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1 

روزهای آخراسفندماه بودوبچه هادرحال تزئین کالس ومدرسه بودند.من و پرينازو فروغ هم در حال برنامه ريزی 

 برای بعداز عید نوروز بوديم که باصدای خانم مديرگفتوگويمان قطع شد.

 خانم مديربعدازسکوت دانش آموزان لب به سخن نمود:

زان عزيزمدرسه درنظرگرفته قبل ازتعطیلی عید نوروز جشنی برپا کندوبامشورت مربیان کالس دانش آمو -

 شماانتخاب شده امیدوارم اين بهترين جشن توی همه ی مدارس شود.

 بعدازخروج خانم مديرهرکس کاری را برعهده گرفت ونقش هرکس درجشن مشخص شد .

آمدو دخترها بانشاط و هیجان خود را به صحن حیاط رساندند و همه درحال گفت وگو بوديم که زنگ آخر بصدا در 

 هیاهويی درست کردن که گوش فلک را کر می کرد .

به دعوت پريناز ، من وفروغ به يک آبمیوه دعوت شديم . وقتی به آبمیوه فروشی رسیديم ازشدت خستگی نفس 

هايش رها کرديم . به سفارش پريناز برای نفس می زديم وهرسه به اولین میزی که رسیديم خودرا بر روی صندلی

 هرکدام يک لیوان آبمیوه خنک آوردند .

 درحال خوردن آبمیوه بودم که مهمانی امشب را بیاد آوردم ورو به پرينازوفروغ کردم وگفتم:

 راستی بچه ها امشب دوباره مهمون داريم حدس بزنید کی؟ -

 فروغ چشمکی به پريناز زد وگفت :

 ن رمئی که قراراست، بااسب سفیدبیايیدوژولیت ماراباخودش ببرد. حتما هما -

 بعد از اين حرف شروع به خنديدن کرد ومن برای تالفی گفتم:

 

 چشم نخوری گل دخترنمی دونم ، چرابااين هوش وذکاوت تاحاالندزديدنت. -

 يکی باشه طلبت .حاال از شوخی گذشته کی قراره بیاد خونتون؟ -

 کی ؟ خانواده ی دائیم ديگه .فکر کردی  -

 ببینم شری پسردائیت هم میاد؟ -

 آره چطور مگه؟ -

 هیچی بابا آخه اين هم منو کشت بااين سماجتش انگار دختر قهتی... -

 البته موافقم که خیلی سمج اما درموردبقیه اش خیلی هم دلت بخواد چون توی دنیا هیچکس مثل من پیدا نمیشه . -

 از اين بحث خسته شده بود گفت : فروغ که ديگر

خیلی خوب بابا فهمیديم توی دنیا تکی ، حاالزودآبمیوه ات و بخور تا جیب پريناز زحمت پولش و بکش ودرضمن  -

 فردا يه ساندويج مهمون من .
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قابل در بعداز خداحافظی ازآن دو در میان راه به فکر چاره ای برای رهايی ازشر علی)پسردايیم( بودم که خود را م

خانه ديدم و بعداز چند لحظه تأمل با صورت بشاش آرمین روبه رو شدم که سالم گرمی نثارم کرد ومن هم با بوسه 

 ای آب وتابدار سالم اورا جواب دادم و به داخل خانه رفتم ووقتی متوجه غیاب مادر شدم رو به آرمین کردم و گفتم:

 مامان کجاست ؟ -

 تازه آبجی شیرين مواظب غذا هم بايد باشی . رفته خونه ی خاله فاطمه -

بود که مادر با صورتی بشاش و مملواز شادی وارد خانه شد وبا صدای بلند شروع به صدا زدن  54/2حدود ساعت 

 من کرد ومن که از سروصدای زياد مادر تعجب کرده بودم با لبخندی سرم را از آشپزخانه بیرون آوردم وگفتم :

 چرا اينقدر صدام میکنید ، نکنه اتفاقی افتاده ؟ بله مامان جون -

آره عزيزم عموت اينا قراره بیايندو تو هم که میدونی من و زن عموت دوستای قديمی بوديم وحاال دوباره قراره  -

 همديگر رو ببینیم !

شون آخه فردا امتحان اِ... ! چه جالب ولی چقدر دير به من گفتید وگرنه با فروغ قرار نمی گذاشتم تا برم خونه  -

 فیزيک داريم .

 

 مادر که با اين حرف من اخمهايش درهم رفته بود گفت :

ِاوا... ! اين چه حرفی يه شب که هزار شب نمیشه در ضمن علی ومحمد هم امشب از اصفهان می آيند ومی توانند به  -

 تونی بیای .تو کمک کنند .تازه حاال که چیزی نشده برو به فروغ تلفن بزن بگو نمی

شب بود که زنگ در بصدا در آمد ومن هنگامی  8ومن بر خالف نظرم مجبورشدم برای مهمانی حاضر شوم . ساعت 

که در را باز کردم يکدفعه خوشکم زد وپدر را با سری پیچیده از باندهای سفیدی ديدم آنقدر ترسیده بودم که بی 

وارد حیاط شدندوباديدن قیافه ی پدرم رنگ صورتشان به سپیدی اختیار جیغی بلند سردادم ومادرو آرمین سراسیمه 

گرايید . پدرم فردی مهربان ، عاقل ، زحمتکش و البته واقع بین است که بعد از بازنسشتگی از آموزش و پرورش در 

 تاکسیرانی تهران کار میکند و باحقوق متوسطه زندگی خوبی برای خانواده ی خود فراهم کرده است .

چند لحظه به خود آمديم و پدر به کمک ما وارد خانه شد وبعد از اينکه بر روی اولین مبل نشست شروع به بعد از 

 بازگو کردن ماجراکرد :

بود که چند تا مسافر سوار کردم وبعداز نیم ساعت هر کدام از آنها را به مقصدشان  03/6هل وهش ساعت -

دوباره اومد سراغم وبا بلوارهای کنار خیابان برخورد کردم وسرم  رساندم ودر راه خانه بودم که اون سرگیجه لعنتی

 با شیشه ی ماشین برخورد کردواين بالسرم اومد، بعد منو بردند بیمارستان و تا آمدم بیايم اآلن شد .

 مادرم که ديگر طاقت شنیدن نداشت شروع به نصیحت پدرم کرد :

ر ويه شغل ديگه دست وپا کن و خیال من و اين بچه ها را راحت کن . آخه مرد چند بار بگم بیاواين کارو بذار کنا -

 آخه ديگه می خوای تا کی ادامه بدی ؟نکنه می خوای منو بیوه کنی و... 

 حتی فکر کردن به اين که شايد روزی پدر يا مادرم را ازدست خواهم داد لرزه 

 به تنم می انداخت برای همین حرف مادرم را بريدم وگفتم :

 حاالکه چیزی نشده مامان جون باباهم ازاين به بعدبیشتراحتیاط میکنه .  -
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مادرم با عصبانیت به طرفم برگشت و خواست چیزی بگويد که زنگ در امانش نداد ومن هم که می خواستم از دست 

 سخنان مادرم فرار کنم زنگ در را بهانه کردم 

 

 دم علی را با خانواده ی دايی ديدم .وآنها را تنها گذاشتم . هنگامی که در را گشو

ساله است ،که سال آخررشته ی حقوق است ، خوش قیافه و خوش رو و از نظر مالی واخالقی هم 20علی پسری

 دردرجه ی اول قرار دارد وازآن دسته پسرهايی است که دخترهای دانشگاه و فامیل عاشقش هستند .

من کرد ومن هم بعد از احوال پرسی با دايی و زن دايی و آنهارا علی دسته گلی را که در دست داشت را تقديم 

تعارف کردم تا به داخل آمدند و من به آشپزخانه رفتم تا چايی بیاورم وصدای پدرم را که بعدازکلی سالم واحوال 

ايی د پرسی و تعارف مشغول بازگو کردن ماجرااست را می شنیدم وقتی با سینی چای وارد سالن پذيرائی شدم ، زن

 شروع به تعريف کرد :

ماشاءا... چقدر بزگ شدی شیرين جان ، واقعا بهتون تبريک میگم شهره جون واقعا بايد به داشتن يه همچین  -

دختری افتخار کنید و در سوروسات تهیه ی جهزيه باشید. آخه شیرين جونم بايد مثل دخترهای ديگه تاچند روز 

 ديگه بره خونه ی بخت .

 ين حرف زن دائی گفت :مادرم با ا

 حاال که برای شیرين زود و میخواد درسشو بخونه ، ولی خوب سیماجون )مادر علی(اگه يه پسر خوب پیدابشه ...  -

هنوز حرف مادرم تمام نشده بود که تلفن زنگ زدوآرمین من را صدازدومن که از خوشحالی لبخندی بر لبانم نقش 

 خارج شدم . وقتی که گوشی را بر داشتم نفس راحتی کشیدم وگفتم :بسته بود معذرت خواستم و از اتاق 

 خدا لعنتت کنه فری چرا زودتر زنگ نزدی نزديک بود ديوونه بشم . -

 آهان ... پس رمئو اومد .چشم شما روشن اومدوارم بهتون خوش بگذره . پس بهتره مزاحمتون نشم . -

 ش اضافه شد .برو بابا دلت خوشه . اين کم بود اون هم به -

 کی ؟ -

 هیچی بابا .راستی فری امشب می تونی بیای خونمون ؟  -

 نه شری جون اصرار نکن که می دونی فايده نداره .می ترسم يه وقت بیام و من  -

 

 وبه تو ترجیح بدند و من رو هم جو بگیره و قبول کنم . 

 فری جونم خواهش می کنم . -

 می کنی قبول می کنم . ولی اعتراف می کنم که خودم همین قصد رو داشتم . باشه حاال چون خیلی اصرار -

 دقیقه ی ديگه اينجا باش . 14خیلی خوب بعداً به حساب شما رسیدگی میشه . فعال تا  -

 باشه قربانت خداحافظ . -

 خداحافظ . -

 راه اتاقم را در پیش گرفته بودم که صدای مادرم مانعم شد :

 ين ؟کی بود شیر -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

5  

 

فروغ بود مامان . می خواست بیاد خونمون تا چندتا از اشکالهاش و ازم بپرسه من هم که يکم اشکال داشتم گفتم  -

 اشکالی نداره بیاد خونمون .

 بعد از تمام شدن حرف من علی گفت :

 اگه اشکالی داريد می تونید از من بپرسید . -

 حلش برامون مشکل بود حتماً مزاحمتون میشم .  خیلی ممنون اگه با موردی برخورد کرديم که -

 خواهش میکنم هیچ مزاحمتی نیست . -

بعد ازتمام شدن حرفم فوری به طرف اتاقم رفتم ودر حالی که در دلم قند آب می کردند خدا را شکر می کردم واز 

دقیقه ای به آمدن  4نوزفروغ تشکر میکردم .درهمین فکرهابودم، که زنگ در بصدادرآمد نگاهی به ساعت کردم ه

فروغ مانده بود . اما به خود گفتم:)چه بهتر.( وسراسیمه به طرف پائین دويدم ولی يک لحظه آنقدر جا خوردم که 

نزديک بود از پله ها به پائین پرت شوم .هنگامی که چشمم در چشم محمد )پسر عمويم(افتاد و ازکرده ی خود 

در کلمه ی سالم خرج کردم .هنوز در میان پله ها ايستاده بودم که با شنیدن پشیمان شدم وهر چه در توان داشتم را 

صدای زنگ بی اختیار بطرفش دويدم وبا ديدن فروغ خود را در آغوشش پنهان کردم . بعداز چند لحظه درآن حالت 

 ماندن فروغ گفت:

 

 اگه بخوای اينطوری ادامه بدی امتحان فردا مساوی با صفر .  -

 غ جونم ببخش اينقدر به يه همدم احتیاج داشتم که متوجه نشدم . حاال چرا بیرون ايسادی بیا تو .وای فرو -

 مگه تو میزاری عین ديوار جلوم و بستی .  -

 خیلی خوب ناز نکن بیا تو که خبر زياد دارم . -

 چی ؟نکنه عاشقش شدی ؟ -

 آدم نشدی ؟ بیا تو .  -

اخل خانه رفتیم ومن فروغ را به همه معرفی کردم وبه اتفاق اون به اتاقم رفتم . روی من و فروغ باهم خنده کنان به د

 لبه ی تختم نشستم وماجرا را ازسیر تا پیاز برايش تعريف کردم . فروغ خنده ای کرد و گفت :

آهان ؟يا نه  شری به جان خودم تو ديوونه ای . آخه دختر من به تو چی بگم ؟ مگه اين دو تا پسر چی کم دارند ؟ -

 اصال منتظر کس ديگه ای هستی که پا پیش بزاره وتو همین دست دست می کنی ، آره شیرين ... اين طوريه ؟ 

 با اين حرف شروع به خنديدن کرد ومن که حوصله ای برای شوخی نداشتم گفتم :

 مسخره دارم باهات جدی صحبت می کنم . -

 ی ازشون خوشم نمی ياد ، به نظر خیلی خوب بابا ، بی جنبه ، من هم خیل -

 من چطوره با مامانت صحبت کنی ، چطوره؟ 

چی با مامانم ، خواب ديدی خیر باشه . فقط کافی من دهنم و باز کنم که نصیحت های مادرانه شروع می شه که  -

 ث شو پیش نمیپسرايی به اين خوبی کجاپیدا میشه وباالخره هم يه جوری من و راضی می کنند ، من هم ديگه بح

 يارم . 

 خوب پس می خوای چی کار کنی ؟  -

 نمی دونم ، تازه به من میگه ، اگه اشکالی داريد من در خدمتتونم .  -
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 فروغ که از قیافه ی من خنده اش گرفته بود ، با صدای بلند خنديد و گفت :

مک يم وگرنه بايدبرخالف نظرت ازشون کپس تاسروکلشون پیدانشده ، بیا با هم تمرين کنیم تا جلوشون کم نیار -

 بیريم . 

 عمراً، ولی برای اينکه اينطوراتفاقی پیش نیاد شروع کنیم به درس خوندن . -

 

 هنوز يک ساعت از آمدنمان نگذشته بود که محمد و علی و زهرا)دخترعمويم( وارد اتاقم شدند :

 مزاحم که نیستیم .  -

 د تو . نخیر ، خواهش می کنم بفرمائی -

از وقتی محمدوارداتاقم شد ، جوری به من نگاه می کرد ،که انگار به خاطر او بود که اينقدر عجله داشتم ، ولی از 

اينکه انقدر ساده بود که اين عکس العمل من را به نفع خود برداشت کرده بود ، در دلم به او می خنديدم در همین 

 فکر ها بودم که علی گفت :

ن درسا چطوره ؟ از رشته ای که انتخاب کردی راضی هستی ، به نظر من که رشته ی خوبی انتخاب راستی شیري -

 کردی . نظر خودت چی ؟ 

بله همین طوره ، خودم هم اين رشته را خیلی دوست دارم ، هرچند رشته ی علوم تجربی رشته ی سختی و  -

 ه .مشکالت زيادی به همراه داره ولی در آينده به زحمتش می ارز

همین طوره من هم باتوموافقم .خیلی ازرشته ها هستند که سختی زيادی دارند ولی به سختی اش می ارزه ، مثالً  -

خود من با اينکه شنیده بودم رشته ی حقوق رشته ی بسیار سختی است ولی من چون به اون عالقه داشتم ودارم 

 سختی اش و به جون می خرم. 

 نکرده بود گفت :زهرا که تا آن موقع صحبتی 

 راستی فروغ خانم شما چه رشته ای می خونید ؟  -

 من هم مثل شیرين جون تجربی می خونم .  -

 به به ، چه رشته ی خوبی ، امیدوارم هر دويتان در اين رشته موفق باشید ،  -

 خیلی ممنون ، شما چه رشته ای می خوانید ؟ -

 ستم . من هم سال اول دانشگاه رشته مهندسی ه -

 محمد که انگار از اين بحث خسته شده بود ، رو به من کرد و گفت :

 راستی شیرين تو به جلسلت شعر و شاعری عالقه داری ؟  -

 آره ، چطور مگه ؟  -

 

هیچی فردا شب من و زهرا ، چند تا از دوستای قديمیمون به يکی از اين مهمونی ها دعوت شديم شما ودوستتون  -

 ت داشتید ، می تونید بیايد .هم اگه دوس

 خیلی ممنون ، لطف داريد ، اگر کاری نداشتیم حتما میايم .  -

 پس من منتظرتونم .  -

 پس از حرف محمد مادر از طبقه پائین ما را صدا زد :
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 بچه ها شام حاضره ، بیاين پائین .  -

. بعد از اتمام غذا و تمیز کردن میز و ظروف ، من همه سر میز شام حاضر بودند و با سر و صدای زياد غذا می خورند 

 وفروغ به طرف اتاقم می رفتیم که مادرم گفت :

 کجا می ريد بچه ها ؟  -

 می ريم سر درسهامون مامان جون .  -

 درس بسه بچه ها بیايد يکم تو جمع .  -

 فروغ چشمکی به من زد و نجوا گونه گفت :

 مراسم خواستگاری شروع شد .  -

 من که از عصبانیت لبم را به دندان می گرفتم ، با ته آرنجم اشاره ای به پهلوی فروغ کردم و گفتم :

 فروغ ، چرنديات تو بسکن وگرنه خودم خفت می کنم .  -

 من و فروغ کنارمادرم بر روی مبل نشستیم . فروغ به من نزديک شد و گفت :

 ن همراه ، پیشتم پس نگران نباش . اگه برای صحبت خواستند ببرندت من به عنوا -

 باشه فروغ خانم . فردا توی مدرسه حسابت و می رسم .  -

 بابا تسلیم . تورا خدا فقط ور شکستم نکن . -

 من وفروغ در حال صحبت بوديم ، که زن دايی گفت :

 خوب شیرين جان از خودت بگو ، انشاءا... کی درسا تموم میشه ؟  -

 سال ديگه میرم دانشگاه .  2اگه خدا بخواد  -

 پس می خوای ادامه ی تحصیل بدی !؟  -

 بله ، صد درصد ، تازه اگه خدا بخواد می خوام تا هر جا که تونستم بخونم .  -

 زن دايی می خواست حرفی بزند که زن عمو گفت :

 

همین محمداآلن سال دوم دانشگاهشه البته که بايد ادامه تحصیل بده،توی اين دوره وزمونه همه بايد درس بخونند. -

بااينکه توی روزهای کنکورش هم خودش خیلی سختی کشید هم مارو دق مرگ کردولی اآلن هم خودش هم ما 

 راضی هستیم . 

 من از روی اجبار لبخندی زدم و خواستم چیزی بگويم که فروغ گفت :

 کنم .  خوب شیرين جان ، اگه با من کاری نداری ، من ديگه رفع زحمت -

 حاال می شستی ، کجا می خوای بری ؟  -

 نه ديگه ، مزاحمتون نمیشم . مامان اينا نگران میشن .  -

 خوب اين که ديگه کاری نداره ، يه تلفن بهشون بزن .  -

 نه ديگه بايد برم .  -

 خیلی خوب ، صبر کن تا آ ماده شم .  -

 خیلی خوب پس من پايین منتظرم .  -
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حال خداحافظی بود که من به طرف اتاقم دويدم و لباسی پوشیدم و با شتاب به طرف تلفن رفتم و در حال فروغ در 

 شماره گرفتن بودم ، که دستی تماس را قطع کرد و گفت :

 به آژانس احتیاجی نیست، من می رسونمتون .  -

 بطرف علی برگشتم و گفتم :

 خیلی ممنون مزاحمتون نمیشم .  -

 کن ، زود بیا بريم دوستت توی حیاط منتظره . تعارف ن -

 علی در حالی که سوئیچ را از دايی می گرفت به من نگاه کرد و گفت :

 بريم .  -

 بفرمايید . -

هر سه سوار ماشین شديم ، در میان راه متوجه ی سنگینی نگاه علی بر روی صورتم می شدم ولی به روی خودم نمی 

 غ ادامه دادم ، فروغ با حالت نجواگونه ای گفت :آوردم و به صحبتم با فرو

 شری فردا شب ، میری مهمونی ؟ -

 

 عمراً ! -

 آخه چرا ؟ -

 همین مونده که من برم مهمونی ، ولم کن پرو میشن !  -

 یفروغ از اين حرف من ريزخنديد وگفت : )بخدا تو عقلت کمه .( وقتی مقابل خانه ی فروغ ايستاد ، من برای اجرا

ادب از ماشین پیاده شدم و به مادرش سالم کردم ، وقتی خواستم سوار ماشین شوم علی از من خواهش کرد تا جلو 

دقیقه ای هر دو ساکت بوديم و من چشم به آسمان دوخته بودم و در افکارم  4بنشینم و من با اکراه قبول کردم ، 

 غرق بودم که صدای علی مرا به خود آورد :

 ن تو عاشق چه چیزی هستی ؟ راستی شیري -

 من که صورتم از شرم سرخ شده بود ، بدون نگاه کردن به او گفتم : 

 منظورتون چیه ؟  -

 اوالً که با من راحت حرف بزن ، دوماٌ کلی گفتم !  -

در مورد خواسته اول من ايطوری راحت ترم و در مورد دومی : من عاشق شعرهای سهراب هستم ، دوست دارم  -

اعتها در زير باران بدوم ، به غروب خورشید در کنار دريا عشق می ورزم ، کنجکاو هستم چیزهای ناشناخته را س

 کشف کنم و ترانه های غمگین راهم گوش میدهم . 

 و بعد از اين حرف سکوت کردم و علی اين سکوت را شکست : 

 ديگه چی ؟  -

 ديگه همین . -

 ؟ ولی میدونی من عاشق چی هستم  -

 نه ! خودت بگو ! -
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من عاشق طلوع خورشید درکناردريا هستم ، عاشق سرسختی هستم و ..... و بعد از چند لحظه گفت و عاشق تو  -

 هستم .

من که صورتم گلگون شده بود سرم را به جانب بیرون چرخاندم و شیشه را پايین کشیدم تا احساس خفگی ای که 

 می کردم برطرف شود ، که علی گفت:

 خوب چی میگی شیرين ؟ -

 

 من حرفی در اين مورد ندارم !-

 ولی من جدی گفتم شیرين . -

ببین علی من کاری ندارم که تو جدی گفتی يا نه ، ولی بدون که من همچین احساسی ندارم ، پس اين موضوع برام  -

 همچین افکاری مغشوش کنم و ....مهم نیست ، بعد از اون من فعالٌ دارم درس میخونم و دوست ندارم فکرم و با 

 میخواستم آخرين حرفهايم را بزنم تا علی فکرم را از ذهنش دور کند ، ولی 

 علی کالمم را قطع کرد و گفت : 

 پس برات فرقی نمیکنه که احساس من چیه يا چه احساسی نسبت به تو دارم ؟! -

دوستت دارم و هر وقت هم که کمک خواستی میدونی که البته که دارم و خودت میدونی که مثل دو تا برادرهايم  -

 کمکت می کنم . 

 ببین شیرين من حاال کمک می خوام ،حاال يه پشتیبان می خوام . -

آخه علی چرا درکم نیکنی ، اينی که تو بهش میگی عشق ، واقعاٌ عشق نیست ، بلکه بلعکس يه احساس زودگذر يا  -

 بگذره فراموش میشه ، تو فقط يکم صبر کن .بهتره بگم يه هوس که يه مدتی که 

چی هوس ، چه کلمه ی مسخره ای ، از که تا حاال هر کی عاشق شد اسم عشقشو گذاشتند هوس ، بعد از اون تاکی  -

سال کافی نیست ، شیرين تاکی ... تاکی میخوای منو عذاب بدی ؟ میدونی وقتی امشب 13صبر کنم يعنی میگی اين

انشگاه يه لحظه يه چیزی توی دلم فرو ريخت که نکنه بری دانشگاه و عاشق کسی بشی و من از گفتی میخوای بری د

 دستت بدم . اصالٌشیرين تو منو درک میکنی که اين هوسی که میگی ممکنه يه عشق پاک باشه .

 حال فکر خوب علی من به حرفهای تو گوش دادم ، حاال نوبت توئه که به حرفهای من گوش بدی ، علی تو تابه -

کردی که اين عشق پاکی که تو ازش حرف میزنی ممکنه يه طرفه باشه ، نه علی من نمی تونم حتی به اين عشق فکر 

کنم ، پس لطفاً فراموشش کن ، برای همیشه فراموشش کن پس بذار همون احساس برادری و راحتی ای که تاامروز 

 باتوداشتم رابازم داشته باشم .

 يگر هیچ کداممان هیچ نگفتم ،تااينکه مقابل در خانه ايستاديمبعد ازاين حرف من د

 

 و من به علی که داشت فرمان را قفل می کرد گفتم :

 علی ! -

 بله . -

 علی نمیخوام کسی از امشب چیزی بفهمه ، خوب ؟-

 باشه ، هر طور تو بخوای !  -
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 ممنون ، راستی از بابت امشب هم ممنون ! -

 ، بايد يه چیزهايی برام روشن می شد . خواهش می کنم -

من وعلی بالبخندی اجباری وارد خانه شديم و بعد از اينکه پاسی از شب گذشت و به اتاقم رفتم و آنقدر گريه کردم 

صبح بود ، نزديک آيینه رفتم تا موهايم را مرتب کنم ، اما 7که به خوابی عمیق فرو رفتم و وقتی بیدار شدم ساعت 

چشمانی قرمز که هاله ای کبود در زيرش ديده می شد ديدم ، زود به طرف دستشويی رفتم تا آبی به خود را با 

صورتم بزنم ، ولی وقتی می خواستم در را باز کنم ، علی مرا صدا زد و وقتی مرا با آن شکل ديد به طرفم آمد ولی من 

و اين من را بیشتر عذاب می داد ، با صدايی داخل دستشويی شدم و در را بستم ، علی از پشت در مرا صدا می کرد 

 گرفته گفتم : 

 راحتم بذار علی ! -

 امّا ... ! -

 گفتم راحتم بذار ، لطفاً ! -

ديگر صدايی نیامد ، مشتی از آب سرد به صورتم پاشیدم و در حالی که هق هق گريه ام در صدای شرشر آب گم می 

م و مشتی از آب به آيینه پاشیدم و وقتی کمی سبک شدم و کمی از قرمزی شد ، نگاهی به قیافه ام در آيینه انداخت

چشمانم کم شددر حالی که با حوله صورتم را خشک میکردم بطرف سالن رفتم ، همه ی چشمها با ديدن چشمهای 

 همن به من خیره شد و هر کس سؤالی پرسید و من در پاسخ همه ی سؤال ها فقط خستگی واضطراب امتحان را بهان

کردم . در حال خوردن صبحانه بودم که متوجه ی نبودن علی شدم ، بعد از خردن صبحانه سريع بطرف اتاق علی 

 رفتم و وقتی در را بازکردم ديدم که علی سرش را درمیان انگشتان

 

ادم یه دکشیده اش گرفته و هر لحظه قطره ای از اشک از چشمانش بر روی زمین فرو می چکد . به ديوار کنار در تک

 و صدايش زدم ، در حالی که سرش پايین بود اشکهايش را پاک کرد و سرش را باال آورد و با چشمانی بارانی گفت :

 بله ؟ -

 معذرت می خوام ، نمی خواستم ناراحتت کنم . -

 اشکالی نداره ، درضمن من هیچ وقت از دست تو ناراحت نمیشم . -

 ی ، میشه ازت يک خواهش بکنم ؟خیلی خوب ، حاال که ناراحت نیست -

 خوب آره ، بگو ! -

 میشه منو برسونی مدرسه ؟ -

 من ؟ -

خوب آره ديگه ، بابام صبح زود يه کاری داشتند زود رفتند ، مدرسه ام هم دير شده ، امتحانم داريم . خوب حاال  -

 میشه ؟

 باشه زود برو آماده شو ، من پايین منتظرم . -

 مرسی ! -

 اهش میکنم .خو -
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بعد از آماده شدن ، از همه خداحافظی کردم وبا علی از خانه خارج شديم . در میان راه هیچ کس صحبتی نمی کرد ، 

 وقتی می خواستم پیاده بشوم علی گفت :

 امیدوارم امتحانت عالی بشه ! -

 ممنون ، خداحافظ .  -

 خداحافظ . -

ای علی دست تکان دادم و علی رفت و ناگهان ذهنم پر از اسم علی شد ، که وقتی از ماشین پیاده شدم ، برگشتم و بر

صدای فروغ که خطاب به من تبريک می گفت اين فکر را از هم گسست و من در زير لب بر شیطان لعنت فرستادم 

 و با لبانی خندان به طرف فروغ و پريناز برگشتم ، فروغ چشمکی به من زد و با خنده گفت :

 ز ديشب تا حاال میونتونم خوب شده !انگار ا -

 فروغ بخدا می کشمت . -

 

 در حالی که در پشت پريناز مخفی می شد گفت :

 بچه ها فرار قاتل حرفه ای وارد می شود . -

 پريناز در حالی که می خنديد ، گفت :

 اِ... فروغ اذيتش نکن . زود باش شیرين اآلن امتحان شروع میشه ! -

 بريم .خیلی خوب  -

 آنروز فروغ فقط سر به سر من می گذاشت و من فقط در جوابش می گفتم :

) حسابت و میرسم ( . بعد از تمام شدن امتحان و به صدا در آ مدن زنگ آخر من و پريناز ، فروغ را به يک 

هر کداممان يک هزارتومان چیز خورديم و بعد هم به سفارش من برای  0ساندويچی برديم و هر کدام به اندازه ی 

 بستنی مخصوص آوردند و من در حالیکه بستنی می خوردم گفتم :

فروغ جان دستت درد نکنه امروز واقعاً بهترين روز زندگیم بود و در ضمن ساندويچ خوشمزه ای بود و بستنی فوق  -

 العاده ای است .

 فروغ در حالیکه حرص می خورد گفت : 

 کردی ! اِی منفجرشی شیرين ، ور شکستم -

 تقصیر خودت بود ، حاال ببینم بازم می تونی مزه بپرونی ؟! -

 بابا من که ديشب گفتم : غلط کردم ، پس بیا و از تقصیراين بی گناه بگذر. -

 نخیر ، دادگاه رسمی است و شما بخاطر کارهای ديشب و چند ساعت قبل بايد اشد مجازات راببینید ! -

 ه خنده ، که ناگهان فروغ گفت :بعد از اين حرف من هر سه ب

 راستی شیرين ، بعد از رسوندن من خوش گذشت ، چطور بود ؟ -

 من در حالی که نگاهی از سر تهديد به فروغ می انداختم ، گفتم : 

 فروغ .... . -

 دستانش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت :

 خوب ... خوب .... ببخشید ! -
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 ه ی خوب ، هیچی مثل بقیه شبها گذشت .خوب حاال شدی يه بچ -

 پس خوش گذشت ! -

 

 می خواستم چیزی بگويم که کسی از پشت سر گفت :

 خانم يوسفی ! -

هر سه با تعجب به طرف صدا برگشتیم و من محمد را ديدم که با لبانی خندان به طرف ما می آيد ، وقتی به میز ما 

 احوال پرسی کرد و گفت : رسید با خوشرويی با من و آن دو سالم و

 معرفی نمی کنی شیرين جان ؟ -

آه ... معذرت می خوام ! ايشون آقا محمد پسرعموی بنده و ايشون هم پريناز خانم يکی از بهترين دوستای من ، با  -

 فروغ جونم که آشنا هستید !

 . خیلی خوشوقتم خانم ، خوب مثل اينکه يه نفر ديگه به مهمونای ما اضافه شد -

 هر سه با تعجب به او نگاه کرديم و من گفتم :

 مهمونی ؟ -

 امیدوار بودم ، مهمونی امشب حداقل يادت مونده باشه ! -

 آه... بله ، اما... -

 شب ، راستی فروغ خانم ، پرينازخانم منتظر شما هم هستیم .8اما نیارکه ناراحت میشم ، قرارمون هم ساعت -

 ناگهان پريناز گفت :

 اما آقا محمد من نمی تونم بیام ! -

 محمد با تعجب برگشت و گفت :

 چرا ؟ نکن به اين جور جلسات عالقه ای نداريد ؟ -

 نه اصالً ، اتفاقاًخیلی هم دوست دارم ولی راستش پدربزرگم مريض هستندو -

 امشب هم قراره بريم خونه ی پدر بزرگم و نمی تونم بیام .

وارم هر چه زودتر سالمتی شون را بدست بیارند ، و امیدوارم دفعه ی ديگه افتخار همراهی با شما واقعاً متأسفم امید -

 را داشته باشیم !

 يکدفعه فروغ گفت :

 حاال که پريناز نمی ياد اشکالی نداره من با داداشم بیام ؟ -

 محمد تبسمی کرد و گفت :

 

 خوشحال می شیم ايشون هم تشريف بیاورند . -

 اين فکر بودم که ای کاش من هم می توانستم بهانه ای بیاورم و نیايم که محمد خطاب به من گفت :در 

 خونه نمیری ؟ -

 بله ؟ -

 میگم خونه نمیری؟ -
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 چرا ، خوب بچه ها اگه ديگه کاری نداريد من برم ؟ -

 پريناز با لبخند گفت :

 نه ، عزيزم به سالمت ! -

 : رو به محمد کردم و گفتم 

 بريم ، خداحافظ بچه ها ! -

در میان راه محمد حرفی نمی زد و ساکت و آرام در کنارم راه می رفت ، ولی باالخره اين سکوت را شکست و آرام 

 گفت :

 شیرين ؟ -

 بله ! -

 میشه ازت يه چیزی بپرسم ، البته راستشو بگی ! -

 باشه ، بگو ! -

 ديشب چه اتفاقی افتاد ؟ -

 ديشب ؟ -

 خودتو به کوچه ی علی چپ نزن ، وقتی ومیگم که با علی رفتید تا فروغ دوستت و برسونید . -

 چیزی نشد ، مگه بايد چیزی می شد ؟ -

 گفتی راستشو میگم ! -

 خوب منم راستشو گفتم ! -

 نه ديگه ، اومدی و نسازی تو راستشو نگفتی . -

 تو از کجا میدونی ؟ -

 

 ب گريه میکردی و صدای گريت اونقدر سوزناک بود که دل سنگ از اونجا که ديش -

 رو آب می کرد ، حاال چه برسه به من که اين قدر دل رحمم !

 مرد و دل رحمی از عجايبه، بعد ازاون نکنه ديشب فال گوش ايساده بودی ، واقعاً که ازت انتظار نداشتم ! -

 يه می کردی ؟ بعد از اون اتفاقی بود .لطفاً بحث و عوض نکن و زود بگو چرا داشتی گر -

 يه قوله پس نمی تونم بگم ! -

 خیلی خوب .  -

 وديگرهیچ حتی يک کالم ، دلم نخواست ناراحت شود ، برای همین با لبخند گفتم :

 محمد با يه بازی چطوری ؟ -

 با تعجب نگاهم کرد و گفت :

 چه بازی ای ؟ -

 سکوت ! -

 سکوت ؟ -

 سرهم هر کی تا توی خونه نتونست حرف نزنه بايد برای طرف مقابل يه هديه بخره ! قبول ؟آره آخر  -
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 باشه ! -

 پس سه ، دو ،يک ! -

دوباره سکوت در میانمان حکمفرما شد ، درست مثل چند قدم اول راه با اين تفاوت که اين دفعه هیجان انگیزتر بود 

 ديد و دستش را بلند کرد و بلند گفت : ، نزديکی های خانه بوديم که محمد ، علی را

 سالم بر .... -

و ناگهان يادش آمد که نبايد حرف می زد و تند دستش را روی دهانش گذاشت ولی دير شده بود ، من که خود را 

 برنده ی بازی می دانستم ، دستانم را به هم زدم و گفتم :

 هورا ، باختی ! -

 

 اما ... -

 رو باختی ، پس جر زنی نکن ! اما نداريم ، شرط -

 خیلی خوب ! -

 علی که به ما رسیده بود با لبخند گفت :

 چه خبره ؟! -

 من با خوشحالی گفتم :

 سالم علی ، هیچی آقا توی بازی شرط و به من باخت ! -

 علی در حالی که با محمد دست می داد گفت :

 واقعاً باختتون و بهتون تبريک میگم ! -

 ! ممنون -

 هر سه به سوی خانه براه افتاديم که علی گفت :

 راستی شیرين امتحان چطور بود ؟ -

 عالی ! -

 هر سه وارد خانه شديم ، که آرمین در آغوشم پريد و گفت :

 سالم آبجی شیرين ! -

 سالم داداش کوچولو ، چطوری ؟ -

 خوبم ، راستی شیرين امروز برام چی خريدی ؟ -

 ردم و يک بسته بیسکويت به او دادم و گفتم :دست در جیبم ک

 به شرطی که بعد از ناهار بخوريش ! -

 چشم ! -

 آفرين پسر خوب ! -

به خاطر سانديچی که بیرون خورده بودم ، از همه عذر خواهی کردم و به اتاقم رفتم و بعد از تعويض لباس بر روی 

ردم و به طاق اتاقم خیره شدم و به فکر فرو رفتم ، به همه فکر تختم دراز کشیدم و دستهايم را در زير سرم قالب ک
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کردم ، به اينکه چرا همیشه کاری می کنم تا همه خوشحال باشند ولی چرا کسی نیست تا به فکر من باشد ، پس من 

 بايد به آغوش چه کسی پناه ببردم و از درد و دلهايم برايش می 

 

 از زندگی خسته شدم و ... در افکارم غرق گفتم و می گفتم که خسته شوم واقعاً 

بودم که اشکی از گوشه ی چشمم فرود آمد و به خوابی عمیق فرو رفتم ، و فقط در خواب بود که آرامش را يافتم و 

احساس کردم که در دنیايی ديگر هستم و ای کاش اين خواب ها بود که تا ابد ادامه داشت و انسان می توانست 

ين دنیای رنگی ها و دروغ زندگی کرد و حداقل در اين مواقع بود که می توانست به انسان نشان لحظه ای دور از ا

دهد بدون دروغ و کلک و ...هم می توان زندگی کرد و می توان زندگی ای از خوبی و صفا برای خود و ديگران 

رد و کسی عشق را از او ساخت . ای کاش اين خوابها ادامه داشت و انسان می توانست برای خودش تصمیم بگی

اجباری نمی خواست ، محبت را اجباری نمی خواست ، حق انتخاب را از او نمی گرفتند و .... ولی افسوس ... افسوس 

که اين فکرها رويا و خیالی بیش نیست و انسان مجبور است ، به اين جهان ديده بگشايد و بگويد که امید اين را دارم 

 ولی افسوس ... افسوس... !که شايد چنین روزی آيد ، 

 با تشکر لطفا در تايپیک های زير شروع کتاب را اعالم کنید

 

 آمار کتابهای در جريان سايت

 رمان هايی که خود کاربران نويسنده آنها هستند

 نقل قول:

 نمايش پست ها ghorbaniنوشته اصلی توسط 

 :-00-2-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:عزيزم پس بقیه داستان کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟

 لطفا در تايپیک های تايپ کتاب پست نديد 

 

 ادامشو کم کم میذارن

:ببخشید که دير گذاشتم نمی دونم چرا هرچی می خواستم وارد سايت بشم نمی شد ولی بجای -24-2-سالم بچه ها:

شکرها زياد باشه قول میدم زودبه : باور کنید آرتروز گرفتم . راستی اگه ت-08-2-را تايپ کردم : 5اون تا فصل 

: خوب ديگه اگه دوباره برای وارد سايت شدن مشکلی نداشتم بازم براتون میزارم . خوب mrgreenزود بزارم :

 :-07-2-بريم سر بقیه رمان :
2 

 اَه ... آبجی شیرين چقدر می خوابی بیدارشوديگه ، مگه نمی خوای بری مهمونی ؟ -

 بیدارشدم وباچشمانی خواب آلودنگاهش کردم وگفتم :با تکانهاوصدای آرمین 

 چرا عزيزم اآلن بیدار میشم ! -

 ولی آرمین با سماجت گفت :

 نخیر صد دفعه صدات کردم صد فعه هم همین و گفتی بايد همین اآلن بیدار شی ! -

سوی حمام رفتم ، آب سرد  بود زود بلند شدم و به 7باالخره بیدار شدم و نگاهی به ساعت انداختم ، حدود ساعت 

مانند مرهمی برای بدن خسته ام بود ، باالخره از حمام بیرون آمدم و موهايم را خشک کردم و دم اسبی بستم ،کمی 
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به صورتم رسیدم و بعد يک دست مانتو و شلوارجین مشکی و يک روسری شالی مشکی پوشیدم و در آيینه ی قدی 

، زشت نبودم وقیافه ای جالبی داشتم رنگ صورتم سفید است وچشمانی  اتاقم نگاهی به خود کردم و چرخی زدم

میشی رنگ و مژگانی بلند و برگشته وابروانی مشکی و کمانی بیش از اعضای صورتم بیننده را جذب می کردو بینی 

ن م متناسب گونه هايی برجسته که وقتی از حمام بیرون می آمدم به رنگ صورتی می شد و اين خصلت هنوز هم در

حفظ شده بود و من اين رنگ را همیشه دوست داشتم و به نظرم صورتم را بسیار مظلومانه تر نشان می دهد . بلندی 

موهای مشکی و لختم تا زير شانه هايم میرسد ، قدم نسبتاً بلند است و اندامی باريک و متناسب دارم و چون کمرم 

لباسم می دهد .برای آخرين بار خود را در آيینه نگاه کردم  کمی گودی دارد وقتی لباس می پوشم ترکیب زيبايی به

و خدا را به خاطراين همه زيبايی شکر گفتم و به طرف پايین رفتم ، همه ی بزرگتر ها موافقت کرده بودند ، که نیايند 

ش هربانی در کنارو ما جوانان تنها به اين مهمانی برويم ، ولی آرمین گريه می کرد و می خواست که بامن بیايد . با م

 نشستم و گفتم :

گوش کن آرمین جون ، اول اينکه تو ديگه پسر بزرگی شدی و نبايد گريه کنی ، بعد از اون اونجايی که ما می  -

خواهیم بريم فقط آدم بزرگ ها هستند و من مطمئنم اگه بیای اونجا حتماً حوصله ات سر میره ، پس پسر خوبی باش 

یدم اگه پسر خوبی بودی و ديگه گريه نکردی و بهونه نگرفتی فردا بعدازظهر ببرمت پارک و خونه بمون ، من قول م

 ! خوب ؟

 آرمین که از شنیدن کلمه ی پارک به وجد آمده بود ، با پشت دست اشکهايش را زدود و با ذوق گفت :

 قول میدی ؟ -

 قول میدم ، قول مردونه ! -

بقیه پیوستم و بعد از خداحافظی با ماشین عمو جواد به سوی جشن براه  وقتی آرمین را از خودم جدا کردم ، به

افتاديم ، در میان راه علی و محمد شوخی می کردند و ما را به خنده می انداختند.وقتی به محل قرار رسیديم فروغ و 

د يادمان آمدکه خريبرادرش فرزاد منتظر ايستاده بودند ، و دسته گلی در دستان فروغ خودنمايی می کرد و ماتازه 

گل را فراموش کرده ايم ، ولی با پیشنهاد فرزاد که دسته گل از طرف همه باشد ، خوشحال شديم و زنگ امارت را 

باز شد ، وقتی داخل شديم دهانم از تعجب و حیرت باز ماند ، واقعاً خانه بزرگی  "تیکی"فشار داديم و در با صدای 

هزار متری بود و در يک طرف يک استخر بزرگ و طرف ديگر پر بود از  0، 2بود ، باغ خانه فکر کنم حدود 

درختان بید مجنون و کاج و آخر باغ هم چند درخت سیب خودنمايی می کرد ، آنقدر محو تماشای باغ شده بودم که 

 ونفهمیدم کی به جلوی ساختمان رسیديم ، وقتی همه جلوی ساختمان رسیديم پسر جوانی از ساختمان خارج شد 

 بسیار مؤدبانه با همه سالم و تعارف کرد و رو به محمد 

 کرد و گفت :

 چقدر دير می آيید ؟ -

 محمد به طرف ما دخترها برگشت و گفت :

 خودت که دلیل دير آمدگی رو میدونی ! -

 با اين حرف محمد همه ی پسرها به خنده افتادند و زهرا برای دفاع از ما دخترها 

 گفت :
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اين همه دير آمدگی که از طرف خانم هاست ، در مقابل فراموش کاری آقايون در مورد خريد گل يا چیز البته  -

 ديگر و در ضمن در مقابل اين همه ايستادن ما دم در طوالنی نشد .

با اين حرف زهرا ، محمد و علی نگاه غضبناک و تهديد آمیزی به سوی ما انداختند و من و فروغ در حالی که می 

 يديم برای زهرا دست زديم و مهران برادر دوست زهرا گفت :خند

 اگه خانم ها برای ما آقايون حواس بذارند و اجازه بدهند ، نوبت اون کارها هم میرسه ! -

 و تا زهرا خواست جواب بدهد ، مهران ادامه داد :

 تا مهمانی شروع نشده بفرمايید تو . -

میان سالن ايستاده بودند و بحث می کردند ، در حال نگاه کردن به اطراف بودم وقتی به داخل رفتیم ، افراد زيادی 

که خانم و آقايی به همراه يک دختر بسیار زيبا به ما نزديک شدند ، و به تک تک ما خوش آمد گويی گفتند ، وقتی 

 هر کس بر روی مبلی نشست ، فروغ کنار گوش من گفت :

 ه يه همچین جايی بیايیم ، يه چیزی به من می گفتی تا يکم به خودم می رسیدم !هی شیرين ، تو که میدونستی قرار -

 با همان حالت نجواگونه گفتم :

 بخدا خودم هم نمی دونستم ! -

 فروغ چپ چپ نگاهی به من کرد و گفت :

 تو غلط کردی پس چرا اين همه خوشگل شدی ؟ -

 در حالتی که ژست می گرفتم گفتم :

 خوشگل بودم !من از اول  -

زهر مار ، جنبه داشته باش . ولی راستش وقتی خونشون و ديدم دهنم از تعجب بسته نمی شد و با هزارتا زحمت  -

 تونستم جلوی خودم و بگیرم تا يه رفتاری ازم سر نزنه و باعث آبروريزی نشه ، راستی شیرين .... 

 در حالی که صدايش را پايین می آورد گفت :

 کی بود ؟ اين پسره -

 چی نکنه خاطرخواش شدی ؟ -

برو بابا ، تو که میدونی من از مردا خوشم نمی ياد ! پس چرا اين سؤال رو می پرسی ؟ فقط از اينکه اينقدر  -

خودمونی بر خورد می کرد ، باعث تعجبم شد ، من وقتی اومدم تو خونشون گفتم اصالً محلمون هم نمیزارند چه 

 خودمونی هم رفتار کنند . برسه به اينکه اينقدر

راستش من هم اول همین فکرو می کردم و اصالًفکر نمی کردم يه همچین مهمونی ای باشه ، و وقتی اين چیزا را  -

 ديدم حسابی تعجب کردم .

 فروغ در حالی که لبخند مرموزی می زد گفت :

 !  راستی چی شد ، تو که می گفتی اصالً دوست نداری امشب بیای مهمونی -

 تا خواستم جواب بدم ، زهرا با همان دختر زيبا رويی که اول ديدم به ما نزديک شدند و زهرا گفت :

 بچه ها ايشون آناهیتا يکی از بهترين دوستای منه ! -

 ودر حالی که به من و فروغ اشاره می کرد گفت :

 هستند .  ايشون هم شیرين جان دخترعموی بنده و ايشون هم دوستشون فروغ خانم -
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 در حالی که با آناهیتا دست می دادم گفتم :

 خوشوقتم . -

 به همچنین . -

در حال صحبت با آناهیتا بوديم ، که مادرش او را صدا زد و آنا با عذرخواهی از ما دور شد. وقتی زهرا کنار ما نشست 

 ، به او گفتم :

 زهرا تو چند ساله که به اين جا می آيی . -

 ارساله . چطور ؟حدود چه -

 آخه ديدم هم تو هم محمد خیلی باهاشون صمیمی هستی ، مخصوصاً با آناهیتا و داداشش ! -

 زهرا تبسمی کرد و گفت :

راستش من و آنا با هم همسال هستیم و حاال هم توی يک دانشگاه درس می خونیم و داداشش ، دو سال از ما  -

سا خیلی کمک کرد ، خوب قبل از اينکه از اينجا بريم ، خانواده ی ما و اينا بزرگتر و به من و زهرا توی کنکور و در

خیلی با هم رفت و آمد داشتند و توی اين رفت و آمد ها هم رابطه ی خیلی صمیمی بین محمد و مهران به وجود آمد 

. 

جمع بیشتر از همه  ناگهان سرم را به سمتی چرخاندم که همه ی پسرها جمع شده بودند وديدم محمد و مهران در

حرف می زنند و مجلس را گرم کرده اند و در آن میان توجه ام را بیشتر پسری به خود جلب کرد که به ستونی تکیه 

کرده بود و به سخنان آنان گوش می داد و بعضی مواقع بر اثر حرف های خنده داری که پیش می آمد لبخندی بر 

ت و فقط با لیوان شربتی که در دست داشت بازی می کرد،برايم شخصیت لب می آورد ، ولی با اين حال هیچ نمی گف

مرموزی پیدا کرده بود ، و دوست داشتم هر چه زودتر رازش راکشف کنم ، اين اخالقی بود که از کودکی داشتم و تا 

ن احساس وقتی که راز چیزی که در موردش کنجکاو شده بودم را کشف نمی کردم ، آرام نمی شدم و حاالدوباره اي

را به اين پسر مو مشکی داشتم و دوست داشتم پرده از راز اوبردارم آنقدر در افکارم غرق شده بودم که متوجه 

نشدم دقايق طوالنی است که به او خیره شده ام و وقتی به خود آمدم ، که نگاه آن پسر ناآشنا را متوجه ی خودديدم ، 

چرخاندم و ديدم فروغ و زهرا گرم صحبت در مورد مهمانی است و لبخند شرمگینی زدم وسرم را به سمت دوستانم 

 برای رهايی ازافکار مزا حم تصمیم گرفتم در بحث آنها شرکت کنم . زهرا می گفت : 

 …نمی دونی فروغ جون اآلن يه آقايی سه تار میزنه و می خونه ، که آدم مست میشه ، بعداً يه پذيرائی مفصل و  -

 ان پسری اشاره کرد که چند دقیقه ی پیش ذهن من را به خود مشغول کرده بود و ادامه داد :بعداً با چشم به هم

اون پسررو می بینی که به ستون تکیه کرده، اون يه ويلونی میزنه که نگو ،انقدر سوزناک میزنه که اشک آدم  -

 ودرمیاره، خود آنا را هم که جوری پیانو میزنه که 

 استی فروغ اهل فال حافظ که هستی ؟آدم دهنش باز میمونه ، ر

 اِی ... همچین ! -

خوب پس يه چیزايی سرت میشه ، آخه بابای آنا يه فال هايی می گیره که نگو ! من خودم از همین جا يه شروع  -

 کردم و اينقدر به حافظ و آنا التماس کردم که حاال شدم يه پا فالگیر .

 ا شغل اصلیشون چی ؟راستی زهرا جون ، مامان و بابای آن -

 باباش دکتر و مامانش استادادبیات توی دانشگاه ست والبته شعر هم میگه ! -
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 من که فکر آن پسر لحظه ای رهايم نمی کرد گفتم : 

 زهرا اون پسره که گفتی ويلون میزنه کی ؟ -

 اون ، امیر پسر دايی آناست وپزشکه البته پارسال فارغ التحصیل شد . -

ه همین جا ختم شد .ولی مگر می شد ، انگار هرچه سعی می کردم از اين افکار فرار کنم ، بیشتر کنجکاو وبحث ماب

می شدم و ... نمی دانم ولی انگار يک نقطه جذابیتی داشت و من تا بحال نديده بودم پسری در آن سن اينقدر از همه 

نم ولی ناگهان ذهن و فکرم را فقط و فقط نام امیر پر فاصله بگیرد و به قول معروف خرجشو از بقیه جدا کنه ، نمی دا

کرد و بس ... وای خدای من خودت به من کمک کن ومرا ازاين افکار شیطانی نجات بده ، ونگذار دلم آلوده به گناه 

 شود و....

رد ه نواختن کصدای سه تار رشته افکارم را از هم گسست و مرا به خود آورد . همان آقايی که زهرا گفته بود شروع ب

 ، و بعد از چند لحظه شروع به خواندن کرد :

 عید است و آخرِگل و ياران در انتظار

 ساقی بروی شاه ببین ماه و مِی بیار

 دل بر گرفته بودم از ايامِ گل ولی

 کاری نکرد همّت پاکان روزه دار

 دل درجهان مبندوبمستی سؤال کن 

 از فیض جام و قصه ی جمشید کامکار

 ز نقد جان بدست ندارم شراب کوج

 کان نیز بر کرشمه ی ساقی کُنم نِثار

شعر زيبايی بود و مطعلق به حافظ بود ، من هم گهگداری حافظ می خواندم ، ولی برای من که شیفته ی شعرهای 

زدن سهراب و فروغ بودم ، شنیدن و خواندن شعرهای شُعرای ديگر مانند نوايی زود گذر بود . با صدای دست 

 صدای سه تار نیز قطع شد و فروغ کنار گوشم گفت :

 کجايی دختر ؟ از وقتی اومديم رفتی تو خودت ! -

 با لبخندی گفتم :

 نه بابا ، فقط صدای اين آقای ، راستی اسمش چی بود ؟ -

 آقای محمدی . -

 .آهان... صدای اين آقای محمدی اينقدر قشنگ بود ، که يه لحظه رفتم توی فکر  -

 فروغ با شیطنت پرسید :

 چه فکری ؟ -

فکر بد نکن بابا ، من هم مثل تو همچین از مردا خوشم نمی ياد توی فکر اين بودم که چطوره که ما هم از اين به  -

 بعد توی اين مجالس بیشتر شرکت کنیم .

م به من گفته بود، ولی من فکرمی کردآره موافقم ، البته فرزاد قبالً يه همچین مجالسی رفته بود و يه چند باری هم  -

 خیلی مسخره است، که يه عده ايدور هم جمع بشوند و همین شعر بخونند .

 در حالی که سعی می کردم آهسته بخندم ، گفتم :
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 میدونی فروغ ، البته ببخشید و ، ولی تو و فرزاد ، مثل دو تا سیبی هستید که کنار هم باشند . -

 ام گرفت وگفت :فروغ نیشگونی از بازو

تو ديگه ساکت ، جوری حرف میزنه انگار تا حاال صد بار توی اينجور جلسات شرکت کرده ، هرکی ندونه من که  -

 می دونم تو هم دفعه ی اولته !

 و باز هم خنده های من بود که حرص فروغ را بیشتر در می آورد . محمد و مهران به طرف ما آمدند و مهران گفت :

 ا خواهش می کنم از خودتان پذيرايی کنید .خانم ه -

 چشم ، خیلی ممنون ! -

 وقتی مهران از ما دور شد ، محمد کنار ما نشست و گفت :

 خوب دختر خانم ها راحت که هستید ؟ -

 بله ، شما مطمئن باشید ! -

 راستی آقا محمد ، اين جلسات چه مواقعی برگزار میشه ؟ -

 چطور ؟ -

 جالبه ، و من که حسابی مشتاق شدم !آخه واقعاً  -

 خوب راستش مهران اينا ، ماهی يکبار و بعضی مواقع حتی هر هفته . -

 راستی محمد تو فال حافظ هم می گیری ؟ -

 اِی ... يه چیزايی سرم میشه ! -

 میشه به من هم ياد بدی ؟ -

 مگه بلد نیستی ؟ -

خونم ، البته شعرهای شاعرهای ديگرو هم می خونم ، ولی خوب تا راستش من بیشتر شعرهای سهراب و فروغ می  -

 حاال دنبالشو نگرفتم ! خوب حاال ياد میدی ؟

 راستش من هم که زياد بلد نیستم ، ولی باشه هرچی بلدم رو بهت ياد میدم ! -

 ممنون . -

د ، که مهران با حالت التماس دوباره جوانهای مجلس در گوشه ای جمع شدند و داشتند سربه سر مهران می گذاشتن

 گفت :

 محمد کمک کن ، اينا منو محاصره کردند ! -

 محمد با خنده گفت :

 ببخشید خانما ، اما مثل اينکه بايد برم کمک دوستم . پس با اجازه ! -

 و من با لبخند گفتم :

 پس زود باشید ، چون من نمی خوام مهمونی امشب خراب بشه . -

وست و دوباره صدای خنده بلند شد ،فروغ با قیافه ای که مثالً ناراحت است و حسرت چیزی را دارد محمد به جمع پی

 گفت :

 خدا شانس بدهد ! -

 به چشمانش نگاه کردم ، شیطنت از چشمانش می باريد ، با خنده ای که سعی 
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 درپنهان کردنش داشتم ، گفتم :

 پیش کش ! -

 که میدونی من اگه بمیرم هم حاضر نیستم ، عشق دوستم و بدزدم . نه... نه... اصالً نمیشه ، تو -

 واقعاً ؟! -

 به جون تو که می خوام ، تو نباشی ولی دنیا باشه ، راست گفتم . -

اين دفعه هیچ کدام نتوانستیم، جلوی خنده يمان رابگیريم و زديم زير خنده ،با آمدن زهرا و آنا جمع ما کامل شد و 

توانست ما را از هم جدا کند يا جلوی خنده ی ما را بگیرد ، هرچند که صدای ما در صداهايی که بود ديگر کسی نمی 

گم شده بود و کسی ديگر به ما توجه ای نداشت . نگاهی به آنا انداختم ، دختر زيبايی بود ، نسبتاً هم قد بوديم و 

ی کرد ، و صورتی مهتاب گونه که برق چشمان اندام باريک و بلندش در آن لباس شب ياسی رنگ بیشتر خودنمايی م

سیاهش طرف مقابل را جذب می کرد و ابروانی تمیز شده و بینی ای متوسط و لبانی کوچک که رژ سرخ رنگی 

زيبااش کرده بود ، موهای سیاهش از زير شال حرير ياسی اش خودنمايی می کرد و وقتی می خنديد ، زيباترمی شد ، 

ن شکل است ، فقط با تفاوت اينکه رنگ چشمان و موهايش قهوه ای تیره است و بقیه اندام برادرش هم تقريباً همی

صورتش مردانه تر و هیکلش چهارشانه تر است . همه در حال گفت و گو بودند ، که دکتر همه را ساکت کرد و وقتی 

 سکوت بر همه جا حکم فرما شد گفت :

ال به همه خوش گذشته باشه . حاال اگه اجازه بديد امیر جان يکمی ويلون امیدوارم پذيرايی کامل بوده باشه و تا حا -

 بزنه تا کمی فضای مجلس عوض بشه و بعدش دخترم پیانو بزنه تا بريم سراغ کار همیشگیمون !

همه برای دکتر دست زدند و همه ی نگاه ها به سوی امیر چرخید ،امیر از دکتر تشکر کرد و بعد از چند لحظه شروع 

نواختن کرد ، با برخوردبا تارهای ويلون صدای خشنی بلند شد ، ولی کم کم نرم شد و صدای زيبايی فضارا پر کرد  به

، صدای يک قلب شکسته ، يک دل با هزاران غم که در درون پنهان کرده وهزاران حرف نگفته و .... هزاران دلتنگی 

 ديگر که شنونده ای نداشت تا به پای صحبتش بشیند ، 

ر صدای سازش يک غم بود ، يک غم خیلی بزرگ ، غم يک جدايی ! وقتی می نواخت ، انگار فرياد می زد : ) خدايا د

چرا من ، چرا بین اين همه انسان برای من بايد اين اتفاق می افتاد و من تنها بشوم ، خدايا بگوچرا... چرا. (ناگهان به 

شک آلود که با حسرت به اطراف نگاه می کرد و کسی نبود که به ياد چشمهايش افتادم ، آن چشمان غمگین و نگاه ا

او کمک کند و حاال با سازی که در دست داشت طلب کمک می کرد و همه برای کمکش فقط اشک می ريختند ، ولی 

 کسی نبود که به او کمک کند . 

اشکی چشمانشان را خیس کرده بود سرم را بلند کردم و نگاهی به اطراف نگاهی کردم ، همه سرشان پايین بود و نمِ 

، نگاهی به خود امیر انداختم ، چشمانش را بسته بود و در عالمی ديگر می نواخت ، عالمی که دور از هر غمی است و 

جدايی در کار نیست و شايد اگر من هم بودم دوست داشتم بنوازم تا وقتی که يا اين ساز بر تمام غم ها چیره شود و 

را ازبین ببرند . ناگهان چشمانش را باز کرد و نگاهش با گوشه ای از اتاق برخورد کرد ، مسیر  يا غم ها اين ساز

نگاهش را دنبال کرد . آری بايد حدس می زدم ، او کسی جزء آنا نبود ، ولی مگر چه غمی بايد در اين عشق باشد ، 

ای گاه و بی گاه آنا که بر امیر ثابت می آيا آنا عاشق کسی ديگر بود ولی نه چون در میان مهمانی متوجه ی نگاهه

ماند شدم و حاال اين آهنگ غم انگیز همه چیز را بهم می ريخت . صدای ويلون قطع شد و همه شروع به دست زدن 

کردن ، اشک هايم را پاک کردم که چشمم به فروغ افتاد ، هنوز اشک در چشمانش حلقه زده بود و هرزگاهی قطره 
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ه اش می نشست . شیطنتم گل کرد و خواستم ، کمی از آن حالت بیرونش آورم . کمی بر روی ای از چشمانش به گون

 مبل جابجا شدم و به او چسبیدم و کنار گوشش گفتم :

حاال ، هرکی ندونه فکر می کنه ، تو يه استاد موسیقی يا يه آدم احساساتی هستی که با شنیدن اين آهنگ اينطوری  -

 دونند که تو حتی از يه نت ساده هم سردر نمی ياری . اشک می ريزی بدبختا نمی

 فروغ دستش را مشت کرد و به بازويم زد و گفت :

 نه که تو خیلی سرت میشه ! -

 از تو که بیشتر می دونم . -

 نه بابا ! -

 به جون تو ! -

 به جون خودت ، بچه پررو ! -

 در حالی که می خنديدم گفتم :

 حاال چرا می زنی ! اصالً تو استاد موسیقی هستی ! خوب شد ؟خوب ، خوب بابا ،  -

خوب حاال اين شد ، يه چیزی ! يه وقت جلوی کسی ديگه از اين حرفا نزنی که مجبور میشم تو رو به يک موجود  -

 زشت تبديل کنم .

 نشه !نه ... خواهش میکنم سرورم من و به يک موجود زشت تبديل نکنید ، قول میدم ديگه تکرار  -

 ناگهان من و فروغ به هم نگاهی کرديم و شروع کرديم به خنديدن و فروغ در حالی که می خنديد گفت :

 جای پريناز خالی وگرنه تا حاال هزار بار گفته بود :)بچه ها يواش تر تو رو خدا همه دارند نگامون می کنند .( -

 آره واقعاً جاش خیلی خالیه . -

 تی امیرآقا ويلون می زد چی می گفت ؟میدونی ،اگه بود وق -

 نه چی می گفت ؟ -

 در حالی که قیافه ای احساساتی به خود می گرفت ، گفت :

به قول پری جون : ) بچه ها نمی دونید وقتی اين آهنگها را می شنوم ، چطوری احساساتم برانگیخته میشه و يک  -

 ه صورت يه آهنگ داومده ! (لحظه احساس می کنم اين غم ها و شادی های منه که ب

 در حالی که می خنديدم گفتم :

 صبر کن فروغ خانم ، ببینم فردا هم می تونی جلوی پری اين طوری بلبل زبونی بکنی ! -

 خیلی بیشعوری شیرين ، آخه توکه خودت داری می خندی ! -

 خواستم چیزی بگويم که صدايی از پشت سر گفت :

 معه است و کسی چیزی نمیگه !نگران نباشید ، فردا ج -

من و فروغ با تعجب به پشت سرمان نگاه کرديم و من در کمال تعجب ديدم که امیر است ، نمی دانستم چه بگويم ، 

 اما فروغ گفت :

 شما که نمی دونید اين اگه فردا زنگ نزنه و به دوستمون چیزی نگه می میره . -

 به فروغ چشم غره ای رفتم و گفتم :

 ... فروغ چرا دروغ می گی ! اِ -
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فروغ داشت می خنديد که فرزاد صدايش زد و با عذر خواهی از ما دور شد ، وقتی از ما دور شد ، دوست داشتم 

 کنجکاوی ای که تا آن لحظه داشتم از بین برودو در اين فکر بودم که چه بگويم ، که امیر گفت :

 می تونم بپرسم کالس چندم هستید ؟ -

 خند گفتم :با لب

 سوم دبیرستان هستم . -

 و چه رشته ای ؟ -

 علوم تجربی . -

 موفق باشید . -

 ممنون . -

 و دوباره بینمان سکوت برقرار شد ولی من که می خواستم باالخره سراز اين راز بردارم گفتم : 

 خانواده ی شما توی اين مهمونی شرکت نکردند . -

 فرا گرفت و با صدای بغض آلودی گفت : ناگهان غم بزرگی چهره اش را

 خانواده ی من در قید حیات نیستند . -

 در حالی که سرم را زير می انداختم ، گفتم :

 متأسفم . -

 مرسی . -

 با اين حال دوست داشتم بدانم خانواده اش چگونه مرده اند و با هزار کلنجاری که 

 باخود رفتم ، باالخره گفتم :

 ولی می تونم بپرسم چطوری فوت کرده اند ؟ببخشید ،  -

توی زلزله ی رودبار بود که اون زلزله ی لعنتی همه خانواده ام را ازم گرفت ، پدرم ، مادرم و خواهر  68سال -

سال ام بود و ياسمین فقط 4کوچکترم که اگه زنده بود ، اآلن بايد هم سن و سال شما بود . راستش من اون سال فقط

از وقتی بدنیا اوده بود شادی راهمراه خودش به خونمون آورده بود ، ولی آنشب يه جور ديگه بود ،  سالش بود و1

مدام بی قراری می کرد و آروم نمی گرفت ولی خوب اون که نمی تونست بگه قراره چه اتفاقی بیفته و باالخره خوابید 

پدرم وقتی به حیاط رسیديم ، منتظر بوديم که ، ولی نیمه شب بود که زمین زير پامون شروع به لرزش کرد ، من و 

مادرم هم بیاد ولی همین که مادرم توی چارچوب درظاهرشد ديوار فرو ريخت و مادرم روی ياسی خم شد تا صدمه 

ای به اون وارد نشه و پدرم به سمت خونه دويد تا مادرم وياسی رو نجات بده ولی ديگه هیچ کدومشون بر نگشتند ، 

کردم که بزارند برم کمکشون هیچ کس توجه ای نمی کرد ، تا اينکه خانواده ی عمه ام اومدند و هر چی التماس 

باالخره جنازه ی مادر و پدرم رو از زير آوار بیرون کشیدند ولی هرچی گشتند جنازه ی کوچولوی ياسی رو پیدا 

گردونه و به خدا قول دادم ، هر وقت نکردند و همون جا بود که از خدا با اون سن کمم خواستم خواهرم رو به من بر

بزرگ شدم دکتر بشم و به همه کمک کنم ، ولی مثل اينکه قسمت نبود ياسی پیدا بشه و همه گفتند زير همون آوار 

دفن شده ، ولی من باور نکردم و همیشه منتظر آمدنش هستم و امشب هم که شما اومديد يه لحظه فکر کردم ياسی 

ی درشت وبه رنگ چشمان شما داشت و ترکیب صورتش مثل شما بود و برای همین بود اومده آخه ياسی هم چشما
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که يه لحظه فکر کردم خدا منو به آرزوم رسونده ، ولی خوب امیدوارم هر جا که هست با اينکه از هم دور هستیم 

 ولی خوشبخت باشه .

 ه کردم اشکی چشمانش را شفاف کرده بود و منسکوت غم انگیزی بینمان برقرار بود ، سرم را باال گرفتم و به او نگا

تازه متوجه شدم که رنگ چشمان او هم همرنگ چشمان من است و در چشمانش معصومیت خاصی موج می زند و 

 اين اشک معصومیتش را بیشتر کرده است ، امیر به من لبخندی زد و گفت :

 مشب هوسببخشید اگه شما رو هم ناراحت کردم ولی خوب نمی دونم چرا ا -

کردم با يکی درد و دل کنم و يه احساسی به من گفت به شما بگم ولی خوب از اينکه به دردودلم گوش کرديد 

 ممنونم و يه بار ديگه میگم اگه ناراحتتون کردم ببخشید . 

نه خواهش می کنم اين چه حرفیه اصالً ناراحت نشدم ، بلکه خیلی هم خوشحال شدم که به حرف هاتون گوش  -

کردم و می خواستم بگم اگه ناراحت نمیشید و من و خواهرتون براتون فرقی نمی کنه من رو به جای ياسی خواهر 

 خودتون بدونید . 

 واقعاً می تونم ؟ -

 اگه ناراحت نمی شید ! -

 نه که ناراحت نمیشم بلکه خیلی هم خوشحال میشم . -

 ف سالن داد زد :هر دو به روی هم لبخند زديم ، که محمد از اون طر

 خوب حاال اگه ان شاءا... درد و دلتون تموم شد ، بیا يکم اينطرف . -

 آره بابا ، بیا ول کن شیرين خانم و من مطمئنم اگه يه بار ديگه دعوت بگیريم ، شیرين خانم میترسه بیاد . -

 با اين حرف مهران همه ی پسران خنديدند و من برای تالفی گفتم :

 یر آقا هم نباشند ،من از ترس بودن شما نمی يام .و اگه ام -

 با اين حرف من همه خنديدند و مهران گفت :

 دست شما درد نکنه شیرين خانم يعنی من اينقدر ترسناکم ! خوب يه دفعه بگید ديو دو سر و همه رو راحت کنید .  -

 نه منظورم اين نبود . -

 امیر در حالی که از من دور می شد گفت :

 بهتره برم پیششون وگرنه دوباره يه چیزی میگه ، با اجازه . -

بارفتن امیر ، فروغ به پیشم آمد و دوباره شوخی و خنده جای غم و غصه رو گرفت . آن شب آناهیتا پیانو زد و 

باشد  ل پلیدوباره من را به سرزمین روياها برد ، آقای دکتر هم کتاب حافظ را باز کرد و فالی گرفت و شايد همین فا

تا من هم شیفته ی حافظ شوم و باالخره نیمه های شب شد که همه آماده ی رفتن شدند و هنگام خداحافظی من 

 متوجه ی نگاه مهربان امیر شدم و با لبخند خداحافظی کردم و بعد

از جايی حرف از خداحافظی از فروغ و فرزاد راهی خانه شديم ، تا خانه همه ی بحث ها در مورد جشن بود هر کس 

می زد و هیچ کس متوجه ی طوالنی بودن راه نشد ، وقتی به خانه رسیديم ، خانه در سکوت فرو رفته بود و 

کوچکترين صدايی نمی آمد و هر کدام با شب بخیر به سوی اتاقش به راه افتاد . وقتی لباسهايم را عوض کردم ، بر 

کردم و خاطرات آن شب را برای خودم مرور کردم و ناگهان روی تخت دراز کشیدم و دست هايم را زير سرم قالب 

احساس کردم امیر دوباره دارد ويلون می زند و صدايش در اتاقم پیچید و به ياد چشمان معصوم و ياد آن خاطرات 
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مه ه تلخش افتادم و از اعماق قلبم از خدا خواستم ياسی را به امیر برگرداند و در جايی با هم روبه رو کند و غم اين

سال دوری در دور دست ها به فراموشی سپرده شودو... در همین فکرها بودم که نمی دانم کی خواب چشمانم را 

 ربود 

 همین افکار شیرين به خواب رفتم . 

 دوست داشتم و با قدرت عشقمان هر مانعی را از سر راهمان بر می داشتیم و با 

 مرا دوست داشت و من هم او را هم به شکست بر می خورد ؟؟نه...نه... محمد 

 

 اَه ... آبجی شیرين چقدر می خوابی بیدارشوديگه ، مگه نمی خوای بری مهمونی ؟ -

 با تکانهاوصدای آرمین بیدارشدم وباچشمانی خواب آلودنگاهش کردم وگفتم :

 چرا عزيزم اآلن بیدار میشم ! -

 ولی آرمین با سماجت گفت :

 دم صد فعه هم همین و گفتی بايد همین اآلن بیدار شی !نخیر صد دفعه صدات کر -

بود زود بلند شدم و به سوی حمام رفتم ، آب سرد  7باالخره بیدار شدم و نگاهی به ساعت انداختم ، حدود ساعت 

مانند مرهمی برای بدن خسته ام بود ، باالخره از حمام بیرون آمدم و موهايم را خشک کردم و دم اسبی بستم ،کمی 

به صورتم رسیدم و بعد يک دست مانتو و شلوارجین مشکی و يک روسری شالی مشکی پوشیدم و در آيینه ی قدی 

اتاقم نگاهی به خود کردم و چرخی زدم ، زشت نبودم وقیافه ای جالبی داشتم رنگ صورتم سفید است وچشمانی 

نی ی صورتم بیننده را جذب می کردو بیمیشی رنگ و مژگانی بلند و برگشته وابروانی مشکی و کمانی بیش از اعضا

متناسب گونه هايی برجسته که وقتی از حمام بیرون می آمدم به رنگ صورتی می شد و اين خصلت هنوز هم در من 

حفظ شده بود و من اين رنگ را همیشه دوست داشتم و به نظرم صورتم را بسیار مظلومانه تر نشان می دهد . بلندی 

زير شانه هايم میرسد ، قدم نسبتاً بلند است و اندامی باريک و متناسب دارم و چون کمرم موهای مشکی و لختم تا 

کمی گودی دارد وقتی لباس می پوشم ترکیب زيبايی به لباسم می دهد .برای آخرين بار خود را در آيینه نگاه کردم 

ند گتر ها موافقت کرده بودند ، که نیايو خدا را به خاطراين همه زيبايی شکر گفتم و به طرف پايین رفتم ، همه ی بزر

و ما جوانان تنها به اين مهمانی برويم ، ولی آرمین گريه می کرد و می خواست که بامن بیايد . با مهربانی در کنارش 

 نشستم و گفتم :

 

می  ما گوش کن آرمین جون ، اول اينکه تو ديگه پسر بزرگی شدی و نبايد گريه کنی ، بعد از اون اونجايی که -

خواهیم بريم فقط آدم بزرگ ها هستند و من مطمئنم اگه بیای اونجا حتماً حوصله ات سر میره ، پس پسر خوبی باش 

و خونه بمون ، من قول میدم اگه پسر خوبی بودی و ديگه گريه نکردی و بهونه نگرفتی فردا بعدازظهر ببرمت پارک 

 ! خوب ؟

 آمده بود ، با پشت دست اشکهايش را زدود و با ذوق گفت : آرمین که از شنیدن کلمه ی پارک به وجد

 قول میدی ؟ -

 قول میدم ، قول مردونه ! -
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وقتی آرمین را از خودم جدا کردم ، به بقیه پیوستم و بعد از خداحافظی با ماشین عمو جواد به سوی جشن براه 

ده می انداختند.وقتی به محل قرار رسیديم فروغ و افتاديم ، در میان راه علی و محمد شوخی می کردند و ما را به خن

برادرش فرزاد منتظر ايستاده بودند ، و دسته گلی در دستان فروغ خودنمايی می کرد و ماتازه يادمان آمدکه خريد 

گل را فراموش کرده ايم ، ولی با پیشنهاد فرزاد که دسته گل از طرف همه باشد ، خوشحال شديم و زنگ امارت را 

باز شد ، وقتی داخل شديم دهانم از تعجب و حیرت باز ماند ، واقعاً خانه بزرگی  "تیکی"اديم و در با صدای فشار د

هزار متری بود و در يک طرف يک استخر بزرگ و طرف ديگر پر بود از  0، 2بود ، باغ خانه فکر کنم حدود 

د ، آنقدر محو تماشای باغ شده بودم که درختان بید مجنون و کاج و آخر باغ هم چند درخت سیب خودنمايی می کر

نفهمیدم کی به جلوی ساختمان رسیديم ، وقتی همه جلوی ساختمان رسیديم پسر جوانی از ساختمان خارج شد و 

 بسیار مؤدبانه با همه سالم و تعارف کرد و رو به محمد 

 کرد و گفت :

 چقدر دير می آيید ؟ -

 محمد به طرف ما دخترها برگشت و گفت :

 خودت که دلیل دير آمدگی رو میدونی ! -

 با اين حرف محمد همه ی پسرها به خنده افتادند و زهرا برای دفاع از ما دخترها 

 

 گفت :

البته اين همه دير آمدگی که از طرف خانم هاست ، در مقابل فراموش کاری آقايون در مورد خريد گل يا چیز  -

 يستادن ما دم در طوالنی نشد .ديگر و در ضمن در مقابل اين همه ا

با اين حرف زهرا ، محمد و علی نگاه غضبناک و تهديد آمیزی به سوی ما انداختند و من و فروغ در حالی که می 

 خنديديم برای زهرا دست زديم و مهران برادر دوست زهرا گفت :

 رها هم میرسه !اگه خانم ها برای ما آقايون حواس بذارند و اجازه بدهند ، نوبت اون کا -

 و تا زهرا خواست جواب بدهد ، مهران ادامه داد :

 تا مهمانی شروع نشده بفرمايید تو . -

وقتی به داخل رفتیم ، افراد زيادی میان سالن ايستاده بودند و بحث می کردند ، در حال نگاه کردن به اطراف بودم 

زديک شدند ، و به تک تک ما خوش آمد گويی گفتند ، وقتی که خانم و آقايی به همراه يک دختر بسیار زيبا به ما ن

 هر کس بر روی مبلی نشست ، فروغ کنار گوش من گفت :

 هی شیرين ، تو که میدونستی قراره يه همچین جايی بیايیم ، يه چیزی به من می گفتی تا يکم به خودم می رسیدم ! -

 با همان حالت نجواگونه گفتم :

 دونستم !بخدا خودم هم نمی  -

 فروغ چپ چپ نگاهی به من کرد و گفت :

 تو غلط کردی پس چرا اين همه خوشگل شدی ؟ -

 در حالتی که ژست می گرفتم گفتم :

 من از اول خوشگل بودم ! -
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زهر مار ، جنبه داشته باش . ولی راستش وقتی خونشون و ديدم دهنم از تعجب بسته نمی شد و با هزارتا زحمت  -

 وی خودم و بگیرم تا يه رفتاری ازم سر نزنه و باعث آبروريزی نشه ، راستی شیرين .... تونستم جل

 

 در حالی که صدايش را پايین می آورد گفت :

 اين پسره کی بود ؟ -

 چی نکنه خاطرخواش شدی ؟ -

از اينکه اينقدر  برو بابا ، تو که میدونی من از مردا خوشم نمی ياد ! پس چرا اين سؤال رو می پرسی ؟ فقط -

خودمونی بر خورد می کرد ، باعث تعجبم شد ، من وقتی اومدم تو خونشون گفتم اصالً محلمون هم نمیزارند چه 

 برسه به اينکه اينقدر خودمونی هم رفتار کنند .

زا را راستش من هم اول همین فکرو می کردم و اصالًفکر نمی کردم يه همچین مهمونی ای باشه ، و وقتی اين چی -

 ديدم حسابی تعجب کردم .

 فروغ در حالی که لبخند مرموزی می زد گفت :

 راستی چی شد ، تو که می گفتی اصالً دوست نداری امشب بیای مهمونی !  -

 تا خواستم جواب بدم ، زهرا با همان دختر زيبا رويی که اول ديدم به ما نزديک شدند و زهرا گفت :

 کی از بهترين دوستای منه !بچه ها ايشون آناهیتا ي -

 ودر حالی که به من و فروغ اشاره می کرد گفت :

 ايشون هم شیرين جان دخترعموی بنده و ايشون هم دوستشون فروغ خانم هستند .  -

 در حالی که با آناهیتا دست می دادم گفتم :

 خوشوقتم . -

 به همچنین . -

او را صدا زد و آنا با عذرخواهی از ما دور شد. وقتی زهرا کنار ما نشست در حال صحبت با آناهیتا بوديم ، که مادرش 

 ، به او گفتم :

 زهرا تو چند ساله که به اين جا می آيی . -

 حدود چهارساله . چطور ؟ -

 آخه ديدم هم تو هم محمد خیلی باهاشون صمیمی هستی ، مخصوصاً با آناهیتا و داداشش ! -

 

 : زهرا تبسمی کرد و گفت

راستش من و آنا با هم همسال هستیم و حاال هم توی يک دانشگاه درس می خونیم و داداشش ، دو سال از ما  -

بزرگتر و به من و زهرا توی کنکور و درسا خیلی کمک کرد ، خوب قبل از اينکه از اينجا بريم ، خانواده ی ما و اينا 

ها هم رابطه ی خیلی صمیمی بین محمد و مهران به وجود آمد خیلی با هم رفت و آمد داشتند و توی اين رفت و آمد 

. 

ناگهان سرم را به سمتی چرخاندم که همه ی پسرها جمع شده بودند وديدم محمد و مهران در جمع بیشتر از همه 

 حرف می زنند و مجلس را گرم کرده اند و در آن میان توجه ام را بیشتر پسری به خود جلب کرد که به ستونی تکیه
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کرده بود و به سخنان آنان گوش می داد و بعضی مواقع بر اثر حرف های خنده داری که پیش می آمد لبخندی بر 

لب می آورد ، ولی با اين حال هیچ نمی گفت و فقط با لیوان شربتی که در دست داشت بازی می کرد،برايم شخصیت 

ف کنم ، اين اخالقی بود که از کودکی داشتم و تا مرموزی پیدا کرده بود ، و دوست داشتم هر چه زودتر رازش راکش

وقتی که راز چیزی که در موردش کنجکاو شده بودم را کشف نمی کردم ، آرام نمی شدم و حاالدوباره اين احساس 

را به اين پسر مو مشکی داشتم و دوست داشتم پرده از راز اوبردارم آنقدر در افکارم غرق شده بودم که متوجه 

طوالنی است که به او خیره شده ام و وقتی به خود آمدم ، که نگاه آن پسر ناآشنا را متوجه ی خودديدم ، نشدم دقايق 

لبخند شرمگینی زدم وسرم را به سمت دوستانم چرخاندم و ديدم فروغ و زهرا گرم صحبت در مورد مهمانی است و 

 هرا می گفت : برای رهايی ازافکار مزا حم تصمیم گرفتم در بحث آنها شرکت کنم . ز

 …نمی دونی فروغ جون اآلن يه آقايی سه تار میزنه و می خونه ، که آدم مست میشه ، بعداً يه پذيرائی مفصل و  -

 بعداً با چشم به همان پسری اشاره کرد که چند دقیقه ی پیش ذهن من را به خود مشغول کرده بود و ادامه داد :

کرده، اون يه ويلونی میزنه که نگو ،انقدر سوزناک میزنه که اشک آدم  اون پسررو می بینی که به ستون تکیه -

 ودرمیاره، خود آنا را هم که جوری پیانو میزنه که 

 

 آدم دهنش باز میمونه ، راستی فروغ اهل فال حافظ که هستی ؟

 اِی ... همچین ! -

که نگو ! من خودم از همین جا يه شروع خوب پس يه چیزايی سرت میشه ، آخه بابای آنا يه فال هايی می گیره  -

 کردم و اينقدر به حافظ و آنا التماس کردم که حاال شدم يه پا فالگیر .

 راستی زهرا جون ، مامان و بابای آنا شغل اصلیشون چی ؟ -

 باباش دکتر و مامانش استادادبیات توی دانشگاه ست والبته شعر هم میگه ! -

 هايم نمی کرد گفتم : من که فکر آن پسر لحظه ای ر

 زهرا اون پسره که گفتی ويلون میزنه کی ؟ -

 اون ، امیر پسر دايی آناست وپزشکه البته پارسال فارغ التحصیل شد . -

وبحث مابه همین جا ختم شد .ولی مگر می شد ، انگار هرچه سعی می کردم از اين افکار فرار کنم ، بیشتر کنجکاو 

لی انگار يک نقطه جذابیتی داشت و من تا بحال نديده بودم پسری در آن سن اينقدر از همه می شدم و ... نمی دانم و

فاصله بگیرد و به قول معروف خرجشو از بقیه جدا کنه ، نمی دانم ولی ناگهان ذهن و فکرم را فقط و فقط نام امیر پر 

نجات بده ، ونگذار دلم آلوده به گناه کرد و بس ... وای خدای من خودت به من کمک کن ومرا ازاين افکار شیطانی 

 شود و....

صدای سه تار رشته افکارم را از هم گسست و مرا به خود آورد . همان آقايی که زهرا گفته بود شروع به نواختن کرد 

 ، و بعد از چند لحظه شروع به خواندن کرد :

 عید است و آخرِگل و ياران در انتظار

 ی بیارساقی بروی شاه ببین ماه و مِ

 دل بر گرفته بودم از ايامِ گل ولی

 کاری نکرد همّت پاکان روزه دار
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 دل درجهان مبندوبمستی سؤال کن 

 از فیض جام و قصه ی جمشید کامکار

 جز نقد جان بدست ندارم شراب کو

 کان نیز بر کرشمه ی ساقی کُنم نِثار

 

ی حافظ می خواندم ، ولی برای من که شیفته ی شعرهای شعر زيبايی بود و مطعلق به حافظ بود ، من هم گهگدار

سهراب و فروغ بودم ، شنیدن و خواندن شعرهای شُعرای ديگر مانند نوايی زود گذر بود . با صدای دست زدن 

 صدای سه تار نیز قطع شد و فروغ کنار گوشم گفت :

 کجايی دختر ؟ از وقتی اومديم رفتی تو خودت ! -

 با لبخندی گفتم :

 نه بابا ، فقط صدای اين آقای ، راستی اسمش چی بود ؟ -

 آقای محمدی . -

 آهان... صدای اين آقای محمدی اينقدر قشنگ بود ، که يه لحظه رفتم توی فکر . -

 فروغ با شیطنت پرسید :

 چه فکری ؟ -

که چطوره که ما هم از اين به  فکر بد نکن بابا ، من هم مثل تو همچین از مردا خوشم نمی ياد توی فکر اين بودم -

 بعد توی اين مجالس بیشتر شرکت کنیم .

آره موافقم ، البته فرزاد قبالً يه همچین مجالسی رفته بود و يه چند باری هم به من گفته بود، ولی من فکرمی کردم  -

 خیلی مسخره است، که يه عده ايدور هم جمع بشوند و همین شعر بخونند .

 می کردم آهسته بخندم ، گفتم :در حالی که سعی 

 میدونی فروغ ، البته ببخشید و ، ولی تو و فرزاد ، مثل دو تا سیبی هستید که کنار هم باشند . -

 فروغ نیشگونی از بازوام گرفت وگفت :

تو ديگه ساکت ، جوری حرف میزنه انگار تا حاال صد بار توی اينجور جلسات شرکت کرده ، هرکی ندونه من که  -

 می دونم تو هم دفعه ی اولته !

 و باز هم خنده های من بود که حرص فروغ را بیشتر در می آورد . محمد و مهران به طرف ما آمدند و مهران گفت :

 خانم ها خواهش می کنم از خودتان پذيرايی کنید . -

 چشم ، خیلی ممنون ! -

 

 :وقتی مهران از ما دور شد ، محمد کنار ما نشست و گفت 

 خوب دختر خانم ها راحت که هستید ؟ -

 بله ، شما مطمئن باشید ! -

 راستی آقا محمد ، اين جلسات چه مواقعی برگزار میشه ؟ -

 چطور ؟ -
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 آخه واقعاً جالبه ، و من که حسابی مشتاق شدم ! -

 خوب راستش مهران اينا ، ماهی يکبار و بعضی مواقع حتی هر هفته . -

 و فال حافظ هم می گیری ؟راستی محمد ت -

 اِی ... يه چیزايی سرم میشه ! -

 میشه به من هم ياد بدی ؟ -

 مگه بلد نیستی ؟ -

راستش من بیشتر شعرهای سهراب و فروغ می خونم ، البته شعرهای شاعرهای ديگرو هم می خونم ، ولی خوب تا  -

 حاال دنبالشو نگرفتم ! خوب حاال ياد میدی ؟

 م که زياد بلد نیستم ، ولی باشه هرچی بلدم رو بهت ياد میدم !راستش من ه -

 ممنون . -

دوباره جوانهای مجلس در گوشه ای جمع شدند و داشتند سربه سر مهران می گذاشتند ، که مهران با حالت التماس 

 گفت :

 محمد کمک کن ، اينا منو محاصره کردند ! -

 محمد با خنده گفت :

 اما مثل اينکه بايد برم کمک دوستم . پس با اجازه !ببخشید خانما ،  -

 و من با لبخند گفتم :

 پس زود باشید ، چون من نمی خوام مهمونی امشب خراب بشه . -

محمد به جمع پیوست و دوباره صدای خنده بلند شد ،فروغ با قیافه ای که مثالً ناراحت است و حسرت چیزی را دارد 

 گفت :

 خدا شانس بدهد ! -

 به چشمانش نگاه کردم ، شیطنت از چشمانش می باريد ، با خنده ای که سعی 

 

 درپنهان کردنش داشتم ، گفتم :

 پیش کش ! -

 نه... نه... اصالً نمیشه ، تو که میدونی من اگه بمیرم هم حاضر نیستم ، عشق دوستم و بدزدم . -

 واقعاً ؟! -

 دنیا باشه ، راست گفتم . به جون تو که می خوام ، تو نباشی ولی -

اين دفعه هیچ کدام نتوانستیم، جلوی خنده يمان رابگیريم و زديم زير خنده ،با آمدن زهرا و آنا جمع ما کامل شد و 

ديگر کسی نمی توانست ما را از هم جدا کند يا جلوی خنده ی ما را بگیرد ، هرچند که صدای ما در صداهايی که بود 

ر به ما توجه ای نداشت . نگاهی به آنا انداختم ، دختر زيبايی بود ، نسبتاً هم قد بوديم و گم شده بود و کسی ديگ

اندام باريک و بلندش در آن لباس شب ياسی رنگ بیشتر خودنمايی می کرد ، و صورتی مهتاب گونه که برق چشمان 

ی کوچک که رژ سرخ رنگی سیاهش طرف مقابل را جذب می کرد و ابروانی تمیز شده و بینی ای متوسط و لبان

زيبااش کرده بود ، موهای سیاهش از زير شال حرير ياسی اش خودنمايی می کرد و وقتی می خنديد ، زيباترمی شد ، 
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برادرش هم تقريباً همین شکل است ، فقط با تفاوت اينکه رنگ چشمان و موهايش قهوه ای تیره است و بقیه اندام 

ه تر است . همه در حال گفت و گو بودند ، که دکتر همه را ساکت کرد و وقتی صورتش مردانه تر و هیکلش چهارشان

 سکوت بر همه جا حکم فرما شد گفت :

امیدوارم پذيرايی کامل بوده باشه و تا حاال به همه خوش گذشته باشه . حاال اگه اجازه بديد امیر جان يکمی ويلون  -

 یانو بزنه تا بريم سراغ کار همیشگیمون !بزنه تا کمی فضای مجلس عوض بشه و بعدش دخترم پ

همه برای دکتر دست زدند و همه ی نگاه ها به سوی امیر چرخید ،امیر از دکتر تشکر کرد و بعد از چند لحظه شروع 

به نواختن کرد ، با برخوردبا تارهای ويلون صدای خشنی بلند شد ، ولی کم کم نرم شد و صدای زيبايی فضارا پر کرد 

ک قلب شکسته ، يک دل با هزاران غم که در درون پنهان کرده وهزاران حرف نگفته و .... هزاران دلتنگی ، صدای ي

 ديگر که شنونده ای نداشت تا به پای صحبتش بشیند ، 

 

در صدای سازش يک غم بود ، يک غم خیلی بزرگ ، غم يک جدايی ! وقتی می نواخت ، انگار فرياد می زد : ) خدايا 

چرا بین اين همه انسان برای من بايد اين اتفاق می افتاد و من تنها بشوم ، خدايا بگوچرا... چرا. (ناگهان به چرا من ، 

ياد چشمهايش افتادم ، آن چشمان غمگین و نگاه اشک آلود که با حسرت به اطراف نگاه می کرد و کسی نبود که به 

کرد و همه برای کمکش فقط اشک می ريختند ، ولی او کمک کند و حاال با سازی که در دست داشت طلب کمک می 

 کسی نبود که به او کمک کند . 

سرم را بلند کردم و نگاهی به اطراف نگاهی کردم ، همه سرشان پايین بود و نمِ اشکی چشمانشان را خیس کرده بود 

می که دور از هر غمی است و ، نگاهی به خود امیر انداختم ، چشمانش را بسته بود و در عالمی ديگر می نواخت ، عال

جدايی در کار نیست و شايد اگر من هم بودم دوست داشتم بنوازم تا وقتی که يا اين ساز بر تمام غم ها چیره شود و 

يا غم ها اين ساز را ازبین ببرند . ناگهان چشمانش را باز کرد و نگاهش با گوشه ای از اتاق برخورد کرد ، مسیر 

آری بايد حدس می زدم ، او کسی جزء آنا نبود ، ولی مگر چه غمی بايد در اين عشق باشد ، نگاهش را دنبال کرد . 

آيا آنا عاشق کسی ديگر بود ولی نه چون در میان مهمانی متوجه ی نگاههای گاه و بی گاه آنا که بر امیر ثابت می 

قطع شد و همه شروع به دست زدن ماند شدم و حاال اين آهنگ غم انگیز همه چیز را بهم می ريخت . صدای ويلون 

کردن ، اشک هايم را پاک کردم که چشمم به فروغ افتاد ، هنوز اشک در چشمانش حلقه زده بود و هرزگاهی قطره 

ای از چشمانش به گونه اش می نشست . شیطنتم گل کرد و خواستم ، کمی از آن حالت بیرونش آورم . کمی بر روی 

 و کنار گوشش گفتم :مبل جابجا شدم و به او چسبیدم 

حاال ، هرکی ندونه فکر می کنه ، تو يه استاد موسیقی يا يه آدم احساساتی هستی که با شنیدن اين آهنگ اينطوری  -

 اشک می ريزی بدبختا نمی دونند که تو حتی از يه نت ساده هم سردر نمی ياری .

 فروغ دستش را مشت کرد و به بازويم زد و گفت :

 لی سرت میشه !نه که تو خی -

 

 از تو که بیشتر می دونم . -

 نه بابا ! -

 به جون تو ! -
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 به جون خودت ، بچه پررو ! -

 در حالی که می خنديدم گفتم :

 خوب ، خوب بابا ، حاال چرا می زنی ! اصالً تو استاد موسیقی هستی ! خوب شد ؟ -

از اين حرفا نزنی که مجبور میشم تو رو به يک موجود  خوب حاال اين شد ، يه چیزی ! يه وقت جلوی کسی ديگه -

 زشت تبديل کنم .

 نه ... خواهش میکنم سرورم من و به يک موجود زشت تبديل نکنید ، قول میدم ديگه تکرار نشه ! -

 ناگهان من و فروغ به هم نگاهی کرديم و شروع کرديم به خنديدن و فروغ در حالی که می خنديد گفت :

 يناز خالی وگرنه تا حاال هزار بار گفته بود :)بچه ها يواش تر تو رو خدا همه دارند نگامون می کنند .(جای پر -

 آره واقعاً جاش خیلی خالیه . -

 میدونی ،اگه بود وقتی امیرآقا ويلون می زد چی می گفت ؟ -

 نه چی می گفت ؟ -

 در حالی که قیافه ای احساساتی به خود می گرفت ، گفت :

به قول پری جون : ) بچه ها نمی دونید وقتی اين آهنگها را می شنوم ، چطوری احساساتم برانگیخته میشه و يک  -

 لحظه احساس می کنم اين غم ها و شادی های منه که به صورت يه آهنگ داومده ! (

 در حالی که می خنديدم گفتم :

 اين طوری بلبل زبونی بکنی ! صبر کن فروغ خانم ، ببینم فردا هم می تونی جلوی پری -

 خیلی بیشعوری شیرين ، آخه توکه خودت داری می خندی ! -

 خواستم چیزی بگويم که صدايی از پشت سر گفت :

 

 نگران نباشید ، فردا جمعه است و کسی چیزی نمیگه ! -

،  ، نمی دانستم چه بگويممن و فروغ با تعجب به پشت سرمان نگاه کرديم و من در کمال تعجب ديدم که امیر است 

 اما فروغ گفت :

 شما که نمی دونید اين اگه فردا زنگ نزنه و به دوستمون چیزی نگه می میره . -

 به فروغ چشم غره ای رفتم و گفتم :

 اِ ... فروغ چرا دروغ می گی ! -

ا دور شد ، دوست داشتم فروغ داشت می خنديد که فرزاد صدايش زد و با عذر خواهی از ما دور شد ، وقتی از م

 کنجکاوی ای که تا آن لحظه داشتم از بین برودو در اين فکر بودم که چه بگويم ، که امیر گفت :

 می تونم بپرسم کالس چندم هستید ؟ -

 با لبخند گفتم :

 سوم دبیرستان هستم . -

 و چه رشته ای ؟ -

 علوم تجربی . -

 موفق باشید . -
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 ممنون . -

 بینمان سکوت برقرار شد ولی من که می خواستم باالخره سراز اين راز بردارم گفتم : و دوباره 

 خانواده ی شما توی اين مهمونی شرکت نکردند . -

 ناگهان غم بزرگی چهره اش را فرا گرفت و با صدای بغض آلودی گفت :

 خانواده ی من در قید حیات نیستند . -

 م ، گفتم :در حالی که سرم را زير می انداخت

 متأسفم . -

 مرسی . -

 با اين حال دوست داشتم بدانم خانواده اش چگونه مرده اند و با هزار کلنجاری که 

 باخود رفتم ، باالخره گفتم :

 

 ببخشید ، ولی می تونم بپرسم چطوری فوت کرده اند ؟ -

ام را ازم گرفت ، پدرم ، مادرم و خواهر  توی زلزله ی رودبار بود که اون زلزله ی لعنتی همه خانواده 68سال -

سال ام بود و ياسمین فقط 4کوچکترم که اگه زنده بود ، اآلن بايد هم سن و سال شما بود . راستش من اون سال فقط

سالش بود و از وقتی بدنیا اوده بود شادی راهمراه خودش به خونمون آورده بود ، ولی آنشب يه جور ديگه بود ، 1

ی می کرد و آروم نمی گرفت ولی خوب اون که نمی تونست بگه قراره چه اتفاقی بیفته و باالخره خوابید مدام بی قرار

، ولی نیمه شب بود که زمین زير پامون شروع به لرزش کرد ، من و پدرم وقتی به حیاط رسیديم ، منتظر بوديم که 

ريخت و مادرم روی ياسی خم شد تا صدمه  مادرم هم بیاد ولی همین که مادرم توی چارچوب درظاهرشد ديوار فرو

ای به اون وارد نشه و پدرم به سمت خونه دويد تا مادرم وياسی رو نجات بده ولی ديگه هیچ کدومشون بر نگشتند ، 

هر چی التماس کردم که بزارند برم کمکشون هیچ کس توجه ای نمی کرد ، تا اينکه خانواده ی عمه ام اومدند و 

ادر و پدرم رو از زير آوار بیرون کشیدند ولی هرچی گشتند جنازه ی کوچولوی ياسی رو پیدا باالخره جنازه ی م

نکردند و همون جا بود که از خدا با اون سن کمم خواستم خواهرم رو به من برگردونه و به خدا قول دادم ، هر وقت 

وار ا بشه و همه گفتند زير همون آبزرگ شدم دکتر بشم و به همه کمک کنم ، ولی مثل اينکه قسمت نبود ياسی پید

دفن شده ، ولی من باور نکردم و همیشه منتظر آمدنش هستم و امشب هم که شما اومديد يه لحظه فکر کردم ياسی 

اومده آخه ياسی هم چشمای درشت وبه رنگ چشمان شما داشت و ترکیب صورتش مثل شما بود و برای همین بود 

آرزوم رسونده ، ولی خوب امیدوارم هر جا که هست با اينکه از هم دور هستیم که يه لحظه فکر کردم خدا منو به 

 ولی خوشبخت باشه .

سکوت غم انگیزی بینمان برقرار بود ، سرم را باال گرفتم و به او نگاه کردم اشکی چشمانش را شفاف کرده بود و من 

نش معصومیت خاصی موج می زند و تازه متوجه شدم که رنگ چشمان او هم همرنگ چشمان من است و در چشما

 اين اشک معصومیتش را بیشتر کرده است ، امیر به من لبخندی زد و گفت :

 ببخشید اگه شما رو هم ناراحت کردم ولی خوب نمی دونم چرا امشب هوس -
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د ديکردم با يکی درد و دل کنم و يه احساسی به من گفت به شما بگم ولی خوب از اينکه به دردودلم گوش کر

 ممنونم و يه بار ديگه میگم اگه ناراحتتون کردم ببخشید . 

نه خواهش می کنم اين چه حرفیه اصالً ناراحت نشدم ، بلکه خیلی هم خوشحال شدم که به حرف هاتون گوش  -

کردم و می خواستم بگم اگه ناراحت نمیشید و من و خواهرتون براتون فرقی نمی کنه من رو به جای ياسی خواهر 

 دتون بدونید . خو

 واقعاً می تونم ؟ -

 اگه ناراحت نمی شید ! -

 نه که ناراحت نمیشم بلکه خیلی هم خوشحال میشم . -

 هر دو به روی هم لبخند زديم ، که محمد از اون طرف سالن داد زد :

 خوب حاال اگه ان شاءا... درد و دلتون تموم شد ، بیا يکم اينطرف . -

 ل کن شیرين خانم و من مطمئنم اگه يه بار ديگه دعوت بگیريم ، شیرين خانم میترسه بیاد .آره بابا ، بیا و -

 با اين حرف مهران همه ی پسران خنديدند و من برای تالفی گفتم :

 و اگه امیر آقا هم نباشند ،من از ترس بودن شما نمی يام . -

 با اين حرف من همه خنديدند و مهران گفت :

 د نکنه شیرين خانم يعنی من اينقدر ترسناکم ! خوب يه دفعه بگید ديو دو سر و همه رو راحت کنید . دست شما در -

 نه منظورم اين نبود . -

 امیر در حالی که از من دور می شد گفت :

 بهتره برم پیششون وگرنه دوباره يه چیزی میگه ، با اجازه . -

وخی و خنده جای غم و غصه رو گرفت . آن شب آناهیتا پیانو زد و بارفتن امیر ، فروغ به پیشم آمد و دوباره ش

دوباره من را به سرزمین روياها برد ، آقای دکتر هم کتاب حافظ را باز کرد و فالی گرفت و شايد همین فال پلی باشد 

ظی من تا من هم شیفته ی حافظ شوم و باالخره نیمه های شب شد که همه آماده ی رفتن شدند و هنگام خداحاف

 متوجه ی نگاه مهربان امیر شدم و با لبخند خداحافظی کردم و بعد

 

از خداحافظی از فروغ و فرزاد راهی خانه شديم ، تا خانه همه ی بحث ها در مورد جشن بود هر کس از جايی حرف 

ه بود و می زد و هیچ کس متوجه ی طوالنی بودن راه نشد ، وقتی به خانه رسیديم ، خانه در سکوت فرو رفت

کوچکترين صدايی نمی آمد و هر کدام با شب بخیر به سوی اتاقش به راه افتاد . وقتی لباسهايم را عوض کردم ، بر 

روی تخت دراز کشیدم و دست هايم را زير سرم قالب کردم و خاطرات آن شب را برای خودم مرور کردم و ناگهان 

ش در اتاقم پیچید و به ياد چشمان معصوم و ياد آن خاطرات احساس کردم امیر دوباره دارد ويلون می زند و صداي

تلخش افتادم و از اعماق قلبم از خدا خواستم ياسی را به امیر برگرداند و در جايی با هم روبه رو کند و غم اين همه 

را سال دوری در دور دست ها به فراموشی سپرده شودو... در همین فکرها بودم که نمی دانم کی خواب چشمانم 

 ربود . 
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صبح زود از سروصدای آرمین و بقیه بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورتم و مرتب کردن لباسم به سمت پايین 

 رفتم . همه در حال خوردن صبحانه بودند که من با صدای بلندی گفتم :

 سالم ، صبح همگی بخیر ! -

به من سالم کردند وباعث شد تا بار ديگر خدا را برای اينکه مرا در خانواده  همه ی نگاه ها به سمت من چرخید وهمه

 ای به اين خوبی آفريده بود سپاس گويم . در کنار پدر نشستم و مشغول صبحانه خوردن بودم که عمو گفت :

 خوب ، عمو جون ديشب خوب بود ؟ -

 بد نبود ! -

چون زهرا در طرف مخالف محمد و علی نشسته بودبا زيرکی به او  محمد و علی و زهرا با تعجب به طرفم برگشتند و

چشمکی زدم وزهراپی به نقشه ام برد و برای اينکه جلوی خنده اش را بگیرد سرش را زير انداخت و مشغول صبحانه 

 خوردن شد ، ولی محمد دست بر نداشت و گفت :

 رو تو برم تازه بد نبود ؟! -

 ود گفت :زهرا همانگونه که سرش زير ب

 آخه با کارايی که شما کرديد و بودن شما مگه میشد خوش گذروند ؟ -

 مثالً شما بگید که ما چکار کرديم ؟ -

 واقعاً بگم ؟ -

 بله بگو بلکه ماهم روشن بشیم ! -

 خیلی خوب ، مثالً فراموش کاری شما درباره ی خريد گل ، دومیش ... -

 نت گفتم :زهرا نگاهی به من کرد و من با شیط

و دومیش اينکه شما به من گفتید بلديد فال حافظ بگیريد ولی من از زهرا شنیدم که شما حتی درخوندن يه بیت  -

 شعرهم درعجبید چه برسه به فال وسومیش 

 

 اينکه ...

 محمد به میان حرفم آمد و گفت :

 زهرا به تو گفته که من نمی تونم يه بیت شعر بخونم ؟ -

 بله ! -

 خیلی خوب ، برای اينکه ثابت کنم دروغ نگفتم ، حاضرم همین جا در حضور همه يه فال حافظ بگیرم .  -

 ولی خیلی شرمنده آقا محمد چون ما ديوان حافظ نداريم ، اما ... -

 اما چی ؟ -

 اما اگر خواستی فال ديگه ای مثل فال نخود بگیری مطمئن باش يه عالمه نخود داريم ، -
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حرف من همه به خنده افتادند و ناگهان همانگونه که می خنديدم به محمد نگاه کردم ، احساس کردم از اينکه  با اين

 جلوی همه دستش انداخته بودم عصبانی شده برای همین گفتم :

ولی از شوخه گذشته ديشب يکی از بهترين شبهای عمرم بود و همینجا از زهرا جون و محمد متشکرم که من را از  -

 با دنیای موسیقی و شعر بیشتر آشنا کردند .

وقتی حرفم تمام شد با همان لبخند به محمد نگاه کردم و او هم درجواب به رويم لبخند زد و من فهمیدم که از 

ديگرازدستم ناراحت نیست . آنروزطبق قولی که آرمین داده بودم او را به پارک بردم و آنروز هم با تمام خوبی 

دردفترچه ی خاطرات محرمانه ام يکی از بهترين روزهای زندگی ام به صورت نوشته در آمد . صبح هايش تمام شدو

بیدار شدم و با اکراه برای مدرسه آماده شدم و بعد از خداحافظی همراه پدر به سوی مدرسه براه  03/6ساعت 

ه شد و در حالی که برايم دست تکان افتاديم ، وقتی داشتم با پدر خداحافظی می کردم فروغ هم از ماشین فرزاد پیاد

 می داد ، به طرفم آمد و وقتی به من رسید گفت :

 سالم  -

 سالم خوبی ؟ -

 آره ، راستی شیرين وقتی پری رو ديدی شروع نکنی ! -

 

 چی رو ؟ -

 همون بحث های جشن رو ! -

 در حالی که می خنديدم گفتم :

 آهان ! -

 نمیگی و وگرنه خودم خفت می کنم ! آهان و زهرمار ، هیچی بهش -

 چشم هیچی نمی گم اصالً الل مونی میگیريم خوبه ؟ -

 کاش که الل مونی بگیره و ما از دستت راحت شیم ! -

 مواظب حرف زدنت باش آ ! -

 چشم ، چشم . ببخشید ! -

رسید بعد از کلی سالم و احوال  باالخره وارد مدرسه شديم و با ديدن پريناز برايش دست تکان داديم و وقتی به ما

 پرسی پريناز گفت :

 راستی بچه ها پنجشنبه شب چطوری بود ، خوش گذشت ؟ -

 تا من خواستم حرف بزنم فروغ گفت :

 می خواستی چطوری باشه مثل بقیه ی مهمونی ها ! -

 نه ، می خواستم بدونم کی و ديديد ، چی شنیديد و... از اين چیزا ديگه . -

 پری جون خیالت راحت نه کسی روديديم ، نه چیزی شنیديم ، راستش و بخوای جاتم خیلی خالی بود .نه  -

با اين حرف فروغ من زدم زير خنده و مگر ديگرمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم ، ولی وقتی فروغ به من چشم 

 دست بردار نبود برای همین گفت : غره ای رفت فوری دستم را جلوی دهانم گذاشتم و ديگر هیچ نگفتم ولی پری

 شما دو نفر داريد يه چیزی و از من پنهون می کنید ياال حرف بزنید ببینم ! -
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 فروغ در حالی هول شده بود گفت :

 نه بجون پری چیزی نیست که ، مگه نه شیرين ؟  -

 من درحالی که سعی می کردم خنده ام را مهار کنم ، گفتم :

نیست پری جون من ياد يه اتفاقی توی جشن افتادم برای همین خنده ام گرفت ، حاال بعداً برات راست میگه چیزی  -

 میگم !

 

 با اين حرف من فروغ گفت :

 صبرکن ببینم ، کدوم ماجرا رومی خوای بگی ؟ -

 همون که نشسته بوديم و داشتیم در مورد مهمونی صحبت می کرديم که تو گفتی ...  -

 حرفم آمد و گفت :فروغ به میان 

 آهان ، آهان ، همون که من يه دفعه گفتم ... گفتم بلدم فال حافظ بگیرم ؟! -

 آره ،همون . -

 پرينازنگاه مشکوکی به ماانداخت و فروغ برای اينکه ديگر سؤالی نپرسد گفت:

 خوب بريم ، اآلن کالسمون شروع میشه ! -

 گفت : خواستیم داخل کالس شويم که فروغ کنار گوشم

 شیرين دوباره حرفی نزنی وگرنه حسابت و میرسم . -

نمی دانم ولی اين عادت بچگی ام بود که اگر به من می گفتند که اين کار را انجام نده دوست داشتم انجام دهم . 

باالخره داخل کالس شديم ، بعد از آمدن آقای همت دبیر فیزيک ، آن بحث را به فراموشی سپردم و محو درس 

شیرين تو روخدا راستش و بگو اونجا چه اتفاقی »ده بودم که پری کاغذی زير دستم گذاشت روی آن نوشته بود:ش

چون خدا را قسم داده بود نمی توانستم دروغ بگويم برای همین حرفهايی که فروغ به شوخی زده بود را « افتاد ؟

حرفها را از روی شوخی زده و در ضمن من هم او  نوشتم و در آخر اضافه کردم که فروغ قصد بدی نداشته و فقط اين

 را در اين کار همراهی کردم . کاغذ را جلوی پری گذاشتم آرام شروع به خواندن کرد که ناگهان آقای قاسمی گفت :

 خانم يوسفی اون آخر چه خبره ؟ -

 سريع از جايم بلند شدم و گفتم :

 هیچی آقا ! -

 می کنید . پس اون کاغذا چیه که رد و بدل -

 سرم را زير انداختم و گفتم :

 ببخشید . -

 

 ديگه تکرار نشه ! -

 با اين حرف او سر جايم نشستم و گفتم :

 وای ، نزديک بود از ترس غش کنم . -

 فروغ چشمکی به من زد و گفت :
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 نترس ، بزار به وقتش حسابشو میرسیم . -

 می رسید برای همین به فروغ گفتم :نمی دانم چرا ولی انگار آن زنگ به پايان ن

 مثل اينکه اين زنگ لعنتی نمی خواد تموم بشه ؟! -

 میخوای يه کار کنم که زودتر بگذره ؟ -

 چی کار ؟ -

 نگاه کن ! -

 فروغ از جايش بلند شد و گفت :

 ببخشید آقا ؟ -

 آقای همت به طرف فروغ برگشت و گفت :

 سؤالی داريد خانم سالک ؟ -

 بله آقا يک مسئله هست که من نمی تونم حل کنم اگه اشکالی نداره اون و برام حل کنید .  -

 بسیار خوب صورت مسئله را به من نشان دهید تا برايتان آنرا حل کنم . -

 چشم .  -

 فروغ مدتی در کیف و کتاب هايش را گشت و باالخره گفت :

 گه اشکالی نداره بیام و بنويسم .نیست آقا ،ولی من صورت مسئله روحفظ هستم ا -

 اشکالی نداره . -

فروغ به پای تخته رفت و حدود پنج دقیقه ای يک مسئله ی بسیار طوالنی نوشت و بعد گچ را کنار گذاشت و رو به 

 آقای همت گفت :

 تموم شد .  -

 خانم سالک شما مطمئن هستید که اين يک مسئله است ؟ -

 است ؟!بنظر شما چیز ديگه ای  -

 

 نه ، ولی ... -

الس از ک« جلسه بعد مسئله را حل میکنم.:»هنوز حرف آقای همت تمام نشده بود که زنگ بصدا در آمد و او با گفتن 

خارج شد .هرسه به خنده افتاديم و بقیه با تعجب به ما نگاه کردند . چون آنروز آخرين روز در آن سال بود و فردا 

یالت نوروزی تعطیل می شد زنگ آخر معلم به همه اجازه داد تا اين لحظات آخرين راحت تمام مدارس به دلیل تعط

باشیم . و باالخره آن ساعت هم با تمام شوخی ها و خنده هايش به پايان رسید و زنگ خانه بصدا در آمد ، وقتی 

 داشتیم برای هم آرزوی سال خوبی را می کرديم ، پری رو به فروغ کرد و گفت :

 تی فروغ من به خاطر تمام غیبت هايی که پشت سر من توی جشن گفتید شما را می بخشم !راس -

 فروغ اول تعجب کرد ، ولی يکدفعه رو به من کرد و با حالت وارفته ای گفت :

 گفتی ؟! -

 از زير زبونم کشید ! -

 کیفش را بر سرم زد و گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

3 9  

 

 الهی من بی شیرين شم ! -

 يد گفت :پری در حالیکه می خند

 راست میگه فروغ به خاطر اصرارای من گفت . -

 فروغ با تعجب گفت :

 يعنی تو ناراحت نشدی ؟ -

 نه چرا بايد ناراحت بشم بلعکس خیلی هم خوشحال شدم ، چون به هر حال به يادم بوديد . -

خانه را در پیش گرفت ، بر سر دو بعد از اين حرف پريناز ، فروغ بسیار خوشحال شد و او را بوسید و بعد با من راه 

راهی کوچه هايمان که رسیديم ، از هم خداحافظی کرديم و من ادامه ی راه را مجبور شدم تنها طی کنم . وقتی به 

خانه رسیدم ، همه منتظر من بودند ،برای همین سريع تغییر لباس دادم و به کمک ديگران شتافتم ،آنروز هم غذا در 

 د ازاتمام غذا و تمیز کردنفضای گرمی خوردم .بع

 

خانه به اتاقم رفتم و به کارهای نیمه کاره ام پرداختم و تا نیمه شب نیمی از تکالیفی که معلمان برای تعطیالت 

عیدمان گفته بودند را به پايان رساندم . صبح ، ديرازخواب بیدار شدم ،وبعد ازخوردن صبحانه به کمک ديگران برای 

ین پرداختم ، کار همه در اين دو روز همین شده بود و به گونه ای سر هر کس به کاری گرم تزيین سفره ی هفت س

بود .آخرين شب سال را دور هم جمع شده بوديم که صدای زنگ در آمد ، همه با تعجب به هم نگاه کرديم و با صدا 

مین در را باز کرد دو سايه در در آمدن دوباره ی زنگ من و آرمین برای باز کردن در وارد حیاط شديم . وقتی آر

 تاريکی ظاهر شد ، يکی از آنها جلو تر آمد و گفت :

 مهندس رضا يوسفی هستم و عید هنوز نیامده را به شما تبريک عرض می کنم . -

 از خوشحالی فريادی کشیدم و گفتم :

 وای... رضا خودتی ؟! -

 نداختم و گفتم :آنقدر هیجان زده شدم که بی اختیار خود را در آغوشش ا

 دلم برات يه ذره شده بود . -

 من هم همینطر خواهر کوچولو ! -

 آرمین در حالی که در هوا دست می زد ، می گفت :

 داداش رضا اومده ، داداش رضا اومده ...! -

 رضا در حالیکه من را از خود جدا می کرد ، رو به دوستش کرد و گفت :

 امید و که حتماً يادته ؟ -

 کمی به چهره اش دقیق شدم و بعد گفتم :

 مگه میشه فراموش کنم ، مخصوصاً بعد از اون زمین خوردن جانانه ! -

 امید سرش را به زير انداخت و گفت :

 شما هنوز اون روز و يادتونه ؟ -

 رضا در حالیکه می خنديد گفت :
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می رفت ، يادته امید اون روز شیرين چقدر گريه کرد من هم اگه جای شیرين بودم تا عمر داشتم اون روز و يادم ن -

 ، جنابعالی هم يه کتک مفصل از مادرتان نوش جان کرديد .

 

احساس کردم امید کمی خجالت کشید ، برای همین آنها را به داخل دعوت کردم . رضا آرمین را در آغوش گرفت و 

 شانه به شانه با من و امید وارد خانه شد .

رزند خانواده است ، او پسری روشن فکر ، عاقل ، خوش رو و از نظر رفتاری و قیافه در رتبه ی اول قرار رضا اولین ف

دارد و می توان گفت يکی از تکیه گاههای من در زندگی رضاست .او دانشجوی سوم مهندسی است و هنوز يکسال 

وجود دارد . امید از کودکی با رضا بزرگ شده ديگر تا پايان درسش مانده است . میان او و امید رابطه ی صمیمانه ای 

و شايد همین دوستی بود که آنها را مانند دو برادر به هم نزديک می کرد ، درست يادم است وقتی من و امید با هم 

دعوايمان می شد رضا يه گوشه ای می ايستاد و به ما نگاه می کرد و وقتی از او سؤال می کرديم که حق با کدامیک از 

من بی طرفم ، چون اگه از شیرين دفاع کنم امید ناراحت میشه و اگه از امید هم طرفداری کنم :» می گفت  ماست

و من تا مدتی با امید قهر بودم تا امید يا رضا می آمدند و از من خواهش می کردند تا با آنها بازی کنم و .« همینجور 

بازی ها بود که امید من را بر روی چرخش سوار کرد و با دوباره بازی های کودکانه ی ما شروع می شد و در همین 

سرعت هل داد و من هم محکم زمین خوردم و اين اولین بار بود که ديدم رضا سر امید فرياد کشید و من را که گريه 

می کردم در آغوش گرفت و سعی در آرام کردنم بود ، تقريباً تا دو روز با امید قهر بودم ولی او دست از تالش 

اه...َ دختر تو چقدر لجبازی يه :»برنداشت و هرروز به من سر می زد ولی من با او صحبت نمی کردم تا يکروز گفت 

ی با هراس به او نگاه کردم ول.« حرفی بزن و بگو که با من آشتی هستی وگرنه همین حاال میرم و ديگه بر نمی گردم 

ولی سال سوم دبیرستان امید و خانواديشان « نه بخشیدمت !  »سريع گفتم : « برم؟:» هیچ نگفتم و او دوباره گفت 

بخاطر شغل پدرش به شیراز نقل مکان کردند و بعد از يکی دوبار تماس ديگر خبری از آنها نشد . تا اينکه رضا و او 

ن آ در يک دانشگاه قبول شدند و دوباره دو دوست به هم رسیدند و آن سال هم به اصرار رضا ، امید تصمیم گرفت

سال رادرکنارما تحويل کند.آن شب باآمدن رضاخانه حال و هوای ديگری گرفت ، او با گفتن جُکهای بامزه همه را به 

 خنده وا می داشت .

 صبح زودهمه بیدارشدند و هرکس به کاری مشغول شد . همه با ظاهری آراسته دور 

 

گ سال نو از تلويزيون بلند شد ، همه به هم سفره ی هفت سین نشستند وشروع به دعا خواندن کردند که آهن

تبريک گفتند . پدر قرآن را باز کرد و از میان آن به هر کس عیدی داد و آرزو کرد که آن پول برای هر کس برکت 

داشته باشد . همه در حال صحبت بوديم که محمد هدايايی را مقابل هر کس گذاشت و با اين کارش همه را خوشحال 

دو اش را باز کردم يک ديوان حافظ و فروغ فرخزاد و يک پوستر که چهره ی دختری زيبا را نشان می کرد ، وقتی کا

 دادو پايین صورت او شعری نوشته بود. رو به محمد کردم و گفتم :

 با اينکه قشنگه اما تو هنوز به من يه هديه بدهکاری ! -

 محمد با تعجب گفت :

 هديه ؟! -

 ده باشی ، هديه ی مسابقه ی سکوت و میگم !امیدوارم فراموش نکر -
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 آهان ، ولی خوب شیرين ... -

 با قیافه ی مظلومی گفت :

آخه هرچی پول تو قولکم و داشتم برای بقیه هديه خريدم ، حاال نمیشه همینا رو هم به عنوان عیدی هم اون جايزه  -

 قبول کنی .

 خیلی خوب چون پسر خیلی خوبی هستی قبوله . -

 اين حرف من علی گفت : با

 خوب پس کادوی من رو هم باز کن . -

کادو ام را باز کردم ، کادوی او يک گردنبند و يک دستبند و يک جفت گوشواره بود که با الماس های کوچک تزيین 

م . شده بود و چشم هر بیننده ای را خیره می ساخت. هر دو هديه را دوست داشتم و از هر دو نفر آنها تشکر کرد

ناگهان امید از جايش برخواست و با کیف دستی اش به جمع ما باز گشت و از داخل آن به هر کس هديه ای داد و 

وقتی نوبت به من رسید جعبه ای کادوپیچ شده را به طرفم گرفت . آنرا با ذوق باز کردم و وقتی چشمم به هديه افتاد 

 بسیار هیجان زده شدم و با ذوق گفتم :

 لی قشنگه !ممنون خی -

 خواهش می کنم ، قابل شما را نداره . -

 

هديه اش گوئی بود که در داخلش خانه ای بود که برف رويش را پر کرده بود و وقتی تکانش می داديم به مدت چند 

 سدقیقه آهنگی غمگین و نور پخش می کرد . بعد از گرفتن هدايا به اتاقم رفتم و گوی امید را باالی تختم ، و سروي

علی را داخل کمد و کتابهای حافظ و فروغ را داخل قفسه ی کتابهايم ، فقط مانده بود پوسترش هرجايی از ديوار را 

نگاه می کردم جای مناسبی برايش نمی يافتم ، روی تختم نشستم که به ذهنم رسید آنرا روی ديوار جلوی تختم 

وقتی پوستر را به ديوار زدم به کمک ديگران شتافتم و  بزنم تا هروقت از خواب بلند شدم شعرش را يه ياد آورم .

ظهر را نشان می داد ، رضا هم به عنوان عیدی همه را به يک ناهار خوشمزه  12وقتی کارها به پايان رسید که ساعت 

در رستوران و يک فیلم در رستوران دعوت کرد . همه با پیشنهادش موافقت کردند و به سوی رستوران به راه 

ند . وقتی داخل رستوران شديم غذا سفارش داديم و بعد از آوردن آن به خوردن مشغول شديم . در حال افتاد

صحبت با زهرا بودم که متوجه شدم علی غمگین است و دارد با غذايش بازی می کند ، با اين حال توجهی نکردم و به 

 7يشاوندان خود رفتند و قرار گذاشتند که ساعت صحبتم با زهرا ادامه دادم . هنگام عصر هر خانواده ها به ديدار خو

جلوی سینما قدس باشند . وقتی فیلم را ديديم به يک رستوران سنتی رفتیم و نیمه شب بود که به خانه بازگشتیم و 

آن روز با همه ی خوبی ها و خوشی هايش به پايان رسید و من هنگام خواب دعا کردم که تمام روزهای آن سال 

 به خوبی سپری گردد . مانند امروز 
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سرمايی که به اتاقم هجوم آوردو خواب را از سرم پراند ، پتو را به دور خود پیچاندم و به طرف پنجره رفتم تا آنرا 

ببندم که ديدم علی بر روی سکوی باغچه نشسته است ، پنجره را بستم و به طرف حیاط دويدم ، چند پله به صحن 

 ايین رفتم و گفتم :حیاط را با آرامش پ

چرا اينجا نشستی سرما می خوری ، در ضمن اين همه سنگ پرت می کنی هم سنگهای باغچه تموم میشه و هم  -

 صحن حیاط کثیف میشه !

ناگهان علی سرش را باال آورد . علی آن علی سابق نبود ، موهايش بهم ريخته و ژولیده بود و چشمانش مانند دوکاسه 

ه شد بود . در نگاهش چیزی بود که من آنرا درک نمی کردم . از جايش بلند شد و و با حالتی ی خون به من خیر

 سرد و با نگاهی بی تفاوت گفت :

حال من به تو هیچ ربطی نداره ، در ضمن اگه حیاط کثیف شد مطمئن باش خودم تمیز می کنم و از شما هم کمک  -

 م برام دلسوزی کنی ، فهمیدی ؟!نمی خوام و در آخر هم بگم که ديگه دوست ندار

می خواستم دلیل اين حالت و اين حرف ها را بپرسم که علی با بی تفاوتی از کنارم رد شد و من را با هزاران سؤال 

مگر من چه کاری » تنها گذاشت . به طرف اتاقم دويدم و خود را بر روی تختم انداختم و در زير لب زمزمه کردم : 

 « سزاوار اين همه تحقیر و درد و رنج بودم ؟  انجام داده بودم که

روز بین من و علی هیچ صحبتی رد و بدل نشد و حتی اگر من در جمع نشسته بودم يا علی شرکت  5از آن روز تا 

نداشت يا اگر می آمد من از جمع عذرخواهی می کردم و آنجا را ترک می کردم . بدون توجه به اينکه علی در جمع 

سالن رفتم و وقتی او را ديدم که ديگر دير شده بود و من با اکراه بر روی مبل کنار مادر نشستم .  نشسته است به

 امید خطاب به من گفت :

 شیرين خانم ديگه تو جمع نیستید ، نکنه از هم صحبتی با ما لذت نمی بريد ؟ -

 

 ردم .اختیار داريد ، فقط يه چند روزی بود که داشتم به درسام رسیدگی می ک -

 مادر رو به من کرد و گفت :

 شیرين مامان جون ، میری چندتا لیوان چای برای جمع بیاری . -

 چشم ، با اجازه .  -

داخل آشپزخانه رفتم و به تعداد نفرات در داخل سینی لیوان گذاشتم و قندان را پر از قند کردم و خواستم قوری را 

اهی شدم حدس زدم که رضاست، برای همین بدون اينکه به پشت سرم از آب جوش پر کنم که متوجه ی سنگینی نگ

 نگاه کنم گفتم:

داداش رضا هنوز هم اين عادت و کنار نگذاشتی که وقتی يه خانم داره کاری انجام میده نبايد بهش خیره بشی و  -

 حواسش و پرت کنی .

ز ی لبخند روی لبانم خشکید و بی اختیار قوری اقوری پر شد ، شیر سماور را بستم و با لبخند برگشتم ، با ديدن عل

دستانم رها شد ! تمام چای ها بر روی پايم ريخت و فريادم به هوا برخواست، همه به سوی آشپزخانه آمدند . به 

کمک رضا سوار ماشین شدم و به سوی بیمارستان حرکت کرديم ، در تمام راه بی صدا اشک می ريختم .دکتر وقتی 

وختگی تشخیص داد و گفت که پايم را کرم سوختگی بزنند و با باند ببندند و در آخر اضافه کرد که پايم را ديد س

 اگر پايم را کمتر روی زمین بگذارم بهتر است .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

4 3  

 

بود ، با کمک مادربه اتاقم رفتم و بعدازخوردن  7حدود يک ساعت کارمان طول کشید و وقتی رسیديم حدود ساعت 

 ای درچشمان خواب آلودم را باز کردم و گفتم :داروهايم خوابیدم. با صد

 بفرمايید .  -

 رضا با لبخند و با دسته گلی از نرگس و رز مشکی وارد اتاقم آمد و گفت :

 سالم آبجی کوچیکه ! -

 تبسم کردم و گفتم :

 سالم . -

 حالت که بهتره ؟ -

 حاال که تو رو ديدم حالم خیلی خوب شد . -

 

 فکری به خود گرفت و گفت :رضا قیافه ی مت

 که اينطور ، پس حاال از خیر قدم من تو خوب شدی ؟! -

 لوس نشو ، میدونی که جدی گفتم . -

 خوب حاال از اينا گذشته ، از درسا چه خبر ؟ معدل ترم اولت چند شد ؟ -

 حدس بزن ؟ -

 شده . 14نیده بودم که معدلت آفرين ! پس درست حدس زدم ، دختر رو سفیدمون کردی ، البته قبالً ش -

 باشه آقا رضا بذار از اين تخت بیام پايین و حالم بهتر بشه بهت می گم ! -

 دستانش را باال برد و گفت :

 تسلیم بابا ، خودت بگو ! -

 چطوره ؟ 03/13 -

 عالی شیرين ، دست هر چی بچه درسخونِ رو از پشت بستی ؟ -

 به بچه درسخونای کالسمون برسم .چی میگی ؟ من هنوز مونده تا  -

 اخم زيبايی کرد و گفت :

اين حرف و نزن تو در مقابل خودت پیروز شدی و در ضمن من تا يک هفته بعد از تعطیالت اينجا هستم اگه  -

 اشکالی داشتی حتماً ازم بپرس .

 ممنون ، تو بهترين داداش دنیايی . -

 توهم بهترين خواهر عالمی . -

 رضا کمکم کن تا بیام پايین و صبحانه بخورم .راستی  -

 يه امروزو میتونی توی تخت خوابت بخوری ! -

 مثل شاهزاده ها ، نه ؟ -

 خوب تو هم شاهزاده ی اين خونه ای ديگه . -

 با اين حرفات میخوای سرم کاله بزاری . -

 من که سرت کاله نمیزارم دارم يه راست می کنمت توی گونی . -
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ی را از کنار تختم برداشتم و بطرفش پرت کردم که با يک جهش به بیرون از اتاق پريد و دمپايی به در خورد ، دمپاي

 در حالیکه می خنديدم گفتم :

 

 رضا اگه دستم بهت برسه خفت می کنم . -

 اشکال نداره عزيزم ، آرزو بر جوانان عیب نیست !!! -

ی دانستم در اين همه سختی چه کسی بود که به من روحیه می داد ، چقدر خوب بود که رضا پیشم بود وگرنه نم

 خدايا....

 صدای در دوباره افکارم را از هم گسست ، بلند گفتم :

 آقا رضا بیا تو کارت ندارم . -

 بر عکس تصورم اينبار صدای علی بود که آمد :

 شیرين جان منم ، میتونم بیام تو ! -

 دم و با اينکه از دستش دلگیر بودم با اکراه گفتم :خودم را کمی جمع و جور کر

 خواهش می کنم بفرمايید! -

 علی داخل آمد و با لبخند محجوبی گفت :

سالم ، ببخشید مزاحمت شدم ديدم علی می خواست برات صبحانه بیاره ، برايه همین ازش خواهش کردم اجازه  -

 خواهی بدهکارم ! بده من اين کارو بکنم و گفتم که به تو يه معذرت

 خیلی ممنونم ، اما معذرت خواهی برای چی ؟! -

میدونی شیرين من بايد بابت اون شب از تو معذرت خواهی کنم ، آخه يه مشکلی برام پیش اومده بود و تموم شب  -

برای همین رو بیدار بودم و وقتی تو رو ديدم اونقدر اعصابم به هم ريخته بود که دق دلیم و سر تو خالی کردم ، 

 دوباره از تو عذر می خوام !!

 اين چه حرفی علی اصالً به عذرخواهی نیازی نیست،ولی میشه يه چیزی بگم؟ -

 بله بفرمايید . -

 اون مسئله ای که ذهنتنو مشغول کرده بود میشه بگید چی بوده ؟! -

 !!میشه جوابتو ندم ، البته شايدم يه روزی رسید که به جوابتون رسیديد ! -

 من که بی صبرانه منتظر اون روزم ! -

 علی بلندشد که از اتاق خارج شود که يکدفعه دوباره برگشت و گفت :

 راستی رضاگفت بهتون بگم يکی ازدوستاتون تماس گرفتندوباهاتون کارداشتند. -

 

 نگفت اسمش چی بود ؟ -

 به من که حرفی نزد ! -

 به هر حال ممنون . -

 راستی ... -

 صدای در مانع از ادامه ی حرفش شد ، نگاه هردو به در بود که در باز شد و امید و رضا داخل آمدند :
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 سالم ، شیرين خانم !! -

 سالم ، آقا امید . -

 رضا به سمت در رفت و گفت :

 خوب با اجازه ! -

 علی تو يه چیزی می خواستی بگی ! -

 اجازه . حاال بعداً دوباره مزاحمتون میشم ، با -

 علی که از اتاق خارج شد ، امید کادوئی را که دردست داشت را به سمت من گرفت و گفت :

 قابل شما رو نداره ! -

 با تعجب نگاهی به کادو کردم و گفتم :

 ممنون ولی من نمی تونم قبول کنم ! -

 امید اخم زيبايی کرد وبا لحن سرزنش باری گفت :

 طرف يه دوست قديمی ، پس قبولش کن . يه يادگاريه کوچیکه از -

 رضا با همان لحن شوخ همیشگی اش گفت :

 اَه...چقدر تعارف به هم می کنید ، حاال اگه نمی خوايد بديد به من ! -

 تو دوباره خودتو پروندی وسط نخود هر آش ! -

 ر میان خنده گفتم :با صدای بلند شروع کردم به خنديدن به گونه که امید و رضا هم خنديشان گرفت د

 خوشم اومد آقا امید هويت رضا رو خوب شناسايی کرديد !! -

 رضا و امید دقايقی ديگر در اتاقم ماندند ، تا اينکه رضا بلند شد و در حالیکه دست 

 

 امیدرا می گرفت گفت :

بمونی يه آتو  ه تو اين خونهبلند شو بريم بلکه يه بلیط برات گیر بیارم بفرستمت شهرتون چون اگه يه ساعت ديگ -

 میدی دست اين ورپريده ، اينم ديگه من و ول نمیکنه !

 با شیطنت گفتم :

 مگه توی دانشگاه چیکار می کنی آقا رضا که هول کردی ؟! -

 برق شیطنت در چشمان امید درخشید و گفت :

 بگو چیکار نمیکنه شیرين ، همین مونده که ... -

 د و گفت :رضا به میان حرفش پري

 من هر کار می کنم اين اغفالم میکنه ، وگرنه من پسر سر بزيری هستم ! -

 امید خنديد و گفت :

 راست میگه من شاهدم !! -

 کوفت ، پس خندش مال چی بود ! -

 هیچی خنده ام از اين گرفت که شیرين خانم خوب تو رو میشناسه و مطمئنه تنها وصله ای که به تو نمی چسبه سر -

 بزيريه !!
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 با امید شروع کرديم به خنديدن و رضا به هردويمان چپ چپ نگاه می کرد .

وقتی آن دو از اتاق خارج شدند ، با عجله کادوی جعبه را باز کردم ، مثل هديه ی اولش بی نظیر بود ؛ ساعت پاندول 

و با آهنگ ماليمی شروع می داری بود که وقتی هر ساعت کامل می شد ، دختر و پسر کوچکی بیرون می آمدند 

کردند به رقصیدن . داشتم زير و روی ساعت را می گشتم که چشمم افتاد به نوشته ای که پشت ساعت بود ، با خط 

بنظرم جمله ی زيبايی بود و با خواندنش لبخندی بر روی « تقديم به ستاره ی شبهای تاريکی » درشتی نوشته بود

را دوباره داخل جعبه اش گذاشتم و زير تختم قرار دادم تا سر فرصت آنرا روی  لبهايم نقش بست . با احتیاط ساعت

ديوار نصب کنم . به دلیل ضعف زيادی که داشتم صبحانه ای که علی آورده بود را با اشتهای کامل شروع کردم به 

 خوردن . 

 حوصله ام حسابی سر رفته بود سینی صبحانه را برداشتم و روسری ام را سرم کردم

 

و به سوی آشپزخانه براه افتادم ، سکوت همه ی جای خانه را فرا گرفته بود و همین موضوع باعث تعجبم شده بود ، 

 وقتی داخل آشپزخانه شدم مادر را در حال پختن غذا ديدم با سرحالی گفتم :

 سالم مامان خانم ! -

 ويل داد و گفت :مادر به چهره ی خسته اش بطرفم برگشت و لبخند خنده ای به من تح

 سالم به روی ماهت ، چرا استراحت نکردی ؟ -

 آخه ديدم شما تنهايی اومدم پايین تا کمکتون کنم ! راستی مامان خونه چرا اين همه ساکته ؟! -

آخه همه بیرونند ، امید ورضا رفتند بلیط بخرند ، باباتم رفته بیرون آرمینم اونقدر التماس کرد تا با خودش برد  -

علوم نیست دوباره چی می خواست ، خانواده ی دايی و عموتم رفتن تا به خانواده های خانماشون يه سری بزنند . م

 فقط ما سه نفر تو خونه مونديم .

 با تعجب پرسیدم :

 سه نفر مگه ، بغیر از ما کسه ديگه هم هست ؟ -

 ی اتاق آرمین خوابیده !آره مامانی محمد طفلک هم از صبح سرش درد میکرده حاال رفته تو -

 نگاهی به صورت خسته ی مادر انداختم و چون خستگی را در چهره اش ديدم صورتش را بوسیدم و گفتم :

 خوب پس شما هم بريد بیرون و يکم استراحت کنید من بقیه ی کارها را می کنم . -

فت تا کمی استراحت کند، ولی قبل از رفتن مادر اول به شدت مخالفت کرد اما بعداً کوتاه آمد و به اتاق خوابشان ر

به غذا سری زدم ديگر کم کم داشت آماده می شد ، .« حتماً برای محمد يک لیوان آبمیوه ببرم » سفارش کرد که 

لیوان آب پرتغالی برداشتم و به سوی اتاق آرمین براه افتادم . پشت در دستی به روسريم کشیدم و به در زدم ولی 

 آهسته در را باز کردم و چند قدمی داخل  جوابی نشنیدم .

 

اتاق گذاشتم و ديدم محمد خواب است می خواستم آرام از اتاق خارج شوم که پايم بر روی يکی از ماشین های 

 آرمین رفت و صدای آژيرش بلند شد ، ناگهان محمد از خواب پريد و با دستپاچگی پرسید :

 اتفاقی افتاده ! -

 با شرمندگی گفتم :
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ببخشید ، براتون آبمیوه آوردم اما ديدم خواب هستید می خواستم بی صدا از اتاق خارج بشم که پام روی يکی از  -

 ماشین های آرمین رفت و باعث شد شما از خواب بیدار بشید !

 محمد نفسی از روی آسودگی کشید و گفت :

 وابیده بودم .اصالً احتیاجی به عذر خواهی نیست ، چون خیلی وقت بود که خ -

 پس حاال که بیدار شديد لطفاً اين آبمیوه را بخوريد ، بعداً میام لیوانش و می برم . -

 می خواستم از اتاق خارج شوم که محمد صدايم زد و گفت :

 میشه يه چند لحظه ای صبر کنید می خواستم باهاتون يه موضوعی و در میان بذارم . -

 خوب بفرمايید ! -

 يکم کارم طول بکشه اگه میشه روی اين صندلی بشینید تا من شروع کنم . نه شايد -

بر روی صندلی کنار پنجره نشستم و نگاهم را معطوف محمد کردم . محمد نگاهش را به زير انداخت و با صدايی 

 آرام وشمرده شروع کرد :

و من نفهمیدم کی توی قلبم چادر زد و میدونی شیرين ، عشقی که از تو به قلبم پا گذاشت بدون اجازه وارد شد  -

شدی ساکن قلبم . البته میدونم که ممکنه تو هیچ احساسی به من نداشته باشی اما دوست دارم حداقل توی آينده 

حسرت اينکه حتی بهت نگفتم و نداشته باشم . من قبل از اينکه قلبم اسیرت بشه عشقو توی کتابها و داستانهای لیلی 

و فرهاد و هزارتا ی ديگه خوندم که اآلن اسمشون يادم نمی ياد ، ولی از همون چندتا کتاب هم ياد و مجنون ، شیرين 

 گرفتم نمی تونم عشقو به کسی تحمیل کنم وعشقی پايدارِکه ارتباط بین دوتا قلب عمیق باشه ، ولی خوب

 

آخر عمر حسرت تو به دلم باشه بازم اين  تقدير هم توی عشق تأثیر داره ، اگه خدا تو رو برای من نیافريده باشه و تا

احساس توی قلبم دست نخورده باقی می مونه و اگه تو به کس ديگه ای عالقه داشته باشید به اين احساس احترام 

 میزارم و از اعماق قلبم آرزو می کنم که با هم خوشبخت بشید .

ین پسری بود که نمی خواست عشق را تحمیل کند برای چند لحظه ازحرفهای محمد خوشکم زد واقعاً جالب بود او اول

و به من نیز می گفت که عشق چیزی نیست که بتوان آنرا بازور و جنگ و دعوا در قلب کسی ديگر بوجود آورد . 

 افکارم را متمرکز کردم و من نیز باآرامش شروع کردم با صدايی آرام و شمرده به صحبت کردن :

وشن فکری تو واقعاً خوشحالم و از اينکه پسرعمويی مثل تو دارم به خودم می بالم و میدونی محمد من از اين همه ر -

می تونم بگم که من هم تورو دست دارم و مطمئنم متوجه ی دوست داشتن من با خودت می شید ، ولی به هر حال از 

ارم که برای آيندت کسی را اينکه مثل بقیه با حرف های بی سرو ته من و نرنجانديد واقعاً ممنونم و من هم آرزو د

جايگزين من توی قلبت کنی که لیاقتت و داشته باشه ، حاال هم با اجازتون يکم کار عقب افتاده دارم که می خواستم 

 برم و به اونا رسیدگی کنم . 

 شیرين يه لحظه صبر کن ، می خواستم بهت چند تا چیز بدم . -

 کوچک را بطرفم گرفت ، با ترديد گفتم : محمد از داخل کیفش يک پاکت نامه و يک جعبه

 اما محمد ... . -

 محمد نگاه ملتمسش را به نگاهم دوخت و گفت :
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خواهش می کنم قبول کن قول میدم که برداشت بدی نکنم ، اصالً فکر کن اين همون چیزيه که بجای شکستم توی  -

 اون مسابقه بايد بهت می دادم .

 م :نامه و کادو را گرفتم و گفت

 ممنون . -

با عجله از اتاق خارج شدم و به اتاقم رفتم تا نامه را بخوانم که زنگ در به صدا در آمد ، آنها رادرکشوی میزم 

 گذاشتم و به سوی در شتافتم ، درراکه بازکردم با 

 

 چهره های همیشه خندان رضا و امید روبه رو شدم ، با خوشحالی سالم کردم و گفتم :

 اشید معلوم هست از صبح تا حاال کجايید ؟خسته نب -

 رضا درحالیکه بلیطی را درهوا تکان می داد از کنارم گذشت و با صدايی بلند گفت : 

هیجا خانمی از صبح تا حاال با هزارتا بدبختی و التماس تونستم يه بلیط گیر بیارم تا از دست اين مزاحم راحت بشیم  -

! 

 امید در کمال خونسردی گفت :

 آره آقا رضا من بودم همین چند روز پیش به همین مزاحم التماس می کردم که دو روز بیشتر بمونه ! -

 رضا اشاره ای به سرش کرد و گفت :

 به جايی خورده بود ! -

با اين حرف رضا ، من وامید شروع کرديم به خنديدن و آندو در حالیکه دست در گردن هم انداخته بودند از من دور 

 ند . در حال بستن در بودم که آرمین فريادی کشید وگفت :شد

 آبجی شیرين در و نبند که من اومدم ، بدو بیا که بابا باالخره دوچرخه رو برام خريد !!! -

 آرمین را در آغوش گرفتم و محکم بوسیدمش و گفتم :

 الهی من فدات بشم مبارکت باشه ! -

 آبجی میای باهم بیاريمش تو خونه ؟ -

 چرا که نه عزيزم ، بیا بريم . -

 داشتم با آرمین صحبت می کردم و با هم می خنديديم که به علی برخوردم ، لبخند بر لبانم ماسید و با لکنت گفتم :

 س...س...سالم ! -

 علی که از غافلگیر شدن من خنده اش گرفته بود ، لب زيرينش را گزيدو گفت :

 علیک سالم ، جايی میريد ؟ -

 بله می خواستم دوچرخه ی آرمین و بیارم داخل ! -

 

 احتیاجی نیست ، پدرتون دارند دوچرخه رو میارند ، بهتره بريم داخل ! -

 آرمین دستم را کشید و گفت :

 خوب شیرين جون بابا که ديگه داره دوچرخمو میاره ، بیا بريم که دارم از گشنگی می میرم . -

 در آغوشش کشیدم و گفتم :
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 خدا نکنه داداش کوچولوی نازم ، تازه امروز همون ناهاری رو داريم که خیلی دوست داری ! -

 آرمین با خوشحالی دستانش را بهم کوبید و گفت :

 آخ جون فسنجون !! -

آنروز همه از دست پختم تعريف کردند و با شوخیهای رضا و امید و تعريف ماجراهای دانشگاهشان غذا لذيذ تر 

 د . صرف ش

بعد از ناهار همه به اتاقهايشان رفتند تا استراحت کنند و من به سراغ نامه ی محمد رفتم . اولین تای نام را باز نکرده 

 بودم که کسی به دراتاقم زد ، با عجله نامه را به زير بالشم گذاشتم و گفتم :

 بفرمايید . -

شدم و تعارفش کردم تا بر روی صندلی بنشیند . همانگونه امید با همان لبخند همیشگی وارد شد به احترامش بلند 

 که جلوی در ايستاده بود گفت :

 نه خیلی ممنون فقط اومده بودم تا خداحافظی کنم ، به قول رضا ديگه از مزاحمتام راحت میشید . -

 اين چه حرفیه آقا امید رضافقط شوخی میکنه ، وگرنه منظوری نداره ! -

رای همینه که مثل برادر دوستش دارم ، ولی از اينا گذشته ديگه وقت خداحافظی رسیده ، امیدوارم بله می دونم و ب -

 اگه شوخی ای کرده باشم از دستم ناراحت نشده باشید .

نه اصالً اينطور نیست من شما رو مثل رضا دوست دارم و هیچ فرقی برام نمی کنید و هیچوقت از دستتون ناراحت  -

 نمی شم !

 ان غم بزرگی در چشمانش نشست ، نمی دانم حرف ناشايستی زده بودم که اينناگه

 

 گونه نگاهم می کرد ، با شرم گفتم :

 ببخشید چیزی گفتم که ناراحت شديد ؟؟ -

 امید نگاهش را از صورتم گرفت و به زمین دوخت و باصدايی آرامی گفت :

 رند من جای برادرشون باشم!نه... ولی نمی دونم چرا هر جا میرم همه دوست دا -

 حتماً مثل من داداشی مثل رضا رو دارند و در حسرت داداشی مثل شما می سوزند. -

 امید با تعجب گفت :

 مگه رضا چشه ؟ -

 به سرم اشاره کردم و گفتم :

 هیچی فقط يه چند باری به اينجاش ضربه خورده !! -

 بلند زد زير خنده و گفت :امید لحظه ای نگاهم کرد و ناگهان با صدايی 

 با اين يکی موافقم . -

در ناگهانی باز شد و رضا به داخل دويد و لیوان آبی را که در دست داشت را توی صورت امید پاشید و رو به من 

 گفت :

 اآلن برای تو هم می يارم ! -
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وان آبی به داخل اتاقم آمد ، مثل فش و با عجله بیرون رفت ، من مات و مبهوت به امید نگاه می کردم که رضا با لی

 فشه روی تختم پريدم و با التماس گفتم :

 نه رضا تو رو خدا ! -

دستانم را روی صورتم گذاشتم و از میان انگشتانم نگاهش کردم ، رضا که از حرکتم خنده اش گرفته بود لیوان را 

 پايین آورد و با خنده گفت :

 بیا پايین کاريت ندارم . -

 د که لباسهايش خیس شده بود و از موهايش آب می چکید رو به رضا گفت :امی

 اين چه کاريه ديوونه ؟! -

تو که ديگه هیچی نگو چون حقته شماها خجالت نمی کشید نشستید پشت سر پسر به گلی من غیبت می کنید ، من  -

 ير سر توی موزماره !هم مجازاتتون کردم و برای اين روی شیرين آب نريختم چون می دونم همش ز

 

رضا تو خجالت نکشیدی مثل بچه کوچولوهاپشت در فال گوش ايستاده بودی ، حاال بر فرض ما داشتیم نقشه ی  -

 می حسابتون هب کشید می و من قتل ی نقشه ديگه حاال... بله...بله –قتل تو رو می کشیديم ونمی خواستیم تو بشنوی! 

 . رسم

 می کشید و به سوی در اتاق می برد گفت :ودر حالیکه دست امید را 

 حاال هم زود خداحافظی کن که يه لحظه ی ديگه شما دو نفرو تنها نمی زارم . -

 امید رو به من گفت :

 خوب شیرين من ديگه بايد برم ، از غذای امروزتم خیلی ممنون خیلی خوشمزه بود . -

 ون خوشمزه اومده وگرنه اونقدرم تعريفی نبوده .خواهش می کنم ، حتماً گرسنتون بوده که به دهنت -

 من بدون تعارف گفتم . -

 رضا با شیطنت گفت :

 ولی من خیلی گرسنم بود ، وگرنه اگه اآلن غذای ظهرو بزارند جلوم عمراً بخورم ! -

 خیلی لوسی رضا ! -

 ا باز کردم :هرسه زديم زير خنده و امید و رضا از اتاقم خارج شدند و من نامه ی محمد ر

 به نام اوکه عاشقان را تنها آفريد ...

 تورا دوست دارم و به ياد تو می نويسم ...

 به ياد فداکاريهايت ، به ياد از خود گذشتگی هايت و به ياد عشقت می نويسم. 

 و قسم به موهای سیاهت ، قسم به چشمهای پرفروغ و منورت ، قسم به صورت سفیدت و قسم به گامهای محکم

 استوارت که تو را دوست دارم ......

صدايت را شنیدم با گريه به دنبالت دويدم ولی تو را نديدم . صاعقه ی عشقت به سرم خورد . سرگرم عشق تو شدم . 

مردان قصه ها مردند و تنها من ماندم و تو و محبت تو .به کجا بروم ؟ قلب شکسته ام را به چه کسی بدم ؟ قصه ی 

 ا به چه کسی گويم تا به فرياد برسد. چرا که شعله های عشقت هستیم رابه تلخ زندگیم ر
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 پرتگاه نیستی نزديک می سازد ...

تو را تقديم به عشقها و اندوه ها ؛ امید ها و آرزوها ، به جانهايی که عذاب می کشند و از عذاب عشق لذت می برند و 

 به امیدهايی به ناامیدی تمام می شوند .

 به تشگانی که در آرزوی آب می میرند و باز هم از آب می گريزند .تقديم 

 تقديم به دلهای شکسته ، به احساسات آتش گرفته ، به چشمهايی که براه است و اشک از آنها رهايی ندارد ...

ا دارد و رازطرف عاشقی که شیرينش را با تمام دلسنگی ها و نا مهربانی هايش دوستت دارد وبرايت آرزوی بهترينها 

 امیدوار است روزی عاشق شوی 

 «محمد»

برای بار دوم نامه ی محمد را خواندم ، نامه اش سوز خاصی داشت ، در نامع اش در مورد عشق نوشته بود و در آخر 

برايم آرزوی خوشبختی کرده بود و حتی نفرينم کرده بود که عاشق شوم ، از نفرينش ترسیدم و در حالیکه اشک می 

 زير لب گفتم :ريختم 

وای محمد ! ای کاش هیچگاه نفرينم نمی کردی تا عاشق شوم ! من می ترسم ... می ترسم از عاشق شدن ... می  -

ترسم روزی که عاشق شوم و مانند تو که در برابر کسی مثل من قرار گرفتی به بن بست بر بخورم ، من مانند تو نمی 

کست را ندارم و در همان حال نابود می شوم ، نه محمد من تو را نمی توانم از خود گذشتگی کنم ، نه من طاقت ش

 بخشم بخاطر نفرينت ...

 با صدای در از جا پريدم ، اشکهايم را زدودم و نامه را در کشوی میزم پنهان کردم .

 شیرين می تونم بیام داخل . -

 با شنیدن صدای علی نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

 مايید داخل .خواهش می کنم بفر -

 علی داخل اتاقم شد و گفت :

 اومدم برای خداحافظی . -

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم :

 

 بابا امروز چه خبره همه میاند برای خداحافظی . -

 علی با خنده گفت :

 نه... خداحافظی من اجباريه وگرنه بايد با زور من و از اينجا می بردند . -

 اتفاقی افتاده ! -

 هم بله ، هم نه ! -

 اين ديگه چه جور جواب دادنه ! -

 بله برای اينکه دوستم تصادف کرده و بايد باالجبار برگردم اصفهان و نه برای اينکه دوستم چیزيش نشده ! -

 خوب خدارو شکر . امیدوارم سفر بی خطری داشته باشید . -

 يد پايین .ممنون ، راستی من و امید خان باهم میريم شما نمی يا -

 چرا ، پس بهتره که بريم ! -
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وقتی با علی پايین می آمدم ، محمد هم در سالن نشسته بود و نگاهش بر روی ما ثابت شد وبعد از چند لحظه 

 نگاهش را به زمین دوخت .

د تمام شبعد از رفتن امید و رضا و علی خانه در سکوت فرو رفته بود و همین مرا کالفه می کرد . باالخره صبرم 

 وگفتم :

 ای بابا مثالً عیده نمی خوايد يه جايی بريم . -

 زهرا هم با خوشحالی گفت :

 حق با شیرينه ، چطوره بريم پارک ! -

 همه با اين پیشنهاد موافقت کردند . 

سته بود شوسايل را در ماشین گذاشتیم و به سوی پارک براه افتاديم . تا چشمم به درختی افتاد که کسی زير آن نن

 گفتم :

 پدر زير اون درخته چه طوره ؟ -

 پدر نگاهی به درخت انداخت و گفت :

 عالیه ! شما پیاده شید تا من يه جای پارک خوب پیدا کنم . -

همه چیزی در دست گرفتیم و داشتیم به سمت درختی که من نشان می دادم می رفتیم که از پشت سر کسی جلوی 

 آهسته ای کشیدم و با چشمانم را گرفت ، جیغ 

 

 ترس برگشتم که ديدم فروغ دارد به من می خندد :

 هرهر...مرض گرفته داشتم سکته می کردم ! -

 فروغ در حالیکه به زور جلوی خنده ی خود را می گرفت ، گفت :

 وای شیرين قیافت خیلی خنده دارشده بود اگه خودت ديده بودی ازخنده روده بر شده بودی . -

 دوباره شروع کرد به خنديدن :و 

زهرمار ، بسه ديگه . يکی طلبت تا به موقش به حسابت برسم . حاال بگو ببینم بی معرفت تو نبايد يه زنگ به من  -

 بزنی ، يه سراغی از من بگیری !

ت داداش تو ديگه از معرفت هیچی نگو که جوری می زنم تو سرت که در جا بری تو کما ! من که زنگ زدم خونتون -

 گفت پرنسس حالشون خوب نیست و در رختخوابشون بسر می برند . حاال چت شده بود ؟

 هیچی بابا يه سوختگی سطحی بوده ! -

 فروغ قیافه ای ناراحت به خود گرفت و گفت :

 آره ديگه ما که از اين شانسا نداريم تا بلکی از دست تو راحت بشیم . -

فروغ او را صدا زد و فروغ با عذر خواهی از من دور شد و بعد از چند لحظه به پیش  تا خواستم جوابش را بدهم مادر

 من بگرشت :

 شیرين من ديگه بايد برم ! -

 کجا؟ -

 گونه های فروغ رنگ گرفت و گفت :
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 خانواده ی عمه ام دارند میايند برای همین داريم میريم خونه ! -

 با صدای کشداری گفتم :

 اِ.....ه .اِاِاِاِاِاِ -

 زهرمار چرا اينطوری میگی اِه ؟! -

 آخه يه بوهايی می ياد !!! -

 نیم از طرف خودتونِ ، راستی علی و نديدم ! 4/33به احتمال  -

 اوالً که خودتی فروغ خانم ديگه از جواب دادن طفره میری در ضمن برگشته  -

 

 شهرشون .

 از دستت فرار کرد ؟ ديوونه باالخره اونقدر لفتش دادی که طرف -

 برو بابا من چی میگم تو چی میگی ! مامانتم داره صدات میزنه زود برو تا به پسر عمه جونتون برسید ! -

 نمی دونم حاال کی داره از جواب دادن طفره میره ، به هرحال خداحافظ ! -

ه م به دنبال جايی برای نشستن گشتم اما ببعد از اينکه از فروغ خداحافظی کردم ، به پیش خانواده ام رفتم و با نگاه

 غیر از کنار محمد ديگر جايی نبود ، باالجبار کنارش نشستم . بعد از چند لحظه رو به زهرا گفتم :

 زهرا میای بريم اين اطراف يه گشتی بزنیم . -

 زهرا در حالیکه دستش را به سرش گرفته بود گفت :

کنه اآلن هم می خوام برم و توی ماشین استراحت کنم وگرنه حتماً باهات شرمنده شیرين جون سرم خیلی درد می -

 میومدم !

 نه بابا بری استراحت کنی بهتره ، منم صبر می کنم رضا بیاد بعداً می ريم . -

 زهرا فوری بلند شد و سوئیچ ماشین را گرفت و رفت تا استراحت کند . بعد از رفتن زهرا ، محمد رو به من گفت :

 یرين اگه حوصله ات سر رفته بلندشو بريم اين اطراف يکم قدم بزنیم . ش -

 تا خواستم مخالفت کنم ، زن عمو زهره گفت :

 آره شیرين جون بلند شو برو تا کمتر حوصله ات سر نره . -

ی رفتیم و هیچ و من که راه فراری نداشتم بلند شدم و همراه محمد به راه افتادم . هر دو در سکوت در کنار هم راه م

 کدام سعی در شکستن اين سکوت نداشتیم ، ولی نمی دانم زبانم چگونه چرخید و به حرف آمدم :

 محمد من آخرش نفهمیدم تو چه رشته ای می خونی ؟ -

 واقعاً من فکر کردم بهتون گفتم !! -

 خوب حاال که نگفتی ما بايد چی کار کنیم ؟ -

 محمد خنديد و گفت :

 وم پزشکی هستم .من سال د -

 

 با تعجب به طرفش برگشتم و گفتم :

 واقعاً !!!! -
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 با لبخند ، نگاهی کوتاه به من انداخت و گفت :

 چیه بهم نمی ياد ؟! -

 نه ... اما... فقط تعجب کردم ! -

گاه  که دانشمیدونی شیرين اين رشته سختی های زيادی داره اما من با تمام وجود سختیهاشو دوست داشتم و حاال -

 قبول شدم انگار تمام سختیهاش و از روی دوشم برداشتند . من عاشق رشته ی پزشکیم !

 يکدفعه از دهانم پريد و گفتم :

 ديگه عاشق چی هستی ؟ -

 بعد از اين حرف از گفته ام پشیمان شدم و برای اصالح گفتم :

 البته اگه دوست داری می تونی به سؤالم جواب بدی ! -

نه اصالً ، اتفاقاً سؤال خیلی خوبی کردی ! من عاشق شعرم مخصوصاً شعرنو، غروب می پرستم و اگه کنار دريا باشم  -

 که ديگه محشره ، آهنگ های غمگینو دوست دارم ، فصل هم فصل پايیز و ......

 با زيرکی پرسیدم :

 و چی : -

سکوت کنم . و فقط صدای پاهايمان بود که سکوت نگاهی به من کرد که از سؤالم پشیمان شدم و ترجیح دادم 

 میانمان را به هم می زد ، و اين دوباره من بودم که سکوت را شکستم :

 محمد يه شعر برام می خونی ؟ -

 هر شعری که خوندم که ناراحت نمیشی ؟ آخه من شعر نو خیلی دوست دارم ! -

 و وقتی نگاه منتظر من را ديدشروع کرد خواندن :

 تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم بی

 همه تن چشم شدم ، خیره به دنبال تو گشتم

 شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم

 

 شدم آن عاشق ديوانه که بودم

..... 

..... 

..... 

 روز اول که دل من به تمنای تو پر زد

 چون کبوتر ، لب بام تو نشستم

 دم ، نه گسستمتو به من سنگ زدی ، من نه رمی

 صیادی و من آهوی دشتم :»باز گفتم که تو 

 تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم

 حذر از عشق ندانم ، نتوانم !

 !«سفر از پیش تو هرگز ، نتوانم نتوانم 
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 اشکی از شاخه فرو ريخت 

 مرغ شب ، ناله تلخی زدو بگريخت

 ماه بر عشق تو خنديد

 از تو جوابی نشینیدميادم آمد که دگر 

 پای در دامن اندوه کشیدم

 نه گسستم ، نه رمیدم

 رفت در ظلمت غم ، آن شب و شبهای دگرهم

 نگرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم

 نکنی ديگر از آن کوچه گذر هم....

 بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم .

ا با چنان سوز خاصی خواند که من نیز گريه ام گرفت . برای صدايش نوازشگر و آرامش بخش بود و بیت آخر ر

 اينکه از آن حالت بیرون بیايد گفتم :

 بهتر نیست که برگرديم ، خیلی وقته که داريم راه می ريم . -

 محمد به رويم لبخند زد و گفت :

 خسته شدی ؟ -

 

 کی من اگه اآلن هم بخوام با شما مسابقه بدم ازتون بردم ! -

 شرط ببنديم . -

 سر چی ؟ -

 هر کی باخت بايد به حرف اونکه برده گوش بده ! -

 قبول . -

من هر دو شروع کرديم به دويدن . فقط چند قدم ديگر مانده بود تا ببرم که يکدفعه محمد سرعتش  0با شماره ی 

 را زياد کرد و زودتر از من رسید . وقتی به او رسیدم گفتم :

 ديد حاال هرچی بگید قبوله !تبريک میگم بر -

 زن عمو نگذاشت محمد شرطش را بگويد و گفت :

 داشتید مسابقه می داديد ؟ -

 بله زن عمو جای شما خالی ! -

 محمد تا خواست بنشیند زن عمو گفت :

 مامان جان محمد تا نشسته ای برو خواهرتم صدا کن بیاد . -

 محمد توی سر خودش زد وگفت :

 فیل مامان جان تو که میدونی بیدار کردن زهرا کار حضرت ابوالفضل چرا به من میگی !يا حضرت  -

 ناگهان نگاهش به من افتاد و گفت :
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شیرين يادته گفتیم هرکی باخت بايد به حرف اونکه برده گوش بده تو هم حاال بايد بری و زهرا رو بیدار کنی اين  -

 شرط منِ.

 باشه من بجای تو میرم . -

دقیقه ای به شیشه ی ماشین زدم ولی بیدار  13تی کنار ماشین رفتم درها قفل بود و زهرا در خواب بود . حدود وق

نشد ، من که کم کم داشتم به حرف محمد می رسیدم به درخت کنار ماشین تکیه دادم تا بلکه خودش بیدار شود ، 

 را به شیشه چسباندم و داد زدم : که ديدم شیشه ی سمت زهرا کمی پايین است ، فکری بسرم زد دهنم

 

 زهرا بلند شو . -

 زهرا باوحشت بلند شدو وقتی مراديد نفس آسوده ای کشید و از ماشین پیاده شد گفت :

 چی شده شیرين چرا داد می زنی ؟ -

 دقیقه است دارم به شیشه می زنم تو بیدار نشدی ببخشید ! 13بابا من  -

 گینه .نه مشکل منم که خوابم سن -

 بازهرا کنار بقیه برگشتیم و من کنار رضا نشستم و گفتم :

 سالم داداشی ،امید رفت ؟ -

 رضا جواب سالمم را نداد و فقط گفت :

 بله ! -

 بعد از کمی نشستن هوس تاب بازی کردم درگوش رضا گفتم :

 داداشی میای بريم يکم تاب بازی ! -

شماتت و سرزنش موج می زد و با صدايی که من با عصبانیتش آشنا بود برگشت نگاهم کرد در نگاهش رگه های 

 گفت :

 بعد از اون همه تفريح خسته نشدی بهتره که يکم بشینی ! -

بعد از اين حرف رضا به کل حالم گرفته شد و ديگر آن انرژی چند دقیقه ی پیش را نداشتم و تا آمدن به خانه کمتر 

خانه يکراست به اتاقم رفتم و چند دقیقه بعد رضا در زد و وارد اتاقم شد و کنار صحبت کردم . بعد از رسیدن به 

 پنجره رفت و گفت :

شیرين اين چه کاری بود که کردی ؟ چرا با محمد رفتی تا قدم بزنی ؟ تو نگفتی ديگران چه فکری در مورد تو می  -

 کنند ؟ تو پاک امید منو نا امید کردی !!!

 از حد باز کردم و رنجیده از فکری که رضا در موردم کرده بود گفتم : چشمانم از تعجب بیش

تو چی میگی رضا من اول از زهرا خواستم که باهم بريم و قدم بزنیم اما اون سردردش و بهونه کرد و گفت نمی ياد  -

 بعد زن عمو گفت که با محمد برم ، وگرنه من نمی خواستم که با محمد برم !

 

ناه تو نبايد ديگران هرچی گفتند رو گوش کنی ! و حاال هم گوش کن شیرين ديگه دوست ندارم تو عذر بدترازگ -

 هرکی هرچی گفت و گوش کنی ؟
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و ديگر بدون حرفی اتاقم را ترک کرد و من بغضم را رها ساختم و در حالیکه گريه می کردم خوابم برد . نمی دانم 

چراغ چشمانم را آزار می داد . دستانم را برروی چشمان گذاشتم و بعد چه قدر خوابیدم که وقتی چشم باز کردم نور 

از چند لحظه که چشمانم عادت کرد آنها راباز کردم و رضا را با لبخند همیشگی اش کنارم ديدم . آنقدر از دستش 

نه اش رم رابه سیناراحت بودم که نمی توانستم پنهان کنم و رويم را برگرداندم .دستش را دور شانه ام حلقه کرد و س

 چسباند و گفت :

 از دست داداشی ناراحتی و باهاش قهری خواهر کوچولو ؟ -

 با اين حرف رضا چشمه ی اشکم چوشید . رضا متوجه ی اشکم شد ومن را از خود خود جدا کرد و گفت :

 ن من گريه نکن .شیرين گريه می کنی به خدا من نگران خودتم وگرنه نمی خواستم ناراحتت کنم ، تو رو جو -

 بعد از اينکه کمی گريه کردم و سبک شدم رو به رضا گفتم :

 رضا به خدا من از اون دخترايی نیستم که فکر میکنی .... -

 دستش را روی لبم گذاشت و گفت :

 می دونم عزيزم که تو از گلم پاک تری ، ولی من از عشقی که توی چشمای محمد می ترسم . -

 عشق چیز بديه که تو از عشقی که توی چشمای محمد می ترسی !آخه رضا مگه  -

 آره شیرين عشق گاهی باعث دردسر و نابودی يک نفر میشه !!! -

 مگه تو هم تا حاال عاشق شدی ؟ -

آره عشقی که هنوز توی قلبم زندست ، همون عشقی که عشق زندگیم و نابود کرد و من برای همین از عشق محمد  -

 می ترسم .

 رضا سکوت کرد و من که داشتم از کنجکاوی می مردم گفتم :

 رضا داستان عشقت و برام تعريف می کنی : -

 داری از فضولی می میری ؟! -

 

 تقريباً حاال برام تعريف می کنی ؟ -

 نه برای امشب کافیه ، بهتره داستان زندگیه من و فردا شب بدونی چون هم من خسته ام و هم تو . -

 يعنی اينکه ديگه اصرار نکنم ! پس -

 دقیقاً ! شب بخیر. -

 شب بخیر . -

بعد از اينکه در رختخوابم دراز کشیدم ، به فکر فرو رفتم به شکست عشق رضا فکر کردم ، به عشقی که از محمد در 

وست داشت و من قلبم می رويید و فکر کردم که آيا عشق من و اوهم به شکست بر می خورد ؟؟نه...نه... محمد مرا د

هم او را دوست داشتم و با قدرت عشقمان هر مانعی را از سر راهمان بر می داشتیم و با همین افکار شیرين به خواب 

 رفتم .

 استفاده کنید. 2و سايز  Tahomaافسانه کهنگی عزيز پستهای شما ويرايش شد.لطفا از پستهای بعدی از فونت 

 

 

 ممنون.
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:راستی تشکرها خیلی کمه اگه همینجور کم بمونه من هم دلسرد میشم -16-2-قسمت بعدی :سالم بچه ها اين هم 

 :mrgreen:پس هرچی تشکر بیشتر باشه من هم زود به زود و بیشتر میزارم :-113-و ديگه نمیزارم:
4 

. پله ی  افتادم صبح با صدای مکرر مادر چشم گشودم و بعد از اينکه کش و قوسی به بدنم دادم به سمت پايین براه

آخر را طی می کردم که چند جامدان را کنار سالن ديدم و ناگهان فوری ريختن قلبم را حس کردم و با نگرانی پیش 

با صدای دوباره ی مادر به خود آمدم و با لبخندی اجباری « نکند عمو اينا قصد دارند به اين زودی بروند . :»خود گفتم 

ضر سالم کردم و کنار مادر نشستم و در مورد جامدانها سؤال کردم که عمو در ادامه که بر صورتم نشاندم به جمع حا

 ی جواب سالمم گفت :

علیک سالم دختر گلم ! ديگه ماهم کم کم بايد زحمت و کم کنیم و شما از دست ما يه نفس راحت بکشید ، اگه  -

عطیالت نمونده و زهرا خانم و آقا محمدم بايد خدا بخواد ما فردا عصر حرکت می کنیم ، چون ديگه چیزی به پايان ت

 خودشون و برای دانشگاه و درس آماده کنند .

 سرم را به زير انداختم و با ناراحتی گفتم :

نه عمو جان اين چه حرفیه اتفاقاً از اومدنتون خیلی هم خوشحال شديم و خانه يه حال و هوای ديگه پیدا کرد . اآلنم  -

 عاً ناراحتیم و مشتاق ديدارتون هستیم .که داريد می ريد واق

 عمو با مهربانی گفت :

 نه دخترم اينبار نوبت شماست که بیايد اصفهان و قدم روی چشم ما بزاريد . -

پدر و مادر جواب تعارف عمو را دادند اما من ديگر هیچ نگفتم و قلبم ماالمال از غم رفتن محمد شد ، وای خدايا اين 

وارد شده بود که خود خبر نداشتم و امروز از رفتن اولین عشق زندگیم اينگونه زانوی غم به  عشق کی به قلب من

آغوش گرفته بودم. بی آنکه متوجه باشم دقايقی بود که به محمد زل زده بودم و او نیز به من خیره شده بود ، نمی 

در چشمانش بود آرامم کرد با تک سرفه دانم در چشمانم چه ديد که لبخندی زيبا به صورتم پاشید و با آرامشی که 

 ی رضا به جانبش چرخیدم و با اخم او روبه رو شدم و متوجه شدم که زياده روی کرده ام و خدا را شکر کردم که 

کسی متوجه نشده بود . بعد از صبحانه هر کس به کاری مشغول شد و من به سوی اتاقم رفتم تا هم درس بخوانم و 

فراموش کنم . يک ساعت و نیمی بود که مشغول حل مسائل رياضی بودم ولی آخرين مسئله هم غم دوری محمد را 

به هیچ وجه حل نمی شد و همین موضوع ذهنم را تحريک و مشغول کرده بود . تصمیم گرفتم از رضا کمک بخواهم 

 مدم که چشمم به محمدو وقتی از مادر سراغش را گرفتم ، او گفت که بیرون رفته است . دمغ از آشپزخانه بیرون آ

 افتاد که بر روی مبل روبه روی تلويزيون نشسته و چشم به آن دوخته ، به سمتش رفتم و گفتم :

 محمد میشه خواهش کنم اين مسئله رو برام حل کنی . -

 محمد لبخندی زد و گفت :

 شیرين لطفاً برای کاره به اين کوچیکی خواهش نکن ، بیا تا برات بگم . -

مبل کنار محمد نشستم و او شروع کرد برايم توضیح دادن ، صدايش برايم گیرا و رسا بود و به حدی خوب  بر روی

توضیح داد که همان اول فهمیدم ، اما او برای اينکه خیالش راحت شود چند مسئله در دفترم نوشت و رو به من گفت 

: 

 تا تو اينا رو حل کنی من اآلن بر می گردم !!! -
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توانستم مسائل را حل کنم و راضی از يادگیری ام دفتر را جلويم گذاشتم و چشم به تلويزيون دوختم . به راحتی 

 محمد بعد از دقايقی آمد و گفت :

 تمام شد ؟ -

 دفتر را به سمتش گرفتم و گفتم :

 مطمئن نیستم !! -

 :با مداد در دستش مسائل رابادقت از نظر گذراند و با لبخندی از رضايت گفت 

 عالیه !! همشون بدون اشکالند ! -

اما دفتر را به من باز نگرداند و شروع کرد در آخر آن نوشتن ، از کنجکاوی در حال مرگ بودم . باالخره با نگاه 

 معنی داری دفتر را به دستم داد و از کنارم دور شد و من شروع کردم به خواندم :

 له کردم دوختمای که با تو آتشی از عشق را بر جان خود وص

 و به مريم های خیس

 با نگاهی تازه از دنیای پیش

 با سالمی از بلوريهای عشق

 سجده کردم سوختم

 اشکی از جنس نگات

 بوسه ای از مخمل گرم صدات

 با سفید قلب مريم های پاک

 هديه کردم بر لبانت دوختم

راه نبند بر عشق من و بگذار داخل قلبت شوم ، انکار در عشقت نکن که در چشمانت ديدم شعله های عشق را پس 

امروز دانستم دوستم داری ، چشمانت فرياد می زد اما هنوز در تب صدای دوستت دارم از جانب تو می سوزم بیا و 

 «محمد » اين عاشق دل سوخته ات را بیش از اين منتظر صدايت نگذار 

ن نمی توانستم از جايم تکان بخورم ، يعنی محمد به عشق من بر سر جايم مانند میخی کوبیده شده بودم به هیچ عنوا

پی برده بود ؟نه...نه... اين امکان نداشت ، آخه اون از کجا فهمیده بود که من دوستش دارم ؟ خوب معلومه توی 

نم ار کدفترم که نوشته بود از چشمام !!! اما مگه چشمای من حرف می زدند ؟ وای خدايا حاال با اين عشق غريبه چی ک

 ؟ به محمد بايد چی بگم ؟!!!

 هیچی فقط تو هم بگو که دوستش داری ! -

با صدای محمد جیغ آهسته ای کشیدم و از روی مبل مانند فنری پريدم و هاج و واج فقط به محمد خیره شدم ، وای... 

هم شنیده باشه ، وای حاال از کی تا حاال اونجا نشسته بود ، نکنه داشتم افکارم و زير لب زمزمه می کردم و اون 

 چطوری توی چشماش نگاه کنم .

محمد که معلوم بود از عکس العمل من هم تعجب کرده بود و هم خنده اش گرفته است لبش را به دندان گرفت و 

 گفت :

 چیه دختر مگه جن ديدی ؟ -

 من که از رفتارش کمی عصبانی شده بودم گفتم :
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 تو کی اومديد اينجا ؟ -

 زيادی نیست ، فقط اومدم ببینم اگه بازم اشکال داری برات بگم و ....  وقت -

 و چی ؟ -

 محمد به چشمانم خیره شد و گفت :

 نمی خوای حرف دلت و بزنی و انتظار اين دل و تموم کنی ؟! -

تیار زبانم در سرم را به زير انداختم و سعی کردم نه چیزی بگويم و نه عکس العمل عجوالنه ای انجام دهم ولی اخ

 اختیارم نبود و آرام گفتم :

 درست حدس زدی دوست دارم !! -

و بدون اينکه ديگر نگاهی به محمد بیاندازم به سوی اتاقم شتافتم و بر روی تختم پريدم و دستم را بر روی پوست 

ن هم رضا نگفته بود که م گرم و ملتهب صورتم گذاشتم . و به فکر فرو رفتم حاال بايد چی کار می کردم ؟ نه ... مگر

نبايد مانند او در عشق شکست بخورم ، پس اين چه کاری بود که کرده بودم ؟ خدايا خودت کمکم کن !!!خدايا 

.......... 

نمی دانم چه اندازه در آن حالت بودم که صدای رضا را از پايین شنیدم ، روسری را روی سرم انداختم و تصمیم 

 نیاورم . با اين تصمیم به سوی پايین براه افتادم . گرفتم اصالً به روی خودم

 سالم داداشی !! -

 سالم ، شیرين بدو بیا اين جعبه شیرينی و پاکت میوه ها را بگیر که دستم شکست . -

 جعبه شیرينی را از رضا گرفتم و در حالیکه به سمت آشپزخانه می رفتم ، به شوخی گفتم :

 ست که انگار کوه دستشه !ای بابا جوری میگه دستم شک -

 زن عمو که جعبه شیرينی را در دست من ديد به شوخی رو به رضا گفت :

 خوب بابا اگه می دونستیم اينقدر از رفتنمون خوشحال می شید زودتر می رفتیم!  -

 رضا رو به زن عمو گفت :

 نه زن عمو جان اين چه حرفیه !!! -

 با شیطنت رو به رضا گفتم :

 ابا رضا ما آخرش نفهمیديم تو که رفتی دانشگاه تونستی يه نیمرو درست کنی يا نه هنوز فقط آماده خوری !ای ب -

 نخیر برای کوری جنابعالی هم که شده من خودم سرپا يه آشپز شدم ! -

 من که باور نمی کنم ! -

 خیلی خوب برای اثبات حرفم هم که شده شام امشب با من . -

 کرده بود ، با حالت نگرانی گفتم : من که شیطنتم گل

 وای ديدی يادم رفت !!! -

 همه ی نگاه ها به سوی من چرخید و مادر گفت :

 چی شد شیرين ؟ چی يادت رفت ؟ -

 هیچی مامان جان يادم رفت زنگ بزنم اورژانس و برای بعد از شام آقا رضا آمبوالنس و تخت کرايه کنم ! -

 ردند به خنديدن و رضا با يک جهش مچ دستم را گرفت و در حالیکه می پیچاند گفت :با اين حرف من همه شروع ک
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 يا ا... در حضور همه عذر خواهی کن و بگو غلط کردم . -

 احساس کردم اگر يک فشار ديگر به دستم وارد کند حتماً می شکند ، فوری گفتم : 

 غلط کردم ، ببخشید ! -

 گفت : رضا با خنده دستم را رها کرد و

 آفرين تا تو باشی ديگه سربه سر من نذاری ، حاال هم قول می دم شامی بپزم که انگشتاتونم بخوريد ! -

 در حالیکه راه رفتنم شباهتی به فرار داشت گفتم :

 من که گفتم به اورژانس نیاز داريم می ترسم غذات اونقدر خوشمزه باشه که دستامون و از دست بديم ! -

 دوباره بلند شد و رضا گفت :صدای خنده 

 شیرين اگه می دونستم تو چطوری آدم میشی ؟!! -

 فرشته ها که آدم نمی شوند !!! -

بدون اينکه منتظر جوابی از سوی رضا باشم به اتاقم رفتم . چقدر دلم می خواست اين لحظات هیچگاه پايان نمی 

افکار من مسابقه گذاشته بود و هرچه سريع تر به راه خود يافت و زمان متوقف می شد ، ولی انگار ساعت با فهمیدن 

ادامه می داد و من را در حسرت لحظه ای پیش ... ، در افکارم غرق بودم که کسی به در زد ، نفس عمییقی کشیدم و 

 گفتم :

 بفرمايید! -

 با داخل شدن محمد مثل فنراز جا پريدم و با لکنت گفتم :

 سالم ، بفرمايید تو . -

حمد با نگاهی که قلبم را لرزاند داخل شد و بر روی صندلی میز کامپیوتر نشست و خیره به من شد ، سنگینی م

 نگاهش را بر روی صورتم حس می کردم ولی جرأت آن را که به چشمانش خیره شوم را نداشتم .

 شیرين ! -

 زير نگاه های سوزانش خالص شوم . از لحن صدايش طپش قلبم شديد شد و از هر فرصتی استفاده می کردم تا از

 شیرين به من نگاه کن ! -

 صدای محکمش وادارم کرد تا به چشمانش خیره شوم . 

 شیرين می دونی که مافردا عصر حرکت می کنیم ، ولی قبل از رفتنمون می خواستم به من يه قولی بدی ! -

 با تعجب گفتم :

 چه قولی ؟ -

 :با التماس نگاهم کرد و گفت 

قول بده هیچ وقت فراموشم نکنی ! قول بده منتظرم می مونی ! قول بده شیرين ، زود باش ! چون تا قول ندی خیالم  -

 راحت نمیشه !

 با شرم سرم را به زير انداختم و گفتم :

 قول می دم فراموشت نکنم ! قول می دم منتظرت بمونم ! قول می دم ، قول مردونه !!! -

 واری را به سمتم گرفت و گفت :محمد انگشتر و ن
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بهتره اين انگشتری رو که بهت می دم همیشه دستت باشه تا هم همیشه بیادم باشی و هم يادت بمونه که به من  -

 تعلق داری و اين نوار رو هم پیشت باشه تا يه موقع صدامو فراموش نکنی !

 هر دو را از او گرفتم و گفتم :

 ود که می توانستم بگیرم !ممنون بهترين هديه هايی ب -

 محمد با لبخند از اتاقم خارج شد و من را بادنیايی از شادی ها تنها گذاشت . 

بعد از ظهر کالفه بودم و هیچ کاری نداشتم ، ناگهان به سرم زد با فروغ به خريد بروم و برای خانواده ی عمو و دايی 

ی خانه ی فروغ گرفتم و پس از چند لحظه صدای پسری در  هديه هايی خريداری کنم . به سمت تلفن رفتم و شماره

 گوشی پیچید:

 بفرمايید . -

 ببخشید منزل آقای سالک ! -

 بله بفرمايید ! -

 معذرت می خوام فروغ خانم هستند ؟ -

 بله ، شما ؟ -

 !«به تو چه بچه فضول ، مفتشی » توی دلم گفتم 

 يکی از دوستاشون . -

 گوشی دستتون !بله ، چند لحظه  -

 ممنون ، خداحافظ . -

 بعد از چند لحظه صدای شاد و خندان فروغ به گوشم رسید :

 الو . -

 سالم ، چطوری رفیق نیمه راه ؟! -

 اِی ... بد نیستم ، از احوال پرسی های شما !!! -

 با لحن خاص و پر شیطنتی گفتم : 

 رتون شلوغ شده احوالی از ما ما که همیشه به ياد شما هستیم شما از وقتی س -

 نمی پرسید !

 برو گمشو ، اينا فقط مهمونند ! -

 خدا رو چه ديدی شايدم صاحب خونه شدند . -

 من که از هیچ کدومشون خوشم نمی ياد ! -

 راست میگی ! واقعاً هم که پسر عمه ی فضولی داری ..! -

 خودت فضولی ! خیلی هم پسر خوبیه ! -

 برخورد ؟! شما که ازشون خوشتون نمی يومد !چیه بهتون  -

 فروغ با خنده گفت :

 ذلیل شی شیرين يه بار اومدم ازت چیزی و پنهون کنما ! اگه گذاشتی ..! -

 پس چی من در برابر تو مسئولیت دارم فکر می کنی میزارم يه قدم کج برداری ! -
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 دی .خیلی خوب بابا حاال چی کار داشتی زنگ زدی و مزاحم ش -

 هیچی فقط می خواستم يه يادی از دوستان قديمی کنم ! -

 تو غلط کردی ، زود بگو چه خوابی برام ديدی ! -

 فقط می خواستم با هم بريم خريد . -

 خفه شو ، کدوم مغازه ای اآلن بازه که تو می خوای بری ؟ -

 تو کارت نباشه فقط بیا . -

 باشه کی و کجا ؟ -

 باش خودمون میايم دنبالت .تو فقط آماده  -

 نه با فرزاد يا حسام می يام . -

 آه ... بله يادم رفته بود که با اونا بیشتر بهت خوش می گذره . -

 فروغ با خنده گفت :

 شیرين آدم میشی يا باهات نیام ! -

 خوب بابا چه نازک نارنجی شدی نیم ساعت ديگه ، خیابان ..... منتظرتم . -

 قربانت خداحافظ . خیلی خوب -

 خداحافظ . -

 بعد از قطع تلفن به سمت رضا رفتم و گفتم :

 رضا جونی منو می بری بیرون . -

 نخیر من کار دارم . -

 تو رو خدا . -

 نه امکان نداره . -

 جان من . -

 باشه برو آماده شو می برمت . -

 صورتش را بوسیدم و گفتم :

 قربون داداش گلم برم . -

 خوب ديگه لوس نشو . -

به سمت اتاقم دويدم و لباس مناسبی پوشیدم و از اتاقم خارج شدم و به سوی حیاط رفتم و با رضا به طرف خیابان ..... 

براه افتادم . هنگامی که به ماشین فروغ اينا رسیديم دستی برای او تکان دادم و از ماشین پیاده شدم و هردو هم را 

 زاد ، رضا را با حسام آشنا کرد ، من که ديدم سه مرد در حال صحبت هستند با شیطنت گفتم :در آغوش گرفتیم و فر

 ای بابا چقدر آشنايی شما طوالنیه ،اگه بخواد اينطوری پیش بره تا فردا صبح ما معطلیم . -

 رضا که همیشه برای شیطنتهای من جواب داشت گفت :

 هامون رنگ دندونامون میشه .و اگه به امید آشنايی خانمها باشیم مو -

 با اينکه خنده ام گرفته بود دست فروغ را گرفتم و گفتم :

 مثل اينکه احوال پرسیتون زيادی طول کشیده و آفتاب زيادی به سرتون خورده بهتره ما بريم . -
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 و در حالیکه دور می شديم ادامه دادم :

 برای برگشتن خودمون باهاتون تماس می گیريم . -

ريدمان زياد طول نکشید و چون اکثر مغازه ها باز بود توانستیم زيبا ترين چیزها را بخريم ، تنها مانده بود هديه ی خ

 محمد و حسام . 

 فروغ تو برای حسام چی می خوای بخری ؟ -

 نمی دونم خودمم بدجوری توی فکرم که چی بخرم که هم قشنگ باشه و هم مورد پسند اون . -

او بگويم که من هم برای محمد چیزی نخريده ام چشمم به مغازه ی عتیقه فروشی افتاد ، با خوشحالی تا آمدم به 

 گفتم :

 فروغ بیا بريم ببینیم چیزی داره !! -

داخل مغازه شديم و شروع کرديم به تماشای وسايل مغازه ، همانگونه که با نگاهم همه ی وسايل مغازه را زيرو رو 

جا قلمی و يک سر کلیدی افتاد هر دو را برداشتم و با دقت نگاه کردم . بر روی جا قلمی ،  می کردم چشمم به يک

بسوخت حافظ و در شرط عشق و جانبازی * » کنده کاری های ظريفی شده بود و با خط زيبايی نوشته شده بود : 

ه تاد آنرا نیز زير لب زمزمشعر زيبايی بود ، چشمم به شعر سر کلیدی اف« هنوز بر سر عهد و وفای خويشتن است 

هر دو شعر از حافظ بود ، « دوام عیش وتغسم نه شیوه ی عشق است * اگر معاشر مائی بنوش نیش غمی » کردم : 

 واقعاً که شعر های حافظ تک بود ، تصمیم گرفتم هر دو را برای محمد بگیرم ، تا برگشتم فروغ را پشت سرم ديدم :

 چیزی انتخاب کردی ؟ -

 شیرين ببین اين قاب عکس قشنگه ؟ آره -

 نگاهی به قاب عکس انداختم واقعاً زيبا بود و دورش را نگین های زيبايی تزيین شده بود .

 آره خیلی قشنگه فقط ... -

 فقط چی ؟ -

 با شیطنت گفتم :

 ن ، بیدار شدن و ...اگه عکس جنابعالی توش باشه و جايی باشه که چشم آقا حسام موقع خوردن ، مطالعه ، خوابید -

 بهش باشه بهترين هديه اس !

 فروغ محکم زد توی سرم و گفت :

 من غلط بکنم ديگه به تو چیزی بگم !!!  -

 نمی تونی چون خودم می فهمم . -

 مباالخره هر دو راضی از خريد از مغازه بیرون آمديم و با رضا و فرزاد تماس گرفتیم تا به دنبالمان بیايند . نمی دان

انتظارمان چقدر طول کشید که باالخره هر سه آمدند و بعد از کلی خنده از هم جدا شديم . در میان راه مدام با رضا 

سر به سر هم گذاشتیم و وقتی مقابل خانه ايستاد از ترس اينکه هديه اش را ببیند ، همه ی وسايل را خودم به داخل 

اتاقم گذاشتم و بعد از تعويض لباس به پاين رفتم با زن عمو ، زن بود ، وسايل را در  7:03، 7بردم . ساعت حدود 

دايی و زهرا سالم احوال پرسی گرمی کردم . در اين چند روز که خانواده ی عمو و دايی به خانه ی ما آمده بودند 

 مجالسشانزهرا بیشتر خانه ی دوستان قديم اش بود و البته از من می خواست که با او بروم اما چون می دانستم 

دوستانه است دعوتش را رد می کردم ، قبل از اينکه خانواده ی عمو به اصفهان بروند من و زهرا باهم خیلی جور 
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بوديم و مدام سر به سر هم می گذاشتیم ولی با رفتن آنها فاصلیمان هم بیشتر شد اما هنوز هم ، هم را خیلی دوست 

را عوض کرده بود و مشغول آشپزی بود با ديدنش شیطنتم دوباره  داريم . سرکی به آشپزخانه کشیدم ، رضا لباسش

 گل کرد و با لحن خاصی گفتم :

ديگه کم کم بايد آستینامو باال بزنم و داداشم و بفرستم خونه ی بخت ، بزنم به تخته هم بلده آشپزی کنه هم بچه  -

 هر انگشتش يه هنر میريزه .داری کنه ، خونه داريشم که حرف نداره ، ماشاءا... ، ماشاءا... از 

 رضا سرش را از آشپزخانه بیرون آورد و گفت :

 شیرين به خدا می يام خفت می کنما ! حاال هی مزه بپرون . -

نه به جان تو ! شوخی نمی کنم . حاال که اينقدر آقا شدی فقط يه زن خوب کم داره اتفاقاً خودم يه کانديد خوبم در  -

 چطوره ؟ تازه هرچی هم درست کنی بدون چون چرا می خوره . نظر دارم . همه چی خور

همه چی خور يه زن بد قیافه بود که ماهی يه بار هفته ای يکبار به محله ی ما می آمد يا کف دست می ديد يا دعا و 

 دوايی به کسی می داد تا مشکلش حل شود و همه ی بچه های محل به خاطر قیافه و صدايش از او می ترسیدند و

 حتی بعضی بچه هامی گفتند او سوسک وگربه می خوره برای همین بچه ها می گفتندهمه چی 

 خور . 

رضا با اين حرف من از آشپزخانه به بیرون پريد و من به حیاط دويدم و آنطرف حوض ايستادم . دور تا دور حوض 

 می دويديم تا اينکه رضا گفت :

ض خفت می کنم که حاال می خوای من و همه چی خور باهم ازدواج مگه دستم بهت نرسه شیرين توی همین حو -

 کنیم آره ... ؟ وايسا ببینم .

باشه ... باشه آقا رضا اونوقت می دونی اگه من و خفه کنی چه اتفاقی می افته ؟ نه ديگه نمی دونی ! اونوقت کسی  -

 نیست بره همه چی خورو راضی کنه تا بیاد و زن تو بشه !

عصبانی شد و شروع کرد به دنبالم دويدن . دور تا دور حوض می دويديم تا اينکه هر دو خسته شديم و  رضا دوباره

من دوال شدم تا نفسی تازه کنم که نگاهم به آب داخل حوض افتاد و فکری از ذهنم گذشت و شروع کردم مشت 

قیافه ی  «تم بهت برسه می کشمت شیرين دس» مشت به رضا آب پاشیدن ، رضا که غافلگیر شده بود فقط داد زد : 

رضا خنده دار شده بود و آب از سرو رويش می چکید با صدای بلند زدم زير خنده و دست از آب پاشیدن کشیدم . 

 رضا آب را از صورتش خشک کرد و ناگهان چشمش به شلنگ افتاد ، شلنگ را براداشت و داد زد :

 اآلن حالیت می کنم ! -

با موجی از آب روبه رو شدم ، و وقتی آب قطع شد رضا را در کنار خود ديدم تا خواستم فرار  تا آمدم تکانی بخورم

 کنم دستهای مردانه ی رضا پشت گردن را گرفت .

 خوب حاال می خواستی برای کی زن بگیری ؟ -

 خوب معلومه داداش جونم . -

 ونت نکنی !خوب منم حاال کاری می کنم که ديگه از اين فکرا برای داداش ج -

و ناگهان مرا داخل حوض هل داد ، من هم که ديدم اآلنه که بیافتم دست رضا را گرفتم و هر دو در حوض افتاديم . و 

مادر و بقیه که به داخل ايوان آمده بودن شروع کردند به خنديدن ، زودتر از رضا خود را جمع و جور کردم و به اتاقم 

 پناه بردم و درش را قفل کردم .
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 شیرين فقط آرزو می کنم از اين اتاق بیای بیرون باليی به سرت بیارم . -

 در حالیکه می خنديدم و به سمت کمد لباسیم می رفتم گفتم :

 به قول معروف آرزو بر جوانان عیب نیست ! -

وان يک لیبعد از تعويض لباسم در حالیکه موهايم را خشک می کردم به طرف طیقه ی پايین رفتم . بدجوری هوس 

چای کرده بودم ، داخل آشپزخانه که شدم رضا و محمد را در حال آشپزی ديدم . در حالیکه يک لیوان چای می 

 ريختم گفتم :

آخ ... آخ ... برای رضا که زن جور شد ، حاال برای تو چی کار کنیم محمد توی اين قهتی دختر ، ولی ناراحت نباش  -

از اينکه رضا و همه چی خور جون رفتند سر خونه زندگیشون باهاش حرف می زنم و  فکر تو رو هم کردم ايشاا... بعد

 خواهرشم برای تو می گیرم .

تا رضا خواست چیزی بگويد ، مادر داخل آشپزخانه آمد و در حالیکه به زور جلوی خنده اش را از حرف من گرفته 

 بود گفت :

 شیرين باز شروع کردی . -

 م و با قیافه ی با نمکی گفتم :از روی صندلی بلند شد

آشپز که دوتا میشه غذا يا شور میشه يا بی نمک و قیافه ی آدم » چشم ديگه تمومش می کنم ، ولی از قديم گفتند :  -

 «میشه اين ... 

مادر از شکلکی که در آورده بودم زد زير خنده و رضا و محمد با اينکه به زور جلوی خنديشان را گرفته بودند هم 

 زمان دستانشان را به نشانه ی تهديد باال بردند .

 بابا تسلیم ... تسلیم ... به جان جفتتون ديگه لباس ندارم . -

و با قیافه ای مظلوم از آشپزخانه بیرون آمدم که صدای خنده ی رضا و محمد فضای آشپزخانه را در بر گرفت . 

شد ، همه دور میز نشستیم و من قبل از اينکه کسی چیزی باالخره عمو ، دايی و پدر هم آمدند و میز شام چیده 

 بخورد اولین قاشق را در دهانم گذاشتم و بلند گفتم :

 وای ... وای ... نخوريد که شوره ! -

 و بعد يک لیوان آب خوردم و رو به جمع گفتم :

 لطفاً نخوريد تا من دوباره امتحان کنم تا يه موقع يه چیزيتون نشه . -

 تعجب به من نگاه می کردند و من دومین قاشق را که خوردم گفتم : همه با

 دِ ... رضا يکم نمک توی اين غذا می ريختی ، اينقدر بی نمکه . -

 بعد رو به مادر گفتم :

 ديدی مامان جون گفتم اگه آشپز دوتا بشه غذا يا شور میشه يا بی نمک ! -

م شروع کردند به خنديدن و شام در جمعی صمیمی و گرم صرف شد همه که فهمیدند من تا آن موقع شوخی می کرد

. 

 بعد از اينکه همه شامشان را خوردند ، هر کس به کاری مشغول شد و من کار رضا نشستم و گفتم :

 خسته نباشید و دستتون درد نکنه شامتون خیلی خوشمزه بود ! -

 رضا اخم ظريفی کرد و گفت :
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 ما گذاشتید کسی از مزه ی غذا چیزی بفهمه ؟!خواهش می کنم اما مگه ش -

اوه ... اوه ... چه بهشم برخورده . حاال ما يه شوخی ای کرديم بعد از اون اومدم بگم اگه حرف ديشبتو فراموش  -

 نکردی بیا بريم .

 رضا با شیطنتی که در صدايش بود گفت :

 حرف ؟ کدوم حرف ؟ من ديشب خیلی حرف زدم ! -

 ه خوب يادش است و می خواهد مرا اذيت کند ، برای همین گفتم :می دانستم ک

 آخ ... آخ ... آخ ... نمی دونم سرت توی حوض به کجا خورده که همه چیز و فراموش کردی ! -

 اصالً معلومه چی داری میگی ؟ -

 نه وا... ، خودمم تا حاال نفهمیدم چی میگم !!! -

 رضا در حالیکه می خنديد گفت :

 وب ... خوب ... يادم اومد ، بلند شو بريم .خ -

قربون زبونم برم که اينقدر صحبتاش زود اثر میکنه که اخمارو به خنده تبديل می کنه و بیمارای آلزايمری و شفا  -

 میده . 

 شیرين تو اگه اين زبون و نداشتی چی کار می کردی ؟ -

 و خوبه .هیچی نصف زبون تو رو قرض می کردم آخه رشد زبون ت -

 هر دو باهم خنديديم و بعد از شب بخیری با همه به سمت اتاق من حرکت کرديم . 

 جلوی اتاقم که رسیديم رضا رو به من کرد و گفت :

 تو برو تو اتاقت من هم زود می يام ! -

 چشم ، پس زود بیا . -

ی تختم دراز کشیدم و به سقف اتاقم خیره به داخل اتاقم رفتم و صندلی راحتی را رو به روی تختم گذاشتم و بر رو

شدم ، به خودم فکر کردم ، به اين عشق ، مهمان ناخوانده ای که درنزده واردقلبم شده بودو قلبم را تصاحب کرده 

 بود ، به ...... در افکارم غرق بودم که صدای در افکارم را پاره کرد :

 بیا تو داداشی . -

ختم نشست و جعبه ای را که در دست داشت را بر روی تخت گذاشت و من فقط به رضا داخل اتاقم شد و بر روی ت

 رضا و جعبه نگاه می کردم ، رضا که از نگاه من خنده اش گرفته بود گفت :

 چیه چرا اينطوری نگام می کنی ؟ -

 وای رضا اين جعبه چقدر قشنگه !! -

 آره چون زيبا ترين چیزها رو توی خودش نگه می داره ! -

 اين کجا بوده ؟ چرا من تا بحال اينو نديدم ؟ -

 اين و هیچکس نديده ! -

 بعد در جعبه را باز کرد و عکسی را بیرون آورد و لحظاتی به آن خیره شد و در حالیکه به من می داد گفت :

ن روزگار اونو از من اين تنها عشق منه ، دختری که اگه اآلن زنده بود تا حاال خانم من شده بود ، اما دست سنگی -

 جدا کرد .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

6 8  

 

به عکس خیره شدم ، دختری بود با چشمانی عسلی ، ابروانی کمانی ، مژگانی بلند و برگشته ، لبانی قلوه ای و قرمز ، 

بینی قلمی و زيبا و گیسوانی شرابی ، واقعاً از زيبايی چیزی کم نداشت و در نگاهش عشق و مهربانی موج می زد . 

 بايی اين دختر باز مانده بود ، به رضا نگاه کردم و او گفت :زبانم از وصف زي

 زيباست ، مگه نه ؟ -

 خیلی مثل فرشته ها می مونه ! -

و من عاشق همین فرشته شدم ، فرشته ای که مال زمین نبود مال اون باال باال ها بود ، و من لیاقت نگه داشتنش و  -

 نداشتم .

 فتم :من که حسابی کنجکاو شده بودم گ

 رضا از همون اول شروع کن ، می خوام بدونم اصالً چطوری عاشق هم شديد و بقیه یِ چیزها ! -

 رضا به گوشه ای خیره شد و در حالیکه انگار يه سالها پیش بر می گردد گفت :

 خیلی خوب ... -

 :-07-2-بچه ها نقد رمانمو زدم خوشحال میشم نظراتتون و بخونم :
6 

رستان را می گذراندم و حسابی چسبیده بودم به درس تا توی رشته ای که می خوام قبول بشم ، سال سوم دبی

دبیرستانی که توش درس می خواندم نزديک خونمون بود و من و امید تموم راه رو پیاده می رفتیم و می اومديم . 

ه می شد . توی همون دبیرستان ي توی راه رفت و آمدمون يه دبیرستان دخترانه بود که وقتی ما می رسیديم تعطیل

دختری به نام مانیا بود که با امید دوست بود و سال پیش باهم آشنا شده بودند و به دوستیشون ادامه داده بودند . يه 

روز توی راه بازگشت ، با امید گرم صحبت بودم که چشمم روی دختری ثابت ماند ، پوست سفید داشت و موژه های 

وی چشمای عسلیش سايه انداخته بود ، با ديدنش مثل میخ به زمین کوفته شدم ، اون دختر که بلند و برگشته اش ر

متوجه ی نگاه من شده بود سرش را به زير انداخت و به راهش ادامه داد ولی من متوجه ی لبخند کم رنگی که گوشه 

 ی لبش جا خوش کرد شدم . با مشت محکمی که به بازويم خورد به خود آمدم :

 اوووووی اخوی ... حواست کجاست ؟ -

 همین جا خوب داشتی می گفتی !! -

 چی ... چی و داشتی می گفتی ؟ يه ساعته دارم ازت سؤال می کنم . -

 ببخشید ، اصالً حواسم نبود ! -

نیا ابله خودم متوجه شدم ، خوب حواست کجا بود ؟ نکنه چشمت يکی از حوريارو گرفته ؟ آره ؟ اگه می خوای با م -

 جونم صحبت کنم تا طرف و راضی کنه ؟!

 من اگه بمیرمم طرف تو و اون مانیا جونت نمی يام ! فهمیدی ؟ -

خیلی خوب ،حاال من يه چیزی گفتم تو جدی نگیراصالً بريم سربحث خودمون ... ولی ديگر در بقیه ی راه رضای  -

خودم را در اتاقم حبس کردم و در حالیکه بر روی تخت  سابق نبودم و بعد از اينکه به خانه رسیدم به اتاقم رفتم و

 دراز می کشیدم سعر کردم قیافه اش را بخاطر بیاورم ؛ واقعاً او يک انسان بود نه امکان نداشت آن 

يک فرشته بود ، يک فرشته ی کم نظیر ، هنوز حالت چشمانش را به ياد دارم موقعی که نگاهش با نگاهم تالقی کرد 

برقی از تمام تنم رد شد و فقط امیدم به فردا و فرداها بود که دوباره ببینمش ؛ ولی چه خیال باطلی از  انگار جريان
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فردايش هرچه دور و برم را نگاه می کردم اثری از او نبود و من باور کردم که خیالی بیش نبوده ولی چه خیال زيبايی 

 !!! 

شت و من ماجرا را تقريباً از ياد برده بودم . دو روزی بود که امید دو هفته از روزی که آن فرشته را ديده بودم می گذ

به دلیل بیماری به مدرسه نمی آمد و من تنها بودم ، در روز دوم که تنها به خانه بر می گشتم دستهايم را در جیبهايم 

 روی زمین ريخت . فرو کرده بودم و در افکارم غرق بودم که ناگهان با کسی برخورد کردم و کتابهای آن شخص بر

با عجله عذر خواهی کردم و نشستم و شروع کردم به جمع آوری کتابها . در حین برداشتن چشمم به روی اسم کتاب 

 در ذهنم گفتم چه اسم زيبايی !!! « رها افشار » افتاد 

 من واقعاً معذرت می خوام ، اصالً حواسم نبود نمی دونم چطوری اين اتفاق افتاد ! -

 هیچ اشکالی نداره !!!نه ،  -

صدايش گوشم را نوازش داد ، سر بلند کردم تا با اين دختر خوش صدا آشنا شوم که چشمانم بر روی صورتش 

خیره ماند ؛ نه اين امکان نداشت ! خودش بود همان خیالی که دو هفته ی پیش ديده بودمش با همان چشمان عسلی 

حالت توقف می کرد . رها که از حالت نگاه من خجالت کشیده بود و حالت نگاه ! خدايا ای کاش زمان در همین 

سرش را به زير انداخت و دستانش را برای گرفتن کتابها جلو آورد . با دستانی لرزان کتابها را پیش بردم و دوباره 

 گفتم :

 واقعاً معذرت می خوام ! -

 با لبخندی که به نظر من زيبا ترين لبخند را داشت گفت :

 کالی نداره . خداحافظ .اش -

 به امید ديدار . -

خودم هم نمی دانم چگونه اين جمله را بر زبان آوردم ولی اين جمله صادقانه و از اعماق قلبم گفتم و واقعاً آرزوی 

 ديدار دوباره اش را داشتم . رها چیزی نگفت ولی 

 لبخند زيبايی که گوشه ی لبش جا خوش کرد را ديدم .

نفهمیدم چگونه طی کردم ولی آنقدر خوشحال بودم که منتظر مالقات های بعدی بودم و همین مالقات  بقیه راه را

 های پنهانی هر روز بود که مرا عاشق تر می کرد .

يک روز در اتاقم مشغول حل مسائل رياضی بودم اما هر چه می کردم تمرکز حواس نداشتم و فکر رها مرا آرام نمی 

فردا بهش میگم » ب و دفترم را بستم و بر روی زمین طاق باز خوابیدم و در ذهنم گفتم : گذاشت . باالخره کتا

نکنه رها نامزد داشته باشه ، نکنه نشون کرده ی کس » اما ناگهان فکر شومی افکارم را آزار داد : « دوست دارم ! 

ون تمام عشق و زندگی منه ، من بدون اون میمیرم نه ... نه ... اين امکان ندارد ، رها فقط مال منه ، ا« » ديگه ای باشه ! 

 « !! مطمئنم . 

فردا صبح آنقدر عجله داشتم که حتی صبحانه ام را نیز نیمه کاره رها کردم و وقتی به مدرسه رسیدم به ياد آوردم که 

ان از زنگهای امید امروز نوبت دندان پزشکی دارد و نمی آيد و برای اولین بار از نیامدنش خوشحال شدم ولی ام

کالس که هر کدومش برام مثل يک قرن می گذشت . باالخره زنگ آخر به صدا در آمد و من آنقدر عجله داشتم که 

دوبار کتابهايم از دستم افتاد ولی زود خود را جمع و جور کردم و خود را به دبیرستان رها رساندم . از شانس خوبم 
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ش با همان متانت همیشگی ! يک لحظه از تصمیمم پشیمان شدم ولی ديگر آنها تازه تعطیل شده بودند . از دور ديدم

 دير شده بود و او به من رسیده بود و داشت از کنارم رد می شد ، باالخره دل را به دريا زدم و گفتم :

 خانم افشار ! -

اسی داشتم بماند . با تعجب سرش را به عقب گرداند و با ديدن من گره ای به ابروانش داد و من آنوقت چه احس

 وقتی ديد چیزی نمی گويم گفت :

 بفرمايید ! -

 چند قدمی به سويش برداشتم و گفتم :

 سالم . -

 سالم . -

 ببخشید خانم افشار می تونم از شما يک خواهشی بکنم ؟ -

 بفرمايید . -

 نگاهی به چشمانش کردم و گفتم :

 شته باشم ؟!من می تونم با شما يه مالقات توی پارک دا -

 گره ی ابروانش کور تر شد و با لحن نیمه عصبانی گفت :

 به چه دلیل ؟ -

 من که ديدم رها هر لحظه ممکنه عصبانی تر بشه فوری گفتم :

 منتظرتونم . 5اگه می خوايد از ماجرا سر در بیاريد امروز بعد از ظهر توی پارک ساعی ساعت  -

 فی از جانب رها باشم از او دور شدم . و بدون اينکه منتظر اعتراض يا حر

وقتی به خونه رسیدم نمی دونی چه حالی داشتم ؛ فقط دوتا بال کم داشتم تا به اوج آسمون پرواز کنم . بعد ار نهار 

دوش گرفتم و موهام و به سمت عقب حالت دادم ، تصمیم گرفتم تیپ مشکی بزنم برای همین بلوز و شلوار مشکیِ 

و خودم و جلوی آيینه يک بار ديگه نگاه کردم و از اتاق خارج شدم . اگه يادت باشه وقتی از اتاق  براقم و پوشیدم

بیرون آمدم به تو برخورد کردم ، هنوز اون حالت نگاهت و فراموش نکردم با تعجب نگام کردی و بعد يه سوت 

 بلندی کشیدی و گفتی :

 ببخشید آقا به من يه امضا می ديد ؟! -

 لوس نکن !! قیافه ام چطوره خوب شدم ؟ خودت و -

 ببخشید شما داداش من و نديديد ؟ آخه می خوام بهش بگم آدم خوش تیپ يعنی اين !! به به ... بنازم قد و باال رو ! -

 با شک يه نگاهی به لباسام کردم و گفتم :

 شیرين تو میگی تیپم خوبه ؟ -

 اين خوش تیپی و از من می گیره !  خوبه ؟ عالیه ! کوفتش بشه هرکی داداش به -

من که با اين تعريف تو مطمئن شده بودم تیپ و قیافه ام حرف نداره با خوشحالی صورتت و بوسیدم و به سمت 

پارک ساعی براه افتادم . در بین راه يه دسته گل رز قرمز گرفتم و موقعی که از تاکسی پیاده شدم رها نیز رسید . از 

 ن دادم و موقعی که به او رسیدم گفتم :دور برايش دست تکا

 سالم . -
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 و دسته گل را به سمتش گرفتم .

 سالم ، چه دسته گل قشنگی ممنون ! -

شانه به شانه ی رها داخل شديم و به طرف نیمکتی که در میان شمشاد های بلندی بود رفتیم و بر روی آن نشستیم . 

داد ؛ بوی عطرش هوش و از سرم برد و مدهوش شدم ، نگاهم به وقتی کنارم نشست يه احساس آرامشی بهم دست 

سويش چرخید ، مانتوی ياسی و روسريیه ساتن ياسیش بسیار بهش می امد و جالی زيبايی به رنگ چشمانش می داد 

 . 

 رها که از سکوتی که بر فضای میانمان برقرار بود خسته شده بود گفت :

 فکر نکنم کار مهمتون سکوت باشه! -

 نه ... نه ... اصالً ... راستش ... راستش ... -

 راستش چی ؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

من رضا يوسفی هستم ، سال سوم دبیرستان در رشته ی رياضی تحصیل می کنم . و اگه خدا خواست سال ديگه در  -

کوچکتر از خودم بنام های شیرين و  کنکور می خوام شرکت کنم و به دانشگاه راه پیدا کنم . من يه خواهر و برادر

آرمین دارم . مادر خانه دار و پدرم بازنشسته ی آموزش و پرورشِ و اآلن در تاکسیرانی تهران مشغول کار هستند . 

 خوب حاال نوبت شماست ، میشه خودتون و معرفی کنید ؟

رين فرزند خانواده هستم و يه برادر من رها افشار هستم ، دانش آموز سال دوم رشته ی انسانی ، بر عکس شما آخ -

بزرگتر از خودم دارم و برادرم رامین سال دوم دانشگاه پزشکیه . مادرم پرستار و پدرم تاجر فرشِ . خانواده ای از 

 طبقه ی نه عالی و نه متوسط هستیم . بازم سؤالی هست ؟

يم و باالخره رها طاقت نیاورد و سرش را نگاهم را به چشمان عسلیش دوختم ، چند ثانیه ای در چشمان هم خیره شد

 به زير انداخت ، من که از شرمش لذت برده بودم ، گفتم :

 بله يه سؤالی هست که فکر من وبه خودش مشغول کرده واونم اينه که چراامديد؟ -

 طبق گفته ی خودتون فقط برای ارضاء حس کنجکاوی !!! -

 به چشمانش خیره شدم و گفتم :

 ؟!مطمئنید  -

 نگاهش را از چشمانم دزديد و گفت :

 بله . -

 بعد از اين پاسخ صريح بلند شد و گفت :

 من ديرم میشه بايد برم !! -

 کیفش را گرفتم و در حالیکه مجبور به دوباره نشستنش می کردم گفتم :

 لطفاً بشینید هنوز حرفم تموم نشده . -

 کرد و با همان تعجب نشست .  با تعجب به من که کیفش را گرفته بودم نگاه

 نفس عمیقی کشیدم و با اعتماد به نفس گفتم :

 مقصود من از دعوت شما به اينجا فقط اتالف وقت خودم و شما نبود ، بلکه می خواستم بگم که ... بگم که به شما ....  -
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 ديگر نتوانستم حرف بزنم و سکوت کردم ، رها به چشمانم نگاه کرد و گفت :

 من چی بگید ؟ به -

 چشمانم را بستم و سريع گفتم :

 که به شما عالقه پیدا کردم . -

 چشمانم را که باز کردم ديدم که رها با پوزخندی به من خیره شده ، باالخره بعد از چند دقیقه گفت :

 با همون يکبار ديدن!اگه يه چیز ديگه می گفتید شايد باور می کردم ، ولی اين ... -

 لیکه بلند می شد زيرلب گفت :و در حا

 همتون يه جوريد . -

 بدون خداحافظی داشت می رفت ،ماتم برده بود ؛ اين حرفش چه معنی ای داشت ؟

يعنی او به کسی عالقه داشت که او را رها کرده بود ؟ نه ... نه ... پس زاللی ای که در چشمانش وجود داشت چه می 

 شد .

 او رساندم و در حالیکه راهش را سد می کردم گفتم :نمی دانم خود را چگونه به 

 منظورت از اين حرف چه بود ؟ نکنه بخاطر عشقی که يه روز رهات کرده داری دست رد به سینه ام می زنی ؟!!! -

 خشمی در چشمانش زبانه کشید ، ولی ناگهان غم سنگینی در چشمانش نشست و با صدای محزونی گفت :

 ، من تا بحال قلبم مزه ی عشق و نچشیده !نه ، اشتباه نکن  -

 نفس راحتی کشیدم و گفتم :

 پس منظورت از اون حرفها چی بود ؟ -

بر روی نیمکتی که پشت سرمان بود نشستیم و رها به گوشه ای خیره شد و پس از لحظاتی که برای من مانند قرنی 

 گذشت شروع کرد :

تشکیل می داد ؛ مثل همون شهرزاد هزار و يک شب ؛ خوشگل ، خانم ، با  يکی از اضالع مثلث دوستی ما رو شهرزاد -

 وقار و هزارتا خصوصیت ديگه که حتی نمی دونم کدومشو بگم !

هرجا که با هم می رفتیم موضوع اصلی من ، سها دختر خاله ام و شهرزاد بوديم و صد البته شهرزاد که هزار درجه از 

انی بود ، يه اخالق خاصی داشت که هر موقع هر کس باهاش دوست می شد ما بهتر بود . دختر خوب و درسخو

 جدايی از اون براش سخت بود . درست يادمه همین پارسال بود که خبر فوتش و بهمون دادند !

 با حیرت نگاهش کردم و گفتم :

 خبر فوتش ؟ آخه چرا ؟ مگه چه اتفاقی براش افتاد ؟! -

 با بغضی که در گلو داشت گفت :

راستش شهرزاد دختر با نشاطی بود و هر جا که می رفت ، شادی رو با خودش می برد و با تنها کسی که لج بود  -

پسر عموش بود . همیشه می گفت پسر سربه هوايی و خوش گذران ! ولی همه وحتی خودش می دونست که توی 

مام اين خصوصیات برای شهرزاد همون فامیل پسر تکی بود درسخون ، خوشتیپ ، مهندس ، ولی بازم سیاوش با ت

پسر سربه هوایِ خوش گذران بود و آخرش هم همین پسر سربه هوای خوشگذران شهرزاد و عاشق خودش کرد ! 

 هیچوقت موقع هايی که شهرزادازعشقش نسبت به سیاوش می گفت روفراموش نمی کنم ومن چقدرسربه 
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هرزاد شده بود و باالخره اونا هم با هم نامزد شدند و قرار سرش می گذاشتم! اما انگار سیاوشم جادوی چشمای ش

عروسی سیاوش و شهرزاد برای سه سال ديگه گذاشته شد. وای که چقدر توی جشن نامزدی ، شهرزاد مثل فرشته ها 

 شده بود و هر وقت که نگاهم به اون دو تا می افتاد می ديدم که چطور عاشقونه به هم نگاه می کنند .

ز جشن نامزدی اون دو تا می گذشت و شهرزاد هر روز عاشق تر از ديروز می شد و هر روز از جاهايی که با يک ماه ا

سیاوش رفتند يا کادوهايی که برايش می خريد می گفت . اما دو هفته ای بود که ديگه شهرزاد سابق نبود ، 

و می ديدم . تا اينکه يک روز طاقت  لبخندهای غمگینی می زد ، گوشه گیر شده بود و توی عمق چشماش نی نی غم

 نیاوردم و کشوندمش يه کنار و گفتم :

 چی شده شهرزاد ؟ -

 چی ، چی شده ؟ -

 همین گوشه گیری هات ، اين لبخندای غمگینت ، اين غمی که توی چشمات ، بازم بگم ؟! -

 با لبخندی که ديگه با اون لبای زيبا غريبی می کرد گفت :

حتمال صد درصد چشمات چپ شده چون من نه لبخندام غمگینه ، نه غمی توی چشمامِ ونه گوشه نه عزيزم به ا -

 گیری می کنم ، البته اگه خودمم بخوام نمی زاری!

 با ترديد به چشماش نگاه کردم و گفتم :

 نکنه با سیاوش مشکل پیدا کردی ؟ -

 شده بودم گفت :شهرزاد با همان خنده ی منحصر به فردش که مدتها بود دلتنگش 

نه بابا اون بیچاره که کاری با من نداره ، هر روز میاد دنبال من و مدام مرا با کاراش غافلگیر میکنه و من بیشتر از  -

 بیش وابسته ی خودش می کنه .

با اين حرف اشک توی چشماش حلقه زد ولی فوری بغضشو خورد و با خنده ی غمگینی منو تو آغوش گرفت و 

 شونم گذاشت و گفت : سرش و روی

 ولی رها حاال نمی تونم حتی يه ساعت بدون اون پسر سربه هوایِ خوش گذرون طی کنم ! -

 تری اشک شهرزاد رو روی شونم حس کردم ولی حرکتی نکردم تا خودش و خالی 

 کنه ، باالخره سرش و بلند کرد و فقط گفت :

 ممنون !! -

 همین ديگه هیچی نگفت ... هیچی !

لی شد همون شهرزاد دو هفته ی پیش می خنديد ، سربه سر همه می گذاشت ولی ديگه نمی تونست غم چشماشو و

رها » غائم کنه . همون شب شهرزاد بهم زنگ زد و کلی تجديد خاطره کرد و کلی باهم خنديديم بعدم بهم گفت : 

 وخی گذاشتم و با شیطنت گفتم :اين حرفش و به پای ش« دلم برات تنگ میشه و نمی دونم کی می بینمت . 

 مطمئن باش فردا صبح خودم میام در خونتون . -

دوباره شهرزاد شروع به حرف زدن کرد ، اون شب لحنش يه جور ديگه بود و حرفاش يه بوی خاصی می داد ، حتی 

 خداحافظیشم با همه ی خداحافظیاش فرق می کرد انگار می خواست برای همیشه خداحافظی کنه .

ردا صبح مامان مانتو شلوارم رو شسته بود و مجبور شدم مانتو شلوارمشکی مو بپوشم ولی نمی دونم که چرا از اول ف

صبحی يه دلشوره ی خاصی داشتم می ترسیدم که اتفاقی برای شهرزاد افتاده باشه ! باالخره به سر کوچه ی شهرزاد 
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دند ، دلم گواهی بدی می داد با قدمهای ناموزونی رسیدم، کوچشون شلوغ بود همه جا پارچه ی مشکی کشیده بو

خودم و جلوی خونشون رسوندم . صدای جیغ مادر شهرزاد دلمو هزار تیکه می کرد با نگرانی داخل خونه شدم ، اين 

چه وعضی بود چرا به عکس شهرزاد يه ربان سیاه زده بودند ، چرا مامانش گريه می کرد ، چرا نگاه باباش ماتم کده 

 وای نکنه ... نکنه ... بود ،

 چشم مامانش که به من افتاد گريه اش شدت گرفت و در حالیکه به سر و صورتش می زد گفت :

اومدی رها جون ؟ اومدی که با شهرزادم بری مدرسه ؟! وای که دير امدی رها ، خیلی دير اومدی شهرزادم رفت ،  -

! تو رو خدا رها تو بگو نره ... تو رو جون اون کسی که دوست  ديگه نمی خواد بیاد مدرسه ، نمی خواد پیش ما بمونه

 داری !!!!

 زانوانم خم شد و بر زمین افتادم ، دو نفر از خانمها به طرفم دويدند و زير بغلم را

گرفتند روی مبل نشوندنم و بهم آب قند دادند تا حالم بهتر بشه و موقعی به خودم اومدم که شهرزاد عزيزم و 

اک می کردند ، دو نفر سیاوش را گرفته بودند و او داد می زد و شهرزاد و می خواست ، وای که چیکار می داشتند خ

کرد اين عاشق دلخسته خدايا خودت کمکش کن ، گريه نمی کردم و فقط به يه گوشه زل زده بودم و همین 

قطره اشک !!! شب سوم شهرزاد بود  اطرافیانم و نگران کرده بود ، همه می گفتند بايد گريه کنم ولی دريغ از يک

همه دورهم نشسته بوديم که مادر شهرزاد با قیافه ای تکیده روبه همه گفت که شهرزاد برای بعضی ها نامه ای 

گذاشته و يکی از اون بعضی ها من بودم . همانجا نامه اش و باز کردم و با ديدن دست خطش باالخره بغضم ترکید و 

ناکم که خانه را برداشته بود گوش می دادند و بی صدا اشک می ريختند و هیچ کس همه به صدای گريه ی سوز

کمکی برای آرام کردنم نمی کرد نتوانستم نامه اش را بخوانم دوباره تا کردم و در کیفم گذاشتم و در آغوش شهره 

 جون مامان شهرزاد خودم و رها کردم .

شهرزاد رفتم تا شب را در آنجا بگذرانم . پشت میز شهرزاد آن شب را به درخواست خودم و شهره جون به اتاق 

 نشستم و نگاهی به عکس شهرزاد انداختم و نامه اش را باز کردم :

 سالم به بهترين خواهر دنیا :

 چطوری رها جان ؟ امیدوارم خوب باشی !

ده باشی ولی مطمئنم که اينگونه از اينکه اين حرفها را بعد از مرگم می فهمی شرمنده ام و امیدوارم که ناراحت نش

 بهتر است . 

می دانم که می دانی نامزدم سیاوش را عاشقانه می پرستم و او نیز مرا دوست دارد . هنوز يک ماه از نامزديمان نمی 

 گذرد اما کمد و اتاقم پر از هدايای او شده . هر شب با او بیرون می رفتم و او برايم از آينده سخن می گفت تا امشب

که با هم بیرون رفتیم می دانستم امشب آخرين شبی است که با او می گذرانم برای همین خوب نگاهش کردم و تا 

دلم می خواست با او حرفهای عاشقانه زدم و حتی لحظه ی آخر او را بوسیدم و می دانستم اين آخرين بوسه ی من به 

 اوست ، ولی وقتی سیاوش موقع خداحافظی گونه 

د باور کن که تمام بدنم از حرارت لبهايش گرم شد و باالخره چشم از نگاه عاشقش گرفتم و از او ام را بوسی

 خداحافظی کردم و به داخل آمدم ولی باور کن هنوز جايه بوسه اش گرم و داغ است .

از  بايد برايتمی دانم که می خواهی بدانی چرا اين کار احمقانه را کردم ! پس برای اينکه متوجه ی اين کارم بشوی 

دوهفته ی پیش بگويم ، همان موقعی که آنا عاشق قديمه سیاوش اومد سراغم اول از خودش و سیاوش گفت که 
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چگونه عاشق هم هستند و بعد جای چندتا بخیه را به من نشان داد و گفت روز نامزدیِ من و سیاوش قصد خودکشی 

ماس کرد که سیاوش را به او برگردانم ، اول خوشکم زد و با داشته اما نجات پیدا میکنه و آخر با گريه به من الت

عصبانیت بلند شدم و خواستم از او دور شوم اما ولی او دستم را گرفت و التماسم می کرد و اشک می ريخت و در 

آخر که ديد توجهی به او ندارم اشکهايش را پاک کرد و با صدای خشداری گفت که اگر پام و از زندگیِ سیاوش 

ون نکشم اون و نابود میکنه و نمیزاره که من هم دستم بهش برسه و در آخر گفت که تصمیم گیری با خودمه !! بیر

حاال تو فکرش و بکن من توی اون لحظه ی دردناک بايد چه تصمیمی می گرفتم ؟! آيا بايد منتظر می موندم و نابودی 

دارم و حاضر نبودم حتی صدمه ای به اون برسه و عشقم و میديم ؟! نه ... من سیاوش و از خودمم بیشتر دوست 

باالخره تصمیم آخرم و گرفتم فقط مونده بود دلتنگی برای تو که اون هم با شنیدن صدات برطرف شد راستی يه 

دفتر شعر برات گذاشم و يه دفتر خاطرات می خوام هر موقع که عاشق شدی با عشق زندگیت بشینید خاطراتم و که 

وی مدرسه است تا بقیه ی کارهامون بخونید و کلی بخنديد و دل من رو هم زير اين همه آوار خاک از شیطنتهامون ت

خوشحال کنید و البته اگه عاشق شوی وای که چه حالی میده ولی حیف که من اونروز نیستم تا مدام سربه سرت 

امیدوارم تو با عشق زندگیت  بزارم و بهت بخندم و درپايان نامه ام به تو میگوام من که از عشق سهمی نبردم

 خوشبخت بشی .

 خواهر همیشه بیادت شهرزاد 

با خواندن نامه ی شهرزاد چشمه ی اشکم برای دومین بار جوشید ، نامه اش را بستم و نگاهی به قفسه ی کتابهايش 

نرا آ« ! زنجیری عشق » انداختم . باالخره دفتر خاطرات و شعرش را جستم . بر روی جلد دفتر شعرش نوشته بود : 

در زير هر شعری يک تاريخ « . تقديم به رهای عزيزم و سیاوش عشق زندگیم » گشودم در اولین صفحه نوشته بود 

 زده بود ولی در تموم اين شعرا فقط دوتا از شعرها توجهمو خیلی جلب کرد و همون موقع توی ذهنم حک شد :

 کاش می شد قلب وسعت می گرفت

 ا می گرفتهمچوساحل صلح دري

 کاش می شد همچو ماهی های آب

 دل من با موج آرام می گرفت

 کاش می شد زندگی را زنده کرد

 دل من ساده ولی عشق می گرفت

 کاش می شد غرق در آب می شدم

 شادی ام دنیارودر هم می گرفت 

م کاغذها را برگ می زدم و رد می به تاريخ شعر نگاه کردم مطعلق به شمال امسال بود . وای که چه روزهايی بود .مدا

 شدم که به برگ آخر رسیدم . شعرش هنوز تازه بود و مطعلق به شبی بود که شهرزاد خودکشی کرده بود :

 قسمت نبود ديگه بگم چقدر تو رو دوست دارم 

 رفتی و تنها تر شدم ، تو اين شبای تلخ و سرد

 از عشق تو گذشتم و از هجر تو نیست شدم 

 از عشق تو من بی پناه و زار شدمآوارتر 

 آفتاب عشق ما چه کم عمرش به بی تابی گذشت
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 تا آمديم عشقی کنیم آتش به خاکستر کشید

 شبهای آخر در تبت من سوخنم و فرياد زدم 

 اما تو بی من بودی و لبخند به رويم می زدی

 از عشق تو بیزار شدم از بی وفايی ، سرديت

 ن بی هدف راهی شدمعادت که شد دوریِ تو م

 به پای ديدنم نشین تنها گل باغ بهار

 دفتر عمرم دگر برگی نمونده که براش

 گل ياس بیار برام همیشه بعد مرگ من 

 اشک و هديه کن برام به اين دل بی کس و کار

 بعد از خواندن اين شعرش قاب عکسش و برداشتم و گفتم :

ه داشتن عشقت همین بود ، تموم قول و قرارات با من همین بود ، تموم خیلی بی معرفتی ، تموم سعیت برای نگ -

 … متنفرم …حرفات که مثل خواهر دوست دارم و تنهات نمیزارم همین بود ؟؟؟ نه تو خیلی نامردی !!! ازت متنفرم 

! 

قدم بر می  و ناگهان قاب عکسش را به سمت ديوار پرتاب کردم و بیهوش بر روی زمین افتادم . انگار در خواب

داشتم ، جای قشنگی بود و من را ياد تعريف هايی که از بهشت شنیده بودم می انداخت . از دور شهرزاد رو ديدم ، 

لباس سفید بلند و زيبايی به تن داشت و تاجی از گلهای ياس بر سرش قرار داشت و در میان دشتی از گل نشسته 

کرد . به سمتش دويدم و وقتی دستم را بر روی شانه اش گذاشتم ، بود و به دسته گلی که در دستانش بود نگاه می 

به سويم برگشت . چشمانش اشک آلود بود و همین موضوع دلم را به درد می آورد . با نوک انگشتانم اشهايش را 

 زدودم و گفتم :

 .. ؟؟؟گريه می کنی بی معرفت ؟! حاال که پیشتم و می خوام تا ابد باهات بمونم گريه می کنی . -

 دستش را بر روی لبهايم گذاشت و گفت :

نه رها ... نه ... ديگه اين حرف و نزن تو مال اينجا نیستی !! تو بايد برگردی ! کسايی هستند که منتظرند تا تو  -

پیششون برگردی . فقط تو بدون که من حالم خوبه ، ولی اگه تو بخوای اينطوری کنی حال من روزبه روز بدتر میشه . 

 قول بده

 قول بده که همیشه بخندی و ديگه گريه نکنی !!

مگه تو که به من قول دادی هیچ وقت تنهام نذاری به قولت وفا کردی که من به تو قول بدم و سر قولم بمونم ؟  -

 هان ... ؟ نه من می خوام پیش تو بمونم .

 با نگاه مشوشش به من خیره شد و گفت :

رها ! اين سرنوشت من بود و نمیشه با سرنوشت جنگید ولی تو مطمئن باش من همیشه اين چه حرفیه که میزنی  -

 زندم و کنار توأم .

 با چشمان گريانم به او خیره شدم و در جوابش گفتم :

 پس سیاوش چی ؟ چطور دلت اومد اونو به يه نفر ديگه تقديم کنی و تنهاش بزاری . -

 را پر کرد و گفت :ناگهان لبخند آرامش بخشی تمام صورتش 
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من اونو تقديم کردم چون يکی از شرايط عاشق شدن گذشتِ . من مرگ و با تمام وجود پذيرفتم تا سیاوش بتونه  -

 نفس بکشه . اون بدون من میتونه زندگی کنه و به زندگیش ادامه بده .

م و گريه سر دادم و او اجازه داد تا از اين همه ايثار و از خود گذشتگی زبانم بند آمد و خودم را در آغوشش انداخت

 بوی وجودش را با تمام وجود به ريه هايم بکشم و آرامش پیدا کنم . 

 شهرزاد مرا از خودش جدا کرد و درحالیکه گردنبدی را به گردنم می انداخت گفت :

شدی اونو سرکوب نکن رها عزيزم می خوام يه چیزی بهت بگم ، فقط امیدوارم تا ابد فراموش نکنی ؛ وقتی عاشق  -

و بزار جوانه بزنه و رشد کنه و وقتی اون هم تو رو دوست داره بزار اون عشق تو رو آبیاری کنه . رها وقتی يه عاشق 

 حقیقی شدی بزار دلت تو رو راه ببره ، نه پاهات به حکم عقلت و مطمئن باش تو رو به خونه ی عاشق می بره .

 او ازمن دور شد و من او را فرياد می زدم : شهرزاد .... شهرزاد ..... شهرزاد ..... سرم را شانه ی شهرزاد برداشتم و

وقتی از کما خارج شدم بی اختیار دستم را به سوی گردنم بردم و گردنبندی را که در گردنم بود را لمس کردم و 

 دوباره بی هوش شدم .

 در جويا شدم و او در جوابم گفت :دو روز بعد به بخش منتقل شدم و داستان گردنبند را از ما

 شهره جون به گردنم آويخته . -

 شبی که به کما رفتم» از مادر خواهش کردم تا به شهره جون بگه تا بیاد پیشم و اون اومد و برام تعريف کرد که : 

به  خواد تا گردنبند وشهرزاد به خوابش میاد و میگه يه گردنبند به عنوان عیدی برام خريده و تو اتاقشه و از اون می 

گردن من بندازه . شهره جون میاد تو اتاق و وقتی منو میبینه زنگ میزنه اورژانس و من و می برند بیمارستان . فردا 

شبش شهرزاد دوباره میاد به خواب شهره جون و با نگرانی میگه پس چرا به قولش وفا نکرده و گردنبند و به گردنم 

 ن گردنبند و به گردنم می اندازه من يکساعت بعدش بهوش میام . نینداخته . و وقتی شهره جو

وقتی حرفای شهره جون تموم شد اون گريه می کرد اما من يک قطره هم گريه نکردم چون قول داده بودم و نبايد 

 زير قولم می زدم .

وقتی شاسی زنگ را فشار دو روز بود که از بیمارستان مرخص شده بودم . که هوس کردم به شهره جون سری بزنم . 

دادم و داخل شدم به نظرم شهره جون از روزی که ديده بودمش شکسته تر شده بود . با لبخند غمگینی من را به 

 داخل دعوت کرد و برايم يک لیوان شربت آورد . در حالیکه شربتم را می خوردم گفتم :

 راستی شهره جون از سیاوش چه خبر ؟ -

 ن تر شد و با بغض گفت :ناگهان چشمان شهره جو

 سیاوش هر موقع کنار شهرزاد باشه حالش خوبه . -

 ناگهان لیوان از دستم افتاد و گفتم :

 منظورتون چیه ؟ -

 سیاوش مرد ! مرد و رفت پیش نامزدش . رفت تا به اون برسه !!! -

 کی ؟ کی اين اتفاق افتاد ؟ -

 ديروز صبح . -

فتادم او گفته بود سیاوش میتونه بدون اون زندگی کنه و به زندگیش ادامه بده ولی ناگهان به ياد حرف شهرزاد ا

 انگار سیاوش موافق نبود اون نمی تونست بدون شهرزاد
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زندگی کنه و نفس بکشه . نه او اين زندگی را بدون شهرزاد نمی خواست و با مرگش ثابت کردکه مرگ نمی 

و چه نام با مسمايی « عشق زنجیری » نام دفترچه ی شعر شهرزاد افتادم تواندعشقش را ازاو بگیرد و ناگهان ياد 

 گرفته بود نام عشق شهرزاد و سیاوش !!!

رها ديگر چیزی نمی گفت . به صورتش نگاه کردم شکوفه های اشک صورتش را احاطه کرده بودند . دستمالی از 

 جیبم در آوردم و جلوی رها گرفتم و گفتم :

 قول نداده بودی ديگه گريه نکنی !!مگه به شهرزاد  -

 لبخند غمگینی زد و در حالیکه اشکهايش را پاک می کرد گفت :

 ببخشید که شما را هم ناراحت کردم . -

 نه برعکس و تازه فهمیدم بیشتر دوست دارم . -

 صورتش رنگ شرم گرفت و در حالیکه بلند می شد گفت :

 .من ديگه بايد برم . به امید ديدار  -

 اين يعنی بازم می تونم ببینمت؟ -

 شايد . -

 دو روز ديگه همین ساعت همین جا . -

 دو روز ديگه همینجا می بینمتون . -

بعد از رفتن رها وجودم لبريز از عشق شد و ناگهان احساس کردم سالهاست که عشقش در وجودم ريشه دوانده و 

 من با اين عشق نفس کشیده ام . 

از امید ساعت را می پرسیدم و وقتی زنگ آخر به صدا در آمد دست امید را گرفتم و تا دبیرستان رها  روز بعد مدام

يک نفس دويدم و خوشبختانه وقتی رسیديم رها از دبیرستان خارج شد . نگاهم را به او دوختم با همان متانت و با 

می گرفت ، ولی رها از کنار من گذشت با  همان وقار قدم بر می داشت و به سوی ما می آمد وضربان قلب من شدت

يک نگاه بی تفاوت و سرد و من وجودم از اين سردی لرزيد و سرما به وجودم رخنه کرد . رها دور می شد و نگاه من 

 بر روی جای قدمهايی که او از خود جا گذاشته بود ثابت ماند .

 ساعت می پرسه نخیر، پسره پاک زده به سرش. تو کالس ساعت به دستشِ از من -

بعد از در مدرسه تا اينجا منو مجبور کرده دنبالش بداَم ! که چی ؟ آقا وايسه به زمین و هوا نگاه کنه . آخه پسر مگه 

 مغزت عیب پیدا کرده .

 واااای ... امید چقدر غر میزنی . حاال بعد از يه عمری دو قدم دويدی . کوه که جابجا نکردی . -

 کرد و گفت : امید با تعجب نگاهم

 بله ... بله ... شما صحیح می فرمايید ! آخه همه که مثل شما قهرمان دو و میدانی نیستند . -

 و در حالیکه مرا به جلو هل می داد ، ادامه داد :

 راه بیفت پدر آمرزيده . معلوم نیست اين يه نخود مغز به کجا خورده که نمی فهمه چی میگه !!!! -

ید برايم مهم نبود . برای من مالقات فردا مهم بود . مالقاتی که اين دل نا آرام را آرام کند . تمام ديگر حرفهايی ام

شب در اين فکر بودم که برای رها چی بخرم ولی چیزی به فکرم نمی رسید ، من آشنايی با سلیقه ی دخترها نداشتم 

ی تو لو بروم و تو از من سؤال کنی که يک هديه ی . اول تصمیم گرفتم از تو سؤال کنم ولی بعد از اينکه ممکنه جلو
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دخترانه را برای چه کسی می خواهم منصرف شدم و در آخر تصمیم گرفتم از امید کمک بگیرم . برای همین وقتی به 

 مدرسه رفتیم رو به امید گفتم :

 امید تو وقتی می خوای به مانیا هديه بدی ، چی می خری ؟ -

 ت :امید با نگاه مشکوکی گف

چی شده تو می خوای بدونی من به مانیا چی هديه میدم ؟! نکنه با دختر مختری چیزی دوست شدی و بروز نمیدی  -

. 

 برای فرار از دست سؤالهای امید متوسل به دروغ شدم و گفتم :

 پرسم .و بنه بابا می خواستم برای شیرين يه هديه بخرم ولی سررشته ای از اين يکی نداشتم گفتم بیام از ت -

 امید ژستی گرفت و گفت :

 البته که من تجربه ی زيادی دارم و اين بستگی داره که شما کدوم يکی از نظرهام  -

 و می پسندی ؟!

 و بدون اينکه منتظر پاسخی از جانب من بشود گفت :

ببینید دختر مورد نظر چه بهتره اول نظر کارشناسانه ام را در خدمتت بزارم ؛ عرضم به حضورت که شما اول بايد  -

شخصیت و چه سلیقه ای داره ، مثالً : چه رنگی دوست داره ، چه مدلی می پسنده و چیزهای ديگه بعد به سلیقه ی 

آنتیک خودتون مراجعه کنید و اگر ديديد نمی تونید حتی انتخاب کنید از دوست باسلیقه ای مثل من کمک بگیريد و 

 ...حاال می رسیم به نظر دوستانه .

 يه نگاهی به سرتا پايم انداخت و ادامه داد :

ببین رضا جون ، دوست خوبم بیا و اين دفعه به حرف من گوش بده و هیچی بهش نده ، آخه میدونی تو که اين  -

دخترا را نمیشناسی زود پررو میشن و می خواند سوار آدم بشند ، آره عزيزم اصالً اين نظرم بهتره نمی خواد هیچی 

 دی !!!بهش ب

 چقدر هم که خودت به اين نظرت پايبندی ! -

 نه عزيزم من به اين جنس لطیف يه بار سواری میدم ولی اونقدر ازشون سواری می گیرم که دلمو می زنند . -

 در حالیکه می خنديدم گفتم :

 مردشور تو رو با هردو نظرت برند اصالً نمی خواد هیچی بگی !!!!! -

 انداخت و گفت : امید شانه ای باال

 خود دانی من وظیفه ام بود تا تو رو از خطر احتمالی آگاه کنم و نجات بدم ! -

به خیابان رفتم تا هديه ای برای رها بخرم ،  0بايد سر قرار حاضر می شدم برای همین ساعت  5طبق قرارمان ساعت

تا اينکه چشمم به گل سری افتاد که به رنگ نیم ساعتی در پاساژها رخیدم ولی چیزی که مناسب او باشد را نیافتم 

آبی بود و با نگینهای سفید تزئین شده بود داخل مغازه شدم و آنرا خريدم . وقتی از مغازه خارج شدم نگاهی به 

دقیقه به ساعت چهار مانده بود فوری به سمت گل فروشی رفتم و نگاهی به گلها انداختم  4ساعتم انداختم فقط 

هديه ی کادو پیچ رها را در میان گلها گذاشتم و وقتی بر سر « ! براش رز و نرگس بخرم » گفت :  احساسی به من می

 دقیقه ازچهارگذشته بود، به سمت جای قبلی رفتم که ديدم رها  13قرار رسیدم که 
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ار رروی نیمکت نشسته و شاخه گل رزی را در دست دارد به سويش قدم برداشتم ، به وضوح صدای تپش های بی ق

 قلبم را می شنیدم . پشت سرش قرار گرفتم و گل را رو به رويش گرفتم و گفتم :

 سالم به ملکه ی قلبم . -

 دسته گل را گرفت و اخم زيبايی کرد و گفت :

 علیک سالم ، شما همیشه عادت داريد آدم و منتظر بزاريد . -

 کنارش نشستم و با لبخند گفتم :

 هره ترک میشه دوماً اگه يه نگاهی به میان گلها بندازی متوجه ی تأخیرم میشی !اوالً اخم نکن که آدم ز -

 رها نگاهی به گلها انداخت و با ديدن کادو مانند کودکان ذوق زده شد و گفت :

 وای مرسی رضا ، هم از بابت گلها و هم از بابت کادو میشه بازش کنم . -

 بله اجازه هست . -

 د و از ديدن گل سر بیش از پیش خوشحال شد ، دوباره به سويم چرخید و گفت :کادو را به دقت باز کر

 وای ممنون رضا خیلی قشنگه فکر کنم به لباس آبی ام خیلی بیاد .  -

 قابل تو رو نداره . -

رها کیفش را از کنارش برداشت و از داخل آن جبه ای را بیرون آورد و با شاخه گل رزاش به سمت من گرفت و 

 ت :گف

 ناقابلِ !! -

 سرم را کج کردم و رو به او گفتم :

 میشه منم هديه ام را باز کنم ؟! -

 رها خنديد و گفت :

 آره تو هم باز کن پسر خوب . -

زرورق اش را باز کردم و با ديدن ادکالنش دلم میخواست او را در آغوش بگیرم و صورتش را غرق بوسه کنم . 

نم زدم و بويش را به مشام کشیدم.واقعاً سلیقه اش تک بودوآن بو به يادگارمانداز اولین مقداری از آن را به آستی

 هديه یِ عشق زندگی ام

 و حاال هروقت دلم براش تنگ میشه میام و يکبار ديگه اون و بو می کنم .

 نه او فرشته بود فرشته اینگاهی به رها انداختم داشت گلهای رز و نرگس را نوازش می کرد ، آيا او واقعاً انسان بود 

 که حتماً خدا اشتباهی بر روی زمین فرستاده بود .

 ببینم رها تو از چی خوشت میاد ؟ -

 رها نگاه خندانش را به سوی من انداخت و گفت :

 يعنی چی ؟ -

 يعنی از چی گلی خوشت میاد ؟ چی دوست داری و از اين چیزا ديگه ! -

ت دارم ، عاشق ماکارونی ام ، روزای برفی و می پرستم ، شطرنج ورزش مورد خوب من گل رز و نرگس و دوس -

 عالقه ی منه ، شعرهای فروغ را هم دوست دارم .

 و با شیطنت ادامه داد :
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 اطالعات کافی بود ؟ -

 من هم به رويش لبخند زدم و گفتم :

 آره شیطون . -

 انگشتش را به عالمت اجازه باال برد وگفت :

 اجازه میشه ما يه سؤال از شما بپرسیم ؟آقا  -

 بپرس ! -

 رها قیافه یِ جدی ای گرفت و گفت :

 چرا من و دوست داری رضا ؟؟ -

راستش خودمم نمی دونم رها ! بار اول که ديدمت يه غروری همراه با مهربانی توی چشمات موج میزد. باوقارو با  -

 رو به خودت جلب کنی ولی خوب کار دل بود و نمیشه کاريش کرد .متانت راه می رفتی و انگار می خواستی چشما 

 يعنی اينايی که گفتی راست بود ؟ -

 پس فکر کردی دروغ میگم ؟ -

 نه ... اصالً ولش کن ! رضا تو سال ديگه میری دانشگاه درسته ؟ -

 آره خوب ! -

 بعداً اگه اومدی و ديدی که من ازدواج کردم چیکار میکنی ؟ -

 والً زبونت و گاز بگیر دختر پس من اينجا چیکارم ؟ دوماً من وتو نامزد می شیم تا درس هردومون تموم شه .ا -

 حاال اگه يه اتفاقی افتاد و تو فهمیدی من قبالً نامزد داشتم چی ؟ -

 منظورت چیه رها ؟ -

 رها سرش را زير انداخت وگفت :

سال از من بزرگتره و وقتی من بدنیا میام ناف من و بنام ياشگین  7که  راستش من يه پسر عمو به نام ياشگین دارم -

می برند . ما از بچگی با هم بزرگ شديم ولی من هیچ احساسی بهش پیدا نکردم ولی فهمیدم بر عکس من ياشگین 

ه ز اينکمن و دوست داره و طبق حرفهای بزرگترا معتقده که من نامزدشم ! ولی من دوستش ندارم رضا يعنی قبل ا

عاشق تو بشم فکر می کردم عشق يه طرفه کافیه و میشه يه زندگی رو شروع کرد اما از وقتی قلبم عاشق تو شده 

 حتی نمی تونم بدون عشق تو نفس بکشم و حال می بینم جزء تو نمی تونم به کس ديگه ای فکر کنم .

به چهره ی خیس از اشکش انداختم و جمله ی آخر را که گفت بغضش ترکیدو شروع کرد به گريستن ، نگاهی 

 دستمالی را به سمتش گرفتم و گفتم :

اين دومین باريه که میزنی زير قولت و گريه میکنی ! در ضمن نگران نباش اين رسما ديگه قديمی شده و من قول  -

 میدم که تو فقط با من ازدواج می کنی !

یره شد و من نور امید را در چشمانش ديدم و همان موقع رها سرش را باال آورد و با چشمان اشک آلودش به من خ

 از خدا خواستم دل ما را نشکند و به ما کمک کند تا وجود هم را برای همیشه در کنار هم حس کنیم .

حدود يکسال از دوستی من و رها می گذشت و من به روزهای کنکور نزديک می شدم اما با اين حال قرارهای روز 

ه و پنج شنبه يمان هنوز سر جايش بود . يک هفته ای بود که رها آرام و قرار نداشت غم در يکشنبه ، سه شنب
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چشمانش چادر زده بود و همین مرا زجر می داد . روز قبل از کنکور باهم بوديم ، رها دفتر خاطرات و دفتر شعر 

 شهرزاد را به طرفم گرفت و گفت :

گذاشتم تا تو برام بخونی ، آخه شهرزاد بهم گفته بود اين دفترا رو  دفتر شعرش و کامل خوندم ، دفتر خاطراتشم -

 به کسی بدهم که عاشقانه دوستش داشته باشم .

و من فهمیدم رها من را عاشقانه دوست دارد . آنروز رها مدام برايم صحبت می کرد از همه چیز از عشق ، از خودش 

که حتماً در کنکور قبول شوم و به دانشگاه بروم ، ولی وقتی  ، از احساسش نسبت به من و در آخر از من قول گرفت

 می خواستیم از هم جدا شويم صدايم زد وگفت :

رضا ما يه يک هفته ای میريم شمال ، اگه بعد از يک هفته نیومدم به سها میگم بهت تلفن بزنه و علت نیومدنم را  -

 بگه .

 به اين حرفش خنديدم و گفتم :

 دو روز بیشتر دوام بیاری من اسمم و عوض می کنم . اگه تو تونستی -

ولی او دوام آورد . يک هفته از امتحان کنکور گذشته بود و خبری از رها نبود و من مانند روح سرگردانی شده بودم 

 و منتظر خبری از جانب او بودم و باالخره خبر رسید ولی ای کاش هیچگاه خبری نمی رسید .

 الو . -

 ید منزل آقای يوسفی ؟الو ببخش -

 بله بفرمايید . -

 ببخشید آقا رضا هستند ؟ -

 بله خودم هستم ، شما ؟ -

 من سها دختر خاله ی رها هستم ، بجا آورديد ؟ -

 بله ، بله خوب هستید ، حال رها که خوبه ؟ -

 نه ... يعنی بله ... يعنی نمی دونم .... -

 را به وجودم پاشید و به تپش های قلبم سرعت بخشید . صدای گريه ی سها از آنطرف گوشی وحشت

 چی شده سها خانم ؟ چرا صحبت نمی کنید ؟ اتفاقی برای رها افتاده ؟ -

 سها در میان گريه بريده بريده گفت :

 رها .... رها ... خودکشی .... کرده !!! -

 »رها بود که مدام در گوشم تکرار می شد : و ديگر هیچ نه ديگر چیزی می شنیدم و نه چیزی می ديدم و فقط صدای 

 رضا ما يک هفته میريم شمال ، اگه بعد از يک 

 « هفته نیومدم به سها میگم بهت زنگ بزنه و علت نیومدنم و بگه . 

نه ... نه ... اين امکان نداشت رهای من ، تنها عشق زندگیم زنده بود و هنوز نفس می کشید . خودش به من قول داده 

که بر می گردد ، گفته بود بعد از يک هفته می آيد و منتظرم می ماند تا درسمان تمام شود و برای همیشه کنار  بود

 هم بمانیم نه خدای من اين واقعیت نداشت .
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ولی اين واقعیت داشت و اين را بسته ای که يک هفته بعد به دستم رسید ثابت کرد بسته ای که آخرين هديه ی 

ک نامه وچند عکس از او و آدرس محل دفنش در آن نوشته بود . در بسته را باز کردم و بعد از اينکه رهابه من بود، ي

 عکسش را بوسیدم نامه اش را شروع کردم به خواندن :

 به نام خدايی که قلبم را آفريد تا فقط برای تنها وجود زندگی ام رضا بتپد

 سالم نازنینم 

 زيستن را ، چگونه عاشق شدن را ! ای کسی که به من ياد دادی چگونه

رضای عزيزم نمی دانم اکنون که داری نامه ی مرا می خوانی چه موقع از مرگ من می گذرد ولی حدس می زنم 

حدود يک هفته است و امیدوارم من را به خاطر اين کارم ببخشی ، می دانم که قلبت شکست و با اين کارم زير قولم 

ما بدان که به خاطر اين کارم دلیل داشتم و امید وارم با شنیدن دلیلم مرا ببخشی . به تو زدم و تو را تنها گذاشتم ا

گفته بودم که پسر عمويی به نام ياشگین دارم که مرا دوست دارد ولی قلب من در گروی عشق تو اسیر بود . تا جايی 

زش به من شباهت داشت را مجبور می که بیاد دارم همیشه برای فرار از دست او در مهمانی ها سها را که همه چی

کردم تا با من بیايد تا دست از سرم بردارد ولی او سمج تر از اين حرفها بود و باالخره می خواست تا مرا از تو جدا 

کند . هنوز هم آن روز شوم را به خاطر دارم يک هفته به کنکور تو مانده بود روز سه شنبه بود و من از ديدن تو 

ه بودم . شب در حال شانه کردن موهايم بودم و به ياد تو تصمیم داشتم گیره ای که تو در اولین حسابی شارژ شد

مالقاتمان به من دادی را در سر بزنم که زنگ خانه به صدا در آمد گیره را در سرم نصب کردم و خواستم از اتاق 

 خارج شوم که با شنیدن صدای خنده ی پدر و احوال پرسی ها دريافتم

اده ی عمو ام آمده اند . با اعصابی متشنج روی تختم نشستم که مادر به دنبالم آمد و مجبورم کرد تا در جمع خانو

حضور پیدا کنم . زن عمو با ديدنم شروع کرد به تعريف و تمجید از من و باالخره بعد از کلی مقدمه چینی گفت که 

ه خشکم زد ، نه اين امکان نداشت قلب من مطعلق به تو آمده اند تا نامزدیِ من و ياشگین را رسمی کنند . يک لحظ

بود و من فقط تو را می خواستم ، وجودم تو را صدا می زد نه ياشگین را . می خواستم زبان باز کنم و اعتراض کنم 

ولی ديگر دير شده بود و حلقه ی ياشگین در دستانم سنگینی می کرد . نگاهم سرد و مبهوت بود و در همه جا به 

بال تو می گشت ولی تو نبودی تا مرا نجات دهی و به قولت وفا کنی و مرا با خودت ببری . وقتی خانواده ی عمو دن

رفتند به اتاقم پناه بردم و تا توانتسم گريه کردم ، ديگر از پدر و مادرم متنفر بودم چون بدون در نظر گرفتن 

د . هیچ کجا احساس آرامش نداشتم و باالخره آغوش احساس من مرا مجبور به قبول کردن اين ازدواج کرده بودن

سها اين آرامش را به من هديه داد . رضا من به سها گفتم از عشقم ، از تو ، از تنفرم نسبت به ياشگین و احساس 

کردم باالخره آرام شدم چون سها به من گفت به خاطر تو مبارزه کنم و من به جنگ پدر و مادر و ياشگین رفتم . ولی 

کاش نرفته بودم رضای عزيزم میدانی هنگامی که به پدر و مادرم گفتم که تو را دوست دارم به من چه گفتند آنها  ای

به من گفتند تا تو را فراموش کنم و بجای اينکه مرهمی برای اين درد بیابند مراسم عقد را برای چهار روز بعد از 

ر جهنمی که آنها برايم ساخته بودند می سوختم و تو خیال کنکور تو گذاشتند يعنی همان روزهايی که من داشتم د

می کردی من در شمال هستم . به همراه مامان ، زن عمو و ياشگین به خیابان رفتیم تا خريد عقد کنیم ولی من در 

افکارم غرق بودم و متوجه ی هیچ چیز نمی شدم و باالخره اين شب شوم فرا رسید ، آری رضا فردا روزی است که 

به عقد ياشگین در می آيم ولی من تصمیم خود را گرفته ام و به همه ثابت می کنم که قلب من توانايی فقط يکبار  من
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عاشق شدن را داشت و با همین عشق می میرد ، راستی رضا در بسته ای که برايت پست کرده ام آخرين هديه 

 ازطرف من قرارداردلطفاًآنرا بیارتا بگويم اين ساعت وگردنبند 

به چه مناسبت به تو داده ام . حاال که گردنبند را در دست داری آنرا لمس کن آری نوشته رضا همان اسمی که مانند 

اين گردنبند بر روی قلب من نیز حک شده است . حاال طرف ديگر آنرا لمس کن ، درست لمس کن رضا ؛ حاال به 

ده ، حاال حروف را کنار هم بچین و زمزمه کن ؛ حک ش« س » حرف « ر » من بگو چی نوشته درسته به جای حرف 

و سها برای تو يعنی زندگی ، يعنی کسی که می توانی به او « سُها » آره عزيزم تو درست می خوانی اينجا نوشته شده 

 عشق بورزی و با او زندگی ای تازه را آغاز کنی . می دونم رضا اآلن عصبانی هستی و می خواهی نامه را پاره کنی ولی

دست نگه دار و آخرين سخنان من را بخوان ، رضا ، سها نیمه ی ديگر من است و اگر تو در کنار او باشی مطمئن 

باش که من همیشه خیالم راحت است و می دانم قلبت در گروی عشقی گرفتار است که لیاقت اين عشق را دارد ؛ 

ی ظاهرش با من مو نمی زند , پس خوب فکر پس به او فکر کن ، به کسی که حرف زدن ، خنديدن ، افکارش و حت

 کن .

راستی رضا بیاد می ياری که به من گفتی که قلبت فقط و فقط مال منه پس بدون که قلب من هم که مطعلق به توست 

 و بخاطر کس ديگری هم به نام سها می زند . 

ی و اشکهايم را می زدودی ، وای رضا وای رضا ، ای کاش اينجا بودی و لرزش دستم را می ديدی ، ای کاش اينجا بود

 توکجايی و من بدون تو کجا می روم ؟ ! نمی دانم ؟!

 رضا از تو می خواهم که آخرين وصیت من را نیز گوش کنی :

می خواهم همانگونه که همیشه از آينده برايم می گفتی و خودت را يک مهندس فرض می کردی ، آنرا به حقیقت 

 که من برای موفقیتت دعا می کنم .تبديل کنی و مطمئن باش 

سها را خوشبخت کن و نگذار که مانند من و شهرزاد ناکام از دنیا برود و حداقل يکی از ما طعم شیرين خوشبختی را 

 بچشد .

نمی دانم کارم درست است يا نه ولی روزی که خداوند به شما فرزندی عطا کرد نام دخترت رادالرام که مانند معنی 

 م کننده ی دلهاو زندگیتان باشدونام پسرتان اسمش آرا

 را امید بگذاريد .

راستی دفتر شعر و خاطرات شهرزاد را بیاد داری که به تو هديه دادم آنرا هم با سها بخوانید و از من و شهرزاد ياد 

ق رت عشکنید و اگر روزی خواستی از خاطرات من و خودت ياد کنی سرگذشتمان را برای کسی تعريف کن که قد

 را درک کند و بداند که عشق يعنی از خود گذشتن .

 رضا چشمانم ديگر تار می بیند ، برای همین نامه را تمام می کنم و فقط برايت يک شعر می نويسم :

 رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت 

 راهی به جزء گريز برايم نمانده بود

 اين عشق آتشین پر از درد بی امید

 ی گناه و جنونم کشانده بود در واد

 رفتم که داغ ، بوسه ی پر حسرت ترا

 با اشکهای ديده زلب شستشو دهم
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 رفتم که نا تمام بماند در اين سرود

 رفتم که با نا گفته به خود آبرو دهم

 رفتم مگو ، مگو که چرا رفت ننگ بود

 عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما

 چو نور صبحاز پرده ی خموشی و ظلمت ، 

 بیرون فتاده بود به يکباره راز ما

 رفتم ، که گم شوم چو يکی قطره اشک گرم

 بر البه الی دامن شبرنگ زندگی

 رفتم که در سیاهی يک گور بی نشان

 فارغ شوم ز کشمکش و جنگ زندگی

 من از دو چشم روشن و گريان گريختم

 از خنده های وحشی طوفان گريختم

 ه آغوش سرد هجراز بستر وصال ب

 آزرده از مالمت وجدان گريختم

 ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز

 ديگر سراغ شعله ی آتش زمن مگیر

 می خواستم شعله شوم سرکشی کنم

 مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

 روحی مشوشم که شبی بی خبر از خويش

 در دامن سکوت به تلخی گريستم

 ان زگفته هاناالن زکرده ها و پشیم

 ديدم که اليق تو و عشق تو نیستم 

نامه ی رها را به چشمانم فشردم و گريه سر دادم ، شعری که در آخر رها برايم نوشته بود بیشتر آتش به دلم می زد 

. هیچ کس نبود تا به من دلداری دهد رها من را ترک کرده بود ، امید يکسال پیش تهران را ترک کرده بود و خانه 

 وت بود و فقط هق هق من سکوت خانه را در هم می شکست .خل

با اينکه رها از من خواسته بود تا به زندگی ام ادامه دهم ولی ديگر امیدی نداشتم و حتی قبولی در رشته ی مهندسی 

ها ر در شیراز هم نتوانست من را خوشحال کند فقط توانست لبخند کجی را بر لبانم بیاورد چون يکی از خواسته های

 را می توانستم انجام دهم .

برای اولین بار می خواستم از تهران بگريزم و بجايی پناه ببرم که فقط و فقط به رها بیانديشم ، برای همین با روحیه 

 ی بدی راهیه شیراز شدم و آنجا بود که سرنوشتم 

 رقم خورد . 

که من را به زندگی برگرداند . آنقدر در درس غرق بعد از دوسال دوباره با امید هم کالس شدم و همین امید بود 

 بودم که متوجه نشدم فقط يکسال ديگر تا پايان درسم مانده .
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يکروز با امید در محوطه ی دانشگاه قدم می زديم و در حال صحبت بوديم که ناگهان چشمام روی نقطه ای خشک 

 شد و مانند میخی در زمین فرو رفتم . 

اشتم کسی که در فاصله ای دورتر در حال خنده بود کسی جزء رهای من نبود ، رهايی که چند به چشمانم اعتماد ند

سال بود من را به عزای خود نشانده بود و قلبم هنوز با ديدن خودش نه کس ديگری نمی تپید . امید مسیر نگاهم را 

 تعقیب کرد و بعد با شیطنت گفت :

 فته ، تا حاال هیچ کس نتونسته بهش نزديک بشه .می بینم دختر خوشگل دانشگاه چشمت و گر -

 با لکنت و گیجی بريده بريده از امید پرسیدم :

 امید ... اون ... اون دختر اسمش چیه ؟ -

اينجور که شنیدم اسمش سُها است ، سها شاهرخی . سال اول يا دومیه . میگند دختر مغرورومتکبری ! راستی چی  -

 دانشگاه را گرفته ؟ شده که چشم پسر سر به زير

ديگر توان ايستادن نداشتم بر روی نیمکتی که پشت سرم بود نشستم و سرم را در دستانم گرفتم ، چقدر نامش 

 برايم آشنا بود کجا اين نام را شنیده بودم ؟!؟! 

ود که با سها در ناگهان جرقه ی سريعی در مغزم زده شد ، آری اين نام دختر خاله ی رهای من بود. رها برايم گفته ب

 يک روز بدنیا آمده اند و مانند دو قلوها هستند . 

با ديدن سها آتش زير خاکستر زبانه کشید و دلم هوای رها را کرد . ای کاش او بود و باعث آرامش روح و روانم می 

 شد .

ای آرامش نداشتم .  يک هفته از روزی که سها را ديده بودم می گذشت و من مانند روح سرگشته ای بودم که لحظه

بعد از يک هفته تصمیم گرفتم درسم را زودتر تمام کنم و کمتر با سها رو به رو شوم وحاالهنوز برسرتصمیمم هستم 

 و منتظر پايان درسم هستم و هنوزم که هنوزاست يادخاطره ی عشق رهاتوی قلب من زنده است .

 اگه تونستم امشب بازم میزارم

.................................................................. ............................. 

اشک چشمام و نديدی / بغض حرفامو نديدی / لرزش دست و دلم رو / ديگه هیچ وقت نمی بینی / حرف آخرت 

 :-03-2-بهم گفت / ديگه عاشقم نمیشی/ دل من شکست و رفتی / عشق چشمام و نديدی :
7 

کرد و ديگر هیچ نمی گفت ، ولی من طاقت از کف دادم و در حالیکه هق هق گريه ام سکوت اتاق را در  رضا سکوت

 هم می شکست خود را در آغوشش رها کردم و با گريه گفتم :

رها ... رها ی تو واقعاً يه عشق نمونه است ، تو راست میگی من نبايد احساس خودم و محمد را با عشق بزرگ و  -

 رها مقايسه کنم . رضا تو راست میگی من بايد از اين عشق دوری کنم اين عشق نیست اين هوسه ! مقدس تو و

 رضا بازوانم را گرفت و من را از خود جدا کرد و در حالیکه با چشمان خیسش در چشمانم خیره شده بود گفت :

 است که تازه در وجود شما دارهاشتباه نکن شیرين احساس شما هوس نیست بلکه تازه يک نهال کوچک از عشقی  -

جوانه میزنه و تو بايد فکر کنی . من داستان عسق خودم را برای تو تعريف کردم تا بفهمی عشق يعنی ايثار يعنی از 

خود گذشتگی و تو اگر عاشق محمد هستی بايد فکر کنی که آيا میتونی روزی برای محمد از خود گذشتگی کنی يا نه 

 تا فکر کنی و مهمترين تصمیم را در زندگیت بگیری ! !حاال هم تنهات میزارم
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رضا بعد از اين حرف وسايل اش را جمع کرد و بی صدا از اتاقم خارج شد . هنوز اشک از چشمه ی چشمانم سرازی 

بود . دستانم را زير سرم قالب کرده بودم و در حالیکه بر روی تختم دراز کشیده بودم به پوستری که محمد به 

یدی به من هديه داده بود و درست روبه روی تختم چسبانده بودم خیره ماندم و دوباره شعرش را زير لب عنوان ع

 زمزمه کردم :

 در میان من وتو فاصله هاست 

 گاه می انديشم

 میتوانی تو به لبخندی ، اين فاصله را بردازی

 دست های تو توانايی آن را دارد 

 که مرا

 زندگانی بخشد

 مصرع شعری زيبا  و تو چون

 سطر برجسته ای از زندگی من هستی

 دفتر عمر مرا

 با وجود تو شکوهی ديگر

 رونقی ديگر هست 

 می توانی تو به من 

 زندگانی بخشی

 يا بگیر از من

 آنچه را می بخشی

و بودم ؟ نه ... نه ... آيا من واقعاً قادر بودم محبت و عشقم را از محمد بگیرم در حالیکه خود تشنه ی محبت و عشق ا

اين امکان ندارد !! پس حرفهايی که رضا برايم گفت چه ؟! آيا من فراموش کردم ؟ خدايا کمکم کن !!!! چشمانم را 

بستم و لختی به فکر فرو رفتم و باالخره تصمیمم را گرفتم . از روی تختم بلند شدم و پشت میز تحريرم نشستم و بر 

 بود شروع کردم به نوشتن :روی کاغذ سفیدی که جلو ام 

 بنام او که بی منت محبت می کند

 و قلب را به بندگانش ارزانی می دهد تا ندانسته عشق ورزند

سالم ، سالمی از زنجیرهای عشقی که قلبم را به قلبت پیوند داد و من امروز اين زنجیر را گسستم ! آری من اين 

 که من اين عشق را درک نمی کنم و قلبم خالی از اين عشق است ! زنجیر ها را پاره کردم و حال به تو می گويم

محمد من به اين عشق و سرانجامش فکر کردم و فهمیدم که همه ی احساس های تازه جان گرفته را نبايد جدی 

 گرفت و بسیارزوداست که من يا تو طعم اين کلمه ی مقدس

 را بچشیم و معنای آنرا درک کنیم .

نیدم که چشم من را به روی حقیقت گشود ؛ داستان عشقی مقدس که پايان خوشی نداشت اما من امروز چیزی ش

 بزرگی و عظمت اين عشق بسیار بیشتر از عشقهايی بود که پايانی خوش داشت .
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محمد ، پسر عموی عزيزم امیدوارم تو نیز مرا درک کنی و بگذاری تا اين هوس جوانی همینجا به پايان برسد و فقط 

 ايان نامه ام از تو يک چیز می خواهم :در پ

 «فراموشم کن » 

 آن چنان آلوده ست 

 عشق غمناک ام با بیم زوال

 که همه زندگی ام می لرزد

 چون ترا می نگرم

 مثل اين است که از پنجره ای

 تک درخت ام را سرشار از برگ

 در تب زرد خزان می نگرم

 مثل اين است که تصويری را

 مغشوش آب روان می نگرم روی جريان

 شب و روز

 شب و روز

 شب و روز

 بگذار

 که فراموش کنم

 تو چه هستی ، جزء يک لحظه ، يک لحظه که چشمان مرا

 می گشايد در

 برهوت آگاهی ؟

 بگذار 

 که فراموش کنم

ر روی ان را با لبخندی که بوقتی سرم را از روی نوشته هايم بلند کردم چشمانم بارانی بود ولی قلبم و عقلم رضايتش

 لبهايم نقش بست اعالم کردند .

به سمت هديه هايی که خريده بودم رفتم و هديه ی هر کس را به سلیقه ی خود کاده کردم و بر روی کادواش کارت 

پستالی قرار دادم و فقط بر روی هديه ی محمد نامه اش را نیز گذاشتم و بعد کادو ی هرکس را پشت در اتاقش 

بود و خواب از چشمانم فرار کرده بود  03/4اشتم و دوباره به اتاقم برگشتم به ساعت نگاه کردم حدود ساعت گذ

به همین دلیل شروع کردم به جمع کردن نامه ها و هديه های محمد و آنقدر در کارم گرم شدم که زمان را فراموش 

 کردم .

: بچه ها -15-2-ستام هنوز به بیستا نرسیده و من شرمندتونم :سالم بچه ها خیلی دلم می خواد جوابتون را بدم اما پ

: حداقل توی نقد رمانم نظرتون -03-2-من کم کم دارم دلسرد میشم تشکرها خیلی کمه دارم افسردگی می گیرم :

 :-14-2-رو بنويسید تا عیب داستنمو درست کنم :
3 
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ای که وسايل محمد را در آن جمع کرده بودم را در  با سروصدايی که ازپايین می آمد دست از کار کشیدم و جعبه

 کمد زير دکور گذاشتم و به پايین رفتم . 

همه در حال باز کردن کادو هايشان بودند با صدای بلندی سالم کردم و همه ی نگاهها به سمتم چرخید و جواب 

 سالمم را با مهربانی از همه شنیدم .

 ورتم را بوسید و گفت :کنار زهرا نشستم ، زهرا با مهربانی ص

 مرسی شیرين هديه ات واقعاً قشنگ بود . -

بعد از زهرا بقیه نیز تشکر کردند و در اين میان فقط چشمان رضا بود که برق خاصی می زد و من دلیلش را می 

ا نمونه ای دانستم . رضا ديشب در حالیکه هديه های رها را نشان می داد به من گفته بود که از همه ی هديه های ره

دارد و به ياد او همیشه از آنها استفاده می کند ؛ به غیر از ساعت و ادکلنی که او به رضا هديه داده بود و هديه های 

 من همان ادکلن و ساعت بود .

 نگاه ديگری به جمع انداختم ، جای خالی محمد را به خوبی احساس می کردم و نگرانش بودم .

ه خارج شدند و فقط آرمین ماندکه او هم هنوز خواب بود و محمد که از صبح تا حاال خود را بعداز صبحانه همه از خان

 به بهانه ی سر درد دراتاق حبس کرده بود .

بعد از گردگیری خانه به سمت اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم که محمد را خشمگین و عصبانی جلوی خود ديدم . 

 گفت :با صدايی که از عصبانیت می لرزيد 

 بايد باهات صحبت کنم . -

 سعی کردم بی تفاوت باشم و با لحن سردی گفتم :

 متأسفم من خسته ام و می خوام استراحت کنم . -

 اشکالی نداره اول حرفهای من رو می شنوی بعد استراحت می کنی ! -

  و بعدبدون حرف مچ دستم راگرفت و به سمت اتاقم برد و مرا به سمت اتاق هل داد

 و بعد در را پشت سرش بست و نامه ام را از جیبش در آورد و در حالیکه در مقابل صورتم تکان می داد گفت :

 اين چیه ؟؟؟ -

 خود را به بی خیالی زدم و گفتم :

 بايد چی باشه ؟ نامه است ديگه ! -

می خوام بدونم چرت و پرتهايی که اوه صحیح خیلی ممنون از راهنمايیتون ، فقط اينجا يه مشکل وجود داره و من  -

 توش نوشته شده چیه ؟!

 بايد به عرضتون برسونم که چرت و پرت نیست و حقیقته ! -

محمد صورتش از عصبانیت قرمز شد و در حالیکه سعی می کرد آرامش خود را حفظ کند به سويم گام برداشت و 

 د و گفت :من چند گام به عقب برداشتم ، محمد با اين کارم پوزخندی ز

 چیه چرا فرار می کنی اگه راست میگی وايسا و تو چشمام نگاه کن و بگو که از من متنفری ! -

 يکدفعه ازحرکت ايستادم و تمام جسارتم را در صدايم جمع کردم و محکم گفتم :

 ازت متنفرم ! -
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 کننده بود که هنوز داشتم مات و و در يک لحظه ندانستم گوشه ی اتاق چیکار می کنم ! سیلی محمد آنقدر غافلگیر

مبهوت نگاهش می کردم . اشک در چشمان زيبايش جمع شده بود ولی او آنقدر محکم بود که حتی اجازه نداد قطره 

 ای از زندان چشمانش آزاد شود ، فقط با صدای لرزانی گفت :

! و زدم تا فراموش نکنی روزی به  زدم تا همیشه يادت بمونه دروغ نگی ! تا يادت بمونه من و عشقم دروغ نیست -

 خاطر عشق سیلی خوردی و درد اين سیلی از دردی که من شکستم و دارم می کشم خیلی کمتره !

 و رفت ، محمد رفت و من بر روی جای دستهايش که بر روی مچ دستم بود بوسه زدم .

مد رسیدم فقط چند لحظه در چشمان هم باالخره موقع رفتن مهمانها رسید ، از همه خداحافظی کردم و وقتی به مح

 خیره شديم ، انگار هر دو فهمیده بوديم که 

 ديگر هرگز هم را نمی بینیم و دوست داشتیم تصوير يکديگر را برای همیشه در ذهن خود ثبت کنیم .

، به سوی  بعد از رفتن آنها خود را در اتاق زندانی کردم ولی چیزی که وجودم را شکست يادگاری های محمد بود

 میزم رفتم يک نوار و يک کادو و يک کاغذ که با خوشنويسی بر روی آن نوشته بود :

 گرچه پیمان را همچون سر زلفش شکست

 من نگه دارم چو جان پیمان آن جانانه را

 سِرّه پنهان دو عالم را نمايد آشکار

 ساقیه دوران چو بگشايد در میخانه را

ا بدون اينکه توجهی به آن بکنم و به ندای دلم گوش کنم همه ی هدايا را در جعبه اشک در چشمانم حلقه بست ام

 کنار بقیه گذاشتم و در کمد را برای همیشه بستم .

 :-34-2-ادامه دارد....:

....... .................................................. ...................................................................................... 

اشک چشمام و نديدی / بغض حرفامو نديدی / لرزش دست و دلم رو/ ديگه هیچوقت نمی بینی / حرف آخرت بهم 

 :-30-2-گفت / ديگه عاشقم نمیشی / دل من شکست و رفتی / عشق چشمام و نديدی:
3 

یچگاه عاشق نشده بودم . هر گاه اين جوانه ی لعنتی را سخت است ! آنقدر سخت است که گاه می انديشم ای کاش ه

 می خشکانم جور ديگری سر بیرون می آورد و فرياد عشق سر می دهد .

 شبهای زيادی آنقدر گريه کردم که ديگر نايی نداشتم و صبح به زور بر می خواستم.

بینم کار درستی کرده ام و از اينکه محمد  اما زمان بهترين مرهم برای درد من بود و امروز که به گذشته می نگرم می

 را در گیر اين عشق نکردم احساس خرسندی می کنم .

در اين میان تنها قلبم است که گاهی آزارم می دهد و مرا به گذشته می کشاند اما من هم قلبم را خاموش کردم و 

داده ام . روزهايی که به خود تلقین  امروز می بینم که بهترين روزهای عمرم را برای فراموش کردن محمد از دست

می کردم فراموشش خواهم کرد اما هنوز کسی در درونم فرياد می زد دوستش دارم و من باالخره تصمیم گرفتم اين 

 عشق نفرين شده را به دور ترين نقطه ی وجودم بفرستم و حاال گاهی فراموش می کنم در کجای وجودم قرار دارد .

 13فصل

 بار به ساعتم نگاه کردم و رو به پريناز گفتم :برای چندمین 
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 نخیر مثل اينکه خانم فراموش کرده امروز کالس داريم ، بیا بريم تو خودش حتماً میاد . -

 با پريناز داخل کالس شديم ، پس از چند دقیقه استاد پژوهش هم وارد کالس شد اما از فروغ خبری نشد .

در کالس به صدا در آمد . همه ی نگاه ها به سمت در کشیده شد و با باز شدن  همه در حال حل مسئله ای بوديم که

 آن فروغ وارد کالس شد .

 سالم استاد ببخشید ديرشد ، اجازه هست ؟ -

 بفرمايید ، فقط امیدوارم ديگه تکرار نشه ! -

 شست .فروغ با جعبه شیرينی وارد کالس شد و آنرا روی میز آقای پژوهش گذاشت و کنار ما ن

 چرا اينقدر دير اومدی ؟ -

 آخه ....... -

 خانم ها لطفاً ساکت !! -

با صدای آقای نکوهش هر دو ساکت شديم و تمام حواسمان را به تخته دوختیم . با تمام شدن وقت درس آقای 

د از پژوهش وسايلش را جمع کرد تا خارج شود که فروغ فوری جعبه ی شیرينی را مقابلش گرفت و او هم بع

 تشکری يکی برداشت و از کالس خارج شد .

 وقتی فروغ کار تقسیم شیرينی را تمام کرد ، زود به طرفش رفتم و گفتم :

 زود ، تند ، سريع بگو ببینم مناسبت اين شیرينی چیه ؟

 فروغ برايم شکلکی در آورد و گفت :

 نمی گن تا تو خماريش بمونی ! -

ويد جوابم را سر باال داد و تا توانست اذيت کرد . باالخره از دستش کفری شدم و با هر چه به او اصرار کردم تا بگ

 عصبانیت گفتم :

 نمیگی ؟ -

 با صدای کشداری گفت :

 ننننننچ ! -

 رويم را با حالت قهر برگرداندم و گفتم :

 باشه . -

 فت :تا خواستم از او جدا شوم ، دستش را دور گردنم حلقه کرد و کنار گوشم گ

 من و حسام ديشب نامزد کرديم . -

دستش را از دور گردنم باز کردم و مدتی به او خیره شدم و وقتی متوجه ی حرفش شدم به آغوشش پريدم و 

 صورتش را بوسه باران کردم :

 وای بهت تبريک میگم فروغ ، برات خیلی خوشحالم . -

 ؟ دارم لِه میشم .اِاِاِه ... شیرين اين ديگه چه جور تبريک گفتنه  -

 برو گمشو ، خودتم لوس نکن ! بگو ببینم چه بی خبر ؟!؟! -

کجاس بی خبره، همین اآلن که به پری گفتم انگار همه فهمیدند ، از فرداست که همه رسانه ها و ماهواره ها خبر  -

 ازدواج من و حسام را به اطالع مردم برسونند .
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 پريناز با عصبانیت گفت :

 ا کردی ، من کی دهن لق بودم ؟تو بیج -

 حاال می بینی اگه از فردا همه نفهمیدند . -

ع  »و درست همانگونه شد که فروغ گفت و هرکس رد می شد به او تبريک می گفت و حتی چون روز پیوند امام علی 

در حالیکه نزديک بود ريیس جمهور هم به همه ی زوج های جوان تبريک گفت و فروغ « س » و حضرت فاطمه « 

 حرص می خورد گفت :

ديدی گفتم ،تازه اعتراضم می کنه میگه من دهن لق نیستم حتی ريیس جمهورم غیر مستقیم تبريکشون و عرض  -

 کردند ، ولی من موندم تو چطوری خدمات ارتباطاتیت اينقدر قوی شده .

و با شکوه برگزار شد که من تا چند دقیقه واقعاً زيبا بود ، جشن نامزديه حسام و فروغ در عین سادگی آنقدر زيبا 

 مبهوت بودم .

 حسام و فروغ در هم آغوشیه نگاه های عاشقانه يشان بودند که با شیطنت کنار گوش فروغ گفتم :

 غرق نشی عروس خانم ؟ -

 فروغ يکه خورد و با تعجب گفت :

 چی گفتی ؟ -

 داماد و قورتش نده .گفتم يکم هم بزار برای بعداً همین امشب يکدفعه شا -

 فروغ نشگونی از رانم گرفت که جیغ آهسته ای کشیدم و گفتم :

 چته تو ؟ يکدفعه چرا گاز می گیری ؟ -

 حقته ! تا يه بار ديگه مردم آزاری نکنی ! -

 بود که همه به سمت خانه براه افتاديم ، همه در ماشین ساکت بوديم که مادر گفت : 12حدود ساعت 

که جشنشون خیلی خوب بود ، راستش امشب به حال مامان فروغ غبطه خوردم آخه مگه من چه گناهی کردم  واقعاً -

 که نبايد عروسیه بچه هام و ببینم ؟ مامان، رضا تو يه چیزی بگو نمی خوای يه سرو سامونی بگیری ؟

و نمی توانست او را  ولی جواب رضا سکوت بود ، حالش را درک می کردم عشق رها هنوز در قلبش زنده بود

 فراموش کند .

با بیاد آوردن نام رها ياد آخرين خواسته اش افتادم که از رضا خواسته بود تا با دختر خاله اش سها ازدواج کند ، به 

 همین دلیل تصمیم گرفتم حتماً با رضا در اين مورد صحبت کنم .

عويض کردم و بعد از قايقی عزمم را جزم کردم و به اتاق رضا باالخره به خانه رسیديم ، به اتاقم رفتم و لباسهايم را ت

 رفتم :

 داداش رضا میشه باهات صحبت کنم ؟ -

 نگاه غمگینش را به من دوخت و گفت :

 اگه مثل حرفهای مامانه حوصله ندارم و می خوام تنها باشم ! -

 بی توجه به حرفش بر روی تخت نشستم و رو به او گفتم :

 چرا ؟ -

 مگین به طرفم چرخید و گفت :خش
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چرا ؟ واقعاً می پرسی چرا ؟ خیلی خوب بزار تا دوباره برات بگم که اين قلب هنوز برای اون کسی می زنه که  -

 زمونه ازم جداش کرد ، اين نفس هنوزم که هنوزه برای کسی میاد باال که ازم خیلی دوره ! حاال فهمیدی ؟

 میدی ؟خوب پس چرا به حرف عشقت گوش ن -

 کدوم حرف ؟ -

 ازدواج با سها ! -

 رضا روی صندلی ولو شد و سرش را میان دستانش گرفت و با عجز و ناله گفت :

 شیرين خواهش می کنم برو بیرون ! -

 به حرفش گوش دادم و به سمت در رفتم ولی وقتی می خواستم خارج شوم رو به رضا گفتم :

 ا را به دست تو سپرده پس بزار خیالش راحت بشه !رضا نزار رها عذاب بکشه اون سه -

تا در اتاق رضا را بستم بغضم ترکید ، می داستم درخواست سختی از رضا کرده ام اما دوست داشتم رها به آخرين 

 آرزو اش برسد و رهای ديگری فدا نشود .

 :-07-2-ادامه دارد.....:

........................................................................................ .................................................. ..... 

 :-14-2-گاهی بی توجه به گريه ی کسی رد می شويم و نمی دانیم شايد فردا نوبت گريه ی ما باشد:

 :-113-داقل تشکر کنید امیدوار بشم::ح-08-2-فصل تاپیدم : 2بچه ها ببینید من چه بچه ی خوفی هستم براتون 
11 

نزديکهای صبح بود که بلند شدم تا نمازم را بخوانم که رضا با قیافه ی پريشانی وارد اتاقم شد ، باتعجب نگاهی به او 

 کردم و گفتم :

 رضا چی شده ؟ چرا اين وقت صبح اومدی اينجا ؟ -

 رضا سرش را به زير انداخت و گفت :

 سها ازدواج کنم !می خوام با  -

 چشمهايم گرد شد و از او پرسیدم :

 چیکار کنی ؟ -

 همون که شنیدی ، لطفاً با مامان صحبت کن ! -

 و خواست از اتاق خارج شود که به خود آمدم و محکم پرسیدم :

 چرا ؟ -

 چرا چی ؟ -

 چرا می خوای با سها ازدواج کنی ؟ -

 خوب به خاطر تو و حرفهای ديشبت ! -

 فقط همین ؟ -

 آره . -

 پس بهتره فکر ازدواج با سها را از سرت بیرون کنی ! -

 معلومه چی میگی ؟ آخه برای چی ؟ -
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 چون من و حرفهای من مالک مناسبی برای ازدواج نیستند ، بهتره وقتی سها را برای خودش خواستی بری طرفش ! -

 صبر کن دلیل اصلیمو بهت میگم ! -

 م .خوب منتظر -

 ديشب بعد از رفتن توخیلی فکرکردم وبعدشم خوابیدم که تويه خواب رهاراديدم ، -

با خوشحالی به طرفش دويدم اما اون با صورت خیس از اشکش مدام ازم دور می شد ، تا اينکه ايستادم و از همان 

 فاصله ای که بینمان بود فرياد زدم :

 وايسا !رها چرا ازم دوری می کنی خواهش می کنم  -

 برو رضا تو ديگه من رو دوست نداری ، خیلی وقته که من و فراموش کردی ! -

 نه رها اين چه حرفیه من هنوز تو رو دوست دارم می خوای قلبمو از تو سینم در بیارم تا حرفم و باور کنی ؟ -

اج می کردی و من را از اين عذاب نه الزم به اين کار نیست ، اما اگه من رو دوست داشتی هرچه زودتر با سها ازدو -

 نجات می دادی !

 ديگر طاقت نیاوردم و بر روی زمین نشستم و گفتم :

نمی تونم ، نمی تونم عشق تو رو از سینه ام بیرون کنم و به يک نفر ديگه فکر کنم ، رها تو رو خدا به من رحم کن  -

!!!! 

 رها به سمتم آمد و سرم را باال گرفت و گفت :

ا ، سها عشق من و تو سینه ات زنده نگه میداره مطمئن باش ، حاال هم برو و انتظار سها را پايان بده و مطمئن رض -

 باش همیشه دوست دارم !

و بعد از اين حرفش من از خواب پريدم ، شیرين من به حرفهای رها ايمان دارم و مطمئنم چیزی میدونه که اين 

 ش می کنم با مامان صحبت کن و خودتون جلسه ی خواستگاری رو جور کنید !حرفها را بهم میگه ، حاال هم خواه

و بعد از اين حرف از اتاقم خارج شد و من می دانستم امروز به کجا خواهد رفت ؛ همان میعادگاه قديمی تا با 

 معشوقش برای آخرين بار خلوت کند .

12 

مادر و پدر خیلی سريع راضی شدند و ما به خواستگاری  همه چیز خیلی سريع اتفاق افتاد در يک چشم به هم زدن ،

سها رفتیم ، خانواده ی سها از رضا بسیار خوششان آمد و جواب مثبت دادند و سها و رضا با هم نامزد شدند و مراسم 

 عروسی را برای يک ماه ديگر يعنی اواسط آبان ماه گذاشتند .

 کردم و هر دو مانند دو خواهر شديم . از همان روز اول ارتباط خیلی خوبی با سها پیدا

 يک روز که سها به خانه ی ما آمده بود با هم در اتاق من نشسته بوديم که از او پرسیدم :

 سها جون تو رضا رو تويه دانشگاه ديده بودی يا نه ؟ -

 سها به شیرينی خنديد و جواب داد :

ه هرکس هم اونها را نديده بود اونها را می شناخت ، اوه رضا و دوستش دانشگاه رو حسابی پر کرده بودندک -

میدونی شیرين رضا تويه دانشگاه خیلی سرسنگین و خوب بود و چشم همه ی دخترا دنبالش بود خوب من هم همان 

بار اول که ديدمش دلم و بهش سپردم ، حاال بر عکس رضا دوستش امید که حسابی شیطون بود و خودش و تويه دل 

بود ولی خوب رضا يه چیز ديگه بود و هرچی به فارغ التحصیلی اون نزديک می شد قلب من هم همه جا کرده 
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فشرده تر می شد ، باورت نمیشه وقتی فهمیدم خواستگارم رضاست نزديک بود شاخ در بیارم ولی خوب بعد هم با 

 جون و دل قبول کردم ، فقط تو رو خدا رضا نفهمه !!؟

 ضا در چاچوب در نمايان شد :ناگهان در اتاقم باز شد و ر

 ببخشید خانمها اما من چی رو نبايد بدونم ؟ -

 رنگ سها پريد و لحظه ای بعد صورتیه ملیحی مهمان گونه هايش شد ، اما من با آرامش گفتم :

 يه بحثی بود بین خواهر شوهر و زن برادر ، مگه نه سها جون ؟ -

 سها لبخند ملیحی زد و گفت :

 آره ! -

اِا .... حاال ديگه خواهر شوهر و زن برادر حرف خصوصی می زنند خیلی خوب سها خانم خیلی زود من و به اين  -

 مارمولک فروختی ! 

 با سها زديم زير خنده و من با شیطنت گفتم :

 چیه ؟ فکر کردی سها جونم من و به تويه چپل چالق می فروشه ؟ -

با اين حرف و حرکتم جلو آمد و سها را از من جدا کرد و در حالیکه او را با و بعد محکم صورت سها را بوسیدم ، رضا 

 خود بیرون می برد رو به من گفت :

 فکر کنم يکم ديگه اين صمیمیت شما ادامه پیدا کنه نقشه ی قتل من را هم بکشید ! -

 من و سها به اين حرف او خنديديم و آندو از اتاق خارج شدند .

آبان ماه نزديک می شديم و جنب و جوش همه برای جشن رضا و سها زياد شده بود و من به دلیل کم کم به اواسط 

 کنکور کمتر می توانستم با آنها باشم .

روز جشن با سها به آرايشگاه رفتیم و دستیار آرايشگر من را روی صندلی نشاند و موهايم را باالی سرم جمع کرد و 

ازمیان گیره ای بیرون آورد و بعد از اينکه آرايش ملیحی بر رويه صورتم کرد  بعد همه ی آنها را به صورت حلقه

اجازه داد تا بلند شوم و لباسم را تعويض کنم . به سمت لباسم رفتم و آنرا از کاورش در آوردم، نگاهی به آن 

باس از تعويض لانداختم يک پیراهن کوتاه مشکی که يقه ی هفت آن سفیدی بدنم را به نمايش می گذاشت . بعد 

 چکمه های بلند مشکی ام را هم پوشیدم و شنلم را برداشتم از اتاق خارج شدم . 

نگاهی به ساعتم انداختم حدود ساعت هفت بود و من حسابی خسته ، تا سرم را بلند کردم از ديدن يک چهره ی 

حظه به سمتش رفتم و سخت در آسمانی غرق لذت شدم و بدون مژه برهم زدن به او خیره شدم ، اما پس از چند ل

 آغوشش گرفتم و کنار گوشش گفتم :

 خیلی خوشگل شدی عزيزم امیدوارم خوشبخت بشی !! -

 آقای داماد تشريف آوردند ! -

 با صدای يکی از شاگردان آرايشگر از هم جدا شديم و من گوشه ای ايستادم تا رضا عروسش را ببیند .

حظه ها موقعی بود که رضا سها را ديد و اشک در چشمانش جمع شد و من نمی دانم به راستی که يکی از زيبا ترين ل

آيا رضا ياد رها افتاد و لحظه ای دستخوش احساسات شد يامعصومیت سها و سرنوشت او را دارای اين احساسات 

 کرد .
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که سها سرخ شد و رضا به طرف سها رفت و لبانش را بر روی گونه ی سها گذاشت و نمی دانم در گوشش چه گفت 

 سر به زير انداخت . 

 رضا و سها دست در دست هم با ماشین به سمت تاالر رفتند و من هم با پدر به تاالر رفتم . 

تمام مدت حرکات رضا و سها را زير نظر گرفتم شادی از حرکات و حتی چشمان سها هم معلوم بود و رضا ... با اينکه 

شان می داد اما در نی نی چشمانش در اعماق آنها غم غريبی موج می زد و فقط لبخند می زد و حرکاتش شادی را ن

 من می دانستم آن غم از چیست !!!

آخر شب همه رضا و سها را تا خانه ی جديدشان همراهی کردندو من در لحظه ی آخر رضا را سخت در آغوش 

 گرفتم و آرام در گوشش گفتم :

 ه باش !نزار سها سختی بکشه ، دوستش داشت -

 و بعد سها را با گريه محکم در آغوش گرفتم و در گوش او نیز گفتم :

 مواظب رضا باش نزار احساس تنهايی بکنه ! -

و سها فقط با گريه سرش را تکان داد و ما از هم جدا شديم . همه سوار ماشین شديم و من در حالیکه از دور به آنها 

 ی کردم و می دانستم اين آغازی است برای رضا و سها ......نگاه می کردم برای آنها آرزوی خوشبخت

 :-07-2-همچنان ادامه دارد....:

....................... .................................................. ...................................................................... 

 :-14-2-را بشکنی جوری بشکن که اگر برگشتی بتوانی تکه هايش را بند بزنی: اگر روزی خواستی دل کسی

 میزارم 12يا  11تا فصل ديگه هم ساعت  2بچه ها امروز يه عالمه تاپیدم که براتون میزارم اگه تونستم 
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اهی به او شد ، باتعجب نگنزديکهای صبح بود که بلند شدم تا نمازم را بخوانم که رضا با قیافه ی پريشانی وارد اتاقم 

 کردم و گفتم :

 رضا چی شده ؟ چرا اين وقت صبح اومدی اينجا ؟ -

 رضا سرش را به زير انداخت و گفت :

 می خوام با سها ازدواج کنم ! -

 چشمهايم گرد شد و از او پرسیدم :

 چیکار کنی ؟ -

 همون که شنیدی ، لطفاً با مامان صحبت کن ! -

 ق خارج شود که به خود آمدم و محکم پرسیدم :و خواست از اتا

 چرا ؟ -

 چرا چی ؟ -

 چرا می خوای با سها ازدواج کنی ؟ -

 خوب به خاطر تو و حرفهای ديشبت ! -

 فقط همین ؟ -

 آره . -
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 پس بهتره فکر ازدواج با سها را از سرت بیرون کنی ! -

 معلومه چی میگی ؟ آخه برای چی ؟ -

 فهای من مالک مناسبی برای ازدواج نیستند ، بهتره وقتی سها را برای خودش خواستی بری طرفش !چون من و حر -

 صبر کن دلیل اصلیمو بهت میگم ! -

 خوب منتظرم . -

 ديشب بعد از رفتن توخیلی فکرکردم وبعدشم خوابیدم که تويه خواب رهاراديدم ، -

از اشکش مدام ازم دور می شد ، تا اينکه ايستادم و از همان  با خوشحالی به طرفش دويدم اما اون با صورت خیس

 فاصله ای که بینمان بود فرياد زدم :

 رها چرا ازم دوری می کنی خواهش می کنم وايسا ! -

 برو رضا تو ديگه من رو دوست نداری ، خیلی وقته که من و فراموش کردی ! -

 می خوای قلبمو از تو سینم در بیارم تا حرفم و باور کنی ؟ نه رها اين چه حرفیه من هنوز تو رو دوست دارم -

نه الزم به اين کار نیست ، اما اگه من رو دوست داشتی هرچه زودتر با سها ازدواج می کردی و من را از اين عذاب  -

 نجات می دادی !

 ديگر طاقت نیاوردم و بر روی زمین نشستم و گفتم :

رو از سینه ام بیرون کنم و به يک نفر ديگه فکر کنم ، رها تو رو خدا به من رحم کن نمی تونم ، نمی تونم عشق تو  -

!!!! 

 رها به سمتم آمد و سرم را باال گرفت و گفت :

رضا ، سها عشق من و تو سینه ات زنده نگه میداره مطمئن باش ، حاال هم برو و انتظار سها را پايان بده و مطمئن  -

 باش همیشه دوست دارم !

و بعد از اين حرفش من از خواب پريدم ، شیرين من به حرفهای رها ايمان دارم و مطمئنم چیزی میدونه که اين 

 حرفها را بهم میگه ، حاال هم خواهش می کنم با مامان صحبت کن و خودتون جلسه ی خواستگاری رو جور کنید !

کجا خواهد رفت ؛ همان میعادگاه قديمی تا با  و بعد از اين حرف از اتاقم خارج شد و من می دانستم امروز به

 معشوقش برای آخرين بار خلوت کند .

12 

همه چیز خیلی سريع اتفاق افتاد در يک چشم به هم زدن ، مادر و پدر خیلی سريع راضی شدند و ما به خواستگاری 

و رضا با هم نامزد شدند و مراسم سها رفتیم ، خانواده ی سها از رضا بسیار خوششان آمد و جواب مثبت دادند و سها 

 عروسی را برای يک ماه ديگر يعنی اواسط آبان ماه گذاشتند .

 از همان روز اول ارتباط خیلی خوبی با سها پیدا کردم و هر دو مانند دو خواهر شديم .

 يک روز که سها به خانه ی ما آمده بود با هم در اتاق من نشسته بوديم که از او پرسیدم :

 ها جون تو رضا رو تويه دانشگاه ديده بودی يا نه ؟س -

 سها به شیرينی خنديد و جواب داد :

اوه رضا و دوستش دانشگاه رو حسابی پر کرده بودندکه هرکس هم اونها را نديده بود اونها را می شناخت ،  -

 لش بود خوب من هم همانمیدونی شیرين رضا تويه دانشگاه خیلی سرسنگین و خوب بود و چشم همه ی دخترا دنبا
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بار اول که ديدمش دلم و بهش سپردم ، حاال بر عکس رضا دوستش امید که حسابی شیطون بود و خودش و تويه دل 

همه جا کرده بود ولی خوب رضا يه چیز ديگه بود و هرچی به فارغ التحصیلی اون نزديک می شد قلب من هم 

واستگارم رضاست نزديک بود شاخ در بیارم ولی خوب بعد هم با فشرده تر می شد ، باورت نمیشه وقتی فهمیدم خ

 جون و دل قبول کردم ، فقط تو رو خدا رضا نفهمه !!؟

 ناگهان در اتاقم باز شد و رضا در چاچوب در نمايان شد :

 ببخشید خانمها اما من چی رو نبايد بدونم ؟ -

 ايش شد ، اما من با آرامش گفتم :رنگ سها پريد و لحظه ای بعد صورتیه ملیحی مهمان گونه ه

 يه بحثی بود بین خواهر شوهر و زن برادر ، مگه نه سها جون ؟ -

 سها لبخند ملیحی زد و گفت :

 آره ! -

اِا .... حاال ديگه خواهر شوهر و زن برادر حرف خصوصی می زنند خیلی خوب سها خانم خیلی زود من و به اين  -

 مارمولک فروختی ! 

 زديم زير خنده و من با شیطنت گفتم :با سها 

 چیه ؟ فکر کردی سها جونم من و به تويه چپل چالق می فروشه ؟ -

و بعد محکم صورت سها را بوسیدم ، رضا با اين حرف و حرکتم جلو آمد و سها را از من جدا کرد و در حالیکه او را با 

 خود بیرون می برد رو به من گفت :

 ين صمیمیت شما ادامه پیدا کنه نقشه ی قتل من را هم بکشید !فکر کنم يکم ديگه ا -

 من و سها به اين حرف او خنديديم و آندو از اتاق خارج شدند .

کم کم به اواسط آبان ماه نزديک می شديم و جنب و جوش همه برای جشن رضا و سها زياد شده بود و من به دلیل 

 کنکور کمتر می توانستم با آنها باشم .

ز جشن با سها به آرايشگاه رفتیم و دستیار آرايشگر من را روی صندلی نشاند و موهايم را باالی سرم جمع کرد و رو

بعد همه ی آنها را به صورت حلقه ازمیان گیره ای بیرون آورد و بعد از اينکه آرايش ملیحی بر رويه صورتم کرد 

لباسم رفتم و آنرا از کاورش در آوردم، نگاهی به آن اجازه داد تا بلند شوم و لباسم را تعويض کنم . به سمت 

انداختم يک پیراهن کوتاه مشکی که يقه ی هفت آن سفیدی بدنم را به نمايش می گذاشت . بعد از تعويض لباس 

 چکمه های بلند مشکی ام را هم پوشیدم و شنلم را برداشتم از اتاق خارج شدم . 

بود و من حسابی خسته ، تا سرم را بلند کردم از ديدن يک چهره ی  نگاهی به ساعتم انداختم حدود ساعت هفت

آسمانی غرق لذت شدم و بدون مژه برهم زدن به او خیره شدم ، اما پس از چند لحظه به سمتش رفتم و سخت در 

 آغوشش گرفتم و کنار گوشش گفتم :

 خیلی خوشگل شدی عزيزم امیدوارم خوشبخت بشی !! -

 آوردند !آقای داماد تشريف  -

 با صدای يکی از شاگردان آرايشگر از هم جدا شديم و من گوشه ای ايستادم تا رضا عروسش را ببیند .
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به راستی که يکی از زيبا ترين لحظه ها موقعی بود که رضا سها را ديد و اشک در چشمانش جمع شد و من نمی دانم 

معصومیت سها و سرنوشت او را دارای اين احساسات آيا رضا ياد رها افتاد و لحظه ای دستخوش احساسات شد يا

 کرد .

رضا به طرف سها رفت و لبانش را بر روی گونه ی سها گذاشت و نمی دانم در گوشش چه گفت که سها سرخ شد و 

 سر به زير انداخت . 

 رضا و سها دست در دست هم با ماشین به سمت تاالر رفتند و من هم با پدر به تاالر رفتم . 

ام مدت حرکات رضا و سها را زير نظر گرفتم شادی از حرکات و حتی چشمان سها هم معلوم بود و رضا ... با اينکه تم

لبخند می زد و حرکاتش شادی را نشان می داد اما در نی نی چشمانش در اعماق آنها غم غريبی موج می زد و فقط 

 من می دانستم آن غم از چیست !!!

ا تا خانه ی جديدشان همراهی کردندو من در لحظه ی آخر رضا را سخت در آغوش آخر شب همه رضا و سها ر

 گرفتم و آرام در گوشش گفتم :

 نزار سها سختی بکشه ، دوستش داشته باش ! -

 و بعد سها را با گريه محکم در آغوش گرفتم و در گوش او نیز گفتم :

 مواظب رضا باش نزار احساس تنهايی بکنه ! -

با گريه سرش را تکان داد و ما از هم جدا شديم . همه سوار ماشین شديم و من در حالیکه از دور به آنها  و سها فقط

 نگاه می کردم برای آنها آرزوی خوشبختی کردم و می دانستم اين آغازی است برای رضا و سها ......
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درس خوانده بودم و خود را برای هشت ماه از زندگی مشترک رضا و سها می گذشت و من در اين مدت به شدت 

 کنکور آماده کرده بودم و حاال فقط يک هفته به کنکور باقی مانده بود .

 در حال کمک به پدر بودم وهمراهش گلها را در باغچه می کاشتم که مادر با هیجان وارد حیاط شد و رو به ما گفت :

 اگه گفتید داشتم با کی حرف می زدم ؟ -

 م :من با شیطنت گفت

 حتماً با سپیده خانم که شوهرش طال فروشه و اون گفته شوهرش براش يه سرويس برلیان جديد خريده ! -

 پدر با اين حرف من زد زير خنده و مادر در حالیکه چپ چپ نگاهم می کرد گفت :

 نخیر خوش مزه خانم داشتم با عروس گلم حرف می زدم ! -

 من دوباره گفتم :

 متون روشن ولی اين که چیز جديدی نیست شما روزی هشت بار با عروستون حرف می زنید !اِ ... خوب چش -

 مادر که حسابی حرصش در آمده بود رو به پدر گفت :

 احمد به اين دخترت يه چیزی بگو ! -

 ت :فمن و پدر که فقط می خنديديم ، مادر نگاه خشنی به ما کرد و يکدفعه برق شیطنتی در چشمانش برق زد و گ

 خیلی خوب حاال که اينجوريه من هم نمیگم سها چه خبری به من داد ! -

 من که از کودکی خیلی فضول و کنجکاو بودم فوری به سمت مادر رفتم و صورتش را محکم بوسیدم و گفتم :

 الهی من فدای شما بشم به خدامی خواستم يکم شوخی کنم حال وهوامون عوض -
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 بفرمايید ! شه ، حاال شما خبرتون و

 چشمان مادر دوباره برق زد و با هیجان گفت :

 من دارم مادر بزرگ میشم ! -

گلدانهايی که در دست من و پدر بود همزمان از دستمان افتاد و بهت زده به مادر خیره شديم . مادر که حالت ما را 

 و باال می پريدم با خوشحالی گفتم :ديد زد زير خنده و من هم باالخره هورا بلندی کشیدم و در حالیکه پايین 

 آخ جون پس من هم به زودی عمه میشم ! -

 و خواستم به داخل خانه بروم و به سها زنگ بزنم و تبريک بگويم که مامان گفت :

 کجا میری شیرين ؟ -

 میرم به سها زنگ بزنم و بهش تبريک بگم ! -

 نمی خواد يک هفته ی ديگه دعوت شديم خونه شون! -

 با شنیدن اين خبر دوباره خوشحال شدم اما با به ياد آوردن کنکور پنچر شدم و با لب و لوچه ای آويزان گفتم :

 آخه من يه هفته ی ديگه کنکور دارم ! -

 اشکال نداره مامان جان بعد از کنکور بیا ! -

 ! از قصد گذاشته روز کنکور من مگه اينکه دستم به اين رضا نرسه پوستش و درسته می کنم من که میدونم اين -

 و در ذهنم کلی نقشه کشیدم تا وقتی او را ديدم حسابی تالفی کنم .

 :-07-2-ادامه دارد.....:
 

 :-16-2-بچه ها من اومدم به قولم وفا کنم :
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ی ز استرس خالاين چند روز آخر کتاب را کامل بوسیده بودم و کنار گذاشته بودم و سعی می کردم فکر و ذهنم را ا

 کنم .

بلند شدم و سر نماز از خدا خواستم به تمام کسانی که کنکور دارند کمک کند  5باالخره روز موعود فرا رسید ساعت 

. 

به خواست فروغ قرار بود او و فرزاد دنبالم بیايند تا با هم به حوزه برويم . وقتی می خواستم از خانه خارج بشوم مادر 

 د و سفارش کرد حتماً قبل از امتحان آيه الکرسی را بخوانم .از زير قرآن ردم کر

در میان راه هم آنقدر فروغ و فرزاد کل کل کردند و خنديديم که با روحیه ی شادی سر امتحان حاضر شدم . به 

 توصیه ی مادر عمل کردم وآيه الکرسی را خواندم و از خدا کمک خواستم و شروع کردم به تست زدن .

سرم زير بود و مدام تست می زدم ، بطوريکه وقتی سرم را بلند کردم گردنم خشک شده بود . وقتی از  چهار ساعت

 حوزه خارج شدم دستانم را از هم باز کردم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

 آخیش راحت شدم ! -

 آی گفتی ديگه بايد بشینیم منتظر جواب باشیم . -

 به سمت فروغ چرخیدم و گفتم :

 طور بود خوب دادی ؟چ -
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 آره بابا بد نبود میشه روم حساب کرد ! خوب حاال کجا بريم خستگیه اين يکسال و در بیاريم ؟ -

 صبر کن پری بیاد تصمیم می گیريم کجا بريم ! -

 پوقتی پريناز هم از جلسه خارج شد اول به رستوران رفتیم و دلی از غذا در آورديم و بعد هم شهر بازی و کافی شا

 بود 7و خريدوکلی خوش گذرانديم و حدود ساعت 

 که به خانه برگشتیم . 

وقتی در خانه را باز کردم با سکوت عجیبی روبه رو شدم و تازه بیاد آوردم که بايد به خانه ی رضا میرفتم ، محکم به 

وری خشک کردم و يک پیشانی ام کوبیدم و به سمت حمام دويدم بعد از اينکه از حمام بیرون آمدم موهايم را ف

 شلوار جین و يک بلوزياسی پوشیدم که تلفن زنگ زد :

 الو . -

 سالم خانم خانما تو از بعد از ظهر تا حاال کجايی همه رو نگران کردی ؟ -

 وای ببخشید داداشی با بچه ها رفتیم بیرون و من کالً فراموش کردم خبر بدم ! -

 ای آماده باش اآلن میام دنبالت .خیلی خوب خانم خانما هنوز که خونه  -

 با خوشحالی گفتم :

 مرسی پس من منتظرم . -

 باشه عزيزم خداحافظ . -

بعد از قطع تلفن بر روی مبل نشستم و به فکر فرو رفتم ، به بی خوابیها و دلهره های اين چند هفته ی اخیر ، به 

به شوخیهايمان ، به دلهای بی دغدغه يمان و به اين چند امتحان امروز ، به چشن سه نفره ی من ، فروغ و پريناز ، 

سال که اين دوستی مانند زنجیری ما را به هم متصل کرده بود . يک لحظه از فکر اينکه بعد از کنکور هر کدام در 

به  ويک شهر جداگانه مجبور به ادامه تحصیل باشیم دلم را لرزاند . با صدای آيفون اين فکرها را از سرم دور کردم 

 سمت آن دويدم . 

 کیه ؟ -

 ببخشید شیرين خانم هستند ؟ -

 صدای مرد برايم نا آشنا بود ، با تعجب پرسیدم :

 خودم هستم بفرمايید ؟ -

 از آژانس هستم . -

 آژانس ، ولی من که آژانس نخواستم ! -

 کرديم و قرار شد من بیام دنبالتون ! اِ ... خانم چطور يادتون نیست همین چند دقیقه پیش داشتیم باهم صحبت می -

 تازه صدای رضا را شناختم ، بدجنس صدايش را تغییر داده بود و من را اين همه مدت سرکار گذاشته بود .

 اَه رضا تويی ؟ حاال چه وقته شوخی کردنه ؟-

 رضا خنديد و گفت :

 را هم فراموش کردی ! حاال در و باز کن ! مثل اينکه از درس خوندن زيادی آداب معاشرت -

 از حرفش خنديدم و گفتم :

 نه همون جا بمون اآلن میام ! -
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و بدون اينکه منتظر حرفی از جانب او باشم گوشی آيفون را گذاشتم و بعد از اينکه مانتو و روسری ام را برداشتم به 

کردم . در خانه را بستم و به طرف سمت در کوچه دويدم . تا به در برسم مانتو ام را پوشیدم و روسری ام را سرم 

ماشین رضا رفتم تا سوار شوم که رضا حرکت کرد و چند قدم جلوتر ايستاد . دوباره به سمتش رفتم و دوباره عمل 

 پیش تکرار شد ، چندبار اين کار را انجام داد و حسابی کفرم را درآورد . باالخره دادم را در آورد و گفتم :

 دم برم خونه ؟!رضا وايمیسی يا برگر -

 سرش را با خنده بیرون آورد و گفت :

 بیا سوار شو خانم ناز نازی ! -

 فوری سوار شدم و گوشش را پیچاندم ، ناگهان رضا دادش به هوا برخواست و گفت :

ر آی .... آی .... گوشم ، شیرين تو رو خدا ولم کن تو که نمی خوای من و تو حسرت پدر شدن بزاری و خودت و د -

 حسرت عمه شدن !

 با به ياد آوردن بارداری سها گوش رضا را رها کردم و بی توجه به رانندگی اش پريدم و صورتش را بوسیدم و گفتم :

 راستی اصالً حواسم نبود تبريک می گم پدر آينده ! -

 در حالیکه با دستش گوش قرمز شده اش را می مالید گفت :

 ببینم که داشتی گوشم و می کندی ، الهی به پام بیفتی اشکت و ببینم !!!الهی تیکه تیکه شدن دستات و  -

همه ی اين حرفها را مانند پیرزنها می گفت و به سر و رويش می کوفت و اين کارهايش باعث اوج گرفتن خنده ی 

 من می شد ، رضا که از خنده ی من خنده اش گرفته بود گفت :

ره ی چشم سفید ! اول که تو خونه ی مامان بابای خودمون راهمون نمیده ، بعد هرهر و زهرمار ، نیشت و ببند دخت -

هم که هنوز سالم نکرده مثل اين وحشیای آمازونی پريده گوشم و می کنه ! حاال هم خجالت نمیکشه نشسته جلو من 

 و هرهر و کرکرش هواس !!!

خواستم معطل نشی ، سوماً گوشت و پیچوندم تا  اوالً که وحشیه آمازونی خودتی ، دوماً درو باز نکردم چون می -

يادت بمونه وقتی يه خانم محترم می خواد سوار ماشینت بشه پیاده شی و درو براش باز کنی و آخر من معذرت می 

 خوام !

 خواهش می کنم ولی ديگه تکرار نشه ! خوب حاال بگو ببینم کنکور چطور بود ؟ -

 اِی بد نبود ! -

 خبر خوش قبول نشدنتون تويه دانشگاه باشیم ؟!خوب پس منتظر  -

وای رضا خوب شد زنت داديم رفتی وگرنه با اين همه امیدی که تو به من می دادی من تا ده سال ديگه هم کنکور  -

 قبول نمی شدم !

 وا مگه تو می خوای تا ده سال ديگه زنده باشی ؟ -

 با مشت به بازوی رضا کوبیدم و گفتم :

 ه کوريه چشم تو من تا ده سال ديگه هم نمی میرم و حلوايه تو رو هم خودم درست می کنم !پرو ، ب -

 ولی من تا تو رو تو لباس سفید کفن نببینم و حلوات و نخورم قصد مردن ندارم ! -

راه  نتاوقتی که جلويه خانه ی رضا برسیم مدام باهم کل کل می کرديم وآنقدر سربه سر هم گذاشتیم که طوالنی بود

 را حس نکرديم .
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 وقتی زنگ در را زدم خود سها در را باز کرد با خوشحالی به آغوشش پريدم و صورتش را بوسیدم و گفتم :

 سالم سها جونم دلم برات تنگ شده بود ! -

 من هم همینجور عزيزم . -

 راستی تبريک میگم شنیدم می خوای مامان بشی ! -

 مرسی . -

 و تحويل بگیره مثل برگ چغندر اينجا ايستاديم !بابا يکی هم ما ر -

 من و سها خنديديم و من گفتم :

 خوبه خودت هويتت را رو کردی ! -

 و بعد پشت سر سها سنگر گرفتم .

آنشب هم يکی از بهترين شبهای زندگی ام بود شايد هم به خاطر اينکه در نی نی غمگین چشمان رضا وجود عشق و 

 . خوشحالی را می ديدم
14 

اوايل ماه مرداد بود و امروز قرار بود نتايج کنکور را اعالم کنند ، حسابی اضطراب داشتم و برای اينکه از استرسم 

 کاسته شود به حمام پناه بردم ، حتی جرأت اينکه بروم و نتايج را ببینم را نداشتم . 

ید خشک می کردم که زنگ در به صدا در آمد . در حیاط ايستاده بودم و موهای بلند و ترم را در برابر نور خورش

فوری به سمت در رفتم و آنرا گشودم و سها و رضا را منتظر پشت در ديدم ، خواستم روزنامه را از دست رضا بگیرم 

 که رضا آنرا از دستم دور کرد و با قیافه ی جدی گفت :

 صبر کن بايد باهات صحبت کنم . -

ا آشوب کرد . مادر که آنها را هنوز پشت در ديد به سمتمان آمد و با خوشحالی سها قیافه ی جديه رضا و سها دلم ر

 را در آغوش گرفت که سها گفت :

 مادر جون بیايدبريم تويه آشپزخانه رضا می خواد باشیرين يکم صحبت کنه ! -

رای همین تا پايم را داخل ديگر مطمئن شدم که حتماً در کنکور رد شده ام و رضا می خواهد من را امیدوار کند . ب

 سالن گذاشتم بر رويه اولین مبل ولو شدم . رضا روبه رويم نشست و شروع کرد به صحبت کردن :

 راستش شیرين امروز صبح که رفتم روزنامه بخرم وقتی به قسمت قبول شدگان نگاه کردم فهمیدم ....  -

 پر اشک شد و با بغض گفتم : رضا سکوت کرد و من قلبم داشت به دهانم می آمد . چشمانم

 چی ؟ چی فهمیدی داداشی ؟ -

 طاقتش و داری ؟ -

 آره ! آره به خدا دارم ! -

 رضا لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت :

 تو قبول شدی !! -

 اشک هايم جاری شد و خود را در آغوش رضا انداختم و در میان گريه گفتم :

 خبر دنیا را بهم دادی .وای رضا خیلی دوست دارم تو بهترين  -

 در حالیکه می خنديد گفت :
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بلند شو دختر که دارم زير فشار احساسات له میشم ، ولی خودمونیم خوب بهت شوک وارد کردم تو هم که مثل  -

 اين نی نی کوچولو ها لب برچیدی و نزديک بود بزنی زير گريه !

 با خنده از آغوشش بیرون آمدم و گفتم :

 بدجنسی رضا ! با اين خبر دادانت نزديک بود از ترس قبول نشدن سکته کنم !ولی خیلی  -

آآ... دکتر آينده ی ما را ببین هنوز هیچی نشده خودش زودتر داره سکته می کنه و میفته رو دستمون ! بعد از اون  -

 مگه میشه کسی من داداشش باشم و تو کنکور قبول نشه !!؟

 انه بیرون آمدند و سها گفت :سها و مادر با خنده از آشپزخ

 خدا از اين داداشا نصیب گرگ بیابون نکنه ! -

 با اين حرف سها همه خنديديم .

 پدر هم از شنیدن قبولی ام در کنکور بسیار خوشحال شد و ترتیب يک جشن را به افتخار قبولی ام در دانشگاه داد .

آنچه می ترسیدم پیش آمده بود، پريناز رشته ی پرستاری در فروغ و پريناز هم در کنکور قبول شده بودند اما از 

 اصفهان قبول شده بود و من و فروغ پزشکی تهران و اين اولین جدايی در دوستیه ما بعد از اين همه سال بود 

 :-16-2-بچه ها من اومدم به قولم وفا کنم :
15 

ودم و سعی می کردم فکر و ذهنم را از استرس خالی اين چند روز آخر کتاب را کامل بوسیده بودم و کنار گذاشته ب

 کنم .

بلند شدم و سر نماز از خدا خواستم به تمام کسانی که کنکور دارند کمک کند  5باالخره روز موعود فرا رسید ساعت 

. 

وم مادر خارج بشبه خواست فروغ قرار بود او و فرزاد دنبالم بیايند تا با هم به حوزه برويم . وقتی می خواستم از خانه 

 از زير قرآن ردم کرد و سفارش کرد حتماً قبل از امتحان آيه الکرسی را بخوانم .

در میان راه هم آنقدر فروغ و فرزاد کل کل کردند و خنديديم که با روحیه ی شادی سر امتحان حاضر شدم . به 

 شروع کردم به تست زدن .توصیه ی مادر عمل کردم وآيه الکرسی را خواندم و از خدا کمک خواستم و 

چهار ساعت سرم زير بود و مدام تست می زدم ، بطوريکه وقتی سرم را بلند کردم گردنم خشک شده بود . وقتی از 

 حوزه خارج شدم دستانم را از هم باز کردم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

 آخیش راحت شدم ! -

 آی گفتی ديگه بايد بشینیم منتظر جواب باشیم . -

 به سمت فروغ چرخیدم و گفتم :

 چطور بود خوب دادی ؟ -

 آره بابا بد نبود میشه روم حساب کرد ! خوب حاال کجا بريم خستگیه اين يکسال و در بیاريم ؟ -

 صبر کن پری بیاد تصمیم می گیريم کجا بريم ! -

ورديم و بعد هم شهر بازی و کافی شاپ وقتی پريناز هم از جلسه خارج شد اول به رستوران رفتیم و دلی از غذا در آ

 بود 7و خريدوکلی خوش گذرانديم و حدود ساعت 

 که به خانه برگشتیم . 
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وقتی در خانه را باز کردم با سکوت عجیبی روبه رو شدم و تازه بیاد آوردم که بايد به خانه ی رضا میرفتم ، محکم به 

که از حمام بیرون آمدم موهايم را فوری خشک کردم و يک پیشانی ام کوبیدم و به سمت حمام دويدم بعد از اين

 شلوار جین و يک بلوزياسی پوشیدم که تلفن زنگ زد :

 الو . -

 سالم خانم خانما تو از بعد از ظهر تا حاال کجايی همه رو نگران کردی ؟ -

 وای ببخشید داداشی با بچه ها رفتیم بیرون و من کالً فراموش کردم خبر بدم ! -

 خیلی خوب خانم خانما هنوز که خونه ای آماده باش اآلن میام دنبالت . -

 با خوشحالی گفتم :

 مرسی پس من منتظرم . -

 باشه عزيزم خداحافظ . -

بعد از قطع تلفن بر روی مبل نشستم و به فکر فرو رفتم ، به بی خوابیها و دلهره های اين چند هفته ی اخیر ، به 

ن سه نفره ی من ، فروغ و پريناز ، به شوخیهايمان ، به دلهای بی دغدغه يمان و به اين چند امتحان امروز ، به چش

سال که اين دوستی مانند زنجیری ما را به هم متصل کرده بود . يک لحظه از فکر اينکه بعد از کنکور هر کدام در 

فون اين فکرها را از سرم دور کردم و به يک شهر جداگانه مجبور به ادامه تحصیل باشیم دلم را لرزاند . با صدای آي

 سمت آن دويدم . 

 کیه ؟ -

 ببخشید شیرين خانم هستند ؟ -

 صدای مرد برايم نا آشنا بود ، با تعجب پرسیدم :

 خودم هستم بفرمايید ؟ -

 از آژانس هستم . -

 آژانس ، ولی من که آژانس نخواستم ! -

 چند دقیقه پیش داشتیم باهم صحبت می کرديم و قرار شد من بیام دنبالتون !اِ ... خانم چطور يادتون نیست همین  -

 تازه صدای رضا را شناختم ، بدجنس صدايش را تغییر داده بود و من را اين همه مدت سرکار گذاشته بود .

 اَه رضا تويی ؟ حاال چه وقته شوخی کردنه ؟-

 رضا خنديد و گفت :

 که از درس خوندن زيادی آداب معاشرت را هم فراموش کردی !حاال در و باز کن ! مثل اين -

 از حرفش خنديدم و گفتم :

 نه همون جا بمون اآلن میام ! -

و بدون اينکه منتظر حرفی از جانب او باشم گوشی آيفون را گذاشتم و بعد از اينکه مانتو و روسری ام را برداشتم به 

و ام را پوشیدم و روسری ام را سرم کردم . در خانه را بستم و به طرف سمت در کوچه دويدم . تا به در برسم مانت

ماشین رضا رفتم تا سوار شوم که رضا حرکت کرد و چند قدم جلوتر ايستاد . دوباره به سمتش رفتم و دوباره عمل 

 د و گفتم :پیش تکرار شد ، چندبار اين کار را انجام داد و حسابی کفرم را درآورد . باالخره دادم را در آور

 رضا وايمیسی يا برگردم برم خونه ؟! -
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 سرش را با خنده بیرون آورد و گفت :

 بیا سوار شو خانم ناز نازی ! -

 فوری سوار شدم و گوشش را پیچاندم ، ناگهان رضا دادش به هوا برخواست و گفت :

تو حسرت پدر شدن بزاری و خودت و در  آی .... آی .... گوشم ، شیرين تو رو خدا ولم کن تو که نمی خوای من و -

 حسرت عمه شدن !

 با به ياد آوردن بارداری سها گوش رضا را رها کردم و بی توجه به رانندگی اش پريدم و صورتش را بوسیدم و گفتم :

 راستی اصالً حواسم نبود تبريک می گم پدر آينده ! -

 : در حالیکه با دستش گوش قرمز شده اش را می مالید گفت

 الهی تیکه تیکه شدن دستات و ببینم که داشتی گوشم و می کندی ، الهی به پام بیفتی اشکت و ببینم !!! -

همه ی اين حرفها را مانند پیرزنها می گفت و به سر و رويش می کوفت و اين کارهايش باعث اوج گرفتن خنده ی 

 من می شد ، رضا که از خنده ی من خنده اش گرفته بود گفت :

هرهر و زهرمار ، نیشت و ببند دختره ی چشم سفید ! اول که تو خونه ی مامان بابای خودمون راهمون نمیده ، بعد  -

هم که هنوز سالم نکرده مثل اين وحشیای آمازونی پريده گوشم و می کنه ! حاال هم خجالت نمیکشه نشسته جلو من 

 و هرهر و کرکرش هواس !!!

ودتی ، دوماً درو باز نکردم چون می خواستم معطل نشی ، سوماً گوشت و پیچوندم تا اوالً که وحشیه آمازونی خ -

يادت بمونه وقتی يه خانم محترم می خواد سوار ماشینت بشه پیاده شی و درو براش باز کنی و آخر من معذرت می 

 خوام !

 خواهش می کنم ولی ديگه تکرار نشه ! خوب حاال بگو ببینم کنکور چطور بود ؟ -

 اِی بد نبود ! -

 خوب پس منتظر خبر خوش قبول نشدنتون تويه دانشگاه باشیم ؟! -

وای رضا خوب شد زنت داديم رفتی وگرنه با اين همه امیدی که تو به من می دادی من تا ده سال ديگه هم کنکور  -

 قبول نمی شدم !

 وا مگه تو می خوای تا ده سال ديگه زنده باشی ؟ -

 وی رضا کوبیدم و گفتم :با مشت به باز

 پرو ، به کوريه چشم تو من تا ده سال ديگه هم نمی میرم و حلوايه تو رو هم خودم درست می کنم ! -

 ولی من تا تو رو تو لباس سفید کفن نببینم و حلوات و نخورم قصد مردن ندارم ! -

سربه سر هم گذاشتیم که طوالنی بودن راه  تاوقتی که جلويه خانه ی رضا برسیم مدام باهم کل کل می کرديم وآنقدر

 را حس نکرديم .

 وقتی زنگ در را زدم خود سها در را باز کرد با خوشحالی به آغوشش پريدم و صورتش را بوسیدم و گفتم :

 سالم سها جونم دلم برات تنگ شده بود ! -

 من هم همینجور عزيزم . -

 ی !راستی تبريک میگم شنیدم می خوای مامان بش -

 مرسی . -
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 بابا يکی هم ما رو تحويل بگیره مثل برگ چغندر اينجا ايستاديم ! -

 من و سها خنديديم و من گفتم :

 خوبه خودت هويتت را رو کردی ! -

 و بعد پشت سر سها سنگر گرفتم .

ق و رضا وجود عشآنشب هم يکی از بهترين شبهای زندگی ام بود شايد هم به خاطر اينکه در نی نی غمگین چشمان 

 خوشحالی را می ديدم .
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اوايل ماه مرداد بود و امروز قرار بود نتايج کنکور را اعالم کنند ، حسابی اضطراب داشتم و برای اينکه از استرسم 

 کاسته شود به حمام پناه بردم ، حتی جرأت اينکه بروم و نتايج را ببینم را نداشتم . 

ی بلند و ترم را در برابر نور خورشید خشک می کردم که زنگ در به صدا در آمد . در حیاط ايستاده بودم و موها

فوری به سمت در رفتم و آنرا گشودم و سها و رضا را منتظر پشت در ديدم ، خواستم روزنامه را از دست رضا بگیرم 

 که رضا آنرا از دستم دور کرد و با قیافه ی جدی گفت :

 م .صبر کن بايد باهات صحبت کن -

قیافه ی جديه رضا و سها دلم را آشوب کرد . مادر که آنها را هنوز پشت در ديد به سمتمان آمد و با خوشحالی سها 

 را در آغوش گرفت که سها گفت :

 مادر جون بیايدبريم تويه آشپزخانه رضا می خواد باشیرين يکم صحبت کنه ! -

ضا می خواهد من را امیدوار کند . برای همین تا پايم را داخل ديگر مطمئن شدم که حتماً در کنکور رد شده ام و ر

 سالن گذاشتم بر رويه اولین مبل ولو شدم . رضا روبه رويم نشست و شروع کرد به صحبت کردن :

 راستش شیرين امروز صبح که رفتم روزنامه بخرم وقتی به قسمت قبول شدگان نگاه کردم فهمیدم ....  -

 لبم داشت به دهانم می آمد . چشمانم پر اشک شد و با بغض گفتم :رضا سکوت کرد و من ق

 چی ؟ چی فهمیدی داداشی ؟ -

 طاقتش و داری ؟ -

 آره ! آره به خدا دارم ! -

 رضا لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت :

 تو قبول شدی !! -

 اشک هايم جاری شد و خود را در آغوش رضا انداختم و در میان گريه گفتم :

 وای رضا خیلی دوست دارم تو بهترين خبر دنیا را بهم دادی . -

 در حالیکه می خنديد گفت :

بلند شو دختر که دارم زير فشار احساسات له میشم ، ولی خودمونیم خوب بهت شوک وارد کردم تو هم که مثل  -

 اين نی نی کوچولو ها لب برچیدی و نزديک بود بزنی زير گريه !

 بیرون آمدم و گفتم : با خنده از آغوشش

 ولی خیلی بدجنسی رضا ! با اين خبر دادانت نزديک بود از ترس قبول نشدن سکته کنم ! -
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آآ... دکتر آينده ی ما را ببین هنوز هیچی نشده خودش زودتر داره سکته می کنه و میفته رو دستمون ! بعد از اون  -

 !!؟ مگه میشه کسی من داداشش باشم و تو کنکور قبول نشه

 سها و مادر با خنده از آشپزخانه بیرون آمدند و سها گفت :

 خدا از اين داداشا نصیب گرگ بیابون نکنه ! -

 با اين حرف سها همه خنديديم .

 پدر هم از شنیدن قبولی ام در کنکور بسیار خوشحال شد و ترتیب يک جشن را به افتخار قبولی ام در دانشگاه داد .

م در کنکور قبول شده بودند اما از آنچه می ترسیدم پیش آمده بود، پريناز رشته ی پرستاری در فروغ و پريناز ه

 اصفهان قبول شده بود و من و فروغ پزشکی تهران و اين اولین جدايی در دوستیه ما بعد از اين همه سال بود

م به بعد رو خیلی دوست دارم راستی :من خودم از اينجای رمان-08-2-تا فصل تاپیدم : 2سالم بچه ها بازم براتون 

 برام پ.خ هم بزنید تا نظرتون رو درمورد رمانم بیشتر بدونم
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باالخره روز جشن فرا رسید . يک ماکسی بلند شب مشکی و يک جفت کفش پاشنه بلند پوشیدم وبعد از اينکه 

 صورتم را آرايش ملیحی کردم روسريه حرير مشکی ام را 

 تم و از اتاق خارج شدم .بر رويه سرم انداخ

 آخرين پله ها را طی می کردم که رضا من را ديد و با صدای بلند رو به کسانی که در سالن قرار داشتند گفت :

 بفرما اين هم از سیندرال باالخره تشريف آوردند . -

د و هنوز نیامده بودنلبخندی زدم وشروع کردم باتک تک کسانی که بودندسالم واحوال پرسی کردن . خانواده ی عم

 و من خدا را شکر می کردم و در دلم دعا می کردم اگر هم آمدند محمد همراهشان نباشد .

در حال صحبت با دختران فامیل بودم که زنگ خانه به صدا در آمد همانگونه که به سمت در سالن می رفتم در دل 

 خدا خدا می کردم تا خانواده ی عمو نباشند .

ف دلم را شنید و فروغ و پريناز بودند ، با خوشحالی به سمتشان رفتم و هر دو را در آغوش گرفتم و انگار خدا حر

 گفتم :

 سالم ، معلوم هست کجايید ؟ -

علیک سالم معلومه عالف آقا فرزاد حاال من و پری تو نیم ساعت آماده شديم ولی امان از دست اين فرزاد بعد از  -

 دو ساعت هم رفته تويه گلفروشی و دو تا دسته گل خريده ! يک ساعت که به خودش رسیده

 خوب با اين که دير کرديد ولی خوش اومديد در ضمن دستتون درد نکنه دسته گل قشنگیه ! -

 خواهش می کنیم . -

 آهان پس چرا خانواده هاتون نیومدند ؟ -

 ام ، حسام همفرزاد خونه ی دوستش دعوت بود ، مامان و بابام هم خونه ی خاله  -

 گیر درس و کار !

 رو به سارا کردم و گفتم :

 و شما ؟ -
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راستش پروانه مريض بود و مامان و بابا هم نتونستند بیاند ، پرهام هم با نامزدش رفته بودند جشن ، ولی همگی  -

 عذر خواهی کردند و خواستند تا از طرفشون بهت تبريک بگم .

 و دوست داشتیم در خدمتشون باشیم .از طرفم ازشون تشکر کن و بگ -

 فروغ در حالیکه من و پريناز را يواش به داخل هل می داد گفت :

 خیلی خوب اگه تعارفتون تموم شد لطفاً دعوتمون کن تا بريم داخل ! -

 وای ... انقدرحرف زدی که پاک آداب يادم رفت ، بفرمايید تو ! -

 حرفهاشو میزنه بعد می اندازه گردن يه نفر ديگه . تو غلط کردی که من حرف می زنم ، خوب -

هر سه کنار هم بر رويه مبل نشستیم . هنگامی که کنار اين دو نفر بودم هرگز احساس تنهايی و غصه نمی کردم و 

 هر دو را مانند خواهر نداشته ام دوست داشتم .

 شته کشیده شد .از هر دری باهم سخن می گفتیم تا اينکه صحبتمان به خاطرات خوش گذ

 با خنده رو به فروغ گفتم :

 اولین روز آشنايیمون را يادت میاد ؟ -

 فروغ هم با به ياد آوردن آن روزها خنديد و گفت :

 معلومه که يادمه اگه ازم بپرسن بدترين روز عمرت چیه ؟ من روز آشنايیم با تو رو میگم ! -

 به پريناز گفت : و بدون اينکه به من فرصت جواب دادن بدهد رو

وای وای پری نبودی ببینی من تا شیرين رو به اينجا برسونم چیا که نکشیدم ، روز اول مهر که اومديم خیر سرمون  -

بريم مدرسه اين خانم زهرمون کرد . تا يکی سؤال می کرد فرز جواب می داد ، يکی هم نبود بگه بابا جان اگه حرف 

 که حسابی حرصم گرفته بود وقتی همه می خواستند برند  نزنی کسی نمیگه اللی ! خالصه من

خونه کیفش و که خیلی دوست داشت انداختم تويه خاکها ! ولی امان ازعقوبت کاری که کردم ، فرداش داشتیم با بچه 

ها تويه حیاط بازی می کرديم که يکدفعه يکی از پشت سر مقنعه و موهامو کشید باور کن يه جیغ بنفش کشیدم و 

 »مام پر اشک شد ، سرم و که برگردوندم ديدم خانم وايساده و هرهر داره بهم میخنده ! تويه گريه بهش گفتم : چش

و از اون روز جنگ بین و شیرين شروع شد . ولی يک روز که پام پیچ خورد و افتادم تويه گال بچه .« حسابت ومیرسم 

ا را کلی دعوا کرد و از آنروز دوستیه محکمی بین ما دو ها داشتند بهم می خنديدند که شیرين اومد کمکم و بچه ه

 نفر بوجود آمد سال بعد هم که شما امديد و گروه دوستیمون شد نور علی نور !!

 هرسه از خاطرات نه چندان دور می گفتیم و می خنديديم که صدای زنگ خانه خنده را بر رويه لبهايم خشک کرد .

ا اينبار ديگه شانس با من يار نبود و خانواده ی عمو و دايی باهم وارد شدند . با صدای باز هم دعا کردم آنها نباشند ام

مادر به سمت آنها رفتم و به همه خوش آمدگويی کردم . صدايم می لرزيد و من سعی در خونسرد نشان دادن می 

 کردم . 

ا در آنها می ديدم ولی حاال بعد از هنگامی که مقابل محمد قرار گرفتم و به چشمانش خیره شدم شراره های عشق ر

 آن همه ماه که گذشته بود و چند سالی که پشت سر گذاشته بوديم غم عجیبی با آن چشمها عجین شده بود .

 تبريک میگم ، امیدوارم همیشه موفق باشید ! -

 ممنون پسر عمو . -
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ن دهم ، دوباره کنار پريناز و فروغ نشستم با آمدن آنها کمی استرس پیدا کردم ولی سعی می کردم خود را آرام نشا

 و فروغ با شیطنت گفت :

 شری ، اين علی امشب اينجا میمونه ؟ -

 آره چطور مگه ؟ -

 آخه جوری با نگاه عاشقانه اش به تو خیره شده که میگم امشب يه کاری دست تو و خودش نده ! -

 با همان شیطنت خودش گفتم :

 بشناسی نگو تو اين کارها تخصص داری و يه حسام بدبخت هم مجبور به تحمل توئه ! بلکه تو اين نگاه ها را -

 فروغ حرصش گرفت و با مشت به بازوام کوبید و گفت :

 يکی طلبت تا بعداً جواب اين حاضر جوابیت و بدم ! -

گفتند خانه ی ما را ترک  باالخره زمان رفتن فرا رسید همه هدايای خود را دادند و بعد از اينکه باری ديگر تبريک

 کردند .

همه ی هدايايم را به اتاقم بردم تا در خلوت خودم آنها را باز کنم . در حال باز کردن يکی از کادو هايم بودم که 

زرورق کادويی توجه ام را جلب کرد ، کادو را نصفه نیمه رها کردم و آن کادو را برداشتم بر رويش يک کارت پستال 

ا اول تصمیم گرفتم کادو را باز نکنم ام« از طرف عاشقی منتظر و دل خسته ، محمد » کردم که نوشته بود : بود آنرا باز 

حس کنجکاوی رهايم نمی کرد باالخره بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم کادو را باز کردم يک جعبه موزيکال بود که 

 وقتی درش را باز کردم کاغذی بیرون افتاد :

 ايت با صدايم ساز نیستساقیا امشب صد

 يا که من بسیار مستم يا که تارت تار نیست

 ساقیا امشب مخالف می نوازد ساز تو

 يا که من مست خرابم يا که سازت ساز نیست 

 اشک در چشمانم حلقه زد در جعبه را باز کردم يک دختر وپسر بودند که با آغازموزيک شروع به رقص می کردند .
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دن خانواده ی عمو و دايی می گذشت و من در اين چند روز سعی کرده بودم برخورد کمتری با محمد سه روز از آم

 داشته باشم .

شب هنگام همه در سالن جمع بوديم و داشتیم صحبت می کرديم که يکدفعه زن دايی همه را ساکت کرد و رو به 

 پدر و مادرم گفت : 

 می خواستیم شیرين جون رو امشب برای علی خواستگاری کنیم .با اجازه ی شهره جون و آقا احمد راستش  -

سکوت سختی بر سالن پرده افکند ، از خجالت سرم را زير انداختم و سعی کردم به هیچ کس نگاه نکنم . زن دايی 

 که جمع را اينگونه ديد خنديد و گفت :

ه که مدام می ترسید يکی اين غزال گريز پا را می دونم همه غافلگیر شديد ولی همه ی اينها تقصیر اين داماد عجول -

از دستش در بیاره . راستش همه از وضع علی با خبرند بعد از اينکه فارغ التحصیل شد به کمک پدرش يک دفتر 

وکالت زد و حاال هم شکر خدا به خاطر خوب بودن کارش موکل های زيادی داره ، خانه و ماشین هم داره و انشاءا... 
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ون بهش جواب مثبت داد می خواد بیاد و منتقل بشه به تهران ، حاال ديگه هر جور که ديگه شما و اگه شیرين ج

 شیرين جون می دونید !

 پدر بعد از صحبت های زن دايی با آرامش گفت :

درش االبته باعث افتخاره که علی آقا داماد ما باشه و در با لیاقت بودن ايشون هم هیچ شکی نیست و از نظر من و م -

 هیچ اشکالی وجود نداره اما همه ی اينها بستگی به نظر شیرين داره !

همه ی نگاه ها به سمت من چرخید و من در حالیکه احساس می کردم از خجالت در حال آب شدن هستم سرم را 

،  موش کردمبلند کردم که ناگهان نگاهم در نگاه پر التماس محمد گره خورد و حرفی را که می خواستم بزنم را فرا

 به سختی نگاه از او گرفتم و فوری سامانی به افکار بهم ريخته ام دادم و فقط توانستم بگويم :

 بايد فکر کنم ! -

 زن دايی تبسمی کرد و گفت :

 بسیار خوب عزيزم اين حق مسلم توئه ، تا فردا عصر خوبه ؟ -

 با اينکه کمه ولی چشم من جوابم را فردا میگم ! -

اين حرف من دوباره تمام حرفها از بحث خواستگاری دور شد ولی ذهن من هنوز در گیر خواستگاری علی و  بعد از

 نگاه ملتمس و عاشق محمد بود .

بر روی تختم دراز کشیدم و اتفاق های امروز را در ذهنم مرور کردم ، قلبم می گفت منتظر محمد بمانم و مدام عشق 

 می کرد که حتماً بايد به خواستگاری علی جواب مثبت بدهم . او را بیادم می آورد و عقل حکم

بامداد را نشان می داد آنقدر فکر کرده بودم که سرم در حال انفجار بود . خواب از  5نگاهی به ساعت انداختم 

چشمانم رفته بود ، تصمیم گرفتم وضو بگیرم و از خدا کمک بخواهم . طبق عادت همیشگی ام به سمت حوض داخل 

یاط رفتم و نگاهی به آسمان انداختم هوا تاريک و روشن بود وخنکی عجیبی پوستم را نوازش می داد . در حال ح

 پايین کشیدن آستین هايم بودم که صدايی از پشت سرم گفت :

 تو هم خوابت نبرد ؟ -

کردن به من بود . با تعجب برگشتم و محمد را پشت سرم ديدم ، به چارچوب در تکیه داده بود و در حال نگاه 

 نگاهم را از او دزديدم و در حالیکه به سمتش قدم بر می داشتم زير لب گفتم :

 خدايا کمکم کن !!! -

 می خواستم از کنارش بگذرم که دستش را سد راهم کرد و گفت :

 تصمیمت چیه ؟ -

 در مورد چی ؟ -

 گم !خودت و به کوچه ی علی چپ نزن ! خواستگاری پسر دايیت و می -

 فکر نمی کنم به تو ربطی داشته باشه !! -

 بسیار خوب من ربطش میدم حاال جواب ؟! -

 برو کنار ! -

 تا جوابم و ندی نمیرم ! -

 يکبار گفتم به تو مربوط نیست ، حاال هم گفتم بُ...رو..کِ...نار!! -
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 اگه می تونی رد شو ! -

بردم و با تمام وجود بر رويه صورتش پايین آوردم و سريع از کنارش خشم تمام وجودم را فرا گرفت ، دستم را باال 

 رد شدم و به اتاقم پناه بردم و همانطور که بر رويه تختم افتادم و گريه می کردم زير لب مدام می گفتم :

 من چیکار کردم زدم تو صورت کسی که دوستش داشتم محمد منو ببخش ... منو ببخش !!! -

جاده ام را باز کردم و به نماز ايستادم و بعد از نماز آنقدر گريه کردم و از خدا کمک خواستم که با چشمان گريان س

 بر رويه سجاده ام خوابم برد .

وقتی بیدار شدم متوجه ی پتويی که بر رويم افتاده بود شدم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم ولی کسی نبود . 

ی گل محمدی شدم آنرا برداشتم و بويش را با تمام وجود به تک تک  خواستم سجاده ام را جمع کنم که متوجه

گل محمدی را در سجاده ام گذاشتم و آنرا بستم ولی « . متأسفم محمد » سلولهای بدنم فرستادم و فقط در دلم گفتم : 

 بوی آن گل محمدی برای همیشه در ان سجاده ماندگار شد .

خود مشغول بودند ولی بعد از ظهر همه دور هم جمع شدند و وقتی من با همه تا بعد از ظهر به کارهای همیشگیه 

 سینی چای وارد شدم زن دايی گفت :

 بفرما عروس خانم هم با چايی مخصوص وارد شدند ! -

 شرمگین سرم را به زير انداختم و مشغول تعارف چايی شدم ، وقتی بر رويه مبل کنار مادر نشستم زن دايی گفت :

 زم جوابت چیه ؟خوب عزي -

 با اجازه پدر و مادرم من فکرهام و کردم و ديدم که آقا علی هیچ عیبی ندارند . -

 يعنی بله ديگه ؟ -

لبخند شرمگینی زدم و زن دايی شروع کرد به کل کشیدن و همه شروع کردند به دست زدن ، زن دايی فوری جعبه 

 از کیفش در آورد و انگشتر را به دست علی داد و 

 گفت :

 با اجازتون آقا احمد ما انگشتر نامزدی رو دست عروسمون کنیم ؟! -

 خواهش می کنم دختر خودتونِ ! -

علی انگشتر را در دستم کرد و با فرو رفتن انگشتر در دستم انگار خنجری در قلبم فرو رفت . همه تک تک جلو 

هیچ کدام از تبريک ها به اندازه ی تبريک محمد  آمدند و صورت من و علی را بوسیدند و به ما تبريک گفتند ولی

ا چشمانش ب« تبريک میگم » دلم را در هم نفشرد . محمد جلو آمد و وقتی مقابل من و علی قرار گرفت فقط گفت : 

اين حرف پر از اشک شد ، با علی دست داد و سرش را روی شانه ی علی گذاشت ، صورتش به سمت من بود و وقتی 

من باختم ، من عشقم را به آسانی از دست دادم و در بازيه » ش را به من دوخت در نگاهش خواندم : نگاه بارانی ا

 چشمانش را بست و دو قطره اشک از چشمانش به پايین افتاد .« زندگی باختم . 

 :-07-2-ادامه دارد ....:

ش امشب کلی براتون تاپیدم سالم بشه ها از غیبت چند روزه ام معذرت می خوام راستش مريض بودم ولی بجا

 :-53-2-امیدوارم منو ببخشید :
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 آنشب دايی همه را به صرف شام به بیرون دعوت کرد و تنها کسی که حاضر نشد با ما همراه شود محمد بود .

امشب شب ديگری بود ، شايد هم يک شب رويايی که به حقیقتی که علی می خواست مبدل شده بود . بعد از اينکه 

 شام را در رستوران خورديم همه به قصد خانه سوار ماشینها شديم و به اصرار بقیه من وعلی تنها شديم .

 هنوز مقداری از راه را طی نکرده بوديم که علی بی مقدمه گفت :

 اصالً فکرشم نمی کردم ! -

 با تعجب نگاهش کردم وگفتم :

 فکر چی رو ؟ -

 فکر اينکه بهم جواب مثبت بدی ! -

 چرا ؟ -

آخه تو هیچ وقت روی خوش به من نشون ندادی ، بعدشم که برايه جواب خواستگاريم فرصت خواستی ، باور کن  -

 تويه اون يه روز نزديک بود سکته کنم .

 از اين حرفش هر دو خنديديم ، که يکدفعه علی جدی شد و گفت :

 ولی شیرين همین اول من بايد يه چیزهايی بهت بگم ! -

 چی ؟ -

اول اينکه هیچ کس و بیشتر از من دوست نداشته باشی ، بعد از اون من حسابی حسود هستم و از اينکه با ديگران  -

 مخصوصاً مردها صحبت و شوخی کنی حسابی بهم میريزم !

 با اينکه از فريب دادن علی متنفر بودم ولی خنده ی غمگینی کردم و گفتم :

 ای حسود خان ! -

 م حسودخان نیستم ولی از توجه ی تو نسبت به ديگران مخصوصاً رضا اصالً ه -

 يه جوری میشم و در ضمن دوست ندارم زنم با مردا سروکار داشته باشه !

 اوه ... حاال چه دوری برداشته زنم ، مثل اينکه فراموش کردی ما هنوز رسمی زن و شوهر نیستیم آقا علی ! -

جواب مثبت بهم دادی برام شريک زندگی شدی و ديگه هم حاضر به از دست  تو از همین چند ساعت پیش که -

 دادنت نیستم ! حاال هم لطفاً جدی باش و به حرفام گوش کن !

 بفرمايید . -

ببین عزيزم ، من با درس خوندن و کار کردن تو مشکلی ندار ولی به شرط اينکه لطمه ای به زندگیمون نزنه ، بعد  -

ی که من تويه اصفهان يه دفتر وکالت دارم اما می خوام بیام تهران و تويه يه شرکت به عنوان وکیل از اون تو می دون

کار کنم و دفتر وکالت بزنم اما می خوام اگه تو موافق باشی قبل از اينکه دانشگاه تو شروع بشه يه عقد مختصر 

 بگیريم و بعد از مدتی که درست تموم شد عروسی کنیم ، چطوره ؟

 یار خوب اما بهتره تو هم شرايط من رو گوش کنی !بس -

 بسیار خوب بفرمايید ! -

ببین علی جان من تازه امسال درسم شروع میشه و تا درسم تموم شه چند سالی طول میکشه و چون تو مخالفتی  -

ه کمک هم اين نداری می خوام برم سر کار ، بعد هم از دخالت ديگران تويه زندگیم متنفرم و دوست دارم هردو ب

 مشکالت را برطرف کنیم ،به نظر و عقايد هم احترام بزاريم و 
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 علی حرفم را بريد و گفت :

و با هم رو راست باشیم ، هیچ چیز رو از هم پنهون نکنیم و همیشه با هم صادق باشیم ، قبوله شیرين قول بده که  -

 هیچ وقت هیچی رو ازم پنهون نکنی .

 چرخواندم و فقط توانستم در مورد آينده قول بدهم .سرم را به طرف پنجره 

علی پسر شوخ طبعی بود و تا رسیدن به خانه حسابی حال و هوايم را عوض کرد . ولی تا پايمان را داخل سالن 

 گذاشتیم متوجه جو نا مناسب آنجا شديم . با نگرانی پرسیدم :

 چی شده ؟ -

 آرمین با غصه جلو آمد و گفت :

 ون عمو محمد برگشت اصفهان !شیرين ج -

 با تعجب به مادر نگاهم کردم و پرسیدم :

 آخه چرا : -

نمی دون وا... گفت فردا انتخاب واحد داره و حتماً بايد برگرده و قبل از رفتنش هم گفت از طرفش يه بار ديگه  -

 بهتون تبريک بگم و بگم امیدواره خوشبخت بشید !

احساس کردم روح از بدنم پرواز کرد . علی و رضا با لودگی هايشان مجلس را  قلب و دلم حسابی فشرده شد و

دوباره شادی بخشیدند . ولی محمد برايه همیشه به اصفهان رفت و چشمانم را ازآخرين ديدار محروم کرد و 

 نگذاشت تصويری از او در ذهنم حک کنم . 

 ته ی ديگر گذاشته شد . آری محمد برايه همیشه رفت وقرار ازدواج من برايه سه هف

13 

در اين سه هفته مدام با علی ، مادر و زن دايی به دنبال خريد و تهیه ی تدارکات بوديم . با مشورت علی تصمیم 

 گرفتم برای جشن يک دست لباس ياسی بخرم .

شگاه رفتم و آيینه و شمعدان خريده شد ، سفره ی عقد چیده شد و باالخره روز جشن فرا رسید از صبح به آراي

ساعت بود که بر رويه صندلی نشسته بودم و بدنم حسابی خشک  8آرايشگر به دقت بر رويه صورتم کار می کرد ، 

 شده بود . 

آرايشگر کالهی را که همرنگ لباسم بود بر رويه موهايم نصب کرد ، باالخره از رويه صندلی برخواستم با نگاه در 

شیرين چند ساعت پیش باشد ، ابروانم نازک شده بود و چشمان و صورتم به  آيینه باور نمی کردم که اين همان

 زيبايی آرايش شده . 

سها و زن دايی کل می کشیدند و مادر بر رويه سرم پول و سکه می ريخت ،تا سرم را برگرداندم نگاهم به اولین 

بخند غمگینی من را نگاه می کرد با کسی که اصابت کرد زهرا بود ، گوشه ای ايستاده بود و با چشمانی شفاف و ل

ديدن چشمانش ، ياد چشمان محمد دلم را به آتش کشید . با به ياد َآوردن محمد دوباره کسل شدم و بر رويه صندلی 

 نشستم که يکی از شاگردان آرايشگر گفت :

 آقای داماد آمدند ! -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

1 1 5  

 

غرور و متانت جلو آمد و وقتی مقابلم قرار گرفت از رويه صندلی بلند شدم ، علی با دسته گلی که در دست داشت با 

با چشمانی سراسر تحسین نگاهم کرد و کمی خم شد و صورتم را بوسید ، بدنم از تماس لبهايش با صورتم گر 

 گرفت .

 هنگامی که با علی در ماشین تنها شديم علی دستانم را در دست گرفت و با هیجان گفت :

 ی هنوز باورم نمیشه يعنی تو داری زن من میشی ، اِی خدا دارم ديوونه میشم !!!شیرين واقعاً زيبا شدی ، وا -

 آی آی مواظب باش من شوهر ديوونه نمی خواما !!! -

 خیلی هم دلت بواد شوهر به اين آقايی ، خوش تیپی ، ماهی چی کم داره؟!!! -

 شما فرصت کردی چندتا نوشابه واسه خودت باز کن ! -

 ی گفت :با کمال پرروي

 چشم فقط اگه وقت کم آوردم جنابعالی جور من و بکش ! -

از جوابش خنده ام گرفت و زدم زير خنده . وقتی جلويه تاالر رسیديم علی دست از شوخی برداشت و خیلی جدی 

 گفت :

 شیرين شنلت و بکش جلوتر ! -

 آخه ديگه جايی رو نمی بینم ! -

 یم هستم !نترس من کنارتم و مواظب گل زندگ -

از اين حرفش شرمگین شدم و کاله شنلم را تا رويه صورتم پايین کشیدم . هنگامی که دستانم در دستان گرم علی 

 قرار گرفت احساس امنیت کردم ولی وقتی ياد دروغم به او شدم دستانم مانند دو تکه يخ شد در دستان آتشین او .

 رسیديم و هر دو کنار هم نشستیم ، علی با شیطنت کنار گوشم گفت : در میان دود واسپند وتبريکات به جايگاه اصلی

 چرا يکدفعه دستات يخ کرد خوشگل خانم ؟ -

 جوابی نداشتم و اين علی بود که خود جواب داد :

 فهمیدم از هیجان زياديه ! -

 اينبار به اعتراض بر خواستم و گفتم :

 تو خواب ببینی آقا پسر! -

 اری دارم می بینم !فعالً تويه بید -

 با آمدن عاقد هر دو ساکت شديم ، چشمانم را بستم و قرآن را باز کردم سوره ی مريم آمد و قلبم آرام گرفت . 

عروس خانم انشاا... گلتون و چیديد و گالبتون رو هم آورديد آيا وکیلم شما را به عقد دائمیه آقای علی ناجی با  -

 هزار سکه ی تمام بهار آزادی و ... در آورم ، وکیلم ؟ 125ن و مهريه ی يک جفت آيینه و شمعدا

 بغض گلويم را گرفت ، به سختی لب های به هم چسبیده ام را جدا کردم و فقط 

 توانستم بگويم :

 بله . -

 با جواب بله من صدای سوت ، دست و هل هله بود که سکوت سالن را درهم می شکست . 

ها ، پدرو مادرم و عمو و زن عمو اولین کسانی بودند که جلو آمدند و صورت هردويمان را دايی ،زن دايی ، رضا ، س

 بوسیدند و تبريک گفتند . و بعد مشغول عکس گرفتن شديم .
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دوباره همه مشول پايکوبی شدند که زهرا جلو آمد و بعد از اينکه به من و علی تبريک گفت کادويی از کیفش در 

 و گفت : آورد و به سمتمان گرفت

 از طرفه محمد ، خیلی دوست داشت بیاد اما نتونست اين رو داد و گفت از طرفش بهتون تبريک بگم . -

 علی لبخندی زد و گفت :

به هر حال دوست داشتیم محمد جان هم تويه جشنمون شرکت می کرد حاالهم به خاطر هديشون حسابی از طرف  -

 ما ازشون تشکر کن . 

، زيرا می دانستم محمد امشب چه حالی دارد ، يک لحظه پشمان شدم و افسوس خوردم ای کاش  من هیچ نمی گفتم

خجالت بکش » در انتظار محمد مانده بودم و به او جواب مثبت داده بودم ، اما لحظه ای بعد به خود نهیب زدم : 

 !«شیرين تو ديگه نسبت به علی تعهداتی داری و نبايد به هیچ کس جزء او فکر کنی 

 و من تصمیم گرفتم ديگر فکر نکنم و بر انجام آن استوار ماندم .

آن شب هم با تمام زمزمه های عاشقانه ی علی ، شوخی های فروغ و پريناز و رقصها و پايکوبی ها تمام شد ، ولی 

 راهی طويل رو به رويه من و علی قرار داشت .
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را اما هنوز در دلم جايی برايه علی پیدا نکرده ام و گاهی حتی شش ماه از عقد من و علی می گذشت ، نمی دانم چ

احساس می کنم از او متنفرم ولی علی با تمام بی محبتیها و بی اعتنايی هايی که می بیند و حس می کند بلعکس من با 

سم نسبت به تمام وجود به من عشق می ورزدو مدام با کارها وهدايايش من را غافلگیر می کند و حاال گاهی دراحسا

 او دچار شک می شوم که آيا او رادوست دارم يا ازاومتنفرم ؟؟؟

شد و او نیامد از نگرانی و  6به دنبال بیايد تا به گردش برويم ، اما ساعت  4تا اينکه امروز علی قرار بود ساعت 

زدم و انگشتان دستم را  استرس انگار در دلم رخت می شستند و مدام حالت تهوع پیدا کرده بودم ، در حیاط قدم می

درهم گره می زدم ، مدام منتظر بودم خبر ناخوشايندی از طرف او برايم بیاورند و باالخره انتظار به پايان رسید و 

زنگ در را زدند ، به سمت در دويدم و در را باز کردم ، از ديدنش در پشت در مات شدم انگار باور نداشتم خودش 

باشد ! علی پا به حیاط گذاشت و در را بست با بسته شدن در بغضم شکست و خود را در  باشد و سالم جلويم ايستاده

 آغوشش انداختم و او در حالیکه موهايم را نوازش می کرد مدام می گفت :

 چی شده عزيزم ؟ چرا داری گريه می کنی ؟ اتفاقی افتاده ؟ -

 در حالیکه سینه ی پهنش آماج اشکهايم بود گفتم :

ير کردی ؟ نمیگی يکی اينجا چشم نگرانته ؟ نمیگی ممکنه هزارتا فکر ناجور بیاد تو سرمه ؟ يه نگاه به چرا د -

 ساعت کردی ؟ يک ساعت و نیم از قرارمون گذشته و من داشتم ديوونه می شدم !

ام تازه بی آخه عزيزم از من هم بپرس چی شده ؟ يکی از موکالم براش يه مشکلی پیش اومد که نتونستم سر موقع -

شارژ موبايلم هم تموم شده بود و نمی تونستم بهت خبر بدم ! راستی تو که من و دوست نداری پس چرا نگرانم شده 

 بودی ؟

 سرم را از آغوشش بلند کردم و به چشمانش نگاه کردم و يکدفعه گفتم :

 من دوست دارم !!! -
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در آغوشم کشید و در حالیکه من را به خود می فشرد  علی با شنیدن اين حرف من هیجان زده شد و اينبار محکم

 زير لب گفت :

 من هم دوست دارم ! -

آری قلب من برايه بار دوم عاشق شد اما نه آن عشق تند و سوزان محمد بلکه اين عشق آرام آرام در جای جای بدن 

اد بزنم من عاشق علی شده ام و او را با و قلبم رسوخ کرده بود و ماندگار شده بود و من با تمام وجود می توانستم فري

 تمام وجود می خواهم و دوست دارم .

از آن به بعد زندگی برايم شیرين شد ، با علی زمزمه ی عاشقانه می کردم و او را می پرستیدم و هر ثانیه احساس 

کردم محمد هم  خوشبختی می کردم و هنگامی که سر جانمازم می نشستم و با خدای خود خلوت می کردم دعا می

 جفت خود را پیدا کند و او نیز معنای خوشبختی را بچشد .

 

 :-14-2-ادامه دارد .........:
 

 

:بابا اون دکمه ی تشکرم بزنید من دلخوش شم -08-2-سالم بچه ها خوفید من بازم اومدم با سه تا فصل که تاپیدم :

 :-113-بگم رمانم خواننده داره :
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اه بود که تلفن در يک شب سرد و برفی به صدا در آمد ، با چشمانی خواب آلود و پف کرده به سمتش اواخر اسفند م

 رفتم و جواب دادم : 

 الو بفرمايید ؟ -

 الو شیرين ، زود خودتون و برسونید بیمارستان ، سها را بردند اتاق عمل ! -

 خیلی خوب داداشی فقط بگو کدوم بیمارستان ؟ -

 آدرس بیمارستان تلفن را قطع کردم و به پدر و مادر اطالع دادم و همه خود را به بیمارستان رسانديم . بعد از گرفتن

رضا پشت در اتاق عمل بی قرار و نگران راه می رفت که ما رسیديم ، فوری به سمتش رفتیم و من زودتر از بقیه 

 پرسیدم :

 سالم ، کی بردنش تويه اتاق ؟ -

 ه !يه ، يه ربعی میش -

 ببینم مادر به خانواده ی سها زنگ زدی ؟ -

 بله به اونها هم خبر دادم ! -

باالخره خانواده ی سها هم رسیدند ، مادر و مادر سها مدام ذکر می گفتند و باالخره به نمازخانه رفتند تا نماز بخوانند 

ی پدر و آقای شاهرخی بلند شد و او را و از خدا کمک بخواهند ، رضا بی قرار بود و آنقدر در سالن قدم زد که صدا

 دعوت به آرامش کردند بلند شدم و به سمتش رفتم و دستم را بر رويه شانه اش گذاشتم و گفتم :

 بهتره آروم باشی داداشی ، اينطوری تو بیشتر اذيت میشی ! -

 رضا کنارم نشست و سرش را بر رويه شانه ام گذاشت و با صدايه بغض داری گفت :
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یرين دارم از نگرانی ديوونه میشم اگه برايه سها اتفاقی بیفته من هیچ وقت خودم و نمی بخشم ، من بدون اون ش -

 نمی تونم زندگی کنم .

 نگران نباش داداشی سها سالم از اين اتاق عمل بیرون می ياد و باهم بچه هاتون و  -

 بزرگ می کنید !

ی خسته اما چشمانی شاد بیرون آمد ، رضا فوری برخواست و به سمت دکتر باالخره در اتاق باز شد و دکتر با چهره ا

 رفت :

 دکتر چی شد ، حال خانمم چطوره ؟ -

 بهتون تبريک میگم هم حال خانمتون خوبه و هم حال کوچولوهاتون ! -

 با تعجب از دکتر پرسیدم :

 کوچولوها ؟ مگه چندتاند ؟ -

 شگل و با نمک !بله کوچولوها ، يه دختر و پسر خو -

 با اين حرف دکتر يک هورا کشیدم و به هوا پريدم و خدا را شکر کردم که هم سها و هم بچه هايش سالم اند .

سها بر رويه براندکار خارج شد و فوری به بخش منتقل شد ، با مادر و رضا به پشت اتاق نوزادان رفتیم و اين دو 

با اينکه تازه به دنیا آمده بودند ولی شیرين و خواستنی بودند و همان لحظه موجود زيبا و خواستنی را تماشا کرديم ، 

 ی نخست مهرشان در دلم نشست !

آن شب رضا هم با ما به خانه آمد و به اتاق تجردش رفت . چند لحظه ای از ورودمان به خانه نگذشته بود تصمیم 

 گرفتم به اتاق رضا بروم و در مورد نگرانی اش بپرسم .

در اتاق که رسیدم صدای گريه ی رضا نگرانم کرد و حس کنجکاوی ام را تحريک . چند ضربه به در زدم و  پشت

بعد از چند لحظه صدای گرفته ی رضا به گوشم رسید . در را با احتیاط باز کردم و از ديدن صحنه ای که جلويم بود 

ا چشمانی سرخ میان آنها نشسته بود . داخل شدم چشمانم گرد شد . تمام هدايای رها دور رضا چیده شده بو و رضا ب

 و با تعجب وارد اتاقش شدم و در حالیکه بر رويه صندلی می نشستم رو به رضا گفتم :

 اينجا چه خبره رضا ؟ -

وقتی با سها نامزد کردم ، ازش متنفر بودم چون درست شبیه رهای من بود و من فقط و فقط به خاطر بابا و مامان و  -

 رها تصمیم به ازدواج باهاش گرفتم ، اما وصیت 

اون دختر سرچشمه ی محبت بود و من کم کم تونستم دوستش داشته باشم اما هنوز هم جايه رها محفوظ بود . وقتی 

می خواستم برايه همیشه از اين خونه برم و با اين اتاق خداحافظی کنم تنها چیزی که با خودم نبردم صندوقچه ی 

با خودم فکر کردم نبايد زندگیه سها را خراب کنم و اين صندوقچه برايه همیشه تويه اين اتاق به  خاطرات رها بود

يادگار ماند . تويه زندگی با سها خیلی چیزها ياد گرفتم ، چیزهايی مثل گذشت ، فداکاری ، عشق و خیلی چیزهای 

م هر پنج شنبه سر خاک رها برم يک همراه ديگه که دوباره اين قلب و به تپش درآورد . حاال ديگه وقتی می خواست

داشتم و هر وقت با سها به اونجا می رفتم از رها می خواستم عشق سها را بیشتر تويه دلم مهمون کنه ، تا اينکه سها 

حامله شد دکتر بهم گفت به خاطر اندام ظريف و نحیفش بايد خیلی مراقب خودش باشه و اگه مراقب خودش نباشه 

 ش در خطر میفته ، حاال همه ی فکر و ذهنم شده بود سها ... سها ... و سها !!!جون خودش و بچ
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دوهفته به زايمان سها مانده بود و نگرانی لحظه ای تنهام نمی گذاشت و همون لحظه از خدا خواستم مراقب اون و 

وز سر خاکش رفتم و وقتی بچه ام باشه که يکدفعه ياد رها افتادم دو هفته ای بود که بهش سر نزده بودم . همون ر

تمام دسته گلم و پر پر کردم ازش خواستم مواظب سهای من باشه و حسابی گريه کردم و سبک شدم . وقتی از سر 

ا برگشتم و رها را ديدم که داره ب« مواظبش هستم ! »قبرش بلند شدم تا برم يکدفعه صدای رها را شنیدم که گفت : 

ه نگران نبودم اما اين ترس که سها هم تنهام بزاره داشت ديوونه می کرد و وقتی لبخند نگام میکنه . با اينکه ديگ

امشب فهمیدم اون سالمه دوباره يادی از خاطرات قديمی کردم تا از رها تشکر کنم و بگم من سهای خودم و مديون 

 اون هستم !
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غوش کشیدم و بعد اينکه صورتش را امروز عصر با دسته گل بزرگی به ديدن سها رفتیم و من فوری او را در آ

 بوسیدم گفتم :

 تبريک میگم ! -

 ممنون عزيزم ، چرا زحمت کشیدی تو خودت گلی ! -

مرسی خودم می دونم ، اما اينو آوردم يادگاری ، وگرنه می خوايد دسته گل و میدم مامان ببره و خودم بجاش  -

 کنارتون می مونم !؟

 د گرفت و فوری گفت :رضا قیافه ی دستپاچه ای به خو

 نه نه ممنون ، من اين دسته گل و اصالً مومیايی می کنم ببینم يه مدتی میشه از دستت راحت بشیم ! -

با اين حرف رضا همه خنديدند و من در حالیکه نوزاد دختر کوچک را که مانند فرشته ای نگاهم می کردند بلند می 

 کردم وگفتم :

 بدم ، وای خدا چقدر اين خوشگله ! اسمت چیه خانم خوشگله ؟بماند تا بعداً جوابت و  -

 دالرام و اسم اين پهلوون هم امید ! -

 با شیطنت رو به رضا گفتم :

 امیدوارم مثل باباش پهلوون پنبه نباشه !!! -

در همه از اين حرف من خنديدند و حتی دالرام و امید هم دست و پا زدند و صدای عجیب و غريب از خودشون 

 آوردند و من با ذوق گفتم :

 ببین تو رو خدا چه ناز می خندند ، رضا اين ها هم با حرف من موافقند ! -

رضا خواست جواب بدهد که صدای در باعث شد و همه ی نگاهها را به سمت خود کشید . در باز شد و اندام بلند و 

و در حالیکه وارد می شد به همه سالم کرد و به سها و  ورزيده ی علی در میان در پیدا شد با ديدن ما لبخند گرمی زد

 رضا تبريک

 گفت .

با آمدن علی ، رضا يک همدست پیدا کرد و هر دو سر به سرم می گذاشتند و من هم با شیطنت جوابشان را می دادم 

 تا اينکه باالخره وقت مالقات تمام شد .

 ز کنار تخت سها نشسته بودم که رضا گفت :همه خداحافظی کردند و از در خارج شدند ولی من هنو

 خانم خانما شما نمی خوايد زحمت و کم کنید ؟ -
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 اوالً که من رحمتم در ضمن من تصمیم دارم امشب کنار زن داداشم بمونم ! -

 رضا در حالیکه از رويه صندلی بلندم می کرد گفت :

 نم !نخیر بلندشو برو خونتون چون خودم قراره پیش خانمم بمو -

 نخیر تو می خوای بمونی چیکار اينجا بخش خانمها و آقايون رو راه نمی دهند ! -

اِی خدا من از دست تو چیکار کنم الهی همینجا غش کنی من از دستت راحت شم ، بابا جون مامان سها قراره شب  -

 بیاد پیشش بمونه من هم بعداً میام خونه !

 مطمئن باشم ؟ -

 له کرد و در حالیکه دستم را می گرفت و از اتاق بیرون می برد گفت :اين دفعه علی مداخ

 بیا بريم اينقدر داداشت و اذيت نکن ! -

 همانطور که دنبال علی کشیده می شدم برايه سها يک بوس فرستادم و از اتاق خارج شدم .

 با علی داخل ماشینش نشستیم و وقتی حرکت کرديم رو به او گفتم :

 های نازی بودند مگه نه ؟ خیلی بچه -

 درسته ناز و خوشگل ! -

 خوب معلومه چون به عمشون رفتند ! -

 علی به زيبايی خنديد و گفت :

 بر منکرش لعنت ! -

 يکدفعه رضا ماشین را کناری متوقف کرد و به طرف من چرخید و گفت :

 س تو اما من راستش شیرين قراربود مراسم عروسی و بزاريم بعد از تموم شدن در -

ديگه طاقت ندارم و می خوايم عروسی کنیم ، می خوام تو هم موافق باشی من مطمئنم به درست هیچ لطمه ای نمی 

 خوره و خودم هم کمکت می کنم .

سرم را به زير انداختم چون ديگر نیازی به فکر کردن نبود آری مدتی بود که من نیز به علی عالقه مند شده بودم و 

ست داشتم و مطمئن هستم يکی از آرزوهای من هم وصال با اوست ، به همین دلیل با لبخند سرم رابلند او را دو

 کردم وگفتم :

 قبول فقط به شرط اينکه برايه يک ماهه ديگه باشه تا امتحان های من هم تموم شده باشه ! -

 علی با هیجان و خوشحالی دنده را عوض کرد و با خنده ی شادی گفت :

 س پیش به سويه خوشبختی پ -
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فقط دو هفته ی ديگر به مراسم عروسیم مانده ، اين چندروز مدام احساس سرگیجه و تهوع دارم و کم اشتها و 

ضعیف شده ام با اين حال هیچ کدام را جدی نمی گیرم و به پای خستگی و استرس و اضطراب می گذارم ، تا اينکه 

که چشمانم تار شد و سرم بر رويه دفترم افتاد و ديگر هیچ نفهمیدم . چشمانم را  امروز سر کالس استاد فرزانه بودم

به سختی باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم فروغ سرش را رويه تختم گذاشته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود 

تم را تکان دادم که . سوزشی در دستم احساس کردم نگاهی انداختم و سرم را در حال تمام شدن ديدم کمی دس

 يکدفعه فروغ از خواب پريد و با چشمان خسته و سرخش به من نگاه کرد و گفت :
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 باالخره بیدار شدی ، دختر تو که من و نگران کردی دو ساعته بیهوش شدی ! -

 با تعجب گفتم :

 دو ساعت ؟ به کسی که خبر ندادی ؟ -

پايین اومده ، در ضمن فکر کردی اگه به اون شوهر کولیت خبر  نه بابا مگه ديوونه ام دکتر گفت شايد فشارش -

 داده بودم اآلن اينجا اين همه آروم و ساکت بود !

 می زنم تو سرتا علی به اين آقايی کجاش کولیه ؟ -

 کولیه ديگه تا تو انگشتت زخم میشه زمین و زمون و بهم میريزه و اينهمه نازت و می کشه ! -

 و گفتم : با سر خوشی خنديدم

 حسودی اصالً خوب نیست فری خانم ! -

بعد از اينکه سرمم تمام شد مرخص شدم اما دکتر که دوست مادر فروغ بود حتماً تذکر داد که حتماً يک بار ديگر به 

پیشش بروم و من به خود قول دادم تا حتماً سری به مطب اين خانم دکتر مهربان بزنم در حالیکه به هیچ کس حرفی 

 م و از فروغ هم قول گرفتم که اين راز بین ما بماند !نزد

 :-07-2-همچنان ادامه دارد .....:

:اين قسمتم -03-2-:بابا حداقل تشکر کنید من امیدوار بشم :-08-2-سالمبشه ها من اومدم با يه عالمه که تاپیدم :

 :-53-2-تقديم می کنم به پری عزيزم که با تشکراش دلگرمم میکنه :
25  

کارهای عروسی و درسها باعث شده بود تا رفتن به مطب را به تعويق بیاندازم اما تب باالی بدنم و سرگیجه های 

 شديدتر و حتی بی هوشیهای چند دقیقه ای ام باعث شده بود امروز به مطب خانم دکتر سری بزنم .

اً جواب ها را با يکی از نزديکانم دکتر بعد از شنیدن حرفهايم اخم ظريفی کرد و چند آزمايش نوشت و گفت حتم

 بیاورم . 

دلشوره رهايم نمی کرد همان روز تمام سی تی اسکن ها و آزمايشات را انجام دادم و چون می دانستم دکتر جواب 

 آزمايشات را به غیر از همراهم به من نخواهد گفت ، تمام جواب ها را به پیش يکی از اساتید مجرب دانشگاه بردم .

با دقت فراوان تمام برگه ها را نگاه می کرد و وقتی برگه ی بعدی را می خواند چینی به پیشا نی اش اضافه می استاد 

 شد ،تا اينکه ديگر طاقت نیاوردم و پرسیدم : 

 چی شده استاد ؟ جواب آزمايشها چیه ؟ -

 استاد عینکش را برداشت و چهره ام نگاهی انداخت و گفت :

ت نشون میده که اين شخص تويه سرش يک تومور در حال رشد داره که در برخی افراد قابل راستش اين آزمايشا -

درمان و در بعضی ديگر نه و اينجور که اين عکسها نشون میده تومور اين شخص رشد سريعی داره و شايد بشه با 

 قرص و دارو زمان رشدش و کمتر کنه !

 ه ی گردويی شده بود و گلويم را آزار می داد گفتم :اشک در چشمانم حلقه زد و با بغضی که به انداز

 زنده می مونه ؟ -

عمر دست خداست دخترم و اصالً معلوم نیست شايد درمان بشه که احتمالش خیلی کمه و شايد هم يه معجزه  -

 پیش بیاد !
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 برگه ها را از استاد گرفتم و بعد از تشکر ، با حال خرابم پشت فرمان ماشین نشستم 

ی دانم کجا می روم اما با تمام وجود پايم را بر گاز فشار می دادم و جاده را می شکافتم ، تا اينکه به جايی رسیدم نم

که پرنده ای هم پر نمی زد ، از ماشین پیاده شدم و به شهری که در زير پايم قرار داشت نگاه کردم ، نه اشک می 

م و به خورشید زل زده بود تا اينکه خورشید هم غروب کرد و اولین ريختم و نه فرياد می زدم ، همانجور ايستاده بود

ستاره ی چشمک زن در دل آسمان پیدا شد و آن وقت بود که بغضم شکست و آن گردوی لعنتی که از بعد ازظهر تا 

 حاال داشت خفه ام می کرد کوچکتر و کوچکتر شد و من توانستم فرياد بزنم داد بزنم و بگويم :

يا چرا من ؟ چرا از بین اين همه بندت من بايد گرفتار اين بیماريه لعنتی بشم ؟ چرا حاال که دارم طعم آهای خدا -

زندگی و خوشبختی رو می چشم بايد اين اتفاق بیافته چرا وقتی آرزويه مرگ می کردم اين اتفاقها برام نمی افتاد ؟ 

 چرا حاال ؟ چرا .... چرا .... چرا ....

و اشک ريختم که ديگر نايی در بدنم نماند و حاال آرام ايستاده ام و مانند اول به تاريکی شب خیره آنقدر فرياد زدم 

شده ام و می انديشم که زندگی من هم کم کم دارد به سیاهی کشیده می شود ولی آسمان ستاره هايی دارد تا 

 سوسويی کنند و روشنايی بخشند اما من اين ستاره ها را هم نداشتم .

موبايلم نمی دانم برايه چندمین بار بلند شد و سکوت و آرامش من را شکست اما انگار ايندفعه قصد کوتاه  صدای

میس کال داشتم ، ازهمه  133آمدن نداشت با قدمهای سست و ناتوان به سمت ماشین رفت ، از بعدازظهر تا حاال 

ا يکی از اين تماسها را جواب بدهد و بگويد که علی ، رضا ، پدرش ، فروغ ، سها و ... اما من حتی حوصله نداشت ت

زنده ام ولی چه فرقی می کرد من که قرار بود تا چند روز ديگر بمیرم حاال چه جواب بدهم که من هنوز زنده ام يا نه 

!! 

نیمه شب بود و منی که همیشه از تنهايی در شب می ترسیدم حاال از  12به ساعت نگاه کرد ، عجیب بود ساعت 

 وهم انگیز امشب لذت می بردم .  سکوت

باالخره سوار ماشین شدم و به سمت خانه براه افتادم ، مقابل در خانه ترمز کردم و تمام آزمايشها را در کیفم گذاشتم 

و تا خواستم در را بزنم ، يکدفعه باز شد و علی با صورتی نگران و چشمانی که خشم و اضطراب و نگرانی باهم عجین 

 شده بود و 

 گردنی با رگ برآمده در چارچوب در نمايان شد ، سرم را به زير انداختم و زير لب گفتم :

 سالم ! -

هیچ نگفت و حرفی نزد ولی گرمیه دستش را بر رويه صورتم احساس کردم و بعد از چند لحظه فريادش به آسمان 

 برخواست :

و خانوادت چی کشیديم ، به همه ی بیمارستانها سر تو معلومه کدوم گوری هستی ؟ میدونی از ظهر تا حاال من  -

زديم جايی نبوده که نگشته باشیم ! تو اصالً پیش خودت فکر کردی ممکنه يکی چند کیلومتر اونطرفتر از نگرانی 

 درحال مرگه !

 ..نه تويه دختر خودخواهی که فقط به فکر خودتی و به جزء خودت به چیز ديگه ای فکر نمیکنی ! تو ... تو .

ديگر نتوانستم تحل کنم ، علی را کنار زدم و در مقابل نگاه نگران و خشمگین بقیه به حالت دو به اتاقم پناه بردم و 

در را قفل کردم . برويه تختم افتادم و گريه سر دادم ، هیچ کس من را درک نمی کند ، هیچ کس از من نپرسید چرا 

 دير آمدی ، هیچ کس ....
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نی ام را به سمت خود کشید ولی سکوت کردم و فقط صدای هق هقم سکوت را درهم می شکست صدای در نگاه بارا

 و باالخره بعد از چند لحظه صدای گرفته ی علی از آن طرف در به گوشم رسید :

در و باز نمی کنی خانمی ؟ آخه بی انصاف تو نمیگی من از ظهر تا حاال چی کشیدم به دوستات زنگ زدم ، به  -

انها سر زديم ، ديگه کم کم داشتم می رفتم تا به پزشک قانونی ها هم سر بزنم ! حاال تو بعد از اين همه وقت بیمارست

 که اومدی رفتی خودت و تو اتاق حبس کردی ؟ بلند شو خانمم بیا اين درو باز کن و بگو کجا بودی ؟

با بی حالی به سمت در رفتم و آنرا گشودم دوباره اشکهايم سرازير شد و دوباره آن سرگیجه های لعنتی سراغم آمد 

و خود را در آغوشش جا دادم ، علی محکم مرا در میان بازوانش می فشرد و با بغض نگاهی به صورتم انداخت و 

 گفت :

 بشکنه دستم که صورت گلم و کبود کردم ! توکه من و می بخشی خانمی ؟ آره ؟  -

 تو بايد منو ببخشی !تو که تقصیری نداری همش تقصیر خودمه !  -

هر دو بر رويه تخت نشستیم و من در حالیکه در آغوشش احساس آرامش می کردم چشمانم را بستم که علی آرام 

 گفت :

 حاال نمی خوای بگی کجا بودی خانمم ؟ -

 چشمانم می رفت تا بسته شود و من در لحظات آخر با بی حالی گفتم :

 عريف می کنم .فردا ... فردا همه چی و برات ت -

 و چشمانم بسته شد و بدنم را خواب آرامی درهم گرفت . 

وقتی چشمانم را باز کردم بر رويه تختم دراز کشیده بودم و دستم در دست علی که پايین تختم بود و سرش را رويه 

علی هراسان از تخت گذاشته بود و در خواب نازی فرو رفته بود قرار داشت . با اولین حرکتی که به دستم دادم 

 خواب بلند شد ، و گفت :

 چی شده ؟ -

 لبخندم را به رويش پاشیدم و گفتم :

 سالم عزيزم . ببخشید حتماً از ديشب تا حاال گردنت درد گرفته ؟ -

 فدای سرت اتفاقاً ديشب يکی از بهترين شبهای زندگیم بود ، حاال هم بلند شو بريم تا صبحانه بخوريم .  -

ت علی و شانه به شانه اش داخل آشپزخانه شديم و نگاه پدر و مادرم را معطوف خود کرديم هر دو دست در دس

لبخند زديم و سالم کرديم . پشت میز صبحانه نشستیم و مشغول خوردن صبحانه شديم ، پس از چند لحظه موقعیت 

 را مناسب ديدم و در حالیکه لیوان چای را به لبهايم نزديک می کردم گفتم :

 مامانی ؟ -

 جان مامانی ؟ -

میشه امشب تموم فامیل رو دعوت کنید خونمون ، يعنی بیشتر همون هايی که تويه جشن قبولی ام بودند ، راستی  -

 پريناز هم اومده خونه به اون و فروغ هم خبر بديد !

 اما به چه مناسب دخترم ، تازه ما اصال ً آمادگیه اين جشن رو نداريم ! -

 می کنم مامانی خودم هم قول میدم کمکتون کنم !!! خواهش -

 وقتی مادر التماس و عجز را در چشمانم ديد گفت :
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 باشه تا ببینم ! -

 وقتی خیالم از بابت جشن راحت شد از پشت میز بلند شدم و رو به علی گفتم :

 اگه صبحانت تموم شد بیا کارت دارم ! -

 سرم به اتاقم آمد ، بر رويه تختم نشستم و رو به او گفتم : علی فوری از پشت میز بلند شد و پشت

 علی امروز کار خاصی داری ؟ -

 نه خیلی فقط دو تا دادگاه دارم و با دو تا از موکلهام هم قرار ، ولی بعدازظهر سرم خلوته ، چطور ؟ -

 !هیچی بعد از ظهر ساعت سه بیا تا باهم بريم جايی می خوام يه چیزی بهت بگم  -

 خوب همین اآلن بگو ! -

 نه بايد تا عصر صبر کنی ! -

 علی با نا امیدی گفت :

 خیلی خوب من که می دونم هرچی اصرار کنم تو حرفی نمیزنی پس بايد صبر کنم !! -

 به رويش لبخندزدم و گفتم :

 آفرين پسر خوب ! -

يم و تا مادر به وسیله ی تلفن مهمانان را دعوت می تا قبل از ساعت سه به کمک مادر شتافتم و کل خانه را تمیز کرد

 کرد به حمام رفتم و بعد از اينکه آماده شدم به انتظار آمدن علی نشستم .

با علی از خانه خارج شديم و به همان جايی رفتیم که ديروز را تا نیمه شب در آنجا گذرانده بودم .  0درست ساعت 

 یمکت موجود نشستیم علی گفت :وقتی با هم بر رويه يکی از آن چند ن

 خوب خانم خانما نمی خوای بگی چی شده ؟ -

 علی جان خودت می دونی که من خیلی دوست دارم و حاال هم می خوام با اين  -

 چیزی که بهت میگم منطقی برخورد کنی !قول میدی ؟

 باشه قول میدم ! -

 گفتم :از رويه نیمکت بلند شدم و چند قدم از علی دور شدم و 

ديشب که ديروقت به خونه اومدم اينجا بودم ولی قبل از اون پیش دکتر بودم و حرفهای دکتر بود که منو بهم  -

 ريخت ...

 ناگهان برگشتم و چشم در چشم علی دوختم و ادامه دادم :

 علی من يه تومور تويه سرم دارم !! -

 چند لحظه با ناباوری خنديد و گفت :علی خشکش زد و بدون پلک زدن به من خیره شد و پس از 

 داری شوخی می کنی شیرين ، حتماً می خوای منو آزمايش کنی ، ولی شیرين شوخیه بی مزه ايه لطفاً تمومش کن !! -

سرم را برای نفی حرفهايش تکان دادم و او با ناباوری به من خیره شد ، وقتی ديدم سرش را میان دستهايش گرفت 

 آرامش گفتم : کنارش نشستم و با

گوش کن علی مهمونیه امشب هم به همین مناسبته و البته می خوام يه خبر ديگه هم به بقیه بدم ، می خوام بگم  -

 ازدواج ما به هم خورده .
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با اين حرف من علی سرش را باال گرفت و بازوام را در چنگالش اسیر کرد و آنقدر فشار داد که اشک به چشمانم 

 ناله گفتم : هجوم آورد و با

 علی دستم شکست! -

به جهنم ، گوش کن شیرين تو اگه فقط يک روز ديگه هم زنده باشی مال منی وما با هم ازدواج می کنیم ، فهمیدی  -

 ؟

 با درد سرم را تکان دادم و او با خشم دستم را رها کرد و در حالیکه از رويه نیمکت بلند می شد گفت :

 خودم بايد با دکترت صحبت کنم ! حاال هم بلند شو بريم -

 سرم را به زير انداختم و پشت سرش به سمت ماشین به راه افتادم .

 وقتی وارد مطب دکتر شديم و دکتر نگاهی به جواب آزمايشات انداخت رو به من گفت :

 دخترم میشه من و همسرت و تنها بزاری ؟ -

 لبخند غمگینی زدم و گفتم :

 انم دکتر من می دونم که يک تومور تويه سرم دارم !شما راحت باشید خ -

 دکتر چند لحظه به من خیره شد ولی بعد نفس آسوده ای کشید و رو به هردوی ما گفت :

خوب اينجوری بهتره ، همینجور که خودت می دونی يک تومور مغزی داری که به هیچ وجه نمی تونی عمل کنی  -

 رشدش و بگیری و حتی به مرور زمان اون از بین بره .ولی به وسیله ی دارو می تونی جلوی 

 خانم دکتر می خوام بدونم چقدر زنده می مونم ؟ -

دخترم بهتره بدونی که نا امیدی بدترين چیزيه که باعث میشه تومور رشد کنه پس همیشه امید داشته باش ، حاال  -

 هم خواهش می کنم من و همسرت و چند لحظه تنها بزار !

ف دکتر گوش دادم و از اتاق خارج شدم و باالخره بعد از چند دقیقه که برايه من ساعتها گذشت علی هم به به حر

 من پیوست ، اما اين علی همان علی چند ساعت پیش نبود و غم عجیبی در چشمهايش موج می زد . 

 باهم سوار ماشین شديم و من برايه اينکه حال و هوايه علی را عوض کنم ، گفتم :

 علی جونم میای بريم برای امشب من يه لباس خوشگل بخرم ؟ -

علی نگاه غمگینش را به من دوخت و لبخندی زد که به نظر من فقط توانست لبهايش را کمی کج و موج کند اما با اين 

 احواالت گفت :

 باشه عزيزم بريم . -

. دستم در دست علی بود و فشاری که گه گاه به علی ماشین را جلويه پاساژی پارک کرد و با هم وارد پاساژ شديم 

دستم می آورد خبر از عمق ناراحتی اش می داد . ازجلوی تک تک مغازه هاردمی شديم ومن لباسهارا ازنظرم می 

 گذراندم ، چشمم به لباس آبیه حريری افتادودرحالیکه با دستم آنرابه علی نشان می دادم گفتم :

 م می خری ؟علی اون لباس آبیه رو برا -

 علی بدون حرف فقط به رويم لبخند زد و وارد مغازه شديم . لباس را از مغازه دار

 در خواست کردم و بعد از تحويل آن به اتاق پرو رفتم .

نگاهی به خود در آيینه انداختم لباس به زيبايی بر رويه بدنم خوابیده بود و مشکلم فقط بازوان برهنه ام بود ، ولی 

 به شدت چشمم را گرفته بود که پیش خود گفتم :آن لباس 
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 يه فکری برای اين می کنم . -

الی در اتاق پرو را باز کردم و علی را صدا کردم . وقتی علی آن لباس را در بدنم ديد اشک در چشمانش جمع شد اما 

 آنها را زندانی کرد و با بغض گفت :

 خیلی بهت میاد عزيزم همین و می خريم ! -

 خوشحالی لباس را در آوردم و از اتاق بیرون آمدم .با 

 علی همانگونه که پول لباس را حساب می کرد گفت :

 لطفاً شنل لباس را هم بديد ! -

 از مغازه خارج شديم که چشمم به مغازه ی بستنی فروشی افتاد ، دست علی را کشیدم و گفتم :

 من بستنی می خوام ! -

 ی داد که با تعجب گفتم :علی سفارش يک بستنی قیف

 مگه تو نمی خوای ؟ -

 نه ، من نمی تونم بخورم ! -

 با لجبازی گفتم :

 پس من هم نمی خوام ! يا باهم يا هیچی ! -

 خیلی خوب خانم لجباز من هم می خورم . -

 به علی انداختم که بههر دو بستنی ها را گرفتیم و وارد پارک رو به رو شديم با ولع بستنی ام را خوردم و نگاهی 

بستنی اش خیره شده بود و بستنی در حال آب شدن بود . از ديدن علی در اين حالت غم در دلم چادر زد ، اما می 

دانستم علی مستحق اين غمها نیست و برای اينکه او را از اين حالت بیرون بیاورم غم را به کنج دلم فرستادم و رو به 

 او گفتم :

 یم تموم شد تو ديگه نمی خوای ؟علی ، من بستن -

 علی نگاهم کرد و بستنی اش را به سمتم گرفت و گفت :

 نه ، بیا تو بخور ! -

بستنی را گرفتم و وقتی ديدم علی به من خیره شده ، آن را به صورتش زدم و فوری فرار کردم ولی در همان حال 

 گفتم :

 منو بگیری ؟گفتم يا هردو يا هیچکس ! حاال هم اگه تونستی  -

 علی بستنی را از رويه صورتش پاک کرد و شروع کرد به دنبال من دويدن و با صدای بلند گفت :

 اگه به چنگم بیفتی صورتت و پر از بستنی می کنم ، وايسا ببینم ! -

 من می دويدم و علی به دنبالم و احساس کردم شادی بعد از چند ساعت دوباره به دل علی تابید !!

 

 :mrgreenکر = بیشتر میزارم :تش

:بی زحمت اون دکمه ی تشکرم بفشاريد تا چیز به مغز من -08-2-سالااااااااام بچه ها من اومدم با دوتا فصل جديد :

 :-113-برسه ادامه بدم :
24 
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ا بر روی میز مانده بود ، لوازم آرايشم ر 3لباسم را پوشیدم و نگاهی به ساعت انداختم هنوز چند دقیقه ای به ساعت 

 ريختم و به دقت صورتم را آرايش کردم تا کمی از پريدگی رنگ صورتم پنهان شود . 

وقتی می خواستم از اتاق خارج شوم شنلم را پوشیدم و برهنگی بازوانم را پنهان کردم و در دلم از خريد آن شنل از 

 علی تشکر کردم .

پرسی کردن . همه آمده بودند دوستان ، آشنايان ، فامیل و ... ، در  به طبقه ی پايین رفتم و شروع کردم با همه احوال

میان همه فقط جايه يک نفر خالی بود و او کسی جزء محمد نبود ! ولی ای کاش آمده بود و می ديد که تا چند ماهی 

 ديگر زنده نمی مانم و فقط از او طلب بخشش دارم .

وقتی اولین مهمانان آهنگ رفتن را خواندند ، بلند شدم و با دستم همه را  خود را مشغول بازی با امید و دالرام کردم و

 ساکت کردم و نفس عمیقی کشیدم و آغاز کردم :

اول از اينکه تشريف آورديد و دعوت ما را پذيرفتید بسیار خوشحالم و بعد از اون می خواستم دو تا خبر بهتون  -

کنید و حرفم را قطع نکنید . راستش شايد من فقط مهمانی برای بدم ولی ازتون خواهش می کنم به حرفهام گوش 

 چند ماه شما باشم ! من ... من تويه سرم يک تومور دارم .

صدای افتادن کسی بر رويه صندلی نگاه ها را به سمت خود کشید ، مادر بود که با چشمانی اشک آلود بر رويه 

 اشکم جاری شد ولی با بغض گفتم : صندلی افتاد و به من خیره شد . از اين حالت مادر

مامان ، بابا من شما را خیلی اذيت کردم خواهش می کنم منو ببخشید ، رضا داداشیه خوبم و سهای عزيزم هر  -

دوتون و خیلی دوست دارم و يادتون نره از من برايه کوچولوهاتون حتماً بگید ، فروغ و پريناز عزيزم می دونم که 

 شوخیهای زيادی 

م کرديم اما خواهش می کنم به پاکی دوستیمون قسم منو ببخشید و از همه ی شما عزيزانی که اينجا هستید با ه

خواهش می کنم منو ببخشید چون شايد ديگه فرصتی برام نمونه که ازتون حاللیت بطلبم پس من حقیر رو حالل 

 …کنید 

ود که زندگی اش را به پايه من تلف کند ، دوباره به علی نگاه کردم ، نگاهش دوباره بارانی بود ، نه علی حیف ب

چشمانم به جمعیت دوخته شد و خواستم بگويم که قرار ازدواج من و علی نیز بهم خورده که نمی دانم او چگونه 

 فکرم را خواند که فوری به کنارم آمد و حرفم را ادامه داد :

 وست داريم همه تويه مراسم ازدواجمون شرکت کنید !و خبر ديگه اينکه ما هفته ی آينده ازدواج می کنیم و د -

از اين حرف علی عشقش را ستودم و گريه ام شدت گرفت که احساس کردم گوشه ی لباسم توسط کسی کشیده می 

شود ، نگاه کردم آری کسی جزء آرمین برادر کوچکم نبود ، چشمانش آماده ی گريستن بودو چانه اش می لرزيد با 

 ان و لحن کودکانه اش گفت :همان چانه ی لرز

 آبجی شیرين می خوای ما رو تنها بزاری ؟ -

از شنیدن صدای پر از تمنايش چیزی به قلبم چنگ زد خم شدم و او را در آغوش گرفتم و همانگونه که او را محکم 

 در آغوشم می فشردم مدام می گفتم :

 دلم برات تنگ میشه داداش کوچولو ... دلم تنگ میشه !!! -

از همه عذرخواهی کردم و با آرمین به اتاقم رفتم . آن شب دوباره آرمین در آغوشم با گريه به خواب رفت مانند 

 کودکی هايش که وقتی گريه می کرد در آغوشم آرام می گرفت . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

1 2 8  

 

26 

لحظه ای  اين چند روز را به عذاب گذراندم علی هیچ گونه راضی به بهم خوردن ازدواجمان نمی شد و عذاب وجدان

 رهايم نمی کرد و بیش از اين با تلخ ترين اتفاق زندگی ام روبه رو شدم وقتیکه فهمیدم ....

وقتی صبح روز بعد از مهمانی بیدار شدم خانه در سکوت فرو رفته بود . دستم را از زير سر آرمین بیرون کشیدم و به 

جکاو کرد پشت در آشپزخانه بايستم و سر از سمت آشپزخانه رفتم که صدای پچ پچ مادر ، رضا و پدر مرا کن

 صحبتشان در آورم .

مادر من چرا نمی خوای بفهمی شیرين تويه سرش يه تومور داره ، تو که نمی خوای بدون اينکه بفهمه کیه ما را  -

 برای همیشه ترک کنه !

 با اين حرف رضا گريه ی مادر شدت گرفت و با هق هق گفت :

ش بگم می خواستم شب عروسیش اين وضوع رو بگم اما اين بیماريه لعنتی! می ترسم مادر آخه مادرجون چی به -

... می ترسم براش تعريف کنم و بیماريش بدتر بشه ! خدا شاهده بعد از مرگ شیرينم وقتی اونو ديدم مهرش به 

که فهمیدم بچم مريض دلم افتاد و اونو مثل بچه ی خودم بزرگش کردم و نذاشتم احساس کمبود کنه ، حتی حاال 

 جگرم داره تکه تکه میشه ، حاال با اين وعض و احواالت بهش بگم که تو دختر واقعیه ما نیستی !

با شنیدن اين حرف بر رويه زمین افتادم و گلدان کنار دستم هم با صدايه ناهنجاری شکست ، همه از آشپزخانه به 

اون دختر واقعیه ما نیست » ن من فقط يک حرف تکرار می شد : بیرون آمدند و هر کس حالم را می پرسید اما در ذه

 به کمک مادر و رضا بر رويه صندلیه آشپزخانه نشستم و تنها جمله ای که بر لب آوردم اين بود :« ... نیست . 

 برام تعريف کنید ! -

 مادر از اينکه حرفهايش را شنیدم گريه می کرد و با بیتابی شروع کرد :

چولوی من فقط چند ماه داشت که يک روز بر اثر يک بیماريه مرموز برايه همیشه به سمت آسمون ها شیرين کو -

پرواز کرد . وقتی شیرينم مرد من هم با اون مردم و فقط جسمم اينطرف و آنطرف می شد . همه از افسردگیه من 

 ه سرنوشت تو رو به ما داد . ناراحت و نگران شدند و احمد پیشنهاد کرد تا به شمال بريم و همونجا بود ک

دو روز بیشتر از آمدنمان به شمال نگذشته بود که يک شب زمین زيرپامون لرزيد و صبح همان شب چیزی از 

سرسبزيه اون شهر زيبا نمانده بود . خدا رو شکر من و احمد صدمه ای نديده بوديم و به کمک مردم شهر شتافتیم. 

وش می رسید ؛ کودکی دست از زير آوار بیرون مانده ی مادرش را می کشید و ا را از همه جا صدای ناله و شیون به گ

صدا می زند ، مردی جنازه ی خانواده اش را از زير آوار بیرون می کشید و مادری کودک بی جانش را می بوسید و 

م در چه حالی هستند ، ازاو خواهش می کرد تا بیدار شود! حال مادران به عزا نشسته را درک می کردم و می دانسشت

با نگاه ماتم زده ام به اطراف نگاه می کردم که يکدفعه صدايه گريه ی شیرينم را شنیدم بی اختیار به سمت صدای 

گريه دويدم ، آنقدر که منبع صدا را پیدا کردم ، پارچه ی حريری بر رويه صورت کودک افتاده بود او را در آغوش 

ولت به من وصل کردند اون کودک با شیرينم مو نمی زد  223يک لحظه انگار برق  گرفتم و پارچه را برداشتم و در

انگار که دوباره او بود که در آغوشم گريه ی کرد . بی اختیار برايه آرام کردن کودک سینه ام را در دهانش گذاشتم 

اتی بعد به خواب شیرينی فرو و در کمال تعجب ديدم که هنوز شیر دارم . اون کودک سینه ام را با ولع می خورد و لظ

رفت . صورتش را به نرمی بوسیدم و سخت در آغوشم فشردم . احمد و ازدور ديدم و به سمتش رفتم ، وقتی پشت 

 «اين بچه ی کیه شهره ؟ » سرش رسیدم صداش زدم و وقتی برگشت و بچه رو تويه آغوش من ديد با تعجب گفت : 
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ی میگی چ» احمد نگاهی به بچه کرد و بعد گفت : « بین چقدر شبیه شیرينمون ! احمد ب» اما من به جايه جواب گفتم : 

با دستم به ديواری که اون و پیدا کرده بودم اشاره کردم و احمد به اون سمت « شهره اين بچه رو از کجا آوردی ؟ 

 :  دويد اما چند دقیقه بعد نا امید برگشت و گفت هیچ کس آنجا نبوده و من با خوشحالی گفتم

ديدی احمد من مطمئن هستم خدا دوباره شیرينمو بهم برگرداند ، من مطمئنم! خشم در چشمان احمد زبانه کشید  -

بس کن شهره ، اين بچه حتماً پدر و مادر داره و حتماً تا :» و در حالیکه سعی می کرد صدايش را کنترل کند گفت 

 »را محکم در آغوشم فشردم و چند قدم از او دور شدم و گفتم : بچه « حاال دارند دنبالش می گردند و نگرانش اند ! 

ولی احمد ار خودشو کرد و تمام اطراف اون ناحیه « نه ... نه ... من نمیزارم ، من نمیزارم دوباره شیرينم و ازم بگیريد! 

تی احمد نا امید شد را گشت اما انگار خانواده ی اون بچه يک قطره آب شده بودند و در زمین فرو رفته بودند . وق

قبول کرد که تو رو به جايه شیرينی که چند ماهه پیش از دست داده بوديم بیاريم و تو از اون روز شدی شیرين 

خانواده ی ما ! تو شیرين زبون بودی و خواستنی و همین باعث شد خیلی سريع در دل همه جا باز کنی و همه 

فوت کرد ولی خدا میدونه که من هیچ وقت هیچ فرقی بین تو و  فراموش کردند که روزی کودکی در اين خانواده

 دوتا بچه ی ديگم نزاشتم و حتی می تونم بگم که تو رو بیشتر دوست دارم چون خدا تو رو يکبار ديگه بهم داد !

 مادر گريه می کرد ، پدر آشپزخانه را ترک کرد و رضا به بخاری که از فنجان چايش بر می خواست خیره بود ! 

شوک بدی به من وارد شده بود ، سالها به کسی می گفتم مادر که نسبتی با من نداشت و به کسی می گفتم پدر که 

هیچ رابطه ی خونی ای با او نداشتم ، حس بیگانه ای در وجودم رخ داد ! به قلبم رجوع کردم تا ببینم آيا می توانم باز 

يا نه ؟ اما جواب قلبم فقط يک چیز بود و آن آری بود ! آری هم کسانی که يک عمر دوستشان داشتم دوست بدارم 

مگر می شد عالقه را فقط با چند جمله نابود کرد ؟ آيا مادر فقط کسی بود که او را نه ماه در شکمش پرورانده باشد و 

نند و با ک پدر کسی است که با او رابطه ی خونی داشت ؟ نه ! مادر و پدر کسانی هستند که يک عمر از خود گذشتگی

 عشق فرزندشان را در دامنشان بزرگ کنند اين معنايه واقعیه پدر و مادر است !

 از روی صندلی ام بلند شدم و دستانم را دور گردن مادر حلقه کردم و با عشق صورتش را بوسیدم و گفتم :

 من شما را دوست دارم و فقط شما را مادر واقعیم می دونم ! -

حرف من شدت گرفت و مرا محکم بر سینه اش فشرد ، رضا با عشق و تحسین نگاهم می کرد و هق هق مادر با اين 

 پدر در میان چارچوب در ايستاده بود و اشک در میان چشمانش می رقصید !

 مادر سرش را بلند کرد و در چشمانم خیره شد و با صدای خشداری گفت :

 می خوای به سؤال بچگیت جواب بدم ؟ -

 گرم را ديد و ادامه داد :نگاه پرسش

 يادته همیشه می پرسیدی شبیه چه کسی هستی ؟ تو درست شبیه مادرت هستی ؟ -

 با تعجب و بهت گفتم :

 مگه شما آنها را ديديد ؟ -

بدون حرف من را با خود به اتاق خوابش برد و از داخل جعبه ی جواهرش زنجیری بیرون آورد که قلبی به آن 

 را به گردنم آويزان کرد ، گردنبند بلند بود و تا زير سینه ام می رسید . آويزان بود ، آن

 وقتی تو رو پیدا کرديم اين گردنبند به گردنت آويزون بود و اين تنها نشونه ی خانوادته ! -
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اه من نگو بعد با دکمه ای که باالی آن بود قلب را از هم باز کرد و من عکس يک زن و مرد را ديدم که با لبخند به 

می کردند ، حق با مادر بود من بیشتر از تصورم شبیه به مادرم بودم و پدرم ! نمی دانم چرا اما قیافه ی پدرم بیش 

 ازحد من را به ياد کسی می انداخت اما هرچه به فکرم فشار می آوردم او را بیاد نمی آوردم !

 :-07-2-ادامه دارد ..........:

:داشتم روی پايان داستانم کار می کردم و می -24-2-چند روزه خیلی معذرت میخوام :سالم بچه ها از اين غیبت 

:هرچند که تشکرا کم بود ولی من به عشق همون طرفدارهای کم می گذاشتم و -08-2-خواستم زيبا تموم شه :

ن رو : راستی تاپیک نقدشم زدم خوشحال میشم نظرتو-118-::-11-2-امیدوارم همه از کارم راضی باشند:

-2-: و امشب يا فردا قسمت آخری رو هم میزارم ديگه خوبی بدی از من ديديد حالل کنید حسابی :-123-بخونم:

05-::-2-34-: 
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برای بار دوم به مطب دکتر رفتم که يک دوست قديمی را ديدم آنقدر قديمی که ديگر به تاريکخانه ی ذهنم 

 ر ، همان امیری که در صدايه ويلون اش غم فرياد می زد . فرستاده شده بود و آن شخص کسی نبود جزء امی

 هر دو از ديدن هم مات و مبهوت به يکديگر خیره شده بوديم و اين امیر بود که به حرف در آمد و گفت :

 شیرين خودتی ؟ -

 آقا امیر باورم نمیشه شما اينجا چیکار می کنید ؟ -

 د گفت :خانم دکتر که از حرفهای ما سر در نمی آور

 مثل اينکه شما دو نفر همديگر را می شناسید ؟ -

 امیر با لبخند نگاه از چهره ام گرفت و رو به خانم دکتر گفت :

درسته خانم دکتر ، شیرين خانم يکی از دوستان قديمی هستند که خیلی وقته ازشون خبری نیست ولی يادشون  -

 همیشه زنده است !

 د رو به من گفت :بعد انگار چیزی را بیاد آور

 راستی شما برای چی امديد اينجا ؟ -

سرم را به زير انداختم و جوابی به سؤالش ندادم ، چه می گفتم می گفتم بعد از چند سال که همديگر را ديده ايم 

 ديدار ديگرمان می افتد به قیامت ؟

می ديدم که با هر کلمه ای که از دهان دکتر امیر به خانم دکتر نگاه کرد و خانم دکتر بیماری ام را بیان کرد و من 

 خارج می شود رنگ صورت امیر بیشتر به سپیدی می گرايد !

امیر مات به من نگاه می کرد و دکتر در حضور امیر حال چند روز اخیرم را پرسیدو بعد از جواب هايم يک سری 

 دارويه جديد برايم تجويز کرد تا شايد چند روز بیشتر زنده بمانم .

با امیر به محوطه ی سبز روبه رويه ساختمان پزشکان رفتیم و ر کنار هم نشستیم ، حال امیر را درک نمی کردم زيرا 

 ما هیچ وابستگی و فامیلی نداشتیم فقط يک آشنايی قديمی بود که ما را بهم ربط می داد .

 خوب آقا امیر ديگه چه خبر ؟ توی اين چند سال چیکارها کردی ؟ -

 ه به سؤالم گفت :بی توج

 شیرين در فامیل شما کس ديگه ای يه اين بیماری مبتال بوده ؟ -
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با اين سؤال امیر دوباره بیاد خانواده ای افتادم که هیچگاه نديده ام و حتی نمی دانم نامشان چیست ! سرم را میان 

ا تصمیم گرفتم موضوع خانواد ام را ب دستام گرفتم و به زمین خیره شدم و باالخره بعد از کلنجاری که با خودم رفتم

 او در میان بگذارم ، سرم را باال آوردم و گفتم :

 راستش آقا امیر ... -

نگاه خیره ی امیر به گردنم رشته کالم را ازمن ربود و صورتم را سرخ کرد ! ادامه ی نگاهش را دنبال کردم و فهمیدم 

 انتوام گذاشتم که امیر دستم را گرفت و گفت :که او به گردنبندم خیره شده ، گردنبند را در م

 ياسمن ! -

خوشکم زد ، منظور او از اينکه من را به نام خواهرش صدا زد چه بود ، ولی بعد از چند لحظه تکه های گمشده و بهم 

من ريخته ی پازل در ذهنم در کنار هم قرار گرفت و حقیقت پنهانی آشکار شد ! يعنی من ... يعنی من همان ياس

 گمشده ی امیر در زلزله ی رودبار بودم ؟ نه ... اين امکان ندارد ، اين چطور ممکن است ؟

 لحظاتی بعد در آغوش امیر بودم و سرم بر شانه ی او گريه می کردم و امیر در حالیکه صدايش می لرزيد می گفت :

میه من بودی و من نمی دونستم اين من که يه روز بهت گفتم می دونم پیدات می کنم ، وای خدا تو در يک قد -

شیرين همون ياسمن کوچولوی خودمه ! نمی دونی ياسی چقدر دلم برات تنگ شده بود ؟ به اندازه ی تموم سالهايی 

که از هم دور بوديم دوست دارم کنارم بمونی ولی امروز می فهمم ياسی کوچولوی من مريضه و می خواد دوباره من 

 یزارم توبايدبمونی من تازه تو رو پیداو تنها بزاره ! نه من نم

 کردم نمیزارم دوباره جدايی بینمون بیفته ! می خوام از اين به بعد زير درمان خودم باشی ! باشه خواهری ؟

 و من سرم را برای خوشحالی اش تکان دادم ، نمی دانم شايد می خواستم آخرين امیدم را نیز امتحان کنم . 

 ماری ام سؤال می کرد و من که از سؤال هايش خسته شده بودم ، بدون مقدمه گفتم :امیر مدام در مورد بی

امیر لطفاً اين موضوع بیماری من و چند دقیقه رها کن و از اين چند سال بگو ! يادمه اون شب هنوز ازدواج نکرده  -

 بودی ، حاال چطور ؟

 باالخره لبخندی گوشه ی لب امیر جا خوش کرد و گفت :

 اآلن سه ساله که با آناهیتا دختر عمه مون ازدواج کردم و يک دختر يکسال و نیمه دارم ! نه -

 دوباره آن شب را بیادآوردم ، نگاه های عاشقانه ی امیر و آناهیتا و صدای ساز غم انگیز او !

 تو چی ياسی ، تو ازدواج نکردی ؟ -

 سیمونه ! توی جشن ديديش اسمش علی !روز ديگه جشن عرو 5چرا من هم چند ماهه عقد کردم و  -

 خبر از بیماريت داره ؟ -

 آره ، اتفاقاً خیلی سعی کردم تا از ازدواج با خودم منصرفش کنم اما اون هیچ جوری کنار بیا نیست ! -

 پس خوش به حالت ! قدرش و حسابی بدون ، ببینم ما هم دعوتیم ؟ -

 ز رويارويی با خانواده ی عمو و فامیل می ترسم !قدم شما روی چشم من ، فقط امیرجان من ا -

 چرا ترس عزيزم ، من خودم همه را آماده می کنم . -

 نگاه مهربانی به امیر انداختم و گفتم :

 امیر از مامان ، بابا برام میگی ؟ -

 امیر به نقطه ای دور خیره شد ، انگار به سالها دور بر می گشت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

1 3 2  

 

ن تويه يک جشن باهم آشنا شدند و اول مثل تموم آشنايی ها از کنار هم بی تفاوت گذشتند ، اما مامان يلدا و بابا امی -

توی جشنهای بعدی بهم عالقمند شدند ، اون موقع مامان عشق بابا را جدی نمی گرفته و با تمام عالقه ای که بهش 

می  ی موقع ها که مامان بهش بی اعتنايیداشته از کنارش بی تفاوت می گذشته ، حتی بابا اون روزا بهم می گفت بعض

کرده دلش می خواسته مامانو خفه کنه ، اما باالخره با اقدام غیرمنتظره ی بابا و ابراز عالقه اش به مامان پرده از اين 

 هراز پنهان شده برداشته میشه و باالخره باهم ازدواج می کنند و همین ازدواج باعث ازدواج خاله يهدا و عمو امید میش

، ولی زمان خوشبختیه مامان و بابا خیلی کمتر از عمو و خاله بود و عشقشون انقدر عمیق بود که حتی توی مرگ هم 

نمی خواستند هم ديگر و تنها بزارند ، بعد از مرگ مامان و بابا روحیه ی من خیلی ضعیف شده بود مخصوصاً که تو 

می داد آخه تو عادت داشتی هر شب کنار من بخوابی و من  هم گمشده بودی و منی که بهت وابسته بودم من و آزار

موهات و نوازش کنم تا خوابت ببره و همین باعث می شد هر شب کابوس اون شب لعنتی و ببینم و همین آناهیتا بود 

ل ثکه من و با کارهای بچگونه اش تو رو بیادم آورد و من به زندگی برگشتم و از همون موقع عمو و خاله از من هم م

بچه های خودشون نگهداری کردند و از همون دوران کودکی و خوشبختی فقط خونه ای که تو تهران داشتیم برام 

يادگاری موند ، باور کن موقعه هايی که دلم می گرفت می رفتم خونمون و تويه اتاق تو آروم می گرفتم و همین 

ی فهمیدم که خاله تو رو يه جور ديگه دوست داره باعث می شد همیشه به يادم باشی ولی ياسی من از همون بچگی م

 و منتظر روزی هستم که با تو روبه رو بشه !

 به رويش لبخند زدم و پرسیدم :

 امیر اصالً چی شد که ما رفتیم رودبار ؟ -

بار رودبابا يه کارخانه ی لوازم و تحريری توی تهران داشت و بعد از چند سال باالخره يک کارخانه هم تونست در  -

تأسیس کنه برای همین قرار شد به رودبار بريم البته موقت و فقط برای چند ماه اما همین چند ماه به همیشه مبدل 

 شد و اونا ديگه هیچوقت به خونه ای که با عشق ساخته بودند بر نگشتند !
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و من به آغوش خانواده ی  هیچکس باور نداشت که پس از چندين سال من و امیر همديگر را پیدا کرده باشیم

 حقیقی ام بازگشته باشم !

ديدارم با خاله و عمو و ديگر فامیلها ديدنی بود و اولین مالقات برای همیشه در ذهنم ثبت شد ، دقايقی در آغوش 

خاله يهدا و عمو امید گريه کردم و هرگاه که خاله نگاهش به من می افتاد چشمانش بارانی می شد ، می دانستم 

هت بی اندازه ام به مادر او را به ياد خواهرش می اندازد و هر بار آرزو می کند ای کاش تنها خواهرش بود تا شبا

يکدانه دخترش را ببیند و تماشا کند که اين دختر نمادی از جوانی خودش است . آشنايی ام با ديگر افراد فامیل هم 

ممکن است اين روح برای بار ديگر از پیش آنها پرواز کند تماشايی بود انگار با روحی ديدار می کنند و هر لحظه 

ولی باز هم در تمام اين دقايق جشن بزرگ که به افتخار پیدا شدنم برپاشده بود امیر بود که همراهی ام می کرد و 

 لحظه ای تنها ام نمی گذاشت و عشقی که نسبت به او داشتم را هر دقیقه بیشتر می کرد .

م به خانه برگردم همه را برای دو روز ديگر برای شرکت به جشن عروسی ام دعوت کردم تا آخر شب که می خواست

شايد باور کنند که من همان ياسمن سالهای دور هستم که همه او را مرده می دانستند ولی امروز زنده است ولی تا 

 مرگ چند قدم بیشتر ندارد .
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ازنده شده و با همان نگاه عاشق و نمناکی که به من خیره شده است دلم چقدر علی ای که روبه رويم ايستاده زيبا و بر

 را می لرزاند . علی کمی خم شد و صورتم را به نرمی بوسید آرام گفت : 

 خیلی زيبا شدی عزيزم !  -

 و من هم در جوابش گفتم :

 ولی به خوش تیپیه تو نشدم . -

وم و بعد به آرامی ماشین را به حرکت در آورد . دستش را که در علی دستم را گرفت و کمکم کرد تا سوار ماشین ش

 دستم بود فشار دادم و با شیطنت گفتم :

 آهای خوشتیپ مواظب باش به دختری نگاه نکنی که من حسابی حسودم و چشمات و از کاسه در میارم ! -

 م می نشاند :علی خنديد از همان خنده هايی که دلم برايش ضعف می رفت و لبخند را بر لب

تو بايد مواظب خودت باشی چون اگه ديدم کسی نگات میکنه اون نگاه و برای همیشه بی نور می کنم چون خودت  -

 که میدونی من به نگاهی که به زنم بشه حسودی می کنم !

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم :

 با اجازتون هنوز چند ساعتی به خانم شما شدن مونده ! -

 در جوابم دستم را در هم فشرد . و علی فقط

عروسی در باغ عمه ی علی بود و تزيینی که او کرده بود چشمها را خیره می کرد . دست در دست علی از ماشین 

پیاده شديم و به سوی جايگاه قدم بر می داشتیم که بارانی از گلبرگهای سرخ و صورتی بر سرمان ريخت و فرش 

 زير پايمان را رنگین ساخت .

صدای عاقد را می شنیدم که برای بار سوم می خواند و علی را در آيینه ی روبه رو می ديدم و با خود می انديشیدم که 

 آيا علی لیاقت يک خوشبختی کامل را ندارد ، آيا ؟

 عروس خانم وکیلم ؟ -

 باالخره تصمیمم را گرفتم ، به پدر و مادرم ، خانواده ی جديدم نگاه کردم و گفتم :

 با اجازه ی پدر و مادرم و همه ی بزرگترها بله . -

صدای دست و هلهله بلند شد اما حتی صدای دستها هم بوی غم می داد و در چشمان همه ی مهمانان يک نوع 

 دلسوزی و ترحم موج میزد . 

 خانم خوشگل من نمی خواد افتخار رقص به من بده ؟ -

 دستم را دست علی گذاشتم و گفتم :

 مال میل !با ک -

با ورود من و علی به پیست رقص همه کنار کشیدند و نور چراغها کمتر شد . آری من در میان بازوان قدرتمند علی 

 بودم و گرمای نفسش زندگی را به وجودم می بخشید .

 در خانه ساعت از نیمه شب گذشته بود که همه سوار بر ماشینها ما را تا خانه ی جديدمان همراهی می کردند . جلوی

در آغوش مادر گريه می کردم ، انگار اين آخرين ديدار ماست . باالخره پدر من و مادر را از آغوش يکديگر جدا 

 کرد و بعد چشمان دريايی اش را به من و علی دوخت و دستانمان را در دست يکديگر گذاشت و گفت :
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ختر يه امانت بود توی دستای من و حاال من اونو امیدوارم خوشبخت بشید ، پسرم علی مواظب دخترم باش ، اين د -

 به تو می سپارم !

 بعد از پدر رضا جلو آمد و با لحن قهرآلودی گفت :

حقت بود بهت محل هم نمی گذاشتم ، اين چند روز فقط داداشت شده بود اين از راه رسیده واقعاً که راست گفتند  -

 نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار !

 ود را در آغوش رضا انداختم و گفتم :خ

 ولی جای همون قديمیها همیشه توی قلب من محفوظه ! -

 آهای آقا رضا خواهرم و اذيت نکنی ! -

 از آغوش رضا جدا شدم و به امیر نگاه کردم و رضا با حرصی ساختگی گفت :

 تی چند دقیقه با خواهرمون خلوت کنیم !ديدی انگار مويش را آتیش زدند ! آقای مزاحم از راه رسیده اگه گذاش -

 سال پیش تو بوده ، حاال هم نوبت من پس برو کنار و مزاحم نشو ! 13اِه ...  -

امیر و رضا مدام با هم کل کل می کردند و خنده ی همه را در آوردند و باالخره اين من و علی بوديم که تنها مانديم 

 داشتیم .با روزگاری که هنوز از بازی هايش خبر ن

تا دوش علی تمام شود موهايم را از شر آن همه گیره خالص کردم و آرايش صورتم را پاک کردم . آخرين دستمال 

 آرايشی م را در سطل زباله انداختم که علی از حمام خارج شد ، به سويش چرخیدم و گفتم :

 عافیت باشه ! -

 سالمت باشی ! -

بدنم را با آب تسکین دادم . موهايم را در حوله پیچیدم و از حمام خارج شدم و فوری به زير آب حمام پناه بردم و 

اولین چیزی که توجهم را جلب کرد چهره ی معصوم علی در خواب بود ، کنارش نشستم و دستم را در موهای 

د نمدارش فرو کردم ناگهان به ياد حرف مادر افتادم که گفت عروس هرچه در شب عروسی اش از خدا بخواه

مستجاب می شود ، از کنار علی بلند شدم و بعد از خشک کردن موهايم و گرفتن وضو به نماز ايستادم . هنگامی که 

 سر از سجده ی آخر برداشتم صورتم از اشک خیس بود ، دستانم را به سمت معبودم دراز کردم و گفتم :

همه را دل شاد کن و فقط از تو می خوام که  خدايا من برای خودم هیچی نمی خوام خودت به درد دل مردم برس و -

به علی صبر بدی و درهای خوشبختیت و به روی اون هم باز کنی ، خدايا اون روح بزرگی داره بزار طعم خوشبختی 

رو بچشه ، خدايا خودت میدونی که من اين چند ماه خیلی خوشبخت بودم و فقط يک عذاب وجدان دارم و اون هم 

 ی شادی و عشق را يکبار ديگه نشون بده و نزار اين گناه روی شونه هام سنگینی کنه ! محمد به اون هم مزه

 پس از اينکه حسابی سبک شدم می خواستم جانماز را جمع کنم که نگاهم به 

آسمان افتاد هوا گرگ و میش بود و نسیم خنک بهاری از پنجره به داخل می وزيد دوباره چادر به سر کردم و به نماز 

ايستادم. پس از پايان نماز لباس خوابم را پوشیدم و کنار علی دراز کشیدم و با ديدن لبخندش ، صورتش را به  صبح

 آرامی بوسیدم و اينبار سرم را با آرامش بر روی بازو اش گذاشتم و به خواب رفتم . 

 

03 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – زنجیریعشق 

1 3 5  

 

شق و شور بود ، علی هر روز از دفتر زندگی ما با وجود سايه ی مرگی که بر رويش سايه افکنده بود باز هم سراسر ع

وکالتش چندباری با من تماس می گرفت و کلمات عاشقانه اش را برايم تکرار می کرد . هنوز هم تحت نظر امیر 

بودم و روز به روز داروهای جديدی بر ديگر داروهايم اضافه می شد ، زندگی با تمام غصه ای که هنوز داشت و هر 

ز هم در کنار علی شیرين بود و باالخره اتفاقی افتاد که مسیر جديدی به آغاز زندگیه پنج روز در خود می ريختم با

 ماهیه ما داد ...

امروز از طرف دانشگاه به يک پرورشگاه رفتیم ، جايی که اگر من را نیز مامان شهره پیدا نکرده بود آنجا بودم و در 

 میان اين بچه ها زندگی را می گذراندم .

شگاه از وضعیت ساختمان ، امکانات و بچه هايی که آنجا بودند صحبت می کردکه چشمم به پسر بچه ای مدير پرور

افتاد که با چشمان معصومش به من خیره شده بود ، نگاهی به اطراف انداختم هیچکس حواسش به من نبود ، آرام از 

 زانو مقابلش نشستم وگفتم : جايم بلند شدم و به سمت پسر بچه رفتم . وقتی مقابلش قرارگرفتم ، دو

 سالم آقا کوچولو اسمت چیه ؟ -

 سالم اسمم ايلیاست خانم ! -

صدای کودکانه اش به دلم نشست ، به چشمانش خیره شدم ، چشمانش عجیب مانند علی بود و انسان را جذب می 

 کرد ، دستانم را در میان موهای لختش فرو کردم و گفتم :

 ؟ خوب عزيزم چند سالته -

 هفت سال خانم ، اما نتونستم برم مدرسه ! -

 چرا عزيزم ؟ -

 آخه هیچکس منو به فرزندی قبول نمیکنه ولی خانم خاله دريا به من نوشتن ياد  -

 می دهد و من تمام حروف الفبا را می تونم بخونم ، تازه تا عدد صد را هم می تونم بشمارم و بنويسم !

 ن مطمئنم تو در آينده يه مهندس موفق میشی !آفرين چه پسر باهوشی ! م -

 نه خانم من دوست دارم خلبان بشم و برم توی آسمونها ، راستی خانم شما بچه داريد ؟ -

 نه عزيزم من و همسرم تنها با هم زندگی می کنیم ! -

 خانم دوست داريد من بیام و بچه ی شما بشم ؟ -

ش خیره شدم شوق و انتظار پاسخ من در آنها موج میزد ، دوباره برسر از اين حرف ايلیا يکه خوردم و به چشمان

 ساله را بشکنم به همین دلیل گفتم : 7دوراهیه عجیبی گیر افتاده بودم ، ولی دلم نمی خواست دل کوچک اين کودک 

 معلومه عزيزم من و همسرم از خدامونه که پسری به باهوشی تو داشته باشیم ! -

 لیا جوشید و خود را در آغوشم رها کرد و با شوق گفت :امید در چشمان اي

 ممنونم مامانی ! -

با شنیدن اين کلمه عشق ايلیا به قلبم تزريق شد و باعث شد او را به خود بفشارم ولی ناگهان دستان قدرتمندی ايلیا 

تش ابل خود ديدم ، از عصبانیرا از آغوشم بیرون کشید ، با تعجب سرم را بلند کردم و زنی را با چشمانی خشمگین مق

 تعجب کردم و مقابلش ايستادم و گفتم :

 سالم . -

 و همین کلمه برای انفجار او کافی بود :
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شما چی فکر کرديد خانم ؟ که اين بچه ها نیاز به ترحم شما دارند نه خانم اين کار شما فقط اين بچه رو از بین  -

ا کرديد و اونو امیدوار کرديد در حالیکه تا پاتون و از اين ساختمان بیرون میبره ، شما به چه دلیل ايلی را پسرم صد

 میزاريد تموم اين حرفها از يادتون میره ؟

 ايلیا با چشمانی نگران و آماده ی باريدن به من نگاه کرد و با بغض گفت :

 مامان خاله دريا راست میگه ؟ -

 ايلیا را در آغوش گرفتم و گفتم :

 تو منتظرم باش من خیلی زود میام دنبالت ! نه عزيزم -

 و بدون توجه به دريا صورت ايلیا را بوسیدم و از او خداحافظی کردم .

بعدازظهر را می نواخت که کلید  2بعد از برگشتن از دانشگاه بی حوصله ناهار پختم و به انتظار علی ماندم . ساعت 

 بخند غمگینی زدم و به پیشواز علی رفتم :در داخل در چرخید و علی پا به خانه گذاشت . ل

 سالم . -

 سالم خانمم خسته نباشی ! -

 ممنون ، وای علی چه دسته گل قشنگی ؟ -

 هر چند که پیش تو کم میاره اما تقديم به تو ! -

 مرسی ، زود بیا که غذا آماده است ! -

 غذا را در بشقاب علی کشیدم و روبه رو اش نشستم .

 وش که خوبه ببینم مزه اش چطوره ؟به به ب -

 در جوابش لبخند زدم و به بازی با غذايم مشغول شدم .

 گل من چش شده که امروز دمغه ؟ -

 با بیاد آوردن ايلیا ، اشک به چشمانم هجوم آورد و فوری به طرف اتاق خواب دويدم و فقط توانستم بگويم :

 هیچی ! -

بتوانم صدای هق هقم را خفه کنم اما اين بغض لعنتی انگار تمومی نداشت . نمی  سرم را در بالش فرو بردم تا بلکه

 دانم چقدر گذشت که نوازش دستهای علی را بر روی موهايم احساس کردم .

نمی خوای به من بگی چی شده ؟ حاال ديگه من غريبه شدم ؟ خیلی خوب من میرم بیرون هر موقع که ديدی  -

 ی بدون فقط چند قدم ازت دورم ! دوست داری باهام حرف بزن

فوری سرم را از روی بالش بلند کردم و دست علی را گرتم و تا نگاه علی را معطوف خود ديدم ماجرا را برايش 

 تعريف کردم و وقتی حرف هايم تمام شد به او خیره شدم ، علی با مهربانی اشکهايم را پاک کرد و گفت :

ی چشمای نازت و خراب می کنی ؟ ولی عزيزم تو بايد بیدونی هر کس وقتی تو برای همین موضوع کوچیک دار -

 قول میده بايد به قولش عمل کنه !

گريه ام قطع شد و نگاهم را به او دوختم ، باورم نمی شد که علی به اين راحتی با اين موضوع کنار بیايد و قبول کند 

 ت گفتم :که ايلیا را به فرزندی قبول کنیم به همین دلیل با به

 يعنی علی تو قبول می کنی که ... که ايلیا را به فرزندی قبول کنیم ؟ -

 آره عزيزم ، مگه همین و نمی خوای ؟ -
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 دستانم را با شوق به هم کوبیدم و گونه ی علی را بوسیدم و با خوشحالی گفتم :

وز باورم نمیشه ، علی من اونو خیلی وای علی نمی دونی چقدر پسر نازيه ، چشماش مثل چشمای توئه ، وااای هن -

 دوست دارم !

نخیر اگه اينجوريه من حرفم و پس می گیرم ، مثل اينکه فراموش کرديد شما نبايد کسی را بیشتر از من دوست  -

 داشته باشید !

 خیلی خوب من يکم ايلیا را از تو کمتر دوست دارم ! -

 نخیر نمیشه ! -

 با اعتراض گفتم :

 علی !!! -

 علی در آغوشم کشید و گفت :

خیلی خوب عروسکم ، می دونم که از شوق ديدن ايلیا اينطوری هستی ! حاال هم بلند شو بريم ناهار بخوريم که  -

 معده کوچک بزرگه رو خورد !

01 

ارم . د وقتی کارها پايان يافت و دست در دست ايلیا از ساختمان خارج شديم تازه باور کردم که پسری بنام ايلیا

 سؤال ايلیا نگاهم را معطوف خود کرد :

 مامان اآلن کجا میريم ؟ -

 می خوايم بريم برای اتاق جديدت وسايل بخريم ، دوست داری ؟ -

 شوق در چشمان ايلیا بیداد کرد ، او با ديدن ماشین علی رو به او گفت :

 آقا اين ماشین شماست ؟ -

 و مامان صدا کنی و منو آقا اينجوری من حسوديم میشه ! اِاِ ... اين قبول نیست که شیرين -

و بعد ايلیا را در آغوش گرفت و با هم چرخیدند ، صدای خنده ی ايلیا در پارکینگ پیچید و شادی را به دل من و 

 علی بخشید .

اهی به ديم ، نگشب گذشته بود که با کیسه های خريد وارد خانه شد ، هر سه با خستگی بر روی مبل افتا 3ساعت از 

ايلیا انداختم با تمام خستگی داشت گوشه و کنار خانه را با کنجکاوی نگاه می کرد . از جای بلند شدم و دستم را به 

 سويش دراز کردم و گفتم :

 دوست داری وسايلت و ببريم توی اتاقت ؟ -

 کرد : با اشتیاق قبول کرد ، هر دو به سمت اتاقش می رفتیم که صدای علی متوقفمان

آهای مادر و پسر گرامی مثل اينکه اصالً به فکر اين شکم گرسنه ی بنده نیستید! لطفاً تشريف بیاريد و يع شامی به  -

 ما بديد !

 ای شکمو ، ما میريم اتاق ايلیا را بچینیم تو هم از بیرون سفارش پیتزا بده ! -

 يد بیرون !می ترسم از فردا شما مادر و پسر من و از خونه بیانداز -

 و من و ايلیا به اتاقش رفتیم تا آنجا را با وسايلی که خريديم پر کنیم .

02 
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با جست و جوی فراوانی که کردم توانستم ايلیا را در يکی از بهترين مدارس شهر ثبت نام کنم ، هرچند که يکماه از 

 نست به آرزو اش برسد و به مدرسه برود .شروع سال تحصیلی می گذشت اما با اصرار فراوانم باالخره ايلیا هم توا

برای چندمین بار آزمايش دادم تا ببینم بیماری ام تا چه حد پیشرفت کرده و اينبار انگار معجزه رخ داد و اثری از 

تومور در عکس ديده نمی شد، امیر با ديدن عکس به گريه افتاد و علی به خاطر خبربهبودی ام يک جشن برپا کرد و 

حس خوب خوشبختی را حس می کردم و اکنون خانواده ی مهربانی داشتم يک همسر فداکار که در سخت من اينبار

ترين شرايط هم ترکم نکرد و يک پسر هفت ساله که رفع بیماری ام را فقط مديون خوش قدمی او بودم و مدام خدا 

 اين خوشبختی ناگهانی چقدر است ؟را به خاطر اين فرصتی که به من داد شکر می کردم ، هرچند نمی دانستم زمان 

 :-11-2-::-10-2-ادامه دارد ...................:

:و از تموم اونايی که تشکر کردند -16-2-سالم بچه ها اينم از آخرين فصل های رمانم باالخره رمان منم تموم شد :

 :-07-2-بعديم باشد .: : و بازم منتظر رمان های-8-::-53-2-واقعا ممنونم امیدوارم رمانم و بپسنديد:
00 

 

ايلیا دومین زمستان از تحصیل را می گذراند ، که حالت تهوع شديدم شروع شد و پس از سونوگرافی معلوم شد که 

من به زودی مادر می شوم ، همه خوشحال بودند و شادی می کردند که اتفاقی پیش آمد که خوشحالی همه را ضايع 

 کرد .

دوباره عالئم بیماری تومور در من پديدار شد و بعد از آزمايش ، جوابش وجودم را به آتش  فقط چهار ماه داشتم که

 کشید .

آخه من به تو چی بگم دختر ؟ تو مگه ايلیا را نداشتی پس چرا گذاشتی بچه دار بشی ؟ میدونی با اين کارت چه  -

 لطمه ی بزرگی به خودت زدی ؟ وای خدا دارم ديوونه میشم !!!

ان اشکبارم به امیر که عصبانی در میان اتاق رژه می رفت و فريادش تمام اتاق را برداشته بود نگاه می کردم و با چشم

 باالخره کمی آرام شد و رو به من گفت :

 متأسفم خواهر کوچولو ! حاال میشه من و علی را تنها بزاری ؟ -

به ديوار کنار در تکیه دادم که صدای گفت و گوی علی اشکهايم را از روی گونه ام پاک کردم و از اتاق خارج شدم و 

 و امیر را از الی در بازمانده شنیدم .

متأسفانه اينبار تومور قوی تر به مغزش حمله کرده و اينبار نمی توانیم با دارو جلواش را بگیريم و بچه ای که  -

يت بديد بايد بچه رو سقط کنه تا درشکمش رشدمی کند کار ما را سخت تر می کند ، علی اگه تو و خودش رضا

 بتونیم از روش شیمی درمانی وارد بشیم .

با شنیدن حرفهای امیر دستم را بر روی دلم گذاشتم و ضربان قلب کودکم را حس کردم و مدام در دل آرزو می 

 کردم تا علی با اين تصمیم امیر مخالفت کند اما اين آرزو ام هم بر باد رفت .

ارم امیر جان ، برای من فقط و فقط شیرين مهمه ! امیر تو مطمئنی که شیرين از راه شیمی درمانی من مخالفتی ند -

 خوب میشه ؟

راستش اين تومور رشد سريعی داره و خیلی خطرناک و نجات شیرين حتی اگه بچه شو بندازه و شیمی درمانی کنه  -

 شیرين و سقط بچه باشیم !اما باز هم بايد امیدوار باشیم و فعالً فکر نجات  %23فقط 
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 اشک بار ديگر به گونه ام راه باز کرد ، با عصبانیت وارد اتاق شدم و گفتم :

 شما چی فکر کرديد من بچه ام و به هیچ قیمتی از دست نمی دهم و شما هم نمی تونید اونو از من بگیريد ! -

ما دستان مشت کرده ی من به سینه ی پهن اش علی به طرفم آمد و سعی کرد من را آرام کند و در آغوشم بگیرد ا

 اصابت می کرد و باالخره آمپول آرامش بخشی که امیر به من تزريق کرد توانست من را آرام کند .

نمی دانم چقدر زمان گذشته بود که چشم گشودم و علی را با چشمانی قرمز روبه رويم ديدم ، با ديدن چشمان بازم 

 یکه موهايم را نوازش می کرد گفت :لبخند به رويم زد و در حال

بیدار شدی عروسکم ، آخه اين چه کاری بود که کردی ؟ میدونی چقدر نگرانت شدم ؟ آخه مگه ما فرصت کمی  -

داريم که می خوای از زندگیت بگذری و به يه موجود ديگه زندگی بدی ؟ ببین ما باز هم می تونیم صاحب بچه بشیم 

ازدست بديم و بعد هم تو تحت درمان قرار بگیری ، حاال عزيزم تو حاضری بچه رو بندازی فقط اول بايد اين بچه رو 

 ؟

 پتو را روی سرم کشیدم و فرياد زدم :

 تنهام بزار علی ، من بچم و نگه می دارم و حاضرم در عوض زندگی خودم به اون زندگی ببخشم ! -

اشک ، تهديد من را مجبور کنند تا دست از کودکی که در شکم  بعد از علی افراد ديگر هم آمدند و خواستند با زور ،

می پروراندم بکشم اما من او را حس می کردم و صدای تپش قلبش را می شنیدم وبا هرحرکتش شوق به وجودم 

 سرازير می شد ، آيا حاال می توانستم دست از موجودی بکشم که وجودم با او زندگی می يافت ؟!؟!
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هم از تولد دوباره ی بیماری ام می گذشت و من وارد دوره ی شش ماهگی ام شده بودم و فقط يکماه دوماه ديگر 

ديگر تا زنده ماندن فرصت داشتم زيرا دکتر تشخیص داده بود به دلیل بیماری ام بايد بچه را هفت ماه بدنیا بیاورم و 

از شیر وجودم را بخورد و آنگاه است که روحم  من فقط از خدا می خواستم تا کودکم را ببینم و او بتواند مقداری

آرامش می گیرد ، بعد از روزی که با سقط بچه مخالفت کردم رفتار علی با من تغییر کرد ؛ سرد شد ، خشن شد و 

بدتر از همه بی اعتنا ! نمی دانم شايد همه ی اين کارهايش از عشق زيادش بود ولی با تمام کارهايش از دور مراقبم 

تی برايم پرستاری استخدام کرد تا بتوانم به راحتی کارهايم را انجام دهم ولی باز هم من به عشق و نوازشها و بود و ح

توجه ی علی نیاز داشتم وقتی شبها پشتش را به من می کرد و می خوابید تیری در قلبم فرو می رفت و من می 

دم و لبهايم را گاز می گرفتم تا خواب آرام علی را توانستم فقط موهايش را نوازش کنم ! چه شبهايی که درد می کشی

 بهم نزنم ولی او بی اعتنا بودمانند ديواری سخت و نفوذ ناپذير!

ولی با وجود اين شرايط فقط کودکم بودکه به من دلگرمی می داد و من هر شب تنهايی برايش نامه می نوشتم از 

ه هنوز نیامده مورد بی اعتنايی همه قرار گرفته بود اما با تمام کودکی ام ، از عشقم به پدرش و ازبوجود آمدن او ، ک

 وجود من انتظار تولدش را می کشیدم .

فقط دو هفته به موعود زايمانم باقی مانده بود ، عصر دلپذيری بود ايلیا را به اتاقم فرا خواندم و وقتی به کنارم آمد او 

 را در آغوش گرفتم و رو به او گفتم :

 مامانی رو دوست داری ؟ پسرم تو -

 آره مامانی تو رو اندازه ی تموم ستاره های آسمون دوست دارم . -
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 خوب پسرم حاال که اينقدر من و دوست داری به من يه قول میدی ؟ قول مردونه! -

 آره مامان جونم هر قولی باشه میدم ! -

، شايد اون هیچوقت من نبینه پس همه جا پسرم به من قول بده که همیشه مواظب اين نی نی کوچولو باشی  -

 همراهش باش و نزار احساس تنهايی کنه ، باشه پسرم ؟ تو اين قول رو به من میدی ؟

 آره مامان من قول میدم همه جا مواظب اين نی نی کوچولو که از طرف خدا میاد باشم ! -

 صورتش رابوسیدم و با مهربانی گفتم :

 ی اسم خواهر کوچولوت و چی بزاری ؟ببینم عزيزم تو دوست دار -

 مامان من اسم شیده رو دوست دارم آخه اول اسمش شبیه اسم شما با شین شروع میشه ! -

 ايلیا را به خود فشردم و احساسات پاکش را سپاس گفتم .

رود ،  به خواببازهم شبی از بی اعتنايی های علی شروع شد اما من نبايد می گذاشتم تا آخرين حرفهايم را نشنیده 

 دوباره دستانم را در میان موهای لختش فرو بردم و با بغض گفتم :

علی نمی خوای بعد از چند ماه به من نگاه کنی ؟ نمی خوای با نگات زندگی را به من ببخشی ؟ علی جونم من ديگه  -

 طاقت اين رفتارت و ندارم و دارم نابود میشم خواهش می کنم يه حرفی بزن !

گهان به طرفم چرخید ، صورتش از اشک خیس بود با يک حرکت سرم را بر روی سینه ی پهن اش گذاشت و علی نا

 من با شنیدن صدای قلبش بغضم ترکید و سینه اش را خیس کرد .

علی چطور دلت اومد اين همه مدت از من دوری کنی ؟ از منی که فرصت کمی برای زندگی داشتم و فقط به محبت  -

 ز داشتم ! چطور دلت اومد ؟و توجهت نیا

فکر کردی برای من آسون بود اما من هم داشتم داغون می شدم داشتم له می شدم و قلبم آتیش می گرفت وقتی  -

 می ديدم داری جلوی چشمم ذره ذره آب میشی !

 ياا...:» سرم را از روی سینه اش برداشتم و به چشمانش خیره شدم و در دلم گفتم 

 !«قتشه ! بهش بگو و خودت و از اين عذاب وجدان لعنتی خالص کن ديوونه حاال و

سالم بود که عاشق شدم يعنی قبل از اينکه قلبم متعلق به تو بشه و اون کس ... اون  17،  16راستش علی من فقط  -

 کس ...

 محمد بود ! -

 تو از کجا میدونی ؟ -

ود کرد که به اصفهان رفته ولی اينطور نبود و اون به يک هتل بعد از اينکه تو به من جواب مثبت دادی محمد وانم -

رفته بود و فردای اونروز با من تماس گرفت و خواست منو ببینه ، وقتی رفتم ديدنش بعد از مقدمه چینی به من گفت 

یشم و مکه تو و اون عاشق همديگه هستید و من فقط نقش يه ديوار سنگی رو بازی می کنم که باعث دوريه اون و تو 

در آخر از من خواست تا از زندگی تو خارج بشم اما من نمی تونستم عشق تو تموم وجودم و گرفته بود و من نمی 

تونستم گذشت کنم برای همین بی اعتنايی کردم و مدام به خودم امیدواری می دادم که تو روزی عاشق من میشی و 

 فقط منتظر اون روز بودم !

نی و آتشین بود ولی عشق تو کم کم قلبم و به تسخیر خودش درآورد و من می تونم با عشق محمد يه عشق ناگها -

 شجاعت بگم که قلب من فقط برای يک نفر میزنه و اون کسی جزء تو نیست .
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 علی با اين حرفم محکم در میان بازوانش فشرد و من می دانستم در اين دو هفته طعم خوشبختی را خواهم چشید .
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 يه می کنی ؟ مگه قراره ديگه منو نبینی ؟ نترس من همیشه با توأم همه جا فقط الزمه تا چشمهات ببندی ؟چرا گر -

 علی دستم را در دست گرفت و گفت :

 قول بده که پیشم بر می گردی ؟ -

 قول میدم ! مواظب خودت باش ! -

نکه ماسک بر روی صورتم قرار گیرد به گذشته درهای اتاق عمل باز و بسته می شد و من علی را می ديدم . قبل از اي

برگشتم ؛ به تمام خوشبختی ها ، غمها و شاديها و در آخر به اين دوهفته خوشبختی که روحم را نوازش می داد ، وقتی 

 ماسک بر روی صورتم قرار گرفت فقط خدا را به خاطر اين سالها خوشبختی شکر کردم و ديگر چیزی نفهمیدم .

ايم چشمهايم را به سختی باز کردم و برای جلوگیری از نور دستانم را حائل چشمانم کردم و به صاحب با نوازش موه

 اين دستان نوازشگر نگاه کردم و او کسی نبود جزء علی که به رويم لبخند پاشید و گفت :

 بیدار شدی عزيزم ، خیلی وقته که منتظرم چشمای نازت و باز کنی و بهم نگاه کنی ! -

 م ؟بچ -

 بدنیا آمد ، يه دختر خوشگل و ناز مثل مامانش ! -

 علی میاريش تا ببینمش ؟ -

 حتماً عزيزم پرستار تا چند دقیقه ی ديگه دختر کوچولومون و میاره ! -

علی چند روز پیش از ايلیا سؤال کردم چه اسمی و دوست داره تا روی خواهرش بزاره و اون شیده روانتخاب کرد ،  -

گیه من هم دوستش دارم يعنی خورشید درخشان ، اگه تو هم اونو می پسندی می خوام اين اسم رو براش اسم قشن

 بزاری ، راستی 

علی به قولت وفا کن و با محمد صحبت کن و حتماً از طرف من ازش حاللیت بطلب و بگو بره دنبال زندگیش تا روح 

نامه گذاشتم توی کشوی میزم ، اسم تو و ايلیا را پشت پاکت من هم آرامش بگیره ! راستی برای تو و ايلیا و شیده 

 نوشتم اما تعداد نامه هايی که برای شیده نوشتم رو نمی دونم به هر حال اونها را به دستشون برسون ، خوب ؟

 تتا علی خواست حرفی بزند در اتاق باز شد و پرستار با کودکی در بغل وارد شد ، شیده را در آغوشم گذاشت و گف

: 

 دختر ناز و آرومی داريد اما حاال وقت شیرشه و از مامانش شیر می خواد ، خوب بهتره من تنهاتون بزارم ! -

وقتی در پشت سر پرستار بسته شد ، به صورت دختر نگاه کردم و از اينکه ديگر نمی توانم او را ببینم اشک به 

را که در جست و جواش بود در دهانش گذاشتم و او با ولع چشمانم هجوم آورد اما آنها را زندانی کردم و سینه ام 

 شروع به مکیدن کرد ، واقعاً چه لذتی دارد مادر بودن و کودک را از وجود خود پروراندن .

ناگهان احساس کردم بدنم در حال لخت شدن است ، دستم از تخت آويزان شد و آخرين صدايی که شنیدم صدای 

 علی بود که فرياد زد :

 یرين !!!!ش -
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صدای هق هق شیده در سالن پیچید ، دفتر خاطرات مادرش از میان انگشتان کشیده اش به زمین افتاد و به آغوش 

نامزدش امید پناه برد . سکوت بر سالن حکم فرما بود و تنها صدای گريه ی شیده سکوت را در هم می شکست . 

کرده بود و علی ؛ مردی که در مقابل مشکالت ايستادگی  ساله و همسرش آفتاب را خیس 28اشک چشمان ايلیای 

کرد و فرزندانش را با عشق بزرگ کرد و هرچه بچه ها بزرگتر می شدند گرد پیری بیشتر بر روی شانه های اين 

مرد عاشق می نشست و او تنها يک آرزو داشت که کودکانش را به کمال برساند و خوشبختی آنها را ببیند و بعد به 

 يار برسد .وصال 

سالگی  28ساله ای که چشمانش شیرين را بیاد چشمان علی مرد زندگی اش می انداخت امروز در  7ايلیا آن کودک 

سال بود که با دختر دايی امیرش آفتاب ازدواج کرده بود و به همسرش عشق می  5يک خلبان موفق شده بود و 

توانسته بود دو سال از چشمه ی وجودش بهره ببرد و  ورزيد اما همیشه موفقیتش را مديون مادری بود که فقط

همیشه دلتنگ همان نگاه عاشقانه ی مادرش بود ، او به قولی که به مادرش داده بود عمل کرد و همیشه تکیه گاه و 

ياور خوبی برای تنها خواهرش بود . وشیده دختری که فقط يک روز داشت که مادرش را هنگاهی که داشت از شیره 

ش می خورد از دست داد و هیچگاه تصويری از مادرش نداشت ولی آنقدر از شیرين شنیده بود که از همان ی وجود

کودکی او را فرشته ای می دانست که زمین لیاقت نگه داشتن آنرا نداشت ؛ او همان چشمان شیرين را داشت ، 

که همه را بیاد شیرين می انداخت بلکه چشمهايی که ويران می کرد چشمانی درشت و تیله ای ، اما فقط چشمها نبود 

رفتار ، متانت ، خانمی ، چهره و ... ويژگی هايی بود که در وجود شیده بود و شیرين را در يادها زنده می کرد ، او هم 

 سالگی با عشقی که به پسر دايی رضا ، امید داشت با او نامزد کرد و تصمیم گرفته شد مراسم ازدواج 23در سن 

بعد از پايان درس هردويشان باشد . او هنوز متن های نامه های مادرش را بیاد داشت نامه هايی که عشق آنها نیز 

 مادری از آنها لبريز بود و همه ی اين عشق را به دخترش تقديم کرده بود .

 پدر بعد از مرگ مادر چه اتفاقاتی افتاد ؟ -

بیست سالی پر از درد و رنج از فراق يار ، اما سؤال عروسش سال پیش برد ؛  23اين صدای آفتاب بود که علی را به 

 را بی جواب نگذاشت و گفت :

بعد از مرگ شیرين من به افسردگیه بدی مبتال شدم و اين بچه ها بودند که من را به زندگی برگرداندند ، بعد از  -

ماه با يکی از همکارهاش ازدواج  يکسال رفتم سراغ محمد و آخرين وصیت شیرين را براش گفتم و اون بعد از چند

کرد ؛ نمی دونم شايد خیلی وقت پیش شیرين را از ياد برده بود و بدنبال يک فرصت بود يا نه اون فقط به خاطر 

آخرين وصیت شیرين تن به ازدواج داد اما همسری انتخاب کرد که چشمانش مانند شیرين بود نمی دانم شايد می 

گوشه ای از قلبش زنده نگه داره ! بعد از مرگ شیرين همه اصرار می کردند تا  خواست ياد اون عشق قديمی رو

من هوز هم گاهی به قديمها برمی « ! شیرين » مجدداً ازدواج کنم اما عشق من يک نفر بود ، هست و خواهد بود : 

میگیره من شیرين رو گردم به دوره هايی که باهم داشتیم وحتی وقتی بیاد دوره ی بارداری اش می افتم گريه ام 

خیلی آزار دادم چه شبهايی که با نوازش اون به خواب می رفتم ولی دست از لجبازی بر نمی داشتم من شیرين رو 

دوست داشتم و نمی خواستم اون و از دست بدم من هر شب صدای درد کشیدنش و می شنیدم و پا به پای اون اشک 

نکه امیر گفت هیچ امیدی وجود نداره و شیرين بعد از وضع حمل ممکنه می ريختم اما باز هم سکوت می کردم ، تا اي

بمیره با اين حرف امیر داغون شدم و تصمیم گرفتم آخرين لحظات خوبی براش بسازم و توی همون آخرين لحظات 
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بار ديگر ا يکبود که به شیرين قول دادم ؛ اون از من خواست تا امانت هايی که به دستم میسپاره را به سامان برسانم ت

 در کنارش باشم و من به قولم عمل کردم و حاال نوبت اونه !

 خدا نکنه پدرجون انشاا... تا صد سال ديگه سايتون باالی سر ماست ! -

 نه دخترم از اين دعاها برای من نکن که طاقت من ديگه تموم شده و وظیفمو  -

ب دخترم باشی و همیشه بهم عشق بورزيد ، ايلیا پسرم من انجام دادم فقط امیدجان پسرم از تو می خوام که مواظ

همیشه تو رو پسرم واقعیم می دونم و به تو هم نصیحت می کنم همیشه صادق باشی و هیچوقت همسرت و تنها 

 نزاری !

 علی نفس عمیقی کشید و رو به بچه هايش گفت :

 مین نزديکی ها حس می کنم .يه نفس عمیق بکشید ، بوی مادرتون ومی فهمید و من وجودش و ه -

و همان لحظه از روی صندلی به پايین افتاد ، بچه ها به سمتش دويدند ؛ علی با لبخند خوابیده بود آنقدر آرام که انگار 

 هیچوقت بیدار نبوده ! امید دستش را بر روی نبض علی گذاشت ، نه علی نبض نداشت !

فهمیده بودند که به وصل يار و به آرزوی ديرينه اش رسیده است و هیچکس گريه نمی کرد زيرا همه از لبخند علی 

 «عشق زنجیری » آنها با هم هستند بدون هیچ جدايی و در سکوتشان نام عشقشان را فرياد می زنند : 

 پايان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


