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 من یقصه عاشق

 یباسمه تعال
 

یه دوش کوچیک گرفتم و بعد از .با صدای االرم گوشیم از خواب بیدار شدم
بود و ساعت  9ساعت ... شونه کردن موهام حاضر شدم و یکم ارایش کردم

تم مدارکمو گذاشگگ. قرار بود برای ثبت نام  به یک باشگگگاه سگگوارکاری برم  11
 ..                                       صدای مادرم رو شنیدم در خونه رو باز کردم که.توی کیفم

 -                             ..                                          یکم کار دارم زود برمی گردم -کجا؟  -
ن م.                                               اول صبحانتو بخور بعد هر جا که دوست داری برو

.                                                                             فگگعگگا...مگگیگگه نگگدارم: هگگم مگگمگگه هگگمگگی گگگگه گگگفگگتگگم
یه نگاه به ادرسگگی که ویدا برام ..شگگدم و ریموتو زدمسگگوار رورشگگه قرمزم  

 فرستاده بود 
 ...انداختم و حرکت کردم

یدا هیچ خواهر و برادری نداریم  به خاطر این که من و و یدا دختر خالمه و و
 ،برای م

                       ..                                                                           هم دیگه ممه خواهریم
خانواده ام یا بهتره بگم خاندان من کا از ق گگرمرفه هنگگتند،ردرم صگگاح  
یک کارخونه بزرگه و صگگاح  شگگرکته من هی وقت کمبودی توی زندگیم 

 ...بجز یکی که اون هم با رول حه نمی شد.. حس نمی کنم
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 ...جلوی در باشگاه رارک کردم و وارد مدریت شدم 
با چهه سگگاله با موهای قهوه ای  ر گگت میز ن گگنگگته بود و برگه یه اقایی تقری

کردم  لو و سگگگام  ج تم  ف ند،ر خو می  بود رو  یز  م که روی  یی  ...                                                                                                               ها
 -                                                                                            ..                           سام -

 -..                                                                                               سام،امرتون بفرمایید
 -                                                              ..       برای ثبت نام کاساي سوارکاری اومدم

 -قبا سابقه سوارکاری داشتید؟                                                                                 
 -                                        ..                                                                    نه، متاسفانه

...                                                                 خگگ ،شگگگگمگگا لگگنگگر کگگنگگیگگد ایگگن فگگرم رو رگگر کگگنگگیگگد
فرم رو گرفتم م گگلول رر کردنش شگگدم ، وقتی فرم و مدارکمو گرفت نگاهی 

 -                                                                              :                               بهش انداخت و گفت
 مربی خانم می خواید یا اقا؟

 ..فکر می کردم برای ما مربی خانم می ذارن..یکم تعج  کردم 
 ..راستش نمی دونم، هر کدوم که اموزش ون بهتره -
رنجره می تونید نگاه اقای اریا توی محوطه دارن اموزش میدن،از ر گگگت  -

 ..کنید
به طرف رنجره رفتم،یه اقای تقریبا چهه ورنج سگگاله و خیلی چاق که چندتا 

 ...برگه دستش بود وبرای ب ه هایی که هم ون نوجوون بودند حرف می زد
 ...روزخند زدم

 ....                     با این وزنش سوارکاری هم میکنه
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 -                                                                                 :    به جای قبلیم برگ تم گفتم
 -..                                                                         ترجیه میدم مربی ام خانم باشه

بنیار خ  اموزشتون بینت و ش م اغاز می ه و ساعت رنج تا هفت بعد از 
 ...ظهره

..                                                                                              خگگگگیگگگگلگگگگی مگگگگمگگگگنگگگگون،خگگگگدانگگگگگگگگگهگگگگدار - 
ز ا..                                                                                                                     خداحافظ -
 ..        شگاه بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم وحرکت کردمبا

صفحه  شتم وبه  م لول رانندگی بودم که گوشیم زنگ خورد،گوشی رو بردا
 ..                                                                                            ویدا بود..اش نگاه کردم

 -                                                                                             چنوری؟       ..سام -
رفگگگتگگگی بگگگاشگگگگگگگگگاه؟                                                                        .. چگگگی شگگگگگد؟..خگگگوبگگگم..سگگگگگام

 -                                           خبری شده که زنگ زدی؟                        ..اره رفتم -
مال ته ای رو بریم شگگ یک هف ند گفتن  ها زنگ زد نداری ..ب ه  کاری  اگر 

 -..                                                                                             باهامون بیا خوش می گذره
 -..                                                                  ام بگمفقط باید به باب..کاری که ندارم

 -..                                                                                     رس تا ش  منتظر میمونم 
 -                                               ..                                                          ممنون گلم

نم ک ی م هش  می گگگم..خوا ن مت  ح مزا گه  ی یزم..د عز فظ  حا ..                                         خدا
وارد   ..                                                                                                            خداحافظ -

رفتم توی ...خونه شگگگدم، هرچی مادرم رو صگگگدا کردم کنگگی جواب نداد
بعد از عوض کردن لباسام ر ت میزم ن نتم و مجله خوندم ، تقریبا ... اتاقم
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از اتاقم بیرون اومدمو به طرف ...دو سگگاعتی گذشگگت که صگگدای در اومد
 ..مامان رفتم

 .. سام مامانی -
 خیلی وقته برگ تی؟ .. سام  -
 -..                                                                                                یه دو ساعتی می ه -

یم خور ب هار  نا عدش  ب نم،  ک عوض  مو  باسگگگا ل برم  من  ..                                                       رس 
در                                                                            حاال ناهار چی داریم؟                  -

 -:                                                                             حالی که از رله ها باال میرفت گفت
-                                        ...                                     هر چي میخواي زنگ بزن بیارن

 -...!!!                                                                                                 خیلي ممنون
 -           ؟؟                                                                                   ...تیکه میندازي

 ساعت   ..                                                                                                                           نه
بود که بابا اومد خونه،بعد از شگگام باز هم ممه همی گگه من و بابا م گگلول  8

 : شوخی گفت شوخی و اذیت کردن همدیگه بودیم که بابا با
 تو نمی خوای ازدواج کنی؟ -
 -..                                                                                            مگه دیوونه ام..واا -

 -..                                     دستت درد نکنه یعنی هرکس دیوونه ست ازدواج میکنه
بعدشگگم من هنوز سگگنی ... م اینه که باید امادگی گگو داشگگت نه بابایی منظور

 -...                                                                                               ندارم که بخوام ازدواج کنم
به فکر خودت ..سگگگالته و چیزی هم که تو زندگیت کم نداری 22االن اگر 
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...                                                                                                       مگگگن بگگگاش دخگگگتگگگرم نگگگینگگگگگتگگگی حگگگداقگگگه بگگگه فگگگکگگگر
 -؟                                                                                       ...منظورت چیه سیاوش:مامان

این خونه تنهام و دلم میخواد با دامادم ب ینم و حرف منظورم اینه که من توی 
 -...                                                                                                                     بزنم

 -                  ...                                             بابایی شما که همش با دوستات هنتی
گذرونم هامو ب تام روز با دوسگگگ هام مجبورم  گه از بس تن ...                               همین دی

راسگگتی بابایی قراره با دوسگگتام و ویدا یک هفته ای بریم شگگمال،گفتم اگر  -
هاشگگون فردا برم با ید منم  ما قبول کن نه...شگگ گه  ید دی ید جازه م                                                                 ؟؟                   ...ا

از دسگگگگت تگگو مگگگگگه چگگاره ای جگگز قگگبگگول کگگردن دارم؟                                                         -
بابا جونم: باذوق گفتم تاقم رفتم، رله هارو دوتا یکی .. ممنون  به سگگمت ا
...                                                           دونگگم بگگه ویگگدا زنگگگ زدمهگگمگگزمگگان بگگا بنگگگتگگن چگگمگگ...گگگذرونگگدم

 -..                                                                                                                 الو: ویدا
 -                                                                                خوبی؟                                    .. سام

 -اول بگو فردا میای یا نه؟                                                                                           
 -                                               فقط کجا هم دیگه رو ببینیم؟                     ..اره میام

 -..                                                                                        ساعت ه ت، دم خونه ی سارا
                                  شگگگگگ  بگگگخگگگیگگگرعگگگزیگگگزم                                                           ..رگگگس تگگگا فگگگردا .. بگگگاشگگگگگه

 .. ش  بخیر -
گذاشگگتم توی کیفم بایی ...گوشگگیو قنک کردم و لوازم ارای گگمو  چهره زی

شتم شتی...دا سفید وچ م و ابروی م کی با لبای گو ستی  ینیم هم ب... رو
                                                                                                            ...مگگگتگگگنگگگاسگگگگگ  بگگگود و نگگگیگگگازی بگگگه عگگگمگگگه نگگگداشگگگگگت
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: مامان****                                                                                                                       
قد گه،چ راشگگو دی ماپ  مه..ر میخوابیسگگ فت و نی عت ه ..                             راشگگو سگگگا

..                                                           وقگگتگگی فگگهگگمگگیگگدم سگگگگاعگگت هگگفگگت و نگگیگگمگگه مگگمگگه بگگرق رگگریگگدم
 -                      چرا زودتر بیدارم نکردی؟                                                           .. مامان -

 حاال هم زود اماده شو بعدش بیا رایین  ..گلوم درد گرفت از بس صدات کردم
 -..                                                                 صبحانتو بخورتا بی تر از این دیرت ن ده

ان مام                                                                 ...                                        باشه االن میام
همین جوری که زیر ل  غرغر میکرد از اتاق خارج شگگد،منم انقدر سگگریک 

 .. .اماده شدم که فکر نمیکنم توی عمرم تو این مدت کوتاه حاضر شده باشم
صبحانه بخ شدم چند لقمه ای  صرار های مامان مجبور  ورم و بعد به خاطر ا

از یه خداحافظی گرم از مامان و بابا و شنیدن یک عالمه سفارش و نصیحت 
 ... که همش مربوط به اروم رانندگی کردن بود باالخره حرکت کردم

دیدم چهار تا دختر با همه ی توان گگون دارن ..وقتی به محه قرارمون رسگگیدم
ه د میزدند که کانقدر جیغ و فریا..یک خروار وسایلو توی ماشین جا میکنند

شین رایین اومدم و به طرف ون  شته بودند،از ما شون گذا سر محله رو روی 
 ...رفتم

اخه مگه مجبورین انقدر وسگگگایه بردارید که نتونید توی ماشگگین جاش  -
 ؟..کنید
 ..این حرفو باید به سارا خانم گفت که دوتا چمدون بزرگ برداشته: ویدا
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نودیت می ه،جای تو رو ک: سارا شین بزرگ ..ه نگرفتهچیه ح ضمن ما در 
 -یداو..                                                                                                  برداشتم برای همین

حنگگودیم نمی گگه فقط اون چ گگماتو خوب باز کن تا ببینی چمدونم ..نخیر
                                                                     ...                هگگگنگگگوز دسگگگگگتگگگمگگگه و مگگگاشگگگگگیگگگن رگگگر شگگگگگده

حگگاال چگگی کگگار کگگنگگیگگم؟                                                       !!خگگ  چگگرا زودتگگر نگگگگگفگگتگگی -سگگگگارا
قایق ش               ..                                                           م کلی نینت،ویدا با من میاد -

و سارا والناز سوار سانتافه شدند ویدا هم چمدون و گذاشت توی صندوق 
..                                                                                                               عگگگگگقگگگگگ  و بگگگگگعگگگگگد حگگگگگرکگگگگگت کگگگگگریگگگگگم

 خ  کجا باید بریم؟  -
 ...ری ر ت سرشون میریم دیگهنمیدونم، همین جو -
سیم - ش  هم نمیر سارا اروم رانندگی میکنه که فکر کنم  زن زنگ ب.. انقدر 

 ...حوصله ی اروم رفتن رو اصًا ندارم.. آدرسو ازش بگیر
 ..رامو روی گاز گذاشتم و ازشون جلو زدم

 ...ویدا دختر خیلی خوب و مهربونی بود
موهای طایی و کج ریخته ...ودخوشگه ب...یه دختر بور با چ مای عنلی

 ...بود برخاف اون سه تا ارایش کمی داشت
 
 
 
یاده تا ر.. چهه ورنج دقیقه ای جلوی ویا منتظر بودیم تا ب ه ها رسگگیدند 

که  با اون آدرسی..معلوم هنت کجایید؟:شدند با عصبانیت به ون توریدم
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حداقه کلید رو ..اکه شهررو دو دور کامه زدیم تا رسیدیم اینج..به ما دادی 
 ...بهمون میدادی که این همه وقت بیکار جلوی در نمی ن نتیم

فت ج  گ با تع ناز  با:ال با باش..باشگگگه  باهم حرف ..حاال یکم اروم  عدا  ب
 ..توی خیابون زشته..میزنیم

همی گگگه گفتن دیر رسگگیدن بهتر از هرگز : سگگگارا هم خیلی ریلکس گفت 
 ...نرسیدنه

یدا هم با روزخند جواب گگو  ک گگته مرده ریام اخاقیت هنگگتم خانم : دادو
 ...معلم

 ... بنه دیگه بریم داخه: شقایق
وقتی وارد ویا شدیم ب ه ها .. وسایه هارو برداشتیم و به سمت ویا رفتیم

 ..یکم به دور ور نگاهی کردند
سه:سارا رو به ما گفت سماپ اینا نمیر از  ولي بهتر..میدونم به خوبی ویای 

 ...نهتو چادر خوابید
 ؟..مگه نه ویدا..به نظر من خیلی هم خوبه..دیگه تو هم شلوغش کردی -

یدا گه: و ی م ماپ راسگگگت  یاده.. سگگگ مون ز هم از سگگگر ین  م ...                                                ه
غروب زیبای آفتاب ..بعد از خوردن ناهار و یکم اسگگتراحت،رفتیم ل  دریا 

                                                      ..       واقعا دیدنی بود
سگگماپ چنوری بدون اینکه رلیس تو رو ببینه با این سگگرعت اومدی؟؟                  :الناز 

شتیم..به راحتی - سمج هم کورس گذا نر  ررروها ول کن هم ..تازه با دوتا ر
شقایق                                                             !!                                              نبودن
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هرچی حس وحال .. تو هم با این سگگوال کردنت:با حالت کافه ای گفت
 ..عاشقانه بود ررش دادی رفت

                  ...                                                              بگگبگگخ گگگگیگگد حگگواسگگگگم نگگبگگود: الگگنگگازبگگا شگگگگرمگگنگگدگگگی گگگفگگت
دلت از ..چیکارش داری ؟: شگگقایق اومد جواب گگو بده که من زودتر گفتم

 ؟..جای دیگه رره سر الناز خالی میکنی
 ...  تو معنی ع قو نمی فهمی.. لنفا شما دخالت نکن: شقایق 

                                                                   ...                             اره خ  تو خیلی خوب معنی این چیزارو میفهمی...ع ق...هه
به خاطر خودم  به خاطر اینکه رنگگرایی که میان طرفم  معلومه که میفهمم 

 ...میان نه رول و ثروتم
تم   ف یا ر طرف و به  ند شگگگدم و  ل بود..ب ته  ف گر لم  لی د ی ...                                              خ

من هیچ وقت ممه بقیه دوستام رابنه ...ه با این موضوع م که داشتمهمی 
 ...البته خودم نمیخواستم...زیاد خوبی با رنرا نداشتم

 چرا یکدفعه ایننوری شد؟: سارا رو به ویدا گفت  
 ...بهتره از شقایق خانم بپرسی...نمیدونم: ویدا هم با عصبانیت گفت

تاق  ید...رفتم توی ا یت میلرز بان عت کرده بود این ...ماز عصگگ چنور جر
 ...  حرفارو به من بزنه

یکی از بهترین دوسگگتای دوران دبیرسگگتانم به خاطره ع گگقی که به یه رنگگره 
 ... عوضی داشت خودک ی کرد

                                ...                                                            از اونروز من از رنرا و هرچی ع ق و عاشقی بود متنفر شدم



wWw.Roman4u.iR  14 

 

نت شونه ام ن  ستی روی  شکامو راک ..ویدا بود..سرمو بلند کردم...د ا
نت کنارم و اروم ب...کردم   چرا انقدر..قربونت برم: لم کرد و گفت*غ*ن 

 خودت رو اذیت می کنی؟                                                        
 ...سکوت کردم

و ج..یکم غذا خوردم..ر های ویدا فقط برای شام از اتاق بیرون اومدمبا اصرا
سنگینی بوجود اومده بود،ت کر کردم و به طرف اتاق رفتم که شقایق صدام 
تار من  خاطر رف به  مد  کرد   اول خواسگگتم بهش توجهی نکنم ولی دلم نیو

با ..برگ گگتم به طرفش دیدم سگگرشگگو انداخته رایین..سگگفرمون خراب ب گگه
 ... نمیخواستم ناراحتت کنم..معذرت میخوام:دگی گفتشرمن

 .. ش  خوش...دیگه عادت کردم..اشکال نداره:لبخند زدم و گفتم
یدم خت دراز ک گگ باال و روی ت های امروز فکر کردم.. رفتم  فاق   بی..به ات

 توی افکارم..خوابی باعث شگگده بود که رفتار خوبی به ب ه ها ن گگون ندم
یدا اومد  یدا توی یه اتاق باشگگیم و ...توی اتاقغرق بودم که و قرار بود منو و

...                                                                                                                       بگگگگقگگگگیگگگگه بگگگگ گگگگه هگگگگا تگگگگوی اتگگگگاق دیگگگگگگگگگه
 به اتاق..ویدا هنوز خواب بود.. صگگبه سگگاعت شگگیش از خواب بیدار شگگدم

اق ابی رنگ ات..اتاق تقریبا بزرگی بود با یک تخت دو نفره..نگاهی انداختم
 ..           اسمانی بود که ارامش زیادی بهم میداد

بعد از خوردن صبحانه ای ...بود که ب ه ها بیدار شدند 8نزدیکهای ساعت 
 مفصه
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                                ..                     تصگگگگمگگیگگم گگگرفگگتگگیگگم بگگریگگم لگگ  دریگگا والگگیگگبگگال بگگازی کگگنگگیگگم
شقایق توی گروه ..بازی خیلی باحالی بود من و ویدا توی یک گروه و الناز و 
 ..دیگه وسارا هم داور بود

شد  ساعت بازی کردن گروه ما برنده  من و ویدا باال و رایین می ...بعد از دو 
 ...رریدیم و خوشحالی میکردیم

شحالیم شد خو شیم باعث  شیم رو...ون خاتمه ریدا کنهصدای زنگ گو  گو
صگگفحه رو لمس ..شگگماره غریبه بود..برداشگگم وبه صگگفحه اش نگاهی کردم

...                                                                                                                       کگگگگگگگگگگگگردم و جگگگگگگگگگگگگواب دادم
 -                                                                               ..              سام...الو  -

 -خانم امیریان؟                                                                                         ..سام
 -                                                         امرتون ؟                                                    ..بله

شگاه تماس میگیرم س  افتادن و ..من از با سفانه خانم هدایتی از روی ا متا
شما با اقای اریا ت کیه می ه اولین ..نمی تونند حرکت بکنند و کاس های 

                                                        ...                                   شگگگگگگروع 5جگگگگلنگگگگگگه هگگگگم امگگگگروز سگگگگگگاعگگگگت 
 ..ولی من که نمی تونم بیام..امروز؟:وسط حرفش رریدم و گفتم

ولی برنامه های ما هم بهم ریخته و وقتی نداریم که زمان ..می دونم سخته -
 ...کاس ها رو عوض کنیم

 -                                                        ..                      ممنون که تماس گرفتید..باشه -
 -..                                                                                خدانگهدار..خواهش میکنم

اعصابم                          ..                                                                                   خداحافظ
کی :ویدا...                                                                                      داغون شده بود
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 -بود؟                                                                                                             
االن هم باید حرکت کنم ...گفت هدایتی از روی اس  افتاده..از باشگاه بود

 ..از هر چی بدم میاد سرم میاد... کاس اریا شروع می ه 5که   ساعت 
 ؟مگه تو رفتی کاسای این زنه ثبت نام کردی؟..یعنی چی -
   مگه باید چیکار میکردم؟...خ  آره -
    

شدی؟ - همه به خاطر آریا میرن اونجا،اونوقت تو رفتی گفتی ...سماپ خه 
؟منو بگو که فکر میکردم عاقه شگگدی و ممه ...میخوام مربیم این زنه باشگگه
 ؟...ب ه آدم حرف گوش میکنی

آخه اون چی داره که انقدر سنگ و ..هم ین میگی همه به خاطر اون میرن -
رنگگر جوون هم ..قیافه هم که نداره..؟صگگد کیلو که وزن گگه..به سگگینه میزنید

 ..نینت
 !حتما اشتباه میکنی..؟رنر مردم به این خوبی..چی میگی سماپ -
 ...کور که نینتم خودم دیدمش -

 ...به جون خودم سماپ یه نفر دیگه رو با آریا اشتباه گرفته -سارا 
 اعت چندگفتی س...وقتی رفتی اونجا می بینیش..ولش کنید اینارو  -شقایق 

 ؟..باید اونجا باشی
      ..ساعت رنج -
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..                                                        وگگگرنگگه دیگگر مگگیگگرسگگگگی هگگا.. خگگ  رگگاشگگگگو بگگرو دیگگگگگه -ویگگدا 
 مگه چی می ه؟.. حاال چه عجله ایه ؟خ  روز اول رو نرو -الناز 

یدا و                                                                       ...                           نه باید حتما برم -
تا تو بخوای بری تهران شگگگ  می گگگه ها - باش برو دیگه..سگگماپ  ...                 زود 

تادم  حافظی کردم و راه اف خدا ها  با ب ه  سگگریک وسگگگایلمو جمک کردمو 
 ...خداروشکر که وسط هفته بود و جاده هم خلوت...

 ...بود که به تهران رسیدم و خوشحال بودم که زیاد دیر ن ده 5/4ساعت 
ز ا...                                                                           تو راه باشگاه ترافیک سنگینی بود

ا ب                             ...                                              دل وره نمیتوننتم آروم بگیرم
تصگگگادف شگگگده بود ری یدم جلوي ...هزار مکافات از کنار جاده رفتم جلو

شدم  شده رد  شی ه های خرد  صادف کرده بودو از روی  شیني که ت ...                                            ما
شد شین رن ر  ش...با عجله می روندم که چرخ ما شتم و از ما ه ین ریادنگه دا

 -...                                                                           چرخ عق  رن ر شده بود..شدم
حاال چیکار کنم؟                                                                                       یکم ..لعنتی..اه

...                                                                                م اومگگگد مگگگنگگگتگگگظگگگر شگگگگگدم تگگگا یگگگه تگگگاکنگگگگگی گگگگیگگگر
کرایه رو دادم رفتم توی باشگگگاه به سگگاعتم نگاه ...جلوی باشگگگاه ترمز کرد

ی کن                     بود                                                                                       5:15کردم 
رفتم در یکی از اتاقارو زدم و وارد شگگدم ب ه ها ن گگنگگته ...توی محوطه نبود

سرم گفت...بودند  :یه نفس راحت ک یدمو رفتم ب ینم که یه نفر از ر ت 
 اسم؟
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مش  ید ند نم  قک وارد شگگگد مو چون اصگگگا  بودم  که شگگگده  ...                                        شگگگو
اینتاده بود ر ت میزو سرشو انداخته بود ...رخوندمو نگاهش کردمسرمو چ

 سگگرشگگو اورد باال منو نگاه...رایین و به برگه ای که روی میز بود نگاه میکرد
چی شد؟اسمتونو یادتون :ابروشو انداخت باال و گفت...اخم کرده بود...کرد

 رفت؟     
شنیدم  صبیم کرده بود...صدای خنده ب ه ها رو  نر رررو منو ...بدجور ع ر

 ...ن ونش میدم...منخره میکنه
 . ..در ضمن من اسممو به هر کنی نمیگم...فکر نکم به شما مربوط باشه

ني بتونه اینجوري جواب و ... از جوابي که دادم تعج  کرد فکر نمي کرد ک
 ...بده

 ...دوما اگه ناراحتید میتونی ت ریر ببرید بیرون...اوال من هر کنی نینتم -

احتیاجی به اجازه شگگما ندارم و هر وقت که دوسگگگت داشگگتم میرم  من -
 ... بیرون

 ...چ ماش قرمز شد معلوم بود داره بدجوری حرص می خوره 
اومد جوابمو بده که در باز ...صگگدای رچ رچ ب ه ها هر لحظه بلند تر می گگد

 ...شد همون آقایي بود که براي ثبت نام رفتم ری ش
     ....آقای آریا، اسام -
آریا ...از جام نمی توننتم تکون بخورم                 

؟                                                                                                                      ..رگگگس اونگگگروز تگگگوی مگگگحگگگوطگگگه آریگگگا نگگگبگگگود...ایگگگن بگگگود
...                                     وردادامگگه حگگرف گگگگو خگگ...بگگا دیگگدن مگگن و آریگگا خ گگگگکگگش زد



 19 من یقصه عاشق

بدبخت با اون اخمي که آریا کرده بود اصگگا یادش رفته بود براي چي اومده 
 ...بود اینجا

 -؟                                                                                       ..چیزی می خواستی -آریا 
... اتفاقی افتاده...م اسامی کنایی که نیومدن رو بدیمی خواستم بگ...اهان
 ؟؟ 

   ...  یه لحظه بیا...اتفاقی نیافتاده...نه -
نگاهی به برگه ای که روی میز ...رفتن بیرون          

خودکارو از ...اسگگامی و تاریت تولد ب ه ها نوشگگته شگگده بود...بود انداختم
ی رفتم روی آخرین صندل...وشتمروی میز برداشتم و اسم و تاریت تولدم رو ن

 ...               ن نتم چون دوست نداشتم کنی نگاهم کنه
می ...آریا داخه شگگگد و بدون اینکه به کنگگی نگاه کنه برگه رو برداشگگگت 

تاد به برگه اف که چ گگمش  فت ...خواسگگگت  بره بیرون  ند زد ور یه روزخ
ویدا گفت ...بودموای خدا چه گندی زده ...حتما اسگگم منو دیده بود...بیرون

       ...     که اشتباه میکنی ولی من باور نکردم

تو همین فکرا بودم که آریا اومد و رو کرد به تخته وایت بردی که اونجا بود و 
 :وقتی نوشتنش تموم شد به طرف ما چرخید و گفت... شروع به نوشتن کرد

شتم تا وقتی که اینجا آموزش  اید رعایت میبینید باین نکاتی که روی تخته نو
این ها قوانین این باشگگگاه و سگگعی ...کنید و هیچ وقت هم فراموشگگتون ن گگه

هم  االن... یعني باید همی گگه به این عمه کنید...کنید همی گگه رعایش کنید
          ...                                                                         مگگگیگگگتگگگونگگگیگگگد ت گگگگگریگگگر بگگگبگگگریگگگد تگگگوی مگگگحگگگوطگگگه

بهش ...چقدر جدی و ملروربود... ب ه ها بلند شگگگدن و به طرف در رفتند
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نداختم  یده ای داشگگگت...نگاهی ا ند بود وهیکه ورز روسگگگت ... قدش بل
 ...چهره اش خیلی جذاب بود...گندمی و چ مای سبز

همش تقصگگیر ...اولین برخوردمون که ایننوری شگگد وای به حال بقیه روزا
ه گفتم ویدا ی...ه این خوبه که ازش انقدر تعریر میکننآخه چی...ویداست 

 رفتم...                                                                                                 زنگ بهش بزنم
شگاه شتن با هم حرف میزدن...توی محوطه با نر ...ب ه ها دا شون ر بی تر

گوشگگیمو از توی جیبم در اوردمو شگگماره ...تربودن و فقط سگگه چهار نفر دخ
 ویدا رو گرفتم

 ؟ ...سماپ خوبی..الو -
 ... ویدا گند زدم بدجور -
 ؟نکنه برات اتفاقی افتاده؟کجایی؟ تصادف کردی ؟...چه گندی -
 ... با آریا دعوام شد...نه بابا -
 دعوا سر چی بوده ؟...دقیقه اول دعواتون شده؟...چییییییی -
 ... ا داد میزنی ؟ یواشتر گوشم کر شدحاال چر -
 ...بگو چی شده که همین اول کاری زدید به تیپ هم...به درک  -
یه نفر دیگه ...انقدر هم شگگلوغش نکن ...هی ی ن گگگده - با  یا رو  فقط آر

 ..همین... اونم یکم عصبانی شد...اشتباهی گرفتم
 همین؟ -
رف خاصگگی بهش حتقصگگیر خودش بود که انقدر زود جوش اورد وگرنه  -

 نزدم
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تت - ناسگگگ که ن گگگ بزن  فر  ن یه  به  فارو  ین حر تیش ... ا قدر آ ن برو ا
نوزون شوخی نداره ...ن نی  شته باش اون با ک درضمن کاری به کار آریا ندا

... 
 ...کم کم دارم بهت شک میکنم نه به اون همه تعریر نه به االن -

طه سگگریک گفتم مد توی محو یا او هت :آر عدا ب مد ب یا او یدا آر نگ و ز
 خداحافظ...میزنم

شیو قنک کردم نتاده بودند...سریک گو  از جلوی...ب ه ها ردیر کنار هم ای
 ...آریا گذشتمو کنار ب ه ها اینتادم

 ...آریا سر تا رام و از نظر گذروند و به کف ام خیره شد
 ... سرمو آوردم رایین و به کف ام نگاه کردم

 ...  کف اي راشنه بلندم رام بود...واااااي
 ...انقدر عجله داشتم که نفهمیدم چي روشیدم

 ...روزخند زد
 ...این ب ر امروز میخواد آبروي منو جلوي اینا ببره

یه سري نکته برامون توضیه داد و گفت تا چند وقت دیگه لباساي مخصوص 
 ...سوارکاریمون حاظر می ه

    ...اعصابم بد جور بهم ریخته بود و دوست داشتم هرچه زود تر برم خونه
 *************** 

بعد از اینکه از باشگگگاه اومدم بیرون یه نفرو آوردم تا رن ري ماشگگینمو بگیره 
 بعدشم رفتم خونه 
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مامانم از دیدنم تعج  کرد و بعد از هزار جور سگگوال بهش گفتم که کار 
 داشتمو مجبور بودم برگردم 

من  ولي...همش میپرسید کارم چي بوده که به خاطرش به این زودي برگ تم
با خبر  مادرم از این موضگگوع  ردر و  ید  با ندادم چون ن هیچ جوابي بهش 

 ...می دند وگرنه سوار کاریو باید تو خواب میدیدم
 ...دو روز بعدش ب ه ها هم از شمال برگ تن

یدا هم اول اومد خونمون و گفت از اول همه ي ماجرا رو ریز به ریزبراش  و
 ... تعریر کنم

 بعد از ظهر رفتم باشگاه 
سپرت هم زده بودم شیده بودمو تیپ ا شي رو ر ده دقیقه زودت... کف اي ورز

شگاه بودم ستم جلوش کم بیارم... جلوي با  آقاي آریا هنوز... دیگه نمي خوا
 ...سماپ امیریان و ن ناختي، من جلوي هیچ کني کم نمیارم

شده بود سر تا رامو از همو... امروز اخاقش از روز اول بهتر  ن اول که اومد 
 لباسگگاي مخصگگوص...انگار باید طبق سگگلیقه ي آقا لباس روشگگید... دید زد

سگگوارکاریو بهمون دادن و براي هر کس یه اسگگ  انتخاب کرد و گفت تا آخر 
 آموزشمون با همین اسبا باید تمرین کنیم 

فاي او گوش میکردن و هیچ کس هم  به حر ید  با مه  که ه یا آدمي بود  آر
 ... توننت اونو مجبور به کاري بکنه و در که حرف حرف خودش بودنمی

 ...تو این دو جلنه تا حدودي با اخاقش آشنا شده بودم



 23 من یقصه عاشق

      *****      
          

شته  سعي کردم باهاش کاري ندا شت و من هم  نه اي به خوبي گذ چند جل
 .. .باشم اونم کارشو انجام میداد و فقط به آموزش دادنش فکر میکرد

 ...ام   قراره احنان و ردر ومادرش بیان خونمون
 ما دوتا از ب گي باهم بودیم ... احنان رنر یکي از دوستاي بابامه

 ...ویدا یکنال از من بزرگتره
وقتي هم شگگیش سگگالش بود رفتند فراننگگه و تا تموم شگگدن درس ویدا اونجا 

ني بود که جاي خالي ویدا نان تنها ک سم رر  بودند به خاطر همین اح رو وا
 ...کرد احنان رنر مهربونیه وهمی ه هوامو داره
ردرش بهترین امکاناتو براش ... ردر و مادرش رفتند لندن اما احنگگان نرفت

 ...توي لندن فراهم کرد ، ولي اون موند ایران ، هیچ وقت هم دلیل و نگفت
 ...گاهي اوقات ردر و مادرش  به ایران میان و بهمون سر میزنن

 ...م فقط وقتایي که  با ب ه ها میریم بیرون میبینماحنان ه
دوسگگت داشگگتم بهترین لباسگگم بپوشگگم به همین خاطردو سگگاعت و نیم طول 

 ...ک ید تا توننتم یه لباس انتخاب کنم
 ... لباسام ترکیبي از آبي و سفید بود

وقتي صگگداي زنگ درو شگگنیدم سگگریک رفتم ر گگت در و منتظر شگگدم تا بیان 
 ... مو دوباره مرت  کردم ردرم اومد کنارم اینتادداخه سر و وضع

سي کردیم بعد از اونم مادرش داخه  سام احوالپر نان اومد داخه  ردر اح
 شد احنان هم ر ت سر مادرش با یه دست گه زیبا وارد شد
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 ... احنان عاشق گه بود... عادت همی گیش بود
 ... عج  تیپي داشت

 ... خوشتیپ و خوش قیافه ممه همی ه 
 بهش سام کردم

 باهام خیلي گرم رفتار کرد
 احنان فوق العاده بود 

 توي سالن ن نته بودیمو ردر و مادرهامون هر کدوم گرم صحبت بودن
 احنان هم ساکت ن نته بود 

 ...گوشیش زنگ خورد و با یه ببخ ید رفت توي باغ  
شده بود و به...بعد از چند دقیقه رفتم ری ش صحبتش تموم  سیدم   وقتي ر

 گاي رز نگاه میکرد
 ؟...آخر من نفهمیدم تو به چه گلي عاقه داري

 :تو همون حالت گفت
 ...به همه گا

 ؟...کدوم و بی تر دوست داري

 ...رز

 ؟...چه رنگي

 ...همه رنگش

 چند دقیقه اي ساکت بودیم 
 ؟...سماپ ، تو تا حاال عاشق شدي 
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ه ب... عادت کرده بودمچون به اینجور سواال دیگه ...از حرفش تعج  نکردم
 :چ مای م کیش نگاه کردم و گفتم

 ...جواب و هم خیلي خوب میدوني... تو که بی تر از همه منو می ناسي

 ؟...میدونم منظورم اینه که تو این چند وقت عاشق کني ن دي

 خندیدم
 ...عاشق کني هم نمی م... نه بابا من با کني کاري ندارم

 ؟؟..چرا

 ...برگ ت طرفم
 :هامو انداختم باال و گفتم شونه 

 ...م بپرسي*ب*این یکیو باید از قه

 ؟...سماپ یه سوالي ازت بپرسم صاف و روسکنده جوابمو میدي

 ...اگه در مخم بگنجه سعي میکنم حتما جوابتو بدم... خ 

 ...اخم کرد
 ...دارم باهات جدي حرف میزنم

 ...حرفتو بزن...باشه

 ...یکم من من کرد
ماپ تو ... خ  با منو داريسگگ با من ازدواج ...قصگگگد ازدواج  ؟؟ یعني 

 ؟...میکني

 ...شوکه شدم
 ...چند بار جمله اش رو تو ذهنم تکرار کردم

 ؟؟...یعني چي... چي میگي احنان 
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شدم شق تو  سماپ من خیلي وقته که عا ستش اول فکر میکردم یه ...ببین  را
عاشگگق تو شگگگدم عا  یدم واق عدا فهم ته ولي ب ازت نمیخوام االن هم ... عاد

هرچقدر هم میخواي میتوني فکر ... میدونم شگگوکه شگگدي... جوابمو بدي
خواهش میکنم خوب فکر کن و جواب ... سگگماپ من دوسگگتت دارم... کني 

 ...مننقي بهم بده

 ...رفت به سمت خونه که بین راه صداش کردم
  من  تو رو ممه برادرم دوست دارم و حتي نمیتونم به ازدواج با... احنان

 ...جواب من منفیه...منو ببخش ولي... تو فکر کنم

 خوب... من عجله اي ندارم ... بهت گفتم فکرکن و جواب مننقي به من بده
 ...فکر کن

 ...صداش رنگ غم گرفت
موندم ... سگگماپ تو تنها دلیلي هنگگتي که من همراه ردر و مادرم نرفتم لندن

 ...اینجا چون نمي توننتم دوریتو تحمه کنم

بگم تو عاشگگقمي خوب باش ولي من ... چي داشگگتم بگم... کردم سگگکوت
 ... هیچ وقت عاشقت نینتم و نخواهم شد

موقک رفتن فقط یه خداحافظي سگگگاده کرد و ...شگگگام و در کنار هم خوردیم 
 ...رفت

صباني بودم نان و این دنیا ع ست خودمو اح تنها حامي و ر تیبانم و ... از د
... ؟؟ اون که همه دخترا دنبال ن...من شد براي چي عاشق... ناراحت کردم

 ؟؟...چرا من
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******** 
رفتم توي اصنبه تا اسبمو بیارم بیرون اسمش برفي بود یه اس  زیبا وسفید 

سیاه هم روي بدنش دیده نمی ه س  آریا که ... حتي یه نقنه  برفي بعد از ا
 م کي هم ممه اسمش بود بدنش... اسمش م کي بود زیبا ترین اس  بود

 ...  م کي بود و  برق میزد
زیر رام چیزي احنگگاس کردم خم شگگدم و برداشگگتمش ... رفتم ریش برفي

 ...چ مام از تعج  گ اد شد
 ...هه امیر حنین آریا... اسمش امیر حنین  ... کارت ملي آریا بود

کارت ... کنگگي که انقدر روي منظم بودن تاکید داشگگگت...ازش بعید بود
بیخیالش شدم و کارت و انداختم ر ت سرم ...داشتملی و باید از زیر را بر

 ... و رفتم
****** 

 
 ب ه ها در حال تمرین بودند

 آریا از محوطه خارج شد و به طرف مدیریت باشگاه رفت 
سهیه احمدی با  نتادند و یکي از اونها به نام  شه اي ای سه نفر از ب ه ها گو

 گوشیش کار میکرد 
 سهیه رفت وسط محوطه و سماپ رو صدا زد 

 سماپ از اس  رایین اومد و به سمت سهیه رفت 
 دوستان سهیه هم اومدن 
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ستش کنی -سهیه شیم هنگ کرده میتونی در شی هامون ممه ...گو چون گو
 ...همه گفتم

 ...سماپ نگاه م کوکي به سهیه انداخت
ب... این که خیلي سگگاده هنگگت ایه ممنوع در ضگگمن مگه اسگگتفاده از مو

 ...نینت

 ...چرا ولي آریا که اینجا نینت

 ؟؟...شما با همه انقدر راحتید

 ؟؟...ناراحت شدي

سهیه رو گرفت و  شیه  سریک گو ست ون راحت ب ه  سماپ براي اینکه از د
 ...م لول تنظیم کردنش شد

که افنار اس  در دستش بود به طور ( اشکان )سیهه به یکي از دوستانش 
 ...دادرنهاني عامت 

 ...اشکان اس  را ر ت سر سماپ اینتاند
 ...سماپ به دلیه اینکه حواسش به گوشي بود متوجه اس  ن د

 ...اشکان اس  را عصباني کرد وباعث شد اس  لگد بزند
************ 

  
   

صداي شیهه اس  رو از ر ت سرم شنیدم تا اومدم سرم رو برگردونم دستم 
 ...به شدت ک یده شد
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  ...نم میلرزیداز ترس بد
 ...امیر حنین بازومو گرفته بود
 .. .با صداي فریاد امیر حنین به خودم اومدم... هنوز همه چیز برام گنگ بود

 ...اگه من کنار نک یده بودمت که االن ... چیکار میکني دیوونه

شده بود صورتش قرمز  صبانیت بدنش میلرزید و  ست... از ع صورتش د  به 
 ک ید

یکدفعه جوش ... گوشگگي سگگهیه که هنوز توي دسگگتم بودنگاهش افتاد به 
 ...اورد

 ؟؟...هان...مگه من نگفته بودم استفاده از گوشي اینجا ممنوعه

 ...من...ولي

 ...هی ي نگو

دستم و به شدت ول کرد و رو به ب ه ها ...با فریادي که سرم ک ید الل شدم
 :بلندتر گفت

 ...زود باشین... برین سر تمریناتون

 ...ر از خ م به من انداخت رفت داخه ساختمون باشگاهنگاهي ر
 ...چ ماي سهیه از تعج  گ اد شده بود

 ...با عصبانیت رفتم جلوش و گوشیو ررت کردم طرفش
 ...رفتم گوشه اي اینتادم دیگه حوصله تمرین نداشتم

 ...به اتفاقایي که افتاد داشتم فکر میکردم
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ني که روز ثبت نام  رفتم ری ش ، اومد توي محوطه و آقاي عزیزي همون ک
 ...گفت که وقت تموم شده و اسبا رو ببریم توي اصنبه و بریم

 ...اسبمو بردم توي اصنبه
 ...رفتم توي ساختمون و دنبال امیر حنین گ تم

 ...آقاي عزیزي گفت تو اتاق خودشه
 دسگگتاشگگو... در نیمه باز بود... ر گگت در اینگگتادمو یه نفس عمیق ک گگیدم

شته  ستاش تکیه داده بودگذا شو به د سر نت... بود روي میز و  شو ب ه چ ما
 ...یه لیوان آب هم جلوش بود...بود

 ...یکم تکون خورد و چ ماشو باز کرد... تقه اي به در زدم
 :با صداي گرفته اي گفت 

 ... بیا تو

 :قبه از اینکه بخواد حرف بزنه گفتم...با دیدن من تعج  کرد
که مزاحمتون شگگگدم ید  که... ببخ گگ مدم بگم  عذرت ... راسگگتش او م

ضمن ممنون که منو کنار ک یدید...میخوام صا نمیدونم ... در اون اتفاق ا
 ... اصا نفهمیدم که اس  ر ت سر... چنوري ریش اومد

 :ررید وسط حرفمو گفت
 ...اونا همش یه نق ه بود

 ؟؟...؟؟ یعني چي که نق ه بود...چي
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اون رنگگره ، ...من ر گگت رنجره بودم اون موقک... صگگبر کن تا حرفمو بزنم
صدمه بزنن ستن با این کار به تو  ستاش میخوا   حاال هم برو... احمدی با دو

 ... دیرت ن ه

 :برگ تم به طرف در که گفت
ستي ستو جمک کن...را سه غفلت... از این به بعد بی تر حوا  اینجا جایي وا
 ...نینت

 ...خدانگهدار...حتما

 ...سرشو تکون داد
 ...اه اومدم بیرون و سوار ماشینم شدماز باشگ

 ...عج  زوري داشت... یکم دستم درد میکرد
******* 

داشگگتم به همه اتفاقاتي که افتاده بود فکر ... روي تختم دراز ک گگیده بودم
 ...میکردم، به احنان ، به امیر حنین آریا و کارهاش

شد شیم بلند  صفحه اش نگاه کردم... صداي اس ام اس گو نان ا... به  ح
 ...بود

 ...با این حال بازش کردم
 (     ؟؟...میاي دیگه... فردا ش  با ب ه ها میریم دربند)

 ...تازه ساعت دوازده ش  یادش اومده
 ...(باشه میام) 

 ...دیگه جواب نداد
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یدا و خاله اومدن خونمون همه چیزو براش ... صگگبه بعد از صگگبحانه ،و
 ...تعریر کردم

 ...  از قیافش خنده ام گرفت...تعج  کرده بود

 ؟؟...انقدر تعج  داشت... چته تو

آخه دیوونه اگه آریا به موقک نک گگیده بودت کنار که االن باید ... تعجبم داره
 ...سر قبرت فاتحه واست میخوندم

 ...حاال که به کوري چ م تو سالمم... دور از جونم

 ؟؟...شوخي میگیريتو هم که همه چیزو به ... برو بابا

سرم داد ک ید که دیگه غلط کنم برم ... خ  چیکار کنم نین انقدر  امیر ح
 ...ر ت اس  واینتم

 ؟...امیر حنین دیگه کیه

 ؟؟...نمیدوني

 ...نه

 ...اسم آریا ،امیر حنین  

 ؟؟...جدي میگي

نتم انقدر ذوق زده می ي زودتر ...چرا داد میزني... خیلي خ  ؟ اگه میدون
 ...مبهت میگفت

 ؟...از کجا فهمیدي... مزه نریز

 ...کارت ملی و دیدم

 ؟؟...؟؟ دست تو چیکار میکرد...کارت ملي
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 ...اه...ول کن دیگه ویدا... افتاده بود رو زمین دیدم

 ؟؟...چرا حاال جوش میاري

 ؟؟...ام   تو هم میاي دربند

 ؟؟...چنور مگه...با رارسا میام... اره

 ...هی ي همین جوري ررسیدم

 ...خیلي به هم میان...رنر خوبي و سر به راهیه... رارسا نامزد ویدا هنت 
از صگگبه کم ... مامان و خاله داشگگتن باهم حرف میزدن... رفتم طبقه رایین

 ...حوصله بودم
سا زنگ زد که بیاد دنبالمون تا یکم خرید کنیم و بعد  بعد از ناهار ویدا به رار

 ...  بریم دربند ریش ب ه ها

شتم خلوت ونو بهم بزنم یه جورایي ...مخالفت کردماول    ست ندا چون دو
 ...ولي ویدا نذاشت و گفت حتما باید باهم باشیم... فکر میکردم اضافه ام

سیدیم سمت راتوقمون... ساعت ه ت و نیم بود که ر ها  ب ه... رفتیم به 
یدادن فارش م یال غم و غصگگگه و بي ... داشگگتن سگگ به خودم گفتم بیخ

 ...مگه چند بار ایننوري دور هم جمک می یم... حوصلگي
 ...با ذوق به طرف ون رفتم

 ...به به میبینم جمعتون جمعه ولي اصه کاریتون کمه

 ... با صداي من هم ون برگ تن طرفم 
 ... رفتیم جلو و سام و احوالپرسي کردیم... ویدا هم رسید

 ؟؟...نمیديبه ما دست ...سماپ خانم ما رنرا هم آدمیما -ررهام
 ...یه چ مك بامزه هم چاشني حرفش کرد
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 ...میترسم بهتون دست بدم رررو ب ید...شما رنرا بیجنبه اید

 ...  ب ه ها خندیدن
 ...احنان اومد جلو و آروم سام کرد

 ؟؟...خوبي... سام آقا احنان

 ...خوبم...اره

 ...آروم جوري که کني ن نوه بهش گفتم
دوست دارم ممه قدیم شاد ...  بو بیخیال شواحنان جان خواهش میکنم ام

 ؟؟...خ ...و شینون باشي

 ...آروم سرش رو تکون داد
 ...شام رو با شوخي و خنده و جوك هاي بیمزه ررهام خوردیم

 ...چهاتا دختر بودیم و شی تا رنر
صبحت بودیم  نته بودیم و گرم  نته بود و ...دور هم ن  نان کنارم ن  اح

 ارسا م لول حرف زدن بودویدا هم اوننرفم با ر
 ...یه لیوان آب ریختم براي خودم 

سگگماپ خانم به ما افتخار دادن و میخوان شگگگامه ... خانوما آقایون -ررهام  
 ...ام بو حناب کنن

 ...یه دفعه آب ررید توي گلوم به سرفه افتادم
 ...ما شنیده بودیم که رولدارا خنینن ولي نه تا این حد -ررهام 
 ...اشاره کرد و بعد به من 

 ...همه داشتن میخندیدن
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 ...ویدا هم نمیدوننت بخنده یا بزنه ر تم
اشگك تو چ گمام جمک شگده ... بعد از دو تا ضگربه که زد ر گتم بهتر شگدم

 ...بود
 ؟؟...حالت خوبه -احنان

 ...با سر جواب و دادم
 :رو کردم به ررهامو گفتم

 ؟؟...من خنینم یا تو

مه تو ک... خ  معلو بازي در واال من  که بخوام خنگگیس  ندارم  ه رولي 
 ؟؟...بیارم

 ...از ماشینه زیر رات معلومه

 ...بابا ما فقط راننده ایم این ماشینم ماله صاح  کارمه

 ؟؟...از بیکاري رفتي راننده شدي... الهي بمیرم

ست ...اینا رو ول کن تورو بگو که با این همه رول میخواي چیکار کني نا خ
 ...نداره سماپ خانمآخر عاقبت خوبي 

شته بودي و به خاطر  نذار بگم اوندفعه که مهمونت بودیم کیر رولتو جا گذا
 ...اینکه آبروت نره صورت حنابو من حناب کردما

ا   ا   ...سماپ قرار بود نگیا...ا 

 ...دیگه دیگه

 ...ب ه ها داشتن به که که منو ررهام میخندیدن
 ...دارمسماپ راشو بیا باهات کار  –احنان 

 ...آقا احنان داشتیم حرف میزدیما -ررهام



wWw.Roman4u.iR  36 

 

 ...وقت واسه چرت و ررت گفتن زیاده -احنان      

 ...اعصاب معصاب هم نداره... اوهوع -ررهام
 :رو به ررهام گفتم

 ...االن میام حالتو میگیرم

 ...فعا خودت برو تا اون یکي حالتو نگرفته –ررهام 
 ...احنان دم رستوران منتظرم بود

 ...یکم قدم زدیم هواي اونجا عالي بود
 ...از جمعیت دور شدیم و رفتیم یه جاي خلوت

 ...به احنان نگاه کردم اینتاده بود و به  رو به روش خیره شده بود
 ...باالخره به حرف اومد

 ...فکراتو کردي -احنان
 ...جدي حرف میزد

 ؟؟...در مورد چي

 ؟ ...به همین زودي یادت رفت

 ...باز این بحث لعنتي... گرفت صدام رنگ غم
 ؟؟ ...مگه نه... فقط یادمه اون ش  جوابتو هم دادم... نه یادم نرفته

 ...اون جواب ب گانه به درد من نمي خوره

 ... خیلي خ  جواب من منفیه

 ؟؟...یعني چي

 ...یه دفعه جوش آوردم
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خوام هیچ وقت  یعني من نمي... یعني این که آقا احنگگان کا بیخیال شگگو
از این رفتاراي لوس و ...خنته شدم از هرچي ع ق و عاشقیه... ازدواج کنم

 ...از اینکه...بیمزه متنفرم

 ...داغ کرده بودم... اشك توي چ مام جمک شد
 :آروم تر از قبه گفتم 

شدم نته  نان... خ شدم اح نته  گه دی... منو ببخش ولي دیگه نمیتونم...خ
 ...نمیتونم ساکت بمونم

 ...بدون هیچ حرفي برگ تم توي رستوران
 ...ن نتم کنار ویدا با هیچ کس حرف نمي زدم

 ؟...اتفاقي افتاده... چته سماپ -ویدا 
 ...سرمو انداختم باال

 ...دیدي گفتم حالتو میگیره -ررهام
 ...بینت دقیقه اي گذشت تا احنان برگ ت  

 ...اخماش بدجوري تو هم بود
شین خودم اومده بودم همون اول برمیگ تم خونه ولي حاال مجبور  اگه با ما

 ...بودم صبر کنم
 ...سنگیني نگاه احنان رو روي خودم حس میکردم

تاه کردم ، حتي منتظر  حافظي کو خدا یه  وقتي هم مي خواسگگتیم برگردیم 
هر کس دیگه اي بجاي احنان بود یه نگاه هم بهش ... جوابش ن دم و رفتم

 ...  که ازش خداحافظي کنمنمي انداختم چه برسه به این



wWw.Roman4u.iR  38 

 

شده  سید که چي  شین همش ویدا میپر سر باال ... توي ما منم فقط جواب 
 ...دادم

 ...قضیه خواستگاري احنان رو هیچ کس نباید بفهمه
زدم و توي باغ قدم می... با اینکه خیلي خنگگته بودم ولي تا صگگبه خوابم نبرد

 ...فکر میکردم
******** 

نیم سگاعت دیگه کاس شگروع می د و ... زدم توي موحنه باشگگاه قدم می
 ...امروز به خاطر اینکه ترافیك نبود زود رسیدم... هنوز خبري از ب ه ها نبود

گوشیو از جیبم دراوردمو به صفحه اش نگاه ... صداي زنگ گوشیم بلند شد
 کردم 

 ...بابام بود،صفحه رو لمس کردم
 ...سام بابا جون

 ؟؟...کجایي... سام

 ...خرید داشتم اومدم خرید کنم و بعد هم میخوام برم کتابخونهچندتا 

 ..  باهات کار دارم... نمیتوني بیاي شرکت؟

 ...آخه  ساعت هفت کارم تموم می ه

 ...خیلي خ  فردا صبه همراه خودم میاي شرکت

 ؟...کار مهمیه که حتما باید توي شرکت باشم

 ...وقتي اومدي خونه درموردش حرف میزنیم

 ...  رس تا بعد... باشه
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 ...خداحافظ

 ...گوشیو قنک کردم
 ؟؟...چرا به ردرت دروغ گفتي

 ...بود امیر حنین...با صدایي که از ر ت سرم اومد ترسیدم و سریک برگ تم
 ... ترسیدم آقاي آریا

 ...ازت سوال ررسیدم

 ...دلیلش شخصیه

 ...منم باید این دلیه شخصیو بدونم

 ؟؟...چرا

 ...ه اگر اتفاقي برات بیافته اونوقته که من باید جواب ردرتو بدمبه خاطر اینک

سوارکاري احتیاجي به اجازه ي ردرم  سیدم که دیگه براي  سني ر فکر کنم به 
 ...نداشته باشم

 ؟؟...فهمیدي... انقدر هم با من که که نکن... گفتم باید دلیل و بدونم

شو... صداش یکم رفت باال صله داد و فریادا شتم دیگه حو خ  یك ... ندا
 ...  کلمه بگه فضولم دیگه چرا انقدر حرفتو مي ری ونی

 ...همین...به خاطر اینکه ردرم اجازه نمیده که من سوارکاري کنم

 ؟؟...واسه چي اجازه نمیده

 ...مفصله

 ...می نوم

 ... چاره اي نداشتم و شروع کردم به تعریر کردن ...عج  فوضولي بودا
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.. .وارکاري یاد بگیرم ولي ردرم مخالفت میکرداز ب گي دوسگت داشگتم سگ
ردرم دلیل گگو هم نمیگفت و مخالفت ...منم همش اصگگرار میکردم حتي 

تا اینکه دو سگگال ریش وقتي ردر بزرگم اومده بود خونه ي ما، من و ... میکرد
ضوع بحث کردیم سر این مو ردرم هم طبق معمول گفت نه و رفت ... ردرم 

مني که هر چي میخواسگگتم بدون ... اراحت شگگدممنم خیلي ن... توي اتاقش
خ  نمیتوننتم ببینم دوستام هم ون اس  دارن و ... معنلي برام فراهم بود

ردر بزرگم هم ناراحت ... سوارکاري میکنن و اونوقت من باید ایننوري باشم
منو .. .شگگد خ  نمیتوننگگت ببینه تنها نوه اش ناراحته وایننوري گریه میکنه

باغ گ به هیچ کس برد توي  که  بدم  ید قول  با گه ولي  فت دلیلش رو برام می
ردر بزرگم گفت که ردرم وقتي ب ه بوده یه اس  داشته که باهم بزرگ ... نگم

اس  ردرم بعد از چند سال مریض می ه و ...شدن و خیلي بهم وابنته بودن
میمیره، ردرم هم از بس بهش وابنگگته بوده مریض می گگه و بعد افنگگردگي 

.. .چند سال طول میک ه تا افنردگي ردرم به طور کامه درمان ب ه...میگیره
فت  خال قدر م ردرم ان ته  یاف فاقي براي من ن که هم ین ات االن هم براي این

 ؟؟...حاال خیالتون راحت شد آقاي آریا... میکنه

 ؟...رس چرا وقتي دلیله ردرتو فهمیدي باز اومدي سوارکاري یاد بگیري

درضگگمن من اگر خواسگگته باشگگم کاریو ... میافتههم ین اتفاقي براي من ن
 ...   انجام بدم ، حتما انجامش میدم

باز اومد سگگوال بپرسگگگه که چندتا از ب ه ها اومدن و اونم ... یکم فکر کرد
 ...            مجبور شد سکوت کنه



 41 من یقصه عاشق

 ...خیلي آروم و با دقت آموزش میداد... اخاقش با روزاي دیگه فرق میکرد
س  نزدیکم می د ممه برق از جاش میپرید و میومد موقک تمرین ه م تا یه ا

 ...طرفم
 ...آخر سر هم خنته شد و به نفس نفس زدن افتاد

همش باید عین ب ه ها ... تو همی گگگه انقدر سگگر به هوایي -امیر حنگگین
م بیا این طرف تمرین کن دیگه خنته شد... مراقبت باشیم تا صدمه اي نبیني

 ...دماز بس دنبالت راه افتا
 :زیر ل  گفتم

محافظ که ... خ  ممه ب ه آدم ب گگین کنار و کاري به من نداشگگته باش
 ...استخدام نکردم

نه با م تت  که هنگگتم االن هم منگگ ولی یت  ظت نینگگتم ولي مرب حاف ... م
 ؟؟...فهمیدي

 ...اوه اوه حرفامو شنید
 ... موقک رفتن به سرم زد که امیر حنین رو هم براي تولدم دعوت کنم

 ...رفتم توي اتاقش داشت با گوشي حرف میزد و وسایل و جمک میکرد
 ...اومدم از اتاق برم بیرون که با اشاره گفت همین جا بمونم

 ...چند دقیقه اي اینتادم
 ؟؟...کاري داشتي:وقتي صحبتش تموم شد ، رو به من گفت 

ستم بگم شاره کرد...  )میخوا ست به طرف بیرون ا  هم نان که حرف... با د
راسگگتش جمعه این هفته تولدمه و این ( میزدم به طرف در باشگگگاه رفتیم  
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شید...که شته با ضور دا شما هم توي ج ن تولدم ح شحال می م  ... خو
 ...همین

 ... فعا... اگر وقت داشتم میام... باشه

انقدرسرد و جدي جوابمو داد ... سوار فراریه م کیش شد و با سرعت رفت
 ... میام بهتر بود و اینجوري ضد حال نمیخوردمکه اگه بهم گفته بود ن

البته با هم ین جوابي که تحویلم داد،  ... اي واي یادم رفت آدرسو بهش بدم
شه شته با سوتي... فکر نکنم بیاد که حاال احتیاجي هم به آدرس دا  ولي چه 

 ...ااااااااااااااه لعنتي... جلوش دادم
******** 

 ...رنامه نوشتمچه غلني کردم واسه این شرکت ب

 ...حاال یه بار سینتم شرکت بهم خورده... این چه طرز حرف زدنه -بابا
 ...خیلي خ  فردا میام یه نگاه بهش میندازم

 :یه دفعه مامان اومد توي رذیرایي و گفت
یام کار ریخته رو سگگرمون... چي چیو فردا م رس فردا تولدته و ...این همه 

 ...هنوز هیچ کاري نکردیم

 ...د تموم می هکارم زو

 ؟...مگه فردا رنج شنبه نینت

واسه کارها هم نگران نباش زنگ میزنم ... هر چي خلوت تر باشه بهتره -بابا
 ...چند نفر دیگه هم بیان

 ؟...تولد سماپ مهمتره یا کار شرکت



 43 من یقصه عاشق

 ... همین... شنبه صبه باید سینتم شرکت درست شده باشه

 ...بعد هم بلند شد رفت توي اتاق کارش
 :و کردم به مامان و گفتم ر

سي سوالیه از بابا میپر معلومه دیگه براي بابا کار ... خ  مامان جان این چه 
 ...فقط میخواین منو ضایک کنید... شرکت از من مهمتره

 
صبه همراه بابا رفتم شرکت از ساعت ه ت صبه تا ده و نیم ش  م لول 

 ...معلوم نینت با این سینتم چیکار کردن... بودم
 ...با هزار مکافات توننتم درستش کنم

 ...   وقتي رفتیم خونه از خنتگي با همون لباسا گرفتم خوابیدم
******** 

به سگگاعت رو ... چقدر خنگگته بودم... چ گگمامو چند بار باز و بنگگته کردم
 ...میزیم نگاه کردم ساعت ده و نیم بود

سام انداختم صدا بود... یه نگاه به لبا سر و  ه م ر ت رنجره و برفت... چقدر 
شتن می یدن... بیرون نگاه کردم صندلي ها رو دا د بابا هم رایین بو... میز و 

 ...و همه چیزو زیر نظر داشت
 ...دست و صورتمو شنتم و لباسامو عوض کردم

 ...از اتاقم بیرون اومدم که چ مم افتاد به طبقه رایین
 ...واي چه خبره

 ...مامان... مامان... اینجا چه خبره: فتمهمزمان که از رله ها رایین میومدم گ
 ...هنوز از خواب بلند ن ده سرو صدا راه انداختي... چی ده... چیه
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این همه آدم اینجا چیکار ... هر کنگگي هم جاي من بود همین کارو میکرد
 ؟...میکنن

ر اورده ... از بابات باید بپرسي...نمیدونم شته رفته رنج تا دیزاین  میگه ..  .بردا
 ...لده دخترمه باید سنگ تموم بذارمتو

 ...حاال من براش مهم شدم... کاراي شرکتش درست شد

االن هم برو تو آشپزخونه صبحانت رو میزه یه چیزي ... باباته می ناسیش که
 ... لباساتو هم میگم ببرن تو اتاقت...بخور

 ...باشه

سر در بیاره نی از زندگی ون  ش ون نمیود ک ر به خاط مادر و ردرم زیاد خو
ند  ته چ کارهارو خبر میکنن الب خدمت که مهمون داریم  تایی  همین فقط وق

 ...نفری هم هرهفته میان واسه نظافت

چندتا بنگگته روي تختم ... بعد از اینکه صگگبحانمو خوردم رفتم توي اتاقم
یک گگون خیلي شگگلوغ بود و از رنگ اون یکي ... لباسگگارو ررو کردم... بود

ساد... دي رو که روشیدم واقعا زیبا بودلباس بع... خوشم نیومد ه و یه لباس 
 چون روستم سفید بود رنگ... خیلي ق نگ بود... در عین حال شیك و زیبا

 ...سورمه اي بهم میومد
 ...همین جوري که داشتم خودمو توي آینه دید میزدم مامان اومد توي اتاق

 ؟...چنوره:برگ تم طرفش و گفتم 
 ...چقدر بهت میاد... عالیه

 ...دوباره به لباسم نگاه کردم



 45 من یقصه عاشق

 ؟...راستي سماپ مگه نمیخواي بري آرای گاه

 ...خودم یه جوري آرایش میکنم...نه حوصله آرای گاهو ندارم

 ...خیلي خ  من میرم رایین هنوز خیلي از کارها مونده 

 ...بقیه لباسا رو هم جمک کردم... لباسمو دراورم و گذاشتم روي تخت
 ...رفتم دوش گرفتم و کم کم حاظر شدمبعد از ناهار 

ساعت شیش و نیم ... موهاموهای بلندمو اتو ک یدم و صورتمو آرایش کردم
 ...بود و تا یك ساعت دیگه مهمونا میومدن

 ...یه بار دیگه به صورتم نگاه کردم تا کم وکنري نداشته باشه
 ...سماپ چیکار کردي... وااااي

 ...ویدا بود... برگ تم
 ...نمیتوني در بزنيتو 

 ...کلك نگفته بودي بهم... نه نمیتونم

 ؟؟     ...اصا چي میگي ویدا... چیو نگفتم

 ...مگه باغو ندیدي

 ...نه اتفاقي افتاده

 ...بیا بریم بهت ن ون بدم

سن سر بر سم مهمونا  ا با تو چر... نه اول حاظر می م بعد میریم رایین میتر
 ...این قیافه اي

 ... ماالن آماده می

به ویدا نگاهي انداختم یه لباس آبي کاربني سگگاتن که ... لباسگگمو روشگگیدم
 ...خیلي هم به آرای ش میومد به تن داشت
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 ...کف اي راشنه بلندمو رام کردم 
 :که ویدا سوت کش داري زد و گفت... یکم عنر به گردنم زدم

 ؟؟...میخواي واسه کي دلبري کني شینون... چه خبره 

 ...دیر شد...بیا بریم رایین... نخودتو لوس نک

 ...هنوز هی کي نیومده... خیلي خ  بابا

 ...زود باش

 ...همراه ویدا رفتم توي باغ
میزا رو خیلي ... دور تا دور باغ آبنما کار شگگده بود... وااااااي فوق العاده اس

ضاي زیبا و مدرني بود... خوب چیده بودن ست باباي گلم درد ... در که ف د
 ...نکنه

مهمونا کم کم از راه رسگگیدن ردر مادرها و بزرگترها توي خونه بودن و جوونا 
 ...با اینکه راییزه ولي هواي بیرون زیاد سرد نینت... هم توي باغ

 
 ...با کافگي رفتم کنار ب ه ها ن نتم

شانس بده -الناز نراي دور و ورت هم ... خدا  سماپخانوم یه چندتا از این ر
 ... به ما  بده

 ...هم ونو میدم به تو اصا

 ...به خاطر صداي موزیك مجبور بودم یکم بلندتر حرف بزنم
 ...فقط یادت باشه اینا هیچ کدوم ون به درد نمیخورنا: و دوباره ادامه دادم

 ؟؟...چرا



 47 من یقصه عاشق

 ...وگرنه نگاهه منم نمیکردن... هم ون به خاطر رول بابامه که اینجا هنتن

 ...چ مم به در ورودي افتاد
 ...دفعه ممه برق از جام رریدمیه 

 ...یه جعبه ي کوچیك هم توي دستش بود... امیر حنین بود
 ؟؟...اون که آدرس اینجارو نداشت رس چنوري اومده

 ... من االن برمیگردم: رو به ب ه ها با عجله گفتم
سگگریک رفتم ریش یکي از خدمتکارا و گفتم با ... از اسگگترس بدنم میلرزید

مه راهن کا رذیرایي احترام  به خوبي  جاي خوب و ازش  یه  به  ماییش کنن 
 ...اونم اطاعت کرد و به طرف امیر حنین رفت... کنن

 ؟؟...آریا اینجا چیکار میکنه: ویدا اومد کنارمو گفت
 ...از تعج  چ ماش گ اد شده بود

 ...خودم دعوتش کردم: با خوننردي گفتم
 ... مگه می ه...اونم دعوتتو قبول کرد... چیییي

 ...میبیني که

 ... و به امیر حنین اشاره کردم
هر سگه تاشگون با دهن باز به ... به میزي که ب ه ها ن گنگته بودن نگاه کردم

 ...امیر حنین خیره شده بودن
 ...خنده ام گرفت

 ...تیپش عالي بود... به امیر حنین نگاه کردم
 ...با یه لبخند کوچیك به سمت میزش رفتم

 ...لند شدوقتي منو دید از جاش ب
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 ...ممنون که دعوتمو قبول کردید و اومدید... سام آقاي آریا خوش اومدید

 ...در ضمن تولدتون هم مبارك... اختیار دارید: با یه لبخند شیك گفت
 ...خواهش میکنم بفرمایید... خیلي ممنون

 ...چقدر رسمي حرف میزد

 ...سام آقاي آریا... ا  ... سماپ.. سماپ  -ویدا 

 ...ین با تعج  به ویدا نگاه میکردامیر حن
 ؟؟...شما اینجا چیکار میکنید... سام –امیر حنین 

 ...    ویدا دختر خاله ي منه: خندیدم و گفتم 
 ... نگفته بودید... جدا: یه تاي ابروشو انداخت باال وگفت

 ...فرصت ن د

 ؟؟...کاري داشتي: رو کردم به ویدا و گفتم 
 ...بریم آهان کیکو اوردن بیا 

 ؟؟...حاال تو چرا انقدر هولي

 ...لوس ن و بیا

با اجازه گفتم و رفتم یدا خنده اش گرفته ... یه  امیر حنگگین هم از کاراي و
 ... بود

 ...تزیین ق نگي داشت... کیك رو روي میز گذاشته بودن
 ...همه جمک شدن... مهمونایي که توي خونه بودن هم اومدن بیرون

یه قدم اومدم جلو و شگگمک ها رو فوت ... وشگگن کردخدمتکار شگگمک ها رو ر
 ... کردم
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 ... همه دست زدن
 ...یکي از خدمتکارا با یه سیني که گه آرایي شده بود به سمتم اومد

سیني رو جلوم گرفت شتمو کیکو ...تعظیم کرد و  سیني بردا چاقو رو از توي 
 ...بریدم

 ...صداي دست و جیغ فضاي باغو رر کرد
 ...جلو و بهم تبریك میگفتنمهمونا میومدن 

همه به جاي قبلی ون برگ تن و خدمتکارا هم م لول رذیرایي از مهمون ها 
 ...شدن

 ...ب ه ها به طرفم اومدن ررهامو و احنان جلو تر از همه بودن
 ... امیر حنین و ویدا هم کنارم اینتاده بودن

شلوغ کاري میکرد و آهنگ تولدت مبا شت  رك رو ررهام هم ممه همی ه دا
 ...میخوند

صگگد و سگگي سگگاله ... ای گگالله... تولدت مبارك... به به سگگماپ خانوم: ررهام
 ...    ب ي

فقط نمی گه یك بار ممه ب ه ي آدم رفتار کني که حداقه روم ب گه ... ممنون
 ...تو رو به عنوان دوستم به کني معرفي کنم

 ...و با چ م به امیر حنین اشاره کردم
 ...امیر حنین بودنگاه خیره احنان به 

 ...معرفي نمیکني -ررهام

 ...آقاي امیر حنین آریا یکي از بهترین دوستام هنتند... حتما

 ...یه دفعه ویدا راشو محکم کوبید به رام
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 ...سرمو برگردوندم و به صورتش نگاه کردم... گفتم امیرحنین...وااااي
 ...با بهت نگاهم میکرد... تعج  کرده بود

 ... بعدش هم یه ببخ ید گفت و با عصبانیت به سمت میزش رفت
 ... ب ه ها هم بعد از تبریك گفتن به جاي قبلی ون برگ تن

اب و حاال جو... موقک شام یه گوشه اینتاده بودم و به امیر حنین فکر میکردم
 ...؟؟ وقتي اسم و از دهن من شنید عصباني شد...چي بدم

 
 ؟؟...چرا تو فکري -احنان

 ...به دستش نگاه کردم دو تا ب قاب غذا توي دستش بود
 ...بیا بگیر: یکي از ب قابارو گرفت جلوم و گفت 

 ...میه ندارم

 ...باید بخوري... چي چیو میه ندارم

 خوب میدوننت چه...زیر ل  ت کر کردم و ب قاب غذارو از دستش گرفتم
 ...غذایی دوست دارم

 ؟؟...دوست جدیده. ..اون رنره رو تا حاال ندیده بودم

 ... به امیر حنین اشاره کرد
 ...سارا و الناز و شقایق کنارش اینتاده بودن و باهاش حرف میزدن

 ...اونم اخماش تو هم بود
 ...مربي سوارکاریمه... نه: همین جوري که بهش زل زده بودم گفتم

 ؟؟...چي سوارکاري
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 ...آره ولي نباید به کني بگیا

 ...هاش حرف میزنن چيرس اونایي که دارن با

 ...    فقط اون سه تا و ویدا خبر دارن

 ...آخرش کاره خودتو کردي

 ...احنان

 ...جانم

 ...بابت اون ش  توي دربند

سط حرفم ررید و گفت شش کن: و نت... فرامو منم به که ... دیگه مهم نی
 ...این ع قو فراموش کردم

شدم همون داداش: لبخند زد و ادامه داد  نانت حاال دیگه  ضمن ... اح در 
 ...ام   خیلي زیباتر شدي

 ...لبخند زدم
... بهش نگاه کردم...  سگگنگیني نگاه امیر حنگگین رو روي خودم حس کردم

 ...خیلي جدي و با اخم شدیدي بهم نگاه میکرد
 ...نتوننتم زیر نگاهش دووم بیارم و سرمو انداختم رایین

 ...رفتموقک رفتن هم فقط یه خداحافظي زیر لبي گفت و 
یدا زیر گوشگگم گفت  که زدي:و ندي  با این گ چه غلني ... حاال  میخواي 

 ؟؟    ...کني
 ...  با این اخاقي که این داره قنعا زنده موندنت یه معجزه محنوب می ه

 ؟؟...ممنون که ایننوري بهم روحیه میدي

 ؟؟...نه واقعا فردا میخواي چیکار کني... خواهش میکنم
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 ...نمیدونم

مهمونا رفتن با بي حوصگگلگي رفتم توي اتاقمو لباسگگگامو عوض  وقتي همه
 ...کردم

طولي نک گگید که چ گگمام گرم شگگد و به خواب ... روي تختم دراز ک گگیدم
 ...  رفتم

 ...امروز زود تر از همی ه اومدم باشگاه میخواستم با آریا حرف بزنم
شد و چ  شدم یکدفعه آریا از اتاق مدیریت خارج  شگاه  و م توقتي وارد با

با دیدن من اخماش رفت تو هم با قدم هاي محکم رفت ... چ گگم شگگدیم
 ...توي اتاقش

 ... منم بي معنلي ر ت سرش رفتم تو و درو بنتم
 ؟؟...کي بهت اجازه داد وارد اتاق ب ي: با عصبانیت برگ ت طرفم و گفت

 ...اومدم باهات حرف بزنم

 ...من حرفي با تو ندارم

 ...ولي من که دارم
 :فعه جوش اورد و با فریاد گفت یه د 

 ...سماپ برو بیرون حوصله ت و ندارم

 ...تا به حرفام گوش ندي نمیرم بیرون

 ... تا از این باشگاه اخراجت نکردم برو بیرون

 ...میخواي اخراجم کني بکن ولي من باید حرفامو بزنم



 53 من یقصه عاشق

که منو ... هان ؟... چه حرفي کارا واسگگگه این بوده  مه ي این که ه بازی این
ستن همین کارو ... بدید ضیت هم میخوا ستاي عو ولي کور خوندي اون دو

سیدن شات فرو ... بکنن ولي دیدي که به هدف ون نر بهتره تو هم تو اون گو
نیو نمیخورم ني ... کني که من گول هیچ ک این نق ه هاتون رو هم براي ک

ه مم دیگه عملي کنید چون من خام حرفا و رفتاراي دختراي بي سگگر و رایي
 ...  شما ها نمی م

 ...بلض توي گلوم جمک شد
 ...من...ولي

 ...تو هم عین اونا... هی ي نگو

 :وسط حرفش رریدم و با صداي بلند گفتم
حاال هم من میگم تو ... حرفاتو زدي و منم هی ي نگفتم... تو هی ي نگو
 ...فقط گوش کن

 ...اومد حرفي بزنه که دستمو اوردم باال یعني ساکت باش
 ...ا صدایي که به خاطر بلض توي گلوم میلرزید ادامه دادمب

اگر من براي تو نق گگه ... ممه اینکه یادت رفته آقاي آریا  این کاس هدایتي  
سه این زنه هدایتي ثبت نام کنم حتي .. .ک یده بودم هیچ وقت نمیرفتم کا

یده بودم ند بارتو رو هم  ته؟... من یک یاد یه نفر... روز اول  با  گه  تو رو  دی
وقتي واسه ثبت نام اومدم اینجا  یه آقایي داشت واسه ... اشتباهي گرفته بودم

قا تویي ها حرف میزد من فکر کردم اون آ خاطر همین روز اول ...ب ه  به 
تار کردم هات اونجوري رف مت چنور ... با ندیده بود بار هم  وقتي هنوز یک

ه با تو ک... يتو که خودت زندیگیمو دید... میتوننگگتم واسگگت نق گگه بک گگم
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خودت ... هان...چ گگماي خودت دیدي رس چرا این اراجیفو به من میبافي
سه چي اومدم اینجا ؟من نه با ...رس چرا این حرفارو میزني... که میدوني وا

سمت سمت رو هم از روي کارت ملیت دیدم... تو کار دارم و نه می نا ... ا
تاده بود همین رام اف به زیر  که حا... اونروز توي اصگگن ال هم هر جوري 

ماي  نه آد نه تو و  نداره  یت  گه هی ي برام اهم باره ام فکر کن دی میخواي در
 ... دیگه

 ت آقاي عزیزي ر...برگ تم و دستگیره درو ک یدم و با شدت درو باز کردم
بي توجه از کنارش رد شگگگدمو رفتم ... در بود و با تعج  به من نگاه میکرد

هق هق ... ا رو که اسممو صدا میزد شنیدمبین راه صداي آری... توي محوطه
 ...میکردم و صورتم خیس از اشك بود

مگه ...رنگگره ي ملرور  از خود راضگگي هر چي از دهنش دراومد به من گفت
 ؟؟...اون چي داره 

 ...بیخیال سوارکاري شدمو از باشگاه اومدم بیرون
شتم توي ...رفتم توي اتاقم و درو قفه کردم صداهندزفري رو گذا ي گوشمو 

 ...حوصله هیچ کني رو نداشتم... آهنگ رو تا آخر زیاد کردم
 
 

 ...بعد از اینکه شاممو خوردم رفتم توي اتاقم
شته بودن  صورتمو گم کرده بودم و بین اینهمه کادویي که توي اتاقم گذا کرم 

 ...ریدا کردن کرم کار سختي بود
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 ...گوشیم بلند شدهمینجور که داشتم ک وهامو میگ تم صداي اس ام اس 
صفحه اش نگاه کردم شتم به  شیمو از روي میز بردا شدمو گو اره شم...بلند 

 ....     غریبه بود ، بازش کردم
 از رفتار امروزم معذرت میخوام) 

 منو ببخش درباره ت زود قضاوت کردم
 )...(فردا ساعت ده توي کافي شاپ ساحه،خیابونه

 ... خواهش میکنم بیا
 ...باهات حرف دارم

 ...(   آریا
 ...میرم حرفاشو می نوم... اول میخواستم نرم ولي گفتم ضرري که نداره

 ...نمیخواستم خودمو م تاق ن ون بدم...صبه ساعت ده و ربک رسیدم
وقتي وارد کافي شگاپ شگدم دیدم دسگتاشگو گذاشگته روي میز و سگرشگو به 

 ...دستاش تکیه داده
 مام سرشو بلند کرد توچ...تمرفتم سمت میز و صندلیو ک یدم عق  و ن ن

 ...زل زد
 ...حرفتو بزن

 ...انقدر از دستم عصباني هنتي

 ...من زیاد وقت ندارم باید برم... خواهش میکنم زود حرفتو بزن

 ...خ  اول یه چیزي سفارش بده

 :اومدم از جام بلند شم که سریک گفت
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س... یه کم مکث کرد... زود حرفمو میزنم...خیلي خ  باشه ي ماپ وقتببین 
اون ش  دوستاتو دیدم و اسممو گفتي و مهم تر از همه منو بهترین دوستت 

رفتار هاي دیروز هم دسگگگت خودم ... معرفي کردي واقعا عصگگباني شگگگدم
 ...نبود

فقط یه چیزي هنگگت که ... حق با تو بود... من خیلي به حرفات فکر کردم
 ... میخوام بهت بگم ولي

 ؟؟...ولي چي

ات باعث عصبانیت من شد ولي نه تا این حد راستش دلیه همه ي اون اتفاق
 ؟؟...بد رفتاریم یه چیز دیگه بود

 ...یعني چي انقدر ناراحت و عصبانیش کرده بود... تعج  کردم
 ؟؟...دلیلش چي بوده

 ...یکم من من کرد
 ...اون رنره

 ...کدوم رنره

 ...انقدر وسط حرفم نپر

 ...کافه شده بود
 ...حرفتو بزن... معذرت میخوام

همون رنري که همش به تو چنبیده بود هموني که موقک شام برات غذا اورد 
باهاش حرف میزدي لبخند از روي  با هم حرف میزدین هموني که وقتي  و 
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هم واسگگه چی ب...تو که میگفتی تنهایی...لبات یك دقیقه هم راك نمي شگگد
 ...  دروغ گفتی

 ... با حرص توي موهاش دست ک ید
 ...االن که حالش خوب بود... ا یه دفعه طوفاني شداین چر

اون ممه ...؟ احنگگان رنگگر یکي از دوسگگتاي ردرمه ...منظورت احنگگان  
 ...برادرمه

 ؟؟...منم ني ممه برادرته

حاال چرا این چیزا رو از من ... خ  معلومه ما از ب گي با هم بزرگ شگگدیم
 ؟؟...میپرسي

 ...تا فردا...فقط خوشم نمیاد بهم دروغ بگی... هی ي

 ...بلند شد و سریک رفت بیرون
 رنره ی ملرور زورش میاد یه خداحافظی کنه

سالن رفتم که دیدم مامان و ...فکر کنم مهمون داریم... رفتم خونه سمت  به 
 ...خاله و ویدا ن نتن و با هم حرف میزنن

 ...سام و احوال ررسي کردیم
 ...یگردمزود بر م... ببخ ید من میرم لباسامو عوض کنم

 ...ویدا هم بلند شد و ر ت سرم اومد
 .. .در کمدمو باز کردم و لباسامو برداشتم... رفتیم توي اتاق و درو بنت

 ؟؟...کجا بودي -ویدا
 ... کافي شاپ

 ؟؟...با کي... اوهوع
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 ...امیر حنین خان  خه و چه

 ؟؟...راستي دیروز چیکار کردي

 ...هی ي

 ...توضیه بدهب ین اینجا و ممه آدم ... ا  

اونم هر دقیقه چ ماش از تعج  گ اد تر ... همه چیو واسش تعریر کردم
 ...می د

 ...واي سماپ غلط نکنم اینجا خبراییه

 م کوك نگاهش کردم
 ؟؟...چه خبري

 ...ببین چه جوري تو گلوش گیر کردي که ایننوري روت غیرتیه

 ...مزخرف نگو

با ک که  تو رو  نظر داره  یر  یننوری ز کار وقتی ا ی حرف میزنی و چی
 .. خ  اینا ن ون میده که یه حس هایی بهت داره دیگه...میکنی

 ...روزخند زدم 
 ..!!من... اونم به کي ؟!!... حس... هه

 

 ؟؟...یه سوال ازت بپرسم راست و میگي

 ...بپرس

اگه یه روزي این امیر حنگگین خان  شگگما بیاد خواسگگتگاریت چي جواب گگو 
 ؟؟...میدي
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 ...نمیاد

 ...م اگهگفت

 ...باید فکر کنم

 ...جوابمو بده سماپ... واقعا که نیومد خواستگاریت

 ...بد نینت ... خ 

شیننت گفت سط حرفمو با  شتیپ و خوش قیافه هم ...اره دیگه: ررید و خو
 ...رس مبارکه... رولم که زیاد داره...هنت

 ...االن صداتو می نون... هینننس

 ...بد اخاق... خیلي خ 

من ...بعد از ناهار مامان و خاله رفتن مزون لباس... دور هم خوردیمناهارو 
روي تختم دراز ک گگیده بودم و با گوشگگیم بازي ... و ویدا هم تو اتاق بودیم

 ...میکردم
 ...اون ماشینه هم که ته باغه کادوعه  -ویدا

 ...اره

 ...سماپ

 ...بله

 ...می ه کادوهاتو باز کنم

 ...بازشون کن

 ...کادوها رفت و یکي یکي بازشون کرد با ذوق به سمت
 ... نگا کن... چقدر اینا خوشگلن...واي کوفتت ب ه سماپ

 ...  بي توجه به حرفاي ویدا داشتم بازیمو میکردم
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 ...معلوم نینت کادوعه کیه...چرا روي این هی ي ننوشته.. واا

 شهنوز باز... سگگرمو بلند کردمو به جعبه اي که توي دسگگتش بود نگاه کردم
 ...یکم فکر کردم... چقدر آشناس ...نکرده بود

 ...این کادوعه امیر حنین  ... اهان یادم اومد

 ...با شنیدن حرفه من بدون معنلي کادو رو باز کرد
 ...ببین چقدر خوشگله... چقدر نازه –ویدا 

 ...از روي تخت بلند شدم و جعبه رو از دستش گرفتم
اسگگم خودم به التین بود که با ... ردمبه گردنبندي که توي جعبه بود نگاه ک

 ...واقعا زیباست... برلیان روش کار شده بود
 ...چقدرم خوش سلیقه اس -ویدا 

 ...اره واقعا

 ...گردنبند رو از توي جعبه دراوردم
 ... واقعا هر چي بگم کم گفتم

 ؟...کجایي تو... اوییییي  -ویدا 

 ؟؟...چیزي گفتي... هان

 ؟...نومکجا سیر میکني سماپ خا

 ...هیجا

 ؟؟...میخواي به گردنت بندازم...  اره معلومه

 ...گردنبندو دادم دستش و برگ تم
 ...توي گردنم به زیبایي مي درخ ید... بلند شدم و جلوي اینه اینتادم
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 ...احنان هم یه دستبند بهت داده

 !؟...دستبند

 ...بیا بگیر... اینم دسته کمي از کادوعه آریا نداره...اره

 ...تمو جلو بردمو دستبند رو گرفتمدس
کار شگگگده بود...چه جال  یان  ند هم برل به هم ... روي دسگگتب یه جورایي 

 ...میومدن
 ...اینم کادوي خودم –ویدا 

 ...همون لباس مجلني بود که دوستش داشتم
 ... ممنون عزیزم

منم که نمي ... دفعه ریش که با هم رفتیم خرید گفتي ازش خوشگگگت اومده
 ...واست چي بخرم که خوشت بیاد به خاطر همین دیگه اینو گرفتمدوننتم 

 ... دست گلت درد نکنه

 ؟؟...از رنگش خوشت میاد

 ... عالیه
 :کادو بعدي رو باز کرد که  یه دفعه با اعتراض گفت

 ؟؟...این ررهام کي میخواد آدم ب ه

 !؟..واسه چي

 ...نگاه کن واست چي اورده

ست این ررهام... گرفتاز دیدن کادوش خنده ام  یه خرس کوچولوي ... از د
 ...ماماني

 ...ررهامه دیگه
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 ...صداي اس ام اس گوشیم بلند شد
 ...گوشیو برداشتم و به صفحه اش نگاه کردم

 :  رو به ویدا گفتم
 ...چه حال زاده اس

 !؟...چي نوشته

 ...احنان واسه خداحافظی همه رو دعوت کرده رستوران... نوشته

 ...ه رفته اروم تر می دصدام رفت
 : باتعج  گفتم

 ؟؟...مگه احنان جایي میخواد بره

 !؟..نمیدوننتي

 ..!!نه

 ...میخواد بره لندن ریش ردر و مادرش زندگي کنه

 ...آخه واسه چي

 ...اینو دیگه بهمون نگفت

 ؟؟..چرا نگفتي میخواد بره

 ...فکر کردم خودش بهت گفته

 ... نگفته بود

 
 

 ...سوار ماشینم شدیم و به سمت رستوران رفتیم ش  که شد با ویدا
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 ...رارسا هم رفته بود منافرت و من و ویدا تنها رفتیم رستوران
دوتا صندلي خالي کنار احنان بود ... به سمت میز رفتیم... همه جمک بودن

 ...که من کنار احنان ن نتم و ویدا کنارم ن نت
 :نوه گفتم سرمو به طرف احنان خم کردم و جوري که کني ن 

 ؟؟...چرا بهم نگفتي که میخواي بري

 ...میخواستم بگم ولي ن د

 ؟؟...آخه واسه چي میخواي بري

 ...وقتي کاري ندارم اینجا دلیلي نداره که بیش تر از این بمونم

 !؟...رس چرا تا االن موندي

 ...به خاطر اینکه تحمه دوریه یه نفرو نداشتم

 ؟؟..حاال داري

 ...دوری و تحمه کنم سعي میکنم یه جوري

 ...یه لحظه دلم گرفت
 ...یه ببخ ید گفتم و به سمت دست ویي رفتم

 ...چندتا م ت آب به صورتم زدم ونفس عمیق ک یدم
 ...چرا ایننوري شدم

شتن با هم حرف میزدن که با دیدن ... برگ تم ریش ب ه ها نان دا ویدا و اح
 ...من حرف ونو تموم کردن

 ؟...خوبي –احنان 
 ...خوبماره 

 ...اخه رنگت رریده
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 ...چیزي نینت

 ...سعي کردم عادي رفتار کنم... به صورتم دست ک یدم
شتم به خاطر همین بعد از اینکه  ضا هارو ندا ستوران و اینجور ف صله ر حو

 ...غذامونو خوردیم به ویدا اشاره کردم که بریم
 ؟...؟ چرا انقدر زود میخواي بري...کجا -احنان

 ...ببخ ید دیگه... نینتحالم خوب 

 ؟؟...فردا میاي فرودگاه... خیلي خ  باشه

 ...اگر توننتم حتما میام

 ...ممنون که اومدي

 ...خدانگهدار... وظیفم بود

 ...خداحافظ

 ...ویدا هم خداحافظي کرد و رفتیم
 ...عصباني بودم... با سرعت رانندگي میکردم

 ؟؟...حالت خوبه... سماپ  –ویدا 
 ...خوبم

 ...ارومتر برو داري به ک تنمون میدي یکم

 ...ری یدم توي کوچه و جلوي خون ون واینادم
 :در حالي که از ماشین ریاده می د گفت

سگگگالم برسگگي ... رسگگیدي خونه هم یه زنگ بزن... مواظ  خودت باش
 ...خونه،خوبه



 65 من یقصه عاشق

صگگداي السگگتیکاي ماشگگین سگگکوت ... سگگرمو تکون دادم و با سگگرعت رفتم
 ...خیابون رو شکنت

سیدم  شتم کم تر از ده دقیقه ر سرعتي که من دا خون ون زیاد دور نبود و با 
 ...خونه

 ...بدون این که به کني توجهي کنم رفتم توي اتاقم و درو قفه کردم
سامو عوض کردم و روي تختم دراز ک یدم سعي کردم به چیزاي دیگه ... لبا

 ...فکر کنم
 ...دلم شور میزد ولي دلیل و نمیدوننتم

******** 
شتم سمت در ... از روي تخت کوله ر تیمو بردا از رله ها رایین اومدم و به 

 ...با دیدن مامان که ر ت در بود شوکه شدم... رفتم و بازش کردم
 ...سام

 ؟...کجا به سامتي... علیك سام -مامان
 ...کار دارم

 ؟؟...من نمیدونم این چه کاریه که روزاي زوج اونم تو یه ساعت تو داري

 ...همین...میرم باشگاه تا یکم ورزش کنم

 ...رس چرا تا االن بهم نگفته بودي

 ...دیرم شد... میذاري برم؟... خ  چیز مهمي نبود

 ...خیلي خ  برو

 ...فعا

 ...این چند وقته انقدر زود میرفتم که دیگه نگران نمی دم
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اسبش سوار ... با دیدن امیر حنین چ مام چهارتا شد... وارد محوطه شدم
 ...معلومه خیلي حرفه اي  ... بود و با سرعت سوارکاري میکرد

 ...با دیدنم به سمتم اومد یکم ترسیدم و چند قدم رفتم عق  تر
 ...اس  رو جلوي رام نگه داشت و با خنده از اس  رایین اومد

 ...انقدرا هم کارمو بلدم... نترس  –امیر حنین 
 ...اون که صد در صد

 ؟...خوبي

 ...انقدر خودموني رفتار میکرد... بود ازش بعید
 ؟...حاله من واست مهمه

 ...معلومه که واسم مهمه

 ؟...چرا

 ؟...چی چرا

 ؟...چرا انقدر رفتارت با من عوض شده

 ...رفتار من ممه قبله... نه

 ؟...منم ني

 ؟...شك داري

سریک جواب دادم ... احنان بود... اومدم جواب و بدم که گوشیم زنگ خورد
 ...ر تمو کردم به امیر حنینو 

 ...سام



 67 من یقصه عاشق

نان  سه خداحافظي بیاي ... سام –اح انقدر ازم متنفري که حاظر ن دي وا
 ...فرودگاه

 ...!!دواقعا ببخ ی... االن هم باشگاه سوارکاریم.... باور کن نمیتوننتم بیام

شکال نداره دخي جون سرت بذارم... ا سر به  ستم  ویدا بهم گفت ... میخوا
 ...االن هم زنگ زدم ازت خداحافظي کنم... ني بیايکه نمیتو

 ...بعدشم به هم زنگ میزنیم... امازون که نمیري

 ...میدونم ولي نمیخواستم بدون خداحافظي برم

 ...ممنون که زنگ زدي

 ...رس دیگه خداحافظ... خواهش میکنم

 ...مواظ  خودت هم باش... خدانگهدار

 ...حتما

 ...             گوشیو قنک کردم و به طرف امیر حنین برگ تم
 :اخماش تو هم بود و با عصبانیت گفت   

 ؟...باز این رنره بود

 ...اسمش هم احنانه... این رنره اسم داره

 ...حاال تو نمیخواد مفتش آقا ب ي

 ؟؟...اصا م که تو با احنان چیه

 ...هی ي

 ؟؟؟؟...هی ي

 ...هی ي... اره

 ... رفت باال صداش
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ندن... بذار خیالت رو راحت کنم ... احنگگگان داره واسگگگه همی گگگه میره ل
 ...هی وقت دیگه هم بر نمیگرده

 ...راست میگي

نه حافظي ک خدا نگ زده بود ازم  یه االن هم ز که ... دروغم چ خودت 
 ...شنیدي

 ...خ  دیگه برو اسبتو بیار تا تمرین کنیم

 ...هنوز که ب ه ها نیومدن

 ...ري میانتا تو ب

 ...خیلي خوشگله... راستي از هدیه اي که دادي ممنونم... باشه

 :یه تاي ابروشو داد باال و با تعج  گفت
 ...بعد از اینهمه وقت

درضگگمن من هیچ وقت کادو هامو باز ... همش سگگگه چهار روزه گذشگگته
 ...نمیکردم یعني عاقه اي به این کار ندارم

 ...رس چنور هدیمو دیدي

 ...ویدا گه کرده بود و رفت کادوهارو باز کردفوضولي 

 ...رس باید از ویدا خانوم ت کر کنم

 ...شونه هامو انداختم باال و رفتم اسبمو اوردم
 ...میخواستم یه جوري اذیتش کنم... موقک تمرین شیننتم گه کرد

سگگریک از روي اسگگ  رریدم رایین و کنارش ... یه دفعه یه چیزي به کلم زد
 ...اینتادم



 69 من یقصه عاشق

واسگگه چي اینجوري از روي اسگگ  میپري ... دیوونه شگگدي –امیر حنگگین 
 ؟...رایین

 ...حاال که چیزیم ن د انقدر جوش میزني بابا بزرگ

 ؟...؟ بابا بزرگ...چي

 ؟؟...خوبه... ردر بزرگ... خ  ببخ ید

 ... م کوك نگام میکرد
کن بعین بابا بزرگا همش میگي این کارو ... خ  چیکار کنم: با ناله گفتم

 ...اون کارو نکن
 ... رفت به سمت اسبم و اوردش کنارم

 ...انقدرم غر نزن... بیا سوار شو

 ...نمیخوام دیگه خنته شدم

 ...بیا سوار شو ببینم... کوه که نکندي

 ...نمیخوام

 ...عین ب ه ها میموني

 ...افنار اس  رو ک ید و به سمت اصنبه رفت
 ؟....باز چش شد این... نبوداسبم همراهش ... با اخم به طرفم میومد

 ؟...اسبمو کجا بردي

 ...بردمش توي اصنبه

 ؟...واسه چي بردیش... خ  اینو که خودم دیدم نابله

 ...گفتي خنته ام منم بردمش تو تا خنتگیت دربیاد

 ؟...چي میگي
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 ؟...فهمیدي...می یني اینجا و از جاتم تکون نمیخوري...همیني که شنیدي

 ؟؟...آخه واسه چي

 ...دت گفتي خنته شدمخو

 ...الکي گفتم

 ...رس همینجا میموني تا تنبیه ب ي

 ؟...منم تنبیه میکني

 :سرشو خم کرد و خیلي آروم گفت
منم حوصگگله ندارم بذار ... تورو خدا سگگماپ ول کن بعدا با هم حرف میزنیم

 ...این کاسم تموم ب ه بره

 ...ولي...باشه

 ؟...خ ... وم ب ههمینجا ب ین تا کاس تم... ولي نداره

 ...خ 

 ...اخماتم از هم باز کن

انقدر ... یاد حرفاش افتادم... حوصگگله ام سگگر رفت... رفت سگگمت ب ه ها
شه... تلییر رفتار اونم تو این مدت کم ست گفته با ... نه واي... نکنه ویدا را

 ...هم ین کاري ازش بعیده... فکر کن امیر حنین عاشق من شده باشه
 ...رشته افکارم راره شدبا شنیدن صداش 

 ؟...این دستبند ماله توئه –امیر حنین 
 ...با تعج  به دستبندي که احنان بهم هدیه داده بود نگاه کردم

 ؟...این دست تو چیکار میکنه



 71 من یقصه عاشق

 ...افتاده بود روي زمین

 ...دستمو بردم جلو و دستبند رو از دستش گرفتم
 ؟...اینم هدیه اس

 ...اره هدیه احنانه

 ...اخم کرد
 ؟...رس واسه چي دستت کردي

 ...به خاطر اینکه دوستش دارم

 :با صداي بلندي گفت
 ؟؟؟؟؟؟...چییییي

 ...هول شدم
 !؟...چقدر توحناسي... دستبند رو میگم

 ...از دست تو

 ؟...ناراحت شدي

 ؟...یعني هدیه منو دوست نداشتي... نه

 ...میمونههدیه ت همی ه گردنم ... این چه سوالیه... واااا

 ...با دیدنش لبخند محوي زد... گردنبند رو بهش ن ون دادم
به سگگاعتش نگاه کرد و رو به ب ه ها گفت وقت تمومه و اسگگبارو ببرن توي 

 ...اصنبه
 :رو کرد به من و گفت

 ...راشو لباساتو عوض کن باید بریم

 ؟؟...مگه قراره کجا بریم
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 ...خندید

 ...اه بریم بیرونمنظورم اینه باید از باشگ... هیجا

واسه اینکه یه جوري قضیه رو ماست مالي کنم خیلي ...واي چه سوتي دادم
 :ریلکس گفتم

 ... خ  منظوره منم همین بود

 ...زد زیر خنده 
 ...اره کاما م خص بود

 ...     بهش توریدم
 ؟؟...تیکه میندازي

 ؟...چرا جوش میاري...نه به جون خودم

 ...لباساي سوارکاریمو عوض کردمجواب و ندادم و رفتم 
 ...امیر حنین جلوي در وایناده بود... از باشگاه اومدم بیرون

 ؟؟...چرا هنوز اینجایي

 ...منتظر تو بودم -امیر حنین 

 ؟...چیه میخواي ماشینتو هه بدم

 ...جدي گفتم

 ؟؟..چیکارم داشتي... خیلي خ 

 ؟؟...میخواي با هم بریم یه کافي شاري چیزي

 ؟...يواسه چ



 73 من یقصه عاشق

آخه اون موقک که گفتم بریم فکر کردم دلت بخواد با هم جایي بریم و حرف 
 ...بزنیم

 ...اون موقک حواسم نبود دارم چي میگم... نخیر شما هم ین فکرایي نکن

 ...حواست نبود یا

 :با عصبانیت گفتم
 ...امیر حنین

یدم باشگگگه فهم خ   که ام نکردي برم... خیلي  که تی نظرت ... تا تی
 ؟؟...هان...چیه

 ...میخواست حرصمو در بیاره... تو چ ماش شیننت موج میزد
 ...برو

 ...خ  میخواي تو اول برو

 ...میري یا بیام

شه من رفتم شه با ني حرف نزن... با سریک برو خونه وتو راه هم با ک .. .فقط 
 ؟؟...خ 

سرعت از کنارش رد  شدم و با  شینم  سوار ما سرموبه طرفین تکون دادم و 
 ...شدم

 ...نمیدوننتم هم ین کارایي هم بلده... رفتاراشو دوست داشتم
صداي اس ام اس گوشیم اومد همیننور که رانندگي میکردم به گوشي نگاه   

 ...بازش کردم... امیر حنین بود... کردم
 ...آرومتر برو سماپ خانوم) 
 ...(سامتیت برام مهمه 
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 ...!!!دیوونه
رفاش باعث شد که یکم از سرعتم کم ح... با خوندن ریامش یه جوري شدم 

 ... کنم
 ... چرا دلیه این رفتاراشو بهم نمیگه... واسه چي این حرفارو بهم میزنه

همه چیو تو ذهنم مرور کردم از روز اولي که رامو توي باشگگگاه گذاشگگتم تا 
 ...االن

 ..م ن نت*ا*ب*با به یاد اوردن کارهاش لبخند محوي روي ل
********* 

ولي نفهمیدم که ... کردم بعد از ناهار یکم دراز ک گگیده بودم چ گگمامو باز
 ...چنوري خوابم برد

 ...سرمو گرفتم باال و به ساعت دیواري نگاه کردم
 ...بود 5/4وااااي ساعت 

 ...ممه برق از جام رریدم و حاضر شدم
 ...همینجور که زیر ل  غرغر میکردم از اتاق بیرون اومدن

 ...کف ام وسط رله ها چ مم خورد به
سه چي اینارو روشیدم سریک برگ تم تو اتاق و از کمدم کف اي ... اي بابا وا

ورزشیمو برداشتم با کف ایي که رام بود عوض کردم  انقدر دیرم شده بود که 
 ...بیخیال بنتن بند کف م شدم و راه افتادم

 ...یه دفعه دم رله ها بند کف م زیر رام گیر کرد و
********* 



 75 من یقصه عاشق

سترس رامو به توي بیمار نته بودم و از ا صندلي کنار مامانم ن  ستان روي 
 ... زمین میکوبیدم

ست چپم توي ب  ستمو به کمك د ست را  خیلي درد... لم گرفته بودم*غ*د
 ...میکرد اما تنها چیزي که منو اذیت میکرد اینه که نتوننتم برم باشگاه

 ...دمدم به دقیقه به ساعت بزرگي که روي دیوار بود نگاه میکر
 ...همراه مامان بلند شدم و رفتم تو... نوبت ما شد

 ...دکتر گفته بود که باید دستمو گچ بگیرن
یه رنگر جوون اومد تا دسگتمو کچ ... لبه تخت ن گنگتم و آسگتینمو زدم باال

 ...بگیره
 ...خیلي آروم کار میکرد انگار صبه تا حاال هی ي نخورده

 ...حنابي عصبیم کرده بود
ور ورمو نگاه کردم و دنبال ساعت میگ تم چون ساعت م یمو با کافگي د

وقتي خواسگگتن از دسگگتم عکس بگیرن هرچي که فلزي بود ازم گرفتن و به 
 ...مادرم دادن

 ...تو این اتاق کوفتي یه ساعت ریدا نمی ه

 :رنره با اخم به ساعتش نگاه کرد و جدي گفت
 ...ساعت شیش و نیمه

 ...زدم به سیم آخر
 ..!!یه دست میخواي گچ بگیریا... َاه... تو هم د  یاال

 ...زیر ل  غرغر میکردم
 : دستک  و در اورد و گفت 
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 ...بیا تموم شد

 ...!!چه عج 

 ...  چند دقیقه ب ین تا کچ دستت خ ك ب ه بعد هم میتوني بري

 ...برو بابا

 ...از روي تخت بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون
 ...ستش حرف میزنهرنره عوضي انگار با زیر د

ستان اومدم بیرون نتادم تا مادرم ... با قدم هاي بلند از بیمار شین ای کنار ما
 ...بیاد

 ...وقتي رسیدیم خونه بي معنلي رفتم توي اتاقم
 ... سرمو گذاشتم لبه تخت و زدم زیر گریه

 ...خیلي وقت بود که گریه میکردم
 ...ویدا بود... یه دفعه در اتاق به شدت باز شد

 ؟...چیکار کردي با خودت... سام عزیزم –ویدا 
 :با صداي گرفته اي گفتم

 ...میبیني که

از توي یخ ال اتاقم برام ... به طرفم اومد و کمکم کرد تا روي تخت ب گگینم
 ...یه لیوان آب ریخت و لیوانو داد دستم

 ... یکم آب خوردم
 :ویدا ن نت کنارم و گفت

 ...ي و دستت ایننوري شده خودمو رسوندمتا خاله گفت که از رله ها افتاد



 77 من یقصه عاشق

 ؟؟...چرا انقدر کافه اي... چته سماپ

 ...چیزي نینت

 ؟؟...به خاطر امیر حنین  

 ...آروم سرمو تکون دادم
 ...میتوني بهش زنگ بزني و بري ببینیش... خ  اینکه م کلي نداره

 ...دوست ندارم منو ایننوري ببینه... نه

 ...شنبه باید بري باشگاه باالخره که... آخرش که چي؟

 ؟؟؟...واي ویدا چیکار کنم

 ...میخواي بهش یه زنگي بزني

 ؟...زنگ بزنم چي بهش بگم

 ...بگو که چرا امروز نتوننتي بري

 ؟...خه شدي

 ...ببینم خودش بهت زنگ نزد

 ؟...اصا گوشیم کجاست... نمیدونم

 ...اهان دست مامانمه
 ... االن میارم واست... ب ین

 ...ن نتم تا بیادمنتظر 
 ...!!بابا خدا شانس بده -ویدا

 ؟...واسه چي

 ...!!بینت و رنج بار زنگ زده

 ؟؟؟؟...بینت و رنج بااااااررر
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 ...بیا خودت نگاه کن

 ...راست میگفت... گوشیو از دستش گرفتم و به صفحه اش نگاه کردم
 ...  این رنره دیوونه اس

 ...!!دیوونه نینت، عاشقه -ویدا
 ...ویدا چرت نگو

خودت تا همین االن ایننوري داشگگتي واسگگش گریه ... من چرت میگم یا تو
دیگه چي ... رفتاراشگگو نگا کن...آریا هم که انقدر نگرانت شگگده... میکردي

 ...!!بهت بگم تا باورت ب ه اون واقعا عاشقته

 ...چیزي نداشتم بگم... سکوت کردم
 ... ویدا هم بعد از نیم ساعت رفت خون ون

 ...رفتم رایین و تلوزیون نگاه کردم... له ام سر رفته بودحوص
 ...از مامان ررسید که کجام... بابا با عجله اومد داخه

 ...بلند شدم و به طرف ون رفتم
 ...سام بابا

 ؟؟...خوبي تو... سام

 ...اره خوبم

 ... سرمو انداختم رایین و رفتم توي اتاقم
 ...دلم بدجوري گرفته بود... نداشتماشتها ... واسه شام هم نرفتم رایین

 ... جواب دادم... امیر حنین بود... گوشیم زنگ خورد
 ...الو
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هرچي ...چرا نیومدي باشگگگاه... مردم از نگراني... معلوم هنگگت کجایي؟
 ...هم که زنگ میزدم جواب نمیدادي

به فکر گوش من نینتي به فکر حنجره خودت ... صبر کن تا منم حرف بزنم
 ...باش

 ...جوابمو بده... سماپ حوصله منخره بازي ندارم

 ...کار داشتم نتوننتم بیام... خیلي خ  بي اعصاب

 ؟...کار مهم تر از این که بیاي باشگاه

 ...بله

 ؟...انقدر کارت زیاد بود که نمي توننتي جوابمو بدي

 ...اره زیاد بود

 ...فردا میام دنبالت بر

 ...ینمت خداحافظشنبه میب... نه نه من نمیتونم بیام

 ....سماپ صبر

 ...یه نفس عمیق ک یدم... گوشیو قنک کردم
 ...خدایا حاال چیکار کنم

 ... کافه یکي از قرصایي که دکتر داده بود رو خوردم و گرفتم خوابیدم
************ 

 ...با هزارجور دردسر رفتم حمام
 ...انقدر مامان غر زد که از کارم ر یمون شدم

اول قی ي بر میدارم اون موهاتو ... ر دیگه بگي موهاتو شونه کنمیکبا –مامان 
 ...کوتاي کوتاه میکنم
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 ...منم اگه مجبور نبودم انقدر منت نمیک یدم

یه نگاه بهم انداخت و از اتاق رفت بیرون از صداي بنته شدن در گوشم درد 
 ...گرفت

 ....بدجور عصبانیش کرده بودم
 ...شونه زدن هم بلد نینت... شدآخ آخ هرچي مو داشتم کنده 

 ...بعد از ظهر باید میرفتم باشگاه
ستین بلند انتخاب کردم ستمو ب... از توي کمدم یه لباس آ ستم کچ د ه میخوا

 ...    خوبي بپوشونه
 ...هرچي سعي کردم بند کف مو ببندم ن د... حاضر و آماده ن نته بودم

 ...مامانو صدا زدم
 ؟...باز چته –مامان 
 ؟؟...بند کف مو ببندي می ه

 ؟...کجا میخواي بري

 ...باشگاه

 ...با این وضک نمیخواد بري باشگاه

ا   ا   ...خنته شدم از بس تو خونه موندم... مامان... ا 

 ...تو که نمیتوني کاري کني... بري اونجا که چي

 ...همین که برم اونجا واسم بنه

 :بند کف مو بنت و گفت
 ؟...میتوني رانندگي کني
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 ...زنگ زدم آژانس... نه

 ...مواظ  خودت باشیا

 ...چ م

 ...کرایه رو دادم و از ماشین ریاده شدم
 ...همه توي محوطه بودن

 ...مرتیکه انقدر آروم رانندگي کرد که دیرم شد
 ...رفتم توي اصنبه

 ؟؟...چرا دیر اومدي -امیر حنین 

 ...کردمبا صدایي که ب دت میلرزید سام ... م اومد تو دهنم*ب*قه
 ...دستمو بردم ر ت سرم... بهم نزدیك تر شد
 ...به زور لبخند زدم

 ...ببخ ید ترافیك بود

منم االن ...خیلي خ  لباسگگاتو عوض کن بعدم با اسگگبت برو توي محوطه
 ...میام

 ...رفت داخه ساختمون
 ...ممه اینکه از چیزي ناراحت بود

ستینش آ... سوارکاریو بپوشمنمیتونم لباساي ... حاال چه خاکي تو سرم بکنم
 ...تنگ بود

 ...چرا هنوز نرفتي

 ...اي بابا این آخر منو سکته میده
 ...االن میرم
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 ...راستي کارت چي بود که به خاطرش باشگاه نیومدي

 ؟...خ  یه کاري بود دیگه... چیزه... هان

 ...درست جوابمو بده... چرا ایننوري حرف میزني

 ...گفتم که چیز

 ...د  بگو دیگه... مهم هم بوده... ودهچرا چیزي ب

 ...چ مش خورد به دستم
 ...دستتو چرا بردي ر ت

 ...همینجوري

 ...دستتو بیار باال

 ...دست چپمو سریک اوردم باال
 :با عصبانیت گفت

 ...دست راستتو میگم

 ...با ترس دستمو آوردم باال
 ...با دیدن دستم اخماش از هم باز شد

 ؟؟...دستت چي شده

 ...روز که میخواستم بیام بند کف م گیر کرد زیر رام و از رله ها افتادماون

 ؟؟...چیزه دیگه اي که ن ده

 ...نه فقط دستمه

 ؟؟...براي چي بهم نگفتي

 ...مهم نبود
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 ...براي من خیلي مهمه... مهمه

 ؟...حاال می ه برم

 ؟...کجا

 ...تمرین دیگه

 ...همین االن برمیگردي خونه... نخیر

 ...حالم خیلي خوبه االن هم میخوام برم سوارکاري... واسه چيخونه 

 ؟...با ماشین خودت اومدي... گفتم که نمی ه

 ...نه با آژانس اومدم

 ...خیلي خ  االن میگم زنگ بزنن آژانس تا بیاد

 :با دستم جلوشو گرفتم و ملتمنانه گفتم
میکنم بذار خواهش ... از بس تو خونه موندم کافه شگگدم... تو رو خدا نرو

 ...بمونم

سریک  ستمو بیاره رایین که  ست د ستم و میخوا شت روي کچ د ست و گذا د
 :گفتم

 ...اگر واست مهم هنتم... ازت خواهش کردم

 :یکم فکر کرد و گفت
 ...باشه ولي به یه شرط

 !؟...چه شرطي

 ...می یني یه گوشه و از جات هم تکون نمیخوري

 :اومدم اعتراض کنم که گفت
 ...تي میرم زنگ میزنماگه ناراح
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 ...ولي روزاي دیگه رو چیکار کنم... باشه قبول

 ...تا وقتي که دستت خوب ن ده راتو تو  باشگاه نمیذاري

 ؟؟؟...واااسه چي

 ...واسه این که من میگم

 ...من میخوام سوارکاري یاد بگیرم

 ...خ  یاد میگیري

 ...چنوري با خونه ن نتن

 ...خودم بهت خصوصي یاد میدم

 ؟؟؟...صوصيخ

 ؟؟...بهانه دیگه اي که ندارین... بله

 ...نه

 ...رس برو

 ...رفتم کنار صندلي ها واینادم
 ...اینا رو هم بگیر... ب ین اینجا

 ...چند تا برگه و گوشی و داد دستم و بعد رفت ریش ب ه ها
 ...دو ساعت فقط یه جا ن نتم و به این و اون نگاه کردم

 ...رچ رچ هاي ب ه ها و سنگیني نگاه ون بودمتو این چند وقت فقط شاهد 
 ...سرمو به دستام تکیه داده بودم و چ مامو بنته بودم

 ...سماپ خانوم راشو بریم

 ...چ مامو باز کردم و به دور ورم نگاه کردم
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 ...از بس ن نته بودم کمرم درد گرفت... از جام بلند شدم... همه رفته بودن
شگاه اومدیم بیرون شین و درو برام باز ا... از با سمت ما نین رفت  میر ح

 ...کرد
 ...زیر ل  ت کر کردم و سوار شدم

 
 ...توی راه سکوت کرده بودموبه خیابونا نگاه میکردم

 ؟...چرا ساکتي -امیر حنین 
 ...جوابي نداشتم که بهش بدم... سکوت کردم

سخت... اگه فکر کردي با این کارا میتوني ر یمونم کني در  باید بهت بگم 
 ...یادت نرفته که من هنوزم همون امیر حنین هنتم... اشتباهي

 :با صداي گرفته اي گفتم... سرمو به طرفش برگردوندم
 ...در ضمن من هم ین قصدي نداشتم...یادم نرفته

 ...قد و یه دنده و ملرور و زورگو... خوب می ناسمت: زیر ل  ادامه دادم
 :یه دفعه به طرفم برگ ت و گفت

 ...خیلي ممنون که اخاقیات خودمو به روم اوردي... درد نکنه دست شما

 ؟...هان... اصا تو از من چي میدوني که درباره ام ایننوري حرف میزني
 ...واقعا عصباني بود... زبونم بند اومد

 ؟...حرفامو چنوري شنیدي... مگه تو... تو

اوقات جلوي  اگر هم گاهي... گوشاي من خیلي تیزه... انقدرا هم کر نینتم
 ...چون... هی ي نمی ه... زبونتو بگیري

 ...فهمیدم...خیلي خ ... بس کن امیر حنین
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 ؟...خوبي

 ...نه اصا

 ...کاري از دست من بر میاد

 ...آره

 ؟...چیکار کنم

 ...کاري نکن فقط جواب یه سوالو به من بده

 ؟...چه سوالي

 ؟؟...دلیه تلییر رفتارات چیه... تو چت شده

 ...نمیتونم جواب سوالتو بدماالن 

 !؟...چرا

 ... به خاطر اینکه هنوز جواب سوالتو نمیدونم

 :با کافگي گفتم... راهنما زد
 ؟...میرم خونه ي ویدا اینا

 ؟...خون ون کجاست

 ...چهار راه دومي سمت راست... منتقیم برو

 ؟...با راننده هات هم همینجوري حرف میزني

 ؟؟؟...چي

 ...زد زیر خنده
 ...خه یه جوري گفتي فکر کردم راننده ت هنتمآ

 ...راستش... واقعا ببخ ید... به خدا منظور من این نبود
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 ...میخواستم از این حال و هوا در بیاي... باهات شوخي کردم... هینننس

 ...لبخند زدم
 ؟؟...حاال کجا برم خانوم رئیس

 ...کوچه ي سوم

 ...ری ید توي کوچه
 :گفتم به خونه اشاره کردم و 

 ... همینجاست

 ...زد کنار
 ... بفرمایید

 ...ممنون

 ؟...با ما دیگه کار نداري خانوم رئیس... خواهش میکنم وظیفم بود

 ...نه به سامت

 ...از ماشین ریاده شدم
 :و با شیننت گفتم

 ...رئیس هم خودتي جناب کینه اي

 ...خندید و با سرعت رفت
********* 

 ...شام حاضره... سماپ بیا رایین –ویدا 
 ...تو برو منم میام... باشه

 ؟....آریا بهت چیزي گفته... از همون اول بي حوصله و ناراحتي...چته تو
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فقط اینکه تا وقتي گچ دسگگتمو باز نکردم حق ندارم رامو توي باشگگگاه ... نه
 ...بذارم

 ؟...آخه چرا

امیر حنگگین گفت نباید بیاي و بعدا خودم بهت خصگگوصگگي ... نمیدونم
 ...وزش میدمآم

 ؟؟...جدي خودش بهت گفت

 ...آره

 ...میگي نه....من میگم یه چیزي خورده رس کله اش

 ...ول کن ویدا

 ...اصا اشتها نداشتم... موقک شام فقط با غذام بازي کردم
دم از توي یخ ال براي خو...وقتي رسیدیم خونه یکراست رفتم تو آشپزخونه

 ...داشتم از ت نگي میمردم... میه لیوان آب ریختم و یك نفس سر ک ید
 ...سماپ -بابا

 ...سرمو برگردوندم
 ...جانم

 ...میخوام باهات حرف بزنم... بیا ب ین

 ...صندلیو ک یدم عق  و ن نتم
 ؟...چرا ام   انقدر بي حوصله بودي

 ...حوصله مهموني رو نداشتم

 ...مامانت گفت که دوست نداري زیاد توي خونه بموني
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 :تا یه چیزي بگم که بابا گفت دهنمو باز کردم
میخواسگگتم بگم اگه میخواي میتوني بیاي ... صگگبر کن تا حرفام تموم ب گگه

 ...شرکت

 ؟...دوباره سینتم خراب شده

 ...نمی ه کاراي اونجا رو به امان خدا ول کرد... باید برم کارخونه... نه

شرکت ررونده ها هم یه نگاه بنداز ست دارم... تو چند روزي برو  همه ي  دو
 ...منم میرم کارخونه... کارا رو به راه باشه

صله جواب دادن به اینو و ... فقط همه چیو هماهنگ کنید... خیلي خ  حو
 ...اونو ندارم

 ...باشه زنگ میزنم

 ...دیگه با من کاري ندارین

 ...نه برو بخواب

 ...ش  بخیر

 ...لباسمو با احتیاط عوض کردم... رفتم توي اتاقم
 ...کارت ساخته اس سماپ خانوم

 ...   بابا هم چند روزي اونجا میموند... کارخونه خارج از شهر بود
******* 

 ... وارد شرکت شدم
 ...صبحتون بخیر...سام خانوم مهندس  -من ي

 ...بیا تو اتاقم

 ...چ م
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 ...با قدم هاي محکم رفتم توي اتاق و ر ت میز ن نتم
 ؟؟...امري داشتید  -من ي

 :جدي گفتم
 ...چي ررونده از اول سال هنت برام بیار هر

 :با تعج  گفت
 ؟ ...همه ي ررونده هارو بیارم

هر خبري ... هرچه سگگریک تر برو و کارتو انجام بده... بله همه ي ررونده ها
 ...هم شد بهم گزارش بده

 ...حتما

 ...از اتاق رفت بیرون
کني هم شوخي توي کار خیلي جدي بودم و با ... دستامو گذاشتم روي میز

 ...نداشتم
 ...بعد از نیم ساعت با ررونده ها برگ ت

 ...بذارشون روي میز و برو

 ...ببخ ید خانم مهندس

 ؟...چیه

 ...آقاي اف ار اومدن و با شما کار دارن

 ؟...اف ار کیه

 ...قراره ای ون یکي از سهام داراي شرکت ب ن

 ؟...سهام دار
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 ...بله

 ...بگو بیاد تو

******** 
 خوبي؟؟... بابا سام

 ؟...کاراي شرکت خوب ریش میره... اره

 ...یه جورایي

 ؟...یعني چي

این یارو اف گگار هم از ... یعني اینکه هنوز ررونده ها رو کامه بررسگگي نکردم
 ...شرکت ررتش کردم بیرون

 ...؟ اون بهترین گزینه براي ما بود...واسه چي اینکارو کردي

اون سگگهام شگگرکتو ... نیم کاسگگه اش بود؟ کاسگگه اي زیر ...؟ اف گگار...کي
هدف اون فقط سگگوپاسگگتفاده از ... میخواسگگت تا بتونه تو کارا دخالت کنه

 ...اعتبار و برند شرکت بود

 ...واقعا بدون تو هیچ وقت این شرکت را بر جا نمیموند

 ؟؟...میخواین بی تر بمونید که این حرفا رو میزنید

 ...فکر کنم یه هفته اي طول بک ه... دیمچند تا قرارداد میخوایم ببن... اره

 ...امیدوارم موفق ب ید... باشه

 ...خداحافظ...ممنون

 خداحافظ

********** 
 ...م تمو کوبیدم روي میز
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 ...دکمه تلفن رو زدم
 ...سریک بیا تو اتاقم

 ...چ م

 ...تقه اي به در زد و اومد تو
 ؟...با من کاري داشتید -من ي

 ؟...شده چرا دوباره سینتم خراب

 :با تعج  گفت
 !؟...خرابه

 ...ن نیدي چي گفتم

 ...آخه آقاي رستمي گفتن درستش کردن

 :با صداي بلندي گفتم
 !؟....چیییییییي

 ...به سمت در رفتم و با شدت بازش کردم
 ...من ي هم دنبالم اومد به طرف اتاق رستمي میرفتم

 ...کارمنداي شرکت با تعج  نگام میکردن
 :میرفتم با عصبانیت گفتمهمینجوري که 

 ؟؟...کي اجازه داده که سینتم شرکتو دستکاري کنه

راستش خانم امیریان شما صبه دیر اومدید آقاي رستمي هم گفتن  -من ي
 ...بلدن سینتمو درست کنن
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رسگگتمي از جاش بلند شگگد و با ... در اتاق رسگگتمي رو با شگگدت باز کردم
 :چ ماي گ اد شده  گفت

 ؟...نم امیریاناتفاقي افتاده خا

 ؟...شما به چه حقي رفتي و سینتمو دستکاري کردي... بله اتفاقي افتاده

 ...من فقط سینتمو درست کردم

ا   ا  ا فقط برو دع...زدي سینتمو خراب کردی اونوقت میگي درستش کردم...ا 
 ...وگرنه بي برو برگرد اخراجي آقاي رستمي... کن م کلي ریش نیومده باشه

 ...شدماز اتاق خارج 
 ...از عصبانیت همه ي بدم به لرزه افتاده بود

 :رو به من ي گفتم
 ...  بگو یه لیوان آب واسم بیارن

 ...سرشو تکون داد و رفت
 ...گوشیمو از توي جیبم در اوردم و شماره ررهامو گرفتم

 ...بعد از چند تا بوق صداي شادش توي گوشم ری ید
 ...به به سماپ خانوم یادي از ما کردي

 ؟؟...میتوني بیاي شرکت

 ؟...شرکت خودتون

 ...به کمکت احتیاج دارم... آره

 ...عجله اي که نداري...باشه فقط تا دوساعت دیگه کارم طول میک ه

 ...خودمم یه نگاه بهش میندازم تا تو بیاي...اشکال نداره

 ...فعا...خیلي خ  رس تا دوساعت دیگه
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 ...فعا

 ...گوشیو قنک کردم
 ...ا نمیتوننتم باهاش صمیمي حرف بزنمجلوي کارمند

 
 ...کافه فنجون قهوه رو برداشتم و یکم از قهوه رو مزه مزه کردم

 ...صداي در بلند شد
 ...بیا تو

 :در باز شد و گفت
 ...مهمونتون اومدن... خانم امیریان  -من ي 

 :رو به من ي گفتم... از جام بلند شدم و به طرف در رفتم
 ...برو سر کارت

 ...مچ 

 ...ررهام یکم اوننرف تر بیرون از اتاق اینتاده بود
 ...بفرمایید

 ...به داخه اشاره کردم
 :درو بنتم و با شیننت گفتم ... ررهام یه لبخند شیك زد و وارد شد

 ...تو این شرکت دختر خوب ریدا نمی ه... آقاي مهندس چه تیپي زدي

 ...همین یکي واسه ما بنه...اختیار دارید

 ...ن ولوس 

 ...فقط یه شوخي بود...خیلي خ 
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 ...شوخیو بذار کنار که یه عالمه کار داریم

 !؟...چي شده باز

 ...رفتن همه چیو بهم ریختن... هی ي دو دقیقه دیر رسیدم شرکت

 ...االن یه کاري کنم که خودتم نتوني به سینتم شرکت دست بزني... گرفتم

 ...خندیدم
 ...میخوامیه کار دیگه اي هم ازت 

 !؟...چي

میخوام وقتایي که توي خونه ام کارایي که در ...میخوام همه زیر نظرم باشگگن
 ...طول روز انجام دادن رو بررسي کنم

 ...االن واست درستش میکنم... فکر عالیه

 ...کارمون تا ساعت ه ت طول ک ید
خ  اینم از این فقط این اطاعات به صگگورت ایمیه بعد از سگگاعت  –ررهام 

 ...کاري واست ارسال می ه
 ...دستت درد نکنه...عالیه

 ؟...خ  دیگه کاري باهام نداري... خواهش میکنم

 ...بازم ممنون که اومدي...نه

 ...خداحافظ...وظیفم بود

 ...  خدا نگهدار

 ...بعد از رفتن ررهام وسایلمو جمک کردم و رفتم خونه
 !؟...مامي کجایي... مامان گلم... ساااام

 :از آشپزخونه گفتمامان 
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 ...اینجام... سام

 ...با دیدن میز غذا چ مام برق زد... رفتم توي آشپزخونه
 ...چه کرده ماماني خودم...اووووم

 ...کیفمو انداختم روي ارن و دستامو شنتم و ر ت میز ن نتم
 ...اول لباساتو عوض کن بعدش غذا بخور -مامان

در کار داشگگتم که نتوننگگتم یه انق...واي مامان جان نمیدوني چقدر گ گگنمه
 ...لقمه ناهار بخورم

 ...یعني صبه تا حاال هی ي نخوردي

 :با دهن رر گفتم
 ...بجز قهوه هی ي نخوردم

 ...اخماي مامان رفت تو هم
مان گه  -ما با خودت اینجوري کردي دی کار  خاطر  به  گه ببینم  بار دی یک

 ؟؟...فهمیدي...نمیذارم راتو  بذاري تو اون شرکت
 ...فقط شما خودتو عصباني نکن...چ م...باشه

 ...غذاتو بخور

وقتي منو بابا زیادي خودمونو با ...همی گگه همین جوریه...سگگرمو تکون دادم
طفلکي از صگگبه تا حاال هم تنها ...کار درگیر میکنیم مامان عصگگبي می گگه

 ...بوده
 ...بعد از شام امیر حنین بهم زنگ زد

 ... سام سماپ خانوم
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 ...سام

 !؟...خوبي

 ...آره

 ...اگه مزاحمت شدم قنک کنم

 !؟...کاري داشتي...نه نه یکم خنته ام

 ...راستش میخواستم ببینمت

 !؟...واسه چي

 ...فکر کن واسه رفک دلتنگي...همینجوري

 ...خندیدم
 !؟...دلتنگي

 ؟...حاال میاي یا نه

 ...دلم میخواد ولي نمیتونم بیام

 ؟؟...چرا

 ...!!فهمیدم...آهان

 ؟؟...؟؟چیو فهمیدي...سماپ خوبي

 ...فردا ساعت یازده بیا شرکت اونجا همدیگرو میبینیم

 ؟...؟ کجا...چه شرکتي

 ؟ ...کاري نداري...آدرسو برات میفرستم

 ...صداي رر از تعجبش توي گوشم ری ید
 ...!!نه

 ...رس تا فردا
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 ...خداحافظ

 ...گوشیو قنک کردم و آدرس شرکت رو واسش فرستادم
********* 

 ...ساعت ده دقیقه مونده به یازده بود
 ...داشتم به حرفاي وکیه شرکت یکي از دوستاي بابام گوش میدادم

 ...از ساعت نه تا االن داشت حرف میزد...سرم درد گرفته بود
 ؟...خ  خانم امیریان نظرتون چیه -وکیه

نم و اگر ک باید با ردرم م ورت...ببخ ید من نمیتونم نظر قنعي به شما بدم
در ضگگمن بهتره دفعه بعدي که ...ای گگون موافق بودن اونوقت قرارداد میبندیم

 ...ت ریر اوردین آقاي شریفي هم همراهتون باشن

 ...آقاي شریفي وقت ون رو براي چیزاي مهم تري میگذرونن

 ؟...قرارداد با هم ین شرکتي کار مهمي نینت

 :دامه دادماز روي صندلي بلند شدم و درو باز کردم و ا
شن هیچ قراردادي  شته با ضور ندا شریفي بگید تا وقتي که اینجا ح به آقاي 

 ...من هم وقتمو صرف حرف زدن با وکیه ای ون نمیکنم...بنته نمی ه

 ...با دست به بیرون اشاره کردم
 ...از روي صندلي بلند شد و به طرف در اومد

 : با غیض گفت
 ...اراحت می نای ون هم از بي احترامي شما واقعا ن

 ...بفرمایید
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 ... از اتاق رفت بیرون
 ...یازده بود...به ساعتم نگاه کردم 

 ...به سمت اتاقم رفتم...نیم نگاهي به خودم انداختم و شالمو مرت  کردم
 ...من ي با دیدنم از جاش بلند شد

 ؟...همه چي مرتبه

 ...مهمونتون هم ت ریر اوردن...بله

 ؟...کجاست

 ...االن هم منتظرتونن... دم تو اتاقراهنمایی ون کر

 ...کني هم مزاحم ن ه...بگو دو تا قهوه بیارن...خیلي خ 

 ...چ م خانم امیریان

 ...درو باز کردم
 ...امیر حنین با دیدن من از جاش بلند شد

 ...لبخند زدم و با دست اشاره کردم
 ...بفرمایید

 ...رو به روش ن نتم
 ...مدیرکه شرکت هم هنتينگفته بودي که  -امیر حنین

 ...خندیدم
 ...یه چند روزي رفته سفر به جاش من اومدم...شرکت ردرمه

 ...فکر نمیکردم دعوتمو رد کني...دی   که گفتي نمیتوني بیاي شوکه شدم

 ...یه قرار کاري بود که اي کاش کننلش کرده بودم...ببخ ید

 ؟؟...طوري شده...ممه همی ه نینتي
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رنگگره احمق مدیر عامه شگگرکت باباشگگه خودش میره ...چیزي ن گگده...نه
حتي ...خوشگذروني اون وقت وکیل و واسه من فرستاده تا یه قرارداد ببندیم

منم وکیل و انداختم بیرون و گفتم ...حاضر ن ده یك کلمه با من حرف بزنه
 .... تا خودش نیاد قرارداد نمي بندم

 ...خ  حاال نمیخواد خودتو اذیت کني

صبانیت دارهواقعا هم ج سم ...اي ع شم ا نتن بعد سواد ه هم ون یه را بي 
 ...خودشونو میذارن مهندس

 ...همه که ممه هم نینتن

 ...اتفاقا هم ون ممه همن

 :با کافگي گفت
نتن شرکتم به همه ...میگم هم ون ممه هم نی فهمیدي؟من خودم رئیس یه 

 ...کارام هم میرسم

 ...از تعج  چ مام گ اد شده بود
 ؟...؟خ  رس چرا میاي باشگاه...يجدي میگ

؟من عاشگگق سگگوارکاریم به خاطر رول گگم نینگگت که میام ...چه ربني داره
اون شرکت هم به خاطره اینه که دوست ندارم به مال و اموال ...آموزش میدم

 ...دوست داشتم رو راي خودم واینم...ردرم متکي باشم

 ...تقه اي به در خورد
 ؟...بفرمایید
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ون قهوه اورد و گذاشگگت روي میز و با اجازه اي گفت و رفت اقا رحمت برام
 ...بیرون

 ؟؟ ...اتفاقي افتاده  که میخواستي منو ببیني

 ...نه فقط میخواستم ببینمت -امیر حنین 

 ؟...واسه رفک دلتنگي حتما

 ...خندید
 ...تو ایننوري فکر کن

 ...اومدم چیزي بگم که من ي اومد توي اتاق
 ...نگاه میکردمبا اخم شدیدي بهش 

 ...مگه نگفتم مزاحم ن ي...باز چي شده

 ...آقاي بزرگ نیا اومدن و کار مهمي دارن...چرا ولي...چ -من ي

 ...راهنمایی ون کن به اتاق کنفرانس

 ...گفتن عجله دارن

 ...من عجله ندارم

 ...ولي

 ...ولي نداره کاریو که بهت گفتم انجام بده

 ...ورتم دستي ک یدمبه ص...من ي از اتاق رفت بیرون
 ...از کاراي شرکت متنفر بودم

 ...سماپ -امیر حنین 

 ...سرمو گرفتم باال و توچ ماش نگاه کردم
 :با حالت مهربوني گفت
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 ...تو برو به کارات برس...خودتو اذیت نکن من فقط میخواستم ببینمت 

 ...از جاش بلند شد
 ...اصا...شرمنده 

 :اومد وسط حرفمو گفت
 ...مواظ  خودت باش...منم باید برم دیگه...میکنمدرکت 

 :بلند شدم و با شرمندگي گفتم
 ...بازم ببخ ید

 :یه چ مك زد و گفت
 ...اشکال نداره

 ...و از اتاق خارج شد
 ...بعد از چند دقیقه با عصبانیت درو باز کردم
 ...من ي با دیدن من سریک از جاش بلند شد

 ...توي اتاق کنفرانس منتظر

 ...برگ تم طرفش با عصبانیت نگاهش میکردم سریک
 :از بین دندونام غریدم

 ...به وقتش به خدمت تو میرسم...ررونده هاي مربوطه رو سریک بیار

********** 
 ...ماشین رو توي رارکینگ رارك کردم

سه ام   من و مامانو دعوت کرده بود شتم برم ... خاله وا صله ندا دیگه حو
 ... خونه و لباسامو عوض کنم
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 ...ویدا دم در منتظرم اینتاده بود
 ...از رله ها رفتم باال

 ...اووووووف چه تریپي هم زده این خانوم مهندس -ویدا
 ...این خانوم مهندس داره از سر درد میمیره

 :م کردل*غ*با مهربوني ب
 ؟...چرا عزیزم

 ...قضیه اش مفصله

 ...با هم رفتیم داخه و با همه سام و احوالپرسي کردم
سرحال ن ون  سعي کردم خودمو  ستم ناراحت ن ه  براي اینکه مامان از د

 ...بدم
 ...بیا بریم لباساتو عوض کني...بیا عزیزم -ویدا

 ...بلند شدم و به سمت اتاقش رفتیم
 ...ت ن وندمدستمو ک ید و روي تخ

 ...خ  تعریر کن -ویدا
 ...!!رس فوضولیت گه کرده بود

 ؟؟...رس فکر کردي نگران تو شدم

 ...منم از این کارات تعج  کرده بودم

 ...طفره نرو دیگه

 ...بیش از اندازه خنته بودم...روي تخت دراز ک یدم
 :در حالي که چ مامو بنته بودم گفتم
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منم گفتم وقت ندارمو ...م ببینمتدی گگ  امیر حنگگین زنگ زد گفت میخوا
صگگبه هم تا اومدم دلیه اینکه میخواسگگت منو ببینه رو ازش ...بیاد شگگرکت

 ...بپرسم من یه عین  اجه معلق سر رسید و همه چیو خراب کرد

شرکت اخراجش میکردم سرش من جاي تو بودم همون دقیقه از  ... خاك بر 
 ...تا یاد بگیره بي موقک مزاحم ن ه

 ...حاال که همه چي خراب شده ...ولش کن

شدم نین رئیس : چ مامو باز کردم و نیم خیز  نتي امیر ح ستي تو میدون را
 ؟؟...شرکته

 ؟؟...دروووووغ میگیییییي

 ...!!باور کن 

 ؟؟...شرکت هم ماله خودشه

 ...اره دیگه

 ؟؟...آخه چیکار کردي که انقدر امیرحنین بهت توجه میکنه...سماپ بمیري

 ...!!خداهی ي به 

 ...برو بابا معلوم نینت واسش چیکار کرده که ایننوري دله رنره رو برده

 ...چي میگي واسه خودت امیر حنین اصا عاشق من نینت

 ؟؟...؟؟ تو عاشق ي...تو چي

 ...اینکه دیگه معلومه

 ؟؟...چي معلومه

 ...اصا واسم مهم نینتن...من به هیچ رنري توجهي نمیکنم
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 ...ه کني بزن که ن ناستتبرو این حرفارو ب

*********** 
 ...سمااااااااااپ راشو... خوبالو خان راشو

 ...رتو رو از روي سرم ک یدم کنار چ مامو باز و بنته کردم
 ...ویدا کنارم ن نته بود و نگاهم میکرد

 :با صداي گرفته اي گفتم
 ؟؟...تو اینجا چه غلني میکني

 ؟؟...باز تو از دنده چپ بلند شدي

 ...!!ل کردمسوا

 ...همون غلني که شما میکنید

 .... با م ت زدم به بازوش
 ...چته دستم درد گرفت...آآآیییي

 ...درست جوابمو بده

 ...مامان و خاله کار داشتن با هم رفتن بیرون منم اومدم اینجا تا با هم باشیم

 ؟؟....این وقت صبه کجا رفتن

 ...!!برف بازيزود راشو میخوایم بریم ...ساعت یازده خانوم

 ؟؟؟؟....برف

 ...راشو ببین چه برفي اومده...آره

 ...ولم کن میخوام بخوابم

 ...رتو رو ک یدم رو سرم
 ...بهت میگم راشو اونوقت میري زیر رتو
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 ...ولم کن ویدا بذار یه روز جمعه اي راحت بخوابم

 ...راشو االن امیر حنین و رارسا میرسن

 ...ن نتمبا شنیدن جمله اش سریک 
 ...!!!!!!؟؟ امیر حنین...چیییییي گفتي

 ؟؟...چی د خواب از کله تون ررید

 ....!!!ویییییداااااا

امیر حنگین صگبه زنگ زد به گوشگیت منم جواب دادم ...خیلي خ  باشگه
اونم گفت حیر شگگد ...گفتم که سگگرکار خانوم هنوز خواب ت گگریر دارن

نجا تا منم بهش گفتم بیاد ای...میخواسته با شما برن رینت که دیگه دیر شده
اونم که منتظر هم ین ری گگنهادي بود سگگریک ...یه برف بازي حنگگابي بکنیم

 تا چند دقیقه دیگه...به رارسا هم زنگ زدم تا جمعمون کامه ب ه...قبول کرد
 ...هم میرسن

 ؟؟...واي واي وااي ویدا من از دست تو چیکار کنم

 ...ماچم کن

 :شونه اش و گفتم زدم به... لپ و اورد جلو
 ...!!!خیلي رررویي

 ...غر غر کنان به سمت دست ویي رفتم و صورتمو با آب سرد شنتم
 ...صداي آیفون بلند شد

 :سریک از اتاق اومدم بیرون و رو به ویدا گفتم
 ؟؟...کیه
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 ...امیر حنین خانتون ت ریر اوردن

 :سریک گفتم...واااااي خاك بر سرم شد
 ...کندره رارکینگ رو باز 

 ؟؟...چته خ  چرا انقدر هولي

 ...!!!من حناب تو رو میرسم

از توي آینه نگاهي به خودم ...رفتم توي اتاق و سگگریک لباسگگامو عوض کردم
نداختم یدا ...آبروم رفت جلوي امیر حنگگین...صگگورتم رر کرده بود...ا و
 ...ک تمت

 ...در اتاق باز شد و ویدا با نیش باز اومد تو
 ...سر ویدا اینتاده بود امیر حنین هم ر ت

 ...خداروشکر اتاقم مرت  بود
 ...سام

 ...سام خانوم خوش خواب -امیر حنین
 ...چپ چپ به ویدا نگاه کردم

 ...میخوایم بریم برف بازیا...این چه لباسیه تنت کردي -ویدا
 ...ویدا رفت به سمت کمدم و دنبال لباس گرم میگ ت

 ...رفتم روي تخت ن نتم
 ...هیچ کدوم از این لباسا به درد نمیخوره...خنته نکن الکي خودتو

 ...امیر حنین توي چارچوب در اینتاده بود و به اتاق نگاه میکرد
 ؟؟...انقدر اتاقم زشته

 :امیر حنین یکم هول شد و گفت
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شي...نه...نه شته با سلیقه اي دا سماني و نقره ...فکر نمیکردم هم ین  آبي آ
 ...یي داريخیلي اتاق زیبا...اي و سفید

 ...ممنون نظر لنفتونه

 ...ویدا همینجور داشت با نیش باز به حرفاي من و امیر حنین گوش میداد
 ؟؟...هی ي ریدا نکردي...چی د

 ؟ ...هان

 ...از حالت ویدا خندیدیم
 ؟...میگم لباس ریدا کردي یا نه...هان نه بله

 ...نه همه ي رالتو هات آستیناشون تنگه

به ...یکي کمدمو باز کردم و یه بافت از توش در اوردم بلند شگگگدم و در اون
 ...آستینش نگاه کردم

 ...اومدم بذارمش توي کمد که ویدا لباسو از دستم ک ید
 ...آستینش تنگه...به درد نمیخوره

 ...باید به زور رو بیاریم...چاره اي نینت دیگه -ویدا
 ...ندياگه فکر کردي میتوني این لباسو به زور تنم کني کور خو

 ...من اینو تن تو میکنم

 ...تو غلط میکني

 ...سماپ ب ه بازي در نیار از سرما میمیریا

 ...امیر حنین هم داشت به که که من و ویدا میخندید
********* 
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 ...امیر حنین و ویدا سعي داشتن به زور دستمو از آستین رد کنن
 ...بدجور دستم درد میکرد

 ...ویدابا م ت میکوبیدم به رهلوي 
 ؟؟...بمیري ویدا حاال وقت برف بازي بود...ولم کنید دیگه...آخ دستم

 ... اصا بیا آستین و قی ي کنیم...حرف نزن ببینم -ویدا
 ...بافتم خراب ب ه همه لباساتو تیکه تیکه میکنم...چي میگي

 ...یه لباس هم نداره که آستینش گ اد باشه...بمیري

شما اجازه نگرفتم ستم راحت ...ببخ ید از  شر این گچ د هفته دیگه که از 
 ...شدم از خجالتت کامه در میام

 :دستمو ول کرد و نفس نفس زنون گفت
 ؟؟...هفته دیگه

میرم گ ش رو باز ...االن هم خوب شگگده...آره دسگگتم که ن گگکنگگته بود
 ...میکنم

 :امیرحنین آستینمو ک ید باال ودستمو ول کرد و جدي گفت
 ...تا یك ماه تموم ب ه بعد دستتو باز میکني الزم نکرده صبر میکني

تو این چند وقت غذا هم ...خنگگته شگگدم دیگه هیچ کاري نمیتونم انجام بدم
 ...نمیتوننتم بخورم

 ...همین که گفتم

 ....اصا تو چیکار

 ...صداي زنگ باعث شد تا حرفم نصفه بمونه
 :ویدا با ذوق گفت
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 ...رارسا اومد

 ...از اتاق خارج شد
 ...آستینمو مرت  کردم...م نگاه کردم به زور لباسو تنم کردنبه دست

 ...بلند شدم و رفتم رایین امیر حنین هم ر ت سرم بود
********** 

امیر حنگگین و سگگماپ هم یه ...من و ویدا تو یه گروه...صگگبر کنید -رارسگگا
تا گوله درسگگگت کنیم بعد از یه ربک هم شگگروع ...گروه یه ربک وقت داریم 

 چنوره؟؟...حملهمیکنیم به 
 ...!!!وااااي رارسا عالیه -ویدا

 ...!!!یه کلمه هم از مادر عروس

 ...امیر حنین روزخند زد
 :ویدا با ناز و ع وه گفت
 ...من خود عروسم عزیزم

 ...ب ه ها بیخیال یه ربک از همین االن شروع شد -رارسا
 ...همه م لول درست کردن گوله بودن... هر دو تیم از هم دور شدیم

 ؟؟؟؟...تو چرا واینادي -امیر حنین
 :دستمو اوردم جلو و گفتم

 ...!!!با این دستم

 :بلند شد و با خنده گفت
 ...!!!ما یه مصدوم داریم...!!! تیم حریر
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 ...ویدا و رارسا اومدن به سمت ما
 ...خ  ده دقیقه بی تر به شما وقت میدیم...ا  راست میگیا -رارسا

 :ویدا معترضانه گفت
 ؟؟؟...ه چيواس

خ  عزیز من میبیني که در حال حاضر سماپ خانوم دستش چاغه  -رارسا
 ...نمیتونه گوله درست کنه

 ...یه دفعه امیر حنین زد زیر خنده
 چ م غره ای به امیر حنین رفتم

 ...بدبخت با نگاهی که بهش کردم خنده اش رو خورد یه لیوان آب هم روش
 ...رفتم روي تاب ن نتم

 ...بعد از چند دقیقه شروع به کار کردن ب ه ها هم
بعد از اینکه امیر حنگگین وقتش تموم شگگد بلند شگگد و نفس زنون اومد کنارم 

 ...ن نت
 ...دستک اي م کی و از دستش دراورد به دستاش نگاه کرد

 ...دستاشو م ت کرد...نوك انگ تاش قرمز شده بود
 :رو کرد به من و گفت

 ...م بریم روشونو کم کنیماستراحت دیگه بنه راشو میخوای

 ...هردو بلند شدیم
 ...چقدر گلوله برفي درست کرده بود

 ...همه آماده شلیك بودن
 ...سه...دو...یك -رارسا
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ویدا سعي داشت گوله ها رو بزنه تو سرم ولي هر ... نامردا رحم هم نداشتن
 ....دفعه جاخالي میدادم

 ...جیغ جیلاي منو ویدا که محلو برداشته بود
بعد از اینکه همه ي گوله هامون تموم شگگگد و حنگگگابي از خجالت هم در 

 ...اومدیم رفتیم به سمت خونه
 ...بیاین آدم برفي هم درست کنیم...خواهش میکنم...نریم خونه -ویدا

 ...ممه ب ه ها داشت التماس میکرد
 ...منم دارم از سرما یت میزنم...بس کن ویدا خنته شدیم

 ...خواهش میکنم...میکنم فقط همینجا صبر کنید من االن همه چیو درست

 ...به ناچار قبول کردیم
 ...ویدا با ذوق رفت داخه

 ...رارسا رفت روي نیمکت گوشه باغ ن نت
 ...همونجا ن نتم تو برفا...منم که دیگه نا نداشتم تا یه قدم بردارم

 ..؟؟ بلند شو االن سرما میخوري...چیکار داري میکني -امیر حنین
 ...نمیتونم بلند شم...ه امخنت

 ...بهت میگم بلند شو

 ...دست و به طرفم دراز کرد

 ...منم دست و گرفتمو بلند شدم
 ...ویدا با یه سیني اومد بیرون

 ؟؟...این چیه
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 ...شیر کاکائو داغ اوردم واستون

 ...همه ازش ت کر کردیم و م لول نوشیدن شیرکاکائو هامون شدیم
 ...نده درست شدآدم برفي هم با شوخي و خ

شتن با هم حرف میزدن سا دا شدم و با ...شیننتم گه کرد...ویدا و رار خم 
صاف اینتادم و به امیر حنین ...هزار زحمت یه گوله کوچیك درست کردم

 ...نگاه کردم
سگگرشگگو تکون داد یعني ...گوله برف رو بهش ن گگون دادم و یه چ گگمك زدم

 ...سا اشاره کردمبا سر به ویدا و رار...میخواي چیکار کني؟
یداد ند سگگرشگگو تکون م ند ت نه ...ت نه وگر گه نمیتوننگگگت داد بز حاال دی

 ...میفهمیدن
شم به این چیزا بدهکار  ست جلومو بگیره ولي من گو سمتم اومد میخوا به 
نبود و دسگگتمو بردم باال قبه از اینکه امیر حنگگین حرفي بزنه گوله رو ررت 

 ...کردم
 ...خورد رس کله ویدا

 ...نه گیری داشتماعج  ن و
 ...سریک برگ ت و به من نگاه کرد

ید به طرفم...لبخند زدم و براش دسگگگت تکون دادم یدا هم دو منم فرارو ...و
 ....ترجیه دادمو با تمام سرعتم دویدم

 ...میک مت سماااااااااپ -ویدا
داشتم با سرعت مي دویدم که رام لیز خورد و افتادم زمین ویدا هم از فرصت 

 ...کرد و تا توننت منو زد استفاده
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 ...رارسا و امیر حنین هم داشتن از خنده میمردن
 ...بنه...ول کن دیگه...غلط کردم

 ...راشو برو دیگه حوصله ت رو ندارم...حقته -ویدا
 ...از روي زمین بلند شدم و برفاي روي لباسمو تکون دادم

 ...امیر حنین اومد کنارم اینتاد 
 ؟؟...این چه کاري بود کرديآتیش راره  –امیر حنین 
 ...!!!مردم آزاري

 ...!!اون که تافی و سرت دراورد

 ...عوضش دل من یکم خنك شد

 !!دیوونه اي

 ؟...می ه بریم تو خونه

 ؟؟...سردته

 ...خیلي

 ...به طرف رذیرایي میرفتیم که امیر حنین صدام زد...رفتیم داخه
 ...به طرفش برگ تم

 ...بله

 ...بیا یه لحظه -امیر حنین 

 ...ویدا و رارسا هم رفتند توي رذیرایي...رفتم روبه روش اینتادم
نین  ستش –امیر ح دیگه بی تر از این هم مزاحمتون ...من دیگه باید برم...را

 ...   نمی م
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 ...یکم ب ین بعد برو...مراحمي...این چه حرفیه

 ...کار دارم باید برم

 :با ناراحتي گفتم
 ...خداحافظ...باشه

 ...خودت باش یه موقک سرما نخوریامواظ  

 ...باشه

 ...خداحافظ کوچولوي من

 ...میگفت هواي بیرون سرده بیرون نیام بهتره...حتي نذاشت واسه بدرقه برم
 ...با بي حوصلگي رفتم کنارشون ن نتم

 ...!!حاال انگار چی ده...ل  و لوچتو جمک کن...نگاش کن -ویدا
 ...بس کن ویدا

من دعوتش کردم وگرنه همین چند سگگاعتو هم نمي  برو خداروشگگکر کن که
 ...دیدیش

 چایي ساز رو روشن...ر ت چ مي براش نازك کردم و رفتم توي آشپز خونه
 ...کردم

 ...مامان و خاله هم رسیدن
 ...دور هم ن نته بودیم و چاي میخوردیم

 ...راستي صبه بابات زنگ زد گفت فردا بر میگرده -مامان
 ...فتم تو باغسرمو تکون دادم و ر

 ...روي تاب ن نته بودم و به آدم برفیمون نگاه میکردم
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سرمو برگردوندم شونه هام  شد رو شته  ستي که گذا  ویدا بود یه رتوي...با د
 ...کوچیك انداخت رو شونه هام و کنارم ن نت

راشگگو بریم تو خونه لباسگگاتو عوض ...!! تو امروز سگگرما نخوري خوبه -ویدا
 !!راشو دیگه...کنیم

سمو عوض کردم دیدم ...به زور منو برد داخه سر لبا بعد از اینکه با هزار درد
 ...ویدا با یه ب قاب سوپ اومد تو اتاق

 ؟؟...این چیه

 ...!!سوره دیگه -ویدا 

 ؟؟...واسه چي

 ...به خاطر اینکه شما سرما نخورید

 ؟؟...چییییي

و  رفتیم برف بازيبه مامان اینا گفتم ...اي بابا چي چي واسگگه ما راه انداخته
تا ...تو هم تو برفا خوردي زمین نا هم برات سگگوپ درسگگگت کردن  عد او ب

 ... مریض ن ي

 ؟؟...واسه چي گفتي

 ... نترس  امیر حنین رو حذف کردم

 ...!!دهن لق

 ...بگیر بخور انقدر غر هم نزن

 :سرمو بردم عق  و گفتم...م نزدیك کرد*ب*قاشق سوپ رو به ل
 ...!!لدم بخورمب ه که نینتم خودم ب
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 ...!!با این دستت نمیتوني

هرچقدر اصگگرار کردم که بذاره خودم بخورم ...قاشگگق و به زور کرد تو دهنم
 ...نذاشت

مجبورم کرد رو تخت دراز بک گگم بعدش ... وقتي همه سگگوپ هارو بهم داد
 ...هم گفت بخوابم

 ...!!زیادي داري لوسم میکنیا

یدا ق  خودت نینگگتي -و که مرا قت  اگر...تو  یاد اونو هم بایي سگگرت ب
 ...!امیرحنین خان روست کله مون رو میکنه

 ؟...به اون چه ربني داره

ندیدي چجوري ...اي بابا اون بدبخت که داره خودشگگو واسگگه تو میک گگه
 مراقبت بود؟؟

 ؟؟..کي...نه

 ...اون داره با این کاراش بهت میگه که عاشقته...چقدر تو بي احناسي

 ...تاگه عاشقم بود میگف

 ...اون هی وقت غرورشو ول نمیکنه

 ...!!؟؟جدي جدي خوابم گرفت...خیلي خ  تو منو ول میکني

 ...!!حیر این رنر که دنبال تو  بی عوره...بي احناس...بگیر بکپ

 ...!ممنون از اینکه انقدر بهم لنر داري

 ...!!گم و

 ...!!! تازگیا خیلي بي تربیت شدیا

 ...برو بابا
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 ...محکم بنت رفت بیرون و درو
 

 ...      وقتي چ مامو باز کردم هوا تاریك شده بود

 باالخره از شره این گچ لعنتی هم راحت شدم 
***** 

 ...حاضر و اماده وایناده بودم تو اتاقم که بهم تک زد
 ...کوله ر تیمو برداشتم و رفتم بیرون

 ...راس ساعت رسیده بود
 ...تا رسیدن به کوه هیچ حرفی نزدیم

 ...نو یه گوشه رارک کرد و با هم راه افتادیمماشی
 ...تمام راهو مراقبم بود

 ...بعد از یک ساعت یه جا ن نتیم تا یکم چیزی بخوریم
 

 ؟؟..هنوز هم نمیخوای بگی

 ؟؟..چی بگم: یکم از چایی و خورد و گفت
بایلمو رو از کجا اوردی...همه چیزو این ... اینکه آدرس خونه و شگگماره مو

 ؟؟...رفتاراتتلییره 

 ...از توی فرم ثبت نامت برداشتم

 ؟؟...خ 

 ...!!!خ  که خ 
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 ؟؟...جوابه سوال دومم

 ...خودت بعدا میفهمی

 !!!جونه سماپ...عه امیر حنین بگو دیگه

 ...به رو به روش خیره شد
 ...چون بهت عاقه دارم: زیر ل  گفت

 حرفی رو باورم نمی گگد که امیرحنگگین هم ین...با تعج  بهش نگاه کردم
 ...زده

 ؟؟..چی گفتی

 ؟؟...یعنی نفهمیده بودی که دوستت دارم

 ...جوابی نداشتم بهش بدم
 ...نمیدوننتم از حرفش خوشحال شدم یا ناراحت...نمیدونم چم شده بود

 ... نمیدونم حنی که منم ننبت به امیر دارم ع قه یا شاید هم یه عادته
 ...دیگه هیچ حرفی نزدیم

 ... حرفهای دلمون ترجیه داده بودیم جفتمون سکوتوبه 

   
 
 
 
 ...شیش ماه گذشت  

 ...تو این شیش ماه بی تر اوقات با امیر حنین بودم



wWw.Roman4u.iR  120 

 

شت بی تر بهش ... سوارکاری رو خیلی خوب یاد گرفته بودم هرچی میگذ
 ... وابنته می دم

شتن نین خبر دا ستام هم از ع ق منو امیر ح سخت ...دو س ون  باورش وا
 ...بود

 ...هم هی وقت فکرشو نمیکردم که ایننوری ب ه خودم
  

ده نگرانش ش...نه زنگ زده بود نه ریام...دو روزی می د که ازش خبر نداشتم
 ...بودم

 ...به گوشیش زنگ زدم خاموش بود
 ...رفتم ریش ویدا دل وره گرفته بودم

 ...گوشیو روی تخت انداختم
 ....هنوزم خاموشه

 ..تما کاری چیزی دارهح...نگران نباش عزیزم -ویدا 
 ...امیر هی وقت گوشی و خاموش نمیکرد

 ...    خ  شاید شارژش تموم شده
 رفتم باشگاه تا ببینمش ولی وقتی رسیدم دیدم در باشگاه بنته اس   

 انقدر به گوشیش زنگ زده بودم خنته شدم    
 ...دوباره رفتم باشگاه اونجا اقای عزیزی رو دیدم

 ... رفتم جلو
 ...از اقای اریا خبری دارید هرچی تماس میگیرم گوشی ون خاموشه...سام
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 ...یکم مکث کرد
 ..اقای اریا دیگه اینجا نمیان کاس هاشون رو هم کننه کردن

 ؟؟...کی به جای ای ون میاد...یعنی چی

به جای ...باشگگگاه دیگه تعنیله...هی کس اسگگگ  هارو هم انتقال دادیم 
 ...دیگه

 ؟؟..ادهاتفاقی افت...اخه چرا

 ...نه اتفاقی نیوفتاده

 ...دیگه داشتم روانی می دم...هرچی ازش ررسیدم جواب سر باال داد
 ...هر لحظه گوش به زنگش بودم ولی بی فایده بود

 ...یک سالو سه ماه گذشت هنوز هم خبری از امیرحنین نداشتم
 

****** 
 

 ...امروز عروسی ویدا بود
 ...نگاه کردمجلوی ایینه اینتادم و به خودم 

شتم چ مای م کیم با خط چ می که ارای گر ک یده ...ارایش زیبایی دا
 ...بود خیلی درشت تر شده بود

ساده و دنباله دار م کیموهم تنم کردم سماپ ...لباس  ق نگ بود ولی برای 
 ...دیگه هی ی جذابیتی نداره

... تمخبه دخترای توی باغ نگاهی اندا...توی باغ کنار ب ه ها ن گگنگگته بودم
 ...اون ارایش غلیظ و لباسای رر زرق و برق همش برای جل  توجه بود
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ایی که ج...تنها رناهگاه دلتنگی من...دلم میخواست برم خونه برم توی اتاقم
 ..               میتوننتم راحت گریه کنم

 ...به خاطر ویدا باید تحمه میکردم
عین عزادارها ...خبره همه شگاد بودن ولی نمیدوننگتن که سگماپ تو دلش چه

 ...بودم
 ...داشتم با غذام بازی میکردم

به ... اصگگا رفت که رفت...چرا با خودت ایننوری میکنی...سگگماپ -سگگارا 
 ... اصا اون لیاقت تو رو نداشت...درک

دیگه حوصله این حرفارو نداشتم به اندازه ... بلند شدم به سمت ته باغ رفتم
.. .منم نم که امیر برمیگرده...من امید داشتم...کافی تو این چندوقت شنیدم

 ...اون منو تنها نمیذاره
 ...یکم که اروم شدم برگ تم به طرف ب ه ها

جلوتر نرفتم میخواستم ...صداشونو شنیدم که دارن درمورده من حرف میزنن
 ..رفتم ر ت درخت تا منو نبینن...ببینم چی دارن میگن

.. .بفهمه که دیگه اریا برنمیگرده اون باید...چی میگین شگگماها –شگگقایق 
 ... یکنال گذشته ولی هنوزم ولش نکرده هنوزم منتظره که برگرده

اخه کنی به این ...من از اول هم میدوننتم اون واقعا سماپ رو دوست نداره
زودی که عاشگگق نمی گگه تازه اریا که انقدر هم ملرور بود و هیچ دختری به 

گ خورده فهمیده چه غلنی کرده اونم سگگرش به سگگن... چ گگمش نمیومد 
 ... ر یمون شده و گذاشته رفته
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 ...دیگه هیچ چیزی نمی نیدم
 ...به سمت ماشینم رفتم

شک خیس بود نتم کجا میرم...صورتم از ا سرعت رانندگی..نمیدون  فقط با 
 ...میکردم

بلند  با صدای...جز تاریکی چیزی نبود...رامو گذاشتم رو ترمز و ریاده شدم
 ...کنی حق نداشت غروره سماپ رو ب کنه...دمگریه میکر

 ...لعنت بهت که باهام اینکارو کردی...لعنت به تو امیر...متنفرم ازت
 ...هق هق میکردم

 
 

 ...از رله ها رفتم باال...ساعت هفت بود...درو اروم باز کردم
 ؟؟...چرا انقدر زود اومدی -مامان

 ...شوکه شده بودم
 ..یکم سکوت کردم...نمیدوننتم چه جوابی بدم

 ...همینجوری

نخره بازی دراوردن که چ مات ایننوری  صبه م نتی با الناز تا  دوباره ن 
 ...شده

 ...فقط سرمو تکون دادمو و رفتم تو اتاقم
 ... یه زنگ به الناز زدم تا بفهمم قضیه چی بوده

 ...صدای خوابالودش تو گوشی ری ید
 ...بله -الناز
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 ...الناز

هرچی زنگ زدم جواب ...میدونی چقدر نگرانت شده بودم...توییعه سماپ 
 ...ندادی

 ؟؟...قضیه چیه

 ؟؟...کدوم قضیه

 ..مامانم یه حرفایی زد که اصا نفهمیدم چی گفت

حدس زدم که ...فهمیدم حالت خوب نینگگت...دی گگ  دیدم که رفتی...اها
 ...ی مانمیری خونه به خاطر همین به خونتون زنگ زدم گفتم اومدی خونه 

 ...ممنون

 ...سماپ

 ...بله

 ...تموم شبو گریه کردی

 ...نه

 ...یه قنره اشک از چ مم سرازیر شد
 ...اره خ  از صدات م خصه

 ...دیگه تموم شد

 ...گوشیو قنک کردم
توی ایینه به چ مای خینم ...شالمو انداختم روی تخت و موهامو باز کردم

نرا ...چقدر زود بهش عادت کردم...نگاه کردم شت که از ر نی که ادعا دا ک
 ... متنفره ،چه زود دل بنت
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ندم به گردنب تاد  بالکن ررتش کردم ...چ گگمم اف با حرص درش اوردم و از 
 ...بیرون

 ...   میندازه بیزارماز هر چیزی که منو یاده اون 
ن تو ای...امیر واسه من مرده...غم و غصه و اشک دیگه کافیه...دیگه بس بود

 ...چندوقت هم به اندازه کافی واسه نبودنش گریه کردم
سماپ دیگه شدم یه  نبت به خیلی ...از اون روز  یه دختر جدی و ملرور که ن

داره پ دیگه حق نسما...شدم یه سنگدل بی احناس...چیزا بیتفاوت شده بود
 ...اشک بریزه

 
 
 

 ...با سرمایه ای که داشتم توننتم با ررهام شریک ب م و یه شرکت بزنیم
 ...خوشبختانه زودتر از اونی که انتظار داشتیم توننتیم موفق ب یم

 ...غرق کار بودم
 ...سرگرمیم شده بود خریدن بهترین و جدید ترین ماشینها

شتم  نته بودم و دا نتیمر ت میزم ن  شرکتایی که قرارداد ب  ماقات هامو با 
 ...مرور میکردم که صدای در اومد

 ...بفرمائید

 ...ررهام با لبخند همی گیش اومد داخه
 ... سام خانوم خانوما -ررهام

 :  با جدیت گفتم
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 ؟...چیزی شده...سام

 ...نه

 ..دیر نرسیا...فردا ساعت نه زاهدی میاد

 ...فردا که تولدته

 ؟...خ  که چی

 ؟...مگه ج ن نمیگیری

 ...  دیگه هیچ ج نی در کار نینت..!!ج ن...هه
 ؟؟..سماپ نمیخوای تمومش کنی

 ...خیلی وقته تموم شده

 ...سماپ سه سال شده و هنوز تو فراموشش نکردی...کاما م خصه..اره
 ...فراموشش کردم

 ...نکردی

 ...صداش باال رفته بود
 ...عیر باشیفکر نمیکردم انقدر ض...بس کن دیگه

 ...حوصله ندارم ررهام

 ...تو کی حوصله چیزی رو داری

 ...با عصبانیت از اتاق رفت بیرون و درو محکم بنت
 ...دمتوی راه به که این سال ها فکر کر...کیفمو برداشتمو رفتم توی رارکینگ

شک ریختن  شتم این بلض ب کنه چون من حق ا بلض کرده بودم ولی نذا
 ...نداشتم
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 اتاقی که بعد از اون اتفاقات بجز...اتاقی که رر از غم بود...توی اتاقمرفتم 

 ...دیوارای اتاقم رو م کی کرده بودم...سیاهی چیز دیگه ای نداشت
***** 

شرکت خارجی ببنده  بابام چند وقتی بود که درباره قراردادی که میخواد با یه 
 ... حرف میزد

 ...ردا هم قرار ماقات دارنمیگفت رئنای شرکته امروز اومدن ایران ف
 ...   شرکت خیلی خوب و معروفی بود

 
وقتی چهره شگگاد بابا رو دیدم که از در وارد شگگد فهمیدم به توافق رسگگیدن و 

 ...قرارداد رو بنتن
این شگگرکتی که باهاش قرارداد بنگگتم ...میبینی نلمه دنیا چه کوچیکه -بابا

 ؟...شهرامو که یادته...برای برادر شهرامه
 ؟؟..چنوری فهمیدی...اره یادمه -مامان

 ...همینجور که شامم رو میخوردم به حرفاشون هم گوش میکردم
چند سگگگاله ریش برادره شگگهرام فوت میکنه اونا هم میرن اونجا برای  -بابا

 مراسم
یه گذاری میکنن و موندگار می گگن االن هم ...بعدش هم همونجا سگگرما

 ...  ه اششرکت به نام خودش ورنرش و برادر زاد
 ؟؟...شهرام کیه
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نکه قبه از ای...خیلی خانواده خوبین...یکی از دوستای قدیمیه بابات -مامان
 ...تو به دنیا بیای رفتن سفرو دیگه همدیگه رو ندیدیم

 ...انقدر رنرش بزرگ شده که باورت نمی ه این همون رنرکوچولوئه -بابا
 ... چرا همه دوستای بابام رنردارن...وای

 
نا حرف میزدنتوی خ باره او با همش در با مان و  ما مخصگگوصگگگا از ...ونه 
 ...رنرش

 ...بابا برای اخرهفته دوستش و خانوادشو دعوت کرده بود
شم ن د شت ...هرکاری کردم که توی این مهمونی نبا صرار دا مامان خیلی ا

 ...که به خودم برسم
 ...ممه اینکه بازم خبرایی بود

**** 
ی واسگگه چ...از حرفاشگگون عصگگبی شگگده بودم...با عصگگبانیت رفتم توی باغ

مامان هی گیر میداد که چرا لباس روشگگن ...اینهمه به من گیر میدادن اصگگا
 ...نپوشیدم

 ...از دل خودم خبر نداره
 ...روی تاب ن نتم 

 ...با صدای باز شدن در رارکینگ فهمیدم که مهمونا رسیدن
 ...چون توی دیدشون نبودم از جام تکون نخوردم
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تادمیاد بازی ...ه اونروز اف جا برف  رارسگگگا و امیر همین یدا و  با و که  روزی 
 ...میکردیم

 ...گلوله های برفی و دست شکنته ی من
 ...یادش بخیر

 ...توی خاطراتم غرق بودم
 ...دوباره این بلض لعنتی ن نت توی گلوم

 ...نمیتونم فراموشت کنم بی معرفت

 ...منم نمیتونم تو رو فراموش کنم

 ...ولی این صدا...با صدایی که ازر ت سرم اومد ترسیدم
 ...سریک بلند شدمو و برگ تم طرفش

 ...زبونم بند اومده بود...شوکه شده بودم
 ...      تو برگ تی...تو...امیر..ام..ا

 ...اره عزیزم

 ...زدم زیر گریه
 ؟؟... چرا تنهام گذاشتی...چرا رفتی اخه:میون هق هق گفتم 

 ...میدونی که طاقت گریه هاتو ندارم...پگریه نکن سما

 ...میدونی تو این چند سال چی ک یدم...میدونی چه به روزم اوردی

منو ن وند و خودش هم ...دستمو گرفت و رفت به سمت نیمکت گوشه باغ
 ...ن نت کنارم

 ...سکوت کرده بود و بهم زل زده بود
 ...اشکامو راک کردم و بلند شدم
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 ...سریک دستمو گرفت
 ؟؟ ...کجا -امیر

 ...!!نمیخوام ببینمت:جدی گفتم
 ؟..حالت خوبه...چی میگی سماپ

 ...بذار برم..نه خیلی وقته حالم بده

 ؟...نمیخوای به حرفام گوش کنی

 ...مگه حرفی هم داری بزنی...حرف

 ...رس ب ین تا برات تعریر کنم...خودت ازم ررسیدی چرا رفتم

 ...حاال دیگه نمیخوام بدونم

 ...برم که محکم دستمو ک ید اومدم
صبانیت گفت نا ببینم:با ع منم به ...فکر کردی من تو رو فراموش کردم...وای

 ...دوری تو واسم بدترین عذاب بود...اندازه کافی عذاب ک یدم
 ...یکم مکث کرد

ما هم توی اولین ...سگگال ریش بهمون زنگ زدن و گفتم عموم فوت کرده سگگه
بعد از مراسم ها من و ردرم  تصمیم گرفتیم که با رنر ...فرصت رفتیم سوئد

شریک ب یم شرکت ممه قبه به کارش ...عموم  خیلی تاش کردیم که اون 
 ...ادامه بده

به خاط ر کارای اونجا ردر و مادرم بعد از چندماه برگ گگتن اینجا ولی من 
 ... قرارداد شرکت ما و بابای تو هم کاره خودم بود...نتوننتم برگردم
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نتی حتی یه زنگ بزنی شتی نمیتون شمارمو دا نتی چ...تو که  ندروز نمیتون
 ...بیای اینجا

 ...دست و کرد توی جی  کتش و گردنبندمو دراورد
 ...وقتی اینو دیدم دیگه سراغتو نگرفتم

 ؟؟...چیکار میکنه این گردنبند دست تو

تون اومدم خون...تو رفته بودی شگگمال...دومین تولدت بعد از رفتنه منو یادته
مادرت ازم ررسگگید که من باهات چه ننگگبتی دارم و واسگگه چی ...تا ببینمت

شنید ...منم همه چیزو تعریر کردم...اومدم خونتون مامانت وقتی فامیلیمو 
نروز او...ردرامون دوستای قدیمیناسم ردر و مادرمو ررسید که بعدش فهمید 

مامانت این گردنبندو بهم ن گگون داد و گفت که یکی از خدمتکاراتون اینو از 
 وقتی اینو دسگگت...ررسگگید که من اینو بهت هدیه دادم...توی باغ ریدا کرده

یدمو از دسگگگت دادم تا وقتی منو ...مامانت دیدم همه ام که  تو گفته بودی 
 ...ز گردنت در نمیاری دوست داری این گردنبندو ا

گفت که چه حالو روزی                   ...مامانت بهم گفت تو هنوز منو دوسگگت داری    
 ...داری

میخواسگگتم به ردر و مادرم بگم که وقتی تو از شگگمال برگ گگتی بیایم واسگگه 
خواسگگتگاری ولی نمیدوننگگتم به ردرت درمورده اینکه چجوری باهم اشگگنا 

 ...شدیم چی بگم
شرکت زما شد تو هنوزم منو فراموش نکردی از طرف  نی که کامه بهم ثابت 

خودمون یه دعوت فرسگگتادم برای شگگرکت شگگما که خوشگگبختانه خیلی زود 
 ... ردرت قبول کرد و باباهامون با هم رو به رو شدن
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 ...اشکامو راک کردم
فن منو بگو به بهونه تل...راشگگو بریم داخه:امیر به سگگاعتش نگاه کرد و گفت

 ..حرف زدن اومدم بیرون و اینهمه وقته اینجا ن نتم دارم برات حرف میزنم
 ؟؟..از کجا فهمیدی من اینجام

 ...مامانت یواشکی بهم گفت

 ...خیلی نامردی مامان
 ...اخر به هدف ون رسیدن...همه به رومون لبخند زدن...باهم رفتیم داخه

 ...هم حرف بزنیمبعد از شام مامان بهم گفت که بریم توی اتاقم و با 
 ...خوب واسمون نق ه ک یده بودن

 ...وقتی رفتیم توی اتاق امیرخ کش زده بود
 ...!!سماپ تو چیکار کردی با خودت  -امیر

 ...اتاقم هم ممه دلم گرفته بود
 ...تو این با رو سرم اوردی

 ...سرشو انداخت رایین و رفت روی تخت ن نت
دی   چ م روی هم ...از اینا میومدمباید زودتر ...بهت حق میدم -امیر   

نم که نمیتوننتم ریش بینی ک...میترسیدم از اینکه دیگه منو نخوای...نذاشتم
 ...منو بببخش...چه رفتاریو از خودت ن ون میدی

 ...رفتم کنارش ن نتم...خیلی نارحت بود
فکر ...خیلی برام سگگنگین بود که تو منو تنها گذاشگگتی ...!!تقصگگیر خودمه

بازی دادیمیکردم  حال و روزم رو ...تو منو  نمیخواسگگگتم کنگگگی اون 
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ستام...ببینه صا دو صو نتم تحمه کنم...مخ زندگی ...امیر من دوریتو نمیتون
من یه ...من ممه بعضگگی از ادما رر از هیجان یا اتفاقات جورواجور نینگگت

بهم حق بده که با رفتنت اوننوری بهم ...زندگی سگگاده و بدون دغدغه دارم
بزرگترین اتفاق خاصگگی که تو زندگیم افتاد دل بنگگتن به تو بود و اون ...بریزم

بعد از اینکه گردنبند رو از خودم ...شده بودم یه مرده متحرک...جدایی لعنتی
صمیم گرفتم که تو رو از یاد ببرم م سعی کردم به همه ن ون بد...جدا کردم ت
که  رسگگیده بودم دیگه به جایی...که دیگه امیرحنگگینی تو زندگیم وجود نداره

دلم میخواسگگت یه ادم سگگنگدل ...حق اشگگک ریختن هم به خودم نمیدادم
 ...نمیخواستم بازم شکنت بخورم...نمیخواستم ضعیر باشم...ب م

 ...بلض توی گلوم اذیتم میکرد...صدام میلرزید
 ...چ مام رر از اشک شده بود

 ...اش سرمو گذاشت رو سینه...بازوهامو گرفت منو به سمت خودش ک ید
 ...این کارش باعث شد که بلضم ب کنه و بزنم زیر گریه

 .... دست و گذاشت روی سرم و موهامو نوازش کرد
 ...  من باعث و بانی این گریه هاتم...نمیتونم خودمو ببخ م -امیر

***** 
 ...وقتی رفتن سریک رفتم توی اتاقم و لباسامو عوض کردم

 ...دمروی تخت دراز ک یدم و به ام   فکر کر
یدمش قت د مه و عد از اینه که ازش متنفر بودم...ب چرا هی ی بهش ...من 

 ... چرا نزدم توی گوشش و از خونه بیرونش کنم...نگفتم
 ...(وقتی اینو دیدم دیگه سراغتو نگرفتم)یاد حرفش افتادم
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لش واینگگگادم سگگوال ری ش *غ*به جای اینکه بپرم ب...راسگگگت میگفت
 ...کردم

 ...قبه از اینکه از اتاق بریم بیرون گردنم کرد...به گردنم دست ک یدم 
 ...صورتمو به بالش ف ار دادم و گریه کردم

 ...فقط دلم میخواست خالی ب م....نمیدونم از خوشحالی بود یا از دلتنگی
 
 

 ...رفتم تو اشپزخونه...صبه وقتی بیدار شدم که بابا رفته بود
 ...وصبه بخیر خوابال -مامان

 ...فقط سرمو تکون دادم و رفتم ر ت میز ن نتم
خودش هم رو به روم ....مامان یه فنجون چای برام ریخت و گذاشگگت جلوم

 ....ن نت
 ؟...دی   گریه کردی -مامان

 ...یکم از چاییمو نوشیدم
 ؟...صدامو شنیدی

 ...از چ مات معلومه

 ...چرا بهم نگفتی...مامان

 ؟...تو چرا بهم نگفتی

 ...ن چیو باید میگفتممن؟؟م



 135 من یقصه عاشق

نگفتی که تو و امیرحنگگین ...بهم نگفتی که میری سگگوارکاری ...همه چیزو
ست دارید ست داری بی خبر رفته...همدیگرو دو نیو که دو مگه ...نگفتی ک

 ؟؟...چرا همه رو ریختی تو خودت...من مادرت نبودم

ه نبودم کیعنی انقدر واست مهم ...بعدش که همه اینارو از زبون امیر شنیدی
 ...بهم بگی امیر برگ ته

 ...خودش ازم خواست بهت هی ی نگم

 ...یه قنره اشک چکید روی صورتم
 ...لم کرد*غ*مامان اومد ب

مان یه نکن...الهی قربونت برم -ما مه چی درسگگگت ...گر گه ه که دی االن 
 ...شده

صورتم نگاه کرد و گفت ه رفتی و روی چ...ولی از انتخابت خوشم میادا: تو 
مادرزن شدم ...بابات هم که انقدر ازش تعریر کرد...ی دست گذاشتیادم

 ...دیگه
 ...خندیدم

 ...بعد از صبحانه  امیر زنگ زد گفت دوساعت دیگه میاد دنبالم
سیدم نابی به خودم میر نتم جلوی اینه باید ح سال خیل...ن  ی تو این چند

 ...   باید همون سماپی قبلی ب م...کم ارایش میکردم
 

******* 
 ... رفتم توی ماشین ن نتم

 ...سام
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 ...شیش دقیقه اس منتظرتم

 ...به رو به روش نگاه میکرد
سگگوما هم ...دوما یه نگاه بندازی به من بد نینگگتا...اوال جواب سگگام واجبه

 ...بابت تاخیرم ببخ ید

 ...وقتی چ مش بهم افتاد یکم تعج  کرد...سرشو برگردوند
 :گفتیه تای ابروشو انداخت باال و 

 ...می دزدنتا ایننوری اومدی بیرون

 ...نترس کنی منو نمی دزده 

 ...ماشینو روشن کرد و راه افتاد
 ...جلوی یه راساژ بزرگ اینتاد

 ؟؟...میخوای لباس بخری

 ...باید برای مراسم لباس بگیریم...خ  اره دیگه

 مراسم؟؟؟

 ؟؟...اینم بهت نگفتن

 ...کنی به من چیزی نگفته

 ...ورش نگاه کرد یکم به دور و
 ؟؟؟...امیر چی ده چرا بهم نمیگی     

 :سرشو خاروند و با شیننت گفت
 ....متاسفانه رنج نبه این هفته مراسم عقد من و شماست

 ...شوخیه خیلی بیمزه ای بود
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 ...سماپ ریاده شو خیلی کار دارم

 ...از ماشین ریاده شدیم
 ...چند دست لباس و کت و شلوار گرفت

 ...چیزای مردونه داشتن اونجا فقط
 ...وقتی خریداش تموم شد رفتیم رستوران

 ...  نکنه حرفاش واقعی بود... فکرم خیلی م لول بود
 ...امیر

 ...جونم

 ؟؟...حرفات شوخی بود نه

 ...نه

 ؟؟...یعنی واقعا ما رنج نبه عقد میکنیم

 ...خ  اره

 ...رفینه خواستگاری ای نه ح...اخه نمی ه که همینجوری الکی الکی

 ...دی   خواستگاریت اومدیم دیگه

 ؟؟....چییییییی

 ...البته مامان باباها خودشون بریدن و دوختن

 ...منکه نمیفهمم

گفتم که ...راسگگتش قبه از اینکه بیایم خونتون من رفتم شگگرکت ریش ردرت
 بعدش...من مربی سگگوارکاریم و تو هم اومدی باشگگگاه من تا اموزش ببینی

تو عاقه دارم و اگه اجازه بدین برای خواستگاری با ردر و  هم گفتم که من به
 ...مادرم بیایم
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 ؟؟...بابام وقتی فهمید که من رفتم باشگاه چیزی نگفت

 ...یکم خندید و گفت که میدوننته تو لجباز تر از این حرفایی

 ...لبخند زدم
 ؟؟...یعنی شماها مهریه و چیزای دیگه رو هم تعیین کردید

 ...اوهوم

 ؟؟...یعنی چی مهریه واسه منه اونوقت شماها خودتون تعیین کردید

 ؟؟...بی تر از دوهزارتا میخوای

 ؟؟؟...دوهزارتا سکه مهریه امه...چیییی

 ...خودم این تعدادو گفتم...خ  اره 

ایننوری فکر میکنن چ مم دنبال مال ...ولی من از مهریه زیاد خوشم نمیاد
 ...و اموالته

 ...درضمن لیاقتته... ین فکریو بکنهکنی حق نداره هم

 ...رس بینت هزارتا سکه مهرم میکنی

 ...یه دفعه غذا ررید تو گلوش
 ...یکم که خورد حالش جا اومد... لیوان ابو دادم دستش

 ؟؟؟؟...سماپ بینت هزاااار تا

 ...خودت گفتی...خ  اره لیاقتمه

 ...من غلط کردم

 ...خندیدم
 ...نترس شوخی کردم
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 ...ا رفتیم یه جای دیگه تا واسه من خرید کنیمبعد از غذ
 ...فردای اونروز رفتیم واسه ازمایش و خرید حلقه

 ...قرار بود بعد از تموم شدن کارای امیر با شرکت عموش عروسی بگیریم
 ...امیر که صبه تا ش  دنبال کارها بود...سرمون خیلی شلوغ بود

 ...کارتای دعوتو چک میکردیمبا امیر و مامان و بابا ن نته بودیم و 
 ...راستی سماپ احنان اینا هم امروز رسیدن -مامان

 :با ذوق گفتم
 ...لش کنم*غ*انقدر دلم میخواد ببینمش و ب...اخ جون

 ...امیر با عصابنیت بهم نگاه میکرد
 ...با دیدن قیافه اش خندم گرفت

 ...لش کنم*غ*غیرتی ن و نامزدشو میخوام ب

 ؟؟...داره احنان نامزد -امیر

 ...اره رارسال با یه دختر ایرانی اونجا اشنا شده

 ...ش ن نت*ا*ب*یه لبخند کوچیک گوشه ل
 :منم خواستم اذیتش کنم و گفتم 

 ...لش کنم*غ*البته خودشوهم دیدم شاید ب

 ...بلند شد بیاد طرفم که زود راشدم و رفتم ریش بابا
 ...میخندیدنحنابی با هم که که کردیم مامان و بابا هم فقط 

 ...بهترین روزای زندگیم بود
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 ...اینهمه دلتنگی و انتظار
 ...بلض و گریه

 ...هیجان و استرس
 ...دوری و غم

 ...حنادت و غرور
 ... همه ی اینها رو ما داشتیم
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 ... اخر هم شد یه احناس توی دلمون
 اطرافت و اتفاقاتاحناسی که عقه و مننق رو ازت میگیره و بدون توجه به 

 ...گذشته تو رو اسیر میکنه

 ...احناسی که اسمش ع قه 
 

 «رایان»

 

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز 1129 الههبا تشکر از 


