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 رمان فورداستن هدیه دوست داشتنی انجمن 

 نام داستان: هدیه دوست داشتني

 کاربر انجمن نودهشتیا fa.mنویسنده: 

 ژانر: عاشقانه, اجتماعي

ذرد، کساني گخالصه: دختري غمگین، که غم هایش را پشت لبخند شیرین لبانش، پنهان مي کند و چه مي دانند در دل او چه مي 

لخ، اما غمگین که که با حرف هایشان دل دخترک را به درد مي آورند و او همچنان با لبخند دلنشینش به آنها مي نگرد. لبخندي ت

ند شیرین هد کرد. کسي که دخترک داستان را تنها نخواهد گذاشت. کسي که دلش را به لبخجنس غمش را فقط یک نفر درک خوا

 دخترک، داده است...!

 مقدمه: 

خواستم با تنهایي کنار بیایم، دلم با تنهایي کنار نیامد. رفت تنهایي و جایش را به یک عشق آسماني داد، شکست شیشه غم هایم مي

ها... من تو را بي رویا، بینم، نه مثل پرنده در آسمانرویاهایم تو را سوار بر اسب سفید مي و پر شد از شادي روزگارم. نه در

 بینم!جا در کنار خود ميهمین

زني دوست داشتنت را... بي قید و شرط، بي اي که چقدر دوستت دارم و بلند فریاد مياي روي پاهایم، خیلي خوب فهمیدهنشسته

کنم ها نگاهت ميماس! من تو را دارم، تو اینجا هستي دقیقا کنار من! چند لحظه به وسعت تمام لحظهمنت، بدون خواهش، بدون الت

 کنم.شود که من تو را حس ميو همین مي

ات پر کرده. تویي قبله راز و نیازهایم، دستانت یک احساس بي پایان که تو را در بر گرفته و درونم را از عطر حضور عاشقانه

 اي و گرم شده دستهایم.دهرا به من سپر

خواهم همه بدانند که تا همینجا، همین خط، بگذار آخر خطمان را نشانت دهم، آخر خط ما یک نقطه چین بي پایان است... مي

 عشقمان ابدي و جاودان است ...!

  

دند، چند تقه به شیشه ي به سمت ماشین مدل باالي سفید رنگي پا تند کرد. با انگشتان ظریفش که از سوز سرما قرمز شده بو

پنجره زد. بعد از چند ثانیه راننده شیشه را پایین داد و دستش را از پنجره ي ماشین بیرون آورد. با تعجب به دست راننده خیره 

شد که زن نگاه پر غرورش را به او انداخت و با تحقیر سر تا پایش را از نظر گذراند. خواست حرفي بزند که چراغ سبز شد و 

 ین ها به حرکت در آمدند. زن پول درون دستش را به سمت صورتش پرتاب کرد و به راه افتاد.ماش

سرش را به پایین انداخت و نگاهي به گل هاي رز قرمز درون دستش انداخت. این نگاه هاي تحقیر آمیز و پر غرور برایش  

گل ها گرفت و به پولي که روي زمین افتاده بود  عادي شده بودند. این نگاه ها هر روز شامل حالش مي شدند. نگاهش را از

دوخت. پول را برداشت و نگاهي به آن انداخت. گدا نبود که صدقه بگیرد، او کار مي کرد تا حداقل خرج خورد و خوراک خود 

 را در بیاورد.

دوباره چراغ قرمز شود. به  با شنیدن صداي بوق اتومبیلي سریع از وسط خیابان دور شد. کنار خیابان ایستاد و منتظر شد تا 

پولي که درون دستش بود نگاه کرد. او هرگز صدقه قبول نمي کرد؛ اما ایرادي داشت اگر این پول را براي خواهر و برادرش 

 مي برد؟! 

نگاهش را به چراغ راهنمایي دوخت و با دیدن رنگ قرمزش، به سرعت به وسط خیابان آمد و مشغول فروش گل هایش شد. بعد 

سبز شدن چراغ راهنمایي، دوباره به محل قبلي خود بازگشت. هوا رو به تاریکي مي رفت و باید به خانه باز مي گشت؛ ولي از 

 هنوز تعدادي از گل هایش باقي مانده بود. 

ت د. با دساواسط زمستان بود و هوا سوز بدي داشت. نوک بیني کوچکش، از شدت سرما قرمز شده بود و دستانش سرد شده بودن

خداي  آزادش شال گردن یادگار مادرش را به دور گردنش محکم کرد. او مادرش را سر زا از دست داده بود. فقط خودش و

در آن را مي  خودش معني لبخندش را مي فهمیدند. چرا که اگر دیگران نیز توانایي درک لبخندش را داشتند و میزان غم نهفته

 د.فهمیدند، اینگونه با او رفتار نمي کردن

نداشت؛ ولي  با استرس نگاهش را به آسمان تاریک دوخت. او باید به خانه باز مي گشت، خسته بود و حوصله ي مواخذه شدن را

ان سرما زده هنوز چند شاخه گل باقي مانده بود. بر روي جدول هاي کنار خیابان نشست و گل ها را کنار خودش جاي داد. دست

 ي خواهرش فرو کرد، تا کمي گرم شوند.اش را درون جیب هاي پالتوي کهنه 
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داشت و در همان لحظه اتومبیل مشکي رنگي که حتي نامش را هم نمي دانست، درست رو به رویش متوقف شد. گل هایش را بر

ه پشت فرمان از جا بلند شد. همزمان با بلند شدن او، شیشه ي دودي سمت در کمک راننده، به پایین هدایت شد. مرد جواني ک

ورت صه بود، عینک دودي اش را از چشم هایش برداشت و با چشمان عسلي رنگش که دل هر دختري را آب مي کرد، به نشست

 رنگ پریده ي دخترک خیره شد.

 قیمت گل هاتون چقدره؟ -

ونه دخترک نگاهش را از تیله هاي عسلي رنگ چشمان پسر جذاب رو به رویش گرفت، و همان لبخند شیرینش را که چال گ

ناخته را درون ش را به نمایش مي گذاشت را، بر لب راند و قیمت گل ها را گفت. مرد جوان با دیدن لبخند دخترک، حسي ناشهای

خت کرد. خود احساس کرد. نگاه از لبخند دلرباي دخترک رو به رویش گرفت و مبلغي بیش از پول چند شاخه گل رز را پردا

 دخترک لب به اعتراض گشود.

 خیلي زیاده!اما آقا این  -

 مرد جوان لبخندي زد و به چشمان به رنگ شب دخترک خیره شد. 

 بقیه اش هدیه اي باشه از طرف من! -

دخترک خواست دوباره اعتراض کند اما جادوي چشمان عسلي رنگ فرد مقابلش، این اجازه را به او نداد. مرد جوان لبخندي به  

. شیشه ي ماشین را باال داد، ماشین را به حرکت دراورد و دخترک را مات و او زد و منتظر نماند تا تشکر دخترک را بشنود

 مبهوت بر سر جاي خود باقي گذاشت.

پسر از دخترک دور شد و در تمامي طول راه، به لبخند دلرباي دختر گل فروش فکر مي کرد. او یک هفته بود که قبل از 

سختي و در سرماي زمستان گل مي فروخت و لبخند مي زد، مي نگریست. بازگشت به خانه، از آنجا رد میشد و به دختري که با 

با خود اندیشید که قطعا کسي که به خیابان مي آید و گل مي فروشد، قطعا مشکالتي فراوان در زندگي اش وجود دارد. چطور 

 د بزند.ممکن است چنین فردي با وجود مشکالتي که قطعا خواهد داشت بتواند به راحتي به همه چیز لبخن

روز اولي که او را دید را به یاد آورد. آن روز برف سنگیني مي بارید و دخترک، تنها به زیر درختي ایستاده بود و به عابران 

 پیاده گل مي فروخت. با یاد آوري آن اتفاق اخمانش را در هم کشید.

ا برگرداند که دختر گل فروشي را دید که پشت چراغ قرمز ایستاده بود که سر و صدایي به گوشش رسید. سرش را به طرف صد

تمامي گل هایش بر روي زمین خیس افتاده اند و دو پسر جوان به همراه یک دختر که سر و وضع مناسبي نداشت، به او مي 

 خندیدند. یکي از آن پسرها گل هاي دخترک را لگد کرد و همراه دوستانش با خنده از آنجا دور شدند.

دختر که با چشماني اشک بار همچنان لبخند بر لب داشت، به درد آمد. ماشین را گوشه ي خیابان پارک دلش به شدت براي این 

کرد و از ماشین پیاده شد. خواست به کمکش برود که از تصمیمش منصرف شد، حسي به او مي گفت که خود را به او نشان 

 دهد.

به سمتش قدم برداشت و دست در جیب خود فرو برد. نیم نگاهي  نگاهش به پسر بچه اي افتاد که در حال خوردن بستني اش بود.

به دخترک که خم شده بود تا گلهایش را از روي زمین بردارد، انداخت و مبلغي چند برابر قیمت گل هارا از بین اسکناس هاي 

 درون دستش جدا کرد، به پسر بچه ي روبه رویش داد و گفت:

 انومي که اونجا گل هاش روي زمین ریخته، بهش بگو پول خسارت گل هاشه.عموجون! این پول هارو بده به اون خ -


