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 فصلي از وجود يك گل:  

ام اي نبردهي افسانهن دست به نوشتن رمان عاشقانه و رمانتيك قصهتا اال

كاش خدا در اين مسير من را همراهي كند. نوري كه هميشه در قلبم رخنه 

 كرده با آن زندگي مي كنم.
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 مقدمه  

 برگها كه فصلي هست و بوده ماندگار و عاشقانه فصلي من براي هميشه پاييز

 كنند مي تجويز دارو و شنوند مي را هايم قلب تپش صداي زنند مي حرف

 نو دوباره شود مي جاري هايم ريه درون به من تنفس با كه اكسيري همان

 را عشق كه اتاقي همان پنجره از من نگاه گيرد مي رونق جانم و شوم، مي

 و آيد مي باران صداي خورد مي گره خيابان به دوباره كند مي تداعي برايم

 .آورد مي فراواني و نعمت شكرگذار و عاشق خسته، من براي هوا

 عاشقانه به را خودش ماه كه ها شب دهد نمي معنا هيچ پاييز بدون زندگي

 برف سوز صداي .شود مي جاري هايم رگ در زندگي انگار دهد مي نشان ها

 كه برفي همان .بود كريسمس نويدبخش شنويد مي هم شما شنوم مي را

 آن براي من زند مي فرياد را رنگي يك و دهد مي سفيد لباس را جا همه

 و تر گرم قلمم به دست شود مي هويدا بيشتر ها عاشقانه فصل .ميرم مي

 روزها ترين دلنشين كه هست هم همين براي .جاري ذهنم و دهان از شعر

 روزهاي هواي دلم و آيد مي شبگردها پاي صداي .است خزان فصل آن از

 سرشار و سالم روزهاي)فرخزاد بانوفروغ(قول به كه روزهايي كند مي را رفته
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۸ 
 

 در دوباره رمزي هر وجود با و ام كرده گلچين ذهنم در را آنها .اند بوده

 بروم بايد است بس بردن قلم به دست ديگر .كنم مي تداعيشان خاطرم

 برمي دوباره ببينم را او شده كندتر هايش تپش صداي بزنم قلبم به سري

 .ام كرده تقسيم او با را دلم گرچه باشم داشته او از خبري خواهم مي گردند

 اين دست از روحم .درد و درد و درد و بيچارگي حاصلگي، بي از خسته

 آبياري را وجودم كه هستم عشقي به بند پاي هنوز من و كرده شكايت جسم

  .كند مي

 مي كرده هديه من به را قلبش بگذارم هايش شانه روي را سرم و بماند

 بخواهم آنكه بي كنم مي فكر من .كنم نگهداري ابد تا را هديه اين خواهم

 رنگ چيز همه كه حاال .يادم از روي نمي چرا بسته يخ وجود اين در دستانم

 اين به رو كه دري به كنم مي باز را دلم ي پنجره گرفته را عشقت بوي و

 نت صداي فقط تو كه سهمگيني آهنگ با همراه آلود مه .شود مي باز جنگل

 گذرد مي كه حيات ي لحظه اين بداني خواهم مي شنوي مي را آن هاي

 شيريني به برجاست پا زمانه تا و شود مي تر خيره روز هر عشقت به نگاهم

 .كشم مي نفس عاشقي اين
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 جا خواهم مي اي؟ داده قرار را من كه است اي لحظه چه اين خداوندا آه 

 تأمل دقايق اين آفرينش و خلقت در و بگذارم زمين اين روي بر را نمازم

 كه بفهمم و بچشم را پيشاني به بسته عشق اين كه آفريدي را من كنم

 تو چون كنم همراهي را آن بايد عمر آخر تا كه باريست كوله نيستم ناتوان

 باالترين به را من كردي تقديم را عجيب ذهني آفريدي، كوش سخت را من

 يادم هم را سقوط زيرپايم ها برف لغزش با و بردي برفي كوه اين ي نقطه

 .دادي

 براي قرمزي و پاييز براي زردي مثل ماند مي باقي كه است محبت و عشق

 فكر ساعاتي آن به اتاقم شومينه هاي شعله كنار عاشقي تند تب در دلدادگي

 كشف را ها آن هرگز من و بودند غريب و گذشتند آسوده چه كه كنم مي

 هم را آن فكر حتي و كنم پرواز خواهم مي ندارم طاقت ديگر .بودم نكرده

 از دلم .سقوط بدون اما است عاشقان براي قانون ترين شيرين اين نكنم

 و كند مي سنگيني قلب اين بر كه خاطري گويد، مي سفري تنگ خاطري

 به اما كرد عادت اشك به چشمانم .دهد مي سر فرياد جواني روزهاي ياد به

 است بس ديگر كه باشم خودم حال به بگذار . نيست بلد فرياد چون نه ناله

 هاي گل و اقاقياها ميان بر را نمازم جا .داند مي را چيز همه خودش خدا
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 كنم مي حس اتاقم هاي پنجره روي بر را هوا سرماي و كنم مي پهن مريم

 مي عشق بوي فقط كنم مي فكر تو هاي يادگاري به و شمارم مي را روزها

  .دادند

 آبنبات كه كودكي داده، دست از عزيزي آنكه براي جاريست هنوزم زندگي

 براي كه كارگري و دارد اعتماد خود عشق به كه همسري خواهد، مي چوبي

 هنوزم زندگي كه فهمي مي داني، مي .است تالش در نان لقمه يك

 كه عشقي هست و بوده عشق معناي همه لبخند يك تنفس، يك جاريست

 تقديم و داده ما به كه را چه هر كه دانيم مي و افتيم مي خدا ياد به آن با

 .است محبت همه كرده

 پشت از من و شود مي رد خيابان از كه سوزد مي پيرمردي آن حال به دلم

 دوباره كه خواهد مي دلش شايد كنم مي نظاره را او اتاقم نمناك ي پنجره

 درون هاي گل به اندكي .باشد داشته را شدن جوان فرصت و كند جواني

 هاي سلول تك تك و كنند تنفس و بگيرند جان تا دهم مي آب گلدان

 .كنند تازه را خود درون
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 اينكه بدون و روند مي جلو به دارند افتدكه مي ساعت تيك تيك به نگاهم

 و نكنند حركت ديگر كاش شوند مي خارج دستمان از ها فرصت بخواهيم ما

 .بايستد زمان

                 ايم بنده و يكسان خدا نگاه در همه 

 مثاليم بي و ازلي مخلوق او براي                                                
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۱۲ 
 

 

 عشق يادگار

 از انبوهي به نگاهم شود مي سؤال و سؤال از پر ذهنم روم مي كه مترو توي

 هزاران شايد كه افرادي دارند مشكالتي چه دانيم نمي كه افتد مي افراد

 پياده و شدن سوار فكر در هم آن فكر يك در فقط و باشند، داشته مشكل

 هم من و برويم ماشين با بوديم مجبور شايد نبود مترو اگر هستند شدن

 نشينم مي هم گاهي و ايستم مي سرپا گاهي نبودم جمعيت همه اين شاهد

 يك .رسم مي كي مقصد به شوم نمي متوجه كه است درگير ذهنم آنقدر اما

 مرا و شدم مواجه ام قديمي دوستان از يكي با بشوم سوار خواستم مي كه بار

  .كردن صحبت كلي به كرديم شروع كرد نشستن به دعوت

 چه االن راستي نديدمت كه شه مي سال چند بگو خودت از شقايق :گفت

 را بله باالخره :گفت و كرد انگشتم درون ي حلقه به نگاهي كني؟ مي كار

 خيره نقطه يك به را چشمانم هست؟ كي خوشبخت آقاي اين حاال گفتي
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 پاسخ باالفاصله دوستم .آيدين: دادم پاسخ مليح لبخندي با و بودم كرده

 دبيرستان اتمام از بودبعد ام مدرسه دوستان از سارا .بشين خوشبخت :داد

 داشتي خواستگار هزاران سارا قول به كه دوراني آن از بودم نديده را او ديگر

 برايم خاطرات تداعي و كرديم كردن صحبت به شروع كردي رد را همه و

 مقصد به حاالها حاال كه خواستم مي خدا از بود بخش لذت و شيرين خيلي

 بهت بيام كه دارم دوست كني مي زندگي كجا االن: گفت سارا نرسيم

 خيلي و رسيد مقصد به مترو كه بودم نداده پاسخ هنوز هستي؟ كجا سربزنم

 كرد جدا سارا از را من جمعيت انبوه و هنگام زود خداحافظي شدم پياده زود

 را راه كلي شدن پياده از بعد .بدهم بهش تلفن شماره يك نتوانستم حتي و

 روي بر چرا سنگ دل پاهاي آهاي هستم شما با .برسم خانه به تا رفتم پياده

 چرا آمده چه سرم بر شده، چه خدايا آه گذاريد مي قدم پاييزي هاي برگ

 تار و تيره نظرم در چيز همه چرا كنم عبور راحتي به گذر اين از توانم نمي

  .روند مي عقب دوباره رفتن جاي به ها آدم نيست آبي رنگ به آسمان شده

 

 

 دريغا را آن ببري خواهي مي چرا             جان گرفتم يادت در كه من براي
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 كه بشنو را صدايم خدايا است خاطرات ثبت و گرفتن دست به قلم زندگي

 با دارم فايدست بي بيند نمي مرا كس هيچ انگار منتظرست خانه در عزيزم

 دهد نمي استراحت من به لحظه يك ذهنم چرا .روم مي كلنجار خودم

 براي قبل از تر بسته زبانم هميشه از تر ساكت چشمانم و شده شلوغ افكارم

 دير چرا خانمي :گفت آيفن پشت از آيدين زدم در به را كليد .جمالت اداي

 هميشه از تر عاشقانه هم من .داخل بيا زودتر شده تنگ برات دلم اومدي

 سرعت با را خودم .شده تنگ برايت دلم هم من عزيزم ميام دارم :دادم پاسخ

 كرد باز را در بود منتظرم هميشه مثل در پشت آيدين رساندم خانه داخل به

 دوباره و شد خارج ذهنم از افكارم تمام بوسيدم را پيشانيش و كردم سالم

 و بود بسته نقش هايش شانه پشت دستانم گرفت جان تنش بوي از وجودم

 و دارم دوستت خيلي عشقم :گفت رودخانه آب از تر دلنشين صداي با او

 .نوشت قشنگش دستخط با خدا دوباره انگار ام زندگي و بوسيد را ام گونه

 را زيبايي و خواستم خدا از را او من ام هستي همه بود ام زندگي تمام آيدين

 طرف به را آيدين ويلچر . كردم مي معني عشقم وجود در فقط و فقط

 و نشستم پيشش دادم قرار شومينه دلكش هاي شعله كنار در و بردم بخاري

 مي نگاه قشنگش چشمان به كردم صحبت برايش مترو در امروز اتفاق از
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۱٥ 
 

 نمي دل لبانش از تبسم و بود شده خيره چشمانم اعماق در هم او و كردم

 .بودم زده خيمه او قلب در من و داشت جاي من قلب در او .كند

 همديگر تولدمان ي لحظه از انگار و گذشت مي زندگيمان از پاييز دو تقريباً

 بگذار پاهايم روي را سرت بيا جان شقايق كرد صدايم آيدين شناختيم مي را

 تازه را ام زندگي و كنم لمست دارم دوست كنم شانه را موهايت خواهم مي

 بهانه تنها روم مي دنيا از تو عشق با ام مانده كه توست عشق به فقط .كنم

 و شوم خيره چشمانت به روز هر كه هستي تو زيبا فصل اين در ماندن براي

 كاش گذرانم مي شب به را روزم كه توست ياد به بنوشم جان ته از شرابي

 آيدين چشمان از اشك .نباشد قشنگ خيال يك اين و باشي پيشم هميشه

 آيدين گردن دور را دستانش شد بلند جايش سر از فوراً شقايق و شد سرازير

 بوسيد را پيشانيش كرد پاك را عشقش هاي اشك صورتش با و كرد حلقه

 كه داني مي جان آيدين :داد پاسخ بغض با و كشيد موهايش روي بر دست

 از اشك كه حالي در نكن گريه قسم شقايق جان به را تو دارم دوستت چقدر

 :داد پاسخ و بست را چشمهايش آيدين شد جاري آنها نفر دو هر چشمان

 و داد قرار آيدين پاهاي روي بر آرام را سرش شقايق .چشم گلم چشم
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 نفر دو هر جان در آرامش و برود فرو عميق خوابي به تا بست را چشمانش

  .شود حكمفرما آنها

 ي سانحه اثر بر سالگي20 سن در كه بود اي ساله 28 جواني /آيدين

 نشستن با را وي زندگي  ادامه پزشكان و شد فلج پاهايش رانندگي تصادف

 و نداد دست از را اميدش گاه هيچ آيدين اما .زدند رقم ويلچر روي بر

 به نقاشي ي رشته در را خود تحصيالت و بدهد ادامه را درسش توانست

 آيدين و داشتند خوبي ي رابطه هم با بسيار آيدين و نقاشي .برساند اتمام

 دارد چشمانش بر نقاب كه كشيد مي را زن يك ي چهره اتاقش در هميشه

 .آشناست من با خيلي چشمان اين خدايا :گفت مي خودش با گاهي و

 گرفت مي شكل كاغذ و بوم روي بر پرتره و نقاشي قالب در آيدين احساسات

 شان خانه نزدكي در پاركي در كه بار يك كند خالي را خودش توانست مي و

 را وي بودند شده جمع اطرافش در مردم و كشيد مي نقاشي و بود نشسته

 و زد مي برق چشمانش كه ديد جمعيت آن بين در را دختري كنند تماشا

 و كرد مي نگاه دختر آن به كنان خيره آيدين شد محو آيدين ي چهره در

 ولي بود دور نظرم از است سال چند كه است كسي همان اين خدايا :گفت

 كردم مي زندگي او با و داشتم دوستش دادم، پرورشش قلبم درون در من
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 از او ديدن كرد تقديم من به لحظه آن در خداوند كه ايي هديه زيباترين

 خيلي مهرش سلطاني شقايق شقايق، جز نبود كسي دختر آن بود نزديك

 مي ستايش را خداوند دلم در و نشست دلم به كردم مي فكر آنچه از زودتر

  .كردم

 را دلسنگ يخ شقايق نگاه و حرارت ولي بود بسته يخ سرما شدت از دستانم

 خودم هم من كرد بيان را نامش فراخواندم را او ادب و احترام با كرد مي آب

 كردند اي زمزمه يك هر ما ديدن با مردم هستم تاج آيدين .كردم معرفي را

 آنها ديگر چشمانمان دانستند مي انگار شدند دور كم كم نظرمان از .رفتند و

 .بيند نمي را

 سؤال با واقع در آاليش بي و ساده اما بود زيرك و باهوش دختري شقايق

 پرورانده قلبم در من كه است عشقي همان او شدم متوجه كرد مي كه هايي

 بودم كرده گم را پايم و دست .است زده جوانه االن شقايق وجود با و بودم

 مي كه تابلويي از توضيحاتي هم شقايق و كنم شروع كجا از دانستم نمي

 به تا خواستم او از هايم صحبت اتمام از پس حال هر به خواست مي كشيدم

 آدرس بعداً تا گرفت را ام شماره و پذيرفت هم بيايدشقايق ام گالري ديدن

 معناي دوباره كردم تعريف مادرم براي را ماجرا خانه به رفتن از بعد .بگيرد



 يادگار عشق
 

۱۸ 
 

 را شقايق تابلوي شد روشن ام زندگي ي ستاره و كردم تداعي را حيات

 را عشق بوي و شد هويدا تنش عطر كردم حس را وجودش گرماي و بوسيدم

 و بود نهفته  قلبم در خداوند كه احساسي از كردم شروع .كردم استشمام

 .نوشتم بودم كرده كشف را آن من

 به تواند مي انساني هر كه ايي ساده مضنون .است اي ساده جرياني زندگي

 و حس ولي است قشنگ شدن عاشق .كند پيدا دست زود خيلي آن حقيقت

 و است زيباتر بسيار باشد اطرافت در كسي كه آن بي داشتن را آن احساس

 شكرگزار چرا كرده هديه من به شقايق قالب در را آن عزيزم خداي كه حاال

 سرد و تاريك را ام زندگي كه اطرافم در ها سايه انبوهي ميان از من .نباشم

  .است عشق وجود آن و برگزيدم را زيبايي ي نقطه بودند كرده

 راه اين و مي زند رقم برايم را دوباره تولد يك شانس شقايق نگاه در عشق

 همسر شقايق كنم سپري او كنار در خواستم مي را عمر نشيب و پرفراز

 دوست .هست و بوده روياهايم پرنسس و فرداها قسم هم و من هاي آرزوي

 پابر عشق اين و هستم كه طور همان بپذيرد را من طور همين هم او داشتم

 محكم و كنيم بنا مشتركمان زندگي گرماي با را ديوارهايش و بماند جا

 لبانم از لبخند و شد مي جاري كاغذ روي بر هم سر پشت كلمات .بسازيم



 يادگار عشق
 

۱۹ 
 

 من تا كرده حك ذهنم در يكي انگار را ها واژه اين كه آه گشت نمي خارج

 كاغذ روي بر را احساساتم كه آن از پس .دراورم نوشتن مرحله به را ها آن

 فرداهاي به اميدوار و گيتار با ماليم آهنگي نواختن به كردم شروع نوشتم

 .كند مي دلخوش و دهد مي فريب را عاشقان كه فرداهايي روشن

 

 تابيهام بي و درد روزگار اي                         تنهام و خسته صداي اي

 كن دعوت خانه مي به را عشقم خورشيد

           تنهام و عاشق هنوزم من كه         تنهام و عاشق هنوزم من كه

 تنها تنهاي

 را پلك يك كرد نمي كه نگاهي                    نگاهت اين به بود خوش دلم

    عادت روي

    تنهام و دلخسته و عاشق             تنهام كه خوانم مي هنوزم من ولي

 تنها تنهاي

  بارباشم پر شقايقم        وجود از باشم زنده كه كن كمكم بارالها



 يادگار عشق
 

۲۰ 
 

 گيتارش آمد خود به تازه مادرش صداي با .حاضره شام بيا مادر جان آيدين

 عميق خوابي دست به را امشب شيرين ي قصه و خورد شام گذاشت كنار را

  .كند آماده سازش سرنوشت روز براي را او كه خوابي سپرد

 كرد مي همراهي را او دوستانش از يكي كه گالري طرف به آيدين صبح فردا

 به ببيند را خود روياهاي دختر است قرار كه اين از مسرور و خوشحال رفت

 كم كم كه بود دوستانش از يكي با چاي خوردن حال در رفت گالري طرف

 كنكاش را ها آن آيدين برنده و تيز چشمان و شد مي گالري وارد جمعيت

 گالري از هم مردم .نه يا هست ها آن بين در شقايق كه ببيند تا كرد مي

 گاهي و فروخت مي را خود تابلوهاي تمام تقريباً و كردند مي استقبال آيدين

 هم باز اما انداخت مي يادگاري عكس ميهمانان و كنندگان استقبال با

  .نبود شقايق از خبري

 آشنا بيشتر آيدين با داشتند دوست كه بودند محفل در بسياري دخترهاي

 آيدين دل در را خود كه داشتند سعي و كردند مي سؤال او از مرتب و شوند

 كم كم .ديگريست شخص به متعلق او دل كه نداشتند خبر اما دهند جاي

 اما بود شده غروب به رو هوا و كردند ترك را گالري مردم و شد خلوت فضا

 و رفت ويلچر با گالري ي پنجره كنار آيدين نبود شقايق از خبري هم باز



 يادگار عشق
 

۲۱ 
 

 بلعيد مي را چشمانش داشت كه بود سوداگري همچو چشمانش در غروب

 محسن دوستش. نگفته حرف هزاران و داشت اميد بود توجه بي هم باز ولي

 از خبري شايد تا ماند گالري در را شب آيدين و رفت و كرد خداحافظي او از

 بلعيد مي را روحش و ذهن كه بود هيواليي برايش انتظار .بشود قصه شقايق

 كه افتاده برايش اتفاقي نكند كه قلبش در اميد هزاران و فكر هزاران

 به و كرد قانع را خودش .آمده پيش اتفاقي است ممكن آري .بيايد نتوانسته

 .بدهد مشتري تحويل فردا براي بكشدو را آن تا رفت سفيدي تابلوي طرف

 با مالقات مشتاق و داري دوست خيلي را كسي است عجيبي روزگار عجب

  .ديد نخواهي را هرگزاو انگار اما هستي وي

 كابوس يك ديدم خواب يك روز آن من شايد يا شده عادت برايم زندگي آيا

 شقايق ولي بيدار بيدار بودم بيدار نه بدهد؟ اميد من به دوباره كه شيرين

 پس يكي افكار .شوم جويا را حالش كه ندارم ايي شماره هم او از خدايا نيامد

 ايي لحظه و آوردند مي هجوم قصه موسيقيدان و نقاش ذهن به ديگري از

 به شتابان آيدين و آمد در صدا به تلفن زنگ يكدفعه تا دادند نمي امانش

 و شب ستارگان را قلبش صداي برداشت، را آن رفت تلفن گوشي طرف

 صدايي :بفرماييد الو :گفت فهميدند مي هم شان النه در خفته پرندگان
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 شقايق .است خود عشق كه بود جمع خاطر آيدين سالم :گفت گيرا و ظريف

 انشااهللا :گفت و كرد عذرخواهي بيايد نتوانست كه اين از و بود خط پشت

 .بيايم نتوانستم امروز كه متأسفم و زنم مي شما گالري به سري فردا

 مي عشق هاي شاپرك دست به را او ي صادقانه خواب و شيرين روياي

 و زيبا چه .پنهان ابرها الي البه در و كنند آرام را دل اين ها آن تا سپارم

 معنادار سكوتي زندگي .تر خوش نديدم عشق سخن صداي از .است قشنگ

 بسپاري عاشق به را آن كه زمان هر دهد مي آرامش انسان جان به كه است

 قشنگ صبح آهاي .كند خبردار را جهانيان تواند مي درونش شيرين نداي با

 هزاران براي >نه تنها منه براي نه راستي بياور را ها بهترين برايم زيبا و

 و كند مي منتشر را داشتن دوست ي واژه فقط خود قلب درون كه عاشقي

 .است دوستي سار چشمه چشمانشان و منزلگاه دلشان

 شود نمي دور تو از گاه هيچ كه اليتناهي عشق اين خسته تن اين كن صدا

 .باش گيتارم آهنگ و ريتم باش، دلم اشعار شاعر. جدايي و مرگ با مگر

 در دلم بينم مي دلم عكس قاب در را تو سپارم مي سو هر به كه را چشمانم

 به چون خواهد مي را تو دستانم. سرايم مي را تو چون سوزد مي سكوت

 كنارش در لحظه هر شقايق خواست مي دلش آيدين و محتاجم تو آغوش
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۲۳ 
 

 شقايق كند عشق از آكنده را قلبش و دهد نشان را شقايق تابلوي او به باشد

 نشست تنش درون و رفت مي كبريايي عرش تا صدايش و بود ديده يكبار را

 تجسمات اين و ديد مي عروسي مقدس لباس در اش معشوقه با را خود

 كرد مي سير ابرها در آيدين .پروراند مي وي سر در را ازدواج شيرين روياي

 انگار و دارد نظر او به خدا كه كرد مي فكر ذهنش ي گوشه در هميشه و

 را خدا ياد لحظه هر بود پهن اش سجاده هميشه .است شده آفريده متفاوت

 ارزاني او به كه هايي نعمت خاطر به و كرد مي احساس قلبش درون در

 را اين اما بود ويلچر روي كه وجودي با چند هر .كرد مي سپاسگزاري داشته

 همين و كرد مي توجه زندگي هاي زيبايي به فقط دانست نمي عيب يك

 پاهايش خدا اگر كرد مي فكر چون بود دلچسب و شيرين برايش مهم مسئله

 هديه او به دوستاني و افكنده درونش اليتناهي عشق عوض در گرفته او از را

 كه آرامش و محبت از سرشار مادري و بودند تر نزديك او به برادر از كه داده

 در را فرزندش {عشق} سر از گاهي و داد مي آيدين به انگيزه و پشتكار

 و داده قرار آيدين وجود در را بهشت خداوند انگار .بوسيد مي خواب

 و هيجان و شور سراسر هايي انسان آن در كه دلچسب و سرسبز سرزميني

 داشت شقايق .بود كافي ما ي قصه پسر براي اين و جديد و نو تفكرات از پر
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۲٤ 
 

 از قبل ولي كردند بدرقه را او پدرش و مادر شد مي آماده آيدين ديدين براي

 مالقات كسي باچه و برود كجا است قرار كه داد توضيح كامالً ها آن به رفتن

 با دختري خداوند چون شدند خوشنود بسيار هم مادرش و پدر .كند

 .بود كرده تقديم ها آن به فهيم و كماالت

 براي كنم لمس هايش بدي و ها خوبي ي همه با را زندگي خواهم مي

 شكرانه به من و بارد مي لحظه هر باران شوم اميدوار دوباره ها خوبي شنيدن

 باالي سقفي داشتن براي را چترم .ممنونم خداوند از بزرگ نعمت اين ي

 تپش صداي و كنم مي باز رسيده راه از عاشق آن آمدن ي نشانه به سرم

 تر آرام گويد مي من به غرورم كند مي سهمگين را پاهايم سرعت قلبم هاي

 مي را اين ولي دانم نمي. بدوي كه است بهتر گويد مي يارم براي دلم و برو

 شومينه پاي همه مردم كه سرد فصل اين در هستم سراسيمه كه دانم

 يكي و است تفكراتش فكر در يكي خواند مي حافظ يكي هستند هايشان

 نشويم مبهوت و سرد گاه هيچ آورد درمي بال خوشحالي از دارد من مثل

 ديگري از پس يكي ها ماشين نيامد تاكسي ولي ام ايستاده تاكسي منتظر .

 كه بود جزم عزمم من ولي شد مي تندتر لحظه هر باران كردند مي عبور

 به بيدار ظاهر به شيرين خواب يك از را من اتومبيل بوق صداي بروم بايد
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۲٥ 
 

 آقايي ديدم انداختم داخل به نگاهي. شويد سوار بفرماييد :گفت و آورد خود

 منتظر و نيايد ماشيني ديگر شايد :گفتم خود با. سال 30 نزديك است

  .نباشم هم تاكسي

 عجله با نزدم زنگ آژانس به چرا كه افتاد يادم تازه شوم سوار است بهتر

 شما بفرماييد :داد پاسخ موقر و مؤدبانه خيلي راننده .شما از ممنونم گفتم

 كردم باز را ماشين در آگاه ناخود گفت كه را جمله اين .من خواهر مثل هم

 به و نزنم حرفي و كنم سكوت بيشتر كردم سعي .شدم سوار و بستم را چترم

 خيس جا همه .بيانديشم هستم ماشين بر سوار كه انگيزي خاطره لحظات

 و باران هاي قطره صداي .است درآمده حركت به ها كن پاك برف و شده

 مي همه كاش خدايا لحظاتي عجب كردم فكر بود مانده پابرجا كه سكوتي

 .شناسي نمي را او كه باشي كسي همراه است دلنشين چقدر كه دانستند

 كه هايي مريم خوش عطر .روي مي كجا به داني نمي كه هستي مسافري

 كه دانست مي هم (غريبه آن) انگار اند كرده اشغال را اتومبيل فضاي همه

 باشد عاشق و دارد اي دلداده خودش هم او شايد .است دلدادگي ي قضيه

 غريبه آن دلنشين آواي و شد شكسته سكوت باالخره .نيست معلوم هيچ
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۲٦ 
 

 :دادم پاسخ آرام هم من كجاست؟ شما مقصد بپرسم خواستم مي شد بلند

  .برويد فرمانيه طرف به دارد امكان اگر

 .طور همين هم من .خوشوقتم خيلي هستم حامد من .بله :داد پاسخ آقا آن

 از قبل دفعه يك .بياورم در داشبرد از را آنها كند مي اذيتتان ها گل بوي اگر

 مقداري همراه به زن يك عكس كرد باز را داشبرد در بدهم پاسخ من اينكه

 را عكس كنم كمك كردم سعي من و افتاد پايين بود پرپرشده كه مريم گل

 و گرفت دستم از را عكس حامد دادم قرار جايشان سر را ها گل و برداشتم

 پرسيدم فوراً شدم كنجكاو خيلي بود زيبايي زن چه كه راستي به بوسيد

  .بود همسرم بله :داد جواب حامد است؟ همسرتان:

 پس را حرفم كه كردم سعي فشرد را حامد گلوي بغضي .... االن يعني

 از اشكي .كنم ناراحت را شما خواستم نمي من ببخشيد خيلي بگيرم

 هواي آن در و زد كنار را ماشين لرزيد دلم شد سرازير حامد شيداي چشمان

 را هايش گريه من كه خواست نمي انگار شد پياده ماشين از باراني و سرد

 ماندم ساكت هم من .ببخشيد :گفت و آمد دوباره داشت هم حق ببينم

 ديدن از و گرفت بغضم هم خودم ندارم هم دشمنم هاي اشك ديدن تحمل

 آرام را او خواست مي دلم .شدم مي دار غضه و ناراحت بسيار مردم مشكالت
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 تالش نداشتم هرگز كه برادري برادرم، آرميدن براي و خواهر يك مثل كنم

 شما شود مي :گفت من به آور بهت سكوت سكوت، كمي از پس حامد .كنم

 پشت شديم جا جابه سريعاً نيست خوب اصالً حالم من بنشينيد فرمان پشت

 خداي آه بود زيبا عكس آن و حامد پيش حواسم تمام ولي نشستم فرمان

 بوسيد را عكس دوباره حامد درخشيد مي عكس در فرشته يك همانند من

 مريم هاي گل الي البه را آن و انداخت عكس چشم در چشم عميق نگاهي

  .داد قرار

 بداني خواهي مي :بود اين حامد پاسخ !بپرسم؟ سؤال يك شه مي ببخشيد

 راحت اگر البته بدانم دارم دوست من بله دارد؟ من با نسبتي چه عكس اين

 جان طلب وجودش از و كشيد جانش اعماق از عميق نفسي حامد .باشيد

 .كند بيان دوباره را كند مي سنگيني صورتش در كه غمي آن بتواند تا كرد

 فوت بود توراه بچه اون هم و مريم كه شه مي سالي يك .است همسرم

  .كردند

 واقعاً من .نگفت چيزي ديگر و دوخت كنارش ي شيشه به را نگاهش

 .نداشتم بدي قصد خدا به .شدم شما ي دوباره ناراحتي باعث كه متأسفم

 كه خواستم حامد از من و شديم فرمانيه نزديك .نداره اشكال :گفت حامد
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 چشمانم به نگاهي حامد بنشيند من جاي به او كنم توقف ها نزديكي همين

 حركت دوباره ندارم كاري من برو روي مي كه كجا هر تا :گفت و دوخت

 جلوي رفتم بود داده را آدرسش آيدين كه خياباني سمت به و كردم

 با كه شد خوشحال خيلي هم او كردم تشكر بسيار حامد از ايستادم آپارتمان

 هنوز خدايا :آمد جمله يك ذهنم در حامد رفتن از پس .شده آشنا من

 .شوند مي پيدا هم حامد عظمت و شكوه به هاي انسان

 . كرد مي شماري لحظه آمدنم براي انگار كرد باز را در دفعه يك آيدين

 حتي شدم وارد خالي دست بخرم گل سبد يك كه بود رفته يادم حتي

 گل .داد پاسخ لبخند با آيدين و كردم سالم كشيدم مي خجالت هم خودم

 كرد تقديم من به تر تمام هرچه شكوه با را آن بود دستانش در قرمزي رز

 زده خجالت خيلي. بود بسته ريشه او عشق جانم اعماق در و كردم بويش

 دست آوردم مي شما براي بايست مي من ببخشيد خدا رو تو :گفتم و بودم

 كنار چاي به مرا بود ها حرف اين از بزرگوارتر خيلي آيدين .آمدم خالي

  .كرد دعوت شومينه

 هيچ كنم مي سير بهشت در انگار بينم مي هايي نقاشي چه من خداي واي

 و ها خالقيت اين تمام بودم نديده عظمت و شكوه همه اين با گالري گاه



 يادگار عشق
 

۲۹ 
 

 خيلي آيدين شدم متوجه كه بود اطراف به نگاهم .بود او درون استعدادها

 سخت بسيار كردنش وصف كند مي نگاهم عاشقانه و معصومانه است وقت

 زده زل بهم طوري اين كه بودم نديده را كس هيچ لحظه اين تا من و است

 حاال و بودم ديده ها فيلم در فقط .عشق روي از بلكه هوس روي از نه باشد

 ادب رسم به آيدين از و شدم بلند .بود افتاده اتفاق من براي واقعيت در

  .پذيرفت ميل با هم او و ببينم نزديك از را تابلوهايش كه كردم تقاضا

 در احساساتش از و داد مي توضيحاتي آيدين كردم مي نگاه كه را كدام هر

 به رو تابلوها كردن نگاه از پس گفت سخن تابلو كشيدن هنگام لحظه آن

 من كنيد مي نگاه من به عميق قدر اين چرا :پرسيدم او از و كرده آيدين

 االن من گذرد مي ما آشنايي از روز چند مگر فهمم نمي را ها نگاه اين دليل

 باشم زده سري شما گالري به خواستم مي كه هستم اينجا دليل اين به فقط

 درس خصوصي را من بشود اگر و دارم وافري عالقه نقاشي به چون .همين

 و شدم دستپاچه واقعاً من كه كنيد مي نگاه من به قدر آن شما ولي بدهيد

  .بگويم چه دانم نمي

 او تواضع اين از .ببخشيد :گفت و داد نشان آرامي و مليح لبخندي آيدين

 براي و كردم جور و جمع را خودم نياوردم خود روي به ولي كشيدم خجالت
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۳۰ 
 

 خواهيد مي زودي اين به :گفت آيدين برداشتم را كيفم شدم آماده رفتن

 كار وجه هيچ به نه .ندارم منظوري واقعاً ؟من كردم ناراحت را شما برويد

 مراحم شما كنم مي خواهش نه .شوم مي مزاحمتان دوباره بروم بايد دارم

 درس خصوصي براي .بياييد اينجا توانيد مي بخواهيد كه وقت هر هستيد

 شما به ساعت 2 يا 1 روز در توانم مي باشيد مايل اگر هم نقاشي دادن

 با حتماً ارزشمنده من براي واقعاً اين ممنونم :گفت شقايق .دهم آموزش

 نه ولي ام كرده كار كمي هم قبالً دارم رو وسايلش تمام گيرم مي تماس شما

 از بيشتر .دهيد آموزش من به شما كه خواهم مي االن ولي اي حرفه طور به

 جان نوش .ممنونم هم چاي خاطر به خداحافظ فعالً شوم نمي مزاحم اين

 لب زير /عزيزم شقايق .بست را در .خانم شقايق خداحافظ كنم مي خواهش

 قرار وجودش در خداوند كه را عشقي كه خواست مي دلش و كرد مي زمزمه

 .كنم رفتار بهتر كنم مي سعي بعدي قرار براي ولي .ببيند دوباره را داده

 دلم درياي به دست .سوختم دوباره يار فراق در و كشيد پر عشقم هاي شعله

 را جايشان عاشقانه هاي ترانه شود مي سياه من غمگين وجود از زنم مي كه

 ناتوان و ضعيف هايم دست برابر در چشمم و سپردند سوزناك هاي ناله به

 يك نوشيدن به را عشق شيرين شهد انگار بستم رويش به را خود من .است
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۳۱ 
 

 نيابد پايان تا كه جدايي اين براي شكست دلم ستون و زدم پس غصه جرعه

 . شد نخواهد خوشنود دلم

 چگونه و رسد فرا نامعلوم روز آن تا كنم سرگرم را خود توانم مي چگونه دگر

 فصل. است كرده عبث طور اين مرا زمانه نقاش كه ببرم نقاشي به دست

 تو با خزان فصل دلواپسي، و رنج فصل مبهوت، و سرد فصل نامعلوم، و تاريك

 كني خيس را او و بباري من عشق سر به را خود باران اگر {پاييز }اي هستم

 او فراغ در و شيداست برايش دلم كه آمده من خاطر به گيرد مي دلم

 كنند مي گريه من حال به ابرها و سوزد مي آتش در كه هستم شقايقي

 ام خسته خيلي .سوزم مي همچنان دارم دانند مي كه خاطر اين به شايد

 باز شقايق .بسازم دوباره فصلي امروز خاطرات براي و بكنم استراحتي بروم

 ولي دهد اطالع آژانس يك به رفت يادش كه بود كرده هول چنان هم

 باران اين زير بزند قدم قدري خيابان در و كند باز را چترش كه داد ترجيح

 راه ي اجازه افكارم قدرت ؟انگار شده سنگين چرا من هاي قدم ها عاشقانه

 اين چرا قلبم اند، شده آب در غرق هايم لباس تمام گرفته من از را رفتن

 هستي و شده آشوب دلم بيافتد اتفاقي است قرار كه نكند زند؟ مي تند قدر



 يادگار عشق
 

۳۲ 
 

 يكدفعه كه بود باران زير خيابان در زدن قدم حال در شقايق .زوال به رو ام

  .كيست نبود معلوم كه نامعلوم، اي راننده با ايستاد خيابان كنار اتومبيلي

 مي اگزوز از دود بود روشن ماشين آن ولي شدم رد كنارش از تفاوت بي

 شدم رد تفاوت بي من .نبود راننده از اثري هيچ و سرد هواي اين در سوزاند

 مي قدم دارم چرا دانستم نمي حتي بودم شده خيره كور ي نقطه يك به و

 ولي .فرياد فرياد دهم سر فرياد داشتم دوست انگار نرفتم آژانس با چرا و زنم

 من و است شده درهم چيز همه بيند نمي مرا شنود، نمي را من كس هيچ

 من بود خوش اگر شود، خشنود او تا سپارم مي نامعلوم تقديري به را خودم

 پشتيبانم اندوه و همدمم گريه كه است اين تقدير اگر ولي كند راضي هم را

 با چون .سكوت فقط كنم، مي سكوت هم باز شوند شبم خواب زجه و ناله و

 با چون باشد قهر من با او كه چند هر كنم مي آشتي اعالم دنيا با سكوتم

 من دنياي به پا و نشود وارد ايي غريبه هر تا سازم مي محكمي دژ سكوتم

 طور همين .شود من ي گذشته از قسمتي و بگذارد خود از اثري تا نگذارد

 صداي بود ظهر از بعد 6 ساعت انداختم ساعتم به نگاهي رفتم مي داشتم كه

 چرخاندم عقب به را چشمم كمي آورد خود به را من سرم پشت اتومبيلي
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۳۳ 
 

 پايين مدت تمام و بود نرفته انگار حامد .حامد جز نبود كسي اتومبيل ديدم

 .چرا ولي بود ايستاده

 مردي  . نداشتم جوابي كه آمد مي وجود به ذهنم درون زيادي سؤاالت

 سرش باالي را چترم ايستاد باران زير روبرويم آبي چشماني با بلند قامت

 به نگاهي گرفت من با را چتر حامد شديد؟ پياده چرا شديد خيس .گرفتم

 من به كه كند مي را كارها اين چرا شد نمي باورم اصالً انداختم دستش

 بروم؟ كه كجا هر تا .برويدبرسانم كه كجا هر تا را شما  دارم دوست :گفت

 حتي داد سر لبخندي و زد هم بر را اش آبي چشمان دنيا؟ آخر تا حتي .بله

 .بزنم قدم دارم دوست .شم نمي مزاحم من ولي ممنونم خيلي .دنيا آخر تا

  .باشه گفتم و كردم تأملي .شوم مي همراه شما با هم من بزنيم قدم باشه

 گذشته از حامد زديم مي قدم ها عاشقانه كوچه اين در باران زير حامد و من

 چرا كه بود تعجب جاي برايم خيلي دادم مي گوش زد مي حرف اش

 عاشق تواند مي فردي همچين آيا داده دست از زودي اين به را همسرش

 هم شايد بودم خواب در انگار كردم نمي باور .شود؟ عاشق دوباره يا بماند؟

 درونم چيزي يك .اوج در برد مي نهايت بي تا مرا كه شيرين رويايي در

 از بايست مي من و كند رشد ترسيدم مي كه همان گرفت مي شكل داشت



 يادگار عشق
 

۳٤ 
 

 فكر كه است عشق .عشق نام به چيزي بله باشد حواسم و كنم مراقبت آن

 آن تا دهد مي ترجيح را پرواز كه كبوتري آن مثل هستم پرواز در كردم مي

  .باالها باال

 در و آوردم نمي خود روي به ولي شدم مي حامد به عالقمند داشتم كم كم

 مجسم را حامد ي قيافه و قامت و قد ذهنم در .كردم مي پنهان را آن واقع

 خانم شما .عاشق چقدر .زيباست چقدر آمده بهشت از انگار خدايا .كردم مي

 جوان واقعاً .سالمه 32 چطور؟ شما .هستم ساله 25 .داريد سال چند

 هستم و  بوده همسرم عاشق من بله .ايد شده روبرو اتفاق اين با كه هستيد

 ام خانه در خاطراتش و ها عكس تمام كنم مي زندگي او خاطرات و ياد با

 .شقايق ببخشيد نپرسيدم؟آه را شما نام .زندست من براي هنوز مريم .است

  .بوديم شده خيس هردويمان باران زير تقريباً

 بياورم را ماشين روم مي :گفت حامد .داشتيم فاصله زياد حامد اتوميبل با

 باالي چترو كنم مي كاري همه عشق براي من ببر؟نه خودت با هم رو چتر.

 رو اتومبيل كه رفت حامد .بياورم رو ماشين روم مي نشوي خيس بگير سرت

  ترسيدم .شناختم نمي كامالً را او .رفته فرو فكر هزاران در من و بياورد

 ولي"؟ كيست نيست معلوم اصالً .باشد گفته دروغ را ها اين ي همه نكند
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۳٥ 
 

 نكنم اعتماد بهش زياد كنم مي سعي :گفتم و "دادم دلداري را خودم دوباره

 كنار سكويي روي .سپارم مي تقدير رحم بي دستان به را خودم هم باز و

 كجا .آيم مي االن جان پدر .آمد در صدا به تلفنم گوشي .نشستم رو پياده

 االن شوم سوار كه من منتظر و بود آمده حامد شدم؟ نگرانت دخترم هستي

  .شدم حامد اتومبيل سوار .هستم راه تو پدر آيم مي

 هر .چشم .ممنونم شما از برسونيد منزلمان را من لطفاً حامد آقا بود پدرم

 از نداشت جريان هايم رگ در خون رسيدم خانه به وقتي .بگيد شما چي

 شيرين كابوس يك بود كابوس مثل برايم چيز همه لرزيدم مي خود به سرما

 فكر در گذشت گونه اين من بر كه روزي به و بستم را در رفتم اتاقم به فوراً

 اين در شود مي چطور شدم مي غمگين گاهي زدم لبخندي گاهي رفتم فرو

 وجود هم شيفته دل ظاهر به و گونه اين افرادي وارونه دنياي اين و هياهو

 .آورد خود به را من مادرم صداي آمدي؟ عزيزم جان شقايق .باشند داشته

 را لباسهايم االن .اومدم االن همين نه وقته؟ خيلي .آمدم جان مادر بله

 گفت داشت كار بيرون رفته كجاست؟ بابا .شما پيش ميام كنم مي عوض

 جان مامان چشم .عزيزم بود فكرت تو خيلي بزن بهش زنگ يه .ميام شب

 هم باز .براش شده تنگ دلم خيلي هم من گيرم مي تماس باهاش االن



 يادگار عشق
 

۳٦ 
 

 كردم باز را خاطراتم دفتر كردم شروع .كنم كار چه خدايا فكر هم باز ترديد،

 و خواندم نو از دوباره را شعرهايم نوشتم بود افتاده اتفاق برايم كه را چه هر و

 :سرد فصل .شدم آماده دوباره اشعارنو نوشتن براي

 شد پيدا او ي دلبرانه و شيرين صداي     شد باز عاشقان روي به خانه مي در

                                     بودم اش خنده هق هق دنبال به جمع ميان در

 ام ليلي مجنون همان جز نبود كسي ديدم                                    

            كنم اراده آنكه بي شدم خيره چشمانش در

 گرفت سر از ام گريه بودم نزده زل هنوز                                              

    انداخت روزگار آن ياد به مرا پاييز فصل

 زدم قدم باران زير نهادم سر بر را عشق تاج كه                                       

   ام شده ديوانه كه آمد يادم بودم بارانش غناي در تا

 هستم كسي چه من كه دانند نمي ليكن خندند مي من به مردم

           گذشت سادگي به شود نمي خزان فصل از

 هستم ها فريبانه و عاشقانه ي نماينده من                                             
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۳۷ 
 

                             ماست ي سرچشمه گفتن سخن شيرين و كردن گريه

 خزان فصل هست چه گر مانم مي جا اين در                                

 

 روي بر را دستم نشست چشمانم روي بر نفر يك گرم و سنگين دستان

 مگر آمدي بود شده تنگ برات دلم عزيزم باباي :گفتم و .دادم قرار دستانش

 پدر آغوش در. اومدم االن همين عزيزم دختر بشم فدات است؟ چند ساعت

 را مادرم و بود ام زندگي ي همه پدرم" شوي مي استوارتر هم كوه از بودن

 را ها آن من كار ترين كوچك خواستم نمي "داشتم مي دوست عاشقانه

 و داشت اطالع نويسندگي و شاعري به من ي عالقه از پدرم .كند نارحت

 راهنمايي از و كرد مي تشويق بيشتر مرا شوند چاپ اشعارم كه اين براي

 .ساخت نمي بهره بي خويش هاي

 فكر در و كرد درست خودش براي ايي قهوه رسيد خانه به كه هنگامي حامد

 مريم پوستر به نگاهش بود داشتني دوست دختر واقعاً شقايق رفت امروز

 برايم مريم فشرد را گلويش بغض و نشست كاناپه روي بر اختيار بي .افتاد

 آب ها گل به تا شد بلند حامد .رفت پيشم از زود خيلي كه بود گوهري

 روز همدم آنها كند تقديم ها گلدان به  شد گرفته مريم از كه جاني و بدهد
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 از تا كرد تلفن دوستانش از يكي به كرد ساعت به نگاهي .بودند حامد شب و

 بود طراح مهندس بود ساز و ساخت در حامد كار .شود خبر با امروز كارهاي

 .داشت را معمار مهندس نقش ها شركت اجرايي كارهاي در و

 سالم .بودم درگير واقعاً بيام امروز نتونستم كه ببخشيد خوبي سالم رضا لوا

 متأسفم ؟.زدم زنگ خودت و خونه تلفن به كلي امروز خوبي؟ چطوري حامد

 كردي؟آره تكميل را ها نقشه چطوره كارها .خونه بودم گذاشته جا رو گوشي

 آوري مي فردا. هستم كجايي؟خونه االن نباش نگران مونده ديگه كمي

 .نباش فكر تو كه گفتم يارم مي حتماً آره بندازم؟ دوباره نگاهي يه شركت

 دراز كاناپه روي حامد .جان حامد خداحافظ .خداحافظ بخير شب پس باشه

 غمگين دوباره افتاد نفره 2 تخت و خواب اتاق به نگاهش هاي شعله كشيد

 مريم با زيبايي روزهاي چه شود خارج ديد از تا  كرد باال به رو را سرش شد

 ولي .اوبشود عاشق و همدم نتوانست ديگري كس هيچ مريم از غير و داشت

 قرار شقايق كالبد در را مريم روح خدا انگار .است ديگري چيز يك شقايق

 راجبش بيشتر دارم دوست بروم خواستگاريش به زودي به خواهم مي داده

 ميان در شود مي چطور است عجيبي رسم زندگي .است بهتر اين آره .بدانم

 و برگزينيم خود همسر عنوان به را نفر يك زمين كره روي بر آدم همه اين
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 برگ رقص .كنند مي تفسير گونه اين را عشق .كنيم سپري او با را عمر يك

 شعله و نحيف هاي گلبرگ روي بر باران هاي قطره ي عشوه پاييزي، هاي

 كه چند هر امور اين در كردن تدبير .سرسخت هاي چوب روي بر آتش هاي

 فراموش را اين ولي انسانيم كه باليم مي خود به و برد مي عرش تا را ما

 به همگي ها شقايق امثال يا شقايق .دارد وسيعي معناي انسانيت كه نكنيم

 كه هايي خانم دنبال به آيدين و حامد امثال و هستندعاشق مردهايي دنبال

 را خودش كلمه يك و نگاه يك با كه باشند داشته درون از عشق و نجابت

 خواهد هويدا ها آن صادق كالم از خوبي ي سرچشمه و داد خواهد نشان

 تماشا را بيرون و بايستم ها پنجره اين پشت خواهد مي دلم كه اكنون .شد

 روي از باران هاي شبنم و آورد مي ارمغان به را عشق برايم زندگي كنم

 آن با را خود كه بهتر چه چرخد مي زمانه چرخ و روند مي پايين ها شيشه

 بگذرد دنيا تالطم آن پشت و سكوت درظاهر چيز همه بگذاريم و دهيم وفق

 و سكوت فقط و سكوت سكوت، در چيز همه .باشد بهتر طوري اين شايد

 .خاموشي

 بيش را خود كه خواند مي فرا دنيايي به را ما سكوت است بهتر اينگونه آري

 نمي سكوت همه اين خداوند نبود خوب سكوت اگر بشناسيم هميشه از



 يادگار عشق
 

٤۰ 
 

 مي خود كه را آنچه و باشيم داشته اي مداخله دنيا كار در بخواهيم اگر .كرد

 .گيرد مي ما از را آن زود خيلي دنيا آوريم  دست به زود خيلي خواهيم

 ببرد منزلشان تا را او و بيايد كه گرفت تماس محسن دوستش با آيدين

 نتيجه و رفت مي دكتر پيش بايست مي كه چرا بود ناراحت و غمگين خيلي

 رنج و درد فقط برايش ويلچر روي زندگي گرفت مي را خود هاي آزمايش ي

 فقط كند آماده جراحي عمل براي را خودش بايست مي حاال و بود آورده

 مي سرزنش را خودش مرتب .بگيرد را هايش آزمايش جواب تا بود منتظر

 آن با را او نبود خودش دست ولي كرد مي نگاه شقايق به چرا كه كرد

 كه دانست مي شقايق كاش كرد مي مقايسه داشت بود كشيده كه تابلويي

 شده تنگ دلم نداشتم بدي نظر و قصد هيچ من و است ارزشمند برايم چقدر

 و سياه چشماني كنم نگاه را شقايق تابلوي و برگردم خانه به خواهم مي

 قامتي و قد و ماه قرص همچو صورتي و بلند مشكي موهاي و سرمست

 متين بسيار دختر كند زندگي شقايق با كه آنكس حال به خوش سرو همچو

 .ماند مي عاشق هميشه باشد او با كه كس هر موقر و

 كن خواب دوباره مرا ام شده تو روياي سرمست

 كن ياد دوباره مرا                ديدار آن عشق به



 يادگار عشق
 

٤۱ 
 

    ديوار يك رهگذر يك .من نيستم بيگانه

  وهميار همدم بماند تواند مي كه كسي                                             

 كن خواب دوباره مرا                     كن ياد دوباره مرا

 نداريم وقتي ديگر كه بخوان               اليزالي عشق اي

 از پس .نداشت اطالع كس هيچ خورد رقم آيدين براي كه سرنوشتي اما

 به قلبش هاي تپش صداي تشخيص دكتربراي به دادن و آزمايش گرفتن

 دكتر. نه يا برسد خود آرزوي به تواند مي كه دانست نمي رسيد مي گوش

 تواني مي هم هنوز  :گفت آيدين به آزمايش جواب ي مشاهده از پس

  .باشي داشته زندگي ي ادامه براي فرصت

 را دستش بود كنارش در هم دوستش فشرد را جوان پسر گلوي بغضي

 آيدين اصرار ولي نگويد چيزي او به كه كرد مي سعي صادقي دكتر گرفت

 ادامه براي ديگر سال 2 حدود شما راستش .شود برمال حقيقت تا شد باعث

 شما و شود معجزه كه است ممكن بين اين در البته داريد فرصت زندگي ي

 ولي ؟متأسفم آمده سرم بر باليي چه بدانم خواهم مي دكتر .بمانيد زنده

 نتوانيد حتي ديگر شود مي باعث كه ايد شده نخايي ي ضايعه به مبتال شما



 يادگار عشق
 

٤۲ 
 

 درجا اگر كه بوده شديد چنان تصادف ي ضربه مطمئناً باشيد ويلچر روي

  .است داشته همراه به را تدريجي مرگ ولي نشده مرگ به منجر

 كاري هم ما دست از داده نشان را خودش عمل از پس نخايي ي ضايعه اين

 خواهد نشان منفي واكنش جراحي مقابل در شما فقرات ستون آيد برنمي

 همه و رفت باد بر آرزوهايش تمام شد سرازير آيدين چشمان از اشكي .داد

 و بگويد چه مادرش به حال .شد آب بر نقش قشنگ ي ها نقشه آن ي

 و سرد تشكر و خداحافظي صادقي دكتر از بيايد؟ كنار اندوه اين با چگونه

 را آنها در سمت تا و شد بلند جايش از ادب ي نشانه به دكتر .شد مبهوتي

 را رهگذري هيچ انگار شد شكسته بالهايشان خيالم هاي پروانه .كرد همراهي

 بسته بر رخنه دلم از اميد و كنم نمي حس را هوا سرماي و گرما بينم نمي

 من به زندگي و گردم مي نابود و نيست شوم مي تمام ديگر من خداي .است

 عشق به كه كساني راستي خندد مي عشق به محتاج شكسته، دل و خسته

 كه هايي همان شود مي چه تكليفشان مانند مي ناكام و رسند نمي خود

 تنها شوند مي خود سرزمين از غمگين و كنند مي مهاجرت پرستوها مثل

  .كنم فكر خود ي آينده به توانم نمي حتي ديگر تابلوست همان دلخوشيم



 يادگار عشق
 

٤۳ 
 

 اما برد مي ام هميشگي منزلگاه به مرا و گرفت خواهد شقايق را تابوتم زير

 مي هنوز شدم نمي تمام كاش برم مي گور به را آن كنم كار چه را او عشق

 و بگيرم دستانم در را هايش دست و شود همسرم روزي كنم زندگي خواهم

 .دارم دوستش قدر چه بگويم

      نوشتند مهاجر پرستوي هاي بال در

 روان آب برروي كاغذ روي من عشق                                                   

 شده

       زندگي هايم دلواپسي همه اين كنار در

 شده پروا بي و رگ در خون بدون                                                    

 

        سرا اين در دارد حرف هزاران چشمانم

 چرا بروي، خواهي مي چرا كه من از پرسند نمي                                    

 مضطرب هميشه از كه مادرم. گفتم مادرم براي را ماجرا تمام خانه رسيدم

 اتاقش در الي از خودم من و كرد مي گريه شب تمام بود شده تر نگران و تر

 را سالمتي و دعا التماس خدا از و ريزد مي اشك چگونه كه بودم آن شاهد

 به و نوشتم مي داشتم را چيز همه و رفتم اتاقم به صحنه اين ديدن با داشت



 يادگار عشق
 

٤٤ 
 

 زنگ كه كردم مي نگاه زند مي حرف من با نگاهش با انگار كه شقايق تابلوي

 نگاه را گوشي .گرفتم فاصله خيالم دنياي از و آورد خود به را من موبايل

 لرزانم صداي از ترسيدم مي زيرا برندارم خواستم مي اول بود شقايق كردم

 پاسخ رسا صداي با و خوردم آبي شدم پشيمان باز ولي شود چيزي متوجه

 من ممنونم مرسي بله آيدين؟ آقا است خوب حالتان .سالم شقايق؟ بله دادم

  .بفرماييد هستم شما خدمت در

 كالس من .كنم آمادگي اعالم خصوصي كالس براي تا گرفتم تماس راستش

 براي و است شلوغ اوقات گاهي گالري چون كنم مي برگزار خانه در رو هايم

 كالس ولي كنم مي برگزار آنجا رو گروهي هاي كالس آيند مي بازديد

 شوم؟ مزاحم كجا من باشه .دارم بيشتري آرامش چون خانه در رو خصوصي

 از بعد .بياييد آدرس اين به فردا شما داريد اختيار كنم مي خواهش

 را خداوند وجود هاي نشانه انگار انداختم اطرافم به نگاهي خداحافظي

 مي نفس هنوز من شد زنده قلبم درون دوباره اميدي و كردم مي مشاهده

 .كشم

 تا رفت باشگاه به اش هميشگي عادت طبق و شد بلند خواب از صبح شقايق

 كرد نمي هم را فكرش گاه هيچ ولي بود مانده دوراهي بين او .كند ورزش



 يادگار عشق
 

٤٥ 
 

 براي بپرسد ازش كه داشت دوست خيلي باشد داشته نظري او به آيدين كه

 بازگشت حال در بود درگير فكرش باشگاه تمام نشيند مي ويلچر روي چه

 حامد نكند :گفت خود پيش كرد جلب خود به را اش توجه اتومبيلي كه بود

 را او دوستانم از خيلي االن بيايد اينجا االن او ندارم دوست اصالً واي باشد

 راه داشت مريم دوستش با شقايق .شود مي بد خيلي برايم اين بينند مي

 را صورتش خانم؟ شقايق كرد صدايش سر پشت از نفر يك كه رفت مي

 هم در را ابروهايش دوخت حامد به را نگاهش هيوا چشماني با و برگرداند

 را وقتتان لحظه چند خواهم مي بفرماييد؟ سالم .سالم .بله گفت و كشيد

 فكر اصالً من آمديد؟ اينجا چرا .وجه هيچ به اصالً :داد پاسخ شقايق .بگيرم

 همه اينجا برويد اينجا از زودتر باشيد آدمي چنين اين شما كه كردم نمي

 باشه زد هم بر را چشمانش حامد .لطفاً كنم مي خواهش .شناسند مي را من

 هر كه كرد مي مشاهده را او شدن دور و شقايق هاي قدم .روم مي چشم

 فرمان روي را سرش شد ماشين سوار شد مي دورتر و دور او از لحظه

 اشك .رفت و كرد روشن را ماشين زد را سوئيچ هميشه از نااميدتر و گذاشت

 و گذاشت نمي راحت را او اش گذشته ياد بود بريده را امانش حامد هاي

 ولي كرد مي بدخلقي هم او ببندد دل نفر يك به بود توانسته كه االن



 يادگار عشق
 

٤٦ 
 

 با را ها اشك آورد طاقت را معصومش هاي گريه و نداد دست از را اميدش

 را آرامي و دلنشين آهنگ و كرد آرام را ضبط صداي و كرد مي پاك بازويش

 جلوي توانست نمي هم باز ولي فشرد مي را گلويش بغض گذاشت خود براي

 او اگر بود جا اين مريم حداقل كاش نداشت قرار و آرام بگيرد، را هايش اشك

 دستان با بگيرد را صورتم اخمي حتي كه گذاشت نمي االن بود پيشم

 .رفتم مي ايي عاشقانه خواب به من و كرد مي نوازش را دستانم لطيفش

 كردكه تلفنش به نگاهي باز نداد اهميتي ولي شنيد را موبايلش زنگ صداي

 صداي با كرد پارك خيابان كنار بود شقايق اسم انگار بود افتاده صندلي روي

 صدات چرا .نداره اشكالي ... كه ببخشيد .حامد سالم .بله گفت آلود بغض

 .خوام مي معذرت ازت واقعاً من .نباش نگران نيست چيزي نه لرزه؟ مي

 .خوام مي معذرت ازت من آره ... كه كردم نمي فكر راستش ببخشيد

 تو ي شرمنده واقعاً من آمدم مي باشگاه در بايست نمي عزيزم ببخشيد

 عزيزم بشم فدات نه .جان حامد نيستي ناراحت ازم ديگر پس .هستم

 نمي توقف حامد هاي گريه ولي .شقايق خداحافظ .خداحافظ دارم دوستت

 چرا؟ خدايا آيند مي ها گريه اين چرا كردند مي حكايت چه از راستي كردند

 باشم خوشحال دارم دوست .كند نمي ولم چرا لعنتي بغض اين دانم نمي



 يادگار عشق
 

٤۷ 
 

 فرمان روي را سرش حامد چرا؟ ولي نيستم ناراحت عشقم از واقعاً من

 براي دلش افتاد كردن گريه به هقه هق و بلند صداي با و گذاشت ماشين

 از هم را شقايق مبادا كه كرد مي فكر اين به و بود شده تنگ اش گذشته

 .نباشد او مال و بدهد دست

 چقدر كرد مي آنها به اندوهبار نگاهي و درآورد را اش خانوادگي آلبوم شقايق

 هاي واقعه نوشتن به كرد شروع و كرد باز را خاطراتش دفتر .گذشت زود

 هيچ و كنم پرواز  خواهد مي دلم ام شده خسته ديگر همه اين از .امروز

  نباشد من مال زميني عشق

 كوشند مي عروج براي                        پروانه بال داشتن حسرت در همه

 ميرم مي مردن براي                               قهر و زمانه اين از خسته من

           هستند كه ها آشيانه هم رهگذران اين در

 سالم براي رسد نمي دستم كه                                                   

 يادم از بروي گذارم نمي كارم، شده بيهوده

 نمي بيرون لحظه يه ؟چرا هستي اتاقت توي همش چرا مادر جان شقايق

 خوام مي .مامان اومدم باشه .شده تنگ برات دلمون بابات و من ؟عزيزم آيي

 كه رو تا چند كنم تهيه رو  نقاشي وسايل  كنم خريد بازار برم بعدازظهر



 يادگار عشق
 

٤۸ 
 

 كالس برم بايد فردا خرم مي هم بوم .شده خراب هم تا چند .ندارم اصالً

 .اسمشه آيدين نقاشيه استاد نفر يك كجا؟ خصوصي كالس .خصوصي

 بايد خونه چرا .خصوصي صورت به ده مي درس خونه راستش .داره گالري

 نمايشگاه و گروهي هاي كالس شلوغه خيلي گالري تو ميگه آخه بري؟

 طور هر مادر باشه .دارم بيشتري آرامش كه خونه بذارم بايد شه نمي داريم

 در را پدرش شقايق .بابا سالم .بكن را كار همان دوني مي صالح خودت كه

 عزيزم سالم .شد خرسند بسيار پدرش بوسيد را صورتش و گرفت آغوش

 روزها اين بابا ؟راستش .ديدم رو دخترمون ما باالخره عجب چه خوبه؟ حالت

 ميري كه باشگاه .برم نقاشي خصوصي كالس خوام مي شلوغه خيلي سرم

 وارد درسام به اي لطمه كه كالس برم جوري خوام مي البته رم مي بله ؟.آره

 كمك شقايق .گلم باشه .تره مهم برام چيز همه از دانشگاه چون نكنه

 كه داشت همسري اگر كرد مي فكر و كند آماده را نهار ميز تا داد مادرش

 پدر .بود خوشبخت چقدر بود شبيه پدرش به اخالقيش خصوصيات قدر اين

 در را هايش لباس و نيامده سركار از هنوز و بود مادرش عاشق شقايق

 قلب صميم از و گرفت مي آغوش در را او كرد مي كمك مادرش به نياورده

 خيلي شما پدر .ها كنم مي حسودي كم كم دارم :گفت شقايق .پرستيد مي



 يادگار عشق
 

٤۹ 
 

 .ميرم مي نبينم را مادرت روز يك اگر من عزيزم آره .داريد دوست را مادر

 يك پدرش چيد را نهار ميز شقايق كه آن از پس .حرفيه چه اين نكنه خدا

 به سپس رساند مي را ها آن عشق نهايت كه گرفت همسرش گونه از بوسه

 زنگ شقايق موبايل ناگهان . خوردن غذا به كردند شروع و آمد سفره سوي

 كسي شد؟ سبز راهت سر بود كي امروز كلك سالم .بود دوستش .خورد

 نيم زير اي كاسه دونم مي كه من .ناقال نزن راه اون به رو خودت .نبود

 بابا باشه .شناختم نمي رو آقا اون من شادي گي مي چي خدا به نه .كاسته

 نهار داشتم .مزاحم هيچي كني؟ مي كار چي حاال .كن ولش اصالً تسليم

 بعدازظهر .فضول شادي خداحافظ .خداحافظ بابا باشه خب .خوردم مي

 رفتن براي و پوشيد را خود كاله و پالتو شقايق و رسيد راه از پاييزي قشنگ

 دقايق ديدار لحظه رسيدن براي و بود فردا منتظر آيدين .شد آماده بازار به

 بسيار كه هم مادرش و كرد جور و جمع را اتاقش وسايل .شمرد مي را

 نشان كمتر را خودش كرد مي سعي رسيد مي نظر به غمگين و ناراحت

 كرد مي تميز را اتاق تمام اشتياق با آيدين .ببرد بويي پسرش مبادا تا بدهد

 جواب .كشيد رويش و سر به دستي كرد نگاه آينه جلوي را وخودش

 با گذاشت كشو درون و برداشت ميز روي از بود گرفته ديروز كه را آزمايشي



 يادگار عشق
 

٥۰ 
 

 يه پسرم؟ هست كي. داريم مهمان فردا مامان :گفت مادرش به بلند صداي

  .پسرم باشه .مياد خصوصي كالس براي شقايق اسم به خانمي دختر

 كنار پرده پشت را آن كرد دور به نظر از و برداشت را شقايق تابلوي آيدين

 يه و كرد تميز را وسايلش تمام .ببيند را آن شقايق مبادا تا داد قرار ديوار

 فردا كه گرفت تماس محسن .بياورند برايش تا داد سفارش هم وسيله تعداد

 من باش جا همان خودت بيايم توانم نمي نه بزند؟ گالري به سري حتماً

 خودت مراقب باشه .كنم كنسل را كالسم تونم نمي دارم خصوصي شاگرد

 .آيدين باش

 فصل فصل، حاال؟ چرا اما كند مي جلب را توجهم پرستوها كوچ صداي

 /پاييزي برگ انبوه ميان در گل يك تبسم از فصلي دلدادگي، فصل عاشقي،

 تو به .بنشينم خيال نسيم بال بر خواهم مي من .كنند مي كوچ چرا پس

 .تو خيال در جنگد مي كه كسي هستم من تو، عاشق هستم من آري بگويم

 دلنشين صداي اي تو ساقه، روي بر شبنم اي تو پروانه، بال و پر اي تو

 در كه جا همان به ببر خود با مرا .دلتنگي هاي كوچه يادآور اي تو قناري،

 در كه ستايم مي خواهم، مي را تو لحظه اين از من .ايست نشانه قلبت عمق

 يك است ممكن كه مني با بمان من با فقط .تنهاتريني تو باشي كه كجا هر
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 مي را خانه مي كه مني با شوم نمي دلگير تو از كه مني با نباشم لحظه

 ... من با فقط باش من با تو .شناسم مي را عشاق ي خنده صداي شناسم،

و خاطره  كافيست هستي كنارم در تو كه هايي لحظه براي نگاه عاشقانه يك

 .نبر ياد از را من زندگي اي تو وآن را تا ابد نگه ميدارم 

 يك براي است تبسمي زندگي .زيستن هم كنار براي ايست بهانه زندگي

 و رود يك مانند جريانيست زندگي .خشم برابر در سكوت فقط زندگي .درد

 .سرنوشت غروب تا عشق طلوع از .طلوع يك براي سرآغازيست زندگي

 و لبانم بر اي خنده اي قلبم ناجي اي و هايم رگ در جاري اي دارم دوستت

 مي را تو جا هر لحظه هر .مني با كه انديشم مي تو به .ذهنم آمد سر اي

 ي زيبا هاي نغمه از و شنوم مي را تو صداي من .كنم مي فكر تو به و بينم

 عمر گذر براي و بسته نقش ذهنم درون تيزيبا رخ عكس .برم مي لذت تو

 .هستي زيبايم زندگي يادگار اما باشد كوتاه عمرم چه گر طلبم مي را تو تنها

 در دلم .پشيمانيست و زار در عشق دوري از دلم .دهد مي سر ندا شقايق

 .آيد مي كوچه صداي .نشدنيست فراموش ايي الله گل زرد برگهاي ميان

 شود نمي بست بن انتهايش در باشي تو كه تا .عشق شميم از پر ي كوچه

 را عطرت بوي هنوز كه هستي شكوفه درختان اين ميان در تو .هرگز
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 با را خاليت جاي نباشي اگر فردا .كبود ياس از لباني با كنم مي استشمام

 و بافم مي را پيراهنت پود و تار مهتاب طراوت با .كنم مي مزين اقاقيها بوي

 هم كبوترها با تا خوانم مي عاشقانه و عارفانه بلند بلند خيال احساس اوج در

 و رقص بركه اين كنار مهتاب نور زير بگشايي اميد ي پنجره و شوي النه

 يادم از هرگز تو .كني خانمان بي و مست را همه و سردهي عاشقانه پايكوبي

 خواهد جدا من از را تو سرنوشت دست دانم مي كه چنان آن رفت نخواهي

 با .شقايق از تر داغ و بود عسل زهر از تر تلخ ام چشيده را روز آن من .كرد

 آغوش از روحم ولي باشد زمين روي بر جسمم شايد كه كنم مي عروج تو

 زمين روي بر اگر. شدم رويايت درگير كه هستي ايي فرشته تو نشود توجدا

 من وجود و قلب در آمدن رسالتت بلكه نيست آدميان خاطر به روي مي راه

 تو بعد به اين از و توست براي دلم كه دانم مي تو مديون را آشنايي اين است

  .نفسم هم هستي

 هستي مريم هاي گل گلبرگ تو                    رودخانه درون جاري مثل

 هستي من مال چنان هم ولي             زمين روي از شدي جدا چه گر

 بلكه بشنود و ببيند            را تو كه نيست، زميني عشق اين

 بده خورشيد به را جايت                     آمدي هفتم آسمان از تو
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 به .كند مي تو آغوش هم را من قلب كه است كسي همان تو روي خالق

 بودن سنگ از تو .پوشاند مي شقايق با را پيكرت وحشي هاي گل عطر جاي

 هستي ياس برگ نازكاي به كه آموختم تو از من ايي آموخته را صبوري فقط

 است بهشت هاي باغ درون عسل شهد از تر بخش لذت شيريني اين و

 هر آيي مي كه اي خلوتم در گذري كني مي كه اي .عاشقانه و جاودانه

 چشمانم جلوي لحظه

      نفس مثل جا همه هستي كه اي

 قفس اين دورن حتي تو به بالم مي كه اي

    نكن فراموش قسم ها شقايق به را تو

 نگذار تنهايم مواج درياي در شدي كه هم كشتي همسفر                         

 بوسه و .ريزم پايت به كه است كم عشق .كنم آرزو تا است كم آرزو برايت

 با را هايم لحظه و نامت با را روزها و يادت با را شبها .كنم نثارت كه تر كم

 .كنم مي گذر عطرت

 كنارش در ديگر كه مريم عشق بين بود شده هميشه از تر غمگين حامد

 كار دماغ و دل نه .بود مانده نه يا خواهد مي را او داند نمي كه شقايق و نبود

 بودند تماس در او با چه هر برود كار سر كه خواست مي نه و داشت را كردن
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 او به شركت از و دوستانش جانب از هم متعددي هاي پيغام. داد نمي جواب

 خيره سقف به و كشيد دراز كاناپه روي .بود توجه بي كامالً حامد كه شد مي

 تنهام چرا مريم .بشم فدات ؟.شدي دلگير چرا عزيزم جان حامد .شد

 دلم .ببر خودت با هم رو من خدا رو تو پيشت بيام خواهم مي گذاشتي،

 تر نزديك مريم .بشنوم رو صدات داشتم دوست چقدر شده ذره يك برات

 يك و باشي بايد تو ولي بشم فدات گرفته دلت كه دونم مي جان حامد .آمد

 رو تو .دربياري تنهايي از رو شكسته و غمگين و ناراحت خيلي بعدها كه نفر

 و گشت پنهان حامد ديد از مريم ناگهان ؟.من ولي .باش خودت مواظب خدا

 زدن زجه به شروع رفتي كجا نرو، مريم، زد اشكبارفرياد چشماني با حامد

 از بايد رو كي  گفت؟ چي مريم :گفت آمد زود خيلي خودش به ولي كرد

 جايش از سرعت به حامد. نشدم متوجه خدايا آه ؟نفهميدم دربياورم تنهايي

 آينه روي بر همسرش لب رژ با رفت خواب اتاق ي آينه طرف به و شد بلند

 را او بايد تو است غمگين و ناراحت خيلي بعدها نفر يك .باشي بايد تو نوشت

 اين مبهوت و مات و نشست تخت روي بر دوباره حامد .دربياوري تنهايي از

 اين معناي زودتر چه هر خدايا گفت و برد باال طرف به را سرش. بود كلمات
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 ياري را من پس ايي بخشنده و بزرگ خودت .بده نشان من به را جمالت

 .كن

 

   ميكده اين در به گدايي همچو ام نشسته 

 دلداده و عاشق شوي بيايي شايد كه                                                  

         لحظه هر كه خواهم مي را جايي تو درون من

 باشي قلبم تسكين  آيم مي سراغت به                                            

         ريشه يك درون از ها شكفته و ها طراوت

 ميشكند من، قلب دهد سرباز به                                                

                بود تنفس براي جايي هوا

 برد خود با را آن آمد تو عطر ولي                                                 

 اينجا، در نباشي تو و باشم من كه روزي از ترسم مي خدا به ترسم، مي

 كه ديد خواهي هستم اينجا اكنون اگر اما ياد هزار با رفتي آمد سرم به همان

 شفقت كه كني راهنمايي مرا تواني مي .ندارم كنارم در را كسي تو غير

 شبانه روياي و زمستان سرد هاي برف پاييزي، هاي برگ زبانزد ومهربانيت

 سير حال در ذهنم آسمان اوج در عقابي همچو تو فكر .است گنجشكان ي
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 ام رسوايي آهنگ كه ايي لحظه تا فدايت كني شيدا را من تواني مي تو است

 .بپيچد شهر اين هاي كوچه در

 به مادرش فشرد را آيفن دكمه آيدين و زد را آيدين خانه در زنگ شقايق

 را كار اين آيدين شاگردان از يك هيچ براي كه آمد در دم استقبال نشانه

 بود داده خيلي را خانم شقايق تعريف آيدين كه آنجا از ولي كرد نمي

 گل و بوسيد را رويش شقايق ديدن با ماند جوان دختر اين منتظر مشتاقانه

 داخل بفرما خوبه؟عزيزم حالتون خانم سالم. شكفت آيدين مادر صورت

 مي كمكت خودم االن .تو بيارم را وسايلم من فقط .مرسي خوبن؟ خانوادت

 وارد حال داخل از آيدين .نكشيد زحمت شما ميارم خودم مرسي دهم؟نه

 شقايق هستيد خوب شما خوبه؟ حالتون آيدين آقا سالم، .سالم .شد راهرو

 آنجا توانيد مي راهروست انتهاي من اتاق بفرماييد آمديد خوش .خانم

 بس ديگر كه كرد مادرش به ايي اشاره آيدين .مرسي چشم .شويد مستقر

 و در به نگاهي شد آيدين اتاق وارد شقايق.كرده روي زياده خيلي است

 شما به بايد راستش راستش، .درآورد شاخ تعجب از كرد زمين روي ديوارو

 كشيديد خودتون رو تابلوها اين .باوره غيرقابل قشنگن خيلي گفت احسن

 اين عشقم تنها من .پيداست تابلوها اين تمام از عشق .خودم .تنها .؟بله



 يادگار عشق
 

٥۷ 
 

 كودكان صرف رو آورم مي دست به راه اين از كه پولي مقدار كه است

 اهللا انشا .نفروختم را تابلوها اين از بسياري هنوز بكنم ايي مؤسسه نيازمند

 تابلو؟ كدوم .آيدين آقا خواهم مي را تابلو آن من. ميرن فروش به همشون

 همان خانم؟ شقايق گوييد مي را كدوم آورد جلو طرف به را ويلچر آيدين

 مال االن از تابلو اين .دارد كوزه در آب كه روستايي دختر آن. ديگه تابلو

 كرد آيدين به متعجبانه نگاهي شد هم در شقايق ابروهاي .است خودتان

 بعد .بگيريد را اش هزينه بايد ولي .ميگم راست كه البته گوييد؟ مي راست

 اش هزينه كه دارم دوست من: گفت آيدين قيمت سر بر زدن چونه كلي از

 من تا بدهيد من به را مؤسسه اين آدرس ميشه .شود نيازمند كودكان صرف

 .دهم مي را آدرس شما به وقت آخر چشم !شوم؟ سهيم خير كار اين در هم

 خودشان ي خانه اتاق در كرد مي فكر انگار كه بود راحت قدر آن شقايق

 آرامشي .كرد نمي هم خجالت احساس نبود مضطرب و نگران اصالً .است

 خودش براي بود نكرده حس را آن وقت هيچ كه بود فرما حكم قلبش درون

 شقايق و كشيدن بوم روي را طرحي كرد شروع آيدين بود تعجب جاي هم

 بقيه كرد شروع استادانه و ماهرانه چطور كه كرد مي كنكاش را آيدين دست

 ياد را ها رنگ تركيب از بسياري او به و كرد واگذار شقايق به را خطوط ي
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 به نگاهي اتاق در الي از بود متين بسيار و باتجربه زني كه آيدين مادر داد

 پسرم چقدر شود من عروس دختر اين اگر كه :گفت و كرد اتاق درون

 .شود مي خوشحال

 يك غريب روزگار اين پس در كه شده غيرممكن جدايي خون و آتش ميان

 كه كوير زندان در خموش هاي شمع آهاي .شده تنها و كس بي ساده دل

 به خودت خدايا .آبي تكه يك برساني كه منتظرم من هستيد، شعله ي تشنه

 پيشم از زود خيلي قراره اگر نيست دنيا اين به عمرش اگر كن كمك پسرم

 خدا اي .باشد خشنود و راضي پسرم تا بنداز شقايق دل به رو آيدين مهر بره

 زيارت بروم بيافتد اتفاق اين اگر كه ام كرده نذر خدايا .تو رضاي به ام راضي

 با آيدين ساعت دو حدود .كن رحم ام بچه به خودت خدايا )عا(رض امام

 زحمت .مرسي .آيدين آقا نباشيد خسته. كرد كار نقاشي شقايق

 فكر در لحظه يك آيدين .نباشيد خسته هم شما كنم مي كشيديد؟خواهش

 از شقايق .كند جمع را وسايلش تر راحت شقايق تا شد خارج اتاق از .رفت

 و برداشت بود شقايق مدنظر كه را تابلويي بالفاصله آيدين و آمد بيرون اتاق

 دست واي .شما مال اين بالوفا الوعده بفرماييد آورد جوان دختر طرف به

 من به زيادي شما كنم فكر اما كنم مي تشكر شما از واقعاً من نكند درد شما
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 اگر يا بدهم خير امور در را كارهايم دارم دوست من !آيدين؟ آقا داريد لطف

 جاي كه شما .بدهم ايي هزينه و ريا بدون آيد مي خوشش آنها از واقعاً كسي

 برم مي را هديه اين ممنونم شما از بازم .كرد زمزمه لب زير داريد خود

 .نويسم مي االن ؟باشه بدهيد من به را مؤسسه آدرس رفت يادتان راستي

 خسته دخترم .بنويسد را آدرس آيدين تا درآورد را كاغذ و خودكار شقايق

 افتخار شما به بايد واقعاً .مچكرم خانم مرسي /بود آيدين مادر صداي نباشي

 .داري لطف تو دخترم ممنونم ازت .داريد هنرمندي پسر همچين كه كرد

 شما از بازم ممنونم .است مؤسسه آدرس اين خانم شقايق بفرماييد

 كنم مي اس ام اس رو بعدي كالس روز و ساعت شما براي من .سپاسگزارم

 كه شد ماشين سوار شقايق .سلطاني خانم خداحافظ .خداحافظ فعالً باشه

 شده تموم كالسم االن بابا كجايي؟سالم دخترم سالم .گرفت تماس پدرش

 سويچ شقايق .سالمت به برويد بابا باشه .بيرون رفتيم مادرت و من چطور؟

 بغضي كرد مي نظاره را او پنجره ي گوشه از آيدين و كرد حركت و زد را

 ما آنكه بي و گذرد مي زود زندگي و لحظات چقدر فشرد را گلويش سخت

 است زماني آن لحظه ترين تلخ .انتظار و تنهايي به ايم شده محكوم بخواهيم

 شيرين اما خواهي مي را او تو كه نداند او و باشي داشته دوست را كسي كه
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 و كشي هندوستان جور بايد ولي رسي مي خود عشق به تو كه است زماني

 فايده بازم كني مي مشغول دل چيز هزار با را خودت .بماني منتظر و منتظر

 به ديدنش با قلبت كه است كسي درگير ذهنت ي گوشه كه وقتي ندارد ايي

 .افتد مي تپش

 با شود نمي زمستاني هرگز دلش كه ام كرده ياري طلب عمرم بهار براي

 ام بينايي .گذرد مي وصال از سال ساليان اگرچه زند مي صدا را من اشتياق

 خاطر به دارند جان هايم دست و مانده من با كه اوست چشمان مديون

 .خاطره يك بود نگاه يك فقط دلدادگي و عاشقي بين مرز .او موهاي لمس

 جان عمق از و بكشم را تابلو زيباترين تا داد قرار وجودم در خدا كه نگاه يك

 رها مرا هرگز زده خيمه وجودم در تو عشق .بالم مي خودم به و كنم تنفس

 مال تو دستان كه خواسته طور اين گيتي ي آفريننده كه دانم مي كند نمي

 بيدار هرگز و بخوابم همچنان خواهم مي هستم خواب در اگر. باشد من

 جهانيان تمام كه بزنم فرياد خواهم مي است اين حقيقت اگر ولي نشوم

 نگاه آن پس در قلبت درون كه خواهم مي را عشقي آن تو از من بفهمند

 از واالتر عشق قدرت اما ندهي نشان را آن هرگز شايد و اي كرده پنهانش

 .كرد پنهان شود نمي را آن گاه هيچ ولي نخواهيم هم خود اگر اينهاست
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٦۱ 
 

 گذاشتي جا اينجا را خوشت عطر اكنون كه تويي توست درگير من ذهن

 .است ام زندگي اول نقش و داده قرار من راه سر بر خداوند كه ايي فرشته

 يك به محتاج مجنون من به كه نباشد كسي بازار آشفته اين در حتي اگر

 مقابل در تو ولي بمانم تشنه كه ام راضي بنوشم تا بدهد آبي آب، قطره

 ام معشوقه كه بداني تا فرستم مي آسمان به را خود روح باشي ديدگانم

 آن من جرم .گرفته جان كه توست وجود با خاكي جسم اين و هستي

 ي بهانه به شب هر نمازم مهر ياقوت و شده جانم گوهر كه است عشقي

 ديدم نمي را تو هرگز كاش اي كه دهم مي سر شكايت و گله خدا، با گفتار

 بود كافي تابلو درون تو رخسار همان نشوم تو ي خانه در گداي گونه اين كه

 اي اما شود نمي عاشق هرگز كه ببالم آن به و كنم تكيه خودم ي اراده به كه

 صداي از پروانه و گل از پر باغي از بهشت درون از آمدي تو رخ، صاحب

 بيمارم اگر بده شفا مرا .عاشقي جان عمق و درون از دلدادگي هاي كوچه

 دوباره مرا ام فرسوده و پير اگر و كن نثارم را عشقت از ايي جرعه عاشقم اگر

 بلكه تا بزنم تفالي آورم پناه شيراز ي خواجه به خواهم مي امشب .كن جوان

 رها مرا اندكي تحمل و صبر ي نشانه به و گيرد آرام من ي سوخته جگر اين

 .كند
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٦۲ 
 

 مپرس كه ام چشيده هجري زهر               مپرس كه ام كشيده عشقي درد

 ماه ي نشانه به را خود حرير لباس شب تاريكي در كه اي من، ساقي اي

 .هستم تو با دادي نشانم

 تختش روي اختيار بي داد قرار اتاق ي گوشه را وسايل رسيد خانه به شقايق

 بودند شده اش زندگي وارد زيادي افراد بود مشغول كامالً ذهنش كشيد دراز

 نمي زيرا بود مانده باقي جوان دختر قلب در آنها ردپاي فقط و رفتند و

 از خاطره، دنيا يك و ماند او .ماند خواهد او با كسي چه براستي كه دانست

 كامالً و رهگذري ولي كردند مي عالقه ابراز او به روزي شايد كه افرادي

 كاش كرد مي آرزو .كرد نواختن به شروع و برداشت را ويولن شقايق .اتفاقي

 سوز صداي .باشد رويا برايش چيز همه و برود فرو عميق خواب يك به

 از اشك و داد مي ادامه نواختن به بود كرده احاطه را خانه همه ويولنش

 ولي دانست نمي هم را آن دليل حتي شد مي سرازير ناخودآگاه چشمانش

 نامعلوم، سرنوشتي اوست سرنوشت آهنگ ساز، اين گويي داد ادامه  باز

 بخواهد اينكه بدون و كشاند مي جلو به را او كه خداوند سوي از تقديري

 مسئول خودش داشت دوست هميشه بود سپرده روزگار دست به را خودش

 گردون چرخ خواست نمي طور اين زمانه دست ولي باشد خودش سرنوشت
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٦۳ 
 

 بعضي خودش اينكه بدون آدم و چرخد نمي ها انسان ما وفق بر هميشه

 به نامعلومي طرز به را آنها يا و دهد مي دست از را آنها يا بخواهد را چيزها

 بزن رقم برايم را تقديري مرتبه بزرگ خداوند اي كائنات اي .آورد مي دست

  .بكشم عذاب كمتر گيتي اين در حداقل كه

 و لبخند به من وجود به من به كه هايي انسان و بمانم كه كن كمكم

 زخم براي باشم مرهمي شايد تا بكشانم طرفم به را دارند احتياج مهربانيم

 دستش در سازش رفت فرو خواب به ولنيو نواختن با شقايق .آمين هايشان

 .گرفت خوابش بود شده خسته ديگر و ماند

 بالم مي خود به ره اين دلشده من         گويم مي دگر بار و ام گفته بارها

 مي بگو گفت ازل استاد آنچه      اند داشته صفتم طوطي آينده پس در

 گويم

 دل اي باش همراهم بيا .تو همسفر من هستي تنها تو كن صدايم كن صدايم

 مي هديه تو به را قلبم گرماي كه دستي توست دست در من دست .عاشق

 من مال چشمانت. نگذاري تنهايم دگر كه است اين تو از دلم خواهش .دهد

 هر بمانم تو با كه خورم مي قسم بار اين .بخواهي خود آنكه بدون باشد

 وجود جز من مگر بروي هستي ناچار چرا .بگويم تو عشق از لحظه هر لحظه
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٦٤ 
 

 زندگي اين نيست افسانه نيست، داستان نيست قصه اين ام خواسته چه تو

 .گرفت خواهد شكل تو با كه است حقيقي

        تنهايي به گذر اين در است سال ساليان

 ام كشيده دوش به را غمي بار                                                        

                  عادت روي از نه ناخواسته

 گرفتم فاصله زيادي هاي انسان از                                                     

         گذشتند ها قرن ماهها و ماهها همچو روزها

 گذرگاه تنگ اين در من و                                                          

 ام نشسته انتظار به نور بدون                               

 سرنوشت يا است مالقات ساعت            اين بپرسم او از تا نميگذرد عابري

 عشق بدون ندگيز                            ست حق سياهي اينجا

 چنگ پاهايش بر و بود زده زانو كرد مي ناله و ريخت مي اشك مرتب شقايق

 زد لبخندي و بود ايستاده روبرويش حامد آورد باال را سرش فشارد مي

 تن به سفيدي لباس افتاد آيدين به چشمش و كرد عقب به نگاهي برگشت

 ولي. برگرد آيدين :زد فرياد. آيدين :گفت كنان گريه شقايق بود آيدين

 و شد نور در غرق و داد ادامه راهش به برگشت كرد شقايق به نگاهي آيدين
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 ولي .خدا رو تو جان آيدين بايستي؟ سرپا توني مي تو وايسا آيدين. رفت

 طول تمام كه فهميد تازه و شد بيدار خواب از يكدفعه شقايق .رفت آيدين

 گريه فقط و زد مي شدت به قلبش .نبود بيش كابوسي اين و بوده خواب روز

 .كشيد دراز دوباره نبود كس هيچ انداخت نگاهي را برش و درو كرد مي

 به شروع كنان هق هق و انداخت سرش روي را پتويش و بود ترسيده خيلي

 اتاق در شدند خانه وارد و رسيدند راه از تازه مادرش و پدر .كرد كردن گريه

 ناراحتي چرا بابا؟ شده چي شقايق زد مي داد پدرش بود باز جوان دختر

 چي جان مامان !هيچي افتاده؟ اتفاقي چه كني؟ مي گريه چرا شده ؟چيزي

 و گرفت آغوش در را پدرش شقايق. نيست چيزي ميگم هيچي عزيزم؟ شده

 .قشنگم دختر .گلم نميزارم تنهات ديگه عزيزم .ديدم بد خواب بابا :گفت

 شقايق .دخترم نكن گريه ناراحتي چرا عزيزم نباش ناراحت جان مامان

 رفت مادرش كرد مي آرامش و امنيت احساس شدت به پدرش آغوش درون

 مي نوازش را دخترش موهاي بگيرد آرام كامالً تا ماند او پيش پدرش ولي

 دوبار خودم من جان بابا .نكن گريه عزيزم باش آروم دخترم باشه .كرد

 بودن مطمئن شدم نگرانت ندادي جواب رو گوشي ولي گرفتم تماس باهات

 .خونه اومديم سريعاً افتاده برات اتفاقي
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٦٦ 
 

 دنبال به خودش عالم در و بود ور غوطه خود خواب در اينكه با شقايق

 خواب يك فقط اين كه كند قانع را خود توانست نمي گشت مي آن معناي

 اعتنا بي آيدين ؟چرا آمدند خوابم در حامد و آيدين چرا اصالً بوده معمولي

 هم ويلچر سر راستي /داشت زيبايي و نوراني ؟چقدرصورت رفت و گذاشت

 نمي روهم تصورش حتي من رفت مي راه راحت خيلي عجيب چقدر/ نبود

 انگار مانده بيداري و خواب عالم بين بود شوك در كامالً شقايق .بكنم توانم

 تصميم بود شده ارواح مثل كند تصور توانست نمي هم را خودش وجود

 و ذهني آشفتگي اين از بلكه تا مادربزرگش سرخاك برود فردا كه گرفت

 مامان سرخاك رم مي فردا من بابا مامان .كند پيدا خالصي دروني آشوب

 فكر اين به يكدفعه چرا جان مامان باشه .برم تنها دارم دوست بزرگ

 صبح فردا كنم نمي وقت بروم خواهد مي دلم مدتي نبود يكدفعه نه افتادي؟

 نداري؟ كه احتياج رو ماشين فردا بابا .نباشيد نگران اومدم دير اگر روم مي

 بازگشت اتاقش به شقايق .چشم .باش خودت مواظب فقط ببرش دخترم نه

 آرامش و سكوت تا بست هم را ها المپ و كرد روشن اتاقش در شمع تا چند

 خيره سقف به و كشيد دراز تخت روي  .شود آرام كمي بلكه كند احاطه را

 .داد مي گوش داشت آرامي ريتم كه را آهنگي و كرد روشن را موزيك شد
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٦۷ 
 

 به حتي خودش خلوت در و كند شادي و عشق از پر را وجودش كرد سعي

 دوستانش و كرد مي نصيحت را همه روزي خود كه او نكند فكر هم چيزي

 خوردند مي غبطه او منش و زيبايي به و ورزيدند مي حسادت او به گهگاه

 خود ي شيفته دل را كسي نكند مبادا است نگران رفته فرو منجالب در حاال

 داشت دوست هميشه .بدهد قرار درونش را دردي و احاطه را قلبش كند

 به و گذاشت مي احترام همه به باشد داشته دوست امكانش حد تا را ها آدم

 او به و دارد دوستش خدا كه است خاطر اين به شايد .ورزيد مي عشق همه

 خودش داد مي قرار وي راه سر را مشكلي هم اگر دارد خاصي توجه و نظر

 جوان دختر اين زيبايي و ظرافت .بود داده قرار كنارش در حلي راه هم

     بلند خواب از زود خيلي ها صبح كه شد هويدا اش خانواده براي زماني

 كرد مي شكر مرتب سفره سر بر را خدا .داد مي آب ها گلدان به و شد مي

 ي همه .نداشت تفاوتي برايش داشتند مهمان يا بودند مهماني اگر حتي

 اقوامشان در زيادي پسرهاي حتي و كردند مي تعريف او رفتار شيوه از فاميل

 مثبت جواب كدام هيچ به جوان دختر ولي كردند مي خواستگاري شقايق از

 تمام به خورشيد مثل وجودش درون گرماي بود مهربان همه با .داد نمي

 انگار داشتند دوستش و بودند احوالش جوياي همه رسيد مي اطرافيان
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٦۸ 
 

 ديگران به را بسياري هايي زيبايي تا بود آمده خداوند طرف از ايي فرشته

 داشته دوست را آن اگر است زيبايي جاي دنيا بگويد دنيا به و كند تقديم

 .همگان به بورزيم عشق و باشيم

 اين در دانم مي زيباست اين و باراني و احساس پر دانم مي درياست دلت

 .دانم مي هاست خوبي جوشان ي چشمه قلبت كه كن دعايم نوراني ايام

 خانم شقايق سالم .بود آيدين خط طرف آن در برداشت را گوشي شقايق

 !گرفتم؟ تماس بعدي كالس روز و ساعت براي هستم آيدين خوبه حالتون

 اگر بيايم كه توانم نمي فردا من راستش چطوره؟ فردا .بفرماييد سالم

 صبح؟باشه10 ساعت خوبه شنبه روز باشه بزاريد؟ شنبه روز هست امكانش

 كه وقته خيلي .خدانگهدار باشه خداحافظ مرسي .ميام حتماً نيست مشكلي

 از رفته چرا كه بينم نمي را غريبه آن ي چهره آلود مه هواي  اين از دلتنگم

 مي رازي چه از خبر غبارآلود هواي اين سرد دستان اين .شده پنهان ام ديده

 كشانده رسوايي اين به حال پريشان مرا و ايي نشسته افق آن در تو كه دهد

 از بلكه تا كشانم مي بيرون ها خاطره سرد صداي اين طنين در من ايي

 ها داشتن دوست مرز تا مرا و بگيري را دستانم بيايي سراغم به عرش

 كه همتا بي چه و باشي تو خالقش كه نگاهي آن دلنشين چه .كني همراهي
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٦۹ 
 

 تو با كه بار آن ام مانده در چه. باشي كنارم در تو ام قراري بي ي لحظه

 هديه تو به تا داده قرار زمين بر وجودش از خداوند را عشق .شدم زدني مثال

 كاغذ اين بر و كنم بنا را تو هاي زيبايي تا افتد نمي دست از قلمم .كنم

 من كه جايي آن در كاش .بنشانم را تو چشمان نقش زده يخ و سرد سفيد

 ته تا هستم و بوده تو با لحظه هر عزيزم بگويي و بيايي آيم مي سراغت به

 با تو دستان با جاريست هنوزم زندگي .هستي ته تا و قصه اين ته تا دنيا

  چرا؟ برد نمي خوابم امشب .گيرايت چشمان با و پوستت لطافت با كالمت

 هاي شعله .بفهمم را جداييتلخ  كابوس معناي تا برد نمي خوابم خدايا آه

 عاشقي پيمان خفته خاك درون هاي شقايق با و كنم تر عاشق را عشق

 .ببندم

 كس هيچ ها غريبه با ديدار ي لحظه تا حتي آشنا نام برايم بودي تو زندگي

 .ديوان گلشن اي آمدي تو تا نبود ساز دم درمانده من با

      مپرس كه چندان گله سياهش زلف از دارم

 مپرس كه سروسامان بر ام شده زو چنان كه                                         

    نكند دين و دل ترك وفا اميد به كس

 مپرس كه پشيمان كرده اين از من چنانم كه                                       
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۷۰ 
 

 اين ز بريز مي بيا ساقي شد پيرايشان مست عاشقان كه بريز مي بيا ساغي

 به بياور را ديوانه و مست من كنارم در بنشين كه بيا. سكوت در بروم عالم

 .جا اين دير و آمدي همه اين پس چرا جانا كه كنم دل و درد .نروم تا خود

 ي سورمه خط با تو ولي آورد دست به را عشاق دل شود مي خون خط با

 اين آري شدم تو خراب و مست آوردي دست به را من سياهت چشمان

 .گونه

 و خورد را صبحانه گرفت آبگرم دوش يك شد بلند خواب از شقايق زود صبح

 متكي يك و گالب و خرما برداشت سبد يك نكرد بيدار هم را مادرش

 تمام .كرد حركت زهرا بهشت سمت به و برداشت را سويچ گذاشت درونش

 كن كمكم خدايا .باشد تواند مي چه خوابش معناي كه بود اين فكرش

 در حالم چرا بدانم خواهم مي كن تعبير برايم را آن معناي و كن كمكم

 خواب در )آيدين و حامد(نفر دو آن چرا بودم سراسيمه چرا بود آشفته خواب

 خواهند ام گذشته از قسمتي يا و هستند رهگذر ها آن آيا .داشتند حضور

 كرده احاطه را زهرا بهشت اي گسترده ترافيك ولي بود صبح كه اين با .شد

  مادرجون مزار سنگ سمت به و كرد پارك را ماشين شقايق روي هر به بود

 كه كرد جلب را توجهش قبرستان قسمت آن در چيز يك اما افتاد راه به



 يادگار عشق
 

۷۱ 
 

 را بود پيري بسيار پيرمرد كه نفر يك دور ها خانم جمله از مردم از بسياري

 او نيرويي بود جالب براش خيلي پرسيدند مي را سؤاالتي ازش و بودند گرفته

 ولي كرد مي سنگيني دستش در وسايل كه وجودي با كشاند طرف آن به را

    استقبال وي از قدر اين مردم كه كند مي چكار كه بداند داشت دوست

 مردم كه ديد مي ترسيد مي بيشتر شد مي تر نزديك چه هر .كنند مي

 كاري و دادند مي بهش پولي مقدار بودند ناراحت ها بعضي يا و خوشحال

 يك از !!چيه؟ رماله كنه، مي دعا فالگيره، خدايا .داد مي انجام برايشان

 داد؟ پاسخ غريبه آن اينجا؟ خبره چه ببخشيد پرسيد بود ايستاده كه خانم،

 يا بيني پيش را ات آينده تواند مي و كند مي نگاه چشمانت به آقا اين عزيزم

 خيلي بوده حقيقت گفته كه كس هر به حاال تا كند گويي پيش اصطالح به

 شود مي چه آينده دانست نمي راستي به و بود ترسيده شقايق .جالبه كارش

 چشمانش به نگاهي پيرمرد نشست پيرمرد جلوي و زد كنار را جمعيت ولي

 و سفيد رنگش بود شده زده بهت و ترسيد مي شقايق زد لبخندي و كرد

 ولي گرفت آرام پيرمرد ترصو از لرزيدو مي صدايش بود زده يخ دستانش

 شده خشك دهانش .افتاد مي لرزه به وجودش كرد مي چشمانش به كه نگاه

 :گفت لبخند با پيشگو پيرمرد و رفتند كنار مردم گفت نمي هيچي بود
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 آينده در !چي ولي !!ولي؟ بينم مي زيبا ي فرشته يك چشمانت در دخترم

 واسطه به خدا داري دوستش خيلي كه دهي مي دست از را كسي نزديك ي

 را دارت جريحه قلب تا كند مي تقديم ايي هديه تو به مهربانت قلب اين ي

 مانده گلويش در سنگين بغضي شقايق .دهي ادامه زندگي به و كني ترميم

 نمي اينجا كاش آخر است مصيبتي چه اين كند؟ كار چه دانست نمي .بود

 به تا گرفت شقايق از پولي و كرد بلندش زحمت به ها خانم از يكي .آمدم

 خودت زياد دخترم :گفت زده بهت و جوان دختر به غريبه زن .بدهد پيرمرد

 دست عمر حرفه همه ها اين بگويد راست كه نيست معلوم نكن ناراحت را

 .نكن اذيت را خودت تو خداست

      كرد جمع را وسايلش پيرمرد شدند ناپديد مردم و غريبه زن يكباره به

 دور نظرش از پيرمرد چشمان بود شده خيره نقطه يك به شقايق برود كه

 شقايق .رفت و سرداد مليحي لبخند و كرد شقايق به نگاهي پيرمرد شد نمي

 ترسيده كامالً او .نكرد پيدايش ديگر برود پيرمرد دنبال كه آمد خودش به تا

 خودش كرد جمع را وسايل دانست نمي هم را ها صحبت اين دليل زيرا بود

 تا و داد ادامه راهش به بود نمانده بدنش در خون ديگر انگار و داد تكاني را

 وسايل رسيد مادربزرگش مزار سر وقتي كرد مي فكر فقط مادربزرگش مزار
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 سنگ به و كرد روشن را عود گذاشت مزار روي خرما مقداري كرد پهن را

 .است آمده چه براي اصالً كه بود رفته يادش انگار بود شده خيره مزار

 حقير من .جالل اي بزرگ اي بود خواهند زده بهت تو آسمان به تا ديدگان

 تو را آن .بكاهم خويش عطش از كه كنم آبي از صحبت كوير در برهنه پا

 داد فاتحه مادربزرگش مزار سر شقايق .هستم تو محتاج كه دستانم به بده

 با زن يك كرد حس كنارش را نفر يك ي سايه بود پايين سرش كه همين

 ها آن جلوي را خرما ادب ي نشانه به شقايق .نشستند كنارش در بچه يك

 خدا ممنون .كند رحمتش خدا .دخترم ممنونم خيلي :بفرماييد گرفت

 .بود مادربزرگم دخترم؟ داشت باهات نسبتي چه .بيامرزه هم را شما رفتگان

 مزار باالتر رديف يك سخته خيلي آدم عزيز دادن دست از كنه رحمتش خدا

 خدا .شد يتيم هم بچه اين دادم دستش از كه ميشه سال دو شوهرمه

 بچه وقتي و درآورد پول مقداري كرد باز را دركيفش شقايق .كنه رحمتش

 اهللا انشا دخترم نكنه درد دستت .داد مادرش به نبود حواسش غريبه زن آن

 كدوم !خاليه قبر آن :گفت غريبه زن .بده رو خواي مي كه چي هر بهت خدا

 معلوم .بله !فرماييد؟ مي رو اون آهان .مادربزرگتان طرف اون تا دو يكي؟

 و كرد زن به نگاهي شقايق .بزارند اون داخل قراره را كسي چه نيست
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 انداخت اطراف به نگاهي آمد خودش به تا .حرفش اين از بود شده متعجب

 ولي كند مي اشتباه كه كرد فكر شد بلند نبود بچه و زن آن از خبري ديگر

 خيره مادربزرگش نزديك مزار به نديد مشخصات اين با را كسي واقع در

 نگاه بود خورده گره هم به دستانش نشست دوباره ولي داشت ترس بود شده

 دور خاطرش از ايي لحظه بچه و زن و پيرمرد آن ي چهره كرد مي اطراف به

 جا جابه كمي را اش مقنعه بود بسته را گلويش راه سنگيني بغض شد نمي

 هميشه از تر آشفته و خسته بود خورده رقم برايش انگار عجيبي روز كرد

 صفحه به نگاه .آورد شقايق جسم به را روح موبايلش زنگ صداي .شد

 راه ديگه االن مياي؟ كي عزيزم سالم .سالم مامان بله :بود مادرش انداخت

 ممنونم نه .نداريد كاري چشم .باش خودت مراقب عزيزم باشه .افتم مي

  .خداحافظ عزيزم

 بود شده نوشته كه كرد دريافت پيام يك مادرش خداحافظي از پس بالفاصله

 تنها ماندن خوب و شود مي يافت تو در كه است ايي نشانه تنها بودن خوب

 يك به بود حامد طرف از .ببرم ياد از را تو توانم نمي من كه است ايي بهانه

 ببيند تا برد عقب به كمي را صورتش آمد شقايق سر باالي ايي سايه باره

 جان شقايق كني؟خوبي مي چيكار جا اين تو حامد سالم .سالم .كيست
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 دلم بگم را اومدي؟راستش چي براي اينجا كه بپرسم تو از خواستم مي اتفاقاً

 .مرسي .كنه رحمتش خدا .مادربزرگم كيه؟ مزار سنگ اين .بود گرفته

 :گفت حامد به شقايق داد شقايق مادربزرگ براي ايي فاتحه و زد زانو حامد

 و گذاشت هم روي را چشمانش داري؟ اينجا كسي اومدي چي براي تو حامد

 سر پشت رديف دقيقاً. اينجاست بيا .مريم همسرم بله داد سر تلخ لبخندي

 تصويري زيبايي مزار سنگ چه بود حامد همسر مريم قبر شقايق مادربزرگ

 زيبايي اين به همسرت واقعاً .دادند ايي فاتحه .بود مزارش سنگ روي بر هم

 بر اشك .داشت سن سال 25 فقط !بود؟ كم سنش چقدر .شقايق آره بود؟

 جان اعماق در غم و بود سنگيني فضاي فضا، بود شده چيره حامد چشمان

 كند آرزو دل در كه آن .تقديري عجب بود كرده پيدا تسلط ها آن دوي هر

 چشم حامد توست هاي خوبي درك اين از تر سخت و شود مي دلنشين چه

 يك به كرد مي مريم مزار سنگ به نگاه و بود دوخته شقايق ي چهره در

 مي تو حامد ميگم .آمد خود به دوباره شقايق سؤال با و بود شده خيره نقطه

 اطالعي .خاليه كه وقته خيلي دونم نمي كيه؟نه مال خالي قبر اين دوني

 شده كنجكاو طوري همين راستش !!پرسيدي؟ را سؤال اين چي براي ندارم

 بريم پاشو نكن مسائل اين درگير را خودت دونم نمي .كيه مال ببينم بودم
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 خدا به آره اومدي؟ اتفاقي امروز راستي .باهامه ماشين آره داري؟ ماشين.

 زود به زود دلم ميام اينجا رو هفته روزهاي اكثر معموالً من اومدم اتفاقي

 شقايق؟راستش عجيبه عجيبه؟چي خيلي .گيرم مي آروم اينجا ميشه تنگ

 و حال اينجا بيام داشتم دوست بود گرفته دلم خيلي كه بود روز چند من

 پشت از اومدم تاره نه نشدم؟ تو متوجه اومدي وقته خيلي .بشه عوض هوام

 نه !نديدي؟ رو فالگير پيرمرد يه تو گم مي حامد .شناختمت ديدمت كه سر

 كرد مي كار چي حاال .نديدم رو كسي قسم خدا به نه نديدي؟ واقعاً .نديدم

 باشه . بريم كن جمع را وسايلت پاشو .اينجا از رفت انگار آره گرفت؟ مي فال

 در بيايم بايد كجا تا و كي من ذهن در شده زنداني خاطره .ميام االن

 باشم كه ايي لحظه آن برسان تو شده جانمان تر مالل سخن ز آره .كنارت

 خدا به تر ظريف اين از  سخن راهست در پرستو ي عاشقانه كوچ .خيالت در

 را ليلي مجنون آن بمانم تو با بخواهم خودم من اگر شود مي يافت كجا در

 .دهم سر بايد را ليلي مجنون آواي .بدوانم سر بايد

 به جمعيتي هاي ناله صداي و شدند دور محل آن از حامد همراه به شقايق

 كند عبور جمعيت تا رفتند كنار هم با شقايق و حامد رسيد مي گوش

 مي نگاه را جمعيت كه طور همين كنه رحمتش خدا :گفت لب زير شقايق
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 حامد حامد .بود مردم بين در كه افتاد فالگير پيرمرد آن به چشمش كرد

 زد لبخندي دوباره جمعيت؟پيرمرد تو رفته چرا فالگيره همان آن كن نگاه

 چرا بينم؟ نمي رو كسي من .جمعيت تو رفته حامد شقايق؟ ميگي رو كدوم

 .گم مي راست خدا به ره مي داره جمعيت الي البه پيره خيلي كه هموني

 .نديدم من رو ميگي تو كه كسي خدا به عزيزم نگاهي به شقايق كرد، حامد

 را او هم مردم .كرد مي نگاه داشت را همه برسد جمعيت به تا دويد شقايق

 بود دنبالش به شقايق كه كسي ولي گرده مي كي دنبال كه كردند تماشا

 ناله .است كرده اشتباه او يا و نداشت حضور هم شايد نديد جمعيت در اصالً

 وقت يك تا مواظبش بود حامد آمد حامد طرف به نااميد و مأيوس كنان

 اشكهاي تازه .نبود كسي گفتم بهت كه من عشقم عزيزم نخورد زمين

 دارم من دونم مي دونم مي .كرد گريستن به شروع بود شده سرازير شقايق

 بريدم خدا به حامد .كنم زندگي خوام نمي اصالً .خدا به ميشم ديوونه

 نداشت را او هاي اشك تحمل بود خبر بي جا همه از كه حامد .شدم خسته

 بود شده اراده بي و حال بي شد ماشينش سوار شقايق. ريخت ها اشك و

 برايش حامد .بود مفهوم بي و گنگ برايش چيز همه كرد مي اطراف به نگاه

 حركت آره كني؟ حركت عزيزم توني مي .زد صورتش به و آورد آب كمي
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 تا هستم سرت پشت ماشينم با باشه. منتظره مادرم بروم بايد كنم مي

 خوب چقدر جان حامد ممنوم ازت .مرسي باشه نياد؟ پيش برات مشكلي

 قطعاً ديدمت نمي اينجا اگر خدا به فرستاد رو تو خدا .بودي اينجا امروز شد

 .عزيزم .هستي تو من زندگي حرفيه چه اين نكنه خدا !مردم مي

 را من آواي صداي گنجشكان آنكه بي دهم مي سر خوشبختي ترانه تو با

 و بيايند ها غريبه مبادا تا كنم مي زمزمه تو هاي گوش در فقط بشنوند

 بده منت تو را واليزال غريبانه عشق اين .كنند جدا هم از را تو و من دستان

 با روزهايم همه .است عاشق پرستوهاي حكايت قلبم درون به هايت قدم كه

 كه جاست همين و شدند باز وجودت با پروازم هاي پيله .بود گرمابخش تو

 طعم كه كساني بر آفرين آفرين .كنم مي حس انگشتانم با را آن معناي

 مجنون از اگر ليلي .كنند مي حس لبخند و عشق حضور با را زندگي خوش

 وجودش در لحظه هر يادش كه چرا دهد نمي سر فغان و ناله باشد دور به

 پرورش تا دهد مي آب او به و كند مي زندگي ايي بچه مانند و كند مي رشد

 .كسي بي روزهاي براي يابد

 را تو كه واژگاني دنبال به سلول اين در من آشناست نام برايت چشمهايم

 نميتواني كه ايي شده خيره ايتهچشم در آنقدر تو و گردم مي كنند توصيف
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 وجود با نتوان باشد خوبي جاي هم قدر چه هر بهشت كني مشاهده را من

 درك براي هستم ناتوان من كه داني مي خود تو زيرا .كرد وصف را آن تو

 هاي برگ با عشق تو وجود با ولي آري زندگيست جاي دنيا .خوبيهايت

 خواهم پيدا معنا معصوم گشته آور اين زير من و لخت، درختان پاييزي،

 باش عاشقانه بود، خاطراتم شبيه غريبه آن بگويي تا روم مي غريبانه .كرد

 در من خيال هاي لحظه معصوم ي فرشته هستي كردن سجده اليق كه

 پس تو از سخني بود نه .نيامدي تو اما هرگز تو بي زندگي نوشتم خود تابوت

 را صدايم رفتم ديگر من هستم تو با دنيا آي .هرگز تو بي بداني تا رفتم من

 چشمانم شد، خاموش صدايم شعله .بمانم توانم نمي اينجا كه شنوي مي

 ميان در سرگردان نشان و نام بي غريبه آن از اگر .نم بر سينهدستا و بسته

 و آب بي كوير كه ايي فرشته گويند چيست؟ انسان بپرسي جنگل درختان

 .كند تحمل را دريا خشكيده ي تنه و علف

 مأيوس و ساكت هستند ها آدم            محبوس سينه در دارم دل درد

 آزرده ها آن دل شود خالي دل اين                 كه گاهي برنجانمشان نكند

 حالي

  روان دريا موج بارد مي باران سوزد، مي شمع
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 آشوبي دل، نشود چشمي، بر اشك نشيند دلي، نسوزد

 كس روح فكر در    پس كرد خالي را خود روان كه هر         هستم شما با

 نبود ديگر

 .شد چه را دلدادگي شرح                 لكن شنيد كه را دل و درد

 اما بود قدمي ديوانگي تا من مرز بود او روح جا هم بود او از صحبت جا همه

 خيلي عزيزم ؟سالم اومدي باالخره .مامان سالم .نبود او مانند رهگذري هيچ

 باباتم و من. بودم نشسته خيلي بيام زود نشد دونم مي منتظرتم؟ وقته

 باشي تنها گفتيم بري تنها داشتي دوست چون ولي بوديم شده نگران خيلي

 دوباره انگار كرد مي گريه و گرفت آغوش در را مادرش شقايق" مامان .بهتره

 كه كرد مي آرامش و امنيت احساس مادرش آغوش در چنان شده متولد

 هيچي شده؟ چي شقايق دخترم ."بشود جدا او از ايي لحظه خواست نمي

 خوبم .خوبم نه نيست؟ خوب حالت چي براي آخه .گرفته خيلي دلم مامان

 باشه !باشم شما كنار در هميشه خوام مي فقط بهترم خيلي ديگه االن

 داريم دوست ما عزيزم كنه جدا وبابات من از رو تو تونه نمي هيچي دخترم

 رو من چيزي يه كنم مي فكر همش ولي مامان دونم مي .عزيزم دختر گلم

 دنيا آخر تا ما حرفيه چه اين قشنگم دختر نه !كنه مي جدا شما آغوش از
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 گونه از را دختر هاي اشك مادر .قسم بزرگ مامان روح به هستيم باهات

 دخترم .كرد هدايت اتاقش در تا را شقايق و كرد مي پاك سرخش هاي

 يه قبلش كنم مي استراحت باشه باشي؟ خسته شايد عزيزم بخواب كمي

 .خوابم مي بعد گيرم مي دوش

 ستاره آسمان شد آبي دريا گرفت معنا وجودم زندگيم به آمدي تو كه روزي

 خدا هستي زندگي ي صحنه در تو تا .هميشه از تر مهتابي شبهايم و باران

 را ام سجاده مهر .هستم اش بنده تنها من كه گويي دارد خاصي توجه من به

 .تو خلقت و آفريدن خاطر به بستانيمش تا كنم مي پهن او با نياز و راز براي

 بسته ي دريچه هزاران از من و مرا كرد صدا زد را ام خانه در عشق كه روزي

 گذار قيمت هم من و نداري قيمت .نهادم تو وجود ي عرصه به پا ترسناك و

 وجود تحسين براي من زبان و هستي پرستيدن اليق فقط تو نيستم خوبي

 اوج در مبادا كن عطا را ها خوبي عشاق همه به خدايا .ناتوان و عاجز تو

 انتظار فقط كه بماند دلشان بر حسرت فقط كه كني نااميد را ها آن عاشقي

 را سخت لحظات شمارش دليل بي كشيدن نفس فقط يا بيفتد راه دلشان به

 از خانم شقايق شد بعدازظهر چهار ساعت تقريباً .ديگري به سپردن سر براي

 حياط در به نگاهي اتاقش پنجره از زد مي  شور كمي دلش شد بلند خواب
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 از يكي سيما .كرد تر آرام را خودش دانست نمي را دلشوره اين علت انداخت

 خوب آره .بيايد منزلشان به كه گرفت تماس او با شقايق صميمي دوستان

 .باشه پيشم يكي االن داشتم دوست چقدر اتفاقاً جان سيما كني مي كاري

 تو چشم باشه !كنم مي حركت هم من كني آماده رو عصرونه چاي تو تا پس

 با و خوشگل حياط تو ترجيحاً .كنم مي آماده رو ميز هم من بيفت راه

 خداحافظ .خداحافظ فعالً .ميزارمش حياط تو ناقال باشه؟باشه صفاتون

 باشه كنارش در دوست يه مواقعي چنين هم يه تو آدم خوبه چقدر .منتظرم

 بعد ساعت يك .هستش سيما كه روشكر خدا كنه مي دلگرمي احساس

 و خوشحال هميشه مثل شوق و شور با زد را سلطاني خانه زنگ سيما

 حياط در و كرد احوالپرسي و سالم شقايق مادر با شد حياط وارد سرزنده

 تر راحت تا زارم مي تنها را دوست دو شما من :گفت شقايق مادر .نشستند

 تنهايي از راستش اومدي كه كردي كاري خوب چقدر جان سيما .باشيد

 نشنيدي مگه بودي ديوونه هم اول از كه تو ؟!ديونه .شدم مي ديوانه داشتم

 حرف دارم كي با روباش من بابا اي .ديوونه و خل دونه يه يكي گن مي كه

 هيچ خندي مي همه اين كردن مسخره و شوخي شده دنيات همه زنم مي

 دارم را خودم خاص هاي غصه  غم من چرا !نه؟ نداري انگار ايي غصه و غم
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 براشون حلي راه يه هميشه بشه دلم وارد غم كه زارم نمي وقت هيچ ولي

 كه بهتره هم تو كنم فكر بهشون شينم نمي هم زياد اصالً كنم مي پيدا

 كنارته دوستت ديوونه باش خوشحال االن بعد براي بزاري رو هات ناراحتي

 كه هستآقايي  يه راستش .دونم مي من مريضي تو ديوونه .خوب دوست يه

 يعني دنبالته !ميشناسمش كه وقته خيلي كنم مي احساس دنبالمه مرتب

 هم همسرش ميگه بينمش مي روم مي بيرون كه ها موقع اكثر يعني !چي؟

 بود؟ اونجا راستي !اومد كه مادربزرگم سرخاك رفتم امروز همين كرده فوت

 .كردم تعجب خيلي بود اونم سيما آره

 خاك تر پايين رديف يك بود زنش سرخاك بود؟ اومده چي براي جا آن

 آدم اين نظرت به تو شقايق گه مي راست يعني گي؟ مي راست .مادربزرگم

 عين يارم نمي در سر كارهايش از اصالً بگم چي راستش !نميزنه؟ مشكوك

 اش قافيه حاال .حامد چيه؟ اسمش !چيه؟ منظورش دونم نمي دنبالمه سايه

 پسر اگر شقايق نده راه بد دلت به .تيپه خوش خوبه، اش قيافه !شكليه؟ چه

 دختر تو كه داند مي حتماً داد مي نشان را خودش حتماً حاال تا بود بدي

 حاال تا را او اصالً كه من سيما داند مي كجا از آخه !هستي؟ خوبي خيلي

 تو و داشته نظر زير را تو حامد شايد نديديش حاال تا كه دانم نديدم؟مي
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 از شقايق پدر حين اين در .نكن واجور جور فكرهاي الكي نداري اطالع خود

خوب  چطوره؟ حالت خانم سيما سالم !سلطاني آقاي سالم .رسيد راه

 !بابا سالم .دخترم مرسي .نباشيد خسته .ممنونم خيلي خوبم .هستيد شما؟

 بودم خواب هيچي كرده؟ پف چشمات چرا ؟بابا چطوره حالت شقايق سالم

 !بابا بله !شقايق راستي .ممنون خيلي .بفرماييد شما داخل بروم من .حاال تا

 و نشست متعجبانه شقايق .بنشين دخترم هيچي :گفت و كرد مكثي پدرش

 من شايد شقايق ميگم .باشد افتاده اتفاقي شايد كرد مي فكر و بود سراسيمه

 خواي مي حاال خب !حرفيه چه اين بابا نه !زنه؟ نمي حرفي بابات هستم

 نيتش كه انشااهللا شدم كالفه واقعاً دانم نمي !حامد؟ آقا اين با كني چيكار

 بيكاري از عزيزم نكن مسائل اين درگير را خودت زياد هم تو باشه خير

 بروم !سيما؟ بري خواي مي كجا !بروم ديگه من .كن فكر فقط نشين

 تازه عموم زن عيادت بريم مامان با بخرم گل بايد هم راه سر از خانمان

 .بزن سر بازم سيما خداحافظ .خداحافظ باشي خوش باشه .كرده زايمان

 كردن صحبت چقدر داشت عجيبي نيروي بود كرده پيدا خوبي حس شقايق

 باشد خسته روحت واقعاً كه زماني باشد مؤثر و مفيد تواند مي دوست يك با

 آسمان به نگاهي ما ي قصه جوان دختر .كلمات بيان در ناتوان زبانت و
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 قابل كجا هيچ در كه داشت لذتي ولي بود سرد بسيار هوا كه اين با انداخت

 هزاران و درختان الي البه از گنجشكان جيك جيك صداي نيست توصيف

 اما غريب روزگاريست .نيست برايم توصيف قابل كه خلقت اين در زيبايي

 از تر ناتوان ديگر باشم هم اگر حتي اين از غير كه من من، ذهن براي آشنا

 را ها شبنم باشم زيبايت رخ گر نظاره تا كن دعوت خوابي به مرا .ام گذشته

 خودت شود مي زيباتر تو ديدن با مهتاب باشم تو هاي اشك قدردان تا نكش

 تا نده قرار لبانت بر سكوت مهر .شود مي ما حق سياهي كه نكن پنهان را

 را جانمان بي پيكر كه روزمان هر خواب از را ما و شود انداز طنين صدايت

 كه نيستي آن تو ولي شود مي تو غرق دلم كه اندك اندك .كند بيدار گرفته

 طالب من .زند مي رقم تقدير كه هستي آن تو بلكه كند مي طلب دلم

 گردون چرخ در تو كه اين از غافل ولي هستم ات خوبي هزاران و چشمانت

 ايستادي در دم چرا بابا؟ بله !شقايق دخترم .بود خواهي من قلب ناجي فقط

 شقايق .بابا رفت بله رفت؟ دوستت .يام مي االن باشه. دارم كارت داخل بيا

 من پدر نه !افتاده؟ اتفاقي نكنه شده چي بابا چيه شد خانه وارد دوان دوان

 بهت شقايق .نباش نگران تو خوبي اتفاق ولي افتاده اتفاقي يك اصالً چرا آره

 ميگم باشه !شده؟ چي بابا كرد پدر طرف به رو كرد مي نگاه مادرش به زده
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 همان آيدين عموي هستم تاج آقاي من گفت شركت آمد نفر يك امروز

 گفت راستش بابا؟ داشت چيكار خب .نقاشي كالس رفتي مي تو كه پسري

 بابا؟ گفتي چي تو .شما منزل بيايم خواستگاري براي امشب داره امكان اگر:

 امشب بله يان؟ مي امشب يعني !من پدر كرد اصرار خيلي شقايق راستش

 ديدم پارك توي اتفاقي يكبار من خب شناسي؟ مي را پسر اون تو يان؟ مي

 ببينم رفتم هم من بود اومده خوششون هم مردم و كشه مي نقاشي داره كه

 توي هم رو كالسش نقاشي كالس رفتم كه هم بعدش چطوره كارش كه

 ويلچر روي آيدين آقا  بابا .ديدم هم رو مادرش .كرد برگزار شان خانه

 پسر مياد نظر به ولي .رانندگي تصادف يك توي شده فلج پا دو از هستش

 .كشيد خجالت والدينش از و گفت لب زير را جمله اين شقايق باشه خوبي

 بهم رو چيز همه امروز عمويش دونم مي: گفت و داد تكان سري پدرش

 خيلي دونم نمي بود ساكت شقايق مادر خانمم؟ گويي مي چي تو گفته

 شقايق خود اگر البته هستش پسري چطور ببينم بايد كرد قبول كه مشكله

 اگر كرد فكر خودش پيش بود پريشان هنوز شقايق .باشد راضي و بخواهد

 نسبت نظرش چقدر آمد مي جلو مردانه و كرد مي ابراز طور همين هم حامد

 كند مي فكر هميشه كه طور همان انسان براستي .كرد مي تغيير او به
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 كه كردم نمي فكر يعني نداشتم را انتظارش اصالً .افتد نمي اتفاق برايش

 منطقي دختر تو بابا جان شقايق دخترم .بكند تقاضايي همچين آيدين

  كنم مي خواهش ازت كني برخورد احساسي كه نديدم وقت هيچ هستي

 پسري چطور ببين .دخترم باشي منطقي گذشته از بيشتر كني سعي

 بود مغاير معيارهايت و احساسات و افكار با اگر .بشنو را حرفهايش هستش

 به يكم برويم نيست بهتر عزيزم همسر سلطاني آقاي .نيست اجباري هيچ

 ؟.كنه فكر هم بيشتر برسه خودش به بره ما دختر اين بزار بابا برسيم خونه

 .بخرم شيريني و ميوه بروم هم من خانم .دخترم برو نيست موردي باشه

 .ببيند را شب تدارك تا شد داري خانه مشغول هم شقايق مادر .برو باشه

 امشب براي را لباس بهترين تا كرد باز را لباس كمد .اتاقش در رفت شقايق

 زمستان شب اولين امشب انداخت اتاقش ديواري تقويم به نگاهي بپوشد

 .كرد وداع من با زودي اين به پاييز كه شود نمي باورم است

 بود سخت هم باورش         شدن دور تو از لحظه يك

 بود شده كبود تو بي دلم كه           فهميدم ها تازگي اما

 داري ديوار كنج در شكسته بال    قناري آن از خبري راستي

 دلدادگي همه اين از خسته    سوزد مي دلم خدا به
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 آشنا كالم با گردي مي بر دانم مي اما   آسمان وسعت به دوري ازم تو

 ام مانده جا اين بيند كه ندارد طاقت   زرين ديار اين من شهر

 آسمان مني، با تو هستند شاهد    كمان رنگين همچو تو دور به همه

 تنگ دوباره سالمي براي دلم  خداحافظي براي است دير خيلي كه چند هر

 شود مي

 هايم غصه از شده تاول از پر دلم     نداند كسي تا خندم مي من

 گريه روزم و حال به كردم دعا يواشكي تو براي ام بوده من بفهمي كه روزي

 .شود نمي خالي هرگز دلم اما شده هميشه از تر خالي دستانم كني مي

 .فرداها از تر اميد بي و هميشه از تر رنگ بي .ام گذشته از تر طاقت بي ببين

 خودم هاي شعله با را تو ي سوخته جگر ندانستم كه من بر من، بر واي اي

 تا كنم مي فراهم برايت را آبي دلم سار چشمه از اكنون ام كشيده آتش به

 آرامشت سايه در را دلم اين بده قرار تو خدايا .هستم كينه بدون من بداني

 از تر خسته پاهايم .هستم احوال ظريف و دل نازك ي بنده اين من چون

 را تو نداي كنم مي فكر تر قبل به وقتي .زمونست رسواي چشمانم و هميشه

 .بيار طاقت هم باز گفتي خويش صداي آهنگ با كه شنوم مي لحظه هر
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 تو به شوم مي شرمنده كه نگير پس من از را آن تو بود هديه اگر عمر

 از ما ولي اند محبوس خويش دلخوشي در همه .كنم تقديم سياهي

 نيست آشوب شهر زندگي نيست دلباختگي شرط زندگي .گريزانيم دلخوشي

 مي اگر است ماندن براي خنديدن دنيا كار است عشق خدا به زندگي

 مي اگر زديم نمي نيرنگ عشق و خود به شود مي چه فرداها كه دانستيم

 نمي پشت ايي شكسته بال به هرگز است عمر كوتاه خانه چراغ كه دانستيم

 كن زندگي ها شكست دادن شكست براي زندگي آره كن زندگي .كرديم

 وجود از تو تواني مي تو آري ها قناري كردن دلخوش و ها قلب مداواي براي

 نياز تو هستي حقايق قلب تو هستي شاپرك لبخند تو .خدايي خود خود

 صدايم اگر هستم تو با انسان آري .ها زندگي حيات تداوم و باشي مي هستي

 است دردي سكوت اين نيست بافي خيال نيست شاعرانه اين شنوي مي را

 پشت خودت به كني پشت من به زني كنار را من اگر است اندوهناك كه

 مثل .دارم جاي تو درون در و تو از عضوي توام مثل من چون ايي كرده

 به و نشو مأيوس شكست از باش عاشقي عاشق اما دردمند هاي مسكين

 .باش عبور براي پلي دنبال
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 هاي نگاه بودند شده جمع پذيرايي اتاق در ميهمانان .فرارسيد شب باالخره

 مضطربانه و نشسته آشپزخانه در شقايق .بود خورده گره همديگر به حضار

 آقاي .كرد صحبت به شروع آيدين عموي .كرد مي نگاه نهارخوري ميز به

 از غرض مطلب اصل سر روم مي راست يك كه ببخشيد خيلي سلطاني

 غالمي به را آيدين بگذاريد ما سر بر منت و بديد افتخار اگر بود اين مزاحمت

 و خوشحال خيلي و كرده تعريف بسيار شما محسنات از راستش كنيد قبول

 لطف شما تاج آقاي ممنونم .هستم شما ميان در امروز كه وقتم خوش

 ويلچر روي كه ميشه سالي چند يك ما ي برادرزاده اين راستش .داريد

 مي فوت بودند آيدين همراه به كه تصادفي توي بيامرزشون خدا پدر هستن

 پايين را سرش خجالت از آيدين .ويلچر روي ولي ماند زنده آيدين و كنند

 به قلبش .كنند ترحم او به بقيه كه نداشت دوست شد شرمسار و انداخت

 زودتر را خود عشق خواهم مي برويد كنار زودتر ها لحظه .بود افتاده تپش

 راستش هستند؟ كاري چه مشغول االن ايشان كنيد تعريف كار از .ببينم

 از خودت بزن حرف جون عمو بگو بگويند آيدين آقا خود بديد اجازه اصالً

 بزرگ از اجازه كسب با .كند مي عمويش به نگاهي نيمه آيدين .بگو شغلت

 هاي گوش كردند اختيار سكوت همه .بفرماييد كنم مي خواهش !ها تر
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 چطور آيدين كه ببيند خواست مي و بود پذيرايي در واقع به هم شقايق

 برايم اتفاق اين كه اين از قبل من سلطاني آقاي راستش .كند مي صحبت

 نقاشي استاد و مترجم عنوان به را آموزشگاه تا چند در تدريس كار بيفتد

 جا آن و بزنم گالري يك گرفتم تصميم حادثه اين از بعد ام داده انجام

 كرد اختيار سكوت سريعاً آيدين .هستم نياز بي االن خدا شكر بشوم مشغول

 تاج آقاي پس :گفت شقايق پدر .كند صحبت زياد كه نداشت دوست

 خيلي مچكرم، كنم مي خواهش .واقعي معناي به هنرمند هستند هنرمند

 و كرد شقايق مادر ي چهره به نگاهي و زد لبخندي آيدين مادر .ممنون

 :گفت شقايق مادر .بيارن تشريف خانم دختر شود مي سلطاني خانم :گفت

 خواهي معذرت شد بلند خودش جاي سر از و جان شقايق  شقايق .حتماً بله

 .جان مادر نريختي چاي هنوز كه تو .رفت آشپزخانه طرف به و كرد كوتاهي

 بود وقت خيلي صبر و بود انتظار فقط كبوتر دو اين دل در .بريزم خودم بزار

      شقايق و گذشته از تر طاقت كم كه آيدين .بود بربسته رخت دلشان از

 گرفت ناديده را آيدين ناتواني حتي و شد مي او ي دلبسته داشت كم كم

 لحاظ از فقط كه انساني به اخالقي لحاظ از كامل انسان بود معتقد چون
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 من ببر و بگير رو چاي سيني اين مادر بيا .دارد ارجحيت است سالم ظاهري

 .باشه حواست ميام سرت پشت هم

 دلم به خوبيه پسر راستش شما؟ نظر به بود چطور آيدين فقط -مامان باشه

 لحاظ از كه كني زندگي كسي با خواهي مي مامان شقايق اما نسشت

 ندارم دوست نكن خالي را دلم توي خدا رو تو مامان ! باشه؟ ناتوان ينجسما

 ورود با .برويم بيا ببخشيد مادر باشه .بشنوم شما زبان از را ها حرف اين

 جوان پسر قلب .شدند بلند سرجايشان از ميهمانان پذيرايي داخل به شقايق

 شب آن در آرزوهايش و اميد تمام .لرزه به دلش و بود افتاده تپش به ما قصه

 حاال و  زده جوانه كه بود وقت خيلي وجودش در عشق گل .بود شده خالصه

 شقايق كه ايي لحظه .شد مي بارور گرفتن مثبت جواب و شقايق آمدن با

 و بود شده جمع آيدين چشمان در اشك گرفت آيدين جلوي را چاي سيني

 اشكش يكدفعه و انداخت وجودش گل به عشقي از پر آميز محبت نگاه

 گرفته قرار تأثير تحت حاضران تمام بود كرده بغض شقايق .شد سرازير

 .آورد آيدين براي دستمال رفت سريعاً و گذاشت ميز روي را سيني بودند

 هيچي !بگوييد؟ من به خدا رو تو آيدين شد؟آقا چي كنيد مي گريه داريد

 چيز همه كه كنم مي فكر ديدم نمي را لحظه اين هم خواب توي حتي من



 يادگار عشق
 

۹۳ 
 

 كه بود طوري آيدين هاي گريه .كنم نمي باور اصالً شوخي يك دورغه يك

 سريعاً شقايق مادر .كرد گريستن به شروع مادرش حتي شدند ناراحت همه

 .نكنيد گريه خدا رو تو تاج خانم ندارد شگون گريه: گفت ديد را اوضاع تا

 حد اين تا توانست مي چطور جوان يك كه اين از و بودند شده منقلب همه

 به بود چه هر خواستگاري ي جلسه باالخره .كردند مي تعجب باشد عاشق

 شد قرار و نكردند صحبت همديگر با كلمه يك هم پسر و دختر رسيد پايان

 با دو آن شد مي تعيين شقايق ي خانواده جانب از بعداً كه ايي جلسه طي

 البه در را عشق .تو وجود با تنها خواهم مي را زندگي .كنند صحبت همديگر

 به عشاق امشب كه بريز مي ساقي اي .تو نگاه با تنها جويم مي ها شبنم الي

 دنبال به دهند مي سر زندگي خوش آواي و اند آورده هجوم تو خانه در

 به عمويش و آيدين .برسي ها آن داد به تو بايد كه گردند مي امن پناهگاهي

 بود متين و زيبا بسيار رخي با بلند قد ميانسال زن كه آيدين مادر همراه

 را در شد خويش اتاق وارد آيدين تا كرد كمك علي عمو شدند خانه وارد

 تابلو .كرد گريستن به شروع و رفت شقايق تابلوي سراغ به سرعت به .بست

 مهربان و زيبا ي فرشته اين وجود خاطر به را خدا و چسباند خود قلب به را

 داريد .شد باز در .ميام االن عمو بله .زد را در علي عمو .گفت شكر بار هزار



 يادگار عشق
 

۹٤ 
 

 خاطر به جان عمو ممنونم خيلي .بروم بايد عمو آره جان؟ عمو رويد مي

 كنم مي خواهش .كشيديد برايم كه هايي زحمت تمام خاطر به چيز همه

 از خبري اگر باش منتظر فقط هستي خودم پسر مثل تو حرفيه چه اين عمو

 به شقايق مادر قراره .بگير تماس باهام شد سلطاني آقاي ي خانواده طرف

 .بزنه زنگ مادرت

 تو با زندگي .بودم شده خيره شقايق تابلوي به و برگشتم دوباره عمو رفتن با

 اگر .است سركش شعله همانند تو وجود در عشق .است بهشت معناي به

 .نبينم را روزگار تا شوم مي روز آن هالك بسپاري، روزگار به را دلم خواهي

 سالم .هستم شقايق سالم !بفرماييد؟ الو .بود آيدين موبايل زنگ صداي

 آيدين آقاي !بفرماييد .ممنون خيلي خوبم چطوره؟ حالتان خانم شقايق

 ميگذره چقدر مگه آخه آمديد من خواستگاري به كه كرديد فكر چي شما

 كه گرفتيد تصميم زود خيلي نشده ماه 2 هنوز شناسيد؟ مي را من شما كه

 حرف شما با بدهيد اجازه لحظه چند خانم شقايق بياييد؟ خواستگاري به

 اگر ام شده شما ي شيفته واقعاً من راستش !دهم مي گوش بفرماييد .دارم

 دست شما كردن خواستگاري از من باز ولي باشه منفي شما جواب بار هزار

 اين دلش در داد مي گوش آيدين هاي حرف به كامالً شقايق .نيستم بردار
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۹٥ 
 

 سرازير آيدين چشمان گوشه از اشكي قطره كرد مي تحسين را بزرگوار پسر

 تو اگر گفت مي دلش در شقايق .شد نمي مأيوس و نااميد هرگز ولي شد

 خدمت بهت خودم داشتم ذهنم و دل در هميشه من كه باشي كسي همان

 فكر هايم صحبت به خدا رو تو خانم شقايق .باشي نداشته پا چه اگر كنم مي

 اين دارم دوست رو شما قلب صميم از گويم نمي نه بگوييد چه هر كنيد

 در كرد قطع را گوشي و كرد خداحافظي شقايق .نيست هوس روي از حرفم

 خانواده جواب اگر پسرم شد، وارد  زد در و رسيد سر آيدين مادر حال همين

 .برويم”ع”رضاامام وسبپا به كه ام كرده نذر من باشد مثبت سلطاني آقاي

 كه آنست عشق .شود نمي سپرده فراموشي دست به زمان وداي در عشق

 .نشوي غافل خدا ياد از و بزني لبخندي كس هر به نكشي قلبت از دست

 گلويش راه در بزرگي بغض بخواند نماز تا كند مي پهن را نمازش جا شقايق

 چون اشك و كند مي قرآن خواندن به شروع نماز از پس كرد مي سنگيني

 داشت كم كم آيدين به شود مي سرازير چشمانش از رحم بي سيالبي

 را شقايق حد اين تا راستي به او كه كرد نمي باور ولي شد مي عالقمند

 مي شقايق كه بود خدا جانب از گرانبها ايي هديه انگار باشد داشته دوست

 با و نداشت تمامي شقايق هاي گريه سيالب .كند نگهداري او از بايست
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۹٦ 
 

 خوبيه پسر واقعاً اگر را پسر اين كه خواهم مي ازت خدايا :گفت بلند صداي

 .كن حفظ را آيدين كه دهم مي قسمت قرآنت حق به خدايا .بدهي شفا

 كن حفظ روزگار گزند از را دلم كردي بلند را من عشق هاي شعله اگر خدايا

 دوباره ولي بياور در تنهايي از را من خدايا .ندارم را دوري طاقت من كه

 مادر شقايق .كن رحم من به داني مي صالح بهتر خودت نكن تنهايم

 دهنت توي چيزي يه بيا حداقل نخوردي كه شام بخوري؟ چيزي نميخواهي

 از خدايا .كن رحم خودت خدايا .ميام االن مامان باشه .كني مي ضعف بذار

 را او لياقت هم من و دارد را من لياقت آيدين اگر خدايا .بگذر گناهانم تمام

 .كن مهيا برايم را شرايط دارم

 خواستگاري به كه بود خوشحال بابت يك از نرفت گالري به امروز آيدين

 و بود كرده جوابش دكتر كه بودچرا ناراحت هم بابت يك از و رفته شقايق

 اگر .داد خواهد نشان را العملي عكس چه بفهمد شقايق را موضوع اين اگر

 در باشم خودم عشق كنار در خواهم مي باشم زنده ديگر روز يك باشد قرار

 از من كن كمكم خدايا آري بسپارم جان او كنار در و بكشم نفس او كنار

 و بشود شكوفا شقايق وجود با دلم بهار دارم دوست فقط هراسم نمي مردن

 و رفت اتاقش پنجره كنار آيدين .سرد و تاريك او وجود با عمرم زمستان
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۹۷ 
 

 را سرش گذاشت  شيشه روي بر را دستش شد سرازير چشمانش از اشك

 چشمان از اشك بود نسشته ويلچر روي بر كه همين و انداخت پايين

 دلهره فقط انتظار فقط سرنوشتيه چه اين خدايا شد مي سرازير سياهش

 اين درون مسافري همچون من .برسان من به را شقايق خدايا نگراني فقط

 .مبهم ايي آينده سوي به سرنوشت ي كالسه بر سوار باريك و تنگ مسير

 به روز دو .نيست بيش خزاني تو وجود بدون دلم باغ كه نران خودت از مرا

 دل در .نشد سلطاني آقاي ي خانواده از خبري هيچ و گذشت صورت همين

 نداده دست از هنوز را اميدش .زد نمي دم ولي بود شده پا به آشوبي آيدين

 از جا همه بينم مي را درختان مرگ من و شده زمستان فصل خدايا .بود

 را دلم كه دهم مي قسمت زمستان رنگي يك به خدايا شده پوشيده برف

 با فقط ام روحي خالء اين مده قرار عزيزم عشق بدون را وجودم و نكن خالي

 .شود مي پر كه اوست وجود

 آزاد كامالً يا پروازم هاي پيله در                           بيداري كه يا خوابم در

 عام و خاص زبانزد ام شده من                سرگشته مسافران انبوه ميان در

 عاشق انتظار در ابد تا                بود شده نوشته  ام پيشاني روي

 دل هاي غم براي باشد تسكيني                             شايد ما نوبت بود كي
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۹۸ 
 

 آشنا دل با مرهمي، خواستيم مي ولي            ما قلب نبود عشق از خالي

                شديم سرگشته بازم نبود اما

 .باشيم آواره است اين ما قسمت قيامت تا                                            

 به نگاهي .بود حامد كرد مي نگاهش متعجبانه آمد در صدا به شقايق تلفن

 خوابش تخت روي سراسيمه بدهد را جوابش خواست نمي انداخت اطراف

 جان حامد سالم خوبه؟ حالت هستم حامد جان شقايق سالم :الو .نشست

 بله شدي؟ بهتر آمدي زهرا بهشت كه روز اون از .خوبه حالم ممنون خيلي

 خانه از لحظه چند كنم مي خواهش شقايق !چطوري؟ تو خوبه حالم بهترم

 خواهش بيرون؟ بيام !ببينمت خواهم مي نشستم ماشين توي بيرون بيا

 .كن صبر لحظه چند باشه .كردم

 و شال شقايق بود شده پوش سفيد تقريباً جا همه كرد باريدن به شروع برف 

 خيلي بهم هم قرمز رنگ خداييش انداخت آينه به نگاهي پوشيد را كالهش

 را بلندش مشكي موهاي و كرد تنش رنگ قرمز بافتني روپوش يك .مياد

 از حامد انداخت كوچه به نگاهي .زد بيرون خانه از و داد جاي كاله  دورن

 اتومبيل طرف به و زد ظريفي لبخند شقايق زد چراغ برايش اتومبيل داخل

 آهنگ بود فراگرفته را ماشين تمام سيگار بوي شد وارد برداشت گام حامد



 يادگار عشق
 

۹۹ 
 

 فضارا سيگار دود با همراه كه خوشي عطر و رسيد مي گوش به ماليمي

 خوبه؟ حالت عزيزم سالم :گفت و كرد شقايق به رو حامد .بود كرده اشغال

 مزاحم من !نيستم ناراحت نه جان؟ شقايق ناراحتي تو فكري، انگار !سالم

 مزاحم تو :گفت و  كرد مي حامد خمار چشمان به نگاه شقايق هستم؟

 حامد !...آمد جا اين كه بپرسم تو از خواهم مي من فقط حامد نيستي

 به ناباورانه شقايق .روم مي االن باشه داد ادامه و بزند حرف شقايق نگذاشت

 و كرد روشن را اتومبيل حامد ! ... كه نبود اين منظورم من .نگريست حامد

 شقايق .بود شده سرازير حامد هاي اشك بشود پياده كه شد مجبور شقايق

 فرصت حامد به حتي او كرد مي نگاه بود رفتن حال در كه حامد اتومبيل به

 دلش بارها داشت گفتن براي حرفي شايد كند درددل كند صحبت كه نداد

 به داشت سعي كه حالي در حامد .كرد را كار اين هم باز بود شكسته را

 را گلويش راه بغض و كرد مي پاك را ها اشك شود خيره عقب ي شيشه

 تا .خدا خدا خدا زد مي فرياد رفت پل كنار و  شد پياده  بود اتوبان در بست

 اين با بود خجالتي پسري حامد .بيشتر صبرش و شود باز گلويش راه شايد

 مرتب .بود زير به سر و خجالتي هم هنوز اما بود گذرانده را ازدواج يك كه

 آاليش بي شركت در زيردستانش با كرد مي را مقابل طرف حال رعايت
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۱۰۰ 
 

 ولي كرد مي مالي كمك كارمندان از بسياري به نياز صورت در بود متين

 در شقايق .خورد رقم برايش ديگري جور تقدير و نبود يار او با زمانه دست

 در ساعت اون اش خانواده كه بود خوشحال بابت يك از و بست را اتاقش

 تأمل كمي اگر نگفت چيزي چرا حامد كه ناراحت بابت ازيه و نبودند خانه

 بود افتاده يادش تازه كرد مي فكر خيلي شقايق .زد مي حرفي يه كردم مي

 نبود يادش حاال تا چرا اصالً بزند سري خيريه مؤسسه به روز يك بود قرار كه

 آدرس دنبال و كرد مي زمزمه لب زير افتد مي اتفاق يك روز هر كه بس از

 االن همين بهتره كردم پيداش اينجاست آهان .بود گرفته آيدين از كه بود

 ماشين داخل از پياده شد، مؤسسه در و گرفت آژانس سريعاً .بروم آنجا به

 پول توانا. خيريه مؤسسه خواند را نامش و كرد مؤسسه در سر به نگاهي

 از پر كه مؤسسه حياط داخل به و كرد باز را چترش شد پياده و داد را راننده

 .شد وارد بود گل و درخت و باغ

 جوان تقريباً كرد مي نگاه دقت به بودند جا آن كه افرادي اكثر به شقايق

 و جا نداشتن و بودن بضاعت بي خاطر به همگي كه بودند آنجا پسر هاي

 راهرو در كه همين شد مديريت اتاق وارد .بودند آورده پناه جا آن به مكان

 دختر كه نيستند؟منشي اينجا مدير ببخشيد :پرسيد منشي از داشت قرار
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۱۰۱ 
 

 و كرد عذرخواهي شقايق .سالم عليك :گفت رسيد مي نظر به جواني خانم

 خيلي و آوردند تشريف زود صبح مدير آقاي .عزيزم نه .سالم ببخشيد :گفت

 داشتيد؟ كارشان شما حاال .كنم مالقات را ايشان داشتم دوست .رفتند زود

 با بله .بهرامي آقاي: داد پاسخ منشي و گفت را اين شقايق ... آقاي با بله

 آقاي با االن .ببينمشون خواستم مي و داشتم كار حضوراً بهرامي آقاي

 بگويم راستي .باشيد منتظرشون بيان توانستند اگر گيرم مي تماس بهرامي

 كرده كمكي خواهم مي من  بفرماييد آورديد؟ تشريف كاري چه براي شما

 خانم يك ؟!خوبه حالتان بهرامي آقاي سالم الو .باشه. مؤسسه به باشم

 .خداحافظ چشم باشه .مؤسسه به  كمك براي آوردند تشريف جواني

 در مبل روي شقايق .آورند مي تشريف بهرامي آقاي االن بنشينيد بفرماييد

 تفكر در غرق كرد مي نگاه موبايلش گوشي به داشت و نشست انتظار سالن

 را زيپش و انداخت كيفش به نگاه . بود ناراحت خيلي صبح از اعصابش بود

 سر كه همين .بود همراهش چكش دسته كه بود شده راحت خيالش كرد باز

 سالن وارد و بست را در كه آمد مردي هاي قدم صداي بود پايين شقايق

 بهرامي آقاي خانم بفرماييد: گفت و شد بلند اختيار بي منشي .شد انتظار

 جوان دختر به قبل از كه مردي و كرد بلند را سرش شقايق .آوردند تشريف
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۱۰۲ 
 

 شد بلند تا شقايق .كرد مي اختيارنگاه بي بود زده خشكش و شده خيره

 براي كه رفت يادش و آمد بند زبانش افتاد حامد خمار چشمان به چشمش

 زحمت به شقايق و بود زده زل شقايق به طور همين حامد. است آمده چه

 هاي گام با شقايق .داخل بفرماييد سالم :داد پاسخ حامد و كرد سالم

 متعلق اتاق اين كه نداشت خبر هم روحش و شد مديريت وارداتاق سنگين

 هم را آيدين حتماً .است كرده تأسيس خودش را مؤسسه اين و اوست به

 از شايد ام آمده اينجا به چرا من كه پرسد مي خودش از حتماً شناسد مي

 به است بهتر كنم چكار دانم نمي خدايا .اينجاست او كه ام داشته اطالع قبل

 از قبل زود صبح من خوبه حالت .جان شقايق بنشين بفرما .نياورم خود روي

 ولي بيايي اينجا است قرار دانستم نمي اصالً و بودم اينجا سراغت بيام كه اين

 به شقايق .هستم شرمنده حال هر در رفتم نمي بيرون اصالً دانستم مي اگر

 بزرگوار چقدر حامد شد نمي باورش و كرد مي نگاه حامد معصوم چشمان

 كه دارم كاري مشغله قدر آن من البته .آورد نمي خودش روي به كه است

 چقدر عزيزم بگو خودت از خانما خانم خب .زنم مي سر جا اين به گهگاهي

 شما كه دانستم نمي اصالً من راستش .بينم مي را تو كه اين از خوشحالم

 خانمي خب. وجه هيچ به اصالً اصالً، نه ناراحتي؟ حاال .هستيد اينجا مدير
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 كه چيه كارت بگو اول .بزنم را حرفم نگذاشتي و گرفتي رو ما حال كه صبح

 قبول من از را چك مبلغ اين شما كه ام آمده من آوردي؟ در جا اين از سر

 كرد مبلغش به نگاه حامد .داد حامد دست و نوشت را چك شقايق .بفرماييد

 حالي در را چشمانش باشد؟شقايق زياد مبلغ اين كه كني نمي فكر :گفت و

 را جا اين ديگه چيز يه راستي .كنم مي قبول من باشه .نه :گفت بست كه

 طور هر باشه !.بود كي بگويم ندارم دوست ولي آره كرد؟ معرفي بهت كسي

 شدآمد بلند صندلي سر از و داد قرار ميزش كشوي در را چك حامد.راحتي

 زنم مي بهت كه حرفي اين خدا رو تو شقايق :گفت و نشست شقايق روبروي

 از بعد باشي ام آينده همسر تو دارم دوست من شقايق .نگير سرسري را

 با ايي ديگه چيز يه تو ولي بدهدم راه دلم به را كسي نتوانستم ديگه مريم

 دوست خيلي خدا به بروم قربانت بشوم فدايت شقايق عزيزم داري فرق همه

 كه كاري هر خدا به .هستي ام شكسته قلب مرهم تو نشكن را دلم دارم

 گذاشت سرش روي را دستش دو حامد بعد دهم مي انجام برايت بگويي

 بود نمانده باقي غروري برايش ديگر كرد مي گريه و زد زانو شقايق روبروي

 حس درونش بزرگي عذاب دنياست در فرد ترين بدبخت كرد مي احساس

 و شد خم پايش جلوي شقايق .شود مي چه نرسد شقايق به اگر كرد مي
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۱۰٤ 
 

تا اشكهايش را  به حامد داد و برداشت ميز روي از دستمالي نگاهش كرد

 شقايق جون رو تو گفت جمله يك فقط كرد مي گريه هم خودش پاك كند

 .نكن گريه

 كالم يك فقط و كرد مي نگاه خود معشوقه چشمان در مستقيم حامد 

  االن حامد :گفت شقايق و شدند بلند جايشان سر از دو هر .باشه :گفت

 سري حامد بگذرد؟ مدت يك بزار فكركنم بايد بدهم را تو جواب توانم نمي

 و گذاشت نيمه تا را در رفت و كرد خداحافظي .داد تكان تأييد عالمت به

 را چشمانش حامد و زد ايي پرعشوه لبخند كرد مي نگاه حامد به در درنيمه

 اما سوخت مي حامد براي دلش ولي رفت شقايق بعد و داد قرار هم روي

 كرد مي فكر حامد به اتومبيل در راه تمام .كرد مي بايست مي كار چه واقعاً

 چقدر هم با و داشته دوست را مريم همسرش چقدر واقعاً كه اين به

 مريم رفتن با هم هنوز قلبشان و بود رويايي زندگيشان بودند خوشبخت

 موقر و زيبا زني كه شقايق مادر رسيد خانه به وقتي .تپد مي هم براي انگار

 او به نسبت همسرش روز هر بود شده باعث او خصوصيت همين و بود

 به .هستي گرفته قدر اين چرا جان مادر: گفت شقايق به شود تر عالقمند



 يادگار عشق
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 و كرد مادرش به سردي نگاه ؟شقايق بدهيم جوابي چه تاج آقاي ي خانواده

 .كنم فكر خواهم مي فعالً :گفت

 آن به هم من دل كرد جستجو كودكي آميز تبسم نگاه از شود مي را زندگي

 از كرد باز را دخترش اتاق در شقايق مادر .كن كمكم خدايا .رود مي هوا

 چرا شده چت دوباره عزيزم شقايق جان مادر / كرد شقايق به نگاهي در الي

 شنيدي؟ چيزي كرده صحبت باهات كسي شده عوض تصميمت يكدفعه

 عزيزم .نكنم فكر نه .دونم نمي :گفت و كرد نگاه مادر به زده بهت شقايق

 بگو من به شده چيزي اگر مادرجون دهي؟ نمي درست را من جواب چرا

 مامان. بودم بيرون ببخشيد نبودي؟ خانه اومدم كه ؟من بودي رفته كجا

 كن فكر هم اين به فقط مادر باشه .كنم استراحت بگذار نيست مساعد حالم

 منتظر هم ها آن بدهيم جوابي آيدين ي خانواده به سريعتر چه هر بايد كه

 گريه زير زد و خواستگاري اومد كه روز آن بيچاره پسر اين طفلك هستن

 شقايق .رفت مامان .مادر باشه .باشد آورده طاقت همه اين دونم مي بعيد

 حامد، آيدين، آيدين، حامد كرد زمزمه لب زير و كشيد دراز تخت روي

 به و رسيد بود سياوش اسمش كه شقايق پدر .برس دادم به خودت خدايا

 :عزيزم ببخشيد .سالم كجاست؟ شقايق سحرجان :گفت سحر همسرش
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 چيزي چيه؟ تاج خانواده به جوابش كه گفتم بهش رفته اتاق داخل .سالم

 نظر به كسل و خسته بود اومده كه بيرون از دونم نمي گرفته حالش نگفت

 باهاش شد بيدار كه فرصت سر بعد باشه راحت فعالً بگذار .رسيد مي

 سرد بسيار هوا انديشيد مي فرداها به و بود بيدار شقايق اما .كنم مي صحبت

 در ها غصه .كرد مي آماده برف بارش براي را خودش انگار و آمد مي نظر به

 .بسپارم زمستان سنگدل دستان به خواهم مي را يك هر و اند شده انبار دلم

 كنم دار غصه روزش و حال آن با را زمستان كه آيد نمي دلم بازم نه اما

 ساعت 1 حتي گذشته شقايق .نيست سپيدي و رنگي يك همه اين حيف.

 هم با را آيدين و حامد عشق خواست مي كرد مروري خودش براي را پيش

 در را خودم خواهم نمي بگيرم تصميمي يه سريعاً دارم دوست. بكند مقايسه

 آيدين چون بشناسد را آيدين حامد كه ممكنه .بدهم قرار بالتكليفي اين

 از بسياري و شده شناخته نيكوكار خير عنوان به مؤسسه آن در گفته قبالً

 به كمك هدف با را پولش كرده برگزار كه را هايي نمايشگاه و ها گالري

 دارم خدا شناسد مي را او حامد حتماً .بود گذاشته مؤسسه آن نيازمندان

 ها آن دوي هر عشق من اند كرده برخورد هم با دو آن حتماً شوم مي كالفه

 نتواني و بگيري قرار راهي دو بين كه است بد چقدر .آيدين و حامد هستم
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 شود مي چه ولي است بدتر برايم شكنجه هزاران از اين .كني پيدا را مسيرت

 نجات منجالب از را خودم شده كه طور هر بايد كنم پيدا راهي يك بايد كرد

 .بياورم در را قضيه اين توي ته خودم تا بگويم چيزي كسي به نبايد .بدهم

 همديگر درباره بايد دو آن زبان از شده كه طوري هر است درست اين آره

 .كنم تحقيق

 نه !اند كرده يكي به دست هم شايد يا كنند نابود را من دارند قصد نكند

 و گذشت روز دو .كنم پيدا راهي يه نكنم درگير قدر اين را خودم كه بهتره

 بيفتد حامد به چشمش وقت يك مبادا تا نرود بيرون اصالً كرد سعي شقايق

 و پدر چه هر .كند انديشه بتواند بهتر تا كرد خاموش را خود تلفن گوشي

 را دليلش و رفت مي طفره فقط او پرسيدند را كارهايش دليل او از مادرش

 اين كه خواست نمي و توانست نمي .كرد مي عنوان حوصلگي بي و خستگي

 يك با زمستان زيباي ي خنده .بگذارد ميان در اش خانواده با را مسئله

 مرغزارها زيباترين در گل هزاران با را درخت ي تنه ي خشكيده شاخه

 خلوص و صداقت همه به تا اند كرده عريان را خودشان چون كنم نمي عوض

 خدايا . وفاداريم فصل اين به نفس تاآخرين ما بگويند و كنند ابراز را نيتشان

 يا نفر يك براي اما شده تنگ دلم بروم نقاشي كالس به دارم دوست چقدر
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 به سلطاني آقاي ي خانه آيفن صداي .دارم ترديد هم خودم نقاشي؟ براي

 با .ميام االن شما حال سالم .بله .شتافت آن سوي به پدرش و آمد در صدا

 پشت آيدين عموي :گفت و كرد مي نگاه همسرش سحر به تعجب

 از پس و كرد باز را حياط در رفت در سوي به و پوشيد را دره؟كتش

 پنجره پشت از توانست مين شقايق مادر  كه هايي صحبت و احوالپرسي

 .شد وارد ساختمان داخل به پدر و كردند خداحافظي /گويند مي چه بفهمد

 و نشست شومينه كنار مبل روي پدر داشت؟ كار چه آيدين عموي شده چي

 ما ي برادرزاده اين و هستند پريشان و ناراحت خيلي آيدين خانواده : گفت

 تلفني هم با بدهيد اجازه سلطاني آقاي حداقل .نداره خوراك و خواب اصالً

 مجبور را شما اصالً ما خدا ؟به نمياد نقاشي كالس ديگه چرا كنند صحبت

 مي جواب منتظر هم عمرم آخر تا شده اگر حتي: گفته آيدين كنيم، نمي

 به و نشست همسرش كنار سحر حاليكه در و گفتي؟ بهشون چي تو !مانم

 كند مي فكر دارد دخترم گفتم هم من :گفت پدر كرد مي نگاه او صورت

 .بدهيم جواب شما به سريعتر هر تا كنم مي صحبت باهاش باشد
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 رفت فرو فكر در دوباره اي لحظه شنيد را ها آن هاي حرف تمام كه شقايق

 بهتر .نباشند بيش خرافاتي من فكرهاي اين تمام شايد گويند مي هم راست

 گوشي لحظه يك شد بلند .نگذارم منتظر الكي را مردم جوان كه است

 ولي ؟!نه يا است گرفته تماس او با آيا ببيند كه كرد روشن را موبايلش

 او حياي و حجب حساب به كار اين و نداشته او با تماسي هيچ آيدين

 زباني چرب با مرا مدت اين تمام در توانست مي است پسري چه .گذاشت

 عاشقانه پيام دو و گرفته تماس يكبار حامد .نكرد را كار اين ولي كند خام

 همين قسمت اگر سوزاند را وجودم ي ديواره تو عشق هاي شعله }فرستاده

 از را تو كه روزي }.{بودن تو با بهانه به دارم را شدن خاكستر طاقت من است

 سيما بار چند .{تريني عاشق تو كه دانستم چيدم دنيا هاي شقايق ميان

 روي و كرد خاموش را گوشي دوباره ولي دوستان بقيه و است زده زنگ

 .انداخت خوابش تخت

 مي در چرا داخل بيا بله؟باباتوئي آورد خود به را شقايق /اتاق در صداي

 اومدم بابا شقايق .خوبه؟ممنونم حالت تو عزيزم خوبي؟سالم بابا سالم !زني؟

 كنم فكر هم را امشب بديد اجازه .عزيزم كنم صحبت باهات آيدين راجبه

 شب .عزيزم بروم دخترم قربون بابا باشه .دهم مي اطالع بهتون خودم فردا
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 دراز تخت روي و كرد خاموش را اتاق چراغ شقايق .باباجون بخير شب .بخير

 .زد كنار را ها پرده شد بلند كرد مي تماشا اتاق پنجره از را برف بارش كشيد

 شان خانه حيات ي منظره و پوش سفيد حياط همه .ببيند را ها آن بهتر تا

 آالچيق به .بودند شده زمستاني برف ميزبان درختان تمام بود شده زيباتر

 آگاه ناخود اشكي .بود مهمانشان و خانواده جايگاه كه نگريست حيات درون

 عمر پايان تا كه داد مي را عشقي گواهي دلش شد سرازير چشمانش از

 اين شدن بيشتر به او و كشد مي را انتظارش كه عشقي. است گريبانگيرش

 كه كسي بود كرده را كسي هواي دلش .زند مي دامن لحظه هر انتظار

 نزديك ما قصه جوان دختر به لحظه هر او ولي كيست دانست نمي خودش

 كرد پاك هايش گونه از را اشك .سازد مي وارد اندامش بر لرزه و شود مي تر

 آيدين عشق قسمت اگر .كند چيكار بايست مي قلبش درون ي دلهره با ولي

 به و گذارم مي دستانش در دست كه لحظه آن براي را خودم بايد است

 با را عشق تونل و .كنم آماده نهيم مي قدم خوشبختي و عشق منزلگاه سوي

 يكديگر ناب نگاه با را بدنمان هاي سلول تك تك ريشه و بسازيم قلبمان

 نام و عشق دهد مي وجود من به كه است آيدين عشق آري كنيم آبياري

 را آن قلبم آري آشناست قلبم براي نامش و كرده رخنه قلبم بر كه اوست
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 شمارش به كه هايم تپش صداي و نهم مي ام سينه روي دست و طلبد مي

 تو شقايق كني مي فكر چه به .انديشم مي آينده به شنوم مي را افتاده

 وقته خيلي ايي افتاده راه به تو نداري قرار راهي دو مسير اين در ديگر اكنون

 توست منتظر دستها دور در آيدين كه ايي كرده انتخاب را ايي جاده /تو

 است آبشاري بلنداي كه موهايي با بلور زيبايي به دستاني با چشمانت منتظر

 مرا خدايا. بلرزد سرما از دستانت مبادا تا كرده گرم تو براي را آن آيدين كه

 صداي سور در گيرم مي جان عشق تنفس از دارم كه كن واگذار حال اين به

 را دوباره تولد زيبايي معناي نگرم مي كه كسي هر به و شنوم مي عاشقانه

 براي آيدين گناه بي هاي اشك ياد به . خندم مي اختيار بي بينم مي

 كوه كنار زار سبزه اين در دهد مي گواهي دلم ريزم مي اشك او به دلبستن

 من و كنم مي استشمام تورا  تن بوي عطر شقايق هاي گل ميان استقامت

 پايبند آن به كنم نگهداري تو عشق وجود از جان پاي تا دهم مي قول هم

 .بسپارم دلدار به دل ي نهانخانه در و باشم

 از بيش تا بدهد مادرش و پدر به جوابي بايست مي شقايق و شد فردا باالخره

 سر گرفت دوشي و آمد بيرون اتاقش از نگذارد معطل را تاج ي خانواده اين

 شقايق .نياوردند خودشان روي به اصالً مادر و پدر ، نشست صبحانه ميز
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 اصالً ولي داشت نظر زير را آنها هم چشمي زير نوشيد مي چاي كه همين

 را كتش شد بلند پدر باالخره .بگويد سخن آنها با ايي كلمه شد نمي رويش

 كرد اعالم ساعتش به نگاهي با كرد خداحافظي شقايق و همسر از و برداشت

 و بست را حال در رفت پدر .كند حركت زودتر بايد و شده ديرش خيلي كه

 خوب ديشب دخترم :گفت سپس و كرد شقايق به خيره نگاهي مادر

 آيدين ي درباره را فكرهايم من راستي مامان .خوابيدم خوب بله خوابيدي؟

 چي كه ..... كه گرفتم تصميم من گرفتي؟ تصميمي چه باالخره خب .كردم

 به .ميذاريم احترام بهش بابات و من بگيري كه تصميمي هر تو دخترم؟

 كنم صحبت باهاش بايد من البته خواستگاري بيان بگوييد تاج ي خانواده

 مي صحبت پدرت با شب من مادر باشه .هست چي عقايدش و نظرات ببينم

 اين به كردي فكر دخترم فقط بگيره تماس باهاشون امشب همين كه كنم

 با و مؤدب احساسه، با قشنگه، هم خيلي هنرمنده، درسته آيدين كه مسأله

 از بايد تو معلوله، يك آيدين كه باش داشته نظر در هم را اين مادر ولي وقاره

 نكن صحبت مسأله اين راجب كنم مي خواهش مامان .كني مراقبت اون

 به اصالً مورد اين و بود داده قلبش داليل با را ذهنش پاسخ قبالً شقايق.

 پسر اين آيدين عشق هاي ريشه كه كرد مي احساس آمد نمي چشمش



 يادگار عشق
 

۱۱۳ 
 

 را موضوع اين كسي نداشت دوست و كرده النه وجودش در داشتني دوست

 راستش نداريم حرفي بابات و من مادر جان شقايق باشه .بياورد ميان به

 خودت تو مادر كنند گيري سخت كه نيستيم ايي ديگه هاي خانواده مثل

 هم فاميل همين توي داري خاطرخواه و خواستگار خيلي كه دوني مي خوب

 قهر ما با همه دادي جواب همه به تو كه وقتي اون از ولي هستن زياد

 پسر خيلي آره .شه نمي دليل آيدين معلوليت ولي مامان دونم مي .كردند

 من مادر؟ باشگاه نرفتي امروز .شد گرفتاري چه جووني اول در بيچاره فعاليه

 دوست كردي؟ خاموش را تلفنت گوشي چرا پس .روم نمي كه روزه چند

 .كنم خلوت خودم با حسابي خواستم مي .بشود افكارم مزاحم كسي نداشتم

 من /.بريم آره !خريد خريد؟ برويم همديگر با داري وقت امروز مادر شقايق

 مايحتاج هم بخريم لباس هم بريم نرفتم خريد قشنگم دختر با كه مدتيه

 به كه مدتيه هم خودم .بشوم آماده بروم بزار مامان باشه !آشپزخانه؟ توي

 ميز هم من بشوي آماده تو تا باشه .دارم كسري و كم خيلي نرفتم بازار

 دست يك تا اتاقش در رفت شاد و خوشحال شقايق و. كنم جمع را صبحانه

 .بگيرد خواستگاري روز براي هم لباس



 يادگار عشق
 

۱۱٤ 
 

 به ناتوان و خسته و كردند مي خريد ظهر از بعد تا سحر مادرش و شقايق

 چرخاند مي حياط در در را كليد داشت مادرش كه همين اما برگشتند خانه

 افتاد حامد به چشمش يكدفعه /كه نگريست مي خيابان به تفاوت بي شقايق

 به مستقيم هيوايش و جذاب چشمان آن با بود نشسته ماشين در كه

 شقايق ولي رسيد مي نظر به ناراحت بسيار .بود شده خيره شقايق چشمان

 حامد كارهاي اين او نظر به دهد جلوه تفاوت بي را خودش كه كرد سعي

 به و داد فشار گاز پدال روي را پايش يكباره حامد نبود خوشايند اصالً

 يكم شد نمي شد كر گوشمان :كرد زمزمه لب زير مادرش و شد رد سرعت

 چراغ مادر شدند خانه وارد دو هر ؟.فرعي خيابان اين در براني تر آهسته

 تندي باران داشت قصد انگار بود گرفته تقريباً هوا. كرد روشن را اتاق هاي

 لباس دست يك مادرش و دادند جاي مخصوص جاي در را ها خريد ببارد

 و صندل همراه به زيبا بسيار مانتوي هم شقايق و بود خريده پارچه و شيك

 كه طور همان شقايق و رسيد راه از شب .بود خريده مناسبي لباس و شال

 رفت و كرد قهوه از پر ليواني .بود بارش حال در شديدي باران زد مي حدس

 كنار و بود تاريك تقريباً اتاقش زد كنار را ها پرده و اتاقش ي پنجره كنار در

 صورتش جلوي قهوه بخار  كه حالي در كرد مي تماشا را بيرون ايستاد پنجره



 يادگار عشق
 

۱۱٥ 
 

 مي چيزي دنبال به لحظه آن در گويا شقايق كرد مي احاطه لحظاتي براي

 رحمت برايش گويند مي عشقي از حكايت انگار كه باران قطرات به گشت

 و دارد حالي چه آيدين االن بداند خواست مي دلش زد مي حرف آورند مي

 .داد خواهد نشان واكنشي چه بشنود را خبر اين امشب اگر

 قطار دنبال به  / زدستم است رفته ايي نقره شب اين در روزگار حساب

 مقصد بدون حركتم در زندگي

             اگر باش من تنهايي هاي لحظه شريك

 نگرفته ياد روزگار اين از را نارفيقي                                                  

 ايي

                 كشم مي نفس تو ياد به لحظه هر من

 باران از سهمي چشمانم كه بياموزم تا                                           

 ندارند

 كند ادا را كلمات كه بود بريده را امانش بغض ولي كرد پهن را جانماز آيدين

 بر كرد را سجده آخرين آنكه از پس خواند را نمازش فراوان زحمت و توان با

 شد بلند هايش گريه هق هق گذاشت مي آن روي را سجاده كه ميزي روي

 سراسيمه مادرش آورد مي درد به را كافري هر دل كه كرد مي گريه چنان



 يادگار عشق
 

۱۱٦ 
 

 طاقت ولي بزند برهم خودش خداي با را خلوتش آمد نمي دلش شد وارد

 گريه بابات روح رو تو .فدايت به مادر جان آيدين :گفت و كرد بغلش نياورد

 همين دهم مي قول بهت من كني مي طاقتي بي قدر اين چرا عزيزم نكن

 مي اگر .بشه مرگت پيش مادر .باش صبور دهند مي ما به جوابي امشب

 روز و شب باش مطمئن داري دوست را دختر اين اينقدر كه قبل از دونستم

 نمازش چادر با را فرزندش هاي گريه مادر عزيزم .التماسشان به رفتم مي

 .شد خارج اتاقش از شد آرام كه بعد اندكي و كرد پاك

 و خودش برادر زن آلود غم ي چهره ديدن با رسيد راه از آيدين عموي

 با كه گرفت تصميم هستند ناراحت چه براي كه زد مي حدس آيدين

 اگاه آشنايي ي جلسه آن ي نتيجه از تا بگيرد تماس سلطاني ي خانواده

 كوبيد مي آيدين ي سينه در قلب .گرفت تماس آيدين موافقت از پس. شود

 وقتي برود يار طرف به خواهد مي و است تنگ جايش كه كرد مي ابراز و

 از و درآورد بال خوشحالي از آيدين گرفت سلطاني آقاي از را مثبت پاسخ

 هيچ و كرد بوسه در غرق گرفت آغوش در را او هم عمو كرد تشكر عمو

 جواب خدا باالخره جون مادر نبود آيدين براي اين از تر بخش مسرت خبري

 زده حلقه مادرش و آيدين چشمان در اشك كه حالي در داد را دعاهامون



 يادگار عشق
 

۱۱۷ 
 

 و بازگشت اتاقش به آيدين .رفت و كرد خداحافظي آنها دوي هر از عمو بود

 بغض و كشيد تابلو روي به دستي بوسيد را آن برداشت را شقايق تابلوي

 آن خاطر به شايد رسيد مي نظر به مستأصل و نگران خورد فرو را خود

 پهن را اش سجاده .بس و بود خدا به تنها اميدش بود لعنتي آزمايش جواب

 باز را اتاق در آيدين مادر ريخت مي اشك نماز مهر روي بر آرام  آرام و كرد

 و بگيرم تماس شقايق مادر با من موافقي اگر پسرم :گفت و شد وارد كرد

 .ام كرده هماهنگ هم جان عمو با بگذارم را خواستگاري قرار شب فردا براي

 كور ناكرده خداي كنه ازدواج كه وقتي تا ام گوشه جگر پسرم، ترسم مي

 خواست چه هر پسرم كردي گريه بس از كشتي رو خودت جون مادر بشه

 خواهم مي خدا از كه من بگير تماس برو مادر باشه .شود مي همان خداست

 چه شقايق نباشم كه روزي به واي كردم مي زمزمه لب زير من و رفت مادر.

 .سوزد مي لحظه هر برايش دلم خدا اي كند مي

 بودم ديدگانت ميان در                    سوزان و گرم ايي شعله مثل

 كرد خواهم نمايان تو براي                           را خود آتش اين ابد تا

 باشيم هم روي در روي                        همسر مانند شود مي كي

 كنيم لبريز را يكديگر                           عشق از آكنده زباني با



 يادگار عشق
 

۱۱۸ 
 

 پوست در آيدين .شد گذاشته هفته همين شنبه پنج براي خواستگاري قرار

 او نگراني بيشترين .داشت اوخبر روز و حال از خدا فقط اما گنجيد نمي خود

 شقايق اگر واي بود گرفته پيش وقت چند كه بود آزمايشي جواب بابت از

 ولي .كرد خواهد حذف زندگيش و ذهن از هميشه براي را من حتماً بفهمد

 و باريد مي تندي برف .بداند بايد او بفهمد را موضوع اين كه اوست حق اين

 ميش و گرگ تقريباً چهارشنبه روز هواي كرد مي برابر دو را آيدين هاي غم

 زودي به چون نباش نگران اصالً پدر خاليست پدر جاي چقدر كه آه بود

 مي همديگر با كرديم تصادف كه موقع همان كاش آمد خواهم تو پيش

 مثل هم را دختر اين كه خواهم نمي ماندم نمي دنيا اين در من و رفتيم

 .كنم بدبخت خودم

 دل كه نواخت مي سوزناك چنان رفت پنجره كنار و برداشت را ويولن آيدين

 را بودند آورده پناه حياط شاب زير پنجره ي طاقچه روي بر كه گنجشكاني

 اين توي تو مادر ديگه شبه آيدين :گفت و رسيد راه از مادر .سوزاند مي

 .گيرد مي خونه اين توي دلم هم من زني مي حرف من با تر كم وقته چند

 نباش نگران جان مادر :گفت زده غم چشماني با و برگرداند را سرش آيدين

 هم يك كه دارم دوست موقع آن تا ولي پدر پيش روم مي زودي به هم من



 يادگار عشق
 

۱۱۹ 
 

 چي .نكنه خدا !چيه؟ منظورت .نشوي تنهاتر تا باشي داشته هم زبان

 بزني را ها حرف اين بعد به اين از بخواي اگر پدرت خاك ارواح به .ميگي

 ويولن با را دستش دو هر و دهد ادامه مادرش نگذاشت آيدين ...............

 مادرش به آيدين صبح فردا .ببخشيد .خوام مي معذرت :گفت و برد باال

 ؟!مادر ميروي كي با نداري؟ كاري شما گالري ميروم دارم من مامان :گفت

 به و برخاست جايش از آيدين مادر .سالمت به برو مادر باشه .آژانس با

 مي رفتار گونه اين آيدين چرا: گفت بهش و كرد تلفن رضا آيدين دوست

 دارم دوست چقدر را پسرم اين من داني مي خوب خودت رضا پسرم كند؟

 خيلي نميزنه، حرف زياد خودشه،؟ تو وقته چند چرا كه نداري اطالع تو

 من جان خاله نه مهرجو خانم نه :داد پاسخ مادرش به  رضا !شده؟ نااميد

 كلك اي ؟!بله !واقعاً؟ !شده كه عاشق !شده عاشق شايد دانم نمي واقعاً

 به .دونم نمي !.بگه بهت بعداً خواسته مي حتماً !نگفت چيزي كه خودش

 به بده اطالع بهم ناراحته قدر اين چرا آيدين كه فهميدي اگر پسرم حال هر

 مادر باشه .ناراحتشم عزيزه برام هم خيلي كه خودش جان به قسم خدا

 هاي ماهي آهاي .خدانگهدار .خداحافظ .چشم روي به نباشيد ناراحت جون



 يادگار عشق
 

۱۲۰ 
 

 آن از من} آب قطره يك حسرت در خشكيده لباني با مرداب اين در مرده

 { .هستم دور به خودجوش و سركش هاي شعله آن از آغوش آن از يارم

 كرده تسخير را من تو كه آه شود نمي جدا ذهنم كالبد از لحظه يك تو فكر

 عشق ي جزيره روي بر ايي نقره شب اين در .نداري خبر خودت و ايي

 كنم حمل را پر ايي خزانه ام تنهايي زمان در تا كنم مي مسرور را خاطراتت

 يك و سكوتت از شب يك هايت خوبي از شب يك هايت، خنده از شب يك.

 دنيا يك با نور پر هستي ايي دريچه تو آري .بگويم سخن عشقت از شب

 خود به .بود تو نوازش يك حسرت من فروغ بي چشمان و. طلوع و عشق

 دوستت سرنوشت غروب تا عشق طلوع از ديدار ي لحظه از قسم چشمانت

 .كسي بي سرد هاي شب اين در هستي قلبم ي ستاره تك تو داشت خواهم

 عطر در تو وجود در را زندگي زيباي نسيم من و شكفتي قلبم اوج در تو

 .كنم مي استشمام پيراهنت

 امروز من بارالها آه رسيد راه از شنبه پنج شب و آمد سر به لعنتي انتظار اين

 كه را معشوقم زيباي چشمان امشب من خدايا ديد، خواهم را ام زندگي بت

 در خواهم نمي را قلبم بينم مي را شده پنهان طالئيش مژگان پشت در

 تو به را آن پيشكش اين ي بهانه به شب هر دارد تعلق او به باشد ام سينه



 يادگار عشق
 

۱۲۱ 
 

 شقايق .كنم نوازش دستانم در را آبشارش همچو موهاي و كنم مي تقديم

 اين ولي محبوسم، ايي پرنده همچو تو دستان در من اسيرم، تو بند در من

 مراسم .شوم مي سيراب تو رنگ و بوي از تو از امشب دارم دوست را زندان

 مشتركشان زندگي گرفتند تصميم آيدين و شقايق و شد برگزار خواستگاري

 مي برخاسته دل از چون آيدين هاي صحبت .كنند شروع زودتر چه هر را

 آمد مي مؤدبي و مظلوم پسر نظر به نشست شقايق دل به هم زود خيلي شد

 همان را اش زندگي كه داد قول شقايق به او .پرتالش و مهربان حال عين در

 آيدين شود خسته او از روزي اگر و كند مي درست بخواهد شقايق كه طور

 مادر از بسيار سحرخانم ميهمانان رفتن از پس .گذاشت خواهد بيابان به سر

 و كرد دختر به رو پدر .كرد مي تعريف ازش كلي و بود آمده خوشش آيدين

 كه مانده كم فقط !چيست؟ پيشه عاشق اين به راجب نظرت دخترم :گفت

 داد رضايت سر از لبخندي شقايق ..... من نظر به .دربياورد برايت را جانش

 به باران دلنشين ترنم .شد سروده زندگي خوش آواي كه بود جا همان و

 بال با هم سوي به عاشق ي پرنده دو و شد توأم راستي و عشق بوي همراه

 دلنشين و شيرين اما غريب بسيار حسي .بودند پرواز در اوج تا ظريف هاي

 پيدا اش گمشده نيمه كرد احساس بود گرفته را شقايق وجود پاي تا سر



 يادگار عشق
 

۱۲۲ 
 

 همان من، خداي واي .است رسيده او به سرا اين در خود جفت و شده

 مرا كردي هويدا دلم در خودت را اش عالقه و عشق كه كردم پيدا را دختري

 رسيدم خودم شقايق به من امشب دادي نجات پناهي بي كسي، بي سراي از

 همان .كند مي نگاه من به تابلو در معصومانه كه ماهي و زيباي صورت همان

 آيدين .شد گذاشته بعدي ي هفته براي نامزدي قرار و قول خواستگاري شب

 هم پدر بوسيد را او دست و رفت شقايق پدر طرف به ويلچر با سختي به

 تا من كه چند هر البته پسرم :گفت آيدين به و كرد بوسه راغرق او صورت

 هم و دارد را پسر حكم هم برايم شقايق واقع در ام نداشته پسري حاال

 در اشك آيدين كني؟ مراقبت خوبي به من گل اين از دارم دوست .دختر

 خودم از را او روزي اگر من سلطاني آقاي :گفت و شد جمع چشمانش

 .باشيد مطمئن را اين .گذاشت نخواهم زنده را خودم خدا به رنجاندم

 مرد آيدين گفت او به كه شنيد خود درون از ندايي شقايق .پسرم ممنونم

 .باش مطمئن بود خواهد تو زميني زندگي و روياها

 منزل آدرس آيدين عموي كه محلي به خواستگاري مراسم فردايپدرشقايق 

 شد راحت خيالش ديگر فراوان جوي و پرس از پس رفت بود داده را ها آن

 .ميكند خوشبخت را اش دردانه دختر شقايق كه است كسي همان آيدين كه



 يادگار عشق
 

۱۲۳ 
 

 و بود خودش اتاق در پدر بود نشسته شقايق دخترش و سحر نهار ميز سر

 در !جان مادر بله ؟!مادر شقايق .آيم مي االن :گفت كردند صدايش چه هر

 را گلويش راه بغض و بود گرفته را مادرش چشمان اشك ي هاله كه حالي

 مادر ببين كردي را فكرهايت خوب خدا رو تو مادر شقايق :گفت بود بسته

 !هستم تو ي آينده و خوشبختي نگران واقعاً من دارد كه وضعيتي با آيدين

 فرقي باشم خوشبخت باشد قرار اگر دانم مي را اين هم من مادر دونم مي

 كلبه در يا كنم زندگي كاخ در. معلول يا باشد سالم همسرم كه كند نمي

 بابا و تو كنار در چون خوشبختم بسيار هم االن همين من مادر .فقيرانه ايي

 شما بابا اومدم كرد؟ يخ غذا شد چي سلطاني آقاي .باالتر اين از چي .هستم

 !آنوقت؟ كي براي !خانم هديست دستت؟ چيه اينا نباشيد، منتظر بخوريد

 چرا نكنه درد دستت بابا واي .شقايق گلم ودختر سحر عزيزم همسر براي

 و كردند باز را كادوها رفت سر طاقتشان شقايق و سحر .كشيديد؟ زحمت

 ديدن با هم شقايق و برليان نوع از شيك بسيار ريز سينه يك ديدن با مادر

 صورت رفت و شد بلند جايش سر از شقايق .آمدند وجد به مرواريد دستبند

 در حتي عشق بوسيد را همسرش گونه هم سحر و كرد بوسه غرق را پدر

 با و گرفتند جاي ها صندلي روي آرام زد مي موج كشيدنشان نفس و نگاه



 يادگار عشق
 

۱۲٤ 
 

 زودتر داشتم دوست نكردم كاري من :گفت پدر شدند مشغول خنده و ذوق

 را كار همين خوبيست فرصت ديدم االن كه گرفتم مي هديه برايتان اينها از

 قدر اين كه برم نازنين پدر تو قربون من الهي .باشيد راضي اميدوارم كردم

 مادرش كمك به را ها ظرف شقايق نهار صرف از پس .بشم فدات مهربوني

 اتاق به دو هر هم پدر و مادر .كرد رجوع خوابش اتاق به و شست

 مي زنگ موبايلش گوشي ديد و كرد نگاهي شقايق .رفتند مي استراحتشان

 روي گل ترين خوشبخت و بهترين به سالم .الو .بود آيدين كرد، نگاه خورد

 جان شقايق راستش .خوبم خوبه؟ حالت سالم .عاشق هميشه شقايق زمين

 خوبن همه چطورند؟ مادرت و پدر خوبي بپرسم رو حالت گرفتم تماس

 شقايق دل آيدين صداي .خوبن اوناهم چطورند؟ عموت و مادر جان آيدين

 نيست خود بي شوند مي حس بي تنش تمام كرد مي احساس .لرزاند مي را

 مي گوش بگو جا همين الو؟ .كجايي شقايق .عشق قدرت گويند مي كه

 رو خدا خب .خوشحالم هم خيلي اتفاقاً خدا به نه ناراحتي؟ انگار چيه !كنم

 خوردن نون از رو ما حسابي نمياي كالس ديگه خانوما خانم ميگم .شكر

 دوست اگر نيست هم اصراري البته !افتادي؟ خوردن نون از واقعاً ا انداختي؟

 در قند كه شقايق باشي؟ تر راحت تا بياي كرديم عقد وقتي است بهتر داري



 يادگار عشق
 

۱۲٥ 
 

 .بهتره بيام موقع اون كنم فكر آره .لرزيد مي دستانش بود شده آب دلش

 !بشوي؟ ام قانوني زن كه ميشه كي شده ذره يك برات دلم خدا به شقايق

 رو من بار يك فقط تو شود مي مگر آخر نكن، تابي بي قدر اين جان آيدين

 يك همون خدا به شقايق !شدي؟ شيفته و عاشق همه اين ديدي پارك در

 در قبل ها سال از را تو من ولي نكني باور شايد بود بس عمرم تمام براي بار

 باعث كه چيزي يك بودم نشوني يك دنبال هميشه و بودم گنجانده ذهنم

 صحبت از شقايق .ام داشته آرزو كه هستي همان تو بشوم متوجه من شود

 در و اوهام و خيال در را ها حرف اين تمام چون برد مي لذت آيدين هاي

 كه كرد نمي باور بود او جاي كه هم كسي هر شايد بود خوانده ها رمان

 .كرد خواهد آشكار او براي را چيز همه زمان گذر البته بگويد جدي آيدين

 شقايقم عشقم عزيزم، كرد نگران را آيدين تلفن خط پشت شقايق سكوت

 سرازير شقايق چشمان از ؟اشك شده چي كردي سكوت چرا خانومي كجايي

 فوري خيلي و فهميد را هايش گريه صداي آيدين .هايش گونه مهمان و شد

 من نكن گريه آيدين جون شده چي كني؟ مي گريه چرا من زندگي :گفت

 اينكه آينده از نگرانم ناراحتم، .نزدي بدي حرف تو ؟نه .نزدم كه بدي حرف

 قرار من راه سر را تو خدا و داشتم آرزو من كه هستي كسي همان واقعاً تو
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۱۲٦ 
 

 نزارم دم مي بهت قول جان شقايق .شدم؟ گيج خدا به آيدين دانم نمي داده

 كنم مي فراهم برايت زندگي در آرامشي خدا به .بخوره تكان دلت توي آب

 .شقايق قسم پدرم روح به شدي جدا ات خانواده از نكني فكر اصالً كه

 ببرد بين از بود كرده درست كه را ايي كننده ناراحت جو داشت سعي شقايق

 راستي ا !رفتم مؤسسه همون به روز اون من آيدين راستي :گفت ناگهان

 اون مدير بهرامي حامد با بشوم فدايت الهي عزيزم كردي كاري خوب رفتي

 مي رو اون تو .كرد تشكر كلي ديدمش اتفاقاً آره كردي؟ صحبت مؤسسه

 و مهربان خوبيه پسر خيلي هستن دوستانم از بهرامي آقاي آره !شناسي؟

 باشه :گفت شقايق .رويم مي ديدنش به همديگر با روز يك باز دل و دست

 شقايق تلفن قطع و خداحافظي از پس .شوم مي خوشحال هم من

 هوا و دويد مي گندمزار ميان در رفت عميقي خواب به و بست را چشمانش

 برق و رعد كن كمكم خدايا زد مي فرياد كه حالي در بود شده سرد و باراني

 گرفت سرش دور را دستانش نشست .شكافت را آسمان ي گوشه سهمگيني

 نمي خودش رفت مي چه هر اما كرد مي دويدن به شروع كشيد مي فرياد و

 بود كسي دنبال به هم شايد يا وحشتناك كابوسي .دود مي چه براي دانست

 از را خود موهاي برگشت/ بيا من با شقايق شنيد سرش پشت از صدايي
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۱۲۷ 
 

 او كند، مي نگاه او به ها دست دور آن در آيدين ديد و زد كنار صورتش روي

 /ميام، دارم كن صبر آيدين كرد دويدن به شروع دوباره زند مي صدا را

 كمكم خدا رو تو بروم باهاشون خوام نمي من برند مي دارند رو من شقايق

 بدان را اين شقايق دارم دوستت شقايق ميام؟ دارم ميروي كجا آيدين /كن

 مي كمك طلب شقايق از و زد مي ضجه آيدين حاليكه در .دارم دوستت

 بودند گرفته را آيدين دست دو هر بلند قامت و قد با پوش سياه نفر دو كرد

 .بود فايده بي ولي ميبريدش كجا كرد مي التماس شقايق و بردند مي و

 يكدفعه او و بود شب سر تازه  .نگريست هوا به شد بلند جايش سر از ناگهان

 دو .برايش بود الاليي مثل آيدين صداي انگار بود رفته فرو عميق خوابي به

 در پي روزها بود شده گذاشته و عروسي عقد و نامزدي قرار ديگر ي هفته

 رفتند مي خريد به مادرانشان همراه به آيدين و شقايق و گذشتند مي پي

 و داشتني دوست پسر اين آيدين كه بود سخت برايش كمي اوايل شقايق

 به را اين آيدين و بود معذب است ويلچر سر متين و زيبايي اين به شيرين

 شقايق و آيدين رفتند رستوراني به بود شده نهار وقت تقريباً فهميد خوبي

 شايد هستيد جوون باشيد جدا بهتره شما جون مادر نه .نشستند جداگانه

 زمي رويم مي ما مادر و سلطاني خانم ي اجازه با پس /بزنيد حرفي بخواهيد
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۱۲۸ 
 

 برايم ام خانواده به نسبت آيدين احترام و ادب همه اين نشينيم مي كناري

 با نشست چشمانش در اشك بود زده زل شقايق چشمان به .بود جالب

 عزيزم كرد مي نگاه او چشمان به بود بسته را گلويش راه كه رحم بي بغضي

 بروي راه و باشي عمومي هاي مكان در من با شود نمي رويت تو جان شقايق

 من چرا .نيست طور اين اصالً نه نه :داد جواب آيدين به فوراً شقايق درسته؟

 احساس و انداخت پايين را سرش شقايق !آيدين جان به بگو هستم مطمئن

 داشت مي دوستش خيلي كه كسي به داشت چون كرد مي خجالت و شرم

 ام كرده پيدا عالقه بهت كه دوني مي عزيزم ببخشيد آيدين. گفت مي دروغ

 قطره .شود مي عادي بعداً باشد مشكل برايم يكم اوايل اين شايد .زياد خيلي

 گريه داري تو .چكيد دستش روي و شد سرازير آيدين نافذ مژگان از اشكي

 ميل چي نهار بگذريم اصالً .نيست مهم زند مي سوز چشمانم نه كني؟ مي

 سفارش شد نزديك خدمت پيش .كنم نگاه را منو بگذار من؟ عشق داريد

 رو شقايق گل من دونستي مي تو آيدين. رفت سپس و گرفت را الزم هاي

 فكر ام آورده مريم گل تو براي من ببخشيد ؟! واقعاً دارم؟ دوست خيلي

 گل ولي .دارم دوست كه البته .داري دوست شود آميخته قرمز رز با كردم

 رو مهريه من شقايق؟ چيه مهريه به عراج نظرت .ديگس چيز يك شقايق
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۱۲۹ 
 

 باشد قرار اگر آره ؟!همين .هيچ ديگر گذارم مي شقايق گل شاخه تا چهارده

 ندارم قبول رو اين من نه .است كافي برايم همين باشيم خوشبخت كه

 مي خواهش آيدين !دختر؟ كن فكر يكم كني مي كار چي داري تو شقايق

 را شقايق قلب ديگر بار يك چشمانش بستن و آيدين مليح لبخند باشه .كنم

 هزاران ميان در شوم مي فانوس كنارت در من/ دريايي تو .انداخت لرزه به

 من يا ايي فرشته راستي به تو آه شوم، مي مهربان ايي فرشته من زشت ديو

 فردا .آغوشم در شوي مي زيبا چه كه داند مي خدا بينم مي گونه اين را تو

 حياط تمام است آيدين ما ي قصه پسر با شقايق عقدكنان و نامزدي مراسم

 از پيش ساعتي شقايق مادربزرگ .شد چراغاني سلطاني آقاي ي خانه باغ و

 مي مشرف سلطاني آقاي منزل به فردا ها مهمان تمام بود رسيده شمال

 .بودند شده چيده ايوان و حياط در كارگر تا دو توسط ها صندلي تمام .شوند

 مي سر به ايران از خارج اقوامشان اكثر چون نبودند زياد شقايق هاي مهمان

 جون مامان راستش ؟!ببينم را داماد آقاي دارم دوست من جون مادر .برند

 كار ممكنه !بياد؟ بزن زنگ خب .بود اينجا صبح خونه رفته نمياد كه االن

 كه فهميد مي مادربزرگش اگر واي رفت تلفن طرف به شقايق !باشه داشته

 و اندازد مي راه به حسابي و درست دعواي يك حتماً است ويلچر سر آيدين
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۱۳۰ 
 

 .بيايد نداشت كار اگر گيرم مي تماس االن باشه .ريزد مي هم به را مجلس

 جون مادر بود داده منفي جواب اش خاله پسر خواستگاري به چون آخه

 را در رفت اتاقش طرف به .بود قهر آنها با ها مدت تا و .شد ناراحت شديداً

 آنها ي خانه به آمدنش ي درباره كرد سعي ولي زد زنگ آيدين به بست

 حالت .عزيزم ماهت روي به سالم !من عشق سالم الو .فردا تا نزند حرفي

 !اينجاست مادربزرگم ؟!شده طوري گرفته صدات چرا ؟!ممنون خوبم !خوبه

 رو؟ چي .... !بفهمه اگر جان آيدين راستش !برسون؟ بهش رو من سالم

 ويلچر سر من كه اين !بفهمه؟ رو چي شقايق كن صبر نه !كن ولش هيچي

 اينجا نيا آيدين كنم مي خواهش نه .اونجا ميام خودم االن :آره !هستم؟

 دوست نه !بريزه هم به جشنمون فردا داري دوست جان شقايق عزيزم .فعالً

 .خداحافظي/ هستم منتظرت باشه .ميام االن باشه خب .آيدين ندارم

 .جون مادر مياد االن :گفت ديد را جون مادر و رفت هال طرف به شقايق

 موبايلش گوشي طرف به شقايق .ببينم را او هستم مشتاق هم من مادر باشه

 نري فكر توي وقت يه گلم نباش نگران عزيزم :بود داده پيام آيدين كه رفت

 بال و بله !بله؟ :كشاند آن سمت به را شقايق آيفون صداي .ميام االن ها

 با شقايق دوستان .داخل بياين .راهه تو هم نيلوفر / ريحانه و مريم ماييم
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۱۳۱ 
 

 باالخره بشم فدات دلم عزيز گرفتند آغوش در را او و شدند وارد صدا سرو

 به شقايق .شدم عاشق چيه، تسليم .ها دادي جواب يكي به شدي تسليم

 تو مياد االن كجاست؟ خوشبخت آقاي اين ببينمش دارم دوست خيلي خدا

 .آيدين اسمش آيدين چيه؟ اسمش بگو حداقل شقايق :گفت نيلوفر .راهه

 بچه ندارم نه !بدي؟ نشون داري ازش عكسي .قشنگه خيلي هم اسمش واي

 سلطاني آقاي با ها بچه پرسي احوال از پس كنيد مي صحبت چقدر واي .ها

 .رفتند شقايق اتاق طرف به دوستانش شقايق مادربزرگ و همسرش و

 مادربزرگ و دوستانش اگر كه دانست نمي داشت استرس چنان هم شقايق

 قرص دلش ته ولي دهند مي نشان واكنشي چه ببينند را او ي آينده همسر

 بچه درآمد صدا به خانه زنگ .بود روياهايش مرد همان آيدين اينكه از بود

 پدرش ولي شد هال وارد شقايق آمدند بيرون اتاق از و كشيدند جيغي ها

 حياط وارد رضا دوستش همراه به آيدين .كنم مي باز را در خودم بابا: گفت

 مي !تيپه خوش هم دارد قيافه هم داري همسري عجب شقايق .شدند

 اون} .اند گرفته اشتباهي آيدين با را او و گويند مي را رضا ها بچه دانست

 سر قشنگه خيلي كه آقايي همون گي مي چي .{منه همسر ويلچره سر كه

 چرا !كردند مي نگاهش زده بهت /.ها بچه آره !شقايق؟ شوهرته ويلچره
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۱۳۲ 
 

 به زودتر گرفتيد رو قيافه اين چرا اومد آيدين كنيد مي نگاه اينجوري

 پدر و رضا و شد ساختمان وارد آيدين .فهمه مي االن كه بياييد خودتان

 فردا كه آيدين كنم مي معرفي :گفت شقايق پدر بودند همراهش شقايق

 شقايق دوستان .همگي به سالم .بشه دخترم شقايق رسمي همسر قراره

 جلو به هم خانم سحر شقايق مادر و كردند پرسي احوال و سالم يكي يكي

 را دستانش كه حالي در شقايق مادربزرگ .بشوند وارد كه كرد تعارف و آمد

 اول !كيه؟ شقايق همسر ببينم .آمد جلو طرف به كرد مي خشك حوله با

 پسري همان كه فهميد وقتي ولي شقايقه نامزده آيدين دوست رضا كرد فكر

 شوهر قراره رسد مي نظر به مهربان و مظلوم و داده ويلچرتكيه روي بر كه

 كيفش آخر در و كرد بيداد و داد شقايق مادر و پدر سر بر چنان شود شقايق

 به واقعاً تو بشه،؟ شقايق همسر قراره كه كسيه همان اين پسرم برداشت را

 ناقص آدم اين دست رو دخترت كه دادي منفي جواب سامان خواستگاري

 با مادربزرگ به زده بهت مريم و ريحانه نيلوفر،/ شقايق بسپاري؟دوستان

 پدر .رفت اتاقش طرف به كنان گريه شقايق كردند مي نگاه غمبار چشماني

 .نداشت ايي فايده ولي كند متقاعد را مادربزرگ شايد تا رفت سرعت به

 تعارف آيدين دوست به خانم سحر .بود فايده بي كه شد آبروريزي چنان



 يادگار عشق
 

۱۳۳ 
 

 طرف به شد مي سرازير چشمانش از اشك كه حالي در بنشيند كه كرد

 و گرفتند آغوش در را او آمدند اتاقش وارد شقايق دوستان .رفت آشپزخانه

 .نكن ناراحت رو خودت عزيزم، نداره اشكال .گفتند مي چيزي يك كدام هر

 ي جمله شدن تمام با .جان شقايق شوهرتوئه كه دونستم نمي واقعاً من

 را هايش اشك شقايق داري؟ دوستش چقدر كلك حاال :گفت مريم نيلوفر

 حرف اين بيخيال بايد پس .عاشقشم خيلي، زياد، خيلي :گفت و كرد پاك

 .ميوه شربت، بيايد ها بچه :گفت و شد وارد شقايق مادر .گلم باشي ها

 اون گفتي كه پسري همان پس شقايق :پرسيد مريم .رفتند ريحانه و نيلوفر

 نه كردم پسند رو آيدين ؟من چي بود حامد اسمش آره بود حامد اسمش كه

 هم حامد كه چند هر بزرگواريه، پسر خيلي آيدين نظرم به چون .را حامد

 زودتر پس باشه !ميام االن من كن تازه گلويي برو، تو جان مريم .خوبيه پسر

 داخل بفرماييد ي جمله با و كرد باز را در مريم زد در آيدين حال اين در بيا

 قيافه ديدن با آيدين .جان آيدين تو بيا .رفت بيرون شماست منتظر شقايق

 تر نزديك بهش خيسش چشمان و گونه روي بر هايش اشك و شقايق ي

 تختش روي شقايق كمك با كني؟ مي گريه چرا من روياهاي عروس شد

 .پيشت بيام: گفت پدرت .كرد مي نگاه آيدين معصوم چشمان به و نشست



 يادگار عشق
 

۱۳٤ 
 

 البته شد؟ سرازير شقايق هاي گونه از اشك و بياي خواستي نمي تو يعني

 كه شد نمي روم آخه بودم پدرت ي اجازه منتظر ولي بيام داشتم دوست كه

 اشك و بود زده زل معبودش چشمان به شقايق؟ كني مي گريه چرا .بيام

 يخنجر انگار شد يم ريسراز چشمانش از چگونه كه كرديم نگاه را شيها

 ديبگذر زود ديا شده گانهيب من با كه لحظات يوا.  زدنديم نيديآ قلب به

 . شوم يكي عشقم باغ گل تك با خواهميم كه

 

 رايز است نيريش ميبرا اما برنديم عشق ي خانه سالخ به مرا تيها هيگر

 در و پرستيد مي را آيدين عاشقانه شقايق ..است كينزد وصال ي لحظه

 نمي نظرش به اصالً آيدين عيب كه طوري به كرد مي تحسين را او دلش

 و شد بلند شقايق هستن منتظرمون هم بقيه كه بيرون بريم بهتره .آمد

 .كرد نگاه آينه در را خودش

 

 كردن زندگي براي .گرفتند قرار جمع بين در و آمد بيرون اتاق از آيدين با

 .باش فرهاد عشق دنبال به ظلمت و تاريكي در بشمار غنيمت را فرصت

 پوچ و خالي آدمي نباشد تا عشق كه نكن شكوه و گله ميگذرد زود روزگارگر



 يادگار عشق
 

۱۳٥ 
 

 را آن كن سعي پس است خودت ي اراده با بريم مي كه فرمان هر .است

 شقايق و آيدين عقدكنان روز .نشستي انتظارش به خيالت در كه برگزيني

 شده تزئين شكوه با بسيار عقدشان سفره. رفت آرايشگاه به شقايق .رسيد فرا

 وارد كدام هر ها مهمان بود گرفته را پذيرايي سالن تمام كه طوري به بود

 بود گفته را خدمتكار تا دو شقايق مادر .گفتند مي تبريك و بودند شده

 هر البته شدند وارد كدام هر شقايق دوستان و بدهند انجام را كارها تا بيايند

 ولي بشود برگزار ساده خيلي مراسم داشت دوست شقايق خود كه چند

 قرار عاقد .ساخت متقاعد هم را او باالخره مادرش و پدر و آيدين اصرارهاي

 آرايشگاه از مادرش همراه به 3 ساعت تقريباً شقايق ولي بيايد 6 ساعت بود

 خيلي دوستانش ديدن با بود گرفته دلش كمي رفت خودش اتاق به برگشت

 انگار :گفت مادر ولي گرفت را اقوامش سراغ مادر از شد خوشحال

 دانست مي شقايق. آمده جالل دايي فقط بيايد كسي نگذاشته مادربزرگش

 نمي خودشان روي به ولي هستند ناراحت دل ته از هم پدرش و مادر كه

 برازندگي كه است پسري واقعاً آيدين كه داشتند نظر در هم را اين اما آورند

 خودشان از ميهمانان و بود كرده پر را فضا ماليمي موزيك .دارد را شقايق

 و احساسش ي درباره شقايق از مرتب نيلوفر و مريم .كردند مي پذيرايي



 يادگار عشق
 

۱۳٦ 
 

 شده ماه امشب چقدر و رفته آرايشگاه كجا پرسيدند مي دارد حالي چه االن

 :گفت شقايق :پرسيدند او از را آبي عروس لباس پوشيدن دليل وقتي .است

 پهلوي به رضا .مياد بهت واقعاً ميگه .دارد دوست خيلي را آبي رنگ آيدين

 و اضطراب و استرس از داري حسي چه االن كجايي هي :زد آيدين

 دلم توي دل خدا به رضا آره رفيق؟ آره كني مي پرواز هوا تو خوشحالي

 شود مي مگر ولي شقايق پيش بروم االن دارم دوست آمده بند نفسم نيست

 آقاي آشنايان و ها همسايه تاج، آقاي بستگان از بسياري .جمعيت اين توي

 دايي و دوستانش فقط شقايق اقوام از ولي بودند آمده شركت در سلطاني

 دوست اون اسم آيدين ميگم .بودند كرده قهر انگار هم بقيه بودند آمده

 به زيرچشمي آيدين سبزه؟ چشماش و خجالتيه خيلي كه چيه خانم شقايق

 كنم فكر چيه؟ اسمش بگو رضا جان نه !چه تو به :گفت و كرد مي نگاه رضا

 !چيه؟ منظورت حاال خب .داره قشنگي اسم عجب !ميگي؟ رو نيلوفر

 نداشتم بدي قصد من بابا نه !من جاي بنشين تو شيم بلند ما ميخواي

 به من جان .آيد نمي خوشم كسي هر از من كه دوني مي خوب هم خودت

 از من خر بزار اول باشد !من راجب كنه صحبت باهاش بگو خانم شقايق

 .بيا تو بعداً بشه رد پل روي



 يادگار عشق
 

۱۳۷ 
 

 در هم عقد به را عاشق كبوتر دو آن و آمد عاقد بود حساسي هاي لحظه

 مي خيره خود به را ايي بيننده هر چشم كه زيبايي بسيار هاي حلقه .آورد

 و زدند مي دست صدا يك همه .گرفت جاي آيدين و شقايق دستان در كرد

 و گل سرشان بر .گنجيدند نمي خود پوست در ها آن .گفتند مي تبريك

 ي حلقه از و  كرد پر را فضا ماليمي موزيك .كردند مي پخش پول و نقل

 دوست بود، عشق لحلظات /لحظات .شدند مي رد مريم هاي گل

 عجب .گفتند مي تبريك وي به يكي يكي دوستان .شادي و داشتن،آرامش

 هاي شعله از حياط تمام فيلمبردار ابتكار به بود رويايي و رمانتيك فضاي

 بود شده احاطه بودند كرده راپر قرمز فرش دور موازي صورت به كه آتش

 از كامالً را اتاق يك بود شده پر سفيد و قرمز هاي گل دسته با حياط تمام.

 هاي عكس مخصوص بودند كرده پر قرمز رز هاي گل و سفيد و قرمز پر

 تا رفت و بيايند اتاق در تا كرد دعوت را ها آن فيلمبردار .داماد و عروس

 و بود نسشته زمين روي بر آيدين حين اين در .بياورد را ها شمع تمام

 بسيار آبي لباس با شقايق بود گرفته دست در را شقايق ظريف دستان

 هاي گل و پرها روي بر بود او شيفون عنوان به كه توري همراه به زيبايش

 چشمان بر اي بوسه آرام آيدين و بست را چشمانش و شد دراز اتاق رويايي



 يادگار عشق
 

۱۳۸ 
 

 اين چقدر بود شده دريايي پري عين نگذريم حق از .گذاشت رويايي عروس

 در آيدين .بود نيامده فيلمبردار هنوز كردند جلوه زيبا امشب داماد عروس

 كه قسم مقدس شب اين به دهم مي قول كرد زمزمه شقايق گوش

 بهترين كه خورم مي قسم دهم مي قول هم من .من عروس كنم خوشبختت

 تمام و شد وارد بودند، نشسته دو هر زد در فيلمبردار .باشم روياهايت عروس

 بزرگ و قرمز قلبي همانند ها آن از كدام هر گذاشت زمين روي را ها شمع

 به كردند شروع دو هر گذاشتند مي اتاق دور تا دور  بايست مي كه بود

    نگاه ها آن به اشتياق با داشت نام مهران خانم وفيلمبردار كردن روشن

 شقايق .محبت و گرمي دستانش از و بود لبريز عشق ديدگانشان از .كرد مي

 از پر را فضا تمام او و داد مي مهران خانم به كرد مي روشن كه را كدام هر

 چوبي نماي و مشكي ديواري كاغذ با اتاق ديوارهاي كرد مي قرمز هاي شمع

 كاش اي :گفت آيدين به شقايق .بود شده عشاق ي كلبه .بود شده تزئين

 اين از كه مهران خانم .نشود تمام هرگز ها ثانيه اين دقايق، اين لحظات، اين

 امروز كه دونستيد مي راستي ها بچه :گفت بود آمده وجد به دلبستگي همه

 .تصادفي حسن عجب ميگم تبريك بهتون واقعاً !عشاقه؟ روز ولنتاين روز



 يادگار عشق
 

۱۳۹ 
 

 ها آن، فيلمبردار جلوي حتي شناخت نمي پا از سر آيدين .منممنو خيلي

 .كردند مي بوسه غرق را يكديگر و رفتند مي همديگر صدقه قربان

 .ازدواجشان مراسم هم و بود آنان عقد هم مراسم اين شقايق درخواست به

 دوست اصالً عاشق پرستوي دو آن گرفت را ها عكس عكاس باالخره

 بيرون تا گرفتند تصميم ولي بيايند بيرون يار خلوتگاه عشق، اتاق از نداشتند

 كجا شقايق واي اي .كنند ترك را اتاق ها مهمان از خداحافظي و رفتن

 بدون كلي ما شه مي غروب داره هوا ديگر عزيزم گشتم دنبالت خيلي بودي

 بچه .بگيريم عكس بوديم رفته !بوديد؟ كجا شما پس رقصيديم و زديم شما

 پلكان زير در كه رفت آيدين طرف به .ميام االن كنيد صبر لحظه يك ها

 !شده؟ چي بله !دارم كارت بيا شقايق .بود ايستاده راهرويي در باال طبقه

 خيلي رضا راستش چي؟ واسه آره !مجرده؟ نيلوفر دوستت اون شقايق

 نيلوفر به بري كنم صحبت باهات كه خواست من از ازش اومده خوشش

 از رضا طرف از خواي مي  من از يعني !كني؟ صحبت رضا راجب خانم

 براي بزار. بكن را كار اين كنم مي خواهش آره !كنم؟ خواستگاري نيلوفر

 ميشناسم من كه رضايي اين شقايق برن؟ خوان مي االن جان آيدين بعد

 دوستت با بري نيفتاده ما گردن خونش تا بهتره ميكشه رو خودش االن



 يادگار عشق
 

۱٤۰ 
 

 پيش نيلوفر كه اين فقط ميگم بهش روم مي االن باشه .كني صحبت

 مردن؟ كه اين يعني چي؟ يعني !نداره مادر و پدر كنه مي زندگي عمويش

 تو بگم رضا به برم .رانندگي حادثه يك توي كردن فوت پيش سال دو آره

 آيدين شده چي چيه !اينجا بيا جان رضا .گه مي چي ببينم .كن صبر فعالً

 خانواده جانت ليلي بگم بهت خواستم مي ولي آره !گفتي؟ خانم شقايق به

 فوت تصادف يك توي مادرش و پدر كند مي زندگي عموش پيش نداره ايي

 همين براي ايستادي چرا كنه رحمتشون خدا :گفت تأملي بدون رضا .كردند

 حاال !پايين ميدم پرت ايوان از را خودم االن ديگه بگيد بريد بابا كرديد صبر

 .آمد شقايق پيش كنان خنده آيدين شه؟ مي چيزيت بدي پرت هم اگر

 خانومم باش داشته صبر پس؟ شد چي بروند خواهند مي دوستانم آيدين

 فعالً دوستاتو بري بهتره .هاست حرف اين از تر ديوونه ما دوست اين

 گفت زد؟ حرفي كرد قبول شد چي !بمونه بزار را نيلوفر شد اگر يا نگهداري

 به روم مي االن باشه بزنيد؟ حرف رويد نمي چرا پس كنيد مي تأمل چرا:

 بيرون وقت دير تا كه نميزاره عمويش آخه باشه اينجا فعالً ميگم نيلوفر

 !نميان گفت خودش نكردي؟ دعوت را عمويش ي خانواده چرا اصالً !باشه



 يادگار عشق
 

۱٤۱ 
 

 !كجايي رويم مي داريم ما جان شقايق !حساسه نيلوفر سر عموش خيلي

  .رضا پيش برو آيدين رفتم من .ها بچه ميام االن

 عكسي يك هم با بايستيد حداقل ميرين دارين  زودي همين به ها بچه

 هم رو آيدين بزاريد !نگرفتيم عكس كه ما ها بچه گه مي راست آره بگيريم؟

 با هم بعد گيريم مي شقايق شوهر با اول خوبه آره نه؟ بيايد كنم دعوت

 آيدين .بگيرن عكس خوان مي ها بچه بيا لحظه يك جان آيدين .خودمون

 به را دوربين سرشان پشت ها بچه و نسشت عقد سفره سر مبل روي آمد

 حواست رضا ديگه بگير .كرد اعالم شماره تا سه رضا .سپردند رضا دست

 حواس بود شده خيره نيلوفر به دوربين صفحه در طور همين ؟رضا كجاست

 سهرابي خانم كجايي مادرجون شقايق .گرفت را عكس و كرد جمع را خود

 آيدين برود خواست مي شقايق كه همين .جان مامان ميام االن  !ميره داره

 ما دوست اين بگويد نيلوفر به زودتر چه هر كه كرد اشاره و گرفت را دستش

 زحمت سهرابي خانم آمديد خوش خيلي خيلي !شقايق؟ ميشه هالك داره

 بمان دقيقه چند :گفت او به آرام خيلي و رفت نيلوفر طرف به .كشيديد

 مهمان تمام تقريباً .دوستمه عروسي و عقد ناسالمتي چشم باشه .دارم كارت

 از نمايندگي به من جان آيدين :گفت آيدين به خطاب جالل دايي رفتند ها



 يادگار عشق
 

۱٤۲ 
 

 رو ما دختر اين روزي يك مبادا ام آمده شقايق بستگان و اقوام تمام طرف

 چقدر كه داند مي خدا دارم دوستش خودم دختر مثل خدا به كني اذيت

 او نداد اجازه و كرد بوسه در غرق را آيدين صورت و هستم وابسته بهش

 اتاق به را او !شده؟ چي :گفت شقايق گوش كنار نيلوفر .ببوسد را دستش

 به راجب را نظرت راست و رك خواستم مي نيلوفر ببين .كرد دعوت خودش

 اين خاطر به پرسي؟ مي را سؤال اين من از چرا بدانم؟ آيدين دوست رضا

 هيچي چرا؟ آره !زودي همين به واي !كرده؟ خواستگاري تو از اون كه

 صحبت بنشينيد هم با االن خواهيد مي !بگذره روز 2 گذاشت مي حداقل

 !بروم بايد شده ديرم من ولي خواستگاري؟ بفرسته رو مادرش بعداً كنيد

 پيش خب چته دختر شدي ترسو قدر اين چرا زنم مي زنگ عمويت به االن

 كار نظرت به شقايق ها؟ ايي زده ذوق نكنه !دلواپسي؟ چرا هستي من

 و بيست !بگم بهت رفت يادم آهان چيه؟ كارش پسريه؟ چطور اصالً خوبيه؟

 يك و دانشگاه توي ساليه چند گرافيك ليسانس فوق داره سال هشت

 مي زندگي خواهرش و مادر و پدر با كاره به مشغول نقاشي آموزشي مؤسسه

 آيدين با قبالً كنم مي فكر كنه مي كار گالري توي هم آيدين با كند

 مياد نظر به شده تمام كردنت فكر وقت كنم فكر ديگه خب بوده همكالسي



 يادگار عشق
 

۱٤۳ 
 

 خواهش خاطر ها خيلي باش مطمئن هم قيافه لحاظ از باشه خوبي جوون

 تو هاست جوري اين ديگه آره ؟!بهتره هستي سبزه كه تو از حداقل هستن

 .كنم مي صدايش ميرم االن عزيزم كردم شوخي !شقايق؟ بله هم

 كرد راضي را او و كرد اثر نيلوفر روح و ذهن در باالخره شقايق هاي صحبت

 كلي نيلوفر ديدن با شد وارد رضا رفت شقايق وقتي .كند صحبت رضا با كه

 آيدين پيش شقايق بشود مسلط خود بر كه كرد سعي ولي گرديد دستپاچه

 كاالسكه يك و بود شده تزئين قرمز رز ي ها گل با كه اي حجله در و رفت

 كلي ها آن به شدند وارد شقايق پدر و مادر نشست اي نقره رنگ به بود ايي

 بود خانم سحر چشم ي گوشه اشك از اي هاله كه حالي در گفتند تبريك

 گريه  كنم مي خواهش جان مامان :گفت و بوسيد را مادرش دستان آيدين

 حياط داخل رويم مي هم ما بابا؟ كجا رفتيم؟ ما ها بچه .پسرم باشه .نكنيد

 بريم مي را نيلوفر شد تمام كه نيلوفر و رضا يها صحبت بخوريم هوا قدري

 شايد بيرون رويم مي هم جا آن از نشوند نگران اش خانواده كه رسانيم مي

 آره !جان پدر شما حال به خوش ؟!مادرت اتفاق به شاپ كافي يا رستوران

 !كنيم؟ بازي عشق قدري بايد هم ما نيست شما مال فقط كه نوبت جان بابا

 شما دخترم باشه .باشيد مراقب است سرد هوا فقط خدا اميد به برويد باشه



 يادگار عشق
 

۱٤٤ 
 

 آيدين راستي .بابا ممنونم .باشد مباركتان كه انشااهللا باشيد خوش هم

 را امانش درد پا بود خسته خيلي آره رفت؟ زودي همين ؟به كجاست مادرت

 اذيت خيلي حتماً بميرم ديدمش مي حداقل كاش .رفت عمو همراه به بريده

 صورت نزديك را صورتش آيدين .دلم عزيز نكنه خدا حرفيه چه اين شده؟

 .الهي بميرم برايت من گذاشت شقايق گردن دور را دستانش و آورد شقايق

برق عجيبي تو  هم شقايق .به چشمان شقايق خيره شد و زيباييم الهه اي

 من تا گذشتند نمي هرگز لحظات اين كاش خدايا چشمانش موج ميزد.

 ستاره، پر شبي .بشويم يكي هم با و بگيرم آغوش در را خويش ي معشوقه

 .اشتياق و شور و حرارت از پر سري و انابي رنگ به مي جام اميد، از پر دلي

 تقديم و آورد در كتش جيب داخل از ايي هديه آيدين عشاق روز مناسبت به

 بر سرخش لبان حرارت كه كاشت ايي بوسه دستانش بر اول كرد شقايق

 .كرد باز را جعبه در شقايق كشاند جنون مرز تا و نشست شقايق ي پيكره

 .قشنگه خيلي عزيزم بشوم فدات الهي آيدين زيباست چقدر من خداي واي

 قشنگه خيلي واي كرد خويش انگشت درون و برداشت را آن شقايق

 خيلي ساختند مي هويدا را شقايق صورت الماسهايش كه ظريف انگشتري

عاشقانه نگاهش  و گرفت جاي او آغوش در و ممنونم جان آيدين زيباست



 يادگار عشق
 

۱٤٥ 
 

 اين عشاقه؟ روز امروز كردم فراموش پاك من عزيزم ببخشيد ولي مي كرد

 ببينم آقا آيدين به به .ايي خسته بودي آرايشگاه در صبح از تو حرفيه چه

 به زوج اين ي جوعاشقانه شد باعث رضا صداي خريدي؟ چي همسرت براي

شقايق  .لعنت معركه مگس خر بر :كرد اي زمزمه لب زير آيدين .بخورد هم

 خوشحال شما دو هر كه بينم مي .افتادند راه رضا و نيلوفر طرف بهو آيدين 

 نگران اش خانه به رفتن دير تببا از كه حالي در نيلوفر هستيد؟ مسرور و

 روز و ما پيوند مقدس شب اين در انگار خدايا .داشت عجيبي شوق اما بود

 بديد اجازه اگر رضا آقا .كنند آغاز را خود زندگي كه اند بسته كمر عشاق

 نگران نيلوفر ي خانواده االن باشه بزرگترها ي عهده به ها صحبت بقيه بعداً

 بروم من !منزل رساند مي را نيلوفر پدرم .خانم شقايق باشد ؟!شوند مي

 آغوش در را همديگر كه حالي در .بشويد خوشبخت اميدوارم آيدين ديگه

 شقايق بروم من :گفت هم نيلوفر .رفت و كرد خداحافظي رضا كشيدند

 توي منتظرته پدرم نيلوفر حرفيه چه اين شوم؟ نمي سلطاني آقاي مزاحم

 بشويد پير هم پاي به اميدوارم جان شقايق تاج آقاي ميگيم تبريك .حياط

 فرو فكر به را او و داد آيدين به عجيبي تكان نيلوفر ي جمله اين .خداحافظ

  .رسيد خواهد زمان آن به يعني شويم؟ پير هم پاي به برد



 يادگار عشق
 

۱٤٦ 
 

 تماشا را نيلوفر و مادرش و پدر رفتن و رفت پذيرايي ي پنجره كنار شقايق

 آقاي نكردي؟ دعوت را توانا خيريه مؤسسه از كسي آيدين راستي .كرد مي

 فرستادم برايش هم را دعوت كارت حتي گفتم بهش چرا !مميگ رو بهرامي

 .بيايم توانم نمي كنه مي درد سرم خيلي گفت و گرفت تماس باهام ولي

 شب آن در دانه دانه كه هايي برف به و انداخت پايين را سرش شقايق

 را او آيفن صداي .كرد مي نگاه بودند كرده ريزش به شروع داشتني دوست

 بيا آورده برايت را هديه يك اومده پستچي بابا شقايق بله؟ .آورد خودش به

 كيه .آيم مي االن جان پدر باشه !روم مي دارم من ببرش در پشت از

 شقايق .ببرش در پشت از بيا گفت اند آورده بسته يك بود بابام شقايق؟

 آرام برف زيبايي هواي چه .رفت در طرف به و پوشيد را اش آبي رنگ شنل

 با شقايق كرد مي خاموش را حياط دورن آتش هاي شعله و باريد مي آرام

 آيدين كه حالي در كرد عبور حياط درون قرمز فرش روي از عروسش لباس

 بسيار سبد يك و كرد باز را در كرد مي تماشا پذيرايي پنجره پشت از را او

 گل الي البه در كوتاه ي نوشته يك بود در پشت قرمز رز هاي گل از بزرگ

 .ريزم مي اشك يادت به امشب شهر عروس ترين رويايي به تقديم :ها

 ممكنه دانست نمي برداشت كيست طرف از نبود معلوم كه را نوشته شقايق



 يادگار عشق
 

۱٤۷ 
 

 داد تكان برايش دستي آيدين انداخت پنجره به نگاهي باشد كي طرف از

 .گذاشت ساختمان داخل به پا و گذشت زيبايي آن به حياط از دوباره شقايق

 كيه؟ طرف از ننوشته چيزي قشنگي هاي گل چه .دانم نمي كيه؟ طرف از

 تو كنار در فقط و فقط امشب خوام مي كنار بزار اونارو گلم باشه !ننوشته نه

 امشب شقايق .گذاشتند عشاق ي كلبه درون به پا آيدين و شقايق .باشم

 و آمد پايين ويلچر روي از آيدين او كمك با بود شده اي خفته زيباي مانند

 روي بر اتاق كف و برد هال داخل به بود مزاحمشان كه را ويلچر شقايق

 و بود قلبشان روي بر همديگر دستان كشيدند دراز قرمز پر و گل انبوهي

 از پر وجودي و بسته چشمان فهميدند مي وضوح به را آن تاپ تاپ صداي

 مملوء بدنشان اعضاي تمام. كرد مي روايت را مجنون و ليلي ي قصه عشق

 مي لبخند ها آن به شيفتگي همه اين خاطر به زندگي و داشتن دوست از

 مبادا تا داده ما به را حواسش تمام امشب خدا كنم مي احساس آيدين .زند

 زندگيم هاي شب بهترين از يكي امشب خدا به شود گرفته ما از خوشي اين

 فرد به منحصر عشق تالطم در وجودم بند بند و آرومه چيز همه است

 دو آيدين بوسيد را آيدين گرم دستان و شد پهلو به كمي شقايق .توست

 قول شد خيره چشمانش در و انداخت شقايق صورت طرف دو به را دستش



 يادگار عشق
 

۱٤۸ 
 

 پيشاني خواست مي .كنم فراهم برايت را زندگي زيباترين كه دهم مي

 را خودش دوباره و بياورد نزديك را سرش  نتوانست ولي ببوسد را شهمسر

 .ببوسم را تو توانم نمي شقايق تر نزديك بيا .كشيد دراز و برد عقب به

 اش پيشاني بر و آورد آيدين صورت نزديك را سرش كرد عذرخواهي شقايق

 كرد خواهم نثار جان تو عشق طلب در          .كاشت را بوسه سرخ گل

 آيم لب به جان تا خواهم عشق تو ز عوض در و            

 طلوعي رسيدن تا دم سپيده در تا كرد خاموش ها شمع و شد بلند شقايق

 شب آن تمام حامد .گيرند قرار سكوت و آرامش در انگيز دل صبحي ديگر،

 گر نظاره فقط اتومبيلش شيشه از و بود ايستاده شقايق منزل خيابان سر را

 مهمان و شده سرازير ديگري از پس يكي هايش اشك بود ها آن ي خانه

 سيگار و كرد پر را فضا ماليمي موزيك. بودند حامد ي شكسته دل صورت

 وحشي باد هجوم اما آورد مي پايين را شيشه گاهي كشيد مي سيگار پشت

 دراز آن روي بر و زد عقب را ماشين صندلي بود او ي خسته افكار مزاحم

 زندگي ناماليمات اين از و كرد مي گريه كنان هق هق بلند صداي با كشيد

 بچه و مريم نكردي رحم ام خسته قلب به چرا خدايا .داشت شكوه لب زير

 بهش و باشم داشته دوست تونستم كه رو كسي .گرفتي ازم را هم را تو ي



 يادگار عشق
 

۱٤۹ 
 

 عالقه ابراز بهت كه من چرا آخه شقايق .كردي عروس هم رو بورزم عشق

 توانم نمي خدايا .باشم عاشقت بيشتر دادي مي فرصت بهم حداقل كردم

 مرتكب زندگيم تو گناهي چه بدي چه من مگه كنم تحمل رو رحمي بي اين

 تا كردم زندوني رو خودم خونه توي مدت اين تمام شدم خسته خدايا .شدم

 رهگذران مردم، همه اين از حاال خدايا آه .بياد بيرون سرم از عشق اين شايد

 مي كجايي مريم .دهد مي سامان و سر من زندگي به كي دلشدگان و

 .پيشت بيام خواهم

 رفت فرو خواب به سكوت آن در حامد .پيشت بيام بزار .برس دادم به مريم

 ها دست رادر صورتش كرد بيدار را او باران قطرات صداي كه عميق خوابي

 درشتش قطرات  باريد مي تندي به باران كرد مي اطراف به نگاهي فشرد مي

 ها دست دور تا مرا و داد مي سر ندايي قطره هر كرد مي ها زميني مهمان را

 كه قطراتي. كشد مي پر رستگاري سوي به عاشق دل كه جا آن تا برد مي

 انتظار به را من دردمند دل آن دنبال به و دهند مي سر را دوباره طلوعي

 طلبد مي را لحظات اين ديدن شوق من ي پيكره تمام كردند مي دعوت

 مرور دوباره آيا .است باران ريزش تكرار بي فرصت زندگي همينست زندگي

 احساس آن با آدم آن من لحظه آن در چون كنم نمي فكر نه شود؟ مي



 يادگار عشق
 

۱٥۰ 
 

 اش خانه طرف به و كرد روشن را اتومبيل چرخاند را سوئيچ .نيستم قشنگ

 قانع براي خويش، روح تسالي براي ست واژه بهترين انتظار آري .افتاد راه به

 از پر صبحي بود زيبا صبحي .نداريم كاري اين جز خويش احساس كردن

 و همسر جالل دايي ها آن همراه به و شدند وارد شقايق مادر و پدر .باران

 حياط داخل بودند ساله پنج پسر يك و نوجوان دختر تا دو كه فرزندانش

 جان سيمين هم شايد نيست،؟ خونه داخل كسي انگار سحر. ايستادند

 صدايشان رويم مي داخل خب كنيد مي بافي فلسفه چقدر .هستند خواب

 شقايق جان آيدين نبود داخل كسي رفتند خانه داخل وقتي ولي .كنيم مي

 بهتره نيست داخل كسي گفتم كه من من، خواهر ! هستيد؟ كجا دخترم

 آخه !خوشگذروني رفتن قطعاً شناسم مي من كه اينايي چون نكشي زحمت

 به بزن بهشون زنگ يه خانم خب .ميايم صبح كه گفتم بهشون من داداش

 اتاق داخل از صدا ولي گرفت شماره مادر .االن االن، آره !بزن زنگ شقايق

 كيف روي گوشي ديد و كرد باز را در رفتند اتاق سوي به .آمد مي شقايق

 از روز يك اونا آخه نگرانم من :گفت و كرد همسرش به رو .افتاده شقايق

 بزار .شوهرش وضع اون با بيرون برن كه شه مي چطوري گذشته ازدواجشان

 فهميد كه وقتي ولي !داره خبر اون حتماً بزنم آيدين مادر به زنگ يه خانم



 يادگار عشق
 

۱٥۱ 
 

 و نيفتاده اتفاقي كه كرد وانمود طوري نرفته پيشش كسي و تنهاست اونم

 كاري هستند خوب همه ها بچه تاج خانم چشم چشم خوبه، حالشون همه

 هم او كه كرد اشاره و انداخت باال را هايش شانه پدر .خداحافظ نداريد؟

 بچه حتي نشستند زمين روي بر و شدند نگران همه كم كم. ندارد اطالعي

 تكيه ساكت مبل روي رفتند ديدند را اوضاع وقتي هم جالل دايي هاي

 سيمين شدند مي سرازير ديگري از پس يكي هايش اشك سحر .دادند

 و گشت اند رفته حتماً آوري مي راه دلت به بد قدر اين چرا جان سحر :گفت

 .باشند خونه توي همش كه نبايد آخه .همديگر با گذاري

 ازدواج كه شبه يك تازه ما نگو چيزي همسرم به كنم مي خواهش دكتر

 اطالع چيز همه از بايد اون تاج آقاي ولي نزن حرفي بهش خدا رو تو كرديم

 دكتر آقاي دونم مي !بدونه كه حقشه اين شماست همسر االن .باشه داشته

 مي نابود داره را جسمم و روح خوره عين مسأله اين قسم خدا به دونم مي

 مي خواهش بشه خراب هاش لحظه زندگيش بفهمه االن خوام نمي ولي كنه

 مردد حالتي با و كرد جا جابه كمي را عينكش لحظه همان در دكتر !كنم

 اشك .رفت و داد تكان سري تأييد عالمت به گذاشت هم روي را چشمانش



 يادگار عشق
 

۱٥۲ 
 

 شقايق بست را گلويش راه رحمي بي بغض بود گرفته را آيدين چشمان امان

 دوخته چشمش در چشم آمد آيدين سر باالي سريعاً و شد وارد سراسيمه

 جلوي اما است ناراحت نفهمد او كه بزند لبخندي كرد مي سعي آيدين .بود

 رفع خطر كني مي گريه چه براي كند، سد توانست نمي را اشكش سيالب

 لعنتي اشكاي اين ؟!جان آيدين عزيزم بوده ناراحت قلبت كمي فقط شده

 نباشم ديگه روزي اگر .لرزيد مي شقايق لبهاي .ببينم را خودم خانم نميزاره

 كه اينه منظورم ؟!نباشي ديگه چي يعني كني؟ مي چكار راستي به شقايق

 شقايق من، با آيد مي دلت چطور آيدين بزني حرف خوام نمي ديگه !... اگر

 دارم دوست !كني صحبت طور اين داري دوست قدر اين كه رو كسي

 باشه ؟... قسم خدا به بياري ميان به حرفي ديگه كلمه يك اگر !بدونم؟

 اين از ديگه كردم غلط اصالً بشم فدات عزيزم همسر چشم روي به باشه

 حتماً بدهم اطالع بابا و مامان به رفت يادم آيدين راستي .زنم نمي ها حرف

 دوباره تا منتظرم جا اين من، گل برو باشه .اند شده نگران خيلي حاال تا

 كند پاك را هايش اشك تا كرد مي سعي آيدين .بشنوم را هايت قدم صداي

 داد مي جدايي از خبر بود ها حرف اين از تر عميق خيلي ناراحتي اين ولي

 شقايق رفت مي فرو خواب به آيدين چشمان .فراق از خبر حسرت از خبر
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 يك .بوسيد را اش پيشاني است خواب در كه آيدين ديدن با و شد اتاق وارد

 شده چي جا،؟ اين آوردينش كي :گفت و كرد سالم شد اتاق وارد رضا باره

 گفت يكدفعه بود خوب حالش ديشب نباشيد نگران هيچي .خانم؟ شقايق

 به كاش. اومد اورژانش زدم زنگ منم نمياد باال نفسم ميشم، خفه دارم كه:

 راستي .زدم مي سكته داشتم رسيدم كه جا همين تا داديد مي اطالع من

 گفتن و دادن اطالع من به دكتر آقاي !رضا؟ آقا فهميديد كجا از شما

 تا بفرستيم را ايشان ديگه باشيد اگر شما هستن خسته خيلي همسرشون

 دايي همراه به مادرش و پدر بدهد پاسخ خواست تا شقايق .كن استراحت

 فرزندانش مراقب تا ماند خانه در جالل دايي همسر سيمين شدند وارد جالل

 .شد بيدار هم آيدين خانم سحر صداي با مادر شقايق شده چي .باشد

 كرده تصادف كه زماني از آمد مي بيمارستان به آيدين كه نبود اولي بار اين

 تقريباً آمد مي بيمارستان اين به غيره و آزمايشات انجام براي هميشه بود

 خشنود بسيار كرده ازدواج كه اين از و شناختند مي را او پرسنل تمامي

 چقدر دختري چه كردند مي نگاه آيدين همسر شقايق به تعجب با و بودند

 .بدهد مثبت جواب او به كه كرده قبول چطور كماالت با و زيبا فهميده،
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 كردن، زندگي به هستي محكوم كني نگاه آن به كه ايي زاويه هر از را زندگي

 ي نشانه به را دستانت و كردن نگاه را ساعت تيك تيك كشيدن، نفس

 روي باشد كه چه هر سرنوشت آري .بردن باال سرنوشت برابر در تسليم

 تك آيدين و شقايق .بگذاريم احترام آن به بايد ناخواسته ما و نوشته پيشاني

 خانه همان در شان خانه شقايق والدين درخواست به بنابراين بودند فرزند

 پدر .آمدند مي آيدين پدري منزل به هم مواقع اكثر البته .بود سلطاني آقاي

 يك خودم ديگه مدت يك تا باشيد ما پيش فعالً كه بود گفته شقايق

 تا ساخته دست در كه فعالً وسايل تمام با گيرم مي برايتان آپارتمان

 اما .شويم مي خوشحال هم ما و هستيد صاحبخانه شما شود تمام كارهايش

 !گيرم مي را جايي يك دارم كه اندازي پس با خودم ؟من چرا شما جان پدر

 ولي هستي كماالتي با و باغيرت پسر تو كه دانم مي هم من پسرم باشه

 از را سرش آيدين .كنم مهيا خودم را پرنده دو اين ي آشيانه دارم دوست

 فداي الهي .آمادست شام بيايين ها بچه .انداخت پايين شرمندگي روي

 .مردم مي گرسنگي از داشتم كرده آماده رو شام زود قدر اين كه بشم مادرم

 من .حرفيه چه اين آيدين وا .خانم شقايق بميرم من كه ايشااهللا نكنه خدا

 گفتي دوباره ديدي بفرما گفتي،؟ كه بازم وا؟ .گفتنت وا ي واسه ميرم مي
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 مي هم سر به سر كه آنان به زده بهت شقايق پدر و مادر .تسليم بابا باشه

 بخوريد كرد يخ غذا ها بچه آمد در صدا به پدر كردند مي نگاه گذاشتند

 دقايق كردند، نمي حس را لحظه .بود گذشته ازدواجشان از هفته يك .ديگه

 شيرين رميده ي گرفته بال تازه ي پرنده دو براي و گذشتند مي سرعت به

 رفتن قصد زمستان .بهشت درون از شربتي مي، جام عسل، شهد از تر

 باريدن گاهي و برف سنگيني ولي بود ماه اسفند اوايل كه اين با نداشت

 و تر سوزنده را شاعر هم و پربارتر، را نويسنده ي عاشقانه خيال باران،

 اين كند مي چه راستي به كرد مي تر فريبنده را عاشقان عشق ز پر چشمان

 همراه به البته آمد مي آيدين و شقايق ديدن به رضا امشب .برف اين باران

 دختر ممنونم .كرديد سرافراز رو ما پيمان خانم آمديد خوش خيلي مادرش

 شام براي پدرم دوستان از يكي خانه رفتن راستش نيستن؟ مادر و پدر .گلم

 موافق شما اگر خواستم مي كه بود اين مزاحمت از غرض .بودن دعوت

 بله خواستگاري؟ براي !بزنيم؟ نيلوفر عموي منزل سري يك امشب باشيد

 كه كرد نگاه رضا به آيدين سرزده؟ يكدفعه .خواستگاري هم و آشنايي هم

 تماس پيش شب 2 نيست يكدفعه نه !بروند؟ خواهند مي يكدفعه چرا

 خب رضا؟ نگفتي من به چرا .گذاشتيم مالقات قرار امشب براي و گرفتيم
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 شقايق .ها بود حرفا اون از اين !نياين بگيم بهتون قبل از اگر شايد مگفت

 ادامه آيدين !نگفت چيزي من به هم نيلوفر :گفت و كرد همسرش به نگاهي

 روم مي من پس باشه !كنيم؟ شان همراهي امشب هستي موافق اگر داد

 كه بينم مي :گفت و كرد رضا به نگاهي آيدين شقايق رفتن با .بشوم آماده

 مي راه تو گذاشتي مي گرفتي گل دسته االن چرا !پريده  هم روت و رنگ

 دير شان خانه برسيم دير كنم فكر بابا نه ؟!شه مي پژمرده االن گرفتيم

 از  شما بشوم آماده روم مي هم من جان رضا پيمان خانم .جان آيدين ميشه

 مي خواهش سريع فقط گرامي دوست جان آيدين .كنيد پذيرايي خودتان

 اونقدر پسره اين :گفت و كرد شقايق به نگاهي و شد اتاق وارد آيدين .كنم

 نيلوفر به خيلي كه واقعاً داره گناه طفلك !بشيم آماده نميزاره داره عجله كه

 صندوق در را آيدين ويلچر رضا .بشن خوشبخت هم كنار در كنه خدا مياد

 آژانس در از حامد .شدند نيلوفر عموي ي خانه راهي و گذاشت عقب

 بليط شد ماشين سوار كرد دستش در بليط به نگاهي و آمد بيرون مسافرتي

 راستي به .داد قرار اتوميبل فرمان بر را سرش و داد پرت صندلي روي بر را

 خانه وسايل تمام داشت پرواز چهارشنبه روز براي .كند مي چه روزگار كه

 همان در را اتومبيلش داد اجاره را منزل و فروخت روز سه عرض در را اش
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 آن و برد بود صميمي دوست باهاش كه ماشين هاي نمايشگاه از يكي به روز

 مديريت و گرفت تماس شريكش با كه ماند مي مؤسسه فقط فروخت هم را

 تو كند مي سفر انگليس به مدتي براي كه گفت وي به سپرد او به را جا آن

 سهام كرد قبول هم رضايي آقاي باش داشته را جا آن مديريت سمت فعالً

 مؤسسه مدير او و بود زياد بسيار رضايي آقاي نسبت به مؤسسه آن در حامد

 سر بر شنبه سه روز .رود مي هميشه براي كه نگفت بهش آمد مي حساب به

 تنگ برات خيلي دلم روم مي جا اين از دارم عزيزم مريم رفت، مريم مزار

 قلب و آمد مي هم سر پشت هايش اشك باهامه، هات يادگاري تمام ميشه

 .شد مدفون مريم پيش هميشه براي حامد رئوف

 براي حامد و داشت پرواز لندن مقصد به شب هشت ساعت چهارشنبه روز

 خيلي رضا و نيلوفر عروسي و عقد تاريخ .رفت و كرد ترك را ايران هميشه

 خواهر كه كرد مي فكر  چون بود خوشحال بسيار شقايق .شد معين زود

 فاميلي برادري دوستي آيدين آقا ديگه جان شقايق .كند مي ازدواج خودش

 زني مي رو حرف اين چرا تو ريحانه بكني؟ ما براي هم فكري يه ندارد كسي

 شوخي [گفتند شوخي و خنده با] داري خواه خاطر خيلي خودت كه تو
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 رو آيدين همسرت تو :بپرس داشتم؟ سؤالي يه راستي شقايق .بابا كردم

 خواب تخت روي كه كرد آيدين به نگاهي شقايق داري؟ دوستش ميگم

 خب .زياد خيلي دارم دوستش خيلي :داد جواب و بود خوابيده مظلومانه

 به شقايق .بود رضا و نيلوفر عروسي و عقد بعدي ي هفته .شكر رو خدا

 صدقه قربان مرتب ميكرد نگاه شقايق به وقتي آرايشگر .بود رفته آرايشگاه

 با من حاال .زيبايي چقدر كه واي خوشگلي، چقدر تو عزيزم رفت، مي اش

 ببينم بگو شوهرت از گلي خانم حاال !كنم كار چه تو بلند موهاي همه اين

 از كه فرشته يه عاليه مرد يه من شوهر است؟ كاره چه شكله چه كيه،

 در پرستو يك خزان بي پاييز يه داده قرار من راه سر خدا و اومده آسمون

 مياد .آيدين .بگو رو اسمش حداقل !ايي شاعرانه تشبيه چه .پرواز عالم

 خيلي براش هستش ويلچر روي اون اون خب چرا؟ وا !نمياد نه دنبالت؟

 بيرون حدقه از آرايشگر چشمان .خونه گردم مي بر خودم من بياد كه سخته

 بازگشت منزل به و گرفت آژانش فوراً .آورد نمي خودش روي به ولي بود زده

 با خنديد شقايق ديدن با و بود منزل ايوان روي آيدين .بود  6 ساعت تقريباً

 گونه و نفسم بود شده تنگ برات دلم عزيزم :گفت و زد مي لبخند او رسيدن

 خوردم آره خوردي، رو هايت قرص شده، تنگ برات دلم منم .بوسيد را او ي
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 به زنگ يه نيلوفر، ي خانه رفتن !هستن؟ كجا بابا و مامان .عزيزم خانم

 .نشنيد جوابي ولي !بپوشم رو لباسم من تا آيدين آيد نمي ببين بزن مامانت

 نگاهش آيدين و بيرون آمد اتاق از !نشنيد صدايي بازم !بزن زنگي يه آيدين

 طوري اين چرا ديوونه !بود دستش در هم تلفن زد مي لبخند و كرد مي

 شقايقم ببينم خواستم مي :گفت رفت مي اتاق به كه حالي در و كردي

 زندگي .هاست شادي شيرين احساس زندگي .داره دوست رو من چقدر

 تو، عطر وجود با تنها پرستم مي را زندگي هاست، شكستن مرز از گذشتن

 تمام با را تو مهتاب نور اين زير كبود گنبد اين زير در ياس هاي گل عطر

 .خدايي جانب از ايي هديه كه گيرم مي آغوش در وجودم

 زوج اين و بود رسيده پايان با سعادت و خوشي با رضا و نيلوفر ازدواج

 كنار كه آيدين به رو شقايق .گذراندند مي شمال در را عسل ماه خوشبخت

 هايت نقاشي از توضيحي يه خواهي نمي :گفت و كرد بود اتاقش پنجره

 تمام چه هر دقت با تابلوها تمام با شقايق .ميام االن !گرامي؟ همسر بدهي

 مي حاال .داد مي توضيح او به عالقه و عشق با آيدين و كرد مي نگاه تر

 توي روحم و ذهنم و قلبم كه چيزي يه بدم نشان بهت شاهكار يه خواهم
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 اكثر معموالً كه ايي پرده سمت به آيدين بود وابسته بهش سال چند اين

 كه زيبا تابلويي و رفت گذاشت مي آن پشت را اش اضافه وسايل و كارها

 رو چشماش من گل حاال خب .آورد در داشت را همسرش چشمان نقش

 نگاه !بندم نمي رو چشمام بندم نمي اصال  ببينم خدا رو تو آيدين !ببنده

 و برگرداند را تابلو آيدين .كن نگاه پس باشه كرده قهر ها بچه مثل كن

 واقعاً اين اين .بود محشر كه واقعاً ديد مي تابلو روي را خود رخ شقايق

 شقايق من، زندگي من شقايق خودتوئي، خود اين من دل عزيز آره !منم؟

 تابلو تاريخ به انداخت مي تابلو به نگاه يك و كرد مي نگاه آيدين به زده بهت

 لطف من به واقعاً خدا .بود پيش سال چهار مال تقريباً كه كرد مي نگاه

 از بعد شاكرم، خدا از نماز وقت هميشه من شقايق داده بهم رو تو كه داشته

 منتظر كه داد مي را روزي از خبر كه آمد قلبم به نوري لعنتي تصادف اون

 به نزديك را صورتش شد مي نزديك شقايق طرف به طور همين باشم تو

 شقايق .بوسيد را او ي گونه و بست را چشمانش و آورد همسرش صورت

 هاي شانه و ريخت مي اشك و كرد حلقه آيدين گردن دور را هايش دست

 و بود شده آتشين عشقي گرفتار او كه راستي به كرد مي نمناك را معبودش

 خدا رو تو .داشت پرواز آروزي فقط كه ايي بسته حصار در پرنده يك مثل
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 به فقط كنم نمي گريه باشه .ببينم طوري اين چشماتو خوام نمي نكن گريه

 بليط تا سه من ها بچه :گفت شد وارد آيدين مادر حال همين در .تو خاطر

 مادرت و پدر اگر بگم عروسم شقايق .مقدس مشهد به زيارت براي گرفتم

 خيلي االن پدرم جان مامان راستش ؟.بگيرم هم ديگر تاي دو من ميان هم

 شقايق به رو آيدين مادر، رفتن از بعد .ميگم بهشون خودم من .گرفتاره

 نذر مادرم راستش دونم، نمي نه مناسبته؟ چه به سفر اين دوني مي كرد،

 آخه (ع)رضا امام پابوس بريم سفر يك كنم ازدواج تو با من اگر بود كرده

 باز .نداشت رو ها لحظه اون طاقت اون و كردم مي قراري بي من خيلي

 مي نگاه او به و بست را گلويش راه بغض و شد جاري هايش اشك شقايق

 .خيلي آيدين خوبي خيلي تو :گفت لحظه همان در كرد

 اين از و بود رضايي آقاي حال جوياي پي در پي هاي تماس با كم كم حامد

 در حامد.شد مي خرسند بسيار رفت مي پيش خوبي به كارمؤسسه  كه

 :گفت آمد چه ساختماني هاي پروژه و شركت سر بر كه رضايي آقاي جواب

 شده خسته كار از ديگه من سپردم دوستانم از يكي دست به را ها پروژه

 درست كارهايم اينجا كه اين محض به بود شده يكنواخت ام زندگي بودم
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 شقايق و مادرش آيدين/ زيارت از پس .گشت خواهم باز ايران به قطعاً شود

 و بهت كمال در و زدند مؤسسه به سري انجاميد طول به هفته يك كه

 به كه شدند جويا او از وقتي نشسته حامد جاي به رضايي كه ديدند ناباوري

 رفتند؟ سفر اين به كي .شد عميق خودش در شقايق كرده سفر خارج

 سفر يك درواقع بروند كاري براي كه بود قرار شه مي سال يك به نزديك

 مي بر من دست از كاري اگر هم حاال .انجاميد طول به ظاهراً اما بود كاري

 بله ! تاج آقاي شناسم مي را شما خوبي به من دهم مي انجام شما براي آيد

 .شدند محوطه وارد و خارج اتاق از دو هر .ممنونم شما لطف از رضايي آقاي

 ياد به ندهد بروز را خود ناراحتي داشت سعي كه حالي در !شقايق شده چي

 ها اشك تمام او و كرد مي التماس او به چگونه كه افتاد حامد خاطرات تمام

 چيزي يه چرا .نيست چيزي هيچي، .بود گرفته ناديده را هايش ناله و آه و

 آيدين؟ نيومديم جا اين كه ساله يك ما همه؟ در طوره اين من گل كه شده

 رفت يادمون از چيز همه پاك كه بوديم خودمون كارهاي سرگرم اونقدر آره

 خودشان آپارتمان به ها آن .مياره فراموشي عشق ميگن، كه نيست، خود بي

 و حرارت از پر اما نقلي ي خانه رفتند بود داده را قولش شقايق پدر قبالً كه

 زندگي كه ها مدت اين در .تهران شرق مناطق از يكي در عشق گرماي



 يادگار عشق
 

۱٦۳ 
 

 و رضا به شقايق و آيدين بودند كرده شروع خودشان منزل در را مشتركشان

 يك .آمدند مي ها آن ي خانه به نيلوفر و رضا گاهي و زدند مي سر نيلوفر

 كرد باز رضا با را صحبت سر آيدين بودند تنها گالري در آيدين و رضا كه روز

 و آزمايش جواب ي قضيه بار يك نداشت جرأت مدت اين تمام در چند هر

 ديد را دگرگونش حال رضا وقتي اما كند بازگو را دكتر هاي صحبت

 يخ كه هم دستات پكري چرا چطوره حالت رفيق شده چي آمد نزديكش

 توي آب نزاري من از بعد كه بده قول رضا :گفت و كرد رضا به رو و !زده؟

 بهش چقدر. دارم عالقه بهش چقدر دوني مي بخوره تكون شقايق دل

 در عمر يك بمونن جدا كه اينه عاشقان رسم همينه، دنيا كار هستم  وابسته

 ديوانه بگويم او به را قضيه اين چطور كنم مي فكر كه حاال بودم انتظارش

 قهره، ها مدت تا كنم مي مطرح باهاش شوخي به كه اوقات گاهي .شوم مي

 .دلخوره دستم از و كنه مي گريه شبها

 رفيق حرفيه چه اين زد، زانو جلويش و كرد مي نوازش را آيدين دستان رضا

 قدر اين چرا .باشه گالري اين و همسرت باالسره ات سايه كه ...انشاا

 بزار نكن اذيش وابستس بهت چقدر كه دوني مي خودت آيدين خودخواهي



 يادگار عشق
 

۱٦٤ 
 

 شده سرازير دو هر هاي اشك .باشي آسوده خيال و آرامش در هم خودت

 برادر مثل هميشه تو رضا .گفت مي سخن درونشان در غم غمگيني از و بود

 نيلوفر جان مادرت جان كنم مي خواهش ولي هستي و بوده من براي

 هر من حال دوني مي خوب خودت كه تو .من از بعد باشه زنم به حواست

 نمي .بوده بدبختي و زجر فقط برايش من عشق ارمغان شه مي تر وخيم روز

 باور رضا كنه آماده چيزي هر براي را خودش كه بگم بهش چطوري دونم

 بينم نمي رو كس هيچ انگار نيستم دنيا اين توي ديگر كنم مي احساس كن

 خبر تنها خودم و ام كنده دل دنيا اين از كه وقته خيلي شنوم نمي صدايي

 عذاب قدر اين رو خودت بگي تو چي هر پسر قبول جان آيدين باشه .دارم

 ي خانه رويم مي همديگر با زنم مي زنگ االن كردي داغون هم رو ما نده

 آرامش و زيبايي تمام با شب .اونجا بياد خودش گم مي هم نيلوفر به شما

 بهتر شبها كدام هر مردم گويي بود كشيده آسمان روي بر سنگين ايي سايه

 خانه .بزنند را دلشان حرف حتي و خوشي و شادي اندوه، و غم توانستند مي

 هاي عكس با خواب اتاق يك داراي كه شقايق و آيدين دلنشين و كوچك ي

 دو خواب تخت يك و قرمز هاي شمع و ديوار و در به داماد و عروس زيباي

 و كوچك اُپن اي آشپزخانه با بود قرمز هاي عروسك اقسام و انواع و نفره



 يادگار عشق
 

۱٦٥ 
 

 خودش در كه آيدين .بود رضا و نيلوفر پذيراي مشترك پذيرايي هال يك

 در و كند مي فكر فقط شده مدتي كه دانست مي كامالً شقايق را اين و بود

 هر با انگار گذشت مي سنگين لحظات عجب كند مي گريه انزوا و تاريكي

 بايست مي ديد مي مصمم رفتن به بيشتر را خودش آيدين ساعت تاك تيك

 پر عجب دل سرودهاي .بكنم دل آتشينم هميشه عشق شقايق از متعلقات از

 نگاهت در كه اي است خدا لطف از خالي تو بدون ي خانه است گداز و سوز

 به شقايق .هستم تو راه به چشم ابدي منزلگه تا من شوم مي دلم ميهمان

 سرش روي بر آيدين مهربان و نوازشگر دستان و بود رفته فرو عميقي خواب

 رفت يادم كرديم گذشته ياد بس از شو بلند عزيزم جان شقايق چرخيد مي

 ديدي؟ رو قديميت دوست كه گفتي مي داشتي اومدي كار سر از تازه تو كه

 چنده؟ ساعت !برد خوابم يهو خوام مي معذرت من؟ عشق شدي بلند آه

 لباس پاشو .دلم عزيز برد خوابت يكدفعه خانم شده شب 7 ساعت االن

 هاي حرف ديگه شد مي سرازير شقايق چشمان از اشك !بياور در را هايت

 همسر كه دانست مي را اين اما بود رفته خواب به و نشنيد رو آيدين آخري

 مادر و زدند مي سر بهش پدر و مادر مرتب .ندارد خوشي حال مهربانش

 .آورد مي غذا برايشان گاهي كرد مي نگراني ابراز خيلي و آمد مي هم آيدين



 يادگار عشق
 

۱٦٦ 
 

 نميزارم تنهات وقت هيچ ديگه من آيدين !كني؟ مي گريه چرا نازنينم پاشو

 دل عزيز هستي؟ خانه در تنها تو و سركار ميروم ميشه ماه يك كه ببخشيد

 تابلو با را خودم. برگردي تا هستم جا اين  تو عشق به نباش نگران من

 برسم آرامش به كه كنم مي بو هم رو لباسهايت البته .كنم مي سرگرم

 رسيد فرا تاريكش پود و تار تمام با شب .گفت لب زير را جمله اين آيدين

 حال كه اين با بود كرده رخنه وجودش در غريبي حس يه شب سر از آيدين

 هم همسرش كه بود كشيده دراز تخت روي بر .نزد دم ولي نداشت مساعدي

 باد توسط حرير رنگ سفيد ي پرده و باز آسمان به رو ي پنجره پيوست او به

 اين تمام در گذاشت شقايق سر زير را دستش آيدين. بود افتاده حركت به

 سيراب گاه هيچ تو عشق از :گفت مي و بود شده او عادت كار اين سال دو

 هايش چشم شقايق شد نمي برداشته آسمان از نگاهش ولي .گشت نخواهم

 خوابيدي؟ جان شقايق .كرد مي خستگي احساس و گذاشت هم روي را

 امشب دارم عجيبي حس يه دارم خوبي حال امشب شقايق .بيدارم تقريباً

 كن نگاه رو ماه امشب داده، هديه وتو من به خداوند كه شبه ترين قشنگ

 بهترين از يكي امشب اند كرده اش محاصره و هستند دورش ها ستاره كامله

 آيدين .عزيزم بينم مي ماه قرص توي رو تو عكس من شقايق .منه هاي شب



 يادگار عشق
 

۱٦۷ 
 

 گذاشت شقايق ي گونه به ايي بوسه و كرد پهلو به را خودش زحمت به

 به چشمش كنار از اشكي كرد مي نوازشش و كشيد صورتش روي را دستش

 رو خدا آسمون آسمانه طرف آن نوري يه كن نگاه شقايق شد سرازير پايين

 او دلنشين صداي و تنش بوي و آيدين آرامش از شقايق ولي .كرده روشن

 شب .شقايق بخير شب .بود رفته فرو عميقي خواب به بود الاليي همانند كه

 جانش به بد خيلي حس يه بود شده بلند خواب از وقتي شقايق صبح .بخير

 بيدار آيدين بود يخ تكه يه مثل گرفت دست در را آيدين دستان بود افتاده

 نميدي؟ جواب چرا شو بلند جان آيدين ... عزيزم شو

 فرد ترين دلباخته و عزيزترين مزار سر بر كه بود ها ناله بود ها گريه

 مي همه نكند درك را او حال كه نبود كس هيچ داد مي سر زندگيش

 نميشه باورم من خداي واي داشتند دوست را همديگر چقدر كه دانستند

 و سر به و برم مي بين از رو خودم اون بدون كنم نمي زندگي ديگه من من

 با ها آن عشق بله .زد مي كرد مي طغيان خون ي فواره كه خودش صورت

 عشق اين ي بازمانده و شد خاكستر به تبديل ها دلباختگي و خوشي تمام

 همدم كه كسي تنهاترين آيدين از شيرين خاطراتي با بود شقايق رويايي



 يادگار عشق
 

۱٦۸ 
 

 تقريباً بود خريده پيش سال دو كه قبري آيدين وصيت طبق .بود تنهاييش

 دست و گرفت قرار حامد مرحومه همسر و شقايق مادربزرگ به نزديك

 او سرنوشت حال گرفت او از را جوان دختر اين ي شيفته دل و عزيز /تقدير

 داده دست از را عزيزي دو هر داشت حامد سرنوشت به بسياري شباهت

 عشق اين .ماند شقايق دل به هميشه براي آيدين دادن دست از داغ .بودند

 هم با كه نشد هم بار يك حتي .رفت غريبانه چه نافرجام عشق اين ناكام،

 آه .بشوم ناراحت من كه نگاهي يك حتي يا بزند بدي حرف كنيم، دعوا

 مزار سر و آمد مي در شقايق دهان از جمالت اين كردي چه من با خدايا

 ناله و اشك و بود خاكي هايش لباس تمام كرد مي تكرار محبوبش همسر

 صدا را بود رفته قرآن قرائت براي طرف آن در كه پيرمردي .او همدم تنها

 سرجايش ديد را او وقتي بخواند قرآن عزيزش براي و بياد بعد كه كرد

 دل و داد او به را آينده خبرهاي كه بود پيرمردي همان او بله شد خشك

 انگار چه گر خورد جا او ديدن با كرد تر نگران روز آن را شقايق نگران

 به فاتحه قرائت و قرآن خواندن از پس ولي آورد نمي خودش روي به پيرمرد

 ها گريه .شد روشن برايش روز عين چيز همه .رفت و زد رنگي كم لبخند او

 و آمد مي فهميد مي را او ي زجه و بود اطراف در كس هر و داد مي سر



 يادگار عشق
 

۱٦۹ 
 

 شده بزرگتر حاال انگار كه ايي بچه پسر و زن ميان اين در .داد مي دلداريش

 دو كه هستند هايي همان كه شد متوجه ها آن ديدن با شقايق و آمدند بود

 و گذرد مي روزگار عجب كه آه دادند فاتحه مادربزرگش مزار سر پيش سال

 دلم آيدين گريه، گريه دوباره .نشد عايدمان چيزي سياه بخت و سياهي جز

 عزيز ميرم مي منم ندارم طاقت ديگه گذاشتي تنهام چرا شده تنگ برات

 به برگشت هستحس كرد يه نفر پشت سرش  .كسم ي همه كشيدم، رنج

 در و نافرجام مريم عشق در هم او كه حامدي حامد، جز نبود كسي عقب

 .سالم حامد .كرد سالم رنگي كم لبخند با بود مانده نافرجام شقايق روياي

 واقعاً او كرد گريه به شروع شيون و هق هق و آمد آيدين مزار سر بر

 او به كه بود نيامده پيش گاه هيچ و داشت دوست را آيدين شخصيت

 ولي بود مانده حامد كارهاي از هم خودش شقايق بورزد رشك و حسادت

 كه است درونش مهرباني روي از و دارد رئوفي قلب حامد كه دانست مي

 پاك را هايش اشك داد سر فاتحه و برداشت خرما يك .بفرما .كند مي عمل

 غم واقعاً من شقايق كرد مي نگاه شقايق به متورم چشماني و بغض با و كرد

 تو ميگم تسليت واقعاً شدي داغون خيلي بينم مي چشمات از رو ناراحتي و

 فاتحه  هم همسرت براي آره  مياي؟ خاك سر روز هر شدي من مثل  هم



 يادگار عشق
 

۱۷۰ 
 

 اول همون از من بود حيف واقعاً آيدين .نكنه درد دستت .نمياد دلم دم مي 

 سرش و داشتم قبولش كه بود دنيا در نفر يك اگر شناختم مي كامالً رو اون

 سرازير شقايق هاي اشك .كنه رحمتش خدا بود آيدين اونم خوردم مي قسم

 .كرد اختيار سكوت و كرد كوتاه را سخن حامد نبودند بردار دست و شد

 زد؟ غيبت يكدفعه چرا برگشتي كي ؟اصالً فهميدي كجا از تو حامد راستي

 !بينمت مي طوري اين شه مي دار غصه دلم كه كن پاك رو اشكات اول

 مفصله اش قضيه :گفت حامد بعد كرد پاك را هايش اشك دست با شقايق

 گفتن موقع ماندن جا اين و ميشه تاريك هوا داره ديگه بريم بهتره خانمي

 به شقايق ي خانه در زنگ صداي .گذشت روز دو .نيست درست اصالً اذان

 خواستم مي خدا به شقايق .آمدي خوش تو بيا سالم .بود حامد آمد، در صدا

 صالح آمد يادم را تو روز و حال وقتي ولي نباشم خالي دست بيارم گل

 در دم چرا .تو بيا جان حامد حرفيه چه اين !بكنم را كار اين نديدم

 عروسي شب كه اين از كرد تعريف شقايق براي را چيز همه حامد ايستادي؟

 كالس به او كه دانست مي حتي و بود ماشين توي خيابان سر شب تمام او

 خدا آيدين لطف به چطوره؟ طراحيت و نقاشي راستي .رود مي نقاشي

 شش آيدين رو اين داره؟ شباهت تو به چقدر كيه اثر تابلو اين .عالي بيامرز



 يادگار عشق
 

۱۷۱ 
 

 عكس صاحب دنبال به و خودش تخليات روي از واقع در كشيده پيش سال

 مي قرار راهش سر عشقش روزي دانست مي و ديد را من باالخره تا بود

 .هستم زنده كه است هايش نفس عطر و او هاي يادگاري با فقط من گيرد

 رضايي آقاي با كه هايي تماس طي ايران؟ برگشتي كي چطوري؟ تو حامد

 رفته خدا رحمت به مؤسسه خير هاي بچه از يكي كه داد اطالع بهم داشتم

 از گوشي كه داند مي خدا :گفت رو آيدين اسم وقتي شدم نگران و كنجكاو

 ايران به را خود سريع خيلي كه بود اين .شدم حالي چه و افتاد دستم

 شركت مراسم در رضايي آقاي و مؤسسه هاي بچه تمام اتفاقاً بله .رساندم

 طرف به شقايق كه حالي در .بياورم برات چايي يه تا بشين .داشتند

 حامد .شد دستشويي وارد و گرفت را دهانش جلوي رفت مي آشپزخانه

 تو آورد مي باال مرتباً شقايق ؟!شده چي جان شقايق دويد دنبالش يكباره

 بيمارستان اولين به را خودشان .دكتر بريم منتظرتم پايين من شو آماده

 و كرد شقايق به رو دكتر الزم هاي آزمايش از پس و رساندند منزل نزديك

 آقا ميگم تبريك هستند همسرتون ايشون هستيد باردار شما خانم :گفت

 و شقايق .بياورد شما براي بركت و خير كه ...انشاا ماهشه سه االن بچه



 يادگار عشق
 

۱۷۲ 
 

 هق هق و برد پتو زير به را سرش .كردند مي نگاه دكتر به ناباورانه حامد

 بزرگ چطوري رو بچه اين من خدا .دل ته از ميكرد گريه بلند بلند كنان

 رو و افتادند گريه به پرستارها تمام كه بود طوري .عزيزم همسر يادگار كنم،

 دونستند نمي و بله كرده؟ فوت ايشون همسر گفتند و كردند حامد طرف به

 دوستان از من من داريد؟ ايشون با نسبتي چه شما پس !هستند باردار كه

 نيك فال به بايد رو اين ولي ميگم تسليت متأسفم .هستم همسرشون

 حامد كرد مي ناله و گريه شقايق .بده بهتون خير عوض خدا ...انشاا .بگيريم

 گريه چرا دلم عزيز :گفت و نشست تخت ي گوشه آورد تر نزديك را سرش

 طور اين تقدير دست خب، دونسته مي چه بيگناه طفل اون كني مي

 رو خودت رو من كني مي داغون داري نريز اشك كنم مي خواهش خواسته،

 پير، براي رفتگان براي من براي بدي و خوبي تمام با روزگار .ديگه بسه

 مي عوض را چيز همه زمان گذر گذرد مي غيره و عادي مردم شاعر، جوان،

 بي هاي كمك با و بارداري ماه نه از پس خدا الهي رحمت و لطف به .كند

 دلسوز ي فرشته يك مثل كه حامد البته و نيلوفر و رضا مادرم، و پدر شائبه

 يادگار تنها اين آري كرد هديه من به پسري مهربان خداي بود همراهم

 .بود خودش همانند كه پسري بود آيدين



 يادگار عشق
 

۱۷۳ 
 

 يادگار اين .نافذ چشماني و مشكي موهاي با رو سفيد مظلوم، مهربان، پسري

 مادرم .زد مي لبخند من به ديگر بار زندگي بود آيدين مرز و حد بي عشق

 حاال كه آيدين مادر پدرم، طور همين بوسيد را صورتش و كرد بغل را بچه

 و پشت پدر همچو كه مردي آيدين عموي بود، شده پير و تر شكسته خيلي

 را او صورت دستش انگشتان با كه حامد و بود ام رفته دست از همسر پناه

 بچه خيلي بهرامي آقاي :گفت طعنه با پرستاران از يكي كرد مي نوازش

 .برد مي لذت دلش توي ولي بود زده خجل حامد .آيد مي شما به داري

 چي را وروجك اين  اسم حاال خانم شقايق :كرد رو من طرف به حامد

 ام زندگي در نوعي به كه افرادي ي همه كردم همه به نگاهي !ميزاري؟

 .بخورد تكان دلم در آب نگذاشتند مدت اين تمام در و داشتند مهمي نقش

 اولين پدرم بزارم؟ آيدين رو پسرم اسم شما همه ي اجازه با خواستم مي من

 طور همين بوسيد را پيشانيم كرد تشويق مرا و گفت تبريك كه بود كسي

 ها خانم .گفت تبريك و زد لبخندي هم حامد .كردند موافقت اعالم هم بقيه

 ذكر با .شده تمام مالقات وقت برويد بيرون ديگه كنم مي خواهش آقايون

 نيلوفر .كردند خداحافظي من از يكي يكي بخش پرستار طرف از جمله اين

 من به حتماً داشتي كاري اگر شقايق عزيزم بوسيد، را صورتم و آمد نزديكم



 يادگار عشق
 

۱۷٤ 
 

 مراقب خدا رو تو جون نيلوفر ؟باشه مونم مي تو خواهر مثل من باشه بگو

 مي خودم ي نداشته مادر و پدر مثل نباش اونا نگران باشه باش؟ پدرومادرم

 درون شمع مثل زندگي در عشق .هاست بودن هم با محصول زندگي .مونند

 بي گذرند مي زود ها لحظه بدانيم، را يكديگر قدر بيا پس هاست تاريكي

 .بخواهيم آنكه

 كنار و بود شده حك آن روي فرخزاد فروغ شاعره نام كه داشتم بر كتابي

 .رفتم ساحل

 عاشقانه

 من برچشمان خورده چشمت داغ         من چمنزاران چشمانت دو اي

 انگاشتم نمي تو را كسي هر          داشتم خود در گر كه اينت از پيش

 آيدين به و كردم مي زمزمه لب زير را شعر انگاشتم نمي تو را كسي هر آري

 و دويدند مي هم دنبال بودم شده خيره كردند مي بازي دريا كنار كه حامد و

 ماه قرص كردم آسمان به نگاهي بودم دو آن هاي شيطنت گر نظاره من

 رو تو صورت :گفت آخر شب در كه آيدين ي جمله ياد به بود كامل امشب



 يادگار عشق
 

۱۷٥ 
 

 صورت عجيب شب آن هم من شدم خيره ماه به بينم مي ماه قرص توي

 از شادمان هم من زند مي لبخند كه ديدم مي ماه قرص توي رو آيدين

 خيرات برايش شنبه پنچ شب هر .شد ناپديد يكدفعه و خنديدم او لبخند

 صرف را آن درآمد و كردم مي اندازي راه نمايشگاه او نام و ياد به و دادم مي

 قرار آرامش در پيش از بيش لطيفش روح تا كردم مي مؤسسه و خيريه امور

 .گيرد

 به و بينم مي را نازنينم همسر  ام رفته دست از عشق يادگار پسرم وجود در.

 .ورزم مي عشق پسرم به او عشق ياد

 پايان

22/11/91 

 :نويسنده همين از بزودي

 .شد خواهد منتشر

 اوهام
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