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خالصه:
داستانمون راجب به دختری به اسم الهام که از طریق برنامهای عاشق پسری میشه که به سختی به هم میرسن .مشکالتی
سر راهش پیش میاد که با کمک پسر حل میشه ولی مشکالتش تمومی ندارند حاال ببینیم چطوری از پس مشکالتشون
برمیان.

3

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

مقدمه :
"تو
مالک تمام احساسم هستی!
تمام عشقم!
تمام احساس ناب دست نخوردهام!
که حاضرنیستم
حتی ذرهای از آن را
با هیچ کس تقسیم کنم
با هیچ کس جز تو
عزیزترینم خیلی دوستت دارم"
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صبحانهام رو خوردم حاضر شدم ،داداشم بیرون منتظرم بود؛ معلم مهدکودک بودم .رفتم حیاط کفشهام رو پوشیدم بیرون
رفتم سوار ماشین شدم:
 سالم ،داداش خوبی؟ سالم عزیزم خوبم مرسی. ببخش صبح زود مزاحمت شدم.نه عزیزم این چه حرفیه وظیفهامه برسونمت.
 مرسی داداش گلم.تا رسیدن به مهد کودک حرفی بینمون رد وبدل نشد .آهنگ مالیمی گذاشته بود ،آرامش داشت؛ بعداز یک ربع به مهد کودک
رسیدیم .از داداشم خداحافظی کردم رفتم .دفتر به مدیر سالم دادم چادرم رو تا کردم تو کیفم گذاشتم،کیفم رو بر داشتم .به
مدیر خسته نباشید گفتم به کالسم رفتم به بچههای پنج تا هفت سال درس میدادم .بچه های نازی بودن و البته باهوش؛
همشون رو دوست داشتم .رفتم داخل کالس به احترامم بلند شدن به همشون سالم دادم نشستم پشت میز قرار بود حروف
الفبا درس بدم .
حرف آ رو ،بر تخته نوشتم رو به بچهها گفتم:
 آ مثل آب.بچهها هم بامن تکرار کردند.
 -ب مثل باد.
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دو ساعتی مشق نوشتند به دفتر همهاشون نگاه کردم خوب نوشته بودند .بچهها خسته شده بودند .از نگاهشون معلوم بود
خسته نباشید گفتم از کالس خارج شدم .سوار تاکسی شدم به سمت خونه حرکت کردم.
رسیدم خونه زنگ رو زدم خواهرم شیوا در رو باز کرد .رفتم خونه به همه سالم کردم با خوش رویی جوابم رو دادند .خیلی
گرسنهام بود رفتم اتاقم لباسهام رو با بلوز و شلوار عوض کردم .به آشپزخونه رفتم مامان ناهار ماکارونی گذاشته بود .شیوا اومد
مشغول خوردن شدیم بعداز خوردن از مامان تشکر کردم ظرفها رو شستم به اتاقم رفتم .اتاق من و خواهرم یکی بود با خواهرم
خیلی صمیمی بودم .یک رمانی رو شروع کرده بودیم به خوندن اونقدر خوندم از خستگی خوابم برد.
با صدا زدن های خواهرم از خواب بلند شدم.
 الهام عزیزم پاشو ساعت پنج شده.چقدر خوابیده بودم بلند شدم رفتم دستشویی .دست وصورتم رو شستم با خواهرم رفتیم پذیرایی رو مبل نشستیم راجب مهد
کودک پرسید .هرچی امروز اتفاق افتاده بود بهش گفتم .خواهرم بیکار بود قصد داشت کالس زبان ثبت نام کنه آخه تافل زبان
داشت دوست داشت به بچه ها درس بده.
بلند شدیم رفتیم آشپزخونه واسه شام قورمه سبزی درست کردیم .من اول برنج رو دم گذاشتم بعد سبزی مخصوص قرمه
سبزی رو داخل قابلمه ریختم با جوشی که خورد لوبیا هارو اضافه کردم در قابلمه رو گذاشتم تا بپزه.بابا اومد رفتم کتش رو
گرفتم گونش رو بوسیدم بابا هم گونم رو بوسید رفت تا دست وصورتش رو بشوره شیوا هم سفره رو چیده بود مامان سرش درد
می کرد .خوابیده بود بابا صداش زد اومدن نشستیم شام خوردیم .ظرف هارو شستم شیوا سفره رو جمع کرد.بابا عادت داشت
بعد شام چایی بخوره،چایی دم کردم.
رفتم کنار خانواده ام نشستم .با بابا اخبار نگاه میکردیم .خبر میگفت هواپیما سقوط کرده شصت نفر کشته شدند.خیلی
ناراحت شدم؛ بلند شدم رفتم چایی ریختم کنار بابا رو میز گذاشتم مشغول خوردن چایی شدیم .با شیوا به مامان و بابا شب
بخیر گفتیم به اتاقمون رفتیم حوصله ام سر رفته بود با شیوا اسم وشهرت بازی کردیم آخر من برنده شدم قرار شد فردا شیوا رو
ببرم شام .خسته شدم خوابیدم.
صبح زود بلند شدم رفتم صبحانم رو خوردم آماده شدم مانتو سیاه با شلوار سرمهایم پوشیدم مقعنهام سر کردم سوار ماشینم
شدم به سمت مهد کودک حرکت کردم .رسیدم کالس به بچهها سالم کردم قرار بود ازشون امتحان بگیرم وقت دادم تا یه کم
بخونن بعداز یک ربع برگههارو پخش کردم نشستم رو صندلی ،وقتی تموم شدن برگه هارو آوردن گذاشتن رومیز برگه هارو
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تصحیح کردم .بچه ها هم اسباب بازی آورده بودن مشغول بازی بودند وقتی تصحیح برگه ها تموم شد نمره رو تو دفتر نمره ثبت
کردم برگه هارو به بچه ها دادم .همشون خوب خونده بودن .بچه های خوبی بودند .بعداز درس دادن از کالس خارج شدم.

حوصلهام سر رفته بود رفتم یه کم بگردم جلوی پاساژنگه داشتم مغازه هارونگاه می کردم لباسی چشمهام رو گرفت رفتم داخل
از فروشنده درخواست کردم لباس کرم رنگ تو ویترین رو بیاره آورد رفتم پرو پوشیدم خیلی خوشگل شده بودم پولش رو حساب
کردم از مغازه خارج شدم.
شب شده بود شیوا حاضر میشد تا بریم رستوران سوار ماشین به سمت رستوران حرکت کردم .رسیدیم رستوران شیوا پیاده
شد ،ماشین رو پارک کردم و به سمت رستوران رفتیم .گارسون اومد ،من چلو کباب شیوا هم بختیاری سفارش داد .تا اومدن
گارسون راجب مسائل روزمره حرف زدیم.
بعداز تموم شدن شام رفتم دستشویی دستهام رو شستم به سمت ماشین حرکت کردیم .آهنگ عالیجناب عشق از ایوان بند
رو گذاشتم .مشغول خوندن شدیم رسیدیم خونه ماشین رو تو حیاط پارک کردم .شیوا رفت اتاق خودش منم رفتم اتاقم.
لباس هام رو با بلوز و شلوار عوض کردم دراز کشیدم رو تخت .نگاهی به گوشیم انداختم .برنامه ای به نام وایبر بود اونجا پسری
بهم پیام داده بود:
سالم خوب هستین؟
مرسی ممنون خوبم.من امیرحسین بیست و چهار ساله معلم تاریخ ،قصد آشنایی بیشتر داشتم واسه ازدواج ،اگه مایل هستین بیشتر آشنا شیم؟
الهام بیست و دو ساله معلم پیش دبستانی فکر کنم خبر میدم.
امروز تو مدرسه خسته شده بودم پیش خودم فکر کردم من یک همدم نیاز دارم بهتره تکلیف امیر حسین رو قبول کنم با این
فکر به خواب رفتم .صبح بلند شدم دست و صورتم رو شستم رفتم آشپزخونه به خانواده ام سالم دادم صبحانهام رو خوردم به
اتاقم رفتم نگاهی به گوشیم انداختم دیدم امیر حسین آنالینه پیام دادم.
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من به پیشنهادتون فکر کردم قبول میکنم.
مرسی از اعتمادی که بهم کردین ،فقط میشه عکستون رو ببینم؟
ً
ً
فعال نه یه کم بحرفیم بعدا .شما میتونین عکستون رو بدین؟عکسش رو فرستاد پسر بانمکی بود .به دلم نشست صورت دلنشینی داشت.
 ازچه رنگی خوشتون میاد؟ آبی کم رنگ.امیر :ازچه غذایی خوشت میاد؟
 ماکارونی ،وتو؟امیر :قرمه سبزی و رنگ مورد عالقه ام سبز.
 تو رابطه از چه چیزی متنفری؟امیر :دروغ گفتن وتو؟
 منم دروغ گفتن.یه کم دیگه حرف زدیم به نظر پسر خوبی میاومد .خداحافظی کردم گوشی رو کنار گذاشتم به پذیرایی رفتم شیوا داشت فیلم
نگاه می کرد .رفتم آشپزخونه دوتا چایی ریختم رفتم کنار شیوا رو میز گذاشتم مشغول نگاه کردن به فیلم شدیم .مامان مشغول
آشپزی بود .فیلم عشق حرف حالیش نمیشه رو ترکیه می داد .فیلم قشنگی بود بعداز تمام شدنش صدای در اومد؛ نگاه کردم
دیدم بابا اومده .رفتم گونه اش رو بوسیدم .سالم کردم جوابم رو با خوشرویی داد کیفش رو آویزون کردم رفتم آشپزخونه تا میز
نهار رو آماده کنم شیوا غذا ها رو میکشید بابا اومد مشغول خوردن نهار شدیم.
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رفتم اتاقم نگاهی به گوشیم انداختم دیدم امیر حسین پیام داده:
 سالم ،خوبی؟ سالم ،مرسی خوبم سرکاری؟امیر :آره زنگ تفریح بچههاست منم دارم با تو چت میکنم.
مرسی که برام وقت میزاری ،مزاحم کارت نشم.ً
امیر :نه بابا چه مزاحمتی مراحمی برم سرکالس بعدا میحرفیم.
 باشه خسته نباشی.امروز پنجشنبه بود مدرسه نداشتم مدرسهها فرق داشت بعضیها پنجشبه ها کالس داشت بعضیها پنجشنبهها کالس
نداشت.یه کم رو تخت دراز کشیدم خوابم برد.
**
دوماهی بود با امیر حسین میحرفیدم بهش وابسته شده بودم ولی چند روزی بود جواب پیامهام رو نمیداد .حرص میخوردم
چرا جوابم رو نمیده .دوروز یا سه روز بعد جواب پیامهام رو میداد فکر کردم از اون پسرایی هست که دخترهارو سرکار میزارن.
گوشیم خراب شده بود نتونسته بودم بهش پیام بدم .اونم منتظر بود واسه ولنتاین پیام بفرستم دیده نفرستادم درموردم فکر
اشتباه کرده که با پسری دیگه دوستم بهش پیام تبریک نفرستادم.
بعداز گذشت دوهفته از روز ولنتاین گوشیم درست شد به امیر پیام فرستادم جواب پیامم رو نداد از طریق تلگرام فرستادم بازم
جواب نداد.
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گفتم :ببخشید چند روز نبودم گوشیم خراب شده بود داده بود درست کنند.
امیر:چند روز نبود چند ماه بود.
هردو مون فکر میکردیم اون یکی رابطه داره درحالی که اونجوری نبود.

چند روزی بود مدرسه به خاطر بارش برف تعطیل بود .منم تو خونه حوصلهام سر رفته بود تصمیم گرفتم آشپزی کنم رفتم
آشپزخونه مشغول درست کردن کیک شدم بعداز تموم شدن گذاشتم فر تا بپزه .تا پختن کیک تو گوشی مشغول بازی شدم.
باصدای هشدار فر فهمیدم کیک حاضره فر رو خاموش کردم کیک رو درآوردم بعداز خنک شدن از قالبش درآوردم گذاشتم
یخچال دوباره مشغول گوشی شدم.
شیوا رفته بود بیرون مامان هم خوابیده بود؛ بابا و داداش سرکار بودند .مشغول نگاه کردن به تلوزیون شدند بابا و داداشم از
سرکار اومدن شیوا هم رسید کیک رو برش زدم .کنار چایی گذاشتم بردم کنار خانواده با خوشی خوردیم .چند روزی بود امیر
اصرار میکرد عکسم روببینه منم یکی از عکسهام رو دادم.
امیر:بیا سر قرار ببینمت حس میکنم پسری.
اسفند ماه بود گفتم بیا ببینمت .صبح بلند شدم دست و صورتم رو شستم صبحانه ام رو خوردم آماده شدم رفتم مدرسه بعد
مدرسه قراربود برم امیرحسین رو ببینم .امروز درسی که به بچه ها دادم س بود.
بچهها همه باهم بگین س مثل سیب .مشقم گفتم همه بچهها خوب نوشته بودند .نمرههای خوبی گرفتند .بعداز تموم شدن
کالس با امیرحسین تو پارک قرار داشتم چون اولین بارم بود خیلی هیجان داشتم مقنعهام رو با روسری بنفشم عوض کردم
مانتو سرمهای شلوار آبی چادرمشکیام هم سر کردم به سمت پارک حرکت کردم.
امیرحسین از دور وقتی داشت موهاش رو مرتب میکرد به سمتم میاومد .رسیدم بهش سالم کردم امیر پسری با چشمهای
مشکی ،بینی قلمی ،لبهای معمولی با پیراهن سفید شلوار سرمهای وکفشهای کالج .اونم به من سالم کرد .ریش داشت
پسرجذابی بود.
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امیر :سالم .خوبی الهام خانوم؟
 سالم مرسی آقا امیرحسین خوبم.امیر :چه خبرا چه کارا میکنین؟
 هیچ سالمتی تدریس میکنم در مدرسه و کارهای روزمره.از خجالت نمیدونستم چکار کنم از هیجان صورتم سرخ شده و لبهام خشک شده بود .بعداز یه کم حرف زدن ِهی میگفتم
برم میگفت کجا؟ میگفتم خونهامون میگفت سرجمع نیم ساعت نیست اومدی عجله نداشته باش میری؛ ولی به حرفم
گوش کرد خداحافظی کردم به سمت خونه حرکت کردم .رسیدم خونه رفتم اتاقم لباسهام رو با بلوز شلوار عوض کردم به
پذیرایی رفتم مامان چایی گذاشته بود سالم کردم مشغول خوردن چایی شدم.
یه کم تلوزیون نگاه کردم به اتاقم رفتم پیام فرستاده بود:
چه خبر نظرت درموردم چیه؟ شبیه کالهبردارهایی شبیه عکست نیستی!آخه عکس پوستش سفیده ولی واقعیتش سیاه بود.یه کم خندید گفتم :من اگه دوست نداشتم باهات رابطه برقرار نمیکردم.
من قبل از امیرحسین هیچ دوست پسری نداشتم.
نظرت درمورد من چیه؟امیر :مطمئن شدم دلم دروغ نمیگه دوست داشتی هستی ،از اونی که تصور میکردم خوشگل تری خیلی خوشحال شدم
دیدمت ،ولی من دوست ندارم خانمم چادر مشکی بپوشه.
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 خیلی ذوق کردم گفت خوشگلم.چادر مشکیام رو تازه خریده بودم زد به ذوقم .بعداز تموم شدن صحبتهامون چادر رو شستم اتو کشیدم گذاشتم کنار لباس
مجلسیهام تا چشمهام بهش نیفته.
بعداز ا ون دیگه سر نکردم .مامان واسه ناهار صدام کرد رفتم دیدم همه نشستن پشت میز منتظر منن ،منم سالم کردم مشغول
ً
خوردن ناهار شدم .بعدا ظرف ها رو شستم با خانواده مشغول دیدن تلوزیون شدیم بلند شدم رفتم آشپزخونه چایی ریختم
آوردم .همه تشکر کردند گفتم نوش جان .بابا داشت اخبار نگاه میکرد همه رفتن سر کاراشون منم با خواهرم رفتیم اتاقمون
شیوا خسته بود خوابید .مشغول خوندن رمان زیتون شدم رمان قشنگی بود ولی چشمهام خسته شد گوشی رو گذاشتم رو
پاتختی خوابیدم.
با صدا زدن های شیوا بلند شدم گفت :عزیزم بلند شو داریم با رضا{داداشم} میریم بیرون بعداز کش وقوس دادن به بدنم
بلند شدم دست وصورتم رو شستم رفتم آشپزخونه چایی خوردم آماده شدم آرایش مالیم کردم وبعداز خبر دادن به امیر از خونه
خارج شدیم داداشم تو ماشین نشسته بود رفتیم نشستیم سالم کردیم.
رضا:خوب کجا بریم وروجک ها؟
آدرس یه فست فود رو دادیم آهنگ گذاشت تا رسیدن به مقصد هم خوانی کردیم.
رسیدیم فست فود من ساندویچ سفارش دادم ،داداش و شیوا هم به تبعیت من ساندویچ سفارش دادند .با شوخیهای رضا
شاممون رو خوردیم نوشابه ام رو سرکشیدم بلند شدم برم تا دستهام رو بشورم وقتی از دستشویی بیرون اومدم یه پسری
خواست بهم شماره بده چون میدونستم به امیرحسین خیانت میشه نگرفتم .رفتم سر میزمون رضا حساب کرد .از رستوران
خارج شدیم سوار ماشین شدیم به سمت خونه حرکت کردیم ماشینها آرام آرام حرکت میکردند .حوصلهام سر رفت گوشیم رو
از کیفم در آوردم وارد وایبر شدم دیدم امیرحسین آنالین است بهش پیام دادم:
 سالم امیرحسین خوبی؟امیر:سالم بر الهام خانوم گل وگالب مرسی خوبم تو چطوری؟
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 ممنون منم خوبم.امیرحسین:چه خبرا چکارا میکنی؟
 سالمتی ،دارم با داداشم برمیگردم خونه ترافیک بود گفتم احوالت رو بپرسم.امیر :ممنون که به فکرم بودی.
 -خواهش می کنم این چه حرفیه ما باهم دوستیم تو دوران دوستی این حرف ها وجود نداره.

امیر :لطف داری.
 باشه فعال خداحافظ رسیدم خونه حرف می زنیم.امیرحسین :باشه ،فعال.
بعداز یک ربع بعد به خونه رسیدیم از داداشم تشکر کردم به سمت اتاقم حرکت کردم ،رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم
رو تختم دراز کشیدم یه دونه اتاق خالی بود شیوا رفته بود اونجا دوست نداشت اتاقمون یکی باشه منم به تصمیمش احترام
گذاشتم .رفتم نگاهی به تلگرام ،اینیستاگرام زدم در آخر نگاهی به وایبر کردم دیدم حسین پیام داده:
 سالم ،خوبی رسیدی؟به ساعت پیام نگاه کردم مال پنج دقیقه پیش بود موقع نوشتن آنالین شد:
 سالم ،مرسی منم خوبم تو چطوری؟امیرحسین :مرسی منم خوبم میتونم ازت یه درخواستی بکنم؟
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 بفرما.امیرحسین :اگه اشکالی نداشته باشه میشه شمارهات رو داشته باشم.
با خودم فکر کردم سه ماه دارم حرف میزنم اخالقش یه کم دستم اومده پسر خوبیه قابل اعتماده پس شمارهام رو دادم.
یادداشت کن09................. :
امیرحسین 09.............. :ممنون بابت اعتمادی که بهم کردی.
خواهش میکنم.امیرحسین  :میشه هفته بعد بیای ببینمت از آموزش و پرورش نامه اومده قراره بعداز سیزده بدر برم شیراز درس بدم گفتم
قبل از رفتن ببینمت.
 به عید نزدیک بود سه روز مونده بود. باشه.حسین :ممنون.
یه کم دیگه حرف زدیم خداحافظی کردیم ازخستگی خوابم برد .صبح ساعت ده بلند شدم صبحانهام رو خوردم خونه رو مرتب
کردم .به مامان گفته بودم میرم باشیوا واسه عید لباس بخرم رفتم اتاقم حاضر شدم آرایش مالیم کردم با اومدن شیوا حرکت
کردیم سمت بازار ماشین رو گوشهای پارک کرد پیاده شدیم به مغازه ها نگاه می کردیم .مانتویی چشمم رو گرفت سبز بود
روش کت بود کمر داشت رفتم پرو خیلی بهم میاومد رفتم بیرون شیوا هم پسندید حساب کردم اومدیم بیرون.
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به مغازه کفش فروشی رفتیم .به کفشها نگاهی انداختم .کفش پاشنه بلند کرمی نظرم رو جلب کرد .رفتم داخل مغازه امتحان
کردم؛ خوب بود .پولش رو پرداخت کردم از مغازه خارج شدم شیوا هم واسه خودش لباس انتخاب میکرد .مانتو و کیف خریده
بود؛ کفش داشت نمی خرید .بعداز تموم شدن خریدها به سمت خونه حرکت کردیم .تصمیم داشتم برای شیوا در مورد امیر
صحبت کنم رسیدیم خونه رفتم اتاقم وسایلهام رو داخل کمد گذاشتم .یه کم استراحت کردم بعداز دوساعت از خواب پاشدم
رفتم آشپزخونه واسه خودم چایی دم کردم بعداز آماده شدن مشغول نوشیدن شدم.
به طرف اتاق شیوا رفتم تقهای به در زدم با گفتن بیا تو رفتم داخل دراز کشیده بود رو تخت داشت رمان میخوند .رفتم کنارش
نشستم میخواستم یه جوری سر صحبت رو باز کنم :
 خواهرم میخوام موضوعی رو باهات در میون بزارم.شیوا :بفرما گلم!
عزیزم با پسری آشنا شدم چهار ماهی میشه از طریق وایبر در ارتباطیم .میخوام فردا به دیدنش برم باهام میای؟شیوا یه کم هنگ کرد ولی بعد به حالت عادی برگشت خوشحال شده بود.
ً
شیوا :حتما عزیزم میام باید پسر خوبی باشه که دله تو رو برده.
ُ
میگم این حرفها) به طرف اتاقم رفتم امروز وقت نکرده
خوشحال شدم که عکس العمل بدی نشون نداد( .چه بدونم به مامان
بودم سری به گوشیم بزنم گوشیم رو باز کردم سیلی از پیام از طرف امیر اومد از این قبیل:
 سالم ،خوبی؟ چه خبرا؟ چرا جواب نمیدی نگرانت شدم.کشیده اسمم رو ص دا زده بود .آخرین بازدیدش پنج دقیقه پیش بود .به همه پیام هاش جواب دادم:
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 سالم امیر خان مرسی خوبم. سالمتی. رفته بودم خرید عید گوشیم سایلنت بود صداش رو نشنیدم ببخشید نگرانت کردم.اتاقم نامرتب بود یه کم به اتاقم سر و سامان دادم یعنی وقتی داخل اتاق می شدی شامل تخت کنار تخت پنجره کمد وجود
داشت که داخل کمد که سه طبقه بود اولیش عروسک هام دومی وسومی وسایل تزیینی وجود داشت روبروی کمد میز و روی
میز لب تاپ گذاشته بودم و کنار میز لب تاپ اینه وجود داشت.گوشیم رو برداشتم رفتم پذیرایی مامان انگار سرما خورده بود و
خوابیده بود .رفتم آشپزخونه مشغول پختن شام شدم اول برای مامان سوپ آماده کردم .بعد ازقبل برنج رو خیسانده بودم
ریختم به آبجوش تا یه کم نرم شن بعداز گرفتن آب برنج گذاشتم تا دم بکشه .سیب زمینی هارو خرد کردم سرخ کردم کنارش
گوشت گذاشتم تا باگرمای سیب زمینی یخش باز شه .وقتی اماده شد زیر گاز رو خاموش کردم رفتم پذیرایی روی مبل
نشستم .گوشیم رو باز کردم امیر پیام فرستاده بود:
 سالم فردا میای سر قرار؟ سالم آره با خواهرم میام.امیر :ممنون خیلی خوشحالم کردی.
 یه کم در مورد کار های روزمرهامون حرف زدیم.با صدای کلید سرم رو برگردوندم دیدم بابا با داداشم اومدند بلند شدم رفتمگونه اشون رو بوسیدم .رفتند تا دست وصورتشون رو بشورند رفتم آشپزخونه زیر غذاهارو باز کردم تا غذاها گرم شن بعد همه
خانواده اومدند مشغول خوردن شام شدیم.
بعداز خوردن شام ظرف هارو شستم چایی رو دم گذاشتم واسه فردا هیجان داشتم بعداز خوردن چایی رفتم اتاقم خوابیدم که
فردا زود برسه برم دیدن امیر.
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صبح بلند شدم رفتم با خانواده صبحانه خوردم به خونه سر وسامون دادم رفتم اتاقم دوش ده دقیقه ای گرفتم موهام رو با
سشوار خشک کردم.
مانتو کرمی با شلوار کرم آرایش مالیم کردم روسری زرشکیم رو سرم کردم.گوشیم رو از رو کمد برداشتم کیف کرمیم رو برداشتم
کفش هام رو پوشیدم منتظر شیوا شدم بیاد .قرانم برداشته بودم تا با ابراهیم بزاریم روش که هم رو ول نکنیم چون احساس
کردم ابراهیم بهم شک داره.
سوار ماشینم شدیم به آدرسی که امیر داده بود رفتیم.
رسیدیم به پارک مورد نظر روصندلی نشسته بود رفتیم کنارش شیوا به امیر حسین سالم داد امیر هم با گرمی باهاش سالم داد
بعد شیوا دم گوشم گفت :من کار دارم برم بعداز یک ساعت میام ،بریم .گفتم :باشه.
کنارش رو صندلی نشستم رو بهش گفتم:
 سالم خوبی خسته نباشی.امیر :سالم ،مرسی خوبم ممنون توهم خسته نباشی.
ً
چه خسته ایی چند روزی تعطیلیم فعال خسته نیستم .چه خبرا چکار میکنی؟
امیر :هیچ منم مدرسه ،خونه ،خواب (خخخ)
 خوب ،من بیکارم تو خونه حوصله ام سر میره.امیر :خوب ،پاشو بریم یه کم قدم بزنیم.
بلند شدم رفتیم واسه قدم زدن نامحسوس دستم رو گرفت .خواستم عقب بکشم دستم رو محکم تر گرفت منم چیزی نگفتم.
رفتیم نزدیک مغازه امیر رفت داخل مغازه تنقالت گرفت از قبیل :پفک ،چیپس ،لواشک ،کاکائو رفتیم نشستیم روی چمن ها
مشغول خوردن خوراکی ها شدیم.
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عاشق کاکائو بودم موقع خوردن کاکائو به امیر گفتم مرسی واسم کاکائو خریدی من عاشق کاکائو هستم.
امیر :خواهش می کنم .نوش جونت.
پاشو بریم دیگه.امیر:نه هنوز نشستیم دیگه.
 پاشو من خوابم میاد.قران رو از تو کیفم دراوردم جلوی امیر گذاشتم رو بهش گفتم بیا دستامون رو بزاریم رو قران که تا اخر عمر هم رو ول نکنیم
چون احساس میکنم بهم شک داری امیر به حرفم گوش داد دستش رو گذاشت رو قران باهم گفتیم :قسم می خورم به قران
که تا اخر عمر همدیگر را تنها نخواهیم گذاشت.
امیر:باشه سر رو بزار رو پام بریم.
منم با هزار جور کلنجار رفتن با خودم سرم رو گذاشتم رو پاش برای اولین بار سرم رو نوازش کردمنم از خجالت سرخ شدم زود
بلند شدم پاشو زود!
رفتیم ورودی پارک شیوا اومده بود .چه زود یک ساعت گذشته بود فهمیدم کنارش ساعت خیلی زود میگذره به سمت خونه
حرکت کردیم.
رسیدیم خونه به سمت اتاقم راه افتادم مامان ناهار رو اماده کرده بود لباسهام رو عوض کردم به سمت آشپزخونه رفتم نشستم
پشت میز ساالد درست کردم کاهو هارو ریز خورد کردم خیار و گوجهها رو هم خورد کردم تزیین کردم گذاشتم رو میز رفتم
دستهام رو شستم مشغول خوردن ناهار شدیم.
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بابا و داداشم تو محل کارشون ناهار می خوردند.بعداز تموم شدن ناهار ظرف ها رو شستم چایی دم کردم رفتم اتاقم روی تخت
دراز کشیدم مشغول خودن رمان ویار شدم اونقدر خوندم از خستگی چشمام روی هم افتاد .ساعت شش بیدار شدم به پذیرایی
رفتم واسه خودم چایی ریختم شیوا رو مبل نشسته بود رفتم کنارش تا نظرش رو درمورد امیر حسین بپرسم.
خواهرم نظرت درمورد امیر حسین چیه؟
شیوا :به نظر پسر خوبی بود با اخالق مهربون.
از تعریفاتش خوشم اومد با کنترل زدم یاهست مشغول دیدن عشق حرف حالیش نمیشه شدیم سریال قشنگی بود.
گوشیم رو گرفتم دستم تل گردی کردم یه کم دیدم امیرپیام داد :دروغ گفتم نمیرم شیراز خواستم دوباره ببینمت.
خوشحال شدم که خواسته من رو ببینه
 باشه اشکالی نداره چه کار میکنی؟امیر :جات خالی دارم چایی میخورم.
نوش جونت منم االن میل کردم.
امیر :مرسی که امروز حرفم رو زمین ننداختی اومدی دیدنم.
خواهش میکنم این چه حرفیه.
امیر :چند خواهر برادری؟
دوخواهر یک برادر ،وتو؟
امیر :چهار برادر سه خواهر.
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خدا حفظشون کنه.
امیر :ممنون همچنین.
ً
من برم واسه شام تدارک ببینم شب حرف می زنیم فعال.
امیر :باشه برو شب منتظرتم عزیزم.
رفتم آشپزخونه واسه شام برنج دم گذاشتم خورشت هم سیب زمینی خورد کردم از فریزر مرغ دراوردم گذاشتم تا یخش اب شه
سیب زمینی هارو سرخ کردم کنارش مرغ ها رو گذاشتم زیر گاز رو خاموش کردم .رفتم کنار مامانم نشستم رو بهش گفتم:
مامان حالت خوبه؟
چند روزی مریض بود.
مامان :آره عزیزم بهترم فقط یه کم سرم درد میکنه.
رفتم آشپزخونه از یخچال قرص سردرد اوردم با یک لیوان آب رفتم پذیرایی به مامان دادم بعداز خوردنش فرستادم تا بخوابه منم
رفتم اتاقم ،اتاقم رو مرتب کردم.
شب بعداز حرف زدن با امیر حسین از خستگی خوابم برد.
چند ماهی از دیدن امیر می گذشت از اون روز بهم پیام میدادیم االن چهارماهه دوستیم خیلی به هم وابستهایم خیلی باهم
تفاهم داریم خیلی دوستش دارم حس اون رو نمیدونم باید در وقت مناسب ازش بپرسم.
به طرفم گوشیم رفتم دیدم طبق معلوم امیر حسین پیام داده:
سالم ،خوبی چه خبرا؟
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سالم ،امیر جان مرسی خوبم .سالمتی.
امیر :خداروشکر چه کارا میکنی؟
هیچ بیکارم .تو چکار میکنی؟
امیر:با دوستم بیرونیم داریم پیاده روی می کنیم.
اوکی ،پس مزاحمت نشم.
امیر :نه بابا این چه حرفیه مراحمی.
ازخودت یهویی بده.
امیر بعداز چند دقیقه فیلم چند ثانیه ای فرستاد داشت اطراف رو بهم نشون میداد بعد گرفت طرف خودش دوستش از اون
طرف گفت :سالم زن داداش خوبی؟
گفتم :مرسی خوبم شما چطوری؟
دوستش پاسخ داد مرسی ممنون.
بعد گوشی رو قطع کردم و رفتم پذیرایی مامان داشت تلوزیون تماشا میکرد رفتم کنارش مشغول دیدن فیلم شدیم تو ترکیه
میداد سریال آموزنده ای بود ((راجب دو دوست بود که از بچگی باهم بزرگ شده بودند .ولی وقتی بزرگ شدند دشمن همدیگه
شده بودند چون دوستی عاشق شوهر دوست دیگه شده بود و اختالف پیدا کرده بودند پسره نمیدونست عروس زنش نیست
درواقع دوست زنشه وقتی رفتند خونشون پسر تور رو از رو صورت دختره برداشت دید دوست همسرشه)).
مامان عصبانی شد گفت :ببین باید به دوست اعتماد نکنی االن دختره اعتماد کرد این بال سرش اومد.
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دیدم راست میگه اگه به دوستت همه چیز رو بگی روزی برعلیهات استفاده میکنه .آویزه گوشم کردم تا هرچیزی رو به دوستم
نگم .رفتم آشپزخونه چایی ریختم آوردم کنار مامان نشستم محو فیلم شده بودآخرای فیلم بود نشون میداد که همسرش توبغل
مامانش گریه میکرد بیچاره از زمان کودکی براش غم می بارید براش ناراحت شدم.
چاییم روخوردم دستی به خونه کشیدم .مامان رفت تا استراحت کنه شیوا هم رفته بود کالس االن هاست که برسه رفتم
آشپزخونه مواد الزم کیک خیس رو آماده کردم مشغول درست کردنش شدم تا از دلتنگی دربیام کیک آماده شد گذاشتم تو فر
تابپزه.
رفتم سراغ گوشیم سری به نت زدم به آشپزی ها نگاه کردم بعد رفتم سراغ تلگرام کسی نبود به وایبر نگاهی کردم کسی آنالین
نبود گوشی رو خاموش کردم گذاشتم روی میز رفتم نگاهی به فر انداختم خوب پف کرده بود .درش رو باز نکردم تا پفش
نخوابه .آیفون زده شد رفتم باز کردم شیوا اومد خسته شده بود سالمی کرد جوابش رو دادم رفت لباساش رو عوض کنه بیاد.

رفتم آشپزخونه نگاهی به کیک انداختم انگار پخته بود فر رو خاموش کردم کیک رو از فر دراوردم یکم داغ بود گذاشتم تا سرد
از قالب دربیارم .مایعش رو ریختم گذاشتم یخچال تا سرد شه .رفتم رو مبل نشستم مشغول گوشی شدم نگاهی به وایبر
انداختم ببینم امیرحسین آنالینه یانه آنالین بود یه کم باهاش حرف زدم راجب مسائل روزمره کارش خوب بود هرروز می رفت
ً
مدرسه واسه کنکوریها خصوصی هم درس می داد کال پسر خوبی بود خداروشکر به پستم خورد با ادبم هست از حدش
نگذشته از این لحاظ ازش راضیم کار داشت خداحافظی کردم تا مزاحم کارش نشم.
کیک رو از یخچال در آوردم داخل قالب گذاشتم با ترافل تزیین کردم خیلی قشنگ شده بود بریدم دوباره گذاشتم تو یخچال.
حوصله ام سر رفته بود به مامان خبر دادم که میرم بیرون رفتم به شیوا هم خبر دادم شاید بره دشت اتاقش رو مرتب میکرد
بهش گفتم :عزیزم من دارم میرم بیرون اگه میری بیا بریم با کمال میل قبول کرد رفتم اتاقم موهام رو شونه کردم آرایش مالیم
کردم مانتو کرمی ب ا شلوار سیاه روسری کرمی رنگم رو پوشیدم کیفمم رو برداشتم رفتم پذیرایی شیوا هم اومد رفتیم بیرون سوار
ماشین شدیم به سمت کافی شاپ روندم.
به کافی شاپ رسیدیم ماشین رو پارک کردم دست در دست هم به سمت کافی شاپ رفتیم.
 عزیزم چه خبرا؟شیوا:سالمتی گلم خبر خاصی نیست.
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 دوست پسری چیزی نداری؟شیوا :چرا یک پسر درخواست داد رد کردم.
 چرا؟شیوا :خوب میخوام درسم تموم شه بعد فعال خیلی کار دارم وقت نمیشه حرف زدن بااون پسره.
 باشه گلم هرجور خودت صالح میدونی.یه جای دنج انتخاب رفتیم نشستیم گارسون اومد من سفارش هات چاکلت دادم شیوا هم کیک خیس با قهوه یه کم راجب
مسائل روزمره حرف زدیم که روزا چکارا کردیم با اومدن گارسون حرفمون تموم شد .هرکدوم مشغول شدیم هات چاکلتش
خوب بود خوشم اومد تموم کردم به شیوا گفتم میرم دست هام رو بشورم بیام رفتم دستشویی ابی به سر و صورتم زدم رفتم
حساب کردم شیوا هم تموم کرد اومد کنارم کنار کافی شاپ پارکی بود رفتیم یه کم اونجا نشستیم بعد به سمت خونه حرکت
کردیم.
بعداز نیم ساعت رسیدیم خونه شیوا ازم تشکر کرد رفت به سمت اتاقش مامان و بابا تلوزیون نگاه می کردند رضا هم داشت با
گوشی بازی می کرد سالم کردم با خوش رویی جوابم رو دادند رفتم اتاقم لباسهام رو با بلوز و شلوارک عوض کردم هوا خیلی
گرم بود رفتم پذیرایی کنار بابا نشستم مامان شام رو حاضر کرده بود شیوا اومد رفتیم اشپزخونه میز رو چیدیم بابا و داداش رو
صدا زدیم اومدند تو سکوت شام خورده شد بلند شدم چایی رو دم کردم ظرف هارو با کمک شیوا شستم .رفتم پذیرایی رو مبل
نشستم سری به گوشیم زدم دیدم امیر حسین پیام داده:
 سالم بر الهام خانوم خوبی نیستی؟سالم،امیرحسین جان مرسی خوبم رفته بودم با خواهرم بیرون واسه اون به گوشی نگاهی نکردم.امیر :خوش گذشت؟
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جات خالی!!
امیر :خوب یک قرار بزارم بیا ببینمت.
ً
یه دوماهی از قرارمون گذشته بود با خودم فکر کردم فعال زوده برم ببینمشش یه کم بگذره بعد.
ً
 نه فعال زوده یه کم بگذره بعد شاید اومدم.امیر :باشه.چه کار می کنی؟
 دارم باتو چت می کنم.امیر :چه آدم خوش شانسی هستم من که داری باهم میحرفی.
 شک داشتی به خوش شانس بودنت؟امیر :نه ولی االن ثابت شد.
ً
 اوکی ،فعال برم شب میام می حرفیم.امیر :کجا؟
 کاردارم.ً
امیر :باشه پس فعال تاشب.
رفتم اتاقم رو تمیز کردم فردا قرار بود واسه مدرسه بچهها واسه ثبت نام بیان .یه کم رمان (زیتون) رو خوندم رمان خوبی بود با
گوشی بازی کردم امیر حسین آنالین نبود رفتم نگاهی به اشپزی های نت کردم عاشق آشپزی بودم یکی دو دستور یادداشت
کردم تا به موقع درست کنم کم کم داشت خوابم میگرفت که دیدم امیر پیام داد:

24

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

 خوابیدی؟الهام :نه ولی داشت خوابم میگرفت.
 مزاحمت نشم برو بخواب.ً
الهام :نه چه مزاحمتی حرف بزنیم می خوابم بعدا.
 باشه هرجور راحتی .چه خبرا؟الهام :سالمتی از تو خبر؟
 منم سالمتی.شکر .چکار میکنی؟ دراز کشیدم دارم باهات پیامک بازی می کنم.الهام :منم همین طور کار وبار چطوره؟
 خوبه بچه های خوبی دارم باهام مدارا میکنن .مال تو؟الهام :مال منم خوبه یه کم شلوغن ولی بچههای خوبی هستند .فعال من برم بعدا صحبت میکنیم .چشمهام از خستگی باز
نمیشد.
ُ
امیر هم خداحافظی کرد گوشی رو گذاشتم تو شارژ خوابیدم .صبح ساعت هشت بلند شدم رفتم دستشویی دست صورتم رو
شستم رفتم پذیرایی وسایل صبحانه رو اماده کردم خانواده اومدند صبحانه رو تو سکوت خوردیم بابا و داداش رفتند سرکار منم
رفتم اتاقم اماده شدم تا برم به مدرسه آرایش مالیمی کردم کیف سیاهم رو برداشتم رفتم حیاط کفشام رو پوشیدم سوار ماشینم
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شدم به َسمت مدرسه رون دم ترافیک بود حدود یه ربع به مدرسه رسیدم رفتم دفتر چادرم رو تو کمد گذاشتم مقنعه ام رو مرتب
کردم به سمت کالس راه افتادم.
وارد کالس شدم همه به احترامم بلند شدند گفتم بشینین پشت میز نشستم بعد از حاضر غایب کردن قرار بود امتحان بگیرم
سوال هارو از قبل آماده کرده بودم به مبصر کالس دادم بین بچه ها پخش کرد همه شروع به نوشتن کردند منم یه کم مشغول
بازی با گوشی شدم بعد به درسهای زنگ های بعد نگاه کردم بعداز چهل و پنج دقیقه برگه ها رو جمع کردم مشغول تصحیح
شدم همشون خوب گرفتن یه نیم ساعتی وقتم رو گرفت زنگ خورد بچه ها رفتن حیاط منم رفتم دفتر با بقیه معلم ها مشغول
خوردن چایی شدیم.
با خستگی به خونه رسیدم رفتم اتاقم لباسام رو با تاپ شلوارک عوض کردم دراز کشیدم رو تخت چشمام رو بستم که خوابم
برد.
با صدا زدن های خواهرم بلند شدم :الهام بلند شو بریم نهار بخوریم.
ُ
وای چقدر خوابیده بودم بلند شدم رفتم روشویی دست صورتم رو شستم با شیوا به آشپزخونه رفتیم مامان کوکوی سیب زمینی
گذاشته بود چیزی که من عاشقشم با ولع خوردم از مامان تشکر کردم ظرفها رو شستم رفتم پذیرایی نشستم رو مبل.
یه کم با گوشی بازی کردم امیر حسین پیام داده بود یه کم باهاش حرف زدم گفت :بیا امروز بریم بیرون .دیدم یه سه چهار
ماهی از قرارمون میگذره گفتم باشه یه کم دیگه چت کردم گوشی رو خاموش کردم به تلوزیون نگاه کردم سریال خوبی نداشت
خاموش کردم به اتاقم رفتم با لب تاپ بازی کردم حوصله ام سر رفته بود به شیوا گفتم آماده شه بریم بیرون یک دوری بزنیم
مانتو کرمی با شلوار آبیم رو پوشیدم آرایش مالیم کردم روسری بنفشم رو سر کردم کیفم رو برداشتم رفتم پذیرایی بعداز پنج
دقیقه شیوا اومد ازخونه خارج شدیم به سمت پاساژ حرکت کردیم.
تو پاساژ پیاده روی کردیم چشمم مانتویی رو گرفت رفتیم داخل مغازه پرو کردم خیلی خوب بود پولش رو دادم از مغازه اومدیم
بیرون رفتیم کافی شاپ معجون سفارش دادیم به امیر خبر دادم بیاد به شیوا گفتم قراره امیر بیاد نیم ساعت بعد رسید احوال
پرسی کردیم معجون هارو اوردن مشغول خوردن شدیم شیوا بلند شد رفت بیرون و مارو تنها گذاشت .
 چطوری امیرجان؟امیر :مرسی الهام خانوم خوبم شما چطوری؟
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 مرسی خوبم ،چه خبرا؟امیر :سالمتی
 شکر.یه کم راجب کارمون حرف زدیم خوشحال شدم از دیدنش رفته رفته عاشقش می شدم امیدوار بودم حس اونم به من عشق
باشه وگرنه عشق یک طرفه خیلی بده!
امیر حسین (ابراهیم)
بعد از یه کم صحبت کردن با الهام تصمیم گرفتیم بریم بیرون یه کم پیاده روی کنیم .دختر خون گرمی بود خوشحال بودم
باهاش آشنا شدم فکر می کنم یه ِحسایی بهش دارم.
رفتم کنار صندوق کیف پولم رو در آوردم الهام کارت ملیم رو دید در اصل اسمم تو کارت ملی ابراهیم بود ولی همه امیر حسین
صدام میکردن کمتر کسایی بهم ابراهیم میگفت الهام کارت ملیم رو دید حساب کردم اومدیم بیرون خواهر الهام رو دیدم که
داره پارک اونور کافی شاپ با تلفن حرف میزنه ماهم رفتیم اونطرف اول خواستم دست الهام رو بگیرم بعد فکر کردم شاید
درموردم فکر اشتباهی بکنه پس صبر کردم بعداز نیم ساعت به طرف خواهر الهام رفتیم خواستم برسونمشون الهام نذاشت از
هم خداحافظی کردیم اونا با تاکسی رفتند منم با ماشین خودم
رسیدم خونه ازآشپزخونه سر و صدا میاومد رفتم اشپزخونه دیدم مامانم داره غذا درست میکنه از پشت بغلش کردم بیچاره
سکته کرد:
 چکار میکنی پسر زهر ترک شدم. ببخشید مامان جون.مامان :برو دستهات رو بشور بیا االناست خواهر و برادرهات پیدا بشن.
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 چشم.رفتم اتاقم دست و صورتم رو شستم با حوله خشک کردم .من سه خواهر چهار برادر داشتم .لباسام رو عوض کردم رفتم
اشپزخونه بعد از یک ربع همه پیداشون شد در محیط صمیمی ناهارمون رو خوردیم.
الهام
اسم اصلی امیر حسین ،ابراهیم بود اسم قشنگیه ولی امیر حسین بیشتر بهش میاد.
امروز خوش گذشت روز خوبی بود رفته رفته با اخالق ابراهیم بیشتر آشنا میشم.
با شیوا رسیدیم خونه رفتم اتاقم لباسام رو عوض کردم رفتم پذیرایی تلوزیون رو روشن کردم مامان هم تو آشپزخونه مشغول بود
سریال عشق اجاره ای رو می داد نگاه کردم سریال جالبی بود.شیوا قصد داشت بره کالس نقاشی منم چون یه کم ناخوش
احوالم چند روزی نرفتم مدرسه باید موقع رفتن جبران کنم دلم واسه بچه ها هم تنگ شده .مشغول دیدن سریال شدم.
بعداز تموم شدن سریال رفتم آشپزخونه یه کمی به مامان کمک کردم سفره رو انداختم لیوان،بشقاب،پارچ آب ،نمک رو اوردم
نگاهی به یخچال انداختم یه دونه هم خیارشور خورد کردم گذاشتم رو میز شیوا اومد بابا و رضا هم اومد سالم و احوال پرسی
کردی م مشغول خوردن ناهار شدیم از مامان تشکر کردم سفره رو جمع کردم،چایی رو دم کردم شیوا رفت اتاقش مامان وبابا هم
رفتن بخوابن رضا هم تو پذیرایی داشت با گوشی بازی می کرد چند روزی بود شیوا یه خواستگارداشت ولی شیوا فعال آمادگی
ازدواج رو نداشت اول رمان یادم رفت بگم یه خواهر (الهه)دارم ازدواج کرده یه بچه یه 7ساله داره که دختره اسمش هم فاطمه
،یکیش هم حامله اس اونم چهار خیابون باهامون فاصله داشت قرار بود فردا بیاد اینجا بعد ازجمع و جور کردن آشپزخونه به
اتاقم رفتم یه نگاهی به گوشیم کردم چیزی نبود ابراهیم هم پنج دقیقه قبل انالین بود یه کم تلگرام گردی کردم بعداز خاموش
کردن گوشی خوابیدم .دوساعت بعد بیدار شدم تختم رو مرتب کردم رفتم پذیرایی یه کم کنار مامانم نشستم حرف زدیم.
مشغول بازی با گوشی شدم تصمیم گرفته بودم از فردا برم سرکار از تو خونه مونده بودن خسته شده بودم .تو تلگرام کانال
گردی کردم جوک خوندم اونقدر جوک بامزه ای بود که از چشمام اشک سرازیرشده بود .یه نگاهی هم به وایبر انداختم امیر
آنالین بود با اونم یه کم حرف زدم خوب تو این ماها در مورد اخالقای همدیگه صحبت می کردیم مثال از چی خوشمون میاد از
چی خوشمون نمیاد .مثال فهمیدم خیلی غیرتی هس روم تعصب داره درسته زیاد بیرون نرفتیم ولی از رفتاراش فهمیدم،دل
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مهربونی داره خالصه اخالقای خوب داره شکر پسر خوبیه یه دوساعتی حرف زدیم خسته شدم خداحافظ گفتم گوشی رو
خاموش کردم.
ابراهیم
یه کم با الهام درمورد اخالقامون صحبت کردیم مثال روحیه لطیفی داره ،دل نازکه ،مهربونه ،خیانت نمی کنه شکر که اخالقای
خوبی داره با خداحافظ گفتنش فهمیدم خسته شده بهش گیر ندادم که چرا زیاد صحبت نمی کنی چون فهمیده بودم زیر
بارحرف زور نمیره گوشی رو گذاشتم کنار رفتم پذیرایی تلوزیون رو باز کردم فوتبال داشت پخش میشد مشغول نگاه کردن به
اون شدم دیدم مامان صدا میزنه واسه شام تلوزیون رو خاموش کردم رفتم آشپزخونه بقیه اومده بودن با شوخی و خنده غذامون
رو خوردیم.
خونه حوصلم سر رفته بود رفتم بیرون قرار بود دوستام بیان بریم کوه مامانم یه فالکس چایی داد به سمت کوه حرکت کردم
اونجا قرار گذاشته بودیم.
ُ
شوخی خنده به
رسیدم به کوه زیر االچیق دوستام رو پیدا کردم احوال پرسی کردم باهم به سمت باالی کوه حرکت کردیم با
کوه رسیدیم با پیاده روی تخمه می خوردیم کلی عکس انداختیم خوش گذشت نزدیک غروب به خونه برگشتم خواهر برادرام
خونه بودن با همشو ن احوال پرسی کردم رفتم اتاقم یه دوش یه ربعه گرفتم اومدم لباسام رو پوشیدم رفتم پذیرایی خواهر زاده
هام و برادر زاده هام بازی می کردن خیلی خوشگل بودن همشون رو دوست داشتم .یه کم تلوزیون نگاه کردم برادرم فیلم آورده
بود گذاشت مشغول نگاه کردن شدیم فیلم خنده داری بود از خنده غش کردم.
مامان واسه شام صدامون کرد رفتیم مشغول خوردن شام شدیم بعداز شام خانوم ها مشغول جمع کردن سفره شدن اقایون هم
آنالین یانه انالین بود سالم دادم بعداز یک دقیقه جواب
رفتن پذیرایی روی مبل نشستم به گوشیم نگاهی انداختم ببینم الهام
ِ
داد:
الهام :سالم ،خوبی؟
 سالم الهام خانوم مرسی خوبم .تو چطوری؟الهام :مرسی منم خوبم چه خبرا؟
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 سالمتی.الهام :چکارا می کنی؟
 رفته بودم کوه یه یک ساعتی میشه برگشتم با خانواده دارم وقت میگذرونم .تو چکار می کنی؟الهام :منم دارم با مامانم صحبت می کنم قراره امروز خواهرم بیاد واسه اومدن اون داریم برنامه ریزی می کنیم.
 پس مزاحمت نشم.الهام :نه بابا چه مزاحمتی همیشه مراحمی.
ً
 لطف داری عزیزم پس فعال برم بعدا حرف می زنیم.الهام :باشه.
خداحافظی کردم خواهرم صبا چایی اورد با تشکر برداشتم نشست کنارم کنار شوهرش برادرم نشسته بود .ازش راجب
زندگیش سوال کردم ببینم راضیه یانه اخه موقع عروسی کردن زیاد راضی نبود.
صبا:خداروشکر داداش راضیم.
 دست بزن نداره که؟صبا :چرا اوال دست بزن داشت ولی رفته رفته کم کرد من صبوری کردم درست شد.
 دوست داره؟صبا :اره داداش تاد حاال بهم زیاد گفته دوستم داره ثابتم کرده مثال با غیرتی شدنش حسودی کردنش.

30

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

 شکر.صبا :ممنون داداش به فکرمی.
بعداز دوساعت همه رو بدرقه کردیم رفتم تو اتاقم دراز کشیدم رو تخت نگاهی به گوشیم کردم الهام انالین نبود یه کم تلگرام
گردی کردم یه کم هم نت گردی کردم رفتم با الهام یه کم چت کنم:
سالم الهام جون خوبی؟
الهام :سالم امیر حسین مرسی خوبم تو چطوری؟
خوبم مرسی چه خبرا؟الهام :سالمتی چکارا می کنی؟
 خواهر برادرم رو بدرقه کردم االنم دارم باتو حرف می زنم.الهام :منم خواهرم اومده بود درگیر اون بودم.
 خسته نباشی.الهام :مرسی همچنین.
یه کمم راجب مسائل روزمره حرف زدیم که مثال تو مدرسه چکارا کردیم گفت قراره از فردا بره مدرسه خداحافظی کردم .گوشی
رو گذاشتم کنار خوابیدم.
صبح زود بلند شدم رفتم صبحانم رو به تنهایی خوردم رفتم اتاقم شلوار سیاهم با بلوز سفیدم پوشیدم ساعتم رو انداختم عطرم
رو زدم از خونه خارج شدم سوار ماشینم شدم به سمت مدرسه حرکت کردم امروز با بچه های سوم دبیرستان درس داشتم بچه
های باهوشی بودن تاریخ هم درس سختی بود.
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رسیدم مدرسه ماشین رو به حیاط مدرسه بردم پارک کردم به سمت اتاق معلم ها رفتم .کالسم نیم ساعت دیگه شروع میشد با
معلم ها سالم و احوال پرسی کردم .خدمتکار یه چایی آورد برام با تشکر از رو سینی برداشتم بعداز خنک شدن برداشتم خوردم
به سمت کالسم رفتم.
رسیدم به کالس بچه ها به احترامم بلند شدند امروز قرار بود ازشون درس بپرسم از ده نفر پرسیدم خونده بودند خداروشکر
درس دادم نگاهی به بچه ها کردم دیدم خسته شدن نگاهی به ساعتم انداختم دیدم ده دقیقه مونده به زنگ تفریح با گفتن
بچه ها استراحت کنید خوشحالی رو از چشماشون خوندم .بعداز ده دقیقه از بچه ها خداحافظی کردم رفتم اتاق معلم ها امروز
فقط یه کالس داشتم بعداز برداشتن کتم از اتاق به سمت خونه حرکت کردم.
الهام
امروز رفته بودم مدرسه بچه ها از دیدنم خوشحال شدن درس (آب بابا نان داد) رو گفتم بهشون مشقم با بچه ها تمرین کردیم
وقتی خوب می نوشتن انقدر خوشحال می شدن منم از خوشحالیشون سر ذوق میومدم یه دوساعتی تمرین کردیم زنگ تفریح
خورد همه خوراکیاشون رو برداشتن رفتن حیاط رفتم اتاق معلم ها یه دونه چایی خوردم زنگ بعد قران داشتیم حدود ده دقیقه
بعد رفتم کالس قرار بود از بچه ها سوره هایی که حفظ کرده بودن رو بپرسم(توحید،کوثر) از ردیف اول شروع کردم به پرسیدن
حدود نیم ساعت طول کشید همشون خوب جواب دادن به همشون بیست دادم تصمیم گرفتم دفعه بعد براشون جایزه بگیرم
بیست نفر دانش آموز داشتم همشون دختر بودند خیلی با نمک بودند واسه هرکدوم تصمیم گرفتم ِتل بگیرم چون دخترن
خوششون میاد بعد درس بعدی رو گفتم ماشالله بچه های باهوشی بودند سطح گیرایشون زیاد بود بعداز یک ساعت از مدرسه
خارج شدم به سمت خونه حرکت کردم از خستگی داشتم میمردم رسیدم خونه اولین کاری که کردم چایی خوردم به مامان و
خواهرم هم سالم دادم رفتم اتاقم لباسام رو عوض کردم خوابیدم.
با صدا زدن های شیوا بلند شدم:
عزیزم ،پاشو ناهار حاضره.
 -باشه گلم االن بلند میشم.

32

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

بلند شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم با حوله خشک کردم اومدم بیرون از اتاقم خارج شدم رفتم پذیرایی بابا و
داداش رضا اومده بودند سالم کردم رفتم گونه ی بابام رو بوسیدم مشغول چیدن سفره شدم همه چی آماده بود بابا و داداش
اومدن مشغول خوردن ناهار شدیم بعداز تموم شدن ناهار ظرف هارو شستم شیوا پاک کرد سر جاش گذاشت داداش و بابا و
مامان هم رفتند استراحت کنند.
رفتم نشستم رو مبل یه کم مشغول گوشی شدم تلگرام گردی کردم بعد یادم اومد تو اینترنت باید به چیزی نگاه کنم بعد از نگاه
کردن به اون تلوزیون رو روشن کردم صداش رو کم کردم تا به اتاق نره سریال عشق اجاره ای رو میداد مشغول نگاه کردن شدم
شیوا هم عصر کالس داشت به نقاشی هاش رسیدگی می کرد.
حدود یک ساعت بعد همه بیدار شدند چایی گذاشته بودم ریختم تو استکان ها گذاشتم روسینی بردم پذیرایی روی میز
گذاشتم کنار ب ابا نشستم بابا داشت اخبار نگاه می کرد سرم رو گذاشتم رو پاش مشغول دیدن اخبار شدیم چایی ها خنک شد
خوردیم کوشیم رو روشن کردم نگاهی به الین کردم ببینم ابراهیم انالینه یانه دیدم که نیست یکم صبر کردم دیم انالین شد
تایپ کردم:
سالم خوبی؟
ابراهیم :سالم مرسی ممنون خوبم تو چطوری؟
منم بد نیستم خداشکر.
ابراهیم :چه خبرا؟
سالمتی ازتو چه خبر؟
ابراهیم :ازمنم سالمتی.
شکر.
ابراهیم :میگم الهام دلم برات تنگ شده بیا ببینمت.
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وای گفت دلش برام تنگ شده قند تو دلم آب شدولی تازگی ها همدیگر رو دیده بودیم حدود دوماه پیش
ً
 نه هنوز بزار یه کم بگذره بعد مثال یک ماه دیگه.ابراهیم :مرسی که این فرصت رو بهم میدی
خواهش می کنم .چه کار می کنی؟
ابراهیم :فردا بچه ها امتحان دارم دارمواسه اونا سوال طرح می کنم.
پس مزاحمت نشم بروبه کارت برس باید دقت به خرج بدی.
ابراهیم :خواهش میکنم چه مزاحمتی تو همیشه مراحمی پس فعال برم بعدا حرف می زنیم.
فعال.
خسته شده بودم به خونه سر و سامان دارم به مامان گفتم دارم میرم خونه الهه خواهرم رفتم اتاقم آماده شدم کفش هام رو
پوشیدم ازخونه خارج شدم تصمیم گرفتم پیاده برم چون خونه اشون نزدیک بود سر راه یک کسیلو شیرینی خریدم چون اولین
بارم بود میرفتم خونشون زشت می شد دست خالی برم.
زنگ خونشون رو زدم خواهرم در رو باز کرد رفتم داخل حیاط،حیاطشون منظره دل انگیزی داشت وسط حیاط هو استخر
داشت منم که عاشق استخر یه نگاه کلی کردم کردم به سمت خونه حرکت کردم خواهرم الهه جلوی در منتظرم ایستاده بود
گونش رو بوسیدم سالم و احوال پرسی کردیم رفتم داخل خونه زهرا نبود سراغش رو گرفتم گفت :خوابیده
 پس من برم بیدارش کنم بیام.الهه :بزار یه کم بخوابه تازه خوابش برده.
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 باشه.لباسام رو در آوردم داخل کمد گذاشتم
 امین(شوهر خواهرم) کی میاد؟الهه :شب.
گوشیم رو از کیفم برداشتم رفتم آشپزخونه به خواهرم در تدارک ناهارکمک کنم چون حامله بود زیاد نزاشتم کار کنه.
یک ساعتی میشد که اومده بودم رفتم اتاق فاطمه تا بیدارش کنم نشستم کنار تختش آروم صداش زدم:
فاطمه بلند شو خاله اومده.
خوابش سنگین بود با دوبار صداش زدن بلند شد چشمهاش رو باز کرد من رو دید خیلی خوشحال شد
عزیزم پاشو برو صورتت رو بشور بریم بازی کنیم.
با خوشحالی بلند شد رفت دستشویی بعداز دو دقیقه اومد بیرون صورتش رو با حوله خشک کردم رفتیم پذیرایی
خواهرم دراز کشیده بود رفت صورتش رو بوسید اومد باهم بازی گرگم به هوا بازی کردیم.
اونقدر بازی کردیم که از نفس افتادیم .رفتم از یخچال آب رو برداشتم توی لیوان ریختم و خوردم سرد بود چسبید یه رو کاناپه
دراز کشیدم تا نفسم سر جاش بیاد
بعداز نیم ساعت بلند شدم رفتم مشغول تدارک ناهار شدم همه چی که آماده شد رفتم الهه رو بیدار کنم اروم صداش زدم که
بیدار شد
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رفت تا صورتش رو بشوره بیاد فاطمه اومد کنارم رو صندلی نشست براش از برنج کشیدم سیب زمینی و گوشتم گذاشتم که الهه
اومد اشپزخونه تو سکوت ناهارمون رو خوردیم.
بعداز خوردن ناهار ظرف هارو شستم فاطمه خوابش میومد بردم طبقه باال اتاقش خوابوندم خودم هم کنارش دراز کشیدم
صدای در اومد انگار شوهر خواهرم اومد
نگاهی به گوشیم کردم کسی پیام نداده بود ساعت هشدار رو فعال کردم گوشی رو کنارم گذاشتم خوابیدم.
با صدازدن های فاطمه بلند شدم:
خاله،خاله جون بلند شو دیر شده
اروم اروم چشمهام رو باز کردم فاطمه رو گرفتم تو بغلم بوس بارونش کردم اونم که قلقلکی خندش گرفته بود بلند شدیم رفتیم
دست و صورتمون رو شستیم رفتیم پذیرایی الهه خواهرم داشت با گوشی بازی می کرد سالم دادیم رفتم آشپزخونه تا چایی
بریزم گذاشتم رو سینی اوردم گذاشتم روی میز مشغول خوردن شدیم.
قرار بود شب رو خونه خواهرم بمونم
صبح از خواب پاشدم رختخوابم رو جمع کردم گذاشتم سر جاش رفتم آشپزخونه خواهرم بیدار شده بود سالم دادم نشستم
بعداز یک ربع فاطمه اومد مشغول خوردن صبحانه شدیم بعداز خوردن صبحانه ظرف هارو شستم یه کم با فاطمه بازی کردم
رفتم تا آماده شم برم خونمون به اتاق رفتم مانتو شلوارم رو پوشیدم صورت زهرا رو بوسیدم خداحافظی کردم از خونه خارج
شدم با خودم آهنگ می خوندم پیاده رفتم بعداز یک ربع رسیدم خونمون زنگ خونمون رو زدم مامان در رو باز کرد رفتم خونه به
مامان و شیوا سالم د ادم رفتم اتاقم تا لباسام رو عوض کنم چون هوا گرم بود تاپ شلوارک پوشیدم گوشیم رو برداشتم رفتم
پذیرایی مامان تلوزیون می دید شیوا هم درس می خوند نگاهی به گوشیم انداختم خبری از امیر حسین نبود نگاه کردم
اخرین بازدیدش نیم ساعت قبل بود با خودم گفتم شاید کار داره که نیومده.
مشغول دیدن تلوزیون شدم مامان ناهار رو آماده کرده بود زنگ خونه به صدا دراومد رفتم باز کردم بابا بود سالم کردم گونش رو
بوسیدم کتش رو به آویزه،آویزون کردم رفت تا دست و صورتش رو بشوره رفتم آشپزخونه تا غذا رو گرم کنم وقتی اماده شد همه
رو صدا کردم اومدند در سکوت ناهار رو خوردیم.
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نگاهی به گوشیم کردم خبری از ابراهیم نبود ازش دلگیر شدم آنالین شده بود ولی حالم رو نپرسیده بود.
چند روزی بود از ابراهیم خبر نداشتم نگرانش شده بودم تصمیم گرفتم باهاش تماس بگیرم پس شمارش رو گرفتم اول گفت
در دسترس نیست بعداز چنج دقیقه دوباره امتحان کردم بعداز سه بوق برداشت:
بله؟
سالم ابراهیم نیستی نگرانت شدم تصمیم گرفتم باهات تماس بگیرم.
ابراهیم :سالم الهام خانوم ببخشید نگرانت شدی چندروزی سرم مشغول بود وقت نکردم به گوشی نگاهی بندازم.
خیر باشه.
متاسفانه خیر نیست یکی از فامیالمون فوت کرده با ما هم نزدیکی داشت سرم به مراسم اون مشغول بود
وای خدا رحمت کنه االن تو مراسمی
اره االن هفتمشه مراسم هم شلوغ هست
باشه پس مزاحمت نمی شم بعدا حرف می زنیم.ممنون خداحافظ
خداحافظ.
خوشحال شدم صداش رو شنیدم تقریبا دو ماه دیگه اولین سالمون که باهم اشنا شدیم با صدا زدن های مامانم رفتم پذیرایی
واسه شام مهمون داشتیم عموم اینا اومده بودم به خودم رسیدم رفتم پیش مهمونا رفتم پذیرایی با عموم و زن عموم و بچه
هاشون که دختر اسمش الهام پسر پندار سالم کردم رفتم آشپزخونه تا به مامان کمک کنم بشقاب هارو از کمد برداشتم لیوان
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هارو آماده کردم پارچ رو از یخچال دراوردم نمک برداشتم سبزی هارو از یخچال برداشتم سفره رو چیدم مامان مهمون هرو
صدا زد اومدن با تعارف مشغول خوردن شام شدیم.
چایی هارو آماده کردم داخل سینی گذاشتم به پذیرایی بردم به همه تعارف کردم کناردختر عموم نشستم.
دختر عموم هم مثل من عاشق اشپزی بود باهم در مورد اشپزی صحبت کردیم .بعد از یک ساعت عموم بلند شد بهد خانواده
اش بلند شد عزم رفتن کردن با همشون خداحافظی کردم به اتاقم رفتم قرار بود فردا بچه هارو از مدرسه به اردو ببرند قرار بود
منم باهاشون برم مدرسه امیر حسینم می بردن خیلی خوشحال بودم که قراره بعد این مدت ببینمش هیجان داشتم وسایلم رو
آماده کردم کنار گذاشتم فردا هم قرار بود برای راهم خوراکی بخرم بعید می دونستم امیر حسین بیاد آخه یکی از فامیالش
فوت کرده بود بازم امیدوار بودم که بیاد برای همین زنگ زدم به گوشیش بعداز سه بوق برداشت:
سالم ،خوبی؟
امیر :سالم الهام جان خوبم توچطوری؟
خوبم مرسی میخواستم بپرسم فردا قراره بیای اردو؟
امیر :آره میام احتیاج دارم حال و هوام عوض شه.
خوشحال شدم قراره بعداز این همه مدت ببینمت.
امیر :منم خوشحالم قراره ببینمت.
خیلی ذوق کردم .از این حرفش.
پس ،فردا می بینمت فعال.
فعال ،عزیزم.
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بعضی وقت ها از این کلمات استفاده می کرد منم عاشق کلماتش شده بودم .ساعت رو برای هفت کوک کردم خوابیدم.
با آالرم گوشی بیدار شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم مانتو کرمی با شلوار ابی پوشیدم گوشیم رو از شارژر دراوردم
آرایش مالیم کردم کوله پشتیم رو برداشتم قرار بود صبحانه رو در اردو بخوریم مامان برام نون بربری خریده بود یه کم پنیر
برداشتم فالکس کوچک هم برداشتم با چایی کیسه به سمت مدرسه حرکت کردم.
بعداز یک ربع رسیدم مدرسه همه بچه ها اماده بودند نگاهی به دور و بر انداختم خبری از امیر حسین نبود بعداز ده دقیقه
رسید مثل همیشه خوشتیب بلوز سفید با شلوار مشکی پوشیده بود رفته رفته زیاد عاشقش می شدم.
همگی سوار اتوبوس شدیم کال سه اتوبوس بودیم امیر حسین رفت پیش شاگرداش منم پیش شاگردام نشستم قرار بود بریم
پارک جنگلی حدود دوساعت بعد رسیدیم نگاهی به بچه ها انداختم همه لباساشون رو عوض کرده بودند چیزی بهشون نگفتم
درسته پسرم وجود داشت ولی مواظب خودشون بودند از اتوبوس رفتم پایین جایی که امیر ایستاده بود رفتم کنارش ایستادم
سالم کردم اونم به گرمی جواب سالمم رو داد به دنبال بچه ها رفتیم تا االچیق پیدا کنیم در کل شش تا معلم بودیم االچیق
مورد نظر رو پیدا کردیم وسایلمون رو گذاشتیم کنار االچیق پتو و فرش کوچیکی اورده بودیم انداختیم نشستیم روش صبحانه
رو اماده کردیم مشغول خوردن شدیم گرسنه بودم یه دونه نون بربری رو خوردم .چاییم رو خوردم به االچیق تکیه دادم ابراهیم
هم اومد کنارم نشست مشغول حرف زدن از اتفاقات روزمره شدیم.
بلند شدیم یه کم پیاده روی کردیم هوا خوب بود بچهها هم بازی میکردند برای ناهار ساندویچ خریدیم کنار ابراهیم همه چی
برام میچسبید رفتیم آالچیق مشغول خوردن ناهار شدیم دیگه وقت رفتن رسیده بود کم کم وسایالمون رو جمع کردیم خیلی
خوش گذشته بود
 ابراهیم جان بعدا می بینمت.ابراهیم :بازم مشتاق دیدار هستم الهام خانوم.
 پس شب باهم حرف می زنیم؟ابراهیم :کار نداشته باشم حتما چرا که نه.
 -پس فعال.
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ابراهیم :فعال.
احساس کردم باهام سرد شده حتما شب ازش دلیلش رو می پرسم سوار اتوبوس شدیم اتوبوس حرکت کرد هندزفری رو
انداختم به گوشم آهنگ گوش کردم خیلی ناراحت بودم باخودم میگفتم چرا ابراهیم باهام سرد شده؟ ولی جوابی نتونستم
پیدا کنم .بعداز دوساعت رسیدیم مدرسه بچه هارو راهی کردم بعد خودم به سمت ماشینم رفتم سوار ماشین شدم به سمت
خونه حرکت کردم خیلی خسته شده بودم دلم میخواست فقط بخوابم رسیدم خونه به مامان و باباو شیوا سالم کردم رفتم اتاقم
لباسهام رو عوض کردم خودم رو پرت کردم رو تخت از خستگی خوابم برد.
خواب خیلی چسبید ساعت هفت بلند شدم دست و صورتم رو شستم رفتم پذیرایی برای خودم چایی ریختم بعداز خستگی
چایی خیلی می چسبه یه کم به تلوزیون نگاه کردم یه کم به گوشی سری به وایبر نزدم چون از دست ابراهیم دلخور بودم با
خودم گفتم شب بهش پیام میدم حواسم رو دادم به تلوزیون سریال عشق ممنوع رو می داد عاشق این سریال بودم با صدای
گوشیم حواسم پرت شد.نگاهی به گوشیم انداختم دیدم ابراهیم پیام داده اولش خواستم جواب ندم بعد گفتم گناه داره به
پیامش نگاهی انداختم نوشته بود سالم خوبی؟
بعداز سه دقیقه دقیقه جواب دادم :سالم ،ممنون توخوبی؟
ابراهیم :مرسی منم خوبم.
 چه خبرا نیستی؟ابراهیم :سرم یه کم شلوغ بود بخاطر همین.
خداروشکر فکر کردم باهام سرد شده ولی اشتباه فکر می کردم به خاطر کارش سرسنگین شده بود.
 خوب به خاطر کارته پس من اشتباه فکر می کردم.ابراهیم :چه فکری؟
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 فکر کردم باهام سرد شدی.ابراهیم :نه بابا این چه حرفیه مگه میشه باهات سرد شد
وای تو دلم قند اب شد تو این کلمه اش هزار تا احساسات بود خیلی خوشحال شدم.
 مرسی خیلی خوشحال شدم انشالله کارت کم می شه می تونیم همدیگر رو ببینیم.ابراهیم :اره یکی دو روزه کم می شه کارام می تونیم همدیگر رو ببینیم.

دو ماه آینده یعنی هفده آبان اولین سال اشناییمون بود .تصمیم گرفتم برای ابراهیم ژله درست کنم ببرم بخوره آخه ژله خیلی
دوست داشت رفتم پذیرایی ژله رو درست کردم ریختم تو قالب ژله گذاشتم یخچال تا ببنده به ابراهیم پیامی دادم ادرس
ً
خونهاشون رو پرسیدم بعداز یک دقیقه فرستاد حدودا یه ربع راه بود بعداز یک ساعت ژله درست شد به ظرف مناسبی ریختم
رفتم اتاقم حاضر شدم ارایش مالیمی کردم به مامان گفته بودم می رم دیدن دوستم خداحافظی کردم سوار ماشینم شدم رفتم
سمت خونه ابراهیم بعداز یه ربع رسیدم زنگ خونه رو زدم یه خانومی گفت شما؟

دوست ابراهیم هستم میشه در رو باز کنین؟
 بله بفرمایین تو.رفتم داخل حیاط ،حیاط دلنشینی بود وسط حیاط استخر وجود داشت رفتم داخل خونه ابراهیم اومده بود به استقبالم انگار
اون خانم خواهرش بود بعداز رفتن من داخل خونه خواهرش رفت بیرون انگار ابراهیم اشاره کرد بره بیرون رفتم نشستم رو
یکی از مبل ها به ابراهیم سالم کردم اونم به گرمی جواب سالمم رو داد ژله رو از کیفم در اوردم گذاشتم روی میز ابراهیم رفت
اشپزخونه تاچایی بیاره راستش یه کم ترس برم داشته بود درسته به ابراهیم اعتماد داشتم می دونستم باهام کاری نداره اومد
نشست کنارم اشاره ای به ژله کرد گفت :چرا زحمت کشیدی؟
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نه بابا چه زحمتی گفتی کار می کنم گفتم یه کمی خستگی در کنی.
ابراهیم :مرسی الهام واقعا خستگیم در رفت.
ُ
گفتیم
خیلی خوشحال شدم یه کم واسم جوک تعریف کرد از خنده مرده بودم دیکه اون ترس اولیه وجود نداشت .یه کم
خندیدیم بعداز دوساعت بلند شدم قصد رفتن کردم انگار ابراهیم هم داشت می رفت بیرون اصال ساعت کنارش معنی نداشت
یعنی خیلی زود گذشت .تو راهرو ایستادم تا ابراهیم بیاد اومد نگاهی به خونه انداختم گفت خوب اگه تموم شد بریم گفتم
باشه بریم .رفتیم بیرون خیلی خوش گذشته بود ازش تشکر کردم رفتم خونمون بعداز یه ربع رسیدم خونه لباسام رو عوض
کردم رفتم پذیرایی تلوزیون رو روشن کردم مشغول دیدن فیلم شدم.
ابراهیم
سه روز دیگه سالگرد اولین آشناییمون بود می خواستم الهام رو سوپرایز کنم رفتم طال فروشی نگاهی به انگشترها انداختم یه
انگشتری نظرم رو جلب کرد سرتاسر نگین کار شده بود خوب بود سفارش دادم گفتن تا دو روز دیگه به دستتون میرسه پولش
رو حساب کردم از مغازه زدم بیرون با الهام خیلی خوشحال بودم دختر خوبی بود خدارو شکر قسمت من بود یه سری کار
داشتم رفتم تا اونا رو انجام بدم میخواستم از مدرسه استعفا بدم برم یه مدرسه دیگه انگار معلم جدیدی اومده بود دیگه از کار
من راضی نبودن چه بهتر می رفتم مدرسه دیگه یا کالس خصوصی برگزار میکردم.
بعداز انجام دادن کارها به سمت خونه رفتم همه خانواده خونه بودن منظورم خواهرها وبرادرام خواهرم اون روز شک کرده بود
شاید الهام دوست دخترمه هرچی سوال کرد جوابی ندادم گفتم :به موقعش میگم بهتون .رفتم اتاقم بلوز چهار خونهای با
شلوار راحتی پوشیدم رفتم پذیرایی نشستم کنار شوهر خواهرم یه کم در مورد کار حرف زدیم که صدامون زدن برای شام چون
خانواده پرجمعیتی بودیم سفره انداختیم وسط پذیرایی بعداز چیدن سفره مشغول خوردن شدیم نگاهی به ساعت تو دستم
انداختم ساعت بیست و سه بود خبری از الهام نبود.
تولدم یعنی یک فروردین یادم اومد که الهام ساعت رو بهم هدیه داد چقدر سوپرایز شدم از خوشحالی زیاد بغلش کردم
انتخابش حرف نداشت ساعت سیاه خریده بود به دستم خیلی میومد از دستم جداش نمی کر دم نگاهی به گوشیم کردم الهام
پیام داده بود
الهام :سالم خوبی ابراهیم خان؟
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 سالم بر الهام خانوم مرسی عزیزم خوبم. االن رو لبش خنده اومده به خاطر عزیزم گفتنم.الهام :شکر چه خبرا؟
 سالمتی از تو چه خبر؟الهام :ازمنم سالمتی.
 میگم الهام اگه کاری نداری می شه دو روز دیگه بریم بیرون؟الهام :اگه کاری نداشته باشم چراکه نه دلم برات تنگ شده.
وای خیلی خوشحال شدم که دلش برام تنگ شده یعنی حسی بهم داره خدایا شکرت.
 پس خبر بده بهم.الهام :چشم.
چشمت بی بال.الهام
ا مروز اولین سالگردمون بود به ابراهیم خبر داده بودم .قرار بود بریم بیرون .رفتم اتاقم حاضر شدم بعداز خداحافظی از مامانم
از خونه زدم بیرون .قرار بود بریم پارک .رسیدم پارک نگاهی به در و بر انداختم ابراهیم رو دیدم که روی نیمکت نشسته رفتم
کنارش نشستم و احوال پرسی کردیم.
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خیلی دلم براش تنگ شده بود یه کم نشستیم پیشنهاد دادم پیاده روی کنیم ،اونم قبول کرد.بلند شدیم دستم رو گرفت یه
لحظه قلبم اومد تو دهنم هیجان زده شدم االن دومین باره که دستم رو میگیره .به خاطر اعتمادی که بهش داشتم دستم رو
عقب نکشیدم .یه نیم ساعتی پیاده روی کردیم که پمب آب ترکید از همونهایی که چمنها رو آبیاری میکنن ماهم که
نزدیکش بودیم خیس آب شدیم .خواستم برم کنار که ابراهیم دستم رو کشید باهم یه چرخی زدیم از خنده غش کرده بودیم.
زودی رفتیم نشستیم تو ماشین ابراهیم ماشین رو روشن کرد تا گرم شیم .اهنگ رو پلی کرد .
اهنگ خواب از امید عامری
خواب دیدم بی توام کاش بگی
تعبیر خوابی که دیدم چیه دوست دارم
ور سینم اگه یه قلب دیگه ام باشه
باز واسه تو میتپه دوست دارم
جز دوست دارم نمیتونم بهت چیزی بگم تا
عشقمون هیچ وقت نمیشه تا ابد دوباره تکرار
بیشتراز من کسی عاشق بود
دوست دارم
برو مطمئن باش تو رو ِ
من گرفتار توام کارم شده دیونه بازی
ُ
بسوزی بسازی
عاشقی یعنی همین باید
پای تو موندن پای احساسم هرجوری باشی
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بدون خوبی بازم...
آهنگ خوبی بود .ابراهیم کنار پاساژ نگه داشت.رفت داخل مغازه اجازه نداد از ماشین پیاده شم بعداز یه ربع اومد دیدم واسم
مانتو و روسری خریده .خیلی زود عوض کردم ابراهیم سرش رو اونطرف کرده بود تا من رو نبینه .به سمت رستورانی حرکت
کرد .بعداز یه ربع رسیدیم ماشین رو پارک کرد بیاده شدیم .رفتیم داخل رستوران بعد از نشستن گارسون اومد پیتزا سفارش
دادیم با نوشابه .یه راجب مسائل کاری صحبت کردیم که گارسون سفارشامون رو آورد خیلی چسبید بعداز تموم شدن رو کردم
سمت ابراهیم و گفتم:
 مرسی ابراهیم خان دستت درد نکنه خیلی چسبید.ابراهیم :خواهش عزیزم نوش جونت چشمهات رو ببند دستت رو بیار جلو برات سوپرایز دارم.
باخودم فکر کردم سوپرایزش چی میتونه باشه .خیلی هیجان زده شدم قلبم تند-تند می زد .کاری که گفته بود رو انجام داد .با
سردی چیزی تو دستم اروم اروم چشمهام رو باز کردم دستم رو اوردم نزدیکتر انگشتر رو دیدم خیلی خوشحال شدم .بی توجه
به بقیه بلند شدم بغلش کردم و گفتم وای مرسی عشقم چه هدیهی قشنگی دستت درد نکنه.
ابراهیم :خواهش عزیزم فقط میخوام از دستت درنیاری.
 چشم.بازم نگاهی به دستم کردم انگشتر پراز نگین های کوچولو بود خیلی قشنگ بود .یعنی براش ارزش دارم که هدیه ای به این
قشنگی برام خریده درسته که منم براش ارزش قائلم .خیلی خوشحال بودم هرلحظه به انگشترم نگاه میکردم .خیلی خوش
گذشته بود مونده بودم به مامانم اینا بگم انگشتر رو کی داده بهم؛ میگم دوستم داده بعداز یه ربع از رستوران خارج شدیم
ابراهیم من رو رسوند پارک بعداز خداحافظی رفتت .رفتم سوار ماشینم شدم به سمت خونه حرکت کردم.
ترافیک بود بعداز یک ساعت رسیدم خونه به همه سالم دادم رفتم لباسهام رو عوض کردم برگشتم پیش خانواده مامانم
تلوزیون نگاه می کرد شیوا هم کالس داشت و تکالیفش رو انجام می داد .رفتم آشپزخونه چایی دم کردم .دوباره برگشتم
پذیرایی با مامان مشغول دیدن تلوزیون شدم امشب قرار بود خواهرم اینا بیان .بلند شدم با شیوا تا تدارک شام ببینیم من آش
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گذاشتم شیوا هم برنج خورشت رو آماده کرد .ماست رو از یخچال در آوردم با خیار مخلوط کردم ساالد گذاشتم .یخچال ظرف
های کثیف رو شستم برگشتم پذیرایی کار خاصی نداشتم یه کم با گوشی بازی کردم.
صدای زنگ در اومد .بلند شدم رفتم در رو باز کردم کنار در ایستادم تا استقبال کنم اومدن تو سالم کردم به گرمی جواب
سالمم رو دادن زهرا از گردنم آویزون شد رفتیم داخل ،رفتم آشپزخونه زیر گاز رو روشن کردم تا غذاها گرم شن ساالد رو از
روی میز شیوا هم اومد با کمک هم سفره رو چیدیم واسه شام صداشون زدم برای شام همه اومدن
یخچال دراوردم گذاشتم ِ
مشغول خوردن شام شدیم همه تشکر کردند ظرف هارو شستیم رفتیم پذیرایی بعد از یک ساعت چایی و میوه هارو آوردم
گذاشتم روی میز به همه تعارف کردم نشستم کنار پدرم ،از هردری حرف زدیم نگاهی به گوشیم انداختم خبری از ابراهیم
نبود .یه کم یا خواهرم اینا حرف زدیم زهرا هم وسط بازی می کرد بعداز حدود دوساعت عظم رفتن کردن تا جلوی در رفتیم
بعداز خداحافظی اومدیم خونه رفتم اتاقم روی تختم دراز کشیدم یه کم تو نت چرخیدم بعد نگاهی به وایبر انداختم ابراهیم
انالین بود احوال پرسی کردیم بابت امروز و هدیه ام تشکر کردم اونم فقط گفت :قابلی نداره انشالله در خوشی ها استفاده
کنی.
گفتم :مرسی.
چون خسته بود زود خوابید با خستگی خوابم برد .با صدای گوشی بلند شدم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم پیام داده بود:
ابراهیم :سالم ،ببخش دیروز نتونستم آنالین باشم هزار تا کار ریخته بود سرم وقت نکردم سری به گوشیم بزنم.
 سالم ،خواهش می کنم خوب کاره دیگه پیش میاد.ابراهیم :چه خبرا؟
 سالمتی میخوام کم کم بلند شم برم مهد کودک.ابراهیم :ببخشید این موقع صبح از خواب بیدارت کردم.
نگاهی به ساعت انداختم هفت و سی بود .جوابی به ابراهیم ندادم بلند شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم رفتم
آشپزخونه صبحانم رو خوردم مامان و بابا خوابیده بودند سعی می کردم سر وصدایی نکنم تا بلند نشن امروز برنامه داشتم واسه
خودم می خواستم خانوادهام رو ببرم بیرون یه هوایی بخورند.
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رفتم اتاقم لباسهام رو با مانتو و شلوار سیاه عوض کردم مقنعهام رو سرم کردم ارایش مالیم کردم رفتم حیاط سوار ماشینم
شدم به سمت مهد کودک حرکت کردم.
وقتی از مهد کودک برگشتم .به مامان و بابا و شیوا و برادرم خبر دادم حاضر شند تا بیام بریم بیرون بعداز یه ربع رسیدم زنگ
خونه رو زدم مامان درو باز کرد رفتم حیاط منتظر شدم تا بیان بعداز پنج دقیقه اومدند بابا و مامان و رضا سوار ماشین بابا شدند
ُ
من شیوا هم سوار ماشینم شدیم رفتیم پارک زیر آالچیق نشستیم برای شام ساندویچ خریده بودیم مشغول خوردن ساندویچ
شد یم بعداز تموم کردن شام یه کم نشستیم بعد قصد رفتن کردیم با شیوا تو ماشین نشستیم .تو جاده یه راننده پیچید
جلومون حواسم پرت شد بعد نفهمیدم چی شد چشمهام بسته شد.
ابراهیم
هرچی به گوشی الهام زنگ می زدم برنمی داشت دیگه داشتم کم کم نگران می شدم اخرین بارم امتحان کردم که شیوا
گوشیش رو جواب داد صداش یه جوری بود انگار گریه کرده بود.
 شیوا الهام کجاست چرا گوشیش رو تو جواب دادی؟شیوا :ابرهیم زود خودت رو برسون بیمارستان  ...تصادف کردیم االن بیهوشه پرستارا بردن اتاق عمل.
شوک بهم وارد شد گوشی از دستم ُسر خورد افتاد زمین وقتی به خودم اومدم زود حاضر شدم به بیمارستانی که الهام رو برده
بودند رفتم .اونقدر تند رانندگی می کردم نزدیک بود چند باری تصادف کنم .رسیدم به بیمارستان از پرستار ادرس اتاق عمل رو
پرسیدم .
پرستار :انتهای راهرو سمت راست.
با عجله به اون سمت رفتم شیوا روی صندلی ها نشسته بود داشت گریه می کرد رفتم کنارش از اوضاع الهام پرسیدم گفت هنوز
دکتر از اتاق نیومده .پدر و مادر الهام فعال خبر نداشتند .بعداز یک ساعت که برای من یک سال گذشت دکتر از اتاق عمل اومد
بیرون رو به ما گفت عمل موفقیت آمیزی بود باید منتظر باشیم به هوش بیاد.
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الهام
با سردرد خفیفی چشم هام رو باز کردم اول یه کم تار می دیدم با چند بار پلک زدن واضح دیدم ابراهیم و شیوا کنار تخت نشسته
بودند شیوا رو صدا زدم انگار اینجا نبود حواسش جای دیگه ای بود با صدا زدن من به خودش اومد نزدیکم اومد صورتم رو غرق
بوسه کرد و هی زیر لب خدارو شکر می کرد.مارو تنها گذاشت ابراهیم اومد نزدیک دستی روی سرم کشید و گفت:
دیگه حق نداری اینطوری نگرانم کنی .فهمیدی؟
 حتما دفعه بعد حواسم رو جمع می کنم.دکتر اومد داخل اتاق بعداز بررسی وضعیتم گفت :تا فردا مرخصی.
به خاطر مسکنی که بهم زده بودند زود خوابم برد صبح بعداز خوردن صبحانه مرخص شدم هزینه ترخیص رو ابراهیم داد هرچه
اصرار کردم خودم حساب کنم نذاشت .حاال مونده بودم به مامان اینا چی بگیم .وقتی مامان علت دیر اومدنمون رو پرسید با
شیوا گفتیم رفتیم خونه دوستم کار واجبی داشت مامان انگار باور کرد رفتم اتاقم بلوز قرمز که روش تیک داشت با شلوار کرمی
پوشیدم روی تخت دراز کشیدم از خستگی چشمهام روی هم افتاد.
سه ماهی گذشت تواین سه ماه خیلی خوش گذشته بود .برای ابراهیم غذا میبردم ،دسر می بردم .شاید نصف ظرفهامون
خونه اونها باشه .خیلی خوب بود این سه ماه رفته رفته بهش وابسته میشدم و صد البته عاشق تر .ماه دیگه تولد ابراهیم بود
داشتم فکر میکردم براش چی بخرم که خوشش بیاد .رفتم اتاق شیوا داشت با هندزفری اهنگ گوش می داد دوبار صداش
زدم تا شنید نزدیک عیدم بود.
 خواهری حاضر شو بریم خرید عید.شیوا :چشم عزیزم االن آماده میشم.
خریدنزدیک عید بود و من و شیوا قرار بود بریم خرید عید .نمیدونم چرا؟ اما واسه عید امسال بطور عجیبی شوق و ذوق زیادی
داشتم .دلم میخواست امسال بهترین لباس ها رو بخرم .به اتاقم رفتم و لباسهای بیرونم رو پوشیدم و بهمراه شیوا راهی مرکز
خرید شدیم .توی راه شیوا بطور نامحسوسی شیطنت میکرد و حواس من ر و نسبت به رانندگی پرت میکرد.
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به مرکز خرید که رسیدیم شیوا جیغی از سر خوشی کشید و گفت :پیش به سوی خرید.
خندیدم و گفتم :پیش به سوی خرید.
در ماشین رو قفل کردم و وارد پاساژ اول شدیم .شیوا به سمت مانتو فروشی رفت و گفت :الهام بیا اینا رو ببین.
نظرم به مانتوهای داخل ویترین جلب شد .همهاشون یه عیبی داشت و قطعا اگر میخریدیم نمیذاشتن استفاده کنیم .دست
شیوا رو کشیدم و گفتم :اینا خوب نیستن .بیا ازجای دیگه ای مانتو بخریم.
درحال گشت و گذار در پاساژ بودیم و مغازه ها رو میدیدیم که چشمم به لباس فروشی مردونه افتاد که یه مانکن با لباس های
قشنگی داخل مغازه دیدم .به شیوا گفتم :بیا اینجا!
وبه سمت مغازه رفتم .ست کمر و کیف چرم داخل ویترین عجیب به دلم نشسته بود و میخواستم بعنوان عیدی واسه ابراهیم
بخرمش .وارد مغازه شدم و از فروشنده خواستم ست کمر و کیف چرم رو واسم بیاره.با آوردن کمر و کیف حسابشون کردیم و
خارج شدیم .شیوا که میدونست واسه چی ست کیف و کمر رو خریدم نگاهم کرد و گفت :که ست کیف و کمر میخری!
با تعجب نگاهش کردم که ادامه داد :بابا که از این مدل کیف ها برنمی داره؟ داداش هم که خدا رو شکر خودش کیف میخره
و سلیقه ما رو قبول نداره!
تازه متوجه منظورش شده بودم که خندید و از دست من فرار کرد ..من هم با کیسه خریدم دنبالش گذاشتم.
***
بعد از اتمام خرید داشتیم به سمت ماشین برمیگشتیم که چشمم به ماهی و گل شمعدونیهایی افتاد که کنار خیابون
می فروختن .من و شیوا به سمتشون رفتیم و شروع به انخاب ماهی ها کردیم .هرکدوم از ماهی ها رو که میگفتم شیوا میگفت
خوب نیست .باالخره بعد از ده دقیقه عالف کردن سه تا ماهی بهمراه دوتا گل شمعدونی خریدیم.
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به ماشین که رسیدیم خریدها رو روی صندلی عقب گذاشتیم و شیوا همراه تنگ ماهی روی صندلی شاگرد نشست .من هم
ماشین رو روشن کردم و به سمت خونه راه افتادیم.
بعداز یک ساعت رسیدیم خونه خیلی خسته شده بودیم رفتم آشپزخونه تا چایی دم کنم .بعداز دم کردن چایی رفتم پیش
مامانم گونهاش رو کشیدم کنارش نشستم.
مامان :دخترم شام قراره بریم خونه عموت زنگ زدن دعوت کردند.
 باشه مامان جون برم لباسهام رو عوض کنم بیام.مامان :برو عزیزم.
رفتم اتاقم لباس هام رو با بلوزابی که روش گربه داشت و شلوار ادیداس عوض کردم دوباره برگشتم پذیرایی مامان مشغول میوه
خوردن بود دراز کشیدم رو مبل مشغول بازی با گوشی شدم بعد بلند شدم رفتم آشپزخونه چایی سه تا چایی ریختم اومدم
پذیرایی شیوا هم اومده بود .لباسامون کنارش بود اول شیما لباسهاش رو نشون مامان داد بعد من .خیلی پسندید خودش
هم قرار بود بره با بابا بخره .کادوی ابراهیم رو وقتی رفتم اتاقم تو کمدم قایم کردم تا کسی نبینه مشغول خوردن چایی شدیم.
نگاهی به گوشیم انداختم خبری از هیچ کس نبود.
رفتم اتاقم با خستگی خوابم برد حدود یک ساعت خوابیدم با زنگ هشدار موبایلم بیدار شدم رفتم حمام یه دوش یه ربع گرفتم
خیسی موهام رو با حوله گرفتم بعد سشوار کشیدم مانتو کرمی شلوار سیاهم رو گذاشتم رو تخت تا بپوشم ارایش مالیم کردم
که شامل پنکیک ،خط چشم ،مداد سیاه ،ریمل ،و رژ قهوه ای رو سریم رو سر کرم رفتم پذیرایی بابا اومده بود رفتم بغلش کردم
گفتم :خسته نباشی بابا جونم.
بابا :مرسی دختر گلم.
رفتم داداشم رو هم بغل کردم به اونم خسته نباشید گفتم .همه حاضر بودیم پس رفتیم سوار ماشین شدیم به سمت خونه عمو
اینا حرکت کردیم .بعد از نیم ساعت رسیدیم بابا ماشین رو پارک کرد از ماشین پیاده شدیم ایفون رو زدیم با گفتن بله بابا گفت:
ماییم.
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در رو باز کردند رفتیم داخل حیاط حیاط دلنشینی داشتند پر بود از درخت رفتیم جلوی در ورودی عمو در رو برامون باز کرد
روبوسی و احوال پرسی کردیم رفتیم داخل خونه همه فامیل داخل خونه بودند یه لحظه هنگ کردم رفتم با همه احوال پرسی
کردم رفتم راخل اتاق کیفم رو گذاشتم اومدم بیرون رفتم کنار خواهرم نشستم الهه اینا هم اومده بودند زهرا اومد نشست پیشم
یه کم باهاش حرف زدم
 سالم خوشگل خاله خوبی؟فاطمه :اله خاله هوبم( اره خاله خوبم)
یه کم دیگه حرف زدیم چون غریبه دیده بود از بغلم نمیومد بیرون.
حدود دو ساعتی خونه عموم بودیم خیلی خوش گذشته بود عموم برای اینکه کنار هم باشیم همه رو دعوت کرده بود زن عموم
هم چند تا غذا درست کرده بود خیلی خوب بود رفتیم نشستیم داخل ماشین به سمت خونه حرکت کردیم بابا اهنگ گذاشته
بود گل عشق رضا بهرام رو گذاشته بود بلد بودم اروم اروم داشتم می خوندم بعداز نیم ساعت رسیدیم خونه گونه بابام رو
بوسیدم رفتم اتاقم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم خیلی پیام داده بود بیچاره رو خیلی نگران می کردم انالین بود
سالم بر ابراهیم جان ببخش مهمونی بودم نگاهی به گوشیم ننداختم.ابراهیم :سالم برالهام خانوم خواهش کاش یه خبری می دادی نگرانت شدم.
ببخش دیگه.ابراهیم :باشه بخشیدم خوش گذشت؟
 آره جات خالی.ابراهیم :اونقدر کار کردم خسته شدم.
 -خسته نباشی عزیزم.
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ابراهیم :مرسی عشقم.
 اگه خوابت میاد برو بخواب.ابراهیم :اره از خستگی داره چشمهام بسته می شه .به خاطر تو منتظر موندم یه کم حرف بزنیم بعد بخوابم.
 مرسی بابت ارزشی که بهم می زاری.ابراهیم :خوب معلومه تو برای من خیلی با ارزشی.
حالم یه جوری شد هیجان زده شدم یه لحظه قلبم تند تند زد خیلی خوشحال شدم که ابراهیم حسی بهم داره.
 ممنون لطف داری خوب اگه خسته ای برو بخواب فردا حرف می زنیم .شبت خوش خواب های خوبی ببینی.ابراهیم :شب توهم به خیر.
گوشیم رو گذاشتم کنارم رو میز به بچه خواهرم فکر کردم قرار بور دوماه دیگه به دنیا بیاد پسر بود منم که عاشق بچه قرار بود
اسمش رو فرهاد بزارن لحظه شماری می کردم.
امروز قرار بود با شیوا بریم وسایل هفت سین رو بخریم سنجد ،سمنو ،سکه ،سبزه ،بقیه وسایل خونه بود و یکی هم حریر برای
سفره هفت سین حاضر شدیم سوار ماشینم شدیم به سمت بازار حرکت کردیم بعداز دوساعت گشتن همه چی رو پیدا کردیم
خریدیم به سمت خونه حرکت کردیم ماشین رو داخل حیاط پارک کردم رفتیم داخل خونه گونه مامان رو بوسیدیم رفتم اتاقم تا
لباسام رو عوض کنم بعد رفتم پذیرایی کنار مامان نشستم در مورد کار هایی که کرده بود باهم صحبت کردیم بلند شدم رفتم
اشپزخونه مشغول درست کردن ناهار شدم شیوا هم اومد بهم کمک کرد من برنج شیوا هم خورشت سیب زمینی گذاشت بعداز
اماده شدن برگشتیم پذیرایی بابا و داداشم رضا از سرکار اومده بودند سالم کردیم کنار بابا نشستم بعداز نیم ساعت سفره رو
انداختم همه اومدن مشغول خوردن شام شدیم.
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سالد تحویل ساعت ُ
یک بیست و هشت دقیقه بود ساعت دوازده خوابیدیم یه ربع مونده به سال تحویل بیدار شدیم لباس نو
پوشیدیم تو پذیرایی جمع شدیم سفره هفت چین رو چیده بودیم خیلی خوب شده بود ماهی ها به ادم حس زندگی می دادن
تلوزیون داشت
((یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبرالیل و النهار)) می خوند یه دقیقه بود چشمهام رو بستم دعا کردم تن همه سالم باشه ،به
ارزوم برسم ،به عشقم برسم ،خدا مریض هارو شفا بده .چشمهام رو باز کردم تلوزیون گفت اغاز سال  1398مبارک بلند شدیم
روبوسی کردیم .عید رو به همدیگه تبریک گفتیم بابا و مامان به هممون عیدی داد .حال و هوای خوبی بود.
صبح بلند شدم خیلی خوشحال بودم .هوا هم که عالی بود .رفتم آشپزخونه به همه سالم دادم ،با خوش رویی جوابم رو دادند.
قرار بود از فردا بریم عید دیدنی .خیلی هیجان داشتم امروز تولد ابراهیم بود .بعداز خوردن صبحانه میز رو جمع کردم رفتم
اتاقم تا به دیدن عشقم برم .کادوش رو برداشتم داخل کیفم گذاشتم و حاضر شدم.
ابراهیم
امروز روز اول عید بود وتولد من خوشحال بودم بعداز تحویل سال باهمه روبوسی کردم .با صدای گوشیم از فکر دراومدم نگاهی
به گوشیم کردم دیدم دلیل زندگیم افتاده فهمیدم الهامه برداشتم:
 سالم بر الهام خانوم عیدت مبارک.الهام :سالم عید توهم مبارک .اگه وقت داری بیا بیرون کارت دارم.
 اره وقت دارم یه ربع دیگه میام سر خیابونتون بیا اونجا بریم.الهام :باشه پس فعال.
فعال.بلند شدم حاضر شدم موهام رو ژل زدم با برداشتن گوشی از خونه خارج شدم .بعد از یک ربع سر خیابون الهام بودم بهش تک
زدم تا بیاد بیرون .حواسم بیرون نبود با گوشی بازی می کردم با نشستن الهام تو ماشین حواسم جمع شد.
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الهام :سالم.
 سالم.دیگه حرفی نزدیم .یه کم ناراحت بودم که چرا تولدم رو تبریک نگفت .به سمت رستورانی حرکت کردیم بعداز پارک کردن
ماشین از ماشین پیاده شدیم دست الهام رو گرفتم به رستوران رفتیم .بعداز نشستن گارسون اومد من کیک شکالتی سفارش
دادم الهام هم کیک شکالتی و بستنی.
الهام :چه خبرا خوش می گذره؟
 سالمتی بد نیست خوبه فقط خیلی خسته میشم.الهام :اره خوب معلمی شغل سختیه منم خسته میشم ولی چون عاشق کارم هستم تحمل میکنم.
 اره خوب منم عاشق کارم هستم.سفارشهامون رسید مشغول خوردن شدیم بعداز تموم شدن الهام شروع کرد به حرف زدن.
الهام :برای اینکه گفتم بیایم بیرون کاری باهات داشتم.
 چه کاری؟الهام :تولدت مبارک .صد سال به این سالها.
خیلی خوشحال شدم.
 -ممنون خیلی خوشحال شدم.
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الهام
بعداز گفتن حرفش اشارهای به گارسون کردم تا کیک رو بیاره از کیفم کادو هارو در اوردم گذاشتم جلوی ابراهیم خطاب بهش
گفتم:
قابلت رو نداره انشالله به خوشی استفاده کنی.
ابراهیم :وای ،چرا زحمت کشیدی.
 خواهش می کنم چه زحمتی.بعداز آوردن کیک خیلی ذوق زده شد .ازچشمهاش خوشحالی میبارید .چه خوب که این خوشحالی رو من براش آورده بودم .
بعداز تموم شدن کیک رو به ابراهیم گفتم :رمز گوشیت رو یادم بده میخوام یه چرخی تو گوشیت بزنم ببینم چی داری .با
خودم گفتم االن می گه چه دختر فضولی و رمز گوشیش رو نمیده ولی رمز گوشیش رو یادم داد .من مشغول گوشی شدم
ابراهیم هم رفت تا دستهاش رو بشوره خیلی خوشحال شدم که بهم اعتماد داره.
ابراهیم وقتی از دستشویی اومد حساب کرد رفتیم اولین روز عید خیلی خوش گذشته بود من رو به سر خیابون رسوند بعداز
خداحافظی از ماشین پیاده شدم به سمت خونه رفتم آیفون رو زدم مامان در رو باز کرد .فامیل ها همه زنگ زده بودند عید رو
تبریک گفتند .لباس های جدیدمون رو پوشیدیم به سمت خونه مادر بزرگم حرکت کردیم .تو راه بابا آهنگ شادی گذاشته بود
باهاش میرقصیدم .حدود یک ساعت دیگه رسیدیم خونه مادربزرگم .رفتیم داخل حیاط عمههام اونجا بودن بعداز خوردن
میوه و شیرینی و نوشیدن چای بلند شدیم مامان بزرگ بهم عیدی داد .صورتش رو بوسیدم تشکر کردم.
رفتیم خونه نگاهی به گوشیم انداختم از ابراهیم خبری نبود انگار سرش گرم مهمونها بود .گوشی رو گذاشتم کنار خوابیدم
بعداز دو ساعت بعد بلند شدم رفتم پذیرایی داداش و بابا سرکار نرفته بودند رفتم آشپزخونه چایی گذاشتم اومدم کنار بابام
نشستم.
نگاهی به گوشیم انداختم دیدم ،ابراهیم پیام داده.
ابراهیم :اگه اجازه بدی می خوام عکست رو به خانوادم نشون بدم تا عروسشون رو ببینند.
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یه کم با خودم فکر کردم دیدم مشکلی نداره.
 آره اجازه میدم.ابراهیم :مرسی عزیزم.
 خواهش می کنم.ابراهیم
وقتی اجازه داد تا عکسش رو به خانوادم نشان بدم خیلی خوشحال شدم با خودم میگفتم شاید نزاره ولی فکرم اشتباه بود.
به گالری گوشیم رفتم یکی از عکسهایی رو که بهتر افتاده بود انتخاب کردم تا برم به خانوادم نشان بدم .به هیچ نگفته بودم با
الهام دوستم فقط خواهرم میدونست .رفتم پذیرایی به مامان و بابا و برادرام و خواهرام گفتم بیاین پذیرایی یه حرف مهمی
باهاتون دارم .همشون جمع شدند رو به همه گفتم :من با یه دختری آشنا شدم که اسمش الهامه ۲۳سالشه معلم دبستانه.
االن یکسال باهم دوستیم و قصدم باهاش ازدواج .میخوام عکسش رو بهتون نشون بدم گوشیم رو گرفتم سمت مامان تا دست
به دست بده همه نگاه کنن مامان و بابا که خوششون اومد گفتند دختر نجیبیه خیلی خوشحال شدم که پسندیدند.
همه الهام رو پسندیدند .و ازش تعریف کردند .خوش به حال من که با الهام دوست شدم.
الهام
خیلی خوشحال شدم که خانواده ابراهیم من رو پسندیدند .دلم برای ابراهیم تنگ شده بود پیامی براش فرستادم:
سالم ،ابراهیم خوبی؟
ابراهیم :سالم ،الهام جان مرسی خوبم تو چطوری؟
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 مرسی خوبم.ابراهیم :وقت داری بریم بیرون؟
وای خیلی خوشحال شدم که خودش پیشنهاد بیرون رفتن رو داد چون اگه من پیشنهاد میدادم فکر می کرد دختر َ
لوسیم.
 آره چرا که نه ،فقط ساعت چند؟ابراهیم :ساعت شش اماده باش تک بزنم بیا.
ً
 باشه پس فعالً
ابراهیم :فعال.
ساعت سه بود بلند شدم رفتم آشپزخونه برای ابراهیم دسر درست کردم .گذاشتم یخچال تا ببنده؛ ژله درست کرده بودم .ناهار
آماده شده بود صدای زنگ در اومد رفتم در رو باز کردم بابا و داداشم بود .گونه بابا و داداشم رو بوسیدم اونا هم پیشونیم رو
بوسیدن رفتم دستشویی تا دستهاشون رو بشورن بیان واسه ناهار .مامان و شیوا هم صدا زدم سفره رو چیدم خانوادهام اومدن
توی سکوت مشغول خوردن ناهار شدیم.
رفتم اتاقم به حموم رفتم دوش بیست دقیقه ای گرفتم سشوار رو از کمد اینه برداشتم به برق زدم موهام رو خشک کردم .وقتی
موهام خشک شد سشوار رو از برق کشیدم .آرایش مالیمی کردم چون ابراهیم از آرایش غلیظ خوشش نمیاومد مانتو کرمی،
شلوار سیاه ،روسری کرمیم رو پ وشیدم رفتم آشپزخونه ژله رو از تویخچال دراوردم داخل کیفم گذاشتم قبال به مامان گفته بودم
قراره با دوستم بریم بیرون رفتم حیاط یه کم پیاده روی کردم با تک زدن ابراهیم از خونه خارج شدم سر خیابون واستاده بود تا
کشی شک نکنه نشستم توی ماشین به ابراهیم سالم دادم اونم با خوشرویی جواب سالمم رو داد .رفتیم پارک همیشگی
نشستیم روی چمن ها ابراهیم من رو بغل کرد اون طرف تر پیرزنی مارو نگاه می کرد ولی ابراهیم اعتنایی نکرد حتما با خودش
فکرهای ناجوری کرد ،ولی برای ابراهیم اهمیت نداشت .از بغلش اومدم بیرون ژله رو از کیفم در اوردم قاشق هم اورده بودم با
هم مشغول خوردن ژله شدیم.
ابراهیم :این طور که تو به من می رسی من چاق می شم.
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 نگران نباش چاق نمی شی.ابراهیم :اخه اشپزیت هم خیلی خوبه آدم دلش نمیاد چیز هایی رو که درست کردی رو نخوره.
 مرسی لطف داری ،خوب برای تو درست کردم دیگه بخورش نوش جونت.خیلی خوشحال شدم که ازم تعریف کرد گوشیش رو درآورد باهم مشغول انداختن عکس شدیم یه بیست تا عکس انداختیم
خیلی خوب شده بودند .بلند شدیم ابراهیم من رو به خونمون رسوند خودش هم رفت سمت خونشون خیلی خوش گذشته
بود.
رسیدم خونه ،رفتم اتاقم لباسهام رو با شلوار و بلوز ست عوض کردم .رفتم پذیرایی کنار مامان نشستم مشغول تماشای
تلوزیون شدیم .بلند شدم رفتم آشپزخونه چایی ریختم آوردم گذاشتم روی میز کنارمامان روی مبل نشستم چایی رو از سینی
برداشتم مشغول نوشیدن شدم ،گوشی رو برداشتم به اینترنت رفتم متن های عاشقانه رو نگاه کردم تا برای ابراهیم بفرستم یه
متنی نظرم رو جلب کرد:
<<من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …>>
خیلی به دلم نشست یاداشت کردم .گوشی رو گذاشتم کنار یه به تلوزیون نگاه کردم سریال خاصی نداشت رفتم آشپزخونه
مشغول تدارک شام شدم سیب زمینی رو با پیاز رنده کردم داخل ظرفی ریختم بهش ادویه جات( فلفل سیاه ،زردچوبه ،نمک)
اضافه کردم در آخر تخم مرغ ریختم تابه رو گذاشتم روی گاز کوکو سیب زمینی رو سرخ کردم حدود نیم ساعتی طول کشید تا
تمام شه خیار شور و گوجه رو از یخچال دراوردم و خورد کردم داخل بشقاب ریختم تا حاضر باشه .شیوا با بلوز خرگوش و شلوار
ادیداس وارد اشپزخونه شد باهم سفره چیدیم.
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با صدای در رفتم در رو باز کردم بابا و داداشم بود سالم کردم با خوش رویی جوابم رو دادند خستگی از چشمهاشون می بارید
رفتم آشپزخونه بابا و مامان و داداش بعداز یه ربع اومدن رو به بابا گفتم:
 بابا جون کار چطوره؟ خوب پیش میره؟بابا :اره دخترم همه چیز خوبه.
 خدارو شکر بابایی .بابا یه کم پول بده قراره فردا برم برای خودم لباس بخرم.ً
بابا :چشم دخترم حتما.
 چشمت بی بال بابایی.ظرفهارو شیوا شست منم چایی رو دم کردم بع داز خوردن چایی با گفتن شب به خیر به اتاقم رفتم .گوشم رو برداشتم پیام
عاشقانه رو برای ابراهیم فرستادم بعداز ده دقیقه جوابش اومد:
<<دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!>>.
امروز تولدم بود شانزدهم مرداد خیلی خوشحال بودم ولی تا حاال کسی بهم تبریک نگفته بود به خاطر همین یه کم ناراحت
بودم شاید یادشون رفته تولدمه گوشیم زنگ خود نگاهی به صفحه گوشیم انداختم ابراهیم رو بهترین اتفاق زندگی ذخیره کرده
بودم وصل کردم:
سالم.
ابراهیم :سالم خوبی خوشی سالمتی؟
 -مرسی خوبم سالمتم.
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ابراهیم :یه ربع دیگه حاضر باش بیا بریم بیرون کارت دارم.
 کجا؟ابراهیم :یه جای خوب.
 باشه.ابراهیم :پس یه ربع دیگه می بینمت.
میبینمت.رفتم جلوی ایینه ریمل و رژ زدم حوصله ارایش زیاد رو نداشتم مانتو کرمی شلوار کرمی رو پوشیم شال کرم رو سر کردم بعداز
برداشتن کیفم رفتم بیرون تو خونه کسی نبود مامان رفته بود خونه همسایه شیوا هم کالس داشت .رفتم سر خیابون بعداز پنج
دقیقه ابراهیم اومد نشستم تو ماشین سالم کردم با خوشرویی جوابم رو داد دستم رو گذاشت رو دنده بعد دست خودش رو
گذاشت رو دستم تمام حسای خوب دنیا تو دلم ریخت بهش نگاه کردم لبخند زدم اونم با لبخندش جوابم رو داد.
رسیدیم به یه جای سرسبز همه جا پر بود از درخت منظره خوبی داشت رفتیم نشستیم رو یکی از نیمکت ها ابراهیم دستش رو
به جیبش برد یه چیزی در اورد اولش متوجه نشدم چیه وقتی دقت کردم شبیه کادو بود گذاشت کنارم رو نیمکت گفت :تولدت
مبارک ،قابلت رو نداره .خیلی خوشحال شدم که تولدم رو یادشه کادو بت دست های لرزان باز کردم با یک ساعت خوشگل
مواجه شدم رو کردم بهش و گفتم :مرسی چرا زحمت کشیدی؟
ابراهیم :نه بابا چه زحمتی فقط برای دلیل زندگیم کادو خریدم.
خیلی خوشحال شدم من رو دلیل زندگیش می دونست.
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اشاره ای به مردی کرد بعد از چند دقیقه کیک که رو فشفشه بود اوردن گذاشتن کنارمون رو میز شمع بیست و چهار سالگی
هم روش بود دیگه از خوشحالی نمی دونستم چکار کنم کیک رو بریدیم مشغول خوردن شدیم بهترین کیکی بود که خوردم
اونم کنار عشقم .ازش خیلی ممنون بودم به خاطر کادو و کیک.
با خوشحالی سوار ماشین شدیم بعداز چند دقیقه ابراهیم بهم گفت :خواهرم از مشهد اومده می خوام برم به دیدنش تو رو
برسونم خونتون برم.
با خودم فکر کردم که قراره عضوی از خانوادشون بشم بهتره ازاالن بشناسمشون پس به ابراهیم گفتم :منم میام.
ابراهیم :مطمئنی؟
 آره چرا مطمئن نباشم برای اشنایی بیشتر.ابراهیم :خیلی خوشحال شدم.
بعداز یک ساعت به خونه خواهرش رسیدیم زنگ در رو زد خواهرش در رو باز کرد رفتیم داخل خواهرش تو آپارتمان زندگی می
کردند با آسانسور رفتیم طبقه چهارم زنگ خونشون رو زدیم خواهرش باز کرد ابراهیم باهاش رو بوسی کرد منم فقط دست دادم
راستش یه کم استرس داشتم ولی وقتی داخل خونه شدم استرسم کم شد بعداز پذیرایی اشارهای به ابراهیم کردم که بریم
چون دیرم شده بود ابراهیم فهمید با خداحافظی از خونه خارج شدیم منرو به خونمون رسوند رفتم خونه به همه سالم دادم
کادوم گذاشتم داخل کمد بعداز عوض کردن لباسم به پذیرایی برگشتم.
وقتی به پذیرایی برگشتتم همه باهم گفتن تولدت مبارک خیلی خوشحال شدم باهمه روبوسی کردم نشستم روی مبل بابا اینا
کیک خردیده بودند که روش قلب بود نوشته شده بود عزیز بابا تولدت مبارک گذاشتند روی میز بعداز ارزو کردن شمع رو فوت
کردم مامان برام بلوز خریده بود بابا پول داد شیوا شلوار سرمه ای خریده بود داداش رضا هم مدال به شکل قلب خیلی
خوشگل بود از همشون تشکر کردم امروز بهترین روز زندگیم بود.

فردا قرار بود با دوست خانوادگیمون بریم سفر به ابراهیم پیام دادم تا پیامی ارسال نکنه که کسی شک میکنه وسایلهام رو
آماده کردم رو تختم دراز کشیدم خوابم برد.صبح با صدا زدن های مامانم بیدار شدم رفتم دست و صورتم رو شستم به آشپزخونه
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رفتم به همه سالم دادم مشغول خوردن صبحانه شدم بعد داداش رضا وسایال رو داخل ماشین گذاشت همگی سوار ماشین
شدیم به طرف مقصد حرکت کردیم .بعداز دو ساعت رسیدیم پیاده شدیم با عمو محرم سالم واحوال پرسی کردیم مارو با
برادرش جبار و خانوادش آشنا کرد ادمای خونگرمی بودند .زود صمیمی شدیم .زیرانداز رو پهن کردیم داداش و دوستش رفتند
تا آتش درست کنند چایی بزاریم .رفتم کنار برادر زاده عمو تا باهاش اشنا شم .دختر خوبی به نظر می رسید رو بهش گفتم:
 سالم ،من الهامم خوشحال میشم باهات آشنا شم.مریم :سالم اسم منم مریم خوشبختم از اشناییت.
 خوشبختم. خوب مریم با صورت گرد و چشمهای سیاه بینی قلمی و لب کوچیک قیافش به دل مینشست.با شیوا هم آشنا شد بعداز خوردن ناهار که مرغ بود ،تصمیم گرفتیم بریم اطراف دوری بزنیم .من با خواهرام مریم هم با زن
داداشش اومد در واقع من وشیوا و مریم باهم رفتیم سمت دستشویی بعد کنار درختا کلی از هم عکس انداختیم خیلی خوب
شده بودند بعد الهه و زن داداش مریم بهمون ملحق شدن با اونا هم عکس انداختیم برگشتیم پیش بقیه چایی آماده شده بود.
میوه هم برداشتم رفتم پیش دخترا مشغول خوردن میوه شدیم .خواهر زادم دلبری میکرد آهنگ گذاشته بودم میرقصید پسر
خواهرمم به دنیا اومده اومد تقریبا دو ماهش بود انقدر خوشگل بود و فقط دوست داشتم بوسش کنم .اسمش رو فرهاد
گذاشته بودند .نگاهی به مریم کردم رفتم کنارش نشستم بهش گفتم :اگه مشکلی نداشته باشی می شه شمارهات رو بدی
باهم در ارتباط باشیم؟!
مریم :نه عزیزم چه مشکلی یادداشت کن  ....09توهم شمارت رو بگو.
 .09..............مریم :مرسی عزیزم .امروز روز خوبی بود بهم خیلی خوش گذشت.
 -برای منم همین طور.

62

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

خوب کم کم داشتیم میرفتیم وسایلهامون رو جمع کردیم بردیم گذاشتیم کنار ماشین از همه خداحافظی کردیم سوار
ماشین شدیم بابا و داداش وسایل ها رو عقب گذاشتند سوار ماشین شدند حرکت کردیم.
همه از برادر عمو و خانوادش خوششون اومده بود می گفتند خانواده خوبی هستند.
رسیدیم خونه یک راست رفتم اتاقم داخل حمام شدم دوش نیم ساعته گرفتم موهام رو خشک کردم یه تونیک ابی با شلوار
سیاه پوشیدم روی تخت دراز کشیدم نفهمیدم چطور خوابم برد .با زنگ گوشیم بیدار شدم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم
بود خیلی خوشحال شدم زنگ زده بلند شدم روی تخت نشستم صدام زو صاف کردم گوشی رو وصل کردم.
 سالم خوبی چه خبرا؟ابراهیم :سالم ،مرسی خوبم .خبرا پیش شماست ،چطور بود امروز خوش گذشت؟
 آره جات خالی یه دوست پیدا کردم انقدر مهربون بود.ابراهیم :شکر که خوش گذشت چه خوب.
 مرسی .تو چه کار می کنی؟ابراهیم :بیکار امروز یه کم بی حال بودم فکر کنم سرما خوردم نرفتم مدرسه.
 بیشتر مواظب خودت باش عزیزم فردا برات سوپ حاضر میکنم میارم.ابراهیم :نه زحمت نکش.
 نه بابا چه زحمتی باید ازت پرستاری کنم تا خوب شی.ابراهیم :الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی.
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 خیلی خوب بابا خودت رو لوس نکن برو بخواب .قرص هم بخور.ابراهیم :خوب دوست دارم خودم رو برات لوس کنم دوست نداری؟
 چرا دوست دارم.ابراهیم :باشه پس فعال برم بخوابم بعدا حرف می زنیم.
گوشی رو قطع کردم رفتم پذیرایی بابا اینا از خستگی خوابیده بودند شیوا داشت تلوزیون نگاه می کرد رفتم نشستم کنارش
بهش گفتم:
چه خبرا خواهری چه کارا می کنی؟
شیوا :سالمتی خواهر جونم درگیر درسم اگه خدا بخواد یکی دوهفته بعد تافلم رو می گیرم.
 خیلی خوشحال شدم بعداز گرفتن تافلت چکار می کنی؟شیوا :اگه خدا بخواد می خوام خصوصی درس بدم.
 خیلی هم خوب .انشالله موفق شی عزیزم.شیوا :مرسی خواهر گلم.
رفتم اشپزخونه برای ابراهیم تدارک سوپ دیدم سیب زمینی هارو خورد کردم با هویج گذاشتم داخل قابلمه بعد بهش سوپ جو
و رشته اضافه کردم رب و ابلیمو و نمک اضافه کردم گذاشتم تا بپزه .واسه شام برنج گذاشتم با سیب زمینی .ساالدم درست
کردم کاهو هارو خورد کردم بعد خیار و گوجه رو خورد کردم ساالد رو تزیین کردم گذاشتم داخل یخچال انگار قرار بود خواهر
بزرگ ابراهیم بیاد من رو ببینه خیلی استرس داشتم.
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صبح با صدای هشدار گوشیم از خواب بلند شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم رفتم پذیرایی به خانواده سالم دادم
اوناهم با خوشرویی جوابم رو دادند.
بابا :سالم دخترم صبحت به خیر.
رفتم گونه بابام رو بوسیدم بعد گونه مامانم رو هم بوسیدم پشت میز نشستم مشغول خوردن صبحانه شدم مربا ازم دور بود به
داداشم گفتم :داداش بی زحمت اون مربا رو بده.
رضا :بیا آبجی گلم.
از دستش گرفتم تشکر کردم بعداز خوردن صبحانه رفتم اتاقم پشت میز نشستم ارایش مالیم کردم مانتو و شلوار مشکیم رو
پوشیدم شالمم سر کردم گوشیم رو از روی میز برداشتم به اشپزخونه رفتم از دیروز سوپ رو حاضر کرده بودم از یخچال برداشتم
از خونه خارج شدم بعداز یه ربع رسیدم خونه ابراهیم اینا زنگ خونشون رو زدم خواهرش باز کرد .رفتم داخل حیاط خواهرش
برای استقبال از من اومده بود رفتم نزدیک تر سالم دادم.
سها :سالم ،عزیزم خوش اومدی.
 مرسی ببخشید مزاحم شدم.سها :خواهش می کنم چه مزاحمتی بفرما داخل.
از استرسم یه کم ،کم شده بود رفتم داخل خونه ابراهیم رو مبل دراز کشیده بود .کنارش رفتم سالم دادم داشت با گوشی بازی
می کرد با حرف زدن من به خودش اومد.
ابراهیم :سالم بر الهام خانوم خوبی؟
مرسی خوبم ولی انگار تو خوب نیستی.ابراهیم :اره یه کم حالم بده.
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گوشیم رو گذاشتم رو میز کنار ابراهیم رفتم اشپزخونه سوپ رو از داخل کیسه دراوردم گذاشتم روی گاز تا گرم شه بعداز یه ربع
گرم شد ریختم داخل بشقاب تا برای ابراهیم ببرم رفتم پذیرایی چشمم خورد به ابراهیم که داشت با گوشی من بازی می کرد
رمز گوشیم رو قبال بهش داده بودم چیز پنهونی ازش نداشتم بشقاب رو روی میز
گذاشتم به ابراهیم گفتم پاشو سوپت رو بخور.
ابراهیم :مرسی عزیزم چرا زحمت کشیدی؟
خواهش می کنم چه زحمتی وظیفه به عشقم برسم.ابراهیم :دستت درد نکنه.
نوش جونت.بشقاب رو از روی میز برداشت مشغول خوردن سوپ شد منتظر عکس العملش شدم انگار خوشش اومده بود داشت با ولع می
خورد.
سها اومد کنارم روی مبل نشست رو بهم گفت:
عزیزم چه خبرا میشه باهات زیاد اشنا شم؟
سالمتی ،خواهش می کنم این چه حرفیه بفرمایین؟سها :خوب عزیزم چند سالته؟
بیست و چهار.سها :مشغول کاری هستی؟
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 بله معلم مهدکودک هستم.سها :چه خوب موفق باشی.
 مرسی ممنون.بعداز نیم ساعت بلند شدم گوشیم رو از روی میز برداشتم خداحافظی کردم از خونه خارج شدم نگاهی به گوشیم کردم دیدم
برام اینستاگرام نصب کرده بود .خودش رو هم فالو کرده بود.
به خونه رسیدم برای تصمیم گرفتم برای مریم پیام بدم تایپ کردم:
سالم ،خوبی عزیزم.
مریم :شما؟
عیب نداره نشناس دیگه.مریم :به خدا نمیشناسم.
عیب نداره صبر کن یه کم مزاحم بشم .عشقتم دیگه مریم.مریم :بگو ببینم کی هستی؟
نفسم گفتم دیگه عشقت  Eنشناختی؟مریم :عشقم کی میشه؟
-مگه چندتاعشق داری من رو نمیشناسی؟
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مریم :بگو دیگه.
الهام.مریم :دوست عمو اینا.
دلم نیومد اذیتت کنم ،بله.مریم :بگو دیگه تلگرام رو دلت اکانت رفتم شمارهات رفته توهم میری کربال؟
نه ،خوش به حالت که داری میری توروخدا مارو هم دعا کن بریم.مریم :چشم حتما.
التماس دعا داری .همتون میرید انشالله؟مریم :نه یکی از خواهرام نمیره.
مریم جون میگم مواظب خودت باش امسال خیلی شلوغه .ساعت چند راه میوفتین؟مریم :فردا ساعت ده صبح.
عزیزم به خدا میسپارمت سالم و سالمت برین برگردین.مریم :مرسی جانم.
گوشی رو خاموش کردم گذاشتم رو میز رفتم پذیرایی روی مبل نشستم مشغول دیدن تلوزیون شدم.
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فردا ولنتاین بود قرار بود برم دیدن ابراهیم نمی دونستم برام هدیه خریده یا نه.
رفتم اشپزخونه مامان داشت شام درست می کرد خطاب بهش گفتم:
مامان کمک الزم داری؟
مامان :اره دخترم لطف کن ساالد رو حاضر کن.
چشم مامان.کاهو رو از یخچال برداشتم مشغول خورد کردنش شدم بعداز تموم کردن خیار و گوجه ها رو هم خورد کردم گذاشتم ساالد رو
داخل یخچال ،به مامان گفتم:
مامان جون اگه حوصله ات سر رفته بعداز شام بریم بیرون.
مامان :عیب نداره مامان جان بزار بابات از سرکار بیاد اگه خسته نبود می ریم.
خودم با بابا صحبت می کنم.مامان :باشه دخترم.
صدای در اومد از اشپزخونه نگاهی کردم بابا و داداش رضابودند رفتم نزدیک تر سالم دادم با خوشرویی جوابم رو دادند .بابا
کیف ش رو گذاشت رو کمد نزدیک در رفت تا دستاش رو بشوره از چشمهای رضا خستگی می بارید رفتم اشپزخونه برای بابا و
داداش چایی ریختم گذاشتم روی میز بابا از روشویی اومد بیرون چایی رو روی میز دید چشمهاش برق زد داداش هم اومدن
مشغول نوشیدن چایی شدند.
سفره رو چیدم بابا ام د اشپزخونه مامان به بابا سالم و خسته نباشیدی گفت بابا هم با خوشرویی جوابش رو داد همگی
نشستیم پشت میز به بابا گفتم:
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بابا اگه خسته نیستی بعداز شام قراره بریم بیرون دوری بزنیم.
بابا :نه عزیزم زیاد خسته نیستم باشه می ریم.
خیلی خوشحال شدم بعداز تموم شدن غذا ظرفهارو شیوا شست رفتم تا اماده بشم مانتو و شلوارم رو پوشیدم شالم رو سر کردم
ارایش مالیم کردم رفتم پذیرایی همگی اماده بودند رفتیم نشستیم داخل ماشین رفتیم داشتیم می رفتیم سفره خونه تو
ترافیک گیر کردیم ترافیک سنگین بود رضا کالفه شده بود پون ماشین ها میلی متر حرکت می کردند ماهم اهنگ گذاشته بویم
با شیوا می رقصیدیم .بعداز یه ربع ترافیک باز شد بعداز یک ساعت رسیدیم سفره خونه با شیوا جای دنجی انتخاب کردیم
رفتیم نشستیم روی فرش ها نشستیم از همون ها که پشتش راحتی دارن چوب ها به هم وصلن
گارسون اومد سفارش چایی دادیم وسط سفره خانه ابشار بود صدای ابشار خیلی قشنگ بود به ادم ارامش می داد .من شیوا
بلند شدیم تا دوری اطراف بزنیم یه کم قدم زدیم شیوا جلوی پاش رو ندید پاش رفت رو چاله خورد زمین خنده ام گرفته بود از
ترس شیوا نمی خندیدم یه چند نفری هواسشون بهمون پرت شد به شیوا کمک کردم تا از چاله در بیاد وقتی بلند شد دوتایی
باهم زدیم زیر خنده وقتی خندمون تموم شد گفتم:
چاله ی به اون بزرگی رو نمی بینی؟
شیوا هواسم اینجا نبود ندیدم
از دفعه بعد بیشتر دقت کن!رفتیم پیش خانواده چایی رو اورده بودن کفشامون رو دراوردیم نشستیم رو مبل مشغول نوشیدن شدیم خیلی خوش گذشته
بعداز تموم شدن به سمت خونه حرکت کردیم.
صبح با صدای زنگ گوشیم بلند شدم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم چه خوبه صبح با صدای عشقت از خواب بیدار شی.
وصل کردم با صدای خوابالو سالم دادم.
ابراهیم خندید و گفت :ای شیطون تا االن خواب بود به ساعت نگاه کردی یازده شده.
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 وای راست میگی دیروز یه کم دیر خوابیدم امروز خواب موندم.ابراهیم :خوب پاشو دست و صورتت رو بشور بیام دنبالت برات سوپرایز دارم.
 باشه عزیزم بعداز یک ساعت بیا.ابراهیم :چشم عشقم.
 بی بال فعال.رفتم دست و صورتم رو شستم خیلی کنجکاو شده بودم بدونم سوپرایز ابراهیم چیه رفتم اشپزخونه به مامان اینا سالم کردم رو
به مامان گفتم :مامان حوصله ام سر رفته قراره با دوستم برم بیرون.
شیوا هم که موقع حرف زدن من با ابراهیم شنیده بود خندید بهش چشم غره رفتم و به اتاقم رفتم کرم پودر رو به صورتم زدم
بعد خط چشم نازکی کشیدم مداد زدم به داخل چشمهام بعد ریمل زدم با رژ قهوه ای ارایشم رو تمام کردم مانتو کرمی با شلوار
لی پوشیدم شال کرمیم رو هم سرم کردم میخواستم امروز به چشم ابراهیم خوشگل بیام .یه کم با گوشی بازی کردم که
ابراهیم تک انداخت از رو صندلی بلند شدم مانتوم رو صاف کردم رفتم حیاط کفشهام رو پوشیدم از خونه خارج شدم.
ابراهیم
فردا روز ولنتاین بود می خواستم الهام رو سوپرایز کنم سوار ماشینم شدم به سمت پاساژ حرکت کردم تو ترافیک گیر کردم خیلی
سنگین بود بعداز نیم ساعت راه باز شد نگاهی به جاده انداختم تصادف شده بود اونم وحشتناک ماشین چپ کرده بود .به
پاساژ مورد نظر رسیدم ماشین رو جای مناسب پارک کردم داخل پاساژ شدم .به مغازه ها نگاهی انداختم از لباس گرفته تا لوازم
ارایشی چیزی نظرم رو جلب نکرد نگاهم به طال فروشی افتاد رفتم نزدیکتر دستبندی نظرم رو جلب کرد خیلی خوشگل بود به
شکل بی نهایت بغالش نگین داشت .داخل مغازه شدم قیمت دستبد رو پرسیدم پرداخت کردم گفتم کادو کنند .کیسه رو
گرفتم از مغازه خارج شدم .نگاهی به دور و بر انداختم به مغازه کادو فروشی رفتم یه دونه باکس خوشگل قلب خریدم اومد از
مغازه بیرون به سوپر ما رکت رفتم انواع کاکائو و بیسکوییت کاکائویی برداشتم از مغازه خارج شدم دستم سنگین شده بود با قدم
های ارام به سمت ماشین رفتم وسایالرو صندلی عقب ماشین گذاشتم سوار ماشین شدم به سمت خونه حرکت کردم .ماشین
رو داخل حیاط پارک کردم به خونه رفتم با صدای بلند گفتم :سالم اهالی خونه من اومدم.
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مامان از اشپزخونه اومد بیرون و گفت :سالم ،پسرم خوش اومدی.
بابا هم داشت تلوزیون نگاه می کرد .رفتم کادو هارو اتاقم گذاشتم لباسهام رو با بلوز شلوار ورزشی عوض کردم ،رفتم کنار بابا
رو مبل نشستم .یه کم راجب کار و بار با بابا صحبت کردم که مثال کارا چطور پیش میره.
بابا :خوبه پسرم خداروشکر.
 شکر.مامان برای شام صدامون زد رفتیم آشپزخونه غذای مورد عالقه من قرمه سبزی پخته بود .برنج رو ریختم رو بشقابم کلی قرمه
سبزی ریختم قاشق رو گذاشتم تو دهنم از لذت چشمهام رو بستم .بعداز خوردن شام به پذیرایی رفتم گوشیم رواز روی میز
برداشتم نگاهی به اینستاگرام انداختم بعد نگاهی به تلگرام انداختم یه جوکی بود خوندم مردم از خنده.
<< رفتم دکتر تغذیه بهم یه رژیم داده در حد رژیم غذایی سومالی..
صبح یه خرما لیس می زنی!!
شب به همون خرما خیره میشی!!>>
رفتم اتاقم خ وابیدم .صبح ساعت یازده به الهام زنگ زدم بعداز دوبوق صدای خوابالوش توی گوشم پیچید :سالم.
خندیدم و گفتم :ای شیطون تا االن خواب بود به ساعت نگاه کردی یازده شده.
الهام :وای راست می گی دیروز یه کم دیر خوابیدم امروز خواب موندم.
 خوب پاشو دست و صورتت رو بشور بیام دنبالت برات سوپرایز دارم.الهام :باشه عزیزم بعداز یک ساعت بیا.
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 چشم عشقم.الهام :بی بال فعال.
موهام رو ژل زدم بلوز سفید با شلوار سیاه پوشیدم از خونه خارج شدم بعداز یک ساعت به خیابون الهام رسیدم تک انداختم تا
بیا بیرون .اومد از خونه بیرون وای چه خوشگل شده بود اومد نشست تو ماشین به هم دست دادیم وسالم کردیم ،اهنگ شادی
گذاشتم امروز بی نهایت خوشحال بودم الهام هم شروع به رقصیدن کرد چون شیشه ها دودی بود بهش چیزی نگفتم.
بعضی از جاهای آهنگ رو برای من میخوند ذوق می کردم رسیدیم به محل مورد نظر از ماشین پیاده شدیم دستش رو گرفتم
رفتیم داخل پارک نشستیم روی صندلی یه کم راجب مسائل روزمره صحبت کردیم که مثالتو روز چه کارا کردیم .وقتی
صحبتمون تموم شد رفتم از ماشین از صندلی عقب کادو رو برداشتم برگشتم پیش الهام باکس رو گذاشتم رو پاش گفتم :روز
ولنتاین مبارک.
خیلی خوشحال شد از حالت و چشمهاش معلوم بود.
الهام :وای مرسی چرا زحمت کشیدی؟
چه زحمتی وظیفه من خوشحال کردن توست.الهام  :دستت درد نکنه.
مبارکت باشه.الهام
وقتی در باکس رو برداشتم با کلی کاکائو و بیسکوییت دیدم یکی از کاکائو ها رو برداشتم باز کردم تا باهم بخوریم توی باکس
دستم به یه چیز سفتی خورد کاکائو هارو گذاشتم کنار با یه جعبه مواجه شدم در جعبه رو باز کردم دیدم توش یه دستبند بی
نهایت خوشگله خیلی خوشحال شدم که برای ابراهیم ارزش دارم کادو برام خریده بعد نگاهی به صورت ابراهیم انداختم از
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ذوق من خوشحال شدم هر روز بابت داشتنش خداروشکر می کنم بلند شدیم تا یه کم پیاده روی کنیم تو پارک نیروی انتظامی
می گشت خدا خدا می کردیم مارو نبینه از پشت صدامون زد :خانم و اقا لطفا وایسید کارتون دارم.
خیلی ترسیده بودم دست ابراهیم رو فشار دادم نگاهی به صورتم کرد فهمید ترسیدم نیروی انتظامی خیلی نزدیکمون اومده
بود ابراهیم زیر لب گفت:
آماده باشه با سه گفتن من فرار میکنیم.
 باشه.ابراهیم :یک ،دو،سه
پا به فرار گذاشتیم پلیس هم از پشت دنبالمون میاومد یه ربعی دویده بودیم رفتیم یه جایی قایم شدیم پلیس مارو گم کرد
نگاهی به دور و بر اند اختیم کسی نبود از پشت سنگ اومده بیرون یواشکی به سمت ماشین رفتیم تا پلیس ما رو نبینه نشستیم
توی ماشین نفس نفس می زدیم نگاهی به هم کردیم شروع کردیم به خندیدن .ابراهیم ماشین رو روشن کرد به سمت خونمون
حرکت کرد امروز خیلی خوش گذشته بود نزدیک خونه گوشیم رو از کیفم دراوردم به شیوا زنگ زدم
شیوا :بله؟
 سالم ببین خواهری سر مامان رو گرم کن میام خونه برم اتاقم من رو نبینه.شیوا :چرا؟
ابراهیم برام کادو خریده نمیخوام ببینه.شیوا :باشه .ولی به یه شرطی.
 -چه شرطی؟
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شیوا :عصری میریم بیرون برام مانتو و مهمون بستنی میکنی.
چه سو استفاده گر.شیوا :پس از کمکم خبری نیست خداحافظ.
قبل از اینکه قطع کنه سریع گفتم:
باشه قبول.
رسیدیم سر خیابون از ابراهیم بابت این روز قشنگ تشکر کردم .از ماشین پیاده شدم در صندلی عقب رو باز کردم باکس رو
برداشتم رفتم خونمون .شیوا سر مامان رو تو اشپزخونه گرم کرده بود سریع رفتم اتاقم باکس رو گذاشتم داخل کمد بلوز و
شلوار ستم رو پوشیدم رفتم پذیرایی مامان موقع دیدن من گفت :سالم مامان جان کی اومدی؟
 پنج دقیقهای میشه خسته بودم رفتم اتاقم لباسهام رو عوض کردم اومدم.مامان داشت چایی میریخت آورد گذاشت روی میز مشغول خوردن شدیم از مامان تشکر کردیم .شیوا اشارهای بهم کرد که
پاشو رو به مامان گفتم :مامان جان ما داریم میریم بیرون تا ساعت هشت میایم خونه.
مامان :باشه دخترم خوش بگذره.
رفتم اتاقم مانتو سیاه با شلوار کرمی پوشیدم ،روسری سفیدم سر کردم کیفم رو برداشتم از اتاق خارج شدم .شیوا هم با من
اومد از اتاقش بیرون اونم مانتو کرمی با شلوار سفید شال کرمی پوشیده بود خیلی خوشگل شده بود.
سوار ماشین شدیم اهنگ شادی گذاشتم شیوا همش سر به سرم میذاشت می پرسید با ابراهیم چه کارا کردین .اذیت
میکردم نمی گفتم اخرش خسته شد دیگه چیزی نپرسید به محل مورد نظر رسیدیم ماشین رو پارک کردم .پیاده شدیم رفتیم
داخل پاساژ نگاهی به مغازهها انداختیم به مغازه دیگه نگاه میکردم با سلقمهای که شیوا بهم زد به خودم اومد به مانتویی
اشاره کرد .خوشگل بود مانتو سبز که دو تیکه بود وسطش کمر داشت کتش ساده بود زیرش زیرگردنش گل داشت خوب بود به
شیوا گفتم :اخه گل داره!
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شیوا :عیب نداره زیر روسری میمونه.
 باشه پس مشکلی نیست.داخل مغازه رفتیم شیوا رفت اتاق پرو بعداز ده دقیقه من رو صدا زد رفتم تقه ای به در زدم در رو باز کرد مانتو خیلی بهش میومد
بعداز اومدن شیوا هزینه اش رو پرددخت کردم از مغازه خارج شدیم.
به کافی شاپ رفتیم سفارش فالوده بستنی دادم شیوا هم بستنی شکالتی سفارش داد ،دوباره اسرار کرد که ابراهیم چی خرید
برات .
 دستبند.شیوا :وقتی رفتیم خونه نشونم بده.
 باشه.گارسون سفارشامون رو اورد در سکوت مشغول خوردن شدیم.
آخرای اسفند ماه بودیم بابا داشت اخبار نگاه میکرد خبری نظرم رو جلب کرد .شیوع ویروس کرونا در همه شهرها شهر های
تهران ،تبریز ،اصفهان ،ارومیه وضعیت قرمزی دارند .خیلی ترسیدم به گفته خبرنگار از چین اومده بود ویروس خطرناکی بود
پنجاه نفرربه خطر ابتال به شیوع کرونا مرده بودند خبرنگار گفت از فردا ماسک حتما بزنید ضد عفونی کننده همراهتون باشه
فاصله رو که دومتره رعایت کنید.
خیلی خطرناک بود عالئمش :تب ،سرفه ،تنگی نفس ،گلو درد ،خستگی .خالصه باید مواظب باشیم عید امسالم به خاطر
کرونا جایی نرفتیم .خیلی کسل کننده بود ولی باید رعایت میکردیم تا ویروس کرونا به امید خدا تموم شه.
به خاطر کرونا ارایشگاه ها ،مدارس ،کتابخانه ها ،مساجد ،ورزشگاها تعطیل شد .درس ها رو هم باید از طریق مجازی به بچه
ها آموزش میدادم.
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گوشی رو از روی میز برداشتم سری به اینیستا زدم استوری دختری نظرم رو جلب کرد دو تا عکس گذاشته بود که یکیش چاق
بود اون یکی الغر از فالور هاش نظر خواسته بود ببینه چطوری شده .ابراهیم هم کامنت گذاشته بود .خوندم نوشته بود
خوشگل تر شدی ،بهم برخورد ناراحت شدم با خودم گفتم ابراهیم به حقی به اون دختر گفته خوشگل شده شاید بهم خیانت
میکنه.
یعنی به جز من به دخترای دیگه هم توجه می کنه؟ این سوال مغزم رو خورد ولی ابراهیم همچین پسری نبود یعنی در موردش
اشتباه فکر کردم؟ امیدوار بودم فکر اشتباه باشه!
رفتم دایرکت ابراهیم اول رسم ادب سالم دادم بعد گفتم :به حقی به اون دختر گفتی خوشگل شدی؟
ابراهیم :چون خیلی تغییر کرده به خاطر اون.
 چون تغییر کرده دلیلی نداره تو بهش بگی خوشگل شده.ابراهیم :تو بهم اعتماد نداری وگرنه شک نمیکردی.
بحث سر اعتماد کردن من نیست تو نباید می گفتی خوشگل شده.بعد هر چی پیام داد جواب ندادم گریه ام گرفته بود زدم زیر گریه اونقدر گریه کردم چشمهام پف کرد .رفتم اتاقم با حالی خراب
خوابیدم .صبح بلند شدم رفتم دستشویی از آیینه به خودم نگاه کردم زیر چشمهام خیلی پف داشت .شیر آب رو باز کردم چند
مشت آب سرد پاشیدم به صورتم تا پف چشمهام بخوابه .رفتم نشستم رو صندلی نگاهی به گوشیم کردم دیدم بیست تا پیام از
ابراهیم اومده باز کردم همش ازم معذرت خواهی کرده بود.
ابراهیم :عزیزم ببخشید دیروز اعصابم قاطی بود نفهمیدم چی گفتم.
عزیزم غلط کردم.
عشقم ببخشید.
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دیگه تکرار نمیشه.
بقیه پیام ها کال گفته بود ببخشید .پیام دادم فکر میکنم بهت خبر می دم ببینم می تونم ببخشمت یانه.
پفی چشمهام کم شده بود امیدوار بودم خانوادهام بویی نبرن که گریه کردم .رفتم آشپزخونه مشغول خوردن صبحانه شدم
چایی رو خوردم سفره رو جمع کردم .به اتاقم رفتم حوصله هیچ کاری رو نداشتم از دست ابراهیم خیلی اعصبانی بودم که به
دخترهای دیگه توجه میکنه .درسته ازم معذرت خواهی کرده بود ولی دلم از دستش شکسته بود سخت بود رضایتم رو به
دست بیاره.نگاهی به دایرکت ابراهیم انداختم اخرین بازدیدش بیست دقیقه قبل بود .ولی پیامی بهش ندادم چرا باید خودم
رو کوچیک می کردم فقط پیام دادم یه چند روز فکر کنم بعد جوابت رو میگم.
بعداز یه ربع نوشت دیده شد ولی جوابی نداد چه بهتر حوصله ُ
جرو بحث کردن باهاش رو نداشتم.
پنج روزی گذشت من همش فکر می کردم خواب و خوراک نداشتم با خودم گفتم :دوساله دوستیم حیف این دوستی رو به
خاطر یک حرف خراب کنم براش فرصت بدم اگه کارش رو تکرار کنه باهاش بهم میزنم ولی اگه نه باهاش میدونم
( نمی دونستم به خاطر این موضوع دعوا زیاد داریم ) تواین پنج روز با مریم حرف می زدم فقط بهم دلداری میداد .نگاهی به
پیویش انداختم از شانس خوبم آنالین بود تایپ کردم سالم خوبی؟ بهت یه فرصت دیگه می دم ولی فقط اخرین باره.
ابراهیم در حال تایپ کردن بود :مرسی عزیزم بهت قول میدم آخرین بار باشه .این طوری شد باهم آشتی کردیم دلم نمیاومد
دوستی و عشقمون رو خراب کنم خوب من االن عاشقش بودم ،جونمم براش میدادم هرچی باشه به خاطر عشقمون تحمل
میکنم.
چند روزی گذشت شماره دانش آموزام رو از پرونده برداشته بودم تو برنامه شاد گروه زده بودم اونجا به بچه ها اموزش میدادم.
وقتی کالس تموم شد گوشی رو خاموش کردم رفتم پذیرایی کنار مامان رو مبل نشستم مامان از ترس کرونا اجازه نمی داد نه
من و نه شیوا بیرون بریم ماهم به تصمیمش احترام گذاشتیم خونه مونده بودیم ولی حوصلمون سر می رفت .مامان راجب
خواستگاری یه پسری باهام حرف زد انگار مامان رو تو خیابون دیده بود شماره گرفته بود تا زنگ بزنند .حاال با من در میون می
ذاشت ببینه نظرم چیه؟
مامان :عزیزم یه دونه خواستگار برات پیدا شده نظرت چیه وقتی مامان پسره زنگ زد قرار خواستگاری بزاریم؟
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مونده بودم چی بگم که مامان شک نکنه به ابراهیم عالقه دارم.
 مامان من فعال قصد ازدواج ندارم .اگه زنگ زدند بهشون بگو جواب دخترمون منفیه.مامان :بزار بیاد شاید نظرت عوض شد؟
 نه مامان جان منفیه.مامان :باشه دخترم.
 مرسی مامان.کنجکاو شدم نگاهی به دنبال کنندههای ابراهیم بندازم چشمم خورد به اون دختری که گفته بود قبال خوشگل شدی دیروز
بهم گفته بود که بالک کرده ولی دورغ گفته بود منم که از دروغ متنفر.
رفتم پی وی ابراهیم بهش هرچی از دهنم اومد گفتم .
چرا بهم دروغ گفتی گفته بودی اون دختر رو بالک کردی در حالی که بالک نکردی .
ابراهیم :باید برم گوشی ساده بگیرم تو بهم اعتماد نداری زود قضاوت کردی درموردم من رو با پسر ها ی نانجیب یکی دونستی
درحالی که خودم انیستا گرام رو برات نصب کردم چطور درموردم قضاوت کردی؟
 خوب تو نباید بهم دورغ میگفتی.این رو گفتم اینیستا گرام رو پاک کردم .
گریه ام گرفته بود ولی خودم رو کنترل کردم ولی بغضم شدید بود اشک ها از چشمهام روون شد با دوستی اشنا شده بودم با
اون ُ
درد دل کردم دلم یه کم باز شد .شب خوابیدم صبح دیدم خواهرم صدام میزنه میگه الهام پاشو این اب رو بخور رنگت سفید
شده اب رو خوردم حاضر شدم با مامان رفتم دکتر
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دکتر گفت شوک عصبی بهت وارد شده دارو داد تا مصرف کنم.
دو سه روز به همین منوال گذشت از ابراهیم پیامی نداشتم به خودش زحمت نمیداد یه حال ازم بپرسه ببینه مرده ام یا زنده.
هر روز کارم شده بود گریه .خواهر ابراهیم بهم پیام داده بود منم خالصه ای از اتفاقات رو بهش گفتم اونم گفت :حاال چرا تو
اینستاگرام رو پاک کردی اون مقصره باید اون پاک می کرد ،ولی چیزی بهش نگفتم .چند روزی هم با بغض و گریه من گذشت
باالخره رفتم واتساپ که تازه نصب کرده بودم به ابراهیم نوشتم به فکر جدایی هستم گفت :غلط کردی چرا اخه من بهت
توضیح دادم خواهش میکنم عشقمون رو تموم نکن.
با خودم فکر کردم دیدم راست میگه به خاطر دختر حیفه عشقمون رو به پایان برسونم .حساب اون دختره رو هم قبال وقتی تو
انیستا بودم رسیدم رفتم دایرکتش گفتم :خیلی دختر بدی هستی دفعه بعد برای شوهرای مردم دام پرت نکن بعدم کلی فحش
دادم.
ابراهیم :یه تار موی تورو به صدتا مثل اون دخترا نمیدم.
 باشه عزیزم بخشیدمت میدونی کارم به بیمارستان کشید شوک عصبی بود.ابراهیم :عشقم من ارزش ندارم به خاطرم یه قطره اشک بریزی.
 نه عزیزم ارزش تو بیشتر از ایناست.کلی حرف عاشقانه دیگه زد از قبیل :اگه تو نباشی دنیام جهنمه ،فکر می کنم هوا کمه.
تو مثل نفس می مونی نفسام به نفسات بنده.
ابراهیم :تو فرشته ی منی.
 -تو هم پادشاه قلبمی.
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ابراهیم :تا ابد و یک روز دوستت دارم.
 منم تا اخرین لحظه نفس کشیدنم دوستت دارم.ابراهیم
از اینکه الهام من رو بخشیده بود خیلی خوشحال بودم به خاطر کرونا دیگه بیرون نمیرفتیم از طریق واتساپ حرف میزدیم
تصمیم گرفته بودم وقتی آنالین شد تصویری بزنم حرف بزنیم دلم براش تنگ شده بود .میخواستم بگم بهش قراره هفت ماه
دیگه بیایم خواستگاری اگه مشکلی پیش نیاد .نگاهی به پی وی الهام کردم انالین بود خوشحال شدم از باالی صفحه تماس
تصویری رو لمس کردم وصل شد الهام با بلوز که روش کلمه الو بود نمایان شد .مشغول صحبت کردن شدیم.
 سالم ،خوبی؟الهام :سالم خوبم تو چطوری چه کارا میکنی؟
 بیکار دارم باتو حرف می زنم دلم برات تنگ شده بود صورتت ماهت رو دیدم دلتنگیم برطرف شد.خوشحالی رو از چشمهاش میتونستم ببینم.
الهام :منم دلم برات تنگ شده ولی باید صبر کنیم تا ویروس کرونا بره بعد همدیگر رو ببینیم با این اوضاع بد ممکن نیست
همدیگر رو ببینیم.
 اوکی صبر میکنیم عشق با صبر کردن برای رسیدن به معشوق قشنگه.الهام :چه جملهی قشنگی.
 -تو چه کارا میکنی؟
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الهام :منم بیکار گوشی ،تلوزیون ،خواب.
 میخوام راجب مسئله ای باهات صحبت کنم.الهام :چه مسئله ای؟
 اگه خدا بخواد مشکلی پیش نیاد می خوام هفت ماه دیگه بیام خواستگاری.ذوق زده شد خیلی خوشحال شده بود که قراره بعداز سه سال بهم برسیم.
الهام :انشالله که مشکلی پیش نمیاد.
 دوست دارم اسم بچه هامون رو بزاریم آصنا ،اتیال ،امیر اصالن.الهام :از آصنا و اتیال خوشم اومد ولی امیر اصالن به دلم ننشست.
 رفته رفته با خودت تکرار کنی میشه .الهام ماشینم رو فروختم.الهام :چرا؟
 چون از کار معلمی استعفاء دادم فروختم تا پولی دستم بیاد کاری دست و پا کنم با پول کار جدیدم یه دونه بهترش رو میخرم.
الهام :انشالله یه کار خوب پیدا می کنی.
 -مرسی عزیزم.

82

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

به ساعت نگاه کردم حدودا دوساعتی حرف زده بودیم ولی در عوضش دلتنگیم برطرف شد .با الهام خداحافظی کردم الهام
هم از راه دور برام بوس فرستاد بعد خداحافظی کرد .شیطنتهای مخصوص خودش رو داشت که وقتی پیش من بود انجام
میداد .مثل بوس فرستادن ،رقصیدن .خدارا بابت داشتنش هر روز شکر میکنم.
چند روزی بود دنبال کار می گشتم دوستم تو یه شهر دیگه نمایشگاه ماشین داشت بهم زنگ زد و گفت میتونی بیای پیش من
کار کنی فکرم رو درگیر کرد به همین خاطر با الهام مشورت کردم هرچی گفتم قبول نکرد گفت مگر اینکه از روی جنازم رد
بشی بری شهر دیگه اگه برات اتفاق بیوفته چی؟
نگرانی هاش رو درک می کردم به خاطر همین منصرف شدم ماسکم رو انداختم رفتم بیرون شاید اگهی کار ببینم ولی چیز
خاصی نظرم رو جلب نکرد .یکی مغازه یخچال فروشی رو شیشه اش نوشته بود به دستیار ساده نیازمندیم فکرم رو درگیر کرد
رفتم داخل مغازه شرایط کار رو پرسیدم ولی به دردم نخورد با اعصابی داغون به خونه برگشتم به مامان و داداشم سالم کردم
نشستم روی مبل نگاهی به گوشیم انداختم رفتم به دیوار و شیپور نگاهی انداختم یه اگهی نظرم رو جلب کرد که به معلم
خصوصی برای درس تاریخ نیازمدیم حقوق یک میلیون ونیم و ساعت کاری ساعت نه الی یازده وقتش مناسب بود شماره اگهی
رو گرفتم بعداز سه بوق برداشت:
 سالم خوب هستین برای اگهی که تو دیوار داده بودین مزاحم شدم برای معلم خصوصی فقط شرایط کارتون چیه؟فرد ناشناس :سالم مرسی ممنون ،برای استخدام باید لیسانس داشته باشید برای ساعت کاری که مشکلی ندارید؟ روز های
زوج می تونید تشریف بیارید.
 خوب بله من مدرک لیسانس دارم ،در واقع من معلم تاریخ بودم به خاطر مشکلی از کارم استعفاء دادم.فرد ناشناس :بسیار خوب .فقط اسم شریفتون؟
 ابراهیم مرادی.فرد ناشناس :منم علی محمدی هستم می تونید از فردا تشریف بیارید.
 -ممنون .خسته نباشید.
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خیلی خوشحال شدم بابت پیدا شدن کار اول خواستم خوشحالیم رو با الهام شریک شم .نگاهی به واتساپ انداختم اخرین
انالینش دو دقیقه قبل بود شروع به تایپ کردن کردم :سالم ،عشقم خوبی یه خبر خوبی برات دارم.
بعداز یک دقیقه انالین شد.
الهام :سالم اقایی مرسی خوبم چه خبری انشالله که خیره.
 معلومه که خیر کار پیدا کردم اونم معلم خصوصی تاریخ.الهام :عزیزم ،خیلی خوشحال شدم موفق باشی.
 مرسی جانم .چه کارا میکنی؟الهام :بیکارم ،به بچه اموزش دادم اال نم رو تختم دراز کشیدم دارم با تو حرف می زنم .توهم مواظب خودت باش موقع رفتن به
سرکار حتما ماسک بزن ضد عفونی کننده هم یادت نره.
 مرسی که به فکرمی حتما به روی چشم.الهام :چشمت بی بال.

الهام
از اینکه ابراهیم کار پیدا کرده بود خوشحال بودم امیدوار بودم به زودی هم ماشین بخره .امروز قرار بود الهه اینا بیان
خونه امون .برای شام رفتم آشپزخونه به مامان تو درست کردن شام کمک کردم .فسنجون با زرشک پلو گذاشتیم ،وقتی تموم
شد ژله رو از یخچال برداشتم داخل قالب ریختم گذاشتم تو یخچال تا نیم بند بشه .بعداز نیم ساعت از یخچال دراوردم اون
یکی ژله رو ریختم گذاشتم دوباره یخچال تا اومدن الهه اینا ببنده .رفتم پذیرایی نشستم روی مبل حوصلم سر رفته بود .درسته
ویروس کرونا زیاد نشده بود؛ ولی ادم می ترسید بیرون بره .تو گوشیم بازی منچ رو باز کردم به مامان وشیوا گفتم بیان تا بازی
کنیم اونا هم با کمال میل قبول کردند .یه دوساعتی بازی کردیم مامان اول شد شیوا دوم و من سوم خوب بود یه کم شده
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حوصلم بهتر شده بود زنگ در اومد بلند شدم رفتم اتاقم یه تونیک تا زانو با شلوار راحتی پوشیدم روسریم رو سر کردم رفتم در رو
باز کردم الهه اینا اومده بودند فاطمه پرید بغلم فرهادم بغل الهه بود رفته رفته خوشگل تر می شد .صورت فاطمه رو بوسیدم به
امین سالم دادم فرهاد رو از بغل الهه گرفتم رفتم نشستم روی مبل شیوا اومد باهم مشغول بازی با فرهاد شدیم.
موقع شام رفتیم با خواهرهام آشپزخونه من میز رو چیدم الهه شام رو کشید شیوا هم لیوانهارو آورد.بعد همه رو صدا زدم
اومدند سر میز شام .شام تو آرامش خورده شد بعداز تموم شدن شام شیوا و الهه ظرفهارو شستم ومن رفتم اتاقم نگاهی به
گوشیم انداختم .خبری از ابراهیم نبود دلم برای صداش تنگ شده بود .تصمیم گرفتم باهاش تماس بگیرم بعداز سه بوق
برداشت:
 سالم ،خانومم خوبی؟ سالم اقایی مرسی خوبم تو چطوری چه خبرا؟ چه کارا می کنی؟ابراهیم :ممنون خوبم هیچ سالمتی دارم برای کالس فردا برنامه ریزی میکنم.
 اولین جلسه ته؟ابراهیم :اره انشالله که خوب پیش بره.
 می دونم موفق می شی من بهت ایمان دارم.مش غول صحبت با ابراهیم بودم که متوجه در زدن پدرم نشدم ،نگاهم رو به سمت در کشیدم با دیدن پدرم دستپاچه شدم رو به
ابراهیم گفتم:
 فعال مریم جان بعدا حرف می زنیم.ابراهیم :مریم کیه بابا منم ابراهیم.
 -مرسی اونم سالم میرسونه.
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ابراهیم :الهام ،حالت خوبه .قاطی نکردی ،کی سالم می رسونه؟! کسی اونجاست؟
 اره پدرم اینجاست فعال شب بهت پیام می دم.ابراهیم :باشه ،پس فعال خانومی.
گوشی رو قطع کردم به پدرم گفتم :جانم پدر جان کاری داشتی؟
بابا :عزیزم خواهرت صدات میزنه میگه بیا یکم با فرهاد بازی کن داره نق میزنه.
با باب ا از اتاق خارج شدیم رفتیم پیش بقیه رفتم از کنار الهه که فرهاد رو رو تشک کوچک گذاشته بود برداشتم مشغول حرف
زدن باهاش شدم بچه هارو خیلی دوست داشتم .وقتی حرف می زدم فرهاد می خندید .انقدر خوشحال شدم از خندیدنش.
از روی میز چایی برداشتم مشغول خوردن شدم ،بابا و امین در مورد کار حرف می زدند خانم ها هم در مورد اوضاع بد کرونا
مامان توصیه می کرد هیجا نریم بعداز یک ساعت الهه اینا عزم رفتن کردن تا جلوی در بدرقشون کردیم برگشتیم پذیرایی
استکان هارو شستم بعداز شب به خیر به خانواده و جواب شنیدن از اونا:
مامان :شب به خیر عزیزم.
بابا :شب به خیر باباجون.
رضا :شب به خیر خواهر گلم.
رفتم اتاقم گوشیم رو روشن کردم دیدم مریم پیام داده:
سالم عزیزم خوبی؟
 -سالم گلم مرسی من خوبم تو چطوری؟
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مریم :هی منم بد نیستم.
 چکارا می کنی؟مریم :دارم برای کنکور درس می خونم.
 انشالله موفق شی ،حاال می خوای چه رشته ای قبول شی؟مریم :علوم تربیتی.
 خیلی هم خوب؛ معلمی بهت میاد.مریم :مرسی گلم .تو چکار می کنی؟
 بیکار دارم با تو چت می کنم.مریم :پس ابراهیم انالین نیست.
 نه کار داره نیم ساعت دیگه انالین میشه.مریم :خوبه دنبال کار نمی گردی؟
 برای منشی بیمارستان .زنگ زده بودند تا برم کار کنم ولی ابراهیم به خاطر وضع کرونا اجازه نداد برم.مریم :خوب کاری کرده .وضعیت خطرناک شده.
 تو چرا دنبال کار نیستی؟مریم :چرا هستم ولی برای همشون پول می خواد من می خوام رایگان باشه.
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 فعال به درست برس بعداز دادن کنکور دنبال کارم می گردی.مریم :اره راست میگی .فعال گلم شبت شیک.
 فعال عزیزم شب توهم ستاره بارون.و استیکر بوس فرستاد .به پی وی ابراهیم نگاه کردم انالین بود یه سوالی ذهنم رو مشغول کرده بود تصمیم گرفتم ازش بپرسم
رفتم داخل پی ویش
شروع به نوشتن کردم:
اگه برای من خواستگار بیاد جواب مثبت بدم چکار میکنی؟
ابراهیم :تو غلط میکنی بخوای جواب مثبت بدی.
 فکر جواب مثبت بدم عکس العملت چیه؟ابراهیم :میفهمم به عشقمون احترام نمیذاری.
از حرفش ناراحت شدم.
 شوخی کردم تنها خواستگار من که بهش جواب مثبت میدم تویی.ابراهیم :از این به بعد از این شوخیها نکن.
 چشم.ابراهیم :چشمت بی بال.
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داشتم به عکسهای دونفریمون نگاه میکردم .خیلی دلم برای ابراهیم تنگ شده چندروزی بود باهاش حرف نزده بودم ولی
دست مریم درد نکنه با جوکهای که میفرسته یه کم روحیهام عوض میشه ،ولی من به ابراهیم عادت کردم به خاطر کار های
زیادش زیاد آنالین نمیشه نمیدونم وقتی آنالین میشه چرا بهم پیام نمیده ،باید وقتی آنالین شد ازش بپرسم.
داشتم تو پذیرایی فیلم نگاه میکردم تا یه کم حوصلهام بیاد سرجاش ،ولی نمیشد تو واتساپ انالین بودم دیدم ابراهیم داره
تماس تصویری می زنه .هیجان زده شدم به خاطر اینکه مامان اینا پذیرایی بودند نتونستم جواب بدم بلند شدم سریع رفتم
اتاقم نشستم روی تخت تماس رو وصل کردم وقتی صورتش رو دیدم دلم آروم گرفت.
ابراهیم :سالم خانومی خوبی؟
 مرسی خوبم تو چطوری؟ نیستی.ابراهیم :سرگرم کارهام هستم وقت نمیکنم بیام واتساپ.
 چرا روزهایی بوده دیدم آنالینی ولی پیامی بهم ندادی.ابراهیم :به خاطر کرونا اقای محمدی گفتند آموزشهارو مجازی آموزش بدید.
 پس سرت خیلی شلوغه که طول روز یادی از من نمیکنی.ابراهیم :گلم این چه حرفیه تو همیشه در یادم هستی .من دروغ ندارم که بهت بگم.
 خیلی خوب باور کردم .االن داری چکار می کنی؟ابراهیم :از خستگی زیاد دارم چایی میخورم.
 -نوش جان ،بیرون که نمیری؟
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ابراهیم :نه تو خونه قرنطینه هستم .توچطور؟
 منم همین طور ولی حوصلم سر میره تو خونه.ابراهیم :خوب چیزی که عالقه داری انجام بده تا وقت بگذره.
 مثال چی؟ابراهیم :حرف زدن با من(خخ).
 بیست و چهار ساعت انالین نیستی که باهات حرف بزنم ،با دوستم حرف میزنم زمان یه کم میگذره.ابراهیم :کدوم دوستت من میشناسم؟
 مریم فکر کنم قبال در موردش بهت گفتم.تو پشت بوم نشسته بود.
 چرا تو پشت بامی هوا سرده سرما میخوریها.ابراهیم :خواستم یه کم حال و هوام عوض شه .عیب نداره اگه سرما بخورم از سوپهای خوشمزهات میپزی خوب میشم.
 نه بابا با این وضع کرونا چطوری بیارم واست.ابراهیم :پست کن.
از خنده از چشمهام آب اومد.
 -انگار هوا زده به سرت چرت و پرت میگی.
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ابراهیم :فعال برم بعدا دوباره صحبت می کنیم.
 باشه فعال.به ساعت نگاهی انداختم شش بعداز ظهر بود ،دلم اشپزی میخواست .رفتم آشپزخونه مشغول درست کردن کیک خیس
شدم .شیوا هم اومد آشپزخونه خطاب بهم گفت :عزیزم کمک نمی خوای؟
 چرا عزیزم بیا باهم بپزیم.وسایل مورد نیاز رو آماده کردیم از قبیل ارد ،وانیل ،بگینک پودر ،تخم مرغ ،شیر ،شکر ،پودرکاکائو مشغول درست کردن شدیم
مواد کیکی آماده شد .از سسش یک لیوان برداشتیم کیک رو گذاشیم داخل فر .خیلی خوش گذشته بود سر و صورتمون پراز
ارد بود بعداز چهل و پنج دقیقه کیک رو از فر خارج کردم سس رو به کیک داغ ریختم شیوا گذاشت داخل یخچال تا خنک شه
بعدا از قالب درش بیاریم.
اشپزخونه رو تمیز کردیم رفتیم پذیرایی باهم مشغول دیدن تلوزیون شدیم.
فردا تولد شیوا بود رفتم اتاقم مانتو شلوار پوشیم آرایش مالیم کردم روسریم رو سر کردم ماسکم رو زدم با خداحافظی از مامانم
از خونه خارج شدم رفتم ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس شدم بعداز یک ربع رسید سوار شدم روی صندلی نشستم ضدعفونیم
رو از کیفم در آوردم به دستم زدم وقتی به پاساژ مورد نظرم رسیدم از اتوبوس پیاده شدم .نگاهی به مغازهها انداختم چیزی
نظرم رو جلب نمیکرد به مغازه بدلیجات فروشی رسیدم دستبد ضربان قلب با گوشواره دیدم رفتم داخل مغازه به فروشنده
گفتم بده ازش خواستم کادوش کنه هزینهاش رو پرداخت کردم از مغازه خارج شدم از سر بی حوصلگی گفتم دوری تو پاساژ
بزن م تاهوایی به سرم بخوره متوجه پسری شدم که از عقب داره دنبالم میاد راستش خیلی ترسیدم وقتی نزدیک اومد قصدش رو
فهمیدم.
پسر :می تونم شمارهاتون رو داشته باشم؟
با خودم گفتم چقدر پررو.
 -خیر نمیتونین.
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پسر :چرا میخوام بیشتر باهاتون آشنا شم.
 خیر من قصد آشنایی ندارم ،لطفا مزاحم نشین.واز پاساژ خارج شدم به صدا زدنهای پسر هم توجهی نکردم سوار اتوبوس شدم هندزفری رو به گوشیم وصل کردم .مشغول
گوش دادن به آهنگ شدم بعداز نیم ساعت به خونه رسیدم رفتم اناقم لباسهام رو عوض کردم برگشتم پذیرایی به مامان سالم
دادم باهم مشغول درست کردن کیک شدیم خیلی خوب بود .بعداز گذاشتن کیک توفر منم ژله سه رنگ درست کردم وسایل
تزیین تو خونه بود بامامان خونه رو تزیین کردیم .شیوا تو اتاقش مشغول درس خوندن بود بعداز تموم شدن خونه رفتم اتاقم یه
دوش یه ربعه گرفتم موهام رو خشک کردم پیراهن گلبهی با شلوار لی پوشیدم ارایش مالیم کردم با رژقهوه ای آرایشم رو به
پایان رسوندم.
برگشتم پذیرایی مامان کیک رو از فر خارج کرده بود روش نوشتیم << بهترین دختر دنیا تولدت مبارک>> خیلی خوشگل
شده بود با صدای زنگ در رفتم در رو باز کردم گونه داداش و بابا رو بوسیدم خوش امد گفتم .اوناهم با خوش رویی جوابم رو
دادند .بعداز اومدن بابا اینا رفتم اتاق شیوا تقهای به در زدم با بفرمایید شیوا به اتاقش رفتم .
 عزیزم بلند شو برو حموم قراره بریم جایی.شیوا :کجا؟
 سوپرایزه.شیوا رفت حموم بعداز بیست دقیقه اومد بیرون بلوز سفید با شلوار کرمی که انتخاب کرده بودم پوشید صورتش رو آرایش کردم
خیلی خوشگل شده بود بعد اینکه رفتیم پذیرایی الهه اینا هم اومده بودند همه باهم گفتیم سوپرایز بیچاره شیوا هنگ کرد
بعدشروع به خوندن تولدت مبارک شدیم خیلی خوشحال شده بود .کیک ،ژله ،میوه هارو گذاشتیم روی میز به شیوا گفتم
شمع هارو فوت کنه.
با ارزو کردن شمع بیست و دو سالگیش رو فوت کرد خیلی خوشحال بود خوب طبیعیه ادم روز تولدش خوشحال باشه .حاال
وقت کادو ها بود بابا پول داد مامان بلوز من دستبند و گوشواره الهه اینا روسری رضا هم پول از هممون تشکر کرد بعد مشغول
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خورد ن کیک شدیم خوشمزه شده بود فرهاد از الهه گرفتم مشغول بازی با فرهاد شدم خیلی با نمک شده بود دلم می خواست
فقط بوسش کنم خیلی خوشگل شده بود بچه ای با چشمهای سیاه لبای کوچولو موهای پرپشت بینی کوچک کال ناز بود.
از روی میز چایی برداشتم مشغول خوردن شدم بچه رو به الهه سپردم اره کنارم بود بهم گفت :عزیزم برادر امین تو رو جایی
دیده پسندیده بهم گفتم اگه راضی باشی بگم بیان خواستگاری.
عزیزم من فعال قصد ازدواج ندارم.نباید راجب خواستگارا به ابراهیم چیزی بگم وگرنه دیوونه میشه.
الهه :چرا پسر خیلی خوبیه همه چی هم داره.
فعال نه می خوام کارم رو بکنم برنامه ها دارم برای خودم.الهه :باشه عزیزم زیاد اصرار نمی کنم.
ازش ممنون بودم که بحث رو ادامه نداد رفتم کنار بابا نشستم با امین و رضا در مورد کار حرف می زدند منم شنونده بودم.
امین :فردا سفارشها میاد.
رضا :آره فردا میاد باید تحویل بگیریم مشتری ها منتظرند.
بابا :سفارشهارو می دید به من ،من به مشتری ها تحویل میدم.
رفتم اتاقم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم پیام داده بود:
 سالم ،عزیزم خوبی؟ نیستی.-سالم اقایی خوبم تولد خواهرم بود مشغول تدارکات جشن بودم.
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ابراهیم :خسته نباشی.
مرسی عشق جان .تو چکار می کنی؟ابراهیم :رو تختم دراز کشیدم دارم چایی می خورم و با تو حرف می زنم.
نوش جونت.ابراهیم :مرسی گلم.
اگه بعداز تموم شدن کرونا من بخوام برم سرکار چکار میکنی؟ اجازه میدی؟شغلی به غیراز معلمی.
ابراهیم :اره عزیزم چرا نذارم محیطش مناسب باشه حتما.
اگه یه روزی از سرکار دیر برسم خونه عکس العملت چیه؟
شاید کارت طول کشیده بهت زنگ میزنم یا منتظر میمونم بیای خونه دلیل کارت رو بگی.دوست داری دوران نامزدیمون چقدر باشه؟
ابراهیم :یک سال تا کارم رو جمع و جور کنم شما هم جهزیه تو اماده کنی.
اگه بگم از شغل معلمی انصراف بده این کار رو میکنی؟
-چراکه نه باید به حرف شوهرم گوش کنم
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ابراهیم :دوست داری کجاها بریم مسافرت؟
مشهد ،قم ،کربال ،کرمانشاه ،اصفهان ،مکه.ابراهیم :به روی چشم دور دنیا هم می@برمت یه خانوم بیشتر ندارم که.
مرسی تو بهترین آقای دنیا هستی.به ساعت نگاه کردم یک ساعتی بود داشتیم حرف می زدیم.
عزیزم فعال شب خوش بعدا میام حرف می زنیم.ابراهیم :باشه عزیزم.
رفتم پذیرایی الهه اینا داشتن می رفتن بدرقه کردیم دوباره برگشتم اتاقم بعداز تعویض لباسم از خستگی خوابم برد.
صبح با زنگ هشدار گوشیم بلند شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم گوشیم رو باز کردم به بچهها حرف (ه) رو
آموزش دادم یک ساعتی طول کشید بعداز با خستگی فراوان به پذیرایی رفتم وارد آشپزخونه شدم به مامان و شیوا سالم و صبح
به خیر گفتم با خوش رویی جوابم رو دادند مامان یه کم پکر بود نمی دونستم دلیلش چیه بعدا ازش می پرسم .صبحانم رو
خوردم ظرفهارو شستم رفتم پذیرایی امروز چهارشنبه بود تلفن به صدا دراومد نزدیک تلفن بودم ولی مامان برداشت:
سالم خوب هستین؟
 مرسی ممنون خوبم من خانوم محمدی هستم برای امر خیر تماس گرفته بودم. بفرمایین؟-غرض از مزاحمت می خواستیم شنبه مزاحمتون بشیم برای صحبتهای اولیه.
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خواهش می کنم مراحمین با باباش مشورت کنم خبر می دم خدمتتون
 خدا حافظ.استرس گرفتم با خودم گفتم نکنه ابراهیم نباشه .از مامان پرسیدم مامان کی بود؟
 خانواده محمدی برای امر خیر تماس گرفته بودن.خیالم راحت شد ابراهیم بود ولی استرس هم گرفتم بلند شدم دستی به خونه کشیدم موقع شام با خستگی شامم رو خوردم
مامان با بابا صحبت کرد انگار بابا گفته بود بیان .به شیوا نگاهی انداختم ناراحت با غذاش بازی می کرد ناراحت بود از رفتن
من باید فردا باهاش صحبت می کردم .رفتم اتاقم با خستگی خوابم برد .دو روزم به همین ترتیب گذشت فقط،خونه تمیز
می کردیم همراه خانواده اصال وقت نکردم نگاهی به گوشیم بندازم با ابراهیم هم حرف نزده بودم .با خستگی نشستم رو مبل
نگاهی به گوشیم انداختم با سیلی از پیام و تماس ابراهیم مواجه شدم دوستم مریم هم پیام داده بود.
سالم خوبی عزیزم..
سالم گلم خوبی؟ مرسی خوبم.مریم :خوبم عزیزم مرسی.
عزیزم قراره مادر و خواهر ابراهیم فردا بیان خونمون چهارشنبه زنگ زده بود گفت قراره شنبه بیان.
مریم :به به خواهرم میره خونه شوهر.
 فقط دعا کن خوانوادم راضی شن خیلی استرس دارم.مریم :انشالله راضی می شن.
 -انشالله.
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مریم :دوسه باری میان خانواده ان می فهمن دارن پافشاری می کنن راضی می شن
 انشالله خدا از دهنت بشنوه.مریم :دیدم دیروز انالین نیستی فکر کردم بسته اینترنتت تموم شده
 کار ریخته بود سرممریم :گفته بودی مامانت سوال میپرسه خودش چیکارس باباش چی کارهس.
 اره می پرسه ببینه چه کار،می کنه سیگاری هست یانه چند سال دارههن از خوشحالی و استرس گرفتم
مریم :انشالله خوب میشه من می دونم مامانت راضی می شه میگم بعدا اگه همشون بیاد لشکر کشی میشه
 نه اول پنج نفر میانمریم :دوتا خواهراش ،مادرش،پدرش ،و خودش؟
 خواهرش و شوهرش ،مامانش ،باباش وعشقم.مریم :جان عشقم خدا خوشبختت کنه عزیزم.
 مرسی گلم انشالله قسمت تو.بعد آفالین شدم بلند شدم کارای باقی موندم رو انجام دادم.
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رفتم اتاقم از خستگی خوابم برد
بعداز دو ساعت بلند شدم نگاهی به گوشیم انداختم لبراهیم پیام داده بود:
سالم خوبی حداقل یه جوابی بده نگران شدم.
 سالم عشقم خوبم درگیر کارام بودم نتونستم جواب بدم ببخشیدابراهیم :خواهش می کنم
 ابراهیم کاش فردا مامانم پسند کنهابراهیم :همه چیز رو بسپر دست خدا تا االن خوب بوده از االن به بعدم خوب پیش میره
 کاش.امروز شنبه بود قرار بود مادر و خواهر ابراهیم بیاد از صبح استرس داشتم .صبحانهام رو خوردم ظرفهارو شستم یه کم گوشی
نگاه کردم با استرسی که داشتم ساعت پنج شد ابراهیم پیام داد عزیزم در رو باز کن دیگه هیجان زده شدم ولی منتظر شدم
زنگ آیفون رو بزنند بعد بعداز پنج دقیقه زنگ آیفون رو زدند مامان در رو باز کرد ابراهیم با دامادشون بیرون تو ماشین بودند
رفتم آشپزخونه تا چایی رو اماده کنم
ولی گوشم پیش مامان اینا بود مامان سر صحبت دو باز کرد
مامان :پسرتون چند سال داره؟
مادرابراهیم :بیست و نه سال.
مامان :اهل سیگار که نیستند؟
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مادر ابراهیم :خیر.
مامان :اهل قلیون که نیستند؟
مادر ابراهیم :خیر.
مامان :کارش چیه؟
مادر ابراهیم :معلم تاریخ.
مامان :بسیار خوب معلومه پسر خوبی هستن من به باباش بگم تا با آقا ابراهیم و باباش صحبتی بکنند جواب رو بهتون بگیم.
خیلی خوشحال شدم که مورد پسند مامان واقع شد بعد من چایی رو بردم به همه تعارف کردم بعداز،خوردن چایی رفع زحمت
کردند.
گوشیم رو از رو میز برداشتم به ابراهیم پیام دادم یه خبر خوش.
ابراهیم :چی؟
 مورد پسند مامان واقع شدی قرار دوشنبه با بابات بیای تا با بابام صحبت کنی.ابراهیم :خیلی خوشحال شدم انشالله همه چی به خیر و خوشی بگذره.
 انشالله.خونه رو مرتب کردم ظرفهارو شستم با خستگی رو مبل نشستم.
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مامان شام رو حاضر کرده بود شام رو خوردیم رفتم اتاقم دوستم مریم بهم پیام داده بود یه کم باهاش حرف زدم .دوست خوبی
بود بعداز یه کم حرف زدیم بعد ابراهیم آنالین شد یه کم راجب مسائل روزمره درمورد استرسامون حرف زدیم هردومون نگران
بودیم که همه چی خوب پیش بره.
روز دوشنبه به تندی از راه رسید ابراهیم با باباش اومدند با بابا یه کم مردونه حرف زدند تو اتاق دوساعتی طول کشید .
امروز قرار بود پدر و مادر خواهراش و دامادشون و ابراهیم برای دیدن من بیان خیلی استرس و هیجان داشتم رفتم یه دوش نیم
ساعته گرفتم موهام رو باسشوار خشک کردم .بلوز سرمه ای که روش کلمه الو داشت با شلوار لی پوشیدم آرایش مالیم کردم
روسری سفید م رو سر کردم و چادر سفیدم رو سر کردم و رفتم پذیرایی مامان و بابا از دیدن من ذوق زده شده بودند ولی هنوز
مامان راضی نبود.
بعداز قرار امروز قرار بود بابا اینا برن تحقیق رفتم اشپزخونه چایی رو دم گذاشته بودم استکان هارو از کمد برداشتم داخل
سینی گذاشتم که زنگ در به صدا دراومد استرس گرفتم باز ،کال روزم با استرس میگذشت سعی کردم خونسرد باشم از
اشپزخونه نگاهی به پذیرایی انداختم اول پدر ابراهیم مردی با صورتی گرد چشمهای قهوه ای بینی قلمی ،لب های معمولی
وارد شد بعد مادر ابراهیم با صورتی بیضی چشمهای سیاه بینی کوچک لبهای قلوه ای وارد شد بعد خواهراش و داماداش
اخر ابراهیم با شیرینی وارد خونه شدند .مامان ابراهیم گفت :پس عروس گلمون کجاست؟ مامان :دخترم چای هارو بیار چایی
هارو ریختم سینی رو برداشتم با استرس رفتم پذیرایی به همه سالم دادم از پدر ابراهیم چایی رو تعارف کردم اخر هم به بابای
خودم تعارف کردم .کنار بابا رومبل نشستم حرف ها زده شد در مورد عقد ،دوران نامزدی ،مهریه مامان گفت فکرامون رو می
کنیم جواب میدیم .مهمونهارو بدرقه کردیم .بابا گفت :معلومه خانواده خوبی هستند.

خیلی خوشحال شدم که مورد پسند بابا قرار گرفته .و بابا گفت بریم تحقیق نظرمون رو بگیم.
چند روزی بود مامان ساز مخالف می زد وقتی داشت با خواهرم الهه حرف می زد که راضی نیست به خواستگاری ابراهیم
خیلی ناراحت شدم .یه کم با مریم صحبت کردم حوصلم سرجاش اومد ،ولی نمیدونستم چرا مامان مخالفت میکنه بابا و
داداش رفته بودن تحقیق بعداز سه چهار ساعت رسیدن بابا مامان رو برد تو اتاق تا درمورد ابراهیم صحبت کنه نمیدونم مامان
چی گفت که مامان راضی شد .خیلی خوشحال شدم در پوست خود نمیگنجیدم ،دیگه با مریم در مورد ابراهیم صحبت نکرده
بودیم وقتی به ابراهیم گفتم مامان راضی نیست گفت خودت رو ناراحت نکن اونقدر میام خواستگاری تا رضایت بدن با صدای
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گوشیم بلند شدم رفتم اشپزخونه به خاطر وضع کرونا مدرسه ها تعطیل شده بود کالس ها مجازی بود .صبحانه رو اماده کردم
خانواده اومدن مشغول خوردن صبحانه شدیم.
امروز قرار بود ابراهیم وخواهرش بیان خونمون میخواستیم حرفهای آخرمون رو بزنیم .با خواهرش چند وقتی بود تو واتساپ
صحبت می کردیم باهاش راحت بودم .رفتم اتاقم تونیک سیاه با شلوار سیاه و روسری هم سرم کردم ارایش مالیم کردم رفتم
پذیرایی چایی رو گذاشته بودم میوه هارو هم چیدم که زنگ در به صدا دراومد مامان رفت در رو باز کرد از اشپزخونه بیرون
اومدم از دیدم ابراهیم هیجان زده شدم قلبم تند زد اخه چند روزی بود ندیده بودمش ،سالم کردم با خوشرویی جوابم رو دادند
وای ابراهیم چقدر خوشگل شده بود بلوز سفید با شلوار سفید پوشیده بود الهی قربونش برم.
مامان رو بهم گفت :عزیزم برین اتاقت حرفهاتون رو باهم بزنید .ببینین به تفاهم می2رسین یانه.
نمی دوست ما باهم خیلی تفاهم داریم .خوشحال بودم از اینکه قراره بهش برسم .اول تعارف کردم ابراهیم بره تو اتاق بعد
خودم داخل اتاقم شدم .به همدیگه نگاه کردیم خوشحالی از چشمهامون معلوم بود ابراهیم دستام رو گرفت بعداز چند لحظه
بوسهای به دست هام زد .منم همین طور بوسه ای به دستش زدم بابت تشکر به خاطر این عشق .ابراهیم نشست رو صندلی
منم نشستم رو تخت دید رو صندلی راحت نیست اومد نشست کنارم رو تخت.
 هر سوالی داری بپرس.ابراهیم :دوست داری تو آپارتمان سه طبقه بشینیم اگه دوست نداشتی رهن می کنیم در هر محلی که تو بگی تو دو سه سال
خودم خونه میخرم.
عیب نداره ،با اپارتمان سه طبقه مشکلی ندارم .حیوان خونگی دوست دارم.ابراهیم :مشکلی نیست اگه بخوای میخریم نگهداری میکنیم .و من دوست ندارم آرایش غلیظ کنی برای بیرون.
چشم.ابراهیم :چشمت بی بال دوست ندارم با دوسهات تولد بری یا بری مسافرت.
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باشه چشم.یه کم همدیگر رو نگاه کردیم ناخوداگاه خندهامون گرفت زدیم زیر خنده.
بعد بلند شدیم رفتیم پذیرایی رو به مامان گفتم :ما به تفاهم رسیدیم.
مامان :مبارکه عزیزم.
گونه هام از خجالت سرخ شد.
مرسی مامان.هشت روز گذشت از وقتی که ابراهیم و خواهرش به خونمون اومده بودند تو پذیرایی نشسته بودم که تلفن زدند مامان گوشی
رو برداشت انگار مامان ابراهیم بود زنگ زده بود جواب رو بدونن.
مامان :جواب دخترم مثبته .خواهش می کنم قدمتون رو چشم تشریف بیارین.
وقتی تلفن رو قطع کرد رو به مامان گفتم :برای چی تشریف میارن؟
مامان :برای صحبت مراسم بله برون .قراره جمعه بیان.
خیلی خوشحال بودم تو پوست خودم نمی گنجیدم ،رفتم اتاقم با خوشحالی به ابراهیم زنگ زدم بعداز سه بوق برداشت:
سالم ،جانم خوبی؟
الهام :مرسی ،عزیزم خوبم تو چطوری؟
ابراهیم :منم خوبم کاری داشتی زنگ زدی؟
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الهام :اره عزیزم مامانت زنگ زد جواب مثبت رو دادم.
ابراهیم :مرسی عزیزم قول می دم خوشبختت کنم.
الهام :می دونم عشقم خوشبختم می کنی.
ابراهیم :فعال الهام جان من برم کاردارم.
الهام :باشه ،بعدا حرف می زنیم.
گوشی رو خاموش کردم گذاشتم روی میز خیلی خوشحال بودم عالمی داره ادم به عشقش برسه درسته سختی کشیده بودیم
ولی در اخر بهم رسیدیم .کفش برای بله برون نداشتم قرار بود فردا یا پس فردا بریم با الهه بخریم ،کار زیاد داشتیم رفتم
پذیرایی روی مبل نشس تم تلوزیون رو روشن کردم مشغول دیدن تلوزیون شدم .نگاهی به مامان انداختم به نظر ناراحت میومد با
خودم گفتم شاید به خاطر منه ،به همین خاطر ازش سوال پرسیدم
مامان چرا ناراحتی؟
مامان :عزیزم به خاطر رفتن تو ولی خودم رو کنترل می کنم.
 مامان جان ناراحت نباش ،من برای همیشه که نمیرم باز میام خونتون.مامان :چشم عزیزم.
دو روزم به سرعت باد گذشت .صدای زنگ اومد تو اتاقم بودم تونیک بلند با شلوار لی پوشیدم روسری کرمی رنگم رو سر کردم
رفتم پذیرایی به همه سالم دادم از دست ابراهیم گل وشیرینی رو گرفتم روی اپن گذاشتم .به آشپزخونه رفتم تا چایی بریزم
چایی هارو گذاشتم رو سینی وارد پذیرایی شدم به همه تعارف کردم وقتی به ابراهیم که رسیدم یه جور خاصی نگاهم کرد.
کنار بابا روی مبل نشستم .
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پدر ابراهیم :غرض از مزاحمت برای مراسم بله برون مزاحم شدیم.
بابا :خواهش میکنم چه مزاحمتی شما مراحمین.
پدر ابراهیم :چون ما فامیل نیستیم بگین رسم و روسامتون چیه چقدر مهریه باشه؟
بابا و مامان قبال باهم حرف زده بودند .درمورد مهریه
بابا۳۰۰ :سکه ۳۰۰میلیون پول یه دونه انگشتر و سفر زیارتی.
پدر ابراهیم :مهریه اطراف ما اینقدر نمیشه ما فکر کنیم جواب می دیم.
داداش رضا :عیب نداره شما برین خونتون مشورت کنین بعدا صحبت می کنیم قرار می ذاریم.
کاش مهریه رو قبول کنن بهم برسیم تحمل دوری از ابراهیم رو نداشتم.
چند روز با استرس من گذشت تو اشپزخونه مشغول اشپزی بودم که صدای تلفن رو شنیدم سریع رفتم پذیرایی با خودم گفتم
شاید مادر ابراهیم زنگ زده با حرفهای بابا فهمیدم درست حدس زدم:
سالم خوب هستین خواهش می کنم چه زحمتی.
مامان ابراهیم :ما مهریه رو قبول کردیم .فقط مراسم بله برون کدوم روز باشه؟
بابا :چهارشنبه خوبه؟!
مادر ابراهیم :اخه دختر و پسرم تو شهر دیگه هستن تا اونا برسن وقت میبره.
بابا :باشه پس جمعه باشه.
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مادر ابراهیم :روز خوبیه.
بابا :پس منظرتون هستیم.
خیلی خوشحال بودم حالم قابل توصیف نبود تو این چهار روز باید لباس و کفش می خریدم ولی به خاطر کرونای لعنتی بیرون
رفتن سخت بود .دوباره برگشتم اشپزخونه مشغول کارم شدم.
شیوا به خاطر رسیدن من به ابراهیم خیلی خوشحال بود از صورتش معلوم بود منم از خوشحالیش خوشحال بودم؛ ابراهیم به
خاطر مشغله کاری نمی تونست زیاد انالین باشه منم دلم براش تنگ شده بود درسته هفته قبل دیده بودمش ولی دل دیگه
حرف حالیش نمیشه فقط منتظر دیدن یاره تا تند تر خودش رو به این ور و اونور بزنه.
برای احتیاط به پی ویش نگاهی کردم اخرین انالینش برای ده دقیقه قبل بود ولی دلم طاقت نیاورد براش تایپ کردم
 سالم عشقم خوبی خوشحالم بعداز سه سال بهت می رسم.بعداز پنج دقیقه انالین شد.
ابراهیم :من بیشتر از تو خوشحالم حالم قابل توصیف نیست انگار رو ابرام
 انقدر " دوست دارم " که نگران خودمم ! ...اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم وداند دل من
ابراهیم :سه ساله اومدی تو قلبم ،عشق دلم انتخاب تو بهترین انتخاب قلبم بود .اینو بدون انقدر دوست دارم که هزار بار
برگردم عقب ،باز انتخابم تویی...
 -با تو خوشبخت ترین آدم این قافله ام .یک وقت کم نشوی ،دور نشوی ،بی تو جهانم خالی است.
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ابراهیم :مهم نیست چقدر از من فاصله داری ،مهم اینه هر جا هم که باشی ،قلبم با توئه.
 معنای زندگی ام تو هستی ،قبل تو زندگی ام پر شده بود از هیچی.ابراهیم :تو با آمدنت ،داستان زندگی ام را زیبا کردی.
با حرفهاش هیجان زده شدم خیلی خوشحال بودم اینقدر دوستم البته منم براش می میرم می خواستم زودتر روز جمعه برسه
وقرار بود بینمون صیغه محرمیت خونده بشه برای  10روز بعداز ده روز هم قرار بود عقد کنیم.
چه حال وصف ناپذیری داشتم رو ابرا سیر می کردم.
چهار روز هم کثل برق گذشت امروز بله برونم بود دیروز رفتم کفش سیاه و لباس پرنسسی خریدم از صبح خونه رومرتب می
کردیم بله برون خونه ما بود مراسم از ساعت هشت الی یازده .مهمون ها کم کم می رسیدن رفتم اتاقم دوش بیست دقیقه ای
گرفتم موهام رو سشوار کردم ارایش مالیم کردم به موهام حالت دادم لباسم رو پوشیدم بعد ساپورت مشکی با کفش مشکی
روسری رو سر کردم که تقه ای به در خورد با گفتن بفرمایید مادرم در رو باز کرد اومد داخل اتاق از دیدن من مات شد بعداز
چند ثانیه اشک به چشمهاش اومد بغلم کرد و گفت :عزیزم مثل ماه شدی انشالله خوشبخت شی.
مامانم خوشگل شده بود با کت وشلوار کرمی ارایش ملیح رو به مامان گفتم :مامان جون تو هم خوشگل شدی .مرسی مامانی
با مامان رفتیم پذیرایی نصف مهمون ها اومده بودند رفتم خوش امد گفتم اومدم کنار شیوا نشستم اونم لباس صورتی پوشیده
بود که خیلی خوشگلش کرده بود.
بعداز اومدن همه مهمون ها از جمله دایی ها ،عموها،عمه ها ،خاله ها و دایی و عمو و عمه و خاله های ابراهیم حاج اقا وارد
مجلس شد ُ
من ابراهیم نشستیم روی صندلی ابراهیم اینا گل اورده بودند با انگشتر .حاج اقا صیغه موقت رو جاری کرد:
لومة َع َلی ْال َم ْهر َ
َم َّت ْع ُت ُم َو ِّک َلتي ل َن ْفسي في ْال ُم َّدة ْال َم ْع َ
الم ْعلوم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ
-ق ِبلت
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َ ْ ُ
ابراهیم :ق ِبلت
عاقد :انشالله خوشبخت بشین مدت صیغه ده روزه است.
بعداز خواندن صیغه ابراهیم انگشتر تک نگین به دستم کرد خیلی خوشگل بود ازش تشکر کردم حالم قابل توصیف نبود بیش
از اندازه خوشحال بودم .همه اومدند تبریک گفتند بچه ها رفتند وسط مشغول رقص شدند ابراهیم زیر گوشم گفت :خیلی
خوشحالم به هم رسیدیم
منم عزیزم.حس فوق العاده ای داشتم خیلی خیلی خوشحال بودم بعداز سه سال به عشقم رسیدم مراسم کم کم به پایان رسید به هیچ
چیز دست نزدیم حتی نگاهی به گوشیم ننداختم رفتم اتاقم لباسام رو عوض کردم روی تخت دراز کشیدم به انگشترم بوسه زدم
با خستگی خوابم برد.
صبح از خواب بیدار شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم رفتم پذیرایی به مامان وبابا و شیوا و رضا داداشم سالم کردم
امروز خیلی کار داشتیم صبحانه رو خوردم ظرف هارو شستم بعداز خوردن چایی به پذیرایی برگشتم جارو برقی رو به برق زدم
خونه رو جارو کشیدم .یه نیم ساعت جارو زدن خونه طول کشید بعد میز هارو دستمال کشیدم اشپزخونه رو مرتب کردم برگشتم
اتاقم ،اتاقم رو مرتب کردم اتاق پر بود از گرد و غبار تمیز کردم به ساعت نگاه کردم ساعت سه شده بود رفتم اشپزخونه ناهارم رو
خوردم دوباره برگشتم اتاقم نگاهی به گوشی کردم از هیچکس خبری نبود با خستگی خوابم برد.
ساعت شش بلند شدم نگاهی به واتساپ انداختم ابراهیم پیام داده بود :سالم گلم نیستی؟
 سالم عشقم خونه رو مرتب کردم خسته بودم خوابیده بودم.ابراهیم :خسته نباشی عزیزم.
 سالمت باشی ،چه خبرا؟ابراهیم :سالمتی.
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 شکر .انقدر خوشحالم که قابل توصیف کردن نیست.ابراهیم :منم عزیزم خیلی خوشحالم عالم دیگهای داره به عشقت برسی.
 اره واقعا خدا همه ی عاشقان رو بهم برسونه.ابراهیم :الهی امین .عزیزم کی بریم برای آزمایش خون؟
 فردا یا پس فردا.ابراهیم :فردا باید بریم از دفتر .معارفه برای آزمایش بگیریم دوشنبه هم می ریم آزمایش خون.
 باشه.رفتم پذیرایی تازگیها حس بویاییم ضعیف شده بود می ترسیدم کرونا باشه شیوا و رضا هم همین طور بودن .رفتم اشپزخونه تا
شام بزارم برنج با سیب زمینی گذاشتم برگشتم پذیرایی نشستم روی مبل شیوا هم اومد کنارم نشست مشغول حرف زدن
شدیم.
 عزیزم چه خبرا دوست پسر نداری؟شیوا :تو این وضع دوست پسر میخوام چی کار؟
 اره واال راست میگی درست هات چطور پیش میره؟شیوا :خوبه خواهری دانش اموزام دخترای خوبین اصال اذیتم نمی کنن وضعیت درس دادن منم خوبه.
 -شکر.

108

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

شیوا :از اقا ابراهیم چه خبر؟
 سالمتی ،سالم می رسونه.شیوا :سالمت باشه.
 مرسی عزیزم.مامان تو آشپزخونه وسایل شام رو اماده می کرد .رفتم در رو باز کردم بابا اینا اومدند داخل با شیوا سالم دادیم .رفتیم آشپزخونه
نشستیم سر میز بابا اینا اومدند تو جک تعریف میکردم همه از خنده چشمهاشون قرمز شده بود.

امروز قرار بود بریم برای مراسم عقد عکس سه در چهار بندازیم نگاهی به گوشیم انداختم دیدم عشقم پیام داده :سالم ،گل
نازم خوبی؟ اگه حاضری بیا پایین.
 سالم سرورم بیا خونه بریم.ابراهیم :نه عزیزم مزاحم نمی شم بیرون منتظرم.
 باشه بعداز ده دقیقه پایینم.مانتو کرمی با شلوار کرمی روسری زرشکی پوشیدم ماسکم رو زدم رفتم حیاط کفش هام رو پوشیدم از خونه خارج شدم دیدم
ابراهیم به ماشین تکیه داده بلوز چهار خونه ای با شلوار سیاه پوشیده بود رفتم نزدیک بهم دیگه دست دادیم نشستیم داخل
ماشین هوا سرد شده بود دستهام رو فوت می کردم ابراهیم بخاری ماشین رو روشن کرد
 سالم عزیزم خوبی؟ابراهیم :سالم خانوم گلم مرسی خوبم از وقتی به تو رسیدم خیلی خوبم.
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 عزیزم این ماشین رو تازه خریدی؟ابراهیم :نه گلم ماشین بابام.
بعد از یک ساعت به محل مورد نظر رسیدیم رفتیم داخل مغازه عکاس اومد پیشمون به صندلی اشاره کرد اول از من عکس
گرفت بعد از ابراهیم بعداز انداختن عکس هارو تحویل گرفتیم بعدازپرداخت هزینه از مغازه خارج شدیم .در راه نگاهی به مغازه
ها انداختم به خاطر محدودیت کرونا مغازه ها دو هفته تعطیل بودند بازار هم همه ی مغازه ها تعطیل بود .یه دوری تو خیابون
ها زدیم ابراهیم ماشین رو جلوی کافی شاپ نگه داشت بدون اینکه چیزی بگه رفت داخل مغازه دیدم با دوتا هات چاکلت
برگشت تو این هوای سرد خیلی می چسبید نوشست توی ماشین ،یکیش رو گرفت طرف گفت :خانومم بخور گرم شی از
دستش گرفتم و تشکر کردم شروع به خوردن هات چاکلت کردم خیلی چسبید .بعد ابراهیم من رو به خونه رسوند هرچی اسرار
کردم نیومد خونه .عکاسه گفت بعداز سه روز بیاین عکس هارو تحویل بگیرین .رفتم اتاقم لباسام رو عوض کردم برگشتم
پذیرایی با براهیم خیلی خوش گذشته بود.
نشستم روی مبل مامان اومد کنارم نشست.
مامان :عزیزم عکس گرفتین؟
 اره مامانی گرفتیم.مامان :خداروشکر نگفت کی تحویل بگیرین؟
 بعداز انداختن تحویل دادند.مامان :خوشبخت شی عزیزم.
 مرسی مامان جون.به شیوا نگاهی انداختم به نظر ناراحت می رسید رفتم کنارش ازش پرسیدم:
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عزیزم چرا ناراحتی؟
شیوا :به خاطر ازدواج کردن تو با رفتن تو من تنها می شم.
بغلش کردم و گفتم :نه عزیزم فعال دوران نامزدی هست .وقتی هم رفتم خونه بخت میای خونمون قدمت رو چشمم.
شیوا :باشه خواهری .شد
 پاشو اهنگ بزار باهم برقصیم.شیوا :باشه.
اهنگ شادی گذاشت یه کم رقصیدیم روحیمون باز شد .با کارهای عقد وقت نمی کردم نگاهی به گوشیم بندازم فقط شب ها با
ابراهیم ح رف می زدم مریم پیام می داد ازش شرمنده بودم که نمی تونم زود زود جوابش رو بدم به خودشم گفتم داشت راجب
عشقمون رمان می نوشت وقایع رو از من می پرسید.
بعداز خوردن شام با گفتن شب به خیر رفتم اتاقم نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام داده بود:
سالم گلم خوبی؟
 سالم عزیزم خوبم تو چطوری؟مریم :منم بد نیستم ،چرا پیام هارو دیرسین می کنی؟ شبم دیر جواب می دی؟
 حتما اونم دلیلی داره.مریم :می دونم با ابراهیم حرف می زنی.
 -بله.
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مریم :ببین چقدر حرف دارین تموم نمی شه.
 اگه قرار باشه تموم شه چرا یه زندگی رو شروع می کنیم.مریم :خیلی هم خوب ادم حرف بزنه حرف زیاد است.
 اره بابا.مریم :مثال در مورد اینده حرف می زنین؟
 در مورد همه جیز.مریم :اگه کرونا نبود قشنگ خرید می کردین.
 بله .رمان رو تا مراسم عقد بنویس بقیه اش طوالنی میشه.مریم :می خواستم بچه هات رو بغلت بگیری.
 اونوقت از خودت می نویسی.مریم :اره راست میگی تا مراسم عقد می نویسم.
بعداز صحبت کردن با مریم رفتم پی وی ابراهیم:
سالم عشق الهام ،خوبی؟
ابراهیم :سالم خانومی مگه میشه تو رو داشته باشم و خوب نباشم.
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 چه خبرا؟ابراهیم :سالمتی.
 شکر.ابراهیم :چه کار می کنی گلم؟
 دارم با تو حرف می زنم.ابراهیم :عزیزم دوست داری بعداز چند سال بچه دار بشیم؟
 بعداز یک سال ،می خوام از باهم بودنمون لذت ببریم.ابراهیم :باشه عزیزم هرچی تو بگی.
 کارهات چطور پیش میره از حقوقش راضی هستی؟ابراهیم :بله خوبه خداروشکر.
 شکر .قراره فردا بریم از دفتر معارفه بگیریم برای ازمایش خون؟ابراهیم :باشه گلم صبح اماده باش میام دنبالت فقط می ریم ازمایش خون من به پاکی تو ایمان دارم.
 باشه عزیزم حاضر میشم تک بنداز بیام.ابراهیم :باشه گلی.
 -برای عقد خیلی هیجان دارم.
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ابراهیم :منم همین طور.
 کاش کرونا نبود راحت خریدامون رو می کردیم.ابراهیم :راست می گی چه میشه کرد بعداز دو عفته خریدامون رو می کنیم.
 باشه عشقم.ابراهیم :شب به خیر جان جانانم.
 شب به خیر نفسم.صبح با صدای زنگ گوشیم بلد شدم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم بود جواب دادم :سالم.
ابراهیم :سالم بر خانوم خوابالوی خودم من تا نیم ساعت دیگه اونجام.
 باشه عزیزم.بلند شدم با عجله دست و صورتم رو شستم صبحانه ام روخوردم سریع اماده شدم که ابراهیم زنگ زد
ابراهیم :بیا پایین عزیزم.
 باشه اومدم.رفتم بیرون سالم کردم نشستم داخل ماشین با اعالن واتساپ نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام دادخ بود:
سالم گلم خوبی؟

114

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

 سالم مریم جان ممنون تو خوبی؟مریم :عزیزم تو عقد انگشتر می ندازن؟
 بیرونم بعدا می حرفیم.مریم :منم خوبم ازمایش رفتین؟
 نظر خودت چیه تو عقد انگشتر میندازن دیگه .برای ازمایش فردا پس فردا می ریم.مریم :پس مزاحمت نمیشم.
 مراحمی عزیز.گوشی رو خاموش کردم داخل کیفم گذاشتم زشت بود جلوی ابراهیم با گوشی بازی کنم .رفتیم دفتر مورد نظر معارفه رو
گرفتیم اومدیم بیرون ابراهیم دستم رو گرفت گذاشت رو دنده دست خودش رو هم گذاشت رو دستم هیجان به قلبم سرازیر شد
به هم نگاهی انداختیم لبخند زدیم .اهنگ شادی گذاشت منم رقصیدم ابراهیم غش کرده بود از خنده من رو رسوند خونمون
کارداشت رفت دنبال کاراش .آیفون رو زدم مامان در رو باز کرد رفتم خونه لباسام رو عوض کردم ،پنجره هارو شستم از خستگی
روی مبل نشستم مامان برام چایی اورد ازش تشکر کردم نوشیدم نگاهی به گوشیم انداختم با سیلی از پیام از طرف مریم
مواجه شدم.
مریم :عزیزم ویس بده صدات رو بشنوم.
 عزیزم سرما زده صدام در نمیاد.مریم :عیب نداره.
 -فردا می دم.االن باخودت میگی ابن الهام چقدر بی معرفته؟
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مریم :چرا؟
 چون که از ده پیام دو یا سه تاش رو جواب می دم وقت نمیکنم به گوشی نگاهی بندازم رفته بودیم کاغذ بخریم برایآزمایش.
مریم :عیب نداره بعدا جواب میدی چه کاغذی؟
 معرفی نامه.مریم :از کجا؟
 از دفتر ....مریم :فردا می رین آزمایش؟
 بلهمریم :برای خرید چه کار میکنین؟
 انشالله که مغازه ها باز بشن وگرنه چاره ای نیست می مونه.مریم :اره یه کم موقعیت بدیه.
 یه کم نه زیاد!گوشی رو خاموش کردم گذاشتم روی میز تلوزیون رو روشن کردم به سریالی که می داد نگاه کردم.
مامان :عزیزم معرفی نامه گرفتین؟
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 اره مامان جون گرفتیم.مامان :به سالمتی انشالله.
 مرسی مامان جونی.مامان :اوضاع بد کرونا نمی تونیم بریم خرید همه جا تعطیله.
 عیب نداره مامان خودت رو ناراحت نکن بعداز باز شدن مغازه ها می ریم می خریم.مامان :هرجور صالحه عزیزم.
صدای در اومد رفتم در رو باز کردم بابا و داداش بودند سالم کردم .رفتم اتاق شیوا تقه ای زدم و گفتم :عزیزم میشه بیام تو؟
شیوا :اره خواهری .بیا منمئ حوصله ام سر رفته.
رفتم داخل اتاق روی تخت نشستم
 بیا اسم و فامیل بازی کنیم.شیوا :باشه.پ
رفت دو تا خودکاد و کاغذ و کتاب از کمدش او رد مشغول بازی کردن شدیم یک ساعتی بازیمون طول کشید اخرش شیوا برنده
شد با صدا ردن مامان برای شام رفتیم پذیرایی در سکوت شاممون رو خوردیم بعداز شام به داداش گفتم :میایی منچ بازی
کنیم؟
داداش :اره.
بازی رو تو گوشیم پلی کردم شیوا اومد سه تایی بازی کردیم.
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نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم پیام داده بود :عزیزم بریم محضر هارو ببینیم هر کدوم رو که پسندیدی بریم اونجا.
 باشه عزیزم.ابراهیم :میخوام سیر بخرم ترشی سیر بذاری دوست دارم.
 باشه وقتی رفتیم خونه خودمون میخری درست میکنم.صبح با صدای زنگ گوشیم بلند شدم نگاهی کردم دیدم ابراهیم پیام داده :سالم ،عزیزم تا نیم ساعت دیگه آماده باش دارم
میام.
 باشه عزیزم.رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم لباسهام رو عوض کردم با تک زنگ ابراهیم از خونه خارج شدم نشستم توی ماشین
بهم سالم دادیم .خیلی استرس داشتم .بعداز نیم ساعت به آزمایشگاه رسیدیم معرفی نامه رو دادیم به منشی به اتاقی
راهنمایی کرد .اول من رفتم پرستار ازم خون گرفت پنبه رو گذاشت روی خون بعد ابراهیم اومد بعداز آزمایش گفتن جوابش تا
دوساعت دیگه اماده میشه.
ابراهیم :نظرت چیه بریم صبحانه بخوریم؟
 باشه عشقم بریم.ابراهیم :بریم کله پاچه بخوریم؟
 باشه.راه افتاد سمت کله پاچه فروشی تو سکوت صبحانه مون رو خوردیم .انگار براهیم هم استرس داشت چاییمون رو خوردیم دوباره
رفتیم آزمایشگاه جواب آزمایش رو گرفتیم جوابش خوب بود .من رو رسوند خونمون این روز ها کارش زیاد شده بود ازش تشکر
ک ردم دستش رو بوسیدم به روم لبخند که اندازه دنیا واسم ارزش داشت .از ماشین پیاده شدم رفتم خونه به اتاقم رفتم لباسهام
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رو با بلوز خرگوشی با شلوار ساده کرمی عوض کردم گوشیم ر از کیفم برداشتم به پذیرایی رفتم .یه کم با مریم حرف زدم زیاد
پیام می داد هر کدوم رو که میتونستم جواب میدادم.
با صدای بلند شیوا رو صدا زدم :شیوا؟!
شیوا :بله خواهری.
 بیا بریم حیاط رو تمیز کنیم.شیوا :باشه پنج دقیقهای اومدم.
رفتیم حیاط من شلنگ رو گرفتم شیوا جارو کشید من آب گرفتم حیاط از تمیزی برق میزد .جارو گذاشتم کناری شیوا اومد
باهم رفتیم خونه از خستگی روی مبل ولو شدیم مامان سرش درد می کرد خوابید بود.
 شیوا پاشو برو چایی دم کن بیار بخوریم.با کلی اصرار بلند شد .بعداز نیم ساعت با چایی اومد نشست روی مبل چایی رو فوت کردم تا سرد شه بعد نوشیدم .رفتم داخل
اشپزخونه مشغول تدارک ناهار شدم قرمه سبزی گذاشتم .بابا اینا اومد مشغول خوردن ناهار شدیم .بعداز خوردن ناهار ظرف
هارو شستم به اتاقم رفتم یه کم با گوشی گیم بازی کردم بعد خوابیدم.
ساعت شش بلند شدم دو ساعتی خوابیده بودم دست وصورتم رو شستم رفتم پذیرایی مامان بافتنی میبافت هرچی به من
آموزش می داد یاد نمیگرفتم .برای فرهاد جلیقه می بافت خوشگل شده بود .چایی رو آوردم سه تایی خوردیم یه کم باشیوا
بازی کردم ،تلوزیون رو روشن کردم مشغول دیدن سریال عشق حرف حالیش نمیشه شدم.
مامان برای شام کوفته گذاشته بود .بابا اینا اومدند سالم دادم جواب سالمم رو دادند .رفتیم آشپزخونه مشغول خوردن شام
شدیم از داداش پرسیدم :داداش خوبی؟
داداش :آره خواهری خوبم.
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 چه خبرا؟داداش رضا :سالمتی.
 در شرف ازدواج نیستی؟داداش رضا :نه فعال.کار ریخته سرم کارام سبک شه شاید به فکر ازدواج افتادم.
 انشالله که سبک میشه.داداش رضا :مرسی خواهری.
چایی رو ریختم بردم پذیرایی کنار خانواده مشغول نوشیدن شدیم و به تلوزیون نگاه کردیم امار کرونا لحظه به لحظه بیشتر
میشد و اوضاع خطرناک تر.
***
مامان گفت :دخترم به ابراهیم زنگ بزن بیاد ناهار.
منم خوشحال به ابراهیم زنگ زدم ،بعداز دو بوق برداشت :جانم خانومم.
 عشقم واسه ناهار بیا اینجا.ابراهیم :باشه عزیزم میام.
 پس میبینمت.رفتم آشپزخونه برای ناهار جوجه کباب گذاشتم ساالد هم اماده کردم چون ابراهیم ژله دوست داشت ژله هم درست کردم
گذاشتم یخچال تا ببنده .رفتم اتاقم دوش یک ربعه گرفتم موهام رو لخت کردم آرایش مالیم کردم با زنگ در هیجان زده رفتم به
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استقبال عشقم در رو باز کردم سالم و احوال پرسی کردیم اومد داخل خونه با مامان وشیوا سالم واحوال پرسی کرد .االن مامان
ابراهیم رو مثل پسرش می دونست.
سفره رو چیدیم از یخچال ترشی سیر و ساالد رو درآوردم .ابراهیم با دیدن ترشی سیر چشمهاش برق ز .مشغول خوردن ناهار
شدیم بعد از تموم شدن ابراهیم تشکر کرد .مامان بهم اشاره کرد یعنی ابراهیم رو تنها نذارم ژله رو از یخچال در آوردم بردم
پذیرایی کنار ابراهیم نشستم .خیلی خوشحال بودم پیشم بود .بعداز پنج دقیقه شیوا چایی اورد ابراهیم با تشکر برداشت .چون
خیلی کارداشت بعداز خوردن چایی یه کمی نشست بعد بلند شد خداحافظی کرد تا دم در بدرقه اش کردم .صداش زدم:
ابراهیم.
برگشت :جانم؟
دستش رو باعشق بوسیدم اونم خندید و رفت .انگار شارژ شده بودم استکان هارو شستم رفتم اتاقم یه کم با مریم حرف زدم بعد
خوابیدم.
با اعالن واتساپ بیدار شدم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم بود.
 عزیزم به خاطر ناهار ممنون زحمت دادم. نه عزیزم چه زحمتی ،تو مراحمی.ابراهیم :بازم ممنون.
 خواهش میکنم.صبح از خواب بلند شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم موهام رو شونه کردم رفتم آشپزخونه میز صبحانه رو اماده
کردم بعد همه اومدن مشغول خوردن صبحانه شدیم .برای مریم ویس فرستادم یه کم با مریم صبحت کردم تو ویس گفتم سالم
گلم خوبی چی بگم عزیزم؟
مریم :هرچی عشقت برسه.
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 فکر کردم سرما خوردم حس بویاییم ضعیف شده فکر میکنم کرونا برای همون فعال حرف ندارم.مریم :خدا نکنه دختر .و استیکر خنده گذاشته بود.
 واال راست میگم.مریم :آخه قبال گفتی رفتی دکتر گفت چیزی نیست.
اره اکسیژن گرفت گفت نرماله.
مریم :پس نترس.
 از دکتر پرسیدیم گفت اگه کرونا باشه الاقل دوهفته قرنطینه ای.مریم :گفتی نرمال آخه.
تو خونه شیوا و داداش هم بویاییشون ضعیفه ،گفتم اکسیژن.
مریم :میگم ساعت یک با من بحرف شب با ابراهیم .مواظب باش دیگه.
 مواظبیم عزیزم.مریم :عزیزم میگم اگه کرونا داشته باشی عقد میمونه دیگه نه؟ میگی عروسی رو ننویس طوالنی میشه االن عقدت طوالنی
میشه.
 عقد بعداز تعطیالت تا اون وقت صبر میکنم ،انشالله طوالنی نمیشه.مریم :نوزده مرداد میشه؟
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با تعجب نوشتم نوزدهم مرداد صبح به خیر.
مریم :ایوای ببخشید اشتباه گفتم نوزدهم آذر.
 آره صیغمون تا اون موقع است.مریم :به سالمتی گلم.
 مرسی عزیزم انشالله قسمت تو.مریم :برم چیزی یادم اومد بیام بپرسم.
 باشه.مریم :مرسی عزیزم که به سواالم جواب میدی.
 وظیفمه عزیزممریم :مرسی .درسته بعضی وقت ها دیر جواب میدی ولی عادت کردم
بابت دیر جواب دادنم ببخش.
مریم :عزیزم میدونم دیگه با ابراهیم حرف زیاد داری.
وقت نیست حرف زیاده.
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تا ساعت یازده شب حرف زدیم بعد گوشی رو خاموش کردم گذاشتم روی میز .رفتم اشپزخونه چایی ریختم اوردم با خانواده
خوردیم .شب به خیر به خانواده گفتم رفتم به اتاقم .به ابراهیم پیام دادم عشقم حوصله ندارم فردا حرف می زنیم .خوابیدم.
ساعت یازده با صدای گوشیم بلند شدم ابراهیم بود وصل کردم.
 سالم عزیزم صبحت به خیر. سالم آقایی صبح توهم به خیرابراهیم :عزیزم یک ساعت دیگه آماده باش بیام بریم گردش.
 باشه عزیزم.رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم رفتم اشپزخونه سالم دادم مشغول خوردن صبحانه شدم به مامان گفتم با ابراهیم
داریم می ریم بیرون .رفتم اتاقم مانتو و شلوارم رو پوشیدم ماسکم رو زدم روسریم رو سر کردم چون هوا سرد بود کالهم رو
گذاشتم کاپشنم رو پوشیدم رفتم حیاط با تک زنگ ابراهیم رفتم بیرون سوار ماشین شدم سالم دادم با خوشرویی جوابم رو داد.
 عزیزم کجا می ریم؟ابراهیم :داریم می ریم حلقه ات رو اندازه اش رو کوچیک کنیم.
رفتیم طال فروشی بعداز کوچیک کردن حلقهام خوب به دستم اومد .بعداز اون رفتیم ابراهیم گفت میریم باقال فروشی.
 به به تو این سرما میچسبه.برف هم نمنم میبارید.
رسیدیم به مغازه باقال فروشی دو بشقاب باقال آوردن با اب پخله من به باقال ام فلفل زدم ابراهیم هم سرکه خیلی چسبید بعد یه
کم با ماشین دور زدیم تو راه لبو میفروختن به ابراهیم گفتم نگه دار لبو بگیر بخوریم.
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ابراهیم :ای به چشم.
پیاده شد رفت یه ظرف پر کرد آورد خوردیم خیلی خوشمزه بود و کنار ابراهیم چسبید .آهنگ شادی گذاشت منم ادا
درمیاوردم ابراهیم هم می خندید .برای ناهار رفتیم رستوران بختیاری با نوشابه سفارش دادیم .تو سکوت ناهارمون رو خوردیم
ابراهیم هزینه رو پرداخت کرد رفتیم بیرون پیاده روی کردیم ابراهیم دستم رو گرفت زیر برف قدم زدیم فضا خیلی عاشقانه بود
خیلی بهم خوش گذشته بود بعداز یه ساعت قدم زدن من رو رسوند خونهامون ازش به خاطر این روز زیبا تشکر کردم .رفتم
خونه لباس هام رو عوض کردم نگاهی به گوشیم وردم یه کم با مریم حرف زدم چه اتفاقی بینمون افتاد رو پرسیده بود منم
گفتم.

صبح ساعت ده بلند شدم رفتم آشپزخونه .صبحانه رو اماده کردم مامان اینارو صدا کردم اومدن صبحانه رو خوردیم .بعد ظرف
هارو شستم آشپزخونه رو تمیز کردم کمدهارو دستمال کشیدم گاز و هود رو تمیز کردم .بعد خونه رو جارو کردم کاشی هارو تمیز
کردم میز هارو دستمال کشیدم تلوزیون رو دستمال کشیدم از خستگی روی مبل نشستم شیوا برام چایی اورد تشکر کردم با
ولع خوردم.
نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام داده بود.
سالم گلم خوبی؟
 سالم عزیزم خوبی.مریم :مرسی گلم خوبم ،چه خبرا؟
 سالمتی عزیزم.مریم :اولین هفته صیغه تون مبارک.
 -مرسی عزیزم.
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مریم :یهویی بوده دلم برات تنگ شد.
 عزیزم دل به دل راه داره.وبراش یهویی فرستادم بعداز یه دقیقه مریم هم یهویی فرستاد .رفتم پذیرایی تلوزیون رو روشن کردم مشغول دیدن شدم بعداز
یک ساعت با اعالن واتساپ گوشی رو دستم گرفتم دیدم ابراهیم پیام داده:
 سالم عشقم خوبی؟ سالم عزیزم خوبم ،تو چطوری؟ابراهیم :مرسی گلم منم خوبم.
 شکر ،چه خبرا؟ابراهیم :سالمتی رو تخت دراز کشیدم دارم با تو حرف میزنم.
 مگه سرکار نمیری؟ابراهیم :فعال مغازه هارو بستن هروقت باز شد میرم.
تازگیها تو مغازه مانتو فروشی شروع به کار کرده بود.
 حوصله ات سر نمیره تو خونه؟ابراهیم :وقتی خانوم گلی مثل تو داشته باشم چرا حوصلهام سر بره.
 -لطف داری عزیزم.
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ابراهیم :حقیقت رو گفتم.
 در هر جان بدهم پا به خطر ها بنهماز سر و سامان برهم لب تر کن
به همان شیوه که با ناز رساندی
تو بیا اتش قلب من رو بیشتر کن.
ابراهیم :عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را
 از تو دارم همه خوشبختی اقبالم را.ابراهیم :به کدام شیوه به تو شرح دهم حالم را
 تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را.ابراهیم :انقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است
 به تو جان می دهم این قید بدون شرط است.ابراهیم :غیر تو هیچ کسی پیله ی من را نشکست
غیر تو هیچ کسی دور من انگاری نیست
غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست
تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست.
 -من که بیمار توام عاشق شیدایه توام
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ازمن خسته پرستاری کن
ابراهیم :هر دعایی بکنم حاجت دلخواه تویی
که همه کاره ی قلبم امادم کاری کن.
 عاشقت هستم این عشق گرفت عالم رااز تو دارم همه خوشبختی اقبالم را.
مشاعرمون خوب بود این اهنگ وصف حالمون بود از بابک جهان بخش حتما گوش کنید .با صدای در به خودم اومدم رفتم در
رو باز کردم کردم بابا اینا بودن سالم کردم و گونه اشون رو بوسیدم .شام تو سکوت خوردیم بعد بلند شدم چایی رو دم کردم بعد
به کمک شیوا سفره رو جمع کردیم ظرفهارو شستیم رفتیم پذیرایی بابا داشت اخبار نگاه میکرد .داداش با گوشی بازی
میکرد مامانم به اخبار نگاه میکرد نگاهی به گوشیم انداختم از هیچکس خبری نبود.
شیوا چایی آورد خوردیم یه کم با بابام شوخی کردم قلقلکش دادم یه کم خندیدیم .بعداز شب به خیر به اتاقم تو گوشیم بازی
پلی کردم یه بازی کردم از ابراهیم خبری نبود فقط براش ساعت عاشقی فرستادم بعد گفتم شب به خیر عزیزم .بعد خوابیدم.
صبح با االرم گوشیم بلند شدم نگاهی به ساعت انداختم یازده بود رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم بعد رفتم آشپزخونه
مامان اینا داشتند صبحانه میخوردند با صدای بلند سالم کردم :سالم.
مامان :سالم دخترم صبحت به خیر.
شیوا :سالم خواهری صبح قشنگت به خیر.
 صبح شما هم به خیر.مشغول خوردن صبحانه شدم بعداز تموم شدن صبحانه ظرف هارو شستم چاییم رو نوشیدم که اسم عشقم روی گوشیم اومد
برداشتم دکمه وصل رو زدم

128

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

سالم عزیزم خوبی؟
ابراهیم :سالم عشقم مرسی خوبم توچطوری؟
 مرسی خوبم .کاری داشتی زنگ زدی؟ابراهیم :بیا بریم یه دوری بزنیم.
 باشه عزیزم بعداز یک ساعت بیا.ابراهیم :چشم نفسم.
خونه رو تمیز کردم رو به مامان گفتم:
مامان دارم می رم با ابراهیم بیرون.
مامان :باشه دخترم ،خوش بگذره.
رفتم اتاقم مانتو سرمه ای با شلوار سیاه پوشیدم آرایش مالیم کردم ماسکم رو زدم شال زرشکیم رو سر کردم روی تخت نشستم
منتظر ابراهیم شدم .بعداز ده دقیقه تک انداخت با گفتن خداحافظ به مامانم ازخونه خارج شدم .نشستم توی ماشین به
ابراهیم با خوشحالی سالم دادم .اونم با خوشرویی جوابم رو داد کنارش خیلی خوشحال بودم.
از جیب کاپشنش کاکائو مورد عالقهام رو در آورد خیلی ذوق زده شدم دستش رو گرفتم محکم بوسیدم اونم فقط می خندید از
خنده هاش عشق می کردم وقتی می خندید خیلی جذاب می شد .کاکائو رو باز کردم خیلی وقت بود نخورده بودم یه کمی به
ابراهیم دادم بقیه اش رو خودم خوردم بعد از تموم شدن کاکائو برام ابنبات چوبی دا عاشق این ابنباتا بودم با ولع شروع به
خوردن کردم ابراهیم یک دستش رو گذاشته بود بیرون با یک دستش رانندگی می کرد این ژستش رو دوست داشتم توی
ترافیک گیر کردیم.

129

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

 عزیزم داریم کجا می ریم؟ابراهیم :کافی شاپ.
 به به دستت درد نکنه عزیزم.ابراهیم :این حرفا چیه الهام.
یه کم ترافیک روون شد اهنگ شادی گذاشتم مشغول خوندن شدم .بعداز یک ساعت به کافی شاپ مورد نظر رسیدیم نشستیم
پشت میز من هوس معجون کرده بودم معجون سفارش دادم ابراهیمم معجون سفارش داد با شیرموز رو به ابراهیم گفتم:
عزیزم چه خبرا؟
ابراهیم :سالمتی گلم خبر خاصی نیست.
 شکر ،االن تو این وضع سالمتی خیلی مهمه.گارسون سفارش هامون رو اورد تو این هوای سرد خیلی چسبید بعداز تموم شدن از ابراهیم تشکر کردم اونم با لبخند گفت:
نوش جان.
دستم رو گرفت به سمت ماشین حرکت کردیم نشستیم تو ماشین ابراهیم زود بخاری ماشین رو روشن کرد یکی دو ساعتی توی
خی ابون دور زدیم خیلی چسبید بعد من رو به خونمون رسوند هرچی اسرار کردم بیاد خونه قبول نکرد .با خداحافظی از ماشین
پیاده شدم .رفتم اتاقم لباسهام رو عوض کردم رفتم پذیرایی کنار شیوا رو مبل نشستم مشغول دیدن تلوزیون شدیم بعداز تموم
شدن سریال شیوا بلند شد اهنگ شادی گذاشت مشغول رقصیدن شدیم مامان هم برامون دست می زد .یک ساعتی خوب
رقصیدیم بعد نفس نفس زنون روی مبل نشستیم نمی دونم چی شدم حوصلم سر رفت دلیلش رو ندونستم.
رفتم آشپزخونه تا ناهار رو بزارم از مامان پرسیدم چی بزارم گفت کوکو سبزی مواد کوکو سبزی رو آماده کردم که شامل تره،
گشنیز ،جعفری ،شویدکه خوردشدشون داخل یخچال بود بعد تخم مرغ رو اضافه کردم بعد نمک ،زردچوبه ،فلفل سیاه و سیب
زمینی رو خورد کردم داخل مواد ریختم داخل تابه یه کمی روغن ریختم کوکو رو ریختم توش بعداز یک ربع یک طرفش سرخ
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شد بعد طرف بعدش رو سرخ کردم گاز رو خاموش کردم ،از یخچال گوجه و خیار شور رو در اوردم خورد کردم دوباره گذاشتم
داخل یخچال سفره رو انداختم بعد بشقاب هارو گذاشتم لیوان ها ،پارچ اب ،سبزی بعد کوکو رو گذاشتم وسط با صدای زنگ
در شیوا رفت در رو باز کرد بابا اینا اومدن سالم دادم بعداز شستن دست هاشون سر سفره نشستن تو سکوت ناهارمون رو
خوردیم.
اصال حوصله نداشتم نگاهی به گوشیم بندازم رفتم اتاقم از کتابخونه رمان افسون سبز رو برداشتم مشغول خوندن شدم بعد
چشمهام خسته شد و خوابم برد .وقتی از خواب بلند شدم سرم درد می کرد نگاهی به گوشیم انداخت ابراهیم پیام داده بود
عزیزم حاضر شو بریم حلقه عقدمون رو بخریم
 باشه عزیزم.دست و صورتم رو شستم مانتو و شلوارم رو پوشیدم ماسکم رو زدم روسری زرشکیم رو سرک کردم با تک زنگ ابراهیم رفتم بیرون
به مامان گفتم دارم با ابراهیم میرم حلقه بخرم .با گفتن به سالمت از خونه خارج شدم نشستم تو ماشین سالم کردم اونم
جوابم رو داد به سمت طال فروشی حرکت کرد .روز دوشنبه به دوستش سفارش داده بود تا برامون حلقه ی ست درست کنه
رفتیم مغازه دوستش حلقه ها اماده رومیز گذاشت حلقه ها یک ردیف نگین ریز داشت خیلی خوشگل بود هزینه اش رو
پرداخت کردیم رفتیم سمت ماشین ابراهیم ازم پرسید :عزیزم از حلقهها خوشت اومد؟
 اره عزیزم خیلی خوشگلن مرسی.ابراهیم :خواهش میکنم خانومم.
یه کم دور زدیم ابراهیم جوک تعریف می کرد از خنده مرده بودم .ولی سر دردم خوب نشده بود .من رو رسوند خونمون خودش
رفت .وارد خونه شدم سالم دادم شیوا و مامان گفت عزیزم بیار حلقه ات رو ببینیم .حلقه رو بهشون دادم تا نگاه کنند رفتم اتاقم
لباس هام رو با بلوز و شلوار ست عوض کردم برگشتم پذیرایی شیوا و مامان از حلقه ها خوششون اومده بود بهم تبریک گفتن.
شام آماده بود بابا اینا اومدن مشغول خوردن شام شدیم چایی رو دم کردم رفتم پذیرایی نشستم روی مبل نگاهی به گوشیم
انداختم دیدم مریم پیام داده :سالم عزیزم خوبی نیستی بیرونی؟ گفتم االن رفتی خونه اقا ابراهیم.
 -سالم گلم بد نیستم ،نه .رفته بودیم با ابراهیم حلقه بخریم گوشیم تو ماشین جا مونده بود پیام هات رو ندیدم.
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چون حوصله نداشتم به مریم گفتم حوصله ندارم بعدا حرف می زنیم .اونم قبول کرد .چاییم رو خوردم با گفتن شب به خیر به
اتاقم رفتم یه کم با ابراهیم حرف زدم بعد خوابیدم.
صبح با زنگ پیام گوشیم بلند شدم نگاهی به گوشیم انداختم .دیدم مریم نوشته الهام بعد استیکر ناراحت .فهمیدم چون دیروز
به پیاماش جواب ندادم ناراحته رفتم واتساپ تایپ کردم:
 سالم گلم خوبی؟مریم :چه عجب! مرسی عزیزم خوبم.
 ببخشید.مریم :حلقه خریدین؟
 بله.مریم :عکسش رو بفرست نگاه کنم.
 یه کم بعد میفرستم.مریم :باشه مرسی عزیزم.
از حلقهها عکس انداختم فرستادم.
 میخواستم شیک بیوفته.مریم :سته؟
 -بله.
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مریم :خیلی قشنگه.
 مرسی عزیز.مریم :بنداز دستت عکس بده.
 گیر دادی به دست من .موقع عقد عکس میندازم میفرستم نگاه کنی.مریم :دوست داری بعداز چند سال بچهدار بشی؟
 مونده به شرایط.مریم :انگار قبال گفته بودی یکسال بعد عروسی.
 نه االن مونده به شرایط.مریم :چطوری مثال؟
 من اونوقت بفهمم بچهام رو تو رفاه کامل بزرگ میکنم بچهدار میشم نمیخوام بچهام کم و کسری داشته باشه.مریم :حرف قشنگیه.
 توهم یادت باشه.گوشی رو گذاشتم کنار رفتم آشپزخونه به مامان و شیوا سالم کردم با خوشرویی جوابم رو دادند مشغول خوردن صبحانه شدم.
خونه رو تمیز کردم نشستم روی مبل تلوزیون رو روشن کردم مشغول دیدن تلوزیون شدم .برای عقدم تصمیم داشتم گل درست
کنم .رفتم اتاقم وسایل الزم رو آوردم که شامل فویل ،چسب ،رنگ مخصوص گل تخمک که وسط گل میزارن مشغول درست
کردن شدم .دوساعتی وقتم رو گرفت رز درست کردم وقتی سرم رو بلند کردم گردنم درد گرفت .رفتم آشپزخونه چایی واسه
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خودم ریختم مشغول نوشیدن شدم .بعد رفتم اتاقم یه کم گردنم رو ماساژ دادم تا از دردش کم شه ،روی تخت دراز کشیدم از
خستگی خوابم برد.
با صدای آالرم گوشیم بلند شدم دست و صورتم رو شستم رفتم پذیرایی شیوا اتاقش بود مامان تلوزیون تماشا میکرد روی مبل
نشستم نگاهی به گوشیم انداختم .خبری نبود گیم رو باز کردم مشغول بازی شدم.قرار بود فردا جای حلقه درست کنم که
شبیه قلب بودن اخر سر قلبها حلقه قرار میگرفت خیلی قشنگ بودن .با صدای زنگ در رفتم در رو باز کردم بابا اینا اومدن
داخل گونشون رو بوسیدم سالم دادم با خوشرویی جوابم رو دادند .رفتم اشپزخونه سفره رو چیدم که بابا ایناهم اومدن رو به
بابا گفتم:
بابا جون میشه برام پول بدی برم فردا وسایل گل سازی بخرم؟
بابا :باشه دخترم میدم.
مرسی بابایی ،خیلی دوست دارم.
بابا :منم دوست دارم عزیزم.
شام رو خوردیم چایی رو دم کردم رفتم پذیرایی نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام داده یه کم حرف زدیم در مورد اتفاقات روز
می گفتم تا تو رمان بنویسه .از ابراهیم خبری نبود ،شیوا چایی رو اورد چاییم رو نوشیدم با گفتن شب به خیر به اتاقم رفتم.
با اعالن واتساپ نگاهم رو به گوشیم دادم ابراهیم پیام داده بود :سالم عشقم خوبی؟
 سالم عزیزم خوبم تو چطوری؟ابراهیم :خوبم عزیزم
 شکر.ابراهیم :چه خبرا امروز،چه کارا کردی؟
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 برای مراسم عقد گل درست کردم انقدر خوشگل شد.ابراهیم :دست گلت درد نکنه.
 مرسی عزیزم ،از توچه خبر؟ابراهیم :منم ساعت شش از سر کار برگشتم بعد یه کم تلوزیون نگاه کردم یه کم از خستگی خوابیدم االنم دارم باتو حرف
میزنم.
 خسته نباشی عزیزدلم.ابراهیم :سالمت باشی نفسم.
یه کمم راجب مسایل خصوصی حرف زدیم با گفتن شب به خیر خوابیدم.
صبح ساعت ده بیدار شدم رفتم دست شویی دست و صورتم رو شستم موهام رو شونه زدم رفتم پذیرایی به مامان و شیوا سالم و
صبح گفتم
مامان :صبح توهم به خیر عزیزم.
شیوا :صبح توهم به خیر خواهری.
میز صبحانه رو چیدم مامان اینا اومدن مشغول خوردن صبحانه شدیم بعداز تموم کردن صبحانه چاییم رو خوردم ظرف هارو با
کمک شیوا شستم.
اشپزخونه رو شیوا تمیز کرد خونه رو من دوساعتی کار کردیم با زنگ گوشیم جواب دادم:
سالم ،عشقم خوبی؟
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ابراهیم :سالم عزیزم مرسی خوبم .تو چطوری؟
 خوبم عزیزم داشتم کار می کردم که زنگ زدی.ابراهیم :مزاحم کارت شدم؟
 نه عزیزم این چه حرفیه وقتی زنگ زدی کارم رو تموم کردم .میگم سه روز دیگه تولد داداشمه بریم براش کادو بگیریم؟ابراهیم :باشه عزیزم پس حاضر باش موقع اومد زنگ میزنم بیا بریم.
 باشه آقایی.رفتم اتاقم یه دوش بیست دقیقه گرفتم موهام رو خشک کردم شلوار کرمی مانتو کرمی پوشیدم روسری سفیدم رو انداختم خط
چشم و ریمل زدم ماسکم رو زدم گوشیم رو برداشتم منتظر زنگ زدن ابراهیم شدم .بعداز یه ربع با زنگ زدن ابراهیم رفتم از
خونه بیرون.
ابراهیم
از وقتی صیغه بینمون جاری شده بود عشقم بهش بیشتر شده بود الهام گفت سه روز دیگه تولد برادرشه داشتم حاضر میشدم
بریم کادو بخریم .بلوز سفید با شلوار سیاهم رو پوشیدم موهام رو شونه زدم ماسکم رو زدم با برداشتم گوشی از خونه خارج شدم
تا وقتی قرار بود ماشین بخرم بابا ماشینش رو در اختیارم گذاشته بود سوار ماشین شدم به سمت خونه عشقم حرکت کردم
بهش زنگ زدم منتظر شدم تا بیاد یعداز یک دقیقه اومد خیلی خوشگل شده بود روسری سفید بهش میاومد سوار ماشین
شد.
 سالم عزیزم.الهام :سالم اقایی.
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 بریم پاساژ ....؟الهام :بریم عزیزم .خداکنه مغازه ها باز باشن.
ماشین رو روشن کردم توراه تو ترافیک گیر کردیم دست الهام رو گرفتم تودستم وقتی دستش رو می گرفتم یه ارامش خاصی تو
دلم سرازیر می شد نگاهی به الهام کردم اونم من رو نگاه می کرد به روی هم لبخند زدیم .بعداز نیم ساعت به پاساژ رسیدیم سه
طبقه بود از طبقه اول شروع کردیم به گشت ولی مغازه ها بسته بود افراد کمی تو پاساژ بودن پسری نظرم رو جلب کرد انگار می
خواست نظر الهام رو جلب کنه چون زوم کرده بود به الهام ولی الهام متوجه پسره نبود خیلی اعصبانی شدم چرا باید نظر الهام
رو جلب کنه طوری که پسره متوجه بشه اشاره کردم اگه نره میرم به مشت و لگد می گیرمش بیچاره پسره ترسید و رفت دست
الهام رو گرفتم شروع به صحبت کردن کردم:
عزیزم چه خبرا؟
الهام :سالمتی عشقم.
 از این که با منی خوشحالی؟الهام :دستاتو که می گیرم یه حسی می گیرم انگار دنیا تو مشتمه.
 دست هایمان زیباترین بافتنی دنیاست.به طبقه دوم و سومم رفتیم ولی همه مغازه ها بسته بود از پاساژ خارج شدیم سوار ماشین شدیم.
 دوستم مغازه عطر فروشی داره بهش زنگ می زنم تا برمون یه دونه از بهترین عطراش رو بیاره.الهام :باشه عزیزم.
رسیدیم دم خونشون
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الهام :عشقم بیا بریم ناهار.
 نه عزیزم مزاحم نمیشم.الهام :نه عزیزم چه مزاحمتی تو مراحمی.
 اخه...الهام :اخه نداره اگه نیای قهر می کنما.
 باشه ماشین رو پارک کنم بیام.از ماشین پیاده شد جلوی در خونشون منتظر من ایستاد .ماشین رو پارک کردم رفتم پیش الهام زنگ خونه رو زد رفتیم داخل
خونه رفتیم پذیرایی به مامان جون و خواهر زنم سالم کردم روی مبل نشستم الهام رفت تا لباساش رو عوض کنه بعداز پنج
دقیقه با بلوز شلوار ست اومد رفت اشپزخونه مشغول تدارک ناهار شد وقتی ماکارونی رو داخل اب جوش انداخت فهمیدم
غذای مورد عالقه من رو درست می کنه  .بعداز چهل و پنج دقیقه رفتم اشپزخونه روی صندلی نشستم به حرکاتش خیره شدم
خیلی خوشحال بودم به عالیقه ام احترام می ذاشت سفره رو چید مامان جون و خواهر زنم اومدند مشغول خوردن ناهار شدیم
خیلی خوشمزه شده بود بعداز تموم کردن از الهام تشکر کردم با لبخند گفت نوش جان .بلند شد رفتیم پذیرایی نشستیم رو
مبل گوشیم رو برداشت مشغول بازی شد .وقتی درگیر بازی بود دستش رو بوسیدم گوشی رو گذاشت کنار خیره صورتم شد.
الهام :خدارو شکر می کنم بعد از این همه سختی به هم رسیدیم.
 منم عزیزم.شیوا چایی اورد خوردم بعد بلند شدم با خداحافظی از خونه خارج شدم الهام تا دم در اومد با گفتن خداحافظ عشقم در رو
بست سوار ماشین شدم به سمت خونه حرکت کردم.
الهام
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خیلی خوشحال بودم که ابراهیم رو برای ناهار نگه داشتم .بعداز رفتن ابراهیم ظرف هارو شستم بعد رفتم اتاقم روی تخت دراز
کشیدم و خوابیدم.
با صدای االرم گوشیم بلند شدم نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام داده بود :سالم گلم خوبی؟
 سالم جانم من خوبم توچطوری؟مریم :منم خوبم .چرا واتساپ رو از اخرین بازدید در نمیاری؟
 به دالیلی .ولی به خاطر تو از اخرین بازدید در میارم.مریم :مرسی که به حرفم گوش دادی.
 مرسی که هستی.مریم :چه حرف قشنگی.
براش استیکر بوس فرستادم.
یه راجب اتفاقات براش گفتم بعد گوشی رو خاموش کردم رفتم پذیرایی شیوا چای رو روی میز گذاشته بود رفتم روی مبل
نشستم مشغول دیدن سریال شدم بعد چاییم رو نوشیدم .برای شام سیب زمینی با برنج گذاشتم .بابا اینا اومدند سالم کردم
بعداز پنج دقیقه اومدند روی صندلی نشستن تو سکوت مشغول خوردن شام شدیم .چایی رو روی میز گذاشتم کنار بابا رو مبل
نشستم به اخبار نگاه کردم امار فوت شدگان براثر کرونا کم شده بود .یه کم با گوشی بازی کردم چاییم رو خوردم با گفتن شب
به خیر.
بابا :شبت خوش دخترم خوب بخوابی.
رضا :شبت خوش خواهری.
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شیوا :خوب بخوابی خواهرگلم.
مامان :شب به خیر دختر نازم.
رفتم اتاقم خبری از ابراهیم نبود خوابیدم اگه ابراهیم پیام می داد اعالن واتساپ روشن بود می فهمیدم.
صبح ساعت ده و نیم بلند شدم بلند شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم رفتم آشپزخونه به مامان اینا سالم کردم
پشت میز نشستم نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام داده بود.
 سالم عزیزم خوبی؟ به خاطر حرف من از اخرین بازدید در آوردی شب با آقا ابراهیم حرف نزدی؟ اره عزیزم.مریم :من نمی خام به خاطر من به دردسر بیفتی .چکار میکنی؟
 صبحانه میخورم.مریم :منم همین طور.
 نوش جان عزیزم.مریم :همچنین گلم .عزیزم من بهت عادت کردم به خاطر این گفتم از اخرین بازدید در بیاری.
 در آوردم دیگه.مریم :دیروز تعجب کردم که ساعت دو انالین نیستی با خودم گفتم شاید به خاطر آخرین بازدید حرف نمیزنی.
 گفتم از آخرین بازدید در آوردم کسی حرف درنیاره زود بخوابم.مریم :آخه عادت داری تا دیر وقت با ابراهیم بحرفی .چه خبرا؟
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 سالمتی.مریم :عکس گلت رو می فرستی نگاه کنم؟
 عزیزم فعال کار زیاد داره تموم شه میدم نگاه کنی .جای عسل فرستادم براش با جای کله قند فعال درست نکرده بودم. جای عسل رو همون رو که من پسندیده بودم پسندید دوتا لیوان بود که پایه هاش نگین کاری شده بود و یه قسمتی از باالشخوشگل بود.
گوشی رو خاموش کردم رفتم آشپزخونه مشغول درست کردن کوکوی سیب زمینی شدم حدود نیم ساعت طول کشید خیارشور
و گوجه هم خورد کردم روی میز گذاشتم بابا اینا اومدن سالم دادم پشت میز نشستیم رو به داداش گفتم:
چه خبرا؟
داداش :سالمتی عزیزم.
 کارا خوب پیش میره .سختی که نمیکشی؟داداش :هی بد نیست وسایل گرون شده ولی میگذره.
 شکر.داداش :مرسی خواهری.
بابا اینا هم به حرفهای ما گوش میدادند .بعداز خوردن ناهار به اتاقم رفتم نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم پیام داده بود:
 -سالم الهام جان خوبی؟
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 سالم ،آقایی مرسی خوبم تو چطوری؟ابراهیم :منم خوبم .چه خبرا؟
 یه کم حوصله ندارم.ابراهیم :چرا؟
 از زیاد تو خونه موندن.ابراهیم :میخوای بیام بریم بیرون؟
 نه عزیزم کار داری دفعه بعد می ریم.ابراهیم :باشه عزیزم ،من برای تو هرکاری میکنم.
 میدونم عزیزم.گوشی رو روی میز گذاشتم و خوابیدم .چند هفتهای بود از کار معلمی استعفا داده بودم خونه بیکار میگشتم ولی زیادم بیکار
نبودم برای سفره عقدم وسایلهای شیک درست می کردم مثل جای عسل ،جای کله قند ،جای حلقه و گل فعال گل ها پون
چسبم تموم شده بود نصفه مونده بود اون یکی هارو کم کم درست میکنم.
رفتم پذیرایی روی مبل نشستم امروز قرار بود الهه اینا بیان دلم برای فرهاد تنگ شده بود صدای زنگ در اومد رفتم در رو باز
کردم الهه اینا بودن
تعارف کردم بیان خونه الهه مانتوش رو عوض کرد فاطمه هم همین طور فرهاد رو ازش گرفتم بوسه بارونش کردم .خیلی
خوشگل شده بود از
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خودش صداهایی در میاورد خداروشکر فاطمه بهش حسودی نمیکرد فاطمه هم با گوشی من بازی میکرد الهه اومد پیشم
نشست .
الهه :عزیزم از شوهرت راضی هستی؟
 آره خواهر مرد ایده ال منه.الهه :خوشحالم که خوشحالی.
 مرسی خواهر .آقا امین کجاست؟الهه :رفته سرکار شب برمیگرده.
بعد رفت پیش مامان مشغول درست کردن شام شدند .نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام داده بود .در مورد وسایل سفره عقد
عکس می خواست گفتم بعداز تموم شدن می ندازم میدم نگاه کنه.
مریم :مرسی عزیزم.
بعد مشغول دیدن تلوزیون شدم سریال خاصی نداشت تلوزیون رو خاموش کردم نگاهی به فرهاد انداختم شیوا داشت باهاش
بازی میکرد .منم رفتم نزدیک تر باهم مشغول بازی با فرهاد شدیم فاطمه اومد کنارم نشست و گفت :خاله بلند می شی گرگم
به هوا بازی کنیم؟
قبول کردم و مشغول بازی شدیم شیوا هم اومد سه تایی بازی کردیم خیلی خوش گذشت نفس نفس زنون روی مبل نشستیم
الهه برامون چایی آورد تشکر کردم مشغول خوردن شدم .مامان با خنده گفت :خسته نباشید.
 مرسی مامانی.میز شام رو چیدیم کم کم بابا اینا پیداشون می شد با گذاشتن پارچ آب روی میز زنگ در اومد فاطمه رفت تا در رو باز کنه .بابا
اینا اومدند.
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اشپزخونه سالم دادیم اقا امینم اومده بود با جوک تعریف کردن های اقا امین مشغول خوردن شام شدیم .بلند شدم چایی رو
دم کردم الهه و شیوا ظرف هارو شستن .بعد همگی رفتیم پذیرایی بابا اینا مشغول دیدن اخبار بودند خانومها هم حرف های
زنونه می زدند .نگاهی به گوشیم انداختم خبری از هیچ کس نبود .چاییم رو خوردم فرهاد رو برداشتم مشغول بازی با فرهاد
شدم .تازه از خواب بیدار شده بود یه کم بازی کردم.
که عزم رفتن کردن بدرقشون کردیم بعد با گفتن شب به خیر به اتاقم رفتم ،نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم پیام داده بود:
تو عشق و دنیای منی.
 مینویسم تو سنجاق می کنم روی قلبم و تپیدن آغاز می شود.ابراهیم :من اعتبار عشق را با بودن درکنار تو تا عمق جانم حس کردهام.
 از عشق تو یک ریز دلم میریزد بودنت حال عجیب ست تو باید باشی.ابراهیم :دوستت دارم عزیزم.
 منم دوستت دارم عشقم.گوشی رو خاموش کردم و با فکر کردن به ابراهیم خوابیدم.
امروز صبح ساعت ده بلند شدم دیدم گوشیم زنگ میزنه گوشیم رو وصل کردم ابراهیم بود :سالم عزیزم خوبی؟
 سالم عشقم مرسی من خوبم تو چطوری؟ابراهیم :منم خوبم خانومی.
 -عزیزم بیا بریم برای مراسم عقد لباس بگیریم
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ابراهیم :باشه عزیزم یک ساعت دیگه دم خونتونم.
 مرسی عشقم فعال.ابراهیم :فعال.
رفتم اشپزخونه صبحانم رو خوردم خونه رو تمیز کردم بعد دوباره برگشتم تو اتاقم مانتو و شلوارم رو پوشیدم ریمل زدم ماسکم رو
زدم روسری زرشکیم رو سرم کردم منتظر ابراهیم موندم با تک زنگ ابراهیم رفتم بیرون خیلی هیجان داشتم برای لباس عقد
رفتم نشستم تو ماشین به ابراهیم سالم دادم.
ابراهیم :مرسی عزیزم خوبم .وقتی با توام خیلی خوبم.
 منم همین طور عزیزم.دستم رو گرفت تو دستش حس خاصی به دلم سرازیر شد .تو خیابون ها دور زدیم هیچ مغازه ای باز نبود .از شانسم یه مغازه
بود رفتیم داخل مغازه به لباس ها نگاهی انداختیم یه لباسی مدل راسته نظرم رو جلب کرد که باالتنه اش تنگ پایین تنه اش
ساده بود و دستهاش نگین های ریز داشت قشنگ بود رفتم اتاق پرو پوشیدم شنیدم از بیرون صدای احوال پرسی میاد از
طریق صداش فهمیدم خواهرم لباس رو پوشیدم خواهرم رو صدا زدم تا زیپ لباس رو بست تو اینه نگاه کردم خیلی به تنم
میومد ولی نذاشتم ابراهیم ببینه میخواستم مراسم عقد سوپرایز شه لباس رو دراوردم از اتاق پرو خارج شدم ابراهیم اومد
نزدیکم نزدیک گوشم گفت :چرا لباست رو دراوردی می ذاشتی می دیدمت.
 نه عزیزم تو مراسم عقد می بینی سوپرایز میشی.ابراهیم :باشه عزیزم هرچی توبگی.
هزینه لباس رو پرداخت کردیم .ابراهیم مارو برد رستوران برای ناهار مهمون کرد ازش تشکر کردیم سفارش دادیم من چلو کباب
خواهرم الهه چلو مرغ ابراهیمم چلو کباب سفارش داد تا اومدن گارسون از نحوه برگزاری مراسم عقد صحبت کردیم قرار بود
فردا بریم محضر ببینیم.
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گفتم باشه عزیزم.
بعداز خوردن ناهار ابراهیم مارو رسوند خونمون خودش رفت سر کار .رفتیم داخل خونه از خستگی رفتم اتاقم لباسام رو عوض
کردم و خوابیدم .ساعت شش بلند شدم دوساعت خوابیده بودم خیلی چسبید رفتم پذیرایی نشستم روی مبل دلم چایی می
خواست رفتم اش پزخونه برای خودم چایی ریختم با ولع شروع به نوشیدن کردم .کارم زیاد بود نگاهی از صبح به گوشیم
ننداخته بودم مریم پیام داده بود گفتم عزیزم لز صبح سرم شلوغ بود نتونستم نگاهیدبه گوشیم بندازم ببخشید
مریم :خواهش می کنم عزیزم.
بعد بابا اینا اومدن مشغول خوردن شام شدیم اتفاقات امروز رو برای بابا اینا تعریف کردم از ابراهیم شروع به تعریف کردن،
کردند .خیلی خوشحال بودم که از دامادشون راضی هستند .رفتیم پذیرایی روی مبل نشستیم مشغول خوردن چایی شدیم
خداروشکر کرونا هم داشت کم میشد تلفاتش صد نفر کم شده بود .بعداز،خوردن چایی رفتم اتاقم .نگاهی به گوشیم انداختم
از هیچ کس خبری نبود مریم پیام داده بود فردا جوابش رو میدم به ابراهیم پیام دادم عزیزم بابت امروز مرسی روز خوبی بود.
ابراهیم :خواهش می کنم عزیزم این چه حرفیه وظیفه است.
 خیلی دوست دارم آقایی.ابراهیم :منم عاشقانه دوست دارم خانومی.
قند تو دلم آب شد.
 فعال عشقم شبت خوش.ابراهیم فعال نفسم خوب بخوابی.
بعد از واتساپ خارج شدم یه کم با گوشی بازی کردم .بعد رمان فرستاده رو خوندم رمان خوبی بود بیست صفحه خوندم
چشمهام خسته شد گوشی رو خاموش کردم با فکر ابراهیم به خواب رفتم.
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صبح ساعت ده بلند شدم رفتم دستشویی دست و صورتم رو شستم رفتم اشپزخونه به مامان و شیوا سالم کردم نشستم پشت
میز مشغول خوردن صبحانه شدم بعد از تموم شدن صبحانه ظرف هارو شستم.رفتم پذیرایی به میز ها دستمال کشیدم خونه رو
جارو کشیدم بعداز تموم شدن کارام صدای زنگ گوشیم اومد نگاهی به گوشیم کردم ابراهیم بود :سالم ،گلم خوبی؟
 سالم عزیزم مرسی من خوبم توچطوری؟ابراهیم :مرسی عزیزم خوبم.
 شکر ،چه خبرا؟ابراهیم :سالمتی ،دلم برای صدات تنگ شده بود خواستم صدای نازت رو بشنوم.
 مرسی عشقم دل منم برای صدات تنگ شده بود.درسته دیروز دیده بودم ولی ادم عاشق همیشه دلتنگ معشوقشه.
ابراهیم :چکار می کنی؟
 دارم خونه رو مرتب می کنم.ابراهیم :خسته نباشی عشقم.
 سالمت باشی عزیزم .تو چکار می کنی؟ابراهیم :منم رو تخت نشستم دارم با تو حرف می زنم کارمون بخاطر محدودیت تعطیل شده از شنبه می رم.
 -انشالله به سالمتی ،کرونا کم شه بریم خرید عقد.
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ابراهیم :انشالله عزیزم ،فعال برم بعدا میام حرف می زنیم.
 باشه عزیزم فعال.تلوزیون رو تمیز کردم بعداز نیم ساعت کار ،خونه تموم شد روی مبل نشستم گوشیم رو بازکردم ،یه بازی حرف بود اون رو باز
کردم مشغول بازی شدم .حدود یک ساعتی بازی کردم گوشی رو خاموش کردم گذاشتم روی میز رفتم اشپزخونه مشغول
درست کردن ناهار شدم برای ناهار ماکارونی گذاشتم اول سیب زمینی هارو خورد کردم مشغول سرخ کردنش شدم بعد پیاز رو
خورد کردم وقتی سیب زمینی ها سرخ شد پیاز هارو سرخ کردم .چرخ کرده رو از یخچال دراوردم تا یخش باز شه به سیب
زمینی و پیاز اضافه کردم رب و ابلیمو زدم به قابلمه که اب جوش بود ماکارونی رو اضافه کردم بعداز اماده شدن ماکارونی
گذاشتم تا دم بکشه .ظرف های اضافه رو شستم .رفتم پذیرایی کنار شیوا رو مبل نشستم.
عزیزم خوبی؟
شیوا :مرسی عزیزم خوبم.
 چه خبرا؟شیوا :حوصلم سر رفته.
 منم همین طور.شیوا :بازی کنیم؟
 باشه عزیزم.شیوا :بیا اسم فامیل بازی کنیم.
 -باشه گلم ،اول من.
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شیوا :باشه تو بگو.
 از الف.یه پنج دقیقه ای نوشتیم گفتم استپ!
شیوا :اسم آرزو.
 آرشام.شیوا :شهرت :ارمانی
 امانی.شیوا :میوه آلبالو.
 آلو.شیوا :حیوان :آهو.
 آهو.شیوا :شهر اهواز.
 اصفهان.شیوا :اشیا النگو.
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 انگشتر.یه کم دیگه بازی،کردیم شیوا اول شد من دوم.
یه کم که گذشت بی جهت حالم گرفته شد ناهار رو خوردیم رفتم اتاقم ،ابراهیم زنگ زده بود متوجه نشده بودم بهش زنگ زدم:
سالم ،عزیزم زنگ زده بودی؟
ابراهیم :اره گلم اماده شو دارم میام دنبالت بریم بیرون.
 باشه ،عشقم.مانتو شلوارم رو پوشیدم ماسکم رو زدم روسریم رو سرم کردم ابراهیم تک انداخت انگار از خونشون تا اینجا پرواز کرده بود زود
رسید.
رفتم بیرون نشستم تو ماشین با بی حوصلگی سالم دادم انگار فهمید حال ندارم.
ابراهیم :عزیزم چرا حوصله نداری؟
 نمی دونم یهویی حالم عوض شد.ابراهیم :بریم یه دوری بزنیم حالت بیاد سرجاش.
 مرسی عشقم که همیشه به فکرمی.تو خیابون دوری زدیم ابراهیم جای خلوت نگه داشت ماشین رو پارک کرد از ماشین پیاده شدیم دستم رو گرفت پیاده روی
کردیم.
 -عزیزم خوبی؟
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ابراهیم :وقتی با تو هستم حال من همیشه خوب است.
 حال منم همین طور ،دلیل حال خوش منی.دست در دست هم یه کم پیاده روی کردیم کنار خیابون یه مغازه ای بود که ُربان و مروارید اینا می فروخت به ابراهیم گفتم:
ابراهیم جان ،بیا بریم اون مغازه وسایل نیاز دارم بخریم.
با دستم به مغازه اشاره کردم .با ابراهیم به اون سمت رفتیم وارد مغازه شدیم ُربان و مروارید برای،جای عسل و جای حلقه
برداشتم چسبم برداشتم ابراهیم هزینهاش رو پرداخت کرد هرچی اسرار کردم خودم بدم با اخمایی توهم بهم نگاه کرد که
ترجیح دادم سکوت کنم .از مغازه خارج شدبم به سمت ماشین رفتیم.
حالم خیلی خوب شده بود عاشق این خصلت ابراهیم بودم که طاقت ناراحتی و بی حوصلگی من رو نداشت .به خونمون
رسوند و گفت :به خانوادت سالم برسون.
 توهم همین طور عزیز دلم.رفتم خونه به مامان وشیواسالم دادم رفتم اتاقم لباسام رو عوض کردم برگشتم پذیرایی نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام
داده بود .سالم عزیزم خوبی؟ اگه عکس از لباس عقدت داری بفرس نگاه کنم .عکسی رو گرفته بودم فرستادم.
مریم :عزیزم خیلی قشنگه.
 چشمهات قشنگ می بینه.با صدای در رفتم در رو باز کردم بابا اینا بودن سالم کردم گونشون رو بوسیدم با خوشرویی جوابم رو دادند .رفتم اشپزخونه
سفره رو چیدم مامان اینا اومدن شام رو تو سکوت خوردیم .چایی رو دم کردم .رفتم پذیرایی نگاهی به گوشیم انداختم ابراهیم
پیام داده بود.
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عزیزم حالت خوب شد؟
نگرانم شده بود.
 اره ،نفسم خوب شد باتو همه چی خوبه.ابراهیم :لطف داری عزیزم.
گوشی رو خاموش کردم ،نگاهی به اخبار کردم .ویروس کرونا به لطف خدا کم شده بود چاییم رو خوردم با گفتن شب به خیر به
اتاقم رفتم.
با فکر ابراهیم به خواب رفتم.
دیروز رفتیم گل یادبود ،قند ،نبات ،سفره ،قرآن ،آیینه خریدیم .امروز هم داشتم جای عسل رو با شیوا کامل میکردم جای
عسل داماد ،لباس کت و شلوار به همراه پاپیون جای عسل عروس ،لباس عروس داشت انقدر ناز بودند .همزمان داشتم با مریم
حرف میزدم گفتم اگه مامانش بزاره برای مراسم عقد دعوت کنم گفت خجالت میکشم ،برای جشن عروسیت میام ،منم گفتم
هرجور راحتی عزیزم
عکس جای عسل رو برای مریم فرستادم خیلی پسندیده بود .دوتا نگین به لباس عروس زدم خیلی خوشگل شدند گذاشتم
روی کمد تا کسی بهش دست نزنه .از خستگی دستهام رو باز و بسته کردم ،رفتیم پذیرایی مامان چایی آورد روی میز گذاشت
با ولع شروع به نوشیدن کردم از مامان تشکر کردم .نگاهی به گوشیم کردم مریم پیام داده بود :عزیزم ممنون که به فکرمی.
 مگه میشه آدم بهترین دوستش رو از یاد بندازه و استیکر بوس فرستادم.مریم :توهم بهترین دوست منی.
و عکس از اتفاقات امروز که براش گفته بودم فرستاده بود .میخواست نظرم رو بدونه داشت تو رمان مینوشت.
 -خوبه فقط دست خطت رو درست کن.
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استیکر خنده فرستاد .گوشی رو خاموش کردم روی میز گذاشتم جای عسل یه کم کار داشت گل باید می زدم اون ها رو هم
زدم تموم شد عکس تموم شده اش رو برای مریم فرستادم پسندید خیلی خوشگل شده بود.
ابراهیم پیام داده بود :سالم عشقم خوبی؟
 سالم عزیزم مرسی خوبم تو چطوری؟ابراهیم :مرسی گلم منم خوبم چکارا می کنی؟
 داشتم جای عسل درست می کردم با شیوا االن تموم کردم.ابراهیم :خسته نباشی عزیزم.
 سالمت باشی عزیزم انقدر خوشگل شده االن عکسش رو میفرستم نگاه کن.عکسش رو فرستادم.
ابراهیم :عزیزم دستت درد نکنه خیلی قشنگ شده.
 خواهش میکنم عزیزم ،فردا پس فردا بریم بقیه خریدامون رو بکنیم.ابراهیم :باشه عشقم حتما.
 فعال عزیزم شبت خوش.ابراهیم :فعال عشقم خوب بخوابی.
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رفتم آشپزخونه برای شام قورمه سبزی گذاشتم برنج رو گذاشتم دم بکشه بعد سبزی مخصوص قورمه سبزی رو تو قابلمه ریختم
لوبیا هارو اضافه کردم ادویه جات زدم در قابلمه رو گذاشتم تا بپزه .با خیار و ماست ساالد درست کردم گذاشتم تو یخچال .رفتم
پذیرایی روی مبل نشستم مشغول دیدن تلوزیون شدم .با صدای در رفتم سفره رو چیدم بابا اینا اومدند سالم کردم پشت میز
نشستیم بعدازخوردن شام همه ازم تشکر کردند منم با لبخند گفتم نوش جان شیوا چایی رو دم کرد ،رفتیم پذیرایی مشغول
دیدن تلوزیون شد یم .رفتم اشپزخونه چایی هارو تو استکان ریختم بردم پذیرایی گذاشتم روی میز بعداز خوردن چایی شب به
عروسیمون خیلی
خیر گفتم رفتم اتاقم نگاهی به گوشیم کردم هیچ کس نبود .بافکر ابراهیم به خواب رفتم ،تو خواب دیدم
ِ
خوشحال بودم ازخدابابت به هم رسیدنمون تشکر کردم.
صبح با آالرم گوشیم بلند شدم رفتم آشپزخونه به مامان و شیوا سالم کردم پشت میز نشستم مشغول خوردن صبحانه شدم
امروز بازم حوصله نداشتم بعداز خوردن صبحانه چاییم رو خوردم ظرفهارو شستم ،نگاهی به گوشیم انداختم از هیچ کس
خبری نبود بعد از دو دقیقه ابراهیم آنالین شد :سالم عشقم خوبی؟
 سالم عزیزم بد نیستم.ابراهیم :چی شده عزیزم باز حوصله نداری؟
 از کجا فهمیدی؟ابراهیم :من عشقم رو بهتر از خودش میشناسم.
 آره حوصله ندارم.ابراهیم :پس آماده شو بیام بریم بیرون.
 باشه عشقم نیم ساعت بعد بیا.ابراهیم :باشه گلم فعال.
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رفتم اتاقم مانتو کرمی با شلوار سفیدم رو پوشیدم ماسکم رو زدم روسریم رو سرم کردم شالم به گردنم انداختم .با تک زنگ
ابراهیم از خونه خارج شدم .سوار ماشین شدم.
 سالم عشقم.ابراهیم :سالم خانومم.
ماشین رو به حرکت درآورد از پنجره به بیرون نگاه می کردم ابراهیم دستم رو گرفت آهنگ عاشقانهای گذاشته بود چه صحنه
قشنگی .بعد از یک ربع جلوی کافی شاپ نگه داشت از امروز محدودیت ها تموم شده بود وارد کافی شاپ شدیم جای دنجی
نشستیم گارسون اومد من و ابراهیم هات چاکلت سفارش دادیم تو این هوای سرد می چسبید.
گارسون سفارش هامون رو آورد موقع خوردن ابراهیم اونقدر جوک تعریف کرد از خنده چشمهام پر از آب شد.
کنار ابراهیم بی حوصلگی جایی نداشت
از کافی شاپ خارج شدیم کنار کافی شاپ پارک بود رفتیم قدم بزنیم ابراهیم دستش رو برد تو جیبش بسته کاکائو رو در آورد
خیلی وقت بود کاکائو نخورده بودم دستش رو با تمام عشقم بوسیدم و ازش تشکر کردم کاکائو رو گرفتم ابراهیم به کارای من
میخندید وقتی میخندید جذاب می شد .کاکائو رو نصف کردم شروع به خوردن کردیم.
ابراهیم من رو رسوند به خونمون خودش رفت سر کار بابت امروز ازش تشکر کردم.
رفتم اتاقم لباسهام رو با بلوز شلوار ست که روش سنجاب بود عوض کردم برگشتم پذیرایی با خانواده مشغول دیدن تلوزیون
شدیم یک فیلم پلیسی می داد بعداز دوساعت تموم شد مامان ناهار رو گذاشته بود رفتیم آشپزخونه مشغول خوردن ناهار
شدیم.
به اتاقم رفتم نگاهی به گوشیم انداختم مریم پیام داده بود :سالم عزیزم خوبی؟
 -سالم گلم خوبی ببخش حوصله نداشتم نتونستم به پیامهات جواب بدم.
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مریم :مرسی عزیزم خوبم مثل من یه روز خوب یه روز بعد.
گوشی رو گذاشتم رو میز خوابیدم .ساعت هفت از خواب بلند شدم ابی به صورتم زدم به پذیرایی رفتم .روی مبل نشستم از
چایی که رو میز بود برداشتم مشغول خوردن شدم ،شیوا اومد کنارم نشست.
شیوا :عزیزم جای حلقه رو درست کنیم؟
 فردا درست می کنیم عزیزم امروز حوصله ندارم.شیوا :باشه عزیزم ،چرا حوصله نداری؟
 نمیدونم.با صدای زنگ در رفتم در رو باز کردم به بابا و داداش رضا سالم کردم برگشتم آشپزخونه بعداز پنج دقیقه بابا ایناهم اومدن
مشغول خوردن کوکو سیب زمینی شدیم.
بابا :عزیزم چه خبرا؟
 سالمتی بابا.بابا :خداروشکر ،عزیزم چه کارا می کنی؟
 دارم کم کم برای مراسم عقد تدارک میبینم.بابا :خوشبخت شی دختر گلم.
با کلی خجالت گفتم:
مرسی بابایی.
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شیوا ظرف هارو شست منم چایی دم کردم رفتیم پذیرایی نشستیم روی مبل نگاهی به گوشیم انداختم خالی بود بازی رو باز
کردم مشغول بازی با گوشی شدم .وقتی شیوا چایی رو آورد گوشی رو خاموش کردم مشغول خوردن چایی شدیم .مامان و شیوا
قرار بود فردا برن لباس بخرند.
مامان :عزیزم فردا میای باما بریم لباس بخریم؟
 اره مامان میام.مامان و بابا جنب و جوش مهمونی دعوت کردن بودند ( .عمو ،دایی ،عمه ،خاله) همه زن و شوهر بودند با شب به خیر به اتاقم
رفتم از هیچکس خبری نبود به ابراهیم ساعت عاشقی فرستادم که دوتا قلب بنفش بود.
 <<بهترین دلیل بودنم شبت خوش >>ابراهیم (( :نفس ابراهیم شبت خوش ))
صبح ساعت هفت بلند شدم امروز مراسم سوم عمه ام بود یکشنبه فوت کرد .هممون خیلی ناراحت بودیم من استرس داشتم
که نکنه مراسم عقد عقب بیوفته که ابراهیم از خانواده عمه ام اجازه گرفته بودن پس عقدم همون فردا نوزده اذر بود آماده شدم
مانتو و شلوار سیاه و شال سیاهم سرم کردم ماسکم رو زدم ،رفتم پذیرایی به خانواده سالم کردم همه اماده شده بودند.
چشمهای بابا دو کاسه خون بود اونقدر که گریه کرده بود .حال و روز منم تعریفی نداشت بعداز خوردن صبحانه راهی بهشت
زهرا شدیم ابراهیم به رسم ادب اومده بود دیروز بهش هرچی گفتم نیاد گوش نکرد.
بعداز تموم شدن نوحه خوانی همه مهمان ها درجه یک به مسجد رفتیم اونجا هم عزاداری بود.
تا ساعت سه تو عزاداری بودیم ولی من رفتم از دختر عمه هام عذرخواهی کردم ،اخه چند قلم وسایل عقد مونده بود باید با
ابراهیم می گرفتیم .از مسجد خارج شدم نگاهی به گوشیم انداختم از ابراهیم خبری نبود بهش زنگ زدم بعداز دو بوق
برداشت:
سالم عزیزم.
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 سالم عزیزم من جلوی مسجدم بیا بریم ،کیف عقدم رو بخریم.ابراهیم :باشه گلم تا پنج دقیقه بعد اونجام.
ً
 باشه عشقم فعال.بعدا ز پنج دقیقه ابراهیم اومد سوار ماشین شدم به سمت پاساژ حرکت کردیم فقط کیفم مونده بود .به پاساژ رسیدیم .از ماشین
پیاده شدیم ابراهیم دستم رو گرفت داخل پاساژ رفتیم.
جایی که وسایل عقد می فروختن رفتیم یه کیف پسند کردم کوچک بود نگین های ریزی داشت .ابراهیم هزینه اش رو پرداخت
کرد از مغازه خارج شدیم ابراهیم به خاطر فوت عمه ام ناراحت بود ،ولی باید سعی می کردیم ناراحت نباشیم چون فردا
عقدمون بود تو روحیه امون تاثیر می ذاشت .برای فردا خیلی هیجان داشتم به خاطر کارها وقت نکرده بودم به واتساپ برم
فقط نگاهی مینداختم بیرون میومدم ابراهیم من رو رسوند خونه دستاش رو بوسیدم از ماشین پیاده شدم .با کلید در رو باز
کردم رفتم خونه ،به اتاقم رفتم لباسام رو عوض کردم .وقت نشد جای حلقه درست کنم دو تا طاووس داشتم شاید حلقه هارو
اونجا می ذاشتم عمه ام هم بد موقع فوت کرد.
طاووس هارو دم دست گذاشتم تا فردا رفتن موقع ارایشگاه بردارم .به خاطر خستگی چون تو مسجد کار کرده بودم چشمهام از
خواب باز نمی شد روی مبل دراز کشیدم خوابم برد.
مامان اینا برای شام می رفتند خونه عمه ام ،آدم زیادی به خاطر کرونا دعوت نکرده بودند فقط فامیل های نزدیک.
ساعت هشت بلند شدم دو ساعتی خوابیده بودم کش و قوسی به بدنم دادم از دوی مبل بلند شدم رفتم اشپزخونه برای خودم
املت درست کردم با خیارشور خوردم بعد چایی دم کردم رفتم پذیرایی گوشیم زنگ می خورد نگاهی کردم ابراهیم بود:
 سالم عزیز الهام خوبی؟ابراهیم :سالم عشق ابراهیم خوبم ،تو چطوری؟
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 سعی می کنم بد نباشم برای فردا هیجان دارم.ابراهیم :منم عزیزم ذوق زده شدم.
 انشالله که فردا خوب پیش میره.ابراهیم :انشالله عزیزم.
 چکار میکنی؟ابراهیم :از حموم تازه دراومدم دارم موهام رو خشک می کنم.
 عافیت باشه عشقم.ابراهیم :مرسی عزیز دلم.
 فعال من برم شبت خوش.ابراهیم :باشه عزیزم ،شب توهم خوش.
چاییم رو خوردم رفتم اتاقم لباسهام رو انتخاب کردم روی تخت گذاشتم به سمت حموم رفتم یک ساعتی طول کشید ،نمی
موهام رو گرفتم با سشوار خشک کردم بعد خوابیدم.
از قبل از آرایشگاه وقت گرفته بودیم قرار بود امروز ساعت هفت یا هشت اونجا باشیم ،با شیوا میرفتم با آالرم گوشیم بلند شدم
خوب دست و صورتم رو شستم نگاهی به آیینه کردم از چشمهام خوشحالی خونده می شد خدارو هزار مرتبه شکر .آماده شدم
مانتو کرمی با شلوار سفید شال سفیدم رو سرم کردم ماسکم رو زدم ،قرار بوو لباس و کفشم رو ابراهیم بیاره ما رو هم به آرایشگاه
ابراهیم می رسوند رفتم پذیرایی شیوا حاضر تو پذیرایی بود مامان اسپند دود کرده بود روی سرم چرخوند تشکر کردم از خونه
خارج شدیم ابراهیم منتظر ما بود چه عجب زنگ نزده بود!! من جلو شیوا عقب نشست سالم کردیم حرکت کرد آهنگ شادی
گذاشته بود .خیلی خوشحال بودیم حالمون قابل وصف نبود.
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بعداز دادن لباس و کفش خودش به سمت آرایشگاه رفت .وارد اریشگاه شدیم یه خانومی سمتمون اومد سالم کردم.
خانوم :سالم خوش اومدین من آزیتا هستم.
 خوشبختم از آشناییتون منم الهامم.ازیتا :عروس کدومتونین؟
 منم.آزیتا :بسیار خوب گلم بیا از این طرف.
من رو به اتاقی برد شیوا رو هم به دستیارش سپرد.
آزیتا :چه جور آرایشی می خوای؟
 خوب ازیتا خانوم زیاد غلیظ نباشه.ازیتا :نگران نباش گلم.
 مرسی.اول به صورتم کرم پودر زد بعد کرم اصلی ،سایه هم مخلوط قهوه ای و نقره ای بعداز زدن سایه خط چشم کشید مژه های خودم
بلند بود نیازی به مژه مصنوعی نبود ،ریمل زد رژ لب زرشکی که ارایشم رو تکمیل کرد .موهامم خیلی خوشگل درست کرد.
حدود سه ساعتی طول کشید به ناخنام هم الک نقره ای زر دار زد به اینه پارچه زده دود بعداز،پوشیدن لباسم پارچه رو
برداشت به خودم نگاهی کردم وای خدای من این من بودم خیلی خوشگل شده بودم .کفشهامم پوشیدم از اتاق خارج شدم
نگاه شیوا به من افتاد از خوشحالی تو چشمهاش اشک جمع شد اومد بغلم کرد اونم لباس نباتی با آرایش دخترانه خوشگل
شده بود به ابراهیم زنگ زدم.
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 سالم عشقم کجایی؟ابراهیم :عزیزم توراهم االن می رسم.
 باشه عزیزم عجله نکن.ابراهیم :چشم گلم.
روی صندلی نشستم با صدای در ازیتا خانوم گفت اقا داماد اومدند .از پله ها ارام ارام رفتم پایین ابراهیم با کت و شلوار سیاه
کروات سرمه ای منتظرم ایستاده بود ،عشقم چه زیبا شده بود .رفتم نزدیک تر گل رو به طرفم گرفت و گفت :عزیزم مثل فرشته
ها شدی تقدیم با عشق.
 عشقم توهم خوشتیپ شدی ،دستت درد نکنه.فیلمبردار هم داشت فیلم میگرفت .دستم رو گرفت سوار ماشین شدیم ،دستمون رو به همدیگه دادیم و عکس خوشگل از
دستهامون گرفتیم .تو ماشین اهنگ گل عشق رضا ابراهیم رو گذاشته بود که وصف حالمون بود.
من تو رو راحت نیاوردم به دست ای جان
بعد عمری بر دلم مهرت نشست ای جان
جز تو در قلبم دگر عشقی ندارم من
غم شود پیدا نگردد من می گذرام من
ارام ارام اتش به دلم زدی بنشین که خوش امدی رویای من
این تو این جان من شوق چشمان من
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عاشق ها می کشی زیبای من.
ابراهیم دستم رو گرفته بود خوشحالی از چشمهاش معلوم بود خدا انشالله همه عاشقارو به هم برسونه درسته خیلی سختی و
عذاب کشیدیم ولی باالخره به من رسیدیم.
به سمت آتلیه رفتیم حدودا ده تایی عکس انداختیم تو یکی ابراهیم از پشت بغلم کردم گردنم رو کج کردم بهش نگاه کردم این
عکس خیلی قشنگ شد عکسامون خوب شده بودند .بعداز یک ساعتی به محضر رسیدیم عاقد اومده بود روی صندلی ها
نشستیم مامان جای حلقه و عسل رو اورده بود.سفره عقد به طرز زیبایی چیده شده بود.
عاقد با صلواتی شروع به خوندن خطبه کرد:
النکاح السنتی
خانوم الهام موسوی ایا به بنده وکالت می دهید شمارا به عقد دائم اقای ابراهیم مرادی با یک جلد کالم الله مجید و مهریه
معلوم در بیاورم؟
شیوا :عروس رفته گل بیاره.
عاقد :برای بار دوم عرض می کنم ایا وکیلم؟
شیوا :عروس رفته گالب بیاره.
عاقد :برای بار سوم عرض می کنم وکیلم؟
نفسم رو با هیجان بیرون فرستادم و گفتم:
با اجازه بزرگترها بله.
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همه دست زدند.
عاقد :اقای ابراهیم مرادی ایا به بنده وکالت می دهید شمارا به عقد دائم خانوم الهام موسوی با یک جلد کالم الله مجید و
مهریه معلوم در بیاورم؟
ابراهیم با صدای رسایی گفت :بله.
انگشتر هارو دست هم کردیم نوبت رسید به خوردن عسل اول من به ابراهیم عسل دادم بعد ابراهیم انگشت کوچیکش رو به
عسل زد دهنم گذاشت با خوشحالی عسل رو خوردم.
نوبت به رقصمون رسید.
آهنگ:
چه خوبه! وقتی یکیو داری؛ که هی دل نگرانت میشه…
میره؛ میاد… بی قرارت میشه…
هر چقدر یکی به دو کنی؛ باز دلدارت میشه!
دل نگرانت میشه…
میره؛ میاد… بی قرارت میشه…
هر چقدر یکی به دو کنی؛ باز دلدارت میشه...
می دونی که چه جوری؛ که رو تو حساسه ،دلم
همه جوره پات می مونم؛ با تو رو راسته دلم…
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نمی دونم که می دونی؛ ُپر از احساسه
دلم…
می دونی که چه جوری؛ که رو تو حساسه ،دلم
همه جوره پات می مونم؛ با تو رو راسته دلم…
نمی دونم که می دونی؛ ُپر از احساسه دلم…
از وقتی با همیم؛ همه جوره درگیرتم!
فکر نمی کردم؛ این جوری دل ِبدی ،به دلم…
عش ُ
قو که توو چشمات می بینمت؛ میره دلم
تا هستی؛ هستم…
خیلی به تو؛ وابستم
خوب خودت می دونی؛ که تا تهش باهات هستم...
داشتن تو؛ خیلی به پات نشستم
واسه
ِ
چه حس زیبایی بود رقصیدن با عشقت.
بعد رفتیم سراغ کیک؛ روی کیک ابراهیم نوشته بود :به زندگیم خوش اومدی معنای زندگیم.
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کلی حس خوب تو دلم سرازیر شد کیک رو بریدیم وقتی داشتیم دهن همدیگه می ذاشتیم صدای دوربین اومد لحظه های
خوشمون رو ثبت کرد.

"بهترین حس دنیاست  ،وقتـی
میدونی اول و آخرش مال خودته"
ِ
((تقدیم به بهترین همسر دنیا و عشق زندگیم ابراهیم عزیزم))
تشکر ویژه از الهام عزیزم بابت گفتن اتفاق زندگیش خوشبخت شی عزیزم.
*پایان*
۹۹.۹.۱۹

مراجعه کنید www.98ia3.IR .جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

@98IA.IR
www_98iia_com

165

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

166

WWW.98IA3.IR

آغاز انتهای عشق _  MARYAM.PHکاربر نودهشتیا

