراحت نشده ارمیدلش در ب

من با  یعنیخدا  یمن که با سوگ... وا یدفعه چشمام گرد شد شماره ناشناس بود ول هیکه  یافتیدر یتماس ها ستیتو ل رفتم

 حرف زدم  نجوریا بهیغر هی

حاال چکار کنم.ولش کن اگه باهام کار داشته باشه خودش   دهیباور کن نشسته چقدر بهم خند یشماره زنگ بزنم...وا به

داخل دستم  میکه گوش زدمیداشتم با خودم حرف م نجوریتماس گرفتن...هم our worldنکنه از رستوران ی...وازنهیزنگ م

 ... خودش بود همون شماره...دیلرز

و تماس رو  دمیکش یقینفس عم نهیراه هم نیخودتو بزن به اون راه ، اره بهتر ایمان الیخیخدا االن چکار کنم... ب یوا

 برقرار کردم

 الو..سالم-

 دییسالم بفرما-

 خانوم افراشته؟؟-

 بله خودم هستم.-

 ...رمیگیتماس م our worldستوده از رستوران  نیستوده هستم حس-
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 جملشو کامل کرد. دیخندیکه انگار داشت م یسکوت کرد بعد با حالت قهیدق چند

 دینفر اشتباه گرفت هیبهتون زنگ زدم اما انگار شما منو با  شیساعت پ۲-

 بله واقعا من شرمنده ام شما رو با دوستم اشتباه گرفتم-

 .تماس گرفتم که خودم شخصأ بهتون اطالع بدم که شما به عنوان سرآشپز قبولادیم شیباالخره پ کنمیخواهش م-

 نیشد

 ستوده یعني من... یواقعا اقا-

 گمیم کیبله خانوم افراشته بهتون تبر-

 بگم. یدونستم چ یزبونم بند اومده بود و نم یخوشحال از

 کارمو شروع کنم. تونمیم یدونم چطور ازتون تشکر کنم؛من ک یستوده نم یواقعا ممنونم اقا-

  دیاریخواهش میكنم؛ فردا مدارکاتونو همراه خودتون ب-

 . دیخبر دادچشم ممنون که -

 نمتونیبیفردا م کنمیخواهش م-

 ساعت چند؟؟-

 صبح ۱۰ساعت-

 بازم ممنون خداحافظ-

 دارید دیبه ام-

خودشو به اتاقم  دیشن غمویمامان تا صدا ج دمیبلند کش غیج هیو  رمینتونستم جلو خودمو بگ گهیرو که قطع کردم د تماس

 رسوند.

 دختر یکشیم غیچرا ج ایشده مان یچ -مامان

 برم رستوران دیستوده تماس گرفت گفت داورا قبولم کردن فردا با یمامان اقا یوا-

 .دمیکش گهید غیج هی دوباره

 با لبخند نگام کرد و گفت: مامان

 هیخبر کننیها فکر م هینکش همسا غیج نقدریخداروشکر. حاال ا-

 چـــــــشـــــــم-

 بال یچشمت ب-

 بهش دادم اونم خوشحال شد و گفت: مویقبول یشماره سوگند رو گرفتم و خبر عیکه از اتاق خارج شد سر مامان

 نرفته ادتیمنه،قولت که  یدعا ها جهینت-
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 نرفته امشب شام مهمون من ادمینه خانوم -

 اریمامانتم ب-

 ارمشیاگر قبول کرد م گمیباشه بهش م-

 یمزاحمم نشو با گهیحاال د ارشیحتما ب-

 از اتاق خارج شدم و به سمت مامان رفتم   وونهیمنتظر جواب من باشه تماس رو قطع کرد. دختره د نکهیبدون ا و

 واست درست کنم. یمامان جون نهار امروز با من فقط بگو چ-

 زمیعز یکه خودت دوست دار یهر چ-

 .میوقته هم نخورد یلیچطوره خ ایالزان-

 عالیه -

ها رو که خرد  ازیپ از،یبود كه وارد آشپزخونه شدم مواد الزم روي میز چیدم و شروع کردم به خرد کردن پ 12 ساعت

رو  ایبسته الزان عیروغن گذاشتم رو شعله اجاق گاز و بعد گوشت رو بهش اضافه کردم موادم که اماده شد سر یکردم با کم

و  دمیتو ظرف چ یکی یکیآبکشش کردم . نودل ها رو  قهیده دق از دباز کردم و نودل ها رو گذاشتم تو آب جوش و بع

به ساعت انداختم  یکردم.نگاه میظرف رو تو فر گذاشتم و دماشو تنظ ذاشتمیم نشونیکه درست کرده بودمو ب یمواد

 .شدیاماده م گهیساعت د میتا ن ایبود،الزان۱۲:۳۰

 بودم قرار دادم. دهیکه از قبل چ یدونفره ا زیم یپخته شده رو رو ایالزان

 نهار  نیایمامان ب-

 وارد آشپزخونه شد و گفت: مامان

 . یراه انداخت ییبه به چه بو -

 رسهیدست پخت شما که نم یبه پا-

 زد و گفت: یقاشق اول رو که خورد،لبخند مامان

 یدختر خودم ینه خوشم اومد ثابت کرد-

  کنمیباِر غذا درست م نیوا مامان مگه اول-

 .یکن یتو خونه آشپز ادیم شیکم پ یکن یواسه مردم آشپز یدوست دار شهیتو هم زمیعز-

 دست شما درد نکنه.-

 سرت درد نکنه-

 البته تو  رستوران سوگند گفت حتما شما رو با خودم ببرم دیامشب تو و سوگند شام مهمون من هست یمامان راست-

 .دیدور منو خط بکش دیبر دیخوایم یا گهیاگه رستوران د امیمنم م دیریم ییاگر رستوران قصرطال-

 ییبه رستوران قصرطال یداد یریإ مامان شما چه گ-
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 زنیچون سرآشپزشو میشناسم و مطمئنم که غذاهاش تم-

 فهیغذاهاشون کث گهید یرستورانا یعنی-

 زدم نهارتو بخور حرف نزن یحرف نیهمچ یمن ک-

 گفتم. یتعجب به مامان نگاه کردم و چشم آروم با

 اتاقم شدم. یاز نهار مامان به اتاقش رفت تا استراحت کنه .منم بعد شستن ظرفا راه بعد

سوگند ازم گرفته  شیکه چند وقت پ یعکس نستاینرفته بودم . داده هامو روشن کردم و رفتم تو ا نستاگرامیوقت بود ا یلیخ

 کرد سوگند بود کشیهم که ال یکس نیبود رو تو سند كردم اول

 دادم. امیتو واتساپ و به سوگند پ رفتم

 سالم -

 شد و جوابمو داد نیانال عیسر

 سالم خل من-

 سالته 26یناسالمت یریبگ ادیحرف زدن  یخوایم یسوگند تو ک-

 خواهر مونهیبابا بزار خوش باشم تازه اول جوون-

 نچ نچ-

 کدوم رستوران؟ میحرفا رو ول کن شام امشب رو بچسب بر نیا-

 ییرستوران قصر طال میداده برمامان دستور -

 کردیاوه اوه مامانتم باکالس بود و رو نم-

 .اریو سوگل رو هم ب یاونجا؛سوگند خاله ات میبر گهیشوهر دختر خالش سرآشپز اون رستورانه م نکهیبه خاطر ا-

 اومده شیپ یسوگند( مشکل ییمامان و سوگل رفتن جنوب انگار واسه بابک)دا زمیعز-

 ؟؟؟یچه مشکل-

 خبر ندارم-

 تهییدا یعنیخاک تو سرت -

 از دستاش شكسته كيیاز پاهاش و  یکی نیتا پله خورده زم ۲۰از  ییکردم بابا انگار دا یشوخ-

 ؟یاون وقت تو چرا نرفت-

 .میما قراره فردا بر نیداشت واسه هم یقرار داد کار هیاخه بابا -

 اهان خب من برم بخوابم تا شب سر حال باشم خداحافظ-
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 یبا یوکا-

**** 

 دورش بود اشاره کرد یکه سه تا صندل زیم هیبه  عیسوگند سر میرستوران که شد وارد

  مینیاونجا بش میبهتره بر -سوگند

 شد. دایبعد سر و کله گارسون  پ قهیدق ۵ مینشست یوقت

 د؟؟یدار لیم یچ دیسالم خوش اومد-

 و مامان منو رو از گارسون گرفتن تا غذاشونو انتخاب کنن اما من همون لحظه غذامو سفارش دادم سوگند

 مخصوص یدنیمرغ با نوش کیاست-

 پاستا مخصوص با مخلفات -مامان

 یسوخار گویم -سوگند

 بود زیم یسفارشاتمون رو دنیساعت بعد گارسون در حال چ مین

 د؟یندار یا گهیامر د- گارسون

 ریخ-

 گارسون ازمون دور شد سوگند شروع کرد به حرف زدن یوقت

 یبد یبهم بستن میببر دیبعد شام با شمینم ریشام س نیگفته باشم من با ا ایمان-

 خرمیهم واست م یتو حاال شامتو بخور بستن-

 با لبخند به سوگند نگاه کرد و گفت: مامام

 زمیهستي عز یماشاهلل بمب انرژ- 

 یافته انرژ یم افشیاصال تا نگاهت به ق یدیمامانمو که د  میا یبمب انرژ یما کال خانوادگ نیریخاله ش یوا -سوگند

 چه برسه که حرف بزنه یریگیم

 یزدم .ماشاهلل خودتم مثل مامانت خوشگل و با کماالت ایحرف رو به مان نیاره گلم اتفاقا تو بر خورد اول هم-مامان

  

 شهیکن پرو م فیمامان کم ازش تعر-

 حسود- دسوگن

 ..یماندن ادیو به  زیشب خاطره انگ هیبود که با سوگند و مامان گذروندم   یشب نیشب بهتر اون

حموم درست و  هیرنگمو از تو کمدم برداشتم و به حموم رفتم تا  یشدم،حوله اب داریصبح بود که از خواب ب۸:۳۰ساعت

و پانج  دمیپوش  یبلوز مشک هیسشوار رو زدم به برق تا موهامو خشک کنم،  عیکنم.از حموم  که خارج شدم سر یحساب

 سرم قرار دادم یرو مویمشک یو اخر سر شال طوس یروش انداختم و شلوار مشک مویمشک
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وارد آشپزخونه شدم که مامان  عیاونجا باشم زنگ زدم آژانس،سر ۱۰رأس ساعت  نکهیمات کردم.به خاطر ا شیآرا هی و

 دمیرو د

 مامان ریصبح بخ-

 ریصبح تو هم بخ-

 .دمیبود رو برداشتم و سر کش زیم یکه رو یریش وانیل

 صبحانتو بخور نیبش یعجله دار نقدریدختر چرا ا-

 خداحافظ شهیم رمینه مامان د-

 خبرم کن در پناه خدا-

 که آرم و اسم آژانس روش هک شده بود. دیچیپ ابونیتو خ ینیخونه که خارج شدم .ماش از

 قهیسل تیها با نها یو صندل زیبود م یکیوارد رستوران شدم و به سمت ته سالن رفتم واقعا رستوران ش ۱۰ساعت  سرأ

 و به اون ضربه زدم ستادمیهمون در ا یشده بودن. رو به رو دهیانتخاب و چ

 بلند شد. زشیاز پشت م دیتا منو د یدر روآهسته باز کردم و با لبخند وارد شدم ،خانوم گلستان و

 سالم -

 ؟یخوب زمیسالم عز-یگلستان خانم

 د؟یممنون شما خوب-

 .دیاورد فیستوده خبر بدم تشر یتا به اقا دینیبش دییبفرما یمرس-

 ممنون-

چهرش شدم  رهیلحظه خ هی یوارد شدن،برا گهیمرد جوان د هیستوده همراه  یگذشت که در سالن باز شد و اقا یا قهیدق۵

 ستوده نگامو از اون مرد گرفتم یبا صدا ،واقعا جذاب بود

 د؟یسالم خانوم  خوب هست-

 د؟یستوده ممنون شما خوب یسالم اقا-

 کنم یبزار معرف میاز خوبم گذشتم عال-

 دست به سمت مرد جوان اشارکرد و گفت: با

 معتمد مالک رستوران ایار-

 با دست به من اشاره کرد. بعد

 افراشته سرآشپز انتخاب شده.خانوم -

مرد جوان و  هینه  شمیمرد کهنسال و کچل وچاق رو به رو م هیبا  کردمیمالک رستورانن من تا امروز فکر م شونیا پس

 .پیخوشت
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 نگاه به سر تا پام کرد و گفت: هیمعتمد با پوزخند  یاقا

 ساله باشه۴۰زن  هی یسرآشپز انتخاب کردمیمن فکر م-

 گفتم: ارمیجلوش کم ن نکهیا یبرا

 ساله باشه۶۰مرد  هی نجایمالک ا کردمیمنم فکر م-

 تر گفت: عیبزنه که ستوده سر یاومد حرف معتمد

 .میکن میداخل اتاق تا قرارداد رو تنظ دییبفرما-

ها  یصندل یرو زیم یرفت و پشت ان قرار گرفت من و ستوده هم رو به رو زشیمعتمد به سمت م یاقا میوارد اتاق شد تا

 .میقرار گرفت

 خانم افراشته؟ دیمدارکتونو اورد-ستوده

 بله-

  نمشونیبب تونمیم-معتمد

 بله-

 با غرور گفت: قهی.بعد چند دقکردیدر اوردم و به دست معتمد دادم .بادقت داشت به مدارکم نگاه م فمیاز تو ک مدارکو

 .شهیشب بسته م ۱۱و رأس ساعت  شهیباز م۸، رستوران صبح ها رأس ساعت  دیکارتونو شروع کن دیتونیاز فردا م-

 جمعه و روزاي كه تعطیل رسمیه رستوران بسته میشه یروزا

 .شهیصبحونه هم صرف م نجایا -

 شهیبله صرف م-

.قرارداد رو از دستش گرفتم و دیامضا کن پذیریدیرو م طیاگه شرا دیبه سمتم گرفت و گفت قرارداده لطفا بخون یکاغذ ستوده

و پنصد هزار تومن براي شروع بد  ونیلیشد...دو م انیرو لبم نما یلبخند دمیخوندنش،به مبلغ حقوقم که رسشروع کردم به 

 و به دست ستوده دادمش. منبود بعد از خوندن قرار داد امضاش کرد

 .شهیم شتری.البته به مرور زمان حقوقتون بدیبود یاز مبلغ حقوقتون راض-ستوده

 بله ممنون  -

 .کنمیخواهش م -ستوده

 لب گفتم و شماره مامان رو گرفتم. ریز یرستوران که خارج شدم،خداروشکر از

 الو-

 سالم مامان-

 سالم گلم-

 مامان قرارداد بستم-
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 یبه خوش شهی.ان شاءهللا همزمیعز یبسالمت-

 ممنون مامان جان-

  زمیخونه عز ییایم یک-

 .امیدارم م رونیتازه از رستوران زدم ب-

 داحافظفعال خ زمیباشه عز-

 خداحافظ-

رو فشار دادم)هنوز وقت نکرده بودم از  فونیدکمه آ دمیرو جلوي در خونمون د نیشرو نیکه شدم ماش ابونمونیخ وارد

 درست کنم( دیدست کل هیمامان  دیکل یرو

  هیک-

 منم مامان-

 . کنهیم نیینشسته و شبکه ها  رو باال و پا یو یت یکه رو به رو دمیرو د نیخونه که شدم شرو وارد

 سالم-

 ؟یبه سالم دختر خاله خوب-نیشرو

 شیوردیخوبم خاله کجاست چرا باخودت ن-

 .شهیاومدم دنبالتون االنم خاله داره تو اتاقش اماده م-

 ؟یکجا بسالمت-

 .ادیشهروز داره م ییفرودگاه دا-

 رو درآورد نیشرو یرو لبام ظاهر شدکه صدا یلبخند

 تو هم رنیمن اخمات م دنیبا د یول یجونت اومد خوشحال شد ییإ تا اسم دا-

 ییشهروز رو مثل دا ییاندازه دوست دارم تو رو مثل داداشم و دا هیدوتاتون رو به  یدونیخودت م-

 رفتارت مثل قبل نیست نكنه بابت اون شب ازم دلخوري-

 دلخور بودم ولي خو فراموش كردم -

  

 ستادهیبود که تو فرودگاه ا یساعت کیپر رنگ تر کنم؛  شمویذره آرا هیجواب شروین نموندم وبه سمت اتاقم رفتم تا  منتظر

 داشت ریانگار پروازشون تاخ ییمنتظر دا میبود

.از  میفرودگاه شد یو خاله و مامان راه نیفرودگاه و به جاش منو و شرو ومدنیاصرار مامان مادر جون و پدر جون ن به

همه  نیا نیما رو ب ییبه مقصد تهران فرود اومد. سالن انتظار انقدر شلوغ بود که فکر نکنم دا شیبلندگو اعالم شد پرواز ک

 نبود ییاز دا یساعت گذشته بود و هنوز خبر میکنه. ن دایپ تیجمع
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  کردمیاطراف رو نگاه م کالفه

 به عقب برگشتم. نیشرو یبا صدا که

 اونجاست ییدا -

چطوره خودمو بهش رسوندم و خودمو  دونمیگره خورد .نم ییکه اشاره کرد بود نگاه کردم و نگام تو نگاه دا ییسمت جا به

 تو بغلش پرت کردم

 ذره شده بود هیدلم برات  یسالمت یخوش یجون خوب ییسالم دا-

 منم برات تنگ شده بود ؟دلیخوبم تو خوب یدلم مرس زیسالم عز-

 منم خوبم-

 . دمیمامان رو از پشت سرم شن یصدا

 یلهش کرد نییپا ایب ییازبغل دا ایمان-

 نیریش یاخ گل گفت-شهروز ییدا

 و صورتشو بوس کردم نییاومدم پا ییاز بغل دا اروم

 ذوق زده شدم. خوامیمعذرت م-

 و گفت: دیگونمو بوس ییدا

 اشکال نداره عزیزدلم-

و اروم تو  دمیکش ییکه خودم به سمت دا میخونه باغ بود ریرو بغل کرد تو مس نیمامان و خاله و شرو بیبعد به ترت و

 گوشش گفتم:

 شهروز یاورد یچ یواسم سوغات-

 یچیه-

 یچیه-

 یچیه-

 برگردوندم و بهش نگاه نکردم . نیماش شهیحالت قهر صورتمو به سمت ش با

 .ارمین یواسه تو سوغات شهیکردم مگه م یشوخ-

مراسم بغل کنون وبوس کنون دوباره تو خونه تکرار  دمیبار دوم گونشو بوس یهمه محبتش زدم و برا نیبه ا یلبخند

پدر  نیاز قوان یکیزده نشد  یحرف چیغذا رو اماده کنه. هنگام صرف نهار ه زیبه کوکب دستور داد م عیشد.مادر جون سر

 داشتهنگام خوردن غذا حق صحبت کردن ن یبود کس نیجون هم

عصر بود و همه دور هم  ۵یکایاستراحت کنه  ساعت نزد یرو به اتاقش فرستاد تا کم یینهار مادر جون داصرف  بعد

 .ادیم نییاز پله ها پا کیچمدون کوچ هیشهروز داره با  ییدا دمی. که د میکردیم یمختلف یو بحث ها مینشسته بود
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 ؟یدیخوب خواب ییدا ریعصر بخ-

 ادم تو خونه خودش باشه و خوب نخوابه شهیمگه م زمیاره عز ریعصر تو هم بخ-

 گذاشت منم که کنجکاو زیم یکه همراش اورده بودرو رو یاومد رو مبل کنار من نشست و چمدون ییدا

 داخل چمدونه؟؟ یجان چ ییدا-

 زد و گفت: یلبخند ییدا

 یسوغات-

به  ایچمدون رو باز کرد و شروع کرد به دادن سوغات پیشهروز ز ییشدم دا رهیخ ییمنتظر به دا یمنم که عاشق سوغات  

دست کت و دامن در ۳و مردونه بود رو به دستش داد ، بعد از چمدون  کیش راهنیپ هیپدر جون که  یاول سوغات بیترت

بود   دهیخر نیشرو یخوشبو برا یلیعطرخ هیو کیساعت ش هی اخراورد و به دست مادر جون و خاله و مامان داد و در 

 .یینگاه به دا هیشده انداختم  ینگاه به چمدون خال هی

 چمدون بزرگه ان یتو داخل اتاقه تو یها یوروجک سوغات-شهروز ییدا

 یچمدون رو باز کردم نصف چمدون لباسا پیز عیرفتم وارد اتاق که شدم سر ییمبل بلند شدم و به سمت اتاق دا یرو از

و  ییمن بود اونقدر ذوق زده شده بودم كه حد نداشت همون لحظه در اتاق باز شد و دا یها یاش سوغات هیخودش بود و بق

 و ازش تشکر کردم. دمیرو بوس ییاگونه د دمیوارد اتاق شدن، منم با ذوق پر نیشرو

کردم  یضشهروز رو را ییو دا نینفر با هزارتا ترفند شرو۳البته فقط ما  رونیب میرفت  ییاون شب با دا نیشرو شنهادیپ به

 در اومد. نیشرو یصدا گهیکه د میها رو رفته بود ینصف باز یشهرباز میاول بر

 دختر دهیمراعات حال خودتو کن رنگت پر یکنیما رو نم بیمراعات ج-نیشرو

 میشام بخور میبهتره بر گهیراست م نیشرو- شهروز

 میباشه بر -

 خوندمیبلند با اهنگ م یکرد منم سرخوش با صدا ادیضبط رو روشن کرد و صداشو  تا ته ز نیشرو میکه شد نیماش سوار

 جلو یگرفت که با صورت رفتم تو صندل یترمز هی نیدفعه شرو هی

 فکم داغون شد. هیچه طرز رانندگ نیا نیشرو-

 .میدیرس دیش ادهیشرمنده خب پ-

 تا نگام به رستوران افتاد زبونم بند اومد. میشد دایکه پ نیماش از

 نجایا میاومد یواسه چ نیشرو -

از غذاهاش بخورم  ادیدلم نم گهیاون وقت من د نجایبشه سرآشپز ا یدختر هیاخه قراره از فردا سرآشپزش عوض بشه و -

 اخه دست پختش افتضاحه

و خاله قرار  نیشرو اریمنو در اخت یاز دست مامان حرصم گرفته بود اخه همه زندگ میخندم گرفته بود از طرف یطرف از

 .دهیم

  کردمیم فینفر تعر هینامرد دست پخت من افتضاحه اون وقت من بودم تو شمال از دست پخت  نیشرو-
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 . یرستوران کار کن نیقراره تو ا یوروجک نگفته بود یا-شهروز ییدا

 فراموش کردم یبهتون بگم ول خواستمیم شمیفردا مشغول به کار م امروز قرار داد بستم نیهم-

 میشاممون رو بخور میواسه بعد فعال بر دیحرفا رو بزار نیا -نیشرو

 به گارسون اشاره کرد گارسون به سمتون اومد و گفت: نیو شرو میسه نفره نشست زیم یرو

 .دیدار لیم یچ دیسالم خوش اومد-

 یزیکوفته تبر-

 شکم پر یماه-نیشرو

  چهیپلو باقله با ماه -شهروز

 د؟؟یندار ازین یا گهید یزیچ-

 نه ممنون- نیشرو

*** 

 ایآر

 شدم. ادهیپ نیاز ماش نیرستوران پارک کردم و همرا حس نگیرو تو پارک نیماش

 خورهیسرآشپزه به دردمون م نیا یمطمئن نیحس-

 بودن. یاز دست پختش راض یلیاره بابا من با داورا صحبت کردم خ-نیحس

 فرد اشنا ثابت موند. هیمردم تو رستوران گردوندم که چشمم رو  نیرستوران که شدم نگامو ب وارد

 .ستیاون همون دختره ن نیحس-

 کدوم دختره؟؟-نیحس

 بابا همون سرآشپزه -

 باهاش نیتا پسرا ک۲اره اره خودشه اون - نیحس

 قاشنیرف دیهه شا-

 خانواده باشن دیقضاوت نکن شا-نیحس

 دیشا-

 گرفتم. شیلحظه باهام چشم تو چشم شد با پوزخند نگاهاش کردم و راه اتاقمو در پ همون

 جلوم بلند شد. یسالن که شدم خانوم گلستان وارد

 .دیریخانوم تماس گرفتن و گفتن حتما باهاشون تماس بگ ندایمعتمد ل یسالم اقا-یگلستان خانم

 .میوارد اتاق شد نیواسش تکون دادم وهمراه حس یسر
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 تو دست و پاهامه  یادیدختر عموت ز نیا نیحس-

 هیخبر کنهیفکر م یلبخند بهش  زد هیجنبه نداره  ندایکه بهت گفتم ل یموقع یکه خودت پخت هیآش-نیحس

 .ستین زایچ نیاهل ا کردمیبابا من االغ فکر م-

 دختر عمومه ها یاو یاو- نیحس

 برو بابا -

 بود. ندایانداختم ل میگوش نیبه اسکر یبلند شد نگاه میگوش یلحظه صدا همون

 بله-

 سالم عشقم-ندایل

 كارتو بگو سرم شلوغه عیسر کیعل-

 کارت از من واجب تره یعنی ایوا ار -ندایل

 اره واجب تره-

 یباشه برو به کارت برس با-

 جوابشو بدم تماسو قطع کردم به درک که قهر کرد نکهیا بدون

 خانومه  هیچه طرز صحبت کردن با  نیا-نیحس

 اعصاب ندارما نیحس-

 شده؟؟ یباز چ-نیحس

 کنن دایدادن واسم زن پ ریمامان و فرانک گ-

 اوه اوه باز پروژه زن گرفتن تو شروع شد.-حسین

 کنهیگرفته دستش داره آمار جمع م ستمیل هیاره تازه -

 به مامانت ولیا-حسین

 نیببند حس-

*** 

 ایمان

 . میو کوفته همرا مامان وارد خونه شد خسته

 .ریبخوابم شب بخ رمیمامان من م-

 ریشب تو هم بخ-

 سر کار. رمیافتاد به مامان نگفتم فردا م  ادمیشدم تازه  کیدر اتاقم که نزد به
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 شب .۱۱اونجا باشم تا  دیصبح با۸از ساعت  شهیمامان از فردا کار من تو رستوران شروع م-

 .یخونه ا۱۲البد ساعت   رونیب ییایاز رستوران ب دیتازه با ۱۱.ساعت ایمان ادهیچقدر ز شیساعت کار-مامان

 .خرمیم نیماش هی کنمیکرد بزار چند ماه بگذره پوالمو جمع م شهیچه م گهیاره د-

 دنبالت. انیشبا اول ب کنمیصحبت م نیشرو ای تییقربونت برم فعال با دا-

 ممنون مامان-

 داریاز خواب ب ۷لباسام به خواب رفتم.صبح ساعت  ضیکنارکمدم گذاشتم و بعد از تعو امویاتاقم که شدم ساک سوغات وارد

وارد ۸ساده هم کردم و بعد از خوردن صبحانه از خونه خارج شدم رأس ساعت  شیارا هیساده زدم  پیت هی عیشدم.سر

 و به سمت اتاق ته سالن رفتم در زدم و وارد شدم.رستوران شدم 

 د؟؟یخوب هست یسالم خانوم گلستان-

 ؟یتو خوب یمرس زمیسالم عز-یگلستان خانم

 معتمد و ستوده هستن یممنون خوبم اقا-

آشناتون  هیستوده تو آشپزخونه هستن و منتظر شماهستن تا با بق یاقا یول وردنین فیمعتمد هنوز تشر یاقا-یگلستان خانم

 کنن.

 ممنون-

 زمیعز کنمیخواهش م-یگلستان خانم

 در اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم . از

 به سمتشون رفتم. دمیمرد جوان د هیستوده رو کنار  یاقا

 ستوده یسالم اقا-

 د؟یسالم خانوم افراشته خوب هست-

 ممنون خوبم.-

 کنم. یبچه ها آشپزخونه رو بهتون معرف خوامیخب م-

 .میبا هم آشنا بش دیبا میباالخره ما قراره با هم کار کن نیبد نکاروانجامیاگه ا شمیممنون م-

 نفر8 شنیبا گارسونا م ینفرهستن ول 5آشپزخونه  یکال بچه ها-

 گفت: یبلند یحرف با صدا نیبعد از گفتن ا ستوده

 کنم. یرو بهتون معرف دیسرآشپز جد خوامیم نجایا دیبچه ها لطفا جمع ش-

 کردن. یاز نفر اول شروع کرد به معرف ستادنیستوده ا یجلو فیکارکنان رستوران به رد همه

 یطهماسب یو اقا یلهراسب ی.خانم گوهرشاد.اقای.خانوم قاسمیکمال یاقا-ستوده

 .یموسو ی.اقایرستم ی.اقایدیکا یاقا زیعز یتو آشپزخونه کنار شما هستن؛ خب حاال گارسون ها نایا
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 اریغذا رو در اخت نیبا بودن در کنار هم بهتر دواریام دیبا همتون خوشبختم افراشته هستم سرآشپز جد ییاز آشنا-

 .میقرار بد انمونیمشتر

 ستوده و گفتم : یرو کردم به اقا زیبا همکاران عز ییکردن بعد از اشنا یبا لبخند بهم خوش امد گفتن و ابراز خوشبخت همه

 داشته باشم. تونمیرو م شهینجاسرومیکه ا ییغذاها و دسر ها ستیستوده ل یاقا-

 البته چرا که نه-ستوده

 کتش خارج کرد و به دستم داد . بیاز ج یستیل ستوده

 صبحانه با من نبود فقط نهار و شام با من بود . خداروشکر

 . کنهیها اماده م یواسه مشتر یصبحانه رو ک-

 . یو خانوم قاسم یکمال یاقا-

 ؟؟ انیواسه نهار م یاز چه ساعت ایمشتر-

 به بعد۱۲-

 .پرسمیسوال م نقدریکه ا دیممنون ببخش-

 دیریاز خانم گوهرشاد بگ دیتونیآشپزخونه هست لباس نو هم م ی. اتاق پرو واسه عوض کردن لباساتون انتهاکنمیخواهش م-

 ممنون-

 خانم افراشته دیمن برم،موفق باش گهیخب د-

 مچکرم -

ازش گرفتم و تو اتاق پرو با لباس  یدست لباس نو مخصوص آشپز هیستوده رفت به سمت خانوم گوهرشاد رفتم و  یوقت

 کردم  لباسامو داخل کمد مخصوص قرار دادم. ضشیتعو رونمیب یها

 غذا رو مقابلم قرار دادم. ستیل

 و گفتم: یکردم به خانم قاسم رو

 ه؟یک نجایکمک آشپز ا یخانوم قاسم-

 یلهراسب یاقا-

 ممنون-

 رفتم و صداش زدم. یلهراسب یسمت اقا به

 بله خانم افراشته-

 د؟؟یشما کمک آشپز-

 شتونیپ امیبله االن خواستم ب-
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 .میتر غذا ها رو اماده کن عیبهتره هر چه سر-

 چشم-

ا مونده بود که کباب ه دهیهمه غذا ها اماده شد .فقط کوب۱۲.رأس ساعتمیمشغول اماده کردن غذاها شد یلهراسب یاقا همراه

 .میکبابشون کن میقرار شد همون موقعه که سفارش گرفت یلهراسب یاقا شنهادیبشن که به پ

 خانوم افراشته دیخسته نباش-یلهراسب یاقا

 .دیممنون شما هم خسته نباش-

غذا ها رو  یمسئول اماده کردن سفارشات بود  و منم هرازگاه یطهماسب یبود .اقا گویپرس پلو م4سفارش نهار  نیاول

 که سرد نشن. کردمیچک م

شده بود که از ۱۱نمونده بود.ساعت میکه درست کرده بود ییاز غذا ها یچیاومدن و رفتن و ه یادیز یها یشب مشتر تا

 هیرک شده بود و خودش بهش تکرستوران پا یرو به رو نیشرو نیکردم و از رستوران خارج شدم .ماش یخداحافظ هیبق

 داده بود به سمتش رفتم.

 نیسالم شرو-

 یسالم خوب-نیشرو

 خوبم -

 منم خوبم-نیشرو

 دونمیم-

 .نیرو کردم به شرو میکه شد نیماش سوار

 دنبالم. فرستهیرو م ییدا ایقبول نکرد گفت تو  امیکه مزاحمت شدم به مامان گفتم خودم م دیببخش-

 .فمهیوظ یچه زحمت-

 ممنون.-

 کار چطور بود -

 کردن یآشپز دهیم یفیچه ک یدونینم یعال-

 نداره ها میفیک نیهمچ-

 یکرد یمگه آشپز-

 کنم  یروز تو خونه تنها بودم مجبور شدم خودم آشپز هیاره -

 ؟یدرست کرد یحاال چ-

 املت-

 خنده  ریحرفش پخ زدم ز نیا با
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 پس اون املت خوردن داشت.-

 .برهیخوابش نم امیخونه که شدم مامان رو صدا کردم مطمئن بودم تا من ن وارد

 مامان-

 دخترم نجامیا-

 .دمید یو یرفتم که مامان رو جلو ت ییرایسمت پذ به

 سالم مامان جان-

 یخسته نباش زدلمیسالم عز-

 .یسالمت باش-

 زمیعز یشام خورد-

 خورمیبله خوردم نهار وشاممو همونجا م-

 .یخسته ا زمیعزبرو بخواب -

 .ریچشم شب بخ-

 ریشبت توهم بخ-

 خودمو رو تخت انداختم. عیاتاقم که شدم سر وارد

معتمد  ایبا ار یتماس چیروز ه۵ نیدنبالم تو ا ومدیم نیشب شرو۱۱رستوران و  رفتمیمنوال م نیبودکه به هم یروز۵

غروب بود و  یها کیمغرور زشتو(نزد نمشیکه بخوام بب ادازشیخوشمم م یلینداشتم. و همه تماسم با ستوده بود )بهتر خ

 شد. دایسر وکله ستوده پ کهتموم شده بود و من در حال درست کردنش بود  کیشلیش

 یسالم خانوم افراشته خسته نباش-ستوده

 سالم ممنون-

 بره  شیخوب پ یچدارن که همه  دیمعتمد تأک یدارن اقا یمهم یمعتمد مهمان ها یاومدم خدمتون بگم که امشب اقا-

 مهماناشون؟ انیچشم ساعت چند م-

 شب۹ساعت -

 .میکنیم ییراینوع از مهماناش پذ نیمعتمد بگید به بهتر یبله به اقا-

 گمیممنون بهشون م-

 وارد آشپزخونه شد و به سمت من امد  یرستم یبود که اقا۹ یکاینزد ساعت

 .یاسمتو به ما بگ نیا یخوایسالم افراشته جون تو اخر نم-

 بهش کردم وگفتم: یاخم نگاه با
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 .یرستم یاقا امرتون

 سفارشاشون. نمیمعتمد اومدن ا یاقا ژهیو یاوه اوه چه بد اخالق اومدم بگم مهمان ها-

 تا امادشون کنم . نیاون طرف منتظر باش نیبر-

 یطهماسب یاقا-

 بله خانوم افراشته-

 .میمعتمد اومدن ، سفارشاشون رو بهتره اماده کن یمهمانا اقا-

 بله چشم -

 تا غذا سفارش داده بودن. پنج

اونا رو به  یطهماسب یو اقا میتو ظرفا رستوران قرار داد یطهماسب یغذا رو حاظر و اماده همراه اقا قهیدق۲۰عرض  در

رو خودش بهم گفت  نایا یهمه  انهیاسمش پو سالشه و مجرده۲۹داده به من  ریکه گ شهیم یروز۳دادظ؛ یرستم انیدست پو

با کمک خانوم گوهرشاد  کنمیفکر رو نم نیاما من ا دواجهقصدش از گهیاسمم بهش نگفتم. خودش م یاما من حت

 هیبود  ستادهیا شمیدوباره وارد آشپزخونه شد.چون خانم گوهرشاد پ یکه رستم میکردی.آشپزخونه رو جمع و جور ممیداشت

 چسبوند تنگ اسمم. یخانم

 .ننیشما رو بب خوانیخانوم افراشته مهمانا م-

 تعجب گفتم : با

 منو؟!!-

 بله شما رو-

 . نیسیلحظه وا هی-

 زیم هینفر پر بود و بق۵ زیم هیعوض کردم وارد سالن که شدم تنها  میبا لباسا آشپز رونمویسمت اتاق پرو رفتم و لباسا ب به

 گفت: ی.رستممیکه شد زیم کیرفتم نزد زیبه سمت م یبودن .همراه رستم یها خال یو صندل

 خانوم افراشته نمیا-

 تا سر به سمت من برگشت. پنج

 د؟؟یداشت یبا من امر دیخوش اومد یلیسالم خ-

 از دست پختتون خوششون اومده ننیشما رو بب خواستنیمهمونام م-معتمد یاقا

 ونجا بود شروع کرد به حرف زدن.که ا ییاز مردا یکیاز حرف ستوده  بعد

 هیواقعا دست پختتون عال-

 دیکه اونجا بود رو لبم ماس یبهش زدم .که با حرف دختر یلبخند

 بود یدست پختش عال یخوش مزه نبود سرآشپز قبل ادیاز نظر من ز-
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 از مردا جوابشو داد. گهید یکیجوابشو بدم که  اومدم

 اخه. شهیسرت م یاز اشپز یتو چ ندایل-

 حرف پسره  خندم گرفت اما جلوي خودمو گرفتم اما دختره اخماش رفت توهم. نیا با

 اون اقا پسر فکر کنم دم در رستوران منتظرتون باشه دنیکاراروانجام م هیخانوم افراشته بق دیبر دیتونیمعتمد:م یاقا

 ممنون بله منتظرم هستن خداحافظ-

به  یشد، ک دهیدر رستوران بودم که دستم کش یکایدنبالم.نزد ادیم ییزنگ زد گفت با دا نیمنتظرم هستن چون شرو گفتم

 .دمیرو د یبرگشتم عقب که رستم تیبا اعصبان رهیخودش جرأت داده دستمو بگ

 دنبالت... ادیپسر م هیاون وقت  یدیبه من پا نم گهیم یمعتمد چ یاقا-یرستم

تو سالن رستوران پخش شد  اون پنج نفرم متوجه ما زدم تو گوشش که صداش  یا دهیصحبت بهش ندادم چنان کش اجازه

 شدن.

  یدست منو گرفت یبه چه حق-

 از رستوران خارج شدم. عیشد سر یچ نمیبب ستادمینا گهیزدم که بدن خودم به لرزه افتاد د یداد چنان

 اومدن دنبالم یدنبالم وقت ادیب عیسر نیزدم شرو زنگ

 نزارن برم رستوران. گهید دمیترسیبهشون نگفتم اخه م یچیشده ه یکه چ دنیسوال پرس یحالم شدن هر چ متوجه

 اریا

 اون اقا پسر فکر کنم دم در رستوران منتظرتون باشه دن،یکارا رو انجام م هیخانوم افراشته بق دیبر دیتونیم-

 کالممو بفهمه گفت: کهیت نکهیا بدون

 بله منتظرم هستن خداحافظ-

 هیک گهید نیهستن ا منتظرم

تعجب کردم با كشیده اي كه  یحرکت رستم نی.از ادیرفت دنبالش و دستشو کش یدفعه رستم هیبه افراشته بود که  حواسم

 افراشته به رستمي زد تعجبم بیشتر شد

 یدست منو گرفت یبه چه حق-افراشته

 .کردنینگاه م شیخال یاز رستوران خارج شد بچه ها با تعجب به جا عیبا گفتن این حرف سر و

 کرد. ینجوریافراشته چرا ا نیحس-

 .کنهیم تشیاذ یوال نکنه رستم دونمینم-نیحس

 کن. یریگیفردا پ-

 بود. گهید یجا هیچون ذهنم  اوردمیسردر نم چیه ندایل یافراشته بود از حرفا شیشبم گذشت و من همش فکرم پ اون

** 
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   ایمان

جواب  یرو ب یلیرو به رو نشم،چون مطمئنم اون س یبه سمت آشپزخونه رفتم تا با رستم عیرستوران که شدم،سر وارد

شد خسته  دای،غذاها که اماده شد سروکله ستوده هم پ میمشغول آماده کردن غذاها بود یلهراسب یبا اقا۱۲تا ساعت  زارهینم

 به همه گفت و به سمت من اومد. یدینباش

 سالم خانوم افراشته-

 سالم-

 د؟یخوب هست-

 ممنون-

 .کشمیازش خجالت م شبید انیکوتاه بود چون به خاطر جر جوابام

 معتمد باهاتون کار دارن یاقا -

 شب؟؟ید انیدر موردجر-

 بله-

بشر انگار عادتش بود به من که  نیبهش سالم کردم و اونم با سر جوابمو داد ا یاروم یبا صدا میاتاق معتمد که شد وارد

 .دهیسرشو تکون م رسهیم

 د؟؟یدار یحیچه توض شبیواسه اتفاق دخب خانوم افراشته -

 منه ریتقص شبیانگار اتفاق د زنهیحرف م یجور هی

 دیدستمو کش دیدیکه خودتون د شبمید کنمیفکر نم نطوریقصدش ازدواجه اما من ا گهیداده،م ریبهم گ هیچند وقت یرستم یاقا-

 دنبالت... ادیپسر م هیاون وقت  یدیبه من پا نم گهیم یمعتمد چ ی:اقاگهیو بهم م

 دنبالم پسرخالمه که حکم داداشمو داره . ادیهر شب م دینیبیهم که شما م یپسر اون

 .اریرو ب یبرو رستم نیحس-معتمد

 دیکارداریچ یرستم یبپرسم بااقا تونمیمعتمد م یاقا دیببخش-

 اخراجش کنم  خوامیم-

 دفعه گفتم: نه  هی

 گفت: چرا نه  معتمدبااخم

 اتفاق کارشونوازدست بدن  نیوبه خاطرا داکنمیپ یدشمن یباکس خوامیچون نم-

 :معتمدگفت

 !د؟یگفتیموضوع رو به ما م نیبهتر نبود همون اول ا-

 .دارهیمحلش نزارم دست از سرم بر م یوقت کردمیفکر م-
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 وارد اتاق شدند. یبزنه که در اتاق باز شد و ستوده و رستم یاومد حرف معتمد

 د؟یداشت ین امرمعتمد با م یبله اقا-یرستم

 کردن  تیازتون شکا جادمزاحمتیخانوم افراشته به خاطرا-معتمد

 اقا یچ-یرستم

 نیشیاگه تکراربشه اخراج م دمیبهت وهشدارم نیکنیم یکار نیباره همچ نیکردن وچون اول تیشکا شونیا-معتمد

 با خشم بهم انداخت و رو به معتمد گفت: ینگاه یرستم

 فقط ازدواجهمن به خودشونم گفتم قصدم -

 دخونشونیدبریتونیاگه قصدتون ازدواجه م-معتمد

 .رونیاالنم بفرما ب یخواستگار

 به من انداخت وبا سرعت از اتاق خارج شد. نشویبار نگاه خشمگ نیاخر یبرا یرستم

 یبهش زدم توفکربودم که صدا روزیکه د یلینگران شدم به خصوص اون س یلیبهم انداخت خ یکه رستم ینیخشمگ بانگاه

 :دمیمعتمد رو شن یاقا

 کنمیم یریگیخودم پ نیتکرارشدبه من بگ گهیدوباره مزاحمتون بشن اگه بارد کنمیفکر نم نینگران نباش-

 برم سر کارم تونمیمعتمدمن م یممنونم اقا-

 دییبله بفرما-

کنم.  شیکار تونستمینگران بودم ونم یلیتو جونم افتاده بودخ یمن تمام حواسم به اطرافم بود ترس یشب شد ول یک دونمینم

 .دمیاز جام پر یخانوم قاسم ینشسته بودم و تو فکر بودم که با صدا یصندل یرو

 شده؟؟ یزیچ زمیعز ایمان-

 نشده یزینه نه چ-

 خونه؟ یبر یخوایشده نم۱۱ساعت-

باز کردم تا  فمویک پینبود ، ز نیاز شرو یشدم خبر از رستوران که خارج رمیاصال حواسم به ساعت نبود چشم االن م-

 مین کیخونه جا گذاشتم .نزد مویافتاد گوش ادمیتازه  ستشین میکه متوجه شدم گوش رمیو باهاش تماس بگ ارمیدر ب مویگوش

 شده بود. شتریترسمم ب یکیتار نینبود.تو ا نیاز شرو یبربودم و خ ستادهیدر رستوران ا یساعت بود ،جلو

 بود به سمتش رفتم و صداش کردم. یطهماسب ینفر که از رستوران خارج شد اقا نیاخر

 یطهماسب یاقا-

 تعجب به سمتم برگشت ونگام کرد. با

 خانم افراشته. دیشما هنوز نرفت-

 .رمیتماس بگ هی تونیبا گوش تونمیتو خونه جا گذاشتم م میظاهرن فراموش کردن منم گوش یدنبالم ول انیقرار بود ب-
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 بله حتما-

بار  نیرو گرفتم . اما جواب نداد دوباره شمارشو گرفتم که ا نیشماره شرو عیدر اورد و به دستم داد سر شویگوش یطهماسب

 جواب داد.

 بله -

 ادیسر و صدا م نقدری؟؟چرا ا ییکجا نیالو شرو-

 دنبالت. امیب تونمینم میمن که به خاله گفتم امشب مهمون ایمان-

 خداحافظ نیلعنت بهت شرو-

در رستوران رو قفل کرد و رفت  یطهماسب یدادم و ازش تشکر کردم.اقا یطهماسب یرو قطع کردم و به دست اقا یگوش

 دایپ یآژانس هیراه رفتن تا حداقل  ابونیچکار کنم شروع کردم تو خ دونستمیبودم و نم ستادهیا ابونیخ هیمنم تنها تو 

 .دمیاز جا پر ینیماش هیبوق  اکه ب رفتمیراه م ابونیخ هیداشتم تو  نجوریکنم.هم

 .دمیمعتمد رو د یبرگشتم که اقا نیسمت ماش به

 خونه؟ دیخانوم افراشته چرا نرفت-

 دنبالم ادینتونست ب هیپسر خالم مهمون-

 .رسونمتونیمن م دیسوار ش دییبفرما-

 .شمیمزاحمتون نم یمرس-

 باال. دییبفرما-

 که گفت: نمیعقب بش یصندل اومدم

 لطفا دینیبش جلو-

 زشته  پس در جلو رو باز کردم و نشستم. دمید

 بازم شرمنده -

 دشمنتون شرمنده-

 لحظه تو سکوت گذشت که گفت: چند

 کجا برم؟ -

 برقرارشد نمونیخونمون رو بهش دادم ودوباره سکوت ب ادرس

 که سکوت روشکست وگفت  میخونه بود یها کینزد

 د؟یایشمال شماهم م میمدت بر هیبا بچه ها رستوران  ختمیبرنامه ر دیخانوم افراشته واسه ع یراست-

 شرمنده. امیب تونمیمن نم-

 بپرسم چرا؟؟ تونمیم-
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 مادرمو تنها بزارم. تونمیالبته راستش نم-

 ستن؟؟یمگه پدرتون ن-

 پدرم فوت کردن. ریخ-

 ،خدار رحمتشون کنه. دونستمینم دیببخش-

 خدارفتگان شماروهم رحمت کنه .-

که  دمیمعتمد تشکر کردم و وارد خونه شدم .مامان رو د یخونه از اقا دمیبود که رس۱گفته نشد ساعت  نمونیب یزیچ گهید

 .زدیقدم م اطینگران تو ح

 د؟؟یستادیا اطیسالم مامان جان چرا تو ح-

 یدنبالت حاال با چ ادینم نیکه بهت خبر بدم شرو ینبرد تویدخترم من که سکته کردم اخه چرا گوش یاومد ایمان یوا-

 ؟یاومد

 ییا گهید ی شدچارهیوقت م ریداشت د گهیخودش اصرار کرد تازه د امیباهاش ب خواستمیبا صاحب کارم به خدا مامان نم-

 ( .ومدمینداشتم)وگرنه عمرا بااون زشت  م

 اشکال نداره. زمیعز یخوب کرد-

 .میو با هم وارد خونه شد دمیمامان رو بوس گونه

که برم رستوران ،مامانم امروز دعوت خاله بود سوار مترو شدم و  شدمیداشتم اماده م یاسفند ماه بود و هوا هم بهار اواسط

درش اوردم که اسم  فمیاز ک عیزنگ خورد،سر میرستوران بودم که گوش کیمشغول کردم. نزد یجور هیخودم  اورانیتا ن

 .دمید یگوش نیاسکر یسوگند رو رو

 الو-

  سیخس یزنیبه من نم یزنگ هیمن زنگ نزنم تو  یعنیالو درد ،الو مرض ،الو... -سوگند

 .شدیبود وقت نم ریجون تو درگ-

 و رستوران. یآشپز ریالبد درگ-

 شب۱۱صبحه تا ۸ میساعت کار گهیاره د-

 کننیکار نم نقدریاوه چه خبره بابا دکترا هم ا-

 اخه  یداره به آشپز یچه ربط یدکتر-

 یوقت ازاد ندار گهیواقعا د ،حاالیربطش دارتو چکار  -

  لیتعط یینه فقط روزا-

 وارد رستوران شدم. زدمیکه حرف م نجوریهم

 کردمینم دایواست کار پ شهیازت نم یخبر گهیسرکار د یبر دونستمیاگه م-
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 إ سوگند-

 ییاالن کجا گهید گمیراست م-

 رستوران-

 شمیپس برو مزاحمت نم-

 خداحافظ یمراحم-

 یبافدات -

 رو ندیده بودم در رو که باز کردم، یوقت بود خانوم گلستان یلیرستوران که شدم،اول به سمت اتاق ته سالن رفتم خ وارد

 کجاست اومدم از در اتاق خارج بشم که با ستوده برخورد کردم. ی.وا پس خانوم گلستاندمیند زیرو پشت م یگلستان خانم

 د؟؟یستوده خوب هست یسالم اقا-

 ؟؟یمنون خوبم شما خوبسالم م-

 بله منم خوبم.-

 د؟یداشت یکار-

 ومدنیانگار هنوز ن یول نمیرو بب یاومده بودم خانوم گلستان-

 .ستیانگار حال پسرشون خوب ن انیامروز سرکار نم-

 شمارشو داشته باشم؟؟ شهیم-

 .دمیالبته چون بهتون اعتماد دارم شمارشونو بهتون م-

 ممنون-

 ۰۹۱۲...دیکن ادادشتی-

 برم سر کارم گهیبازم ممنون. من د-

 ددییبفرما-

 جوابمو دادن یبه همکارانم سالم کردم و اونا هم با مهربون ییآشپزخونه شدم و با خوش رو وارد

 مثل خواهرام بودن. ییجورا هیشده بودم  یمیصم یلیو خانوم گوهرشاد خ یخانوم قاسم با

 زدم. یبه خانم گلستان یبرداشتم و زنگ مویگوش یشروع کنم به آشپز نکهیاز ا قبل

 الو-یگلستان خانوم

 هستم. ایمان یسالم خانوم گلستان-

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 د؟یممنون خوبم شما خوب هست-
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 قربونت خوبم-

 سرکار  دیومدین نیواسه هم ضهیستوده گرفتم گفتن پسرتون مر یسرکار سراغتونو از اقا دیومدین دمید-

 بدتر شد مجبور شدم بمونم خونه. گهیامروز د یسرما خورده ول هیچند روز ایلیا زمیاره عز-

 رو هم از طرف من بوس کن . ایلیشم،ایمزاحمتون نم گهیخب د دیکرد یکار خوب-

 .کنمیچشم بوسش م زمیعز یمراحم-

 خداحافظ-

 زمیخداحافظ عز-

 افتادین یاتفاق خاص چیرفتم تا غذا ها رو اماده کنم. اون روزم گذشت و ه ییگذاشتم و به سمت مواد غذا بمیتو ج مویگوش

 شدم. نشیسوار ماش یصحبت چیاومد دنبالم بدون ه نیشرو یاخر شب وقت نکهیجز ا

 !؟؟ یقهر-نیشرو

... 

 زمیعز ایمان-نیشرو

 .یکنیتو گوش من وز وز م یچته ه-

 کنمیجان من وز وز م-نیشرو

 پشه. هی ایزنبور  هیمثل  گهیاره د-

 .میدست شما درد نکنه حاال زنبورم شد-نیشرو

 همون صبحش؟ ای یچرا از شبش خبر نداد-

 شد. ییهویبه جان شهروز  -نیشرو

 جان خودت ییچرا جان دا-

 ؟؟یباشه جان خودم .حاال اشت-نیشرو

 یباشه اشت-

 ؟یهست یبستن هیپا-نیشرو

 بله که هستم-

عروسک بزرگ  هیخنده  یو با شوخ ستادیا یعروسک فروش هیجلو  دیخر یواسم بستن نیشرو نکهیشب عالوه بر ا اون

 .دیبرام خر

 یکیزنونه و  یکیدم،یو جفت کفش دد دمیدر خونه که رس یکردم و با عروسکم وارد خونه شدم جلو یخداحافظ نیشرو از

 موقع شب با تعجب وارد خونه شدم و مامان رو صدا زدم. نیا میهم مردونه مهمون دار

 مامان -
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 .میدخترم مهمون دار نجایا ایب-

چرا االن  کردنیچکار م نجایا نایمهمانا اخمام رفت تو هم ا دنیکه شدم با د ییرایصدا مامان گرفته است وارد سالن پذ چرا

 کنار. دمیبه سمتم اومد تا بغلم کنه اما من خودمو کش شده  با اخم به سمتشون رفتم عمه از جاش بلند شد و داشونیپ

 ایمان- مامان

 کرده بود نگاهو دوباره به نگاه عمه گره زدم. هیبه مامان انداختم درست حدس زده بودم گر ینگاه

 .دیاالن اومد یواسه چ دیاومد یواسه چ-

 ...زمیعز ایمان-عمه

 دیکردیبودم بعد چهلم بابا، من و مامان رو ول نم زتونیعز ست،اگهیشما ن زیمن عز-

 واست. دمیم حیتوض-عمه

 رو اخه. یعمه چ یبد حیتوض یخوایرو م یچ-

ببخشمشون با  تونستمیهم تنگ شده بود اما نم یلیواسه عمه تنگ شده بود ،خ ه،دلمیگر ریخودمو گرفته بودم که نزنم ز جلو

پشت حصار پلکام بودن  شهیکه هم ییختن،اشکایدو خودمو به اتاقم رسوندم ، و خودمو رو تختم پرت کردم باالخره اشکام ر

و از  دمیدوش گرفتم و لباسامو پوش هی عیشدم سر داریصبح از خواب ب۷ساعت  دو چطور خوابم بر یک دونمی.نمختندیریو نم

 مونده بود. نجایا شبیپس عمه د دمیمامان و عمه رو شن یشپزخونه بشم که صدااتاقم خارج شدم،اومدم وارد آ

 واقعا اون سال  نیریش-عمه

پامونو تو خونه  میحق ندار گهیهم بابا جون گفت د یو از طرف میاز دست داده بود زمونویعز یما سخت بود از طرف واسه

روز زبون باز کرد وگفت:محمد قبل از مرگش بهش گفته  هینگفت اما باالخره  لشویدل میاصرار کرد یهر چ م،یمحمد بزار

بخواد  دیداره شا ازیگاه ن هیتک هیجوونه خوشگله اگه من نباشم به  نیری. شدیتا چندسال بعد از مرگ من پاتونو تو خونم نزار

بود  ایحواسش به تو و مان شهیباجون  همگاه بمونه اما با هیشما خجالت بکشه و تا ابد بدون تک یاز رو یازدواج کنه ول

که  میرستوران نیا دوست بشه، در واقع ایمهرانا دخترمه ،بابا جون اونو فرستاد جلو تا با مان ،دوستیشناسیسوگند رو که م

 بگه ایکرد تا به مان یبه سوگند معرف کنه،باباجونیداخلش کار م ایمان

و  ختمیاشک ر اورانیو از خونه خارج شدم تا خود ن رمیخودم بگ ینتونستم جلو گهید دیچیبلند مامان تو خونه پ هیگر یصدا

به باباجون کردباباجون چرا سوگند رو با نقشه فرستاد  تویوص نیکه من دارم بابا چرا ا هیچه سرنوشت نیکردم،اخه ا هیگر

اه به همه کردم و رفتم تا لباسمو سالم کوت هیوارد آشپزخونه شدم ، میمستق ووارد رستوران شدم  قهیدق۸:۳۰جلو ساعت 

 نیماه تو ا۱ کیهم نداشتم. نزد یحوصله آشپز گهید ی، حت ستیبودند حالم خوش ن دهیعوض کنم،همه افراد آشپزخونه فهم

غروب بود که ۷ کینزد ساعتبودم  نیشرو شیاالن پ خواستیخدا دلم م یه هیو خبر ندارم معرفم ک کنمیرستوران کار م

  اد،یمعتمد رفتم خبر داشتم که امروز م یاز آشپزخونه خارج شدم و به سمت اتاق اقا

 یسالم خانم گلستان-

 ؟یسالم گلم خوب-

 معتمد هستن. یممنون.اقا-

 بله هستن-
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 من اومدم. دیلطفا اطالع بد-

 زمیباشه عز-

 اشون کار دارم اونم اجازه ورود رو صادر کرد.معتمد گفت که من باه یتلفن رو برداشت و به اقا یگلستان خانم

 نشستم. زشیمقابل م یصندل یجوابمو داد )چه عجب( رو ندفعهیبهش کردم که ا یاتاق معتمد شدم و سالم اروم وارد

 د؟یداشت یظاهر با من کار-

 امروز زودتر برم خونه. دیاگه اجازه بد خواستمیبله،م-

 .ادیبشه و غذا هم کم ب ادیز یشب مشتر دیشا میکن کسیر میتونیخانوم افراشته ،ما نم شهینم-

  ادیکم نم دیمطمئن باش-

 .دیبر دیتونیم۹ساعت -

 بهش اصرار نکردم و از سر جام بلند شدم. گهید

 مزاحم کارتون شدم . دیممنون ببخش-

 تکرار نشه یدفعه بعد یول بخشمیبار م نیا -

مشت بکوبم تو صورت خوشگلش) تكلیفم  هی خواستیبهش انداختم و از اتاقش خارج شدم. اون لحظه دلم م یحرص نگاه با

 رو گرفتم. نیدر اوردم و شماره شرو مویبا خودم مشخص نیست اخر زشته یا خوشگل(گوش

 الو-

 نیالو سالم شرو-

 ؟ی؟خوشیسالم دختر خاله خوب-

 ؟یخوبم تو خوب-

 منم خوبم.-

 میباهم حرف بزن خوامیدنبالم،م ایب۹ت امشب ساع نیشرو-

 زمیباشه عز-

 ؟یندار یکار-

 نه خداحافظ-

 خداحافظ-

از رستوران خارج  ۹رأس ساعت  ومدیو غذا ها رو برسي میكردم خوشبختانه غذا کم ن دمیچرخیتو آشپزخونه م۹ساعت  تا

 شدم. نیو به سمتش رفتم و سوار ماش دمیرنگش د یمشک 3رو تو مزدا نیشدم که شرو

 ؟یسالم خوب-
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 منم خوبم. یسالم تو خوب باش-

 ستم؟یاما من خوب ن-

 ایشده مان یزیچ-

 .میبا هم حرف بزن میکه بتون ییجا هیبرو -

 و نشستیم میرفت یدو نفره ا زیبه سمت م نیبا شرو میشاپ که شد یشاپ نگه داشت وارد کاف یکاف هی یجلو قهیدق۱۵ بعد

 خب؟-نیشرو

 سفارش بده  یزیچ هیاول  یچقدر هول-

 کرد و با دست به گارسون عالمت داد. یخنده ا نیشرو

 د؟؟یدار لیم یچ دیخوش اومد-گارسون

 بستني ساده-

 قهوه ترک -نیشرو

 .دیندار یا گهیامر د-گارسون

 نه ممنون-نیشرو

 + تو هر شرایطي بستني سفارش میدي خب حاال بگو؟

 زنونه .... یکیمردونه و  یکی دمیکه شدم دو جفت کفش د اطیخونه ،وارد ح میکه رسوند شبید-

همه ماجرا رو  یگارسون سفارشاتمونو اورد وقت فامیتعر نیکردم.ب فیتعر نیو امروز رو واسه شرو شبید انیجر تمام

 به حرف اومد. نیکردم شرو فیتعر

 ؟یچکار کن یخوای+خب حاال م

 .شونیدیبخشیم یاگه تو بود نیبکنم شرو تونمیچکار م-

 ظاهرن خواست پدرت بوده که ولتون کردن. ستیبد ن یفرصت بهشون بد هیدوما اگه  ستمیتو ن ی+اوال فعال که جا

 ذره باورش سخته که سوگند با نقشه دوستم شده هیچکار کنم فعال مغزم هنگه فقط  دونمینم-

 .نهیهم کنهیکه فعال حالتو خوب م یزیتنها چ یخونه استراحت کن ی+بهتره بر

 .میباشه بر-

 منو رسوند خونه و در مقابل اصرار من واسه اومدن به خونه مقاومت کرد و گفت که کار داره. نیشرو

 نشسته بود پس عمه رفته. ییرایپذ یبود که وارد خونه شدم مامان تنها تو 11ساعت

 سالم مامان-

 سالم -
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 .ستادمیسمت اتاقم حرکت کردم که با حرف مامان ا به

 .میصحبت کن مییخوایم ایب یکردلباساتو عوض -

 چشم -

 مبل کنار مامان نشستم. یرفتم رو ییرایعوض كردم دست و صورتمم شستم و به سمت پذ رونمویاتاقم شدم و لباس ب وارد

 جانم مامان؟-

  میفردا شب خونه حاج اقا دعوت-

 سرکارم. امیب تونمیمن که نم-

 ریبگ یعمت اصرار کرد که تو رو حتما ببرم مرخص-

 در ضمن من هنوز نتونستم ببخشمشون. رمیبگ یکه بخوام مرخص ستین یمامان کار من ادار-

 بابات بوده. تیوص نیا ایمان-

 .دمیعمه رو شن یحرفا دونمیم-

 پس...-

 رو ندارم. هیرو به رو شدن با بق ی،فعال اصال امادگ امیموضوع کنار ب نیبا ا دیمن با -

 باشه -

 برم تو اتاقم استراحت کنم. تونمیخستم م-

 ریشبت بخ زمیبرو عز-

 ریشب شما هم بخ-

 یفرصت هیگفت بهتره  نینه شرو ایخانواده پدرمو ببخشم  تونمیم شهیم یمن چ ندهیا دمیتختم دراز کش یاتاقم شدم و رو وارد

 بهشون بدم

 ...اما

 ****** 

  ایار

 هیبا  دمیرنگمو پوش یبلند مشک نیگرفتم و در کمدم رو باز کردم بلوز آست یا قهیدق۱۵دوش  هیشدم ،  داریخواب که ب از

اومدم مامان رو  نییکردم  از پله ها که پا یو عطرمو رو خودم خال دمیساعتمو پوش یمشک نیو شلوار ج دیکت اسپرت سف

 .رفتیکه به سمت آشپزخونه م دمید

 ریسالم مامان صبحت بخ-

 تا صبحونه رو اماده کنم. نیبش زیسر م ایب ریجان صبح تو هم بخ ایسالم ار-

 خداحافظ خورمیممنون تو رستوران صبحونه م-
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 اي بابا خداحافظ -

بارم  هیلحظه نگام به در آشپزخونه موند.بزار  هیکه  رفتمیصبح بود که وارد رستوران شدم، داشتم به سمت اتاقم م۱۰ساعت

 داشته باشم. ینظارت هیشده خودم برم 

 بود. یلهراسب یکه متوجه ام شد اقا یکس نیآشپزخونه که شدم اول وارد

 معتمد یسالم اقا-

 همه به سمتم برگشتن. یلهراسب یحرف اقا با

 .دیسالم خسته نباش-

تو آشپزخونه  یکار دمیرفت همه حواسشون به غذا ها بود د یجوابمو دادن نگام به سمت افراشته و طهماسب یکی یکی همه

 .دمید زمیرو پشت م ندایگفتم واسم صبحونه بفرسته اتاقم وارد اتاقم که شدم ل یکمال یبه اقاندارم رو کردم 

 زم؟یعز یخوب ایسالم ار-ندایل

 ؟یکنیچکار م نجایا-

 اومدم به عشقم سر بزنم  -

 .یاعصاب منو خراب کن یاومد یاول صبح-

 .هیچه حرف نیا ایوا ار-

 ؟؟یبگو چکار دار عیسر-

 یدیمنو به مامانت نشون م یک-

 تو هم کردم و گفتم: شتریب اخمامو

 به چه مناسبت-

 من قرار زنت بشم نکهیبه مناسبت ا-

 .دندیها لرز شهیکه ش دمیکش یداد چنان

 رو زده . یحرف نیهمچ یکدوم االغ-

 یخودت گفت زمیعز یزنیچرا داد م ایار-

 .رونیپرتت کنم ب ای یکنیاالن گورتو گم م نیهم ندایبزنم ل یحرف نیمن غلط بکنم همچ-

 اومد داخل. نیلحظه در باز شد و حس همون

 .دهیچیصدا نعره هات تو کل رستوران پ ایچه خبرته ار-

 اومد منو سگ کرده. یخانوم بپرس اول صبح نیاز ا-

 ندایشده ل یباز چ-حسین
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 امیخانوم گفتم م نیبه ا یتو بگو من ک نیاخه حس یخواستگار یایم یک گهیشده خانوم اومده م یچ یپرسیتازه م-

 یکنیم یالک یخودت برداشت ها شیخوش به تو نشون دادم که پ یاصال مگه من رو شیخواستگار

 برداشت شد. نیباعث ا تیهمون لبخند کذا یخوش نشون داد یبه من رو یاحمق همون روز اول تو مهمون یاره تو-ندایل

 کردم و گفتم : نیرو به حس یعصب

 تا نزدم ناقصش کنم رونیببر ب نویا نیحس-

بعد از چند دقیقه وارد اتاق شد و  نیبه موهام زدم حس یچنگ یعصب رونیرو گرفت و از اتاق بردش ب ندایدست ل نیحس

 گفت:

 شیخواینم یگفتیخو مثل ادم بهش م یسگ شد نیچته ع-

  خوامشینم دیفهمیبود از رفتارا من م  میا وونهیادم د هیاگه  نیحس-

 صبحانه وارد اتاق شد. ینیگفت در باز شد و خانوم افراشته با س یدییبفرما نیلحظه در اتاق زده شد حس همون

 صبحانتونو اوردم-افراشته

 به من  نشیممنون بد- نیحس

 از اتاق خارج شد. یرو  ازش گرفت و افراشته با مکث کوتاه ینیس نیحس

  ایمان

رو تو فر  ایهم مشغول اماده کردن صبحانه اش شد.داشتم الزان یکمال یمعتمد از اشپزخونه،اقا یاز خارج شدن اقا بعد

صبحانه رو گرفت تودستش و  ینیس یکمال ی.اقامیکردیهمه با تعجب به هم نگاه م دمیتو جام پر یداد یکه با صدا زاشتمیم

 گفت:

 ؟یبریصبحانه اقا رو م یموسو یاقا-

 من ببرمش هشیم-

  یهر جور راحت-یکمال

افراشته خارج  یاز دفتر اقا یدختر هیگرفتم و از در آشپزخونه خارج شدم همون لحظه  یکمال یرو از دست اقا ینیس

از رستوران که خارج شد منم راه دفتر رو در  ندایبوداهان ل یهمون دختره س اسمش چ دمیشد،با دقت که نگاهش کردم د

درو باز کردم و  دییکلمه بفرما دنیبه در زدم، با شن یکردم و ضربه اروم یسالم و احوال پرس یگرفتم.با خانم گلستان شیپ

 وارد شدم.

 صبحانتونو اوردم-

 به من نشیممنون بد-ستوده

 از اتاق خارج شدم و یستوده دادم و بعد از مکث کوتاه یرو به دست اقا ینیس

 شدم  یصحبت باخانوم گلستان مشغول

 پسر گلت خوب شد ؟-
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 یپرسیممنون که حالشو م زمیاره عز-

 نمشیدوست دارم بب یلیخ کنمیخواهش م-

 زمیخونم عز کنمیروز دعوتت م هیان شاءهللا -

 .هیکاف میپارک قرار بزار هیتو  شمیممنون مزاحمت نم-

 خونم یایب دیبا گهینه د-

 .شمیروز مزاحمت م هیپس -

 جان ایمان یمراحم-

 خداحافظفعال -

 خداحافظ-

وارد خونه شدم هر  گهیرو چک کنم.امروز خسته تر از هر روز د ایبه سمت فر رفتم تا الزان عیآشپزخونه که شدم سر وارد

 ی.وارد اتاقم که شدم،تا لباسامو عوض کردم روومدهیمامان رو صدا کردم جواب نداد پس هنوز از خونه باباجون ن یچ

هزار زحمت از رو تخت بلند شدم،دست و  اد،بایمن هنوز خوابم م اهزنگ خورد  میبود که گوش۷هوش شدم.ساعت  یتختم ب

تختم بلند کنم  زیم یکوچک کردم ،اومدم ساعتم رو از رو شیارا هیو  دمیصورتمو شستم و به سمت کمدم رفتم لباسامو پوش

 افتاد امروز چند اسفنده!!! میکه چشمم به تقو

خدا امروز که جمعه اس.... چه  یاسفند !!!جمعه!!! وا۲۵شدم  رهیبرداشتم و بهش خ زیم یرو از رو میتقواسفند ۲۵

 رمیبابا بهتره بگ الیخ یباشه... ب تونهیم یپس کار ک خورهیساعت من که واسه جمعه ها زنگ نم نمیبب سای....وا یضدحال

 .دمیپرت کردم و دوباره خواب تلباسامو عوض کنم خودمو رو تخ نکهیبخوابم بدون ا

*** 

 نهییخودمو تو ا نکهیرفتم و قبل از ا یبهداشت سیسمت سرو دم،بهیرخوابیدل س هی یبود،اخ۱۱که باز کردم ساعت  چشمامو

 یاز اتاق که خارج شدم مامان رو صندل  شمیمواجه نم نهییتو ا یخوب زیصورتمو شستم چون مطمئن بودم با چ نمیبب

 .دمیاب خوندن دمخصوص در حال کت

 ریسالم مامان صبح بخ-

 ریسالم صبح تو هم بخ-

 خوش گذشت؟؟ شبیگفتم:د رفتمیکه به سمت آشپزخونه م نجوریهم

 . ننتیبب خواستیهمه دلشون م یومدیکه ن فیاره ح-

 ان شاءهللا یدفعه بعد-

 نشست. ینشستم و مشغول خوردن صبحانه شدم مامانم اومد تو آشپزخونه رو به روم رو صندل زیم یرو

 خونه مامان؟؟ یاومد یبا ک-

 رسوندم دیپسر عموت زحمت کش-
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52 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ن؟؟یامیبن-

 سالش شده۲۲اره ماشاهللا -

 خسته بودم یلیمنتظرتون نموندم.خ شبیشرمنده که د-

 اشکال نداره گلم-

 بلند شدم. زیم یبلند شد از رو میزنگ گوش یصدا

 دستت درد نکنه مامان-

 نوش جان-

 بود. نیکردم شرو دایپ مویبه سمت اتاقم رفتم تا قطع نشده با هزار زحمت گوش عیسر

 یمتعال یالو سالم دختر خاله صبح عال-

 ریسالم صبح شما هم بخ کیعل-

 تر بود. ریشما که صبحتون به خ-

 ؟ هیمنظورت چ-

 نگ خورد.ز۷ساعت تیگوش-

 نگو که کار تو بود نیشرو-

 سرکارت یخو بده زنگ گذاشتم برات به موقع بر-

 رستوران  رمیمن جمعه ها نم یدونیفرهنگ تو که م یب-

 حرص نخور گل منم-

 کوفت -

 قطع کردم پسره پرو مویبزارم جواب بده گوش نکهیا بدون

بودم که   ییرایپذ کی،نزد رمیگیجاحالشوم هیبزار  شعوریروگذاشتم روتخت باحرص ازاتاق خارج شدم،  پسره ب میگوش

باشه دوباره برگشتم سمت اتاق،تا نگام به  دکارداشتهیاماشا دمیجوابشونم الیخیب نهیدوباره زنگ خورد اه حتماشرو میگوش

 یمدت بهم دروغ گفت گوش نهمهیا یجوابش روندم چطور حقشهافتاد اخمام رفت تو هم سوگند بود یگوش نیاسکر

 خوردتاقطع شد برا بار دوم زنگ خورد  تاجواب دادم شروع کرد به حرف زدن: نقدرزنگیا

 ددر دودور رونیب میبازمن زنگ زدما امروزجمعه اس بر یدوباره نامرردشد نیبب ؟یسالم من خوبم توهم خوب-

 خداحافظ رونیبروبامهراناجونت ب-

 کینشستم  پام رو روپام انداختم وباحالت استر یو یتم وجلو ترف رونیکردم ،ازاتاق ب لنتشیکردم وبعدش سا وقطعیگوش 

 بعدزنگ خونه به صدادرامدمامان دروبازکردوگفت: قهیچهل وپنج دق کردمیوکانال عوض م دادمیپاموتکون م

 سوگنده  -
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53 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیچرابازکردد -

 تامامانم خواست جوابموبده سوگندواردشد،محلش ندادم که اومد کنارم نشست.   

  مونیبدم بعدقضاوت کن لطفا به خاطردوست حیابزارتوضیمان-

  شنومیم-

  رونیب میبر شهینجانمیا-

  یبد حیتوض یساعت وقت دار هیفقط  میبر شمیباشه حاظرم-

 باشه حاالتوبروحاظرشو-

 نشویسوگندماش نییحاظرشدم ورفتم پا قهیدق ستیبه سمت اتاقم رفتم وسوگندم شروع کردبامامان حرف زدن درعرض ب 

 کم که گذشت شروع کردبه اهنگ خوندن  هیشدم وسوگندراه افتاد  نشیاورده بود سوارماش

 ...ادیاخماتو باز کن اخم به چهرت نم-

 گفت:  دهیکه مثالترس یانداختم بهش اونم باحالت ینگاه عصبان هی برگشتم

  یزنیچرام شمیباشه ساکت م-

کرد و  نشوپارکیماش میخونمون بودشد کیکه نزد یپارک کینزد یشد.وقت رهیبه جلوش خ یشدوباحالت جد بعدساکت

وبعد از دادن سفارش قهوه و  میدنج انتخاب کرد زیم هی میپارک بودرفت یکه وسطا ییوبه سمت کافه ا میشد ادهیهردوپ

 اوردن سفارش توسط گارسون سوگندشروع کردبه حرف زدن .

.همون دمیمهرانا باباجونت رو هم د شیروز که رفتم پ هیم،یآشنا شد یشاپ اتفاق یکاف هیسه ساله که با مهرانا دوستم تو -

 شمیاومد پ اتیمدت گذشت عمه مح هیبهم گفت اما قبول نکردم ،  الشمیداد باهات دوست بشم دل شنهادیموقعه بود که بهم پ

 با تو بود. یدوست میزمان زندگ نیاینو بدون كه بهتر ای. مانکردماصرار کرد تا باالخره قبول  یلیاونم خ

 . یگفتیهمون اول همه ماجرا رو بهم م یکاشک-

 یبدون یزیچ دیگفت که نبا اتیعمه مح-

 باهات مثل قبل باشم تونمیباشه قبول اما فعال نم-

 متهیکن خودش غن یتو فقط اشت-

 گفت: یندادم که بعد سکوت طوالن جوابشو

 بازار میبر-

 نه برسونم خونه-

 ایمان-

 برسونم خونه-

 باشه -
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54 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بهش گفتم: ستمیازش ناراحت ن ادمینشون بدم ز نکهیرسوندم خونه منم به خاطر ا یحرف چیبدون ه سوگند

 میداخل کنار هم باش ایب-

 باي میافتاد مهمون دار ادمینه ممنون  تازه -

 خداحافظ-

 قهیبود که بهونه اورد تا چند دق عیرسوندم و روش نشستم،ضا اطیخونه که شدم خودمو به سمت تاب گوشه ح اطیح وارد

 دادم. یافتاد مهمون دارن چشمامو بستم و به تاب تکون ادشیاما حاال    دیباهاش برم خر خواستیم شیپ

 بود ، اخمامو تو هم کردم و جواب دادم نیزنگ خورد شرو میلحظه گوش همون

 ...کردم،پسرهیاز وسط نصفت م یبود شمیاگه صبح پ یعنی یزنگ زد یچ ن،واسهیچته شرو-

 حق داره ازت بترسه. نیاوه اوه بدبخت شرو-

 نهیغلط کردم فکر کردم شرو دییشما ییدا یوا-

 ترسمیاژدها م نیزنگ بزنه قرار بام تهران رو بزاره گفت شهروز من از ا هیبهش گفتم بهت -

 شهروز بهش بگو فقط دستم بهش نرسه من اژدهام -

  ستایبا خودت مشخص ن فتیتکل ایمان-

 ییدا یواسه چ-

 بار شهروز هیواست  مییبار دا هیاخه -

 شهروز ولم کن یوا-

 که به سرفه افتاد دیخنده اونقدر خند ریزد ز ییدا

  ییچته دا-

 شهروز یگیبار م هی ییدا یگیبار م هی قایدق-

 ه؟ینکن قرار بام تهران چ تیاذ ییإ دا-

 یایتو هم ب میبام تهران گفت میبا چندتا از بچه ها قراره بر-

 ساعت چند؟؟ یاوک-

 ییایم یحاال من ساعتشو بگم تو چه جور-

 دنبالم ادیب دیبا نینقطه چ نیوال اون شرو دمیساعتشو واسه اماده شدن پرس-

 از اون ور خط اومد. نیشرو ییصدا

 خانوم  ایدست شما درد نکنه مان نمیمن نقطه چ-

  یساعت نگفت ییسرت درد نکنه دا-
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55 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خداحافظ زمیباش عزاماده ۷ساعت -

 چشم خداحافظ-

نشستم و به  شیمیآرا زیم یصندل یساعته گرفتم از حموم که خارج شدم رو میدوش ن هیراحت رفتم  الیبود که با خ۷ ساعت

لخت بودن.موهامو با  یلیخودم زل زدم خب حاال چکار کنم... بزار اول موهامو خشک کنم بعد فرشون کنم اخه موهام خ

که در  دمیکشیکردن داشتم خط چشممو م شیبعدشم فرشون کردم، پنککمو زدم و شروع کردم به ارا سشوار خشک کردم

 اتاقم زده شد.

 هیک-

  یحاظر و اماده باش۷مگه قرار نبود  نمیشرو-

 امیهنوز اماده نشدم منتظر باش تا ب یقرار بود ول-

 باشـــــــــــــــــــه زود باش فقط-

 یچ یعنی یوقتو تلف کنم تا بفهمه مردم آزار یاز سر لجش حساب خواستمیم

مانتو راسته سبز رنگ انتخاب کردم با شلوار و  هیکنم  پیت یحساب خواستمیکه تموم شد به سمت کمد لباسام رفتم،م شمیارا

انداختم .فوق  نهییبه ا یبار نگاه نیاخر یکردم و برا یو کفش ست سبز رنگ عطرمو رو خودم خال فیشال سفید و ک

 در اومد. نیکه دوباره صدا شرو تمتو اتاقم راه رف یاده شده بودم ربع ساعت الکالع

 شد رمونیشد د ۸:۱۵ساعت  ـــــــــــــایمان-

  گهیاومدم د نیأه شرو-

 چشم تو چشم شدم. نیاتاق رو که باز کردم که با شرو در

 چه عجب باالخره خانوم اماده شدن-

 گهید میبر یمگه عجله نداشت-

 میبر-

 .میشد نیسوار ماش میکرد یمامان خداحافظ از

 کننیشد بچه ها کلمو م قهیدق۸:۲۰نگاه کن ساعت -

 کجاست؟؟ ییدا-

 ادیگفت خودش م-

 نشونیهم ب یینفره رفت که دا۵ پیاک هیشدم که به سمت  ادهیپ نیاز ماش نیبام تهران همراه شرو میدیبود که رس9 ساعت

 شروع کرد به حرف زدن. غوشیج غیج یبا صدا یدختر هی میشد کیبود تا بهشون نزد

 زمیعز یکرد ریچقدر د نیشرو-

 بهم زد و گفت. یچشمک نیگفتنش گرد شد شرو زمیبا عز چشمام

 شد ریتا رفتم دنبال نامزدم د زمیعز-
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56 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

تو سرشه همون دختره باز به  یبازم نقشه ا میدونستیم ییهمه کپ کردند فقط من و دا نیحرف از زبون شرو نیگفتن ا با

 حرف اومد.

 ینامزد کرد یتو ک نینامزد،شرو یچــــــ-

 شیساعت پ۱ نیهم-

 شمردم و گفتم: متیفرصتو غن کردنیبا هاج و واج نگامون م همه

 هستم خوشحالم که امشب کنارنتونم ایسالم مان-

 کردند. یخودشونو معرف بیه به ترت.همکردیبا لبخند سالم کردند به جز همون دختره که با اخم نگام م همه

 اشکانم-

 امیپو-

 ساغرم-

 بهم رفت و گفت: یسر همون دختره چشم غره ا اخر

 ارامیک-

 خوشبختم -

 نیبا هم گفتن همچن همه

و  رفتیهمش بهم چشم غره م ارایبود،اما ک یخوشم اومده بود دختر مهربون یلیساغر خ م،ازیبام تهران بود ۱:۳۰تاساعت  

نشسته بودم و قرار بود برسونم  نیشرو نی.تو ماشخوردیاز کنارم جم نم نمیکنه،شرو کینزد نیخودشو به شرو کردیم یسع

 خونه.

 نیشرو-

 بله-

 دوست داره ارایک-

 هیدوست داشتن گذر هیاز نظر من  یبه قول خودش دوستم داره ول-

 من نامزدتم یحاال چرا  بهش گفت-

 شرش کنده بشه خواستمیم-

 ینکرد یکار درست-

 وللش بابا-

 سالته۲۷ادم شو نیشرو-

 دمیجوابتو م کنمیفکرامو م-

 پروو-
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57 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 در خونمون ترمز کرد و گفت: یجلو نیشرو

 مادمازل دییبفرما-

 جناب یمرس-

 خواهش-

 داخل؟ ییاینم-

 تو امینگاه به ساعت کن بعد تعارف کن ب هیاول -

 .دادیرو نشون م۲انداختم که ساعت  میبه ساعت گوش ینگاه

 به خاله سالم برسون خداحافظ-

 چشم خداحافظ-

لباس هاي بیرونمو عوض كردم  دهیخونه که شدم به سمت اتاقم حرکت کردم چراغ اتاق مامان خاموش بود پس خواب وارد

 .دمیصورتمم شستم و تخت گرفتم خواب

 فتادیهمش م ومد،چشمامیابم مخو یلیرستوران شدم خ یو راه دمیلباس پوش یبرم سرکاربه سخت دیصبح شد و من با دوباره

لحظه چشمام رفت رو هم که  هی یو به سمت آشپزخونه رفتم، برا نییرو هم وارد رستوران که شدم سرمو انداختم پا

بلند شدم که با  نیاز رو زم عیسر دیخواب از سرم پر گهید نیمحکم و ولو شدم رو زم زیبــــــــــــــــــوم خوردم به چ

 پوزخند معتمد رو به رو شدم.

 .یبا لباسم چکار کرد نیحواست کجاست خانوم بب-معتمد

بود به فنجونش که نگاه کردم  انینما راهنشیرنگ وسط پ یلکه بزرگ قهوه ا هیافتاد، دشیسف راهنیاوه تازه نگام به پ اوه

نشده  یزینشد اصال حقشه پسره پرو چ یکر که رو من خالشده بود رو خودش خداروش یقهوه خال هیچ انیجر دمیتازه فهم

 کنهیهمه غر غر م نیکه ا

 معتمد اصال حواسم به شما نبود. یاقا خوامیمعذرت م-

 شهیلباس من درست نم ی!!!؟با معذرت خواهنیهم یخوایمعذرت م-

 شورمشیـخودم م دیپس بد-

 خانم افراشته. شهیبا شستن پاک نم-

 گفتم: یسردرگم با

 چکار کنمپس -

 .دیمارک برام بخر نیمثل هم یکی دیبا-

 برم آشپزخونه؟؟ تونمیاالم م خرمیچشم م-

 یهاي آشپز گیتو د دینر ندفعهیبله البته فقط حواستون باشه ا-

 حرص نگاهش کردم گفتم : با



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

58 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . دیهاتون نباش گیشما نگران د-

 وارد آشپزخونه شدم. عیبزنه سر یبزارم حرف نکهیا بدون

 ها گیتو د یدفعه نر نیحواست باشه ا گهیپرو به من م پسره

********** 

 ایار

 نشستم. میخنده وارد دفترم شدم و پشت صندل با

 یگرفتیپاچه ها منو گاز م یداشت شیپ قهیتا چند دق یخندیشده م یها چ-نیحس

 شاد شدم هوی یچیه-

 البد قهوه تأثیرگذار بوده.-

 ...دیشا-

 .یزنیمشکوک حرف م-

  نیحسبسه -

 .کنهیتو رو چطور تحمل م ندتیاوه من موندم زن آ-

 .الیواسه و یشد با رحمان حرف زد یکارا کار نداشته باش، برنامه شمال چ نیتو به ا-

 رو اماده کنه. الیو نیاره بهش گفتم تا سوم فرورد-

 چند نفرن میبدون قیفردا به کارکنان بگو دق-

 سالم رسوند ندایل یباشه... راست-

 نرسونه. خوامیم-

 ایار-

 چته-

 د؟یجشن فر میشب بر-

 .کنمیخبرت م کنمیفکرامو م-

 ...یاوردیوال پدر مارو در م یخوبه دختر نشد-

 چه خبره نیبب رونیبلند شو برو ب یزنیحرف چرت م یستادیا نجایا-

 باشه بابا-

 شد. دایپ نیعصر بود که دوباره سر و کله حس۶ ساعت

 سالم -
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 نشد. داتیپ یچه خبره رفت ینیتو آشپزخونه و سالن رستوران بب یسالم من گفتم بر کیعل-

 تو آشپزخونه بودم مامان زنگ زد بهم گفت کارم داره برم خونه -

 چکارت داشت.-

 یخواستگار میقبول کنم بر زدیساعتم داشت باهام چونه م۲کرد،  حتمیساعت نص ۱ کیرفتم خونه اما فقط نزد-

 خب-

 .یخواستگار میم قرار شد فردا شب برقبول کرد-

 یرینشست قراره زن بگ یپس باالخره حرف مامانت به کرس-

 که دمیزن کجا بود هنوز نپسند-

 حرف رو بزنه  نیا دیاوه دختره با-

 اقا شهینوبت تو هم م-

 خدانکنه -

 جشن؟؟ میشب بر یفکراتو کرد-

 امینباشه م ندایاز ل یاگه خبر-

  شیرفته ک ندایل-

 الحمدهللا-

  میخونه حاظر بش میپرو نشو بلندشو بر-

 .گردمیبر م۱۱ساعت  امیم۹اوه چه خبره من -

 باشه-

 ستمین نیرو رسوندم خونش بعد به سمت عمارت پدرم حرکت کردم،اهل  ا نیاول حس میاز رستوران خارج شد نیحس همراه

  یکنم اونم مجرد یخونه تک و تنها زندگ هیتو 

ساعت ۲گرفتم و حدود یا قهیدق ستیدوش ب هیخونه نبود وارد اتاقم شدم اول  یخونه که شدم طبق معمول کس وارد

و طبق معمول  دمیشوار مشكي بود ساعتمو پوش هیبا  یزرشک راهنیپ هی پمیاستراحت کردم بعد شروع کردم به اماده شدن ت

بود و باغ پر  دهیچیتو باغ پ کیباز شد صدا موز موتیا رب درزدم و  یتک بوق دیرسیدم باغ فر ۹عطرمم زدم.رأس ساعت 

 و افراد مختلفي بود. نیماش

 كاري هم به تو ندارم رمیم۱۱من ساعت  نیحس-

 .یبار تکرار کرد۱۰حرف رو  نیشدم ا نیسوار ماش یاز وقت یباشه اریا پدرمو دراورد-

 تکرار کنم . یمجبورم ه یاز بس خنگ-

 من خنگم-
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 کردم  یشوخ-

 شد. دایدختر پ هیکه سر و کله  میچهار نفره نشسته بود زیم هیرو  نیحس با

 ونیسالم اقا-

 تکون دادن سر اکتفا کردم هیجوابشو داد اما من به  نیحس

 و شما؟ دیمن فرنوشم خواهر فر-

 ایار نمیا نمیمن حس-نیحس

 خوشبختم-

 که اومد کنار من نشست. میجوابشو نداد نیو حس من

 ایآشناس اقا ار یلیشما خ افهیق-فرنوش

 هستن our worldرستوران  ریمد-نیحس

 د؟؟یشما کرل والل دی:ببخشفرنوش

 حرفش چشمام  گرد شد. نیا با

 جوابتون رو بدم. نمیبیالزم نم ر،فقطیخ-

 دارن. فیمغرور تشر ایاوه اوه جناب ار-

 اشار کردم که خودش منظورمو گرفت. نینداشتم به حس فشویاراج حوصله

 دیکن میتو رقص همراه دیتونیخانوم م فرنوش-نیحس

 جان نیالبته حس-

 جان نیشد حس شنهادیپ هیبا  عیچه سر هیک گهید نیا

ور  میداشتم با گوش دیکشیجور منو م نیبود حس نجوریهم شهیرقص رفت هم ستیبال اجبار با فرنوش به سمت پ نیحس

 کنارم نشست. یبا کالفگ نیکه حس رفتمیم

 بود. یک گهید نیرقص دادم ا شنهادیغلط کردم پ یوا -نیحس

 نگاش کردم که گفت: شخندین با

 اگه من زن گرفتم... ایازت دور کنم، نگاه کن ار ییجور هیدخترا اطرافتو   دیمن بدبخت با شهیهم یبزن شخندین دیبا-

 گفتم. یبا تحکم خاص زدیغر م نطوریتا فردا هم زاشتمشیم اگه

 نیبس کن حس-

 به سمتمون اومد. یدنینوش ینیس هیبا  یخدمتکار نیح نیهم در

******** 



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

61 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ایمان

جواب بدم برا بار سوم زنگ خورد که خانوم گوهرشاد اومد  تونستمیزنگ خورد ، دستم بند بود نم میبود که گوش۱۰ ساعت

 سمتم و گفت:

 کنمیم زیرو تم زیخودم م زمیجواب بده عز تویبرو گوش-

 

 ممنون -

 در اوردم...سوگند بود. بمیاز ج مویشستم و گوش دستامو

 الو-

 شده یبگو چ ایمان یوا-

 شده؟ یشده تو بگو چ یچ دونمیاوال سالم دوما من نم-

 ؟یسالم خوب دیاخ ببخش-

 یممنون تو خوب-

 خواستگار اومده برام  ایمان یوا میعال-

 .یذوق کرد نقدریخواستگار ا هی دت،واسهیخاک تو سر خواستگار ند-

 خانوم نمیبیتو هم م-

 ؟؟یخواستگار انیقراره ب یعمرا من مثل تو رفتار کنم،حاال ک-

 یباش میفردا شب،دوست دارم تو هم تو خواستگار-

 هیدختر خانوم ک نیا گنیزشته بابا خانواده داماد نم-

 شبه۹ساعت  یتو هم مثل سوگل،خواستگار ینه بابا چه زشت-

 نبود من که رستورانم  ادمیاوه -

 ریبگ یمرخص-

 فعال شهیم یچ نمیباشه بب-

 ینه با ای ییایخبرم کن که م-

 باشه خداحافظ-

********* 

 ایار

 کردمو گفتم: نیرو به حس یکالفگ با
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  میبلند شو بر نیحس-

 کجا بابا تازه اولشه-

 گمیاول و اخر نداره بلندشو م-

 باشه بابا-

 و گفتم: دمیکش ینفس اسوده ا میباغ که خارج شد از

 ومدیخوشم نم ایهمونم نیاز همون اولم از ا-

  شهیشب که هزار شب نم هی یول دونمیم-

 دوباره به حرف اومد. نیتو سکوت گذشت که حس یا قهیدق چند

 یخواستگار ییایباهامون ب دیفرداشب با ایار-

 یواسه چ گهیمن د-

 یدوستم نیمثال بهتر-

 کنمیباشه خبرت م-

  ایمان

زنگ  میبار گوش نیهزارم یاز دستش کالفه شدم،برا گهید زنه،یزنگ م قهیصبح تا حاال سوگند پدرمو در اورده دم به دق از

 خورد.

 ســــوــگنـــــــــد-

 ایمان-

 شده باز؟؟ یچ-

 بپوشم یبه نظرت من چ-

 رو بپوش. دتیسف یکت و شلوار مشک ،همونیسوگند بخدا کالفم کرد-

 یهمونو بپوشم مرس خواستمیخودمم م-

 سرم. ختنینزنگ جان من تو آشپزخونم کارا ر گهیسوگند د-

 ؟یگرفت یمرخص یباشـــــــه،راست-

 .کنمیبا معتمد صحبت م رمینه االن م-

 باشه پس فعال-

 خداحافظ ایزنگ نزن گهید-

 تماسمو قطع نکرده بودم که معتمد وارد آشپزخونه شد و توجه همه بهش جلب شد. هنوز
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 .دیسالم خسته نباش-معتمد

 به حرف اومد. یلهراسب یگذشت که اقا یا قهیتک تک جوابشو دادن چند دق همه

 معتمد. یشده اقا یزیچ-

 از قبل اطالع بده. ادیصبح حرکته هرکس م 8ساعت  دیع ختم،سومیستوده برنامه شمال رو ر یاقا شنهادیبه پ -

 .شنیم ادیز ایمشتر دیاقا تو ع یول-یکمال یاقا

 داره؟؟ یصحبت یکس میبر یمسافرت هیدوست دارم امسال با هم -معتمد

  ریخ-یقاسم خانوم

 صداش کردم. یبلند یافتادم، با صدا یمرخص ادیمعتمد خواست از آشپزخونه خارج بشه که  یاقا

 معتمد یاقا-

 سمتم برگشت و گفت: به

 بله خانوم افراشته -

 .ستادمیبه سمتش رفتم و رو به روش ا اروم

 برم خونه7ساعت  تونمیمن م-

 ریخ-

 برم. دیدوستمه با نیبهتر یمعتمد لطفا اخه خواستگار یاقا-

 .دیباش دیمنم قراره زود برم شما با ستشین نیامروز حس-

 هم هستن هیهستش، بق یخب خانم گلستان-

 و گفت: دیکش یمعتمد اووف بلند یاقا

 امشب نیباشه فقط هم-

 ممنون-

 جوابمو بده از در خارج شد. نکهیا بدون

** 

 .دمید ینهار خور زیم یرو یادداشتیاز مامان نبود وارد آشپزخونه شدم که  یبود که وارد خونه شدم.خبر7:30 ساعت

 تا شب اونجام ایب یرفتم خونه عمت تونست سالم

 یزایمن هنوزم نتونستم ببخشمشون...سرمو تکون دادم تا به چ یکنه،ولیرفت و امد م ایبا عمه مح یادیروزا ز نیا مامان

نشستم،موهامو   نهییدوش ربع ساعته گرفتمو و بعد جلو آ هیسوگند فکر کنم. یبه  خواستگار دیفکر نکنم.االن فقط با هودهیب

مانتو جلو بازم  هی دیسف نیشلوار ج هیبا  دمیرنگ پوش یصدف کیتون هیماتم کردم،  شیارا هیکه لخت شدن  دمیسشوار کش

بفرستن.حاضر  نیماش هیمحل و گفتم  سیسرو یرنگ.تلفن خونه رو برداشتم و زنگ زدم به تاکس یشال صدف هیبا  دمیپوش
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افتاده  نمیاسکر یرو نیشرو مبلند شد.اول فکر کردم سوگنده اما اس میزنگ گوش یبودم که صدا ستادهیا اطیو اماده تو ح

 بود.

 الو -

 ایسالم مان-

 شده،صدات چرا گرفته اس؟؟ یزیالم چس-

 !؟ییکجا-

 .شهیسوگند امشب خواستگار شیبرم پ خوامیاالن خونم اما م-

 اهان باشه...-

 زل زدم خواستم بهش زنگ بزنم که آژانس اومد دنبالم. میکه قطع کرد با تعجب به گوش یبهش بگم کارم داشت اومدم

وارد  جانیباز شد.با ه یکیدر با صدا ت دینکش هیرو زدم که به ثان فونیسوگند بودم زنگ ا یدر خونه پدر قهیدق8:40 ساعت

 برم که سوگند صدام کرد. اطیخونشون بودم اومدم به سمت گلخانه ته ح نیدلنش اطیخونه شدم عاشق ح

 انیرفتن به گلخونه رو بزار واسه بعد االن مهمونا م ایمان-

 و گفتم : دمیخند یبدجنس با

 خواستگار ایمهمونا -

 نکن جان مامانت  تیاذ ایمان-

 .دمیبهش رسوندم و گونشو بوس خودمو

 منم از دستت راحت شم. یو تو ازدواج کن دیبش گهینگاه عاشق هم د هیدر  کنمیسوگند دعا م-

 یشد ریپس از دست دخترم س-

 که استرسش کم شه. کنمیم یشوخ یریسالم خاله اتي نه بابا چه س-

 بفرما داخل زمیعز یخوش اومد-یات خاله

با لبخند بهش سالم کردم که با خوش  دمی)پدر سوگند( رو د یانیک یو با سوگند وارد سالن شدم.که اقا دمیخاله رو بوس گونه

 کرد. یجوابمو داد و باهام احوالپرس ییرو

 مانتوتو بده من  ایمان-سوگند

 از تنم در اوردم و به دست سوگند دادمش. مانتومو

 سوگل کجاست؟-

 زمیخونه خالشه عز-یات خاله

 مبل تک نفره نشستم که سوگند اومد کنارم نشست. رو

 ایمان-
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 جانم-

 استرس دارم.-

 یواسه چ-

 نکن... تیاذ-

به استقبال خواستگارا رفتن اما من همونجا  یانیک ینذاشت سوگند ادامه حرفشو بزنه،خاله و سوگندو اقا فونیزنگ ا یصدا

 مبل نشستم. یرو

 ها نداشتم. افهیبه ق یاما دسترس دمیشنویم صداهاشونو

شد  یخال هویمعتمد ته دلم  یاقا دنیمبل بلند شدم که با د یگذشت که باالخره وارد سالن شدن از رو یبه احوالپرس قهیدق2

 سوگند... یاومده خواستگار ایار یعنی

 به خودم اومدم. کیخانوم ش هی یصدا با

 زمیسالم عز-

 .دیخوش اومد یلیسالم خ-

 حسین ستوده رو دیدم اونم متوجه من شد و به حرف اومد. هویکنم که  یانداختم که باهاشون احوالپرس هیبه بق ینگاه

 ن؟یخانم افراشته خودتون-

 روح زدم و گفتم: یب یلبخند

 ستوده خودم هستم یبله اقا-

 جان ایمان دیشناسیشما همو از کجا م-یات خاله

 معتمد هستم. یآشپز رستوران اقا-

 د؟یخواهر سوگندجان هست میچه خوب پس آشنا در اومد-خانمه همون

 دوستشم. ریخ-

رو مبال نشستن،اما من  حس بد ته دلم هنوز وجود داشت.اروم خودمو به سمت سوگند که  ییآشنا نیزده از ا جانیه  همه

 .دمینشسته بود کش میحاال اروم و خانوم رو مبل کنار

 سوگند-

 ایجانم مان-

 داماد کدومشونه-

 هیهمون کت و شلوار مشک-

 وونهیخدا من چم شده نکنه د یستوده لبخند رو لبم نشست،وا یکت و شلوار مشک دنینگاه کردم.با د ایسمت ستوده و ار به

 ایتا حاال معتمد شد واسم ار یشدم از ک



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

66 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

خند اومد کنارم هاروتعارف کرد با لب ییچا یوقت ارهیب ییچرخید وسوگندم رفته بودچا یمختلف م یسرموضوع ها بحث

 نشست پدر ستوده شروع کرد به صحبت کردن.

 یخواستگار مونیسرموضوع اصل میخوب بهتره بر- 

 دیاریصاحب اخت دییبفرما-یانیک یاقا

 میشناسیروم گهیما دورا دور هم د یانینظرلطف تونه،خوب جناب ک-ستوده  یاقا

 دخترشما عروسم بشه خوشحالم  نکهیازا

 بهتر از پسر شما اما نظر سوگند نظر من و مادرشه یوال ک -یانیک یاقا

  میبزن مشونیجوونا برن حرفاشونو بزنن تا بعد ماحرفامونو با توجه به تصم نیا دیدیاگه شما اجازه م-ستوده یاقا

 اجازه ما دست شماست قربان- یانیک یاقا

 بعدروبه سوگندگفت: 

 کن ییروراهنما نیسوگندجان اقاحس -

 یواقا یانیک یرفتن اقا رونیاونا از در ب یبرن گلخونه  وقت خواستنیسوگندبلندشدوباخجالت سمت دررفتن فکر کنم م 

 :ابلندشدوگفتیمشغول صحبت شد  تو فکر بودم که ار نیهم  بامادر حس یستوده شروع به حرف زدن کردن،خاله ات

 کجاست؟ ییدستشو دیبخش -

معتمدبده منم بلندشدم وراه افتادم سمت  یرونشون اقا ییدخترم دستشو اجانیگفت مان هم نه گذاشت نه برداشت یات خاله

 :اگفتیدنبالم  وسط پله هاار اهمیکه طبقه باالبودوار ییدستشو

 .نمتینجاببیوامشب ا یدوست سوگند خانم باش کردمیفکر نم -

 رونشونش دادم و در ادامه حرفم گفتم: ییستوده خواستگار سوگند باشه  دستشو یاقا کردمیمنم اصالفکر نم-

 ؟؟ گهید نیراه برگشتوبلد -

 بله-ایار

 خداروشکرو -

بعدحدود  کردمیرونگاه م هیبق لکسیر کردومنمیامد وبااخم نگام م ایبعدار قهیچنددق هیبق شیاومده رو برگشتم و رفتم پ راه

 کردیسوگندستاره پرت م یاومدن چشما نیدقیقه سوگندوحس 45

 شد؟ یخوب چ -ستوده یاقا

کم وقت  هیمن  دبودگفتیکه واقعاازش بع یسوگند با خجالت میبالبخندبه سوگندنگاه کرد همه منتظرجواب مثبت بود نیحس

  خوامیم

 با تعجب نگاهش كرد اما من خندم گرفت. نیحس

 ؟یخوایچقدر وقت م زمیالبته عز -ستوده یاقا
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 هفته  هی -سوگند

 به سمتم اومد و گفت ایموندنو بعد رفتن موقع رفتن ار گهیکم د هی خالصه

 اخانومیمان نمتونیبیفردام-

  

 معتمد یالبته اقا-

 شدم . هوشیساعت و...ب میلباساوتنظ ضیخونه شدم وبعدتعو یازهمه راه یخواستگارا رفتن منم باخداحافظ نکهیبعدازا

  ـــــایآر

*********** 

کنــــم بــــعد از مراسم خواستگاري از  ٺقـــهوه درســـ نیتا براے خودم و حــــس ردمڪ ڹســــاز رو روشــ هۅقه

 ذاشـــتمڱ نےیدوتـا فنجون قهوه رو تو س ــمیبرس رانۅتا بـــا هم به حســاب رسے هاے رست نجـــایا ادیخواستــم ب نیحـــــس

 گفتم نیاز فنجون هارو برداشـــتمو رو بہ حــس کےی زویگذاشتم رو م نےیرو بہ تي وي رفــتم س اناپہڪ ٺو ب سم

 اونجا چے کار مےکرد ایمــــن نمے دونم مانـــ-

 ایافــــراشتہ شده مـــان مۅتا حاال خـــــان ڪیاووو از -ــنیحس

 گفت: ہڪ ردمڪگشتم چپکے نگاش  بـــــر

 نـــزن مارو  میخب بابا تـــــسل-

 ازش خواستہ ک تو مهمونے باشہ مثل من که از تو خواستمالبد اون  گندهۅس ٺدوس گہیگفت د خودش

 آهــــــا-

 از قهوه ام مزه کردمو بہ فکر فرو رفتــــم  یمڪ

 ـایمـــــانـــ

*** 

 مامان بود دمیدر اتاقم از خواب پـــــر یصدا بــــا

 برے سر کار یخوا یبلند شــــو دختر مگہ تو نم ایمــــان ــــایمــــــــان-

. 

 ۍروے عسل هڪآخـــــــــــــخ کمــــــرم واے مگہ ساعــــت چــنده برگــــشتم ساعتـــے  ـــنییاز ســـر تخت افتادم پا هوی

اتـــاقم اصال  ـــےیدستشو یتو دمیبلند شدم پـــر عیبـــــود ســــر8:00تختم بود نگاه کردم اِے واااے ساعت ــنارڪ

 د ب سمت در خونہ رفتم ک مــاـمان صدام زدچطور امــــاده شدم زو ــــدمینفهم

 کنے یلقمہ بخور دختر ضعف م نیصـــبر کن ا ایمان ایمان-

  خورمیم زےیچ ین مامان مرسے تو رستوران -
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 ٺبود باالخره ساع کمیو آدرس رستوران رو بهش  دادم از شانس گند من تراف ردمڪتاکسے دربس  رونیخونه زدم ب از

خواستم برم داخل  ہڪ نیب رستوران بدو بدو وارد رستوران شدم و ب ستم ورودے اشپز خونہ رفتم هم دمیرس میهشت ون

 دمیب چے خوردم د نمینابود شـــــــد سرم بلند کروم بب نمیدماغ نازن خبر خورد كردم اخــــــــــــــ مڪمح زیچــــــــ هیب 

اخم  هیکنم جریان چیه  با  یباهاش برخورد م یجور نیباره کہ ا نیدوم نیاقاے معتمد جلوم بود بد بخت شدم ا یاِےوااا

 صورتم گرفت وگفت یرومچش بود جلو متیگرون ق تیساعت استر یدستشو که  ظیغل یلیخ

 دیداشت ریساعت تاخ میامدنہ خانم شما ن ارڪچہ وقت سر  نیا دیبگ شہیخانوم افراشتہ م -ایار

 خواب موندم خوامیمعذرت م دونمیبــله م-

. 

 تکرار نشہ خانوم-ایار

 تکون دادم هنوز از کنارش رد نشده بودم که دوباره گفت سرے

. 

 درضمن صبحانہ من فراموش نشہ-ایار

 نـــشہ شۅدرضمن صبــــحانہ من فرام-ــــــــایآر

. 

 ٺرد شــــد و بہ سم نارمڪبا پوزخند از  ہڪبهش بندازم،  ہیڪت ہیبود برگشتم  ـــاهیس ټبابا رڪنو ہیک گــــہید یڹاَه ا اَه

همہ با لبـــــخند  ـــــردمڪاعـــالم حظور  ییبلند باال ماڶوارد اشپز خونہ شــــدم با َســـــــ  ـــوانہید فتہیدفترش رفت.خودش

بشم  ارڪ ݪمشغو نکہیحالم خوبہ قبل از ا ہڪمنم در جــــــوابشون گفتم  ہڪ ڹدیو حـــالمو پـــــرس ݩدجـــواب سالممو دا

بـــودم  جاتیسوپ سبز ـــدنیدر حال چش ݩببره واسشو نہڪمعتمد رو امـــاده  ییگفتم ک صبحونه اقا مالےڪ یب آقا

 خودمون( یایست)همون ار فتہیخود ش یابـــــلہ اق دمیبرگشتم د جبٺۼپشت سرمه با  کےی ردمڪاحساس  ہڪ

 دیامرے داشت دییبفرما-

 کمالے یینه اقا دیاریونمو بکنم گفتہ بودم شــما صبح ـرڪف-ایآر

 فقط وفقط کار در اشپز خانه ست ݩمـــ فہیوظ نۅمعتمد چـــ یاشتباه اس اقـــا رتونڪف-

 خرفم اخــــــماش رفت توهم. نیا بــــا

 دستور دستور  مـــنہ ـــنجایبهتون نگفتن ا ہیبــق-ــایار

 دستور دستور فرمانده باشه ہڪرستوران ساده اس نــہ قلمرو حکومتے  ی ـــنجایا-

 فرمانده رو دارم مڪح نجایخــب منم ا-ایار

 میالبد مـــاهم سربازاتون هست-

 دیشیکنانم محسوب م ارڪشــما  ر،ینخ -ــایار

 چقدر پروه  نیا اووووف
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 ن؟یگفت یزیچـــ-ایار

 برم ب کارام برسم دیشرمنده با ریخ-

 بفرمایید-ایار

 بــــود دایزنگ خورد خـــالہ ش میرد شدم گوش ایار نــارڪاز  تا

 جـــــــــــــونم خــالہ-

 خوبے؟ زمیسالم عز-

 شده خـــالہ؟ یزیچ یمـــرس-

 نــہ خـــالہ نــترس، فقط...-

 فقط چـــے؟-

 چش شده؟ دونےیتو م  ــشہیم رهیجا خ یتو خودشہ، همـش به  ہیچــند روز نیشـرو-

 ب من نگفتہ یزینــه خالہ چ-

 دردشو ب تو گفتـہ باشہ دیشا نیهست یمیگـــفتم شما دوتا باهم صم-

 ـپرسمیم لشویامـشب امــد دنبالم ازش دل -

 زمیمــرسے عز-

 خالہ جون نمیڪخواهش م-

هم  یفکر ہی ــدیشدم، با ارمڪ ݪبدون توجہ بهش مشغو کنہیداره نــگاه م ــایار دمید ہڪ بمیگوشے بزارم تو ج امـــدم

 بچہ.... نیچــشہ ا یعنیکرده  ریدرگ رموڪف یڹبکنم. فعال شرو ایار نیواسہ ا

. 

  ظرشٺمن سادمیوا شہۅگ هیبود رفتم   ومدهیهـنوز ن یڹشــــرو ݩرویبود از رستوران امــــــــــدم ب ازدهی ٺســـاع بایتــــقر

 ټداش هڪ دۅب ـــــایاَه  با بستہ شدن در رستوران برگشتم طرفش آر ومدیخراب هنوز ن لهڪ نیشد و ا۲۳:۱۰ ســــاعت

 هی ردڪحتے ن نـــجامیمن ا دیبشهههه،د وفتشڪبـــــــــود  ڪیمش یفرار نشیاووووف ماش نش،یسمت ماش رفتیم

 فتہیخودش نہڪخداحافظے 

 ا؟یمانــــ :نیشرو

 یسفید با  دهڪیچرو راهنیپ هیچــــرا انقدر داغونہ  ڔپس نیخودشہ آخ اخ  ا دمیبرگشتم د نہیروۺخــو صدا  ڹـیا عهههه

تو بغلش آخ  دیمنو کش ـــهوی هڪ سادمیشده بــــود رفتم سمتش و رو به روش وا دهیموهاشم حـــسابـــے ژول تونڪشلوار 

 استخونام لہ شد ردمڪاحساس 

گوشش آروم منو  ریز زدمیجا م نیرنہ هموگ ستیبغل کرد معلومہ حالش خوب ن  ابونیبه چہ حقے منو وسط خ نیا اصال

 و بهم گفت: رونیب دیاز بغلش کش

 ؟یخوب-نیشرو
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 منتظرتم نجایسه ساعتہ ا ییمعلومہ کجا چیه  یمرس-

 :ٺجونــے زد و گف یب لبخند

 منتظر شمام نجایا ازدهیربع به  هیخانوم خوشگلہ من خو از - نیشرو

 یجـــد-

 میبـــر دیبلہ حاال هم بفرما-نیشرو

بود  دستش هم  رو  رونیپاش ب هی نیپاش داخل  ماش هی ستادهیا نیتو در مـــاش ـــایاوه ار ردمڪپشت سرم نگاه  برگشتم

 نیبہ سمت ماش نیزدم با شرو ایپوزخند رو بہ ار هیشدن دستم  دهیشڪزده بـــود با ݪز نیوبہ منو شرو نیکاپــوت ماش

 رفتم 

 ب زبون اوردم رمڪشدم و ف  سوزڪباتعجب ســـوار ل و؟ڪخودش  نیپس ماش ستیخودش ن نیکہ ماش نیا اِ 

 یند نےیریش ہڪ گےیب مانم یدیخر دیجد نیاے ناقوال ماش و؟ڪخودت  نیپــــس ماش -

منم دست خوشه چون الزم داشت  نیدوستمہ ماش نیماش نیا رینہ خ ،ڪوروج ریزبون ب دهن بگ قهیدق ہیاوه -نیشرو

 بردش

 خسته شدم یلیامروز خآهـــــــا ، آخ -

 خـــانوم یخـــستہ نباش-نیشرو

 کنهیمو در م یخستگ ۍاالن چـ یمےدون-

 چــے؟- نیشرو

 خوشمزه دعوت کنه یبستن یجــون منو به  نیشرو ہڪ ــنیا-

 چشه نمیبب خواستمیداده بودم م ݪبهانہ بود  چون بہ خالہ قو یبستن

 بدم ب شما؟ دیبه چہ مناسب با یبستن-نیشرو

 خوادیمگه مناسبت م سیخسوا -

 میبــاشہ بر ۍول امیاز پس زبون تو برنم هڪمــن -نیشرو

...... 

 میولے بـــــــاشہ بر امیاز پس زبونتو برنم هڪمن -نیشرو

 ݪــــــــــــــویا-

 دایبستنے فروشے پ هیشهر  نییبہ زور پا ݩبستہ بود ۍمغازه هاے بستنے فروش ثرڪاصال حواسم بہ ساعت نبود ا خخخخ

 میردڪ

 دیبفرما-نیشرو

 و نشستم دمیشڪاز صندلے هارو عقب  یڪی میرفت یفروش یو به سمت بستن ــمیشد ادهیباهم پ ییدوتا
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 سفارش بدم یخوریچے م ایمـــان-نیشرو

 بستنے توت فـــرنگے ہیامممم -

جا تو خودش بود و  نیتا هم میبود نیپسر چــــشہ کل راه که تو ماش نیداد و رفت آخ خـــدا ا انڪســرش رو ت یڹشــــرو

 بفهمم چشہ دیبــا ټساک

ظرف بستنـــے توت فرنگے جلوم قرار گرفت ســـرمو بلند کردم و بهش لبخند زدم صندلے  یبودم کہ  راڪف نیهمــ ټۅ

 جلوش گذاشت  جیاب هو وانیل ہیعقب و نشست و  دیمنو  کش ییرو به رو

 نگرفتہ ۍچرا برا خودش بستن نیا اِ 

 و؟ڪخودت  یپس بستن -

 خورمینم یمـــن بستن -نیشرو

 چـــرا اخہ؟-

 ندارم یلیچــــندان م-یڹشرو

ندارم نکنہ   لیاالن م گہیم ہڪنداشت ازش بگذره چے شده  انڪبود ام ۍعاشق بستن نیکردم اخـــہ شرو عجـــبټ

 خورده ۍعشق ټسڪش

 ن؟یشرو-

 جـــونم  -نیشرو

 اتفاقے افتاده؟-

 چـــہ اتفاقےنــہ مثال -نیشرو

 رفتہ ردهڪ ټچه مے دونم البد طرف ول-

 کرد وگفت:  یخنده ا ڪت

 باشم زایچ نیاهل ا ادینــہ بابا ، اخہ ب مـــن م-نیشرو

 تو خودتےو.... نقدریپـــس چـــرا ا-

 خــــدا یوااا

 ادیداااره از دمـــاغت خـــون م نیشـــــرو-

 ݪبدون توّجہ ب من دستما زهیبر زیم یرو جیاب هو وانیاز جاش بلند شد که باعث شد ل عیدفعہ هول شـــد و سر ہی نیشرو

 منم بلند شدم وبہ سمتش رفتم.، دیدو نیرو برداشت و بہ سمت ماش زیم یرو اغذےڪ

 نی، شرو نیشرو-

-............ 
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قرار داد و  شینیب یو رو  ردڪ سیبرداشت ودستماال رو خ نیاب از صندلے عقب ماش یبطر هینگفت رفت  یزیچ بازم

 سرش و باال گرفت.

 ستمیمگہ مـــن باتو ن نیشرو-

 ادهیاثرات خستگے ز اینترس مانــ-نیشرو

 ن؟یمطمعنے شرو-

 اره -نیشرو

 ...ہیچ نیمشکل شرو دمیکوفتم شد ولے من هنوز نفهم یبستن نیهارو حساب کرد اخــرم ا یرفت پول بستن نیشرو

  ایمان

 میحس ناخوش خته،یبهم ر میو ناخوش میروزه حس خوش کشم،چندیم یکالفه اه شم،یم داریاز خواب ب میآالرم گوش یباصدا

 شید،اخــــــیونه اسفندهه و امشب ع ستیامروزب دهیبخاطر ع میچشه وحس خوش دمیهنوز بعد چند روزنفهم نهیبخاطرشرو

  رسونمیو خودمو م شمیحاضرم یضرور یبعدانجام کارا  رمیم Wc. به سمت میرستوران ۳امروز فقط تا ساعت 

 .میهمه دورهم صبحانه بخور ادقرارهیروزسال به حساب م نیاخر نکهیا لیرستوران امروز به دل

باهمه صمیمي شده بودم پویان رستمي هم خودش بعد اون  گهیرستوران که شدم شروع کردم به همکارام سالم کردن د وارد

 زارم،یبارمه که پامو اونجا م نیاول میرستوران رفت یبه سمت طبقه باال یماجرا استعفا داد با خنده و شوخ

 کردنیبود.داشتن با هم صحبت م نیبودوکنارش حس زنشستهیراس م گشتمیامیباچشم دنبال ار  میقراربوداونجاصبحانه بخور

 .زدنیحرف م یراجب چ دونمینم قیداد،دقیم حیرو براش توض یهم داشت مسئله ا نیو انگار حس

 یاون مانکن از خود راض یجواب سالممو داد ول یباگرم نیبهشون کردم که  حواسشون  به من جلب شد.حس یسالم اروم 

کردبه  اشروعیشده بود.ار دهیچ هیگفتم مانکن  بعد ازخوردن صبحانه که به کمک بق یخشک وسرد سرتکون داد.اوه چ

 صحبت کردن.

 یکه قبال گفتم برا د،همنطوریروشروع کن یسال خوب دوارمی. وامگمیم کیتبر شیشاپیاول از همه سال نو روبهتون پ-ایار

 . دیاریبا خودتون ب دیتونیهمراه هم م هیبه من اعالم کنن،  انیکه م ییشمال کسا میبر دقرارهیع التیتعط

رو هم با خودم ببرم،  نیشرو تونمیاگه برم م یبرم ول خواستمیهمه خوشحال شدن من که نم ایجمله اخر ار نیباا

 لیاز االن ذوق دارم.به دل ک،ینزد یالیفام  یبرا ینامزد هی شه،یدنامزدیدوم ع ادچونیم ادسوگندمیاحتمال ز ـــــــــه،بهیعال

شمال هستن فردا  هیکه پا ییو اخر سر قرارشدکسا  ایافتاده بودگردن ار شمال یبودکارا شینامزد یرکارایدرگ نیحس نکهیا

تمام  یزودساعت کار یلیسرکارمون وخ میاجازه رفتن صادر کرد همه رفت ایار نکهیبعد از ا رنیبگ اتماسیبا ار

تاپ  هیحموم مفصل  هیوبعد دمیظهربه خونه رس می. ساعت سه ونمیاز رستوران خارج شد گهیسال نو به همد کیشدوبعدتبر

کردچون  دارمیب نیریعصرمامان ش به خواب رفتم ساعت شش سیخ یوباموها دمیوشلوارک قرمزخوشگل پوش

نبخشمشون.  تونستمیتاابدکه نم امیکم کوتاه ب هیگرفتم  می. تصممیکنارشون باش لیخونه پدربزرگم و سال تحو میقراربودبر

 دمیپوش  ییطال فیوکفش وک دیبودمش باشلوار و شال سف دهیخر تازهرنگمو که  ییبعدشستن دست وصورتم مانتو طال

 کردم. ساعت هفت غروب بود که از اتاق خارج شدم. لیتکم پمویرنگ ت ییطال شیباارا

 مامان جون میبر-

 دنبالمون ادیم نیامیبن زمیعز-
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 .یزحمت داد نیامیمامان چرا به بن میرفتیخودمون م-

 دنبالمون ادیخودش اصرار داشت که ب-

... 

 ایمان-

 جانم مامان-

 خونه  باباجون ییایب یخوشحالم که قبول کرد-

 ...نمشونیبب خوامیمنم خوشحالم که م-

از  ݧمـــــامـــان زنگ زد وگــفت دم در منتظرمونہ  همراه مــامـــا ۍشۅبـہ گــ ݩـیامیساعت بن میاز گذشت نـ بـــــعد

 دمشیسـہ سالے که ند نیداده بود اوه تو ا ہڪیبلندش تـــ ۍشاس نیکـہ به مــاش دمیرو د ݧـیامـــیبن ݩرویب ــمیخـــونــہ زد

 شــده بود.تـا چشمش بہ ماخورد با لبخند بسمتمون امـد. پیاالن خوشت یشلختــہ بود ول الا قب ـادمہی ـردهڪ رییچــقدر تغ

 ݩســـالم زن عـمو جـا-نیامیبن

 دلــم زیســالم عز-نیریش مامان

 سالم-

 میکــرد ٺــاریخانوم چــہ عجب ما شمارو ز ایبـــہ سالم مانـ-نیامـیبن

 نیامیبن ـردےڪ رییسال چـــقدر تغ3 نیتـــو ا-

 شـــده هاا ݩســالمو22شــدم  ۍمـــرد گہیبـلہ د-نیامیبن

 ردهڪن یرییتغ ـہڪ ٺبنظرم اخالق-

 هستن ایمادمازل مان ݩدیهــمہ منتظر د دیبـهتره ســوارش-نیامیبن

و من فقط  ټگفیم امونیاز بچگ نیامیکردن،بنیصحبت م گہیبا هم د نیامیکرده بودم و مامان و بن ٺوڪس ریمس ۍطــ در

 ݩجــایه ییجورا ہیم،یوارد عــمارت شد نیبا ماش هڪفقط زمـــانے بہ خودم امدم  میدیکـے رس دونمی. نمزدمیلبخـــــند م

ا سـ ݩدنشوید ݪزده بــودم بعد ســہ سا  ـختہواقعا

گـــام  ڹآروم بہ سمتشو ،آرومݩبـہ جــز بابا جــو دمید ټدرب بزرگ عمار ۍهمہ رو جلو میشد ـــادهیکــہ پ نیماش از

 .ردنڪ کیبه سالم و عل ردڪوشروع  دیبهشون رس ݩجلو تــر مـ ݩماما ـہۍڪجـــور داشتمیبرم

 ہیوشروع کرد بہ گـــر دیشڪب اغوش  ۅمــن عیســـر اوردیطاقت ن گہیعـــمہ د دمیرس ہڪ ٺعمار یپلہ ها ۍجـلو

 ݩو اسممو صدا زد ردنڪ

 یامـــد ہڪ ۍ..مرسزدلمیعز ایمان-عمہ

ا گـــر-  ....عمه جوندینکن ہیلطفا

 ایمان-
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عـمو افتاد،واے خــدا  ٺو چشمم بہ قام ݩرویبابام،از بــغل عمه امدم ب یصدا ہیشب ییشناختم،صدایصــدا رو خــوب م ڹــیا

 باباشده. هیحامد چقدر شب ۅعم

نالہ کنان  ختن،یبہ ر ݩردڪشروع  امڪو اش رمیبغضم رو بگ ینتونستم جلو گہیداختم، دمعطلے خودمو تو بغلش ان یب

 گــفتم:

 ۅعمـــ-

 زمیجــانم عز-حامد عمو

 هق هق گفتم: با

..عمو حامد فقط بگو ؟یــردڪ غیاغوش بابامه رو ازم در ہیکه شب یاغوش ݪچــرا سہ سـا دهیبابام رو م ۍبــو ټبـلغ-

 چــرا؟

 بود. ـردهڪ سیعمو حامدم شالمو خ ۍنداشتم،اشکا ستادنیا ینا گہید

 شہیهم بد م ایمان ݪبسہ االن حـا ݩکـرد ہیگـر زمیحامد عز-عمـہ

 رفتم. ݩعمو  بهنوش و مهرانا و مهرا ݩز ټعمو جــدا شدم و بہ سم از

 پسر عمو حامده[  نیامیو بن ایعمه مح ی]مهرانا و مهران بچه ها

 #چهل_دو ٺادامه پار در

 دو-#چهل ٺپــــــار

بغلم کرد و   یو چرک افتاده بود ب ارام نیبود فقط کـنار لبش چ ردهڪن ادےیز رییتغ ستادمیزن عمو بهنوش ا یرو بہ رو 

 گفت:

 ۍماشاهللا چقدر خانوم شـــد زمیعز ۍبہ خونت خوش امــد-عمو ݩز

 زدم گفتم: یلبــــخــــند

 ممنون زن عمو -

مهرانا رو  ردمیڪم یاز همه باهاش احساس راحت شتریکہ ب یو کس امیبچگ یبـــود همباز ــستادهیمهرانا ا ۅزن عم ٺجف

 بغل کردم که کنار گوشم گفت:

 مےیقد قیرف یمعرفتیب ۍلیخــ-

و همہ  شہیمثل برادر نداشتم دوسش داشتم اونم هم شہیبـــود همــ ݩمهـــرا یبعد ینفــر ردمڪنگاش  لخټلبخند  ہیبا  فقط

 ټجــا هوامو داش

اصال با امدن  یمارو قـــدم رو تخم چشم ما گذاشت ۍشیعمارت درو یمنور کــرد یخوش امد ایمان یبـــہ ابــج -ݩمهرا

 شما....

تو  یخوش سر و زبون ݩـیهنوزم ا ،یجـــور حرف بزن نیتا فردا هم یخوایپسر اگہ بزارمت م رینفس بگ ڹمـــهرا یوااا-

 یدار
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 نذاشتن نایکنم کــہ ا ݪگرم تر ازت استقبا یلیخـــ خواستمیم ۍدیــلہ کـــہ دارم تازه کجاشو دبـ-مهران

 گفتم:  ردمڪبود نگــاه  ستادهیو ب دختـرے کـہ کــنار مهران ا دمیخند

 و دارم ۍــسڪبا چہ  ےیافتــخار اشنا-

 باز کــنہ وبگہ خودش گفت: ݩمهران بخواد دهـ ـہڪ نیاز ا قــبل

  ݩهستم نامزد مهرا ازینـــ-دختره

 ۍواے مهـــران باالخره زن گـــرفت-

 میبود بابا هنوز نامرد ـجاڪزن - ݩمهـرا

 ݩمـــــهرا-ازینـــ

 زمیعز یټخوش حالم از اشنا ݪهر حا ست،بہیادم بشو ن نڪ ݪمهران رو و ــنیا-

 جـان ایمان نیهمچن-

 داخل دییبفرما دیهنوز سر پا هست ـہڪشما -عمه

. آخ قربونش برم تازه دیباریگذاشتم داخل سالن با عکس بزرگ باباجون رو به رو شدم غرور از عکسشم م ہڪ پــامو

 ازش دلخور بودم ہڪ نیچـقدر دلم براش تنگ شده بود با ا فهممیم

از  ۍامـّا خــبر شہیم ییرایشکل ازمون پذ نیو بہ بهتر مینشست ݩسالــ یسلطنت یمبال یرو ہڪاے بــود  قهیدق ستیب

 باباجون نبود

 به سمت مهرانا که کنارم نشسته بود خم شدم و صداش زدم اروم

 جانم-مهرانا

 جاست؟ڪباباجــون -

 ادیاالن م زمیتو اتاقشه عز-مهرانا

 کہ.... دونہیم-

 سالم-

ت سمت صدا برگشتم خودش بود با اون صداے مقتدرو مغرورش همه ب احترامش بلندشدن، مامان بہ سمتش گام برداش بہ

قدم.با سلقمہ مهرانا بہ خودم اومدم وبہ سمتش رفتم و مثل مامان بوسہ اے بر  کیاز  غیو بوسہ اِے بر دستش زد اّما من در

مبل  ۍدوباره روے مبل کنار مهرانا نشستم و باباجون هم مقابلم رو میحرفے،فقط بہ هم زل زده بود چیدستش زدم بدون ه

 خودم بـودم یمتوجہ نگاه هاے باباجون رو نیح نیالبته در ا ۅشدم   ݪمشغو هیزدن بق دینشست.منم به د ۍتکـ

 زیعز شیپـ ݪکہ تا چند سا ینخود دلم براش تنگ شده بود مــــــن هیآقاجون قــــد  ڣنره طــر اٺ کـردمیم ݪروټکن نـگاهامو

 نیخواستہ پــدرم بود و ا ہیگرفته بود  امـــا چاره چـ ردنڪکـارے کـہ  ـــــنیبودم ،دلـــم از ا ۅݧاقـا جــ ۍدردونہ 

 دونمیبودم هییي فقط نم دهینکش یسخت هڪمنـے  میکہ انقدر وابستہ خانواده پدر ـــنخواستش صدمہ رسونده بــود بہ مـ

نگاه  ہیمــثل قبل بـا قایوقته ب اقاجـــون زل زدم اونم دق یلیخـــ دمیبہ خودم امدم وفهم نیامیبن یباصدا شہیم یاخـــرش چ

 مهربون چشم دوخته بود بهم
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 کن دختر ایحـ یاقــاجون باچــمشات خورد ایمــان ــگمیم-نیامیبن

 کنمیاقــاجــون خودمه دوست دارم نگاش م-

 ؟یدار یتومشکل ـایا

 شما راحت باش گلم ستین ینــه نـه اصال مشکل-نیامیبن

 راحتم-

 بــلہ کامال مشخصه-نیامیبن

 لبخند رو به جمع گفت: ہیبا  ایمح عمه

 شـام دییکل کل بسه بفرما گهیخوب د-

نشست  زیم ٺراس ۍو روے صندل ټجلو تر همه رف ݩشام راه افتادم اقاجــو ــزیسمت م ہیلبخند بلند شدم وبہ همراه بق با

نگاه  ۍپدرم پــرحسرت بہ صندل شکےیهم یراست اقاجون بود و جا ټمونده بـود کہ اونم سم یخالے باق ۍصندل یتنها 

همہ برگشتن سرجاهاشون وبحث درباره موضوع هاے  ۅجـا نشستم شام در سکوت صرف شد  ݧکـردم وناچاراا همو

 مختلف شروع شــد

 من برگشت ٺمهران همہ نگاه ها سم ݪبـاسوا

 کنےیکار م oʊr ωσrℓdݩرستوا ۅیت دمیشن-ݩمهرا

 یدیدرست شن-

 ردنڪبازم بہ خاطر فراموش  ای گـہید ټفقط دسپختت قابل خوردن هـس گمیم میدار ټکلف یپارت ی گهیخـوبہ د-مهران

 ټاز شہیم یٺروغن و ادویه غذا شکا

خونه نبود و همه رفته بودن مراسم منو مهران ومهرانا و  یروز که کس ہی ټگذشتہ افتادم خندم گرف ـادیحرفش  یڹا با

 یقرارشد من غذا بپزم وقت یخونه اقاجون رفتہ بودن مرخص یخدمتکارا ݩگشنمون شد وچو یلیخ میخونه موند نیامیبن

چقدر  ݪتو سطل اشغا میختیو ادویه بودن اخرشم همشو ر روغنها کہ اونم  یبودم ب جز اصل کار ختهیر یپختم همہ چ

 گرفتم اشپز بشم میاز همون روز بـود کہ تصم قایشده بودم و دق هڙمن اون روز سو

مبله  نیپاهام خشک شده بودن از بس رو هم ییجورا هیحوصلم سر رفته بود  یو من حساب شدیم لیحوسال ت گہید ټدوساع

 گهیو مهران روش نشسته بودن و داشتن تو گوش هم د ازیرفتم که ن یکالفه از رو مبل بلند شدم و به سمت مبل ٬نشسته بودم 

 .کردنیپچ پچ م

 صداش کردم. یبلندتر یبار با صدا نیا دیرو صدا کردم که نشن ازین اروم

  ـــــــــــــازینـــــــ -

 با تعجب برگشت نگام کرد. ازین

 زمیجانم عز-ازین

 خو... رهیحوصلم سر م میعمارت رو بگرد میبر گهیبلند شو با هم د-

 وسط صحبتمون: دیجفت پا پر مهران
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 دادم. ازیمن قبال عمارت رو نشون ن زمیعز ایمان-

 ...تتویدوره جاهل تویبزنم از جون ییحرفا هیبخوام باهاش  دیشا یباش خب نشون داده-

 جون ایمان میبر ایپس جالب شد ب -ازین

که  میرفت یرو ازش جدا نکنم به سمت اتاق ازیکه ن کشتیرو گرفتم و بدون توجه به مهران که داشت خودشو م ازین دست

 مهرانا بعد از شام رفته بود اونجا که استراحت کنه...

** 

 ــآیار

در اوردم  مویشروع ب خوردن کنم گوش هڪ یڹنشستم قبل از ا زیم یکہ گرم شده بود  از تو ماکروفر برداشتم و رو غذامو

بوق دو بـوق سہ بوق باالخره صداے خوابالوش  ہیشمارشو گرفتم  میکن زےیبرنامہ ر ݪراجب شما ادیب نیکه بزنگم ب حس

 دیچیتو گوشم پ

 هــا چتہ؟-نیحس

 جانم عشقـم ۅادب بگ یب هیچها -

 قطع کن قطع کن دادا یاشتباه گرفت ندایفکر کنم شماره منو با ل ایاوه ار-نیحس

 یهست یکجا بود کدوم گور ندایل نیگمشو حس-

 یکرد دارمینکرت ب یتو رختخواب تو خواب ناز بودم که با صدا-نیحس

 باے ینجایا گهیساعت د میدارم تا ن ټکار نجایا اینزن االن وقت خوابه  پاشو ب ۍحــرف اضاف-

زل زده شروع کردم به خوردن غذام  یو بہ گوش ۅلب نیاالن شده ع دونمیبخواد اعتراض کنہ قطع کردم خخخ م نکهیا قبل

 اطیامد در ح نیبعد حس ټساع مین قایواقعا خوشمزش دق شیهاا قرمه سبز شهیم یزیچ ینخورده  یدختره ترش نیامممم ا

اخم کم  هی دمید افشویتازه ق کیامد نزد یژکوند نگاهش کردم  وقت لبخند هیو با  ستادمیا یرو براش باز کردم کنار در ورود

دارم با لبخند نگاهش  دید یکه واقعا خواب بوده وقت نیقرمز بود مثل ا کمیرنگ رو صورتش بود چشماشم پوف کرده و 

 گفت: دیشد باحرص دندوناشو روهم ساب یعصب کنمیم

 :اے کوفتنیحس

 حرفش قهقه ام رفت رو هوا از کنارم گذشت و وارد سالن شد خودشو رو کاناپہ پرت کرد و گفت: یڹباا

 یکرد داریچته منو از خواب نازم ب نمیبب ݪبنا-نیحس

 متر رفت جلو گفتم: مین چارهیزدم بهش که ب یپس گردن هی

 کنمیها ادمت م یادب شد یب یلیخ دایجد-

 گفتم ب سمت اشپز خونه رفتم و قهوه ساز روشن کردم نویا

 ایمـــانــ
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انقدر  میکردیم فیتعر ازیبرا نـــ ݩمویبـچگ یایـطونیو از ش مینشستہ بود ٺعمار ټو مهرانا روے تـــاب پش ــازین بـــا

ا یتقر میکہ اصال متــوجہ گذر زمــان نشد میبگو بخند شد ټغرق صحب از  کےیداشتم  رونیب میدو ساعت بودم که امده بود با

 که عمو حــامد صدامون زد کردمیم فیرتع ازیمهران واسه نـــ یخراب کارے ها

  شهیم لیتحو ݪسا ـگہید ټساع میداخل که ن انیب نیزود باش نیشما  زود باش نیدخـترا کجــا-حامد عمو

نشستہ  زیهمه دور م میوارد عمارت شــد ییو سہ تا میتاب پایین امد یخودش به سمت عمارت رفت ماهم از رو ۅگفت ـنویا

 یبا جــام هاے سفالے اب نویشده بود وسفره هفت س ڹپه ۍساتن اب هی زیبودن روے م گہیبودن مشغول صحبت با هم د

که متوجه حضور  یکس یڹگذاشتہ شده بــود اول ینیریوش ٺشکوالمــاهے قرمز انواع  ڱتن ݩشمدا نہیی،اݩ،سبزه،قــرآ

 بـود نیامیمــاشد بن

 لیتحو ݪبعد از سا نیزاشتیم نیومدیبـــہ سه تفنگدار االنم زود بود م-نیامیبن

 :ټبهش زد و گف یپس گردن ہی مهرانا

 ) ِزر مفت( زدے گانیباز حــرف را ۅتـ نیامیبن  -مهرانا

نشستم اقاجـــون بهم نگاه کرد و لبخند  ݩپدرم کنار اقاجــو ۍشگیو جاے هم زیشــد رفتم سمت م ٺساک گہید چارهیب نیامیبن

 بهش زدم قیلبخند عم ہیمنم در جوابش  ینیتا لبخندشو بب یکردیدقت م یلیخ دیکه با یزد جور یمحو

و... منم چشامو بستم  لیمدبلل ل ایقلوب و ابصار  ــامقبللی خوندیم لیبلند شد داشت د دعاے سال تحو یو یت صــداے

انفجار و  ۍدفعه بـــوم صدا عیکه  گفتمیتک تک ارزو هامو م کردمیبه دعــا کردن تو دلم هنوز داشتم دعا م ردمڪ شروع

بـــادا اِاِاِ مــن خو هنوز ارزو هام تمام نشدن چشامو  ڪ....... بر همگان مـــبار صدویهزار س کی ݪســا گفتیکه م ندهیگو

 سر جــاش مهـران بلند شــد وگفت: ټگذاش دیبوس ݩباز کردم اقاجــون قرا

 روزیسال ها هر روزتان نوروز,نوزوزتان پ یڹبہ ا ݪباشہ صد سا ڪمــبار ۍنو همگ ݪ:بـــہ بـــہ سامهران

اقاجون دستشو  دیو اونور اقاجون بوس نوریدور زد امد سمت اقاجـون دست انداخت دور گردنش چـالپ چالپ ا زویم

 و از خودش جدا کرد و گفت:مهران و اون یا نهیگذاشت رو س

 یها بر نداشت یلوس باز نیقدت هنوز دست از ا نی:خجالت بکش پسر با ا اقاجون

 :ٺبا لحن لوس و زنونه اے گف مهران

 گهید گمیم کیو تبر دی:اِوا حاج رضا خوب دارم عمهران

 گهیو ماچ و موچ ب سمت هم د کیتبر لیخنده بعدم س ریکارش زدن ز نیگفتو برا اقا جــون بووس فرستاد همه با ا نویا

 کردیم یاریرو اب گهیکه خوب همد نیخالصه بعد ا میروانه کرد

 سالن اصلي... برگشتیم

شب هم با خاطره هاي خوبش گذشت با عیدي هاي عمه محیا و عمو حامد.اقاجون میخواست گذشته رو جبران كنه این  اون

بود كه واقعا من رو غافلگیر كرد ي هیونداي سفید با دیدن ماشین  حرف رو خودش به زبون آورد اولین جبرانشم با عیدیش

كه اقا جون ولخرجي كرده عجب هدیه اي به مانیا داده البته همه  ومدكه داخل پاركینگ بود صداي بنیامین و مهران در ا

ماده میشدم برم خونه حرفاشون به شوخي بود میخواستن من باهاشون مثل سابق احساس راحتي كنم.دوم عید بود كه داشتم ا

 بود شروینپدري سوگند اخه امروز نامزدي سوگند و حسین بود اومدم از اتاق خارج بشم كه گوشیم زنگ خورد 
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 الوو-

 +سالم مانیا خوبي كجایي؟

 ممنون خوبم میخوام برم خونه اقاي كیاني نامزدي سوگنده امشب-

 +اها خوش بگذره

 چیزي شده حالت خوبه شروین-

 +خوبم خواستم بگم برنامه فردا اوكیه دیگه 

 چه برنامه اي-

 +بهت میگم خنگي میگي نه برنامه شمال رو میگم

 عصر 4اهاا خوب حاال راستي زنگ زدم به اریا و بهش گفتم كه میام و تورو هم همراه خودم میارم ساعت حركت -

 +اوكي در ضمن هیچ خوشم نمیاد صاحب كارتو با اسم صدا میكني

كه با اسم صداش نمیكنم بهش میگم اقاي معتمد در ضمن مزاحمم نشو سریع قطع كن كه اگر دیر برسم سوگند من رو  من-

 كشته

 + من دلم به حال اوني میسوزه كه اومده این دوستت رو گرفته

 شروین فقط دعا كن دستم بهت نرسه -

انگار عادت كرده هي منو حرص بده براي اخرین اینكه اجازه صحبت بهش بدم تلفن رو قطع كردم واي این شروین  بدون

 بار خودمو داخل اینه نگاه كردم و از اتاق خارج شدم

 مامان اماده اي دیر شدا-

 +اومدم عجله نكن تو برو ماشینتو روشن كن تا من بیام

 چشم مامان فقط زود بیا-

 هیونداي خوشگلم شدم و از پاركینگ خونه خارج شدم سوار

 ان هم اومد سریع به سمت خونه اقاي كیاني حركت كردم نكشید كه مام طولي

 +دست اقاجونت درد نكنه كه لطف كرد این ماشین رو واست خرید دیگه واسه رفت و امد راحتي

 ایشاهلل یه روز لطفشو جبران میكنم-

وارد سالن خونشون  رو درب خونه اقاي كیاني كه پر از ماشین شده بود پارك كردم و همراه مامان وارد حیاط شدیم ماشین

 كه شدیم خاله اتي سریع متوجه ما شد و به سمتون اومد

 سالم شیرین جان خیلي خوش اومدي-اتي خاله

 سالم عزیزم مرسي ایشاهللا همیشه به شادي -شیرین مامان

 ممنون گلم لطف داري-اتي خاله
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 سالم خاله اتي هم باز مامان رو دیدي ما رو فراموش كردیاا-

 سالم به روي ماهت عزیزم چه ناز شدي ایشاهللا روزي خودت-اتي خاله

 مرسي خاله جان-

 بفرماید تروخدا مانیا جان مامانتو راهنمایي كن كجا لباسشو عوض كنه سوگند هنوز نیومده خیالت راحت-اتي خاله

 چشم -

 مامان رفتیم داخل اتاق مهمان و لباسامونو عوض كردیم با

نگ پوشیدم و مامان هم یك كت و دامن سورمه اي از اتاق كه خارج شدیم به سمت بقیه مهمان یك كت و شلوار كرم ر من

ها رفتیم و من با اونایي كه قبال دیده بودم سالم علیك كردم همراه مامان روي مبل سلنتي سالن نشستیم كه با اشاره خاله اتي 

 متوجه شدم سوگند اومده

 همین جا بشینید من برم كنار سوگندواي مامان فكر كنم سوگند اومد شما -

 +برو عزیزم

 خودمو كنار درب سالن رسوندم و هم زمان سوگند هم وارد شد  سریع

 واي سوگند چه خوشگل شدي ایشاهللا هر چه زودتر تو لباس عروس ببینمت -

 بغلش كنم كه یه جیغي كشید با تعجب نگاهش كردم كه خنده ارومي كرد و گفت: اومدم

 خاله شیرین بغلم نكن میزني سر وضعمو داغون میكني +مانیا جون 

 اي كردم و اروم بغلش كردم اخه بهش حق میدادم وقتي بغلش میكردم اینقدر فشارش میدادم كه صداش در میومد خنده

 سوگند چرا اینجا ایستادي مهمانا تو سالن منتظرتن-اتي خاله

 سوگند نشسته بودم و فقط نگاهش میكردم كنار

 ا اینجور نگام میكني+مانیا چر

 سوگند خیلي خوشحالم واست-

 كه با اجبار اقاجون دوستم شدي خوشحالم كه یه مرد خوبي مثل حسین قراره شوهرت بشه خوشحالم

 +مانیا منم خوشحالم كه امشب كنارمي خواهري

 یكي ما هم تحویل بگیره بابا×

 ار سوگند بلند شدم و گفتم:صدا برگشتم كه حسین رو همراه اریا دیدم با خنده از كن برطرف

 شرمنده اقا حسین بفرمایید كنار نامزدجانتون بشینید-

 خیلي هم ممنون -حسین

خیلي ریلكس رفت كنار سوگند نشست آریا هم داشت با یه پوزخند كنار لبش نگاهش میكرد این دیگه كیه به دوست  حسین

 خودشم پوزخند میزنه یه دفعه اي اریا برگشت سمتم و گفت:
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 شب فكر كنم فوق العاده شدم كه دخترا چشم ازم بر نمیدارنام-

 +حاال فوق العاده كه نه ولي خب بدك نشدید میشه یه نگاهي بهتون انداخت

 این حرفم صداي قهقهه حسین بلند شد با

 ایول مانیا خانم باالخره شما تونستید روي این خودشیفته رو كم كنید ×

 چشم غره اي به حسین رفت و در جواب من گفت: آریا

 شما  لطف دارید مانیا خانم همون كه بدكم نیستیم از زبون شما خیلیه-

این حرف آریا گر گرفتم عكس العمل حسین جالب بود داشت با تعجب نگاه آریا میكرد اما سوگند داشت با لبخند نگامون  با

ابایي واسه من میبینه دوست داشتم هرچه زودتر از جمعشون فاصله بگیرم میكرد مطمئن بودم االن داره تو ذهنش یه خو

شده بود روم خواستم یه بهانه اي بیارم و برم سمت مامان كه با دیدن  زوماحساس گرما میكردم  مخصوصا با نگاه آریا كه 

 یه نفر كه با لبخند به سمتون میومد پشیمون شدم ایي این دختره اینجا چكار میكنه

 سالم بچه ها شرمنده دیر كردم-لیندا

به سمت حسین رفت و به راحتي بهش دست داد و تبریک گفت و باخنده صورت سوگند رو بوسید و گفت تبریك میگم  

 عزیزم من دختر عمو حسین هستم 

 مرسي گلم خوشحالم از آشنایت -سوگند

 همچنین-لیندا

 به سمت ما برگشت به من فقط یه سالم خشك و خالي كرد اما تا چشمش به آریا افتاد ذوق زده شد لیندا

 سالم عزیزم خیلي وقته ندیدمت خوبي-لیندا

این كیه دیگه كه به اریا میگه عزیزم نكنه...نكنه نامزدشه براي یك لحظه ته دلم خالي شد اما با جواب اریا لبخند رو لبم  اوه

 دم انگاراومد دیوونه ش

 لیندا جلوي این سه نفر میگم امشب اطرافم نبینمت  -اریا

 ضمن من عزیز هیچ كس نیستم  در

 با گفتن این حرف به سمت در سالن حركت كرد منم دیگه نایستادم قیافه لیندا رو ببینم و به سمت مامانم رفتم... اریا

ها رو ترك كنیم سوگند رو به زور راضي كردم تا بزاره جشن بود و به پیشنهاد مامان قرار بود جمع دوستانه آن  اخراي

برم با هزار بهونه راضي شد داشتم از خاله اتي و مادر حسین كه اسمش مهتاج بود خداحافظي میكردم كه سر و كله اریا هم 

 پیدا شد

 خاله مهتاج با اجازه من رفع زحمت كنم-اریا

 بمون پسرم هنوز كه زوده واسه رفتن-خانوم مهتاج

دستون درد نكنه حسین كه بهتون گفت فردا برنامه شمال داریم باید برم به كارا برسم ببینید مانیا خانم هم دارن زود -یاار

 تشریف میبرن 
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 عصره 4حاال میموندید برنامه سفرتون كه -اتي خاله

 ممنون زود بریم بهتره-و اریا هم زمان با هم گفتیم من

 م هم زمان مامان شیرین به سمتون اومد و با خاله اتي و مهتاج خانم خداحافظي كردیه لحظه نگاه هم كردیم و خندیدی برا

 بریم مانیا جان-

 +سالم خانم افراشتهاریا

 یه نگاه به اریا انداخت و یه نگاه به من  مامان

 مامان اقاي معتمد هستن صاحب رستوراني كه داخلش كار میكنم-

 سالم پسرم خوب هستي-شیرین مامان

 ون خوبمممن-اریا

 راستي بابت اون روز كه مانیاي من رو رسونید ممنونم-شیرین مامان

 خواهش میكنم وظیفم بود -اریا

 تعجب نگاهش كردم اریا امشب عجیب شده بود با

 اگر ماشین ندارید میتونم برسونمتون-اریا

 نه ممنون ماشین داریم-

مامان خداحافظي كرد و موقعه رد شدن از كنار من اروم گفت: نفري از خونه ي اقاي كیاني خارج شدیم اریا با احترام از  3

 فردا میبینمتون مانیا خانم

سر سري كردم و به سمت ماشینم رفتم  مامان هم از همون اول كه سوار ماشین شد شروع كرد به تعریف كردن  خداحافظي

 از اریا تا وقتي كه رسیدیم خونه حاال خوبه نیم ساعتم نیست دیدش

** 

 اریا

 خودمم از رفتارم تعجب كردم چه برسه به حسین كه بهتر از خودم میشناستم  امشب

 +جریان چیه اریا نكنه عاشقش شدي

   

 نه بابا عشق چي كشك چي-

 +شما  لطف دارید مانیا خانم همون كه بدكم نیستیم از زبون شما خیلیه نگو كه این حرف رو همینجور الكي زدي

شبي بزار بخوابیم فردا كلي كار داریم تو به جاي اینكه تلفني با من صحبت كني برو با  ولم كن حسین گیر دادیا نصف-

 نامزدت حرف بزن

 +باشه بابا دوباره هاپو شدي
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 بخیر شبت

 شبت خوش-

* 

 مانیا

حس تختم دراز كشیده بودم و به چند ساعت پیش فكر میكردم یاد حركات اریا كه میافتم خنده میاد رو لبام مطمئنم بي  روي

 بهش نیستم

اون رو نمیدونم مثل دختراي دیگه نیستم كه با حرف یا حركت یه پسر فكر كنم عاشقم شده ولي خب اولین باره كه اریا  ولي

 رو اینقدر خوش اخالق میبینم چشمهامو بستم تا  صبح بتونم سرحال از خواب بیدار بشم 

 اخرین توصیه ها رو به شروین كرد ماشین شروین شدم كه مامان سرشو از شیشه اورد داخل و سوار

 +شروین عزیزم با دقت رانندگي كن حواست به مانیا هم باشه مي سپارمش به تو 

 چشم خاله جان خیالت راحت-شروین

 مامان كجاي كاري شما باید شروین رو بسپارید به من-

 خنده اي كرد و اروم گفت: مامان

 +حركت كنید دیگه بازم میگم حواستون به هم باشه

 چشم خاله جان رسیدیم خبرتون میكنیم -شروین

مامان خداحافظي كردیم و شروین پاشو گذاشت رو گاز و به سمت محلي كه قرار بود همگي اونجا جمع بشیم حركت  از

 كرد

 شروین-

 +جانم دخترخاله

 هنوزم نمیخواي بگي چته-

 +مگه چیزیمه

 جدي باش-

 میگفتم+مطمئن باشه اگر چیزیم بود اول از همه به تو 

 جان مانیا-

 +جان خودم,حاال هم حرف نزن بپر پایین كه رسیدیم سر قرار

ماشین كه پیاده شدم سوگند رو دیدم كه كنار حسین و اریا ایستاده بود هنوز بچه هاي رستوران كامل نیومده بودن همراه  از

 شروین به سمتشون رفتیم كه سوگند اول از همه متوجه ما شد 

 ا خانم و اقا شروین چقدر شما بهم میایدبه به مانی -سوگند
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تعجب به سوگند نگاه كردم كه بهم چشمك زد چشم غره اي بهش رفتم و مشغول سالم علیك كردن با حسین و اریا شدم  با

 شروین هم مردونه بهشون دست داد و كنار من ایستاد حسین نگاهي به اریا كرد بعد نگاهي به من كرد و گفت:

 خبریه مانیا خانم-

 نه چه خبري اقا حسین-

 اخه سوگند گفت شما دوتا به هم میاید تعجب كردم  -حسین

 بگم چیزي بین ما نیست كه سوگند دو پایي پرید وسط حرفم  اومدم

 وال شروین از مانیا خواستگاري كرده مانیا هم فعال داره فكراشو میكنم-سوگند

 دیمو شروین هم زمان با هم با چشماي گرد نگاه سوگند كر من

 بگم سوگند شوخي میكنه كه دیدم اریا با یه پوزخند نگام كرد و به سمت ماشینش رفت  اومدم

 ا مبارك باشه -حسین

 اقا حسین سوگند جان شوخي میكنه من كه بهتون گفتم شروین مثل برادرمه-

  

سر خالتم نه برادرت حسین دفعه شروین بود كه بهم چشم غره رفت از كلمه برادر بدش میومد همیشه میگفت من فقط پ این

 تك خنده اي كرد و به سمت اریا رفت منم سوگند رو كشوندم كنار و یكي زدم تو سرش

 سوگند دیوونه شدي این حرفه چي بود زدي-

 لیاقت نداري نمیبیني پسره عاشقت شده-سوگند

 پسره كیه دیگه شروین عاشق من...-

 مئن بشم كه شدمشروین كیلو چنده اریا رو میگم میخواستم مط-سوگند

 این حرف سوگند ته دلم گرم شد واقعا عاشقم شده رفته بودم تو هپروت كه با پس گردني كه سوگند بهم زد صدام در اومد با

 رواني چرا میزنه-

 با پوزخند نگام كرد و گفت: سوگند

 اخه رفته بودي تو فكر اریا جونت-

 احترامي میكنيحرف الكي نزن در ضمن اخرین بارت باشه به شروین بي -

 اوي اوي كم اون پسر خالتو تحویل بگیر -سوگند

 جوابشو بدم كه حسین سوگند رو صدا كرد اومدم

 سوگند باید حركت كنیم همه رسیدن -حسین

 ساعتي بود كه حركت كرده بودیم طبق معمول خوابم گرفته بود تا چشمام رو گذاشتم رو هم صداي شروین در اومد 1
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 هوا هم هنوز روشنه 5:30مگه ساعت چند كه خوابت گرفته تازه ساعت  + هوي مانیا نخوابیا

ساعت بخوابم اینم از االن  1اومدي بیدارم كردي ظهرم كه نذاشتي  8شروین میزنم داغونت میكنما اون از صبح كه ساعت -

 خو خوابم میاد

 ندلي عقب بردار بیار جلو بخوریمبدر, این حرفا رو ول كن ظرف میوه رو از ص 13+تروخدا مارو باش با كي اومدیم 

 بچه پرو-

میوه رو از سبد عقب برداشتم كه یه دفعه ماشین كج شد جیغي كشیدم كه صدا خنده شروین بلند شد سریع خودمو  ظرف

 كشیدم جلو و یكي كوبیدم تو دستش

 شروین تو ادم نمیشي نه-

 +نه مگه فرشته ها ادم میشن 

اي نثارش كردم و صورتمو برگردوندم سمت شیشه كه ماشینه اریا رو كنار ماشینمون دیدم اخمش از اون فاصله  دیوونه

دور هم معلوم بود یاد حرفاي سوگند افتادم نكنه واقعا عاشقم شده نه دیوونه مگه الكي پسر به این خوشگلي و خوشتیپي 

 ده شروین به خودم اومد واي نكنه دوباره بلند فكر كردمخن دايعاشق تو بشه وا مگه من چمه تا دلشم بخواد با ص

 چته دیوونه چرا میخندي-

 +واي واقعا فكر كردي اون عاشقت شده

 اوال اون اسم داره اسمشم اریا اس دوما اره مگه من چمه تا دلشم بخواد-

 +بابا بیخیال مگه خل شده بیاد تو رو بگیره

 نه خیر اوني كه قراره زن تو بشه خل شده-

 +در مورد زنم درست صحبت كن

 اوي حاال بزار پیداش كني بعد طرفداریشو كن-

 +كم حرف بزن مانیا میوه ها رو اوردي جلو كه ما بخوریما

 گفتم و ظرف میوه رو كوبیدم تو دستش ایشي

 +تا شمال ببینم دستمو میشكني 

 وره منم چشمامو بستم تا بخوابممیوه رو باز كردم و با چنگال دادم دستش كه هم رانندگي كنه و هم بخ ظرف

ترمز وحشناک شروین از خواب پریدم از ترس مرده بودم گفتم تصاف كردیم با نگاهي كه به شروین كردم خنده اش  با

رفت تو هوا بازم رو دست خورده بودم اطراف رو نگاه كردم كه دیدم جلوي یه ویالي جیگر پارك كرده و هوا هم تاریكه 

میشن دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم و با مشت افتادم به جون  پیداك كردن و بچه ها دارن از ماشین بقیه ماشینا هم پار

شروین هر چي محكم تر میزدمش اون میخندید و میگفت انگار یه بچه داره نوازشم میكنه عصبي از ماشین پیداه شدم و به 

 سمت سوگند رفتم سوگند تا قیافمو دید تركید از خنده

 مرض-
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 +هم باز چي شده 

 این شروین االغ...-

 جانم كارم داري -شروین

غره اي بهش رفتم كه لبخندش بیشتر كش اومد اریا همراه حسین به سمتون اومدن اریا داشت با تعجب به قیافم نگاه  چشم

 میكرد وقتي عصبي میشدم قیافم كپي گوجه فرنگي میشد 

 چیزي شده مانیا چرا اینقدر قرمز شدي-اریا

 چي شد مانیاا پس خانمش كجا رفت چند روز دیگه البد ماني صدام میكنه  مجان

 +چیزي نشده اقاي معتمد

 پس بفرمایید داخل ویال-

بچه ها وارد ویال شدیم داخل ویال از بیرونش قشنگ تر بود بچه ها چند نفره هم اتاقي میشدن اما من و سوگند ترجیح  همراه

ق باشیم به قول حسین زرنگ بازي در اوردیم شروین و اریا و حسین هم, هم اتاقي شدن دادیم خودمون دو تا فقط داخل  اتا

 تا بیشتر نبود 6چون تعداد اتاقا 

روزي بود كه شمال بودیم خیلي خوش مي گذشت مخصوصا با شوخي هاي حسین و شروین, من بیشتر وقتم رو با  3

بود كه بچه ها رستوران فكر میكردن شروین نامزدمه داخل  شروین و سوگند میگذروندم اینقدر رابطه ام با شروین خوب

خود اریا تنهایي كنار ساحل قدم زدیم  و در مورد كار و  نهادروز زیاد با اریا برخوردي نداشتم جز یه شب كه به پیش 3این 

ي میزد بهم كه چیزاي دیگه حرف زدیم به قول سوگند نگاهاي اریا مشكوك بود بعضي موقعه ها تو جمع سه نفرمون حرفا

 خبشاخ در میاوردم البته جلو شروین كه حق نداشت چیزي بگه سوگند میگفت نگاهش و حرفاش نشونه عالقشه ولي 

 نمیشه به حرف سوگند بسنده كرد

این سه روز شروین چند بار خون دماغ شد و هر بار من رو یه جور مي پیچوند اشتهاشم دیگه مثل قبل نبود كم  داخل

 میخورد 

 اوقاتم مي دیدمش كه سرشو با دستاش میگیره و فشار میده تا بهش میگفتم چیزي شده سرت درد میكنه میگفت نه ربیشت

 به پیشنهاد حسین قرار بود بریم ساحل و اتش روشن كنیم امشب

 سوگند-

 +جانم

 دلشوره دارم خیلي هم نگرانم-

 +واسه چي

شده همش سرشو با دستاش میگیره خودتم امروز ظهر دیدیش  نمیدونم شروین چشه تا حاال سه بار جلوي من خون دماغ-

 سر میز فقط دو سه قاشق غذا خورد

 +به نظر منم اون شروین همیشگي نیست

 نزدیك یه ماه همینجوریه كالفه و آشفته -
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 +امشب باهاش صحبت كن جدي شاید واقعا یه مشكلي داره

 باشه-

 اري هم باز شد و شروین و حسین و اریا با هم زدن بیرونسوگند از اتاق زدیم بیرون كه درب اتاق كن همراه

 اماده اید واسه یه دورهمي باحال-حسین

 و سوگند هم زمان گفتیم بله  من

 هم این دوتا گروه سرود راه انداختن زود باشید بقیه پایین منتظرن-شروین

 اه شروین چقدر بداخالق شدي-

 اومد جوابمو بده كه با جیغ سوگند همون یه متر پریدم هوا  شروین

 واي اقا اریا شما گیتار میزنید-سوگند

 سوگند جان اینم میتونستي اروم بپرسیا چرا جیغ میزني-حسین

 به سمت اریا كشوندم كه نگاهمو

 گیتار مشكي تو دستش دیدم یه

 اقاي مغرور گیتارم میزنه و ما خبر نداریم اوه

 كه گیتار میزنم سوگند خانم امشب میخوام بتركونمبله -اریا

 ایول-سوگند

جمعي با بچه ها به سمت ساحل حركت كردیم متاسفانه خانم گلستاني نتونسته بود همراه ما بیاد اما خانم قاسمي و خانم  دسته

شوهر خانم قاسمي  گوهرشاد اومده بودن و شوهراشونو هم با خودشون اورده بودن جمع صمیمي داشتیم حسین و شروین و

شدن كارشون كه تموم شد حسین بنزین رو روي اتش ریخت و فندك  چكيكه پیمان نام داشت مشغول درست كردن اتش كو

رو بهش نزدیك كرد اتیش كه زبانه كشید همه به صورت دایره دورش نشستیم شروین سمت راستم و سوگند سمت چپم 

 نشست و به ترتیب حسین و اریا و بقیه نشستن

 خب حاال نوبتي هم كه باشه نوبت اهنگ خوندن و گیتار زدن اریاس -حسین

دقیقه كه كوكش كرد با حالت خاصي گیتار رو  5با خنده گیتار رو گرفت دستش و شروع كرد به كوك كردنش بعد از  اریا

 بین دستاش قرار داد و شروع كرد به زدن و خوندن اهنگ شبت بخیر از امو باند

زمه میكردم كه براي یه لحظه نگام به شروین افتاد با دقت كه به صورتش كه نگاه كردم دیدم چشماش پر همراهش زم داشتم

اشك شده همون لحظه برگشت و به چشمام زل زد كه یه قطره اشك از چشماش چكید سریع بلند شد و دوید سمت مخالفي كه 

گه اهنگ نزد نگامو برگردوندم سمت جمع كه با اریا ما نشسته بودیم با این حركت شروین جمع ساكت شد حتي اریا هم دی

 چشم تو چشم شدم

 مانیا خانم چیزي شده انگار حال پسرخالتون خوب نیست  -طهماسبي اقاي

 از جام بلند شدم و گفتم: سریع
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 شرمندم خودمم نمیدونم چشه شما شاد باشید اقا اریا شما هم اهنگتو بزنید تا ما برگردیم  واقعا

نایستادم و به سمتي كه شروین رفته بود رفتم كنار ساحل نشسته بود و شونه هاش میلرزید از فاصله دور هم میفهمیدم  دیگه

 داره گریه میكنه دیگه تأمل نكردم و سریع خودمو بهش رسوندم

 شروین...-

 شروین چرا گریه میكني-

 شد و لبخند داغوني بهم زدتا صدامو شنید صورتشو با دستش پاك كرد و از رو زمین بلند  شروین

 +چیزي نیست مانیا ببخشید كه الكي نگرانت كردم بهتره بریم پیش بقیه 

از كنارم رد بشه كه بازوشو گرفتم دیگه بس بود باید میفهمیدم چشه رفتم و روبه روش ایستادم و شروع كردم با داد  اومد

 حرف زدن

ي چیزیت نیست من میفهمم یه چیزیت هست این خون دماغ شدن شروین دیوونه شدي بسه دیگه چقدر میخواي به همه بگ-

 این سر درد هاي وحشتناك كه از من پنهون میكني نمیتونه چیزي نباشه

 +مانیا اروم باش چرا داد میزني 

 چرا داد نزنم یه نگاه به خودت كردي هیچي از اون شروین سابق نمونده به من بگو چته شروین-

 و به حد انفجار رسید دفعه اي شروین قرمز شد یه

 +چرا فكر كردي همه چیز زندگیمو باید به تو بگم 

 این حرف شروین بدنم سست شد واقعا چرا من باید همه زندگیشو بدونم شروین به سمتم اومد و محكم بغلم كرد با

 زده شدم شوك

 +میخواي بدوني چه مرگمه باشه میگم من لعنتي... چیزي تا مردنم نمونده من 

 خون دارم  سرطان

 خون رو یه جوري با صداي بلند گفت كه تو گوشم فقط تكرار میشد  سرطان

 شوخي بي مزه ایه شروین االن اصال وقت شوخي نیست-

 + شوخي نیست جدي جدیه ببخش مانیا نمیخواستم سفرتو خراب كنم نمیخواستم بهت بگم خودت پیله كردي 

حس شد نزدیك بود بیافتم كه شروین با دو تا دستاش كمرومو حصار كرد  گفتن این حرف شروین یه دفعه اي بدنم بي  بعد

 فقط نگاهش میكردم حتي قدرتي نداشتم كه گریه كنم به زور زبونم رو داخل دهنم چرخوندم 

 شروین جان مانیا بگو دورغه-

 بگو... بگو لعنتي شروین

 +كاشكي دروغ بود

 گفتن این حرف تازه اشكام سرازیر شدن  بعد
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 ا عزیزم  گریه نكن من این موضوع رو فقط به تو گفتم تو باید  االن من رو دلداري بدي +مانی

 شروین باورم نمیشه من من بدون تو چكار كنم-

 با اون حال داغونش تك خنده اي كرد و گفت: شروین

 +دستي دستي االن میكشیم میزاریم تو كفن

 زبونتو گاز بگیر بچه-

كه فهمیدم سرطان دارم خودمم باورم نشد ولي دكتر گفت كه راه درماني هست ولي خب  +مانیا من دكتر رفتم روز اولي

 درصد بیشتر نیست،من خوب میشم نگران نباش فقط تو باید كنارم باشي باید بهم امید بدي 50

 من تا اخرش كنارتم من عمرا تنهات بزارم-

 لبخند كم جوني زد و گفت: شروین

 اشكاتو پاك كن بقیه نباید چیزي بفهمن مخصوما مامان و خاله شیرین خوبه كه تو كنارمي مانیا چقدر

 پاك كردم و به شروین زل زدم اشكامو

 شروین فردا صبح برگردیم تهران تو باید از فردا درمانتو شروع كني-

 +اگر تو میخواي برگردي برگرد اما من تا اخر این مسافرت همینجا هستم  

با مشت بكوبم به بازوش كه دستمو گرفت هم زمان صداي پاي یه نفرو  شنیدیم از بغل شروین اومدم بیرون  و به  اومدم

 سمت صدا برگشتم كه اریا رو دیدم هنوز دستم تو دست شروین بود

 با اخم زل زده بود به دستمون دستمو محكم از دست شروین كشیدم بیرون كه اریا به حرف اومد اریا

 ي شده اقا شروینچیز-اریا

 بیخیال شونه هاشو انداخت باال و گفت: شروین

 چیزي نشده مرسي كه نگران شدي نه

 نگران نشدم غیبتتون طوالني شد اومدم ببینم چه خبره كه دستگیرم شد كه چه خبر-اریا

 این حرفش كپ كردم منظورش چي بود اومدم بپرسم كه شروین زودتر جواب داد با

 نبوده شما چرا فكر میكنید دلیلي واسه صمیمیت من و مانیا هستخبري نیست و -شروین

 تا حاال ندیدم یه دختر خاله و پسر خاله اینجور صمیمي باشن مگر اینكه رابطه اي بینشون باشه-اریا

 همه حرفاشو با پوزخند میزد دلم میخواست یه مشت بزنم تو فكش اخه من از چي این خوشم اومده اریا

 مد اوال دلیلي واسه توضیح نمیبینم دوما رابطه من و شروین به خودمون ربط داره ببخشید اقاي معت-

نیخشندي زد و روشو برگردوند و بدون هیچ حرفي رفت منم همراه شروین به سمت ویال رفتم بهتر بود شروین  اریا

 استراحت كنه  فعالیت زیادي واسش خوب نبود 

 اریا
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فه شدم هنوز نفهمیدم رابطه بینشون چیه كه اینقدر صمیمي هستن به خاطر بچه ها یه از رفتن مانیا به دنبال شروین كال بعد

اهنگ دیگه هم خوندم و گیتارم زدم ولي تمام فكر پیش اون دوتا بود به بهونه بردن گیتار به ویال از جمعشون جدا شدم و به 

ت خودم نبود نمیتونستم ببینم یكي اینقدر به سمتي كه شروین و مانیا رفته بودن رفتم با دیدن صحنه جلوم عصبي شدم دس

 مانیا نزیك میشه

صداي پام به سمتم برگشتن هنوز دست مانیا داخل دست شروین بود با عصبانیت زل زدم به دستشون كه مانیا دستشو از  با

 دست شروین كشید بیرون

 چیزي شده اقا شروین-

 بیخیال شونه هاشو انداخت باال و گفت: شروین

 نشده مرسي كه نگران شديچیزي  نه

 نگران نشدم غیبتتون طوالني شد اومدم ببینم چه خبره كه دستگیرم شد كه چه خبر-

 حرف رو كه زدم متوجه تغییر قیافه مانیا شدم  این

 خبري نیست و نبوده شما چرا فكر میكنید دلیلي واسه صمیمیت من و مانیا هست-شروین

 له اینجور صمیمي باشن مگر اینكه رابطه اي بینشون باشهتا حاال ندیدم یه دختر خاله و پسر خا-

 حرفاي شروین پوزخند كنار لبم بیشتر مي شد با

 ببخشید اقاي معتمد اوال دلیلي واسه توضیح نمیبینم دوما رابطه من و شروین به خودمون ربط داره -

ازاونجادورشدم واقعا  یحرف چیزدم وبدون ه یشخندیدخترا ن هیمثل بق هیکیواقعاچرابرام مهمه اونم  اجاخوردمیمان باحرف

 به من نداره... یداشته باشن ربط ییچه مرگم شده اونا هررابطه ا فهممینم

 باشه... تونهیم یوگرنه چ یکم حساس شد هیفقط چون کارمندته  ایار اره

بهش میرسید به طوري كه چه بیشتر میگذشت من كالفه تر میشدم از اون شب مانیا بیشتر دور بر شروین میگشت خیلي  هر

 صداي سوگند كه دوست صمیمیش بود در اومده بود 

*** 

  مانیا

چي بیشتر ضعف شروین رو میبینم كالفه تر میشم به این فكر میكنم كه اگر نباشه من چكار كنم واقعا احساس میكنم  هر

 اسه نگاهش عصبیش پیدا كنمدیوونه شدمه از طرفي متوجه نگاه هاي عصبي اریا میشم و واقعا نمیتونم دلیلي و

حركت كنیم مسافرت خوبي بود خوش گذشت اما دونستن بیماري  6اخر مسافرت بود و قرار بود عصر ساعت  روز

شروین نمیذاشت بیش از حد بهم خوش بگذره قرار بود روز اخري اصال تو خونه نمونیم اولین مكاني كه واسه گردش 

 انتخاب شد تله كابین بود

 امون تو دستمون بود داشتم با سوگند میگفتیم و میخندیدم كه احساس كردم كسي كنارم قرار گرفت اریا بودكدوم بلیط هر

 شما منتظر باشید تا همه سوار كه شدن بعد من و شما بریم تله كابین اخري دو نفره اس میخوام باهاتون صحبت كنم-اریا

 خواستم مخالفت كنم اما گفتم شاید حرفش مهم باشه اولش
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 باشه-

 كه مطمئن شد همین كار رو میكنم ازم دور شد و به سمت حسین رفت وقتي

 اي كلک چي میگفتي با اریا-سوگند

 غره اي به سوگند رفتم و گفتم: چشم

 میخواد باهام صحبت كنه-

 نكنه میخواد خواستگاري كنه-سوگند

 سوگند حرف الكي نزن -

 تله كابین كه اومد شروین اومد سمتم  اولین

 مانیا بیا ما اول بریم-شروین

 خدا اصال حواسم به شروین نبود نگاهي به سوگند كردم كه منظورمو گرفت واي

 شروین تو با من و حسین بیا كارت داریم-سوگند

 نفرس 4خب مانیا هم بیاد كابین كه ظرفیتش -شروین

 نه نه اصال و ابدا من حرفم خصوصیه مانیا نباید بدونه-سوگند

رد و همراه سوگند و حسین به سمت كابین اولي رفتن منم یه گوش ایستاده بودم منتظر كه همه برن تا تك خنده اي ك شروین

تله كابین اخري بیاد وقتي همه به ترتیب سوار شدن و رفتن تله كابین اخري اومد و من و اریا سوار شدیم داشتم به این فكر 

 م كردمیكردم كه اریا ممكنه چه حرفي با من داشته باشه كه صدا

 مانیا...-

 ایار

باهاش حرف بزنم در واقع فقط میخواستم كنارم باشه و همینجوري گفتم  یراجب چ دونستمینم میشد نیواردتله کاب یوقت

 صبح افتادم وصداش زدم  لیمیا ادیدفعه  هیمیخوام باهاتون حرف برنم 

 خانم ای+مان

 برگشت و نگاهم کرد مانیا

 بهشتیاول ارد خشمیشرکت کنن تار توننیبود سرآشپزها م یکردم که درمورد مسابقه اشپز افتیدر لیمیا هی+امروزصبح 

 یازبرایامت هیهم  هیعال تیکار ندهیا یهم برا یمسابقه باید شرکت کن نیهم مشهده و شما  داخل ا شیهست و محل برگذار

 رستوران ماست

 مونم؟یاونجا م یچه مدت هیخوب تیراستش موقع-ایمان

مدتشم هنوزمعلوم نشده  میازدوستام که اونجاهست باش یکیقراره خونه  میایباهات م نیاحسی امنی یستیاونجا تنها ن+شما 

  دمیبهت اطالع م ندهیتاچندروز ا

 اونجا بمونم یبرامدت طوالن تونمینباشه چون من نم یادیمدت ز دوارمیام-ایمان
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 نگران نباش گمیم دبهتیبه دستم رس یبعد لیمیا ی+وقت

 معتمد یممنون اقا-ایمان

 شده نیاقاحس نیمعتمدم حس یفقط نگاش کردم من اقا باحرص

 نیو نگاهم کرد منم پرو بهش خیره شدم مانیا سریع چشماشو ازم دزدید تو حال و هواي خودم بودم كه یهو تله کاب برگشت

رس رو فهمید ومردمک چشماش نگاه کردم از چشماش میشد ت ایموند رو هوا برگشتم وبه مان نجورمعلقیهم ستادیا

 ملوس یشیبغلش کنم پ نجایهم خواستیچقددلم م زدیدودوم

  ایچته پسربه خودت ب ایگفتم ار یچ من

 من هنوزجونم هنوز زوده واسه مردنم میبمون نجاینکنه برقارفتن نکنه هم ستادیچرا این ا ای:ارایمان

 گرفت باالخره اسمم رو گفت  خندم

  کننیكابین رو متوقف م یاز محیطش لذت ببریم  براي مدت نکهی+نگران نباش برا

 حواسشو پرت کنم گفتم: نکهیبراي  

 ایدررفت رشیخوب از ز نمیبب-

**** 

 ایمان

 دررفتم یرچینگاه کردم متوجه نشدم ازز ایبه ار باتعجب

  

 نشدم دمتوجهی+ببخش

 یدیقراربودبرام یكي مثل خودش بخري كجاست هنوز نخر یکارکردیلباسموچ ادتهی -ایار

 افتاده باحرص جوابشو دادم ادلباسشی تیموقع نیتوهم زدم االن توا امنی طوونهیاالن چمشاش ش نینگاش کردم ا باحرص

  خرمیتهران حتما براتون م میبرگشت یوقت نی+ مطمئن باش

 بردم یپ شییکه زد واقعا به پرو یباحرف

 یدونیزمنونمیهمونه در ضمن توکه سا هیبشم شب دمطمئنیبا امیت م:منم باهاایار

 باحرص گفتم نگاهش كردم و باشه اي گفتم فقط

 حرکت کرده بود نیتله کاب یاطراف نگاه کردم عه ک به

 خانوم گیج یازکنارم گذشت وگفت فراموش نکن ایار میشد ادهیپ یوقت

 دوس دارن منوحرص بدن اخه چراهمه

 ابروهاشو تندتند باال انداخت وگفت: شمیامدپ عیسوگندسر
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93 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

نداره فداسرت اخ جون  یاشکال یدیخجالت کش یاخ ینچرخ چراتو سرخ نیباالخره گفت دوست داره گفت دور ورشرو-

  دونستمیم دونستمیبپوشم م یمن لباس چ یوا یییییعروس

 چپ نگاش کردم وگفتم: چپ

 تو و حسینه ینکن فعالعروس یابافیرو  میصحبت کرد یمسابقه اشپز هیفقط راجب  یگیم ی+ سوگندچ

محوطه تله كابین كه دور شدیم سوگند رفت پیش حسین منم داشتم با خانوم گوهرشاد صحبت میكردم كه شروین اومد  از

 كنارم ایستاد و باهام هم قدم شد خانوم گوهرشاد انگار متوجه شد شروین كارم داره گفت بعدا باهام صحبت میكنه

 هرشاد ازمون دور شد شروین به حرف اومدخانوم گو وقتي

 +چكارت داشت

 هیچي داشت در مورد خانواده اش صحبت میكرد-

 + اِ بعد خانواده اش به تو چه ربطي داره

 وا شروین ما همكاریم ها-

 +اون فقط صاحب رستورانیه كه داخلش كار میكني نه چیز دیگه

 گوهرشاد صحبت میكنيتو كى رو میگي دیوونه من فكر كردم در مورد خانم -

 +منظورم اریا بود

 واي باور كن دیده با هم از تله كابین خارج شدیم اي

 جان مانیا فقط در مورد اشپزي صحبت كرد-

 +در مورد آشپزي تو كابینه دو نفره حرف میزنن؟ تو گردشم ول نمیكنه تو رو

 اه شروین چرا این مدت اینقدر بداخالق شدي -

 كرد و به سمت مرد هاي جمع رفتبا ناراحتي نگام  شروین

 تازه فهمیدم چه حرفي زدم شروین مریضه تازه میفهمم دلیل بد اخالقیاش مال چیه  واي

 فكر مریضي شروین بودم تو

 این بیماري چي بود كه به جون شروین افتاد واقعا

*** 

و كوفته داخل ماشین شروین ولو شدم بعد از كلي گردش اومدیم ویال و وسایلمونو برداشتیم االنم همه اماده حركتن  خسته

 یكي یكي از همشون خداحافظي كردم

 جلوي اریا كه ایستاده بودم بهم گفت: وقتي

 فردا رو خوب استراحت كن رستوران رو پس فردا باز میكنم-

 ر جوابش گفتماین حرفش ذوق زده شدم و د با
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94 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 +واي اقاي معتمد خوشحالم كردید  

 جواب حرفم یه لبخندي زد و گفت:  در

 برو به سالمت -

 +خداحافظ

 پشت رول نشست و گفت  شروین

 بزن بریم كه هیچ جا مثل خونه ادم نمیشه-

 +اخ گفتي دلم واسه مامان یه ذره شده

 دقیقه اي سوكت بود كه شروین گفت: چند

 پرسم مانیا یه سوال ب -

 +بپرس

 اگر...اگر...-

 +اگر چي

 اگر الزم باشه واسه درمان از ایران خارج بشیم باهام میایي-

 این حرف شروین رفتم تو شوک... با

 +سوال سختي پرسیدي كارمو چكار كنم از همه مهم تر مامان رو 

 ارزش من كمتر كارته-

 +نه اصال اینطور نیست تو خیلي برا من عزیزي 

 واست مهم تره...احتماال اون -

 +منظورت چیه؟

 بیخیال بزار حواسم به رانندگي باشه -

 +باشه من بخوابم؟!

 بخواب-

بستم و تا خود تهران خوابیدم وقتي بیدار شدم كه شروین داشت صدام میزد كه رسیدیم از ماشین پیاده شدم شروین  چشمامو

 ساكمو به دستم داد با لبخند رو به روش ایستادم 

 جونم خیلي خوش گذشت  +مرسي شروین

 من باید تشكر كنم كه منو با خودت بردي-

 +بي خیال حواست به خودت باشه فردا بیا دنبالم تا با هم بریم دكتر
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95 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چشم سالم به خاله برسون بهش بگو ببخشید نیومد داخل خیلي خستم-

 +چشم سالمت باشي تو هم سالم به خاله برسون

 پیدا كردم و وارد خونه شدم كه رفت كلید رو با هزار زور  شروین

 شب بود پس مامان هنوز بیداره در سالن رو كه باز كردم صدا مامان اومد10:30 ساعت

 شهروز تویي-

 +نه بابا شهروز دیگه كیه عشقت دخترت اومده

 با شنیدن صدام سریع از سالن نشیمن زد بیرون و به سمتم اومد مامان

 الهي من فداتبشم مادر -

 بانو+خدانكه شیرین 

 رو سفت بغل كردم و پشت سر هم صورتشو بوسیدم مامان

 +دلم واست قد یه مورچه شده بود مامان

 منم عزیز دلم-

شب بیدار بودیم از سفر واسش تعریف كردم چند بار خواست از دهنم بپره و بگم شروین  12شب با مامان تا ساعت  اون

 سرطان داره اما خداروشكر جلوي خودمو گرفتم

**** 

 ساعت چند بود كه با صداي مامان از خواب بیدار شدم نمیدونم

 +جانم مامان جان 

 ظهره مانیا بلندشو باهم نهار بخوریم 1ساعت -

 +چشم

 با مامان نهار میخورم كه گوشیم زنگ خورد شروین بود داشتم

 +جانم 

 عصر نوبت گرفتم 5جانت بي بال زنگ زدم بگم واسه ساعت -

 +نوبت چي؟؟

  خواب بودي-

 +اره 

 همون هنوز گیجي-

 +خب درست صحبت كن
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96 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نوبت دكتر براي من -

 +اهااا خب باشه بیا دنبالم

 رو كه قطع كردم مامان سریع پرسید تلفن

 نوبت چي؟-

 +هیچي شروین یه ذره سرما خورده میخوام باهاش برم دكتر

 وا مادر مگه بچه اس خودش بره تو خسته اي-

 اذیتش كردم االن باید جبران كنم+نه مامان بالخره تو شمال خیلي 

 خنده ارومي كرد وگفت: مامان

 از دست شما دوتا مثل تام و جري شدید-

چهار و نیم بود كه حاضر و اماده منتظر شروین بودم با تک زنگي كه به گوشیم زد فهمیدم پایین منتظرمه از مامان  ساعت

دم اومدم سالام كنم كه متوجه سفیدي بیش از حد صورت خداحافظي كردم و خودمو به شروین رسوندم سوار ماشین كه ش

 شروین شدم

 +شروین حالت خوبه چرا اینقدر رنگت سفیده

 سالم چیزیم نیست از استرسه-

 +پیاده شو ببینم من رانندگي میكنم

 با شروین عوض كردم  جامو

 +ادرس مطب كجاست

 برو سمت نیاوران-

 سرعت خودمو به مطب رسوندم نگرانیم با دیدن چهره شروین بدتر شده بود با

 ساعتي تو مطب منتظر بودیم تا نوبت ما شد نیم

 اتاق اقاي دكتر كه شدیم وارد

 دو با هم سالم كردیم اونم با مهربوني جوابمونو داد هر

 ر تو رفتي پیدات نشدچي شده جوان چرا رنگت پریده من بهت گفتم جواب ازمایشاتو فردا بیا-دكتر

 یه مشكل پیش اومده بود نتونستم زودتر از اینا بیام خدمتتون-شروین

 سالمتیت مهم تره شروین جان حاال آزمایشاتو گرفتي-دكتر

 با گفتن بله بلند شد و ازمایشاتو به دست دكتر داد شروین

 یه نگاه به برگه آزمایش میكرد به نگاه به شروین دكتر
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97 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و میزنم من رك حرفم -دكتر

 پیشرفت كرده اقا شروین باید هر چه زودتر درمان و شیمي درمانیتو شروع كني بیماریت

درصد احتمال خوب شدنت هست به نظر من ایران نموني بهتره من یه متخصص خوب سراغ دارم دكتر  50هم گفتم  قبال

ري و اونجا اقامت بگیري و درمانتو شروع جمال پور البته المان زندگي میكنه و تو هر چه زودتر باید همراه خانومت ب

 كني

 نگاهشو به من دوخت و در ادامه حرفش گفت: دكتر

 خوبه مگه نه جوون یخانومتون کنارتونه همه چ یتاوقت-

 تك خنده عصبي كرد وگفت: شروین

 مانیا همسرم نیست دخترخالمه-

 +خب چه اشكال داره برو خواستگاریش تا زنت بشه

 گرفتم اصال شوخیشم خنده دار نیست من و شروین؛ زن و شوهر عمرااین حرف دكتر گر  با

و روحیتو باالببره غذاهاي بخور كه  اریمیكنم ییشتر استراحت کني ومراقب بدنت باشي به خودت فشارن هیتوص-دكتر

 غلظت خونتو باال میبره مثل جیگر و نوشیدني مثل اب انار

* 

داغون بود اما سعي میكرد خودشو سر حال نشون بده بعد شنیدن حرفاي دكتر حالم خراب شد باید هرچه زودتر  شروین

 شروین رو میفرستادم المان...

از مطب همراه شروین رفتیم پارك نیاوران داشتیم كنار هم قدم بر میداشتیم كه یه دختر كوچولو بامزه بدو بدو اومد  بعد

 سمتمون

 خانومتون گل نمیخریداقا اقا واسه -

 به نگاه بامزه اي بهم انداخت شروین

 مانیا كم كم داره باورم میشه زنمي -شروین

 خنده به مشت زدم تو دستش و كنار دختر كوچولو نشستم با

 +عزیزم اسمت چیه؟

 نگین-

 +اي جانم اسمتم مثل خودت خوشگله نگین خانم

 خانم ازم گل میخرید-

 +البته سه تا از اون قشنگاشو بده این اقا 

تا گل رز به دست شروین داد كیف پولمو باز كردم و سي تومن دادم دستش اول یه نگاه به پوال كرد بعد با اون  3 دخترك

 چشم هاي درشتش زل زد به چشمام و گفت:
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98 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تومن  10خانم این پول زیاده میشه -

 ر +بقیش رو بزار تو جیبت برا خودت غذا بخ

 زد و اومد جلو و لپمو بوسید لبخندي

 مرسي خاله جون-

 گفتن این حرف سریع پا تند كرد و ازمون دور شد با

 روي زمین بلند شدم و یه نگاه به شروین انداختم از

 دختر نازي بود حاال من با این گل ها چكار كنم-شروین

 ببرشون خونه الكي بگو دوست دخترم داده بهم -

 ه+نه میگم زنم داد

با گفتن این حرف پا تند كرد جیغي كشیدم و به دنبالش افتادم تا شب كنار شروین بودم میخواستم سر گرمش كنم تا  شروین

شب بود كه شروین رسوندم خونه حالش نسبتا بهتر شده بود رنگش از اون سفیدي قبل در  11تو فكر مریضیش نره ساعت 

 اومده بود

*** 

 واب بیدار شدم دلم واسه آشپزي تنگ شده بود داخل مسافرت نمیذاشتن اشپزي كنم با انرژي فوق العاده از خ صبح

 دیدن یه نفر خیلي شتاب زده بودم میخواستم ببینم رفتارش دوباره تغییر میكنه و میشه همون اریاي مغرور یا نه  برا

رستوران كه شدم به بهانه دیدن خانم گلستاني به سمت دفتر ته سالن پا تند كردم درب رو كه باز كردم خانم گلستاني  وارد

 رو پشت میزش دیدم

 + سالم رویا جان

 یا همون خانم گلستاني تا سرشو بلند كرد و من رو دید سریع از پشت میزش اومد بیرون سریع رفتم جلو و بغلش كردم رویا

 م عزیزم خوبي سفر به خیر خوش گذشتسال-رویا

 +ممنون شما خوبید سفر كه بدون شما اصال مزه نداد

 فدات بشم كه اینقدر مهربوني-

 +خدانكنه عزیزم 

ذره اي كنار رویا نشستم هر چي چشم چشم كردم خبري از اریا نشد اخر سري نتونستم جلو خودم رو بگیرم و از رویا  یه

 پرسیدم

 نمیاد رستوران+اقاي معتمد امروز 

 من میگردي دنبال×

 سمت صدا برگشتم كه اریا رو دیدم به
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99 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 +سالم صبحتون بخیر اقا

 سالم اقاي معتمد صبحتون بخیر-رویا

 سالم خانوما صبح شما هم بخیرنگفتي خانم افراشته كاري با من داشتید-

 زده سریع یه چیزي گفتم: شتاب

 صبحانه بیارم+راستش...میخواستم ببینم اومدید كه براتون 

 با یه نیش خندي نگام كرد اریا

 ممنون صرف شده ولي خب اگر تمایل دارید واسم یه قهوه بیارید-

 +چشم 

 رو یه جور با حرص گفتم كه رویا خندش گرفت با اجازه اي گفتم و از دفتر خارج شدم چشم

لي گفتم واسه اریا قهوه درست كنه و بده یكي آشپزخونه كه شدم اول با همه سالم و احوال پرسي كردم بعد به اقاي كما وارد

 از گارسونا ببره واسش من كه نوكرش نیستم حاال اونجا یه چي گفتم كه ضایع نشم

 سمت اقاي لهراسبي كمک آشپز رفتم و شروع كردیم همراه هم غذاها رو درست كردن  به

 عصر بود كه سر و كله حسین پیدا شد مستقیم بسمتم اومد 5 ساعت

 م خواهر نامزد جانسال-حسین

 خنده جوابشو دادم با

 +علیك سالم نامزد خواهر جان

 نه خوشم اومد تو هم مثل سوگند تو صحبت كم نمیاري-

 +باالخره خواهریم دیگه

 بله بله راستش مزاحم شدم دعوتون كنم همراه من و سوگند جمعه شام بیاید رستوران-

 هم برید بیرون  +من براي چي مزاحمتون بشم شما نامزدید باید با

 نگران نباش چون اریا هم هست بهت گفتم بیاي-

 +اي نامردا اول اقاي معتمد رو دعوت كردید

 خواهر نامزد جان شما تاج سر ما هستي نفرماید-

 +باشه میام مرسي از دعوتت

 حتما بیایي-

 +چشم

 از آشپزخونه زد بیرون كه گوشیم زنگ خورد شروین بود حسین
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 +جانم

 خوبيجانت سالمت -

 +من خوبم تو اوضاعت چطوره

 منم خوبم راستش زنگ زدم بگم ماه اینده میرم المان تو باهام میاي؟-

 چي جوابشو بدم از طرفي نمیتونستم برم از طرفي هم شروین نمیتونست خودش تنها بره نمیدونستم

 الو مانیا-

 +جانم

 میاي؟-

 م+باشه میام چكار كنیم كه فقط همین یه پسر خاله رو داری

 مرسي عزیزم من دیگه مزاحمت نمیشم جمعه ظهر میام دنبالت در این مورد صحبت كنیم فعال خداحافظ-

 +اوكي خداحافظ

تلفن رو قطع كردم تازه فهمیدم چه گندي زدم واي من چطور با شروین برم المان مامان رو چكار كنم,كارمو چي واي  وقتي

 تام گرفتم اول اردیبهشت مسابقه آشپزیه كالفه سرمو با دس

 چیزي شده مانیا-

 سمت صدا برگشتم اریا بود به

 +نه چیزي نیست یه ذره خستم

 استراحت كن به خودت سختي نده-

 +چشم اقاي معتمد

 اومدم بگم من دارم میرم حسین هم نیست مسئولیت اینجا بعد من و حسین با توعه-

 میداد دست منتعجب نگاهش كردم اخه من چكاره بودم كه مسئولیت همه چي رو  با

 +بهتر نیست اقاي لهراسبي یا اقاي طهماسبي كه با تجربه تر هست مسئولیت رو قبول كنن

 نه-

 قاطع گفت نه كه زود قانع شدم چنان

 +چشم

بدون هیچ حرف اضافه اي از آشپز خونه خارج شد اي خدا یه لحظه هم نمیزارن تو حال خودمون باشیم این از شروین  اریا

 این از اریا
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جمعه بود و من از همین االن استرس داشتم روي كارام تمركز نداشتم اگر اقاي لهراسبي حواسش بهم نبود غذا رو  افرد

شور میكردم غذاها كه اماده شدن رفتم گوشه اي از آشپزخونه و شروع كردم دسر درست كردن داشتم با دقت كارمو انجام 

 كه دیدم داره به سمتم میاد شتممیدادم كه متوجه صداي اریا شدم به سمت صدا برگ

 سالم خانم افراشته خوب هستید-اریا

 +ممنون خوبم كاري داشتید؟

 راستش زمان مسابقه عوض شده و افتاده جلوتر -

 +واقعا چه تاریخي

 همین ماه25-

 +خیلي خوبه مشخص نشد چه بازه زماني اونجا هستیم

 روز12-

 +من با خانواده هماهنگ میكنم به اطالعتون میرسونم 

 اوكي ولي خانم افراشته شركت در این مسابقه براي شما اجبرایه -

 +راستش من داخل موقعیتي هستم كه تصمیم گیري واسم سخته ولي چشم تمام تالشمو میكنم تا به این مسابقه برم

 خوبه من دیگه مزاحمت نمیشم به كارت برس-

فت زل زدم به راه رفتنش مثل همیشه تیپ زده بود و با غرور راه میرفت ته دلم با دیدنش میلرزید درست مثل كه ر اریا

 االن دستم رو گذاشتم رو قلبم و بر گشتم سر كارم

*** 

میاد دنبالم و این یعني نهارتو داخل  2بود كه از خواب بیدار شدم شروین دیشب پیام داده بود كه ساعت  10ساعت  صبح

 ونه بخور دست و صورتمو كه شستم از اتاق زدم بیرون مامان طبق معمول داخل اشپزخونه بودخ

 سالم مامان جان صبحت بخیر-

 +سالم عزیزم صبح تو هم بخیر بشین پشت میز تا برات چاي بریزم

 دستت طال شیرین جون-

 صبحونه میخوردم كه مامان به حرف اومد داشتم

 و حامد در واقع همه رو دعوت كرده اونجا فامیال و دوست و اشناها+امشب خونه اقاجونت دعوتیم عم

 واي مامان من امشب بیرون دعوت سوگند و نامزدشم-

 +كنسلش كن

 مامان -

 +عزیزم این مهموني رو به خاطر ما تدارك دادن مگه میشه تو نیاي
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 باشه-

 فقط به خاطر اریا برم دوست داشتم ببینمش بهم چشم غره اي رفت و از اشپزخونه خارج شد اي خدا من میخواستم مامان

 افسرده ها بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم گوشیمو برداشتم و شماره سوگند رو گرفتم مثل

 +جانم ماني 

 مانیو كوفت من مانیام -

 +چرا هاپو شدي عزیزم

 امشب نمیتونم باهاتون بیام -

 قرار گذاشتید +وا شما چتونه اون از اریا اینم از تو كلكا نكنه با هم

 سوگند حرف اضافي نزن عمو حامد فك و فامیل رو جمع كرده -

 و مامان هم باید باشیم من

 +اتفاقا اریا هم به حسین گفت مهموني دعوته

 باشه مزاحمت نمیشم خداحافظ-

 +باي

 دلم ذوق كردم كه اریا هم نتونست بره پس دیگه ناراحت نیستم كه چرا رستوران كنسل شد ته

 كافه رو به روي شروین نشسته بودم كه سر و كله گارسون پیدا شد داخل

 خیلي خوش اومدید چي میل دارید سالم×

 یه نگاهي بهم كرد و گفت: شروین

 مانیا هر چي سفارش دادي واسه منم همونو سوارش بده-

 حرف زدنحوصلگي از سر وضعش معلوم بود بعد از این سفارشاتو دادم و گارسون رفت شروع كردم به  بي

 خب كي مداركتو درست میكني واسه سفر-

+فعال كه عقب افتاده بابا دستور داده برم اهواز قرارداد ببندم ولي خب من به وكیلم میگم كارا رو درست كنه كه اول خرداد 

 پروازمون باشه

 اردیبهشت طول میكشه  12فروردین باید برم مسابقه آشپزي مشهد تا  25خوبه منم -

 +باكي

 م نیست فعالمعلو-

 +تا حد ممكن سعي كن با اون رئیست نري خوشم نمیاد ازش

 خبر نداره كه میخوام با خودش برم اوف
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 چطور به مامان و خاله بگیم كه راضي بشن-

 +بهشون میگم مي خوایم دو نفره بریم تفریح

 چه دلیلي اون وقت نمیگن ما هم میایم-

 ه+گیر نده مانیا یه كاریش میكنیم تا اون موقع

 باشه حاال چرا عصبي میشي-

 سفارشاتمونو كه اورد مشغول خوردن شدیم  گارسون

 +مانیا

 بله-

... 

 چي میخواستي بگي -

 +هیچي ولش كن مهم نیست

 عصر بود كه شروین رسوندم خونه وارد خونه كه شدم مامان رو كالفه دیدم 5 ساعت

 چي شده مامان-

 +االن وقت بیرون رفت با شروین بود اخه 

 مامان خب كار داشتیم وا-

 +رفت و امدات با شروین زیاد شده فعال برو اماده شو بعدا در این مورد صحبت میكنیم

 تعجب نگاهي به مامان كردم و به سمت اتاقم حركت كردم با

مان یه كت و شلوار مشكي مجلسي پوشیدم ارایش هم كردم و مانتو و روسریمو پوشیدم و از اتاق زدم بیرون همراه ما سریع

 سوار ماشینم شدیم و  به سمت خونه اقا جون حركت كردم

 رسیدیم با تعجب به ماشین هاي اطراف خونه اقا جون نگاه میكردم چقدر مهمان دعوت كرده بود عمو حامد وقتي

 رو به سختي پارك كردم و آیفون عمارت اقا جون رو به صدا در اوردم  ماشین

 کیه-

 +مانیا هستم

 با صداي تیكي باز شد هر چه به سمت درب سالن نزدیك تر میشدیم صداي موزیك مالیم واضح تر شنیده میشد... در

نفر ادم حمله ور شدن سمتمون داشتم با تعجب نگاهشون میكردم كه صداي خنده  50سالن اصلي كه شدیم تقریبا  وارد

 بنیامین بلند شد

 بابا اروم تر دختر عموم هنگ كرد -بنیامین
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غره اي بهش رفتم كه خنده اش بیشتر شد تمام فامیل رو میشناختم بعضیا چهرشون عوض شده بود بعضیا هم نه همون  چشم

چهره سابق رو داشتن بعد از سالم و احوال پرسي با همه رفتم داخل اتاق مهمان و مانتوم رو در اوردم و روي تخت 

كه اوكي بود از درب اتاق زدم بیرون كه با مهرانا چشم تو  رایشممانداختم روسریمو باز كردم و از دوباره شیک بستمش ا

 چشم شدم

 +سالم عزیزدلممهرانا

 سالم گلم خوبي-

 +به لطف شما خوبم تو كه شمارتو به ما ندادي دختر دایي

 به خدا فراموش كردم اتفاقا خودمم تو فكرش بودم كه چرا شماره هیچ كدومتوتو نگرفتم-

 مشب شماره همه رو بهت میدم فعال بیا بریم پیش دخترا+اشكال نداره عزیزم ا 

 بریم-

 * 

فوق العاده اي بود اینقدر خسته ام كه حوصله این رو ندارم كه بگم چي گذشت فقط بدونید خیلي خوب گذشت اخر شب  جشن

كه فردا باید برم موقعه خداحافظي شماره همه رو ازشون گرفتم اقاجون اصرار كرد امشب بمونیم عمارت اما به بهانه این

روز  3بدر كنارشون باشیم یعني  13و ازمون قول گرفت  خونمونسركار و لباس همراه خودم نیوردم گذاشت بریم 

دیگه.صبح به زور با تكون هاي دست مامان بیدار شدم فوق العاده خسته بودم هم خوبه مامان صبح زود بیدار میشد منو 

وارد رستوران كه شدم اریا رو دیدم كه به سمت دفترش میرفت ذوق زده سالم  بدرقه میكرد وال من همش خواب میموندم

 بلندي كردم كه متوجه ام بشه البته بعد این كار چقدر خودمو لعنت كردم

 سالم اقا اریا صبحتون بخیر-

 با یه اخمي برگشت سمتم كه كپ كردم از صورتش معلوم بود كه امروز حال خوشي نداره اریا

 راشته اینجا محل كاره شما حق ندارید اسم كوچك منو بیارید+سالم خانم اف

از تعجب گرد شد توقع این طرز صحبت كردن رو نداشتم ناراحت سرمو انداختم پایین و بعد از گفتن بله متوجه شدم  چشمام

 به سمت آشپزخونه رفتم

 11ارم اینجور باهام صحبت كني ساعت از خود راضي فكر كرده كیه حاال من چون خوشم میاد ازت دلیلي نمیبینم بز پسره

بود كه از رستوران زدم بیرون رفتم داخل پاركینگ كوچك رستوران كه اریا رو دیدم اونم متوجه من شد بدون هیچ حرفي 

 ظاهر شد ومبه سمت ماشینم رفتم خواستم سوار بشم كه یهو جل

 بابت رفتار صبح متاسفم عصبانیتمو سر شما خالي كردم-اریا

 نیست+مشكلي 

 چرا هست اگر نبود نگام میكردي-اریا

 زود نگامو حركت دادم سمت چشماش میدونستم طاقت زل زدن به چشماشو ندارم  به

 وقتم ازاده وقت خوبیه كه بریم بازار و برام پیراهن بخري 8اهان حاال شد راستي من فردا شب ساعت  -اریا
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 پروه این بشر چقدر

 شب كه ساعت كاریه 8+ساعت 

 رئیستم و این ساعت براي شما مرخصي ساعتي با حقوق رد میكنه خب من-

 كه از خدام بود باهاش باشم كلي ذوق كرده بودم از این پیشنهادش  من

 شب پاساژ.... میبینمتون 8+باشه پس ساعت 

 از اینجا با هم میریم با ماشین من -

 خدا چرا این بشر اینقدر زور میگه اخ

 +باشه

 فردا میبینمت-

 بعد از گفتن این حرف به سمتش ماشینش رفت و با سرعت جت از پاركینگ خارج شد  اریا

فكر میكنم ذوق  20زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم میخواستم عالي تر از همیشه برم سركار وقتي به ساعت  صبح

م رستوران سریع و تند به و ربع بود كه سوار ماشینم شدم و به سمت رستوران حركت كردم وقتي رسید7زده میشم ساعت 

باشم عقربه هاي ساعت اینقدر كند حركت میكردن انگار  نداشتهسمت آشپزخونه حركت كردم كه یه وقت با اریا برخوردي 

دقیقه  20:15رسید از بچه ها خداحافظي كردم و به سمت پاركینگ رفتم  ساعت  20با من لج كرده باشن باالخره ساعت 

نگاه  اسكریندقیقه زنگ گوشیم به صدا در اومد به  20:30نبود دقیقه ها همینجور میگذشتن تا شد و هنوز خبري از اریا 

 كردم رئیس خوشگل با دلخوري تماس رو برقرار كردم

 بله-

 سالم خوبي مانیا یه كار فوري واسم پیش اومده نمیتونم بیام -اریا

 اوكي اشكال نداره -

 فردا با هم میریم باشه-اریا

 خوردم االن برم واستون بخرم چون من فردا سرم تو آشپزخونه خیلي شلوغه ترجیح میدم -

 ناراحت شدي-اربا

 نه واسم مهم نیست-

 )اتفافا خیلي مهم بود ناراحت شدم كه منو نیم ساعت اینجا معطل كرده اخر سرم نمیاد(

 +باشه پس خودت برو سایزمو واست پیامك میكنماریا

 باشه ماركشم بفرستید خداحافظ-

 خداحافظي بهش ندادم و گوشي رو قطع كردم پسره پرو جازها

 ماشینم شدم و به سرعت از رستوران دور شدم و به سمت پاساژ قیطریه حركت كردم بین راه پیام اریا به دستم رسید سوار
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 الزم نیست همون مارك و همون رنگ باشه تو هر چي بخري دوست داشتنیه -اریا

 دیدن پیامش لبخند اومد رو لبام اما هنوز دلخور بودم  با

پاساژ قیطریه رو زیر رو كردم تا تونستم دو تا پیراهن از بهترین مارک ها واسش بخرم یكي واسه اون پیراهني كه من  كل

 خرابش كردم یكي هم واسه تولدش اخه شنیده بودم دو روز دیگه تولدشه...

** 

 آریا

برم سرقرار با مانیا عصبي بودم همش تقصیر این رادمنش عوضیه اخه االن وقت قرارداد بستن بود  اینكه نتونسته بودم از

 از لحن صحبت كردنش معلوم بود كه ناراحت شده بدون فكر گوشیم رو برداشتم و براش نوشتم 

 الزم نیست همون مارك و همون رنگ باشه تو هر چي بخري دوست داشتنیه -

ازه فهمیدم چي واسش فرستادم "اریا غرورت كجا رفته"؟!! غرور واسه كسي كه ازش خوشم میاد بي از فرستادن پیام ت بعد

 معنیه وجدان جان

ساعت طول كشید به سمت رستوران حركت كردم بدون معطلي وارد آشپزخونه شدم كه  3از بستن قرارداد كه نزدیك  بعد

 همه با تعجب برگشتن سمتم

 سالم خانم افراشته كجاست-

 رفتن اقا 8ساعت -قاسمي خانم

 امشب برنمیگرده از آشپزخونه خارج شدم و راه دفترمو در پیش گرفتم پس

 مانیا

كه وارد آشپزخونه شدم سریع به سمت دفتر حركت كردم خدا خدا میكردم رویا نیومده باشه در دفتر رو كه باز كردم  صبح

ه سمت اتاق اریا رفتم در رو اروم باز كردم خداروشكر هنوز رویا رو پشت میز ندیدم ذوق زده پریدم تو هوا و سریع ب

كیفم در اوردم و برگه اي كه دیشب نوشته بودم هم گذاشتم رو جعبه  ازنیومده بود سریع به سمت میزش رفتم و جبعه رو 

 هول هولكي یه نگاهي به متنش انداختم

 ]امیداورم خوشتون بیاد دوتا خریدم یكیش هدیه تولدتونه 

 تولدتون مبارك رئیس[ شپیشاپی

 زدم و به سمت در اتاق برگشتم كه لیندا رو با پوزخند روي صورتش دیدم لبخندي

 + تو اتاق اریا چكار میكني نكنه اومدي دزدي اره وایسا ببینم چي از روي میز برداشتيلیندا

و شروع كرد به خوندش با با عشوه به سمت میز رفت وبه جعبه نگاهي انداخت و كاغذ روي جعبه رو برداشت  لیندا

 عصبانیت كاغذ رو روي میز پرت كرد و اومد روبه روم ایستاد

 + اولین باره میبینم یه كارمند واسه نامزد من هدیه تولد میخره نكنه نقشه اي داري هان؟لیندا

 م لیندا خانم لطفا ادب داشته باشید من به خاطر اینكه دختر عموي اقا حسین هستید بهتون هیچي نمیگ-
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 با این حرفم عصبي تر شد لیندا

 با كف دستش كوبید وسط قفسه سینم و

 +مثال چي میتوني بگي نگاه كن دختره پاپتي پاتو از زندگي اریاي من بكش بیرون

 من تو زندگي كسي نیستم كه بخوام پامو بكشم بیرون در ضمن كامال مشخصه كي مثل كنه میچسبه به اریا-

 ورد باال كه بزنه تو صورتم كه صداي داد اریا تو اتاق پیچیداین حرفم لیندا دستشو ا با

 خودته یشدپا یلیندا اگر دستت بخوره بهش هرچ -اریا

 آروم دستشو اورد پایین و به سمت اریا رفت  لیندا

 +این دختر داخل دفتر تو چكار میكنه اونم داخل اتاقت مگه نه جاش تو آشپزخونه اس

 اتاق من چكار میكنه االنم گمشو از رستوران من بیرون دیگه هم اطراف من پیدات نشه به تو ربطي نداره اون تو-اریا

 فقط به اریا زل زده بود اشكاش كه ریختن دیگه صبر نكرد و از اتاق زد بیرون منم سرمو انداختم پایین لیندا

 چرا سرتو انداختي پایین-اریا

 همش تقصیر منه شرمنده-

 پرو شده , حاال كاري داشتي اومدي تو دفترم+اینجور نیست اون پیش از حد 

 اومده بودم پیراهنتو بدم دیدم نیستید گذاشتم روي میز كه لیندا خانم اومدن -

 +مرسي زحمت كشیدي

 من دیگه برم آشپزخونه دیر شده -

 سري تكون داد و به سمت میزش رفت منم از دفتر خارج شدم اریا

* 

 اریا

و باز كردم كه با دوتا پیراهن مواجه شدم حاال چرا دوتا!؟ اومدم در جعبه رو ببندم كه كاغذ از بیرون رفتن مانیا جعبه ر بعد

 روي میز توجه ام رو به خودش جلب كرد با خوندش لبخند اومد رو لبام از كجا میدونست فردا تولدمه...

تي وي دیدم به سمتش رفتم و  دقیقه بود كه وارد خونه شدم به سمت سالن نشیمن رفتم كه مامان رو جلوي 11:45 ساعت

 یهویي صورتشو بوسیدم مامان از ترس یه متر پرید هوا

 سالم مامان جون -

 +دختر این چه طرز اومدنه سكته دادي منو

 ببخشید مامان جان همینجا بشین تا من برم لباس عوض كنم بیام پیشتون -

بعد از اینكه لباس راحتي پوشیدم رفتم پیش مامان و سري تكون داد منم به سمت اتاقم رفتم تا لباسمو عوض كنم  مامان

 خودمو روي مبل ولو كردم



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

108 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 +شروین زنگ زد

 خب چكارتون داشت-

 +با تو كار داشت گفت هرچي زنگ میزنه بهت جواب نمیدي 

 اخ اره شارژ گوشیم تموم شده بود-

 +مانیا

 جونم-

 +اگر همه دیگه رو دوست دارید

 ازدوج نمیكنید چرا

 یه مامانمنظورت با ك-

 +شروین و تو 

 شوخي میكني شیرین جون-

+جدي ام مانیا صالح نیست اینقدر با هم رابطه داشته باشید شروین اگر دوست داره بیاد خواستگاریت تو االن دیگه اقا 

 جون و عموتو داري

كه میدونید ما از  مامان اینطور كه شما فكر میكنید نیست دلیل صمیمیت من و شروین رو اینجور برداشت نكنید شما -

 بچگي با هم بزرگ شدیم

 +اون بچگي بود االن دوتاتون بزرگ شدید مردم حرف در میارن عزیزم

 اگر نگران حرف مردم هستید چشم من رابطمو كم میكنم باهاش-

 +قربونت برم من

برم مشهد شما اجازه من باید  نهیفرورد 25خدانكنه,مامان راستش یه مسابقه آشپزي هست كه داخل مشهد برگزار میشه -

 میدید

 +با كي قراره بري

 یا با اقاي معتمد یاحسین شوهر سوگند -

 چشم غره اي بهم رفت  مامان

 +توقع داري بزارم با یه مرد بري مشهد

 باشم یدخترخوب دمیمامان مسابقه اس برا ایندم خوبه بزار برم حواسم هست قول م-

 + برو ولي اخرین مسافرتیه كه بدون من میریا 

خوشحالي پریدم و صورتشو بوسیدم بعد از شب بخیر گفتن به مامان راه اتاقمو در پیش گرفتم و بعد از زدن گوشیم به  از

 شارژ پیامكي واسه شروین فرستادم
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 ]شرمنده گوشیم خاموش شده بود كارم داشتي؟![

 رفتم خوابیدممنتظر جواب شروین نشدم تخت گ دیگه

 رستوران كه شدم گوشیم شروع كرد به زنگ خوردن سریع از جیب مانتوم درش اوردم شروین بود وارد

 جانم شروین-

 +سالم خوبي

 مرسي تو چطوري؟-

 +منم خوبم دیشب زنگ زدم كه بگم مداركتو اماده كني امشب میام میگیرمشون

 ستمسمت یكي از میز هاي رستوران رفتم و روي صندلي نش به

 شروین مامان دیشب بهم گیر داد-

 +واسه چي

 میگه رابطه ات با شروین زیاد شده حتي فكر كرد ما عاشق هم شدیمه -

 +نگران نباش من كه قراره برم مأموریت جنوب دیگه هم دیگه رو نمیبینم 

 فكر نكردي بهشون چي بگیم كه چرا میخوایم بریم المان-

 +نه هنوز تو نگران نباش 

 فعال من باید برم آشپزخونه مواظب خودت باشباشه -

 +اوكي مرسي همچنین باي

 خداحافظ-

***** 

 اتفاق خاصي نیافتاد چون نه حسین و نه اریا  نیومده بودن رستوران امروز

كه رسیدم خونه دیدم شروین خونه اس با چشمك بهم فهموند برم مداركمو اماده كنم شب موقعه خداحافظي به هزار  شب

ان رو راضي كردم من شروین رو بدرقه میكنم شما برو بخواب باالخره تونستم یواشكي مداركمو بدم شروین البته زور مام

ساعت با سوگند پیامك بازي  1مدرک میخوان بعد از رفتن شروین  قهاول مطمئن شدم كپي ازشون دارم باالخره داخل مساب

قول خودش دلش تنگ شده بود داشتم براي خواب اماده میشدم كه كردم قرار شد فردا با حسین بیاد رستوران دیدن من به 

 پیامكي از طرف رئیس خوشگل واسم اومد تعجب كردم این موقعه شب پیامك رو باز كردم

 ]سالم امروز نیومدم رستوران اتفاقي نیافتاد[-

 مغرور یه احوال پرسي هم نمیكنه پسره

 +]سالم اقاي معتمد نه اتفاق خاصي نیافتاد[
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جوابي كه ازش دریافت كردم یه خوبه بود یعني بعضي اوقات حرصم میاد اساسي من كه فردا شما رو میبینم جناب اریا  تنها

 گوشي رو خاموش كردم و گرفتم خوابیدم

 آشپزخونه كه شدم مامان رو در حال صبحانه خوردن دیدم  وارد

 سالم مامان صبحت بخیر-

 یه نگاهي به سر تا پام كرد و گفت مامان

 میاد دنبالمون 9+فعال زوده بنیامین ساعت 

 مامان جان من باید برم سركار-

 بدره مانیا یادت رفته اقا جون دعوتمون كرده باغ كرجش 13+امروز 

 شرمنده شما برید خوش بگذره از اقاجون و عمو هم معذرت خواهي كن-

 +مانیا زشته

 و درست كنهبه نظر خودتون میشه سرآشپز نره رستوران پس كي غذا ها ر-

 تو كه منو كشتي با این آشپزیت برو بسالمت-

اینكه ناراحت نشه رفتم سمتش و بوسیدمش بعد از خوردن صبحانه سوار ماشینم شدم و به سمت رستوران حركت  براي

 كردم

******* 

 رستوران كه شدم بدون اینكه یه نگاهي به دفتر ته سالن بندازم به سمت آشپزخونه رفتم وارد

ول با بچه ها احوال پرسي كردم و مشغول درست كردن غذاها شدم نیم ساعتي گذشته بود كه سر و كله سوگند پیدا معم طبق

 شد تا چشمش به من افتاد سریع به سمتم اومد 

 سالم عشق من-سوگند

 +سالم عزیزم چه خبره اول صبحي اومدي 

 بد كردم خواستم وقت بیشتري رو باهات بگذرونم-سوگند

 وش اومدي باالخره شما اینجا پارتي دارید+نه خانوم خ

 خنده اي كرد و گفت سوگند

 بدر 13البته قراره امروز با خانواده حسین برم -

 +اي جانم خوش بگذره حسابي خودتو نشون بده به مادر شوهرت

 واي مانیا مادرشوهرم اینقدر ماه كه نگو-

 +خداروشكر

 تو با اریا چه كردي مخشو نزدي-
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 +واي سوگند از دست تو اروم صحبت كن ابرمو بردي 

 خب راست میگم دیگه بچه مردم عاشقت شده تو باورت نمیشه-

 +این بحثو تموم كن خواهشا

 باشه حاال از من گفتن بود من برم دیگه حسین منتظرمه-

 +برو عزیزم سالم به اقا حسین برسون

 بوسه اي به گونم زد و گفت سوگند

 خداحافظ باشه قربونت برم-

 كه رفت منم مشغول كارام شدم  سوگند

* 

 آریا

دوباره مدتیه كه گیر داده چرا راضي نمیشي ازدواج كني كالفه ام كرده منم مجبورم دیگه سمت خونه نرم كه  مامان

نم از غرغراشو بشنوم. امروز حسین با نامزدش اومده بود اینجا تا به حسین گفتم مامان دوباره حرف زن گرفتن رو زده او

دوسش داري یه جوري حسین رو دست به سر كردم كه این بحثو  دونمخدا خواسته گفت چرا مانیا رو نمیگیري من كه می

 ادامه نده و منو كالفه تر كنه...

 آریا

دور صندلي هاي فرودگاه نشستم منتظر مانیا باالخره زمان مسابقه رسید.امیدوارم مانیا بتونه برنده این مسابقه باشه از  روي

 متوجه مانیا میشم كه چشم چشم میكرد یه چمدون كوچك دستش بود از روي صندلي بلند میشم و به سمتش میرم 

 سالم -

 با شنیدن صدام به سمتم برمیگرده مانیا

 +سالم اقاي معتمد ببخشید دیر شد تا با خانواده ام خداحافظي كنم طول كشید

 مشكلي نیست هواپیما تاخیري داشت-

 +خداروشكر

* 

 مانیا

 این چند روز كه گذشت فقط شروین رو دیدم اصال وقت این رو نداشتم كه برم دیدن فامیل تو

 خودش اومد كه خداحافظي كنه باید میرفت جنوب ماموریت شروینم

 كنار اریا داخل هواپیما نشستم استرس مسابقه رو دارم تمام تالشمو میكنم كه بتونم بهترین باشم االنم

 دارياسترس -اریا
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 +یه جورایي

 نگران نباش -

 +فردا مسابقه اس

 بله-

 حرفي بینمون زده نشد دیگه

كه از پله هاي هواپیما پایین میومدم فقط به این فكر میكردم كه كاشكي میتونستم االن برم امام رضا تا به ارامش برسم  وقتي

ین جلومون ترمز كرد اریا درب عقب ماشین رو چمدون ها رو كه از تحویل بار گرفتیم از فرودگاه زدیم بیرون كه یه ماش

 بشمباز كرد و به من اشاره كرد كه سوار 

 ماشین كه شدم دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم سوار

 اقاي معتمد میشه بریم حرم-

 +البته فقط بریم هتل وسایلمونو بزاریم بعد میریم حرم

 باشه-

 دشم داخل اتاق رو به رو جاگیر شده بودساعتي بود كه اریا كلید اتاقم رو داده بود و خو 1

دوست یه مشكلي واسش پیش اومده و ما نمیتونیم بریم خونش حاضر و اماده روي تخت اتاقم نشسته بودم كه صداي  گفته

 درب اتاق اومد به سمت در رفتم و در رو باز كردم اریا بود 

 اماده اي بریم حرم-

 +بله 

**** 

  آریا

مانیا داخل حیاط امام رضا قدم میزدیم حس ارامشي داشتم كه هیچ وقت تجربه اش نكرده بودم مانیا نگاهي بهم انداخت  كنار

 و چادرشو روي سرش جابه جا كرد با چادر چقدر قیافش معصوم شده بود و پر از ارامش

 اقاي معتمد من میرم زیارت میكنم و میام همینجا منتظرتون میمونم-

 م و به راه رفتنش خیره شدماي گفت باشه

**** 

 مانیا

دیدن ضریح اشكام جاري شد تنها چیزي كه از امام رضا میخواستم سالمتي شروین بود اشك میریختم و از خدا و امام  با

رضا میخواستم شروین رو شفا بدن نبودنش سخت بود تو خانواده بعد از اینكه نماز زیارتمو خوندم به سمت همون جایي 

 به اریا گفته بودم منتظرش میمونم...رفتم كه 

 به محل رسیدم اریا رو منتظر دیدم اریا سریع متوجه ام شد اخماشو كشید تو هم وقتي
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 +چرا چمشات قرمزه!!گریه كردي؟!

 یه ذره دلم گرفته بود -

 +دیگه گریه نكن به هیچ دلیلي

خیره شدم دلیل این حرفش چي بود. سریع سرمو انداختم پایین و تنها به باشه اي اكتفا كردم دلم میخواست برم هتل  بهش

بسكي گریه كرده بودم تمام حس و حالم از بین رفته بود ولي نتونستم پیشنهاد اریا رو براي رفتن به پارك ملت رد كنم تا 

 بود و كل كل نكرد یاشب كنار هم بودیم البته مگه میشد با ار

 ظهر برگذار میشه  12بیدار شدم اریا گفته بود كه مسابقه ساعت  7از استرس ساعت  صبح

اتاقمو متر كردم كه از استرسم كم بشه ولي فایده اي نداشت لباسمو پوشیدم و از اتاقم زدم بیرون حداقل برم صبحانه  تمام

 ودمو سرگرم كردمبخورم بعد از خودن صبحانه داخل البي هتل نشستم و خ

 كه سر و كله اریا پیدا شد 9ساعت  تا

 صبح عالي متعالي مانیا خانم سرخیز شدي-اریا

 +سرخیز بودم اقا اریا

 استرس كه نداري؟-

 +چرا خیلي استرس دارم

 تا من كنارتم از هیچي نترس-

 بعد از گفتن این حرف به سمت رستوران هتل رفت اریا

 عا عاشقشم شده یه چیزیش شده ها نكنه واق اریا

 نزن وجدان جان لیندا به اون خوشگلي چرا بیاد عاشق من بشه با خودم درگیر بود كه حرف

 اریا پیداش شد دوباره

 بهتره بریم اماده بشیم هر چه زودتر برسیم اونجا بهتره-

 +چشم

 بي بال-

 اریا به سمت اتاقامون رفتیم  همراه

**** 

  اریا

 بود كه وارد رستوران مجللي شدیم كه قرار بود مسابقه اونجا انجام بشه  11 ساعت

مانیا گفتم منتظر بمونه تا من برم سراغ كاراي كارت ورود به آشپزخونش استرس از چهرش مشخص بود سریع تر از  به

 تماون چیزي كه فكر میكردم كارت مانیا رو بهم دادن به سمتش رفتم و كارت رو رو به روش گرف
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 اصال استرس نداشته باش تو سرآشپز رستوران مني مطمئن باش تو برنده این مسابقه اي -

 +مرسي اقاي معتمد امیداورم واقعا براي رستوران بتونم كاري بكنم

 به فكر اینده خودت باش نه اینده رستوران من االنم باید بري داخل آشپزخونه-

 ن اقاي معتمد به سمت آشپزخونه رفت زمزمه كردم من به تو امید دارم مانیا...از جاش بلند شد و با گفتن واسم دعا ك مانیا

 مانیا

هاي اریا تمام استرسم از بین رفت وارد آشپزخونه كه شدم با كمك راهنما به سمت میز آشپزیم رفتم لیست غذاهایي  باحرف

تانه همه رو بلد بودم و داخل رستوران اریا كه باید درست میكردم روي میز گذاشته شد بود نگاهي به لیست انداختم خوشبخ

عالمه غذا زمان شروع مسابقه رو كه اعالم كردن سریع و بدون معطلي  یهساعت بود و  2درست كرده بودم زمان فقط 

 2شروع كردم به اماده كردن غذاها تمام انرژي و تمركزمو گذاشته بودم سر غذاها كه طبق دستورش درست عمل كنم 

و باد گذشت بعد از تمیز كردن میز و چیدن غذاها با دستور راهنما از آشپزخونه زدیم بیرون گفتن كه بدون  ساعت مثل برق

حضور ما داورا غذاها رو تست میكنن و نتیجه مسابقه فردا اعالم میشه از آشپزخونه زدم بیرون كه اریا رو منتظرم دیدم با 

 لبخند به سمتش رفتم كه جواب لبخندمو داد

 خانوم +خداقوت

 مرسي-

 +چطور بود

 عالي بهتر از همیشه -

 +خداروشكر,امشب دعوت من بستني

 خسیس حداقل یه شام بده-

 قهقهه اي زد و گفت: اریا

 +چشم شامم بهت میدم 

 اریا داخل رستوران نشسته بودم كه گوشیم زنگ خورد مامان بود ی**روبه رو

 سالم مامان جون-

 +سالم عزیز دلم خوبي

 توخوبي مامان؟عالیم -

 +منم خوبم این چند روز كه نیستي رفتم خونه باباجون 

 خوب كردي سالم بهشون برسون-

 سالمت باشي اونا هم سالم میرسونن-

 از خدحافظي با مامان نگاهي به اریا انداختم دستشو گذاشته بود زیر چونش و به من خیره شده بود بعد

 چیزي شده؟-
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 +نه

 پس چرا بهم خیره شدید-

 +همینجوري,چي سفارش بدم

 هرچي شما سفارش دادید واسه منم سفارش بدید-

 +چشم

 به سمتمون اومد و بعد از گرفتن سفارش رفت یك دقیقه هم نشد كه اریا به حرف اومد گارسون

 +مانیا خانوم

 بله-

 +میدونستي اگر برنده این مسابقه بشي میفرستنت المان 

 چه خوب پس میتونم با شروین برم ولي بازم نگران مامانم نمیتونم تنهاش بزارم...شندیدن این خبر ذوق زده شدم واي  با

 چه خوب پس میتونم با شروین برم ولي بازم نگران مامانمم نمیتونم تنهاش بزارم واي

 خوشحال نشدي بهتر~ین موقعیته واست -اریا

 + اتفاقا خیلي خوشحال شدم ولي...

 ولي چي؟-

 بزارم مشكلم همینه+نمیتونم مادرم رو تنها 

 خب وقتي پناهندگیتو گرفتي واسه مامانت دعوت نامه بفرست-

 +فكر خوبیه ولي...

 ؟یولي چ-

 +هیچي مهم نیست

 اگر تو رفتي شاید منم بیام اونجا شریكت بشم -

تنها به واي قوز باال قوز شد من نمیخوام برم واسه زندگي اونجا فقط واسه درمان شروین حیف نمیشد به اریا بگم  اي

لبخندي اكتفا كردم اون شبم گذشت كنار اریا حس خوبي داشتم حسي كه باعث میشد دوستش داشته باشم و كم كم باورم بشه 

 كه دارم عاشقش میشم...

********* 

 شروین

ش اهواز باعث میشد زیاد از هتل نزنم بیرون مگر در موارد ضروري خبري از مانیا نبود میدونستم با اون رئیس گرماي

 رفته مشهد مسابقه دلم میخواست دم به دقیقه زنگ بزنم چكش كنم اما میدونستم كار اشتباهیه

 گفته بود كه خاله به رابطمون شك كرده البته رابطه اي هم نبود ولي من دوست داشتم كه عالقه اي باشه... مانیا
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 مامان و خاله رو چطور راضي به رفتنمون كنم نمیدونستم

كر درد گرفت خودمو روي تخت پرت كردم به دو دقیقه نرسید كه گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم مانیا از این همه ف سرم

 لبخندي اومد روي لبم

 سالم دختر خاله چه عجب یاد ما كردي-

 +سالم نامرد من باید زنگ بزنم یا تو 

 معلومه تو-

 +باشه حاال خوشیموبهم نزن

 چي شده مگه-

 پر از شوق شد و یه دفعه جیغي كشید گفت: صداش

 +شروین جونم باالخره برنده شدم

 به این همه ذوقش زدم لبخندي

 تبریك میگم عزیزم-

+مرسي واي شروین اول قبولم نكردن ولي با اعتراض من و چند نفر دیگه مسابقه به مرحله دوم كشید و باالخره من قبول 

 شدم

 زمزمه كردم قربون ذوق كردنت اروم

 چیزي گفتي شروین-

 می+نه گلم  مواظب خودت باش زودي برگرد تهران تا منم بیام و جشن بگیر

 فردا پرواز دارم تو كي كارت تو اهواز تموم میشه؟ -

 روز دیگه اینجا میمونم بعد میام تهران كه هر چه زودتر براي رفتن اماده بشیم 3+من 

واي شروین من ذوق زده شدم یادم رفت بگم جایزه مسابقه اینه كه با هزینه خودشون میفرستنم المان و اونجاقراره سراشپز -

 خوشحالم یلیخ شهیباورم نم نیشرو یرستوران معروف بشممم وا هی

كه خاله رو كامال راضي  این حرف مانیا پنچر شدم من فكراي دیگه اي براي بردن مانیا داشتم میخواستم یه دلیلي باشه با

 كنه اما مثل اینكه دلیله خودش جور شد

 چقدر خوب دلیلمون جور شد امیدوارم خاله راضي بشه-

 +اره منم خب مزاحمت نمیشم تهران میبینمت خداحافظ

 خداحافظ-

 دستي تو موهام كشیدم و چشمامو بستم... كالفه

 مانیا
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ادیمو با اون تقسیم كنم شروین هم خیلي خوشحال شد داخل این چند خوشحال بودم كه سریع زنگ زدم شروین و ش اینقدر

روز عالوه بر اینكه با اریا دور كاراي مسابقه بودیم كلي هم تفریح كردیم شانیز؛طرقبه ؛پارك كوه سنگي ؛رابطم با اریا 

یا صداش كنم البته میزد و من با كلي غر غر كردنش راضي شدم ار دامخیلي صمیمي شده بود.اینقدري كه اون مانیا ص

 بعضي اوقات یه اقا میچسبوندم كنار اسمش كه برمیگشت چپ چپ نگام میكرد

میكنم دارم بهش وابسته میشم یه جورایي رفتارش واسم جذابه فردا باالخره بر میگردیم تهران و من مطمئنم كه  احساس

رسیدیم تهران رفتارش مثل گذشته  خشك و سرد میشه خیلي با سوگند صحبت كردم و از حسم گفتم كه دارم جذبش میشم 

 ه حس سوگند فقط یه حس الكي بود...ك یدمسوگند میگفت من میدونم كه اریا عاشته ولي بعدش فهم

** 

 آریا

 روز اخریه كه مشهدیم به پیشنهاد مانیا قراره بریم خریدن سوغات بازار امام رضا  امروز

قراره ببرمش بستني فروشي داخل این چند روز متوجه شدم كه عالقه خاصي به بستني داره پامونو كه گذاشتیم داخل  بعدشم

د به خرید كردن داشتم با تعجب نگاش میكرد كه برگشت نگام كرد و با دیدن قیافم زد زیر بازار از همون اول شروع كر

 خنده

 چرا اینطوري نگام میكني اریا-

 +این همه سوغاتي واسه چیته دختر

 خب خانواده مادر و پدرم پر جمعیتن باید واسه همشون دو تا تیكه سوغاتي بخرم-

 كنه؟+اون وقت كي قراره اینا رو تا هتل كول 

 خب معلومه تو -

 +اشتباه گرفتیا بنده رئیستم نه باربر

 اخ اخ تو چقدر مغروري حاال نمیخواد حرص بخوري زنگ میزنیم ماشین كرایه اي واسمون بیارن-

 +كي قراره پول ماشین كرایه اي رو بده

 خسیس خودم میدم-

 من به اخر بازار كه رسیدیم صدام در اومد خدا این دختر دیگه كیه!!هر خریدي كه میكرد خیلي ریلكس میداد دست اي

 +مانیاا جان مادرت اینا رو از من بگیر من اصال جلومو نمیبینم

 اه اقا اریا چقدر غر غر میكني چندتا جعبه اس دیگه-

اینكه به من كمك كنه از بازار زد بیرون گوشه خیابون ایستادیم كه باالخره خانم راضي شد جعبه ها رو روي زمین  بدون

 بزارم كمرمو كه صاف كردم صداي مهرهاي كمرم بلند شد چشم غره اي به مانیا رفتم كه پرو پرو یه لبخند توحیلم داد

 +خب حاال زنگ بزنید ماشین كرایه اي بیارن واسمون

 امر دیگه اي باشه-
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 +نه ممنون امري نیست

 دوباره چشم غره بهش برم كه روشو كرد اون ور اومدم

ساعتي گذشت كه یه ماشین جلوي پامون  1گوشیمو در اوردم و زنگ زدم و درخواست ماشین كرایه اي كردم  عصبي

 ترمز كرد راننده پیاده شد 

 +سالم اقا شما ماشین كرایه اي میخواستید؟

 بله-

 +خودتون میرونید 

 بله خودم میرونم فقط این وسایال رو بزار صندلي عقب -

رو گذاشت صندلي عقب منم كارت ملي و كرایه ماشین رو بهش دادم و فرستادم رد كارش  چشمي گفت و وسایال راننده

 زیادي حرف میزد هنوز سوار ماشین نشده بودیم كه مانیا شروع كرد به حرف زدن

 اقا اریا میشه بریم باغ پرندگان -

 +چشم 

 واي مرسي  -

 ذوق كردنش لبخندي زدم و به سمت باغ پرندگان حركت كردم... به

  مانیا

 بدبخت فقط دنبالم میومد یپرنده هاانقدر ذوق  كرده بودم كه اصال حواسم به دور و اطرافم نبود اریا ازدیدن

 واي اریا لک لكا چقدر خوشگلن-

 لحظه وایسا من باهاشون عكس بگیرم  یه

 +باشه خانوم

 چي داخل كیفم گشتم موبایلمو پیدا نكردم  هر

 اریا گوشیمو پیدا نمیكنم-

 با گوشي من عكس بگیر +بیا

 نه نه گوشي خودم بهتره سویچ ماشین رو میدي من برم یه نگاه بندازم حتما تو ماشین جاش گذاشتم-

 +بزار من میرم واست میارم

 نه مرسي خودم میرم -

 كلید ماشین رو به سمتم گرفت و پولي هم به دستم داد اریا

 پول واسه چي -
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 بیاي داخل ازت بلیط میخوان +فكر كردي دوباره میزاره همینجوري 

 وا خب من قبال بلیط دادم بهشون-

 +بحث نكن قانون همینه برو زودي بیا

 باشه-

از در باغ زدم بیرون و به سمت كوچه پشتي رفتم اخه اینهمه جا بود اریا ماشین رو پارك كرده خیابون خلوت هیچ  سریع

رفت تقالکنم  ادمیشدم که اصال  نقدشوکهیكسم نبود كلید رو داخل قفل ماشین زدم كه یه دفعه دستي جلوي بینیم قرار گرفت ا

 و دیگه هیچي نفهمیدم...

** 

 اریا

دقیقه بود كه خبري از مانیا نبود نكنه واسش اتفاقي افتاده چرا اینقدر دیر كرد به سمت درب باغ  30اعتم كردم به س نگاهي

رفتم و سریع ازش خارج شدم به ماشین كه رسیدم هیچ اثري از مانیا ندیدم فقط سویچ رو به قفل در ماشین دیدم داخل 

دوبرابرشد شروع كردم به صدا  میافتاده نگران یده كه حتما اتفاقنشون می ینبودا نیهنوز تو ماش شیکردم گوش نوچکیماش

 زدنش

 +مانیا...مانیا

تندتندتو خیابون قدم میزدم و صداش میكردم كل محوطه رو گشتم اما اثري ازش نبود هر چه میگذشت  شونیپر باحالت

 شدیشترمیب مینگران

 سمت ماشین برگشتم سریع سوارش شدم و كل خیابونا رو گشتم اما بازم خبري نبود... به

**** 

 مانیا

گیج میرفت نمیتونستم چشمامو باز كنم فقط یه صداهاي گنگي میشنیدم تمام زورمو زدم تا تونستم چشمامو باز كنم اما  سرم

 هیچ چیزي معلوم نبود چون اتاق تاریك تاریك بود

 ودم دستام از پشت بسته شده بودنیه صندلي ب روي

 صداي یك نفر از پشت سرم یه سكته ناقص زدم با

 + باالخره بهوش اومدي سرآشپز کوچولو

 تو ...تو كي هستي -

 +مهم نیست من كیم مهم اینه كه چي میخوام

 چي...چي میخواي-

 چولو+اون روز داخل رستوران كه خیلي بلبل زبون بودي االن چرا به ته پته افتادي كو

 گفتم چي میخواي عوضي-
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 كشیده شدن موهام یه جیغي از ته دل كشیدم... با

**** 

 اریا

ساعته كه از گم شدن مانیا میگذره دارم دیوونه میشم اگر چیزي بشه جواب خانواده اشو چي بدم همین االنشم مادرش  10

ساعت نشده هیچ  24دادم اما گفتن تا همش به گوشیش زنگ میزنه و من تماساشو بي جواب میزارم به كالنتري اطالع 

مراقبش باش سریع گوشیمو در اوردم و شماره  اخودتیدرامده خدا اشقلبم ازج کنمیكاري نمیتونن بكنن واي خدا  احساس م

 حسین رو گرفتم...

 چهارم خورد تا حسین جواب داد بوق

 بله اریا-

 +حسین بدبخت شدم

 چي شده اریا؟-

 +مانیا

 بزن چه اتفاقي افتادهمانیا چي؟؟ ده حرف -

ساعته كه گمشده با هم رفته بودیم باغ پرندگان گوشیشو داخل ماشین جا گذاشته  بودرفت كه گوشیشو بیاره اما  10+ االن 

 خبري ازش نشد هر چي اطرافو گشتم پیداش نكردم

 اریا جان مادرت چیزي بهش گفتي؟ ناراحتش كردي؟-

 ب بودیم +نه جان مامانم هیچي بهش نگفتم باهم خو

 رفتي اگاهي-

 ساعت نشده نمیتونم هیچ اقدامي كنن 24+اره گفتن تا 

 نگران نباش االن خودمو با زود ترین پرواز میرسونم-

 +به سوگند چیزي نگي

 نه خیالت جمع-

.... 

**** 

 مانیا

 چند ساعته كه داخل این اتاق تاریكم نمیدونم اصال روزه یا شبه اون مردك عوضي نمیدونم

 زد یلیت فقط موهامو كشیدوبهم ستونس تا

 بعد بدون هیچ حرفي رفت  و
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 تنم از ترس میلرزید یعني اریا االن متوجه دزیدن من شده  تمام

 صداي باز شدن در اهني وحشت تمام تنمو گرفت اون عوضي درب رو جوري بست كه با

 لرزیدن دیوارا

 +خب خانوم مانیا افراشته

 وقتشه كه بگم چي ازت میخوام االن

... 

 +چرا چیزي نمیگي نكنه از ترس الل شدي 

 نمیخوام با تو هم صحبت بشم -

 عوضي

 كشیده اي كه به صورتم زد برق از سرم پرید با

 +دهنتو ببند 

 جلو هق هق گریمو بگیرم نتونستم

 +گریه نكن سرآشپز 

 نفهمیدي من كیم صدام برات آشنا نیست هنوز

.... 

 +از سكوتت معلومه نشناختیم

 فرهادم همون كه روز مشخص شدن برنده مسابقه زبونتو واسش چهل متر كردي  من

 من اول شدنتو قبول ندارم  كه

 خودت اول بشي كه شدي... میخواستي

 حاال چي میخواي از جونم-

منصرف شدي چون داخل مسابقه تقلب كردي و غذاب وجدان داري میخواي كه نفر  یگی+زنگ میزني اقاي یزداني و م

 من باشم برم المان.. دوم كه

 عمرا همچین كاري كنم...-

**** 

 اریا

ساعت گذشته حسین با پرواز سریع خودشو بهم رسوند تمام جاهایي كه فكرشو میكردیم شاید مانیا رفته باشه رو  24 دقیقا

تري چشمم كه به عكس گشتیم اما بي فایده بود االنم حسین عكس مانیا  رو كه داخل چمدون مانیا پیدا كرده بودیم برده كالن

شروین كنارش نشسته بود هر چي خواستم با حسین برم قبول نكرد گفت تو  سرهخورد اخمام رفتن تو هم داخل عكس اون پ
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هتل بمون شاید خبري ازش بشه سرمو با دستام گرفته بودم كه صداي زنگ گوشي بلند شد دنبال صدا گشتم كه دیدم گوشي 

 جواب دادم... انیان چشمك میزنه دو دل بودم كه جواب بدم یا نه اما به خاطر ممانیاس و اسم شروین روي اسكری

 نیشرو

کالفه نشستم روتخت  ستین یتهران بهم زنگ بزنه هنوز خبر دیارسیمان یداشتم قراربودوقت یچراهمش حس بد دونمینم

 جواب دادم  عیسر نیزنگ خوردبدون نگاه کردن به اسکر میگوش

 +الو

 خاله یجان خوب نیشرو سالم-نیریش خاله

 اخوبهیمان ی+ممنون خاله خوبم توخوب

ازش  یتوخبر زنهیچرادلم شورم دونمینم دهیجواب نم زنمیزنگ م یهرچ ومدهیاهنوزنیمان زمیعز نی:شرونیریش خاله

 یندار

 وگفتم شترشدیب میحرف خاله نگران نیباا

 مراقب خودش هست هیادختربالغیجواب دادنگران نباش مان ندفعهیدایشا رمی+نه خاله بزارباهاش تماس بگ

 مشهددنبالش رمینشدم یخبر کنمیصبرم گمیباشه خاله چندساعت د-

 فعال خداحافظ دهیخبرم ینگران نباش حتما به زود رمی+نه خاله چرا شما خودم م

 شدبه منم خبربده خداحافظ یباشه خاله خبر-

 بعدچندتابوق بالخره جواب داد رفتماروگیشماره مان عیتماس قطع شد سر یوقت

  ای+الومان

 بده دجوابیشوکه شدم اخه چرا اون با دمیکه شن یکس یباصدا

****** 

 اریا

 +الو مانیا

 سالم معتمد هستم-

 +گوشي مانیا دست تو چكار میكنه

 بودم چطور به شروین بگم كه مانیا گم شده داخل طول سفر متوجه شدم رابطش با شروین بیش از حد صمیمیه مونده

 +اقاي معتمد با شما هستم گوشي مانیادست شما چكار میكنه

 راستش...راستش مانیا گمشده-

 دادي كه شروین زد گوشي رو از گوشم دور كردم با

 یا هللا گوشي رو بده دستش+چي میگي مگه مانیا بچه اس كه گم بشه 
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 دارم بهتون میگم خبري ازش نیست رفته بودیم گردش كه یهو مانیا غیبش زد-

 +اسم مانیا رو به زبونت نیار

به حالت اتفاقي واسش افتاده باشه دعا كن دستم بهت نرسه ادرس اون هتل كوفتي رو واسم بفرست همین االن میام  واي

 مشهد...

**** 

 شروین

 نیدن این خبر دو برابر شد كالفه زنگ زدم وكیل بابا تا خودشو برسونه اهواز با ش سردردم

ساعت دیگه گرفتم خاله شیرین دوباره زنگ زد و من مجبور  2سریع داخل چمدون ریختم و با تلفن یه بلیط واسه  وسایلمو

 شدم براي اولین بار بهش دروغ بگم

روز دیگه نگران نباش من كارم  2لشون خوبه سفرشون افتاده واسه +خاله گوشیشو گم كرده من با اریا تماس گرفتم حا

 داخل اهواز تموم شده میرم مشهد پیش مانیا

دستت درد نكنه خاله از نگراني درم اوردي این دختر همیشه سر به هواس خیالم راحت شد كه میخواي بري پیششون -

 مزاحمت نمیشم خداحافظ

 +خداحافظ

 ین...رو عصبي کوبیدم روي زم گوشي

 مانیا

نمیدونم چه تصمیمي بگیرم از طرفي عقلم میگه این اشتباه رو نكنم باالخره یه جوریي نجات پیدا میكنم اما ترس تو  واقعا

وجودم اینقدر زیاده یه بار خواستم قبول كنم اما جلوي خودمو گرفتم اخه المان رفتن چه ارزشي داره كه این عوضي با من 

همون اول قبول میكردم نگران مامان بودم فكر كنم زمان پروازمون گذشته باشه  وداطر شروین نباین كارو میكنه اگر به خ

و حتما االن مامان زنگ زده شروین عادتش بود تا خبري از من نمیشد زنگ میزد شروین لبخندي اومد روي لبام كه با 

 سوزشي كه گوشه لبم داد از رو لبم پاك شد به جاش اشكام جاري شدن...

**** 

 شروین

 كه داخل فرودگاه مشهد گذاشتم بدون معطلي تاكسي گرفتم و ادرس هتل رو دادم  پامو

 هتل كه شدم اریا رو منتظر همراه حسین  داخل البي دیدم سریع به سمتشون رفتم و خودمو به اریا رسوندم وارد

 +سالم خبري از مانیا نشد

 درصده 80گشتیم احتمال دزدیده شدنش نه متاسفانه اصال خبري نشده همه مشهد رو -اریا

 به سمت اریا قدم برداشتم كه حسین دستمو گرفت عصبي

 اروم باش شروین ما به پلیس خبر دادیم زود پیدا میشه نگران نباش-حسین
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 +حسین اگر مانیا پیداش نشه حتي اگر یه سر سوزن اسیب دیده باشه این اقا رو زنده نمیزارم

 ره كردم اریا با چشماي به خون نشسته بهم خیره شدبا دست به سمت اریا اشا و

 فكر نكن فقط خودت نگرانشي-

 نگرانم مانیا دست من امانته شترتویب من

 سمتش حمله كردم و با دندون هاي بهم چسبیده غریدم به

 +گفتم اسم مانیا رو نیار تو فقط حق داري بگي خانم افراشته

 تسریع منو از اریا جدا كرد و عصبي گف حسین

 االن وقت این حرفا نیست به جاي دعوا كردن زود باشید بریم اراده پلیس شاید خبري ازش شده باشه-

یه لحظه سرم گیج رفت كه خودمو محكم گرفتم این بیماري داره نابودم میكنه اگر مانیا هم كنارم نباشه نابود میشم  براي

 یزاریتنهام نم یمگه نگفت ایمان ییکجا

*** 

 مانیا

که رفته اخرین وحشي بازیشو در اورد رفت با پا لگد محكمي به  شهیم یساعت هیاحمقم  نیاالن شبه روزه ا ونستمدیاصالنم

 یفکر کن اگر ترس بهت غلبه کنه کارت تمومه وا ایکمکم کن فکر کن مان کارکنمیاچیپهلوم زد كه روي زمین افتادم خدا

 یامد بچگیمون بستن دستامون از پشت و در اخر باز كردنشون وا ادمی یزیچ هی نیتاگفتم شرو نیشرو شهیم یخدامامانم چ

ردکردم  رپامیافتاده بودم نشستم روپاهام ودستاموکه به پشتم بسته شده بودواز ز نیعاشقتم همون طورکه روزم نیشرو

 کردیدردم دستام یوطناب ر یتنها راهم بود طناب دوردستموبادندون بازکردم جا یواوردم جلو دستم دردگرفته بودول

 به تو... اخودموسپردمیخدا دفرارکنمیبخاطرخودمم که شده با شهیتموم م یوگرنه همه چ دفرارکنمیبا

 ایمان

بودم  در باز باشه  دوارمیبود كه هیچ جا رو نمیتونستم ببینم ام کیاروم اروم به سمت درحرکت کردم اتاق اینقدر تار باترس

 رونیکم دروبازکردم وب هیبکشم  غیج یبودازخوشحال کیدربازشدنزد دمیکش نییروپا رهیاروم دستگ داکردمیدروپ یبابدبخت

 نیرزمیکه بودم ز ییچشامو بازکردم انگارجا عیسر ینورچشام رو زد ول دمنبود اروم دروبازکر یرو نگاه کردم خبر

حبس شده بود  نمینفسم توس یبودم حت دهییترس یلیچندمتراون طرف تربود خ هی اطیبوداروم ازپله هاباالرفتم در ح

 یلینکه صداش خیپام وشوت شد و خورد به در باا یپام خورد به سنگ جلو دمیدرکه رس کینزد رفتمیدرم نجورسمتیوهم

تاازنفس افتادم برگشتم وپشت  دمینقدردویا ابونیتوخ دمیدروبازکردم ودو عیبودسر یسکته کردن من کاف یامابرا ادنبودیز

دست تکون دادم وازش خواهش کردم  عیشد سر یداشت ازاونجا رد م نیماش هینبود  یسرم رو نگاه کردم خبر

بودافتادم ازخوش  ادادهیکه ار یادپولی یبه اگاه دمیرس یکردم وقت شیراض هیرباگ کردیاول قبول نم  یمنوبرسونهه به اگاه

 تیاحساس امن یکم هیاالن  یشلوارم پول رو به راننده دادم وخودمورسوندم داخل اگاه بیبودکه گذاشته بودم توج میشانس

که به یه نفر برخورد كردیم  گشتمیم تایوباترس دنبال قسمت شکا یهول هولک نطورداشتمیباعجله داخل رفتم هم کردمیم

واون من رو محکم تواغوشش  هیرگریدفعه زدم ز هیاغوشش به خودم امدم و یمات شدم باگرما دمیکه د یزیتابرگشتم باچ

داشت  یکه شروین فقط یه خیال باشه براي همین محکم بغلش کرده بودم واونمم سع دمیترسینقدمیگرفته بوداون لحظه ا

 بابغض گفتم امونیچگارومم کنه درست مثل ب
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 واقعا خودتي یییواقعاخودت نیشرو -

 دختر یتو هممونو نصف جون کرد یاره خودمم کجابود زمیعز-نیشرو

  

 به صورتم نگاه کردبااخم گفت: یاوردم وقت رونیب ازاغوشش

 هیسرت امده چراصورتت زخم ییچه بال-

 هق هق گفتم: با

 فقط تو داکردمیبودن من فقط بخاطرتوبودکه نجات پ دهیمنو دزد نی+ شرو

 باتوانجام بده یکار نیهمچ تونهیم یه کبود اخ یفقط بگو کار ک یدلم اروم خانوم زینکن عز هیگر- نیشرو

 دمیشدم و سریع خودمو از بغل شروین بیرون کش نیمتوجه اون وحس اتازهیار یباصدا

 بااخم بهم خیره شده بود ایار

 ؟یینجایبود االن چطور ا یکارک ایمان-اریا

 اون منوبکشه خواستینکنه دلش م نجامیچراا گهیبود م یکارک گهیحالمو بپرسه م نکهیا یناراحت شدم به جا ایار ازحرف

 فرهاد نظامنیا -

 با شنیدن اسم صداي دادش بلند شد اریا

 این غلط رو كرده تيٱ+كي فرهاد!!! اون عوضي به چه جر

 نمیزارم... زندش

 خواست از درب اگاهي بزنه بیرون كه حسین جلوشو گرفت اریا

اتاق و ماجرا رو توضیح بده و شكایت نامه پر كنه رفتن تو پیش اون  اریا تنها راه عاقالنه اینه كه االن مانیا بره داخل-حسین

 عوضي چیزي رو درست نمیكنه

 معمول حسین عاقالنه حرفشو زد و اریا رو اروم كرد اما شروین سواالشو شروع كرد طبق

 مانیا فرهاد كیه دیگه؟-شروین

 اعتراض كردم و دوباره مسابقه دادیم... كسي كه داخل مسابقه رقیب من بود اول اون برنده مسابقه شد اما من-

 خب واسه چي تو رو دزدید؟-شروین

 سواال رو بزار واسه بعد شروین تنها كاري كه میخوام االن انجام بدم شكایت از اون نامرده-

كردم نفرم پشت سرم ایستاده بودن البته نگرانیشونو درك می 3سمت در اتاقي كه سرباز بهم نشون داد حركت كردم اون  به

بیشتر از همه نگران شروین بودم چون عصبي شدن و استرس گرفتن واسش سمه اما جلوي اریا و حسین نمیتونستم چیزي 

 وارد اتاق شدیم اریا زودتر از  همه به حرف اومد فتبگم درب اتاق سروان رو زدم كه با بفرماییدي كه گ

 سالم جناب سروان -
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 دنش خوشبختانه تونسته فرار كنه االنم میخوان شكایت كننتازه پیدا شد البته دزدیده بو گمشدمون

 خداروشكر كه عاقل بودید و تونستید فرار كنید خانم بفرمایید بشنید و دقیق ماجرا رو توضیح بدید-سروان جناب

د صندلي نشستم و اروم و شمرده شروع به تعریف كردن ماجرا شدم از لحظه دزیده شدنم تا چند دقیقه پیش كه وار روي

 اگاهي شدم هنوز ترس و اضطراب دست ازم سرم برنداشته بودو دستم میلرزید

از تنظیم شكایت از اداره اگاهي زدیم بیرون شروین كمكم میكرد راه برم به خاطر درد پهلوم راه رفتن سختم بود سریع  بعد

 تازه متوجه اش شده بودم... تاشون ولي جنس نگراني شروین خیلي فرق داشت و من 3رسوندم بیمارستان نگرانم بودن 

** 

 اریا

مانیا تو اون وضعیت داغونم كرد اگر حسین جلوم رو نمیگرفت میرفتم سراغ اون فرهاد عوضي وجود شروین كنار  دیدن

 مانیا دیوونه ترم میكنه این پسره جنس نگاهش به مانیا فرق میكنه شك ندارم كه...

 ساده اس اگر ضربه محكم تر بود احتمال خون ریزي وجود داشت دكتر پهلوش رو معاینه كرد گفت یه كبودي وقتي

سرم نوشت و چندتا پماد و قرص مسكن براي درد پهلوش چیزي نگذشت كه گوشیم زنگ خورد و خبر دستگیري  براش

 فرهاد رو بهم دادن مانیا رو به شروین سپردم و خودم همراه حسین برگشتیم اداره...

* 

 مانیا

 ه شده بودم كه شروین گوشیشو جلوم گرفتقطره هاي سرم خیر به

 +بهتره یه زنگي به خاله بزني بهش گفتم گوشیت رو گم كردي

 مرسي شروین تو در همه حال كنارمي حتي بازي بچه گیامون تونست منو فراري بده-

 +ما همیشه كنار همیم مگه نه

زدم و سرمو تكون دادم گوشي رو از شروین گرفتم و شماره مامان رو گرفتم سعي كردم صدامو سر حال نشون  لبخندي

 بدم...

 زدم و سرمو تكون دادم گوشي رو از شروین گرفتم و شماره مامان رو گرفتم سعي كردم صدامو سر حال نشون بدم لبخندي

 +الو شروین

 سالم مامان منم مانیا-

 هوا میدوني چقدر نگرانت شدم گوشیتو كجا گم كردي اخه +سالم دختر سر به

 نگران نباشید پیداش میكنم-

 +كي بر میگردي تهران مامان جان دلم واست یه ذره شده

 قربون اون دلت برم شیرین بانو-
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 روز دیگه هم مشهد باشیم 2مسابقه زیاد از حد طول كشیده مجبوریم  كاراي

 مراقب خودت باش +حاال كه شروین پیشته خیالم راحته

لحظه صداي پیج كردن دكتر زندوكیلي از بلندگو به گوش رسید اومدم سریع تلفن رو قطع كنم كه متاسفانه دیر شده  همون

 بود

 +مانیا بیمارستاني اتفاقي افتاده 

 بودم چي بگم كه شروین گوشي رو سریع ازم گرفت مونده

 ود با مانیا اوردیمش بیمارستانخاله جان اقاي معتمد یه ذره حالش نامساعد ب-شروین

 نفهمیدم مامان به شروین چي گفت فقط اروم چشمامو بستم و به خواب رفتم دیگه

** 

 شروین

مانیا تموم شده بود اما دلم نمیومد پرستار رو صدا بزنم تا سرم رو از دستش در بیاره مطمئنم بیدار میشد چون خیلي  سرم

ه زودتر میبردمش هتل تا راحت بتونه استراحت كنه منم برم اگاهي سراغ اون حساس بود ولي چاره اي نبود باید هر چ

 مردك عوضي...

*** 

 مانیا

 احساس سوزش داخل دستم از خواب بیدار شدم هنوز بیمارستان بودیم با

 بهتره بریم هتل تا تو استراحت كني-شروین

* 

كنه كارت هوشمند اتاقم داخل دستم بود و داشتم داخل داخل البي منتظر شروین نشسته بودم تا یه اتاق براي خودش رزرو  

 دستم تكونش میدادم كه شروین به سمتم اومد 

 كارت اتاقتو بده, دستمم بگیر تا كمكت كنم-

 رو كه دادم شروین نگاهش به كبودي طناب دور دستم افتاد عصبي نفسي كشید و فحشي نثار فرهاد كرد كارت

 كمك شروین رو تختم نشستم  با

 گرسنت نیست چیزي نمیخواي؟-

 +نه ممنون فقط میخوام بخوابم

 تو استراحت كن منم میرم اداره-

 +نه شروین تنهام نزار اگه سر و كله فرهاد دوباره پیدا بشه چي 

 عزیزم فرهاد دستگیر شده نگران چي هستي-
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 +شاید ادماشو بفرسته سراغم

 باشه باشه تو اروم باش من هیج جا نمیرم كنارتم-

 به چشماي غمگین شروین كردم و بعد از اینكه دارو هاي مسكنمو خوردم به خواب عمیقي فرو رفتم... اهينگ

 آریا

اینكه شروین رو با مانیا تنها گذاشته بودم عصبي و كالفه بودم اما با دیدن فرهاد عصبانیتم بیشتر شد اومدم بهش حمله  از

 كنم كه حسین جلومو گرفت

 موقعیتتو درك كن االن كجایي نمیخواي كه تو هم بگیرن بندازن بازداشتگاهاریا اروم باش -حسین

 برام مهم نیست من باید حق این عوضي رو بزارم كف دستش-

 جناب معتمد بفرمایید بشینید و خونسردیتونو حفظ كنید-سروان

 نگاه عصبي به فرهاد خیره شده بودم با

 خب اقاي فرهاد نظامنیا-سروان

 ر چي بود؟از این كا انگیزت

 مجازات ادم ربایي  میدوني

 ساله  15تا  5از  حبس

 +بله میدونم اما نمیتونم بشینم یه جا ببینم که كسي داره حقمو میخورهفرهاد

 چه حقي عوضي تو با حقه بازي تونستي اول بشي بعد كه مچتو گرفتیم مسابقه دوباره انجام شد -

 اینجا كالنتریهاقاي معتمد لطفا صداتونو بیارید پایین -سروان

 معذرت خواهي كرد و چشم غره اي به من رفت حسین

 اقاي نظامنیا شما فعال بازداشت هستید تا روز دادگاه -سروان

 از اینكه فرهاد رو از اتاق خارج كردن رو كردم به جناب سروان بعد

 میشه دادگاه هر چه زودتر انجام بشه ما مسافریم باید برگردیم تهران-

 دا بفرستمش دادگاه به شما هم اطالع میدیم+سعي میكنم فر

 خیلي ممنون-

* 

 مانیا

اروم باز كردم كه با اتاق تاریك مواجه شدم براي یه لحظه ترس برم داشت كه نكنه همون اتاق تاریكه اما با دیدن  چشمامو

تخت خیالم راحت شد چند بار شروین رو صدا زدم اما جوابي نشنیدم از روي تخت بلند شدم و كیلد چراغ رو زدم اتاق كه 

 وي پا تختي پیدا كردم سریع شماره اریا رو گرفتمرو ر مروشن شد تازه تونستم اطرافمو ببینم گوشی
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 +الو مانیا چیزي شده؟اریا

 سالم نه فقط زنگ زدم بپرسم فرهاد چي شد-

+دستگیرش كردن نگران نباش امكانش هست فردا صبح داداگاه باشه با خیال راحت استراحت كن من حواسم به همه چي 

 هست

 مرسي اریا ببخشید كه اذیتت كردم-

 قط نگران بودم +هیس من ف

 امانتي هستي پیشم تو

لحظه فكر كردم واسه خودم نگران شده اما با حرف بعدش فهمیدم فقط نگران بوده كه جواب مامان شیرین و خانواده امو  یه

 بده 

 مرسي كه نگران بودي مزاحمتون نمیشم خداحافظ-

خداحافظي بهش ندادم و سریع گوشي رو قطع كردم احساس خفگي میكردم بغض گلوم داشت بزرگ تر میشد سریع  اجازه

یه لیوان اب خوردم اما فایده اي نداشت در اتاقم كه زده شد اول فكر كردم اریاس نگران شده كه تلفن رو سرش قطع كردم 

 ردن من چم شده بود...ك ریهاما با دیدن شروین اشكام سرازیر شدن و شروع كردم گ

سال زندادن نوش جونت  6كه از دادگاه بیرون گذاشتم نفس راحتي كشیدم و برگشتم و به تابلو دادگاه یه نگاهي انداختم  پامو

فرهاد نظامنیا به جاي آلمان االن داخل زندان خوش بگذرون شروین كنارم ایستاد و گفت:بهتره بریم همراه شروین و اریا 

ر رفتیم امام رضا حسین كه دیروز به مقصد تهران پرواز داشت گفت نمیتونه رستوران رو ول كنه ازش براي اخرین با

تشكر كردم كه به خاطر من اومد مشهد و خوشحال شدم كه به سوگند چیزي نگفت به پیشنهاد خودم و شروین فعال تا فردا 

صحن انقالب  یكنه؛دوبارهبینه زبونم الل سكته ممشهد میمونیم تا زخماي صورتم خوب بشه مامان اگر من رو اینجور ب

دوباره دیدن ضریح دوباره اشك دوباره ناله و دعا واسه شروین تنها دعایي كه به زبونم میاد اینه كه فقط خانوادم سالمت 

 باشن وارد صحن انقالب شدم كه گوشیم به صدا در اومد

 بود شهروز

 چه عجب دایي بي معرفت -

 ا تو+من باید زنگ بزنم ی

 خب معلومه تو-

 +اي اي بشكنه این دست كه نمک نداره

 شهروز خیلي نامردي خیلي یه زنگ نزدي ببیني دختر خواهرت مرده اس زنده اس داره چه رنجي رو تحمل میكنه-

 +چي شده مانیا 

رو بگم خنده  حرفامو داشتم جدي میزدم اما چون نه میتونستم ماجراي دزدیده شدنمو و نه ماجراي مریضي شروین تمام

 بلندي كردم 

 +حاال دیگه منو اذیت میكني واي به حالت دستم بهت نرسه
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 زدم فقط بهت بگم سوغاتي یادت نره زنگ

 كشیدم كه مردم داخل صحن برگشتن نگام كردم لبمو گاز گرفتم و سرم انداختم پایین جیغي

 شهروز نگو كه فقط واسه سوغاتي زنگ زدي نامرد-

 +جان شروین 

 شروین رو خورد عصبي شدمجان  تا

 جان خودت چرا جان شروین-

 +جانم چي شد؟؟االن طرفداري شروین رو كردي جریان چیه؟

 همش كه طرفدار تو ام یه بارم میخوام طرفدار شروین باشم-

 +نه دیگه یه چیزي بین شما هست

 دایي اذیت نكن-

 رو همراه اریا دیدم كه از دور به سمتم میومدن شروین

 میخواي با شروین صحبت كنيدایي -

 +نه دایي با اون كه همیشه حرف میزنم

 دستت درد نكنه با اون همیشه حرف میزني االن بعد یك ماه زنگ زدي من-

 +مزاحمم نشو مانیا خداحافظ

 اومدم جواب خداحافظیشو بدم تماس  رو قطع كرد با تعجب به گوشیم زل زدم كه شروین و اریا بهم رسیدن تا

 چي اینجور زل زدي؟ به- شروین

 شهروز زنگ زد عجیب غریب شده حتي نخواست تلفن رو بدم تو باهاش حرف بزني -

 +چه عجب شهروز یاد ما افتاد اون كه همیشه عجیب غریبه

 گفت هر روز با تو حرف میزنه- 

 +نه بابا كي سركارت گذاشته میخواست حرصتو در بیاره

 به اریا كردم كه داشت با تعجب نگامون میكرد بدبخت مونده كه این شهروز عجیب غریب كیه نگاهي

 شهروز دایي من و شروینه اقا اریا-

 اریا+چه صمیمي به داییتون میگید شهروز  

 اخه فاصله سنیمون كمه باهم البته اون بزرگتر-

 اهاني گفت و سرشو انداخت پایین با ذوق گفتم اریا

 ه نشد از باغ پرندگان لذت ببریم االن میشه بریم شهربازي اون دفعه ك-
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 با خنده سرشون تكون داد اما اریا با تعجب نگام كرد... شروین

 نمیدونه من عاشق شهربازیم... بدبخت

 ایمان

 گفتم جانیباه میشد یتاواردشهرباز

  میبر اهللی خوادیمن دلم چرخ و فلک م-

 داخل صف نیشمام بر رمیبگ طیبل رمی+ باشه دخترچته اروم باش من مشروین

زل زده بودم به بلند ترین  جانیمن باه میصف بود یتو میسمت چرخ و فلک رفت ایمنوار طیسمت باجه بل نیشرو بارفتن

 كابین برگشتم سمت اریا كه دیدم دوباره داره با تعجب نگام میكنه

 شده یزیچ-

 روحیت خوب نبود ولي االن خیلي سر حاليتعجبم به خاطر تغییر رفتاره دیروز اوضاع  -ایار

 نازک کردموگفتم یچشم پشت

 هنوز زوده تا منو بشناسي-

 رفتیهرچقدرکه كابین باالم میامد سوار که شد طایبابل نمیکرد همون موقع شرو دییدادن سرش حرفم رو تا اباتکونیار

به من خوش گذشت به  یاثرار من رفتیم وکل بودولذت بخش بود چند تا بازي دیگه هم با یخوب یهوا شدیشترمیب جانمیه

كه خیلي خوشگل بود یه آبشار مصنوعي داشت كه منو یاد ابشار مصنوعي كه باباجون داخل باغ  میدیقسمت پشت پارک رس

 خونش گذاشته بود میندازه...

**** 

 نیشرو

كرده بودم كنار ابشاره یه عكس با مانیا بندازم البته دلیل اصلیم این بود كه میخواستم حرص اریا رو در بیارم مطمئن  هوس

 بودم به مانیا فكر میكنه

 به سمت اریا گرفتم و گفتم مویگوش 

 +یه عكس از من و مانیا میگیرید كنار این ابشار 

 رفت با اخم باشه اي گفت و گوشي رو از دستم گ اریا

 رو كنار خودم کشوندم و دستمو انداختم دور گردنش مانیا

 با تعجب به سمتم برگشت كه همون لحظه صداي عكس گرفتن اریا به گوش رسید مانیا

 رو از اریا گرفتم و به عكس خیره شدم گوشي

 +مانیا ببین چه عكس قشنگي شده

 با دیدن عكس اخمي ساختگي كرد و رو به اریا گفت مانیا
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 ما درد نكنه حداقل صدام میكردي برگردم به دروبین زل بزنمدست ش-

 با پوزخند گفت اریا

 اینجور كه رمانیتک تره بهم زل زدید-

 با تعجب به اریا خیره شد اما من با یه پوزخنده بدتر خودش نگاش كردم مانیا

** 

 مانیا

ن  من و شروین رابطه اي هست سرمو انداختم تعجب به اریا خیره شدم اخه این چه حرفي بود نكنه هنوز فكر میكنه بی با

 پایین و به حرف اومدم

 بهتره بریم هتل خستم-

 بهم خیره شد اومد حرفي بزنه كه محلش نذاشتم و به سمت درب خروجي پارك حركت كردم... اریا

 كه داخل فرودگاه تهران گذاشتم نفس راحتي كشیدم هیچ جا مثل شهر ادم نمیشه پامو

سر و سنگین شده بودم به خاطر ماجراي دیشب چند بار سعي كرده بود تنها گیرم بیاره و معذرت خواهي كنه ذره با اریا  یه

اما من این موقعیت رو براش جور نمیكردم و خودمو میچسبوندم به شروین زخم هاي صورتم بهتره شده بود ولي هنوز 

 پارگي لبم مشخص بود

ع كننده واسه خاله شیرین بیاري وال تا ماجرا رو نفهمه ولت نمیكنه پامو كه میگفت باید فكر و كني و یه دلیل قان شروین

 داخل سالن انتظار گذاشتم یه دفعه كشیده شدم تو بغل یه نفر سعي كردم خودمو ازش دور كنم كه اروم در گوشم گفت:

 +شهروزم وروجك 

اینكه چیزي بگم سرمو رو سینه اش گذاشتم چقدر خوبه اعضاي خانوادت اینجور هواتو داشته باشن شروین و اریا كه  بدون

 براي تحویل بار رفته بود سر و كلشون پیدا شد شروین تا دایي رو دید با خنده اومد طرفش

 مردونه شهروز رو بغل كرد و

 كمالي به به چه عجب ما شما رو زیارت كردیم جناب-شروین

 مزه نریز بچه -شهروز

 نگاهي به اریا كرد و رو به من گفت: شهروز

 معرفي نمیكني دایي جان-

 ریزي به این دایي جان گفتنش كردم و رو به اریا كردم و گفتم خنده

 اقاي معتمد هستن مدیر رستوراني كه داخلش كار میكنم-

 لبخندي زد و دستشو سمت اریا دراز كرد شهروز

 وز هستم دایي مانیا و شروین+خوشبختم شهر
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 با لبخند دست دایي رو فشرد و گفت: اریا

 از اشنایتون خوشبختم اقا شهروز-

 تنه اي به اریا زد و گفت دایي

 سالم بیشتر نیست 31+فكر نكنم فاصله سنیمون زیاد باشه شهروز صدام كن من 

 با تعجب نگاهي به دایي كرد و چشم ارومي گفت اریا

 ه در حال منفجر شدن بودیم  رفتار شهروز خاص بود خیلي زود با یه نفر صمیمي میشد شروین از خند من

****** 

 شروین

 طول مسیر دایي اینقدر سر به سر مانیا گذاشته بود كه صداي جیغشو در اورد  در

وز همگي هم در برابر تعارف هاي شهروز واسه رسوندش به خونه مخالفت كرد و گفت كه حسین میاد دنبالش امر اریا

خونه خاله شیرین دعوت بودیم هم خانواده ما هم خانواده عمو محمد؛داخل ماشین شهروز به مانیا گیر داده بود كه چرا لبت 

ماجرا رو ختم به خیر كرد اما شهروز ول كن نبود هي به مانیا میگفت  كردمزخمه مانیا هم با گفتن اینكه با دیوار برخورد 

بودي و اینجوري حرص مانیا رو دو برابر میكرد منم با خنده به قیافه خنده دارش نگاه دیوار كور بود تو كه كور ن

 میكردم...

*** 

 اریا

 ماشین حسین كه شدم نفس راحتي كشیدم سوار

 واي حسین اینا خانوادگي یه تختشون كمه-

 +كیا

 گو یه چیزي بود واسه خودشهمین مانیا و پسر خالش داخل فرودگاه كه داییشونم بهموو اضافه شد اون كه دیگه ن-

 غش غش شروع كرد به خندیدن حسین

 كوفت االن وقت خندیدنه سریع منو برسون خونه-

 +چشم رئیس

 چپ چپ نگاهي به حسین انداختم 

 سۓیصدبارنگفتم بهم نگور-

 +بابا چرا اینقدر پاچه میگیري

 شده چت

 تازه نظرم میدي واسه من كه مانیا رو بگیرم اره...-
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 به خاطر خودت گفتم در ضمن تا دلت بخواد خواهر زنم به این خوبي+جان خودم 

 خوب چیه خواهر زنت عالیه...-

 اریا

 دنیبلند شروع کردم خند یگرد شدش مواجه شدم باصدا ینگاه کردم باچشا نیبرگشتم به حس یوقت

 نگاه افشویق نیحس ی+به کشتنمون ند

 یکرد فیدخترتعر هیالن از تو ا یکرد فیتعر ایتو ازمان دمیشن ادرستیار-نیحس

 کشمیم میبرازندگ یینقشه ها هیتازه دارم  مونی+اره حاال جلوتو نگاه کن نکش

 رفت یادادیار-نیحس

 ؟؟ی+چ

 گمیدلتو م-حسین

 یخستم حساب مینزن گازبده زودتربرس نقدحرفی+ا

 باش منم که عرعر)خر(-

************** 

  ایمان

 ییخوش امد گو هیمن  یبرا نیشهروز گذشت همه خونه ما دعوت بودن ا ییدا یایمسیر فرودگاه تا خونه  باشوخ داخل

 مونهیتنگ شده درست مثل اسمش م نمیریبود اخ چقددلم برامامان ش هیعال

 سریع توبغل مامانم فرورفتم اخ  اغوشش چقدر پر از ارامشه میواردخونه شد یوقت

 عزیز دلم یخوش امد-نیریش مامان

 ممنون مامان جونم-

رفتم همه سرگرم  نییوپا دمیلباسام رو پوش عیوبوسه به راه افتاد ازهمه معذرت خواستم رفتم تواتاقم بعددوش سر بازارماچ

 تونمیاشونومیسوغات گهیامدن ازکرج خوبه د شهیم ینشستم مامان گفته بودچندروز نیصحبت بودن کنارشهرزادخواهرشرو

 بهشون بدم

 شه شنیدم مسابقه برنده شديسفر خوش گذشت گلم مبارك با-شهرزاد

 + خیلي خوب بود ممنون 

 پسره گلت خوبه ندیدمش  راستي

 شهیم داشونیاالن پ اطیرفتن توح نیشده االنم باشرو طونیشهابم خوبه ش  -شهرزاد

 ؟ شهی+امسال شش سالش م

 اره گلم-
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 +خداحفظش کنه

 زمیممنون عز-

 نداشته باشه یاجیمامانم به کمک احت نمی+من برم بب

 باشه گلم برو-

 بود الیسمت اشپزخونه رفتم مامان سرگرم درست کردن وسا به

 مامان گلم ی+خسته نباش

 سفارش دادم فقط ساالد و دسر رو درست کردم رونینکردم شام ازب یکارخاص یسالمت باش-مامان

 دلم برات تنگ شده بود یعالمس وا هی+همونم 

 شده؟ یلبت چ اگوشهیمان زمیطور عز نیمنم هم-

 واریمامان جان حواسم نبود خوردم به د یچی+ه

 باش شترمراقبیکم ب هیدختر  ییبسکه سربه هوا-

 هست انجام بدم یحاالکار نیری+چشم مامان ش

 هیبق شیبال نه بروپ یچشمت ب-

 زمی+چشم عز

شکر میكردم  اقاجون)پدربابام(صدام زد وسط دوتا پدربزرگام نشسته بودم وخداروبابت داشتنشون هیبق شیرفتم پ یوقت

 درامده بود نیامیبن نویشرو یوبماند که چقدخودمو براشون لوس کردم صدا

 از اینكه از كنار پدرجونام بلند شدم شهاب رو بغل كردم و روي مبل تک نفره كنار شهرزاد نشستم بعد

 شهااب عزیزم منو میشناسي-

 خاله مگه میشه نشناسمت تو زن دایي شرویني-شهاب

 با حرف شهاب گرد شد برگشتم سمت شهرزاد كه دیدم با هول شهاب رو از بغلم در اورد گفت  چشمام

 +عزیزم برو با دایي شروینت بازي كن 

 از اینكه شهاب ازمون دور شد شهرزاد به حرف اومد بعد

 +بچه اس دیگه البد شروین خواسته اذیتش كنه بهش گفته 

 زنشي تو

 اي كردم و گفتم خنده

 ان داداشت چي داره كه همه میخوان منو زنش كنننمیدونم خ-

 اخم بامزه اي كرد و گفت: شهرزاد



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

136 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 +داداشم به این خوبي چي كم داره 

 مبارك زنش آینده اش-

 خنده از كنار شهرزاد بلند شدم با

 كمك مامان میز نهار رو بچینم تا

**** 

 شروین

 به سمتم اومد و اروم كنارم نشست شهرزاد

بعد نهار مطرح كن در ضمن صد بار بهت گفتم جلو شهاب حرفي نزن اون بچه است همه چي رو  +به نظرم موضوع رو

 میزار كف دست طرف

 تازه یادش دادم بگه زندایي-

 +اینقدر خیال پردازي نكن 

دي صداي مانیا كه همه رو به نهار دعوت میكرد بلندشدیم و به سمت میز نهار خوري رفتیم با دیدن سفره رنگارنگ لبخن با

 زدم و گفتم

 خاله جون چه كردي دستت درد نكنه-

در جواب تعارفم لبخندي زد و قربون صدقم رفت ولي مانیا از دور واسم شكلك در میورد و زیر لب میگفت چابلوس  خاله

 لبخندي به این دیوونه بازیاش زدم و مشغول خوردن غذا شدم...

**** 

  مانیا

از نهار همه یه گوشه نشسته بودن و مشغول صحبت كردن بودن منم داشتم با مهرانا و شهرزاد صحبت میكردم كه یه  بعد

 دفعه با صداي شروین همه به سمتش برگشتن

راستش میدونم شاید االن موقعیت خوبي نباشه و حداقل من نباید این موضوع رو بدون اینكه جلو جلو با بزرگترام -شروین

 به شما بگم ولي خب چون االن همه دور هم جمع شدیم فكر كنم موقعیت خوبي باشه... مطرح كنم

یه مکث طوالني كرد اولین بار بود كه اینجوري جدي جدي میدیمش فكر كنم یه موضوع مهم میخواد بگه نكنه  شروین

 موضوع بیماریشو...

 همینجا از مانیا نوه عزیزتون خواستگاري میكنم از دوتا بزرگان فامیل معذرت میخوام اگر شما راضي باشید من-شروین

نشیمن در سكوت فرو رفته بود اما هیچ كس به اندازه من شوكه نشده بود انگار همه میدونستن قراره یه همچین روزي  سالن

 برسه سریع از روي مبل بلند شدم و به سمتش رفتم 

 شروین دیوونه شدي-
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نداد سریع از جمع معذرت خواهي كردم و بازو شروین رو كشیدم و به  اومد حرفي بزنه كه اجازه صحبت بهش شروین

 سمت حیاط بردم وسط حیاط كه رسیدیم بازوشو ول كردم و رو به روش ایستادم

 شروین جریان خواستگاري چیه همین االن برو داخل بگو شوخي كردم -

 +شوخي نبود 

 ي چرا اینقدر داره تند تند میزنهروي قلبم گذاشتم و چند قدم عقب رفتم این قلب كوفت دستمو

 شوخي نبود منظورت چیه-

 +مانیا عزیزم این تنها دلیلیه كه خاله شیرین رو راضي به رفتن ما میكنه 

 نه تنها دلیل نیست من قراره برم المان سرآشپز معروف بشم مامان اصال دوست نداره جلوي پیشرفت منو بگیره-

 كه بدون من میري +یادت رفته بهت گفت این اخرین سفریه

.... 

 +یادت رفته بهت گفت این اخرین سفریه كه بدون من میري

 شروین-

+دوتا راه بیشتر نداري اگر میخواي تا اخر درمانم با من باشي با من ازدواج میكني تا بریم خارج اگر نه همینجا كنار خاله 

 میموني و من تنهایي میرم المان 

 دختر اصیل ازدواج كني و ازش بخواي اون تا اخر كنارت باشه حتي با وجود مریضیتراه سومیم هست تو میتوني با یه -

که  یباکس شهیم یراض ی+فكر خوبیه اما من فعال قصد ندارم به جز من و تو بقیه از بیماریم خبر دار بشن به نظرت ک

 سرطان داره ازدواج کنه

 بدون عالقه میخواي ازدواج كنیم-

 ه عنوان پسر خاله و دختر خاله بعد ازدواجم فرقي نمیكنه+ما كه همیشه كنار همیم ب

 بشین فكراتو كن و یكي از اون راه ها رو انتخاب كن االنم

بدون اینكه به حال خرابم توجه كن به سمت ورودي خونه رفت... اروم اروم به سمت تاب ته حیاط حركت كردم و  شروین

 عجیبي دارم براي یه لحظه فكرم رفت سمت اریا... خودمو روش ولو كردم هنوزم قلبم تند میزنه احساس

**** 

 شروین

 سالن نشیمن كه شدم همه نگاه ها برگشت سمتم پدر جون به حرف اومد وارد

 شروین بابا جریان چیه-

+من مانیا رو دوست دارم ولي خب مانیا یه خورده براش سخته كه منو شوهر خودش بدونه باالخره از بچگي باهم بزرگ 

شدیم االنم مانیا قراره فكراشو بكنه اگر مانیا قبول كرد من و خانوادم رسما میایم خدمت خانواده افراشته با اجازه من میرم 

 خونه 
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گشتم داخل حیاط چشمم به مانیا خورد كه سرشو با دستاش گرفته بود سریع به سمت در رو مناسب ندیدم و سریع بر موندن

خونه حركت كردم و از در خارج شدم پیاده تو خیابونا قدم میزدم و به اینده فكر میكردم احساس میكنم دارم به مانیا ظلم 

 دماغم چكید االن وقتش نبود... زمیكنم سرمو اوردم پایین كه یه قطره خون ا

**** 

 مانیا

روزه كه شب و روزم شده اون دوتا انتخاب مامان همون شب اومد داخل اتاقم و انتخاب رو به خودم واگذار كرد گفت  دو

اینده خودته و من نمیتونم هیچ دخالتي داخلش داشته باشم ولي میدوستم كه مامان راضیه چون شروین رو به اندازه من 

خودمو سرحال نشون میدم چند باري با اریا برخورد داشتم مثل  ماي كه سر كاردوست داشت؛ دو روزه كه فقط موقعه 

روزاي مشهدمون صمیمیه اما تا یاد حرف سوگند میافتم سعي میكنم از اریا دور بشم سوگند گفت كه همون روزي كه 

 داره میكنه رسیدید تهران اریا از تو پیش حسین تعریف كرده گفته كه اریا داره یه فكرایي درباره زندگیش

*** 

 شب بود كه وارد خونه شدم چراغا خونه خاموش بود پس مامان خوابیده اروم وارد اتاقم شدم 11:45 ساعت

بدون هیچ سر و صداي واسه خوابیدن اماده شدم كه صداي پیامك گوشیم بلند شد با تعجب به اسم فرستنده زل زدم چه  و

  روبه رو شدمعجب پیامو كه بازم كردم با یه نامه بلند باال

+راستش فكر میكنم خیلي باید ظالم باشم كه با وجود این بیماري به خودم اجازه دادم و ازت خواستگاري كردم میدونم داخل 

 موقعیت سختي قرار گرفتي و انتخاب واست سخته

 یدار ندهیواسم خیلي مهمي مانیا ببخش که خودخواه شدم توا تو

ار خاله شیرین باش و امیدوارم موفق باشي و بتوني راضیش كني كه بزاره بیاي المان و من خودم تنهایي میرم المان تو كن 

 سرآشپز رستوراني كه میخواي باشي

 تو شروین دوستدار

شماره شروین رو گرفتم اما با شنیدن این جمله مشترك مورد نظر خاموش میباشد عصبي گوشي رو روي تخت پرت  سریع

 كردم پسره دیوونه فقط میخواد منو كالفه تر از این كنه

صبح تا حاال هر چي با گوشي شروین تماس میگیرم خاموشه كم كم دارم نگرانش میشم دلمو زدم به دریا و شماره  از

 د رو گرفتمشهرزا

 الو شهرزاد-

 +سالم مانیا جان خوبي

 ممنون عزیزم تو خوبي پسرت خوبه؟-

 +ما هم خوبیم چیزي شده زنگ زدي

 میخواستم ببینم شروین خونه اس اخه هر چي زنگ میزنم بهش تلفنش خاموشه-
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كه خون دیده وقتي از شروین +اره عزیزم خونه اس داخل اتاقشه و اصال  بیرون نمیاد مامان نگرانشه اخه رو لباسش چند ل

پرسید این خون مال چیه اونم داد و بیداد كرد و اخر سرم گفت دستم برید ولي هیچ زخمي رو دستش نیست مامان خواست 

 زنگ بزنه بهت من نذاشتمش

 من شب میام اونجا باهاش حرف میزنم شما نگران نباشید سالم به خاله برسون-

 خداحافظ+سالمت باشي گلم پس منتظرتیم 

 خداحافظ-

بود كه همه توصیه ها رو به اقاي لهراسبي كردم و از آشپزخونه خارج  7:30تمام سرعتم غذاها رو اماده كردم ساعت  با

 شدم تا اریا رو راضي كنم كه زود برم خونه

 دفتر اریا اروم به صدا در اوردم با بفرماییدي كه شنیدم دیگه معطل نكردم و رفتم داخل در

 اي معتمدسالم اق-

 +سالم مانیا چیزي شده

 مظلوم كردم و گفتم قیافمو

 میتونم برم-

 +االن؟!

 بله-

 نشده 11+ساعت كه هنوز 

 راستش یه كار فوري پیش اومده باید برم خونه خالم-

 +كار فوریت شروینه

 بهش بگم به تو چه پسره پرو حقشه

 بله -

 +چون روزاي اخریه كه ایران هستید میتونید برید

 مممنون-

 درب رو گرفتم كه اریا صدام كرد دستگیره

 +مانیا

 بله-

 روز دیگه وكیلي كه انتخاب شده تا كاراي رفتن تو رو انجام بده میاد تهران مداركتو اماده كن 2+ 

ارومي گفتم و از دفتر خارج شدم سریع لباساي آشپزیمو با لباس بیرونم عوض كردم و سوار ماشینم شدم و سمت  چشم

 خونه خاله حركت كردم
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 تصمیمو نگرفته بودم هنوز

 باید باهم دیگه صحبت كنیم تا بتونیم عاقالنه تصمیم بگیریم ولي

 شروین

سردرد عوضي دوباره اومده بود سراغم از دیشب كه اون پیامو  تخت دراز كشیده بودم و سرمو ماساژ میدادم این روي

 واسه مانیا فرستادم گوشیمو خاموش كردم تصمیمو گرفتم

 تنها میرم تو خیاالت خودم دست و پا میزدم كه در اتاقم اروم باز شد خودم

 +شهرزاد حوصله ندارم برو بیرو

 مانیام-

 شنیدن اسمش سریع روي تخت نشستم با

 شیتو خاموش كردي نمیگي نگرانت میشمواسه چي گو-

 +شارژش تموم شده بود حوصله نداشتم بزنم به شارژ

 اومدم با هم صحبت كنیم-

 +نمیخوام اذیت بشي مانیا

 تصمیمو گرفتم تنهایي میرم من

كنار هم باشیم خودت تنهایي این تصمیم رو گرفتي من بهت گفتم تا اخرش باهاتم تو میگي تا ابد مثل دختر خاله و پسر خاله -

 امیباخودم کنارب یبد داجازهیبا  تونمینم شمیباشه من به تومتعهد م میاگر الک یتعهده حت هیمن  یازدواج برا نیولي  شرو

 هفته بهم فرصت بده تا فكرامو بكنم  1

 +باشه

 االنم این قیافه رو به خودت نگیر اخرین بارت باشه خاله و شهرزاد رو نگران میكني -

 +باشه 

 رص باشه خوردي من دیگه میرم مواظب خودت باشق-

 +تو هم مواظب خودت باش

... 

گرفته بودم داخل این هفته اخر دیگه سر كار نرم تا با فكر ازاد بتونم تصمیم بگیرم  شماره حسین رو گرفتم بعد از  تصمیم

 چهار بوق جواب داد

 سالم مانیا خانم چه عجب یادي از ما كردي-

 ید+سالم اقا حسین خوب

 ممنون خوبم شما خوبید؟-
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 +منم خوبم راستش زنگ زدم كه بگم اگر امكانش هست سریع یه سر آشپز جایگزین من كنید

 واسه چي مشكلي پیش اومده-

 +این هفته اخر میخوام كنار خانواده ام باشم هفته دیگه پرواز دارم 

 كه هستید موفق باشیدبله. از اریا شنیدم میخواید برید المان بسالمتي امیدوارم هر جا -

 +ممنون میتونید تا فردا سرآشپز جدید رو پیدا كنید

اگر شما میتونید فردا رو بیاید سركار تا من سرآشپز انتخابي رو بیارم رستوران اگر شما قبولش كردید كه از نظر ما هم -

 قبوله

 +باشه حتما

 رو كه قطع كردم مامان صدام كرد مانیا بیا شام عزیزم تلفن

 به روي مامان روي صندلي غذاخوري نشستم و بهش زل زدم رو

 مامان-

 +جانم

 اگر شما بگي نرو نمیرم-

+كدوم مادري دلش میاد جلو پیشرفت دخترشو بگیره اگر با شروین ازدواج میكردي خیالم راحت بود كه دوتاتون داخل 

 كشور غریب با هم دیگه اید

نگران نباش تنها نیستیم شایدم شروین با من موندگار شد چند ماه بیشتر طول  شنیدم شروینم میخواد واسه تفریح بره المان-

 نمیكشه دوباره برمیگردم و شما رو با خودم میبرم

 +من كجا بیام تو كشور غریب من تا ابد تو این خونه میمونم

 تنها كه نمیشه مامان-

 +تو نگران من نباش 

 شدم و صورت مامان رو بوسیدم خم

 اندوست دارم مام-

 +من بیشتر عزیزم خوشحالم كه دخترم مایع افتخارمه

 قربونت برم من هیچ وقت تنهات نمیزارم-

 گذاشتم رو قلب مامان  دستمو

 من همیشه كنارتم درست داخل قلبت -

 دیگه نتونست جلوي بغضشو بگیره و اشكاش سرازیر شد سریع به سمتش رفتم و بغلش كردم مامان

*** 
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ن نمیرم خداروشكر سرآشپزي كه حسین اورده بود یه دختره ماهر بود البته خیلي هم خوشگل روزه كه دیگه رستورا سه

همه بچه هاي رستوران از رفتنم ناراحت بودن ولي خب ارزوي موفقیت واسم كردن و این خودش خیلیه اخرین نفري كه 

 وز توي گوشمهباهاش خداحافظي كردم اریا بود كه تنها با لبخندي نگام مي كرد حرفاي كه زد هن

+امیداورم هر جاي این دنیا كه هستي موفق باشي و یه سرآشپز فوق العاده كه همه دوسش داشته باشن من حتما میام المان و 

 بهت سر میزنم مواظب خودت باش هر كاري هم كه داشتي و هر چیزي كه خواستي فقط كافیه به خودم خبر بدي

 رد دفترش شددر اخر یه جعبه كوچك به دستم داد و وا و

 جعبه یه دستبند نقره خوشگل بود كه اول اسمم به التین روش خودنمایي میكرد  داخل

 خوشم اومده بود ازش كه همونجا روي دستم بستمش اینقدر

واسه رستوران تنگ شده بود انگار یه چیزي گم كرده بودم داشتم حاظر میشدم كه با سوگند بریم سینما كه گوشیم زنگ  دلم

 خورد شروین بود...

 گوشیم زنگ خورد شروین بود 

 الو شروین-

 +سالم مانیا خوبي

 ممنون تو خوبي-

 +منم خوبم زنگ زدم ازت خداحافظي كنم لحظه اخري

 وونهكجا میخواي بري دی-

 +االن فرودگاه ام 

 شروین من ازت یه هفته وقت خواستم -

 +من جوابتو بهتره از همه میدونم 

 همون جا وایسا تا من بیام شروین واي به حالت برسم فرودگاه نباشي-

 رو قطع كردم كه هم زمان صداي مامان بلند شد گوشي

 +سوگند منتظره مانیا

 هولكي از مامان خداحافظي كردم و سریع از درب سالن زدم بیرون كه سوگند رو داخل حیاط دیدم هول

 سوگند بدو شروین رفته فرودگاه-

 +فرودگاه واسه چي

 بریم واست توضیح میدم-

* 

 ساعت تمام داخل راه بودیم یك
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بخواد مثل ادم منتظر جواب بمونه وارد  دستم به شروین میرسید خفه اش میكردم خواستگاریشم مثل ادم نبود كه االن اگر

فرودگاه كه شدم سریع گوشیمو در اوردم و شماره شروین رو گرفتم ]مشترک مورد نظر خاموش میباشد[ جیغي كشیدم كه 

 سوگند اومد سمتم 

 +مانیا اروم باش 

 سمت باجه اطالعات پرواز دویدم به

 ببخشید اقا پرواز تهران_المان...-

 حرفمو بزنم  نذاشت ادامه  مرده

 +هواپیما تهران به مقصد المان به پرواز در اومده خانم

 سمت سوگند برگشتم به

سوگند شروین مریضه موندن داخل هواپیما واسش زیاد خوب نیست باید یه همراه كنارش باشه عوضي ما قرار بود با هم -

 بریم 

 با چشم هاي گرد شدش نگام كرد سوگند

 +مریضه"!!!

 سرطان خون داره-

 +واي مانیا خالت میدونه

 نه فقط به من گفته بود دلیل اصلي المان رفتن من و شروینه همینه اونجا باید درمان بشه-

 +نگو كه به خاطر همینم میخواستي باهاش ازدواج كني

 سوگند بین خودمون میمونه كسي قرار نیست جواب منو درباره خواستگاري شروین بدونه مخصوصا در مورد مریضیش-

اشه مانیا ولي خیلي احمقي وقتي هیچ عالقه اي بهش نداري چطور میخواستي باهاش ازدواج كني اونم با وجود +ب

 مریضیش

 سوگند شروین پسر خالمه-

 +خوبه خودتم میگي شروین فقط فقط پسر خالته برادرت كه نیست خودتو اینجور واسش میكشي

 بس كن سوگند منو برسون خونه-

 +باشه 

**** 

یكردن جوابم به خواستگاري شروین منفیه اما در واقع منفي نبود در جواب سوال هاي مامان كه چرا زود فكر م همه

 برگشتید فقط سكوت كردم

 شهرزاد رو گرفتم  شماره
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 +الو مانیا

 چرا بهم نگفتي شهرزاد-

 +نخواست تو بدوني

 شروین خیلي نامرده-

 +تو و شروین تا اخر عمر بیخ ریش هم دیگه اید

 خداحافظ شهرزاد-

 +خداحافظ

بستم و با خودم زمزمه كردم شروین اقا كور خوندي فكر كردي از دستم فرار میكني ولي خبر نداري كه مامان  چشمامو

 روز دیگه میام پیشت... 3موافقت كرده 

 شروین

ذوق به شیشه پنجره خیره شده بیرون از پنجره هواپیما خیره شدم هیچ چیز جذابي واسه من نداشت االن اگر مانیا بود با  به

 بود

 شروین بازم مانیا از فكرش بیا بیرون مانیا دیگه تموم تا وقتي كه خوب نشدي بر نگشتي المان نمیتوني ببینیش اه

 خاله راضي میشد مانیا به خاطر رستوران بیاد المان... كاش

 این سردرد عوضي كي قراره خوب بشه  اه

 +اقا اقا

 بله-

 خون میاد... +از دماغتون داره

 مانیا

 كافه كه شدم با چشم دنبال اقاي بقایي گشتم وقتي دیدمش سریع به سمتش رفتم و رو به روش روي صندلي نشستم وارد

 سالم اقاي بقایي-

 +سالم خانم افراشته با من امري داشتید

 اقاي بقایي من كي میتونم برم المان-

روز دیگه المان هستید نگران  3هر چه سریع تر امادشون كنن شما +مداركتون داره اماده میشه من ازشون خواستم كه 

 نباشید

 خیلي ممنونم ازتون اگر شما نبودید مدارك معلوم نبود كي اماده میشدن من دیگه مزاحمتون نمیشم -

 +خیالتون راحت خانم افراشته خبرتون میكنم 

 ممنونم خداحافظ-
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شد شهرزاد بود شماره جدید شروین رو فرستاده بود فعال قصد نداشتم كافه زدم بیرون كه صداي پیامك گوشیم بلند  از

 باهاش صحبت كنم...

 درب خونه ترمز كردم و شماره مامان رو گرفتم  جلوي

 شیرین بانو من بیرون منتظرم -

 +اومدم عزیزم

 رو قطع كردم و بالفاصله شماره سوگند رو گرفتم  تلفن

 +سالم عشقم 

 ونه اقا جون یا بیام دنبالتعشقم و كوفت,خودت میاي خ-

 ساعت دیگه خودم میام 1+فعال با حسین بیرونم 

 تو هم كه منو كشتي با این نامزدت-

 +تا دلت بخواد عشقم به این خوبي

 صداتو ببر سوگند فعال خداحافظ-

 +باي

 دقیقه تشریف فرما شدن تا مامان روي صندلي جا گرفت پامو گذاشتم روي گاز  10مامان خانوم بعد  باالخره

 +مانیا این چه طرز رانندگیه اروم تر رانندگي مادر

 بي خیال مامان-

 سالن و باز كردم و با صداي درب

 گفتم اي اهل خانه كجایید مانیا اومده اول از همه بنیامین جلومون ظاهر شد بلندي

 اووف تو كه بازم اینجایي مامان بیا برگردیم -

 بشكوني ازم گرفت كه صدام بلند شد مامان

 اخ مامان چكارم داري-

 ه میزنه با تعجب بهش زل زدم كردم بنیامین تا حاال ساكت مونده برگشتم سمتش كه دیدم نشسته رو زمین و داره قهقه تعجب

 خفه نشي پسر-

 +خداخفت نكنه دختر بنیامین

 میاد میدوني ما اینجا با اقا جون زندگي میكنیم ولي بازم پرو پرو میگي بازم تو اینجایي خوشم

 +بنیامین كي اومده

 مامان بیا زن عمو  و مانیا اومدن-
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 با من و مامان روبوسي كردعمو بهنوش با لبخند همیشه مهربونش اومد سمتمون و  زن

 اقا جون و عمو كجان؟؟-

 :اقاجون میخواست بره پیش وكیلش بابا حامد بردشبنیامین

گفتم و به سمت سالن نشیمن رفتیم داشتم سر به سر بنیامین میذاشتم كه صداي اقا جون و عمو حامد داخل سالن پیچید  اهاني

 سریع از روي مبل بلند شدم كه برم پیشوازشون

 م بر بهترین پدربزرگ و عموي دنیاسال-

جون و عمو با لبخند ایستاده بودن و نگاه من میكردن از فاصله دور نمیدونم عمو حامد چي گفت كه اقاجون سرشو اروم  اقا

دل سیربغل كردم و صورتشو بوسه بارون كردم  هیتكون داد فاصلمو كم كردم و خودمو بهشون رسوندم اول اقا جون رو

 راغ عمو...بعدشم رفتم س

 از اینكه سوگند بیاد بهتر بود بهشون اعالم كنم كه قراره برم المان قبل

 ببخشید یه لحظه میشه به من توجه كنید-

 همشون بهم جمع شد و با كنجكاوي نگام میكردن توجه

كس برنده خب راستش در جریان هستید كه من چند روز پیش مشهد بودم و در مسابقه آشپزي شركت كردم قرار شد هر -

 این مسابقه باشه با مخارج خودشون بفرستنش المان و سرآشپز رستوان معروفي بشه...

 واو و تو هم برنده این مسابقه شدي چرا زودتر نگفتي من میومدم شركت میكردم شاید یه چیزي نصیبم...-بنیامین

 صداي بنیامین گفتن اقاجون بنیامین از ادامه حرفش منصرف شد با

 یخواي بري المانپس م-اقاجون

 بله اگر شما اجازه بدید-

 تا چند سال؟-اقاجون

 مشخص نیست اقاجون شاید-

 سال 10سال شاید تا  1

 پس مادرتو تنها میزاري-اقاجون

 میدونست من روي این جمله حساسم براي همین خودش سریع جواب اقاجون رو داد مامان

راستش من اصال نمیخوام جلوي پیشرفت مانیا رو بگیرم مطمئنم اینده خوبي در انتظارشه من تنها نیستم اقا -شیرین مامان

 بزرگ شما رو دارم و خانوادمو 

 شهروز هنوز مجرده مطمئنم اون تنهام نمیزاره و میاد با من زندگي میكنه بردارم

 جون سرشو اروم تكون داد و گفت: اقا

 درت پیشرفتت واسم مهمه ولي سعي كن حتما سالي چند بار بیاي ایرانباشه من مثل ما-
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 چشم اقاجون-

 دو خودمو به درب عمارت رسوندم و ازش خارج شدم  با

 سوگند دقیقا جلوي درب بود ماشین

 چه خبرته اینقدر بوق میزني-

 +تقصیر این مهرانا اس 

 ا مهرانا رو با خودت اوردي -

 ار داشت بامون بیاد+اره كار بدي كردم خودش اسر

 از شیشه ماشین بردم داخل و یكي زدم پس گردنش دستمو

 براي یه بارم شده كار درستي كردي مهرانا رو اوردي-

 روي صندلي جلو جا گرفتم و به سمت عقب برگشتم  سریع

 سوگند منو اذیت میكني مهرانا کوش پس-

 پرت شد بیرون +اي واي نیستش فكر كنم داخل مسیر با سرعت اومدم از پنجره

 دختر ادم بشو نبود اومدم دوباره یه پس گردني بهش بزنم كه سرشو برد عقب  این

 +شوخي كردم زنگ زدم اماده بشه االن بریم دنبالش...

 شروین

سوئیت رو به ارومي باز كردم و چمدونمو همون جا كنار در رها كردم باالخره یه خونه تونستم پیدا كنم بدون اینكه  در

و خونه بزنم مستقیم رفتم و روي كناپه خودمو ولو كردم از فردا باید برم سراغ دكتر جمالپور احساس میكنم حالم هر گشتي ت

 لحظه داره بدتر قبل میشه 

 میگم كاشكي مانیا... هنوزم

 شروین بس كن تا كي میخواي به مانیا فكر كني  شروین

اروم اروم داشتن گرم میشدن كه صداي درب آپارتمانم به صدا در اومد اول كاري مزاحم پیدا شد به سمت در رفتم  چشمام

 و از چشمي بیرون رو نگاه كردم یه زن نسبتا مسن پست در بود در رو اروم باز كردم

 سالم -

  ستنیهم ول کن ما ن نجایا ایرانیا

  دیی+سالم بفرما

 خونه شده  نیساکن ا یرانیجوون ا هیکه  دمیاز پسرم شن-

 +بله 

 ...یاقا دیینجایخوشحالم که شما ا-
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  دمیبه موهام کش یدست کالفه

 هستم  یریکب نی+ شرو

 المان  دیتنها اومد -

 من سرم شلوغه فعال  دیهمراه همسرم اومدم ببخش ری+خ

 حولمو از چمدونم برداشتم و به سمت حموم رفتم... رهیبود اومده بود امار بگ یبه هم واقعا فازش چ دمیکوب درو

 ایمان

  مینیرو هم بب یپاساژ اخر نیا میبر ایابیمان-سوگند

 برم المان تو چته  خوامیخوبه من م میسوگند کشت یوا-

 همه من وقت گذاشتم واست  نینداره ا اقتیترو خدا نگاش کن مهرانا ل-سوگند

 با خودم ببرم تونمیرو که من نم دیهمه خر نیا گهید هیکاف گمیمن م یدستت درد نکنه ول-

  میرستوران شام بخور میبر ایب هیسوگند جان کاف گهیراست م- مهرانا

 میبر دیاالن که بحث شکم شد حاضرم زود باش-سوگند

 ...دنیبهش رفتم که مهرانا غش غش شروع کرد به خند یغره ا چشم

 ایمان

  نمیهمه بچه ها رو بب تونستمیبار اخر م یخوش حال شدم برا یلیکه سوگند داد خ یشنهادیباپ

 اونجا منصرف شو  یبر یخوایسوگند اگر به خاطر نامزدت م-مهرانا

  شیبا اونجا خاطره داره مطمئنم داخل دلش غوغاست که زود بره پ ایمان گمیبه خاطر خودم نم ایمان نیجان ا-سوگند

 مشیقد یهمکارا

 اسشون تنگ شده مهرانا دلم و گهیراست م-

 مییاشنا نیلباسش اول یقهوه رو ختنیر ایکه داخل رستوران گذاشتم همه خاطرات به ذهنم هجوم اوردن برخورد با ار پامو

 شدم  رهیسوگند بهش خ یشده بودم که با صدا رهیو همکارام با لبخند به ته سالن خ نیبا حس

  هیارام جون چه مزه ا نیدستپخت ا مینیبب میغذا سفارش بد ایاول ب-سوگند

 ارام!!-

 رستوران  دیسرآشپز جد گهیاره د-سوگند

 بود که گارسون اومد  نییسرم پا مینشست میو رفت میدنج انتخاب کرد زیم هیگفتم و سه نفرمون  یاهان

 دیدار لیم یچ دیی+بفرما

 متوجه من شد  عیرو به رو شدم اونم سر یدیکا یکه بلند کردم با اقا سرمو
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 نشدا  داتونیپ گهید دیرفت د؟؟یخانم افراشته خوب هست+سالم 

  دیسالم ممنون شما خوب-

 ذره سرم شلوغ بود وقت نکردم االن در خدمتتونم  هی راستش

  دیدار لیم یچ دیینجای+به هر حال خوشحالم ا

 به سمت اشپزخونه حرکت کرد  یدیکا یاقا میکه داد سفارشاتمونو

 من باهاتم دونهیچون م زنهیزنگ م نیافراشته اومده اول از همه حس ایمان شهیاالن مثل بمب پخش م-سوگند

 خنده ریز میو زد میبه هم کرد یبود من و مهرانا نگاه نیزنگ خورد حس شیصحبت سوگند تموم نشده بود که گوش هنوز

  ایار

  دیدر رو باز کرد و وارد دفتر شد کالفه نگاهش کردم که خودش منظورمو فهم نیحس

 نبود در بزنم  ادمیزده شدم  جانیخودت هجان -

 شده؟ ی+چ

 شام بخوره با سوگند و دختر عمش  نجایاومده ا ایمان-

 بلند شدم  میصندل یاز رو عیسر

 +واقعا

 نباشه  ایدن خوامیجان خودت که م-

 جا گرفتم  میصندل ینثارش کردم و رو یشعور یب

  یچرا نشست-

 +مگه قراره چکار کنم برم گوسفند سر ببرم جلو پاهاش 

 جلتنمن بهشون خوش امد بگو  هی!! بلندشو مثل یواسه چ یکنیم ینه ولخرج-

 کنه یسالم و احوال پرس ادیب دی+ اون با

 یخوش امد بگ یکنار بر یغرورتو بزار یبه خودت همت بد دیتو با ستین نجایسراشپز ا گهید ایمان یول دایببخش-

 داره برم خوش امد بگم  یلی+اصال چه دل

 من رفتم  یایب خوادیاصال نم-

  ایمان

 که خوردم دور لبمو با دستمال پاک کردم و از سر جام بلند شدم سوگند با نگاه پرسشگرش نگام کرد  شاممو

  یخانم گلستان شیاول اشپزخونه بعدش پ-

  یفقط خانم گلستان ی+مطمئنسوگند
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 بده به اون  لشیو کنترل کن تا نامزدش اومد تحوسوگند ر نیمهرانا ا- 

گفت پامو که داخل اشپزخونه گذاشتم همه نگاها برگشت سمتم دکور اشپزخونه واسه  یکرد و چشم یخنده بامزه ا مهرانا

 به سمتم اومد  یکرده اول از همه خانم قاسم رییتغ یچ

  یخودت زمیعز ای+مان

 خودمم  یبله خانم قاسم- 

 چمیشاد و سر حال بودم که حد نداشت همشون دورم جمع شده بودن و داشتن سوال پ نقدریآشپزخونه ا یبچه ها کنار

 برگشتم سمتش  یدختر هی یبا صدا کردنیم

 ...میکن ارتیز گهیبار د هیخانوم رو  ایمان دیبزار شهیم-

 ایمان

 گذرهیورا ازاون ورا چه خبرا خوش م نیازا  نیقدم رنجه فرمود میکن ارتیز گهیبار د هیخانوم رو  ایمان دیبزار شهی+م

 گهید میچه کن یزندگ یبچه ها منو فراموش کردن ه یتا اومد نمیبیم

 بود!![ یاورده بودش اسمش چ نیبود که حس یهمون سرآشپز کردمی]داشتم با تعجب نگاهش م

اشناام حاال  تیازخوشبخت ایخوشبختم  تییاز اشنا یعنیخوشحالم  تیکنم من ارامم ازخوشبخت یرفت خودمو معرف ادمی+إ وا

 گلم ستیمهم ن یهر چ

 بودن از خنده اما من هنوز هنگ بودم باالخره زبون باز کردم  دهیها ترک بچه

  امیمان یشناسیخوشبختم ارام جان منم که م-

 رستوران هست مخصوصا... نیزبون افراد ا یرو شهیاسم شما هم شناسمی+بعله که م

 تو اشپزخونه  یکه راه انداخت*ارام خانم باز معر

 صداش ذوق زده برگشتم سمتش  دنیشن با

 د؟یخوب ایسالم اقا ار-

 ؟یجان ممنون تو خوب ای+سالم مان

 منم خوبم -

سرکارتون و بعد به من اشاره کرد که دنبالش برم موقع خارج شدن از اشپزخونه  دیرو کرد سمت بچه ها بهتره برگرد ایار

  بارهیازشون م طنتیدختر ش نیداره ا ییعجب چشما کردینگام م طنتینگام به نگاه آرام افتاد که داشت با ش

 ارش شدموارد اتاق ک ایهمراه ار دمیرو بغل کردم و حال پسرشو پرس یدلم خانم گلستان ریس نکهیاز ا بعد

  یپرواز دار گهیروز د ۳که  دمیشن ییبقا یاز اقا شمونیپ یومدین گهی+چرا د

 رستوان  میسوگند واسه شام اومد شنهادیخب به پ یول شتونیپ امیخواستم روز اخرب-

 پرواز دارم  گهیروز د ۳ گهید اره
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  مینیکه باعث شد ما زودتر شما رو بب میاز سوگند خانم تشکر کن دی+با

 ：کردم و گفتم یاروم خنده

 دیهست یراض دیاز سرآشپز جد-

  نیراض ایخب اره کارش خوبه مشتر یول شهیکه شما نم ی+هر سرآشپز

 باشه  یطونیدختر ش ادیبهش م هیکاف نیراض ایکه مشتر نیهم دیشما لطف دار-

 رو که در اورد زلزله اس یکی+اره بابا پدر من 

وارد شدن پس مهرانا  نیخواست سکوت رو بشکنه که در اتاق باز شد و سوگند و حس ایزدم و ساکت موندم ار یلبخند

 کجاست 

 به زبون اوردم  سوالمو

 سوگند پس مهرانا -

 بهش زنگ زد گفت مهمان اومده واسشون هر چه زودتر بره خونه  اتی+عمه محسوگند

 ازش تشکر کنم  یکردیصدام م-

 بود  فشی+وظ

 بلند شد  نیخنده حس یبه سوگند رفتم که  صدا یغره ا چشم

  دیسوگند رو ادم کن نیاقا ترو خدا ا نیحس-

 اخه فرشته اس  شهیزن من ادم نم-نیحس

  دیبه گوشم رس ایار یگفتم که صدا یشیا

 رو ادم کنه نیخود حس دیبا یکی ایمان یسپاریم یرو به ک ی+ک

  یکنیم عیمنو جلو زنم و خواهر زنم ضا گهیحاال د میداشت ایار-نیحس

  دمیخندیشروع شد و من سوگند فقط بهشون م نشونیمشاجره ب نیجمله حس نیا با

 نبود... یشکل نیبود مطمئنن رابطه دوتا برادر هم ا بیعج ایو ار نیحس رابطه

 گهید دونمیو زمزمه کرد م ستادیاروم کنارم ا یبود موقع خداحافظ ایحرف ار ریتختم نشستم هنوز فکرم درگ یرو اروم

بود که لبخند  نیکه ازم بر اومد ا یتنها کار زنمیالمان بهت سر م یروز هی امیمراقب خودت باش من حتما م شهینم داتیپ

داخل چمدونم  دنشونیبودم رفتم و مشغول چ دهیکه خر یلیو به سمت وسا متخت بلند شد یبدم کالفه از رو لشیتحو یکوتاه

 شدم...

 وز بعد...ر دو

  ایمان

  دیاز چشمام چک یبغلم فشردم و بالفاصله قطره اشک یرو تو مامان
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 تهران  گردمیمن برم ینره هر وقت اراده کن ادتیمامان -

 رمیبگ مویدل تنگ یجلو تونمیخب م یول شهیراحت برو درسته دلم واست تنگ م الیبا خ زدلمی+عز

 مامان -

 +جونم 

 دوست دارم -

 شهروز اومد منو از مامان جدا کرد ییدا

 سفر رو واسش سخت نکن  نیریش یابج گهیبسه د-شهروز

 جان خدابه همراهت  ایمان برو

گفت که سرش شلوغ  نیاما حس ادیهم ب ایکردم توقع داشتم ار یکه اومده بودن بدرقم تشکر و خداحافظ ییاز تک تک کسا 

 ازش جداشدم... عیمامان رو بغل کردم و سر هویبار  نیاخر یبرا ادیبود نتونست ب

 نداشت... یتیواسم جذاب گهیناراحت بودم که اصال پنجره د نقدریکنار پنجره  نشستم ا مایهواپ یصندل یرو

  نیشرو

 نشستم  یصندل یدست دکتر جمال پور دادم و دوباره رو مویپزشک مدارک

  دیایلطفا با همراه ب میکنیرو شروع م یدرمان یمیاز فردا ش دیاقدام کرد ریبازم د تونیدکتر قبل یبا وجود حرفا یریکب ی+اقا

داخل  یرو ادهیپ یبعد از کل رونیاز مطب دکتر زدم ب ینداشتم فقط سرمو تکون دادم و بعد از خداحافظ یهمراه نکهیا با

با تعجب به شماره نگاه کردم  رونیب دمیاز هپروت پر میزنگ گوش یگرفتم و ادرس خونمو بهش دادم با صدا یتاکس ابونایخ

 بود  ایشک نداشتم شماره مان

 +الو 

 فرودگاه دنبالم  دیایبه شما زنگ زدم لطفا ب ستمیرو بلد ن ییقصد مزاحمت نداشتم چون فعال جا یریکب یسالم اقا-

 تو  ییو درد کجا یریکب ی+اقا

 فرودگاه المان -

  امی+منتظر باش االن م

گوشه لبم اومد که راننده با تعجب  یراننده گفتم لطفا بره فرودگاه بالخره کار خودشو کرد لبخندرو قطع کردم و به  تلفن

 نگاهم کرد 

  ایمان

 فرودگاه نشستم یصندل یرو

 مایهواپ یصندل یچند ساعت رو دیمن نبود یبا تعجب برگشتن نگام کردن وا خب شما که جا ایگفتم که المان یشیاخ هی

  گهید شهیادم خسته م دینیبش
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 المان  ادیم ییتنها کنهیواسش بزارم بچه پرو منو ول م یکالس هیدنبالم بزار  ادیداره م نیرو ول کن شرو نایا یوا

 زاشتمیراحتش نم یواال با ضربه فن کنمیمراعات م ضهیمر چون

  گهیاالغ کجاست خسته شدم د نیشرو نیپس ا اخ

 خانم...  ی+تو هنوز از فحش دادن به من دست برنداشت

 خانم ی+تو هنوز از فحش دادن به من دست برنداشت

خوشحال بودم که خودمم تعجب کردم به سمتش قدم برداشت  نقدریا دنشیبرگشتم سمتش از د یصداش با خوشحال دنیشن با

 باشم  نیباهاش سر و سنگ دیافتاد با ادمیکه تازه 

 رو به دستش دادم  چمدونم

 خستم  یلیخونت خ میبهتره بر-

  یشد بی+عج

 االن با ذوق بغلت کنم بگم دلم واست تنگ شده بود  یرفت رانیاز ا یبدون خداحافظ نکهیبعد از ا یتوقع ندار-

 +اوف بابا غلط کردم 

 من خستم یریکب یزود باش اقا-

  

 فرودگاه راه افتادم یتوجه بهش به سمت درب خروج بدون

دختر جوون جلومون  هیهمراه با  یزن مسن هی کردیم یداخلش زندگ نیکه شرو یاپارتمان یداخل الب میپامونو گذاشت تا

 ظاهر شدن 

  نیسالم اقا شرو-مسن خانم

 سالم خانم کالنتر -

که  کردینگاهم م رهیخ رهیداشت خ نجوریشد هم رهیانداخت بعد به من خ ینگاه هیکالنتر به دخترش به دخترش  خانم

 ：دستشو انداخت دور گردنم و رو به خانم کالنتر گفت نیشرو

 همسرم هستن-

 شد  رهیخ نیکالنتر متعجب به شرو خانم

 از همسرتون نبود  یاخه خبر دیکنیم یشوخ کردمیاما من فکر م  دیبا همسرتون اومد دیگفته بود-

  میراحت داشته باش یزندگ هیکه  نجایا میاومد رانیما از ا دیلطفا دور و اطراف من و همسرم نباش یول دایببخش -نیشرو

 بهمون رفت و دست دختر جونشونو گرفت و رفت یکالنتره چشم غره ا خانم

  یباهاش رفتار کرد نجوریچرا ا-

  میبکن مونویبابا بزار زندگ دمیاالن دمشو بر نی+بده از هم
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  یکنیم یدفعه اخرت باشه منو زنت معرف-

  یبگم زنم خوامیا مازت همه ج ادیخوشم م یلینه خ شی+ا

  یریکب ینکن اقا میعصب-

 …و کوفت یری+کب

  نیشرو

 خوشحال بودم که حد نداشت  نقدریا دنشیبودنش از د از

امشب همه  نیدوست داشتم ببرمش هم گرفتیبشم خندم م یعصب نکهیاز ا شیکه ب یریکب یاقا گفتیبا حرص م یجور هی

 نکهیبعد از ا ایخصلتو داشت مان نیهم یاز بچگ شهیتا نازشو نخرم دلش باهام صاف نم دونستمیاما م میجا رو با هم بگرد

گذشته بود که سر و کله  یساعت کیشدم  دنید لمیو مشغول ف دمرو روشن کر یو ینهارشو خورد رفت که استراحت کنه ت

 شد  دایپ ایمان

  یدیشد نخواب ی+چ

  برهیخوابم نم-

  برهیخودت خوابت متخت  یکوچلو هنوز فقط رو ی+اخ

  کنمایلهت م زنمیم نیشرو-

  یبالخره اسممو گفت یدی+د

  یریکب یاقا خوادیم یمن دلم بستن-

 هست برو بخور  زریری+داخل ف

 بزرگ اومد کنارم نشست  یکاسه بستن هیبا  قهیدو دق بعد

  ینیبیم هیلمیچه ف نیعوضش کن اخه ا-

  یخوب نیبه ا لمی+ف

 عوضش کن  ادیمن خوشم نم-

 +خواهش کن تا عوضش کنم 

 عمرااا -

 نگاه کن  نوی+پس حرف نزن هم

  نمیبیم لمیبا لب تابت ف رمیاصال من م-

  هیشخص زیچ هی+لب تاب ادم 

  سیخس-

  رهیراحت شد که سراغ لب تابم نم المیکنارم بلند شد و رفت داخل اتاق خودش منم خ از
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باال اومدن  یصدا دنیخونه داخل سکوت فرو رفته بود با شن دمیهمون کاناپه دراز کش یرو خاموش کردم و رو ونیزیتلو

 ...دمیلب تابم مثل جت پر ندوزیو

  ایمان

دکمه روشن لب تاب رو زدم تا صفحه  دهیخواب نیالبد شرو ومدینم گهید ونیزیتلو یشده بودم صدا رهیذوق به لب تاب خ با

 برداشته شد  زیم یصفحه لب تاب بسته شد و لب تاب از رو دفعهیلود بشه 

  هیشخص زیچ هیلب تاب  گمی+مگه بهت نم

 نکن بدش من  تیاذ نیاه شرو-

 شهی+نم

  یکنیم شیاز من مخف یکه دار یداخل دار یاصال چ-

 ذره دست پاچه شد  هی نیسرو

 یچی+ه

  دهیپس چرا رنگت پر-

 +اه بس کن 

 …تخت پرت کردم یزدم و خودمو رو یطانیلبخند ش هی رونیاز اتاقم زد ب عیسر نیشرو

استراحت  هیاقا چشمامو بستم تا حداقل  نیشرو یکنیم میکه از من قا یدار یداخل اون لب تابت چ فهممیکه اخر م من

 کوچولو کرده باشم 

 * 

  نیشرو

 دلم بزارم لب تاب رو باز کردم  یکجا اشویفضول نیخدا ا یا

  کردیم ییروش خودنما ایلود شده بود عکس من و مان صفحه

همه جا اثارش بود صد در صد  M ویرو عوض کردم و رفتم داخل درا نهیزم ریعکس تصو شدیم یچ دیدیم نویاگر ا اخ

 هیکردم و واسشون رمز گذاشتم اگر  یو خودم بودن رو مخف ایکه عکس مان یهست تمام پوشه ها میمرگ هیمن  دیفهمیم

 کردم میرو ازش قا یچ مروزکه ا کنهیلب تاب منو چک م رهیروز به عمرشم مونده باشه م

 کنم... دیذره خر هیبهتر بود  رونیلباسام از خونه زدم ب دنیگذاشتمش و بعد از پوش زیم یتابو خاموش کردم و رو لب

**** 

  ایمان

تک تک  رونیرو چندبار صدا زدم اما جواب نداد البد رفته ب نیشرو کهیتار نقدریبود چرا خونه ا یچه خواب خوب شیاخ

بچه زرنگ البد همه  یا دمید زیم یکه لب تاب رو رو دمیکش یسرک هی نیچراغا خونه رو روشن کردم بعد داخل اتاق شرو

 ...رونیزده ب خونهو از  زیم یگذاشتش رو نجوریرو پاک کرده که ا  یچ
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  یگردیم ی+تو اتاق من دنبال چ

 ش کور مو-

 '!!ی+چ

 کردم  داشیکه االن پ گشتمیدنبال موش کور م-

 بهم زل زد  شیعصبان افهیکه منظورمو گرفت با ق نیشرو

 +موش کور عمته 

 درست صحبت کن یا یا-

  میواسه شام ندار یچیبرو شام درست کن ه ای+ب

 مگه من نوکرتم -

 به سمتم قدم برداشت  نیشرو

 واست خوبه  یبرات درست کنم نه اصال چ یدوست دار یتو چ کنمیدرست م رمینه نه غلط کردم م-

  یدرست کرد ی+هر چ

 باشه حاال نزن منو -

 کرد  یافتاد تک خنده ا افمیتا نگاهش به ق نیشرو

 کارت گرفتم  مینکن واست س یشکل نیا افتوی+خب حاال ق

 چطور داخل فرودگاه انتن داد  رانتیکارت ا میمن هنوز موندم س داسیهمراه  خر یغذا خور زهیم یرو

 خان داداش  ریما رو دست کم نگ-

 فقط پسرخالته  نیدهنم  خان داداش مال اون موقعه ها بود االن شرو یدستمو گذاشتم رو عیسر

 و به آشپزخونه پناه بردم رونیاز اتاقش زدم ب عیبود سر یانداختم خنث نیبه چهره شرو ینگاه

**** 

  نیشرو

 من مثل برادر پشتتم[  یبهش گفت دیبچه که بود نیخودته شرو ری]تقصنهیبیخان داداش هنوز منو مثل داداشش م هه

 شهیو مالک قلبم م ادیازش خوشم م میبزرگ شد دونستمیبود من چه م یداخل عالم بچگ اون

رار کنم که متاسفانه نشد اونم برق یریکردم با شهرزاد تماس تصو یتخت پرت کردم و لب تابمو برداشتم و سع یرو خودمو

 رانهینت ا تیبه خاطر وضع

 در اومد  گهید ایمان یساعت گذشته بود و من هنوز داخل اتاقم بودم صدا کی 

 شامتو بخور ایحداقل ب یتو اتاقت واسه چ یدیساعته چپ کی-
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 +اومدم 

 نشستم  یغذاخور زیم یصندل یو صورتمو شستم و رو دست

 به حرف اومد ایغذا خوردن شدم که مان مشغول

  دیاز دهنم پر یا دفعهی ینجورینداشتم هم یراستش واسه خان داداش اصال منظور-

 +اشکال نداره 

  یناراحت نشد-

 ناراحت بشم  ی+نه واسه چ

  یبشنو تویجواب خواستگار یچرا نموند-

   هیجوابت منف دونستمی+م

 ...یول-

  میکنی+بعد شام صحبت م

 و به خوردن غذاش ادامه داد  نییسرشو انداخت پا ایمان

  ایمان

 کردم و ظرفا رو شستم وارد اتاقم شدم  زیرو تم زیم نکهیاز ا بعد

 شدم رهیخ نهیینشستم و به خودم داخل ا میشیآرا زیم یرو به رو یصندل یرو

 رو دوست دارم  نیشرو من

کردنم  یزندگ قیعاشق شدن هست ال قیال نیجنس دوست داشتنمو عوض کنم شرو تونمیبخواد همسرم بشه م یوقت قطعا

وابستم جنس  یلیخ نیمن به شرو کنهیم تمینباشه اذ  نیشرو نکهی... اما ایادم سرطان هیبا   یزندگ ترسمیم یهست ول

 ...یمنم نابود بشم ول دیو اگر نباشه شا کنهیم رییبعد ازدواج تغ میوابستگ

درمان خوب خوب  نیداخل ا نیشرو خوامیازت م ایخدا گهینفر د هیچه با  یکنه چه با من چه مجرد یزندگ دیبا نیشرو

 بشه...

  نیشرو

  ای... مانای+مان

  یریکب یبله اقا-

  یرو ادهیپ می+اماده شو بر

  امیغذام هضم بشه م نکهیبه خاطر ا امایباشه با خاطره تو نم-

 دختر... نیا ارهیدر ب خوادیرو لبام ظاهر شد همش حرص منو م یلبخند

 سرده  رونی+باشه لباس گرم بپوش ب
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باز جلوم  یو با موها یو کفش قهوه ا یشلوار مشک هیو  یبا پالتو خز دار قهوه ا ایمبال نشسته بودم که مان یرو منتظر

 ظاهر شد 

 من اماده ام  میبر-

  یایب یخوایم ینجوری+نگو که ا

 یخوشگل نیبه ا پمیوا ت-

 کاله بپوشون هینداره فقط برو اون موهاتو با  یمشکل پتی+ت

 یباش مان زود

 اس  ایو درد اسم من مان یمان-

 کاله  بپوش  هیبرو  ی+حاال هر چ 

 ...ینه واسه حرف جنابال پوشمیسرده کاله م رونیب یگفت نکهیفقط به خاطر ا-

 ایمان

 پوشمیگفتم کال نم ارمیحرصشو در ب نکهیفقط به خاطر ا دمیکه اماده کرده بودم رو پوش یلبخند وارد اتاقم شدم و کاله با

 چقدره  رتشیغ زانیم نمیبب خواستمیم

اومد  ییصداش زدم که از درب دستشو دمیند منیسالن نش یرو تو نیشرو رونیو از اتاق زدم ب دمیپوش مویمشک کاله

 بود نگران رفتم سمتش  سیصورتش خ رونیب

  نیشرو یخون دماغ شد-

 نبود زود قطع شد  یزی+چ

  میبر ایب

  یداروهاتو خورد-

 +اره خوردم 

  یسرما بخور دیدکترت گفت نبا ستیواست خوب ن ادیسرد ز یهوا یدیتو چرا کاله نپوش-

 هست  فیخودش ضع بدنت

  میبر ایب الیخ ی+ب

 کاله از داخل کمدش برداشتم و به دستش دادم  هیبهش کردم و به سمت اتاقش رفتم  یاخم

 ته؟؟یدرمان یمیش نیباش فردا اول تیذره به فکر سالمت هی-

 ؟ییای+اره، باهام م

  امیبله که م-

 ...میدستمو گرفت و با هم از خونه خارج شد نیشرو
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 هم هوا سرد بود  واقعا

  میدار ازین نیماش هیبه  مارستانیبه نظرم واسه رفت و امد به ب نیشرو-

 سراغ اون رستوران؟ یریم ی+اره تو فکرش هستم تو ک

 تو  یدرمان یمیفردا بعد از ش-

 هم عوارض خودشو داره یدرمان یمیش دمیچون شن رمیاگر حالت خوب نبود نم البته

  کنهیم ختیر یمو و ب یکه منو ب نهیا شیکی+اره 

  یخودتو دار تیبازم جذاب یمو هم بش یبه نظر من ب-

 با لبخند نگام کرد و دستمو محکم تر گرفت... نیشرو

  ایار

 دمیپوش راهنویبه خاطراتمون زدم و پ یبود لبخند ایمان هیشدم هد رهیرنگمو از داخل کمد در اوردم و بهش خ دیسف راهنیپ

 و از اتاقم خارج شدم همزمان مامان از اتاقش خارج شد  دمیهم پوش یکت تک کرم با شلوار مشک هی

  یکرد پی+خوشت

 بودم مادر جان  پیخوشت-

  یخوری+صد البته،امروز با من عصرونه م

 چشم -

 شد  زیم یعصرونه رو دنیخانم مشغول چ الیو سه میجا گرفت یغذاخور زیم یها یصندل یمامان رو با

 فرانک کجاست مامان -

  رونهیب زنهیعصر از خونه م ۴کرد ساعت  رییتغ ونشالی+ ساعت کالس و

 حواست بهش باشه مامان -

  ایسالش شده ار۱۹+فرانک 

 دارم  ازیسالمه اما بازم به مراقبت ن ۲۹مامان منم -

 رستورانت  میایب میخوایحواسم بهش هست,امشب م زمی+باشه عز

 پس منتظرتونم نیایباشه ب-

 نکهیخودمو رسوندم رستوران و بعد از ا عیاز خونه خارج شدم سر یبرداشت و بعد از خداحافظ نمویماش موتیو ر لیموبا

پارک کردم وارد رستوران شدم تا اومدم در دفتر رو باز کنم آرام درو باز کرد و با صورت رفت  نکیداخل پارک نویماش

لکه  راهنمیشدم قهوه دستش بود بازم پ رهیو به دسته گلش خ نارزدمش ک عیکردم سر یاحساس سوختگ نمیداخل قفسه س

 شدم و سرش داد زدم یلحظه عصب هی یگرفت برا

 معلوم هست حواست کجاست -
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  یریبسته که راه نم چشم

 معتمد  یاقا خوامی+معذرت م

 شرمندم  واقعا

 داشتن اخه  یچشما چ نینگام به چشماش افتاد اروم شدم ا تا

 برو سر کارت -

  ستادمیجلوم بلند شد رو به روش ا یفترم شدم خانم گلستانصبر نکردم و وارد د گهید

 در ضمن ارهیواسم ب راهنیپ هیزنگ بزن خونه به مادرم بگو -

 بگه  نیداشت به حس یبهش بگو هر کار زارهیدفتر نم نیپاشو داخل ا گهید دیاشپز جد سر

 معتمد یچشم اقا-یگلستان خانم

 ...یدختره دستپاچلفت دیبه گند کش راهنویاتاق کارم شدم و کتمو از تنم در اوردم نگاه کن تروخدا پ وارد

  ایمان

اوردمش خونه دکتر گفت که ممکنه حالش بد بشه اثر  شیدرمان یمیباره سومه که حالش بد شده بعد از انجام ش نیا

 زدم  ییبه درب دستشو یا گهیداروهاست ضربه د

 حالت خوبه  نیشرو-

  ای+خوبم مان

  رونیب یایپس چرا نم-

دستشو گرفتم و  شدیشده بود حالش هر لحظه داشت بدتر م دیرنگش مثل گچ سف رونیاومد ب نیباز شد و شرو ییدستشو در

 تختش دراز بکشه  یکمکش کردم رو

 تو برو به کارت برس  ی+مان

 حالت  نیتنهات بزارم با ا تونمیمگه م وونهید-

 +من خوبم 

 سراغشون رمیمن برم زنگ بزنم رستوران بگم فردا م نیحرف نزن شرو-

.... 

 ایار

 که در دفترم باز شد  دادمینه شب بود داشتم حساب کتابا شرکت رو انجام م ساعت

 تو  یشیادم نم نیحس-

 +منم داداش 
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 بلند شدم به سمتش رفتم  یصندل یبا لبخند از رو دمیاوردم باال که فرانک رود سرمو

  یسالم نفسم خوب-

 و بد باشم  نمیتو رو بب شهی+مگه م

 بغلش کردم  هیثان چند

  یبا مامان و بابا اومد-

 +بابا کار داشت طبق معمول با مامان اومدم 

  یکرد یکار خوب-

 رو به دستم داد  یپاکت فرانک

 اس  ایاوردم واست بازم کار مان راهنیداداش پ ایب-

 لکه قهوه اشاره کرد خنده ام گرفته بود  به

 رفت المان  اینه وروجک مان-

  یداداش جلوشو نگرفت ی+وا

  رمیجلوشو بگ یواسه چ-

  یدوسش دار ی+تو که گفت

  امیو م کنمیعوض م راهنمویمامان من پ شی,تو برو پگمیهنوزم م-

 +چشم

 ：مامان گفت یا دفعهیکه  میخوردیغذا م میمامان و فرانک داشت کنار

 دستپختش خوشمزه اس  ایار هیسرآشپزت ک-

 بود  یاون دست پختش عال یرو نخورد ایمامان فروغ دست پخت مان یوا هیدریدستپخت ارام ح نیا -فرانک

  هیک ایمان -فروغ مامان

 همونه که داداش...-فرانک

 بود بدبختم کنه  کیداخل پاش دختره خنگ نزد دمیکوب یکی زیم ریز از

 بود  ایاسمش مان گهیرو م هیسرآشپز قبل-

 بهمون انداخت  یمشکوک نگاه مامان

 شده  یزیفروغ_چ مامان

 نه نه اصال- فرانک

 ：از جاش بلند شد و گفت عیسر فرانک
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  نشیمامان بب ارمیارام رو م رمیمن م-

 شد  رهیفرانک ازمون دور شد مامان بهم خ نکهیاز ا بعد

  یبود چرا عوضش کرد اگر دستپختش خوب -فروغ مامان

 اس عوض نکردم داخل مسابقه مشهد اول شد رفت المان  ایاگر منظورتون مان-

 عروسم بشه  شدیقسمت م دیشا ینکرد شیچرا زودتر بهم معرف-فروغ مامان

  الیخیمامان ب-

 +سالم 

 سالم ارام مامان به سمتش برگشت  یباصدا

  یمشاهلل شما چه خوشگل زمیفروغ_سالم عز مامان

 شدم بعدش به فرانک فرانک اومد نشست کنارم و اروم کنار گوشم گفت کارت ساختس  رهیتعجب به مامان خ با

 دیشما لطف دار ی+مرس

  هیعال یلیمامان فروغ_مشاهللا دستپختتم خ 

 مامان جان -

  ：گفت لکسیر یلیبهم رفت و خ یچشم غره ا مامان

 جان بفرما به کارت برس  ایار یشما مگه کار نداشت-

 به فرانک انداختم و دم گوشش زمزمه کردم  ینگاه

 جان من حواست به مامان باشه -

 به ارام بندازم به سمت دفترم رفتم... ینگاه نکهیسر جام بلند شدم و بدون ا از

 ایمان

 عجله شماره دکتر جمال پور رو گرفتم با

 الو دکتر -

  دیی+سالم بفرما

  یریکب نیهستم دختر خاله شرو ایدکتر مان-

  یهول نقدریشده؟چرا ا ی+بله بله شناختم چ

 حاله  یهمش ب کنهیاستفراغ م یلیحالش بده خ نیدکتر شرو-

 نگران نباش  شهیمسکن بهش بده تا فردا بهتر م هی هیدرمان یمی+من که بهتون گفتم اثراته ش

 مزاحمتون شدم خداحافظ  دیممنون دکتر ببخش-
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 خداحافظ  کنمی+ خواهش م

 گذاشتم و به سمت اتاقش رفتم  ینیاب پرتغال داخل س وانیل هیرو همراه با  نیشرو مسکن

 بود  دهیقاب عکس خاله رو بغل کرده بود و اروم خواب دیکش ریکه بهش افتاد قلبم ت نگاهم

 نشنوه... مویگر یاز اتاق خارج شدم تا صدا عیگذاشتم و از سر شیپاتخت یرو رو ینیس

  ایار

 جا تموم کن  نیبحث رو هم نیمامان لطفا ا-

  امیدفعه کوتاه نم نیا گهید ستین یبحث تموم شدن نی+اصال ا

 چکارن  نیدختره خانوادش ک نیا دونمیمن چه م-

 کم داره  یچ یخوشگل نیکردم خانوادش هم سطح ما هستن دختر به ا قیخودم تحق یتو بدون ستی+الزم ن

  رونیبرداشت و از خونه زدم ب مویخونه مجرد دیو کل نیماش موتیر عیمامان رو بشنوم سر یصبر نکردم تا حرفا گهید

 رو گرفتم  نیبالفاصه شماره حس 

 +الو 

 نیحس ییکجا-

 سالم قراره کجا باشم تو راه خونه  کی+عل

 میخونه مجرد ایب-

 ：با خنده گفت نیحس

 شرمنده گردمیبا ادما مجردم نم گهید ستمیمجرد ن گهی+من د

 اعصاب ندارم  ایزود ب یتو غلط کرد-

  یشیم یحاال چرا عصبان امی+باشه باشه م

 نگهبان بوق زدم  یدرب اپارتمان قرار گرفتم و برا یجلو

  دیمعتمد خوش اومد ی+سالم اقا

منتظر با لبخند  نیحس دمیپارک کردم به سمت اسانسور حرکت کردم که د نکیرو داخل پارک نیتکون دادم و ماش یسر

  کنهیداره نگام م

  یچه با سرعت خودتو رسوند نیحس یکنیاوقات شگفت زدم م یبعض-

 +راستش خونه پدر زنم بودم 

 رسوندم عیخودمو سر گهی؛دیکه تو زنگ زد رونیخونشون زدم ب از

 کاسینزد نیچون خبر دارم خونه پدر زنت هم ینکرد یپس کار شاخ- 
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  یکلک از کجا خبر دار ی+ا

 کنارم قرار گرفت و شروع به ماساژ دادن گردنش کرد  نیبهش زدم و سوار اسانسور شدم حس یپس گردن هی

  یبزن یبه من پس گردن یخوایم ی+احمق تا ک

 یکه ادم بش یتا وقت-

  شنی+قبال سوگند گفته ها فرشته ها ادم نم

 چپ نگاهش کردم که با لبخند روشو برگردوند... چپ

  ایمان

  نیشرو یاداوریبا  دفعهیاروم باز کردم و دوباره بستم  چشمامو

  رونیب دمیجت از اتاقم پر مثل

 از اشپزخونه شدم  ییکه متوجه سر و صداها رونیشدم تختش مرتب بود نگران از اتاق زدم ب نیوارد اتاق شرو و

  نیشرو-

  ای+داخل آشپزخونم مان

 به سمتش رفتم عیسر کنهیداره صبحونه اماده م نیشرو دمیآشپزخونه شدم که د وارد

  کنمیخودم درست م نیبش یکنیصبحونه درست م یدار ستیتو حالت خوب ن نیشرو-

  ی+من حالم خوبه مان

 تا من اماده کنم  یصندل یرو نیجان من بش یاریبه خودت فشار ب دینبا یباشه حالت خوبه ول-

  نمیشیم رمیم ی+باشه چون جان خودتو قسم خورد

  نیافر-

از آشپزخونه خارج شدم اول دست و صورتمو شستم بعد  عینشست منم سر یخور زغذایم یصندل یرفت و رو نیشرو

گذاشتم کره مربا  نیشرو یجلو ریپر ش وانیل کیو  ختمیر یرفتم سراغ آشپزخونه و درست کردن صبحونه واسه خودم چا

  ستمنش نیشرو یبه رو یو خودمم رو دمیچ زیم یهمه رو رو ریعسل و پن

  خوامیم یمن چا ای+مان

 ستیتو خوب ن تیوضع یو االن اصال برا ارهیم یکم خون یاصال چا-

 سرآشپز  یبه جا یشدیدکتر م دی+تو با

 برم رستوران, تو حالت خوبه؟؟ دیامروز با یاورد ادمیخوبه  یوا یا-

 راحت برو به کارت برس... الی+اره من خوبم با خ

  ایمان
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رو ول کردن اومدن داخل  رانیمن  چه خنده داره ا رانیو به تابلوش زل زدم رستوران ا ستادمیرستوران ا یبه رو رو

 زدن  یرانیالمان رستوران ا

 کجاش خنده داره؟؟ قای+دق

  ستنیداخل المان هم ول کن ما ن ایرانیا گهیراست م نیمرد جذاب مواجه شدم واقعا هم شرو هیسمت صدا برگشتم که با  به

 به شما جواب پس بدم  دیبا- 

 کجاش خنده داره  نمیبب دمیجهت اطالع پرس ری+خ

 من وقت بحث کردن با شما رو ندارم  یول دایببخش-

 از گارسونا حرکت کردم  یکیبهش کردم و وارد رستوران شدم اون مرد هم پشت سرم وارد شد به سمت  پشتمو

 رو پاس داشتم و سالم کردم گارسون به سمتم برگشت  یفارس نیهم یباشه برا یرانیا ومدیم افشیشکل و ق به

  دیی+سالم بفرما

 اومده  رانیکه از ا یافراشته هستم سرآشپز انتخاب-

 شد و گفت  رهیبه پشت سرم خ گارسون

  ی+شما هم سرآشپز

 که گفت شکه شدم  یزیکه هنوز دنبال منه با چ نیپشت سرمو نگاه کردم ا ا برگشتم

 اومدم به عنوان سرآشپز  رانیمنم از اجون+بله  مرد

 بهمون انداخت ینگاه گارسون

 خندهیم یشده چرا الک وونهیکرد وا د یتک خنده ا و

  کنمیم تونییراهنما دیی+بفرما

*** 

  نیشرو

مورد عالقه مامان رو نگاه  الینشسته بودم و داشتم سر یو یت یرو به رو رونیاز خونه زده بود ب ایبود که مان یساعت۳

خودم بودم که درب خونه باز  الیبرگردم تو فکر و خ تونستمیتنگ شده بود کاش هر چه زودتر م رانیدلم واسه ا کردمیم

 وارد شد  ایشد و مان

برخورد اول منو دشمن خودش کرد  نیاز هم دمیم ادتیمن  یکن یاشپز یتونیاگر نم گهیبهم م گرهیبر م یپسره عوض-

  یطرف یبا ک دمینشونت م ینور  ریام یاقا سایوا

  گهید هیک ینور ریام  ایشده مان ی+چ

دوتا سرآشپز  یهم قراره سرآشپز باشه اخه کدوم رستوران گهینفر د هی دونستمیکه قراره با من کار کنه من نم یسرآشپز-

 داره 
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 یهمه کارا رو خودت انجام بد یستیمجبور ن کنهینفر کمکت م هیبده  یشیم یعصبان ی+خب حاال واسه چ

 شب ۱۱صبحه تا  ۹از ساعت  شیساعت کار نیشرو-

 حواسم بهت باشه  مارستانیمن چطور وقت کنم تو رو ببرم ب اخه

 من حواسم به خودم هست  یمراقب من باش نکهیدرسته؟! نه ا یکار کن نجایا ی+تو اومد

 اصال فکرشو نکن -

  رانیا فرستمتیسر کار م ی+بخدا اگر نر

  نیشرو-

 که گفتم نی+هم

**** 

اول همه با  یروزا ادیتو آشپزخونه در م غمیج یتمام طول روز صدا گذرهیهست که از سر کار رفتنم م یهفته ا کی

پرو تر و  کردمیکه فکر م یزیاز اون چ میندار یبا هم سازگار ریاما االن متوجه شدن که من و ام کردنیتعجب نگام م

 بشه  جامقراره ان نیدوم شرو یدرمان یمیحاضر جواب تره امروز ش

 هیسالشه و  ۴۰ هیرستوران مرد مهربون ریمد یهوشنگ یسمت اقا رمیاالنم دارم م رسونمیگفتم هر جور شده خودمو م بهش

  رمیبگ یاجازه بده امروز رو مرخص دوارمیزن مهربون تر از خودش داره ام

 تق  تق

  دیی+بفرما

 رو اروم باز کردم و وارد شدم  در

  یهوشنگ یسالم اقا-

  یجان خوب ای+سالم مان

 ماهرخ جان خوبن  دیممنون شما خوب-

  می+هر دومون خوب

و  رمیبگ یامروز رو مرخص دیاگر شما اجازه بد خواستمیبشه م یدرمان یمیخداروشکر, راستش امروز قراره پسر خالم ش-

  مارستانیبرم ب

  مارستانیراحت برو ب الینگران نباش و با خ یاالن کنارش باش دیرو جز تو نداره با یخالت  که کس+البته پسر  

  یهوشنگ یممنون اقا یلیخ-

**** 

 رونیاز رستوران زدم ب ریام یعوض کردم و بدونه توجه به غر غرا رونمیبا لباس ب مویآشپز فرمیونیتمام سرعت  با

رو دادم تو طول راه استرس ول کنم نبود نگرانش  مارستانیشدم و ادرس ب یر تاکسرسوندم و سوا یاصل ابونیخودمو به خ

 شدم... مارستانیرو حساب کردم و وارد ب نویماش هیکرا عیبودم  سر



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

167 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 سمت بخش اطالعات رفتم  به

 کدوم اتاق هستن  یریکب نیشرو یاقا دیببخش-

 ：نگاهم کنه گفت نکهیبدون ا پرستاره

  دیداخل بخش... منتطرشون باش دیتونیدستگاه هستن شما م ری+هنوز ز

 ممنون -

از  یکیدرب  یصندل یهم زمان با بلند شدن من از رو دیطول کش نقدریاست منتظر داخل بخش نشستم پس چرا ا قهیدق ۱۵

 به سمتش  پا تند کردم  عیسر رونیبرانکارد اوردن ب یرو رو نیاتاق ها  باز شد و شرو

  نیشرو نیشرو-

 کنار  دی+خانم برپرستار

 +خانم افراشته 

 رو بردن  نیاحمق شرو یبه سمت دکتر قدم برداشتم و  اون پرستارا دمیسمت صدا برگشتم که دکتر جمال پور رو د به

 افتاده  یچه اتفاق نیشرو یدکتر برا-

 بدم  حیداخل دفترم تا واست توض میبر ای+ب

 شد  رهینشست وبعدش به من خ زشیت مسر دکتر وارد اتاق کارش شدم دکتر پش پشت

  ینیشی+چرا نم

 نشستم   ایاز صندل یکی یرفتم جلو و رو اروم

 مغز استخون  وندیعوض بشه بعدشم پ دیخونش هر چه زودتر با اوردیدستگاه دوام ن ریز ستیخوب ن ادی+حالش ز

 دکتر  دیبد حیتوض شتریب-

مغزاستخوان از  وندیمغزاستخوان انجام بشه پ یادیبن یسلول ها وندیتر پ شرفتهیدرمان پ دیبا ن،یسنگ یدرمان یمی+بعد از ش

  شهیم افتیدر یخاص طیو طبق شرا ماریاز پدر و مادر ب ایخواهر، برادر 

 بدم  وندیمن بهش پ شهیخانوادش باشن نم دیحتما با-

هر  دینداره با دهیفا گهید یدرمان یمیش یداره حت یریکب یکه اقا یطیرو انجام داد با شرا یسکیر  نیچن شهی+به ندرت م

 انجام بشه  وندیتر پ عیچه سر

  نمشیبب تونمیم-

 +البته 

*** 

  کردمیم یبستم و از اتاق  دکتر خارج شدم احساس خفگ چشمامو
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 ختنیو اشکام شروع کردن به ر رمینتونستم جلو خودمو بگ گهی( بگم د نیعمو)پدر شرو ایبه خاله  به شهرزاد  چطور

 با تعجب زل زده بودن بهم هیبق  نیزم ینتونستم تعادلمو حفظ کنم و افتادم رو

  کردمیم هینشسته بودم و گر مارستانیب نیزم یگذشته بود و من هنوز رو یساعت مین

 دیشده بودم با وونهیدکمه اتصال رو زدم د عیسر ییاسم دا دنیشهروز بود با د ییبه خودم اومدم دا لمیزنگ موبا یصدا با

  گفتمیرو م یهمه چ

  ای+الو مان

 شهروز -

  یکنیم هیچرا گر ای+مان

 ...نیشرو -

خودم و خودت  نیب ایمان یبگ دینبا یداخل شمال افتادم به کس نیحرف شرو ادیچرا نتونستم ادامه حرفمو بزنم  دونمینم

  مونهیم

  یحرف بزن دختر نصف جونم کرد ای+مان

 نگو  یزیچ یبه کس ییدا-

  زنمیبعدا بهت زنگ م خودم

 ...ای+مان

 و اروم اروم به سمت اتاقش قدم برداشتم... دمیرو پرس نیبلند شدم شماره اتاق شرو نیزم یرو قطع کردم و از رو تماس

 هست  یسیدر المان انگل  ایمان یتمام صحبت ها گمیاطالع م جهت：ن پ

 و کال  کارکنان رستوران یهوشنگ یجز  صحبتاش با دکتر جمال پور,اقا به

تو  نیشرو دنید شدیم شتریب ممیاحساس  خفگ شمیتر م کینزد نیاتاق رو اروم باز کردم وارد شدم با هر قدم که به شرو در

 نیصورتش نشون از ا یعرق رو یبود دونه ها شهیتر از هم دیاصال برام قابل درک نبود رنگ صورتش سف تیاون وضع

 نیشرو دفعهیدر اوردم و شروع کردم اروم اروم صورتشو پاک کردن  فمیاز ک یدستمال کشهیکه چقدر داره درد م دادیم

 چشمامو باز کرد و دستمو گرفت اروم صدام زد

  ای+مان

 جانم -

 مگه نه  رمیمی+من دارم م

  یزنیم هیچه حرف نیا وونهید-

  ستین ادتیکه نشه د رمانش کرد  ستین یزیگفت سرطان خون چ رانیداخل ا دکترت

  ادمهی+چرا 

  نیشرو-
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 بهم انداخت منتظر بود که حرفمو بزنم  ینگاه نیشرو

 راستش... راستش...-

  ایشده مان ی+چ

  ادیزنگ بزنم بابات ب دیبا-

  یمان یکارو نکن نیاصال ا ی+واسه چ

 کنن  قیبهت تزر توننیخانوادت م قیرو فقط از طر وندیپ نیا یمغز استخوان انجام بد وندیپ دیبا نیشرو-

 +اصال حرفشم نزن

تروخدا جون من بزار زنگ بزنم عمو  نیشرو ینگه ول یزیکس چ چیبه ه گمینگه اصال م یزیبه خاله و شهرزاد چ گمیم-

  ادیب اوشیس

  گمینه نم گهیمن د یاگر جون خودتو قسم بخور یدونستیم یسوءاستفاده گر بود ی+از همون بچگ

 کننیاگر بهشون نگم اون وقت تا اخر عمر منو سرزنش م نیشرو-

 +باشه قبول برو زنگ برن...

****** 

  ایار

سکوت کرده بود و  یکنیم هیچرا گر گفتمیبهش م یهر چ کردیم هیگوشه نشسته بود فقط گر هی دمیرو د ایخواب مان شبید

بدون  نیو واسم بفرست خداروشکر حس رهیاز سوگند بگ دشویدادم شماره جد امیپ نینگرانش بودم به حس کردیفقط نگام م

 شمارشو واسم فرستاد یسوال چیه

 گذاشتم  زیم یدر دسترس نبود سرمو رو نکهیا ایبار بهش زنگ زدم اما مشغول بود  چند

 درب اتاقم به خودم اومدم یصدا با

  هیک-

  زمی+منم عز

 تو مامان ایب-

 فنجون قهوه وارد اتاقم شد  هیبا  مامان

 قهوه واست اوردم  زمیعز ای+ب

 دستتون درد نکنه -

حرف ارام  خوادینگاهش کردم مشخص بود بازم م رهیتخت نشست خ یقهوه رو به دستم داد کنارم رو نکهیبعد از ا مامان

 بکشه  شیرو پ

  ی+چرا بهم نگفت
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 شدم  رهیتعجب به مامان خ با

  ویچ-

  یرو دوست دار یدختر هی نکهی+ا

 به شما گفت  یک-

  شیخواستگار میبره المان بر نکهیتا قبل از ا یچرا بهم نگفت نهیمهم ا ستی+اونش مهم ن

 فرانک گفته -

  ای+ار

 موضوع اول مطمئن بشم  نیاز ا دیپسرخالشو دوست داره با کنمینگفتم چون فکر م-

  یبا ارام ازدواج کن دینشد با ایانتخاب اخره اگر مان نیا ی+باشه ول

 چشم -

 پسرم  خوامیم توی+من خوشبخت

 دونمیم-

... 

  ایمان

که  دیفکر کرد یشما دوتا احمق چ گفتیم زدیاز پشت تلفن فقط سرم داد م اوشیتمام وجودمو گرفته بود عمو س استرس

 المان دیرفت دیبلند شد ییتنها

که بخواد به خاطرش ناراحت  ستین یزیبفهمه پسرش سرطان داره کم چ نکهیا کردمیمن فقط سکوت کرده بودم درکش م و

 المان ادیکرد که تنها ب یکنار پسرش باشه خاله رو راض یچند روز خوادیم نکهینشه امروز پرواز داشت به بهونه ا

 ۴کردم که من فقط عصرا ساعت  یرو راض ینور ریو ام یهوشندگ یبود منم که با هزار ترفند اقا یهنوز بستر نیشرو

وجه  چیبه ه ریقبول کرد اما ام دیرو فهم نیشرو تیموقع یوقت یهوشنگ یبرم رستوران که شام فقط به عهده من باشه اقا

اخر  رمیکه چرا من قصد دارم فقط شام رو به عهده بگ رهیرو دا زمیبر مویامکانم نداشت که واسه اون زندگ شدینم  یراض

 یدور و برم باش ادیدوست ندارم ز امیعصر م نمیتو رو نب افهیق نکهیبهش و گفتم به خاطر ا دمیداد که پر ریبهم گ نقدریسر ا

من اومدم اون  نکهیا زرستوران بعد ا مونهیعصر م ۴صحبت کرد که فقط تا ساعت  یهوشنگ یاونم لج کرد رفت با اقا

 حوصلشو نداشتم... تیموقع نیبهتره اصال تو ا رهیم

  ایان+م

 جانم -

  ی+به بابا خبر داد

  نییانداختم پا سرمو

 اره گفتم -
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 +ناراحت شد 

 ناراحت نشه  یتوقع داشت-

  نیمنو بب تیموقع نینگفتم دوست نداشتم تو ا یزی+من به خاطر خودشون چ

  دیدستشو به سمت موهاش برد و موهاشو اروم کش نیشرو

  یکنیچکار م-

 رنگش بغض بازم اومد سراغم  ییخرما یموها دنیمشتشو جلو چشمام باز کرد با د نیشرو

 وردیطاقت م دیدیم ینجوریمامان منو ا یکنیفکر م زهیذره ذره بر نجوریموها قراره هم نی+ا

   اوشیمن و تو عمو س رانیا میریم یبعدش سه نفر یشیتو خوب م نیبس کن شرو-

  رسهی+بابا امشب م

 برم رستوران  دیمن با نهیشیم ماشیهواپ ۱۱اره ساعت -

 دنبالش  رمیاز کارم م بعد

  ایمان ی+مرس

 ؟یبابت چ-

 ...ی+همه چ

**** 

 ایار

 وارد شد منتطر نگاهش کردم که به حرف اومد  یدفترم به صدا در اومد و پشت بندش خانم گلستان درب

  ننیشما رو بب خوانیخانم م ندای+راستش ل

 ردش کن بره -

 خوانیم یزیچ هیانگار  ننیخب اسرار دارن که حتما شما رو بب یول ستیهمون اول بهشون گفتم که امکانش ن+من از 

 بهتون بدن 

 بفرستش داخل    یاوک-

 وارد اتاق شد  ندایکه از اتاق خارج شد بالفاصه ل یگلستان خانم

 زمیم یدر اورد و رو فشیاز ک دیپاکت سف هی ستادیا زمیم یبودم اومد رو به رو دهیکه تا حاال ازش ند یجد افهیق هی با

 !!!یانداخت کارت عروس

 خب؟؟-

 +بازش کن 
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 بهش انداختم بعد کارتو برداشتم و بازش کردم  ینگاه اول

 و فرزاد  ندایل

 مبارک باشه -

 منو داشته باشه  اقتیکردم که واقعا ل دایرو پ یکی یعشق منو نداشت اقتیاما تو ل ای+من عاشقت بودم ار

 شلوغه  یلیسرم خ یخوشحالم برات االنم بهتره بر-

 از دفتر خارج بشه گفت  نکهیبه سمت در حرکت کرد قبل از ا ندایل

  میعروس یایب شمی+خوشحال م

  امیباشه اگر تونستم حتما م-

 رو گرفتم... ایرو برداشتم و دوباره شماره مان یرفت گوش ندایل یوقت

 بود  رانیتعجب کردم از ا میگوش نیا در اومد با نگاه کردن به  اسکربه صد میرستوران که شدم  گوش وارد

 ای+الو مان

  دییبله بفرما-

  امی+ار

 ندادم [ ی!!چرا صداشو تشخصای]ار

  یزد یزنگ هیچه عجب -

 +شمارتو نداشتم از سوگند گرفتم,حالت خوبه؟

 ها رستوران خوبن؟ ؟بچهیخوبم تو خوب-

 نگرانت شدم  نیهم یبرا دمیراستش خوابتو د می+ما هم خوب

 نگران نباش  ستین یزیچ-

  دمی+خوشحال شدم صداتو شن

  نطوریمنم هم-

 ...ای+مان

 بله -

 ...هیخال یلیخ نجای+جات ا

 جوابشو بدم که خودش به حرف اومد[ یچ دونستمیبهم دست داد نم یحس هی ایحرف از زبون ار نیا دنی]با شن

 مراقب خودت باش خداحافظ شمی+مزاحمت نم

 خداحافظ-
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 که دستت رو قلبته  یزدیحرف م یبا ک ی_داشت

 قلبم برداشت یدستمو از رو عیسر دمیرو د ریطرف صدا برگشتم که ام به

  یفضول-

 _دوست پسرت بود ریام

   یفضول-

 _پس بود ریام

 بهش رفتم  یغره ا چشم

 نبود در ضمن  رینه خ-

  یبر یتونیتموم شده م فتتیش گهید االن

  رفتمیخودم م یگفتی_تو نمریام

 جوابشو بدم به سمت آشپزخونه رفتم  نکهیا بدون

 رو مخمه... یادیپسره ز نیا

**** 

 کارم تموم شد  نکهیاز ا بعد

 نیکه بهم گفت ا یشد تنها جمله ا داشیچمدون پ هی ایباالخره  اوشیمنتظر بودم که عمو س یساعت میرفتم فرودگاه ن بالفاصه

  نیشرو شیبود که منو ببر پ

  نیشرو شیپ برمتونیخونه فردا صبح زود م میبا من بر دیایشما ب دینیرو بب نیشرو زارنیعمو االن نم-

  ضهیمر نمیشرو یچرا بهم نگفت نکهیاز ا یپر از دلخور یفقط نگام کرد نگاه اوشیس عمو

 یفرودگاه حرکت کردم داخل تاکس یو به سمت خروج نییعمو رو نداشتم سرم انداختم پا ینگاه کردن به چشما ییتوانا

 رو به زبون اورد  یکه عمو سوال مینشسته بود

  دیمتوجه شد ی+ک

 گفت  میکه شمال بود یخودش اسفندماه متوجه شد اما به من روز-

 جان  ایمان ی+چرا به من نگفت

 دیشناسیرو م نیکه به شما بگم خودتون که شرو دادیاجازه رو بهم نم نیا نیعمو تو رو خدا از من ناراحت نباشد خود شرو-

 چقدر لجبازه 

 ...ستین ایداخل دن نیلجباز تر از شرو دونمی+اره م

*** 

  ایار
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 فرانک گفتم نه -

 برم تولد دوستام  دیذاشتیوقت نم چیبار شما که ه هی نی+داداش تروخدا هم

 نه  ای یبر یتونیم گمیبعد بهت م کنمیباشه فکرامو م-

 +اه داداش تولد فردا شبه 

  دمیهنوز لباس نخر من

 نباشه  دهیبه حالت لباست پوش یوا یباشه برو ول-

  یداداش مرس ی+وا

 خودتو لوس نکن  گهیبرو د-

 +چشم 

 که از اتاقم خارج شد فرانک

  میبکن یاستراحت هیخونه  میسرمون اومد ریخدا خ یسرش مامان وارد اتاق شد وا پشت

 جانم مامان -

  دیخر میباهم بر میخوایشب م+

 برم رستوران  دیمامان جان من شب با-

 خودت  یرو بفرست جا نی+رستوران رو ول کن حس

 سرمو با دستام گرفتم  کالفه

 داره بهش بگو بزارش واسه شب  یفقط اگر بابا خواسته ا گهیباشه د-

 +پسره لوس 

 ۲تخت پرت کردم تا حداقل  یاز اتاق خارج شد و در اتاق رو محکم بست مادر ما هم اعصاب نداره ها خودم رو مامان

 بخوابم... یساعت

  ایار

شدم که  یساکته نکنه فرانک هنوز از تولد برنگشته وارد سالن اصل نقدریتر از هر روز وارد خونه شدم چرا خونه ا خسته

  مالهیته و دستاشو به هم ممبل نشس یمامان مضطرب رو دمید

 شده  یچ-

  دیمامان از جا پر هویصدام  با

 نشده  یچیه یچی+ه

 فرانک اومده؟؟-
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  دهیجواب نم زنمیزنگ م شیبه گوش ینگرانشم هر چ ای+نه ار

  یخونه دوستشو بلد-

 +نه 

  شیشناسیکه شما نم هیچه دوست نیا-

 اومد جوابمو بده که تلفن خونه زنگ خورد به سمت تلفن رفتم و جواب دادم  مامان

 الوو -

 معتمد  ی+منزل اقا

 بله شما -

 ...یاگاه دیاریب فیلطفا تشر رمیگیتماس م ی+از اداره اگاه

 شده  یزیچ-

 دمیم حیتوض دیاریب فی+در رابطه با خواهرتونه تشر

 تلفن رو قطع کردم  یعصب

  ایبود ار ی+ک

 باشه  یکالنتر دیکه خواهرم االن با دهیرس ییکارم به جا یکالنتر-

  یصندل یحال رو یب مامان

  میچکار کن دی+االن با

  رونهیبمون بابا اومد بهش بگو فرانک با من ب نجایشما هم یاگاه رمیمن م ستیفعال معلوم ن-

که به ذهنم  یزیعالمه دختر و پسر مواجه شدم با چ هیکه شدم با  یرسوندم وارد کالنتر یتمام سرعت خودمو به اگاه با

رفتم تا اتاق سروان رو نشونم  یبه چهره اون همه دختر و پسر نگاه کنم به سمت سرباز نکهیپاهام سست شدن بدون ا دیرس

 بده 

 اتاق که شدم سروان از سر جاش بلند شد وارد

  دینیبش دیی+بفرما

 جا گرفتم  یصندل یگفتم و رو یممنون

  نجاستیمعتمد هستم با من تماس گرفتن که ظاهرن خواهرم ا ایرا -

 شدن  ریدستگ یپارت هی+بله متاسفانه داخل 

 ؟ی!! پارتیچ-

  دمیبه موهام کش یدست یعصب
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 ...شیببرن دیتونیم دیبرگه رو امضا کن نی+بله شما اگر ا

* 

  کردمیم یگاز و فقط رانندگ یگذاشته بودم رو پامو

 +داداش...

 نعره زدم  دمیصداشو شن تا

 دهنتو ببند فرانک -

 کردم تروخدا اروم باشه  ی+داداش غلط کردم بچگ

 سرخ شده نگاهش کردم  یبا چشما برگشتم

 یبکن یغلط نیکه همچ یفکر کرد یچطور با خودت نشست-

  هیلینزنم بهت خ یلیکه جلو خودمو گرفتم س نیهم

 نباش  نجوریا ی+داداش ترو خدا بزن تو گوشم ول

 تیکه باهاش حرف بزنم اما من فقط با اعصان کردیو التماس م هیتو طول راه اصال جواب حرفاشو ندادم فرانک گر گهید

 ...کردمیم یرانندگ

*** 

  ایمان

رو  وندیجور در اومد فردا پ نیعمو با شرو شاتیالزم رو انجام داد قرار شد اگر جواب ازما شاتیازما اوشیعمو س امروز

که چرا عمو  ادیجور در نم یزیچ هیوسط  نیکه ا کنهیانجام بدن خاله چند بار تا حاال تماس گرفته باالخره مادره احساس م

بار زنگ  هی یسوگندم سه روز زنهیپسرش تنها باشه مامان هر روز زنگ م با بیگرفته تو کشور غر میتصم دفعهی اوشیس

  رانیا ییایتا تو ب کنمیروز شمار م گهیگ شده مدلش واسم تن پرسهیرو م نیحال شرو زنهیم

 یحرفا یروز عقد کنارم باش دیسال طول بکشه تو با ۲اگر  یحت یکه تو برگرد یتا وقت کنمیمن عقد نم گهیم یلجباز با

اون دفعه هم که شمارتو  رهیگیم نیهمش سراغ تو رو از حس زنهیمشکوک م دایجد گفتیم زدیم ایهم درباره ار یبیعج

  نیگرفتم برم اسکله زل میا دوست داره بعد از تماس سوگند تصمیار کنمیمن هنوز احساس م ایخواست منم بهش دادم مان

 رفتم... نیکه با شرو ییجا نیاخر 

 چیکردم هنوز ه یتک خنده ا ایار ای نینه چندان دورم ازداوج با شرو ندهیا کردمیفکر م ندمیبودم و به ا ستادهیکنار اسکله ا 

خورد و بعد قطع شد   یتک زنگ میگوش کنمیم الیکدوم بهم نگفته بودن که دوستم دارن و من نشستم با خودم فکر و خ

 واسم اومد  ریاز ام یامکیبالفاصه پ

 [ستماین کاریشدا من مثل تو ب ۶]خانم سرآشپز ساعت 

 گرفتم و خودمو به رستوران رسوندم... یتاکس عیشد سر ۶ساعت  یک یوا یا

 نرفته باشه  ریغذا ها رو اماده کنم کاش ام رسمیخدا مطمئنم نم یعجله وارد رستوران شدم وا با
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 برخورد کردم ریآشپزخونه که شدم با ام وارد

 شدا ۷اوردن ساعت  فی+چه عجب باالخره خانم تشر

 غذا رو اماده کنماون همه  تونمیحاال چکار کنم دست تنها که نم یوا-

 یکن طیاون شرا ریخودتو درگ نقدریا ستیقرار ن یول یدار یطیچه شرا دونمینم کنمیکمکت م یهوشنگ ی+به خاطر اقا

  یدار گهید فهیوظ هیهم  نجایچون ا

 شدم رهیخ ریبه ام مظلوم

  دمیگوش م حتتیحتما به نص یمرس-

 +خودتو لوس نکن همکار 

 میوقت تلف کردن غذاها رو اماده کن یبه جا بهتره

.... 

**** 

 واسه عمو هم نگرانم  ستین نیفقط شرو میاالن نگران کنمیپشت در اتاق عمل نشستم و فقط دعا م یاسترس بازم نگران بازم

اما من بازم استرس دارم به ساعت  رونیب ارمشونیقبل از عمل بهم گفته بود نگران نباش من سالم از اتاق عمل م دکتر

 رو گرفتم ریدر اوردم و شماره ام مویگوش دیطول کش نقدریعصر چرا ا میسه و ن شمیم رهیخ

 +الو

 ...شهیم ریسالم ام-

  سمیتو وا ی+امروز جا

 جبران کنم دمیقول م نیافر-

 شده ی+باز چ

 به سرطان خون مبتاله امروز عمل داره مییپسردا-

  مونمینباش من جات م+باشه نگران 

 فعال خداحافظ یمرس-

 +خداحافظ

 بهم زد  یلبخند اروم دمیبه سمتش دو رونیدکتر اومد ب یبعد گذشت چند ساعت در اتاق عمل باز شد و اقا بااالخره

 انجام شد حال هر دوشون خوبه  تیبا موفق وندی+نگران نباش پ

 دیجوش یشکرت چشمه اشکم از خوشحال ایخدا یوا

 یخوشحال باش دیتو االن با یکنیم هی+چرا گر
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 دکتر واقعا ازتون ممنونم -

  

 بهم زد و از کنارم رد شد... یا گهیلبخند د دکتر

* 

 ماه بعد چهار

 ...المانایمان

 نشه  رینوبت دکترت د یاماده ا نیشرو-

  یایبا من م ایرستوران  یری+اره من امادم تو م

 رستوران رمیبعد م امیباهات م-

 به دوست داشتن من اعتراف کرد نیافتاد شرو یادیچهارماه اتفاقات ز  نیداخل ا گذرهیم نیماه تمام از عمل شرو چهار

اما  یتو منو دوست دار ایداد که منو به خودم اورد گفت  مان یاون لحظه جواب نیماه بعد من جواب مثبت دادم اما شرو کی

که تو عالم  نهیا یوابستگ نیا لیاما تنها دل یتو به من وابسته ا یکن یعمر کنارش زندگ هیکه قراره  ینه به عنوان کس

 من داداشت بودم دمبو تیفقط من کنارت بودم من هم باز یبچگ

  یکنیکه هنوز منو برادر خودت فرض م نهیسرطان ا نیبابت ا تیهمه نگران نیا لیهمه دوست داشتنت دل نیا لیدل 

نه هم  ینیمنو به عنوان همسرت بب یاگر تونست یکنیو خوب فکراتو م یمونیم نجایتو ا رانیا رمیبعد از درمان کاملم م من

  زمیبه پات بر مویتا همه زندگ رانیا ایکه مثل برادر پشتت بود اون وقت ب اتیبچگ یباز

 مایبچگ یرو هم باز نیداشت من هنوز شرو قتیرو درک کنم تمام حرفاش حق نیوقعه بود که تونستم حرفا شرو اون

 ...دونستمیم

ناراحت بود که بدون  یلی,سوگندم خبر عقدشو بهم داد خرانیخوب شد رفت ا شیاوضاع جسم نکهیبعد از ا اوشیس عمو

هر چه زودتر سوگند  خوانیرو حرف خانواده شوهرش حرف بزنه اونا م تونهینم گهید گفتیم کنهیوجود من داره عقد م

 عروسشون بشه خوشحال بودم واسش 

 دیفهم یاخه سوگند گفت وقت زدیزنگ نم گهیاواخر د نیا دیتماس گرفت اما فقط حالمو پرس یدو ماه اول چندبار ایار اما

 عاشقمه... ایار کنهیشد سوگند هنوزم احساس م یالمانه عصب نمیشرو

 به خودم اومدم( نیشرو ی)با صدا

 شدا رینداره د یتموم یجنابال ی+فکرا

 میبر امادم من ��نه نداره-

 خنده ریچهره ما زد ز دنیدکتر سرشو بلند کرد و با د میشد رهیو منتظر بهش خ میدکتر جمال پور نشسته بود یرو روبه

 منو  دیکنینگاه م ینجوریچرا ا-دکتر

 داخل اون برگه ها نوشته  یدکتر چ-
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 نوشته که...-دکتر

  میهم زمان گفت نیو شرو من

 +که...

مراعات کنه چون ممکنه سرطانشون دوباره با  دیخب با یول ستیدر معرض سرطان ن گهیجان  د نیخوشبختانه شرو-دکتر

 داینفر از سرطان خون نجات پ هیماه  ۴چون واقعا خودم متعجبم که داخل  دیخداروشکر کن دیبازم با یشکل برتر برگرده ول

نفر از دست  هیتا  کشهیمدت ها طول مکه سرطان خون قابل درمانه اما خب  دیدیکرد قبال هم خودتون از دکتر ثابقتون شن

 کنه  دایسرطان نجات پ نیا

 ...نیشرو یشکرت ممنونم بابت سالمت ایلب زمزمه کردم خدا ریچشمامو بستم و ز اروم

* 

 رانی...اایار

  نیحس-

 شیخواستگار یریم یچرا دار یدوسش ندار یلحظه به حرف من گوش کن وقت هی+

 منم... دیشا یعاشق سوگند شد یبعداعاشقش شدم مثل تو که شب خواستگار دیشا-

چهار ساعته جلوته  ستیبودم بعد تو که آرام خانم  ب دهیدفعه هم سوگند رو ند هیمن تا حاال  کنهیما فرق م انیجر ایار ی+وا

 یعاشقش بش یشب خواستگار یتوقع دار یعاشقش نشد

 یکس حق ازدواج ندار چیبه جز ارام با ه گهیمامان فروغ رو چکار کنم م-

 جلو یبر زارهیاما غرورت نم یرو دوست دار ایتو مان دونمی+من م

 به اون پسرخالش بنده  نمیبیچون هنوز م زارهیاره غرورم نم-

 رو دوست داره  گهینفر د هیکه  یکس یمن برم خواستگار یباهم رفتن المان توقع دار یحت

 رو دوست داشته باشه؟ نی+از کجا معلوم شرو

ندارن  یادیز یکه تفاوت سن شییو دا نیبا وجود خواهر شرو یبوده حت اشیبچه گ یتنها هم باز نیشرو دمیاز سوگند شن من

 وابسته بوده  نیبازم به شرو

 سر به آشپزخونه بزن  هیبس کن لطفا برو -

 خوب فکراتو کن  نیبش یول رمی+باشه م

 گذاشتم زیم یم سرمو اروم رورفت من رونیکه از در ب نیحس

جز  فتادین  ی!! داخل چهار ماه گذشته اتفاق خاصشهیخنگ م نقدریبکنم  اخه ادم عاشقش چرا ا تونمیکنم اخه چکار م چکار

واقعا  هیتنب نیکردم البته قهر که نبودم اما ا یماه با فرانک اشت کیعقد کرد و منم بعد از  نمیازداوج کرد حس ندایل نکهیا

 ینیس هیگفتم در باز شد و آرام با  یدیبرداشتم و بفرما زیم یخورد سرمو از رو فترمکه به درب د یالزمش بود با ضربه ا

 قهوه وارد اتاق شد 
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  دیخسته نباش ای+سالم اقا ار

 قهوه اوردم واستون

 من که قهوه نخواستم-

از من خواستن مراقبتون باشم  دیبه خودتون برس دیکنیشلوغه وقت نم یلیچند روزه سرتون خ نی+مادرتون زنگ زد گفتن ا

 ارمیو هر روز واستون قهوه ب

 یمامان فروغ رو نفهمه از رو یساده که منظور کارا نقدریاخه دختر ا شدمیمامان کالفه م یواقعا داشتم از کارا گهید

 رو ازش گرفتم  ینیبلند شدم س یصندل

 خورمیآشپزخونه م امیخودم اگر قهوه خواستم م دیبه حرف مادرم گوش کن ستین یازین یممنون بابات قهوه ول-

 شماره فرانک رو گرفتم عیگفت و از دفتر خارج شد سر یچشم آرام

 +جانم داداش

 نهیبیمنو نم گهیکاراش بر داره وال د نیبا مامان صحبت کن بگو دست از ا نیفرانک بش-

 شده مگه  ی+چ

 از خودش بپرس خداحافظ-

 کوبوندم... زیم یرو رو ینیرو قطع کردم و س تلفن

 ایمان

  میاز رستوران خارج شد ریام همراه

 برسونمت یخوایم-ریام

 کمکم  یتو موند دمیرس ریبابت امروزم ممنون بازم د ینه مرس-

 تکرار نشه  گهیبارم گذشتم دفعه بعد د نیا -ریام

 صبح تا شب  فتیبه همون ش میدوباره برگرد شمیپس مجبور م شمیم کاریمنم ب رانیبرگرده ا نیشرو گهیچند روز د-

 سالم برسون نیبه شرو رمیم گهیخب من د -ریام

 خداحافظ یسالمت باش-

 گهیاز هم د ییجورا هیبود  دهیرو د نیشرو یچند بار ریبرسم ام یاصل ابونیکردن تا به خ یرو ادهیکردم به پ شروع

که فعال با خواهرش  ریالبته ام ننیرو بب گهیهم همد رانیرو گرفته بودن تا بتونن داخل ا گریخوششون اومده  ادرس همد

هر چه  خواستیران بر عکس من که دلم واسه همه تنگ شده بود دلم میو قصد نداشت فعال برگرده ا کردیم یالمان زندگ

 اما... رانیتر برگردم ا عیسر

 ....المانایمان

اطالع  یاونم ب یول هیچ یلیتعط نیا لیدادم که دل امیپ ریکرده بود به ام لیو امروز تعطرستوران ر یهوشنگ یاقا بیعج

 به صدا در اومد  شیکه گوش دمیدیم لمیف مینشسته بود نیحوصله با شرو یبود ب
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 ه؟یک-

 ی+فضول

 دکمه اتصال رو زد و مشغول صحبت کردن شد نیشرو

 ذاشتنیداشتن قرار م انگار

  نیبودم عاشقه اسکله زل نجایمدت که ا نیتو ا یاسکله وا برن

من دارم  دونهیادب م یکرد ب یپل لمشویشده و ادامه ف رهیخ یو یتلفن رو قطع کرد به ت نکهیبعد از ا نیبودم شرو شده

 کنماینگاهش م

 نیشرو-

 +بله

 اسکله یبر یخوایم یبا ک-

 و دوستاش ری+با ام

 بدون من -

 بردمتیوال م ستین نشونی+دختر ب

  ینامرد یلیخ-

 دونمی+م

 تو صورتش و اماده فرار شدم... دمیمبل رو برداشتم کوب کوسن

* 

 رانی... اایار

  کردیشده بودم که داشت از پشت تلفن با مادر آرام صحبت م رهیمامان خ به

  شمیفردا شب مزاحمتون م دیاگر شما اجازه بد-مامان

... 

  دیدار اریاخت-مامان

... 

 خداحافظ شما دیبه جناب افشار سالم برسوند میشیحم مپس ما فردا شب مزا-مامان

 اروم کنارم نشست  فرانک

 داداش ی+خوب

 شمینم نیبهتر از ا-
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 با مامان حرف بزنم کنسلش کنه یخوای+م

 نه مگه مردم مسخره ما هستن-

  یچ ای+پس مان

 فراموشش کن-

 ...یفراموش کن یتونی+من فراموش کنم تو م

 مبل بلند شدم و حرف فرانک رو قطع کردم یرو از

 ...رمیاگر زن بگ یحت کنمیفراموشش نم-

***** 

 ...آلمانایمان

برداشتم شماره سوگند  مویگوش یینامرد منو نبرد حاال من چکار کنم تنها گذرهیبه اسکله م نیساعته که از رفتن شرو کی

 رو گرفتم

 یالو سالم خواهر-

 ی+سالم نفسم خوبسوگند

 خوبه نی؟حسیتو خوبخوبم -

 می+اره ما هم خوب

 خداروشکر,چه خبرا؟-

 یخواستگار رهیداره م ایار دمیشن نی+خبر!!راستش از حس

  ختیر یته دلم هر یچرا ول دونمینم

 !!یخواستگار-

 نیبا شرو ی+اره تو چه کار کرد

  کردمیم یازدواج کنه احساس ناراحت یبدونم قراره با ک خواستیم دلم

 ای+الو مان

 جانم -

 یچکار کرد نی+گفتم تو با شرو

 قبول کرد که مثل گذشته فقط دختر خالش باشم نمیکه دوست داشتم خواهرانه اس شرو دمیفهم یچیه-

 تو اتاقم نشستم  یکیبا سوگند صحبت کردم بعدش رفتم داخل تار یا قهیو پنج دق چهل

 داره یبه تو چه ربط ایاخه ازدواج ار ایبس کن مان دمیبه خودم توپ یا دفعهیناراحتم  نقدری!!ازدواج!!! چرا من اایار
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 تخت پرت کردم یسرمو با دستام گرفتم و خودمو رو کالفه

 چقدر با خودم کلنجار رفتم که خوابم برد... دونمینم

 رانی...اایار

خودم فرستادم رستوران و تمام روز رو داخل اتاقم سر کردم فرانک چند  یرو جا نیبودم حس شهیکسل تر از هم امروز

اما من فقط  میکنسلش کن میزنگ بزن میتونینشده م ریهنوزم د گفتیم زدیداخل اتاقم و باهام حرف م ومدیبار م هی یساعت

 برداشتم و رفتم داخل مخاطبام مویگوش ایمان شیفکرم المان بود پ دادمیسرمو به عالمت نه تکون م

 رو کنار گوشم قرار دادم... یشمارشو لمس کردم و گوش زدیسرآشپز بدجور بهم چشمک م اسم

***** 

 ایمان

اسمش هول شدم خواستم جواب ندم اما با  دنیزنگ خورد با د میآشپزخونه مشغول اماده کردن غذا ها بودم که گوش داخل

 دادن شدممجبور به جواب  رینگاه مشکوک ام

 +الو سالم

 دیخوب هست ایسالم اقا ار-

 ؟یتو خوب ستمی+بد ن

 خوبم-

 سکوت بود که من سکوت رو شکستم نمونیب یقهایدق چند

  یخواستگار دیبر دیخوایامشب م دمیاز سوگند شن-

 شیمعتمد قراره بره خواستگار ایکه ار هیاون دختر خوشبخت ک دمینفهم اما

 کرد و گفت  یتک خنده ا ایار

 خوامیفقط به خاطر مامان م ستیوسط ن نیا یعالقه ا ستیدست خودم ن میسالمه اما هنوز زندگ ۲۹,رسهی+چه خبرا زود م

 باهاش ازدواج کنم

 دیکن یعمربا هم زندگ هیبالخره قراره  دیاگر عاشقش نباش نهیبیوسط فقط اون دختر صدمه م نیا دیکنیفکر نم-

 رو دوست دارم اما... گهینفر د هی+من  

 بهم غلبه کرد  روزیحرف بازم همون حس د نیا دنیشند با

 اما...-

 زنگ زدم فقط حالتو بپرسم  ستیمهم ن الیخی+ب

 ممنون بابت زنگ زدناتون-

  یفکر کنم هنوز سرکار باش شمیمزاحمت نم گهیاس من د فهی+وظ
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 شهیکارم تموم م گهیساعت د ۲اره -

 خداحافظ ای+مواظب خودت باش مان

 ایجمله رو قشنگ گفت مواظب خودت باش مان نیکردن نبودم چقدر ا یبه خداحافظ قادر

 دمیکنار گوشم از جا پر ریام یبا صدا دمیکش یبستم و نفس اروم چشمامو

  یکنیم دایحال رو پ نی+همون اقاهه بود که با هر تماسش تو ا

 شهیجور دوستم حساب م هیالبته  کردمیبودم داخلش کار م رانیا یکه وقت هیفقط صاحب همون رستوران ؟اونیچه حال-

 دیکنیشما دو تا هست که از هم پنهانش م نیب یزیچ هی کنمی+اما من فکر م

 بردارم ییمواد غذا یرفتم تا کم خچالیرو کنار زدم و به سمت اتاق  ریام کالفه

 گهینفر د هی ایعشقه نه اصال ار یزیچ هیبود نکنه منظورش از اون  یکرد منظورش چ ریبدجور ذهنمو درگ ریام حرف

 رو دوست داره خودش بهم گفت

 برداشتمو از اتاق خارج شدم... خچالیاز  ازمویمورد ن لیوسا عیاز کارمندا رستوران سر یکیاسمم توسط  دنیشن با

**** 

 رانی... اایار

که با  میتنها من و فرانک بود میشد ادهیپ نیاز ماش یچهار نفر یعمارت بزرگ پارک کردم وقت هی یرو به رو نمویماش

پدر  نیبود که آرام همچ نیعمارت کم نداشت تعجبمون به خاطر ا نیاز ا یزیعمارت ما چ میتعجب به هم زل زده بود

 داره و اومده سرآشپز رستوران من شده  یپولدار

 میادرس رو درست اومد یمامان مطمئن-فرانک

 بهتون گفتم که هم سطح ما هستن میبله ادرس رو درست اومد -فروغ مامان

 رو به صدا در اورد فونیبه ما توجه کنه به سمت درب عمارت رفت و زنگ ا نکهیبدون ا مامان

داد درب عمارت  لمیتحو یزد رو شونم و تنها لبخند یکیگل رو تو بغلم گذاشت و به سمت مامان رفت بابا هم اروم  فرانک

 انداخت و گفت اطیبه طول ح یفرانک نگاه میباز شد و ما تک تک وارد شد یکیت یبا صدا

  میبر ادهیپ دیرو با ریمس نیا-

 به درب سالنشون میتا خودمونو برسون گذرهیم قهیدق ۱۰

 راه برم تونمیپاشنه بلندا که نم نیما رو برسون من با ا اریخوشگلتو ب نیبرو ماش ایب ایار

 ...دیبه فرانک رفت و دستشو گرفت و دنبال خودش کش یچشم غره ا مامان

 رانی...اایار

حرفا  نکهیبعد از ا دادمیافشار جواب م یاقا یبه سواال یو من فقط گه گدار میعمارت  نشسته بود یسلطنت یمبل ها یرو

تا اگر اخالقمون با  میباش گرفته شد فعال من و آرام با وجود فرانک با هم رابطه داشته میافشار تصم یزده شد با اجازه اقا

 میبا حرف مادر ارام به سمتش برگشت نیب نیا رمراسمات انجام بشه د هیهم جور بود بق
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  دیخون هم بد شیازما هیمدت  نیبهتره تو ا-

 خانم)مادر ارام(تکون داد نیمیحرف س دییبه تا یفروغ سر مامان

 رفت و امدا شروع بشه نیهفته  ا نیقرار شد از  ا و

مسابقه مشهد رو  انیجر دیاشتباه از خودم بود اصال نبا کردیتنها فرانک بود که حال منو درک م یمراسم خواستگار داخل

 شدن آرام دایما از هم و پ یکه االن باعث دور گفتمیم ایبه مان

 ...باشه

*** 

 ...آلمانایمان

 ستمیخودم ن گهیهفته اس که د کیدرست  گذرهیم ایار یهفته از خواستگار کیهفته مثل برق و باد گذشت   درست  کی

و آرام رو  ایو امار ار زنهیسوگند هر روز زنگ م ستیهنوز با خودم مشخص ن فمیکالفم چون تکل ستمین ایاون مان گهید

  دهیم

خبر  یزیاز چ شهیخون بدن با وجود سوگند مگه م شیو آرام هم ازما ایار رانیبرگرده ا نیامروز که قراره شرو درست

 نداشت 

 مونمایبدو من از پروازم جا م ای+مان

 امیمنتظر باش من م یداخل الب نییتو برو پا یزنیچقدر غر م یروز اخر نیاخ شرو-

 یشیسرعت ارا نیتر عیو با سر دمیپوش مویمانتو زرشک عیچمدونشو برداشت و از خونه خارج شد سر نیشرو نکهیاز ا بعد

 رسوندم  یخودمو به الب فمیو ک یکردم و بعد از برداشتن گوش

 برم رستوران دیبدو من با نیشرو یوا-

 سراغ رستوران یریم یکنیفرودگاه منو ول م میدی+البد تا رس

 ببرمت  مایتا داخل هواپ یستیبچه که ن یپس چ-

 کن ی+کم زبون دراز

 ��باشه-

*** 

کردم تازه اون موقعه بود که دلم گرفت با  رانیا یراه یچمدون سوغات هیو  یرو با خنده و شوخ نیشرو نکهیاز ا بعد

من صبحا برم  میعوض کن فتمونویش زنمیرو م ریمخ ام ایمان الیخیاما االن...ب کردمینم یبیاصال احساس غر نیوجود شرو

 یبدختر چشم ا هیو  ریمنم شبا نگه داره وارد رستوران که شدم با ام یالفبهتره البته اگر لج نکنه به ت ینجوریاون شبا ا

 باشه یغرب ومدیبرخورد کردم واقعا خوشگل بود به چهرش نم

 ایسالم مان-ریام

 یسالم خوب-
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 خوبم -ریام

 زد و جوابمو داد یکردم و اروم بهش سالم کردم در جوابم لبخند یبه دختر چشم اب ینگاه

 اشاره کردم  یزدم و به دختر چشم اب ریبه ام یچشمک

 ژاله خواهرم کنمیم یمعرف-ریام

 همکارم ایمان

 تفاوت چهره داشتن  نقدریپس چرا ا خواهر

 خوشبختم ژاله جان-

 کنهیم فیاز شما تعر یلیخ ریگلم ام نطوریمنم هم-ژاله

 دیرفتیم دیداشت شمیلطف داره,مزاحمتون نم ریام-

 رونیاره امشب قراره شام با ژاله برم ب-ریام

  نتتیبب ادینتونست ب نکهیکنم بابت ا یو عذرخواه  یگفت ازت خداحافظ رانیرفت ا نمیشرو یخوشبگذره راست-

 زنمیاشکال نداره بعدا خودم بهش زنگ م-ریام

 خوش بگذره دوارمیام گهید دیبر-

 و ژاله از رستوران خارج شدن منم راه  ریام نکهیاز ا بعد

 گرفتم... شیرو در پ آشپزخونه

*** 

 رانی...اایار

من عادت داشت اما آرام شوک  یکارا نیفرانک به ا ستادیشکل ا نیبا بدتر نیافشار ترمز گرفتم که ماش یعمارت اقا یجلو

 صداش زدم به سمتم برگشت عیشد سر ادهیکه پ نیشده بود از ماش رهیزده بهم خ

ستوران رو ر یامروزم مجبور میکه نتونستم نهار رو باهم بخور دی,ببخشرمیگیم شویجواب آزما رمیفردا صبح خودم م-

 اومده  شیپ یمشکل هیکردم داخل شرکت بابا  لیتعط

  نمتیبیم فردا

 سرتون شلوغ باشه  کنمینداره درک م یاشکال-آرام

 اورد داخل و رو به فرانک ادامه جملشو گفت: شهیسرشو از ش بعد

 مدت نیتو ا میفرانک جان مزاحم تو هم شد دیببخش-

 داره میاز قد دشویعقا گهید هیشکل نیمن ا یبابا 

 زد و گفت: یلبخند فرانک
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  کارمیاشکال نداره گلم من که فعال ب-

 به سمت عمارت رفت... یزد و و بعد از خداحافظ یزیام طنتیلبخند ش آرام

 رانی...اایار

 رمیکه جواب رو بگ شگاهیافتاد نرفتم آزما ادمیآرام  دنیوارد رستوران شدم که با د تازه

 به سمتم اومد  آرام

 ریسالم صحبت بخ-

 ایاقا ار ری+سالم صبح شما هم بخ

 رمیرفت برم برگه رو بگ ادمیواقعا  یرو بهت بگم ول شیجواب آزما یاالن منتظر دونمیم-

 یالیخیناراحت شدنش شدم اما خودمو زدم به ب متوجه

 رمشیگیم رمی+اشکال نداره فردا خودم م

 نره  ادمی دمیدفعه قول م نینه فردا وقتم ازاد تره ا-

 تکون داد و به سمت آشپزخونه رفت... یسر آرام

 ...آلمانایمان

 شد رهیبا تعجب بهم خ ریسر حال وارد آشپزخونه شدم ام صبح

 ستیشب ن فتتیمگه ش یکنیچکار م نجای+تو ا

  دمیم رییتغ فتمویمن ش رانیبره ا نیبهت گفتم که شرو ریسالم صبحت بخ-

 یتا شب جلو چشم من باش ییایاز صبح ب یخوای+نکنه م

  یکن یتالف یخوایم یا یا-

 کنم یتالف خوامی+اره م

 بهش زدم و گفتم یچشمک

 بپوشم مویمن برم لباس آشپز ستیمهم ن-

 توجه نکردم... ریام یسمت اتاق پرو حرکت کردم و به صدا زدنا به

 ژاله افتادم ادیلحظه  هیکه  کردمیدرست کرده بود رو تست م ریکه ام ییغذا داشتم

 ریام-

 +بله

 سوال بپرسم هی-

 +نه
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 ا لوس نشو-

 +خب بپرس

 ستین هتیچرا ژاله اصال شب-

 مهی+چون خواهر ناتن

 تعجب به سمتش برگشتم با

  یکنینگام م ینجوری+چرا ا

 ستین ایاصال مثل خواهر ناتن-

 کرد و گفت یخنده ا ریام

 باشه  ندرالیس یمثل خواهرا یباشن نکنه توقع دار یچه شکل ای+مگر قراره خواهر ناتن

 ییجورا هی-

 یا وونهید ی+بسک

 هم بلند شد میگوش یصدا دنمیخند یزمان با صدا هم

 روپوشم گذاشتم بیرو قطع کردم وداخل ج یجواب بدم گوش نکهیمعتمد بدون ا ایار

 بود ی+ک

 کسیچیه-

 اروهی+البد اون 

 خندش بلند شد... یبهش رفتم که صدا یغره ا چشم

 رانی... انیشرو

اخر سرم  شهیم رهیجا و بهم خ هی نشستیم رفتیو قربون صدم م خوردیبودم خونه مامان دورم تاب م دهیکه رس یوقت از

  دمیم لشیو من فقط لبخند تحو ختنیچرا موهات ر یالغر شد نقدریمادر چرا ا نیشرو گفتیم

 میسبت برگشت من همه خونه پدرجون دعوتو بچه اش برگشتن کرج امشبم به منا شهرزاد

 قهیدق ۸:۳۰خواب الودش تعجب کردم آلمان االن ساعته  یرو گرفتم با صدا ایبرداشتم و شماره مان زیم یاز رو مویگوش

 اس چرا صداش خواب الوده 

 ایالو مان-

 نیشرو یی+تو

 اره خودمم-

 چوندمیبا هزار زور رستوران رو پ یبگم منو از خواب نازم پروند ی+من االن به تو چ
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 یچوندیرستوران رو پ ینگرانت بودم خواستم حالتو بپرسم حاال واسه چ اقتیل یب-

 ه برم خونهکردم ک یرو راض ریداخل رستوران حالم بد شد ام هویچرا  دونمیدارم نم اجی+خوبم االن فقط به خواب احت

 جور تو رو بکشه  دیاومده رستوران با یکه از وقت ریبدبخت ام-

 دوتا سرآشپز استخدام نکنن... خواستنی+به من چه م

جلو دارش  یچیه رهیخوابش بگ ینکرده وقت یرییتغ چیرو قطع کرد هنوزم مثل گذشته اس ه یجوابشو بدم که گوش اومدم

 بخوابه با صدا زدنم توسط مامان به خودم اومدم  دیحتما با ستین

 جانم-

 ما هستنشدا همه منتظر  ۶+ساعت 

 اد؟؟یبابا نم شمیاالن حاضر م-

 همه کارا افتادن گردن خودش یکنی+داخل شرکت سرش شلوغه  تو که کمکش نم

 ...یریگیباشه مامان چرا حاال چرا جبهه م-

 رانی...انیشرو

 میکردیم یبا هم شطرنج باز میشهروز نشسته بودم و داشت کنار

 خوب بود؟ ایمان-شهروز

 اره حالش از منم بهتره-

 رانیبرگرده ا خوادینم-شهروز

 اونجا داشته باشه تونهیرو م ندهیا نیبرگرده بهتر یواسه چ-

 نداره شویطاقت دور نیریش-شهروز

 کنه  یتنها داخل غربت زندگ ستیهم آسون ن ایواسه مان-

 نگره ندهیا شهیهم ایخب مان یول

 یکردیاز خودت بگو داخل آلمان چکار م ییایحق به جانب طرفداره مان شهیهم-شهروز

  کردمیم حیتفر چیه-

 دهیخبرا رس یمالیم رهیتا حاال سر منو ش یاز ک-شهروز

  یچه خبر-

 سرطان...خون...عمل-شهروز

  شنوهیشهروز مامان م سیه-
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مواظب تو  دیتو اون مدت چقدر بهش سخت گذشته که هم با ستیبدبخت معلوم ن یایبهمون اون مان یچرا نگفت-شهروز

 کردیهم کار م بودیم

 بهش فکر نکن ییگذشت دا-

 در گوش هم دیگیم یو خواهرزاده چ یی+دا

 دادم لشیتحو یبرگشتم و لبخند نیریسمت خاله ش به

 زنمیخاله جان در مورد سفرم دارم حرف م ستین یزیچ-

 همه منتظر شما هستن میشام بخور دیای+ب

 کرداز سر جاش بلند شد و صداشو کلفت  ییدا

  کنمیبزار بعد شام ماتت م-شهروز

 رفت و دستشو انداخت دور گردنش نیریبه سمت خاله ش بعدش

 تو؟ یبود یعشق ک-شهروز

 +خودتو لوس نکن شهروز

 لوس کنم یخودمو واسه تو لوس نکنم واسه ک-شهروز

 خودتو واسه اون لوس کن  ری+برو زن بگ

 به چشم... یا-شهروز

 ...آلمانایمان

 نیزم یاز رو کهیکوچ نقدریچرا ا یتخت لعنت نیکمرم داغون شدم ا یا دمیاز خواب پر نیزم یپرت شدنم رو یصدا با

اتاقم رفتم و بعد از  یبهداشت سیبود به سمت سرو یچه خواب خوب شیصبح بود اخ ۷نگاه به ساعت انداختم  هیبلند شدم و 

 میو ن۷صبحونه مفصل بخورم ساعت  هیجنم کرده بود وارد آشپزخونه شدم تا  هیکردم که قشنگ شب شیشستن صورت آرا

 بلند شد  میگوش یبود که صدا

 یبود چکارم داشت اول صبح ریام

 الوو-

 باهامون کار داره یهوشنگ یرستوران اقا ای+امروز زود ب

 اوال سالم دوما چکارمون داره-

  فتیش رییتغ نیکالفه شده از ا گهیفقط د یچیسالم ه کی+عل

  دادنمون

 یزنیباشه حاال چرا داد م-

 واسم ی+اخه اعصاب نذاشت
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 وا من چکارت دارم -

 خداحافظ اینره زود ب ادتی+

 خداحافظ-

 سر من... زنهیپرو شده داد م دمیدوبار بهش خند شیا

 رانی...اایآر

 شدم و به سمت  شگاهیآزما وارد

 رفتم  رشیباجه پذ 

 خواستمیم موینامزد شیسالم برگه آزما-

 +اسمتون

 معتمد  ایار-

 حرفش جا خوردم  نیبا ا خورهیبرگه رو به سمتم گرفت و گفت متاسفانه خوناتون به هم نم پرستاره

 میازدواج کن تونمینم یعنیخب اگر نخوره -

 دیاریب دیتونیاما بچه نم دیبکن دیتونی+ازدواج م

 اخه... هیهمه دردسر واسه چ نیدستمو داخل موهام فرو بردم ا کالفه

 چیدفترم هنوز ه ادیدستم بود شماره آرام رو گرفتم و ازش خواستم ب شمیداخل دفترم نشسته بودم و برگه آزما یصندل یرو

شده بودم که درب  رهیخود آرام ازم خواسته بود به برگه خ نویا میکه قراره ازدواج کن دونستیکدوم از بچه ها رستوران نم

 وارد شد و درب رو پشت سرش بست.... ممن آرا دییاتاق زده شد و بعد از بفرما

 ای+سالم اقا ار

 نیبش ایسالم ب-

 شد رهیمبل نشست و بهم خ یبالفاصله رو آرام

 گرفتم شویجواب آزما-

 +خب

 میبچه دار بش میتونینم میاگر ازدواج کن خورهینم گهیخونامون به هم د-

 ...یعنی+

  توننیخانواده هامون نم میایمسئله کنار ب نیبا ا میاگر ما بخوا-

 فشار یتنها پسر خانواده ام هستم و شما هم تنها دختر اقا من

 ننیدارن دوست دارن بزرگ شدن نوه هاشونو بب ییهر کدوم واسه ما آرزوها اونا
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 نیمتوجه ا رهیشکل بگ نمونیب یاحساس نکهیخوشحالم که قبل از ا دمی,من امشب به خانوادم اطالع مدیگی+شما درست م

 میموضوع شد

 زد و از دفتر خارج شد  ینداشتم که بزنم آرام لبخند اروم یتکون دادم حرف یسر اروم

 رو کنار گوشم قرار دادم  یفرانک رو گرفتم و گوش شماره

 الو-

 +سالم داداش 

 رو گرفتم  شیسالم به مامان بگو جواب آزما-

 بود ی+خب جواب چ

 خونامون به هم نخوردن یمنف-

 ...یبدون عشق و عالقه ازدواج کن خواستیداداش خداروشکر دلم نم ی+وا

 گفت یساکت شد و بعد از مکث کوتاه یا دفعهی فرانک

 ؟ی+به آرام گفت

  کنهیگفت خودش با خانوادش صحبت م کردمیهست که فکر م یزیعاقل تر از اون چ طنتاشیبا وجود ش دمیاره تازه فهم-

  کنهیمان داره صدام مما کنمی+خداروشکر داداش من قطع م

 باشه خداحافظ-

 انداختم... زمیخون رو داخل کشو م شیرو قطع کردم و پاکت آزما یگوش

 ...آلمانایمان

من فقط دارم  دیرستوران ۱۱تا ساعت ۹بمون گفت از امروز هر دوتون راس ساعت  تیبا جد یهوشنگ یکه اقا یوقت از

 دیکالفه شد و بهم توپ گهید ریام یبدبخت اخر سر ریام نیبه جون ا زنمیغر م یوه کنمیو کار م خورمیحرص م

رد  یمرخص میبر میتونیم یکه اجازه داد در موارد ضرور یهوشنگ یمنه ,تازه اقا ریمگه تقص ای+جان مادرت بس کن مان

  میکن

 اومد  شیپ یهم زمان واسه دوتامون کار ضرور میاومد یاره گفت ول-

 برس تیرستوران تو برو به کار ضرور مونمیباشه من م ینی+نگران ا

 اروم گفتم  نیکرده بودم واسه هم یرو ادهیز

 زنمیغر نم گهید دیببخش-

 فقط نگام کرد و جوابمو نداد... ریام
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بزارم راهمو گرفتم و به  ریمحل ام نکهیبود بدون ا شهیتر از هم کیهوا تار رونیبود که از رستوران زدم ب ۱۱ ساعت

جلو پام عقب رفتم که  ینیبا ترمز ماش شدیدر نم یا یتاکس چیمنتظر بودم اما ه قهیدق ۱۰حرکت کردم  یاصل ابونیسمت خ

 شد ادهیپ نیاز ماش ریام دمید

  رسونمتیسوار شو م ای+ب

 ادیب یتاکس مونمینه منتظر م-

 باال ایب ادینم یفعال تاکس- 

مدت خودشو ثابت کرده بود درب جلو رو باز کردم و  نیکشور بهش اعتماد داشتم تو ا نیبود که داخل ا یتنها کس ریام

 رو به حرکت در اورد نیهم پشت رول نشست و ماش رینشستم ام

 +کجا برم

 شدم رهیخ ابونیخونه رو بهش دادم و به خ ادرس

 یبخر ینیماش هی ستی+بهتر ن

 تو فکرش هستم -

 ژاله اس  سراغ دارم پسرخاله نیماش شگاهیخبرم کن که نما یبخر ی+اگر خواست

 باشه حتما-

 گفت یآپارتمان ترمز کرد و با حالت بامزه ا یجلو ریام

 مادمازل دیی+بفرما

 شدم ادهیپ نیزدم و بعد از تشکر از ماش یلبخند

 دیامروزم ببخش یبابت غرا-

 گهی+عادت کردم د

  شهیژاله حتما نگران م روقتهیبدجنس,برو د-

 خداحافظ نمتیبی+فردا م

 شدم... ینثارش کردم و وارد الب یا وونهیواسش تکون دادم که پاشو گذاشت رو ترمز و با سرعت دور شد د یدست

 هفته بعد کی...رانی...اایار

تماس رو قطع کردم و به جاش شماره  کردیداشت کالفم م ینگران نیبار سوم شمارشو گرفتم اما بازم جواب نداد ا یبرا

 رو لمس کردم  نیحس

 نیالو حس-

 +سالم داداش جانم

  ییکجا-
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 چند روز گرفتار بودم  نیا یهست یاز دستم عصب دونمی+جان تو م

 ستیروزه ازت خبر ن ۴ یهست یگرفتار چ یغلط کرد-

 گهید شهیگرفتار م رهی+ادم زن بگ

 دیکش غیسوگند ج نیرو از گوشم دور کردم باز ا یگوش یغیج یصدا دنیشن با

 از دوستش داره یبگو خبر غوتیج غیبه اون زن ج-

 +کدوم دوستش

 خانم ایمان-

 با خودش صحبت کن یگوش ایب

 ایسالم اقا ار-سوگند

 دهیجواب نم زنمیزنگ م ایبه مان یسالم,چرا هر چ-

 باهاش حرف زدما  شیساعت پ ۲من  یول دونمینم-سوگند

  دیگریشمارشو درست م دیمطمئن

 اره قبال بهش زنگ زدم -

 د؟یچکارش دار-سوگند

 نیرو بده حس ی,گوشیفوضول-

 +بله داداش

 خودت استعفا بده دمتیفردا اومدم رستوران ند-

 جواب موند... یرو گرفتم اما بازم تماسم ب ایصبر نکردم و تماس رو قطع کردم دوباره شماره مان گهید

 ...آلمانایمان

 م غره رفتکالفه سرشو بلند کرد و بهم چش ریبود ام ایزنگ خورد بازم ار میبار چهارم گوش یبرا

 کنم نیزایساالد رو قشنگ د نیا تونمینم زهیریذهنم به هم م ینجوریمنو ا یصدا کشت ی+حداقل بزارش رو ب

  یاس دورش قهیدق ۵غذا کار توعه که  نیزایبخوره فرق سرت اخه مگه د نیزاید-

 یپرو شد دمیادب تو روت خند ی+ب

 یپرو شد دمیاتفاقا من تو روت خند-

  دیکنیبا هم بحث م دی_باز شما دار

 دمیسمت صدا برگشتم که ژاله رو د به

 برادرته من اصال کارش ندارم ریژاله جان تقص-
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 بخوره فرق سرت نیزایا البد من بود گفتم د-ریام

 بحثو  نیا دیلطفا تموم کن-ژاله

 میبچه ها منتظرن زود بر ریام

 کار داره ریکجا کجا ام-

  امیعوض کنم م راهنمویمنتظر باش من پ رونی,ژاله جان تو برمیبگ یبرم مرخص خوامی+من کارم تموم شده م

کرد و از آشپزخونه خارج  یبا یعوض کرد با دست باهام با راهنشویپ نکهیرفت داخل اتاق پرو و بعد از ا الیخ یب ریام

 تا نرم تک تک موهاشو بکشم... دمیکش یقیشد چند بار نفس عم

بودم شدم خواستم استارت بزنم که  دهیبه لطف اقاجون )حاج رضا(خر دایکه جد ینیو سوار ماش رونیرستوران زدم ب از

 میبه صدا در اومد سوگند بود ما که امروز باهم صحبت کرد میگوش

 الو-

 جونم ای+سالم مان

 یشده دوباره زنگ زد یزیچ زمیسالم عز-

 +نه خواستم حالتو بپرسم

 میما که عصر باهم حرف زد یشد وونهیوا د-

 قطع کنم یخوایم یت+ناراح

 نه نه اصال-

 +چه خبرا 

 خونه تو چه خبر رمیشدم دارم م نیتازه سوار ماش یچیه-

 یدیجوابشو نم زنهینه گفت چند بار بهت م ایازت خبر دارم  دیساعت بعد از تو زنگ زد ازم پرس ۲ ای+راستش ار

  یزنگ زد نیپس بگو واسه هم-

 +راستش اره

 احساسم بشم  ریدرگ خوامینم-

 ی+نکنه بهش حس دار

  دونمینم-

 ی+پس دار

 دستش رهیبگ یگفت بگو سرکار که هست حق نداره گوش یزیچ یسوگند دفعه بعد الیخیب-

 +دروغ بگم
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 ینه که تا حاال نگفت-

 زود برو خونه گهید شمیمزاحمت نم یشیم ی+باشه حاال چرا عصب

 باشه فعال خداحافظ-

 ی+با

 روشن کردم... نویکنارم و ماش یرو انداختم صندل یگوش

که نگام به ساعت افتاد مطمئنم االن  رمیخواستم دوباره شمارشو بگ دهیجوابمو نم زنمیزنگ م یمتعجبم که چرا هر چ هنوزم

 فرانک جلوم ظاهر شد نگاهش که کردم به حرف اومد هویمبل بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردم  یخوابه از رو

 داداش ی+چرا کالفه ا

 نگرانم-

 ...ینگران ک+

 ایمان-

 +خب بهش زنگ بزن

 دهیجاست که جواب تلفنمو نم نیمشکل هم-

 آلمان یری+چرا نم

 یمسخره ا لیحالت خوبه به نظرت دل نمینگرانت شدم اومدم بب یچون جواب تماسامو نداد دیبرم آلمان بعد بهش بگم ببخش-

 ستین

 یکه دوسش دار یاعتراف کن یتونی+نه اصال تازه م

 بهش بگم  تونمیکه نم نیفرانک با وجود شرو الیخ یب-

  میبه دوستاتم سر بزن میبر امیبرو منم باهات م حی+حداقل واسه تفر

 بهش رفتم و اروم و شمرده گفتم: یغره ا چشم

 ینیرو بب ریآلمان بزارم ام میاگر رفت رونیاز فکرت بنداز ب نویا -

 تهیمی+وا داداش من به خاطر خودت گفتم دوست صم

 زدم و گفتم: شیشونیپ یبا انگشت رو اروم

 یخودت ستمیمن ن یکنیکه فکر م یاون-

 صبر نکردم وارد اتاقم شدم... گهید

 ...آلمانایمان

 قهیدق ۱۰:۵۵کرده بودم ساعت  ریرستوران توقف کرد د یشکل جلو نیبا بدتر نیترمز فشار دادم که ماش یمحکم رو پامو

 طلبکارش مواجه شدم  افهیبا ق قایپامو که داخل رستوران گذاشتم دق ستادهیمثل طلبکارا منتظرم ا ریبود مطمئنم االن ام
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 شرمنده خواب موندم  ریصحبت بخ ریسالم ام-

 گهیبه همد میمگه ما قول نداد اای+مان

 کردم ریبارمه که د نیواخر نیمن هنوز سر قولم هستم اول -

 باشه  شیاخر دوارمیام یول ستیکه ن شی+اول

 کم غر بزن یاه اول صبح-

 انداختم ریبه ام یکالفه نگاه میهر روز شد یاماده کردن غذاها مشغول

بهش اضافه  دیجد یچند نمونه غذا هیشده  یاز حد تکرار شیمنو رو عوض کنه ب نیا میصحبت کن یهوشنگ یبا اقا ریام-

  میکن

 رستوران رو گردونده فکر نکنم عوضش کنه نیمنو ا نیساله با هم ۵ یهوشنگ ی+اقا

 کنه  جادیداخلش ا رییتغ هیبکنه حداقل  خوادیحاال عوضش نم-

 +خودت باهاش صحبت کن

 میمن گفتم دوتامون صحبت کن-

  یزنیحرف م یلیخ یدونستیم ایمان ی+وا

 باهات حرف زدم پسره پروو... گهیخودم رفتم اگر د یآشپز زیچپ نگاهش کردم و به سمت م چپ

 رانی...انیشرو

 شد رهیدفتر بابا رو باز کردم و وارد شدم بابا منتظر بهم خ در

 پرت کردم  زیم یجلو یمبل ها یرفتم و خودمو رو جلو

 کارمندات نیبابا خدا بهت صبر بده با ا یوا-

 شده ی+باز چ

 ارنیم کشنیم ینقاش هیواسه من  انیطرح رو ارائه بدن م نیبهتر گمیچند روزه بهشون م-

 طراحان رو استخدام کردم  نیها رو انجام داده من بهتر ونیدکوراس نی+شرکت من بهتر

 طراحان هستن  نیبهتر نایا-

 پدر من... اخه

 اروم دستشو اورد باال بابا

  ینیبب لمیو ف یبخواب یتو خونه بخور ینیهنوز بش خوادیدلت م یاریبهانه م نقدریچرا ا دونمی+من م

 بابا ستین نجوریا-

 یدیفهم یشرکت رو اداره کن نیا دیبعد از من تو با نی+بچسب به کار شرو
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 بود نیب زیگفتم واقعا هم که بابا زرنگ و ت یاروم تکون دادم و بله ا سرمو

 ستیواست خوب ن ادیز تیبلند شو برو خونه استراحت کن فعال یخسته ا دونمی+االنم م

 گفتم و از دفتر خارج شدم... یچشم

 رانی...اایار

 زد و گفت: یلبخند دنمیزدم با د یداخل دفترم پوزخند نیحس دنید با

 +پوزتو جمع کن

 سر کارت یایب یکنم پاش دتیتهد نکهیمگر ا-

 سرکار  امیامروز ب خواستمی+جان خودت م

 ییایروز نم ۴ یگفتیم یزدیم یزنگ هیحداقل -

 تو یزنی+اووف چقدر غر م

 خنده ریتعجب نگاهش کردم که زد ز با

 تو  یرو دار یلیخ زنمیچدر غر م یگیتازه بهم م ینشست زمیپشت م-

 کنم هیتخل دیکنم خودمو با تتیروز نبودم اذ ۴داداش  کنمیم ی+شوخ

 کاناپه لم داد یبلند شد و اومد رو میصندل یاز رو نینثارش کردم... حس یکردم و پرو یخنده ا تک

 به رستوران و کارمندا یدیهفته کل حواستو م کی نیهفته با فرانک برم آلمان داخل ا کی خوامیم نیحس-

 +چه خبره آلمان

 جوابشو دادم نشستمیم زمیکه پشت م همنطور

 حیتفر میبر میخوایم ستین یخبر-

 عشقاتون دنید ای حی+تفر

 داد یرو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم که جاخال زیم یرو چسب

 دیریم حیواسه تفر گهید دمیفهم یزنیبابا چرا م+باشه 

  ستمیاحساس ن یتنگ شده اخه من که مثل تو ب رمیدلم واسه داداش ام امیب تونستمیمنم م کاش

 نیبس کن حس-

فرانک عاشقش شده چون  یدیبود که فهم نیبهش که گذاشت رفت نگو که به خاطر ا یدی+وجدانن چت بود اون شب پر

 دامادتون بشه  ریکه ام از خدات بود دونمیم

 یکردم من که ازش معذرت خواه یخال ریخورد بود سر ام نیسر ماش زیاعصابم از کامب مونمیخودم واسه اون شب بد پش-

 خب خودش خواست بره آلمان  یبودم ول یکه اون موقعه عصب دونهیکردم اونم بغلم کرد گفت م
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 دست من باشه یدیم تویفرار یستیچند روز که ن نیخب ا-

  نمیخراش روش بب هیبه حالت برگشتم  یوا ی+اره ول

 که دست فرمونم حرف نداره  یدونینترس بابا م-

 داد...  لمیداغون تحو نویاخر ماش یدست فرمونش حرف نداره ول گفتیم زمی+کامب

 ...آلمانایمان

 ایدوست داشتم ار بیعج یداشتم دلم واسه همه تنگ شده بود حت یجور احساس دلتنگ هیبودم  شهیساکت تر از هم امروز

خوشحال  نقدریخبر ا نیا دنیاون لحظه با شن شیآزما یبه هم خورده به خاطر جواب منف شینامزد گفتیسوگند م نمیرو بب

 ...کردمیساعت بعدش سرزنش م ۲شدم که خودمو تا 

 ای+مان

 رونیاومدم ب الیاز فکر و خ ریام یصدا دنیشن با

 بله-

  یساکت یلیشده امروز خ یزی+چ

 دلم تنگه -

 نشنوه گفت یزد و اروم که کس یچشمک ریام

 ار؟ی+واسه 

 باغبون پارک محلمون یواسه همه حت-

 خنده ریزد ز ریحرفم ام نیا با

 تو یهست ی+چقدر ادم احساس

 تنگ نشده؟ یتو دلت واسه کس-

 شد  یجد ریام افهیق

 نفر ۳+چرا فقط واسه 

 ن؟ینفر ک ۳اون عجب -

 زد و گفت یدر جوابم چشمک ریام

 گمی+نم

نگفته بود پسر  یزیوقت از زندگش و خانوادش چ چیرهیشدم ام جاتیرو برداشتم و مشغول خورد کردن سبز چاقو

با وجود  یبه زور از زبونش حرف بکشم حت کنمینم یخبر نداشته باشه منم سع شیاز زندگ یکس دهیم حیترج هیخوددار

دستبند رو بهم داد هنوز به دستم  نیکه ا یاز همون روز فتادما ایار ادی...نگام که به دستبند نقرم افتاده دوباره میکنجکاو
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فکر از سرم  نیلحظه ا هی یحک شده روشو لمس کردم  برا Mکه اصال به فکر در اوردنش نبودم اروم  بیبستس عج

 اول اسم خودش هک شده بود...  M نیا یگذشت که کاش جا

 رانی...اایار

  میگرفتم فردا پرواز دار طیاره بل یاه فرانک مغزمو خورد-

 یواسه امروز نگرفت طی+چرا بل

 نیکنم بعد بسپرم دست حس فیرد دیفرانک جان بهت گفتم امروز سرم شلوغه کارا رو با-

 یندار ی+باشه کار

 آلمان همش بگردونمت میدیرس دمیقول م یکن هیگر ینینش-

 ...مینیبب رمیام می+بر

 مینیبیم رمیام-

 رو از گوشم دور کردم و با لبخند تماس رو قطع کردم...  یگوش غشیج یصدا با

 ...آلمان ایمان

بود  ایدر اوردم طبق معمول آر بمیرو از ج یسپردم و گوش ارمیدست دیغذا رو به دست مروار میزنگ گوش یصدا با

از پشت سرم به  ریام یصدا دنیبا شن دمیترسیگرفته بودم باهاش صحبت نکنم از خودم و احساسم م میچرا تصم دونمینم

 سمتش برگشتم

و  زنهیرو نگران تر نکن چند هفته اس داره زنگ م چارهیاشکال نداره حداقل اون ب ستیبا خودت مشخص ن فتی+اگر تکل

 یدیتو جوابشو نم

 ترسمیم-

رو از دستش که گرفتم چشماشو  یرو کنار گوشم قرار داد گوش یرو ازم گرفت و دکمه اتصال رو زد و گوش یگوش ریام

 باز و بسته کرد و ازم دور شد یبا آرامش خاص

 الو  -

 یجوابمو بد ی+سالم چه عجب بالخره قابل دونست

 دیببخش-

 +چرا؟

 ینپرس شهیم-

 +باشه 

 یخوب-

 +نه
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 چرا؟-

 ینپرس شهی+م

 زدم  یاروم لبخند

 ؟ی+تو خوب

 خوبم-

 خوبه نی+شرو

 رانیبرگشته ا-

 سوال بپرسم هی شهی+م

 بپرس-

 هست؟ نیتو شرو نیب یزی+چ

 واسش مهمه( نیرابطه من و شرو نقدری)چرا ا

چشمامو باز  نیبهش جواب مثبت دادم اما شرو دمیفقط چند هفته اس که فهم نویبهم عالقه داشت و من ا نینه,راستش شرو-

 نیداداش شرو زدمیهامه که صداش م یعالقم بهش هنوز در حد همون بچگ دمیکرد و من فهم

 آلمان امی+دارم م

 نه!!-

 ام؟یب ی+دوست ندار

 فقط شکه شدم  ستین نطورینه ا-

 لطفا جواب بده زنمیپس فردا حتما بهت زنگ م یول نمتیبب امیفردا نتونم ب دیفردا پرواز دارم,شا-

 +چشم

 خداحافظ نمتیبیم شمیبال,مزاحمت نم یب-

 +خداحافظ

 رسوندم ریخودمو به ام عیرو قطع کردم سر یگوش تا

 آلمان ادیداره م ریام-

 ؟ی+ک

 ایار-

 با تعجب به سمتم برگشت ریام

 !!ای+ار



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

202 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 باهاش رو به رو بشم خوامیاره خب من چکار کنم نم-

 ه؟یچ ایار نیا لیفام سایوا سای+وا

 معتمده لشیچته!!فام ریوا ام-

 کرد یتک خنده ا ریام

 تو عشق ای+نگو ار

 چته؟ یشد وونهید-

 ی,حاال تو چرا استرس داریچی+ه

 نمشیبب خوامیمن نم ری,امدنتید امیفردا پرواز داره گفت پس فردا م-

 یبا عشقت رو به رو بش دیبا یاگر عاشقش یشیم میازش قا نقدریبخوردت چرا ا خوادیمگه م ی+غلط کرد

 ومدمیهنوز با خودم کنار ن-

 ییایباهاش کنار ب یتونیبهتر م شینی+بب

 ...امیبا خودم و احساسم کنار ب تونمیبهتر م نمشیاگر بب گهیبه فکر فرو رفتم راست م ریحرف ام با

 روز بعد...آلمان کی...ایار

 کردیمکه گرفتم به سمت فرانک برگشتم با ذوق داشت کل فرودگاه رو نگاه  لیرو تحو چمدونا

 داداش از فرودگاه مهرآباد ما خوشگلتر و باکالس تره یوا-فرانک

   یذوق کرد نقدریفرودگاه ا هی دنیبا د-

 دیبازومو گرفت و خودشو به سمتم کش فرانک

 ریام یزنیداداش زنگ م-فرانک

 اخم نگاهش کردم  با

 دنشید میریفردا م-

 ایپس زنگ بزن مان-فرانک

 کارت بخرم  میس دیکارت با میفردا,درضمن با کدوم س-

 پس میداداش,همش فردا امروز رو چطور بگذرون-فرانک

 میکنیاستراحت م میمونیامروز داخل هتل م-

 باشه-فرانک

 هتل... نیگرفتم و از راننده خواستم تا ببرمون بهتر یتاکس هی عیسر میفرودگاه خارج که شد از

 ...آلمانایمان
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اس مشکوک بهش  شهیسرحال و خوشحال تر از هم ریامروز هر چه استرسه داخل وجودم جمع شده بر عکس ام عجب

 شمیم رهیخ

 هیخبر-

 ینه چه خبر-ریام

 یاز حد انگار خوشحال یادیز-

  نمیبب خوامیکه عاشقشونم رو م ییفردا دو نفر از اونا-ریام

 یباش نجایا دیتو با نمیرو بب ایار خوامینامرد من فردا م ریام-

 شینیبب یتونیبهونه واست جور کردم بهش بگو سرت شلوغه نم هیمنم  ینیرو بب ایار یخواستیتو که نم-ریام

 سرمو برگردوندم ناراحت

 باشه -

 ینیرو بب ایار یتونیرستوران کنارشون باشم تو هم م نیهم انیب گمیکردم بهشون م یناراحت نشو بابا شوخ-ریام

 ندارم دنشوید یفردا اصال آمادگ گهیوقت د هیواسه  زارمشینه م-

 زد  یشونه هاشو باال انداخت و لبخند بدجنس ریام

 ...یهرجور راحت-ریام

 ...المانایار

 به سمتش رفتم و کنارش نشستم  دمید یوارد هتل که شدم فرانک رو داخل الب 

 ینشست نجایچرا ا-

 نجایزد اومدم ا بتیتو هم غ دفعهی دمی+حوصلم سر رفته بود د

 کارت رو به سمتش گرفتم  میس

 گرفتم واسه جفتمون دیکارت جد میرفتم س-

 کارتو از دستم گرفت و تشکر کرد  میبا لبخند س فرانک

 شده؟ یزیچ-

 رانیبرگرده ا یکن شیراض شهیم ای+ار

 کنارش نشستم و دستمو دور بازوش حلقه کردم رفتم

  یگیچرا خودت بهش نم-

 تو رو اندازه جونش دوست داره ریام یشیمی+تو دوست صم

 دوست داره ایتو رو اندازه تمام دن یول-
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بود  امیو بالفاصله لپاش سرخ شد سرشو رو شونم گذاشتم قربون صدقش رفتم فرانک تمام دن نییسرشو انداخت پا فرانک

 ...خورهیا به هم مرفاقت م یخواستگار نیبا ا کردیکنه فکر م یازم فرانک رو خواستگار تونستینم نیواسه هم ریام

 ایمان

 دلم بدجور گرفته بود  ستادیهم کنار ا ریام رونیرستوران که زدم ب از

 اسکله میبر ریام-

 +االن؟

 برم تا آروم بشم خوامیاره دلم امشب بدجور گرفته م -

 م؟یمن بر نی+باشه با ماش

 ندارم یاره حس رانندگ-

 ایار

 شده بود  رهیخ رونیبود و به ب ستادهیشدم پشت پنجره اتاق ا رهیفرانک خ به

 فرانک-

 به سمت برگرده با جانم جوابمو داد نکهیا بدون

 شهیجا که حالت بهتر م هیببرمت  خوامیاماده شو م-

 تعجب به سمتم برگشت با

 +االن؟

 ایمنتظرتم لباس بپوش ب نییاره من پا-

 داداش میببر یخوای+کجا م

 اسکله...-

فرانک خواهر  نکهیمن از عشقش گفت به خاطر ا یاونم پا به پا میزدیو حرف م میرفتیراه م میداخل اسکله داشت ریام کنار

 بود به خاطر رفاقتش نتونست اعتراف  به عشقش بکنه  قشیرف نیبهتر

 ریام-

 بله-ریام

 به عشقت اعتراف کن رانیبرگرد ا-

 نرایا گردمیخوب تونستم خودمو باال بکشم اون وقت بر م یفعال نه وقت-ریام

بودم و فقط به اون و  ستادهیبه سکته کردنم نمونده ا یزیلحظه حس کردم چ هی یاز کفشام گرفتم و باال اوردم برا نگامو

 به سمتم برگشت  ریام کردمیدختر کنارش نگاه م

 ییایچرا نم-ریام
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  دیدر همشو د یاخما شدیچشمش به ما افتاد از دور هم م ایچنگ زدم که برش گردونم که همون لحظه ار ریبه بازو ام عیسر

 کردیبا تعجب به دستم نگاه م ریام

 شده یچ ایمان-ریام

 ...اونجاستایار-

 رهیخ ریبه ام یو اون دختره کنارش بود که با ناباور ایهول شد و دستشو از دستم در اورد اما من هنوز چشمم به ار ریام

 شده بود 

 کنارش هیاون اون دختره ک ریام-

 اروم باش فرانک خواهرشه  ایمان-ریام

  ریاونم فرانک خواهرش و عشق ام رهیام یمیهمون دوست صم ایار یعنی... یعنیتعجب به سمتش برگشتم  با

 و  فرانک  به سمتمون قدم برداشتن ایار

 انیدارن م ستین یزیاروم باشه چ-ریام

 نکهیبعد از ا ریمحکم همو بغل کردن ام ریو ام ایبودم ار ستادهیشگفت زده به سمتشون قدم برداشت اما من همون جا ا ریام

سرخ شده جوابشو داد  یکرد فرانکم با گونه ها یو با فرانک سالم احوال پرس نییسرشو انداخت پا رونیاومد ب ایاز بغل ار

هم  ایکه مطمئنن تو ذهن ار یفکر رمیمن دوست دختر ام کردیکرد هه البد فکر میمنو نگاه م کیبار یاما هنوز با چشما

 بود

 به سمتم برگشت و اسممو به زبون اورد ریام

  نجایا ایجان ب ایمان-ریام

  یشناسیرو که م ایآر

 برگشت و بلند گفت  ایبه سمت ار عیاسمم سر دنیجالب بود با شن یلیالعمل فرانک خ عکس

فرانک خودشو چطور بهم رسوند و محکم بغلم کرد هنوز ارتباط نگاه من  دمینفهم گهیاروم سرشو تکون داد د ایار خودشه

 رونیفرانک از بغلم اومد ب نیینتونستم نگاهش کنم و سرمو انداختم پا گهید میقطع نشده بود فقط به هم زل زده بود ایو ار

 نمیرو بب کنهیم فیهمه ازش تعر نیکه داداشم ا یباالخره من تونستم کس داریمشتاق د-فرانک

 زدم یهزار زحمت لبخند با

 ...یبهم گفت شما خواهرش ریتر داره تازه ام کیخواهر کوچ هی ایاقا ار دونستمیمن اصال نم-

 شدم رهیبود سرمو بلند کردم و بهش خ ستادهیکه پشت سر فرانک ا ایسالم ار یصدا با

  ایسالم اقا ار-

 ی+خوب

 دمتونیشوکه شدم د دفعهی دیممنون ببخش-
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 امدیزد که به مزاج فرانک هم خوش ن ینگاه کرد و حرف ریابروهاشو انداخت باال و به ام ایار

 نتون؟یب هی+شوکه چرا؟ نکنه خبر

 گذاشت ایشونه ار یزد و دستشو رو یلبخند ریعادتش بود متهم کردن ام ایدوختم ار ریگرد شدمو به ام یچشما

  میرستوران در واقعه دوتامون سرآشپز همکارمه داخل ایبرت نداره پسر مان الیفکر و خ-ریام

 میو مثل دوتا دوست کنار هم باش میمدت غربت باعث شده به هم اعتماد کن نیا

 کنه ژاله هستش  تتیغربت اذ یبخوا یستی+تو که تنها ن

 نتونستم تحمل کنم گهید

به اطالعت  دیبا ریاالنم ام نیاول شرو یکن دایپ میمیکه باهاش صم یمن و اون نیب یرابطه ا هی یخوایم شهیدرست مثل هم-

 اونم خو...  پرستشیعشق داخل قلبش داره که عاشقانه م هیخودش  ریمعتمد که ام یبرسونم اقا

 یدیکش یگفت و منو به سمت یدیببخش ریحرفمو ادامه بدم ام تونستمیدهنم قرار گرفت نم یکه جلو ریام دست

 زده به سرت ایمان-ریام

  یبگم که عاشق فرانک یچرا نذاشت زنهیتا خود صبح بهمون تهمت م مشیاگر بزار یفهمیحرفاشو نم-

 یاروم باش دیبا یجان االن تمام وجودت استرس و ترسه ول ایمان کنمیدرکت م-ریام

 داد ایاز کنارم رفت اما جاشو به ار یک ریام دونمیصورتم گذاشتم نم یرو دستامو

 خوامی+معذرت م

 ستیمهم ن-

 +مهمه

 فکر کرد دیبا یهر اشتباهقبل -

 و عاشقانه خواهرمو دوست داره هیبچه خوب ریام دونمی+م

 رو از راه به در کرده باشم و کشونده باشمش سمت خودم ریمن ممکنه ام یگیم یعنی-

 ندارم گهید چکسیکه به تو اعتماد دارم به ه نقدریرو زدم من ا یحرف نیهمچ یمن ک ایمان ی+وا

 هه اعتماد-

 یکنیکردم قبول م+بگم غلط 

 دیدوست ندارم به خودتون فحش بد-

 من باشه یمیدوست صم ایاگر اون مرد پسر خالت  یحت نمتیبب گهی+منم دوست ندارم کنار مرد د

 شدم... رهیتعجب سرمو بلند کردم و بهش خ با

 ای+دوست دارم مان
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 تا سکته کاملم نمونده بود یزیچ

 زدیبا ذوق داشت با فرانک حرف م نکهیبا ا ریشده بود که ام یچهره ام چه شکل دونمیناراحت نم ایخوشحال بودم  دونمینم

 لحظه متوجه من شد و به سمتم اومد هی یبرا

 ایمان یخوب-ریام

 خونم یبریمنو م-

 اره حتما-ریام

 ستادیجلوم ا ایقدم برداشتم که ار هیکنه  یکرد به سمت فرانک رفت تا با اونم خداحافظ یخداحافظ ایبا ار نکهیبعد از ا ریام

 ایمان یزنی+چرا حرف نم

 شدم رهیخ بهش

 بگم  یچ-

 +از حست به من

 ...ستمیمطمئن ن-

 +از حست به من

 ...ستمیمطمئن ن-

 و اروم گفت دیشڪ نارڪخودشو  زدیاسممو صدا م هڪ ریام باصداے

 مونمی+منتظر جوابت م

خودم روے صندلے  عیسر ردڪرو باز  نیاروم درب جلو ماش ریام ردمڪپاتند  ریو به سمت ام نمڪنتونستم صبر  گهید

 در آورد تڪرو به حر نیپشت رول نشست و ماش ریانداختم ام نیماش

   

 یشد لےڪش نیا هڪچے بهت گفت -ریام

 گفت دوستم داره-

 شگفت زده به سمتم برگشت  ریام

 شهیباورم نم گےیجدے م-ریام

 یند شتنمونڪبه  نڪجلوتو نگاه -

 ردیڪشد اما هنوز با تعجب صحبت م رهیبه رو به روش خ ریام

و دانشگاه بود  تیاون فقط دنبال درس و موفق نیمن و حس سڪبر ع دادیدخترے رو نم چیبه ه ایار شهیباورت نم-ریام

 بهیچطور عاشق شده عج هڪنیا

 ردمڪبستم و اروم زمزمه  چشمامو
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 بهش دارم یحس هی نمیڪدارم حس م مڪ مڪ هڪ بهیبراے منم عج-

  یعاشق بش هڪ ازهین ییهمه تنها نی+بعد از ا

 بود  نمیتنها نبودم مامان بود شرو-

  دونستےیچقدر تنها بودے و خودت نم فهمےیبشے اون وقت م هڪ+عاشق 

 ردمڪچشمامو اروم باز  ردڪترمز  هڪمطلق من بود جلوے خونه  وتڪس ریام جواب

 شرمنده بابت دردسرام ریممنون ام-

 درب رستورانه هڪ نتیدنبالت ماش امیندارے تو درست مثل ژاله اے برام,صبحب +دردسرے

 ممنون امینه خودم م-

 دادم و به سمت آپارتمان رفتم... ونڪت ریشدم دستے براے ام ادهیو اروم پ ردمڪرو باز  نویماش درب

 ایار

 نبود تشیداداشاالن موقع-ڪفران

 بهش بگم  تونستمیوقت نم چیه گهید گفتمی+اگر امشب نم

 توقع نداشته باش جواب مثبت بده-ڪفران

  دنیچیتو هم پ اخمام

 لی+به چه دل

 یدوسش دار گےیبهش تهمت زدے بهش م هڪدرست لحظه اے -

 نهڪندارے زود دوست داشتنتو باور  هڪ توقعه

 ریچه ام نیچه شرو نمشیبب گهیمرد د نارڪ تونمیمن به خودشم گفتم نم نڪبس  ڪ+فران

 نڪبخوابم اون چراغ رو خاموش  خوامی,منمیحسود ےڪبس-ڪفران

 اتاق شدم... نڪوارد بال ردمڪرو خاموش  چراغ

صحنه عاشقانه پخش شود و  یڪبود تا  یافڪ نینشستم هم ونیزیرو داخل دستم گرفتم و رو به روے تلو افهڪنس وانیل

 ڪامیو پ ردمڪبلند  زیپرت شدم گوشے رو از روے م رونیهام به ب ایاز رو میگوش ڪامیپ یبا صدا فتمیب ایار ادیمن 

 ردمڪرو باز 

 مونمیدوست دارم ولے بازم منتظر م گمیهنوزم م خوامیمنظورے نداشتم ولے بازم معذرت م گمی*هنوزم م

 ایباشه جز ار تونستیم ےڪ

 جمله نوشتم یڪتنها  شڪامیدر جواب پ 

 !!"هیبیعج زی"عشق چ
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 نوشت ایار هڪ دینرس هیثان ۱به

 ...یلی*خ

  دمیاز خواب پر شهیراهے اتاقم شدم صبح بے حال تر از هم نڪو بعد از خوردن قرص مس دمیشڪرو سر  افهڪواننسیل

  شدیم شتریهر لحظه ب بیعج شورڪ نیخفگے در ا احساس

 اما هنوز واسه برگشتن زود بود... خواستیو قربون صدقه هاشو م نیریمامان ش دلم

 نگڪیو از پار دمیشڪبه خونه برگشتم خسته اهے  ریبا ام شبید هڪافتاد  ادمیشدم تازه  هڪآپارتمان  نگڪیپار وارد

رستوران باشم اروم اروم  دیبا ۹ساعت  هڪروے بود من  ادهیواسه پ قهوقتیدق۷:۴۵به ساعتم انداختم  یخارج شدم نگاه

و  امیبه خودم ب قهیدم به دق هڪ شدینم  مردیڪبه حال خودم م یرڪه فی دیانگار واقعا عاشق شده بودم با داشتمیقدم بر م

 بوده... ایار شیو ذهنم پ رمڪمتوجه بشم ف

 ایار

 گرفتم  جهیسرگ یریاه داداش چقدر راه م-ڪفران

 میقرار دار ریبا ام گهیساعت د هیبلند شو اماده شو  ینڪبه راه رفتن من نگاه  هڪنی+به جاے ا

 اد؟یهم م ایمان یواے داداش چرا زودتر نگفت-ڪفران

 بمونه شونیڪی دیحتما با ننڪ ڪرستوران رو تر توننیگفت دوتاشون نم ری+نه ام

 بد نشدا ادیچه بد,البته واسه من ز-ڪفران

 رفت  سهیاز خنده ر هڪ ردمڪچپ نگاهش  چپ

 دادش نڪنگام ن نجوریا ردمڪغلط -ڪفران

 اعصاب ندارم پس خواهش حرف نزن یدونیم ڪ+فران

  متیعسل بخور لوڪی ۱۰با  شهینم اریدر ن یبداخالق باز نقدریا-ڪفران

 رونیتخت برداشتم و از اتاق زدم ب یاز رو مویرو نداشتم گوش ڪو حوصله حرفا فران حال

 رو گرفتم ایشماره مان عیسر

 صداش تمام وجودم پر از آرامش شد... دنیشن با

 ایمان

 دونمیتماسے نداشتم نم چیه رانیاز ا دایخارج شدم مطمئن بودم خودشه چون جد ایار الیو خ رڪاز ف میگوش باصداےزنگ

به تمام بدنم  هڪقلبم بود  دایانگار جاے قلبم و مغزم جابه جا شده بودن چون جد ردڪاتصال رو لمس  مهڪدستم د ےڪ

 ...دادیدستور م

 سالم-

 ؟ی+سالم...خوب
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 دیممنون شما خوب-

 +تو خوب باشے منم خوبم

چے بگم  دونستمینم ردمڪ وتڪدل من س نیجنبه شده ا یداخل قلبم به پا شد چقدر ب یلرزه ا نیجمله ساده اش زم نیا با

 دیرسینفسامون به گوش م یفقط صدا

 نمتیامروز بب تونستمیم اشڪ+

 مینیرو نب گهیفعال هم د شهی..میعنینــــــه...-

 دل ما هم باش خانم رڪبه ف ستماین نجایا شتریهفته ب یڪ+من 

 خداحافظ نهیڪصدام م دیمروار ارڪبرم سر دیمن با دیببخش-

 خداحافظے بهش ندادم دستمو روے قلبم گذاشتم و چشمامو بستم... اجازه

 ؟یمانےاخوب-دیمروار

 اره اره خوبم...-

 ایار

 دمیرو د ریام هڪ ردمڪشونم قرار گرفت سرمو بلند  یدستے رو هڪنشسته بودم  یالب داخل

 خوبے داداش؟-ریام

  ریام نمیڪم تڪخوب باشه,تازه در تونهی+ادم عاشق اوضاعش اصال نم

 داداش دیببخش-ریام

 طاقت نداره ڪفران یخواستگار ایب یزود رانیبرگشتے ا ستی+واسه چے ببخشم عشق دست خود ادم ن

 رو طاقت ندارم داداش یچ-

 و دستمو دور بازوش انداختم  دمیشڪرو به سمتم خودم  ڪمبل بلند شدم و فران یرو از

 عشق داداش یچی+ه

با هم  شتریذره ب هیرو تنها بزارم تا بتونن  ریو ام ڪفران شتریب ردمیڪشبم با خاطرات خوشش گذشت سعے م اون

 در اوردم و براش نوشتم مویترش شدم گوش دایبا اومدنم به آلمان انگار ش شدیحس م قایعم ایمان یجا ننڪصحبت 

 زنمیروزا دلم را به بهانه بله گفتنت گول م نیدلت او را نخواهد ا یباش دایش شودیتاب نباشد م یو دلت ب یاشعاشق ب شودیم

 به دلم دروغ نگفته باشم هڪ یاشڪ

 ...ادیب نارڪفعال نتونسته با دوست داشتن من  دونستمیجواب نموندم چون م منتظر

  ایمان

و جواب  نمیرو بب اینگرفتم که ار میاما من هنوز تصم رهیم دنشونیهر روز به د ریبه آلمان گذشته  ام ایروز از اومدن ار ۳

 رو بهش بگم یینها
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به  ریام شمیم داریدلبرانه اش از خواب ب یرهایو با صبح بخ بندمیعاشقانه اش چشمامو م ریشب بخ یها امکیبا پ شبا

طرف مونده بودم که دوسش  هیمنم مثل تو از  گهیمن م یاول عاشق یمثل روزا یدرست شد گهیم کنهیمسخره ام م یشوخ

 ا جرات اعتراف نداشتم...یهم اگر دوستش داشتم به خاطر ار ینه از طرف ایدارم 

دوست داشتم  نمشیبیاسکله م ۶ساعت  ینوشتم که عصر رشیگرفتم در جواب صبح بخ مویامروز صبح باالخره تصم

 همونجا جوابمو بهش بگم 

 اعتراف کرد دوستم داره... که بهم یهمون نقطه ا درست

بود  ۶عقربه ها با من لج کرده بودن ساعت  گهید یهم گذشت برعکس روز ها یزمان هر جور بود گذشت با کند باالخره

 ستادمیا ایکه مقابل ار

 اومده... شیواسم پ یکار فور هیفرانک بشه چون من  دنید الیخیکردم امروز رو ب یرو راض ریهزار زور ام با

 ی+خوب

 د؟یممنون,شما خوب-

 مینیها بش یاون صندل یرو میبر ستی+منم خوبم بهتر ن

  میو حرف بزن میاستیب نجاینه دوست دارم درست هم-

 ظاهرشد ایار یلبا یرو یلبخند

 بود که بهت گفتم دوست دارم نجای+درست هم

 بهم ثابت کن -

 است ایکار دن نی+اثبات عشق سخت تر

 ...ستیواست سخت ن یچیه یکه باش یعاشق واقع-

 ای+مان

 کار خودش رو کرد دیکه از دهنم پر یجانم زنهیقشنگ اسممو صدا م نقدریتا به حال متوجه نشدم که ا چرا

 نه!!؟ ای ی+از حست بگو دوستم دار

 شدم رهیاز کفشاش گرفتم و به چشماش خ نگاهمو

 بهم ثابت کن تا کنارت بمونم-

کردم و از  یاروم یخداحافظ کردیعشقشو ثابت م دیبا ایار یول خواستمشینمونده بود من م یحرف گهیزده بودم د حرفامو

 بلند شد میگوش امکیپ یاسکله دور شدم پشت رول که نشستم صدا

 تا خودم و عشقمو بهت ثابت کنم یبهم داد یکه فرصت یمرس ایمان یمرس

 لبام ظاهر شد یبود که فقط رو یلبخند جوابش

داشت آرومم  یسع ریام زدمیاسم مادرجونو صدا م دمیکشیم غیسرم آوار شد فقط ج یرو ایبهم داد دن نیکه شرو یخبر با

روز گذشته و  ۵چرا  دمیفهم یم دیروز از مرگش گذشته بود و االن به من خبر داده بودن با ۵آروم باشم  شدیکنم اما مگر م
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زده بودم  غی!اونقدر جیچ دایخاله ش یغمو تحمل کن باباجون چ نیچطور ا انمخدا االن مام یبهم زنگ نزده ا نیریمامان ش

 از هوش رفتم... دیمروار یدستا یو رو دمیمطلق نفهم یاهیجز س یچیه گهیکرده بودم که د هیو گر

بودم و ُسُرم به دستم وصل بود  مارستانیتخت ب یو فرانک مواجه شدم رو ایکه باز کردم با صورت نگران ار چشمامو

 دست فرانک رو سفت گرفتم و اروم زمزمه کردم 

 کنن بهشون بگو لطفا بگو.. قیبهشون بگو به من آرام بخش تزر خوادیم یخواب طوالن هیفرانک دلم -

ساعت  ۱۲  یاروم باش دیتو با یدردناک  ول تونهیاز دست دادن مادربزرگت چقدر م دونمیمن م زمیاروم باش عز-فرانک

 یبود هوشیب

شده بود اروم اسمشو  رهیاز پنجره خ رونیشدم که پشتشو به من کرده بود و به ب رهیخ ایروانه صورتم شدن به ار اشکام

 نثارم کرد یصدا زدم با سرعت به سمتم برگشت و جانم

 موندنو ندارم نجایطاقت ا گهیمن د رانیا یبریمنو م-

 رانیا برمتی+باشه تو زود خوب شو من م

 رانیاالن ببر ا نیمن خوبم منو هم-

 رانیا میگردیتو خوب استراحت کن فردا با هم برم زدلمیعز شهی+االن که نم

 میفردا ببر یدیقول م-

 ...دمی+قول مردونه م

 ایمان

  دادیعذابم م شترینبود مادرجون ب گذشتیلحظه که م هر

فقط  ستین ادمیرو اصال  ریبا ام یهم همش دنبالم بود خداحافظ اینگران ار یگذاشت نگاه ها یلحظه هم تنهام نم هی فرانک

 شونه فرانک گذاشتم و چشمامو بستم یکه به پرواز در اومد تازه به خودم اومدم سرمو رو مایهواپ ادمهی

 یخوب زمیعز ایمان-فرانک

 رو ندارم لیکه من اون دل خوادیم لیخوب بودن دل-

 اروم زمزمه کرد شال نوازش کرد و یموهامو از رو فرانک

 ایبخواب یتونیاصال نم رانیا میدیرس زمیبخواب عز-فرانک

  ادیخواب به چشمام نم-

مادرجون  یداره اخه اون سوگول نیحال رو شرو نیاالن بدتر رهیچشمام کنار نم یلحظه هم از جلو هیمادرجون  چهره

 بود...

 ایار

 اتفاق افتاد نیخودمو ثابت کنم بهش که ا خواستمیتازه م نهیبازم نگران شرو  تیموقع نیتو ا یحت نیشرو بازم

 وار عاشقش شدم... وونهید یک دونمیزجر نکشم واقعا نم ایبا حال مان نیاز ا شتریبستم تا ب چشمامو
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 به سمتمون برگشتش ایمان رونیب میفرودگاه مهراباد که زد از

 ...دیاالن خسته ا شمیمزاحمتون نم گهید دیکه باعث شدم از سفرتون دست بکش دیببخش -ایمان

  متیاجازه بده تا خونه برسون میگشتیبرم دیبا گهیما هم د هیحرفا چ نی+ا

 میرسونیراننده بابا اومده دنبالمون تو هم م ستیجون تو هنوز حالت خوب ن ایاره مان-فرانک

 شرمنده ام بخدا-ایمان

 حرفو نزن چمدونتو بده من  نیا گهی+د

 کمکش کنه چمدونا رو به دست   نیازش گرفتم و به فرانک اشاره کردم تا ماش چمدونشو

 سوار شدن  نکهیباز کردم و بعد از ا ایفرانک و مان یراننده بابا دادم تا داخل صندوق جاشون بده درب عقب رو برا اصغر

 جلو جا گرفتم یصندل یرو منم

 کجا برم اقا-اصغر

 گرفته گفت یبا صدا ایرو دادم که مان ایخونه مان ادرس

 ایاقا ار رمیخونه پدرجونم م-

 ...ادرسش

 ...شکستیاون رو م ایهق هق مان یدردناک که گاه یتو سکوت گذشت سکوت ریمس هیبق

 ایمان

خونه  یوارهاید تیتسل یخونه باغ پدرجون متوقف شد تمام غم عالم دوباره به دل من هجوم اورد بنرها یکه جلو نیماش

 خارج شدن نیو فرانک پشت سرم از ماش ایشدم بالفاصله ار ادهیپ نیرو پوشونده بودن اروم از ماش

 دیچمدونمو بهم بد شهیم-

قدم  زدیکه چمدون کنار پام قرار گرفت تمام بدنم نبود مادرجون رو صدا م دیطول نکش یا هیکرد ثان یبه راننده اشاره ا ایار

 به سمتم اومد و روبه روم قرار گرفت ایار شدمیم نیاول رو که برداشتم تلو تلو خوردم و اگر فرانک نگرفته بودم پخش زم

 ببرمت دکتر  یخوایم یخوب ای+مان

 هزار زور زبونم رو داخل دهنم چرخوندم با

 درست کنه شیاهیگ یمادرجون واسم از اون داروها گمیشده االن م فینه بدنم ضع-

دستشو دور شونه من گذاشت و به روبه فرانک  یقیچشماشو بست و بعد از دقا ایشد ار رهیخ ایوحشت زده به ار فرانک

 گفت

 +برو خانوادشو خبر کن هنوز داخل شوکه

 ...دیبا دو به سمت خونه باغ دو فرانک

 ایار
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 قهیدق کیجا دادم که اروم اروم چشماشو بست چشمامو به درب خونه باغ دوختم  نیعقب ماش یصندل یرو رو ایمان

تا چشمش به دخترش افتاد شروع کرد به  ایزن  از خودش از خونه خارج شدن مادر مان کیهمراه  اینگذشت که مادر مان

 کردن  هیگر

 بشم دتیشده قربون رنگ سف یدل مادر چ زیعز-خانم نیریش

 متوجه ام شد اروم به سمتم اومدخانم که تازه  نیریش

 داخل خونه  اریگوشمو بلند کن ب گریپسرم تروخدا ج-خانم نیریش

خانم کرد و رفت  نیریهاشو به ش هیدکتر توص میداخلش بود خارج شد من و دکتر بود ایکه مان یکه از اتاق ینفر نیاخر

 زد یبهمون انداخت و لبخند غمناک یخانم نگاه نیریش ستادیفرانک اروم اومد کنارم ا

 ان شاءهللا غم اخرتون باشه گمیم تیتسل-

 ممنون پسرم -خانم نیریش

  دیشرمندم تو زحمت افتاد واقعا

 ینه بابا چه زحمت-

 به فرانک انداخت  یخانم نگاه نیریش

  

 دیایبه هم م یلیدخترم از تو هم ممنونم ان شاءهللا خدا واسه هم حفظتون کنه خ-خانم نیریش

 زد و گفت یلبخند فرانک

 خاله جون میخواهر و بردار ای+من و ار

 لپش زد  یخانم اروم با دستش رو نیریش

  دیواقعا منو ببخش-خانم نیریش

 کنم ییرایجناب معتمد تا ازتون پذ دینیبش دییبفرما

 میرسیمراسم خدمت م ی,فردا برامیشیمزاحم شما هم نم میخسته ا میممنونم ما تازه از آلمان برگشت-

 بازم شرمنده ام دیپس شما هم آلمان بود-خانم نیریش

  کنمیخواهش م-

 تونستمیشده بود اما خب فعال نم فیالغر و ضع یلیدو روز خ نیباشه داخل ا ایبهش بگم حواسش به مان خواستیم دلم

 بگم... یزیچ

 ایمان

افتاد دوبار اشک بود که رونه صورتم شد با  ادمیرو به رو شدم کم کم همه اتفاقا  کیاتاق تار هیکه باز کردم با  چشمامو

 به سمتم اومد و بغلم کرد عیوارد اتاق شدن مامان سر نیام در اتاق باز شد و مامان و شرو هیگر یصدا
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 زم جدا کردبه سمت مامان اومد و اونو ا نیسر داد شرو هیو تو بغلم گر رهیخودشو بگ یهم نتونست جلو مامان

 هنوز داخل شوکه ایمان دیکن هیجلوش گر ادیز دیدکترش گفت نبا یگیخاله جان مگه نم-نیشرو

 شد  رهیاروم اسمشو صدا زدم بهم خ کردمیبود که فکر م یزیدوختم داغون تر از اون چ نیبه شرو چشمامو

  نمیبار صورت مثل برفشو بب نیاخر یتا من بتونم برا یچرا زودتر بهم نگفت یچرا زودتر بهم نگفت-

 میشهروز گفتن که بهت نگ ییپدرجون و دا-نیشرو

بزارم و  از  نشیس یبار بتونم سرمو رو نیاخر یبرا خواستمیم خواسمتشیشما بود منم م زیچرا اخه مگه اون فقط عز-

 دعوا کردنم فقط لبخند بزنه  یبگم و اون به جا امیخراب کار

هم به اتاق اومدن فقط تونستم تو بغل پدرجون  دایرده بود کم کم پدرجون و شهروز و خاله شداد زدنم خونه رو پر ک یصدا

 اروم بشم و دوباره به خواب برم...

تخت بلند شدم و اروم از اتاق خارج  یاز رو ومدیخواب به چشمام ن گهیصبح بود د ۴بار که چشمامو باز کردم ساعت  نیا

 ادیو  یاز خونه نر یگوشه ا شدینشده بود در سالن رو اروم باز کردم و وارد باغ شدم نم داریاز خواب ب یشدم هنوز کس

 هم سخت... یلینبودش سخت بود خ یوفتیمادرجون ن

 ایمان

از  نیشرو یشدن صدا داریداخل خونه مشخص بود که همه ب یاهویتاب ته باغ نشسته بودم از ه یبود که رو یچندساعت

ته باغ اما صدام اونقدر گرفته بود که اصال به  نجامیهر بار با صدا زدنم گفتم که ا زدیممو صدا مکه اس ومدیباغ م یابتدا

 رفتم نیبه سمت شرو واومدم  نییتاب پا یاز رو دیرسینم نیگوش شرو

 بله-

 یدیجواب نم کنمیصدات م نقدریچرا ا-نیشرو

 صدام گرفته اس ینیبیجواب دادم اما خب م-

 حالت خوبه -نیشرو

 نیشرو ستشیروزه که مادرجون ن ۷امروز  میعال-

 من هنوز سرمزارشم نرفتم یول

 سرمزارش میریهممون م گهیساعت د ۱تا  زمیاروم باش عز-نیشرو

 االن ببر نیاروم باشم منو هم تونمینم-

 دوست ندارم دوباره حالت بد بشه یصبحونه بخور دیاول با -نیشرو

 ...میبهشت زهرا شد یخوردم و بعد راه یصبحونه کامل نیبه اجبار مامان و شرو 

 نبود شتریکپه خاک ب هیخودمو بهش رسوندم  عیسر یبه قبر متوسط نیاشاره شرو با

 قبرش نوشته شده بود یباال دیمادرجون با رنگ سف اسم
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هق هقم  یتو چه کنم بدون لبخندات چه کنم هر لحظه صدا ییبانو فرجام قربوت برم مادرجونم من بدون مهربونا نیشه

بلند کردم فرانک بود چقدر خوب بود که تنهام  زمیقبر عز یشونم سرمو از رو یرو یبا قرار گرفتن دست شدیم شتریب

از بغل  نیبه پدر جون و شرو ایار تیتسل یصدا دنیکردم با شن یاروم داخل بغلش رفتم و بغضمو راحت خال ذاشتینم

وجودش چقدر واسم  فهممیبود تازه م دهیپوش یپر زد به خاطر من مشککه شدم دلم براش  رهیبهش خ رونیفرانک اومدم ب

 شدم رهیفرانک رو داخل دستام گرفتم و بهش خ یمهمه دستا

  یازت تشکر کنم ممنونم که تنهام نذاشت یبا چه زبون دونمیفرانک جون واقعا نم یمرس-

شد من  شتریعالقه ب نیا دنتیبا د یتو دلم نشست دمیتو وجودت هست که همون دفعه اول که اسمتو شن یچ دونمینم-فرانک

 ایرو مثل خواهرت بدون مان

 منم دوست دارم فرانک جون-

اشاره کرد تا منو ببره  نیکرده بودم که همه رو کالفه کرده بودم پدرجون به شرو هیگر نقدریکنار مادرجون بودم ا یساعت ۲

و از سرجام بلند  دمیم که قبول کنم خاک قبر مادرجون رو  بوساما با اخم پدرجون مجبور شد کردمیخونه اول مقاومت م

 شدم 

 رو به پدرجون کرد و گفت: فرانک

  میجان رو برسون ایما مان شهیم- 

 وسط حرف فرانک دیپر عیاخماشو کرد داخل هم و سر نیشرو

 برمشینه ممنون خودم م-

 سکوت رو شکستم  نیهم یباشم برا ایرو کنار ار قهیچند دق نیا خواستیدلم م خودم

 دیداشت اجیبهش احت دیبمونه شا نجایا نیخونه شرو رمیمعتمد م یپدرجون من با فرانک و اقا-

دوباره دستمو گرفت  تیو تسل یاعالم کرد فرانک به سمتم اومد و بعد از خداحافظ تشویبا تکون دادن سرش رضا پدرجون

 بعد به سمتمون اومد و پشت رول نشست... قهیهم چند دق ایکشوند ار ایار نیو به سمت ماش

کرد سرمو  مشیصورتم تنظ یرو قیرفت و دق نهیشدم که به سمت ا ایشونه فرانک گذاشتم متوجه دست ار یکه رو سرمو

 رو شکست نیاما خنده فرانک بود که سکوت ماش نییاروم انداختم پا

 نشه ریداداش خواهشا اول منو برسون خونه کالسم د-فرانک

 شونه فرانک برداشتم  یسرمو از رو عیسر

 خونه  دینه نه اول منو برسون-

 یبود زد یچه حرف نیا ایبود که منو خجالت زده ام کرد اخه مان ایخنده ار یبار صدا نیا

 چیشد اجازه ه ادهیپ نیو از ماش دیلپمو بوس عیعمارت بزرگ متوقف شد فرانک سر هی یجلو نیساعت بعد ماش مین

بهم  نهیاز ا دمینشد سرمو اروم بلند کردم د یگذشت اما خبر یا هیبودم اما چند ثان ایرو بهم نداد منتظر حرکت ار یاعتراض

 زل زده

 دیکنیچرا حرکت نم-
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 تا حرکت کنم نیجلو بش ای+ب

از جاش کنده شد با  نینبسته بودم که ماش نویجلو جا گرفتم هنوز درب ماش یصندل یاروم باز کردم و رو نویماش درب

 شدم که فقط با خنده جوابمو داد رهیخ ایوحشت به ار

 اخه هیچه طرز رانندگ نیسکته کردم ا-

 سرعتشو کم کرد و گفت: ایار

 خانم یعادت کن دی+با

 لحظات کنارم بود نیداشتم چقدر خوب بود که داخل ا ینیریش ینداشتم که بزنم احساس گرما یکرده بودم حرف سکوت

 ایمان هیچ متی+تصم

 بابت؟-

 آلمان؟ یگردی+برم

 صحبت کنه مدارکمو بفرسته  یهوشنگ یبا اقا ریام زنمیاز خانوادم دور باشم فردا زنگ م خوامینم گهینه د-

 یمن کار کن شیپ یگردی+برم

 بشه کاریکار کردن ندارم در ضمن دوست ندارم آرام از کارش ب ینه فعال اصال امادگ-

  زمیعز یدونی+هرجور خودت صالح م

 ایاقاار -

 +جانم

 یمرس-

 +بابت؟

 یو تنهام نذاشت یکه کنارم نکهیا-

 کنارت باشم یازت ممنون باشم که اجازه داد دی+من با

 ایار

 خونه باغ که ترمز کردم یجلو

 دور نشده بود که صداش کردم نیشد هنوز از ماش دایپ نیکرد و از ماش یتشکر اروم ایمان

 ای+مان

 بله-

 یشد فیضع نقدریا نمیباش غذا خوب بخور دوست ندارم بب+مواظب خودت 

 رستوران که شدم  نگیگاز گذاشتم و به سمت رستوران روندم وارد پارک یگفت و وارد خونه شد پامو رو یچشم
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 کردیم ییصورتش خود نما یبا عجله به سمتم اومد رد اشک رو ندایشدم ل ادهیپ نیشدم با تعجب از ماش ندایل متوجه

 ندایشده ل ی+چ

 اشتباه کردم ایار-

 مگه ی+چکار کرد

بود که متوجه شدم چه  میشب عروس یول ییایو به سمتم م یدونیبه دستت برسه تازه قدرمو م میکارت عروس کردمیفکر م-

 ... ایکردم من دوسش ندارم من هنوز تو رو دوست دارم ار یغلط

 یکرد ی+چه غلط

 شکستیرو م نگیبود که سکوت پارک ندایهق هق ل یصدا

 واست بتونم تونمیچکار من چکار م نجایا یکن حاال اومد نیف نی+بس کن کم ف

 رمیکمکم کن طالق بگ-

قشنگ  نیبرو بش امیمطمئن باش من مثل گذشته سمتت نم یریتو اگر طالق بگ رمیزن بگ خوامیمن م ایبه خودت ب ندای+ل

 کن شوهرت مشخصه دوست داره تویگیزند

 من دوسش ندارم-

 داد زدم یعصب

  یباهاش ازدواج کرد ی+پس غلط کرد

 ایار-

 فکر کن من اصال وجود ندارم ُمردم ندایکن ل توی+برو زندگ

در دفتر رو باز کردم که متوجه  یعصب بارهیواسه من م نیخارج شدم از اسمون و زم نگیصبر نکردم و از پارک گهید

  دیها از خواب پر یمثل سکته ا نیبه هم که حس دمیدرب رو محکم کوب دهیو خواب زیم یشدم که سرشو گذاشته رو نیحس

 وونهیچه طرز در بستنه د نیا-نیحس

 حواست به کارا باشه ای یبخواب نجایمن گذاشتم ا نیخوابه حس یجا نجای+ا

 پاچه گرفتن یشروع کرد ومدهیشده ن یباز چ-نیحس

 کردم... فیرو واسش تعر ندایل انیمبل نشستم و جر یرو

 ایمان

قهر باشم اما  تونستمیبودم با پدرجون نم نیشهروز وارد اتاق شد باهاش سر سنگ ییبودم که دا دهیتختم دراز کش یرو

و مامان گفته بود بهم خبر ندن  نیمن چقدر حساسم چقدر وابستم بهشون اما بازم به شرو دونستیخوب م یلیشهروز اون خ

 که نگاهش کنم منگرفت رفتن تخت شدم اصال سرمو باال نییمتوجه پا

 ایمان-شهروز
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 ایمان-شهروز

 بله-

 یینگام کن دا-شهروز

 ندارم ینامردم کار ییمن با دا-

 وردیطاقت ن نیاما شرو رانیبکشونمت ا گهید لیدل هیبا  خواستمیم یشیشکه م دونستمیم یزی+به جان خودت که واسم عز

 و بهت زنگ زد

 شد ریرفتم و دوبار اشکام از چشمام سراز ییتو بغل دا اروم

 مردمیو من به جاش م موندیکاش اون م رنیخوبا م شهیخوب بود چرا هم یلیمادرجون خ ییدا-

 نشه  داریب گهیسرحال بخوابه اما صبح د شهیدلم رفتنش واسه همه سخت بودن فکر کن مثل هم زینگو عز نجوری+ا

 یبلند کرد و با صدا یرو از رو پا تخت یگوش ییبلند شد دا میزنگ گوش یکه صدا کردمیم هیگر ییداشتم تو بغل دا هنوز

 گفت  یشوخ

 هات زنگ زد  هیمسکن گر ای+ب

از  عیبهم زد و سر یشهروز کردم که چشمک یحواله بازو یخورد مشت ایرو گرفتم که چشمم به اسم ار یتعجب گوش با

 بلند شد میزنگ گوش یکه دوباره صدا دینرس قهیدق کیاتاق خارج شد تماس قطع شد به 

 +الو

 سالم-

 یدیچرا جواب نم ی+سالم خوب

 بود  شمیپ ییدا-

 ؟یکرد هی+اهان چرا صدات گرفته اس گر

 ؟یشده زنگ زد یزیاره چ -

 بودم زنگ زدم تا صداتو بشنوم اروم بشم ی+عصب

 !!یچرا عصب-

 +بماند

 ه؟یشخص-

 کنهیم میدوباره عصب شیاور ادی ی+نه ول

 بهش فکر نکن پس-

 کنمی+ چشم به جاش به تو فکر م

 دمیخند اروم
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 به منم فکر نکن ادیز-

 سمتت ادیناخوداگاه فکرم م ستی+دست خودم که ن

 زمزمه کردم  اروم

 درست مثل من-

 ؟یگفت یزی+چ

 نه اصال-

 زنهیداره جلوم بال بال م نی+من برم حس

 چرا-

 زمیکارم داره فعال خداحافظ عز نکهی+ مثل ا

 +خداحافظ

 که قطع کردم همزمان درب اتاق زده شد و سوگند وارد اتاق شد... تماسو

  میدلم اونقدر واسش تنگ شده باشه که االن حاضر به جاشدن از هم نبود کردمیتمام داخل بغل سوگند بودم فکر نم قهیدق ۱۵

 دستاش گرفت و بوسه بارونم کرد نیصورتمو ب سوگند

 منو یکشت زمیسوگند عز-

که مادربزرگت فوت کرد خدارحمتش  دمیدلم سوگند فدات بشه بخدا تازه امروز فهم زیعز یشد فیضع نقدریچرا ا-سوگند

 کنه

 که مادرجونم فوت کرده  دمیروز فهم ۵,اشکال نداره خودمم بعد وونهیخدانکنه د-

 آلمان یبر زارمتینم گهید ایمان-سوگند

 کنم و سرمو رو شونش بزارم هیباشه که بهش تک یکی خوادیروزا دلم م نیشونه اش گذاشتم ا یزدم و سرمو رو یتلخ لبخند

 دور باشم  نجایاز ا خوادیدلم نم گهید کنمیاستفعا نامه رو فردا فکست م رمینم-

 گنیبه من نم وفتهیکه اتفاق ب یاگر برم واسه هر کس کنمیم احساس

 ؟یچه کرد ایبا ار-سوگند

 دوسش دارم -

 شد رهیشونش بلند کرد و با تعجب بهم خ یسرمو از رو سوگند

 اونم دوسم داره اما من بهش گفتم هر وقت عشقشو ثابت کرد-

 مونمیم کنارش

 چقدر خوشحالم واست -سوگند 
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 کنارت باشه ایخوبه که ار طیشرا نیتو ا حداقل

 زدم و در جوابش زمزمه کردم: یاروم لبخند

 منم خوشحالم...-

 ستشیروز که مادرجون ن چهل

و درد و  زنمیحرف م ایچهل روزه که هر روز با ار میشهروز ییپدرجون و دا شیروزه که من و مامان داخل باغ پ چهل

دستمو اروم و  نمیشیکپه خاک کنار سنگ مزارش م یبار به جا نیا ستشیاز قلبم ن کهیت هیچهل روزه که انگار  کنمیدل م

 ...کنمیروشو زمزمه م دهو اروم شعر حک ش کشمیم دشیسنگ مزار سف یلرزون رو

 نشـنوم آواي تو گریكه د ستین باورم

 مـاه و قامت رعـنـاي تو ینبـینم رو یــا

 سنگ صبورم بودي و هم صحبتم سالها

 تو رنگ یأس دارد منزل و مأواي تو بي

 جمع شدن لیهمه فام امروز

اما  کنهیخاک مرده ادمو سرد م گنیکنه م ییرایاز مهمانات پذ ادیبتا  یزنیتو مادرجون چرا کوکب خانم رو صدا نم کنار

همه  نکهیتا ا شدیم شتریهر لحظه ب مینداشتم احساس خفگ دنینفس کش یکرده بودم که نا هیچرا من هنوز سرد نشدم انقدر گر

 شدم...  هوشیشد و من ب اهیجا س

با  کردنیبودن و اروم داشتن با هم پچ پچ م ستادهیسرم ا یبهوش اومدم  مهرانا و سوگند باال مارستانیمعمول داخل ب طبق

 متوجه ام شد و به سمتم خم شد عیارومم اسم سوگند رو صدا زدم سوگند سر یصدا

 زمیجانم عز-سوگند

 تشنمه -

 مک سوگند تونستم اروم اروم بنوشمش اب پرتغال واسم اورد با ک وانیل هیداخل اتاق رفت و  خچالیبه سمت  عیسر مهرانا

 هوشمیچند ساعته که ب-

 بود اما پدرش داخل شرکت کارش داشت رفت نجایا ایار یهوشیساعته ب ۱۲ قایدق یتو که ما رو نصف جون کرد-سوگند

  ادیکردم ن یبه زور راض مامانتم

 رهیرفت داروهاتو بگ نیشرو االن

 به سمتم اومد و داروها رو به دست مهرانا داد عیمتوجه شد بهوش اومدم سر یوارد شد وقت نیاتاق باز شد و شرو در

 یندار یزیسردرد چ ایمان یخوب-نیشرو

 مرخص بشم  خوامیچکم کنه م ادینه خوبم فقط برو بگو دکتر ب-

 و  حالت بد بشه یکن هیبه حالت دوباره گر یوا یول کنمیمرخصت م-نیشرو
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 فقط برو دکتر رو صدا کن دمیباشه قول م-

 رو امضا کرد... یالزم برگه مرخص یها هیبعد با دکتر وارد اتاق شد دکتر بعد از توص یقیاز اتاق خارج شد و دقا نیشرو

 دمیخونه باغ که شدم مامان رو چمدون به دست در حال خارج شدن از خونه د وارد

 سالم مامان-

 به سمتم اومد که متوجه من شد چمدون رو رها کرد و مامان

 تیاذ ینجوریمادرجون ا زمیعز یاریفشار م نقدریچرا به خودت ا یکشیتو که منو اخر سر م یخوب زمیسالم عز-مامان

 نتیبیم شهیم

 دینکنم که حالم بد بشه,حاال چرا چمدون به دست هیگر نقدریا گهید دمیمن به تو و مامان جون قول م-

  ادیزنگ زدم آژانس ب زمیخونه عز میبر دیبا گهید-مامان

 شنیم یشهروز چ ییپس پدرجون و دا-

 میزنیبهشون سر م میاینگران نباش م میذره تنهاشون بزار هیبهتره -مامان

 کنم یگفتم و به سمت خونه پا تند کردم تا از پدرجون و شهروز خداحافظ یچشم

 خونه رو روشن کرد  یبهم زد و چراغا یمامان لبخند اروم یچ یعنی یواقعا دلتنگ دمیخونه که شدم تازه فهم وارد

 زمیعز کنمیمن شامو اماده م یریدوش م هیتا تو -مامان

 چشم-

 بود ایبلند شد ار میگوش امکیپ یاتاقم که شدم صدا وارد

 اونجا بود نمیکه کنارت نموندم بابا کارم داشت تازه شرو دیببخش یمرخص شد دمیشن یخانوم خوب سالم

 براش نوشتم عیسر

 یممنون خوبم تو خوب سالم

 هیکاف یکه به فکر بود نینداره هم اشکال

 االن؟ ییکجا

 خودمون خونه

 ییبرم جا خوامیکنم م پیمن برم اماده بشم خوشت خب

 تمام وجودمو گرفت یحسود

 کردم پیتا عیسر

 یبر یخوایم کجا

 خانم خوشگل هی شیپ
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 تخت پرت کردم و بعد از برداشتن لباسام وارد حموم شدم  یرو رو یگوش یعصب

شام هم  زیبود سر م ختهیبود دوست داشتنش اعصابم کال به هم ر نیدختر قرار داره ا هیبا  گهیپرو راست راست م پسره

 کردمیه فکر مک یزیچرا جوابشو ندادم مامان زودتر از اون چ دینپرس یحت امکشیبعد از اون پ کردمیم یداشتم با غذام باز

اون  شیاالن پ یعنیتخت پرت کردم  یمنم وارد اتاقم شدم خودمو رو خوابهرو بهونه کرد و رفت داخل اتاقش که ب یخستگ

 ندارم یاصال باهاش کار گهیبدم نه نه ولش کن د امیبهش پ یعنیخانم خوشگله اس 

 دیداخل دستم لرز یکه گوش رفتمیداشتم با خودم کلنجار م نجوریهم

 دم در خونتون یایلحظه ب هی شهیم

 براش نوشتم عیتعجب سر با

 "چرا"

 نمیاون خانم خوشگله رو بب خوامیم اخه

 کوبهیم ینجوریچقدر ذوق زده شدم قلبم داره هم یخانم خوشگله وا گهیداره م گهینکنه منظورش با من بود اره د یوا

 ...نمیداخل قفسه س

 رو اروم باز کردم  اطیح درب

 شاخه گل رز هم دستش بود  کیداده بود  هیتک شیبود و به فرار ستادهیروبه روم ا ایار

 شد کیفاصله گرفت و چند قدم بهم نزد نشیهم از ماش ایبه سمتش رفتم ار اروم

 ی+سالم خانم خوب

 ؟یسالم ممنون تو خوب-

 منم خوبم ی+قبال هم گفتم تو خوب باش

 شده ؟ یزیچ-

 نهیتا شما رو بب جانی+ نه خانم دلم منو کشوند ا

 بهش زدم که شاخه گل رو به سمتم گرفت یاروم لبخند

 یدیچرا زحمت کش یمرس-

 خرمیمن هر روز واست گل م یواست گل بخرم البته شما بله رو بگ خواستی+دلم م

 هستم... یطیداخل چه شرا یدونیخودت که م-

 خونتون  انیفقط بزار مامان و فرانک ب ندهیخب تا هفته ا یول ستین یاالن اصال وقت خواستگار دونمی+بله م

 مامان ناراحت بشه انیبگم ب ترسمیم-

 با من شی+تو شماره منزل رو بفرست بق

 چشم-
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 بال ی+ب

 دهیداخل مامان خواب یایدعوتت کنم ب تونمینم دیببخش-

 یسرآشپزم بش یاستئفا داده منم دوست دارم تو برگرد یآرام تقاضا ی,راستزمی+اشکال نداره عز

 چرا استعفا داد-

 نگفت لشوی+دل

 رستوران  گردمیباشه هر وقت آرام رفت من برم-

 به حسابت زهیتا پول رو بر خواستیفروخته و خونه هم پس داده شماره حساب م نتویزنگ زد گفت ماش ریام ی+راست

 رمیگیخب شماره حساب خودتو بده فعال بعد ازت م یول نهیپول خونه که مال شرو-

 یاریرو جلوم ن نیاسم شرو رنقدیا شهی+م

  یشما بگ یچشم هر چ-

 یستین نهیبیم شهیم داریوقت مامانت ب هیداخل  ی+بهتره بر

 نکن یباشه حواست به جاده باشه تند رانندگ-

 +چشم

 بال یب-

واسش تکون دادم و  یخوشگلش شد و به من اشاره کرد که برم داخل خونه دستمو به نشونه خداحافظ یسوار فرار ایار

  نیماش یکایالست یقلبم گذاشتم صدا یو دستمو اروم رو ستادمیوارد خونه شدم درب رو که بستم پشت در ا

 که دوباره پاشو محکم گذاشته رو گاز... دادیم نشون

 بود نجایا شیساعت پ میکشت منو خوبه ن ایار نیبلند شد از دست ا میگوش امکیپ یکه صدا شدمیاماده خواب م داشتم

 بگم ریرفت بهت شب بخ ادمی

 مخصوصا خواب منو ینیخوب بب یخوابا یبخواب خوب

 ایاقا ار یهم خوب بخواب تو

  اینه اقا ار ایار

 ...دمیلبخند چشمام رو بستم و خواب با

 مامان ناراحت بشه  دمیترسیاسترس گرفته بودم م دیبه دستم رس ایار امکیصبح که پ از

فقط مامان و فرانک  یهست ینگران چ گفتیو م دادیم میدل دار ایهفته اس که از چهلم مادر جون گذشته ار کیتازه  اخه

عصر  ۵اما بازم دل تو دلم نبود ساعت  میبزار شیپا پ یرسم یخواستگار یتا اگر مامانت اجازه داد برا ییاشنا یبرا انیم

 باشه  ایمامان ار دادمین خونه به صدا در اومد احتمال مکه تلف میخوردیو عصرونه م میبود کنار مامان نشسته بود

 از کنارم بلند شد و به سمت تلفن رفت  مامان
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 دییسالم بفرما-مامان

 شما؟ یممنون مرس-مامان

 میبرداشتم و به سمت اتاقم رفت ن زیم یاز رو لمویموبا عیمامان گوش کنم سر ییو به حرفا نمیاونجا بش شدیمانعم م استرس

نشد در  یداخل اتاقم و ازم سوال بپرسه اما خبر ادیتوقع داشتم ب دیمکالمه مامان به گوشم نرس یصدا گهیگذشت و د یساعت

 نوشتم ایواسه ار نیح نیا

 ییکجا

 زمیعز رستورانم

 نه  ای شناسمتیازم سوال بپرسه م ومدهیصحبت کردن اما من اومدم تو اتاق مامان هنور ن گهی"مامانت زنگ زد با هم د

 نکنه ناراحت شده ایار

 باش ناراحت نشده مطمئن

 ؟یاالن داخل اتاقت ادیخواستگار م یهر دختر واسه

  بله

 یمنتظر تو از اتاق خارج بش دیشا نیکنارش بش برو

 دیشا

 یخواستگار نیبود که ا یراض کردمیکه فکر م یزیبر عکس اون چ دیکش شیشام مامان بحث خواستگار رو پ زیم سر

  رهیشکل بگ

 شهیمعتمده گفتم که دوسش دارم و اونم دوستم داره مثل هم ایچشمامو بستم و حرف دلمو زدم گفتم که خواستگارم ار منم

 کردیباهاش درد و دل کردم و مامان فقط با لبخند نگاهم م

 نزارن شیکه فعال پا پ کنمیصحبت م ایمن با ار ستین یاصال وقت مناسب دونمیمامان م-

قراره فردا  رمیگیو اجازشو م کنمیشم خوبه مطمئن باش مادرجون خوشحاله من با پدر جون صحبت ماالن وقت زمی+نه عز

 ادیخانم معتمد همراه فرانک جان ب

حداقل مامان  ستشیبار هزارم خداروشکر کردم که اگر بابا محمد ن یشدم و صورت مامان رو بوسه بارون کردم و برا خم

 بپوشم  یبودم که واسه فردا چ نیبودم و تو فکر ا دهیتختم دراز کش یرو کنارم دارم رو نیریش

 شماره سوگند رو گرفتم و از اون نظر خواستم... دمینرس جهیبه نت یوقت

 به جون خونه  میشدم همراه مامان افتاد داریصبح که ب از

امروز  کردمیکنم احساس م یاساس ینخونه تکو هیهم خوبه خواستگار واسه تو اومد و من تونستم  گفتیو م دیخندیم مامان

 منو بپسنده ایالبته که مهم بود قراره مامان ار هیروز مهم

 دمیپوش یبا شلوار ل یدخترونه مشک زیشوم هیسوگند  شنهادیمبل نشسته بودم به پ یعصر حاضر و اماده رو ۶:۳۰ساعت  

 به صدا در اومد فونیبود که زنگ آ ۷ساعت  قایبرق لب بود دق هیتنها  شممیموهامو با اتو صاف کردم و آرا
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 حیلبخند مل هیاز لحظه ورود با  ایگرفتم مامان ار یمبل جا یتعارف کردم کنار فرانک رو ینیریو ش یچا نکهیاز ا بعد

صداش بزنم  یکه فقط فروغ خال شدیازم خواست که فروغ  صداش کنم اما خب قرار بودن مادر شوهرم بشه نم کنهینگام م

 گفت: باشیخانم رو کرد به مامان و با همون لبخند زفروغ 

 پارچه خانوم هستن دخترتون هیماشاهللا مشخصه  نمیبرده رو بب امویکه دل ار یدختر خواستیزودتر دلم م یلیخ-خانم فروغ

 شما  دیلطف دار-مامان

  ایکم ندارن از مان یزیفرانک جانم چ ماشاهلل

 اروم دستمو گرفت و دم گوشم اروم زمزمه کرد فرانک

 یبزرگ بش یخوایم یک زنهیکنه تو خونه که همش بهم غر م فیمامان تو ازم تعر نکهیمگر ا-

 زدم و در جوابش گفتم یلبخند اروم

 زمیعز نجورنیهمه مامانا هم-

 فروغ خانم سرمو بلند کردم یصدا با

 خانم صداتون کنم نیریاشکال نداره من ش-خانم فروغ

 فروغ خانم  دیداره راحت باش ینه چه اشکال-نیریش مامان

در  ومدیخدا رحمتشون کنه شرمنده که واسه مراسم ن گذرهیکه تازه از چهلم مادرتون م دمیفهم ایراستش از ار-خانم فروغ

بهتره که ما بزرگترا قدم  خوانیم رو گهیدوتا َجون هم د یوقت گهید دیدونیبهم خبر نداد به هر حال خودتون م ایواقعه ار

 میکندوتا رو به هم محرم  نیتا ا میبزار شیپ

 دیگیبله شما درست م-مامان

با پدرم صحبت کنم و البته اقاجونش حاج  دیندارم فقط با یهم گفتم من مشکل ایکه از خدامه دخترم خوشبخت بشه  به مان من

 رضا

 االن حکم پدرشو داره که

 ...میتا پدربزرگا نظراشونو بگن و بعد ما خدمت برس مونمیپس من منتظر م-خانم فروغ

 ایار

 رو گرفتم ایفرانک زنگ زد و تمام گزارشات الزم رو داد تماس رو قطع کردم و شماره مان نکهیاز ا بعد

 الو-

 ی+سالم سرآشپزم خوب

 یسالم اقا خوبم شما خوب-

 ازت خوشش اومده یلیکه مامانم خ دمیاز فرانک شن می+عال

 ایمهربونه ار یلیمامانت خ-
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 +درست مثل مامان تو

 آرام رفت؟-

 خبرم بهت بدم  نیزنگ زدم ا ی+اخ راست

 یچه خبر-

 خانومم برگرده کنارم باشه خوامیمثل گذشته سرآشپز رستوران بشه البته من بهش گفتم که م خوادیم رانیبرگشته ا ری+ام

 برگشته ریواقعا ام یوا-

 ادیب رجامینداره من حاضرم ام اشکال

 اایوقت برا من ذوق نکرد چیه یذوق کرد ریبرگشتن ام یکه برا نقدری+ا

 ایحسود نباش اقا ار-

 کنهیداره صدام م ری+چشم... من برم ام

 خداحافظ ارمیرستوران فرانکم با خودم م امیباشه من فردا صبح م-

 رو بهش ندم... یاعتراض چیتلفن رو قطع کردم تا اجازه ه عیسر

 کردم  پیتا عیفرانک سر یروپا بند نبودم برا نمیرو بب ایفردا ار تونمیم نکهیذوق ا از

 دنبالت امیاماده باش م ۱۰فردا ساعت  زمیعز سالم

 کجا کلک میببر یخوایم

 خوشگله زهی"سوپرا

 تماس رو برقرار کردم عیشهروز بود سر ییزنگ خورد دا میشب بود که گوش ۱۰ ساعت

 جانم شهروز-

 ی+سالم خوب

 پدرجون  یممنون تو خوب-

 !!؟خوبه

 می+ما هم خوب

 شده یزیچ-

 دم در  ای+ب

 باال؟ یایچرا نم-

 بام تهران دلم گرفته میبر ییدوتا خوامی+م

 امیقربون دلت بشم االن م-
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 رو بازم کردم و سوار شدم نیبه مامان اطالع دارم از خونه خارج شدم درب جلو ماش نکهیو بعد از ا دمیلباس پوش عیسر

 سالم دوباره  -

 پرواز کنم تا بام تهران خوامی+سالم عشق من,کمربندتو ببند که م

 رفتمیراه م ییبام دست تو دست دا میدیرس قهیدق ۳۰از  کمتر

 ای+مان

 جون دلم-

 دهیعذابم م یلینبود مامان خ سمیتو خونه وا تونمیروزا اصال نم نی+ا

 نمکیدرکت م ییدا دونمیم-

 من و بابا شیباغ پ دی+برگرد

 دیبفروش خونتونو

 اون خونه پر از خاطراته بابا محمده  فروشهیمامان عمرا اون خونه رو نم یدونیشهروز تو که م-

 ما شیفعال پ دیای+پس حداقل ب

 گهیم یچ نمیبب کنمیبا مامان صحبت م-

 یکن شیکن راض یسع ی+باشه ول

 چشم-

 ییدا

 +جون دلم

 میخواستگار ادیب خوادیم ایار-

 هات هی+واقعا همون مسکن گر

 خنده سرمو به نشونه اره تکون دادم با

 زمی+مبارک باشه عز

 جلو انیب دمیمن اجازه نم دینباش یخب تا شما و پدرجون راض یول یمرس-

 رهیتو رو بگ ادیسنگ بخوره تو سرش ب یکیما از خدامونه  یکنیم ی+شوخ

 حواله بازوش کردم یمشت

 نامرد-

داشتم به  کردنیکه مردم با تعجب نگاهمون م میدر و اورده بود یاونقدر مسخره باز میبامداد با شهروز بام بود ۱ساعت  تا

 بود ایزنگ خورد ار میکه گوش دمیخندیخاطره شهروز م
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 الو سالم-

 ی+سالم خانم خواب که نبود

 نه اومدم بام تهران-

 ؟یی+االن!!تنها

 شهروز اومدم یینشو با دا یرتیغ-

 +اهان خوش بگذره به شهروز اقا سالم برسون

 چشم-

 یاخر مجرد یلذت ببر از روزا ییبا دا شمی+مزاحمت نم

 شما هم لذت ببر با دوستان گرام -

 فعال خداحافظ نمتیبی+چشم فردا م

 خداحافظ-

 شروع کرد شویرو که قطع کردم دوباره شهروز مسخره باز تلفن

 +اقاتون بودن

 بعلههه-

 کجا رفته  ای+ح

 دیخبرم کن دیکرد داشیوال منم چند روزه دنبالشم پ-

 بده ادتی ایتا ح نیریبدمت دست ش می+دختره پروو بلند شو بر

 میبر-

 کردم که بدبخت خوف کرد با اخم درب جلو رو باز کرد و نشست یفرانک ترمز وحشتانک یپا یجلو

 دختر یکنیترمز م ینجوریا یاز خان داداشم نداره واسه چ یدست کم تیتو هم که رانندگ-فرانک

 خوشگلتو باز کن  یشدم سوما اون اخما ریکنم مگه از جونم س یرانندگ ایاوال سالم دوما من عمرا مثل ار-

 سالم زنداداش  -فرانک

 یشما بگ یهر چ چشم

 فعال زوده واسه زنداداش گفتن-

 زهیکه سوپرا یببر یخوایحاال کجا منو م ستیاصال هم زود ن-فرانک

 زمیعز یفهمیبعد خودت م-

 فرانک با تعجب به سمتم برگشت میرستوران که شد یاصل ابونیخ داخل
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 داخل رستوران داداشمه؟؟ زتیسوپرا-فرانک

 بعله-

 ترکمیم یدارم از کنجکاو گهید-فرانک

 تحمل داشته باش خواهرشوهر-

 چشم چشم زنداداش-فرانک

 میرستوران که پارک کردم همراه فرانک وارد رستوران شد نگیرو داخل پارک نیماش

 فرانک رو داخل دستام گرفتم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم دست

 داداش که االن داخل دفترشه  ایمان-فرانک 

 من چکار داداشت دارم دلم واسه بچه ها آشپزخونه تنگ شده-

 دمیانکم دنبال خودم کشآشپزخونه رو باز کردم و با لبخند وارد شدم فر یچوب درب

 دیخسته نباش یسالم به همگ-

شدم که از پشت فر خارج شد و با لبخند به سمتون  ریصدام همه بچه ها برگشتن سمتم و با ذوق به سمتم اومدن  متوجه ام با

 شد رهیخ ریسرشو بلند کرد و به ام عیفرانک سر ریسالم ام یخبر نداشت با صدا ریاومد فرانک هنوز از وجود ام

 رانیا دیبرگشت یک دیخودتون شهیباورم نم ریسالم...اقا ام-فرانک

دادم و بعد برگشتم  دیسرآشپز جد یکردم تقاضا ستیمنم کارا رو راست و ر ایبعد از برگشتن مان گهیبله خودمم د-ریام

 رانیا

کردن برگشتن سرکارشون در واقعه خودم ازشون خواستم که مزاحم کارشون نباشم  یباهام احوال پرس نکهیها بعد از ا بچه

 زد یو اروم بهم شونه ا ستادیکنارم ا ریو اونا به کارشون برسن ام

 دلم واست تنگ شده بود ایمان یخوب-ریام

 یچشم غره ا شدمیناراحت م زنهیتنه م نجوریدختر ا هیبه  ایار میدیمنم بودم م دمیدر هم د افشویسمت فرانک برگشتم که ق به

 خودشو جمع و جور کرد  عیسر ریبه فرانک کردم ام یرفتم و اشاره ا ریبه ام

 ایار شیبرم پ زارمیمنم خوبم من تنهاتون م یمرس-

 گوشش زمزمه کردم  ریگفت خودمو کنار فرانک کشوندم و ز یبهم زد و چشم اروم یچشمک ریام

 زمیناراحت نشو عز-

 بود مونییداخل آلمان البته به خاطر تنها میداشت یرابطه دوستانه ا  ریاشت من و امند یمنظور ریام

  زمیعز دونمیم-فرانک

 فرانک فاصله گرفتم و از آشپزخونه خارج شدم از
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 دمیکه د یزیاصرار کرد من قبول نکردم اروم در رو بازم کردم که با چ یاجازه ندادم هماهنگ کنه هر چ یخانم گلستان به

 هم ایار کردیم هیرو گرفته بود و اروم گر ایدست ار ندایشکه شدم ل

متوجه ام شد و دستشو محکم از دست  عیسر ایشده در رو کامل بازم کردم و وارد شدم ار رهیچهره برافروخته بهش خ با

 و به سمتم اومد دیکش رونیب ندایل

 شده؟ یزیسالم...چ-

 دمیم حیبعدا واست توض یخوش اومد زمی+سالم عز

از  نکهیبرداشت و قبل از ا زیم یاز رو فشویک زدیشدم نفرت داخل چشماش موج م رهیخ ندایاروم تکون دادم و به ل سرمو

 بهم زد  یدرب خارج بشه تنه محکم

 در رو محکم پشت سرش بست  یعصب ایار

  نیبش یستادی+چرا ا

 رو به سمتش گرفتم وانیبرگشتم و ل ایو به سمت ار ختمیاب ر وانیل هیوسط مبال رفتم و  زیسمت م به

 اروم باش -

  دیببخش ی+مرس

 افتادهین یاشکال نداره اتفاق خاص-

 دیکش قیچندتا نفش عم نمیبه سمت مبال رفت و به منم اشاره کرد که بش ایار

 ؟یخوب-

 +خوبم

 بودم ازدواج کرده! دهیاز سوگند شن-

 ...کهی+ اره زن

 !!ایار-

 دمی+باشه باشه فحش نم

اخه  ییایو به سمتم م یایتازه به خودت م یخبر ازدواجمو بشنو کردمیفکر م گهیداره اما هنوز چشمش دنبال منه م شوهر-

 سمت تو امیمن غلط بکنم بخوام ب

 زمیاروم باش عز-

 رهیم زنهیحرفا رو م نیا ادیبار م هی+بخدا کالفم کرده چند مدت 

 شوهرش شیوال تا االن رفتم بودم پ سوزهیواسش م دلم

 سوزهیخود دلت واسش م یب-

 کرد یسرشو بلند کرد و تک خنده ا ایار
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 شهیم تی+حسود

 نه اصال-

 یای+کامال مشخصه,قرار بود با فرانک ب

 با هم صحبت کنن  ریام شیگذاشتمش پ-

 یخواستگار ادیب ریام یکن یکار یتونیم نمی+بب

 ادیخواهرت نم ریگ ریبله بهتر از ام-

 کرده دایپ دیطرفدار جد ری+جان!!ام

  میکه دوتامون طرف فرانک باش شهیمنم مثل خواهرش نم-

 +بله بله

 ایار-

 +جون دلم 

 نمتیبب یعصب گهیدوست ندارم د-

 واسم... یباشم چون تو پر از آرامش یعصب تونمیدر واقعه کنار تو نم شمینم یعصب گهی+ چشم د

 یحرف بامزه ا کیوسط غذا خوردن  میاروم باش گذاشتینم قهیدق کی ریام میخورد ایداخل دفتر ار یرو چهار نفر نهار

بود  یو سوگند خال نیحس یجا دیخندیم ریام یایهم مردونه به مسخره باز ایار شدیخنده من و فرانک بلند م یکه صدا زدیم

 رنیبگ یماه قرار بود عروس نیبودن تا اخر ا شونیعروس یدور کارا

 بترکونم شیواسه جشن عروس دیداخل مراسم عقدش کنارش باشم حداقل با تونستمینم

 یکنیفکر م ی+به چ

 شدم رهیخ ایبلند کردم و به ار سرمو

 هیخال نیسوگند و حس یجا-

 خب خونه پدرسوگند دعوت بودن ی+بهشون زنگ زدم ول

 کرده مشاهللا  یچه غلط فهمهیکرد تازه م لشیپس فردا زنه ذل فهمهیاالن خامه نم نیحس-ریام

  ادیم یصداش از پشت گوش نیخدا موقعه صحبت کردن با حس شهیهم هست هم ییغویج غیج هی

 خنده  ریو فرانک زدن ز ایبرگشتم ار ریگرد شده به سمت ام یچشما با

 جانم!!-

 بهتره  یبه نظرم فرار کن ریام-فرانک

 گفتم؟ یچرا مگه چ-ریام
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 اسیمان یمیدوست صم نیزن حس-فرانک

 کار دارم با اجازه یلیداخل آشپزخونه خ کنمیاهــــم االن که فکر م-ریام

 از خنده دمیکه از دفتر خارج شدم ترک ریام

 دیترمز کردم فرانک اروم گونمو بوس ایار یعمارت پدر یجلو

 میتا حرف دلمونو به هم بزن یبود باعث شد یعال زیجون سوپرا ایمان یمرس-فرانک

 دیدیکه باالخره شما دوتاهم به هم رس زمیخداروشکر عز-

  میهم باش شیپ یداخل چند ساعت میبر ای+مامان االن تنها است ب

 باهاشون صحبت کنه خوادیم یخونه پدربزرگام در رابطه با خواستگار میبر دیمامان منتظرمه با زمیعز یمرس-

 یبشن و تو زنداداش من بش یکه راض دوارمی+ام

 زمیعز-

 گاز فشار دادم و به سمت خونه حرکت کردم... یپامو رو یشد بعد از خداحافظ ادهیپ نیاز ماش فرانک

من اونجا باشم  گهیموضوع رو به باباجون حشمت م نیمامان ا یباغ منتظر بودم دوست نداشتم وقت یبود که تو یساعت مین

نبودم  یخوب ینرفته بودم اصال نوه  دنشونیکه از مسافرت برگشته بودم به د یاز وقت میقرار بود خونه اقاجون رضا هم بر

 تاب نشست به سمتش برگشتم شهروز بود ینفر کنارم رو هیخودم بودم که  یتو حال و هوا

 ییسالم دا-

 زمیسالم عز-شهروز

 گفت؟ یباباجون چ-

 +خوشحال شد 

 واقعا؟؟-

 یخواستگار انیفردا بگو ب نی+اره گفت هم

 اد؟یفردا که زوده...خود باباجون م-

 ستیروزا حالش خوب ن نینه ا+

 ییدا ایحداقل تو ب-

 امیاگر شد حتما م یپدرجون رو شبا تنها بزارم ول تونمی+نم

 و به سمتش رفتم نییپا دمیپر یتا یمامان از رو یصدا با

 جونم مامان-

 خونه حاج رضا می+بر
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 چشم-

 گاه کنمداخل صورتت ن کشمیخجالت م شتیپ ومدیکه ن دیکردم و بهش گفتم به باباجون بگو ببخش یخداحافظ ییدا از

 مامان روي مبل سلطنتي دونفره نشسته بودم دل تو دلم نبود كاشكي حداقل اقاجون و عمو حامد بیان كنار

 حاج رضا شما و اقا حامد حكم پدر رو واسه دختر من دارید دوست دارم شب خواستگاریش كنارمون باشید-مامان

 با لبخندي خیره نگاهم كرد و بعد چند دقیقه سكوت به حرف اومد اقاجون

 من واسه این مراسما خیلي پیر شدم شیرین جان ولي حامد حتما میاد نگران نباشید -اقاجون

 كاشكي محمدم بود-مامان

 تو این روزا سخت تر از هر چیزیه نبودش

 به فكر بابا محمد و خاطراتش بود سمت مامان برگشتم و اروم دستمو انداختم دور بازوش هنوزم به

 روز بعد دو

 مراسم خواستگاریم بود  امشب

عجیبي داشتم یه جور خوشحالي بیش از حد از سوگند خواسته بودم فعال كاراي عروسیش رو ول كنه و امروز كنار  حال

 من باشه با صداي درب اتاقم از فكر خارج شدم سوگند سرشو از الي درب اورد داخل

 زه هست عروس خانماجا-سوگند

 بیا داخل خودتو لوس نكن فعال كه تو قراره عروس بشي-

 ایشاهللا با هم عروس میشیم-سوگند

 ایشاهللا-

 ٤:۳۰+خب خب االن ساعت 

 میان ۷ساعت  خواستگاراتون

 ساعت وقت داریم تا من خوشگلت كنم!!؟ چند

 دو ساعتو سي دقیقه-

 وقت چنداني نداریمپس بدو بشین رو صندلي میز آرایشیت كه -سوگند

 باشه فقط...-

 فقط چي؟-سوگند

من هنوز عزادارم تازه با اصرار مامان قراره فقط همین امشب كت و شلوار ابي اسمونیه رو بپوشم دوست ندارم -سوگند

 فعال لباس مشكیمو در بیارم

 باشه عزیزم-سوگند
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 اریا

 خونه رو باز كردم كه با قیافه كالفه مامان روبه رو شدم درب

 سالم مامان-

 علیك سالم تو چرا االن اومدي مثال امشب شب خواستگاریته -مامان

 حاال چرا عصبي هستي مامان جان-

 عصبي نیست كالفس كه چي بپوشه-فرانك

 مامان من گوني هم بپوشه بهش میاد-

 چشم غره اي بهم رفت اما فرانك تازه دلشو گرفت و شروع كرد به خندیدن مامان

 مانیا نزني طالقت میده این حرفا به-فرانك

 فرانک دربه در بلند شو اماده شو دیر میشه,اریا تو هم سریع برو دوش بگیر كت و شلوارتو روي تختت گذاشتم-مامان

 چشم فروغ بانو-

 مانیا

 صداي آیفون شتاب زده دست سوگند رو كنار زدم و از روي صندلي بلند شدم با

 وا مانیا!!-سوگند

 فكر كنم خودشونن-

 میان۷دقیقه است مگه نگفتي ساعت  ٦:۱۰خاک یعني خاک بر سرت ساعت تازه -سوگند

 شاید زودتر اومدن-

 بشین ببینم زده به سرت-سوگند

 ا سوگند خستم كردي-

 به جا دستت دردنكنه اس!! اخراشه بشین ببینم-سوگند

ي گذشت كه صداي سوگند بلند خودمو روي صندلي ولو كردم و زیر لب شروع كردم به غر غر كردن چند دقیقه ا دوباره

 شد

 كم غر بزن بلندشو لباستو بپوش-سوگند

 واي سوگند مرسي -

 تو كه یه جا بند نمیشي -سوگند

 خوشگل تر از این میشدي  وال

 قربونت برم-
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 الزم نكرده,سریع لباستو بپوش وقت نداري...-سوگند

******* 

 اریا

 م كه حسین تنه اي بهم زد و اروم زمزمه كردرو داخل دستم محكم تر گرفت اومدم وارد سالن بش گل

 داماد اخر از همه وارد خونه عروس خانوم میشه-حسین

 تالفي میكنه عوضي-

 نه اصال-حسین

 گمشو داخل دیگه منتظرن-

 چه داماد بي ادبي-حسین

 حسین!-

دیگه صبر نكرد سریع وارد سالن شد المصب امشبم دست بردار نیست پشت سر حسین وارد شدم شیرین خانم و  حسین

 مانیا روبه رومون ایستاده بودن 

 خوش اومدید بفرمایید داخل -خانم شیرین

محترمانه لبخندي زد و وارد سالن نشیمن شد منم گل رو به سمت مانیا گرفتم اروم تشكري كرد و گل رو از دستم  حسین

 گرفت

 خواهش میكنم-

 خانم لبخند ارومي زد و جلوتر ما وارد سالن شد سریع به سمت مانیا برگشتم شیرین

 چه خوشگل شدي عزیزم-

 سرشو انداخت پایین و سرخ شد  مانیا

 داماد چرا اینجا ایستادید بفرمایید داخل+اا اقا 

سمت صدا برگشتم كه سوگند رو دیدم عجب امشب دلم میخواست این زن و شوهر رو خفه كنم چشم غره اي به سوگند  به

 رفتم و وارد سالن نشیمن شدم....

****** 

 مانیا

 چي بهت گفت كه اینجور سرخ شدي-سوگند

 اديسوگند جلو چشمام نباش امشب كم حرصم ند-

 كم تو و اریا شب خواستگاري من و حسین رو اذیت كردید-سوگند

 كم حرف بزن برو چاي بیار واسه مهمونا-
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 عروس تویي من چاي ببرم,معلومه هولیا-سوگند

 اي واي بیا بیا این گل رو بگیر من برم چاي بریزم-

 رام اصال یادم رفت من باید چاي بریزم...رو به دست سوگند دادم و به سمت آشپزخونه رفتم حواس نمیزاره این دختر ب گل

از اینكه چاي رو تعارف كردم كنار سوگند روي مبل نشستم فروغ خانم با همون لبخند قشنگش بهم خیره شده بود عمو  بعد

حامد هم با پدر اریا صحبت میكرد حسین یواشكي به سوگند چشمك میزد فرانك هم به این مسخره بازیاشون ریز ریز 

میرفت عجب مراسم خواستگاري شده بود پدر اریا كه اردشیر  غرهریا هم چند دقیقه اي یه بار به حسین چشم میخندید ا

اسمش بود مجلس رو گرفت تو دستش و بحث اصلي رو پیش كشید بعد كمي صحبت كردن از من و اریا خواستن كه بریم 

 بلند شد دوتایي حرفامونو بزنیم از روي مبل بلند شدم كه همزمان صداي حسین

 اردشیر خان اینا كه حرفاشونو...-حسین

 نگاهي كه اریا بهش انداخت خنده بانمكي رو صورتش ظاهر شد با

 نه یعني منظورم اینه بهتره هر چه زودتر برن باهم حرفاشوتو بزنن-حسین

 اروم رو به سوگند گفتم: و فرانك با قیافه سرخ شده همو نگاه میكردن قبل از اینكه همراه اریا از سالن خارج بشیم سوگند

 برو شوهر خل و چلتو جمع كن-

 اریا از سالن خارج شدم و به سمت كتابخونه بابا محمد رفتم... روي مبل رو به روي هم نشسته بودیم همراه

 +از كتابخونه ما بزرگتره

 بابا محمد عاشق كتاب بود همیشه وقتي خبري از بابا نبود باید اینجا پیداش میكردیم-

 +خدارحمتش كنه

 ممنون -

 +خب موضوع مهریه كه بزرگترا تصمیم میگیرن ولي باید نظر تو هم بدونم

 من چیز زیادي ازت نمیخوام-

 سكه كافیه ۱۱٤

 +به نظرت خیلي كم نیست!؟

 مهریه كه قرار نیست خوشتبختي بیاره همین كه تا اخر عمر كنارم باشي همین كه قلبت به اسم من باشه كافیه -

 +پشیمونم...

 این حرف اریا ته دلم هري ریخت با

 از...چي؟-

 +از اینكه زودتر به دستت نیاوردم

 دیوونه فكر كردم پشیمون شدي از انتخاب من -
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 +مثل تو كجاي دنیا پیدا میشه اخه

 كم اعتماد به نفس به من بده-

 +فقط مانیا یه موضوع دیگه هم هست

 چي!؟-

 ا سالگرد مادرجونت +فعال كه نمیتونیم عروسي كنیم ت

 نظرم یه نامزدي بي سر و صدا بگیریم بدون هیچ جشني به

 صیغه محرمیت بینمون خونده بشه تا عقد البته اگر تو و مامانت راضي نباشید  یه

 من مشكلي ندارم فقط باید خانوادم نظرشونو بگن-

 یطیشرا چیي ادم بیوفته من فقط ازت میخوام تحت هداره خیلي اتفاقا ممكنه تو زندگ نییباالو پا یلیخ یزندگ ایمان یدونی+م

 تنهام نزاري حتي اگر 

 بودم تنهام نزار بدم

 تو هم تحت هیچ شرایطي اعتمادتو نسبت به من از دست نده من در هر شرایطي كنارتم -

 اصل زندگي زناشویي اینه كه همدیگر رو به هیچ وجه تنها نزاریم چه تو شادي چه تو غم... اصال

 our worldسكه +سند رستوران ۱٤۱تختم دراز كشیده بودم و به چند ساعت پیش فكر میكردم به اینكه مهریم شد  روي

اریا كار خودشو كرد اقا اردشیر پیشنهاد نامزدي بي سر و صدا و یه صیغه یك ساله رو داد مامان همون لحظه اول  بالخره

 شیر راضیش كرد قرار نامزدي اخر هفته بودقبول كرد اما عمو حامد زیاد راضي نبود اما اقا ارد

پیامك گوشیم كه بلند شد سریع پریدم و از روي میز پاتختي برش داشتم فكر میكردم اریا باشه اما با پیامك شروین  صداي

 مواجه شدم

 +سالم دخترخاله امشب شب خواستگاریت بود اون وقت بهم نگفتي از كي تا حاال من غریبه شدم

 تم هنوز بوق نخورده بود كه جواب دادشمارشو گرف سریع

 سالم شروین خوبي؟-

 +خوبم تو خوبي

 ببخشید-

 +اشكال نداره عزیزم,من فقط آرزومه خوشبختیتو ببینم

 میتوني اون حستو كنار بزاري-

 +كدوم حس!؟

 این جوابش فهمیدم كه داره فراموش میكنه... با

 شروین-
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 +جانم دلم

 هنوزم مثل بچگیام میخوامت -

یچوقت یادم نمیره كه دستتو گذاشته بودي رو سینت و به بچه ها محل قت اون خاطره اون خیابون اون حرفت هو هیچ

 میگفتي من داداششم

 +منم اون لبخند رو لبت یادم نمیره كه با خوشحالي سرتو باال گرفتي و گفتي باالخره داداش دار شدم

 ل داداش نداشتم بود بعد از كلي حرف زدن تماس رو قطع كردمخاطرات باعث شد اشكام جاري بشن شروین واقعا مث مرور

 بودم واقعا بتونه فراموش كنه حسي رو كه به من داشت امیدوار

 اریا و مامان و فروغ خانم اومده بودیم خرید نامزدي با

 دوست داشت كنارمون باشه اما خب كالس داشت فرانک

 یا داخل طال فروشي ایستاده بودم و به حلقه ها خیره شده بودمكه دور كاراي خرید جهاز خودش بود كنار ار سوگندم

 عزیزم نگران هیچي نباش هر كدوم رو كه دوست داري انتخاب كن-خانم فروغ

 مرسي فروغ خانم-

 قربونت عزیزم كاري كه نكردم-خانم فروغ

 م انگشتر تک نگین برداشتم و داخل انگشتم قرار دادم دستمو جلوي صورت اریا قرار داد یه

 چطوره اریا؟-

 قشنگه دوسش داري؟-اریا

 خیلي-

جلو مامان و فروغ خانمم گرفتم اونا هم با لبخند تاییدش كردن با ذوق دستمو تكون میدادم و انگشتر رو در زاویه  دستمو

 هاي مختلف نگاه میكردم اریا با لبخند نگاهم میكرد

 دست سوگند داشتم جون میدادم اشتباه كردم حرف فروغ خانم رو گوش ندادم و آرایشگاه نرفتم... زیر

 سوگند اروم تر هر چي مو داشتم كندي-

 میخوام كچل تحویل اریا بدبخت بدمت-سوگند

 من بدبختم كه زیر دست تو موندم باید حرف مادر شوهرمو گوش میكردم میرفتم ارایشگاه-

 هنوز هیچي نشده هي مادر شوهر مادرشوهر میكنیا -سوگند

 تازه بعد صیغه محرمیت میخوام مامان فروغ صداش كنم-

 اریا فداي این مهربونیت بشه-سوگند

 اِ سوگند اینجور نگو خدانكنه-
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 بلندشو كم فیس و افاده بیا خودش كه نیس اینجوري پشتیبانشي-سوگند

 بالخره شوهرمه-

 ست كجاست بدم پوشي نیم ساعت دیگه باید بیرون این اتاق باشيهنوز كه نشده,لبا-سوگند

 داخل كمدمه -

**** 

 اریا

گل رو تحویل شیرین خانم داده بودم چون هنوز خبري از مانیا نبود از خانواده مانیا فقط عموش و دایي شهروز و  دست

 شروین اومده بودن سوگندم به عنوان دوست صمیمیش اونجا حظور داشت 

بابا هم مراعات كرده بودن و فقط به عمو بزرگم و دایي بزرگم خبر داده بودن بابا تلفنش داخل دستش بود تا با حاج و  مامان

اقا هماهنگ كنه بیاد واسه صیغه محرمیت تمام حواسم به شروین بود چشم ازش برنمیداشتم قیافش گرفته بود از مانیا شنیده 

فته بود كه حسشو فراموش كرده ولي خب دركش میكنم عشق چیزي نیست بودم كه واسش آرزوي خوشبختي كرده بود و گ

 كه بشه زود فراموشش كرد...

***** 

  مانیا

خاصي نبود بیشتر شبیه یه دورهمي بود تا نامزدي ولي من با همینم خوش بودم كت و شلوار شیك سفید رنگ پوشیده  جشن

 یدي بودن چادر سفیدمو سر كردم...بودم به خاطر وجود عمو و دایي اریا كه به نظر ادماي مق

 اریا روي مبل نشسته بودم كنار

 حاج اقا بودیم نگاه شروین بدجوري اذیتم میكرد مطمئنم نتونسته فراموش كنه  منتظر

شدن اریا رو حس كردم به سمتش برگشتم اروم زمزمه كرد خوبي منم به نشون اره چشمامو باز و بسته كردم زنگ  نزدیك

 ا در اومد شروین از روي مبل بلند شد و به سمت آیفون رفتآیفون كه به صد

 حاج اقاس من میرم خدمتشون-شروین

دكمه آیفون رو زد و از خونه خارج شد استرس گرفته بودم بدجور سوگند اومد بالي سرم ایستاد و اروم كنار گوشم  شروین

 زمزمه كرد 

 استرس نداشته باش خواهركم-سوگند

دونستن احساسش داره عذابم میده استرسم از یه طرف واسه این مراسمه از یه طرفم نگران  نمیتونم وجود شروین و-

 شروینم

چشماتو اروم ببند و به این فكر كن اگر هزارتا خاطرخواه هم داشته باشي اگر بخواي واسه همشونم دل بسوزوني -سوگند

 تهش به این میرسي همین كه عشقت كنارت باشه كافیه

 این حرفا از تو بعیده -

 منو دست كم نگیر-سوگند



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

241 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چشم چشم-

صداي سالم علیكم حاج اقا همه به احترامش بلند شدیم با راهنمایي اقا اردشیر روي مبل تكي اي نشست و با صداي  با

 ارومي همه رو به نشست دعوت كرد

از انچه كه فكر میكردم محرم اریا شدم به قول خودش خانومش شدم هرچند كه یه عقد موقت بود یا یه صیغه  زودتر

محرمیت ولي دل هامونو به هم نزدیك تر كرد پدر جون به دایي شهروز گفته بود به شیرین بگو نزار مانیا دیگه سیاه تن 

 كنه 

میخواست االن مادرجون بودش كلي غر میزد تا به جاي عقد موقت چرا االن باید به جاي سیاه لباس سفید تن كنه دلم  اون

عقد دائم نمیكنید دل خوشي از دوره نامزدي نداشت میگفت وقتي دو نفر همو میخوان دیگه تأمل واسه چیه سریع باید محرم 

ونو میرسونه مشخص كه كرد شروین از سرجاش بلند شد و گفت كه ایش رفتنهم بشن و به عقد هم در بیان حاج اقا قصد 

بود كه هر چه زودتر میخواد از این جمع خارج بشه خانواده معتمد هم دقایقي نشستن و بعد قصد رفتن كردن مامان اصرار 

داشت كه بیشتر بمونن ولي هر كدومشون كار رو بهونه كردن اریا یواشكي زیر گوشم زمزمه كرده بود كه دلش میخواد 

این رو حس كرده بود كه از اریا خواست شام رو كنارمون باشه اریا هم از خدا خواسته  كنارم باشه انگار مامان شیرین

 قبول كرد

 مشغول شام درست كردن شد منم ترجیح دادم خونه رو مرتب كنم شهروز و اریا هم نشستن پاي شطرنج بازي كردن مامان

زد اما خب اریا هم انگار متوجه این با وجود بازي خوبش گاهي واسه اذیت كردن كلكي به طرف مقابلش می شهروز

 موضوع شده بود كه داشت با خنده به شهروز نگاه میكرد

 شام رو به كمك مامان كه چیدم از آشپزخونه خارج شدم میز

 اریا و دایي شهروز رو صدا كنم صداي خنده هردوتاشون سالن رو پر كرده بود با تعجب به سمتشون رفتم تا

 یدبه چي اینقدر بلند میخند-

 یه چیز خصوصي بین من و دامادمون بود-شهروز

 دایي از همین االن منو فروختي به اریا-

 بعدا خودم بهت میگم عزیزم-اریا

 مشتي حواله بازو اریا كرد دایي

 متعجب به دایي خیره شد اریا

 از همین االن زن ذلیل نباش وال بدبختت میكنه -شهروز

 یا رسوندمغره اي به دایي رفتم و خودمو به ار چشم

 دایي بازوشو داغون كردي-

 میخوام احساس صمیمیت كنه نگران نباشه مرد كه با یه مشت چیزیش نمیشه-شهروز

 بفرمایید شام اماده اس -

 با شنیدن اسم شام سریع از روي مبل بلند شد و مثل جت به سمت آشپزخونه رفت شهروز
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 هبازوت درد میكنه؟!ببخشید دیگه شهروز رفتارش این شكلی-

 نه بابا درد نگرفت اتفاقا خیلي باحاله رفتارش منو یاد تو میندازه بیشتر بهش میاد برادرت باشه تا داییت-اریا

 به عنوان دایي بیشتر باهاش كنار میام تا برادر-

 قربونت برم-اریا

 خدانكنه بریم شام بخوریم تا شهروز همشو نخورده-

 شروین

تر از همیشه بودم نبودش تو زندگیم و بودنش كنار یكي دیگه واقعا سخته ولي باید فراموشش كنم باید بشم همون  كالفه

داداش شروینش همون پسرخاله اي كه باهاش صمیمي ترین موجود زمینه اصال اصال نباید بهش میگفتم دوسش دارم 

نه كه كنار اوني كه دوسش داره خوشبخته با یه صیغه ای هماینجوري دیگه ممكنه نتونم مثل قبل باهاش صمیمي باشم م

موقتشون اینقدر بهم ریختم شب عروسیش قراره چه عذابي بكشم تلفنم كه زنگ خورد از فكر و خیال خارج شدم مامان شیدا 

 بود

 الو جانم-

 شبه نمیخواي بیاي دنبال من۱۲كجایي تو پسر ساعته -مامان

 شما همونجا بمون فردا صبح میام دنبالتون موریتهٱبابا كه م-

 چیزي شده-مامان

 نه-

 شهروز اومد خونه؟ دایي

 اره تا اومد گرفت خوابید-مامان

 خونه؟ میري

 بله فعال بام تهرانم تا یك ساعت دیگه میرم خونه-

 مواظب خودت باش عزیزم شبت بخیر-مامان

 چشم شب بخیر -

 ع شدم هواي امشبم مثل من سرد و گرفته اسرو قطع كردم و بیشتر داخل خودم جم تماس

 مانیا

از چشمامو باز كردم نگاهمو به پنجره دوختم نور خورشید كه چشممو زد تازه فهمیدم بالخره صبح شد چه شب  یكي

مزخرفي بود دست و صورتم كه شستم وارد آشپزخونه شدم  اِ مامان كجاست!چند بار صداش كردم اما جوابي نشنیدم اومدم 

 خچال رو باز كنم كه با یه یادداشت بلند باال رو به رو شدمدِر ی

*صبحت بخیر عزیزم صبحونتو كامل بخور من رفتم خونه پدرجون تا عصر كنارش میمونم  اگر دوست داشتي بیا خونه 

 باغ
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مردني شدي خونه موندي واسه خودت نهار درست كن نه بیام خونه ببینم تخم مرغ خوردیا یه ذره به خودت برس الغر  اگر

 راستي خواهر شوهرت زنگ زد گفتم خوابي یه زنگ بهش بزن 

بازم كلي توصیه كرده خوبه دیگه اخرش نمینویسه دست به گاز نزن صبحونمو كه خوردم گوشیمو برداشتم و شماره  اووف

 فرانک رو گرفتم

 الو-فرانک

 سالم خواهرشوهر جان -

 با ذوق جوابمو داد فرانک

 سالم عزیزم خوبي-

 ات بشم من خوبم مامان گفت زنگ زده بوديفد-

 اره میخواستم امروز باهم بریم دور دور-فرانک

 چه عالي پایه ام به اریا خبر بدم میام بعد میام دنبالت-

 خودم میام دنبالت به اریا فعال نگو بعدا بهش میگیم-فرانک

 كلک مگه تو گواهینامه داري-

 در خونتونم بله زود اماده شو كه من سه سوته دم-فرانک

 باشه عزیزم فعال خداحافظ-

 باي-

 مامان رو گرفتم و روي بلندگو گذاشتم همنطور كه داشتم وسایل صبحونه رو جمع میكردم تماس برقرار شد شماره

 جانم-مامان

 سالم مامان زنگ زدم بگم دارم با فرانک میرم بیرون شاید نهار رو بیرون بخوریم-

 باشه عزیزم رسیدي خونه خبرم كن -مامان

 چشم -

تک زنگي كه فرانک بهم زد گوشیمو برداشتم و بعد از قفل كردن دِر سالن از خونه خارج شدم فرانک از داخل سوناتاي  با

 سفید رنگ دستي واسم تكون داد با لبخند درب جلو ماشین رو باز كردم و سوار شدم

 سالم فرانکم-

 سالم زنداداش جان-فرانک

 ماشین كي رو كش رفتي-

 با خنده چشمكي زد  فرانک

 ماشین مامان فروغه-
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 خب كجا بریم اول خب

 ساعت دیگه بریم ناهار۲فعال تو خیابونا بگردیم كه -

 چشم بي زحمت كیفمو از صندلي عقب بیار فلشم داخلشه یه اهنگ خارجي هم بزاریم كیف كنیم-فرانک

و فلش رو از داخل پیدا كردم فرانك سریع فلش رو از دستم گرفت و به سیستم لبخند كیف رو از صندلي عقب برداشتم  با

 وصلش كرد صداش رو تا ته زیاد و بعد پاشو روي گاز گذاشت

ماشین و صداي ضبط به حدي بلند بود كه منو یاد خاطره هام با شروین و شهروز مي انداخت لبخندي رو لبم  سرعت

 ظاهره شد كه صداي فرانك رو در آورد

 به چي میخندي زنداداش-فرانک

 تو رو كه میبینم یاد جوونیا خودم میوفتم-

 مگه االن پیري-فرانک

 نه ولي خب شیطونیا اون زمان رو ندارم... واي فرانک عزیزم ارومتر رانندگي كن-

 كیفش به سرعتشه-فرانک

ک چشمكي زد و اروم گفت هنوز كه كه به چراغ راهنمایي و رانندگي افتاد به فرانک اروم هشدار دادم ولي فران چشمم

سبزه سرعتش نسبت به قبل كمتر شده بود اما بازم سرعت باال بود هنوز به خط عابر پیاده نرسیده بودیم كه چراغ قرمز شد 

فرانک رو بیارم ماشین با شدت به ماشین جلویي برخورد كرد و شدت  سمو ماشین جلویي ترمز وحشتناكي كرد تا اومدم ا

باال بود كه سرم محكم با شیشه بغل برخورد كرد چشمام براي یه لحظه سیاهي رفت اما با یاد فرانک سریع  ضربه اونقدر

 سرمو به سمتش برگردوندم

 فرانک عزیزم خوبي؟جاییت اسیب ندیده-

 با دیدن من وحشت تمام وجودشو گرفت فرانک

 ماني..ا از پیشونیت داره خون میاد-فرانک

 روي پیشونیم كشیدم كه متوجه خیسي انگشتام شدم  انگشتامو

 من خوبم تو خوبي جاییت آسیب ندیده-

 سرت داره خون میاد اون وقت میگي خوبي من جواب اریا رو چي بدم-فرانک

 جواب فرانک رو بدم كه با ضربه اي كه به شیشه سمت فرانک خورد متوجه یه پسر جوون شدیم اومدم

  

 مانیا فكر كنم صاحب این ماشینش -فرانک

 تیر میكشید و درد داشت اما سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت پسره رفته سرم

 +چه عجب یكیتون از ماشین پیاده شد من موندم كدوم االغي به این خانم گواهینامه داده ماشینم داغون شد
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شده بود سرم دوباره تیر كشید این دفعه متوجه خیسي سمت ماشینش برگشتم یه لكسوز مشكي بود اووف چقدر داغون  به

 صورتم شدم به سمته پسره برگشتم كه فرانكم از ماشین پیاده شد

 شرمنده ام شما میزان خسارت رو بگید من پرداخت میكنم خدمتتون-

بون رانندگي با اهنگ زیاد تو خیا ۱۲۰+چه خسارتي باید زنگ بزنم پلیس راهنمایي بیاد تكلیف شما رو كه با سرعت 

 میكنید رو روشن كنه 

با قیافه رنگ پریده به سمتم اومد و چندتا دستمال روي پیشونیم گذاشت پسره كه تازه متوجه خوني كه رو صورتم  فرانک

 بود شد صداشو ارومتر كرد و رو به فرانک گفت

 +ماشینتونو بزنید كنار تا بیشتر از این ترافیک نشه

فرانک و اون پسره ماشینشونو كنار خیابون پارك كردن فرانک جعبه دستمال كاغذي رو از به كنار جاده رسوندم  خودمو

 داخل ماشین در اورد و به سمتم دوید

 اریا منو میكشه-فرانک

پسره هم با یه بطري اب جلومون ظاهر شد از چهرش مشخص بود هنوز واسه ماشینش عصبیه اما خودشو كنترل  اون

 كرده بود

 كه كیفمو از ماشین واسم بیاره فرانک كه دور شد پسره به سمتم خم شدفرانک خواستم  از

 +حالتون خوبه اگر الزمه بریم دكتر 

 نه ممنون فكر كنم یه شكاف ساده باشه-

 +به نظرم باید بخیه بشه

یا بود کیف رو كه به دستم داد مشغول گشتن داخل كیفم شدم تا ایینه كوچیكمو پیدا كنم كه گوشیم زنگ خورد ار فرانک

 نمیتونستم جوابشو ندم فرانک با ترس بهم خیره شده بود دستمال رو محكم رو پیشونیم فشار دادم و تماس رو برقرار كردم

 سالم خانوم -اریا

 سالم اریا-

 خوبي؟-اریا

 میتوني بیاي به این ادرس من و فرانک تصادف كردیم-

 چیزي شده حالتون خوبه -اریا

 خوبیم فقط زود بیا -

 داشیپ یو قطع كردم و ادرس رو واسش فرستادم موبایل رو داخل كیفم پرت كردم و عصبي دنبال ایینه گشتم وقتر تماس

 جیمعلوم نبود فرانک درحال صحبت بااون پسره بود سرم گ ادیچک کردم خون اطرافشو گرفته بود ز مویشونیکردم پ

 كاش اریا زود خودشو برسونه رفتیم

 ایار
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 دوارمیازرستوران خارج شدم وبه سمت ادرسي كه مانیا واسم فرستاده بود حركت كردم ام عیتماس قطع شد سر یوقت

پارک  نویماش دمیرس یکردم وقت یرانندگ یشتریخوب باشه باسرعت ب دادینشون نم ایمان یحالشون خوب باشه گرچه صدا

  داغون رفتم سمتشون یابخورد که کنار جاده نشسته بود با اعص ایکردم چشمم به مان

 افتاده یچه اتفاق یخوب ایمان-

 پشت فرمون بود كدومتون

 :داداش...من پشت فرمون بودمفرانک

 و با اعصبانیت نگاهش كردم برگشتم

 مگه من بهت نگفتم فعال پشت فرمون نشین ریموت ماشین رو بده به مانیا كمک کن برید داخل ماشین بشینید تا من بیام-

 فرانك اروم چشمي گفت و بعد از اینكه مانیا رو از روي جدول 

 كرد به سمت ماشین رفتن بلند

 كه احتمال میدادم با اون تصادف كردن به ماشینش تیكه زده بود به سمتش رفتم و خودمو معرفي كردم.... پسري

 ایمان

 گفتم: امد سرمو بلند کردم و نیباز شدن درماش یصدا یروشونه فرانک بود وقت سرم

 منو برسون خونه ایار-

 خونه  میریبعد م مارستانیب برمتیم-ایار

 ایاما من خوبم ار-

 از پیشونیت داره خون میاد عزیزم مطمئنن بخیه میخواد اول میریم بیمارستان بعد میبرمت خونه -ایار

 ک گذاشتم و چشمامو بستم...لجباز تر از اریا وجود نداره باشه ارومي گفتم و دوباره سرمو روي شونه فران میدونستم

توقف ماشین چشماي منم خود به خود باز شد چه زود رسیدیم بیمارستان با كمك فرانک وارد اورژانس شدیم دكتر به  با

 سمتمون

 +چي شده

 تصاف كردیم پیشونیش به شیشه بغل برخورد كرد -فرانک

 +ببرینش روي اون تخت تا من بیام پیشونیشو چک كنم 

 تخت نشستم اریا نگران رو به رو ایستاد رو

 خوبي به جز پیشونیت جاي دیگت درد نمیكنه-اریا

 نه خوبم فقط سرم تیر میكشه-

 همش تقصیر این فرا...-اریا

 اریا!!-
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 +ببخشید اقا میشه برید كنار تا من پیشوني خانوم رو چک كنم

 بله بفرمایید-اریا

 بعد از معاینه پیشونیم به پرستاره اشاره كرد تا وسایل بخیه رو اماده كنه  دكتر

 +از بخیه كه نمیترسيدكتر

 نه فقط نگران جاي بخیه اشم-

 +یک پماد واستون مینویسم پي در پي استفاده كنید جاش میرهدكتر

 ممنون-

 نتونست بیش از این ساكت بمونه و رو به دكتر گفت: اریا

 وره دكترچندتا بخیه میخ-

 + سه تا كوچیک نگران نباش,حاال كي پشت فرمون بوده دكتر

 این حرف دكتر متوجه نگاه غضب آلود اریا به فرانک شدم با

 اومد صحبت كنه كه پریدم وسط صحبتشون اریا

 خودم پشت فرمون بودم-

 بار اریا چشم غره اي به من رفت خوب میدونستم از دروغ متنفره این

از َسَرم و تشخیص دكتر بابت سالمتیم راهي خونه شدیم اریا اول فرانک رو رسوند خونه بعد به  از عكس برداري بعد

 سمت خونه ما حركت كرد

 اریا-

 +بله

 اینجوري اخم نكن -

 +تو كه همیشه بهم میگفتي میخواي بري بیرون چرا ایندفعه چیزي نگفتي

 اومم... یادم رفت خب-

 انكه+یادت نرفت من میدونم زیر سر اون فر

 اریا نبینم بهش حرفي بزني و ناراحتش كني-

 +كي میخواد بزرگ بشه اخه 

 بهش گفتم فعال پشت ماشین نشین  من

 جوونه اریا دلش میخواد این شیطونیا رو تجربه كنه-

 مانیا دعواش نكني جان
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 +باشه باشه چیزي بهش نمیگم

 دقیقه اي بینمون سكوت بود تا اینكه اریا سكوت رو شكست چند

 +مانیا

 جانم-

 +بریم فرحزاد ناهار 

 بریم-

 نهار عاشقانمون بود اولین

خندهامون اونقدر بلند بود كه بعضیا با لبخند و بعضیا با تعجب نگامون میكردن چقدر خوبه كه اریا كنارمه مرسي  صداي

خداجون با شنیدن اسمم توسط اریا سرمو بلند كردم كه انگشتاي اریا روي صورتم نشست و بعد برداشته شد با احساس 

 سمتش حمله ور شدمخیسي صورتم جیغي كشیدم و ظرف ماست رو برداشتم و به 

 صورت منو ماستي میكني من اگر تالفي نكنم كه مانیا نیستم-

 +باشه باشه غلط كردم

 روي صندلیم برگشتم و دستمال روي میز رو برداشتم و مشغول پاك كردن صورتم شدم اروم

 +اِ مانیا پاک نكن میخواستم سلفي بگیریم 

 مون رو بگیريعمرا بزارم با این صورت ماستي اولین عكس عاشقان-

 +پس اعتراف میكني كه عاشقم شدي

 عاشقت نبودم كه جواب بله بهت نمیدادم-

 +میدوني اولین باري كه دلم واست لرزید كي بود

 نه كي بود!!-

 +روزي كه بهم برخورد كردي و قهوه روم خالي شد عجیب اون روز همش خنده رو لبم بود

 چقدرم كه من اون روز حرص خوردم-

 یخوري دوست داشتني تر میشي+وقتي حرص م

 شما هم وقتي عصبي میشي دوست داشتني تر میشي-

 +كي این یک سال بگذره مانیا

 چشم روي هم بزاري میگذره-

 چشماشو روي هم گذاشت و باز كرد اریا

 +چرا نگذشت
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 دیوونه-

 اریا

 +جان دلم

 منو برسون خونه عزیزم-

 جا باشيروز تعطیله رستوران شلوغ میشه بهتره اون امروزم

 +چشم سرآشپز

اریا رسوندم خونه بازم بهش توصیه كردم كه دوست ندارم به فرانک چیزي بگه اریا هم چشمي گفت و رفت وارد  وقتي

اتاقم كه شدم روبه روي ایینه رفتم و به چهره ام خیره شدم باند كوچیك روي بخیه ها خوني شده بود اما فعال قصد نداشتم 

یره روي تختم كه نشستم شماره فرانک رو گرفتم تا باهاش صحبت بگ هعوضش كنم تا مامان بیاد و این زحمت رو به عهد

 كنم بوق اول نخورده بود كه جواب داد

 الو مانیا -فرانک

 سالم عزیزم -

 همش تقصیر منه -فرانک

 دوست نداشتم آسیبي ببیني ببخشید

 فداتبشم بغض نكن خداروشكر كه اتفاق بدتري نیافتاد -

 داداش اریا از دستم عصبیه!-فرانک

 ازش قول گرفتم چیزي بهت نگه اگر یه تو بهت گفت كافیه به من زنگ بزني-

 تو چقدر مهربوني مانیا-فرانک

 این اتفاق رو فراموش كن االنم برو استراحت كن منم تا مامان نیومده یه كوچولو بخوابم-

 مرسي خوب بخوابي خداحافظ-فرانک

 خداحافظ عزیزم-

 اسامو عوض كردم روي تختم دراز كشیدم تا كمي استراحت كنم...رو قطع كردم و بعد از اینكه لب تماس

 تكون هاي دستي از خواب پریدم مامان رو نگران باالي سرم دیدم با

 سالم مامان-

 +پیشونیت چي شده مانیا

 تا بخیه خورده ۳چیزي نیست مامان جان به شیشه ماشین برخورد كرده -

 +تصادف كردي اره!؟

 اره -
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 توي صورتشبا دستش زد  مامان

 اِ مامان چرا خودتو میزني-

 +جاي دیگت درد نمیكنه حالت خوبه

 خوبم مامان جان چرا شلوغش میكني اریا بردم بیمارستان-

 +بخواب بخواب تا من برم واست سوپ درست كنم

 سوپ واسه چي مامان مگه سرما خوردم-

 فته باید غذا مقوي بخوري+مگه سوپ فقط مال سرما خوردگیه معلوم نیست از پیشونیت چقدر خون ر

 باشه دستتون درد نكنه فقط اون جعبه كمك هاي اولیه كجاست باید پانسمانشو عوض كنم-

 +تو بخواب خودم میام واست عوضش میكنم

 اویزون باشه اي گفتم و چشمامو دوباره بستم باقیافه

 كاسه سوپي بود كه مامان جلوم گذاشت سومین

 سوپ به درد چي میخورهمامان بخدا دارم میتركم اخه -

 حرف نزن فقط بخور-مامان

 یه ذره جون بگیري فردا اریا طالقت نده الغر مردني باید

 مامان...بخدا دارم میتركم اینو بزار بعدا میخورم-

 با اخم كاسه سوپ رو ازم گرفت و از اتاق خارج شد هم زمان گوشیم زنگ خورد اریا بود مامان

 سالم-

 بد نشد؟! +سالم خانوم خوبي حالت

 اگر از اون تصادف جون سالم به در بردم با سوپاي مامان دیگه چیزي ازم نمیمونه -

 +واسه چي سوپ

 میخواد مقویم كنه تازه سومین كاسه رو جلوم گذاشت با خواهش ردش كردم  -

 كاسه هاشم كه كاسه نیست كـــــــاســـــه ان اخه

 +چقدر غر میزني,پانسمان پیشونیتو عوض كردي؟

 بله عوض كردم-

 +مواظب باش عفونت نكنه

 روز با بتادین تمیزش كن و پانسمانشو عوض كن هر

 چشم اقا-
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 +بي بال خانوم

 اریا فردا پایه كوه هستي-

 +بعله كه پایم دست جمعي بریم یا دو نفري؟

 دو نفري!-

 +هر چي خانومم بخواد

 مرسي -

 ز مشتري ها میخواد منو ببینه+وظیفمه ببخش خانمم من باید قطع كنم مثل اینكه یكي ا

 باشه مواظب خودت باش خداحافظ-

 + تو هم همینطور خوشگلم خداحافظ

 روي تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم از

 مامان كجایي؟-

 آشپزخونم-مامان

 چرا اینقدر آشپزخونتو بیشتر من دوست داري-

 حرف الكي نزن بیا دسر درست كردم بخور-مامان

 آشپزخونه شدم و روي صندلي میز نهار خوري نشستم وارد

 ظرف دسر رو مقابل قرار داد مامان

 به به چه كدبانوي خوبي-

 نه انگار واقعا با اون ضربه مخت جا به جا شده-مامان

 اِ مامان مگه چي گفتم-

 من كه همیشه از این دسرا درست میكنم اون وقت تازه به كدبانویي من پي بردي-مامان

 انگار با اون ضربه چشمام باز شدن و اطرافیانمو بهتر میبینمخب -

 نامزد كردي لوس شدیا-مامان

 امروز خیلي بهم گیر میدیا مامان-

 +كم حرف بزن دسرتو بخور

 چشم مامان بداخالق-

 سال بعد۱
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لین بار دونفره هامو كه باز میكنم تنها تصویري كه جلوم چشمك میزنه عكس دونفره من و اریاس روزي كه براي او چشم

رفتیم كوه اولین عكس عاشقانمون اونجا گرفته شد باالخره روز عروسي من و اریا هم رسید فردا رسما اسمم میره داخل 

بهترین آرزوه با صداي زنگ گوشیم از فكر و خیال خارج شدم  رسمتشناسنامش و این براي من كه اریا رو عاشقانه میپ

 سوگند بود

 سالم خانم خوبي-

 سالم ماني نه بابا چه خوبي این سامین پدر منو در اورده-سوگند

 سامین كیه دیگه-

 خاك تو سرت خواهرزادتو میگم-سوگند

 اي جونم خاله فداش بشه-

 فعال فداي مامانش بشو-سوگند

 ماه دیگه كه به دنیا اومد فداي خودش شو ٥

 چشم چشم-

 بالخره فردا عروس میشي -سوگند

 اره-

 نهكي نامزدي شروی-سوگند

 وال عروس خانم فعال واسه پسرخاله ما كالس میزاره-

 اینجوري نگو آرام دختر خوبیه-سوگند

شوخي میكنم ان شاءهللا هفته دیگه نامزدیشونه من كه هزار بار خداروشكر میكنم شروین رو با خودم اوردم عروسیت و -

 باعث اشنایش با آرام شدم

 اخ مانیا من قطع كنم -سوگند

 داره بد میشه حالم

 برو عزیزم مواظب خودت باش خداحافظ-

 باشه باي -

 از روي تخت بلند بشم كه دوباره صداي زنگ گوشیم بلند شد ایندفعه اریا بود اومدم

 جانم-

 +جانت سالمت بانو

 خوبي-

 +عالیم تو خوبي
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 به قول خودت تو خوب باشي منم خوبم-

 +موندم تو خونه رستوران كه تعطیله كاراي فردا هم كه ردیفه 

 نمیاد بیكار باشم میاي بریم بیرون!؟ خوشم

اِ پس تو هم حوصلت سر میره پس االن درك میكني من این همه مدت كه بیكار تو خونه بودم چي كشیدم اقا كه خوشش -

 یروننمیاد من برم سركار پس منم حال ندارم امروز از خونه بزنم ب

 +منم تالفي كردن بلدما

 لوس نشو-

 +مانیا

 جون دلم-

 +اذیت نكن بیا بریم بیرون امشب

 چشم-

 +چشمت بي بال خانوم

 من برم ببینم مامان كاري نداره انجام بدم -

 +برو عزیزم شب میبینمت خداحافظ

 خداحافظ عزیزم-

 شستم به سمت آشپزخونه حركت كردمرو قطع كردم و باالخره از روي تخت بلند شدم دست و صورتمو كه  تماس

 آشپزخونه كه شدم مامان رو مشغول صبحونه خوردن دیدم وارد

 صبح بخیر مامان-

 صبح تو هم بخیر قشنگم-مامان

مامان روي صندلي نشستم و صورتشو بوسه بارون كردم امروز اخرین روزیه كه كنارش صبحونه میخورم متوجه  كنار

 بغض گلوش كه شدم اروم بغلش كردم

 قربونت برم اینجوري بغض نكن ناراحت میشم-

 بابا محمد خیلي دوست داشت تك دخترشو داخل لباس عروس ببینه-مامان

 میخواي االن بریم پیش بابا-

 میشه -امانم

 چرا نشه ما كه امروز كار خاصي نداریم-

 اروم روي قبر بابا كشیدم میدونم دختر بي معرفتي شدم خیلي وقته چشم انتظارمي ولي من االن اومدم ببخشید بابا دستمو
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فتي عروسیمه میدونم كه حس میكني خوشحالیمو میدونم تو هم خوشحالي كاش االن كنارم بودي كاش هیچ وقت نمیر فردا

واسم دعا كن بابا دعا كن كه تک دخترت خوشبخت بشه اریا پسره خوبیه مهم اینه كه من دوسش دارم گل هاي رزي كه 

سال تموم گذشته از روزي كه بابا نیست اما  ٤میریخت  شكخریده بودم رو روي قبرش پر پر كردم مامان اروم اروم ا

 داغش هنوز واسه مامان تازه اس

 از اون حال و هوا اومدم بیرون اریا بود از كنار قبر بلند شدم و از مامان فاصله گرفتمصداي زنگ گوشیم  با

 +كجایي مانیا

 سر مزار بابا محمد چي شده-

 +همونجا بمون دارم میام دنبالت 

 چي شده اریا-

 +لینداي احمق خودكشي كرده

 چرا این كار احمقانه رو كرده یچــــ-

 خودمو برسونم خداحافظ+نمیدونم همونجا بمون تا من 

 زده به گوشي خیره شدم شوكه

 میكردم دیگه قرار نیست  فكر

 سال گذشته هنوز ادم نشدي با دستي كه روي شونم قرار گرفت از جا پریدم ۱خاصي بیوفته لینداي احمق  اتفاق

 چي شده مانیا -مامان

 هیچي مامان شما با ماشین من برید اریا قراره بیاد دنبالم-

 كوك بهم خیره شدمش مامان

 مطمئن باشم چیزي نشده-مامان

 اره اره شما برید -

 باشه ارومي گفت و ازم جدا شد و به سمت ماشین رفت مامان

 به سمت جاده رفتم با این خبر تمام حس و حال از تنم رفت ماشین اریا كه جلوي پام ترمز كردم اروم سوار شدم اروم

 +مانیا

 بله-

 +خوبي

 چرا خودكشي كرد-

 مثل اینكه حامله شده بود به خاطر اینكه شوهرش نذاشت بچه رو سقط كنه خودكشي كرد+ 

 من این لینداي بي همه چیز رو میشناسم دلیلش فقط این نمیتونه باشه ولي
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 چرا درست روز قبل عروسیمون-

 +كاشي بمیره از دستش راحت بشیم

 اینجور نگو اریا-

 خانم تصمیم گرفته یه روز قبل عروسیمون خبر مرگشو واسمون بیارن+چه جوري نگم چند ماه ازش خبري نبود نگو 

 یعني مجبوریم عروسیمون رو كنسل كنیم-

 +اصال مرگش واسم مهم نیست چرا باید روزي كه ارزومه رو به خاطر اون گند بزنم داخلش 

 داریم میریم بیمارستان فقط از حالش خبر دار بشیم  االن

 به سمت بخش پذیرش رفتیم  بیمارستان كه شدیم سریع وارد

 سالم خانوم ببخشید میخواستم بدون خانم لیندا ستوده كدوم بخش هستن-

 بعد از اینكه سیستم رو چك كرد اروم گفت:  پرستار

 +بخش مراقبت هاي ویژه

 حالشون چطوره؟؟-اریا

 +داخل كما هستن متاسفانه سطح هوشیاریشون پایینه 

تشكر ارومي كرد بعد دستم رو اروم گرفت و به سمت خروجي بیمارستان كشوندم سوار ماشین كه شدیم به سمتش  اریا

 برگشتم

 باید میرفتیم مالقاتش-

 +قصد من فقط این بود بیام اینجا بپرسم حال كوفتیش خوبه یا نه 

 اریا-

 ن رو به گند بكشونه+توقع كه نداري برم مالقاتي كسي كه تا لحظه اخر دلش میخواد زندگي م

 به خاطر حسین كه رفیقت بود میرفتیم -

 +حسین خودش میدونه من دل خوشي از دختر عموش ندارم

 باشه عزیزم عصبي نشو هر چي تو بگي میخواي من رانندگي كنم-

 +نه فقط زنگ بزن به مامانت بگو تا شب بیرونیم 

 در اوردم و شماره مامان رو گفتم گوشیمو

 الو-

 مانیا بله-مامان

 مامان جان من با اریا بیرونم زنگ زدم بگم نگران نباش-
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 چیزي شده-مامان

 نه قربونت برم یكي از دوستان اریا حالش بد بود رفتین بیمارستان بهش سر زدیم -

 مواظب خودتون باشید-مامان

 چشم خداحافظ-

 رانندگي میكرد رو كه قطع كردم به اریا خیره شدم با اخمام در هم و قیافه جدي داشت  تماس

 اریا-

 +جون دل اریا

 دوست دارم-

 شنیدن این جمله كوتاه اخماش باز شدن و لبخند روي لبش ظاهر شد  با

 +خوب بلدي چطور منو اروم كني از این دفعه هر روز عصبي میشم تا تو این جمله رو بارها تو گوشم تكرار كني

 از این خبرا نیست اقاهه-

 ش یاداوري كنه كه چقدر دوسش داره ادم باید همیشه به زن شوهر

 +زن بنده خودش میدونه كه چقدر خاطرشو میخوام

 نه وال من ازش پرسیدم گفت نمیدونه-

 با یه حركت سریع خم شد و گونمو بوسید مشتي حواله بازوش كردم اریا

 به كشتنمون ندي اقا -

 +میخواستم به خانومم ثابت كنم چقدر دوسش دارم

 ثابت شدبله بله چقدرم كه -

كنار اریا تا اخر عمر تنها خواستم بود كنار هم كه بودیم فارغ از دنیا و ادماش بودیم فارغ از اینكه لیندا داخل چه  بودن

 وضعیتیه فارغ از اینكه قراره فرداي عروسیمون چي پیش بیاد دیشب بازم یه برگ از خاطراتمون كنار هم گذشت 

 همه بیرون رفتناي دیگه بستني خوردم... عكس عاشقانه گرفتیم بازم من مثل بازم

 دنباله لباس عروسمو جمع كردم و به خودم داخل آیینه خیره شدم با صداي فرانک به عقب میگردم  اروم

 عروس خانم خوشگل بدو كه خان داداش پایین منتظره-فرانک

 ارومي زدم و با كمک فرانک از ارایشگاه خارج شدم  لبخند

و شلوار مشكي اینو به من هشدار میداد كه بالخره این انتظار تموم شد اریا با اشاره فیلم بردار به  اریا داخل اون كت دیدن

سمتم پا تند كرد فرانك دستمو فشار ارومي داد و ازم جدا شد من موندم و اریا و اون فیلم بردار مزاحم...به كمک اریا روي 

ول نشست ماشین رو كه به حركت در اورد دستمو گرفت و زیر رو دور زد و پشت ر شینصندلي ماشین جا گرفتم اریا ما

 دستش روي دنده گذاشت 
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 +مانیا

 جون دلم-

 +تور روي صورتت رو بزن كنار یه لحظه

 نمیزنم-

 +اِ چرا

 میترسم زل بزني بهم نتوني ماشین رو كنترل كني-

 +یعني اینقدر خوشگل شدي 

 خوشگل كه بودم-

 +اي بگي نگي قابل تحمل بود چهرت

 از تعجب گشاد شد جیغ ارومي كشیدم چشمام

 یعني میگي من زشتم-

 +حاال قهر نكن عروس خانوم شما اصال قشنگ ترین دختر جهاني

 اخرین بارت باشه به من میگي زشت-

 +چشم چشم

 جلوي اتلیه كه ترمز كرد ماشین

 هزار بدبختي دوباره دنباله لباس رو به دستم گرفتم و با كمك اریا پیدا شدم با

 تا اخرعروسي مجبوري جورمو بكشي با این لباس-

 +جور چیه عشق میكشم 

لبخندي تحویلش دادم و بعد وارد اتلیه شدیم... واقعا بهترین شب زندگي هر دختري میتونه شب عروسیش باشه اون  اروم

ایي نگاه میكردم كه شب بود كه اینو با تموم وجودم حس كردم كنار اریا روي مبل عروس داماد نشسته بودم و به زوج ه

 سوگند و حسین افتاد بهوسط پیست رقص عاشقانه با هم میرقصیدن چشمم كه 

 به قهقه ارومي تبدیل شد اریا به سمتم برگشت و پرسشگرانه نگام كرد خندم

 تروخدا سوگند رو نگاه بگو اخه مجبوري برقصي -

 +ذوق داره به قول خودش عروسي خواهرشه

 بشمفداي خودش و اون فندقش -

 از سوگند میگیرم و به شروین خیره میشم كه مردونه داره با آرام میرقصه نگاهمو

 چقدر به هم میان -



 BESTNOVELS.IRاشر : ن                 مریم حسن نژاد              : نویسنده       سرآشپز     : رمان                                         بهترین رمان ها

258 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 +كیا؟

 شروین و آرام-

 +موافقم

 یه لحظه ذهنم به سمت لیندا كشیده میشه با وجود اینكه میدونم اریا به اسمشم حساسیت داره اما بحثشو پیش میكشم براي

 از لیندا خبر داري!؟-

 با قیافه جدي بهم خیره شد اریا

 دیروز كه حالشو پرسیدیم دیگه نزاشتي ازش خبر دار بشم-

 +حالش خوبه امروز صبح بهوش اومد

 عمیقي كشیدم و زیر لب خداروشكر كردم درسته دل خوشي ازش نداشتم اما راضي به مرگشم نبودم نفس

زمان كند بگذره سه سال از عمرمون گذشت زندگیمون پر مثل برق و باد گذشت اصال مگه میشد كنار اریا باشي و  زمان

از خنده و غم بود پر از سختي و اسوني اما مهم این بود كه كنار هم بودیم سوگند و حسین بچه دومشون داره به دنیا میاد 

ار هم شروع ساله كه زندگیشونو كن۲سالشه یه پسره بانمک و شیطون مثل سوگند اما شروین و آرام  ۳سامین كوچولو االن 

كردن و فعال قصد بچه دار شدن ندارن لیندا هم كه بعد از اون خودكشي تصمیم گرفت كه دیگه به زندگي خودش با 

دستم داره  اینكهو اما خودم...با احساس  شنیاماده م شونیهم دارن واسه   جشن عروس ریشوهرش ادامه بده فرانک و ام

 به سمت مانیار برگشتم از روي زمین بلندش كردم و سفت بغلش كردم  كشیده میشه خودكار رو روي میز رها كردم و

 وروجك تو كي از خواب بیدار شدي-

 اپو اپو ابا-مانیار

 +چي میگي پدر سوخته

 اِ اریا به پسرم اینجوري نگو-

 +من قربون تو و پسرتم میرم

 خدانكنه عزیزم-

 آپو -مانیار

 +من اگر بدونم این آپو چیه یادش دادي 

 زیه بین من و پسرمیه رم-

 +كي میخواد یاد بگیره بگه بابا

 وقتي كه یاد بگیره بگه مامان-

 +بیا شرط ببندیم

 مانیار اولین اسمي كه به زبون میاره چیه مامان یا بابا ببینیم
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 من با تو شرط نمیبندم همیشه خدا زرنگ بازي در میاري-

 +زرنگ بازي داخلش نیست

 قول-

 +قول

مانیار رو از بغلم میكشه بیرون و داخل بغل خودش جا میده با عشق به دوتاشون خیره میشم اریا چشمكي بهم میزنه و  اریا

 منو به سمت خودش میكشونه و اروم كنار گوشم زمزمه میكنه:

 +خوشحالم كه شما كنارم هستید

 پایان


