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 )( فصل اول

یک ی بودم هوا هم دم کرده بود و گرم حتیستاده بود که منتظر ای ساعتیم نیه زد ی چشمم میافتاب داشت تو
 در اوردم و شماره سارا رو گرفتم هنوز زنگیفم کی رو از توی گوشیشدم داشتم کلفه مید وزی هم نمیمنس

 از علفیگه ؟ دیی : سارا خانم کجام سارا بشم داد زدی منتظر صداینکهدوم نخورده بود که جواب داد بدون ا
 اعلم کنن منم به عنوانیخی رو به عنوان منطقه تارینجا سبز شده کم مونده ایرپامرد کرد ه جنگل امازون ز

 کهیی کرد به پته پته افتادم و به زور و با صدایخکوب من می از اون سمت گوشیی خانم رضای ! صدایلفس
یرین ؟ شرمنده فکر کردم سارا است . تو رو خدا به دل نگیین شمایی رضاخانم گفتم : اه یومداز ته چاه در م

 چرا ناراحت بشم مگه سارایزم گفت : نه عزیی کاشته . خانم رضایابون خی ساعت است که منو تویمالن ن
 :گفت ؟ گفتم : حال خونه است ؟ یدونی عادتش رو نمینسال است که با هم دوست10 ده ی ناسلمتیشناسیرو نم

 که مزاحم شدم .گفت:ین رو جا گذاشته گفتم : ببخشیش طبق عادت گوشی که اومده ولیشه می ربع ساعتیهنه 
 که افتاده بود به سارا فحشی دلم به خاطر اتفاقی رو قطع کردم و توی . گوشین مواظب خودتون باشیزمنه عز

 سارا خط و نشونی فکر ها بودم و برامین هی مامانتش رفته بود تویش منم پی ابرویچی کردن هیر دیدادمم
یز دختر ریداد و دست تکون میپرید میین داشت بال و پای افتاد دختریابون که چشمم به اون دست خیکشیدمم

 رد شدیابون پاش بود تا از خی کفش ورزشیک کولش و ی کوله پسرونه رویه یشه که همی گندمینقش با پوست
 اون بدون توجه بهی . ولیکنی حواست کجاست الن تصادف میواش خانم ه راننده رو در اورد ک10 یصدا

 معلوم بود که با سرعتیزد داشت نفس نفس مید به من رسی . وقتیکرد می رو طیابون اونا عرض خیحرفها
 بود گفتمیک به خودش گرفت و گفت : سلم سحر جون ببخش ترافی مظلومیافه اومده رو کرد به من و قیادیز
 به من کرد و گفت : معذرتی هست ؟ نگاهیک ترافیاده پی اون ورتر اونم با پایابون از چهار تا خونستم دینم
ی ؟ با تعجب نگام کرد و گفت : جدی چقدر بهت زنگ زدم چرا جواب ندادیدونی کو؟ میت شد .گفتم : گوشیرد

 کار کنم ؟ی ! حال چیست نگوشیم یم گفت : گوشیهو بگرده ی تا دنبال گوشیفش کی .دست کرد تویدم؟ من نفهم
 خانوم !یر چهرش خندم گرفته بود رو کردم بهش و گفتم : نخیدوباره گمش کردم .من که از حالت نگران تو

 در اورد گفت : خونه ؟! تو از کجایفش کی . سرش رو از اتویدوباره اون گوش کوب رو خونه جا گذاشت
 گفتم : از مامانت بپرس! با تعجب گفت: مامانم !یت و با عصبانافتاده ی اومد که چه اتفاقیادم ؟ دوباره یدونیم

ی حال هم که اومدینجا ای ساعته منو کاشتیم سوژه دستش ندم موضوع رو عوض کردم و گفتم: نینکه ایبرا
 دری تو . وقتیم گفت : زود باش برییم اونجای چی اومده باشه برایادش .انگار که ی نگه داشتیرونمارو ب
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 مسافرت شکل گرفت و خاطره اون روز برام زندهین اومد که نقشه ای به اون روزیادم یکردم رو باز مژانسا
شد .
 اومد و گفت : خانوم48 تخت یض که همراه مرینوشتم پرونده ها بود و داشتم گزارشات رو می توسرم

یض . رو کردم به سارا و گفتم : سارا مریام کار کنم ؟ گفتم : الن می من تموم شده چیضپرستار سرم مر
 بلند شدم و دنبال همراهدم کاغذ بود .خویکه تیه ی . سرش تویده منو شنی . انگار نه انگار که صدا48تخت 

 بود. اما بهم جواب نداد وی گفتم :کیکرد رو قطع میش که گوشیدم برگشتم سارا رو دی راه افتادم . وقتیضمر
 کاری چی سرش و گفتم : معلوم هست داری . رفتم بالیپایدمش می .چهار چشمیکردداشت حساب کتاب م

VS گفت : یی؟ شد و رفت صدا زدم : کجا خانم رضالند از جاش بیهو ؟ ی ها رو گرفتیض مرVS ؟ یکنیم
یفت . اون روز تا اخر شیس پرونده ها رو بنوین ایا کار رو کردم بین . گفتم : زحمت نکش من خودم ایرمبگ
 از صبح تا حال ؟ بهمیی : معلوم هست چته ؟ کجایدم رختکن ازش پرسی . تویکرد نگفت داشت فکر میزیچ

 شده ؟یزی نگاش کردم و گفتم : چی ؟ با نگرانیدن بمون میم بخوای ماه مرخص1 حراگرنگاه کرد و گفت : س
 ادامهیخواستم ؟ میپرسی می چی روز برا48 ؟ گفتم ی داری روز طلبکارم تو چقدر مرخص45 یهگفت: من 

 رو کرد بهد که تازه متوجه ما شده بویدی سلم . خانوم سعیدی اومد تو . گفتم خانوم سعیدیبدم که خانوم سع
 گفتم خانومیدیم رو هوا . هردو خندین ؟ بخش رو که نفرستادین بودیشکمن و گفت : به به دو قلوها با هم ک

 سارا گفت :ید گفت : کم نه و خندیدی ؟ خانوم سعیم کنی خرابکاریدین دیشناسین ساله م5 شما ما رویدیسع
 به سارا کرد و گفت :ی با تعجب نگاهیدی سعنوم ؟ خایدن بمون میم بخواهی ماه مرخص1 اگر یدیخانوم سع

 کننیرون بخش بی از توید ؟ شما رو که به زور بای گفت : پس چیدی شده ؟ سارا گفت « نه . خانوم سعیزیچ
 سفر . رو کردم به سارا و گفتم : سفر ؟ ! کدوم سفریم بریم خوای ؟ سارا گفت میخوای می ماه مرخص1حل 

 به هردومون کرد و گفت : هر دو بای نگاهیدی از طرف سارا نثارم شد خانم سعانه لگد جانیککه ناگهان 
ی وقتی ور کرد و گفت : ولیه بهش کرد و سرش رو ی .سارا نگاهیشه سخته جدول برنامه بسته نمیلیهم ؟ خ

یرین مین گفت : داریدی که با هم رفتن مکه که جدول بسته شد . خانوم سعینی و خانم حسیخانم سلطان
 ؟ سارا گفت :یاری می و گفت : سوغات چید خندیدی. خانوم سعیاحت سیریم میم ؟ سارا گفت : نه داریارتز
 با بچه ها همید تازه بایدم قول نمی ولین و گفت : درخواستتون رو بدید خندیدی . خانوم سعیلندی و کفش تایفک

 بزارم اونمیشک وسطش چند تا کید . اما بایکنم میم اگر همه قبول کردن من هم برنامه رو تنظیینهماهنگ کن
 منمیرون . سارا گفت : چشم حتما .و از در اتاق زد بیین بعدا جبران کنیان تا جاتون بیینبا بچه ها هماهنگ کن

 دادم و رفتم .یدیگزارشات و به خانوم سع
یعنی ینا ؟ ایاحت سیلند تای؟ ماه مرخص1 ی بود گفتی چیات چرندین کنار سارا نشستم و گفتم : ایس سروتوی

یگه برم دیی زاره من تنهای بابا من بابام تا مشهدم نمی سفر مگه بده ؟ گفتم : ایم بریم خوای ؟ ! گفت : میچ
یام چون از طرف دانشگاه بود گذاشت بن بود ؟ گفتم : اوی چیه ! گفت : پس سوری کشور خارجیهچه برسه 

 ویدوزی هفته التماس کردم . گفت : خوب حال هم التماس کن . گفتم : خوب خودت میک اون هم یتازه برا
ی وقتش شده رویگه دیم بزرگ شدیگه ما دی ولیست . گفت: وضع منم بهتر از تو نیچی ما هم که هی بریم
 پولش از کجای خوبه ولیلی بده ؟ گفتم: نه خیه روزه است چ15 ت مسافریه بعدش هم یسیم خودمون وایپا

 بکنم .ی فکریه ید منم که باین و وضعت توپه ای تو پول داریدونم به من کرد و گفت : من که میخانوم ؟ نگاه
 ؟ل تا حای کنم . گفتم از کی زندگیخوام چت شد ؟ گفت : حال هستم میهویی ی کارا نبودینگفتم : تو که اهل ا

 به اسمشی فوت بود وقتی در اورد و به من داد. اگهیفش کی کاغذ از تویکه تیک تا حال .یروزگفت : از د
یدن اما با دیشناختم دانشگاه بود هر چند که از دور اونو می از بچه هایک سالگرد ینگاه کردم شوکه شدم اگه

 بهشی موتوریه که یشه رد میابون از خته ؟ گفت : تصادف . داشیاون بغض گلوم رو گرفت گفتم : چه جور
یون بحث رو ادامه بدم حال سارا هم مثل من بود رو به بین ایخواستم ؟ نمیم زنده ای ما تا کیدونه می . کیزنهم

 نداره پسیده مقاومت فایگه اشک به م فهموند که دین اولیدن اما لغزیرم اشکم رو بگی کردم جلویکردم و سع
 بشه .اریاجازه دادم اشکم ج

 مامانم گوشیقه دق20 شب بود که مامان سارا زنگ زد خونمون و با مامانم مشغول صحبت شد بعد 9 ساعت
 زنگ بزنن ازتید بای تا کی بزرگ شدیگه ؟ دختر دی کار کردیرو گذاشت و داد زد : سحر دوباره چ

یکاتور که کاراه شکستن پنجره دفتر با توپ زنگ زدن اونم از دانشگی کنن اون از مدرسه که برایتشکا
 بودیخته اب ریه خروس همسای که روی اخرین ایاوردی و صداشون رو در میدی کشی تابلو میاستاد ها رو

یامت به خدا اگر بابات بفهمه قیگه دیه از دستت بکشم سفر خارج چید بایحال هم مادر سارا اخه دختر تا ک
 .یستم نیان کار من نبود به خدا من اصل در جرین ! گفتم : مامان ایشهم

یست قرار نی کجا بره ؟ گفتم سلم بابا کسیخواد می : کیگفت بابا م از پشت سر هردومون اومد که مصدای
 .بابام نگامیلند برن تور تایخوان پاره و سارا میش اتین شده بود گفت : ایشی اتی بره . مامانم که حسابییجا
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 داره سارای بالی اش حرف نداشت گفت : فعل که قالیهکرد گفتم: نه به داره نه به باره . مامانم که دست به قاف
ی . گفتم : خونوادش چی ؟ مامانم گفت : وقت گل نیرفته از بانک پول دراورده . چشمام چهارتا شد و گفتم : ک

 . از کوره در رفتم و گفتم :ی زارم تو بری نمیکی من ی گفت : دلت خرم جونم ! اونا قبول کردن ولیگن؟م
 نگاهی بچه دبستانیه تو هنوز به من به چشم ی ولیدون سالمه قانون منو بزرگ م23 بابامگه من بچه ام 

 هست ؟ تعجبی کی کرد و گفت : برایونی جر و بحث من و مامانم بال گرفت که بابام پا در می.صدایکنیم
 وسط و گفت:ید . مامانم پرینده .گفتم : ماه ایکرد هون جور اروم نگاهم می بشه ولیکردم توقع داشتم عصبان

 مامانمی بهم گفته بود . دوباره صدایزایی چیه بهت الهام شد ؟ گفتم : نه سارا یهو ی خبر نداشتیزیتو که از چ
 ؟ من ویخوای و گفت : چقدر پول مید که بابام وسط حرف اون پریری نمیی جایچبال رفت که ال و به ل تو ه

 گفتم :یکردم که نگاش می ؟ همون طوری : چقدر پول لزم دارید پرسره .دوبایممامانم هاج و اج نگاه بابا کرد
 بگه که بابام بهش گفت: شامی .مامانم مونده بود چیدمپول دارم . گفت: پولت رو نگه دار من خودم بهت پول م

ی گرسنه ام .و به سمت اشپز خونه راه افتاد مامانم هم پشت سرش رفت .من همونطوریلی من خی داریچ
 گفته بود ؟ خواهرم سوگند در رو بازی بابا چیقا الن دقیکردم فکر میه بودم و داشتم به قضیستاده اتاق اطوس

 صداها عادت دارمین به ایچی هیگه من که دیومدکرد و اومد تو و گفت : چه خبره ؟ صداتون تا سر گوچه م
یمت قیر فروش اونم زی تا حال چندتاشون خونه شون رو برایدونین مین ها بکنیه همساین به ای رحمیول

 اب بده .و دولشد تا بند کفشش رو بازیوان لیه انداخت و گفت: مردم از گرما ی صندلی رو رویفشگذاشتن؟ ک
ی : اقایگفت حرف زدن بابا و مامان منو متوقف کرد . بابا داشت میکنه . به سمت اشپزخونه رفتم که صدا

 بزاریم کنی اونا رو تا ابد زندانیتونیم راحت باشه ما که نمیالت .خئنه بهم زنگ زد و گفت تورش مطمییرضا
 من از توی زد م .مامان از صدایغ پشت سرم است از ترس جی احساس کردم کسیهوبره تو ذوقش نزن .

یاره روح درمی و داره ادایده که مقنعه اش رو رو صورتش کشید سوگند رو دی .وقتیرون بیداشپزخونه پر
 همیکی .یکه به حال کوچی باشه واین کرد و گفت: بزرگه که ای منم سر اون خالی و داغ و دلشد یعصبان

یکیش بزرگ اورد و یسه اشپز خون و دوتا کی رفت توی جدیلی سوگند خیدم دوتا رو برداره ببره !دین ایادنم
 برابر کن2 ماهانه رو ط فقیبره میکی و گفت:چرا مامان یستاد ایکی اون یرو داد دست من و خودشم رفت تو

 سوگندی خنده بابا و اداهای رو محکم ببند تا گربه پنجول نکشه .صدایسه زحمت در کی نه ؟ بیا یبره مینبب
 سر مامانم راه افتادیال بوس . و به دنیه بوس بده یه ؟ پس ی وسط و گفت : اشتیدمامانم رو خندوند سوگند پر

یط بلین سه شنبه هم بریار به روت نی کردم ولیش حرف زدم راضامانت.بابام رو به من کرد و گفت : بابا م
 سوگند بلند شدی بودم که صدایستاده سرجام ای اشپزخونه . من همون جوری گفت و برگشت توینو ایرینبگ

ی انصافی بینقدر اشپزخونه و رو به بابا کرد و گفت : اخه چرا ای اتاق رفت توی از تویزدهمونطور که داد م
 خدا چقد رمن خوشبختم . بابا همی سحر بره خارج ؟! ایزاری می من با بچه ها برم شمال حال داری نذاشتبابا

یزارم من مین تو هم بشو سن اون ببی هست2 تازه ترم یلپش رو گرفت و گت: بچه اخه تو مگه همسن خواهرت
 .گفتم : نهیشه سحر برنده میشه همثل نه . سوگند چشماشو تنگ کرد و به من نگاه کرد و گفت : بازم میا یبر

 .یچید اشپزخونه پی خنده بابا توی بار بابا برده . صداینا

یشه تو همی که تورش امنه ؟ گفت : نه ولی راحته . گفتم : مطمئنیالم تموم شده خیط گفت: حال که کار بلسارا
 استادی ؟ گفت : به چه جورم .و شروع کرد ادایادته مگر نه ؟ گفتم هنوز ینی اونجا رو ببیخواستدلت م
 اسمونی تویمای هواپیکی . یز چتا به جز دویخورن می همه چیا رو داوردن: (( مردم جنوب شرق اسیمراد

 خنده .یر زیم به خودش گرفت و ادامه داد : و البته استاد ما ! هردو زدی )) بعد ژستیا دری توی هم کشتیکیو 
 .یومد گرفتم و از اون استاد تا اخر ترم بدم می منفیه اون روز افتادم که به خاطر اون جواب یاد
ی وقتینجور . ایمردیم میم داشتیم بودیستاده فشرده ایک . از بس کشیدم گذشت که اصل نفهمی هفته جوردو

ی است که قبل از رفتین حسن داره اونم ایه کار ین ایگفت .سارا میم اضافه بدیک نبود کشیازی نیگشتیمبرم
 . روز قبل از حرکت سارا گفت کهی استخون ها مون رو آب کنی مگر بخوایگفتم .منم میشیم می باربیحساب

 ساعت قبل از حرکت5 ید فرود گاه . گفت از آژانس بهش زنگ زدن که بایمقرار است فردا از خونه اونا بر
 خواد اش پشت پا بپزه .ی مامانم می نود. گفتم : خبر نداریقه باشه دقیادت . بهش گفتم خودت یماونجا باش

 . سرش رو بلندیکرد خورد می اومدم خونه مامانم داشت سبزی . وقتیم اش رشته داریگگفت : پس دوتا د
یش .مدرسه چطور بود ؟ گفت : بد نبود .اخری . گفتم : ممنون شما خسته نباشی خسته نباشیکرد و گفت : اومد

 که سرشی شد .همونجوری ؟ گفتم : نه تموم شد . دوباره مشغول خورد کردن سبزی نداریک کشیگهبود ؟ د
 و بغلشیش رفتم پیکردم اتاق است . داشتم بهش نگاه می انبار در اوردم توی گفت: چمدون رو از توبود یینپا

 خوام اخه از فردا تای .گفتم : نمیشی میف ؟ چاقو دستم است .الن کثیکنی کار می چیکردم گفت : بچه دار
 دل رحم بودیلی ناظم خیه ی براه کنیه خواد گری که نمیدونستم نگفت اما میزی . چینمت بی نمیگه روز د20
 داشتیواش یواش . یزدن بود که هنوز با دانش اموزاش رابطه داشت و بهش زنگ مین هم به خاطر همیدشا
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یلم فیاد ادم یایی صحنه گفت : به به چه صحنه روین ایدن که سوگند اومد تو .و با دیشکستبغض هردومون م
 بعد چشماشو کاچ کرد وی . ولیرم عکس بگیه از اون صامت هاش .بزار یدها جدین البته نه از ایوفته میهند

 من و مامان و گفت: دلت بسوزه سحرین بید .پریره میی اون که داره تنهایرم عکس بگید چرا بایرگفت: نه خ
 رو داورد کهین ای خونه . و ادای بکنم من توی خودم دارم .به به چه پادشاهی روز برا15 یمن مامانو برا

 مامانم گفت : برو دستت رو بشور . سوگندیرفتی روز م150 و ادامه داد : کاش یکنه فکر مینده به ارهدا
 ومنم رفتم که دست و رومید است . مامانم خندیب خود امین اومد ه .ایمارستان که از بین ؟ ای چینگفت : پس ا

 که برامیی قار سارا و خط و نشون هاو داد ی و در رفتم صدایدم برم لپش رو کشینکهرو بشورم اما قبل از ا
 گوشم بود .ی خنده مامان توی و صدایکشدم

 به من و چمدونم کرد و گفت من جمعی نگاهیه اتاق و ی که سوگند اومد تویکردم رو جمع میلم وساداشتم
یری میما با هواپی داریست ؟جواب داد : نی مهربون شدیه . گفتم چی مرده شدیه ین ایر دوش بگیه برو یکنمم

یاه گربه سی و گفتم : از دعادم . زبون دراوری روح خو شحال باشیه ل اقل ی شدc-130 وقت یهگفتم اگر 
ی . وقتیرون هوا گرفتم و از اتاق رفتم بی و حوله ام رو که سوگند به طرفم پرت کرد رو تویادبارون نم
 استیلی وسایست ؟ گفت : لیه چین .گفتم : ایزنه کاغذ دستش است داره علمت میکه تیه سوگند یدمبرگشتم د

 خانوم دلت رویر . نگاهش کردم و گفتم : ممنون . گفت : نه خی باشه جا نذاشتیزی چک کردم چیکه لزم دار
یاد بیرم توپ گی سوغاتیه کنم تا یرت کار رو کردم که نمک گین ایست نی مجانیا دنین ای تویچیخوش نکن ه
یال .گفت : خیرم ؟ نگام کرد اما چشماش پر اشک بود . گفتم : بابا سفر اخرت که نمی خوای می.گفتم حال چ

 جواب دادنشی برایشدی که مجبور میفرستادم اونقدر به روحت فاتحه میرفتی اگر سفر اخرت هم میکرد
 نزد فقطی شام اماده است . بابا تمام مدت حرفیگفت مامانم اومد که می .صدایدیم و هردومون خندیبرگرد

ی امشب خداحافظید : پس باگفتم یی جایره فرودگاه چون کار داره صبح زودم داره میاد بیتونهگفت که فردا نم
 . گفت: اره .یمکن

ی بود مامانم سرش رو از توی در خروجی شدم بابا رفته بود و چمدون من جلویدار از خواب بی وقتصبح
 خونه سارایم برید صبحونه بخور بایا کنم بیدارت بیام بیخواستم میدارشدی اورد و گفت : بیروناشپزخوننه ب

 بچه گون از پشتیی زنگ در خونه سارا رو زدم صدای خوردم بلند شدم . وقتیی . به زور چند قلوپ چایناا
ی نه کاری: نه زحمتیگفت سارا اومد که می توپولو در باز کن خاله صدایر منم امیر گفتم منم امیهدر گفت ک

یه .مامانم بهش ینه همیشه همین و در و باز کرد و سلم کرد .سوگند گفت : ای خاله شدی بردیراحت اومد
 بهیی خانم رضایاط از اون سمت حیم نداد .وارد خونه که شدهچشم غره رفت و سوگند اروم شد و ادام

یده لشکر تازه رسین خواهر بزرگتر سارا هم بود که لبخند زنان به استقبال ایترااستقبالمون اومد پشت سرش م
 گفت : پارسال دوست امسالید به من رسی ساله شده بود . وقت3 هم پسر اون بود که تازه ین حسیر امیومدم

 افتاده ؟ گفتم :ینورا که کله شما ایه چه جوریاد به اسمون کرد و گفت که نه بادم که نمی بعد نگاهیبهغر
 لاقلیم به معرفت شما عادت کردیگه کردم ما که دی شوخیدونم بودم . گفت : میر جون گیتراشرمنده به خدا م

 .ین بفرست دنبالت .گفتم : جدا .لطف داری با پست سفارشیخواستم از بس دنبالت گشت میا بیربه خاطر ام
ی کردم و میر به امی . نگاهیگیره به من کرد و گفت : من خاله اشم اما همش سراغ تو رو میسارا دهن کج

 همه رویر ذوق امی بهش دادم صدای ایوه میل بسته پاستیه یفم کی . دست کردم و از تویهدونستم منتظر چ
 . حرفیکردم رو چرب میبیلت با شکلت سیگفتی ؟ خوب زودتر میخواستیخندوند سارا گفت : خاله رشوه م

 داره همه رو از خنده منفجر کرد .یبیل ندارم بابا سیبیل که گفت من سیرسارا و جواب ام

 گفت : سحر جون سارا رو به خودت سپردمیی که که خانم رضایدیم حرف میم ناهار سر سفره داشتموقع
 سفرش سحر رو به سارا بکنم .یخواستم بهش کرد و گفت : اعظم جون من تازه میمواظبش باش . مامانم نگاه

یم جا مقمون دانشگاه نبود هی من اگر سحر باهاش تویکنی می گفت: به سارا ! شوخییخانم رضا
 دانشگاه نشسته بود به خندم انداخت سارا اروم دمی جلوی چادر مسافرتیه ی که تویی خانم رضایر.تصویشدمم

 . موقع رفتن سارا اونقدر لفتش دادیره نمیی جایی نره مامانم بدون چایادت یکنیکی و گاز پیگوشم گفت: کتر
یکردی کار می تا حال چیروز گفت : دختر اخه دنش .مامایم به پرواز برسیم کردی ساعت ارزو م5 یکه جا

 وسط و گفت : همش خواب بود تازه با منمید حسن پریر ؟ امی جا گذاشتیله همه وسین اومده ایادتکه حال 
یده رسیت که به گیم بودیی نفرهاین اخریم بار برسیل تا به محل تحویدیم دوی سالن فرودگاه می نکرد . تویباز
 تو .ین بریع سریع سرین اومد جلو و گفت : تا حال کجا بودید منتظر ما بود تا ما رو دی اقایهت ی . دم گیمبود

ی گفت : مواظب خودتون باشیترا کنن و سفارش کنن . می اومده بود خداحافظیادشوناما تازه همراهان ما 
 و ارومیخواد نمی کوکاشین گفت : نه میترا. می کوکین ؟ سارا گفت : ماشیاری برام می گفت : خاله چیرام
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 وید بعد خندیارین بی چشم بادومی اقایه نشنوه گفت : یر که امی کرد و جوریکسرش رو به گوش ما نزد
 بعد رفت عقب تر و گفت که هر چند مطمئنمین کنی چشم چرونی و حسابینادامه داد : از فرصت استفاده کن

یم عبور کردیت . از گیم و با داد و قال اون اقا از گروه همراه جدا شدی . به هزار بدبختینعرضه اش رو ندار
 .یکرد و فوت میخوند میزی لب چیر داد و زی.موقع رفتن برگشتم و مامانم رو نگاه کردم داشت دست تکون م

 محکم گفت : بله . نگاش کردم و گفتم بایلی جون که اون اقا برگشت و نگام کرد و خییبرگشتم و گفتم : رضا
 به من کرد وی است همون که گفتم . نگاهی رحمانین دوستم رو صدا زدم . سارا گفت : عمو اودمشما نب

یگهگفت : د
 . و بهیگردونم وگرنه از همون جا برت میار در نیگه کشور دیه ی توی کردیاده پینجا رو که ایی ها برنام

یادت رو یه بابام است .هانی ؟ گفت پس عمویه کین و گفتم : ایدمسمت گروه برگشت . سارا رو کنار کش
 لحظه اخری به چهره مامانم توشتم نشستم .دای صندلی است . رویه هانی باباینهست؟گفتم : گفتم اره .گفت: ا

 رو جواب دادم و گفتم :ی به شماره کردم .شماره مامانم بود .گوشی زنگ خورد . نگاهیم که گوشیکردمفکر م
 چقدر پولیدونی که برم می به حال موقعی وای زنگ بزنی ام نرفته هیشهسلم بابا هنوز نرفتم فقط پشت ش

 حرفیش به سارا کردم اونم داشت با گوشی گفت : پول به درک . نگاهمی مامانم اومد که ی ؟ صدایادتلفن م
 بهیا افتاد ی اگر اتفاقیناست سارا ای گروه اشنایدر خوبه . گفت: اون لیز .گفتم : مامان نگران نباش همه چیزدم
جیغ خنده سوگند و ی زنگ بزن و شماره هتل رو بده . صدایدی رسی .وقتین بهش بگین داشتیاج احتیزیچ
ی فقط برایچی ؟ گفت : هیخوای می اومد اما مامانم ساکت بود . گفتم : سوغات چی از پشت خط مین حسیرام

 مدلی گوشیه : یگفت سوگند از پشت خط اومد که می .صدایار سوگند بی هم برایزی چیه کن و یدخودت خر
 کنترلی که مسافران هر چه زودتر برایچید سالن پی بلند گو توی .صداید .گفتم تو خواب .مامانم خندیاربال ب

 رو خاموش کنم . گفت:یم گوشید بایگه مراجعه کنن. به مامانم گفتم : د14 یت خودشون به گید و روادیطبل
 تمامی رو خاموش کردم . سارا توی طور .گوشین سفارش نکنم مواظب خودت باش .گفتم : شما هم همیگهد

 و گفت : بهترید که مهاندار به دادش رسیزد حرف میش گوشبا هم داشت یما هواپی تویمدت صف و حت
 چشماموی . وقتیدم شب قبل تمام طول پرواز رو خوابی خوابی و بی خستگیل رو خاموش کنه .به دلیشگوش

 نصفیبا تقریدم کنه .نگاه کردم و دیدار سارا رو بیکرد می که داشت سعیدم رو دیی رضایباز کردم اقا
 کنم و دوبارهیدارتون کنم بی می است دارم سعیقه دق10 ؟ گفت بله الن یدیم شده بود . گفتم : رسی خالیماهواپ

 ؟یدی خوابینجوریرو به سارا کرد و گفت : بچه بلند شو مگه خونه خاله است که ا
 مرطوب وی هوایم اومدیرون بیما هواپی و از پله هایم رو برداشتیلمون کرد وسایدار حرفش سارا رو باین

 .یدیم باور کردم که رسیدمگرم که صورتم خورد و چراغها رو که از دور د

 کهیشه کارت داده میه جا جمع کرد و گفت : به هر نفر یه همه رو یی رضای گرفتن بارها اقایل از تحوبعد
یش و پیناسم هتل و ادرسش به علوه اسم و شماره پاسپورت شما توش نوشته شده لطفا اونا رو گم نکن

 دمیاردتون مینس که نشون بدی مامور پلین اونو رو به اولین نکرده گم شدی اگر هم خداینخودتون نگه دار
یادی پس زیفهمن میسی انگلی عده کمینجا .این پس لطفا از گروه جدا نشیریم می گروهیریمهتل .هر جا م

 شما باشه همی هم برای تا سفر خونبین باشه به هم احترام بزاریگه حواستون به هم دین روش باز نکنیحساب
 هتل و تور از فردا رسمایریم منتظر است تا شما رو به هتل ببره امشب میرون اتوبوس بیه ما . الن هم یبرا

 .ین رو چک کنیلتون جا نزاره وسایزی چی لطفا کسیاین . همه پشت سر من بیشهشروع م
 سه چرخه و دوچرخه سواری شلوغ بود و پر از کلیابونها خیکردم رو نگاه میرون تمام راه از پنجره بتوی

 مردم و چهرهاشون باعث شدی کرده بودن .لباس هایزون قرمز و زرد اویناتبود که به دوچرخه هاشون تز
 . بایگرفت میلم ها فیابون از خشت رو در اورده بود د اینش سفر اومدم سارا دوربین واقعا به ایگهباور کنم د

 موقع خواب همی ؟ جواب داد : باور کن مامانم گفته حتیدی پدید ندی ثابت کنید هم باینجاخنده بهش گفتم : ا
 به کرد و گفت : نه اما تمامی ؟ نگاهیندازه راه می رو روشن بزار . گفتم : مگه داره سازمان جاسوسیندورب

 و گفت : نهید شده گفتم : پاکش کن . دستش رو عقب کشی چیدم ظبط شد .تازه فهمن الین همی که گفتییحرفها
 مغازه ها وی رو روین بمونه و ادامه داد سفر نامه پت و مت شب اول و دوربید مدرک جرم است باینا

 بودن زوم کردیابون خی که تویمردم

 )2( فصل 

یگه کشور دیه ی اومد که تویادم کجاست ؟ اما ینجا لحظه شوکه شدم که ایک شدم یدار از خواب بی وقتصبح
 بود مثل گربه دوریچیده ملفه رو دور خودش پیشه مثل همیدیدام . سارا داشت خواب هفت پادشاه رو م

 داره امای است .بعدها گفتم حتما مشکل قلبیونه دین سارا گفتم ایدن خوابیدن با دیلخودش جمع شده بود اوا
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 بخوابه اخر عاشق خواب بود . از پشتیشتر کم بیه. گذاشتم یه جورین همیدنشاخر معلوم شد عادت خواب
 اونجاهای بود که زندگین مثل ایومد خلوت بدم می شلوغ بود از جاهایابون خیکردم رو نگاه میرونپنجره ب

. خودم رو کش ویداد رو مید روز جدیه ید پنجره نویرون بی هاادم نداره اما سر و صدا و رفت و اومد یانجر
 بازش کردمی نامه توش بود وقتیه سک حوله ام رو بردارم که ی دادم موهامو بستم و رفتم تا از تویقوس

یدن شکلک خندان کشیک یرش نره ! و زیادت ی کاغذ نوشته بود : سوغاتیدست خط سوگند رو شناختم رو
ی افتاد که روین رو تا کردم تو ساک گذاشتم .چشمم به دوربیاداشت و یدم اورد خندی در مبونبود که داشت ز

 روین پس دوربیومد نزارم اما دلم نی رو پاک کنم و مدرکیشب دیلم فیخواستم بود . اون برداشتم میعسل
روشن کردم و رو به سارا گرفتم و گفتم : سفرنامه پت و مت روز دوم .

ین سارا بخوابه پس اولی بزارید نبایگه همه منتظر ما بودن به خودم دیم بودیده به گروه رسیر دیشه هممثل
 سارا ممنوع !ی سفر : خواب برایمتصم
ی و بعضیداد میحات توضی سریه داشت یی رضای روز متفاوت بود اقای .چهره شهر تویم اتوبوس شدسوار

 رفتاری چه طورین جا با ما فرق داره پس مواظب باشین : رفتار و اداب مردم ایکرد هار رو گوش زد میزچ
 همیگه دی از کشور های هایست که توریدنی دی جاهای به خصوص توین کشوریه مردم ینده شما نمایکنینم

.یکشیدیم نقشه فرا از گروه رو میم بود داشتیرونهستن اما حواس من و سارا به ب

یدم حال بهتون میین پاین اومدیر به سمت ما اومد و گفتع : کارتاتون چون دیی رضای اقایستاد اتوبوس اوقتی
 اتوبوس رو بهیر مسین اگر هم گم شدین ! از گروه دور نشیاد به کار شما دوتا بیلی .فکر کنم خینگمش نکن

 همیه گروه تا به بقی و اون رفت جلویم تکون دادی سرین دم ماشین برگردیر که از همون مسینذهن بسپار
 دمیرفتیم اونا شده بودم همونطور که می توی رو که به ما زده بود بزنه .من محو مغازه ها و جنس هاییحرفها

 و راهیر مجسمه ازم عکس بگین کنار ایا گذاشته بودن به سارا گفتم : بیلندی تایر مجسمه شیه رستوران یهدر 
یزی . احساس سرما کردم چ3 . 2 . 1 و گفت ک اماده .یستاد من ای سارا روبرویستادمافتادم و کنار مجسمه ا

 .یره خندش رو بگی جلویتونست و نمیکرد سارا داشت به من نگاه میریخت میین موهام به پایداشت از رو
یرین و شی نارنجیع مایه . یخندید و میکرد به من می نگاهیشد رد مینشسته بود و دلش رو گرفته بود هر ک

 وارد رستوران شدم .یت به بال کردم و با عصبانی .. نگاهیریخت میین و بلوزام پایموهامداشت از رو 
 .داشتم دنبال راه پلهیم هستیار جنگ تمام عیک : به به الن شاهد یگفت پشت سر من راه افتاده بود و مسارا

 مستخدم جلوم رو گرفت ویه که یرفتم کردم داشتم از پله ها بال میدا گشتن راه پله رو پی . بعد از کلیگشتمم
 . به زور خودم رو ازیره بال رفتن منو بگلوی داشت تا جی گفت که قابل فهم نبود فقط سعی میزهاییمرتب چ

 که منیدستش رها کردم با سرعت هر چه تمام تر از پله ها بال رفتم اگر جت هم پشت سرم بود با اون سرعت
 خندهی . دوتا پله مونده بود تا به بال برسم که صدایچارهداشتم محال بود بهم برسه چه برسه به اون مستخدم ب

یاداوری به راهم ادامه بدم اما با یا مونده بودم برگردم یستادم چند لحظه ایه کرد . یخکوب ممنوچندا تا پسر 
 کردم به خودم گفتمی به سرعت همون دوتا پله رو هم طید انتقام زبانه کشیصحنه خنده مردم دوباره شعله ها

 که هر جایارم سرش ببالی کف دستش چنان یزارم که اون کار رو کرده برسه حقش رو میاگر دستم به کس
 وسط سالن چهار تا پس نشستهیز وارد سالن شدم پشت می دنبال سوراخ موش بگرده. وقتید شربت دیوان لیه

 کهیوانی .رفتم جلو و لیزد میی رو پای خالی قوطیه داشت با یگه دیکی چند قدم اونور تر هم یخندیدنبودن و م
 به من کردن از چهره هاشون معلومیدم .همشون برگشتن و نگاهی کوبیز می شده بود رو روی سرم خالیرو

 .محکم گفتم :یرن خندشون رو بگی کردن جلویبود که شوکه شدن .بعد چند لحظه که به من نگاه کردن سع
 حرف بزنه ؟یسی هست که بتونه انگلی کسینجاا

 بلند شد و گفت :یز از پشت میکی باعث شد اونا خودشون رو جمع جور کنن یم محکم من و چهر عصبانلحن
 سوالم رو تکراید ؟ به هم نگاه کردن . گفتم دوباره بایه مال کیوان لین این بگیشه .گفتم : خوبه .میتونیمهمون م

 : یکرد تکرار می مستخدم هم هیکرد میشنامه نماین بود بال و داشت نگاه ایدهر کنم ؟ سارا تازه رس
famous 

 رفتن اون رو دنبال کرد و گفت :یر سار مسیین نداره به سرعت از پله ها رفت پای ایده فایچ هید دی. وقت
 اشارهیوان ؟ و بادست به سمت لیه مال کیوان لین . دوباره گفتم : ایارهکارمون دراومد رفت صاحبش رو ب

یخواستم اما نمیکرد مدیونه اون داشت منو یکردم . همون پسره گفت : مال من است. ارمش و خونسرد
 بهی ؟ نگاهین خودم رو گرفتم و گفتم که مطمئن هستی که بود جلوی رو خراب کنم با هر جون کندیتمموقع

یشناخت اون منو میکشید منو مین و گوشه استیکرد کم کم داشت التماس میگه کردو گفت : بله .سارا دیوانل
 و رو کردو به اون پسره ویدم دستش کشی لباسم رو از توستین ارامش قبل از طوفان است .این که ایدونستم

ی علقه دارم .اون جواب مثل پتک تویب هم به اب سیلی ؟ گفت : اتفاقا خین دوست نداریبگفتم : شما اب س
 کهی ابیوان شر راه بندازم چشم به لیبه کشور غریه ی روز دوم سفر اون توی خواستم تویسرم خورد نم
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 سره سریه اب رو یوان . لیدن اون برداشتم . ناخد اگاه پسرها خودشون رو عقب کشخورد بود یز میرو
یرون از پنجره بیوانو و گفتم : پس چرا لیوان . رو کردم به صحب لیدم کوبیز رو محکم رو میوان و لیدمکش

ین افتاده .بنابرای اتفاقه بود چیده به من کرد تازه فهمی کرد و دوباره نگاهیز می رویوان به لی ؟ نگاهینانداخت
ی نمیعنی شما ؟گفتم : ی رویخت ادامه داد ریره خندش رو بگی داشت جلوی که سعیگفت : شما .. در حال

 دستش رو شکمش گذاشته بودیزد میی بلند شد همون که داشت رو پایز از اون طرف می خنده ای ؟ صدایننیب
 سارا مثلیچید پی سالن می خنده توی و صدایوستن هم به اون پیز دور می اعضایه . کم کم بقیخندیدبلند بلند م

 و سارا همیکرد پاشو گرفته بود و ناله میزد میی که رو پای شده پسریطوفان از کنارم رد شد تا اومدم بفهم چ
 بود رو کرد به پسره و گفت : حالیستاده سرش ای کنه بالی نگاه میدش که داره به صی شکار چیهمثل 

 درد ش اومده بودیبخند ! اون که حساب
 . پسره گفت : حال چراین کنی معذرت خواهید ساراشما بای؟ کار رو کردین کرد به سارا و گفت : چرا ارو

 چقدر درد داره . کار اون دوتا داشت بالی انصافی بی ؟ سار صداش رو بال برد و گفت : تا بفهمیزنیمنو م
 نفر از پشتیک یکشیدم بلوزش رو مین و استیکردم من بودم که داشتم به سارا التماس مین .حال ایگرفتم

 سال با کت ویان می اقایه . به سمت صدا برگشتم ین اروم باشیکنم چه خبره ؟ خواهش مینجاسرمون داد زد: ا
 .نایگفت به اون اقا میزایی چیه بود داشت تند تند یستاده بود کنار اون هم همون مستخدم ایستادهشلوار مرتب ا

 حالین که افتاده متاسفم . همی اومد . رو کرد به پسرها و گفت : به خاطر اتفاقاحبشخوداگاه گفتم : سارا ص
 کنهیرون داشت ما رو ازاونجا بی . کار اون مرد و نحوه برخوردش با ما که سعیکنم اوضاع رو اروم مینا

 کاری چدارین خشم درونم شعله بکشه . بلند داد زدم : شما ی بشم و شعله هایباعث شد تا دوباره عصبان
 خواستم بدونی . نمیکنیم حل میرون مشکل رو بین از ما معذرت بخوان . گفت : اید هستن که باینا ایکنینم
 نشستم و گفتم : تای صندلیه ی روین رو ترک کنم بنابرایدون کنم می اون پسر رو مجبور به عذر خواهینکها
ینجا خورم .اون اقا گفت : خانوم ای نکن از جام تکون نمی به خاطر رفتارشون از ما معذرت خواهیون اقاینا

 لگد از سارا خوردهیه .همون پسره که یم مشکل رو اروم حلش کنین این رستوران معروف است . اجازه بدیه
 بود تا منوی حرف کافین . همیدیم بود .خوب پولش رو میوه اب میوان لیه شده ؟ فقط یبود گفت : حال مگر چ

یه و یچکید اب پرتغال داشت از لباس اون پسره می به خودم اومدم قطره هایبه مرحله جنون بکشونه . وقت
 دست من بود .ی هم توی خالیوانل

 کرده باشم .مثل مجسمهی کارین شد که همچی خودم هم باورم می من همه رو شوکه کرد بود حتحرکت
 به سمت پسره رفت ویوه اب میوان . صاحب لیکرد بود و نگام میستاده اینطورخشک شده بودم . پسره هم هم

 بود که اصلوم است معلین ؟ از چهره پسره که حال معلوم بود اسمش جونگ می خوبینگفت : جونگ م
ی که منفجر بشه داد زد : می به لباسش کردو به سمت من چشم دوخت و مثل بمبی فقط نگاهیستحالش خوب ن

 کهی چشماش نگاه کردم و گفتم : هرکی! تویونه؟ ارزه دی لباس چقدر مین ایدونی ام ؟! اصل می من کیدون
 لباس چقدر است بگوین . مگه پول ای زنی مرف حی جورین که ایتی تربی بیلی .اما خیست اصل مهم نیهست

ی رویا . احساس کردم دنی حال پولش رو بدین همید ارزه .بای دلر م2000 لباس ینتا پرداخت کنم . گفت : ا
 دلر ؟ گفتم : سارا بدبخت شدم . حال و روز سارا هم بهتر از من نبود هاج و واج2000سرم خراب شد .

2000 و دستش رو دراز کرد و گفت : یستاد من ای رو دور زد و روبرویزن می کرد . جونگ مینگاهم م
 تونستمی مینم ببینه ای نبود خودم رو تویازی مثل گوجه قرمز شده بود . نیتدلر لطفا . صورتش از عصبان

و یستاد ما این رستوران بیس گذشت . رئی چشمام میدلر از جلو2000 شده بودم .کلمه یحدس بزنم چه شکل
 من درازی دستش رو جلوی دست بردار نبود و همنطورین . اما جونگ میه کنم اقا کافیگفت : خواهش م

 روین فقط جونگ مینش گفت که از بیی هایز چیه جلو اومد ی کرد.اون پسر اولیکرده بود و با خشم نگاهم م
 .دوباره به منیون شده هروع تازه شی بهش جواب داد : بازیسی رو کرد و به انگلین . اما جونگ میدمفهم

 تازهیارم تونستم جلوش کم بی دلر .نم2000 یعتر صورتم تکون داد و گفت : سرینگاه کرد و دستش رو جلو
 به سرم زد و گفتم : باشهی کردم فکریاونا بودن که از اول شروع کرده بودن وهمون طور که نگاهش م

 صورتشی . دستم رو جلوین دلر بدهکار2000 من ه دلر کم کن .حال شما ب4000 دلر رو از 2000
یب اسینه دلر لطفا . هز2000 ؟ جواب دادم : ی کرد و گفت: چی دلر لطفا . خنده عصب2000گرفتم و گفتم : 

ی شدیونه گفت : سحر دی . سارا رو کرد به من و به فارسین بدید دلر با2000 پس فقط یرم گی ام نمیروح
ین کن که انگار ای نقش بازی تنها راهه نجات است پس خوب گوش کن جورین : ام ؟ گفتیگی می داریچ

 . اگر بفهمن کارمون تموم است .یست لباس گرون نین با من . سارا گفت : اما معلومه که ایلباس گرونه ما بق
 کنن . پس نقشتی باور مینن بی رو که میزی مردم اون چیشه خواد بفهمه . تازه مردم همیگفتم : از کجا م

 کردند و مثلی منو سارا رو گوش می که اونجا بودن جواب های مدت افرادین کن . تا ما ایرو خوب باز
ی خوابه رو دنبال می میف حرین زمی کنن و حرکت توپ رو که توی رو تماشا میس تنی که دارن بازییکسا

ین از ایزی معلوم بود که چاشون چر خوندن .اما از چهره هیکنن سرشون رو از طرف من به طرف سارا م
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 دلر لطفا .عجله2000 کردم و دستم رو جلوش گرفتم و گفتم : ین به جونگ می فهمن . دوباره نگاهیبحث نم
 من احمقم . منم ازی زد و نگاهم کرد و گفت : فکر کردی خندیش کنم ونقد لطفا . نیدارم . کارت قبول نم

 رو لباس هم با دست انجامی لباس دست بافه . کار هاین باهوش . پارچه ایفرصت استفاده کردم و گفتم : نه اقا
 ارزه . نگاهم کرد مثلی دلر م4000شده و تازه تنها نمونه کار مدل تابستونه کارن است و جهت اطلع شما 

 نگران گفت :ی وسط و با حالتید نه . که سارا پریا یگم کرد که دارم راست می مین داشت سبک سنگینکها
 کهیشد کار رو انجام داد که خودم هم داشت باورم مین تنها نمونه بود . اونقدر قشنگ این ایم کار کنیحال چ

 است اومد جلو و گفت : واقعایون که حال معلوم شده بود اسمش هیوان لباس گرون است . همنون صاحب لینا
 از دستش افتادیوان که لیکرد می شوخن داشت با مین لباس خراب شد خوب جونگ مین تاسف داره که ایجا

 . لطفا به خاطریفتاده نی فکر کردم اتفاقین بنابرایدم ندیین رو پای کسی .من از پنجره نگاه کردم ولیرونب
 تا از فرصت استفاده کنم و داستان رویدم دی رو عالیت . واقعا متاسفم . موقعین که افتاده ما رو ببخشیاتفاق
 . جونگ گفت :ید رسی نمینجا کار به این حرف رو زده بودین بدم . گفتم : اگر از اول هم همیصله جا فینهم

 . جونگ گفت : هرگز .وین دلر به من بد2000 ید شما هنوز هم باین گفتم : نه اشتباه نکنی؟پس پول لباس چ
یس با اداره پلا گفتم : لطفی جدیلی رستوران کردم و خیر به مدیروش رو به سمت پنجر برگردوند . نگاه

 رستوران که حال رفتارش و لحن حرف زدنشیر حل بشه . مدیس اداره پلی توید مسئله باین ایرینتماس بگ
 .یکنم من خودم مشکل رو حل میست نیس به پلیازیمودبانه شده بود گفت : لطفا اروم باشن خانوم اصل ن

 بهش رفتم .بلفاصله حالت نگران رو به خودشای .چشم غره ید خندی میزریزچشمم به سارا افتاد که داشت ر
 رستوران اومد : خانم باشما هستم .گفتمیس رئی خندم گرفت . دوباره صدایعش حالت سریی تغینگرفت . از ا

 . دوبارهیرین تماس بگیس و فقط بااداره پلین نکنی نداره پس لطفا خودتون رو قاطی موضوع به شما ربطینا
ینه اگر مشکل هزیم هم جلو اومدو گفت که ما واقعا متاسفیون . هیکنم خواهش مخانوم رستوران گفت : یرمد

 ذاشت و البتهی ادامه نمی برایی . لحن اروم اون و طرز برخوردش جایکنملباس است اون رو پرداخت م
 ندارمیازی پول نین کردم و گفتم : نه من به ایون ادامه بدم پس رو به هین از ایشتر خواستم بیخودم هم نم

ین دارم . اگر واقعا متاسف هستیل دلیه ازش خلص شم حال یخواستم.اصل از اون لباس هم خسته شده بودم م
 .یکنم من معذرت شما رو قبول میم به ادامه نداریازی نیگه . گفت : من واقعا متاسفم . گفتم : پس دیه کافینهم

یین بال پایش اتی رو که مثل اسفند روین و جونگ میفته به سارا کردم و بهش اشاره کردم که راه بینگاه
 ازیی که صدایم را پشت سر گذاشتم و به سرعت از رستوران خارج شدم . هنوز چند قدم نرفته بودیپریدم

 کب کردم با خودم گفتم :ی .حسابیزد رستوران بود که داشت ما رو صدا میرپشت سرم منو متوقف کرد . مد
 کهی تا بهمون برسه رو کرد به من و گفت : خانوم به خاطر اتفاقیستادم رفته . همون جا او لیهکارم تمومه قض

 خوام جبران کنم . اجازهی افتاده . اجازه مینجا اتفاق این . گفت که اما اینافتاده متاسفم . گفتم : شما مقصر نبود
 قدم بزنم .یابون خی خواستم توی هست .من فقط مین ماشیست نیازی شما رو به هتل برسونم . گفتم : نینبد

 زدم و گفتم : اگری .لبخندین رستوران ما باشیژه مهمون ویشم خوشحال مین هستینجا که ایگفت : پس تا وقت
 تازه کنم .سارا اشت از خنده روده بری تا نفسیستادم ایم اول که رد شدیچ بود. و اون رو ترک کردم . از پیوقت

ی هنر کرده بود . نگاش کردم داشت اشکاشو پاک می خودش رو گرفته بود کلی جا هم جلوین تا همیشدم
ی خنده از صدایر . و دوباره زد زیارین بیف اورد : لطفا باز هم تشری رستوران رو در میس رئیکرد .و ادا

م . سارای ایونه ما دیکرد فکر میشد که از کنار ما رد می بعد هر کسیقهخنده اون منم به خنده افتادم چند دق
 تایم کنیدا مغازه پیه یا حرفها بین ای . گفتم : حال جایخوندی هنر مید بای دانشکده پرستاری جایشگفت : خدا

یوان تنها مدل تابستونه است مدل لین داره ایبی بکنم . گفت : نه چه عیختم سر و رین به حال ای فکریهمن 
ینو اشنا بود .به سارا هم ایلی از پسره خیکی که چهر یکردم فکر مین . تموم اون مدت به ایبوارو شده اب س

 . دوتا بلوز برداشتم و ورفتمید مغازه کشین اولی و تویدگفتم اون فقط شونه هاشو بال انداخت و دست منو کش
 چهرش اشنایکنم بود . گفت که حال که فکر میستاده اتاق پرو عوض کنم . سارا پشت در ایتا لباس هامو تو

 کردم و گفتم : کجا ؟یرون در بی .. سرم رو از لیدمش اومد کجا دیادم ؟ گفت : اره .یدی : تو هم فهمفتمبود گ
 خندش بلند شد .ی . و صداین شائولی جنگجوین ؟ اخریه کیدونیمنو هل داد تو و در رو بست .و ادامه دا د : م

 ؟ .گفت : باشه باشهی پرونی لگد میگه دل حایزدی می قبل سلی رفت کردیش کنم گفتم : پی تلفینکه ایبرا
 .در باز کردم ویشنیدم اورد می رو که در می اداهای پا که نمک نداره .مثل از تو دفاع کردم . صداینبشکنه ا

 و گفتم :یدم . سارا نگام کردو گفت : به به جناب نمکدون شکن .بالخره تموم شد . خندیروناز اتاقک اومدم ب
 پول لباس ها رو . گفتم : پولیا که به نفع من است یکی حساب کنم . گفت : کدوم رو اون بریمبعله .تموم شد 

 بودیستاده من ای نه .سارا تو چند قدمیا سارا هم اومد ینملباس هارو . و به سمت صندوق رفتم . برگشتم بب
 ؟ صندوق داریه اداها چاین ؟ یگی می.بهش گفتم چیداد بود و داشت با چشم و ابرو بهم علمت میدهرنگش پر

دلر .به سمت صدا2000 از پشت سرم گفت : یی دلر . به طرفش برگشتم و گفتم : چقدر ؟ صدا20گفت : 
 تا بنا گوش باز بود .یشش بودو نیستاده پشت سرم این . جونگ میفهمیدم سارا رو می ادا هایلبرگشتم .حال دل
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 من دراز کردوی . و دستش رو جلوین بدید دلر با1980 کن ردلر .نه صب2000خشکم زد . دوباره گفت : 
ی دونستم چی حل بشه نمیس اداره پلی ماجرا توین بخواینکه کنم . مگه ایگفت : نقد لطفا .کارت هم قبول نم

ی جنگجوین بود که سارا بهش اخری از اونا همونیکی بودن یستاده هم ایگه بگم .کنار اون دوتا پسر دیدبا
 دلر رو حساب کنم .اما صندوق دار داشت تند تند حرف20 گفته بود . رو به صندوق دار کردم تا ینشائول

 و اخر سر هم گفت: یزدم
ss501

 گذاشتم و دست سارا رویز می دلر رو رو20 بهش کردم و ی زدن . نگاهیغ و جیدن و شروع کرد به پر
 ازیگه دوتا دین ماشی بود . تویستاده بلند ای شاستین ماشیه مغازه یرون . ببیرون و از مغاره اومدم بیدمکش

 کرد وی و داشت به ما نگاه میرون اومده بود بین از اوناها تا نصفه از پنجره ماشیکیکاون پسر ها بودن . 
ی . صدایومد داده بود به نظر خواب میه تکی چشماشو بسته بودو به صندلیوه اب میوان .صاحب لیکیاون 

 که ما چقدریدین دین؟ تون رو پرداخت کنی بدهین خوای از پشت سرم اومد ک خانوما کجا؟ نمینجونگ م
یس رو به اداره پلیه قضین ایم . پس اگر بخواهیشناخت خانوم مغازه دار هم ما رو مین ای .حتیممعروف
 گوش سارا گفتم : هر وقت بهت گفتم بدو باشه .دستش رو گرفتمی . تویشه به ضرر شما تموم میمبکشون

 و بلندیفم کی کردم و گفتم : باشه .و دست کردم توین به جونگ می عرق بود.گفتم : نترس .نگاهیس.دستاش خ
داد زدم : 

ss501
 کرد مونده بودی هاج و واج بهم نگاه مین .جونگ میدن پریین .و شروع کردم به بال و پاینجان انها ااینجان

 چه خبره .ینجاا
 گروه سه نفره برده بودن به سمت ما هجوم اوردن .دستین ایت به ماهی که اطراف ما بودن تازه پمردمی

ی . صدایکشیدم. و سارا رو هم پشت سر خودم میدن و گفتم : بدو . و شروع کردم به دویدمسارا رو کش
 . برگشتم به پشت سرم نگاه کردم اونایسا .همون جا وایسا زد : وای که داد میشنیدم از پشت سرم مینجونگ م

 بشن.ین خلص بشن و سوار ماشیت داشتن از دست جمعی که سعیدمرو د
 به سارای عرق شدم . نگاهیس کرد . تمام بدنم خی ام درد مینه تونستم نفس بکشم . قفسه سی نمیستادم اوقتی

 به اطراف کردوی تونم نفس بکشم .نگاهی به اطراف کردو گفت : گفت نمی . نگاهیزدکردم داشت نفس نفس م
 اومدم فکر کردم توی که پشت سر تو من ؟ گفت : میم از کجا ها اومدیدی ؟ گفتم : مگه تو نفهمییمگفت : کجا

 . فکریم . گم شده بودییم دونستم کجای اضافه شده بود . نمیه . حال ترس هم به بقیم از کجا ها اومدیدونیم
ی ولیگشتیم مغازه اشنا میه ید به امیابونها خی کرد . توی میونه داشت منو دیم گم بشیبه کشور غریه ی توینکها

 ازی. ادرسیشد میک هوا هم داشت تاریگه . دیم کردی میدا کمتر پیم گشتی میشتر بی چر نداشت هی ایدهفا
 اسم هتل بود . یدونستیم که میزی و و تنها چیمهتل نداشت
dragon

 بهی نبود . نگاهی کردن هتل کافیدا پی براینم سقف ش بود . اما ای روی شرقیی طلی اژدهایه .که هتل
ی تنها راه بود .جلوین. ایکردن بود که مردم رو جابه جا میی کردم که پر از دوچرخه و سه چرخه هایابونخ

 از سه چرخه ها رو گرفتم و گفتم : یکی
dragon 

 شروع کرد به حرف زدن و اخر سرهم با دست اشیدم فهمی نمیزی که چی و با لهجه ایستاد .راننده اون اهتل
 خواستم مخالفت کنم در واقع حال مخالفت رو همی گفت : دلر . نمی رو نشون داد و به لهجه مسخره ا4عدد 

 وقت ادمیه بودم که نکنه ین نگران ایر . تمام طول مسیم به نشانه توافق تکون دادم و سوار شدینداشتم . سر
ی راحت شد. وقتیالم خیدم هتل رو دی در ورودی و منظره اشنایستاد در هتل ای جلوی باشه اما وقتییناتو

یومد نگران میلی کرد به نظر خی بود و داشت با تلفن صحبت میستاده ای لبی تویی رضای اقایموارد هتل شد
 بود که به سرو صورتیحت قطع کرد به طرف ما حمله ور شد . طوفان نصرو ی. تا چشمش به ما افتاد گوش

 .یدادیم و گوش میم انداخته بودیین . فقط سرمون رو پایم که در قبال اون پس بدیم هم نداشتی و جوابیخوردما م
ین نداشتو . . در ادامه گفت : مگه ادرس هتل ریاد بیین پایحت گرفت از منبر نصیم تصمیی رضایبالخره اقا

ی اومد . دست کردم تویادم شد ؟ تازه ی که بهتون دادم چی ؟ گفتم : نه . گفت: پس کارتین کردیر قدر دینکه ا
یه . یزدم گفت : حدس میی رضای نبود . اقای نداشت از کارت خبری ایده و شروع کردم به گشتن . فایفمک

 رستوران شامتون روین . حال هم بری گم نکندنت رو بند کن بنداز گریکی ین ای ولیدم بهتون میگهکارت د
 .ینبخور

ین بنابرایم به خوردن نداشتیلی .میم تمام روز رو بدن غذا سر کرده بودینکه . با ایم نشسته بودیز مسر
 گوشه ویه پرت کرد و نشست ی گوشه ایه رو یفش . سارا کیم و به اتاقمون رفتیمرستوران رو ترک کرد

 اوردهیرون که توش بودم بیایی خنده سارا منو از دنی در اورد و مشغول کار کردن با اون شد. صدایندورب
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ی داره به چینم باعث شد تا به سمت اون برم و ببی .کنجکاویخندید کرد و می نگاه میزی چیهبود داشت به 
 سرم بود افتاد نتونستمی رویخ و چند تا یچکید میوه خودم که داشت ازش اب می چشمم به چهری . وقتیخندهم

 خندهینقدر اوضاع اروم تر شد .به سارا گفتم واقعا ای . وقتیدن شروع کردم به بلند خندیرم خودم رو بگیجلو
 .گفتم :یشوت دون کین . عی سر و ضع به جنگ اونا رفتین بود که با همینجادار شده بودم .سارا گفت: جالب ا

 ازره پاهام دای . ولیم شانس اوردیلی و گفت : خید خر سوار. خندی .پانچوی با وفا ش هستیارپس توهم همون 
 گفت : اون یقه .بعد چند دقید . رو تخت دراز کشیشی بهتر می . گفتم : اگر بخوابیشهدرد قطع م

ss501 
 اسمین با اید مغازه داره اونا رو دی فکر کنم اسم اونا باشه اخه وقتی دونم ولی ؟ گفتم : نمی بود که گفتچی

 .یرفت میادم شده بودن وتمام اتفاقات اون روز داشت از ین بعد چشم سنگیقهصداشون زد . چند دق
 به من داد و گفت:ی کارت مثل همون قبلیه یی رضای همه منتظر ما بودن.اقایشه هتل مثل همی لبی توصبح

 .یرون بیم از هتل اومدی بشن . وقتین سوار ماشی رو گم نکن . و رو کرد به گروه و گفت : همگیکی ینا
 و گفتم : اونجا رو نگاه کن . سارایدم سارا رو که کنارم بود کشینچشمم به اتوبوس افتاد و خشکم زد . است

 گروه یغ اتوبوس تبلی صاعقه زده ها تگام کرد . روین عیقه به اتوبوس کرد و بعد چند دقینگاه
ss501 

 اتوبوس عکسی گروه . تا حال به اتوبوس دقت نکرده بودم . کنار در ورودی و همراه اون عکس اعضابود
 بهی جون . نگاهیونگ هیم عکس نوشته بود کیر و زیداد بود که داشت دست تکون مین شائولی جنگجویناخر

 از همه اشنا تریونگ ههره همه چین چرا بیدم .حال فهمیخوندم عکس ها رو میرنویس عکسها کردم و زیهبق
یتونمم نزن . گفت : مگه می کس حرفیچ به هیه قضین به سارا گفتم : راجب ایم سوار اتوبوس شدیبود . وقت

 .بعد ازیم کار رو انجام بدین ایم جرات نداشتیگه دیم هم بزنم . تمام طول روز رو از گروه جدا نشدیحرف
 رو بذارم کنار.یی رو فراموش کنم و ماجراجویز گرفته بودم همه چیم تصمیروزاتفاقات د

 )3( فصل 

یروز دی و تلفیم از غذا در اورده بودی دلی .من و سارا حسابیم اومده بودیرون رستوران هتل بی از توتازه
 و گرنه موقعیریم خودمون رو بگی جلوید گفت : باید مالی . سارا که داشت شکمش رو میمرو در اورده بود

ی که اقایخندیدم سارا می دوتا توپ رو برگردونه . داشتم به حرفهاین تا ایم کنیه کرایما هواپیه یدبرگشتن با
ی کرد به سارا گفت : اگر به خاطر بابات نبود ... ولی که نگاهم می جلومون سبز شد همون جورییرضا

 ما راه افتاد و گفت :ی داد .جلوی اتفاق خوب نمیکحرفش رو ادامه نداد . چهرش و لحن کلمش خبر از 
یک ی برای بود .ما حتیفتاده نی و اتفاقیم نکردی کردم امروز که ما کاری راه داشتم فکر می . تویایندنبالم ب

یک ی براین تونی افتاده . ؟ گفت : شما دوتا نمی اتفاقیی رضای . گفتم : اقایملحظه هم از گروه جدا نشده بود 
 افتاده .ی اتفاقین همچیه بار است که ین اولین سالها این تمام ای ؟ توین دست گل اب ندیهلحظه هم که شده 

 دوتایدیم که رسی . به لبیم دنبال سرش راه افتاده بودی عروسک کوکیه افتاده . فقط مثل ی چه اتفاقیدونستیمنم
 به مامورها کردو گفت : با شما کار دارن . در واقع با شمای اشاره ایی رضای .اقایستادن که ایدیممامور رو د
 ؟ رو کردین پرسی . با من ؟ چرا ؟ گفت : چرا از خودشون نمی : چتم بهش کردم و گفی . نگاهیخانم رحمان

 نداشت . برگشت وی ایده فایارم ازش سر در بیخواستم اگر هم می گفت که حتیزهاییو به مامورها کرد و چ
 ! من که ....ی خصوصی دارم ؟ شاکی ؟ چی. گفتم : چی داری خصوصی شاکیگنرو به من کرد و گفت : م

یطانی لبخند شیک گوشه سالن یکی تاری لزم نبود ادامه بدم .چون از تویگه . دید دهنم خشکی تومادامه حرف
 افتادم .یب عجاین در سر زمیس داستان الیاد کرد .یمشخص شده بود و صاحب اونم داشت به ما نگاه م

یرون اومد .داشت توی اومد بیکی تاری از تویم کنی به سمت اون نگاه میم که ما دارید دی و قتینجونگ م
 همون جا سر جامیا دونستم فرار کنم ی اومد . نمی و به سمت ما میداد کارت زرد رنگ رو تکون میهدستش 

ی کرده بود ؟ جواب تویدا ما رو پی چه جوریشد بود . باورم نمیر هنوز با مامور ها در گیی رضایبمونم . اقا
یدونستم دلر . نم1980 و گفت : یستاد ما ای بود که گم کرده بودم .روبرویدستش بود . کارت هتل . همون

 خواستی بود دست از سر مامورها برداشت و به سمت ما اومد . میده که تازه اونو دیی رضای بگم . اقایچ
 که از تعجب کامل باز شده بود به اون نگاهیی افتاد .با چشمهاین که چشمش به جونگ مین بگه اما همیزیچ
یه حل بشه .احساس کردم یس اداره پلی تویدی میح ترجیا بهش کرد و ادامه داد ی نگاهین منگ کرد .جویم

 نداشتیفی اما وضع اونم چندان تعریرم . به سارا نگاه کردم تا از اون کمک بگیختن سرم ری رویخسطل اب 
 گفتم : نه دارمدم در حرکت بود . با خوین من به سمت جونگ می با تعجب جهت نگاهش از رویی رضای. اقا

 رو به مامورها کرد و با دستش به سمت ما اشارهین بود ؟ ! جونگ می واقعینقدر چرا ای ولینم بیخواب م
 ما و مامور ها قرار داد و رو به جونگین خودش رو بیی رضایکرد .مامورها هم به سمت ما اومدن . اقا
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یی رضای . اقایستادن چه خبر است . مامورها عقب اا جین اینیم ببین .بزارینکرد و گفت : چند لحظه صبر کن
 به اون کردی جونگ نگاهین؟ باشین و گفت : ممکن است که شما پارک جونگ میستاد این جونگ میروبرو

 هم ازید شد که ما رو بشناسه .چشماشو تنگ کرد و به ما نگاه کرد و گفت : شایدا پیکیو گفت : خوب پس 
یش پیی رضای! اقاین؟ کار رو کردین هم این همی ؟ براین رو سرکار گذاشته بودا و میشناختیناول ما رو م

 فهم .ی رفتار شما رو نمیل دلی خانومها شما رو بشناسن .ولین کنم که ای فکر نمیر کرد و گفت : نخیدست
 گرفت .یی رضای اقای رو جلویش داد . گوشیی رضای پاکت رو دست اقایک زد و ی خندیش نینجونگ م

 شد . بعد ازی می هم عصبانی کردو گاهی تعجب می کرد .گاهی مییر تغی گوشیدن با دیی رضای اقاچهره
 پاکت رو نگاه کرد. ازی به ما کرد و دوباره توی نگاهیی رضای رو پس گرفت اقایش گوشین جونگ مینکها

ین ؟ جونگ مین کنکار ی چین خوای کرد و گفت : حال مین .رو کرد به جونگ مید فهمیزی شد چیچهرش نم
دلر .نا خود اگاه2000 گفت ک چقدر ؟ جونگ جواب دا د : یی رو بدن . رضایمه جرید گفت : بای جدیلیخ

 .یین سرم رو انداختم پاین و خنده جونگ میی رضای دلر. از نگاه اقا1980 گفتم : نه یدموسط حرف اونا پر
 کرد و گفت : چرا شما ؟یی رضای به اقای نگاهجونگ . یکنم مبلغ رو پرداخت مین گفت من ایی رضایاقا

ینه کنه من هزی می گفت : چه فرقیی رضای ؟ اقاین ؟ نکنه .. شما پدرشون هستین دوتا دارین با ایمگه نصبت
 پول رو پرداخت کنن .ید خانوم ها باین سرش رو تکون داد و گفت که نه .این کنم . جونگ میرو پرداخت م

 منو شما استین موضوع بین صبر کنن . گفتم که ایس اداره پلی تویتوننن پول رو ندارن میو اگر هم الن ا
یه کرد و مثل ی به سارا کرد که داشت با اخم نگاهش می نگاهین اونو وسط نکش . جونگ می پایگهپس د
 کردی مگاه نین هدف قفل شده باشه و اماده پرتاب موشک باشه به جونگ می رویابش که جنگنده ردیمایهواپ

 . و در برابر سارایاد بید و گفت : نه . اونم باید پاش کشی روی دستین داره . جونگ می دونستم چه حالیم
یی جای گفت : کسیی رضای ببره . اقایورش گرفته بود و هر لحظه منتظر بود که سارا به سمتش یحالت دفاع

 کرد و دریی رضای به اقای نگاهین . جونگ میگردونن خانوم ها تا فردا صبح پول شما رو برمین ره . اینم
 فرار کردن استادی هست که فرار نکن . اونا توینی داشت .گفت : چه تضمی که چشم از سارا بر نمیحال

 مونن . البتهی مینجا دوتا مامورها این گفت : پس این . جونگ میدم گفت : من قول میی رضایهستن . اقا
 با سر به ما علمت داد که بهیی رضای. اقایشتر .نه بین .و ادامه داد فقط تا فردا صبح وقت دارینان اطمیبرا

 بدم امایح بمونم و توضیخواست دلم میلی . خیزنیم موضوع بعدا حرف مین و گفت : راجب ایماتاقمون برگرد
 مشتشکرد ی نگاه مین داد . سارا همونطور که به جونگ می کار رو نمین اجازه ایی رضای اقایلحن امر

یم شدی و منتظر اتفاقات بعدیم سرو صدا به اتاقمون برگشتی . بیفشردرو گره کرده بود و دندون هاشو به هم م
.

 تق تق در بلند شد از جامی نفس زدن ما بود . که صدای صدایشد میده که شنی اتاق سکوت بود وتنها صداتوی
 اماده کرده بودم .یی رضای اقایت نصحیبلند شدم و خودم رو برا

یده نرسیی رضای پس هنوز نبود اقایدم کشی بود نفس راحتیستاده مستخدم پشت در ایه در رو باز کردم وقتی
 نوشته بودیسی دست خط بد انگلیک انداختم با یادداشت به ی رو به من داد و رفت. نگاهیادداشتیبود . اون 

 بهی رو بهش نشون دادم . نگاهیادداشت سارا نشستم و ی.)) روبرویاین پشت هتل بی((لطفا به در خروج
یرم ؟ دارم میدی رو ندیادداشت جواب داد : مگه یری؟ می کرد واز سر جاش بلند شد . گفتم : کجا داریادداشت
 مننتظر من بشه ازینکه جا بمون . بدون این اگر هم نه همیا بیخوای گفته . اگر میادداشت ین که اییهمون جا

یچکدام هی خروجی . به سرعت از سرجام بلند شدم و دنبال اون راه افتادم . تا راهرویروندر اتاق رفت ب
ییر بگه تغیزی چینکه . بدون ایم برگردیخوای . بهش گفتم : میستاد سارا ا٬ یدیم به در رسی اما وقتیمحرف نزد

 دنبالیرم دارم میایم بیی رضای کجا ؟ گفت : بهتر است با اقایگه راه افتاد . گفتم : دی داد و به سمت لبیرمس
ین شائولی جنگجوین از پشت سرمون گفت : سلم .به سمت صدا برگشتم . به قول سارا اخرییاون . صدا

 داشتی پسریه جون . اما تنها نبود کنار در یونگ به اسم هیشناختم اش اونو میبود .که حال به اسم واقع
ین ماشی روی بود به لطف اگهیزون اوین ماشیشه بود که دفعه قبل از شی داد . اون شناختم . همونی مینگهبان

یه زده بود و به اون تکیوار بود پاشو به دیستاده ایگه نفر دیک هم یکی تاری . اما تویدونستماسمهاشون رو م
ین که تمام ای همون٬ یب اب سیوان رفت . فورا اون رو شناختم .صاحب لی ور میشداده بود و داشت با گوش

 که دمی گروه . پسریدر ل٬ جونگ یون هیم ک٬ یون اون رخ داده بود . جناب هیوه اب میوان لخاطرماجرا ها به 
 دوختمیونگ دستس تکون داد نگاهم رو به هیکنیم نگاهش میم متوجه شد داری بود وقتیو بود کیستادهدر ا

یدم اما ترسیسم اسمم رو بنویرش زیخواستم .راستش میدین رو دیادداشت اون ی وقتین.گفت : حتما تعجب کرد
ی کردم که بیون به هی . نگاهیایین مطمئن بود که شما میون اما هیایین کردم که بی . الن هم فکر نمیاینن

 . گفتم :یکنه کار می بدونم داره چیخواست بود .دلم میش گوشیر هنوز درگیشد که زده میی به حرفهایالخ
 نبود شما هم زحمتیاز نیگه کرد .دیر ما رو غافلگی کافندازهجدا . اون گفته .؟سارا گفت : دوستتون به ا

 ؟ سار گفت :یه دونم مشکلش چی نبوده .نمینجوری بهش کرد و گفت : متاسفم تا حال ای نگاهیونگ. هینبکش
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 شما روین اگر ازش معذرت بخواهید کرد و گفت : شای خنده ایونگ ؟ اون خود مشکل است . هیهمشکلش چ
 کردم خودم روی رو بدم . سعیونگ نوبت من بود که جواب حرف هینبار جا تموم بشه .این هماببخشه و ماجر

. اون جوابین ؟شما اول شروع کردیم ؟!مگه ما گناهکاریم کنی معذرت خواهیدکنترل کنم .جواب دادم : ما با
 . و به سارا چشم دوخت .سارا نگاه اون رو بایستین نیر تقصی . شما هم چندان بینداد : خوب شما تمومش کن

ی نمیس شما به اداره پلین و گفت : در هر صورت نگران نباشید کشی اهیونگ پاسخ داد .هی ترینگاه جد
 رو ترک کرده بود و خودش رو بهی که حال پست نگهبانیو داره . کی ایگه دوستت نظر دی . گفتم : ولینر
 بهشی نگاهیونگ . هیم فرستی نمیس رو به اداره پلیرستانی دوتا دبیچوقت جمع رسونده بود گفت : ما هینا

 گفت :یونگ سنگ . هیونگ جواب داد : یو در است ؟ کی جلوی پس کیکنی کار می چینجاکرد و گفت : تو ا
ی نداشت توی قد بلندینکه کنه .با ایدا اون دوتا ادامه پین بحث بین است ؟ .سارا اجازه نداد این تو ماشیپس ک

یرستانی ؟! منظورت از بچه دبیرستانی ! دبیرستانی .گفت : دبید باری میش .از چشماش اتیستاد ایوصورت ک
 . گفتم : جدا . اون گفته .؟سارا گفت : دوستتون به اندازهیکنه کار می خواست بدونم داره چی بود ؟.دلم میک

یو . کیو کینجاییم ما افهمن همه بی خواهی گفت:میونگ بگه که هیزی چیخواست میو ما رو سکته داده . کیکاف
یدی قد کشیا ساقه لوبین تو عیستم نیزه ؟ سارا گفت : من خاله ریگه می چیزه خاله رینگفت : اخه نگاه کن ا

یدن دست از خندیو اون باعث شد که کی حرف سار و لحن عصبانین.مواظب باش سرت به سقف نخوره . ا
یس اداره پلیم فرستی دختر ها رو نمیچوقت گفت : ما هیونگ . هیاد کنار بیستبکشه اما معلوم بود که حاضر ن

 مایر ؟ گفتم : نه خین هستی پس چیستین نیرستانی وسط حرفش و گفت : اگر شما دبیوپریداون دوتا .. ک
 به ما کرد و گفت : مگه شما چندی . با تعجب نگاهیم که دانشگاه رو هم تموم کردیکساله . ما یستیم نیرستانیدب

 با تعجبیونگ خانوم سنش رو بپرسن ؟ هیه باشه که از ی ادبی بیلی خین کنی است ؟ گفتم : فکر نمتونسال
 .یکنم ؟ ادامه دادم و دارم کار می ساله که دانشگاه رو تموم کرد1 ؟ یکنی می به ما کرد و گفت: شوخینگاه

23 . کوچولو .ما ی باور کنحسابی یگه که دیگم میزی چیه ! سارا گفت : خوب حال یشه گفت : باورم نمیوک
یرستانی فکر شما دبین گفت : جونگ میونگ . هیشمرد رو میزی داشت با انگشتش چیوسالمون است . ک

 ؟! ازین سال هم از ما برگتر1 شما دوتا یعنی گفت : یو داده باشه . کی درسیه بهتون یخواست . مینهست
 که معلوم است ما از شماینجور . ایخته دوستت به ری نقشه هاینکه کردم و گفتم : مثل ای خنده بلندیتعصبان

 خانومین گفت : مگه تو هم همسن ایو صدات کنم کوچولو ؟کی . سارا گفت : خوب حال چیمهم بزرگتر
 شما درمورد ما وی ماه هم ازش بزرگترم . ادامه داد : اگر کنجکاو3 زد و گفت :ی خندیش ؟ سارا نیهست

 به لطف دوست شماست.ینم البته ایم .اخه از فردا قراره تو زندان بخوابیم برگردید بااسنمون تموم شده م
 بود که بالخره دست ازیون به سمت صدا کردم هی . نگاهیستن نی بلند شد : اونا واقعیو از پشت سر کییصدا

ستن .پول گرفتن تا نقشی نی واقعیگم کرد .گفت : مامورا اونو رو می برداشته بود و به ما نگاه مییشسر گوش
 شونه هاشو بالیون شما رو بترسونه . سارا گفت : چندان هم موفق نبوده . هیخواست مین کنن . جونگ میباز

 گفت : هر چندیونگ . هیه ادم مشکلش چین ایکردم مشغول شد . داشتم فکر میشانداخت و دوباره با گوش
ین جونگ می کار هایل هم دلید است . شای پخش شده واقعینترنت ای که تویلمی اما فیستن نیمامورها واقع

 و دوستت هم بهشیختی که تو روش اب پرتغال ریلمی ؟ گفت : همون فیلم باشه . نگاهش کردم : کدوم فینهم
ی از خدمه هایکی ینکه نبود . گفت : مثل ای ؟! اونجا که جز ما کسیلگد زد . با تعجب گفتم : چه جور

ین در اورده . با خودم گفتم اینترنت سر از ایلم فین گرفته و اخر سر هم ایلم رابط فپنجره یقاشپزخونه از طر
 بهی به حال . نگاهی شربت بود و اون برخورد رو داشت وایه فقط ی . اون سریرم می حتما میگه دیسر

 فروشگاه شبانهینجا گفت : ایونگ . رو کرد به هیکنه فکر می داره به چی شد بفهمیسارا کردم . از چهرش نم
 داره ؟یروز

 ذهن سارا رو خونده بود . گفت : ارهیو اما کی؟ پرسی می چی به سارا انداخت و گفت : برای نگاههیونگ
 روزی . چون اون رو طرفداراش برایست کار چندان هم اسون نین کرد . ایهست .اما اگر بشه اون راض

 . رو کرد و بهیمت نه با اون قی ولیم دی خوب ما هم بهش کادو میلیتولدش بهش داده بودن. سارا گفت : خ
 ؟ گفت : فقط زود برو . با عجلهی بکنیخوای کار می . گفتم : چیا رو بردار و بیلت وسایعمن گفت : برو سر

 بود .جراتیستاده که پشت در اتاق ایدم رو دیی رضای اقایدم که به در اتاق رسیناز پله ها بال اومدم. اما هم
یی؟ به من کرد و گفت : معلوم هست کجای هم نبود.نگاهیگری چاره داه تر برم از اونطرف ریکنداشتم نزد

 . حق داشت . در رو باز کردم وین دردسر درست نکردی ؟ سارا کو ؟ به اندازه کافی کنی کار می چیرونب
حی. ما جرا رو براش توضیین موقع شب و با اون دوتا مامور پاین . گفت : کجا ؟ اونم ایم بریی جایدگفتم : با

 بگه اما تایزی سارا اومد جلو تا چیدم به راهرو رسی نزد و فقط پشت سر من راه افتاد . وقتیدادم . حرف
ین از ای بابات وقتیدوارم به سارا کرد و گفت : امی نگاهیی رضای افتاد ساکت شد. اقایی رضایچشمش به اقا

 و چهرهیی رضای.حضور سرد اقایزد نمفی . حریداد نشه. .سارا فقط گوش می عصبانیاد زیشهماجرا با خبر م
 بود .یستاده هم به اونا ملحق شده بود و اروم ایون هی . حتیستن مرتب وایلی اون باعث شد تا پسر ها خیجد
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یی رضای .اقایدوارم گفت : امیونگ جواب بده . هیکنی کرد و گفت : فکر میونگ به هی نگاهیی رضایاقا
 بهیم کنیت جرم است . اگر ما از شما شکای قلبی و بعلوه کارت های قلبر استفاده از مامویدونینگفت : م

 جاین که ما جرا رو همین کنی دوستتون رو راضین . اما اگر بتونین ازش خلص شین تونی نمی راحتینهم
ایی رضی ؟ اقاین بلد هستی گفت : حال شما فروشگاهیونگ . هیگریم میده ماجرا رو ندین بده ما هم ایصلهف

 گفت :خوب پسیی رضای . اقایاریم گفت : ما اونو میو ؟ کیاد دوست شما حاظر هست با ما بیگفت : البته . ول
 .یین ما حرکت کنینپشت سر ماش

یک ی رو جلوین بعد راننده ماشیقه دق15 گفت . یزهایی نزد فقط به راننده چی حرفیی رضای اقاین ماشتوی
ین داستان همین به ما کرد و گفت : ای نگاهیی رضای . اقایم شدیداه پینفروشگاه بزرگ نگه داشت . از ماش

 وین بعد جونگ میقه . چند دقد که خوب تموم بشه . و وارد فروشگاه شیدوارم تموم بشه . امیدامشب با
 که مدرک جرم توش بود رو همراهی گروه هم وارد مغازه شدن . جالب بود که جونگ هنوز اون پاکتیاعضا

 که تازه متوجهین ما به سمت ما اومد . جونگ می قفسه کناری بود به بهونه لباس هایده که ما رو دیوداشت . ک
ی اورد اونو رو روی پاکت در می که مدرک رو از توی در حالو به ما کرد یحضور ما شده بود . نگاه

 شما هم اونجایرم هر جا مینکه گفت : مثل اید به ما رسی و به سمت ما اومد . وقتید که تنش بود پوشیشرتیت
 . گفتم : فراریکنه تر مین فرار جرمتون رو سنگین دونی ؟ مین مامورها رد شدی از جلوی . چه جورینهست

 به من و سارا انداختی جرم داره . با تعجب نگاهی ساختن حکم جعلین بدونید . اما شما هم بای واقعوراز مام
 کرد .ی و بال رو نگاه میزد داشت سوت میونگ ؟ هی زدی ها حرفین کرد و گفت : تو به ایونگو رو به ه

 قفسهی توی با لباس هارو هم خودش یو . کیکردم می انداخت که خرابکاری مواقعیاد حرکت اون منو ینا
 وی کنیت از ما شکای خوای ؟ می چه کار کنی خوای گفتم : خوب بالخره مینمشغول کرده بود . به جونگ م

یبی بندازم . سارا گفت : خوب عیرتون گینجوری این کردی ؟ گفت: فکر نمی بفرستیسما رو به اداره پل
ینجوری . ایشیم می اونوقت با هم هم سلولیم کنی مشکایت ینداره . ما هم از تو به جرم ساختن مامور دروغ

 چند قدم عقب تر رفت . ادامهین خوب است . و شروع کرد به پاهاش نرمش دادن . جونگ میلی تو هم خیبرا
یکی ؟ گفتم : خوب ما یشه می . گفت : پس لباس من چیم جا تموم کنین ماجرا رو همی بخواینکهدادم : مگر ا

 فروشگاهین ای لباسهای حال از توین از همیتونی . میگی که تو میمتی . اما نه با اون قیخریم برات میگهد
 که محل جرم رو ترک کردهیونگ رو دست خورده باشه . هینجوری که ایشد . باورش نمی رو انتخاب کنیکی

 بایا یکنی ؟ انتخاب می چه کار کنیخوای رفت . گفتم : خوب می لباس ها می هم داشت به قفسه بعدیوبود . ک
 هم دارم .ی ایگه . گفت : مگه راه دیداد به سارا کرد که حال داشت دستاشو نرمش می ؟ نگاهیشی میهم سلول

 . امایست نی . سارا گفت :باشه مشکلیین پرداخت کنید هرچقدر بود شما بایمتش و قیکنماما خودم انتخاب م
 گفت وینو انتخاب کن . ای . پس هر کدوم رو خواستیست ناتر دلر بال60 فروشگاه از ین ایبدون لباس ها

 بود ویستاده اونجا ای کردم که همون جورین به جونگ می . نگاهینه رو ببی قفسه بعدیرفت تا لباس ها
 .تمام اون اتفاقها رویگفت صورتم گرفت . راست می رو دراورد و جلوی پخش شده ؟ گوشیلمگفتم : واقعا ف

 رو اون اثریاد زیدوارم امین بد شد . به خصوص که فردا کنسرت هم داریلیظبط کرده بودن . گفتم : خ
 کنسرت رو اتوبوس هتل بود .از اونجای اونا گفتن ؟ گفتم : نه اگهینم به من کرد و گفت : اینزاره . نگاه

 اون خندشیدن . اما با دید کشیرون قفسه بی شرت رو از توی تیک . شونه هاشو بال انداخت و یدمفهم
 داشت . خندم گرفتیون پاپیه گوشش ی خرگوش بود که رو یه کردم که روش شکل یشرت به تیگرفت . نگاه

یه .. یدم کشیرون بیشرت تیه ی قفسه کناری . از تویست نین.گفتم : اون بزار سر جاش البته اگر انتخابت ا
 . اونو دادم دستش و گفتمی شکسته روش نوشته بودن . اسمان ابی خاکستری بود که با نوشته هایاه سیشرتت
 خرم .ی همونو می امتحان کن فکر کنم بهتر از اون خرگوشه باشه .البته اگر اون خرگوش رو دوست دارینوا

یین کرد اونا رو بال پای لباس ها رو چک میمت که داشت قی مردونه برگشت . در حالیراهنسارا با چند تا پ
 به سلحینجوری به سارا کردو گفت : تو خودت همی نگاهین کرد تا مبادا خراب باشن . جونگ میم

ینی . سارا اصل جوابش رو نداد انگار اصل اونجا جونگ می به طناب دار نداریازی نیگه .دیقدرتمند
 . باز همیاری حرص ادم رو در بی خوب بلدیلی دختر کوچولو خیه ی و گفت : براید خندین . جونگ میستن

ی رو نکرد . فقط بلوز ها رو جلوینکار بشه و اون سر جاش بشونه اما ایسکوت . توقع داشت سارا عصبان
 رو داد و.ین بحث بود جواب جونگ مین شاهد ای که از قفسه کناریو خوبه . کیکی ینمن گرفت . گفت : ا

 ما کرد و باتعجببه ی رو شوکه کرد نگاهین جونگ میو سال هم از ما بزرگترهستن . حرف ک1گفت : اونا 
ین ماه هم از ا3 جواب داد : تازه دوستش یو ؟! کین ؟! هر دوتون از ما بزرگتریگه راست مین : جدا .ایدپرس
 من تکونی دستش بود و اون جلویراهن تونست باور کنه . سارا هنوز پی نمین بزرگتر است. جونگ میکی

ی بود . گفتم :نمیستاده من بردار. جونگ که هنوز اونجا اای هم بریکی بهتر است . ی دار ابیله .گفتم : میدادم
 داد و رفت . داشتمیده عقییر بزنه اما تغی حرفیخواست ؟ میخوای رو میکی ؟ نکنه همون ی امتحانش کنیخوا

 به اونی برگشت. گفت : خوب چطوره . نگاهین نداختم که جونگ می قفسه ها می به لباس هاس توینگاه
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 . به نظریست شدم و گفتم : بد نیمون حرف رو بزنم اما پشین همیخواستم اومد . می بهش میلی خیشرتکردم ت
یمت به قی ممنون . نگاهی نظر اصلی و گفت : براید ذهن منو رو خونده بود . خندی اومد اون حرف تویم
 لباس خرابیک ا هم بردارم . گفتم : نه میگه دیکی خوام یدلر . م20 لباس انداخت و گفت : همش یکتات

 دستش بود . اون به من دادی دار آبیله که دوتا بلوز می .سارا برگشت . در حالی خری میکی .پس فقط یمکرد
ی بهش بنداز خراب نباشه . بلوز رو ازش گرفتم و شروع کردم به بررسی نگاهیه . یگه بود دینو گفت : هم

ی ممنون . ولیلی مردونه است .و ادامه داد : خین به بلوز مردونه کرد و گفت : ایکردن لباس . جونگ نگاه
 توی بهش انداختم و دوباره به کارخودم مشغول شدم و گفتم : برای دارم . نگاهی رو برمیکی ینمن هم

 ؟ اومدم جوابش رو بدم که سارا گفت :یه کی : براید با شک پرسین است . جونگ میگه دی کی .برایستن
 گرفت و گفت : خب اون از تو قد بلندتر و چهار شونه تر است .ین جونگ می شوهرمون .و اون جلویبرا

 لباس قفل شدهی رو ین نکردم . نگاه جونگ مید پسرم هم خری . تازه هنوز برایرم بزرگتر بگیز سایه یدپس با
 پسریه گفت : ی جدیلی ؟ سارا خی به اون کرد . گفت : مگه تو بچه هم داریبود . با جمله اخر سارا نگاه

 هم با تعجبیو کی حرف اون باور کرده بود حتین جونگ مینکهدارم . از حرکت سارا خندم گرفت و از ا
 بهتر است . گفتمینجوری ؟ گفت : ایگی کرد . رو به سارا کردم و گفتم : اخه بچه چرا دروغ مینگاهمون م

 رفت . منم هم دنبالش راهصندوق . .و به سمت ی کوکین ؟ گفت : ماشی بخری پسرت چی برای خوایحال م
ی پایدیم به صندوق رسی بود و بلوز ها رو عوض کرد.. وقتیستادهافتادم . سارا تا راه صندوق چند بار ا

 ؟ گفتم : چه طور ؟ گفت اخهین گفت : شما واقعا ازدواج کردیو بودن. کیستاده هم ایون و هیوصندوق ک
یده رو که خری رفت. داشتم پول لباس هایرون از فرو شگاه بیوناصل ... اما حرفش رو ادامه نداد و با ه

یز ؟ نکنه چیه. برگشتم نگاهش کردم و گفتم : چیستاد اومد پشت سرم این کردم که جونگ می حساب میمبود
 . گفت : هنوزیاد هم داره میی رضای به پشت سرش کردم و گفتم : اقای نزد .نگاهی ؟ حرفیخوای هم میگرید

 موقع رفتن دست تکون دادن . امایو و کیونگ حرف رو زد و فروشگاه رو ترک کرد . هین . اهتموم نشد
 رو سریکی اگر تو یست . گفتم : اسمم سحر نیم هم به ما نکرد انگار ما اصل اونجا نبودی توجهی حتیونه

 کرد .یمون از ادامه حرفم پشو که افتاده بود منی اتفاقاتی اوریاد افتاده . اما یلجات نشونم . انگار از دماغ ف
یر دیلی خیگه به ما کرد و گفت : الن دی نگاهیی رضای از مامورها نبود. اقای خبریم به هتل برگشتوقتی

1 ساعت عدد ی بود انداختم .عقربه های لبی که توی به ساعتی خوام . نگاهی کامل میح توضیهاست اما فردا 
 ..یدادبامداد رو نشون م

 )4( فصل 

 دوین ای ویم رو تخت و اطراف پخش بود . من و سارا مشغول حساب و کتاب بودیم بودیده که خروسایلی
 لبیر کرد و زی دستش رو نگاه می بلوز تویکت به سارا کردم که داشت اتی نگاهیم کرده بودید خریروز کل

یلی بودم . گفتم : اما خفته رو نگریکی ین ای نگاهش نکن . گفت : کاشکینقدر کرد .گفتم : حال ایغرغر م
 .یم کنید خری طورین ایتونیم عمرمون می بعدش مگه ما چند بار تویادبهت م
ین ترسم اگر همی شده بود و کنار اتاق افتاده بود انداخت و گفت : میله پر از وسیده که نخری به ساکنگاهی
 به ساک انداختم .هنوزی . نگاهیم کنیه کرایله همه وسین بردن ای برایما هواپیه یم مجبور بشیم بریشطور پ

 .سارایم کنی پول خرج می باشم چه جوراقب مریشتر بید مونده بود . گفتم : اره باین زمی هم رویله وسیکل
ی افسانه ها اومده بود فرقی بغداد که توی افسانه ایدوباره مشغول حساب و کتاب شد . اتاق ما با بازار ها

 کردم . مشغول جمع و جور کردنی شتر با بارش گم شده تعجب نمیگفتن اگر می اون شلوغینداشت . تو
 پشتیی رضای به سارا کردم و در رو باز کردم . اقای جلب کرد نگاهرو در توجه ام ی شدم که صدایلوسا

 بشه بصورت یم رو که رفتیی و گفت : فکر کنم تمام بازارها ید خندید اتاق رو دیت وضعیدر بود .وقت
mp3 
 به سارا کرد .ی با تعجب نگاهیی رضای ؟ اقاین هتل حرف بزنیر با مدیشه . سارا گفت : مید اتاق شما دتوی

 . لحنیم کنی حساب میمت به ما بده . تازه با شما اون هم نصف قید غرفه خریه یشه مینینسارا ادامه داد : بب
 که فردایی که نفس جا اومد گفت : جاین ااز بعد یی رضای بلند بخنده . اقایی رضایی سارا باعث شد اقایجد
 دور است ؟ینقدر ایعنی . گفتم : ین باشی لبی صبح تو4 ساعت ین همی دور است برای کمیم بریم خوایم

یه گفت :یی رضای صبح زود قشنگ است . سارا گفت : حال کجا هست ؟ اقای توینجا ایدن دی ول٬گفت : نه 
 ؟ین نداری ارزه . شما که با ساعتش مشکلی میدنش به دی سخته ولیکم کوه است .یه یمعبد است که بال

 کنم . بعدیدارتون که بیام م3:30 گفت : پس من ساعت یی رضای دونم . اقای سارا رو نمیگفتم : من نه ول
ی تا اون موقع طول نکشه . وقتیل وساین به اطراف اتاق انداخت و ادامه داد : اگر مرتب کردن اینگاه

 . بایدم تخت خوابی روی .همون جوریدادن رو نشون م12:15 ساعت عدد ی تموم شد عقربه هارمونکا
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 ؟ بایدارین اومد و گفت : خانوم ها بی از پشت در میی رضای اقای شدم . صدایدار رد از خواب بیصدا
یی . با صداشیدم کیرون تخت بی . به زحمت بدن خسته ام رو از تویداریم گرفته جواب دادم : بله بییصدا

یقه دق5 که ینه منظورش ایدونستم رو نشون داد م5 ؟ با دستش عدد یداریخواب الود به سارا گفتم : سارا ب
 اومدی اب میر که از شی بزار بخوابم . از فرصت استفاده کردم و دست و صورتم رو شستم . اب خنکیگرد

 شده بودم . دوبار به سمتیدار اما کامل بدم کری می منو سر حال اورد هرچند هنوز احساس خستگیحساب
ین و گفت : اید پریرون فنر از جاش بین . سارا عیم است خواب موند4سارا رفتم و گفتم : سارا پاشو ساعت 

 تخت موندهیر کرد لنگه کفش رو که از شب قبل زی می کنه . داشت سعی پوستمون رو میی رضایگهبار د
 همیقه دق2 برات ین. هرچند ای وقت داریگه دیقه دق20 و گفتم : نترس هنوز یدم .خندیاره بیرونبود رو ب
 خوردینه دادم و لنگه کفش به ای نگفت اما لنگه کش رو به سمت من پرت کرد جا خالیزی شه . چیحساب نم

 دادی بدیو صدا
یه پات رو هم ی جلوی . گفتم : اگر وقت کردید کشی میازه سارا داشت خمیم اومدی میین از پله ها پاوقتی
یم از پله برید چرا بایگه اسانسور رو اختراع کردن دی . گفت : اخه وقتیین پای وقت پرت نشیه بنداز ینگاه

ی اختراع مهم بین به اینقدر داره ما اه گنایش رو اختراع کرده خداین تا ایده اون همه زحمت کشیچارهخوب ب
 ورزش هم هست .یه. 2 ی شیدار. تو از خواب ب1 داره . یل دل3 . گفتم : یین پایم و از پله بریم کنیاحترام

 با مزه بود . مواظب باش کوهیلی . گفت : خیشه ؟ گفتم : ورزش خودش دوتا حساب میه چیگفت : خوب سوم
 که اونا هم دستیدم نگاه به چهره اونا فهمیک گروه هم جمع شده بودن با بقیه یدیم رسی به لبینمک ! وقت

 دویه یدن مالی هم داشتن چشماشون رو میه و بقیدن کشی میازه هاشون داشتن خمی از سارا ندارن . بعضیکم
3 فقط ینبار گفت : به به ایی رضای چشم هاشون رو بسته بودن . اقایستاده همون حالت ای هم تویسه نفر

ی پنبه ای گفت : چیی رضای باشه . اقای بدم . سارا گفت :مال من پنبه ایزه جایه باشه بهتون یادم . یر تاخیقهدق
 گفت : من موندم تو چهیی رضای . اقاین قرار است بهم بدیزه که بعنوان جایباشه ؟ سارا گفت همون بالشت

 به من کرد وی . نگاهین سوار شین گفت : برضایی ری . اقای ؟ سارا گفت : با بدبختیدی شب میک کشیجور
 رو اتوبوسیغ اومدم چشمم به تبلیرون از هتل بی وقت با سر نره تو در . وفتیهگفت :مواظب دوست هم باش 

 اتبوس نا خودی اون عکس رویدن داد . با دیص صبح هم تشخیش گرگ و می تویشد انها رو میافتاد چهره ها
 نشده .تای دو روز که خبرین ای افتادم (( هنوز تموم نشده .)) با خودم گفتم : تومین حرف جونگ یاداگاه به 

 رفت .ی مین به سمت ماشی زامبیه ین و عید کشی میازهحال حتما برگشتن کشورشون . سارا هنوز داشت خم
یچشمام تو ید رو رد کرد اشعه خورشیچ پین اتوبوس اخری بود .وقتیده شونه من خوابی تمام را ه رو رو سارا

 بودین . مثل اید پر از جنگل رو دی هایه اون کوهپاین شد از بی پامون مه بود که میر بود زیباییزد منظره ز
 رو روشن کردم وین نداشت . پس دوربی اایده . سارا رو صدا زدم اما فی کنی نگاه می نقاشی تابلویککه به 

گفتم : سفر نامه پت و مت روز پنجم . >
یدار سارا هم ا خواب بی بود حتی .جاده قشنگیم کردی می رویاده پیقه دق15 ید تا معبد رو باین کنار ماشاز

یده بودم تو خوابیدار من که بی ؟ گفت: چیدی . بهش گفتم : خوب خوابید کشی نمیازه خمیگهشده و بود د
ین شونه من هست نگاه کن شونه ام عوی ری حاشا بلند است . خوب هنوز اثار سر جنابعالیوار . گفتم : دیبود

 .ید دراوردم و سارا خندیگوژپشت نوتردام شده . ادا 
 مجسمهیک داشته باشه . کنار بالکن یتونه می انسان چه قدرتیک بود با خودم فکر کردم یر معبد نفس گزیبایی

 بزرگ بود که چهار زانو نشسته بود و دستش رو به علمت صبر بال اورده بود . به طرف مجسمهیبودا
 بهی خوره . نگاهی تکون مپام کنار یزی مجسمه شده بودم احساس کردم چیبایی طور که محو زینرفتم . هم

 که نفس داشتمیی کار کنم . تا اونجای چید دونستم بای خورد. نمی مار بود که داشت تکون میه انداختم . یینپا
 من و داد سارا همه گروه رویغ جی نفس بکشم . صدایتونم کردم نمی زدم که احساس میغ زدم . اونقدر جیغج

ی . صدایزد بود و داد میستاده . سارا همون جا اید دوی به سمت ما مشت دایی رضایبه سمت ما کشوند. اقا
 وید خندی و میچید پی ول شده بود و به دور خودش مین زمی نفر از پشت مجسمه رویک بلند شد و یخنده ا
ی و در حالید به من رسیی کردم . رضای زدم .و در خواست کمک می به اون کردم هنوز داشتم داد مینگاه
 پا هام قدرتیگه پرت کرد . دی به مار زد و اون به گوشه ای زد بدون توجه به خطر لگدی نفس منفسکه 

 اونقدر هم ضربانید کردم قلبم ضربان ندارد شای نشسته بودم .احساس مین زمیتحمل وزنم رو نداشتن . رو
 حالم خوبه را بدم.ید پرسی که مدام از میی تونستم جواب سوال اقا رضای . نمیشد داشت که احساس نمیتند

ی ایده جواب بدم اما فایی رضای کردم با سر به سوال اقای سعید رسیدهنم خشک شده بود . خون به مغزم نم
ی داد . اقای بود داشت شونه هامو ماساژ میده وجود نداشت . سارا کنار من رسی بدنم حسینداشت اصال تو

ی رو از اقایوان حرکت دستم رو هم نداشتم . سارا لیی توانای من گرفته بود حتی رو روبرویوانی لییرضا
 رو بخورم . اولیوان لی تویات از محتوی کردم اروم اروم کمی دهنم اورد سعیک گرفت و نزدییرضا

 که بودی دهنم حس کردم . هر چی تویرینی احساس شیقه خورم اما بعد از چند دقی میمتوجه نبودم که چ
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 داشتی سعیی رضای بردم . اقای می اطرافم پیت بود . اروم اروم داشتم به موقعرم هم گی بود . کمیرینش
یدونستم به سارا انداختم .رنگ به صورت نداشت . نمی رو که اطراف ما بودن رو پراکنده کنه . نگاهیتیجمع

 خوبم . باه بهش بفهمونم کیشه که انگار از ته چاه بلند میی کردم با صدای دارم اما سعیتیخودم چه وضع
ی روم گرفت و با نگاهی به سمت ما برگشت . کنار من زانو زد و صورتش رو جلویی رضای من اقایصدا

 کردم کهیی رضای به سمت اقای تکون دادم و به زحمت گفتم : خوبم . نگاهی دخترم . سریپدرانه گفت : خوب
یلی سی . اول متوجه نشدم که چه کسیچید هوا پی که تویلی سیبلند شد وبه سمت مجسمه رفت و بعد صدا

 کردی نگاه میی رضای صورتش گذاشته بود و به اقای که دستش رو رو ین چهره جونگ میدنخورده اما با د
 ؟ به سمت صدا برگشتمی گفت :خوبیی کرد . صدای صحنه نگاه مین. منو شوکه کرد . سارا هم داشت به هم

ی قدرتیچ پاهام هی خواستم از جام بلند شم اما توی کرد . می بود که دول شده بود به من نگاه میونگه
 .تمام بدنمینم که چند قدم اون طرفتر بود بشی کردم . سارا بهم کمک کرد تا بلند شم رو تخته سنگیاحساس نم

 نگاهیی رضای نگفتم .به اقایزی کرد . چی هنوز دنبال ما بود و همون سوال رو تکرار میونگ . هید لرزیم
 داد . حالت تهوعیم تکون مین صورت جونگ می هوا جلوی باز دستش رو تویر شمشیه که مثل کردم یم

 سوزن شکونده باشد . سارای همون سوال تکراری بود که روین دست بردار نبود . مثل ایونگداشتم . ه
 رو بستم و سرمشم کرد چی داره . سرم بنگ بنگ میاججوابش رو داد و گفت : فکر کنم اره .اما به زمان احت

 بود ویستاده روبروم ایون بخور . چشمم رو باز کردم هینو گفت : ایی شونه سارا گذاشتم . صدایرو رو
 هم دریو نگاه کردم حال کیی رضای . به سمت اقایشد بخار بلند میوان رو به سمتم دراز کرده بود از لیوانیل

 رو از دستشیوان صورتم تکون داد . لی رو جلویوان دوباره لیون قرار گرفته بود . هیی رضایمقابل اقا
ی . هوایرم لرزشم رو بگی تونستم جلوی کردم .و نمی .احساس سرما مید لرزیگرفتم .اما دستم به شدت م

یون نداشت . هی ایده دستم هم فای تویوان لی گرمای سرد بودم . حتیخ یکه تیکاونجا سرد نبود اما من مثل 
 اوردم . مجبورش کن همهین گفت : از تو ماشیون از کجا اومده ؟ هین . سارا گفت : اد دست سارا دایپتو

 امایدم شنی اونا رو می . حرفهایکنه رو بخوره . به من نگاه کردو گفت : همش رو سر بکش گرمت میوانل
 بهی نگاهنیت با عصباید به ما رسی اومد . .وقتی بود که داشت به سمت ما میی رضای به سمت اقایدمجهت د

ی .اما نگاه جدی سنگ گفت : ولیونگ برن . ینجا از ای همگیوناون جمع سه نفره کرد و گفت : بهتر است اقا
 شونه سارای اون رو ساکت کرد . اون گروه سه نفر رو وادارکرد تا ما رو ترک کنن . سرم رویی رضایاقا

ینقدر که که ای ید ندیکی مگه تا حال مار پلستاد . گفتم : بهترم . ادامه دی گفت : خوبیی رضایبود . اقا
 کردم . سارا با تعجبیی رضای به اقای شونه سارا برداشتم و با تعجب نگاهی ؟ سرم رو از رویدیترس

 بود ؟! سارا گفت : بهی مار ساختگیدی نفهمیعنی گفت : ی رضای! اقایکی؟ پلستی! چیکی؟گفت : پلست
 اومدیادم .جمله اخرش یدم رو فهمین حضور جونگ میل . حال دلید ترسی مینجوری بود ایدهنظرتون اگر فهم

ی انتقام . اقای کردن ؟ جوابش رو دادم : برای کار می چینجا((هنوز تموم نشده )) . سارا گفت : حال اونا ا
 .یشم بهتر میدم ترسیکم . گفتم : فقط ی راه بری تونی . مین برگرد تو ماشیست گفت اگر حالت خوب نییرضا

 حرف رو زد و به سمت گروهین . ایکنه هم بخور گرمت میوان لین . ای گفت : هر جور که راحتیی رضایاقا
 سمت رفته بودن .یه چوپان هر کدوم به ی گله بیکرفت که مثل 

ی کردم . وقتی اما هنوز احساس سرما میدم لرزی نمیگه گشتم . هر چند دی معبد می بعد با سارا تویقه دق10
یعتر سری بتونی کنی به سمت ما اومدن .سارا گفت : فکر میونگ و هیو کیم اتاقک معبد رو دور زدیناخر
یوان پتو رو از دورم باز کردم و با لیدن به ما رسی رو بهشون برگردونم . وقتیلشون وساید ؟ گفتم : بایایراه ب
ینها روش تکون دادم .گفت : ای رو جلویل . جوابش رو ندادم .فقط وسای گرفتم . گفت : خوبیونگ هیجلو

 کردم تا اونی است . دور بر رو نگاه میون برگردون به صاحبش . نگاهش کردم .گفت : مال هیستمال من ن
یی رضای رفتم . اقایی رضای نگفتم . به سمت اقایزی معبد است . چیینپا٬ن ی ماشی : تویوگفت کنم .کیدارو پ
ی سردم است . اقایکم . ین ماشی خوام برگردم توی ؟ گفتم : می من به سمتمون اومد و گفت : بهتریدنبا د

ی . توباشه . . رو کرد به سارا و ادامه داد : حواست بهش یایم میگر ساعته دیم گفت : باشه .ما هم تا نییرضا
 غر غری ؟ صدایداد کار رو انجام مین اید واقعا باینکه کردم و به ای فکر میکی جاده به اون مار پلستیرمس

 .اگر دستمی اومد چی سرت میی .اگر بلیم کنیت ازش شکاید گفت : بایسارا منو به خودم اورد .داشت م
 به چهره سارای فرستم . . نگاهی مارهاش طرفدی کنم و برای کنم و پر کاه میبهش برسه پوستش رو م

ی خط و نشون میه و بقین جونگ می رفت برای سرخ شده بود . همونطور که راه میتانداختم . از عصبان
 به اطاف انداخت .با دست به تنهی ؟ . نگاهینیم جا بشیه یم تونی . گفتم : میدم به من کرد .خندی. نگاهیدکش

 کردم کهی تنه درخت نشستم و پاهامو دراز کردم . به پاهام نگاه می کردم . روره که کنار جاده بود اشایدرخت
 دوختمیین چشمم زد و دوباره نگاه رو به پای توید پاهام افتاد .سرم رو بال گرفتم .اما نور خورشی روی ایهسا
یونگ کم نبود ؟ هستیکی ؟ مار پلی کار کنی چی خوای ؟ دوباره میه . سارا گفت : چیستاد بار روبروم این. ا

یم گفت : ما هم خبر نداشتیو پرسد . کی که از صبح مید رو پرسی کرد .دوباره همون سوالیبه من نگاه م
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 ندارمی ؟ ! . گفتم : من با شما کاریدی گفت : پس فقط به من جواب نمیونگ.نگاهش کردم . گفتم : واقعا ؟ ه
 هم بعد چند لحظهیو نشست . کین زمی من روی .اما روبروره بیره . توقع داشتم که راهش رو بگینلطفا بر

 زدم نه سارا .فقطی تمام راه نه من حرفی نزدم و از جام بلند شدم و راه افتادم . توی کار رو کرد . حرفینهم
 هم به فاصله چند قدم از ما حرکت پشتیو و کیونگ هیر طول مسی .تویم کردی جاده حرکت میینبه سمت پا
 اومدن .یسرمون م

یزه داد بود و داشت به سنگ ریه تکید بزرگ سفین ماشیه که به یدم رو دیون هیدیم جاده رسی به انتها وقتی
 رویوان سرش رو بال گرفت و نگاهم کرد . پتو و لیدم بهش رسی. وقتیزد پاش بود ضربه می که جلوییها

 بهش ندادمی ؟ جوابی و گفت : خوبت انداخی دستم بود نگاهی که تویلیجلوش گرفتم و گفتم : ممنون . به وسا
 رو بازین . از کنارش رد شدم و در ماشین جلوش نگه داشتم . گفت : بذارش تو ماشیو دستم رو همون جور

یده دراز کشی صندلی روین افتاد .جونگ می پشتی گذاشتم اما نگاهم به صندلی صندلی رو رو یلکردم . وسا
 رو بستم . سارا که کنار منین بزنم در ماشی حرفینکه چشمش گذاشته بود .بدون ایبود و دستش رو رو

 . جلوشیشه می دونستم بعدش چی رو باز کنه . مین بود برگشت تا در ماشیده رو دین بود و جونگ میستادها
ی که بفهمیمردی میدرو گرفتم و گفتم : ولش کن .ارزش نداره . گفت : ارزش نداره ؟! ارزش نداره ! حتما با

 نهینجوری .ولش کن . گفت : نه ایم بریا . کم مونده بود جسدت رو برگردونم . گفتم : بی داشتی چه حالالاون ب
ی سوار اتوبوس شدم کنار پنجره نشستم . و سرم رو رو ی و به سمت اتوبوس کشوندم . وقتیدم. دستش رو کش
 بابایگه شما دین خورد . سارا گفت : چه قدر رو داریشه به شیزی دادم . و چشمم رو بستم . چیهشونه سارا تک

یشه و سرم رو به شیدم چشمم رو باز کنم با دستم گوشه پرده رو گرفتم و اون کشینکه . بدون ایمما کم اورد
 چهینکه ایا زده و یشه به شی خواستم بدونم کی .فقط سکوت بود .نمیچی . هیومد نیی صدایگه دادم .دیهتک
 بخوابم .یخواست کارش داره . فقط دلم میاین برا یلیدل
یبا اون منظره برام زیگه بود که اومده بود . دیری کردن مسی در حال طین شدم . ماشیدار بین حرکت ماشاز

 جا ببلعه . ساریک توش ی رو با مسافرهاین مار بود که دهنش رو باز کرده بود تا ماشیکنبود بلکه مثل 
 به عمق وجودمیشه شی تا خنکادم گذاشتم و چشمم رو بستم . اجازه دیشه شی ؟ سرم رو رویدارشدیگفت : ب

 .یاره بیرون افتاده بی چه اتفاقینکه منو از فکر ایتونست مینجوری ایدنفوذ کنه .شا
 است .اما فکر کنم بهتر باشهید جلومون رو گرفت و گفت : امروز عصر برنامه خریی رضای اقای لبتوی

ین درمان استراحت است . گفتم : نه بهترین هتل بمونه . سارا بلفاصله گفت : اره بهتری تویخانم رحمان
ی . اقایاره ی رو جا نملم حای درست و حسابید خریه مثل یچی کردن است . هید خانوم خریه یدرمان برا

 .ینید بی گفتم : البته .حال خودتون میای؟ بیتونی که می نگاهم کرد و گفت : مطمئنید با تردییرضا
 داشتم . و سارا رو به خاطری احساس خوبیم به هتل برگشتی من درست از اب دراومد . شب وقتینی بپیش
 خوشحال بود . روی من حالم خوبه حسابید دی مینکه از ایی رضای کردم . اقای میت بود اذیده که خریکفش

ین رو بزاریلتون داد : وساادامه درمان است . ین . گفتم : بهتریکنه معجزه میدکرد به من و گفت : واقعا خر
ید خرین سنگی هایسه کرد کی می . و به سمت رستوران هتل رفت . سارا که داشت سعیین پایاین اتاق و بیتو

ی چه جوریدیش مید گور رفت . گفتم : جدا ؟! گفت : بای امروز تا پایچاره دستش نگه داره گفت : بیرو تو
 ازیکی بهش کردم .ی جسد به خونه بود . نگاهیه فرستادن ی هاهزینه بود . بنده خدا به فکر یدهرنگش پر

یسه بال . بعد هم کیار خودت رو خودت بی بارهاین ای الهی شیر روم گرفت و گفت : ننه پی ها رو جلویسهک
 من گذاشت و به سمت اسانسور رفت .ی پای رو جلوید خریها

 برداشتم .باز هم همونین زمی افتاد . اون رو از رویین در به پای از لیادداشتی در اتاق رو باز کردم وقتی
 رو بخونم اون رویادداشت ی مابقینکه )) بدون اینیم شما رو ببید بود . نوشته بود ( ( بایسیدست خط بد انگل

 گوش غذات زده . سارای تویگه دیکی یر بجنبی سطل انداختم و به سارا گفتم : زودباش دیپاره کردم و تو
 رها کرد و مثل باد از کنار من رد شد .ین زمی رویلبلفاصله وسا

 . سارا گفت :یترکم . گفتم : دارم میدم تخت ولو شدم و شکمم رو مالی رویم از رستوران به اتاق برگشتوقتی
 هود همین داروغه رابین . عین ببیا که بی من افتادی غذای بختک رو ین عین همچی هم بترکید بایگهاره د

 تونستمی و گفتم : نمیدم بود . خندودت کاه دون که مال خی . بابا گفتن مفته است ولی رسیسر به زنگ ها م
ی خواست حرفش رو ادامه بده که صدای . می برگشتی . گفت : معلوم بود که از قحطیرم خودم رو بگیجلو

ی به سارا داد و رفت .سارا نگاهیادداشتی ی به من کرد و به سمت در رفت . مستخدمیدر بلند شد . سارا نگاه
ی رو باز کنم انو رو پاره کردم . سارا گفت : اهویادداشت ینکه داد .بدون امن انداخت و اون دست یادداشتبه 
 . الغیدی رو خودت میی بود ؟ گفت : جواب رضای . گفتم : مگه چی . چرا اونو پاره کردی کنی کار میچ

 توی جامنم . ی باشیر هم سید . گفت : بله بایرم ؟ گفتم : من که سیم کار کنی فردا بود . حال چیژتون غذا
 به سارا کردمی و نگاهیدم پهلو چرخی . رو یری ژتون بگیی از رضای برید بودم . حال خودت بایدهبودم ترک

 کهی به حال اون روزی وای خوردی اونجوری بودیض گفت : خوبه مرینی؟ بی مگه نمیضمو گفتم : من مر
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 . گفت : اصل خودت رو لوسیر . خودم رو لوس کردم .و گفتم : خودت برو ازش ژتون بگی نباشیضمر
 .جانیگه دوست دارم .برو دینقدر کنم . من که اینکن به من چه .؟ مگه من پارشون کردم . گفتم : خواهش م

 بردارم . هم دم اوردم و همیی تنهایشه همه هندونه رو نمین ایگهمن . برو . سارا نرم شده بود . گفت : بسه د
 خوب چرا اون موقع ژتون هایم بودیین بگه ما که الن پایی رضاینست به ای نیکی . اخه ی مخملیگوش ها
 الن ژتون ها روین فکر کرده همیچاره . بعد هم خودش جواب داد . البته با اون طرز خوردن تو بیرو نداد

 درسمت رو گفت . به ین دوتا ژتون اضافه تر بده . اید هم نکرد الن بای . هرچند فرقیگریم و غذا میدیمم
 . گفتم : حال تو برو ننهیرم گی برات ژتون میست تویوررفت . لحظه اخر برگشت و گفت : غصه نخور ال

ی کرد . صدای می بازیندرل رو سیچاره مثل من بود که نقش کوزت بیه تا بعد . گفت: اگر ننه تناردیهتنارد
 اومد .یخنده سارا هنوز از پشت در م

 ؟ بلند شدم و بهی رو جا گذاشتید در بلند شد . داد زدم: سارا دوباره کلی نگذشته بود که صدایشتر بیقه دقچد
یکی که پشت در بود سارا نبود . صاحب همون مار پلستی در رو باز کردم چهره ایسمت در رفتم . وقت

یه در بلند شد . به در تکی .بلفاصله در رو بستم . دوباره صدایزد لبخند نمیشه بار برخالف همینبود . اما ا
 .به سمت تخت رفتم و به دون توجه بهیم حرف بزنید اومد : بای از پشت در مین جونگ میداده بودم . صدا

یقه و چشمم رو بستم . بعد از چند دقیدم تخت دزار کشی و اسرار او روین در زدن مداوم جونگ میصدا
 برگشته بود . داشتم موضوع رو فراموشیت در قطع شد . اون رفته بود . دوباره همون حس عصبانیصدا

 اصل موضوع روید بشه . شای اوریاد باعث شده بود موضوع برام ین کردم اما حضور دوباره جونگ میم
ید چرخش کلی دوباره اون ارامش من رو بهم زده بود . صدایدن که بود دیفراموش نکرده بودم . اما هرچ

 که اون همیدونستم خواستم که موضوع رو به اون هم بگم می من فهموند که سارا برگشته . نمه در اتاق بیتو
 ژتونی دلور . تونستی . همونطور که چشم بسته بود گفتم : چه کردیشه موضوع ناراحت مین ایدناز شن

 چارچوب دری تویی رضای . چشمم رو باز کردم اقای گفت : بهتر است بلند شی جدیلی نه ؟ سارا خیا یریبگ
 همیگر وارد اتاق شد . اما تنها نبود پشت سر اون سه نفر دیی رضای . اقایدم بود . مثل فنر از جام پریستادها

 هم پشت سرش بودن .باین و جونگ میو و کیونگ به اون جمع سه نفره انداختم . هیوارد اتاق شدن . نگاه
 باید گفت : فکرکنم بایی رضای خوان؟ اقای می چینجا اینا : ام گفتیت اونها از جام بلند شدم و با عصبانیدند

 بزنم . و از اتاق خارج شدم . از شدتینا ندارم که به ای بلند گفتم : من حرفی . با صدایمهم حرف بزن
ی به خودم اومدم توی ادامه دادم . وقتیرم به مسیرم بدونم کجا مینکه تونستم نفس بکشم . بدون ای نمیتعصبان

 نشسته بودن و با همیر پی خانوم و اقایه بود ی شده بودم . صحنه جالبیره روبرو خیز نشسته بودم و به مابیل
 مامان و بابا و خونه بندازه . النیاد. رفتار پر از محبت اون دوتا باعث شد منو یدن خندی و میزدنحرف م

 فکر ها بودم که سارا روبروم نشست . گفتم : رفتن ؟ گفت : نه . منتظر توین همی کردن ؟ توی کار میچ
! .یگیری؟ طرف اونا رو می روبرو گرفتم و به سارا چشم دوختم و گفتم : تو هم داریزهستن . نگاهم رو از م

 بدونم اون فکر مسخره چهیخواد دلم میلی خی اروم جواب من رو داد و گفت : نه . ولیلیبرخلف من خ
ی و بگم تو بیسم محکم تو روش وایلی خوام خی کرده . می کارین همچیه و اصل چرا یده به ذهنش رسیجور

 لباست .یقه اد من سوسکش رو بندازم تو ی مردم . خوشت می پای جلویندازی میکی مار پلستیخود کرد
 بود . ادامه داد : سحر تو با اونا فرقیده فای کردم . توقع داشت با حرف اخرش بخندم .اما تلشش بینگاهش م

 و از حق ات دفاعی که فرار کنی جور ادم ها نبودین بال و مثل بچه ادم حرفت رو بزن .تو از ایا . بداری
 و تایدم کشی وقت عقب نمیچ . من هیگفت موش فرارنکن . به حرفش فکر کردم . راست میه ین . عینکن

 . از سر جام بلند شدمیشد موم اگر به ضررم تمی گرفتم حتی شوندم اروم نمی نمی که حرفم رو به کرسیزمان
 .یا تو هم بی جنگ . اگر دوست داریدون میرم کجا ؟ گفتم : میگه.سارا گفت : د

 اتاقی بزنم روبروشون نشستم . توی حرفینکه وارد اتاق شدم . همه از سر جاشون بلند شدن . بدون اوقتی
یزی به اونا کردم و گفتم : چی اون جو سرد رو بشکنم نگاهینکه ای . برایزد نمی حرفی کسیچسکوت بود وه

 چند وقتین ای که توی اتفاقاتاطر . . به خیامدیم خوردن نی به من نگاه کرد و گفت : برایونگ هین؟ خوریم
 راجبش حرفی خوای کنم ادامه نداد و گفت : نمی اون نمی به حرفهای توجهیچ من هید دیافتاده ... اما وقت

ین کرد .با ای می بود و داشت با دستش بازیین بود که سرش پاین . گفتم : نه . نگاهم به سمت جونگ میبزن
 ؟ی هستی حالت اون دلم رو به رحم اورد . گفتم : ازش راضین ایدن اما دبود اتفاقات ین ایکه اون مقصر تمام

 راحت بود ؟ جواب حرفم رو نداد و در عوض حرفش رو بایدی که خریشرتیسرش رو بال اورد . گفتم : ت
 که بود کاری التماس . هر چی حتیا خواهش و ٬ مثل تاسف یزی نگاهش بود چی تویزی چیهنگاهش زد .

1980 و گفتم : یستادم بلند شدم و جلوش ای جدیلی انداخت . خیین کرده بود . دوباره سرش رو پاوخودش ر
 گفت : اگریونگ . . هیم حل کنیس مشکل رو تو اداره پلی مابقی خوای قدر بود مگه نه . اصل میندلر . هم

ی من تویدونی بندازم گفتم : میونگ به هی نگاهینکه . بدون ایم نداری ما حرفیشه راحت میالتون کار خینبا ا
 . گفت : خوبیدونستی موضوع رو مین ؟ گفت : مار . گفتم : خوبه پس ایترسم از همه میشتر بی از چیادن
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 دختر ها .. اما حرفش رو ادامه نداد . حرکت دستش تند تر شده بود و حال حرکت پا هم به اون اضافهیشترب
 ؟ باز هم سکوت . گفتمی چیوه اب میوان نداد . ادامه دادم : لیشده بود . گفتم : فکر مار مال خودت بود ؟ جواب

 افتاده بود . حدس زدم مالین زمی ؟ گفت : کارت روی چی من و اوردن مامور تقلبی کارت اطلعاتیدن: دزد
 : خانومت که تا اون لحظه ساکت بود گفیی. اقا رضایدی و دویستادی صدات هم زدم و اما تو نایتو باشه . حت

 . گفتم :یم موضوع ها حرف بزنین راجب ایم گفت : ما فقط اومدیونگ . هیومدیم نبش قبر نی ما برایرحمان
ین صورت جونگ می . دستم رو جلویزنیم حرف میم . خوب الن هم دارین حرف بزنین خواستیمگه نم

 رفت.ی میفش که به سمت کیدم رو دش دلر . نقد لطفا . سرش رو بال نگرفت . اما دت1980گرفتم و گفتم : 
 بازیمه نی هواج و واج با دهانین کرد . برگشتم و سر جام نشستم . جونگ میخکوب خنده من همه رو میصدا

 کردن. گفتم :ی بودن و به من نگاه میستاده هم مثل اون ایه مونده بود . بقیفش کی کرد و دستش روینگاهم م
 ! سرم رو به نشانه اره تکونی راحتین .به همیدیش بخشیعنی ؟ ی چیعنی ینپولت رو نگه دار. سارا گفت : ا

ین خوام ای ! اخه ... حرفش رو قطع کردم و گفتم : فراموشش کن . نمی راحتین به همیعنیدادم . گفت : 
 است . >ی .معلوم بود که از کار من راضیکرد نگاهم میی رضای کنه . اقایدا کش پین از ایشترماجرا ب

 .یم نخوردیزی گفت" از صبح تا حال چیو ؟ کیم مهمونتون کنیشه میدین گفت : حال که ما رو بخشهیونگ
 از کوره در رفته بودی انداختم . سرش رو به نشانه موافقت تکون داد . سارا که حسابیی رضای به اقاینگاه

 بشهیی دلجوید ؟ از من هم بای ؟ سارا گفت : من چی گفت : چیو رفته ؟ کیادتون یزی چیه یکنینگفت: فکر نم
ین نتونه راه بره . ایگه نزن که دی جوری ولی بزنین لگد به جونگ میه یتونی گفت: خوب میو . کیدممنم ترس
 پاهاشوین کرد و گفت : باشه به وقتش .جونگ مین به جونگ می باعث شد همه بخندند . سارا نگاهیوحرف ک

جمع کرد و عقب تر نشست .
ی توی گرانیز نکرده بود و هرچی بود .سارا نامردیز می روم روی جلوی بستنیوان و لیم نشسته بودی لبتوی

 کرد .ی می توش خالیات اونها رو از محتویکی یکی بود و یدهمنو بود سفارش داده بود. ظرفها رو جلو کش
 ؟ین نخوردیزی ؟ سارا گفت : اما چیرین مین بهش کردم و گفتم : داری بلند شد .نگاهیز از سر میی رضایاقا
ین بخوابم . شما هم زودتر بریرم خسته ام . میلی به من و سارا انداخت و گفت : نه .من خی نگاهیی رضایاقا

 بلند شدهیز رو گفت و رفت . پسرها به احترامش از سر مین . ایم برید جا هست که بای .فردا کلینبخواب
یدر گفت : لیونگ هیی رضای . بعد از رفتن اقاینن بهشون گفت که بشست با علمت دیی رضایبودن . اقا

 همینی گفت : دست سنگیداد که داشت صورتش رو مالش می در حالین است . جونگ میگروهتون ادم جد
 مشغول نگاه کردن به سارا بودیو باشه . کیی رضای اقایلی سی جاید باید مالی رو که میداره . حدس زدم محل

 هم که دست نخوردهیی رضای بهش رفت و ظرف اقای. گفت : ارومتر بخور . بازهم هست .سارا چشم غره ا
یی رضای خوب چرا تا اقای کنی ؟ گفتم : باور نمین گفت : شما واقعا از ما بزرگترین . جونگ میدبود جلو کش

 : باز هم همون سوال . باشهم چند سالتون است ؟ گفتیعنی . گفت . ینی تا پاسپورتمون رو ببیبود ازش نخواست
 ماه از شما بزرگتر3 ین به من کرد . و بعد به سارا و گفت : وای سال . نگاه23 . یدم بار رو فقط جواب مینا

 حساب همین گفت: پس با ایو . ک86 یشه میلدی البته به میم هست65است ؟ گفتم : اره . ما هردو متولد سال 
ین ؟ گفت : من از ای اونها هم سن ما هستن ؟ پس شما چیعنی : جدا ؟ فتم . گین هستیون سنگ و هیونگسن 

 کردم و گفتم : واقعا . من فکر کردم تویونگ به هی است . نگاهیونگدوتا بزرگترم از همه ما هم کوچکتر ه
 .ی کنی دوتا برخورد مین با منطق تر از ایشه . با تعجب گفت : چرا ؟ گفتم : اخر تو همی بزرگتر هستینهااز ا

یخوای گفت : مین هم بود . جونگ می دسر فرانسوین من گرفت و گفت : سحر ببی غذا ها رو جلویسارا منو
ی بدنیت از دانشگاه تربید گفت : فکر کردم بایو ؟ سارا گفت : نه زحمت نکش .تموم کرده بود . کیمسفارش بد

یدن دوی گفت : خوب با سرعتت توین مونگ . سارا نگاهش کرد و گفت : چرا ؟ جی شده باشیلفارق التحص
 .ی انتخاب غذات فکر کنم کارشناس غذا باشیقه نوع دسر ها و سلیی نبود اما حال با شناسایدو قدرت لگدت بع

 باعث شد به سمت صدایشد به صورت زنده اجرا می لبی که تویانوی پی خواست جواب بده اما صدایسارا م
 کردن . چشمم رو بستم وی مور رو اجرا می نشسته بودن و ماندیانو پشت پیر پی . همون خانوم و اقایمبرگرد

 مور – اهنگ ی ؟ سارا گفت :ماندیشناسی قطعه رو مینگفتم : ا
hope only 

 بهی حالت متفکرانه این . چشمم رو باز کردم .جونگ میم به دانشکده هنر فکر کنید گفت : حال بایونگ. ه
 . سارا نگاهشیست نید بعین روز اول ارائه داد٬ رستورانی که تویبایی زیخودش گرفت و گفت : البته با باز

 جا به جا کرد و عقب تری که متوجه سارا شده بود خودش رو کمین دوخته بود . جونگ مینرو به جونگ م
یرون هم بی بدنیت . سارا گفت : از دانشکده تربیستیم .کارشناس غذا هم نیمنشست . گفتم : نه ما هنر نخوند

 گفت :یو . کیرسه به ذهنم نمیزی چیگر گفت : پس دیونگ . هیم رو بلد هستی دفاعی هرچند امادگیومدیمن
 . سارا هم شونه هاشو بال انداخت و گفت :یدم بود ؟ خندی تون چرشته ین ؟ گفت : بگیخوب . گفتم : خوب چ
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 است . سارایمارستان بی برید که بای بعدی همه خوردن جاین گفت : بعد از ایو بخورم . کیتونم نمیگهمن د
! سارا گفت :یدونی؟ . جونگ گفت : می تو نگران باشیست نیازی کار کنم . نی چید بایدونمگفت : خودم م

 حرفین ایدن همسرت . سارا با شنیچاره بی و گفت : معلوم است تجربه دارید خندیو است . کیدن دودرمانش
 به سارا انداخت وی نگاهین نداد . جونگ می گفته بود . جوابی اومد که قبل به اونا چیادششوکه شد . تازه 

 کردی . سارا به من نگاه مید هم خندد ؟ بعی رو نزدیکی ین شد ای ؟ چه جوریدی اون رو کجا دیگفت : راست
یونگ . هیدم رو ندیون که موضوع بحث رو عوض کنم گفتم : هین ای کنه .برایدا پی داشت راه فراریو سع

 ؟ گفت :ی سنگ چیونگ .گفتم : خوب یده میح جور مواقع خواب رو ترجین ایشهگفت : خواب بود اون هم
 . به هر حالین شده بهتر است شما هم برگردیر دیگه و گفتم : دتم به ساعتم انداخی موند . نگاهیششاونم پ

 گفت :یونگ ؟ هین . راستس مگه قرا نبود شما بعد از کنسرت برگردین داریاز نی برگشتن به انرژیبرا
ی . میم رو بگردیدنی دی جاهایم خوای گفت : مین . جونگ میم بمونیشتربرنامه عوض شده .قرارا است ب

 خوشبختیدنتون بلند شدم و گفتم : خوب از دیز . از پشت میست درست نیدم اما دیکی مارپلستاخواست بگم ب
 .یریم سر راه هم قرار نگیگه دیدورام بلند شده بود ادامه داد : اما امیزشدم .سارا که به دنبال من از پشت م

 رو که سارا خوردهیی ظرفهااشت دیو به اونها انداختم .کی شدم برگشتم و نگاهی دور میزهمونطور که از م
 بهیگ تو رو خدا دین ؟ گفت : ببی به اتاق برگشتم به سارا گفتم : مگه از قحط برگشته بودی شمرد. وقتیبود م

یقه دق5 . یدم ندادم . جاش رو تخت دراز کشی منم خورد . جوابی همه غذای .سر شام کیاه روت سیگه میگد
 به من فهموند که خوابش برده . بلند شدم و چراغ خاموش کردم و سررا ارام و ممتد سای نفس هایبعد صدا

ی از ذهنم پاک شد و جایکی و مار پلستیوه اب میوان شد و لین بعد پلک هام سنگیقهجام برگشتم . و چند دق
 گرفت .یرین خواب شیکاون رو 

 )5( فصل 

ین شه هر روز ای بود . گفتم : خسته نمیشگی همی دادن حرفهایح طبق هرروز مشغول توضیی رضااقای
 .یاره عذاب وجدان می کنه . گفتم : نه . ولی ما هم اثر می کنه ؟ سارا گفت : مگر رویحرفها رو تکرار م

 رو روشن کرد و ادامه داد : سفرنامه پت و مت روزین . دوربیکی اون عذاب وجدان تو ی برایرمگفت : بم
 بود اگر تو بهیق . گفت : ما حساب کتابمون دقینجایم هفته گذشته که ما ایکششم . گفتم : اصل حواست هست 

 بلند رو به ما کرد و داد زد : همه رفتن . چرای با صدایی رضای خواستم جواب بدم که اقای می زدیهمش نم
 .یندوباره شما جا موند

LG ید جدی گوشیغ کنسرت رو برداشته بودن جاش تبلی چشمم به اتوبوس افتاد اگهیم اومدیرون که بی لباز
 .یها گوشین دونه از ایک ؟ گفتم : ی خواد ؟ گفت : چی می سوغات چی سوگند برایدونیبود به سارا گفتم : م

 به من و سارایی رضای کردم که اقای و گفت : چه کم اشتها . داشتم سر سوغات سوگند با سارا بحث میدخند
 . هرینن شی دوتا جلو مین مردم در اومد از بس گفتنه چرا همش ای . صداین از در عقب سوار شینگفت : بر
 شد . سارایر .دیگه دین بریستادین . چرا هنوز ایه گفت : چیی رضای . اقایم شده بودیره خیی رضایدو به اقا
 جواب داد : نهیی رضای . اقایاد ی عقب که صداتون نمیم . تازه اگر برشستیم نی جلو میشه ما همیگفت : ول

 و به سمت دراخریم نزدی ملت معطل شما دوتاست . حرفین . زود باشیدی هم گوش میلی خیکی تو ینکها
 چندی . سوار اتوبوس شدم سارا برا یزدم با سارا حرف می گوشید . همونطور که در مورد خریماتوبوس رفت

ین و نگاهش به روبرو بود . گفت : دوباره نه ! جهت نگاه سارا رو دنبال کردم . جونگ میستاد الحظه
ی ! کسینجا قدم به عقب رفتم و گفتم : تو ! ایه تا بنا گوش باز بود . یشش نشسته بود و نی صندلیبرعکس رو

 اون دوی کناری بود . صندلیو به اون کردم کی . نگاهین کردیر و گفت : دیدکه کنارش نشسته بود سرک کش
ی کار می چینجا اینها و بادوتا شاخ مونده بودم که ای سنگ نشسته بودند . چهار چشمیونگ و یونگتا هم ه

یزون و پاهاشو از اون اویده خوابی صندلی نفر رو یک یدم برگشتم دی کرد . وقتیر گیزیکنن. که پام به چ
 اقا مردمید انداختم و گفتم : ببخشیین پای صندلی بود . پاشو از روه سرش انداختی کت هم رویهکرده بود . 

 به من کرد و گفت ی باز نگاهیمه نی اورد و با چشماهایرون کت بیر خوان رد بشن . سرش رو از زیم
:MOYA 

 بهیی رضای . اقاید به من کرد و دوباره کت رو روش کشی بود . نگاهیده بود که خوابیون. نگاهش کردم .ه
ی ؟ اقایخوان می چینجا اینها ؟ سارا گفت : این کنی . استخاره میستادینسمت ما اومد و گفت : هنوز که ا

 شما .ی . البته بدون دردسر هاین کنی کار می چینجا . شما این خوای که شما می جواب داد : همونییرضا
 گفت : خوب اونها هم عضو تور ما هستن . گفتم : چرا گروهیی رضای . اقایم تور هستین ما ما ایگفتم : ول

 شما هم هست . سارا گفت : ما ؟! مایر . از خودشون بپرس . البته تقصی پرسی و منکر میرما ؟ گفت : نک
 جواب سارا رو بده بهینکه کرد . بدون ای اتوبوس نگاه می جلوت داشت به سمیی رضای چرا ؟ اقایگهد
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 اومده . منو سارایش اول بحث پی اتوبوس حرکت کرد . معلوم بود اون جلو سر صندلیسرعت به سمت جلو
 .یداد و دندون هاشو به هم فشار میخورد . سارا خودش خودش رو میم نشستین جونگ می جلوی صندلیرو

 رویدنی دی خوام جاهای گفت : مین ؟ جونگ مینجایین نگاه کردم و گفتم : شما چرا اابرگشتم و به اونه
یسی . . به انگلیشه نمیم . حالیگه است دی گفت : اره جون خودت . منم که گوشم مخملی . سارا به فارسیمبگرد

 خوشیشتر بهتر است بر گفت : با تویو ؟ کین . چرا با تور ما اومدین دارینادامه داد : شما که خودتون ماش
ی کنم که بهت خوش بگذره که نفهمی کارین خاره . همچی کمرش میارو ین ادامه داد : ای. سارا فارسیگذرهم

 .یم تا ما هم متوجه بشین حرف نزنی فارسیگه دین ادامه داد : حال که با ما هستین . جونگ میاز کجا خورد
ی است برای کاور عالیک گفت : خوب گروه شما یونگ . هکنی انتخاب یگه تور دیه ی خواستیسارا گفت : م

 محکمیت . سار از عصبانیم گردی بدون مزاحمت عکاس ها و خبر نگار ها راحت همه جا رو مینجوریما . ا
 ؟یم ما بخورین نداریزی شد . گفت :چیدا پی صندلین بین بعد کله جونگ میقه داد . چند دقیه تکیبه صندل

 و النیدیم . سارا گفت : ما که رسیدیم به صبحونه نرسیم گفت : نه زود اومدین؟ نخوردونهگفتم : مگه صبح
 صبحونه همی مگه جایشب به سارا کرد و گفت : بعد از دی نگاهیو مشکل شماست . کین . ایم هستیرهم س
 حرکتین اد نشان دایو نشسته بود دست مشت کرده اش رو به کی ! سارا همونطور که پشت به صندلیداشت

 خودشیو . کیداد کتک خوردن رو می بود و معنای المللین حرکت بیک به ترجمه نداشت . اون یازیاصل ن
ی صبر کنیگه دیق گفت : تا دو دقیو . کی کردم و گفتم: فقط تو گرسنه این . رو به جونگ میدرو عقب کش

 . به سارایفهمی ها رو بشمار اونوقت مم شکی گفت : صدایو چند نفر گرسنه هستن . گفتم :چطور ؟ کیفهمیم
 که اذوقه مشترکمونیی به اونها ندم . اما از اونجایچی که هیفهموندنگه کردم داشت با چشم و ابرو به من م

 بود رو به اونها دادهیف کی که تویتی و جعبه بسکویب نداشت . دوتا سی ایده حرکات فایندست من بود . ا
 تو کمیم وار هم شدیال .اعیگه گفت : خوبه دی بلند و به فارسی کرد و با صداجرهبودم .سارا روش رو به پن

 زد وبه من نگاه کرد وی . لبخندیگه بود دیب بابا فقط دوتا سیا رو هم بدم . گفتم : کوتاه بینها خرج اید بایبود
 اما سحر خوب اونیگم می زده نفهمن دارم چی دار و دسته قحطین تا ایزنمگفت :دارم با لبخند باهات حرف م

 رو انتخابیکی ید من و اونا باین بیری طرف اونها رو بگیا ی خوب باشینها با ایگوشاتو باز کن . اگر بخوا
 ! گفتمی . گفت : چی که با پنبه سر ببریری بگیاد ید بای طرف تو هستم . ولیشه . گفتم : من همیگم می جدیکن

 که از منیتا پسر ها سر غنائم جنگ4 . اون عقب جنگ بود . نداختم به پشت سرم ای . نگاهیفهمی: بعدا م
ی پر رازیت وسط اون همه سر و صدا هنوز خواب بود . شخصیون کردن . اما هیگرفته بودن بحث م

 داشت تای هم سعیونگ کرد . هیم رو از اون قایتش زد و بسکویونگ هیب به سی گازینداشت . جونگ م
 منظرهی رو روین خودش نگه داره . سارا هم دوربی هم دنبالش بود برایو کچشم رو که حال یب سیمابق

 سر ویم کردم که بعدا که برگشتی موضوع فکر مین . داشتم به ایگرفت میلم پنجره زوم کرده بود و فیرونب
داشتیم و یم بودیستاده ها ای من و سارا که مثل نظامیر . تصویم بدیح توضید بای رو چطوریلم فی تویصدا

یو و کین که به نظر به نفع جونگ می منو به خنده انداخت . از منظره پشت سرم و جنگیم شدی میدادگاه
 شدم .یره خیرونتموم شده بود چشم بررداشتم و به منظره ب

ی های بود پر از نقاشی قشنگی بود جایمی قدیسای کلیک در نظر گرفته شده بود ید بازدی که برایی جااولین
یایی روی منظره اید تابی میسا و به داخل کلیکرد که نور از انها عبور می زمان٬ ی رنگی هایشه و شیوارید

یسا کلین شد ای اغوش داشت . گفته مدر که ی بود و نوزادیم مجسمه مریسا کلیت اورد . مرکزیرو به وجود م
یحات ها به اون کشور پا گذاشته بودند. همونطور که به توضیسی که انگلیگرد برمی اون به زمانی هایو نقاش

 نفر تمامیک کردم که صورت ی ها نگاه می به نقاشین دوربیتور مانی دادم از توی گوش میی رضایاقا
 مشغول شکلکین نبود . جونگ میا رو گرفت . داد زدم : برو کنار . اما اون شخص کوتاه بین دوربیتورمان

 گروهیک بود و یوسته هم به اون پیو نداشت . کی ایده من هم فایاد بود و داد و فرین دوربیدر اوردن جلو
ی می رو به هر سمتین از دست اون دوتا محال بود . دوربی داده بودند . خلصیل دو نفره تشکیشنما

 دونفره کردم و گفتم :یش رو خاموش کردم . رو به اون گروه نماین نداشت . به نا چار دوربی ایده فامچرخوند
 . مگهین از مناظر لذت ببریرین نمیه . اصل چرا مثل بقیگیرم میلم شما هم فیش . بعدا از نمایرم بگیلم فینبزار

 . سارا پشت سرش قرار گرفت و گفت :استیم خوی گفت : چرا . میو . کینین رو ببیدنی دی جاهاین خواستینم
 ؟ی با خنده گفت : مثل چه کارین . جونگ میم ما هم کارمون رو انجام بدین کارتون و بزاری پینخوب پس بر
 محو بشهین لب جونگ می حرف سارا باعث شد که خنده از رو ین همسرمون . ای گرفتن برایلمسارا گفت : ف

 های رفت که داشت به نقاشیونگ . به سمت هیم راه انداختی دردسر درست حسابیه ینکه گفت : پس مثل ایو. ک
 کردم . معلوم بودیی رضای اقای هم بعد چند لحظه به سمت اون دوتا رفت . نگاهین کرد . جونگ مینگاه م
 . فکر کنمیرم بگیلم هم فیرون رم از منظره بی سنگ با سوال اون رو کلفه کرده . . سارا گفت : من میونگ

 نباشه .ی ایه ثان10 ی گلی به ما نداشته باشن . البته اگر حافظه شون قد ماهی کاریگه دوتا تا اخر روز دینا
 کرده بودن.یدا هم پیونگ رو سر هی دردسر ساز همون برنامه قبلیگر انداختم . اون دوتا بازیونگ به هینگاه
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ی هم ناگهان سرش رو جلویو گرفت و کیونگ می هین دوربی دستش رو جلوی هر از چند گاهینجونگ م
 اورد .ی میندورب
 قشنگ بود . مثلیلی بود اما خیمی با اونکه قدیسا بزنم . کلیرون هم به بی گرفتم سریم ساعت بعد تصمربع
 گرفتن بودم چشمم بهیلم غرق شده باشه . همونطور که مشغول فی از سبزیایی دریه ی بود که توید کوه سفیک

 کاغذ و مداد مشغول بود .یکهک تی نشسته بود و با یمکت نیه ی رویسا کلی نفر روبرویک افتاد . یزیچ
 دونم چش شده .ی از پشت سرم گفت : نمیی بود . صدایون اون زوم کردم . هی رو روینناخود اگاه دورب

ین کرد و ای نگاه میون بود که داشت به هیونگ شلوغ است . اما حال ... هیلی . خیست نی جورینمعمول ا
 سارا باعث شد تا هر دو بهیاد داد و فری اما صدایم ما هستشکلش مید خواستم بگم شای . میگفتکلمات رو م

 . گفتم :یدن خندی زد و اون دوتا هم داشتن می داد میو و کین . سارا داشت سر جونگ میمسمت اون برگرد
 کرد گفت : نه . گفتم :خوب چرای هم که داشت به اون منظره نگاه میونگ هیرن؟ خوان اروم بگی دوتا نمینا
ین همیلش به من کرد و گفت : دلی موضوع متنفره . نگاهین اون از ایدون دادن . اونا که میر به سارا گینقدرا

 صورت اون دوتای داد و مشتش رو جلوی هوا تکون می به سارا کردم داشت دستش رو تویاست .نگاه
ی رو دنبال کردم . وقتیونگ رفتن هیر نشده . با نگاه مسی بحث جدین گفت : بهتره برم تا ایونگگرفته بود . ه

 دادم دری میح شدم اما اون لحظه ترجی کرد . معول معذب نمی به من نگاه میم برگشتم مستقیونبه سمت ه
 هم ازشیل دلین . به همیارم از رفتارش سر در بینکه ایا تونستم فکرش رو بخونم و ی اون نباشم . نمیدرسد
 داشت اونی کمک کنم که وسط اون جمع سه نفره قرار گرفته بود و سعیونگ گرفتم به هیم . تصمیترسیدمم

بحث رو خاتمه بده .
 من رو گرفت و گفت :ی جلوین شدم جونگ می میداه داشتم از اتوبوس پی . وقتیم ناهار به هتل برگشتبرای

ی بود گفت: میزون اوین شونه جونگ می که از رویو ؟ کی پرسی چطور است ؟ گفتم : چرا مینجا ایغذا
 گفت : چون به گردش عصریو هتل خودتون . کین ری . گفتم : خوب چرا نمیم بخورینجا غذا رو ایمخوا

 گفت : اصل کار مسافرتین . جونگ مید خری بازار برایم ری . میست گردش نیگه . گفتم : عصر دیرسیمنم
 ؟ی ریا سود به دست بی جنسیک ی رویشه گرون است ؟ چقدر مینجا ای جنس هایگم بازار است . مینهم

 بشن . بایداه پیخوان میه اما بقیست نی مشکلشین بیاده پین خوای بود گفت : اگر نمیستادهسارا که پشت سرش ا
 که سارا امروزیدی شدن . بعد از خط و نشون و تهدیداه بلفاصله از اتوبوس پیو و کین سارا جونگ میصدا

 سر بهینکه ایا کنن و یچی داشته باشن از دستوراتش سر پیم اومد که تصمیصبح انجام داده بود به نظر نم
 ازین جونگ می گرفت . من هم دنبالش رفتم . صدایش هتل رو در پی درورودسیرسرش بزارن . سارا م

 . گفت :پس پولی کنیدا پیگه دیز میه خودت ی ؟ گفتم : بهتره برایشنین میزپشت سرم بلند شد : سر کدوم م
 پول خودت . و پشت سر سارا وارد هتل شدمیف ؟ گفتم : کیده میغذا رو ک

 راهینجوری هم نشستهخ بودن . ایگه چهار نفره رو انتخاب کرد که دوتا خانم دیز میه رستوران سارا توی
 پسریز می . سارا روبرویم از سمت پسر ها بسته بود . مشغول خورده غذا شده بودی هر جور مزاحمتیبرا

 از سر وی رو خدا دختر ها چطورو اونها بود . سارا گفت : نگاه کن تیز پشت به میقا من دقیتها بود و موقع
 . برگشتم و به سمت اونا نگاهیگم اواره رو می گفت : همون دسته لک لک های؟ . گفتم : کیرنکله سون بال م

 موافقت کرده بود چون وسطین . به نظر جونگ میرن داشتن تا با اونها عکس بگیانداختم . سه تا دختر سع
 سر جاش بلند شد و به سمت اونها رفت . .برگشتم و به خوردن ادامه دادم وز هم ایون بود . هیستادهدختر ها ا

 هم تا بنا گوشیشش فقط با ما مشکل داره نگاه کن . نیارو ینگفتم : ولشون کن غذاتو بخور . گفت : پس ا
 بارهدر ی به سارا کردم که مشغول ادا دراوردن بود . گفتم : بچه داریبازه . نخند مسواک گرون شد . نگاه

 رویازپام خواب است همون دیشه که مثل اصحاب کهف همیادگار . گفت : همون عمو یزنی حرف میک
 گردشی توید ظرف غذا بلند کنم گفتم : برو خدا رو شکر کن که فقط بای سرم رو از توینکه . بدون ایگمم

 هتلین ایگر ساعته دیم تا نین ببپس ی کنی بودم . باور نمیچاره بود که بیکی اگر هتلشون با ما یمتحملشون کن
 من درست از اب د راومد .ینی بیش . اتفاقا پیشهپر از دختر م

 خونه اش رو بفروشه . گفتم :ید کنه بابا م بایدا ادامه پی جورین . سارا گفت : اگر وضع همیم اتاقمون بودتوی
 لکی دوتا حاجین بود . ادامه داد : اگر ای منظورش چیدم رو بده . تازه فهمینهاچرا . ؟ گفت : تا پول خون ا

ی گرفتم حرفیم . تصمیشه پوش میاه سورشون کشی جامعه هنریچن من بپی دست و پای تویگه باره دیکلک 
 بودم به سارا بگم .یده شنیونگرو که اون روز صبح از ه

 افتاد.یل . حسابشون با عزرائیرن گی از من آتو میگه نامردها دی سرخ شده بود گفت : ایت از عصبانسارا
 جواب منیخواست .سار امی حرف رو نزدم که دوباره شر راه بندازین . من ایگفتم : مگر قرار نشد اروم باش

 کردم پسرها مثل طوفان وارداز در باعث شد ساکت بمونه . به سمت در رفتم و در رو بیرو بده که صدا
 شده ؟ی کرد . گفت : چه خبر است ؟ چی بهت زده ها نگاشون مین گفت : در رو ببند . سارا عیونگشدن . ه
 اومد . دری چند تا دختر می راهرو صدای گفت : ساکت . از تویونگ تو اتاق ما ؟! هیختین رینطوریچرا هم
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یا یزی دختر بودن که داشتن اطراف رو به دنبال چیی تا20 به راهرو انداختم حدود یور باز کردم و نگاه
 که پشتیون . هیدم گفت که من نفهمیزی چیه از اونها به طرف من اومد و یکی گشتند . ی مییبهتر بگم کسا

یون بود دستش رو به علمت سکوت رو لبش گذاشت . شونه هامو بال انداختم و در رو بستم . هیستادهدر ا
 النینکه مشغول غر زدن بود و ایشه . نگاهم بهش موند تا خنده اش تمام شد . سارا مثل همید خندیداشت م

 راهرو ساکت شد سارا که تای توی صدا هاینکه . بعد از ایده اونها رو لو می و جایکنهخودش در رو باز م
 کاری چینجا بگه شما ایکی یشه خودش رو گرفته بود مثل بمب منفجر شد و گفت : می جلویلیاون موقع خ

ی ایگه اما را دیم به سمت اون رفت و گفت : واقعا متاسفم که استراحتت رو به هم زدیون ؟ هین کنیم
 من انداخت و گفت :ی نگاهیون . هیره اروم بگی باعث شد سارا هم کمیون . لحن مودبانه و اروم هیمنداشت

 نبود . برگشتم و گفتم :ی راهرو کسیرون انداختم توی به بی اروم است . نگاهیرون اوضاع بینی ببیشهم
 هم داره ؟ گفتمیگری راه خروج دینجا انداخت و گفت : ایرون به بی در نگاهی از لیوناوضاع امنه . ه

 تازه از کجایم برگردید بایگه ساعت د1 ما که تا یم برید گفت : اصل چرا باین . جونگ می پشتیراهرو 
ی کنه . سارا میشی بود تا دوباره سارا رو اتی حرف کافیک ینمعلوم اونها هتل رو محاصره نکرده باشن . هم

 جا هم لطف کردن .ین اتاق خانم هاست . تا همینجا کرد و گفت : ای دستیش پیونخواست شروع کنه که ه
یم کردیجاد اه کی مزاحمتی به من کردو گفت : برای . نگاهیم برید باشن ما بایرون اگر انها هنوز هم بیحت

 .ین و گفت : زود باشیه نگفتم . رو کرد به بقیزیمتاسفم . . با لبخند ادامه داد به خاطر کمکتون هم ممنون . چ
 در رو پشت سرشون بستم . سارا گفت : نامردمی . وقتیزد لب غر میر رفت زی که می همونجورینجونگ م

 خواست هم بمونه تو هم که فقطی تو اتاق تازه میختن رل مغوین پسره نکنم . عین لگد نثار ایه یندفعهاگر ا
 ویدم تخت دراز کشی . چشمم رو بستم و روی کنی میر با تو ام . کجا سی . چته تو . اوهوی نگاه کردیستادیا

 نزد وی . حرفی داریاج بهش احتیلی که معلوم است خینجور چون ای ساعت استفاده کنیک ینگفتم : بهتر از ا
 به من زد و گفت : برو اونور تر تا منمی ؟! محکم تنه ای . گفتم : مگه خودت تخت ندارید کشدرازکنار من 

 .یدم و خودم رو کنار کشیدمجا بشم . خند
 رو درنظر گرفتهی ما بازار محلی بود برایاد سه چرخه ها هم زی بودن و سر و صدایادی بازار مردم زتوی

 کردنیدا پی کردند و برای خودمون بود که دست فروش ها بساتشون رو پهن مید دم عی بازار هایهبودند . شب
 تا به قول سارا لنگه کفشیر بگغ مریر از شیشد میدا پی زدند. همه چی میاد و فروش جنس هاشون فریمشتر

یگه خودشون رو باز کنن به همدیر مسینکه ای کرد دست فروش بود و مردم برای . تا چشم کار میرزا میها
 .یم ماه جلوتر گرفته باش1 رو از یدی بود که عین من و سارا اونجا مثل بهشت بود مثل ای زدند .برایتنه م

 پسرها با ما بودن البتهیر تمام مسی . تویدیم کشی به اون بساط سرک مبساط ین و از ایم رفتی بازار راه میتو
 ما رو برامونی هاید کرده بود دو انها رو مجبور کرده بود تا خریدا اونا پی هم برایسارا مورد استفاده ا

 به چشمینک عو کله سر شون گذاشته بودن یه ی . نفریدم بهشون خندی کلیدم که اونها رو دی . البته اولیارنب
 دست شرلوک هلمز رو از پشت بستن .یش خدای ایافه قییرزده بودند . سارا گفت : عجب تغ

 ویداد رو نشون م3 سارا با انگشت عدد یم بلوز با فروشنده بودیک یمت و سارا مشغول چونه زدن سر قمن
 رو نشون داد. فروشنده هم که منتظر فرصت بود موافقت کرد .4 وسط و عدد ید پریو رو . ک5فروشنده عدد 

 و گفت : اخه به توید کوبیو سر که پولش محکم بیف کنه با کی خالیو کار رو سر کین ای تلفینکه ایسارا برا
 سوخت . بلوزیو کی . بلوز رو گذاشت و رفت .دلم برای کنی دخالت می چی برایستیچه . تو که تجارت بلد ن

 اونجا نبود .یچکس برگشتم تا بلوز رو به سارا بدم هیرو برداشتم وپولش رو با فروشنده حساب کردم . وقت
 کردم .ی کار می چید به سمت اتوبوس برگردم . حال بای بلد نبودم چطورتی کار کنم . حی چید دونستم باینم
 نداشت .خسته شدم و همون جای ایده مردم راهم رو باز کنم . اما فاین کردم از بی بار فاجعه بود. سعینا
 روکیفم ید رو کشیفم نفر کیک از کدوم طرف برگردم که ید و به دور برم نگاه کردم .مونده بودم بایستادما

 شده بود نفسیره به من خی قلب مشکینک اون عی بود که از تویونمحکم گرفتم و به سمت اون برگشتم . ه
 گفت : دنبالمیقه رو دراورد شماره گرفت و بعد از چند دقیش نزد و گوشی و گفتم : گم شدم . حرفیدم کشیراحت

یک دوبار هم نزدیکی موند تابهش برسم . ی متظرم موندم اما اون منی جا می گاهی شلوغی . و راه افتاد تویاب
 گذشت .یربود دوباره جا بمونم و گم بشم که به خ

 و همراهیه نشدم و به سرعت به سمت اتوبو س رفتم . سارا با بقیون منتظر هیگه دیدم دور که اتوبوس رو داز
 روی . بلوزی و گفت : تا حال کجا بودید جلو پرید بودن . سارا تا منو دیستاده اتوبوس ایش پید خری هایسهک

 . بهیره میادت رو ی بزرگین ادم به اولی ی زاری جا نمیدهات بودم به دستش دادم و گفتم : خریدهکه خر
 همین کارت دخالت کنه و غر بزنه بهتر از ای تویقه کدو تنبل باهات باشه و دم ودقیه ی گفت : وقتیفارس

 توی برایی جایگه دیگرفتم رو مینها قل زدن ای کرد و گفت : تا جلوین و جونگ میو به کی . اشاره ایشهنم
یگی می ؟ گفت : چید هم فهمیی رضای نگران شده بودم . گفتم : اقایلی کرد. خپیدات یننمونده بود . خوب شد ا

یم بریا بی شدیدا .ادامه داد حال که پید افتاده تو کوزه . و خندیاط کنه . به گمونم خیدا خود اون رو پید بایک
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 . گفت: مگه تموم نشده ؟! سارا گفت :ید گفت : کجا ؟ گفتم : خریونگ . دنبال سارا راه افتادم . هیمبازم بگرد
ی !سارا گفت : وقتیست نی کافینها ایعنی کرد و گفت : ید خری هایسه به کی اشاره ایونگتازه شروع شده . ه

ینور رو اینها . مردم از بس ایام ی گفت : من که نمین . جونگ میشه هم مین همی کنید دوتا خانوده خریبرا
 .ی . مردم از گرسنگیم بخوری بخریزی چیه ی خوای وتو نمیدن پول ممواونور بردم . تازه به باربرها ه

یترسم اومدن . رو به سارا کردم و گفتم : می خسته به نظر میلی ها و اون جمع انداختم خیسه به کینگاه
 ویو گفت : وگرسنه . گفتم : وگرسنه . کیو هم خسته شدن .کینها . تازه ایه جا کافین . تا همیمدوباره گم بش

ین بود اشاره کردن و گفتن : این ماشی که روبر ی فرصت بودن به دست فروشین که منتظر اینجونگ م
 وین بخریزی چیه ین باشه برین اما اگر شما دوست داریم خوری نمیزیکلوچه گوشت داره . گفتم : ما چ

 اونها روید پول خرا . ساریکنه پولش رو حساب می بود که کین دنبال ایشه مثل همین . جونگ مینبخور
ی رو جلویک برگشتن . پلستیشد اونها بخار بلند می که از تویک با دوتا پلستیو و کینحساب کرد . جونگ م

 . ازین است که امروز کردی به خاطر کمکین ای . ولیخورم . سارا گفت : منم نمیرممن گرفتن . گفتم : من س
 کردم .یدا . چون من دوستت رو هم پیرم دو برابر مزد بگید بان می گفت: ولیون . هیست خبرها نینفردا از ا

 . کمیدی راه براش تخم کفتر خری گفت : به به بچه زبون باز کرده توی به اون انداخت و به فارسیسارا نگاه
ی خوای میه بود گفت : چیاورده سارا سر در نی که از حرفهایون . هید پریچه از درینم ایبود جن و پر

 وگرنه الن با مایم ازاول هم مشکلش ما نبودید . با خودم گفتم شاید خندیون . هیر ؟ سارا گفت : خبزنی یرشز
 بودند دوتا کلوچه گوشتیده که خریزهایی تمام چین اومد . بی که بود به نظر خوشحال میراحت نبود . هرچ

 که تازه چشمشین شدن . اما جونگ مسد . به نظر فاین دوتا رو نخورین داد . گفتم : ای نمی خوبیبود که بو
ید ها خریک شد . سارا که با پلستیو کیب هم نسیگر دیکیبه اون دوتا کلوچه افتاده بود به سمتش حمله کرد 

 کنن .ی تا سرشون به سنگ نخوره ول نمینا . خودشون گوش ندادن . ایمسرگرم بود گفت : ولش کن . ما گفت
 گوشم گذاشتم .ی رو تو یم گوشی بال انداختم و هندزفروامشب تا صبح مردن . شونه هام

 افتاده بود .ی سمتیه ید خری هایسه پهن بود و هرکدوم از کیم بودیده که خریلی وسایشه اتاق مثل همتوی
 در زدن محکم و پشتی که صدایذاشتیم ساک می و تو یم کردی رو چک مید خری هایسه کیکی یکی یمداشت

 از کنارم رد شد و ازرق مثل بین ما رو شوکه کرد سمت در رفتم و در رو باز کردم جونگ میسر هم هردو
یو نگذشته بود که کیزی برد .چیورش یی بودن گذشت و به سمت دستشویخته رین زمی که رویلی وسایرو

 اوق زدنی رفت . صدای میی به سارا کردم که به سمت دستشوی رو دنبال کرد . نگاهین جونگ میرهم مس
 اومدن . به سمت سارای بودن اما انها به نظر سالم میده هم رسیگه . حال سه نفر دید رسیمداوم به گوش م

 کرده بودنی بود و عرق سردیده اونا پری بود . رنگ هردویستاده این و جونگ میو سر کیرفتم که بال
 کردی به اون دوتا می نگاهی که با نگرانیونگ . هین به جمع سه نفره کردم و گفتم : شما ها خوبی.نگاه

 از اون کلوچهیر غید به اون دوتا چشم دوخته بود . پرسی بد است . سارا با نگرانن دوتا حالشوینگفت : فقط ا
 سنگ جواب داد :یونگ ؟ لحن نگران سارا باعث شد تا همه به سمت اون برگردن ین هم خوردیگری دیزها چ

 شدن . گفتم : مال همون دوتا کلوچه است . سارا گفتیض دوتا مرین فقط ای گفت : ولیونگنه فقط همونها . ه
 . سارا گفت :یشن نمی دوتا راضین به سارا کرد و گفت : چون ای نگاهیون . هیمارستان بیرین: خوب چرا نم

 باشه .ی جدید شایمارستان بینبهتر است بر
 خواد . سارا گفت :ی که نه نمیگفت اوق زدنش مداوم مین بین نداشت . جونگ می ایده فایم اصرارکردهرچی

یی توانایگه دیخواستنتو سرت به کار خودت باشه . اما دوتا حاضر نبودن از جاشون تکون بخورن . اگر هم م
ید نرسیی ما به جای اصرارهای . وقتود دوام اورده بودن معلوم نبی هم چه جورینجا کار ور نداشتن . تا اینا

 که مای هم به منظره ایی رضای بعد اقایقه رو گرفت . چند دقیی رضایسارا به سمت تلفن رفت و شماره اقا
 گفت : اگریی رضای ولو شده بودن .اقاین زمی رویی اونها کناردستشوی شده بود .هر دویره خیم کردینگاه م

 دارو همینجا کرد و گفت ایی رضایی به اقا ی کرد . سارا نگاهیشهش نمی کاریمارستان خوان برن بینم
 داد .یی رضای نوشت و دست اقایستی است . سارا لی فروشیز همه چینجا گفت : ایی رضای . اقایفروشنم

 وین ساعت رفت و امد جونگ م1 اون ی ساعت بعد برنگشت. تو1 رفت . و تا یرون از اتاق بیی رضایاقا
 بهیگه دین دلم خنک شد تا شما باشی و بللعکس ادامه داشت . سارا گفت : اخیی به سمت دستشوتاق از ایوک

یس حوله خیک با یزد حرفها رو مین اینکه . با ایری شکمت رو بگی . تا دفعه بعد جلوینحرف ما گوش کن
ی . اقایزنه می نگرانی حرفها رو از رو ین دونستم که ای کرد می رو پاک میو و کینصورت جونگ م

 دریسه کی . سارا بلفاصله داروها رو از تویستاد دارو ها رو به دست ما داد و خودش عقب ایسه کییرضا
 سارا گفت :یه؟ چینها تا چشمش به سرم ها افتاد گفت : ایناورد و مشغول اماده کردن سرم شد . جونگ م

 سر بکشم .یکجا همه رو یتونم هم بده نمیوان لیه ا حالش بد بود گفت : لطفینکه با این درد تو . جونگ میدوا
 تنهاین ای هم نریمارستان و بی خوب بشی خوای بلند گفتم : اگر می برگشت . با صداییو دوباره به دست شو
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 تای ولی ؟ سرا گفت : خود دانی چین حساب ما رو برسین ندارم اگر بخواینان گفت : من به شما اطمیوراهه .ک
0 ؟ یه چینا گفت :ایونگ . هیاریصبح دوام نم

 و گفت : اون جایون تخت . بعد رو کرد به هی بخوابون رویار ی گفت : دارو . کمک کن اون دوتا رو بسارا
ی کار می چیم داریدونیم به من کرد . گفتم : نگران نباش می نگاهیونگ دوتا تخت . هین این هم بزار بیرخت

ی رو از رویو داشت تا کی سعه سنگ رفت کیونگ دوتا تخت گذاشت و به سمت ین بی جا رختیون . هیمکن
 کرد رو بلندی مقاومت مین زمی بلند شدن از روی رو که برا ین هم داشت جونگ میونگ بلند کنه . هینزم

 ؟ی کار کنی چینها با ای خوای رو به سارا کرد و گفت : حال میو کیدن تخت دراز کشی هردو رویکنه .وقت
 وید رو به سمت خودش کشین ساکت باش. دست جونگ میاری رودت رو بال نیخوایسارا گفت : اگر م

 کاری و گفت : چید سوزن دستش رو عقب کشیدن با دین . جونگ مید کشیرون رو بیوکت انژیدلسرپوش ن
 پرستارینها بود جواب داد: این سارا و جونگ مین نبرد بین که شاهد ایی رضای. اقای ؟ مگه تو دکتریمکن

 صورتش رو به سمتیو کرد گفتم : دستت رو نکش . کی با تعجب به من نگاه مه نشستم کیوهستن . کنار ک
 درست سر جاشیوکت انژی که مندرایدم مشخص شد فهمیدل نی خون قرمز رنگ تویمخالف چرخوند . وقت

 بشه . سارا هنوز بایو کردم و اجازه دادم تا دارو با قطرات سرم وارد بدن کیکس رو فیوکتقرار گرفته . انژ
ین بالخره جونگ می رو نگه داشته بود.به هزار بدبختین دست جونگ میون بار هین بود ایر درگین مجونگ

ی شانس اوردیلی خیشی و تا فردا هم کامل خوب میشی بهتر میگه ساعت د1 داد . سارا گفت : تا یتهم رضا
 استراحتید هتل خودتون . باشون و گفت : سرم که توم شد ببریون . رو کرد به هیکه همه غذا رو بال اورد

 شما روی به گروه بزنم . غذای سریرم بود گفت : وقت شام است . میستاده که تا اون موقع ای رضایکنن . اقا
 انداختمیم که داشتیمارهایی به بی رو گفت و به سمت در رفت و از اتاق خارج شد . نگاهین بال . ایفرستمهم م

 هم هراز چندیو داشت خسته شده بود و چشم هاشو بسته بود .کیون با سارا و هه کی بعد از نبردین. جونگ م
 دوتاین بودم .کنار سارا که بیدوار .حادقل امیشد حالشون بهتر میگه ساعت د1 کرد . اما تا ی می ناله ایگاه

ین ازیگه دد دفعه بعیکنی کرد نشستم . سارا گفت : فکر می نشسته بود و به سرم ها نگاه مین زمیتخت رو
 اتفاق درس نگرفتن . و بعدین از ایکنم ؟ گفت : فکر میکنی فکر می خورن ؟ گفتم : خودت چیکلوچه ها نم

 ؟ برگشتم و نگاهش کردم و گفتم :ین سکوت رو شکست و گفت : شما پرستار هستیونهم سکوت کرد . ه
ی کار می چینجا سنگ گفت : ایونگ .یرسید به ذهنمون نمیچوقت هیکی ین زد و گفت : ای لبخندیونگاره . ه

 دوتاین . و ازبیم هم ارامش نداریلت تعطی توینکه اما مثل ایم اومده بودیلت تعطی . سارا گفت : براینکرد
 اره خوبیرن خوردنشون رو بگی ؟ سارا گفت : اگر بتون جلویشن سنگ گفت : خوب میونگتخت بلند شد . 

 در اتاق بلند شد .>ی . صدایشنم

ی مستخدم بست . وقتی رو از مستخدم گرفت و در روی بود .سارا گاریستاده غذا پشت در ای با گارمستخدمی
 . اگرینه تو تا شما رو ببیاد بزارم بین خواستی کارش گفت : میح توضی شدن برایره پسر ها بهش خیدد

 کارتون درست بود . ساراه گفت : نیون حرف به سمت در رفت .هین در رو باز کنم . با گفتن اینناراحت
 ؟ی خوری به من انداخت و گفت : نمی اون نشست . نگاهی غذا رو به سمت جلو هل داد و خودش جلویگار

 .شما همیرسه است به همه میاد به اونها انداخت و گفت : زیبا چشم به اطراف اشاره کردم . سارا نگاه
 غذای از اون به سمت گار یت هم به تبعیه کرد بقرک رو به نفع غذا تیتش سنگ موقعیونگ ی . وقتینبخور

 غذا حمله برده بودن نگاهی که گاری دوتا تخت نشسته بودم و به گروه چهر نفرینرفتن . هنوز همونطور ب
 برگشتم . به نظریماراهام .به سمت بیرم . گفتم : سیگه دیا . خوب بیکنی کردم .سارا گفت : استخاره میم

 کردم کهی و با فرمول محاسبه میشمردم مونده بود . قطرات سرم رو می سرم باق3/1حالشون بهتر بود .فقط 
 نشست . بشقابین زمی بشقاب غذا دستش بود کنار من رویه که ی در حالیون از سرعت لزم نباشن . هیشترب

 : البتهفت به پشت سرش انداخت و گی .نگاهیرسه بخور . به همه میزی چیهرو به دست من داد و گفت : 
 کردم .با خودم گفتم :ی نگاهش رو احساس مینی زدم و بشقاب رو از دستش گرفتم . سنگی . لبخندیدوارمام

 دست و پا کنم تا بره گفتم :ی بهانه اینکه ای زد بهتر بود. برای کرد و با من حرف نمیاونوقت ها که نگاهم نم
 حرفین چشمت به بشقاب من است ؟ فکر کردم با اا ؟ گفت : چرا خوردم . گفتم : پس چریمگر غذا نخورد

 به بشقاب من انداخت و گفت : به نظر مال توی به خودش گرفت و نگاهیبلند بشه و بره اما چهره کنجکاو
 که کنار بشقاب بود رو برداشت و خورد . بعدی سرخ کرده اینی زمیب بشقاب دست برد و سیفرق داره . تو

یه ی رو تویکی ین اینکه ایا ؟ یاوردی تو خوشمزه تر بود . گفتم : مگر خودت نلگفت : اره فرق داره . ما
 هامیض کار جواب نداد به بهانه سرم ها از جام بلند شدم و به سمت مرین ایدم دی . وقتید پختن ؟ خندیگهد

 خورد و چشمش رو باز کرد .ی بهتر شده بود . تکونیمساعت و ن1 انداختم بعد از گذشت یو به کیرفتم . نگاه
 ؟ گفتم : اونمی اون چی انداخت که هنوز خواب بو د . گفت : اره . ولین به جونگ می ؟ نگاهیگفتم : بهتر 
 پسرها به سمت اونیو داد . با حرکت کیه خورد و به زحمت از سر جاش بلند شد و به بالش تکیخوبه . تکون
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 انداختم . چشماش باز بود و بهین به جونگ می . نگاهیدم فهمی که من اصل نمیزد میرفتن و هر کدوم حرف
 بهیچوقت به من کرد و گفت : هی ؟ نگاهی الن بهتری شدیدار شده بود . گفتم : بیره خیو نگران کیتجمع

 سرشی به سرعت به سمت اون رفت . سارابالیت جمعین جونگ می صدایدن نکن . با شنیناندوستانت اطم
 به سارا کرد و گفت : بالخره اعترافی نگاهین شد . جونگ میدار خفته بیبای زره بود . گفت : بالخیدهرس
 که من قشنگم . سارا نگاهش کرد و چشمشین گفت : به این ؟! جونگ می . سارا با تعجب گفت : به چیکرد

 . وشد به سرم ها کرد و گفت : بالخره تموم ی . سارا نگاهید از حرکت سارا خندینرو چپ کرد . جونگ م
 مشغول بودم . سارایو کیوکت . در سمت مقابل من هم با انژید رو کشین سرم جونگ میوکتبلفاصله انژ

 خونهی بری بلند شید کرد و گفت : حال که سرم تموم شده و تو هم حالت بهتر است . باین به جونگ مینگاه
 تختی توی . سارا گفت : اگر برم داریجه هنوز سرگی به سارا کرد و گفت : ولی نگاهینتون . جونگ م

 حرکت سارا به همه فهموند وقت رفتنین رو دراورد . ایازه خمی . و با دستش ادایشی بهتر میخودت بخواب
 به سارا کردمی کردن و رفتن . نگاهی کمک کردن تا بلند بشن . خداحافظیو و کیناست . پسرها به جونگ م

یخواستی به من کرد و گفت : نکنه می ؟ سارابا تعجب نگاهی بدانجام حرکت رو ینو گفتم : حال لزم بود ا
 بخوابن ؟چطورهینجا این بگم برگردن شب رو همی خوای نگه هشون دارم .اصل مینجاشب رو هم هم

 .یم هستیرانی نگاهم کرد و گفت : سحر ما ای جدیلی نبود . خین ؟ گفتم : منظورم ایاد خوشت مینجوریا
 باشن . باز همین زمی روی پسر هاین اگر اونا بهتری . حتیم داریی . ما هم باور هایده نمییر رو تغین ایچیه

 . حرفش درست بود منم همینجا ایان شد راهشون رو کج کنن بیزی که تا هرچیست درست نینپسر هستن ا
ینی زمیب تخت بود که فقط چدتا سی بشقاب غذا رویک نزدم . به سمت تختم رفتم . ی حرفیگهقبول داشتم .د

یض بود که حال من مرین کردم . مثل ای میچه به ظرف انداختم .احساس دل پیسرخ کرده کم داشت . نگاه
 بهی رو ببرن .سارا گفت : سحر ... نگاهین ایانشده باشم . غذا رو سر جاش برگردوندم .و گفتم : زنگ بزن ب

 لحظهین برد و من هم تا اخریرون غذا رو از رد باری بعد مستخدم گیقهچشماش کردم . ادامه نداد . چند دق
 کردم . هر بار چهرهی که برام افتاده بود فکر می و به اتفاقاتیدم تخت دراز کشیچشمم به ظرف غذا بود . رو

 هستم که امتحانی کردم مثل کسی کردم . احساس می و اظطراب می اوردم احساس نگرانی میاد رو به یونه
 چشمم گذاشتم وی و حالت تهوع داشتم . دستم رو رو یچه . حس دل پیاد ی نمیادش هیچی ی داره ولیمهم
 کردم خودم رو اروم کنم .یسع
ی تخت نشستم به به دور بر م نگاهی . زمان رو گم کرده بودم . رویدم داد و قار سارا از خواب پری صدابا

 بودیستادهانداختم . چند لحظه بعد به خودم اومدم . اروم از سر جام بلند شدم و به سمت سارا رفتم که کنار در ا
یدن بودن .دیستاده و دوتا مسواک پشت در اتی با لباس راحین و جونگ میونگو اون رو محکم گرفته بود . ه

یار خانوم . حال خر بیر بگیل بود تا خواب رو از سرم بپرونه . سارا نگاهم کرد و گفت : تحوی صحنه کافینا
 سر وین کردم و گفتم : دوباره چه خبره ؟ با ایونگ به هی . نگاهیگن می چیون اقاین این بار کن . ببیرو باقال

 ویزنم مسواک میه گفت : فقط ین اب اتاقمون مشکل داره . جونگ میستم گفت : سیکنی؟ کار می چینجاضع ا
 ؟ اصل توینجا این اتاقتون مشکل داره . خوب چرا اومدیستم کردم و گفتم : سین به جونگ می . نگاهیرمم

 بهترم . حالیلی کرد و گفت : الن خی . خنده ایمردی می داشتیش چند ساعت پین همیچرا از جات بلند شد
 و مسواکیوان لیه به تن داشتن . و ی جمع اضافه شده بودن اونها هم لباس راحتین هم به ایو سنگ و کیونگ

 اب اتاق مشکل داره ؟یستم دوباره گفت : سیونگ چه خبره ؟ هینجادستشون بود . گفتم : اصل معلوم هست ا
یت گفت : هتل شما هتل ما هم هست .سارا از عصبانیو ک؟ هتل ما ینسارا گفت : خوب به ما چه . چرا اومد

 تر شد و گفت :ی جواب عصبانین گفت : اره . سارا از ایو ؟! هتل شما ! کی شده بود . گفت : چیخموهاش س
 تا باینجا ایایم همه راه رو بین هر روز ایست لزم نیگه دینجوری گفت : اینمگر جا قحط بود . جونگ م

 نگاه کردن . گفتم : خوب حالین . همه به سمت جونگ میه نظر مال کین . گفتم : اگردش یمگروه شما بر
 اب اتاقشون خرابیتم . سیدی سرخ شده بود گفت : مگه نفهمیت ؟ سارا که از عصبانیستادین اینجا ای چیبرا

 . اصل مگه ماتو یان اخرش است . محاله بزارم بیگه دین ما استفاده کنن . ایی خوان از دستشویاست . م
 . برن دفتر هتل به ما چه . نگاهش کردم و گفتم اروم باش بزارینجا موقع شب اومدن این که ایم کار هستیرتعم

ی گفت : میو . کی کردم و گفتم : خوب حال که چیونگ . رو به هی چه خبر است نفس بکش تا خفه نشدینمبب
 درستش کنن . گفت : اخه از اول همیان بی گی نمهتل یر . گفتم : خوب چرا به مدیم مسواک بزنیمخوا

 اتاق روین کردم و گفتم : خوب چرا ایو به کی داره . با تعجب نگاهی اب خرابیستم اتاق سین که ایدونستیمم
 اجارهی خراب بود به کسینکه طبقه بود تازه به خاطر این ای گفت : تنها اتاق خالین ؟ ! جونگ مینبرداشت

 و در روید نداره . منو کنار کشی ایده بود . گفت : حرف زدن با شما فایدهنداده بودن . سارا به مرز جنون رس
 . و به سمتیدی . فهمیرون بی ری خودت هم از اتاق میبست . رو به من کرد و گفت : در رو باز کرد

 سمت و اونین اه بی بلند و لخت مشکی رفت موهای راه می کردم . وقتیتختش رفت . از پشت سر نگاهش م
 وضع چکارین . مونده بودم با ایداد دستاش رو محکم کنا بدنش تکان میت رفت و از شدت عصبانیسمت م
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 سارا اتمام حجت کرده بود .یگه ها پشت در مونده بودن و از طرف دیچاره طرف اون بیه انجام بدم از یدبا
 اگر اون در رو بازی در بلند شد . سارا گفت : سند مرگت رو امضا کردی خواستم برم که دوباره صدایم
 . تو هم از اونا بدتر .یشه نمیشون . گفت : اونا اصل حرف حساب حالیگن می چینم . گفتم : حداقل بزار ببیکن

 گشادید سفیشرت تیه پاش بود و ی خاکستری شلوار ورزشیه بود . یستاده پشت در ایوندر رو باز کردم .ه
 بود . نا خود اگاه پشت در رفتم و با دستم موهامیستاده شلوارش کرده بود و ایب جویتنش بود . دستش رو ت

 ابی چند بطریه یشه شده؟ گفت : می انداختم و گفتم : دوباره چیون به هیرو صاف کردم و برگشتم . نگاه
 بشهیر که تعمفردا ! شونه هاشو بال انداخت و گفت : تا ین هم نداریدنی اب اشامیعنی ؟ گفتم : ینبهمون بد

ینجا راحتر بود حداقل اینجوری اونجا که بهتر بود . گفت : این نموندی قبلینه .گفتم : خوب چرا همون جا
 ؟یدین مینجوری . گفتم :پس جواب طرفدارهاتون رو ایستن تازه طرفدارها مون هم نیست از خبرنگار نیخبر

 صبریه ؟ گفتم : چند دقیدین اب می . حال به ما چند تا بطریم به استراحت داریاز نی ما هم گاهیگفت : نه ول
یگه دیز بود . گفتم : چیستاده ها رو گرفت . اما هنوز همون جا ای اب برگشتم . بطری تا بطر3کن . رفتم و با 

 . با نگاهمیر تکون داد و گفت : نه . شب بخی مونده ؟ سری ایگه دیزی ؟جواب نداد . گفتم : چیخوای هم میا
ی تر از ما بود . در رو بستم و برگشتم .سارا چپ چپ نگاهم میین رو دنبال کردم . اتاقشون دوتا پایرشمس

 ! سرمی دل نازکیزید تو هم شمر . گفت : به به چه یزید من ی؟ کربل راه بندازی خوای . میهکرد .گفتم : چ
 پسر خاله نشده بودن . اااا پسره باال حی برخورد کرده بودیرو تکون دادم . گفت : اگر از همون اول جد

 بود . بعد دستش رو به صورتی طبقه خالین ای اتاق توین تو چشمام نگاه کرد و گفت همییکمال پرو رو
 بگم کلکشونیی رضای ضربه زد . ادامه داد : اگر به اقای هوا تکون داد و به دشمن فرضی تویالی خیرشمش
 مرده هم معلومین . سارا گفت : اینجا رو اورده اینها جونت ایی رضاین خود همینکه . گفتم : مثل ایکنهرو م

ی .گفتم : بهتره بخوابیده می چه معنین گروه . اخه ای تویاردش بار میه . یزنه بار تو گوشش میه چشه ؟ یستن
 رو همسدت و جیکنم خودم خفت می حرف بزنینها گفته . اگر از فردا با ای . گفت : نه کیدهکه گاومون زائ

 هم جرات کرد اعتراض کنه .یی به راه خودش . اگر رضای خونه . از فردا هر کیفرستم می گونی تویزارمم
ی بینقدر هم بود ایه خوام بدونم اگر هانی سپرده . می ما رو دست کین من ببیال خوش خی بابا یچاره بیاخ
 . حرفش رو قطع کردم ویه شمر کیفهمیدی مونوقت کربل راه انداخته بود اینجا بود . نه به خدا الن ایالخ

ی . گفت : باشه . ولیزنی سره حرف میه که ی هستیام پیو هم بکش . مگه رادی نفسیه یگفتم : اگر وقت کرد
 که ازی . با شناختید و پشتش رو به من کرد و خوابید سرش کشی بود . ملفه رو رو یحرف من کامل جد

 کنم اما ذهنمیدا راه حل پیک خواستم ی بود . می جدیلی خیه بار قضین کنه . ای نمی شوخیدونستماون داشتم م
یجه نتین به ایت ذهنم بود . به خودم گفتم : معلوم هست چته . در نهای تویونهنگ کرده بود . فقط چهره ه

یدم بهتر بود . چراغ رو خاموش کردم و خوابینجوری که به حرف سارا عمل کنم ایدمرس

 )6( فصل 

 شدم .یر .گفتم : سیگه کردم . سارا گفت : چته . بخورش دی می بشقابم بود بازی که توی تکه نون تستبا
 دراورد و گفت : حالی ازمن ؟ چشم هامو تنگ کردم و گفتم : هردو . ادایا به من کرد و گفت : از غذا ینگاه

 شد . بلندیزولو می زد و روی ندارد . بعد با ته چاقو به قلبش ضربه ای ایده فای زندگین ایگه کار کنم ؟دیچ
 نرفته . خوبهیادت یدن به من انداخت و گفت : پس خندی همون حالت چشم هاشو باز کرد و نگاهی .تویدیمخند

یز می . از رویشه هم اجرا میش پرده دوم نمایدی . حال که خندی گرفته باشیمر الزایشدمکم کم داشتم نگران م
 دستشیع خواست ادامه بده که نگاهش به سمت روبرو افتاد و سری برد . با لبخند مبالبلند شد و دستش رو 

یم قایشت و گفتم : پرده دوم نمایدم کرد . خندیم که کنارمون بود قای اورد و خودش رو پشت گلدون گلیینرو پا
 وین جونگ ماختم . برگشتم و به پشت سرم نگاه اندیر از پشت سرمون گفت : صبح بخیکی ؟. یهموشک باز

 ؟ سارای گم کردیزی چیر به سارا انداخت و گفت : اون زی که کنجکاو شده بود نگاهیو بودن . کیستاده ایوک
ی . بعد نگاهی دست تکون دادی بلند شدیدم ؟ دی گفت : منتظر ما بودین اومد . جونگ میروناز پشت گلدون ب

 به تخم مرغ اپز سارایو . کی ما رو صدا کردی خوردنهایی انداخت و گفت : اها چون همه غذا ها رو تیزبه م
یراتم بلکه خدا از سر تقصیشم میم امام رضا مقیرم سفر مین به من کرد و گفت : بعد ایحمله کرد . سارا نگاه

 های از صندلیکی ین کرد و گفت : خوشمزه بود ؟ جونگ میو نکنه . بعد رو به کیه منو تنبینجوریبگذره و ا
 صبحونه بخورم . ساراینکه ای گفت :براین ؟ جونگ می نشستینجا و نشست . سارا گفت : چرا اید کشررو کنا

 راحتیلی که خیو صبحونه همه است کیز مین گفت : این خودت ؟ جونگ میز سر میریگفت : خوب چرا نم
 .سارا باینیم بشینجا ایتونیم پس میم که ما هم جزو گروه هستیی پروا کنار من نشسته بود گفت : از اونجایو ب

یه رو ترک کنه اما همون لحظه پاش به پایز گفتن نداشت . از جاش بلند شد که می برای حرفیو جواب کینا
 بود دستش رو رویده که تازه رسیونگ فضا رو پر کرد . هین خنده جونگ می کرد و افتاد . صدایر گیصندل
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 کرد و گفت : منی خالیونگ رو سر هیو کی سارا تلفیدی؟ که ندیببه سارا دراز کرد و گفت : بلند شو . اس
 مشخصینکه حرف رو زد با این به من کمک نکن . ایین از دره هم افتادم پایدی به کمک تو ندارم اگر دیازین

 با دندان لبش رو گاز گرفت .یستاد پاش ای روی از جاش بلند شد . وقتیپیچهبود از درد داره به خودش م
 بلند شدم و کنار سارایز حال حاضر نبود که ضعف نشون بده . از سر مین بوده اما با ای ضربه بددمعلوم بو

 درد داشت اما باینکه رفتن بود . سارا با ایسه بود . که هنوز مشغول رینقرار گرفتم. نگاهم به جونگ م
 کنم . تمام طولی خالیون کرد . پشت سرش را ه افتادم تا صحنه رو قبل از اومدن هیسرعت نور حرکت م

 زودتر از من به اتاقیلی گذشت . سارا خیر برخورد نکنم. خوشبختانه به خیون کردم که به هیراه دعا م
 تلفن رو سر جاش گذاشت و گفت : حتمای گوشیقه دستش بود . بعد از چند دقی تلفن توی بود و گوشیدهرس
 گفت :ی که بلند میشندیم زد .صداش رو میرون بدر رو برداشت و مثل فرفره از یلش است . وسای لبیتو

 کردم سارا منتظر مونده بود تای دلم ارزو می داستان امروز تموم بشه . توین اید . بایا رو بردار بیلتوسا
 برگشته بود . اروم در رو باز کردمیچه روبرو بشم . دوباره همون حس دلپیون با هیدم ترسی .میم رفتیباهم م
 شمردم و با نوک پا به سمتیمت راهرو نبود . فرصت رو غنی تویچکسی به راهرو انداختم . هیو نگاه

ی کردم . حس دزدی و به سمت اتاق اونها نگاه میدادماسانسور حرکت کردم .دکمه اسانسور رو تند تند فشار م
ینکه بشه . به محض ایر دستگیس کنه و هر لحظه است که توسط پلیرو داشتم که داره از صحنه جرم فرار م

ی به سمت راه پله میم به پشت سرم هم نگاه نکردم . مستقی منتظر اسانسور نشدم حتیگهدر اتاق اونها باز شد د
یین به پای دونستم چرا . وقتی خواستم فرارا کنم . اما خودم هم نمی کردم . می میکی . پله ها رو دوتا یدمدو

 بهیم زدم .مستقیرون تازه کنم .از در راه پله که بی تا نفسیستادم . چند لحظه ایزدم نفس نفس میدمپله ها رس
یخواستم نبود . نمی لبی کردم . سارا توی کردم و تند تند حرکت می نگاه میم حرکت کردم . مستقیسمت لب

 زدم . کنار اتوبوسیرون هم قابل قبول نبود . به سرعت از در هتل بیسک رین کوچکتریمنتظرش بمونم . حت
 ندارن .بهی مشغول صحبت بود از چهره هردوشون معلوم بود حال خوبیی رضایچشمم به سارا افتاد که با اقا

 به ضرر شمای . باشه . ماهم راضیشه گفت : حال که نمی میی رضایسمتشون رفتم . سارا داشت به اقا
ین ؟ سارا گفت : مگه ایه چی گفت : خوب پس بقیی رضای .اقایشینیم نمین اخر ماشیگه که . فقط دیستیمن

 بزنه که سارای حرفیخواست میی رضای کجا نشسته باشه . اقای داره کی دوتا در نداره خوب چه فرقینماش
 خوبین در قسمت اخر ماشی روزها براین نداره . تازه خدا رو شکر ایگه و گفت : دید حرف اون پریتو

 . اگریرسه هم مین صداتون تا اخر ماشیدین میح با اون ماسماسک هم توضی . تازه وقتین کردیدا پیکاربرد
 وید نشد و دست من رو کشیی رضای . و منتظر جواب اقاینیم بار نوبت ماست جلو بشین ایگه هم باشه دینوبت

 اول نشست و من هم کنار خودش نشوند .گفتم : معلوم هست چته ؟ بایف ردی صندلیسوار اتوبوس شد . رو
 از حال . گفت : اگرینم اون از صبح ایکنی مینجوری ای نگام کرد و گفت : چرا ؟ گفتم : چرا داریتعصبان

 .یام قدم هم دنبالت بیه ی نامردم اگر حتی بفرما . ولیرم گی نداره من جلوتو نمیبی عیچ هی با اونها باشیخوایم
ی و نشوندمش و گفتم : کیدم کشرو ینش برو . استیا بشم . از سر جاش بلند شد و گفت : بیر ازت دلگینکه ایاو 
 دادیه تکی ؟به صندلیکنی دعوا میی با رضای چرا داریگم .میخوری همه حرص مین ای چی بره . برایخوادم

 کهیی بعد اقایقه .چند دقینشستن خودشون می و سر جایشدن گروه کم کم سوار مییو گفت : ولش کن . اعضا
ی اومد جلوی به نظر می بودم . ادم ساکتیده دی لبی رو تونعضو گروه بود سوار اتوبوس شد . قبل او

یستاد ما ای . کنار صندلیزد داشت .به خاطر بال اومدن از پله ها نفس نفس می بود و شکم بزرگیموهاش خال
 به اون انداخت و گفت : بله ؟ اون دوباره گفت : عرضی من است . سارا نگاهی جاینجا ایدو گفت : ببخش

ین من از اول سفر همی .اون اقا گفت : ولیدم ندی نشستم اسمی من است . سارا گفت : وقتی جاینجاکردم ا
 اداخت و گفت :ین به اخر ماشی . اون اقا نگاهینین بشیگه دی جایه نشسته بودم . سارا گفت : خوب حال ینجاا

ید هم براتون مفی رویاده پیکم . ینین بشین . اخر ماشی پر شده . سارا گفت : خوب که چین تا نصفه ماشیول
 حرکتین انداخت و به سمت اخر ماشیین سرش رو پایچاره کرد . بی رو سر اون خالیتشاست . سارا عصبان

ی انداخت خانومی پشتی به صندلی . سارا برگشت و نگاهیشد میده از پشت سرمون شنی خنده ایکرد . صدا
 شمای به اون خانوم کرد و گفت : برای . سارا روید خندی مودنشسته بود وبه حرف سارا که به اون اقا زده ب

 به سارا کرد و گفت : وا . سارا بلفاصلهی . خانومه نگاهیه اونورتر خالیف .دو ردین تجربه کنیستهم بد ن
 مگه بایدی میر داد .اروم کنار گوشش گفتم :چرا به مردم گیه تکیجواب داد : وال . و برگشته و به صندل

 ازدست تو است . لپاش ازیکشم می ساکت که هرچیکی به من کرد و گفت : تو ی . نگاهی هم دعوا دارهااون
 کنه ازی به دستور من توجهینکه خواستم به پشت سرم نگاه کنم اما چشمم بدون ای سرخ شده بود نمیتعصبان

 به ما انداختی شد نگاهسوار ینکه به محض ایی رضای گشت . اقای اتوبوس به دنبال چهره اشنا مینه ایاتو
 سرگرم کرده بود . با خودم گفتم : حال رو درین نگفت . سارا هم خودش رو با دوربیچی تکون داد اما هیسر
یدم سارا رو شنی . صدای کار ها فرار کنیت جناین عیتونی .تا اخر سفر که نمی کار کنی چیخوای بعدا میرفت

یی رضای .. اقایستاد و بزرگ ایمی ساختمون قدیه ی. اتوبوس جلومکه گفت : سفر نامه پت و مت روز هفت
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 به مای .بعد نگاهین شیداه . دنبال من از اتوبوس پیرین نگیلم است . لطفا فیلند تایخی موزه تارینجاگفت : ا
 باشم . قدم ها مویی رضای نفر پشت سر اقا یقا کردم دقی می هم از گروه جدا نشه . سعیانداخت و گفت : کس

 کهیدونستم برام روشن نبود اما میلش گم کنم . دلی شلوغی داشتم خودم رو توی کرده بودم . سعیمبا اون تنظ
یرفت میی رضای موند و هر جا که اقای گروه می شلوغی کار رو انجا بدم . سارا هم مثل من بود و توین ایدبا

ی شدم. صدای رد می ایشه شی کنار قفسه هاز کردم و به سرعت ای به اطراف نمی. دنبالش بود .اصل نگاه
 که به زبونیشدم می متوجه اعدادیگفت که می کلماتین از بی برام نامفهوم بود و هر از چند گاهیی رضایاقا
 گربهیه صبحونه ی جایکردم داشتم . احساس میچه چه جورش بود . عرق کرده بودم و دلپیگه دین اورد . ایم

 . دستام کهیاد بیرون تا بیکنه انتقام اون گربه داره شکمم رو با پنجه هاش پاره مایرو قورت دادم و حال بر
 باشم از جامیده جن دینکه . مثل ایعرق کرده بود رو با لباسم خشک کردم . سارا نگاهم کرد و گفت : خوب

ی از توی ابیشه . گفتم :گرمم است . شیده . رنگت هم پری ؟ عرق کردی خوبیگم ؟ گفت : می و گفتم :چیدمپر
 اب بخورمیتونستم اب رو از دستش گرفتم . اما نمیشهکوله اش در اورد و به من داد و گفت : بخور . خنکه . ش

 گذاشتم . سارا از من جدا شد ویفم کی اب رو تو یشه کردم . شی میدا حالت تهوع پیخوردم.با هر قولوپ که م
 کرد . اخر سر هم اون اقای که صبح بحث کرده بود صحبت مییبه سمت مقابل ما رفت . داشت با همون اقا

 است چرا زبون ماریشک تکون داد و لبخند زد . سارا به سمت من برگشت .گفتم :تو که دلت گنجیسر
ی موجود افسانه این . مشغول بحث در مورد ای موجود افسانه ایه یشه . میبی و گفت :عجب ترکید ؟ خندیدار
 .یدم بگم اونها رو ندینکه ایا از اونجا فرار کنم . یخواستم سنگ به سمت ما اومدن . میونگ و یون که هیمبود

یره خیین دستم فشردم و به پای رو تویفم ما قرار گرفته بودن . بند کی شده بود .درست روبرویر دیگهاما د
 که از صبح داشتم بهی ایچه فرمان حرکت است . حالت تهوع و دلپیدن بودم که منتظر شنیشدم . مثل دونده ا

 صبحونهی گفت : سلم . برایون بود . حال اظطراب و ترس و ضعف هم بهش اضافه شده بود . هیدهاوج رس
ی بودی صبر کردیگه دیکم اگر ی اومدیین از پله ها پایدم . صبح دین هم جلو نشسته بودین. تو ماشیدمتونند

 نگاهیین ذهنم گم شده بود . به زحمت گفتم :عجله داشتم . همونطور که به پای . کلمات تویرسیدیبه اسانسور م
یی رضای اقاینکه انداختم . گفتم : مثل ایی رضای به سمت اقای فرار بودم . نگاهی برای کردم به فکر راهیم

 چندیستادم رفتم . و کنارش ایی رضای منتظر بمونم از جمع جدا شدم و به سمت اقاینکهکارم داره . و بدون ا
 بودی کردم . تمام حواسم به سمتی اون توجه نمی اما اصل به جواب هایدم در مورد موزه پرسیتا سوال الک

 شده بود و بهی هم دوباره جدیون هی . حتید رسی به نظر می جدیلی بودن. سارا خیستادهکه سارا با پسر ها ا
 سنگ به سمتیونگ تکون داد و از سارا جدا شد و با ی سریقه داد . بعد از چند دقی سارا گوش میحرفها

 جلوش رویون که هیاد به سمت اون بیخواست گشت . می که به دنبال سارا مین سالن رفت . جونگ میگهد
 شد که من رو تنها گذاشته بود . سارا گفت :ی می ایقه چند دقیه یی رضای بود اقایدهگرفت . سارا به من رس

 ؟ گفتم : خودتی ؟گفت : به کی گفتی : بهش چیدم رو بدم پرسجوابش ینکه کارت داشت ؟ بدون ای چییرضا
 .ین .فقط بهش گفتم شما ها معروف هستیچی ؟ گفت : هی .گفت : حرف حساب . گفتم : چه حرف حسابیدونیم

 از ما بایکی .اگر یگیره طرفدار دنبالتون است و داره ازتون عکس میه یا خبرنگاریا عکاس یهدم به ساعت 
 کهیم بسازن نه ما دوست داریعه براتون شاین .نه شما دوست داری بزاره چینترنت ای و تویره بگکسشما ع

 ؟ی بهش گفتینجوری .گفتم : همیم به کار هم نداشته باشی پخش بشه پس بهتر است کارینترنت ایعکسمون تو
 خواستم جوابش رو بدمی شده بودم . می بگم . از دست سارا عصبانی ایگهگفت : اره .مگه قرار بود جور د

 بود که اون رو تنها بزارم و برم . از موزهین اومد ای که از دستم بر می گفتن نداشتم تنها کاری برایاما حرف
 خواستم و از صبح تا حال خودم از دستی رو مین . منم هم همیشدم ناراحت مید زدم . اصل چرا بایرونب

 بود .یدی .رگبار شدید باری موزه بارون میرون شدم . بی می عصبانایداونها فرار کرده بودم پس حال چرا ب
ید باری که می ید دارن چون اصل نگران اون بارون شدی وضع امادگین ای اومد برا یمردم به نظر م

ین ماشی به درون اتوبوس انداختم . راننده توی بسته بود . نگاهین در ماشی . ولیدمنبودن. به سمت اتوبوس دو
 نبود .گفتم : به درک .ی از راننده خبری کجا رفته ؟به اطرافم نگاه کردم ولیگه دیکی ین . با خودم گفتم : انبود

 تاید طول کشی ساعتیم نیبا .تقریستادم منتظر راننده این کارش. همون جا کنار ماشی شدم رفت پیس خیگهد
 کردن بردارد.یه هم قصد نداشت دست از گرن و اسموید باری میز ریک شد . باران یداراننده سر و کلش پ

 رو باز کرد . بلفاصلهین شده بودم و در ماشیده موش اب کشین من انداخت که عی به سر تا پایراننده نگاه
 شدهی حرفها بود مثل کسین من بدتر از ایت وضعی دستمال بهم داد . ولیه بودم . اون یس خیسسوار شدم .خ

 ساعت بعد سارا و1 بودم . ی . هنوز عصبانیچکید باشه . از نوک موهام اب ماده حوض اب افتیبودم که تو
 به منی گروه برگشتن . بارون نم نم شده بود . با خودم گفتم : اسمون هم با ما سر جنگ داره . سارا نگاهیهبق

 موزه . بعدی گفت : توی؟ اومدیر دینقدر که ای! گفتم : کجا بودی؟ شدیس خینقدر که ایکردو گفت : کجا بود
ی راهرو هایساعت تمام تو1 . یفتی که پس نی گرفتیش کرد و گفت: خوبه . دست پیچپ چپ به من نگاه

 بارون موندم .گفت : بارون! کدومی ؟ گفتم : توی شدیده موش اب کشین گشتم .حال چرا عیموزه دنبالت م
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 فرمایف تشری جنابعالینکه که قبل از ایگم مرو ی .اون شرشر بارونیر ؟گفتم : نخیگی نم نم رو مینبارون؟! ا
ی به من کرد و گفت : الن فصل بارون های بال اومد و نگاهین ماشی از پله هایی رضای بود . اقایبش

 به من کرد و گفت : خوب چرای ساعت . با تعجب نگاهیم ؟ گفتم : نی است . مگه چقدر منتظر موندیموسم
 فرار من اخر اتوبوس نشسته بود .یل گفتم . دلی . داشتم دروغ میاد ؟ گفتم : از موزه خوشم نمیتو موزه نموند

 افتادمی حال مین با فکر کردن به اون به ایا اون و یدن فکر دوباره همون دلهره به سراغم اومد .چرا با دینبا ا
 کردی منو خشک می زد . سارا کنارم نشسته بود و تند تند موهای ذهنم چرخ می بود که مرتب توی سوالین. ا

یدونستم . می بشم چیض اگر مرینکه ایا . چرا برنگشتم داخل موزه و یستادم بارون ایر که چرا زیزدو غر م
 بود که داشتم . مشکل کجا ست ؟ به محض برگشتنی اون لحظه تمام حواس من به سوالینگران است اما تو

یدن تخت ولو شدم . سارا با دی و با همون لباسها رو رگشتم راست به اتاقمون بیهبه هتل منتظر سارا نموندم 
ی حرکتی مامانت تو رو دست من سپرده . وقتی گفت : پاشو لباستو عوض کن . نا سلمتیت اون وضعیمن تو

 جان بلندیوار کرد و گفت : دیوار به من زد و گفت : با توهستم ها .بعد رو به دی با دستش ضربه ایداز من ند
ی گفت : باشه .ولید دینجوری اوضاع رو ای نداشت . سارا وقتی ایده رو عوض کن . باز هم فاتشو لباس

 بدم ضربه دوم هم نثارمی صورتم خورد تا اومدم جا خالی توی . ضربه محکمی باشه خودت شروع کردیادت
 گزارشگریک مثل کرد. ی اماده می ضربات بعدی بود و خودش رو برایستاده سرم ایشد .سارا با بالش بال

 کهیم باشیدوار امیم تونی است . پس میی دست و پای سارا ادم بیف شروع به گزارش کرد و گفت : حریخبر
ی ضربه سوم رو از سارا . ضربه سوم تویم که داشته باشیریم . میشه از ان کشور ما میامسال جام قهرمان

 .ی صورتم کنار زدم و گفتم : خودت خواستوی خنده سارا بلند شد .موهام رو از ریسرم فرود اومد .صدا
 ادامه داد . بالشتم رو برداشتم و محک به پاشیدنش است . و به خندین نبودن مسئله ایاسارا گفت : بودن 

ی که سعی بود تا سارا دعوت به مبارزه رو قبول کنه .رو کرد به من و در حالی حرکت کافینضربه زدم .هم
 . من هم در جواب گفتم : هرگزیدی پلی گفت : اماده مرگ شو ایره رو به خودش بگیه شوالیه کرد ژست یم

یم زدی و نفس نفس میم تخت ولو شده بودی بعد هردو رویهمرگ بهتر است از زانو زدن در برابر تو . چند دق
 رو کند کنهیدنش نفس کشیتم داشت ری که سعی .سارا در حالیم رو له کرده بودیگر همدی. با بالش حساب

 که پولشیدونم . اما میدونم ؟ گفتم : نمیاد دوتا بالش چند درمیمه به جنازه بالش ها انداخت و گفت : جرینگاه
 . گفت :ی ! گفتم : تو اول شروع کردی حساب کردن تکی .گفت :چرا من . خوردن دسته جمعی بدیدرو تو با

 بگم من برنده شدم . به سمت بالش ها رفت ووحال که قرار است من پولش رو بدم لاقل بزار دلم خنک شه 
ی . موقع ناهار تویروزی به من زد و گفت : پیگه ضربه دیه رو برداشت و به سمت من اومد و یکی

 همی به صورت اتفاقیخواستم نمی باشم . حتید دی خواستم توی خلوت رو انتخاب کردم .نمی جایهرستوران 
 بازار بهی بعد از ظهر هم توی بره .حتیش منوال پین تا اخر سفر به همع بودم اوضایدوار .امینماونها رو بب

 کمتر بود .ینم اونها رو ببینکه احتمال اینجوری گم کنم .ایت جمعین رفتم تا خودم رو بی شلوغ میقسمت ها
 بود کهحلی تنها راه ین ایت اون موقعی اما تویدونستم ادامه داشته باشه جوابش را نمیخواست می تا کی بازینا

یجه کرد و سرگی کردم . بدنم درد می می شدم .حساس خستگیدرا از خواب بی . > صبح وقتیرسیدبه ذهنم م
 استیشب کرد. گفتم : مال دی نگاهم می کردم .سارا با نگرانی بود و احساس سرما میدهداشتم . رنگم پر

 به من کرد و گفت : کوالی . نگاهیزاشتی صدا خفه کن میه تو بخوابم .بچه ینتونستم از دست خر خر ها
ی مارمولک . وقتی . جانورشناسینه و گفتم : پس برنامه امروز ایدم نه من . خندی تویکنه که خرخر میاون

 دور گرفته بودی از باغ وحش .سارا که حسابید . بازدیم تازه متوجه برنامه اون روز شدیمسوار اتوبوس شد
 داره اخهیلندی با کلغ تای چه فرقیرانی داره . مگه کلغ ایدنی دی خوام بدونم باغ وحش هم جایگفت : اخه م

 باشهیدنی دید هم باینجا . گفتم : باغ وحش ایی جاین همچیه ی . تئاتریشی سالن نمایبردن. خوب ما رو م
 .گفتم :یدن میشش نمایا خروس دنین محل تری به عنوان بینجا شما رو اوردن ایه.گفت : اره مثل خروس همسا

 و گفت : حقشید کردم .خندیسش کار کردم ؟ گفت : نه . گفتم : خی بار قبل از اومدن باهاش چین اخریدنیم
ی به پا کرد .سارا بلند بلند می مون مچم رو گرفت و چه الم شنگه ایه همسایدونی . می هم بخندیدبود گفتم : با

یتون گرده . بگمونم اون روز همسایشه به محل جرم برمی همی . گفت : خوب بار اولت که نبود . جانیدخند
 نه هلمزیا گجت یا مارپل یتون همسایل پسوند فامی ول کرده بوده . راستیاط خروس رو تو حیریواسه مچ گ

 چاه نرم.گفت : به من چهی با طناب تو تویگه حرف منم خندم گرفت . گفتم : من باشم که دیننداره . با گفتن ا
ی شدیس خیروز اهش دامنت رو گرفت دی نگرفتیت حللیه اومدنه از خروس همسایگم . ماریتو عرضه ند

 ببر بلکه حللت کنه . بای براش سوغاتیلندی ارزن خوب تایه از اقا خروسه هم که شده یی دلجویحال برا
یبم جی رو توستم دیکردم شدم . احساس سرما میداه پین از ماشی جمله از خنده روده بر شدم . وقتینگفتن ا

یین پای کجا سرت رو انداختی رفت . گفتم : اهایفرو کردم و پشت سر سارا راه افتادم . سارا تند تند م
 ننه.گفتم : بر جلوی خوای . واکر میای میواش خوام بخش هشتم سفرنامه رو پر کنم .چقدر ی ؟گفت : میریم

 منی احساس خستگیم رفتی که جلوتر می چهر برنده است.ی کیبینی بچه شوفر . اخرش میرگازش رو بگ
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یمیرم می سوخت .به سارا گفتم : من خسته شدم . دارم از خواب می شد .سرم داغ شده بود و گلوم می میشترب
یدم دختر خوب . خودم رو عقب کشین . افری بوس بده به مامانیه یزه ؟پس من برنده . حال جایگفت : کم اورد

 اولین حسیر که امی کار ها رو کردین جا هم ! همین بابا ای. گفت : ای لی قاقا لاول ی مامانیرو گفتم : نخ
 :یخوای؟گفتم می . حال چیی همه بچه ها توی بد رفتاری . معلوم شد الگویکنه بعد سلم میکنهنگاه دستم م

یلم . گفت : دهه فینم ببنم بعدا بزار تا میر بگیلم فیدی که دیونی بخوابم تو هم از هر حین تو ماشیرم من میچیه
یری؟ نگیلم پارک فیک ژوراسین از ایست نیف .گفتم : حی اوردیر بود . مگه نوکر گیلبرگبردار بابات اسپ

ینجا ایگم می معرفت اه . راستی و خلص . ای ها بکنیناسور خوراک دایخوای دفعه بگو ما رو میهگفت : پس 
ی .بچه هایفت. گفتم : برو تروبچه با هم قد خودت دربباشه زحمت بازار مشترک نی بیفروشنمعرفت هم م

 بهی رفت .برگشت و نگاهی داشت می به مول . وقتیم چاکری لوتیول.گفت : ایشناسن گذر همه من رو میرز
 . گفت :یبره هم خوابم میی کار من بدون للی چیای بی خوای . گفتم : میاممن انداخت و گفت : منم باهات م

یه برات فقط یی نره . گفت : اگر رضایادت یناسورها رفت.گفتم : دای کردینز پاپی ما رو هم ماریگهباشه د
 زحمت به خانوادم بگوی تلش کردم . فقط بی لحظه در راه دوستین اورد بدون که من تا اخری خونیندورب

 از گروه جایگه : برو دم و گفتیدم پاک کردن اشک رو دراورد .بلند خندی دوستشون دارم . بعد هم ادایلیخ
ی . اونوقت مامورهای هم گم بشینجا مونده که این است . گفتم :همیشگی که عادت همین . گفت : به ایموند

 با سند منگوله داریک دوست فابریک کنن به عنوان تنها نمونه از ی ولت نمیگه دیرنتباغ وحش اگر بگ
 که روشیار تابلو هم بیه ی دوست بزنین به اسری یه ی اومدی زحمت وقتی دارن.گفت : پس بینگهت م

 حرف رو زد وین اجتناب شود .ایلندی تای از دادن غذایخوره میرانی ای دوست فقط غذایننوشته شده باشه . ا
ینکه سارا بودم با لبخند براش دست تکون دادم .به محض ایدرس لحظه که در دین و رفت . تا اخریدخند

یه سرم ی بود که توین داشتم . مثل ایجه که کنارش بودم ولو شدم . سرگیمکتی نویمطمئن شدم سارا رفته ر
 جانانهی سرمایه . مطمئن بودم که یکرد سوخت و گوشم وزوز می راه انداخته باشن . گلوم میکارگاه اهنگر

 نرفته باشه .خوشبختانهیی بار راننده جاین کردم که ایخوردم . به زور خودم رو به اتوبوس رسوندم دعا م
 رو باز کرد . سوار شدم. سر جام نشستم . چشمم روین من در ماشیدن بار راننده همون جا مونده بود با دینا

 که حالم خوبیدونستم خنک بود و من از داخل مثل کوره بودم .میشه دادم . شیه تکیشهبستم و سرم رو به ش
 مونه .دلمی هتل بمونم سارا هم با من می توبخوام دونستم اگر ی بودم اما میده رو از صبح فهمین ایستن

یشونیم پی روی شد . دستی اون هم به خاطر من گردش رو از دست بده .سرم داشت منفجر میخواستنم
 . چشمم رو بازیومد نی . صدای برگشتی چی چشمم رو بازکنم گفتم .سارا براینکهاحساس کردم .بدون ا

 همیشگی .گنگ شده بودم همون ترس همیرسید تکرارکنم .خون به مغزم نمهکردم . نتونستم جمله ام رو دوبار
 کرد خودم روی من نشسته بود و نگاهم می کناری صندلی رویون ام اضافه شده بود . هیگه دیبه حالت ها

ت ندادم و نگاهم رو به کفشم دوختم . ادامه داد : از صبح معلوم بود حالی .جوابی . گفت : تب داریدمعقب کش
 گفتم: خوبم . بلند شدم تایشنیدم خودم هم نمی که حتیی ؟به زور با صداید .چطور دوستت نفهمیستخوب ن

 روی تعادلم رو از دست دادم دسته صندلی فرار کنم . ولیت حداقل از اون موقعیا رو عوض کنم .یصندل
یست نیازی . گفتم : نه . نیره بگو افتادن من ری شده بود تا جلویز خیم نیونگرفتم تا تعادلم رو حفظ کنم .ه

 مشغولیون دادم .هیه تکی نشستم و سرم رو به صندلی هون صندلی همون جا بمون . دوباره رویتونمخودم م
یست نیازی هتل .گفتم : نیگردونم برت میاد مین بود . رو کرد به من و گفت : الن ماشیشحرف زدن با گوش

 ؟ جوابش رو ندادم . اون هم ادامهیستی بلد نی ایگه حرف دیست نیازیمن خوبم . گفت : جز کلمه خوبم و ن
ین بوق ماشی دادم و چشم رو بستم . با صدایه کردم . سرم رو به پنجره تکی نگاهش رو حس مینینداد . سنگ

 بگم خوبمیخواستم منتظر است . مین بود گفت: بلند شو . ماشیستاده من ای روبرویونچشمم رو باز کردم . ه
 امرانه دستور داد بلندیلی . و خیست حالت خوب نینکه هست و هم ایاز کرد و گفت : هم نی دستیش اون پاما

 کنم . از چهرهی به زور بلندت میام خودم میا یشی بلند میا کردم . گفت : یشو . تکون نخوردم . نگاهش م
 تونستم با خودم هم لج کنم حال سرما جاشی نمی کنه . از طرفی نمی و لحن کلمش معلوم بود که شوخیجد

 رو باز کرد وین در ماشیون از سر جام بلند شدم و دنبالش را ه افتادم . هیلی میرو به گرما داده بود . با ب
 کار کنم امای چینه سوار شدم . با خودم فکر کردم اگر الن خودش هم عقب بشید . با تردیستادخودش کنار ا

 حرکتش خوشم اومد حداقل حد و مرزها روین نشست . از ایی جلوی صندلیاون در رو بست و خودش رو
یدید اتوبوس نمی و من رو تویگشت برمی انداختم و به چهره سارا وقتیرون به بی .. از پنجره نگاهیشناختم

از.یشه من کجام .نگران میدونه گفتم : سارا نمیون شد .سرم رو برگردوندم و به هیفکر کردم .حتما نگران م
یره خیرون گن .دوباره به بی اتوبوس بچه ها بهش می برگشت توی به من کرد و گفت : وقتی نگاهینه ایتو

 بهش فکرکنم .در واقعیخواست اما دلم نمیه ماجرا چین ایدن عکس العمل سارا رو بعد از شنیتونستمشده ام . نم
یون چند روزه)) وجود هی سارا ((فرار های داد .حرفهای اجازه رو نمین سرم هم ای دنگ دنگ تویصدا

 کرد. چشم هاموی صدام میون بود و هیستاده این همه رو فراموش کردم و چشمم رو بستم . ماشین ماشیتو
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 به منی ؟ دستش رو به سمت من دراز کرد . گفتم : خوبم .نگاهی بشیاده پی تونی .میدیمباز کردم و گفت : رس
 . وارد اتاقید طول کشیقه دق10 اتاقم ی ایقه چند دقیر شدم . مسیاده پین. از ماشیدکرد و خودش رو عقب کش

 خواستم مخالفت کنم اما توانی مونم . می میاد دوستت بی پشت سرم وارد اتاق شد . گفت : تا وقتیونشدم ه
یشونیم پی حوله رو روی خنکیدم شنی اب رو میر شی . صدایدم تخت دراز کشی کا ر رو نداشتم . روینا

 نگویچی کنار تخت من نشسته بود گفتم : برو . گفت : هی صندلی رویون کردم چشمم رو باز کردم .هسح
 نگفت .اما از سر جاش هم تکون نخورد . گفتم : لطفا .یزی .چی الن برین خوام همیفقط بخواب .گفتم : م

ی الن برو. جوابین : همگفتم . سرم رو به علمت مخالفت تکون دادم و یاد که دوستت بیگفت : فقط تا موقع
یمی ؟جواب ندادم . دوباره همون حس قدیکنینداد . بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد : چرا از من فرار م

 به اونی . ناگهان گفت : نکنه به خاطر همسرت است. با تعجب نگاهیبرگشته بود و همون سوال تکرار
 شده بود . سرم رویره چشمم خی تویم . مستقمسرت ؟گفت : هی ؟! به خاطر کیانداختم و گفتم : ک

ی . می کنی حضور من هم حس نمینجوری بعد فعل بخواب ای فرارا باشه براین ایلبرگردوندم . ادامه داد : دل
 . فقطیت اون موقعی بودم تا تویوتین گیر دادم اون لحظه زی میح نگاهش فرار کنم . ترجیرخواستم از ز

ین ای خوام توی ! نمیون گفت : مدیت باشم . نگاهم کرد و با عصبانیون مدی کسبهگفتم : عادت ندارم 
 بای بدیح دوستت توضی تا برای داریاز نیت موضوع حرف بزنم . استراحت کن . به انرژین راجب ایتوضع

 .د شی ها اروم نمی راحتین گفت . سارا به ای . راست میست ها هم نی راحتین . مطمئنا به ای برگشتیک
 سرمی چشمم رو باز کردم سارا بالی . وقتید چشمم دوی خواب توی بعد گرمیقهچشمم رو بستم و چند دق

 نبود . سارا گفت :یون از هی انداختم خبری کرد به اطراف نگاهی به من نگاه مینشسته بود و با نگران
. تویمارستان بیبردمت کولم و مروی نداختمت ی می نشده بودیدار بیگه دیقه دق10 اگر تا ی شدیداربالخره ب

 حالم بد باشه . گفت : اره جون خودت .ینقدر ایکردم ؟ گفتم : فکر نمیبت مصیکه حالت بد بود چرا به من نگفت
 : ساعتیدم . جوابش رو ندادم در عوض پرسیم بودیبه که ما غرینجاست مسئله ای ولیدونستی هم خوب میلخ

 .یار . گفتم : اسم غذا رو نی بخوریزی چیه ید .بای تب داشتیش ساعت پ3 شب است تا 10چند است ؟ گفت : 
 من وی جلوید پریو که اومدم سوار شم کین بکشمت . همچیخوام اومد میادم ؟ گفت : حال که ی برگشتی کیتو

باید گفت که فکرکردم ین ؟ گفت : در مورد دوستت است همچی چی . گفتم : برایای با ما بیع سریدگفت : با
ی ؟ گفت : چه توقعی با اونها برگشتیعنی . گفتم : یدن مینجوریجنازت رو بفرستم خونه .اخه ادم خبر بد رو ا

 :یدم سرم بمونن که . پرسی هتل و بالیارن که ما رو بیم ندارید و اسب سفیه ها شوالی . ما که مثل بعضیداشت
 و گفتید . بعد خندیگه دیارو ین بود ایری . عجب گیرون بره به زور انداختمش بیخواست رفت : گفت : نمیک

 به شوهرت خبر ندمیگه و گفت : بهم مید بار بلندتر خندین گفت ؟ گفتم : نه . ای چین جونگ میدونی: م
یگه کشور دیه ی نگرانش کنم . بنده خدا توی چی ؟ گفت : نه برای و گفتم : حال بهش گفتیدمنگرانش کنم . خند

 بود کهی چه حرفین .اخه ای کنی کار می چین . گفتم :ببیدیم بار هردو خندین . ایاد بر متش از دسیچه کار
 تو کار خودت رویاد کنه . به نظر می هم می تو فرقی .چشمش رو چپ کرد و گفت: مگه برایزد

 هم کهابقی خودش زنگ زده . میا فرستاده یغام نگران است . از صبح تا حال ده بار پی بد جوریچاره .بیکرد
 چپی : خوب کوچه علیزنی؟گفت حرف می .گفتم : راجب کیدن جورش رو کشیه روش نشد بپرسه بقیگهد

 ؟گفتمیم اون دار و دسته داری تویه .مگه چندتا شوالیزنم دارم حرف می راجب کیدونی .خودت می گرفتیادرو 
 ؟یم خوری میرینی شی حال کخوب .یزنی صدا میک به اسم کوچیگه است ؟!گفت : به به دیون: منظورت ه
ی همه تئاتر نمین ایگه . دیگفتی زودتر مین تنها باشیخواستی بهونه بود . خوب میه هم یضیتکلک نکه مر

 ؟گفت : خدا ازیکنی سر هم میه چرت و پرت ها چین حالت بد است . ایلی تو خینکهخواست . گفتم : مثل ا
ی هل میبنی رو میارو ین . هربار اینم بی نمیچی جز علف هفندم گوسیدلت بشنوه .نه از زبونت . فکر کرد

 گرم است .یونجه و سرمون به یم رو نداریزها چین ایدن . ما هم که اصل شعور فهمیشی رنگ به رنگ میکن
 هم مونده که خبر دار نشده باشه . فقط خواجه حافظ مونده بود که اون بنده خدا همی رفتار تو کسیناخر با ا

 چقدر سر به سرشیه موضوع بقین سر ای موضوع اشاره کرده . اگر بدونین به ایم مستقیر غزل هاش غیتو
یه برم ی . ولیدیم خورده .ادامه داد : باشه .ما که اصل نفهمیی جایه مطمئن شدم سرت یگه. گفتم : دیزارنم

 شروع به حرفیقه دقچند رو برداشت و بعد ی پشت در چادر بزنه .گوشیومدهزنگ بهش بزنم تا خودش ن
 . الویست نیازی سکوت ادامه داد نه اصل نیق شده .تب هم نداره . بعد از چند دقیدارزدن کرد و گفت : بله ب

 بده . مجنون تو راهه .هنوزی انداخت و اون رو سر جاش گذاشت و گفت :مژد گونی به گوشیالو . بعد نگاه
 در بلند شد .سارا گفت : عجب حلل زاده هم هست . بلند شد و به سمت دریحرفش تموم نشده بود که صدا

 به من انداخت .از سر جام بلندی بدون اجازه وارد اتاق شد . نگاهیون در رو باز کرد هینکهرفت .به محض ا
 اورد .ی من رو در می بود و ادایستاده ایون کردم با دستم موهام رو صاف کنم .سارا پشت سر هیشدم و سع
 نشد به سمت سارایرش دست گیزی چی فهم کرد بعد وقتی به من نگاهیون . هیدن به خنددمشروع کر

 خند ام روی کردم جلوی هم کرده بود.سعی کرد و اخم هاشو توی نگاه میون به هی جدیلیبرگشت . سارا خ
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ی سارا نگاهه بی با نگرانیون کرد . اخر سر هی . سارا دوباره شروع میگشت برمیون اما هر بار که هیرمبگ
یار یدن ادامه داد : ذوق دی حالش خوبه ؟ سارا گفت : اره حالش خوبه بعد به فارسیکرد و گفت : مطمئن

یه یاد گفتم : خوبم فقط یون . به هیرم خندم رو بگی حرف سارا باعث شد جلوین شب فراق . ایاناست . پا
 .یخندی که میبینم زد و گفت : خوشحالم می لبخندعد و گفت : نگران شدم . بید کشی نفسیون افتادم . هیمسئله ا

 اجازه وارد اتاق شدن . سارا دری پسر ها بیه در بلند شد . سار به سمت در رفت و در رو باز کرد .بقیصدا
یم گری گفت : دفعه بعد اجازه مین . جونگ مین گرفتیرو پشت سرشون بست و گفت : بد نبود اگر اجازه هم م

یون به هی چشمیر و برگشت زیزاشتی دستمون می کشته روی . داشتی. بعد رو به من کرد و گفت : حال خوب
 .یم است که همه نگرانت بودین زد و گفت : منظورش این به جونگ می لگدیونگنگاه کرد . همون موقع ه

 خوب ما هم بای اگر زودتر گفته بودی نداشت .ولیبی گفت :نه عینگفتم : متاسفم که نگرانتون کردم . جونگ م
ی نگاهیونگ کرد . هی بود بهش نگاه میستاده این بد بود . سارا پشت سر جونگ میی هتل تنهایگشتیمشما بر م

 اومد. سارای بر نمی از دستش کاریی تنهایون افتاد هی می انداخت و گفت : خوب اگر اتفاقینبه جونگ م
 به سارا انداخت وی نگاهیطنت با شین ؟جونگ مبده انجام ید کار بای چیدونست شما مین بیگفت : مثل کس

ی نتونستی بودیض که مری پس چرا اون سری .سارا گفت : خوب تو که انقدر واردیدونستمگفت : اره من م
 اومد استعداد پنهانیفم کار رو انجام بدم اما حین خواستم ای گفت : خوب مین ؟ جونگ میخودت رو درمان کن

 و گفتم : منیدم گرفت . به ناچار وسط حرفشون پری اون دونفر داشت بال محثشما کشف نشه . جر و ب
یون به هی حرف من باعث شد تا اون دوتا به اون بحث خاتمه بدن . نگاهین استراحت کنم . ایدخسته ام . با

 جبرانی برایزی .برگشت و به من نگاه کرد و گفت : چیکنم امروز متاسفم جبران میانداختم و گفتم : برا
ید هست که بایزی چیه گفت : نه چرا ین . جونگ میم جبران کنه اون ما هستید بایوجود نداره . اگر کس

ین . سارا گفت : از چه بابت ؟! جونگ میشیم حساب می بینجوری این شام به ما بدهکاریهجبران بشه . شما 
 ؟ تو اصل روح همی روحیب ؟! اسی که امروز به ما زده شد . سارا گفت : چی روحیبجواب داد : بابت اس

 بود . من روح بزرگی به سارا انداخت و گفت : منظورت چی نگاهین برسه ؟ جونگ میب که بهش اسیدرا
 . سارا گفت : اصلیشناسی که تو منو نمینجاست دونن . مشکل ای موضع رو مین گروه هستم . همه اینا
 روین جونگ میون .دوباره جر و بحث شروع شده بود . هاست که تو رو بشناسم . کامل واضح یست نیازین

 کرد از دری تقل میون هی دست های که توی استراحت کنه . اون رو در حالید و گفت : سحر بایدکنار کش
 گوشمی . اون اسمم رو صدا زده بود . صداش تویدونست کردم . اسمم رو می برد. هنوز نگاهش میرونب

 بود . . سارا در رو محکمیرین صدا زدن اسم من به کار برده بود اما شی برایبیبود . سحر . چه تلفظ عج
 . چشمم رو بستم و گفتم :یدیبست و به سمت نگاه کرد . صورتش قرمز شده بود گفت : پول شام رو خودت م

 خوام بخوابم گفت : باشه راحت بخوابی ؟ گفتم : نه فقط می خوری نمیزیخسته ام .سارا اروم شد و گفت : چ
 کردم . سردردی می شدم احساس سبکیدار از خواب بی. چشمم رو بستم و اروم به خواب رفتم . > صبح وقت

 دادم .سارایه تخت تکی . اروم بلند شدم و به پشتیسوخت کردم و گلوم می احساس سرما مینداشتم اما هنوز کم
 تنشیروز دی خم شده بود . هوز لباس هاب کنار تخت من خوابش برده بود و سرش به سمت عقی صندلیرو

 . صداش زدم و گفتم : برو سر جات بخواب . ناگهان ازیده خوابی رو همون جوریشببود . معلوم بد تمام د
ی .نمیفته بیین به پای صندلی کج بشه و سارا از روی اون باعث شد تا صندلی و حرکت ناگهانیدخواب پر

 به انداختی قرمز شده بود نگاهی خوابی که از بیی . با چشم هایرم رو بگم خندی جلویادونستم نگرانش باشم 
 نشد ؟ گفت :یزیت . گفتم : چی هستی ادمیچین . اصول تو همینه . دستمزد من همی هم بخندیدو گفت : اره با

 . ماادی افتی پس می از ناراحتیگه ؟نه دیرفتی میسه ری جورین ات هم بود همیهمگه برات مهمه . اگر شوال
 نخند . ازسر جاش بلند شد و کمرش رو گرفت : گفتم : درد داره؟ گفتیگه . القل دیمکه غش و ضعف نخواست

 بهتریلی .نگاهش کردم . گفت : معلوم است که حالت خیم بکن .تا ما هم بخندی امتحانیه تو هم یا: نه اصل . ب
ی زودتر خبرش میکنه معجزه مینقدر اون اومدن ایدونستم . اگر میدی راحت خوابیلی رو که خیشباست د

یرون . بالفاصله بلند شد و از اتاق بیاره بود تا اون رو سر حال بی حرف کافینکردم .گفتم : گرسنه ام . هم
 خورد . اروم از سر جام بلند شدم و به سمتی . تلفن اتاق زنگ میاره و بیره بگییرفت تا از رستوران غذا

ی اقای رو برداشتم صدای بهتر شده بود . گوشیلی خیروز داشتم اما حالم از دسرگیجهتلفن رفتم .احساس 
 بهترم .یلی بله خیی رضای شد . : سارا دوستت بهتر است ؟ گفتم : سلم اقای میده از پشت خط شنییرضا

 .ستم بهتر هیلی . حال حالت چطوره ؟ گفتم : خی ؟ تو که ما رو نصف عمر کردیگفت: دختر جون خودت
 .گفت : باشه . وتلفن رو قطع کردیاره خوردن بی برایزی چیهگفت : سارا کجاست ؟ گفتم : رفته رستوران 

ی رو برداشتم و گفتم : اقای رو گذاشتم . هنوز چند قدم نرفته بودم که دوباره تلفن زنگ خورد .گوشی.گوش
 ؟ حالتیداری خورد : گفت : بم از اونطرف خط به گوشیون هی ؟ صداین رو فراموش کردیزی چییرضا

 که مشغول بحث بایشد میده از اون طرف خط شنین جونگ میاد داد و فریچطور است ؟ گفتم : بهترم . صدا
ی بشونه . صدای داره حرف خودش رو به کرسی اما معلوم بود هر کدوم سعیگن می چیفهمیدم بود . نمیوک
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 . گفتم : مثلیزارن کنن و سر به سر هم می می راحت بشه معلوم بود دارن شوخیالم باعث شد خیهخنده بق
یون متعلق به هیگه اومد دی که از پشت خط می سرتون شلوغ است . گفت : نه بچه ها دارن ... صداینکها

ی کش رفته . صدایون رو از هی گوشیدم . فهمیم داری بود گفت : امشب شام مهمونین جونگ مینبود صدا
 نبود .یون هی بعدی . اما باز هم صدایره رو پس بگی داشت گوشی که سعیشندیم رو از اون ور خط میونه
 دوستتیزد اومد که داد می مین جونگ می . صدایستم . گفتم : مطمئن نیگه دیاین بود گفت : حتما میوک

 .رد تکرار کین جونگ می حرف من رو برایو . گفتم : رفته رستوران . کیا تنها بیا یاریکجاست اون رو ن
 شد معلم بود بالخره مبارزه رویده از اونور خط شنیون هی و بالخره صدایری چند تغه و درگیبعد صدا

 به حالی بخش داستان است . ولیه داره. گفت : به دوستت ؟ گفتم : اون هم ی ؟ گفتم : بستگیایبرده .گفت : م
 . گفت :یاد بیش پی دونم ممکنه چی اما نمترم بهیلی داره . گفت : هنوز حالت بد است ؟ گفتم : خیخودم بستگ

یر در رفتن از زی . با خودم گفتم برایمارستان بیم در عوض بریگه وقت دیه ی برایماگر حالت بد است بزار
 .گفت : پسیاد میش پی چینم . تا ببیست نیازی هم که شده بهتر است قبول کنم . ادامه دادم . نه نیمارستانب

 رو گذاشتمی هم نکرد . گوشی خداحافظیه منتظر جواب من هم نشد .ی رو گذاشت . حتشیمنتظرت هستم . گو
 رو برداشتم . سارا پشت خط بودی. دوباره زنگ تلفن بلند شد . با خودم گفتم : امروز چه خبره است ؟ گوش

 منتظر تلفنینجوری که ایشه دلت برام تنگ می زودین به ایدونستم اگر می جواب دادیعگفت : به به چه سر
 امروز با گروهید گفت : اره پرسیدی؟ رو دیی ؟ رضای کار داری رفتم . گفتم : حال چی زودتر میمن بمون

 . گفت : نگران نباش بهی به خاطر من بمونید مونم . گفتم : چرا ؟ نبای هتل می نه بهش گفتم تویا رم یم
یزی است . بحث رو عوض کردم و گفتم : چتر است که دو تا اتاق اونور ی به خاطر خطریستخاطر تو ن

 براتیر مونده و شیک زنگ زدم . وقت صبحونه تموم شده فقط کی چی اومد برایادم ؟ گفت : ی اوردیرگ
 ؟ گفتم :یکنه کار می چینجا ایگه دیارو ین سارا اومد که گفت : ای . صدایر که هست بگی ؟ گفتم : هرچیرمبگ
ی روی رو بدون خداحافظی روز گوشیک ی بار سوم بود که توین بود . اکرده رو قطع ی ؟ اما سارا گوشیک

 زد . تا چشمش به منی لب غر میر وارد اتاق شد . زیر و شیک بعد سارا با کیقه دق10من قطع کرده بودن .
 قرار گذاشته ؟ گفت : مگه تو بای . گفتم : کیستم . من هم که اصل مهم نی زاریافتاد گفت : خوب قرار م

ی . گفت : ولیریم بود . گفتم : من که نگفتم می منظورش چیدم ؟ تازه فهمی امشب قرار شام نزاشتیاونها برا
ی کردن . گفتم : باور کن من حرفیکو هوس باربیون . اقاید خریرن گفت . دارن می ایگه دیز چینجونگ م

یدیم همون رو انجام می که گفتی خودت است هر کاریل .گفتم : میم و نریم سر کارشون بزاریانزدم .گفت : ب
 .ی غذا رو بده که مردم از گرسنگینی گفتم : اره فقط اون سی؟ گی می شد و گفت : جدیره.با شک به من خ

 گفت :یقه کرد . بعد از چند دقی من نشست .به من نگاه می من گذاشت و خودش هم روبروی رو جلوینیس
یای کرد . دنی نمی اگر درست هم بود باز فرقی .حتیم اونها شام بخورا بیست . درست نیم هستیرانیسحر ما ا

 . خودم رو بایم کردی برمیگه روز د6-5 تا یم مسافرت اومدیه باشه ما فقط یادت فرق دراه یلیاونها با ما خ
 فرقیلی خیالی خی با داستان هایبشقاب سرگرم کردم و گفتم : واقعا گرسنه ام بود . سارا ادامه داد : زندگ

 موضوعین راجب ایخوام کم بود .سهم تو رو هم بخورم . سارا متوجه شد نمیلی که خیف حیدراه . گفتم : ول
 شده بود . بالخره گفت :یره بشقاب من گذاشت . و تمام مدت به من خی خودش رو هم تویکحرف بزنم . ک

 کنم . به هر حال مالی می امشب تلفنداره یب عی بود ولیده نقشه کشیک کین ای برای من . کلیچارهاخ شکم ب
یم ناهار هم نخوریا گم بی جا دارم که غذا بخورم .میشتر بینجوریمفت است . ما هم مهمون . بهتر شد ا

 دهنم بودی که تویری . از حرف اون و لحن گفتنش خندم گرفت و تمام شیشه باز می اشتهامون حسابینجوریا
 گرفته اب پاشیش اتی . مگه جایواش دستمال صورتش رو پاک کرد و گفت : ا . سارا بیختم سارا ریرو رو 

 . گفتم :یزنم تو دست نمی . نترس بابا من به سهم غذایخته اونور تر هم ریلومتر ! نگاه تا چند کیاتش نشان
 ها شدهک هم جزو جوی تا حال رفتن مهمونی . گفت :ااا از کی خورم منو نخندونی که دارم غذا می موقعیشهم

 همی ایگه ؟ گفت : راه دی بری خوای. گفتم : واقعا میری می بگمونم از خنده میم بریمن خبر ندارم . پس وقت
ی خوان توی می چطورینها که اینم مرده ای شب . ول7 ؟ گفت: ی ساعت چند قرار گذاشتی ؟ گفتم : برایمدار

 انداختم . افتابیرون به بی ؟ نگاهی : واقعا چه جورتم را ه بندازن .من هم به فکر فرو رفیکیواتاق بساط بارب
 خسته بود و خوابش برده بود . از اتاقی حسابیشب دی خوابیاز وسط اسمون رد شده بود . سارا به خاطر ب

 تازه بخورم .احساس ضعفم کم شده بود اما هنوز سوزش گلوم سر جاشی هوایه خواستم ی اومدم و میرونب
ی مغازه چشمم به خانومیه یشه کردم . از پشت شی ها و مردم نگاه میابون و به خاومدم یرونبود .ازهتل ب

ی صندلیه ی به سرم زد . وارد مغازه شدم و روی بود فکریش مشتریافتاد که در حال کوتاه کردن موها
 کوتاهی زده بود اشاره کردم و گفتم که موهام رو اون مدلیوار دی که روی و اشاره به عکسیمانشستم . با ا

 کردمی انداختم . شوکه شدم . کامل عوض شده بودم . باور نمیینه به ای تموم شد نگاهیشگر کار ارایکنه . وقت
 تمام هنرش رو به کار برده بود پشت سرم کوتاه کوتاه بودیشگر است خود من هستم . ارایینه ای تویکهدختر 
 موهامی لحظه دلم برایک انداختم .ین زمی روی به موهاهی .نگایرسید موهام بلند بود تا چونه ام میو جلو
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 رو حساب کردم و از مغازهی رفت . پول کوتاهین تمام اون احساس از بینهسوخت اما با نگاه کردن به ا
 خواستمی می مهمونی رو که برایی هتل برگشتم سارا هنوز خواب بود . لباس های زدم . به اتاقم تویرونب

 سارا رو از پشتی بعد صدایقه . چند دقیرم دوش بگیه ام رو برداشتم و به حمام رفتم تا حولهانتخاب کردم .و 
 زدی بود و مداوم غر میستاده خوند . سارا پشت در حموم ای خودش اواز می بود و برایدارشده که بیدمدر شن

 اومدم . ساریرون بمام شد .از حیر دیگه دیا اون تو . بی ساعت است که رفت1 یکنی کار میکه اون تو چ
یده هم پوشی شرت گشادی پاش بود و تی گشادی بود .شلوار لیلپشتش به من بود و مشغول مرتب کردن وسا

 سرش بسته بود همون طور که مشغول بود گفت : اصل معلوم هست چرای رو بالیش لخت مشکیبود . موها
یم مجسمه خشکش زده بود ونگاهم یه .مثل شکید دهنش خی .. با برگشتن به سمت من ادامه حرفش توینقدرا

 ؟! گفتم : بهمی کار کردیکرد . ناگهان به سمت من حمله کرد و دستش رو به موهام زد و گفت : باهاشون چ
 تو رو به حالیقه گفت : باز من دو دقی خواب بودی گفتم : وقتی؟ دست گل رو اب دادین ای گفت : کیاد؟م

 بدم ؟ اگری ؟ گفتک جواب مامانت رو چیاد حال به می.گفتم : جواب ندادکردی یخودت گذاشتم . خرابکار
 . اگری گفتم تو زشت شدی زشت شدم ؟ گفت : من کینقدر ایعنی کارت تموم است . گفتم : ینهموهات رو بب

م با هیکردی انصلف لاقل صبر می وقت موهات بلند بشه . بعد ادامه داد : بیچ هیزاشتمدست من بود نم
 کجای به من کرد و گفت : حال عروس خانوم داری است .نگاهیابون خیین پاین همیست .گفتم : دور نیرفتیمم
ی نگاه انداختم . شلوار لیینه ای نگاه کن . تویینه تو ایا ؟ گفت : بیپی . گفتم : چه تیپ تین ؟ اونم با ای ریم
ی گفتی و گفت :لاقل زودتر میستاد پشت سرم اسارا بود ی که با کمربند مشکی تنگ پام بود و بلوز کرمیرهت

 کارتون خواب ها شدم .گفتم : خوبین تو من ایپ تین .با ایرسیدم به خودم میکم من هم ی داریامشب عروس
 برگشت ویسبال کله بیک زد و گفت : صبر کن هنوز تموم نشده . رفت و با ی چرخیدی؟ پوشینجوریچرا ا

 پسر بچهین عیشتر رپ کامل . گفتم : بیپ تیه .و گفت : حال کامل شد . ذاشت سرش گیاون رو برعکس رو
ین خواننده هستن هنر اینا که ایی و گفت : از اونجاید پاره کرده .خندیه که توپ شون رو همسای شدی شریها
 بهرا زنگ تلفن بلند شد . سای به حال خودت کن . همون موقع صدای فکریه . تو برو یکنن رو درک میپت

 کردم . کامل عوض شده بودم .ی به خودم نگاه مینه ای برگشت . من هنوز تویقهسمت تلفن رفت و بعد چند دق
 پشتی بالی پشت بوم راه انداختن .وقتی رو رویکیو باربینکه پشت بوم . مثل ای بالیم بریدسارا گفت : با

 روشن کردن اونی کردن برای جمع شده بودن معلوم بود در حال سعیار اجاق سیه پسر ها دور یدیمبوم رس
یدش کرد و جهت دی بود و فقط نگاهمون میستاه ما ای بود . روبرویونگ هید که ما رو دی کسینهستن . اول

 شده بود به سمت ما برگشت. بهیونگ که متوجه نگاه هیناز سارا به من و برعکس در حرکت بود . جونگ م
 به من نگاهین نبود . جونگ میون از هی اما خبریگشتم میون هم دنبالش اومدن . دنبال هیهسمت ما اومد . بق

 است .یض دوستت مرینکه گفت : اما مثل ایو ؟ کیشی مینقدرقشنگ ایشی میض کرد . گفت : هر بار مریم
 تولدش رو سه ما ه جلوتریه هدینکه چشمش بود . مثل ای تویطنت کرد .برق شی به سارا نگاه مینجونگ م

 کن .ی معرفی حمل اسلحه ممنوع است . لطفا خودتون رو به بخش بازرسینجا بود .به سارا گفت : ارفتهگ
 مختلفی هایل و شناخت استای . عدم وجود ذوق هنریست نیازی لجش گرفته بود . گفت : نه نیسارا که حساب

 دوربر لبه ها راه نرو بهیاد امشب زی .راستیست به سلح نیازی نیگه دیشه هنرمند مرگ محسوب میه یبرا
 ویونگ خنده هی کنه .حرف سار باعث شد صدای . اتفاق است خبر نمیفتی بلند و ممکنه بیلی خینجاهرحال ا

 اورده باشهیر گیدی سوژه جدینکه جواب سارا رو بده اما مثل ایخواست مین سنگ بلند شه .جونگ میونگ
 به سارا کرد وی سبد هم دستش بود نگاهیه پشت سر ما بود و یون .هیدن . مهمون ها رسینجا ایا بیونگفت : ه

 هم کرد وی چند لحظه نگاهم کرد و بعد اخم هاشو توی فرق کرد . برایه قضید نوبت به من رسی اما وقتیدخند
 فکری رو بهش گفتم . تو چین مگه نه . من هم همیاد کوتاه بهش می گفت : واقعا موینرفت . جونگ م

 کار کردم ؟ نه به تلفن صبح نه بهی بار چین شده . ای نداد . با خودم گفتم : دوباره چی جوابیون ؟ هیکنیم
یا سنگ کرد و گفت : بیونگ نداد و رو به یت به اون دوتا اهمیون ؟ هی جواب ندادیون گفت : هیوحال . ک

 حرف رو زد و بهیناد . ای مو بلند خوشش می از دختر هایون شد . هیف گفت : حین . جونگ مینیم رو بچیزم
 رفتمیز دلم به خودم لعنت فرستادم چرا موهام رو کوتاه کردم .> به سمت می سنگ راه افتاد . تویونگسمت 

یکیو کنار باربی ؟ به سمت صدا برگشتم همگین کمک کنیخواین بلند شد و گفت : کجا . نمیو کیکه صدا
 کرد . سارا گفت :شما ما روی هوا باز و بسته می تود رو که دستش بوی انبرکین بودن . جونگ میستادها

ی نشست و گفت :توی صندلی سارا روین که کمک نکنیم نگفتی گفت : اره ولین. جونگ میندعوت کرد
 نزد اما چندان هم دوستانه نگاهی بار بود که حرفین اولین نداد ای جوابین کنم . جونگ میخوردن کمکت م

 ما به سمت اونهایدونست که میی به سارا نداده بود . از اونجایقه معلوم شد چرا جوابی کرد . بعد از چند دقینم
 .یاورد طاقت نیگه ها رو در اورد که سارا دیس سوختن و انداختن گوشت ها و سوسی انقدر ادایم کنینگاه م

ی ها توینی زمیب سیچیدن نگاه کردم . مشغول پیوناز جاش بلند شد و به سمت اونها رفت . به سمت ه
یب سیچیدن نداد و تندتر مشغول پی . جوابیدم بود به سمت اون رفتم و گفتم : بدش به من . من انجام مینیومالوم
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ی مینی زمیب پوره سیشی اتینی زمیب سی که باورکردم به جاید پچی ها شد . اونقدر اونها رو محکم مینیزم
 من گذاشت وی ظرف پر از کا هو رو جلویک و یرفت پذیل سنگ دعوت من رو با کمال میونگ . یمخور

 ها رو برداشت و پشت سر اونینی زمیب هم سیون رفت . هیه ها رو برگ برگ کن . و به سمت بقینگفت : ا
 داد که چهیص تشخید بای که چطوریداد میح راه انداخته بود و توضی کلس اشپزیشراه افتاد . سارا کنار ات

 دستی دستش روی با انبرک توی مناسب است و هر از چند گاهیش اتی ارواز یس برداشتن سوی برایزمان
 کردن . مشغول برگ کردن کاهو ها شدم .ی پخته حمله می هایس سوسینه زد که به گنجی مین و جونگ میوک
 اندازه خورد کنه همونطور کهیک سالد رو ی های داشت تا گوجه فرنگی کنار من نشسته بود سعیونگه

 صورتم بود رو هم کنار بزنم اما بهی رو که تویی کردم با پشت دست موهای می کردم سعیکاهو ها رو باز م
 گرفت .ی رو میدم دی و جلویخت ری صورتم می تویشتری بی زدم موهای دسته رو کنار میک ینکهمحض ا

ین ذوقم خورده بود ای فرستادم که چرا موهام رو کوتاه کردم . اون از اولش که توی دلم به خودم لعنت میتو
 دادم تای نداشت سرم رو تکون می ایده کردم فای می سعیهم از حال که موهام نا فرمان شده بودن هر چ

 کنار البته اگری بدم باهاش موهاتو بزنیزی چیه ی خوای گفت : میونگ دور کنم هیدم دیموهام رو از جلو
 شدم وی عصبانی . حسابیخت صورتم ری کنه . نگاهش کردم و گفتم نه . اما همون موقع موهام توی میتتاذ

ی بود رو کنار بزنم . سارا به ما نگاه میخته صورتم ری از موهام رو که تویکه کردم با فوت کردن اون تیسع
 سرتی سر من گذاشت و گفت :بزار رویکرد به سمت من اومد و کلهش رو در اورد و برعکس رو

 چندین نکن پسر ها مردن ازبس نگاهت کردن . جونگ می با موهات بازاینقدربمونه . گفتم : چرا ؟ گفت : 
 حواس من هم پرتی زغال شده . بابا حسابیگه حرکت اخرت هم دیندفعه دستش رو سوزوند به گمونم با ا

ی بود که تویی هاینی زمیب تمام حواسش به سیون برگشت اما هیون چه به رسه به حال ...و به سمت هیکرد
ی سالد کاهو نمیش انداخته بود . سارا به سمت من برگشت و ادامه داد : بزار سرت بمونه البته اگر به جایات

یس سوینه شدم ؟همونطور که به سمت گنجی و گفتم : خوب حال چه شکلیدم . خندی سالد مو به ما بدیخوا
 دروازه ها روی کوچه پشت5 اعت رفت گفت : سی قرار گرفته بود مید که توسط پسرها مورد تهدی کبابیها

 ها انجامیس و دفاع از سویری که در جهت جلو گیعی که زد و حرکت سری نره . حرفیادت توپ یارممن م
 همهیروز نگاه کردم و لبخند زدم . گفت : دیونگ . به سمت هی گفت : بامزه شدیونگداد باعث بلند بخندم . ه

 ازی گفت ولی نمیزی بود هر چند چید ترسیون از همه هیشتر داد : به . گفتم : واقعا متاسفم ادامیرو ترسوند
 ذاشتی بود و سر به سر سارا میوسته انداختم اون هم به جع پیون به سمت هیچهرش کامل معلوم بود . نگاه

 ؟! گفت : همسرت روی ؟! به کی برگشتم و گفتم : ها ! چیونگ ؟ به سمت هی گفت : بهش که نگفتیونگ. ه
یقه انداختم و با کاهو ها خودم رو سرگرم کردم . بعد از چند دقیین بگم سرم رو پاید بای دونستم چی . نمگم یم

 باعثیی جورهایه یم فکر کردیت اون موقعی خوب توین باور کنیم کردی کرده بود فکر نمیگفتم : سارا شوخ
 بودیین ؟! همونطور که سرم پای زنی حرف می گفت : راجب چیونگ داستان همون جا تموم بشه . هیشهم

 کرد. بعد ازی بود و به من نگاه میده دست از کار کشیونگ . هیمگفتم : در مورد ازدواج . ما ازدواج نکرد
 کار شما دست از سر ماین کرد با ای کرده ؟ گفتم : خوب فکر می خنده و گفت : واقعا شوخیرچند لحظه زد ز

 به حال دوستی . اما نقشه اون جواب نداد نه ؟ خوب واینطور داد : که اه با خنده ادامیونگ . هین داریبر م
 هوی و وقتیم درس و کار بودیر در گیشه ما همیم نداشتیچوقت هیمپسرتون . گفتم : ما دوست پسر ها ندار

هاشون که ما باین هستیی پسر هاین . شما اولیم اهلش نبودیم هم داشتی خوب اگر وقتیم ها نداشتینکار ایبرا
 دوستتی کرد . گفت : ولی با تعجب به من نگاه میونگ . سرم رو بال اوردم هیریم میرون و بیزنیمحرف م

 و اون همیدم بابام خری برای . گفتم : اره ولیدم خودم دیدی تو هم خرید لباس هم خری گفت اون حتی جدیلیخ
یعنی حرف رو زده ین فهمم چرا ای هم نموز . به سمت سار ا نگاه کرد و همونطور ادامه داد : هنینطورهم

یونگ . هیده بوده که به ذهنش رسی تنها فکرین ایت اون موقعی از ما بدش اومده بود . گفتم : خوب توینقدرا
 رفی ها رو هم گرفت . گفتم : درباره چیز از چیلی خی فکر جلوین زد و گفت : خوب در واقع ایلبخند

 گفت : مثلیونگ اومد . هی از دستش بر نمی بود . اما دست تنها هم کارشده داد سارا بلند ی . صدایزنیم
 به سمت غذاها حمله کردهیی داره . از جاش بلند شد و به سمت اونها رفت که چهرتایاج به کمک احتینکها

 مای جلوین کرد . در عوض جونگ می بال نشسته بود و اصل به سمت من نگاه نمیون هیزشامبودن . سر م
 . با بشقاب غذامیشد تا بنا گوش باز میشش کردم نی کرد و هر وقت به سمتش نگاه مینشسته بود نگاه مون م

یگه دیکی ینکه گفت : مثل ایو ؟ گفتم : هنوز اشتهام برنگشته . کی خوری کردم . سارا گفت : غذا نمی میباز
 لقمه بزرگیه جمع شده بود ی نگاه هاوجه که تازه متیون نگاه کرد . هیونهم اشتها نداره و بعد به سمت ه

 . سارا سرش با بشقابی کردیدا پیب و رو به سارا کرد و گفت : رقید بلند خندین دهنش گذاشت جونگ میتو
 زد و ادامهی ده لبخندی نمیتی که سارا اهمید دی وقتین رو نداد . جونگ مینغذاش گرم بود و جواب جونگ م

 . لقمه غذایشد میمون بود پشیده بود مطمئنم اگر از اول دیده خوردنت رو دغذا یداد : شوهرتم قبل از عروس
 انداخت و گفت: اخهین به جونگ می نگاهیونگ کرد . شروع کرد به سرفه کردن . هیر سارا گی گلویتو
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 چشمیونگ پر از اشک شده بود به هی که در اثر خفگیی . سارا با چشم های رو باور کردی شوخیهچرا 
 کهین اما واقعا شما باور کردیدونستم به خودش گرفت و ادامه داد : من که می چهره عاقلنه ایونگ . هتدوخ

یگی میعنی ادامه داد : یو ؟ کی چیعنی شده بود یره خیونگ با تعجب به هیناونها ازدواج کردن ؟ جونگ م
ین . جونگ میذاشتن رو سر کار ما گفت : معلومه اونها از اول هم داشتن شمیونگاونها ازدواج نکردن ؟! ه

 به جمع کرد و گفت :ی نگاهیونگ بود . هیده سنگ هم دست از خوردن کشیونگ یدهنش باز مونده بود حت
 کار کنمی کرد . مونده بودم چی . سارا هاج و واج نگاهش مین ؟! خوب از خودشون بپرسینباور کرده بود

 رو به سارا کرد و گفت :یو عقب تر نشستم . کی کردم و کمر رو از سارا دوی صندلیاط احتی براینبنابرا
 گفت : واقعا راسته ؟! نگاهش رو به من دوخته بود .ین نزد . جونگ می ؟ سارا حرفیگه راست میونگه

 شده بود بایز خیم که نین بود تا باعث بشه جونگ می حرف کافین بود .همی شوخیه فقط یناروم گفتم : خوب ا
ی بلندی و صدایفته که روش نشسته بود بی حرکت باعث شد تا صندلین بلند شه و هماشسرعت از سر ج

 راسته .یز از داستان ازدواج همه چیر ؟ گفتم : غین کنه . ادامه داد : پس راجب شغلتون هم دروغ گفتیجادا
 تحملیگه بزنه دروغ است ؟ سارا دین که ای انگشتش رو به سمت سارا گرفت و گفت : پس حرفینجونگ م

یگی ؟ میه گفت : منظورت چیت و از سر جاش بلند شد و با عصبانید کوبیز مینداشت دستش رو محکم رو
ی می بازیلم فین داشتیدیم که شما ها رو دی بگم . از اولید بای گفت : پس چینمن دروغ گو ام ؟ جونگ م

ی توین شما که به بهونه گردش اومدیا یم کردی می بازیلم ؟! ما فیلم و گفت : فید . سارا وسط حرفش پرینکرد
 مای گروه شما چون کسی تویم کرد و گفت : ما اومدی دستیش پیو اومد جواب بده اما کینگروه ما ؟ جونگ م

 و گفتم : شمایو بگه . رو کردم به کی راحت تر بود . سارا مونده بود چیلی خینجوری ایشناخترو با شما نم
ی گفت : مگه برایو ؟ کین پس چرا موندین قرار نبود بعد از کنسرت برگردمگه یستینهم چندان راست گو ن

 . سارین که از اول شروع کردین شما بودین اضافه کرد : این ؟ جونگ میم گرفتی اجازه می از کسیدموندن با
وارد هم یونگ . حال هیم کردی خالیوه اب میوان سر شما لی ؟ مگه ما رویم رو شرو ع کردیگفت : ما چ

 . سارا گفت : اره اون از چه نوعش با ماموریم اون ماجرا معذرت خواستیبحث شده بود گفت : ما که برا
ین که تا اون لحظه نشسته بود و به ایون . هین انتقام گرفتین . نه شما معذرت نخواستیکی و مارپلستیقلب

 موضوعیه موضوع ین . گفتم : این گفتوغ شما راجب ازدواج دری بلند شد و گفت : ولیزوضع نگاه از پشت م
 موضوع روین ایدونم نه . من نمیا یم نداره که ما ازدواج کردی ربطی است . سارا گفت : اصل به کسیشخص

ی وسط و گفت : حال چرا داد مید پرین . جونگ مین ری از حد خودتون فراتر مین داری ولیدیداز کجا فهم
 زنه .ی ؟ گفتم : سارا داد نمی زنی داد می حال دارین گفت : اها همیو ؟کدم داد زی ؟ سارا گفت : من کیزن

 دروغها روی مابقیکنه می قطع شد که گفت : داره سعیون هی ... اما ادامه حرفم با صدایکنه میداره سع
یچ بحث هین کرد گفتم : ادامه ای بود و به جمع نگاه میستاده ایتپنهون کنه . برگشتم نگاهش کردم . با عصبان

ی همه بهتره . از سر جام بلند شدم . سعی برای جورین اصل ایین فکر کنی جورین نداره . باشه همی ایدهفا
 رفتم سارا هم پشت سرمی . گفتم : از بابت شام هم ممنون. به سمت در خروجیرم بغضم رو بگیداشتم جلو

 بزنمی خواه حرفی نمیه جا کافین . گفتم : تا همیره ما رو بگی کرد جلوی به سمت ما اومد و سعیونگبود . ه
 روی موندیاد بود شب به ی جا هم کارتون عالین بشم تا همیکه بعد به خاطر گفتنش مجبور به معذرت خواه

 وارد اتاقی رفتم . وقتیرون حرف رو زدم و از در بین کنم . ای تا اخر عمرم امشب رو فراموش نمینساخت
 از همهیشتر بیونگ بودم از دست خودم از دست سارا از دست پسرها . اما از دست هی عصبانیشدم حساب

 من نشسته بود . بهش گفتم : پاشو لباستی . سارا روبرویره دهنش رو بگیناراحت بودم چرا نتونسته بود جلو
به بزنه لباسش رو عوض کرد . بعد رو کرد ی حرفینکه . بدون ایدی سوخته میس گند سوسیرو عوض کن بو

یدیم به رستوران رسی . وقتیام نه ؟ گفتم اره من هم میا یای شام بخورم تو هم میین رم پایمن و گفت : دارم م
ی رفتم اقایی ررضای رستوران بودن و شام رو تمام کرده بودن . به سمت اقای با گروه تویی رضایاقا

 مای بر ایشه میم! گفتم : ما شام نخورد؟ ی موهاتو کوتاه کردی : کید به من نگاه کرد و با تعجب پرسییرضا
ینجا ایشه و گفتم : میدم رو کنار کشیی رضای اقای کناری . صندلینین ؟ گفت : معلوم است بشینهم سفارش بد

 سارا هم باز بشه . اون گارسون رو صدا زد تای برایی تا جاید رو کنار کشیش ؟ گفت : اره . صندلینمبش
 . قبل ازیومدن ناها ر هم نی . براین شما از گروه خبر داری گفت : راستیقه چند دقز . بعد ایارهبرامون غذا ب

 ؟یم خبر داشته باشیز از همه چید مگه ما باین پرسی رو بده گفتم : چرا از ما میی رضای سارا جواب اقاینکها
 که تو ازیم رو انجام بدری از فردا همون کایا بلند شد . به سارا گفتم : بیز نزد و از سر می حرفیی رضایاقا

 .ی به من انداخت و گفت : اگر تا فردا سر حرفت بمونی بود . سارا نگاهیرمن . از اولش هم تقصیاول گفت
 . یبینیگفتم حال م

 )7( فصل 
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ین که سر و کله جونگ میم تا صبحانه بخوریم و با سارا نشستیم گوشه خلوت از رستوران رو انتخاب کردیک
یطانی شده بود اون لبخند شیر دیگه . اما دیده تا ما رو ندیم شد پاشو بریداش دوباره پین شد . سارا گفت : ایداپ

 به سمت بشقابیشه بود . مثل همیده ما رو دون داد . ای می ایگه دیز بود خبر از چین جونگ می لبهایکه رو
 نکرد برعکسی مقاومتیچ سارا هی نشست . ولیز اون بود برداشت و سر می رو که تویکیسارا رفت و ک
 بشقاب گذاشت . سارا بهی رو تویک به سارا نگاه کرد و کین گذاشت . جونگ مین جونگ میبشقاب رو جلو

 نشستم .یگه دیز میه بلند شد من هم با اون بلند شدم و پشت یزسمت من برگشت و از سر م
 خاره . اخهی کتک مفصل میه ی کمرش برایارو ین اینکه نشست گفت : مگه جز اینکه بلفاصله بعد از اسارا

 کار روین نداره چون از امروزاجازه ایت . گفتم : اهمیبینه گذاشتن اون فقط بشقاب من رو میز همه چینا
نداره .

 لحظه هم منیه سوزم . حس انتقام ی جهنم دارم می کردم توی کردم احساس می فکر میشب به اتفاق دوقتی
یا کرد. سارا از چهره من فکرم رو خونده بود . گفت : ارزش نداره بهش فکر نکن . در عوض بیرو رها نم

 بشقابم بودی که تویکی . سرم رو به نشانه توافق تکون دادم و با تکه کیم مونده لذت ببری روز باق5 یناز ا
 منی کناری اون نشست سارا به صندلی رویکی شد و یده من عقب کشی کناریسرگرم شدم که ناگهان صندل

 بود و حال اشغال شده بودی کنار سارا خالیش که تا چند لحظه پی که من به صندلیچشم دوخته بود درحال
ی قبلی که مابقی هم در حالین پر شده بودن . جونگ معت به سری خالی شده بودم . هر چهار صندلیرهخ

 بهی اومد . نگاهی ما میز به سمت مید کشی رو پشت سرش می صندلیه دهنش بود که یصبحانه سارا تو
 کردم اما سارا تمام توجهی اون لم داده بود . به سار نگاهی راحت رویال با خیون انداختم . هی کناریصندل

 روش نشسته بود . از جام بلندیو کیعنی ین جونگ میل بدی و همکار بیب بود که رقی کناریاش به صندل
 اومد اونها فکر ما رو از قبلی رو ترک کنم اما به نظر میز میخواستم صبحونه رو زده بودم و میدشدم . ق

 وجودر عبوی برای راهیچ عبور نبود . هی برای بودن که راهیده چی هار و جوریخونده بودن چون صندل
ی سعین همی خواستم از با اونها حرف بزنم برای . نمیدادن ها رو تکون می اونها صندلینکهنداشت مگه ا

ی صندلیون کرده بودم رفتم هیدا که پی فراریر که به سمت مسین عبور کنم . اما همیونکردم تا از پشت سر ه
 اوفتاده بود ویر مراتب بدتر از من گبه یتی وضعی ذره راه رو هم بست .سارا تویه و همون یدرو عقب کش

ین داد. همی رو به عقب فشار میش صندلیو اما کیشد رد میو کیداشت به زورهم که شده بود از پشت صندل
 کردهیر کیر تله گی شده بود که پاش توی . مثل خرگوشیفته بیر گیامر باعث شده بود تا سارا وسط دوتا صندل

 . سارا جوابش روی موفق بشید شده بود . گفت: تلشت رو بکن شایره خمنظره ین که به اینباشه . جونگ م
ی که زده بود سرخ شده بود . اما دست از تلش بر نمینداد .در عوض صورتش به خاطر اون همه زور

 اگر شانس همی بود حتیونگ هی کرد بعد صندلی بود .تازه اگر مانع اول رو رد میرداشت و همچنان درگ
یت سمت وضعین رد بشه . من هم از این کرد محال بود بتونه از سد جونگ می اون رو هم رد مو یاوردم

 به اون کردم . کامل معلوم بودی . نگاهیدم رسی سنگ میونگ کردم به ی رو رد میون نداشتم. اگر هیبهتر
 هم اثریون هروی ین با جونگ مینی کاسه است . کمال همنشیه ی نداره و دستش با گروهش تویقصد همکار

 بشقابی تویک بود و با کیده بشقاب من رو جلو کشین از قانون نانوشته جونگ میتگذاشته بود و به تبع
 نبود بای چاره ایگه زد . دی رو چسبده بود حرف میش که محکم صندلیو راحت با کیالسرش گرم بود . با خ

 بندازه گفت : من عادت ندارم تای به سمت من نگاهینکه . بدون ایم تا رد بشید گفتم اقا بلند شی محکمیصدا
 .یین رو تکون جا به جا کنیتون صندلی کمی فقط کافیست نیازی رو ترک کنم . ادامه دادم نیزغذام تموم بشه م

 از تلشی تا صبحونه ما تموم بشه . سار که فشار ناشین صبر کنید کنه . بای نمی جواب داد فرقیبا خونسرد
 اونی شد حصابی میب غین دهن جونگ می صبحون اش که تویک کیدن و دی دوتا صندلین بدن اوفتایرو گ

یشخند با نیو کنم .کی استفاده میگه روش دیه وگرنه از یم ما رد شین کرده بود گفت : لطفا بزاریرو عصبان
یزی چیتونی نمگر ((ایدی جمله رو شنین ؟ سار گفت : تا حال ای کار کنی چی خوای . میدم ترسیلیگفت : خ

 کنه . رو به سارای عملیو کی براینه جمله رو به عین خوب از روش رد شو )) و اماده شد تا ایرو دور بزن
ی خوای اگر نمیین بهتره راه رو باز کنیگم می جدیلی ادامه دادم : خیوکردم و گفتم : اروم باش . بعد رو به ک

 خودش رو عقبی کمیو پخش بشه . کینترنت ای تویشین مب ادین که توسط دوتا دروغگو داریلمتونفردا ف
ین راجب اید به من نگاه کرد و گفت : بای جدیلی خیون بود . هیده رو محکم چسبیش اما باز هم صندلیدکش

 : محکمیست نی حرفیچ بکنم گفتم : هی به اون نگاهینکه . پس برگرد سر جات . بدون ایمموضوع حرف بزن
 رفت گفت : بابای میز وسط می که به سمت نون هاین حرفها هست . جونگ میلیجواب داد : چرا هست . خ

 غذا بخوره نمونه اشیچکس زاره هی نمیشه می عصبانی وقتیون هین ایم صبحونه بخوریهلقل بزار ما 
 ندادم در عوض سارا حرف دلش رو زد و گفت : مگه توی . جوابی تا حال مردم از گرسنگیشب . از دیشبد

 که به همیی از دست دوتا دروغگو به خاطر دروغهاید ؟ بعدش چرا بای بودن رو هم بلدیر کلمه سی معناصل
یو که اون دفعه بهت کردم بزار رد بشم .کی کرد و گفت : به خاطر کمکیو ؟ بعد رو به کینبافتن ناراحت باش
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 بار جون تو رو نجات داد . سارایه بند ی خالین نگاهش کرد و گفت : ای جدیلیگفت : کدوم کمک ؟ سارا خ
 گفت : خوب اون کار بایو کی به جاین بتونه انکارش کنه . جونگ میو نبود که کیزی چین گفت . ایراست م
 لحظهیه ی بحث ادامه بدم و حاضر هم نبودم براین به این ازایشتر خواست بی جبران شد . نمیونکمک ه

 داد و دستلشیه تکیش به صندلیون اوردم تا رد بشم . اما هیون هندلی به صیشتری اونجا بمونم . فشار بیشترب
ی بلند شد میال گفت : ی بلندی کفرش در اومده بود با صدایگه زد .سارا که دی خندیش زد و نینهرو به س

 پر ازیش که تا چند لحظه پی و همه به سمت ما برگشتن .سالنیچید سالن پی سارا تویخوام رد شم .صدا
 به سارا کردم از چشماشی ساکت شده بود . نگاهیکباره به هم خوردن چنگال و بشقاب و همهمه بود یصدا

 همزمانیونگ و هیو سارا کار خودش رو کرده بود کی و به نفس نفس افتاده بود چهره و صداید باری میشات
 هم از سر جاش بلندین مگ جونی سارا باز کرده بودن حتیبا هم از سر جاشون بلند شده بودن و راه رو برا

ییر رو در جهت سارا تغیرم شده بود . از فرصت استفاده کردم و مسیره باز به سارا خییشده بود و با چشمها
 رو تر ک کردم .یزدادم و پشت سر اون م

 از منظره اونیرم بود سارا بلند شد و گفت : می هم خالی کناری سارا کنار من نشسته بود و صندلین ماشتوی
 و دار دسته اشیون بود تا هی چند لحظه کافین رو گفت و از سر جاش بلند شد اما همین . ایرم بگیلمسمت هم ف

 بهی هم جفت سارا نشست نگاهیو کنشست سارا ی بلفاصله سر جایونقسمت دوم نقشه شون رو اجرا کنن . ه
 سنگ پشت سر ما نشستهیونگ و یونگ اومد هیرون بی پشتی انداختم اما همون موقع دوتا سر از صندلیونه

 نگاهیون اورده بود . اول به هیرون پشت سر سارا بی دوتا صندلین هم سرش رو از بینبودن و جونگ م
 دستی توین دوربین رد بشه . همون موقع جونگ میو تا از کاشت دیکردم و بعد هم به سارا که دوباره سع

ین دوربین همه مدت با این ؟ اصل ای گرفتیلم فی از چینم و گفت : بزار ببید هوا از دستش قاپیسارا رو تو
 رو از دستین داشت تا دوربی هم روشن است . سارا سعیشه همراهت است و همیشه ؟ همی کنی کار میچ

 گرفت . بلند شدم تا به سارا کمک کنم امای رو بالتر مین اون هر دفعه دوربین اما جونگ میره بگینجونگ م
ی هندز فریشه عبور رو بسته بود . چشم هاشو بسته بود و مثل همیر داده بود و مسیه تکی پاشو به صندلیونه

 سمت بلند شده بود .ن سارا هم از اوی ارامش ممکن نبود صدای تویت وضعین گوشش بود ادامه ایهم تو
 چه خبر است ؟روینجا صحنه به سمت ما اومد و گفت : این ایدن بود با دیستاده که وسط اتوبوس ایی رضایاقا

 بهی نگاهی رضای .اقایم بزارن ما رد بشیا جا بلند شن ین از ایون اقاین ایا کردم و گفتم : یی رضایبه اقا
ی شد که همچنان سعیره چشماش رو هم بسته بود بعد به سارا خو زده بود ی انداخت که پاشو به صندلیونه

 و باید قاپین هوا ازجونگ می رو توین دوربیی رضای . اقایره پس بگین رو از جونگ مینداشت تا دورب
یو باعث شد تا کیی رضای اقای و چهره و لحن کلم جدیع گفت : بلند شو . حرکت سریو روبه کی بلندیصدا

 و پاهاشوید گوشش کشی اون رو از توی برگشت و هندزفریون به سمت هیی رضای بشه اقاداز سر جاش بلن
 که داشت وسط اتوبوس اجرایشی انداخت و گفت : با شما هم بودم . همه اتوبوس ساکت بودن و به نمایینپا
 بلنداشون اخر هم از سر جیف ردی جلو برگشته بودن و مسافرهای های صندلی کردن مسافرهای نگاه میشدم

یت اتوبوس جذابیرون بیدنی دی منظره از جذابه هاین. معلوم بود اینن رو بهتر ببیش نماینشده بودن تا ا
 نزد در عوض ازی حرفیون بگم . هید تکرار کرد : دوباره بایون دوباره رو به هیی رضای داره اقایشتریب

 کرد.ی نگاه میی رضایسر جاش نشسته بود و به اقا
 درست وی دعوایه که یترسیدم مین شده بودم . از ایره منظره خین به ای با نگرانیت عصبانی به جاحال
 .یم حرف بزنید کرد و گفت : بای کردم و گفتم : لطفا بلند شو . به من نگاهیون. رو به هیفته راه بیحساب
ی ؟ گفتم : نه . اقای حرف بزنی خوای گفت : میی رضای نگاه کردم . اقایی رضای ندادم و به اقایجواب
 به سارایی رضای از سر جاش بلند شد اقایون که . بلند شو . هیدی کرد و گفت : شنیون به هی نگاهییرضا

 گفت : فعلیی رضای دستور نداشت . اقاین به ایازی . هرچند سارا اصل نینه بشیون هیاشاره کرد تا سر جا
ی رو داخل هل داد و روین کنم . بعد خودش جونگ می عوض مرو بررگشتن جاتون یم تا برسیینتحمل کن

یان بینها قبول کرد ای چی نشست . سارا گفت : خوب اصل برایو هم جفت کیون کنار اون نشست . هیصندل
 سر جاشون نشوندینجوری رو اینها که این برخورد کنه . گفتم : فعل همینجوریتو گروه که حال مجبور بشه ا

 است . >یکاف
ی داشتن . سارا گفت : حتی نجومیمتهای اونجا بود که قیبایی زی تابلو ها و مجسمه ایم شدی وارد گالروقتی

 تابلوین روبرو رو بخرم . گفتم : مگه بدون ا4×3 اون تابلو یتونم بدهم نمیک کشیفت ش3اگر تا اخر عمرم هم 
 ازشیچی . به تابلو نگاه کردم هیشه ها نمی بعضی به تابلو کرد و گفت : برای کرد . سارا نگاهی زندگیشهنم
یونگ است . به سمت صدا برگشتم . هی نقاشین ما هم مثل همیت پشت سر ما گفت : وضعی . کسیدم فهمینم
 کرد .ی تابلو به ما نگاه می بود و به جایستادها

یدن محکوم هم اجازه میه پشت سر ما بود . گفت : به یونگ . هیم اونجا رو ترک کردیم بدی جوابینکه ابدون
 گفت :یونگ .هیم نداشتی شانسیچ دادگاه شما ما هی تویاز خودش دفاع کنه . به سمت اون برگشتم و گفتم : ول
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 تبرئه بشم . سارا بهینکه بمونم تا امحکوم دم همون ی میح . گفتم : ترجیم حرف بزنید گم که بای مین همیبرا
 هست ؟ بعد بهی گفت : مشکلید اومد . به ما که رسی به سمت ما میی رضایسمت مقابل اشاره کرد .اقا

 اون رویر ما رو ترک کرد و به سمت پسر ها برگشت . همنطور که با نگاه مسیونگ نگاه کرد . هیونگه
 نه .یگه کردم گفتم : دیدنبال م

 فرستمی من اونها رو مینین گفت : شما همون جلو بشیی رضای . اقایم برگشتن سوار اتوبوس شدی براوقتی
 و جونگیو پشت سر اون هم کیستاد اتوبوس ای سوار شد و همون جلویونگ . هیمعقب . سر جامون نشست

یی رضای به اقایونگ شما اخر است . هی انداخت و گفت : جای به اونها نگاهیی رضای سوار شدن . اقاینم
ی شما برایشه دارن می خوبیسی چند نفر انگلیدونم که نمیی از اونجایم بگیزی چیه ید کرد و گفت : ما باینگاه

 داخل اتوبوسی بشه رو به مسافر هایی رضای منتظر جواب اقاینکه ؟ و بدون ایین کنیفاما نقش مترجم رو ا
 نه اما مایا یم هستی ما کیدونید میدونمن ها هم دوستام هستن . نمی جون هستم و ایونگ هیمکرد و گفت : من ک

ی و طرفدارهایم معروف باشید شایم هستی گروه معروف کره ایه ما یگم میشناسن که ما رو نمیی اونهایبرا
 سوتفاهم دو تا ازیه . به خاطر یم دوست هامون رو از دست بدهیم وقت دوست نداریچ اما هیم داشته باشیادیز

 که بهیم خوای از شما مین همی مهم است . برایلی ما خی براین تور از دست ما دلخور هستن . این ایاعضا
 .ین هم با هم گفتن : لطفا به ما کمک کنیو و کین . بلفاصله جونگ میم مشکل رو حل کنین تا اینما کمک کن

یا فروش نداشت ی ؟ قبلی نوشتای تازه یش است ؟ نماید کرد و گفت : تئاتر جدینسارا رو به جونگ م
 فرق داشت از اون نگاهیشه با همی نگاهش کرد ولین هستن ؟ جونگ مید کار جدیهطرفدارهات منتظر 

ی ادامه داد : ما جلوین باعث شد سارا اروم بشه . جونگ مین نبود . نحوه نگاه کردن جونگ می خبریطونش
 طرف لحن صادقانه اونهایه بگم . از ید بای دونستم چی . نمین لطفا ما رو ببخشیم خوایهمه از شما معذرت م

 کرده بود . نفسم بند اومدهیفا رو ای خوب نقش مترجمیلی خیی رضای . اقایت جمعیق تشویگهو از طرف د
 .یکنه فکر می داره به چید شد فهمی شده بود از چهرش نمیرهبود . سارا نشسته بود و به اون گروه سه نفره خ

ی . نگاه رویم کنی خواستم بگم نه اما سارا گفت : راجبش فکر می ؟ مین ما رو ببخشیشه : مفت گیونگه
 .یم که خودمون اشپزش نباشی ؟ سارا گفت : به شرطیگه شام دیه گفت : پس ینسارا قفل شد . جونگ م

ی که شلنگ تخته مور ... اما ادامه نداد و همونطی باز شد و گفت : باشه . قبول ولیشش بلفاصله نینجونگ م
یح ؟ گفت : بعدا توضی قبول کردی چیانداخت به سمت اخر اتوبوس رفت . رو به سارا کردم و گفتم : برا

 نقشه داره .یه معلوم بود که ی گذره . ولی می ذهنش چی دونستم توی . نمیدمم
 به سمت من برگشت .یی رضای باهاتون حرف بزنم . اقاید رفتم و گفتم : بایی رضای به سمت اقای لبتوی

ی ؟ اقایرم من لپ تاب شما رو قرض بگیشه میی رضایاما همون موقع سارا به سمت ما اومد و گفت : اقا
یام بیسا گفت : وایی رضااقای وصل است ؟ ینترنت به سارا نگاه کرد و گفت : حتما . سارا گفت : به اییرضا

ید کردن بایمل رو برامون اینده ماه ای سارا گفت : برنامه کاریخوای؟ می چیتا برات راهش بندازم . حال برا
 کهیدم رو شنیی رضای اقای رو عوض کنم بگم . به سمت اتاق رفتم . صدایی اگر خواستم جاینمبرنامه رو بب

 به سمتیی رضای گردم . به سمت اونها برگشتم . سارا با اقابرمی بمون ی لبیاز پشت سرم گفت : تو
 برگشتی برگرده . اما وقتیی رضای تا اقاید طول کشیه چند دقیستادم رفتن . همون جا منتظر ایاسانسور م

 .ینم کرد و خودش نشست و به من هم اشاره کرد تا بشیی گوشه خلوت سالن راهنمایز میهمن رو به سمت 
 از کجایدونم ؟ گفتم : نمی حرف بزنیخوای می گفت : راجب چیی رضای اون نشستم . اقاروی روبیوقت

 موضوع مشکل دارم اول و اخر همین . با خودم گفتم من کل با ای که راحتییشروع کنم . گفت : از هرجا
 سر اصلبرو راست یه روش رو استفاده کن . ین گفت : بهترید سکوت من رو دی وقتیی رضاینداره .. اقا

 ؟ شماین گروه قبول کردی شده بود . گفتم : چرا اونها رو تویره به من خیم به اون کردم . مستقیمطلب . نگاه
 به منی . نگاهین رو بگیقت . فقط حقین اونها رو تکرار نکنیل هستن . لطفا شما هم دلی اونها کیدونستینکه م

 باشن چون ماینجا اید سر اصل مطلب . اونها بایرم خوب من هم میلی و گفت : خید کشیقیکرد و نفس عم
 : چرا ؟ گفت : به خاطر شما . گفتم : به خاطر ما ؟! گفتیدم . با تعجب پرسیم تحمل کنینجا اونها رو ایممجبور

 اتفاقین به خاطر ایتونستن . گفتم : اره . گفت : خوب اونها میدنی رو که مینترنت و ایلم فیه: خوب اره . قض
 گروهین دادن تا با ایشنهاد رفت اما در کمال تعجب پی میش ماجرا تا کجا پیدونست کنن و خدا میتاز شما شکا

یی بگم . تنهاید بای چیدونستم انداختم . نمیین صرف نظر کنن . سرم رو پایتشونباشن و در عوض از شکا
 کرد و گفت : حال چرا سرتهی به من نگایی رضای بود . اقای گفتن معذرت خواهید که به ذهنم رسیزیچ

ی عصبانیم که ما سرش اورده بودیی بلی اوریاد به اون انداختم . توقع داشتم با ی ؟ نگاهی انداختیینرو پا
ین من همی های بابام افتادم اون هم بعد از معذرت خواهیاد کرد . یباشه اما برعکس بود با لبخند به من نگاه م

یتونی بپرسم ؟ گفتم : البته . گفت " میزی چیه کرد گفت : حال من ی نگاه ممن که به ینطور بود . همیشکل
 شما و پسر هاست ؟ با تعجب گفتم :ین بیزی . گفت : چین بپرسیدم باشه من جواب می . گفتم : هرچیجواب ند

 فهمم.ی ؟ گفتم : منظورتون رونمی رفتاریا ی ؟ گفت : حرفیمثل چ
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 روش . همون اصلین بگم ؟ حال نوبت من بود حرفش رو بهش برگردونم گفتم : با بهتری : چطورگفت
 اصل مطلب بود ؟ین ای . گفتم : ممنون ولین نداری من فرقی برایهمطلب . نگاهم کرد و گفت : شما با هان

 حرفها رو اون زده .و سوال ها ین و ایزنی با پدرت حرف می پس فکر کن داریشناسمگفت : من پدرت رو م
ی حسیا ؟ یدین دی رفتاریزی چی تو و سارا از پسرها ابراز علقه ایعنی شده بودم . ادامه داد : شما یجکامل گ

 نتونه من رویی رضای انداختم تا اقایین . سرم رو پایختن روم ریخ . احساس کردم اب یننسبت به اونها دار
ی سارا جلوی کرده بود . حرفهایخ صورتم هجوم اورده بود و دستم ه کردم . خون بی . احساس گناه مینهبب

 کششیه اولش ید . شایزنم من هم راحت حرفم رو مین رفت . گفتم : چون خودتون مطرح کردیچشمم رژه م
 و روشین . قوانیرانی دختر ایه و یم هستیرانی بود . ادامه دادم : ما ایین.سرم پایست نیگهبود اما حال د

یون شاه پری داستان های . زندگیم کنی می زندگی واقعیای دنیه ی با اونها فرق داره . ما تویلی ما خیزندگ
 روشن شده . نهی هرکسیگاه اون جای است که تویقتی حقی . زندگیم خونی بچه ها می که اخر شب برایستن

 به من چشم دوختهیی رضای . اقاردم ما . سرم رو بال اویای دنی نه اونها تویم داری اونها راهیای دنیما تو
 رو دوستی انتخاب کنه که چه کسیتونه نمیچکس عقلم حرف دلم رو خونده بود . گفت : هی حرفهایبود به جا

 شد .ی می تکراریلی خی بود زندگینجوریداشته باشه . اگر ا
 بهشینجوری . ایست نداره . گفت : دختر جون عشق که گناه نیی جایچ من هی زندگی : دوست داشتن توگفتم

 خود خدا هم عاشق است عاشقی مقدس است . از اول هم بوده . حتیز چیه است . یه هدیهنگاه نکن . عشق 
ین ؟ گفت : اره همیگین رو مها ین هم همیه مردن است . گفتم : شما به هانیبنده هاش است . بدون عشق زندگ

ی ؟ گفت : وقتیه رو هم گفتم که از راه درستش وارد شو . گفتم : راه درستش چینها رو بهش گفتم . اما ا
 هم هست .ی مهم تریزهای . چیست نیز هرگز اون رو نپرس . گفتم : عشق همه چیدنی رو میجواب سوال

 است . نهی احساسات بشرین از قدرت مند تریکی مهم است . عشق ی هایزگفت : درسته اما عشق هم جزو چ
ین . دوست داشتم به ایقت هم خود حقی سراب باشه گاهیه یتونه می قبولش کن . گاهیتردش کن و نه به راحت

 بهی نگاهیی رضای خوردن ناهار به رستوران اومده بودن . اقای تور برایبحث ادامه بدم اما مسافرها
 کهی ؟ جادو ؟ در حالی . گفتم : چی خبر نداریرونی دختر ای صورت تو از جادودرهرساعتش کرد و گفت : 

 پسرید جادو باین درک کردن قدرت ای گفت : بله جادو . اما برایشد بلند میز به لب داشت و از پشت میلبخند
 حرف رو زد به سمت مسافرها رفت .ین . ای اومدی میابه دن
 راحت حرفینقدر موضوع این داشتم . تا به اون موقع راجب ای شدم احساس خوبی بلند میز از پشت موقتی

 توپش پر بود .ی اومد . حسابی میین که از راه پله ها پایدم به سمت اسانسور رفتم سارا رو دینزده بودم . وقت
 به من کرد و گفت : همه برنامه . بعدی برنامه به ضرر تو است . نگاهی زدم و گفتم : دوباره کجایلبخند

 خوند ویزی باز شد . سارا چیشم نزدم در عوض نی . حرفیخونه کبکت خروس می خوشحالیهادامه داد : چ
 . با شک به من نگاهیچاره خورت کرده ؟ گفتم : نه بیز چییدور من فوت کرد و گفت : بسم ال . نکنه رضا

 .یم سرش اوردیی ما چه بلی امروز . اگر بدونینچاره شده ؟! گفتم : از همی تا حال اون بیکرد و گفت : از ک
 به من کرد و گفت : دوباره ؟!ینگاه
 حرفهاین رد و بدل شده بود رو به سارا گفتم . سارا گفت : واقعا ایی من و رضاین که بیی تمام حرفهایز مسر

 . بعد به من نگاه کرد و گفت : اگر به من گفتهیم پا ارسطو بود ما خبر نداشتیه هم واسه خودش ینرو زد . ا
 دختری هم جادوین . گفتم : حتما اینم بشینجا ان شاد شنگول الی جنابعالین عینکه مردم نه ایبود از خجالت م

یم همه مجبور شد بره هاگوارتز ما بدون استاد جادو گر شدین پاتر ای هریچاره و گفت : بید است . خندیرونیا
 هوا تکون داد .اما نگاهش به اون سمت سالنی دستش بود به سمت من گرفت و تو ی رو که توی. بعد چنگال

 اومدنیلافتاد . بعد گفت : اونها چرا گروه ما رو انتخاب کردن . من همه حرفها رو به سارا زده بودم به جز دل
 که افتاده بود چطور به نفع خودشون استفادهیاونها به گروه ما . دوست نداشتم اون هم بدونه اونها از اتفاق

 رو اوردم که خود پسر ها گفته بودن .یلکردن . پس همون دل
 بای ور رفت . بالخره خسته شدم و گفتم : تو سه ساعته داریی رضای تمام بعد ظهر رو با لب تاپ اقا سارا

 چه خبر است . از سر جام بلند شدم و به سمت اون رفتم . ساراینم اصل بزارببیکنی؟ کار می بدبخت چینا
 محل به تو چه . مگه داروغهیبلفاصله لب تاپ رو بست و گفت : فضول رو بردن جهنم . اخه خروس ب

 ؟یشهر
 . نای گرفتی زد تو چرا جدی حرفیه : اره . چون مامانت تو رو دست من سپرده . گفت : حال مامانم گفتم

 بهی کاری کرد ؟ گفت : لعنت . مخفی کار می بزرگتر داشت چین من ازتو بزرگ ترم . گفتم : خوب ایسلمت
 سارا رفتم برنامه ماه بعد رو به منسمت ؟ به ی انداختم . گفتم : چی بهت میفت بابا داشتم شیا مده . بیوما ن

 کهی داشتم . سارا در حالی خالی جای بود . در عوضش من کلی بدیلی گفت . برنامه خینشون داد . راست م
 ؟ی داره . گفتم : چه بر نامه ای برنامه ایه تو ی برایدی خانوم سعین کرد گفت : به گمونم ایبه برنامه نگاه م

 همه به تو ین داره ایلی سر داره وگرنه چه دلیر تو زی رو برای کسی پسر خواهرهریگفت احتمال برادرشو
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off 
 که به تو ندادهیک کشی خودت برنامه رو نگاه کن . هرچیگم می ؟ گفتم : چرند نگو . گفت : نه اتفاقا جدبده

انداخته گردن من .
یلی . گفتم : خیم کردیمیل ایدی خانم سعی و برایدیم رو چی بحث کردن برنامه عادلنه ای بعد از کلبالخره

یمل بهت ایخواست می باکس رو باز کردم سارا گفت : حال مثل کیمل رو چک نکردم . بعد هم ایمیلموقته ا
 . حالی نداره . گفت : کلک رو نکرده بودطی اونش به تو ربیگه ؟ گفتم : دید برات پیابزنه ؟ اوسامه بن لدن 

 مالین کرد و گفت : ایتور مانی . سارا سرش رو تویدم . خندینم کن ببی رو خالیبت جیال . ی کردیمشکجا قا
 ؟ به محضی کنی که نوشته عشق سحر . گفتم : چرا بازش نمین . ایکی ین ؟ گفتم : کدوم ؟ گفت : همیهک
 بهی فکریه یا ی گردی بررمی با گوشیا رو باز کرد . نوشته بود : یمل سارا ام حرف رو زدین من اینکها

ی شکلک گذاشته بود که زبون دراورده . . سارا سرش رو از تویه هم یرش . بعد زی کنی خوابت میجا
حال . نگو سوگند خودمون است . بعد ادامه داد یه شانس . گفتم حال کی و گفت : به خشکید کشیتوربیرونمان
 چون مای بخری گوشی خواب ؟ گفت : بهتره بری جایا ی ؟ گفتم : در مورد گوشی کار کنی چی خوایم

 . گفت : اون با من .یستیم رو بلد نیی . گفتم : خوب ما که جایم دی تازه مجرد هم تو خونه راه نمیممهمون دار
 رفت .یرون حرف رو زد و از اتاق بینا

یی و تفحص . از رضایق تا حال ؟ گفت : در حال تحقی ساعت بعد سارا برگشت . بهش گفتم کجا بودنیم
 تا ما رو ببرهیگره مین اون هم گفت امروز عصر برامون ماشید خوب خری گوشیه یشه کجا میدمپرس

 .یرم بگیف تخفی تا کلیکنه از اشناهاش . گفتم : جدا ؟ گفت : اره تازه گفته سفارشمون هم میکیفروشگاه 
 وقتینها ازایشتر ترب کردن بیه کله ی حرف توی خواست ؟ گفت : نه ولی ساعت وقت میم نینگفتم :خوب ا

 کهیچاره اون بیامرزه رو بیی ؟! گفت : نه بابا خدا اموات مشترک من و رضایی ؟ رضای . گفتم : کیره گیم
 ؟یم بری داد امشب شام چه ساعتیر گید راه پله ها دی من رو تویگم رو مین هم وقت نگرفت جونگ میقه دق3

 مچ مای هم دست ما رو خوندن . هینها ایم کنی که از اسانسور استفاده نمیم لو رفتیگه دیشبعد ادمه داد : خدا
 شب . گفتم8 احتمال ی . ولیست : گفت: گفتم بهش معلوم نی بهش گفتی . گفتم : تو چیرن گی راه پله میرو تو
 توی رو همون جور که شروع شده تموم کنم . گفتم : چی بازیخوام ؟ گفت : می قبول کردی چی براا: اصل

 ماجرا .ین به من کرد و گفت : بعد از ای ؟ نگاهی داری کارها بر مین دست از ایسرت است . تو ک
 دم در هتل منتظر شماست .ین به اتاق ما زنگ زد و گفت : ماشیی رضای بود که اقا4 ساعت ی هاطرف

 ادرسین کاغذ به دست من داد و گفت : ایکه تیه اون یدیم رو دیی رضای اقایم اومدی میین از پله ها پایوقت
یگه دی . جاهاین رو انجام بدیدتون مونه تا خری هم همون جا منتظر شما مین که گفتم . ماشیهمون فروشگاه

 قبول ؟ سارا بلفاصلهین زودتر از ما هتل باشیخوام فقط فروشگاه بعدش هم هتل باشه . امشب مینسرک نکش
 . شما تو هتلیشکش گفت : نوازنده پیی رضای . اقایشواز پیام گروه نوازنده میهگفت : باشه قبول . اصل با 

یرش حرف رو زد و به مسین است . ای کافیکی من ی براین همین نندازا ری و دوباره داستان تازه اینباش
 هم کهیری غافل گی برایا راه پله لو رفته . بی گفتم استراژدیدیادامه داد . سارا به من نگاه کرد و گفت : د

ض ندادم در عوی هم هست . جوابی استراری پله های .اگر نخواستیم بار از اسانسور استفاده کنینشده ا
 رسوندم و سوار شدم .ینزودتر از سارا خودم رو به ماش

 . تایم و وارد مجتمع شدیم شدیداه پین . از ماشیستاد بزرگ ای مجتمع تجاریه ی جلوین بعد ماشیقه دق20 بیست
 و به لب تاپ ها ویستاد ای مغازه ها میترین بود . سارا پشت ویکی لوازم الکتری کرد مغازه هایچشم کار م

یه یترین اش رو به وینی . رو به سارا کردم که بیگشتم می کرد من هم که دنبال گوشینوت بوک ها نگاه م
 بود ؟ همونی گفت اسم مغازه چیی رضای شده بود . گفتم : اقایره نوت بوک خیهمغازه چسبونده بود و به 

 باشه با لبخند به سمتیده به ذهنش رسیزی چینکه . بعد مثل اید شده بود گفت : خورشیره خیترینطور که به و
ین ا زایزی چیکی پلستیه از اونجا ید بعد از خریا بیگم . میرانیه هم اسمشمن رگشت و گفت: چه جالب ا

یلند تو از خود تایکنه باور میرانی اسم این سوگند با ای ؟! گفت : فکر کردی چی . گفتم : برایریممغازه ها بگ
 فرودگاه دنبال ما . باور کن از ذوقیاد ؟ گفتم : مگه کور است . تازه اون زودتر ازهمه میدی خریبراش گوش

 .ید حرف سارا خندین بنده . با ای میل فرودگاه و همون اول راه زنبیاد روز زوردتر میه یگوش
 ها رو امتحانی توش بود که داشتن گوشی هم مشتری مغازه دو دهنه بزرگ که کلیه وسط پاساژ بود . مغازه

 حرف رو سارا زد و ادامه داد: به نظرتین مغازه مشغول به کار بود . ای فروشنده تو5 . حداقل یکردنم
 سر همون هفته اول ورشکستهیومده و گفتم : تجارت به من و تو نیدم چند است ؟ خندینجا مغازه ایه یهکرا

 از فورشندها جلویکی شده بودم . یره بود خیترین ویشه شیر که زیی های . به گوشیم .وارد مغازه شدیشیمم
ی پسر قد بلند با موهایه به اون انداختم . ی گفت : سرم رو بال اوردم . و نگاهیزی چیلندیاومد . و به تا

 شده بود .یره است . همونطور به ما خیرانی که ای بفهمیشد نگاه اول مون . با همی پوست گندمیه بود یمشک
 زنگیی رضای حرف زد و گفت : بله اقای . اون بلفاصله فارسیم اومدیی رضایسارا گفت : ما از طرف اقا
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 هم مناسبیمتش . ضمنا قیخوام خوب می گوشیه براتون انجام بدم ؟ گفتم : یتونم کار میزده بودن. خوب چ
 همهین اقا؟ سارا که از ایا خانوم ی است . گفت : برایه ؟ گفتم : نه هدین خوای خودتون میباشه . گفت : برا

 اقا ؟یا خانوم باشه ی برایکنه می به پسره کرد و گفت : چه فرقیسوال حوصله اش سر رفته بود با شک نگاه
ی ها و رنگ های از گوشی . مدل بعضمیکنه به سارا کرد و گفت : فرق ی . پسره نگاهیارین بید جدی گوشیه

 مناسبی گوشیه خانوم ها مناسب تر است و برعکس . جواب سواله هاش رو دادم . اون هم رفت تا یاون برا
 اطلعتینقدر ای گوشیه یدن خریدونستم کرد گفت : تا حال نمی . سارا همون طور که به گوش ها نگاه میارهب
 بعد فروشنده بایقه . چند دقی نو بخری گوشیه ی برید بار بایه ماه 2ن است که هر ی همی خواد . گفتم : برایم
 همی است امکانات خوبی خوبی من گذاشت و گفت : گوشی رنگ برگشت . و اون رو جلوی صورتی گوشیه

 هم بال است .یش هم برا عکس داره . حافظه داخلی خوبیفیت باز هاست . کsms باب یدشداره . صفحه کل
یار ؟ گفت : اختیگه : اصل دیدم بود . پرسی خوش دستیی رو برداشتم . گوشی هم داره . گوشی مناسبیمتق

 فرستاده .گفتم :یی رضای شما رو اقاینکه چه برسه به ایگه فروشگاه اصل است . دین ای تمام جنس هایندار
 به اون کرد و گفت : عجبی رفت . سارا نگاهی بعدی امتحانش کرد ؟ گفت : حتما . بعد به سمت مشتریشهم

 داره .اگر صدتا دختر کور و کچل هم بهش بدن سه سوت عروسشون کرده رفته .یزبون
 . به سمت صدا برگشتم .یکنه میر گیی وقت هایه ی است ولی خوبی از پشت سرمون گفت : گوشصدایی

 های شده بود . به سارا نگاه کردم . اون همون طور به گوشیره دست من خی توی بود که به گوشینجونگ م
یم جا بریه است . گفت : شد ما ی برنگشته بود اما معلوم بود که عصبانین کرد و به سمت جونگ مینگاه م

 ویونگ به مغازه انداختم هی بود . نگاهیده نفهمیزی که از حرف سارا چین ها هم اونجا نباشن . جونگ مینا
 من و سارا قرار داد و به سارا گفت :ین خودش رو بین . جونگ میزدن مغازه چرخ می هم داشتن تویوک

ی گم بشیدی کرد و گفت : نترسی نگاهین مونگ . سارا ربگشت و به جیکنه است اما هنگ می خوبیگوش
 ویونگ هیه هستن . با دست ی باز شد و گفت : نه .پس اون دوتا کیشش نین ؟ جونگ میرون بی اومدییتنها

 شد . فروشنده به سمت ما اومد .ی اشاره کرد . سارا بهش جواب نداد در عوض مشغول ور رفتن با گوشیوک
ی رو به اون داد و گفت : گوشی فروشنده گوشیدن . سارا به محض دانداخت به اون پسره ی نگاهینجونگ م

 شده بود . فروشندهیره به سارا و اون پسر خین . جونگ میکنه هنگ میی وقت هایه یدم شنی است ولیخوب
 اقا . فروشنده خودش روین اشاره کرد و گفت : این حرف رو زده ؟ سارا با انگشت به جونگ مین ایگفت : ک

یره افتاد . بعد با تعجب به اون خین چشمش به جونگ می رو بده اما وقتین کرده بود تا جواب جونگ ممادها
ین هم خودش رو اماده کرده بود تا جواب پسره رو بده . فروشنده گفت : شما پارک جونگ مینشد . جونگ م

 زد وی . اون پسر چشمش برقشه متوجه نی به اون کرد و گفت : بله. فقط کسی اول نگاهین ؟ جونگ مینهست
 ss501 . گروه یشهگفت : مگر م

ین اومد و جونگ میرون ها بیترین نفهمه! بلفاصله از پشت ویچکس بعد هیکن میدن از فروشگاه ما ددارن
ین صحنه خودشون به سمت جونگ مین ایدن هم با دیو و کیونگ مغازه برد . هیگهرو کشون کشون به سمت د

 وید مقابلش کوبیشه ای قفسه شی رو روی شده بود . گوشی عصبانیرفتن . سارا از حرکت فروشنده حساب
 خائن وطن فروش.یگفت : ا

ی گوشین از پشت سرمون گفت : راستش ایی . صدایم کنید خریگه دی جایه یم بریا به من کرد و گفت : برو
 سر تو هم امتحان کنمی گفت : بزار روی سنگ بود . سارا به فارسیونگبه ضربه هم مقاوم است . برگشتم . 

 هم همونیون هینکه ایعنینجا بود ی تا ا4 هر ی نه . من تمام حواسم به اطراف بود وقتیا یگی راست مینمبب
 سنگ کرد و گفت : فکر کرنمیونگ رو برداشتم و به سمت صندوق رفتم . سارا رو به یاطراف بود . گوش

یستاده فروشنده ها این نفره پسر ها اشاره کرد که ب3 دارن . بعد هم به سمت گروه یاجدوستات به کمک احت
 کرد و به سمتشون رفت. گفتم :ی سنگ با تعجب به سمت اونها نگاهیونگ گرفتن . یبودن و داشتن عکس م

 نگاه بهیه . فقط یبردم لذت مینها فرصت است . سارا گفت : ا ااا چرا تازه داشتم از شکنجه شدن اینحال بهتر
 رو حسابی پول گوشی تاملین لبش نشست . بدون کوچکتری روی بنداز . بعد هم لبخندین جونگ میختر

 اومد .ی برگشتم. سارا هم دنبال من مین زدم و به سمت ماشیرون بغازهکردم و از م
ی می بود داشت با پاش بازیین داده بود و سرش پایه تکین به در ماشیسبال پسر با کله بیه ین در ماشجلوی

 کفش استدلر قرمز هم پاش بود . سارا گفت : مگهیه روشن . ی گشاد روشن تنش بود و شلوار لیشرتکرد . ت
 خواد هم از توبره بخورا هم از اخور .ی میارو ین منتظر ما نبود ؟ گفتم : چرا . سارا گفت : به گمونم اینماش

 و گفتم : اقایستادم پسره ای حرکت کردم .جلوین به سمت ماشیشتری جا کرده . بعد هم با سرعت بیگفتم : ب
 مال ماست . اون سرش رو بال اورد . نا خود اگاه دو قدم به عقب برگشتم . اون چهره و لبخند روین ماشینا

 شده بود .یره صورتش انداخته بود به من خی که کله رویی ایه سایر از زیون شناختم . هی خوب میلیخ
 از دستشونیکنی که فکر می انداخت و گفت : به به شده هفت خان رستم . درست لحظه ایون به هیسارا نگاه

 همونیون ادامه داد : حال نوبت شماست . مگه نه ؟ هیسی . بعد به انگلیشه جلوت سبز میگه دیکی یدر رفت
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 نگاهیون . به هینجا اومدم این همی . براین زدم از دست اونها در بری زد گفت : حدس میطور که لبخند م
 کردم .ی رو احساس میون نگاه هینی سرگرم کرده بودم . اما سنگید خریک کردم و خودم رو با پلستینم
 بار به اون دوستت گفتم .یه ؟ یپرسن ؟ سارا گفت : مگه چند بارمیم منتظرتون باش8 گفت : امشب ساعت یونه

 ؟ سارا بایای گفت : تو هم میون کله کدو تنبل فرو کرد . هی ادامه داد البته اگر بشه حرف تویبعد به فارس
 ندادم در عوض سارا گفت :ی شده بود جوابیره به من خیونارنجش به من ضربه زد . سرم رو بال اوردم . ه

 بارین که اولی گفت : کجا ؟ سارا گفت : همون رستورانیون . هیکنیم میین جاشو ما تعلی . ویاداره .اون هم م
 گفت : چرا اونجا ؟! سارا گفت :یون . هیگم رو میب که هست . رستوران اب سیادتون . یدیم رو دیگرهمد

 گفت : نهسارا هم هست . ی بهتری گفت : جاهایون خوب مهمونمون کنه. هی غذایه قول داده بود یرشاخه مد
ی بلفاصله گفت : نه همون جا خوبه . نگاهیون . هین قرار امشب رو کنسل کنین خوایهمون جا . الته اگر نم

 . سارا برگشت و به پشت سرش نگاه کرد و به سمتیانبه پشت سر ما انداخت و گفت : بچه ها هم دارن م
 کرد و خودش هم سوار شد و گفت : پس همونر هل داد و من رو سواین برگشت و اون رو از کنار ماشیونه

 حرکت کن .یع . بعد هم به راننده گفت : سرینیمتون بیجا م
ی سرت است ؟ گفت : فکری توی ؟ چه فکری چرا همون رستوران قبلیدم . از سارا پرسیدیم به هتل رسوقتی

 خودمون بمونه .ین بید بایدی و دیدی شنی پره . امشب هرچی وات از سرت م1000 برق هزار یکه اگر بفهم
 بهش نگاه کردم . گفت: قولنگرانی . با یگرده وگرنه ورق به نفع اونا برمیری افتاد از کوره در نمیهر اتفاق

ی ازش بپرسم اما اقایخواستم . میده کشی چه نقشه اینکه ایا یکنه فکر می داره به چیدونستمبده . اصل نم
یپ اکیه یشدم به ما کرد و گفت : چه عجب داشتم اماده می نگاهید به ما رسی اومد وقتی به سمت ما مییرضا

یه یرون . سارا گفت : ما بید خندیی رضای استقبال . اقایم که اومدیبینین . مچرابفرستم دنبالتون . سارا گفت : 
یی رضای . اقایم و بخوابیم رو مرتب کنیلمون وسایخوایم . میایم ی شام نمی امشب برایگه دیم خوردیزیچ

 .یدیم خریت دوتا بسکویم ؟ سارا گفت : فکر اونجاش رو هم کردی چینگفت : خوب اگر اخر شب گرسنه شد
 گفت و منیر و شب بخید . سارا خندین مقصر خودتون هستین اگر گرسنه موندی گفت : باشه ولیی رضایاقا

 و برد .یدهم دنبال خودش کش
 گفتم : چرا بهی . بهتر است زود اماده بشیم وقت داریگه دیقه دق1:30 سارا گفت : فقط یم وارد اتاق شدوقتی

 حرف رو زد وین . ایشیم از دست اونها خلص میشه همی بار نه . امشب براین ؟ گفت : ای نگفتیی رضایاقا
 کاری خواد چی سارا میدونستم شدم نمگران حرف واقعا نین رو برداشت و رفت تا اماده بشه . با گفتن ایلشسا

کنه .
 هم پشتیک خط باریه اومد واقعا عوض شده بود . موهاشو باز گذاشته بود و یرون سارا از حمام بوقتی

 نبود .ی خبری و کوله و کفش ورزشیسبال از کله بیشه داشت . برخلف همی کمیش بود . ارایدهچشمش کش
 کمربند پارچهیه مرش کی که روی بلوز کرمیه داشت . ی صندل دختورنه اش بود که پاشنه کمیهدر عوض 

 تنگ هم پاش بود . باتعجب نگاهش کردم . گفتم : چه خبریره شلوار تیه بسته شده بود تنش بود و ی مشکیا
ی تو رو هم گذاشتم روی و امتحان کنم . لباس هایرونی دختر ای خوام جادوی . فقط میچیاست ؟ گفت : ه

 سر و ضعین رفت . گفتم : با ای به سمت در خروجو حرف رو زد ین . ایگه . بلند شو دیتخت . چرا نشست
 رفت .یرون حرف رو زد و از در بین . ای وقت نداریشتر ساعت بیم نیکجا ؟ گفت : تو بهتر است اماده بش

 کاری داره چیدونستم خودش بود . هنوز هم نمی که گذاشته بود انداختم . مثل لباس هایی به لباس هاینگاه
 به صورتمی به من انداخت و گفت : به به قل خودم . نگاهی سارا برگشت و نگاهعد . ربع ساعت بیکنهم

 روی بعدیه دق30 من یانداخت و گفت : نه حرفم رو پس گرفتم . کنا من نشست و بدون توجه به اعتراض ها
تو بار به خاطر ین این به من انداخت گفت : ببی کارش تموم شد نگاهی صورت من وقت گذاشت . وقتیرو

 لقب هم از من گرفته شد .ین به خاطر تو این لقب ما من بود ببین زد و ادامه داد : لعنت ای شد . بعد لبخندیرد
 نگاه کردم . واقعا سارا سنگ تموم گذاشته بود . سارا کنار من اومد وینه ای نزدم . از جام بلند شدم و تویحرف

 .یم داریاز تو هم نی موهابازی من دراورد و گفت : امشب به ی موهایتل رو از تو
 دونستمی . نمیم برخورد نکنی تا به کسیرون بیم هتل بری پشتی از راهرویم . مجبور بودیم اتاق خارج شداز

 ؟ جواب داد :یه چی برای باند بازیز همه جمین . رو به سارا کردم و گفتم : ایه چی برای کاریاون همه مخف
 انگار روحیارو ین . ایفتم بیر گیی رضای بار توسط اقا10 بود دهیک نزدیرون هم که رفتم بیهمون بار

یه کوله چین داره . گفتم : حال ایاب . انگا ردیرون بیاد میگه طرف دیه از یری از هر طرف در میمونهم
 رم . از چهرش معلومی خرچنگ کج کج راه مین و گفت : بدون کوله عید ؟ خندیدنبال سر خودت راه انداخت

 به داخلش بندازم اما سارا مانع شد وی نگاهیه و یرم کوله رو ازش بگم کردی . سعیست مهم ماجرا نینبود ا
ی دفاعیله وسیچ به هیاز نیبرم بمب توش داشته باشم ؟ نگران نباش امشب با پنبه سر میترسی میهگفت : چ

 در راهی معلوم بود که طوفان سختیزد حرف ها رو مین که ای حرفها و چهره سارا زمانینندارم . تمام ا
 کاملی تورنادویه بلکه ی طوفان معمولیه . نه ستا
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 به غر غری نزد حتی تمام راه حرفی . سارا تویم سوار شدیع بود . سریستاده منتظر ما این ماشیه هتل بیرون
 سارا به راننده گفت همون جا منتظریستاد رستوران ای جلوین بعد ماشیقه دق20 توجه بود .ی من هم بیها

 با همون سهی نکنه حوس کردیه: چت به سمت من برگرده گفینکه به سارا انداختم . بدون ایبمونه . نگاه
 به سمت رستوران نگاه کردمینکه رو بست . به محض این حرف رو زد و در ماشین هتل . ایچرخه برگرد

 من راهی چشمم رژه رفتن . ناخوداگاه به سمت بال نگاه کردم . سارا جلویتما خاطرات اون روز اول جلو
 کردم .ی میدی شدی که احساس نگرانی سارا راه افتادم در حالالافتاده بود و وارد رستوران شده بود . دنب

یز که پشت می . مردیم کی رزرو شده به اسم اقایز میه امشب ی و گفت : برایستاد اطلعات ایز میسارا جلو
 رستوران رفت . چند لحظه بعد بایگر انداخت و به سرعت از سرجاش بلند شد و به سمت دیبود به ما نگاه

 که چشمشین ما قرار گرفت . اما همی جلوی رستوران با همون لبخند تصنوعیر اشنا برگشت . مده چهریک
 به اون انداخت و گفت : به دوباره همونی شده بود .سارا نگاهیرهبه ما افتاد سرجاش خشکش زد و به ما خ

 اون به خودش اومد و گفته نشد . بالخرینطور . اما ایرون . الن است که هردومون رو بندازه بیمیدوست قد
 کردم و گفتم : چطور؟ گفت : خوب بعد ازی . بهش نگاهید شما باشیون امشب اقای کردم مهمون های:فکر نم

 وقت است که منتظرتونیلی است . گفت : خیب عجیاتفاق اون روز ... حرفش رو ادامه نداد . گفتم : بله کم
ی میشتر رفتم . با هر پله ضربان قلب من بی کنه . از پله ها بال میی ما راه افتاد تا ما رو راهنمایهستن . جلو
 تا خودم رو ارومیستادم اوردم . چند پله اخر رو ای میاد اون روز رو هم به ی تک تک حرفهایگهشد . حال د

یت اون موقعی نداشت . توی ایدهکنم اما فا
 وجود نداشت تای قلبیگه دینجوری خون اشام باشم ایه اما ارزو کردم که ید فکر به ذهنم رسین از کجا انمیدونم

 فکر خودم هم تعجب کردم . به سارا نگاه کردم اون با سرعت تمامین . از ایرم ضربانش رو بگیبخوام جلو
 پله اخر برگشت و به من نگاه کردی عجله داشت . توی به بال حسابیدن رسی کرد انگار برای می رو طیرمس

 وخودت رو هم اصل نگران نشون نده . امشبی کن اروم باشی ؟ سعی به خودت گرفتیختیه چه رینو گفت : ا
 زخم بود .ی حرف اخر سارا مثل نمک روین ادامه داد . ایرش . بعد هم به مسی داریاز نیلی ارامش خینبه ا

 اش چسبونده بود وینه محکم به سینجور بود که ای اون کوله چی کرد ؟ توی می رو داشت از من مخفیاون چ
 شد ؟ی لحظه هم ازش جدا نمیه یحت

 تا خودم رو ارومیستادم ستون به ایه کردم پشت ی تونستم خودم رو کنترل کنم سعی وارد سالن شدم نموقتی
 کهید و گفت : ببخشیدکنم . اما بر خلف اون روز همه نگاه ها به سمت ما بود . سارا من رو کنار خودش کش

 . پسر ها از سر جاشون بلندیایم و بیم کنی تا اون رو راضید طول کشی نگران بود کمیی رضای شد . اقایرد
یخواست شد گفت ستاره امشب سارا بود . دلم می شده بودن . میره به سارا خین و جونگ میوشده بودن . ک

ین من بود . جونگ می از همون اول رویون نگاه هینیتمام نگاه ها همون طور به سمت اون بمونه . اما سنگ
 ... ادامهینجوری . ای کنیر کردم هر روز دی می کاریشی قشنگ ماینقدر کردن یر با دیدونستمگفت : اگر م

 بود ؟یف تعریه ین و گفت : اید بهش خورد نا تمام موند . سارا خندیونگ که از طرف هیحرفش با مشت
 بلند و لختشی انداخت و موهایین و سرش رو پاید فکر کن . سارا خندی گفت : هر جور که راحتینجونگ م

 جواب دندون شکن بهیه شده بود . من هر لحظه منتظر بودم تا سارا یبرو کنار گوشش زد . رفتار سارا عج
ین ایره بگی خواست انتقام سختی داد سارا هر وقت می می ایگه دیز رفتار خبر از چین ای بده ولینجونگ م

 بود . با تعجب به من نگاهیب هم عجیونگ هی نبود بلکه برایب من عجی رفتار فقط براین . ایشد میشکل
 . بعد ادامه داد : در واقعیدین امشب کامل مثل دوقلو ها لباس پوشیگه گفت : دیو تکون دادم . کیکرد . سر

 جور بوده .ین هم مهمیشههم
 براشیو تا کیستاد حرکت کردم .سارا ای سارا بود . به سمت میش بگم تمام حواسم پیثد بای چنمیدونستم

 بلفاصلهین همی من انجام بده. برای کارو براین هم ای خواستم منتظر بشم تا کسی رو عقب بکشه. نمیصندل
 هتلیر بود سر جاش نشست .مدده شیز خیم که نیون اون نشستم . هی و رویدم کنار سارا رو کنار کشیصندل

 بهی سارا نگاهین؟ داریل می شد و گفت : چیک دادن به عهده گرفته بود . نزدیسکه خودش شخصا سرو
.ین پس شما سفارش بدیم نداریی اشناینجا ایپسرها کرد و گفت : ما با غذا ها

 غذا سوپ قارچ سفارش دادن . سارا ارومیش پی اونها صورت گرفت بالخره براین که بیزنی رای از کلبعد
 سفارش تمام نگاهم رویدن دلم نبود . به محض رسی زد . در عوض کنارش من دل توینشسته بود و لبخند م

 سوپتیخوای شد و گفت : اگر نمیک من بود متمرکز کردم . سارا اروم به من نزدی که جلویبه بشقاب سوپ
ی لبش بود . گفتم : چی تر. نگاهش کردم . هنوز همونطور لبخند رویارعقب سرت رو بی سر بکشینیرو با ب

یو . کی نپرسیچی و هی داره ؟ گفت : قرار شد امشب اروم باشی رفتار تو چه معنین ؟ ایکنی میکار دار
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یون چهره هیدن است . سرم رو بال اوردم اما با دی ازه سارا گفت : گفتم سوپ خوشمیگی؟ مین داریگفت : چ
 موضوعینکه ای متوجه موضوع شده بود و برایونگ نگاه کردم . هیین شده بود دوباره به پایرهکه به من خ

 .یاد خوشتون بیدوارم . امی اصلی سر غذایمبحث رو عوض کنه گفت : بهتر است بر
 من بود عوض شده بود .ی که جلوی بود که نوع بشقابین نکرده بود تنها تفاوت ایری من چندان تغموقعیت

یکه کردم تی گفتم :چرا خوشمزه است . سعی؟ غذاشو دوست نداریه ؟ چی ساکتیلی گفت : امشب خینجونگ م
ی کم خسته است . برایه و گفت : ید دهانم بزارم . سارا به دادم رسی بشقاب بود رو توی که تویگویی از میا

 گفتم :یارم سرم رو بال بینکه ؟ . بدون ای شدیض حرف زد و گفت : نکنه مریون اون شب هی بارر تویناول
 برنامه رویگفتی بود خوب مینطور اومد و گفت : اگر ایدون سنگ هم به میونگ کم خسته ام . یهنه . فقط 

 روز بود که از کل15 . مدت مسافرت ما یم نداریادی . سارا گفت : نه . ما وقت زیذاشتیم میگه شب دیه یبرا
یونگ حرف سارا اخم کرد و گفت : جدا ؟ هین انداختم . با گفتن ایون به هی روز مونده . نگاه4-3اون تنها 

 ما شما رو از ازیعنی گفت : پس ین . جونگ میم هستیلند روز هست که ما تا13 الن یگهگفت : اره راست م
یم هست که ما با هم اشنا شدی روز10 یه و گفت : اره . و الن ید . سارا خندیدیمهمون روز اول د

 کهینجور گفت : پس ایو .کیم هم خاطره ازش داری گفت : واقعا خوش گذشت . سارا گفت : اره . وکلکیو
 بشقابی کردم . حال اون سرش توی نگاه میون. گفتم : اره . به هین گردی برمیگه روز د4معلوم است شما تا 

 اومد . و بعد به منیادم ی و گفت : حال که گفتید خندین هست ؟ جونگ میادتونبود . سارا گفت : روز اول 
ینبار . ای بود که تو خوردی اومد اونم لگدیادم یزی چیه الن یه باشه . اها من یادت هم یدنگاه کرد . گفتم : با

ی تویدونی بود . می گفت : لگد محکمیو و به سارا نگاه کردن .سارا هم با اونها همراه شده بود . کیدنهمه خند
 گفت : حرکتین کرد و گفت : واقعا متاسفم . جونگ می نگاهین کرد . سارا به جونگ میتش اذیلیکنسرت خ

 گفت :یونگ کردم . هی ولش نمی راحتین کار رو انجام داده بود به همین ای ایگه بود . اگر هر کس دیجالب
 استینن حرف هم ای ای )) . معنیشن تر می ها قویشه (( بعد از هر بارون ریگه که میم ضرب المثل داریهما 

 شده بود .یره خین و به جونگ مید خندی نمیگه . به سارا نگاه کردم . دیم باشی خوبی دوستایتونیمکه ما م
 .ی هم از موضوع نگذشتی راحتین گفت : تو به همی کرد با لحن جدی نگاه مینهمون طور که به جونگ م

 لحن سارا باعث شد همه ساکت بشن وییر. تغکردی موضوع رو فرامش نین تر بگم تو اصل ایقاگر بخوام دق
 شده بود . بعدیره خین به جونگ می جدیلی حال خیزد لبخند میش که تا چند لحظه پییبه اون نگاه کنن . سارا 

 رو به همیقت اگر ازهمون اول حقیم باشی خوبی دوست هایم تونستی و گفت : ما میونگرو کرد به ه
 رویز الن هم همه چین . ما همیست نی شد گفت : مشکلی لبخند از لبش دور نمرگز که هین . جونگ میگفتیمم
یه رو . در واقع از یز زد و گفت : نه همه چی خندیش . خودت رو ناراحت نکن . سارا به تمسخر نیدونیمم
 و اورد و در اونیرون بیز میر . سارا کوله اش رو که تمام مدت همراهش بود از زی خبری مهم بیلی خیزچ

 مدت همراهش بودین که تمام ایزی . پس چید کشیرون اون بی رو ازتویی رضاییرو باز کرد و لب تاپ اقا
 ادامه داد : حال کهین چرا اون رو همراه خودش اورده بود ؟! رو به جونگ می بود . ولیی رضایلب تاپ اقا

یشه است ؟ میت کدوم سای تویدونی . مینیم رو هم نبیلمش چرا فیم زنی راجب اتفاقات اون روز حرف میمدار
 . بهید خندی نمیگه هم دین جونگ می کردن حتی ؟ همه ساکت شده بودن و به سارا نگاه می کنیداشبرام پ

 هست که تویی هایز چیه کار ؟ رو به من کرد و گفت : ی چیخوای رو میلمسارا گفتم : معلوم هست چته ؟ ف
 . بعد رویفهمی ؟ گفت : الن میه روشن بشه . گفتم : منظورت چید باامشب هست که یزی چیه . ی بدونیدبا

 بهترید نزد . سارا گفت : شای حرفین بود ؟ جونگ میت کدوم سای و ادامه داد : خوب نگفتینکرد به جونگ م
 ادامهسارا کردم . ی بودم . به سارا نگاه میده شنی چیشد در کار نبوده . باورم نمیلمی از اول هم فیماست بگ

 که من تای بود جوریق دقیلی خیکی ین ای مگه نه . ولی زدی بود که میی هم از همون حقه هایلم فینداد: ا
 . جونگیزنه حرف می انداختم و گفتم : سارا داره راجب چین به جونگ می نبرده بودم .نگاهیامروز بهش پ

 چرا .یدونم بهانه بود . اما هنوز نمیه فقط یلم فاون کرد . سارا گفت : ی هنوز ساکت بود و به سارا نگاه مینم
 روز از عمرت10 ینکه انتقام گرفتن رو داشت . ارزش این لگد ارزش ایه ادامه داد : ینبعد رو به جونگ م

 . اره حتما ارزشش رو داشته . حتما هر شب هم بعد از برگشتن به اتاقتون بهی کردنش بکنیرو صرف عمل
 رویلم. تو هم اون فید هم دیی رضای . اقایدم رو دیلم . مگه نه . گفتم : من اون فخندیدی ی می ما کلیسادگ

ی دروغ محض بود . باور نمیه ینترنت ای پخش اون توی بود . ولی واقعیلم فی . سارا گفت : ماجرایدید
 در کار نبودهیلمی فیچ کردم متوجه شدم هی میق راجب اونها تحقینترنت ای تویکردم . سارا گفت : امروز وقت

یی بودم باور کنم . مغزم هنگ کرده بود و توانایده رو که شنی تونستم تمام مطالبی رفت . نمی میج. سرم گ
 انداخت و گفت :ی رو که به دست اورده بود نداشت . سارا به جمع ساکت اونها نگاهیدپردازش اطلعات جد

 . از سر جام بلند شدم .ی و نه جوابیلی بشنوم نه دلیچی خواستم هی نمیگه خوام بودنم چرا ؟ دیواقعا م
ی اقای ضربه بتونه من رو از پا بندازه . حرف هایه کردم ی . باور نمیدیم رو نمیی داشتم . جایجهسرگ
 که اونیلی . دلیشنیدم رو میی رضای اقایی . صدایفتم رو گرفتم تا نی گوشم بود . . دسته صندلی توییرضا
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 که راجب سراب بودنی ها رو هم به گردن گرفته بود . حرفینه بود و تمام هزیرفته پذیپ اکتوی گروه رو ینا
 گذاشت و بلند شد تا به من کمک کنهیفش کی به من انداخت و لب تاپ رو بست تویعشق زده بود . سارا نگاه

 بود کهین بزنه اما نتونست و دوباره ساکت نشست . دست سارا رو کنار زدم . مثل ای کرد حرفی سعیونگ. ه
 کردم هر لحظه است کهی . احساس میشد میکتر دوند .و هر لحظه به قلبم نزدی میشه داشت در درونم ریزیچ

 اتاق رو تحمل کنم به سمت راه پله های فضایتونستم نمیگه . دیفته سمت اتاق بیه از بدنم یکهمنفجر بشم و هر ت
یره . بهش خیستادم ایون هی برگشتم و روبرویز به سمت منیاوردم طاقت یگه شدم . دیرفتم . داشتم خفه م

ی . داد زدم : جواب بده . من کافیدم لرزدی میت نداد . از عصبانی جوابیونشدم و گفتم : چرا ؟ چرا ؟ ه
 بود اگر هر وقتیب . عجیزنی حرف می . سارا گفت : راجب چیدی رو هم وسط کشیه بقینبودم ؟ چرا پا

 .یچید فضا پی خنده من توی زدم . صدای اما برعکس قهقه بلندیکردم میه گریت اون موقعی بود توی ایگهد
ی ها رو توین که داره ای چرا با اون اخلقیی رضای گفتم :با خودت فکر نکردیدم خندیهمونطور که م

یلم از حربه فونها شده بودم . گفتم : ایونه دیه کرد . مطمئنم مثل ی سارا به من نگاه میکنهگروهش تحمل م
 گروه بمونن . سارای نکن تویت ما رو به زندان ندازن و شکاینکهاستفاده کردن تا مفت و مسلم به بهانه ا

 دست گرفته وبود . داد زد :یرو من باز ی تونستم ادامه بدم . حال سارا جای نمیگهچهرش سرخ شده بود . د
 ما خودش رو به طبقه بالی رستوران که از سر و صدامدیر نتونست ادامه بده . ی ولیشما ... شما ادم ها

یی بود . به نفس نفس افتاده بود . با صدای افتاده . سارا عصبانی و گفت : چه اتفاقیستادرسونده بود کنار ما ا
 و به سمتیدم کشیرون دست سارا بی . دستم رو از توینمتون خوام ببی نمیچوقت هیگه گفتم : دید لرزیکه م

 حال نوبت ماست .ی . تو حرفها تو زدیسا . همون جا وایسا از پشت سرم داد زد : وایونراه پله ها رفتم . ه
یچی خوام هی به پشت سرم نگاه کنم گفتم : نمینکه . سارا خودش رو به من رسوند . بدون ایستادمسرجام ا

یخوام نمیچوقت هیگه . گفتم : دگرد . بری بشنوید خودش رو به ما رسونده بود گفت : چرا . بایونبشنوم . ه
یت بچه رفتار نکن . با عصبانیه گفت : برگرد . مثل یون بودم . هیستاده . گفت : برگرد . هنوز سرجام اینمتبب

 بچه ام . اگر بچه نبودم دروغ تویه بود نگاه کردم و گفتم : اره من یستادهبرگشتم و به اون که پشت سرمون ا
یچ خوام هی : پس خوب گوش کن تا بگم چرا ما .. بهش اجازه ندادم و گفتم : نمفت کردم . گیرو باور نم

یچوقت هیگه وقت؟! دیچ . گفت : هینمت خوام ببی نمیچوقت هیگه ازت بشنوم . ازت متنفرم دی ایگه دیحرف
اسه دروغت رو هم وین ؟ گفتم : ای کارمون رو هم بدونین ایل دلی خوای نمی! حتینی؟ منو ببی خواینم

 کاروین من هم همی شناسی که میار اصل به روت نیدی که من رو دیی به بعد هر جاینخودت نگه دار . ازا
 شدم . سارا هم کنار منین اومدم و سوار ماشیین کنم . به سمت پله ها رفتم . از پله ها به سرعت پایانجام م

 .یرم اشک ها مو بگیل سی جلویتونستم نمیگه راه افتاد بغض من هم شکست . دین ماشینکهبود . به محض ا
یه داشت منو اروم کنه اما هق هق من اون رو هم به گری ادم احمق هستم . سارا سعیه کردم یاحساس م

 .ی . از همون اول هم گفتم . اما تو اصل گوش ندادیشه مینجوری ایدونستم گفت : می لب میرانداخت . مدام ز
 موقع سارا گوش کنم .به ی هایحت خواست به نصیدلم نم

 سرمی تخت ولو شدم و صورتم رو به بالشت فشار دادم . سارا بالی . رویدیم به اتاقمون رسینکه محض ابه
 من چه احساس دارم سارا بودیدونست که می اون لحظه تنها کسی کرد . توینشسته بود و موهام رو نوازش م

 در بلند شدی بعد صدایقه . چند دقیدم به اون جواب بدم دوشاخه رو کشینکه زنگ تلفن بلند شد . بدون ای. صدا
ی اومد که می ازپشت در میی رضای اقای خواست در رو باز کنه اما من جلوش رو گرفتم . صدای. سارا م

ی است . بعد هم به سمت در رفت و در رو باز کرد . اقایی رضای سارا گفت : اقایدین؟گفت : دختر ها خواب
 پف کرده و قرمز سارا اصل بهی انداخت . چشم هارا به سای وارد اتاق شد و نگاهییرضا
ی گفت : مشکلیی رضای کرده بودم . اقایم پتو قایر خورد . خودم رو زی که خواب بوده باشن نمیی هاکس

 ؟ ساراین گفت : مگه دعوا کردی رضای هم اومد ؟ اقایین ما پای اومده ؟ سارا گفت : مگه سر و صدایشپ
ی اقایستیم؟ ما ادم نمگه سار گفت : ین؟ کنی گفت : مگه شما هم با هم دعوا میی رضایی نزد. اقایحرف

 افتاد .یادش اون است . سارا تازه ی ؟ اخه برنامه سفر توی نداریاز نزد و گفت : لب تاپ رو نی حرفییرضا
 لب تاپ رو پس گرفتیی رضای رفته بود. اقایادم ید ببخشید برگردوند و گفت : بای رضایلب تاپ رو به اقا

ی خوام فردا رو بخوابم . اقای . میتونم . سارا گفت : من نمین باشی لبی صبح تو6و گفت : فردا ساعت 
یرون نزد و از اتاق ببی حرفیی رضای طور . اقاین گفت : دوستت چطور؟ سارا گفت : اون هم همییرضا

 به منی اومدم سارا نگاهیرون پتو یر بست از زیی رضای سارا در رو پشت سر اقاینکهرفت . به محض ا
 بگم . سرم رو به نشونه جواب نه تکون دادم . سارا کنارمیی تا به رضای بری خوایانداخت و گفت : اگر م

 . درسیست مهم نیگه دادم . گفت : دی به حرف تو گوش مید ؟ گفتم : از اول هم بای و گفت : بهتریددراز کش
 فکر نکنم .یچی به هیگه کردم دی . چشمم رو بستم و سعیه کافین همیم گرفتیمهم
ی دن به ما می همه دارن ما رو با انگشت نشون مینکه ایا یکی . از مار پلستیدم دی شب رو کابوس متمام

 به سارا انداختم دستش روی کردم . نگاهی میخندن . چشمم رو باز کردم . صبح شده بود . احساس خستگ
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 افتادیینه چشمم به ای . وقترم رفتم تا صورتم رو بشویی اومد . به سمت دستشویچشمش بود . به نظر خواب م
 شده بودیدار رفتم . سارا بیرون بیی پنگ شده بودن . از دستشوینگ دوتا توپ پینوحشت کردم . چشم هام ع

ی خواب ناله می تا صبح تویشب خفته . دیبای به من کرد و گفت : به به زی بود . نگاهیده هم اصل نخوابیدشا
 خوردهیه کم فکر کرد و گفت : خوب یه: نه اصل به خاطر تو نبود . بعد گفت ؟ ی . گفتم : نزاشتم بخوابیکرد

یدی؟ دیینه جو رو عوض کنم گفتم : خودت رو تو اینکه ای خودم نتونستم بخوابم . برایبه خاطر تو هم بود ول
 نالهبح تا صیشب که دی شده که شب تا صبح قور قور کرده . گفت : خوبه وال اونی قورباغه اینچشمهات ع

 که از جانب شما بهیی همه لطف های هم روین نداره ایب . باشه عیم حال قورباغه اش ما شدیکرد که تو بود
ین اولی . باری پاتر) نداری هری در مجموعه کتاب های (جنی از دابی . حال خودت خوبه دسته کمیدما رس

 گذشته رها کنم و تنهای تو یروزرو دی ماجراهافتم گریم . تصمید سارا هم خندیدم تا به الن خندیروزبار از د
 .یارم بیادتجربه اش رو به 

 اظطراب هم نداشتم . برام جالبی حتیدم ترسی نمیون از روبرو شدن با هیم ناهار به رستوران رفتی براوقتی
ی از طوفان اثرش رو تو ی ناشی هایبود . بالخره بعد از اون طوفان افتاب در اومده بود . هرچند خراب

صورت من و سارا به جا گذاشته بود .
 نشست و گفت : خوبه که شما هایز کنار می صندلی شد . رویدا پیی رضای غذا بود که سر و کله اقای هااخر

 نداشتم . خوبه که ادم بتونهیدی امیگه دیت اون وضعی شما تویشب دیدن . بعد از دینم بیرو دوباره با هم م
 نرقته بگم گردشیادم گفت : تا یی رضاای . اقیمدوستش رو کنار خودش نگه داره . من و سارا به هم نگاه کرد

ی رویاده عقب افتاده اش برسه .تازه بعد از پی به کار هایامروز عصر کنسل شده . امروز رو گذاشتم هرکس
 سارا گفت : مثلیدین؟ . خوب خوابین شارژ هستیامروز صبح همه خسته هستن. البته به نظر شما دوتا حساب

 برنامه دارمیه امروز عصرتون ی برایدین :خوب حال که مثل خرس خوابت گفیی رضای . اقای خرس قطبیه
 . سارا گفت : هرجا کهین برگردین . اما فقط با همون ماشین بزنی دوریه دور شهر ینو چطور است با ماش

 به اون انداخت وی که بره با اون حرف سارا نگاهیشد که داشت بلند میی رضای ؟ اقایگه دیداره نگه میمبگ
ین. ای داریاز بهش نیلی که معلوم است خینجور : اره . بعد ادامه داد : کارت رو هم حتما با خودت ببر اگفت

 سارا گفت : منیترسونی رو میچاره بیحرف رو زد و رفت . رو به سارا کردم و گفتم : اخه مرض دار
ی خوای می چیا نه . گفتم : حال برای یداره نگه میم شیاده پیم هرجا که بخوایدم نداشتم که . فقط پرسیمنظور

یزی گرفتم چیم کردم تصمی نگاه میی رضای اقایررفت . همونطور که به مسیرم گفت : عکس بگی؟ شیادهپ
 .یم دردسر درست کرده بودی نگم تا همون جا هم ما کلیلم فیدر باره دروغ بودن ماجرا

یه سارا با یم باشیده خریله اون همه وسیم کردی شد . باور نمیل بعد ازظهر صرف جمع و جور کردن وساتمام
 خور کرده بودیش سال رو پیه کرد به قول خودش حقوق یدفتر نشسته بود و حساب م

 سارا روشن بود . گفت :ین دوربیشه . مثل همیم شدین در هتل سوار ماشی بود که از جلو5 ساعت طرفهای
 کهیی هایابون . از خیم بودیده که تا به حال ندیرفت میی هایر از مسین . ماشیازدهمسفرنامه پت و مت روز 

 پر از دستیی هایابون . خودن ها زده بیشه شی روی مختلفی که طرح هاییپر از مجسمه بود . مغازه ها
 کهی و ازگردشیم خوشحال بودی . حسابیم به هتل برگشتی از گل داشتن . وقتیی که دستبند هاییفروش ها
 از منظره ها قشنگتر بودیکی که کدوم یم بودین . من و سارا مشغول بحث درباره ایم لذت برده بودیمکرده بود

 نامه دست من داد ویه افتاده . فقط ی چه اتفاقید شد فهمی اش نمچهره ما رو گرفت . از ی جلویی رضایکه اقا
 .یم گفتی به شما مید رو بای به پاکت انداختم . سارا گفت : چی. نگاهین گفتی رو به من میز همه چیدگفت : با

 رو هم پرداخت کردن . دریز حساب کردن و رفتن . پول همه چیه گفت : پسر ها امروز تصفیی رضایاقا
ینجا گفتم انها ای نگاه کردم . ادامه داد : من کیی رضای رو داده بودن . به اقایزواقع از همون اول پول همه چ

 گروه ما باشن .ی خواستن توی گفت : اونها واقعا میی رضای ؟ اقای چیعنی موندن ؟ سارا گفت : یمجان
 اونها به خاطریدم که من فهمیی تا اونجاما موندن انتخاب کردن ای رو برای رو نگفتن و راه بدیلشهرچند دل
ی رضای اقای شده بودن . حرفهایر برنامه هاشون و شرکت طرف قراردادشون هم درگیر با مدینجاموندن ا

 حاضریگه دی شدم ولی میف اومد . دوباره داشتم ضعی سرم فرود می مثل ضربه رویگری بعد از دیکی
ی نداره . پاکت رو هم به اقای موضوع به ما ربطین گفتم : این همبرای که داشتم برگردم ینبودم به موضع قبل

 گوشم بود . و به خودم گفتم : من همهی تو یی رضای اقای پس دادم و به سمت راه پله ها رفتم . صداییرضا
 تموم شده.یز نداره همه چیتی رو فراموش کردم پس اهمیزچ

 با خودتیه چین به پاکت انداختم و گفتم : ای سارا به اتق برگشت . پاکت هم دستش بود . نگاهیقه از چند دقبعد
 پاکتی من نشست و در پاکت رو باز کرد . توی . بعد روبروئیام نی .خواستم دست خالیچی ؟ گفت : هیاورد

 خوامی به نامه انداخت و گفت : اسم تو روش است . گفتم نمی کارت  . سارا نگاهی مموریه نامه بود و یه
 منی سطل گوشه اتاق انداختم . سارا گفت : ولی . نامه رو از سارا گرفتم و مچاله کردم و تویهبدونم توش چ

یرون . بعد از سر جاش بلند شد و از در اتاق بیرم رو بگیی رم لب تاپ رضای . میه چین ای بدونم تویخوامم
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یقه دق10 شده بود . متوجه شدم که یشتر که با رفتن سارا بی وسوسه . وسوسه ایه داشتم . یبیرفت . حس عج
 بازی هم گذشت ولیگه دیقه دق5 گرده ؟ ی شدم . با خودم گفتم چرا سارا برنمیرهاست که به سطل کنار اتاق خ

 و به سمتم من سر به فلک زده بود . از سر جام بلند شدی نبود . در عوض حس کنجکاویهم از سارا خبر
 مغزم نامه رو بازی اون در اوردم و صاف کردم . دستم بدون توجه به اخطار هایسطل رفتم و نامه رو از تو

 کهی گشت . تمام مقاومت و اعتماد به نفسی ذهن به دنبال کلمات می کرد و چشمم بدون توجه به فرمان هایم
 نامه هم من رویه با ی حتیون دفاع شده بود . هی بباره باره دود شده بود و به هوا رفته بود . دویکداشتم به 

 شده بود . باز هم همون دستیر دیلی برگشتن خیخلع سلح کرده بود . از ضعف خودم متنفر بودم اما برا
 بهی است . نگاهیونگ نامه از طرف هی همه ذوق زده شدین خود ای بود . به خودم گفتم : بیسیخط بد انگل

 نامه بود انداختم .یین که پاییامضا

 جونگ )) دوباره به اسم نگاه کردمیون رو که نوشته شده بود خوندم ((هاسمی
 نوشته بود ؟! باوریون رو هم هی قبلی هایادداشت تمام اون یعنی اسم رو خوندم اما همون اسم بود . چندبار

 کردم . شروع کردم به خوندن نامه :ینم
 روین فرصت ایگه کنم دی افتاد . فکر نمی همه تفاق چطورین اینکه ایا شروع کنم . ید دونم از کجا بای(( نم

 تموم بشه . من از حد خودم فراتر رفته بودم .ینجوری بدم . دوست نداشتم ایح رو توضیزداشته باشم تا همه چ
یتونی نمیادی که مدت زیدونم کردم میدا از تو پکه ی بود . هرچند با شناختیادی که خواسته زیفهم رو مینحال ا
ی ؟ حتی منو ببخشیشه الن تموم بشه ؟ مین من همی مدت براین ازت بخوام ایتونم اما می متنفر ابشیاز کس
ی تونست دوست خوبی وجود داره که میا دنین ای توی دونم کسی مینم هم نتونم تو رو ببیا تا اخر دنیگهاگر د

 دفعهیدوارم خودم بدون توجه به احساسات اون از خودم دورش کردم . امی من با دست هااما من باشه یبرا
 من رویخوای نمیگه بده . هر چند که تو دیه اشک به تو لبخند هدی به جایشی اشنا مید فرد جدیه که با یبعد
 اون رو پسیتونی و نمدی دایه است که تو به من هدیی هایز . خاطراتت چینم بی اما من هرروز تو رو مینیبب

یوه اب میوان لیه ی اتفاق به کوچکیه ی کنم گاهی. حال باور می کار رو انجام بدین ای اگر بخوای حتیریبگ
 بود امای . هرچند مدت کوتاهیاره انسانها به وجود بی رو در زندگیق حس عمیه ی به بزرگیراتی تغیتونهم

 رویگر که همدی بعدی زندگی تویدوارم تو باشم ممنوم . امدنیای ی تا توی مدت هم که اجازه دادین همیبرا
 .یشه کنه و نارحت می میه من باشم که گرین اینم بیم

 جونگ ))یون هی اگر خودت هم نخوای تو تا ابد حتدوست
 خورد وی میز گونم لی کردم اروم باشم اما قطرات اشک دونه دونه از روی می رو کنار گذاشتم . سعنامه
 من اروم بشم بهمینکه ای مدت رو براین دونستم ای ساعت بعد برگشت . میک افتاد . سارا ی دستم میرو

ینی؟ ببی خوای . گفت : مود دستش بیی رضای شناخت . لب تاپ اقایزمان داده . اون من رو بهتراز خودم م
 باز شد و پسرهایا وصل کرد . صفحه مدی تکون دادم و کنارش نشستم . سارا کارت رو به پورت ورودیسر
 ظاهر شدن .یش صفحه نمایتو

 کرد و گفت : اگر بد شکل افتاده باشم کارت ساختهیونگ شده بود . بعد رو به هیره به صفحه خین مجونگ
 .یم متاسفیز شروع به حرف زدن کرد و گفت: به خاطر همه چین بدون توجه به جونگ میونگاست . ه

 ادامه داد : اونین مگ انداخت جونیین چشماش بود سرش رو پای . اشک تویم نداشتی که ما منظور بدییدبدون
 برخوردینجوری دختر با من ایه بار بود که ین که من لگد خوردم . اولی هست همون روزیادتونروز اول 

 کردن . شمای غش مینکه ایا عکس یا خواستن ی امضا میا یدن دی ما رو می کرد قبل از اون دخترها وقتیم
ی که میم نشد . بالخره بعد از مدتها احساس کردعوض رفتارتون یم هستی ما کیدین فهمینکه بعد از ایحت
 ساکتی . اما ... ولیرن بگیراد ما از ما انتقاد کنن و ایت که بدون توجه به موقعیم داشته باشیی دوست هایمتون

ین بهترین و ایم داشتیاز شد . ما هم به استراحت نی بعد جدی بود ولی شوخیه گفت : فکر هتل اول یوشد . ک
 که به مای سنگ بود که گفت : به خاطر همه خاطراتیونگ . نفر بعد یم متاسفیز . به خاطر همه چبودفرصت 

 کرد بالخرهی نگاه مین هم ساکت بود و فقط به دوربینجا ایون . هیم کنی ممنون . ما شما رو فراموش نمینداد
ین . جونگ مین دوست نداشته باشگر ای حتیم مونی شما می سکوت گفت : ما تا ابد دوستهایقهبعد از چند دق

 بهی . بعد با ارنج ضربه این به ما هم بگیشیم خوشحال مین که مارو ببخشین گرفتیم تصمیگفت : اگر روز
 سنگیونگ . یه سنگ بود چیونگ ی پای که روی بزرگی سنگ زد . بالخره معلوم شد اون مقوایونگ

 . پسرها همه با دستیمیل ای شده بود بعلوه ادرس هانوشته همه ی اون شماره هایمقوار رو بال گرفت . رو
 به سارا انداختم هنوز بهی شد . تمام شده بود . نگاهیک رو نشون دادن و صفحه تار1 و بعد هم عدد 5عدد 

 ثابت کنه چقدر احمق است . خوب اون کاغذید هم باینجا شده بود . بعد ناگهان گفت : ایره خیتورصفحه مان
 موقع سارای انتقاد بین . ای گرفتی خودت دستت میگفتی . اگر راست میره دست بچه بال بگدادی بود یچ

 .ید به من کرد و خندیباعث شد بلند بخندم . سارا هم نگاه
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 فرودگاهی توی از گروه نبود اونها واقعا رفته بودن . وقتی . خبریم روز بعد رو کامل در ارامش گذروند3سه
 روزه چقدر15 مدت ین ای فکر کردم توین شدم به ایره برگشتم و به پشت سرم خی شدم لحظه ایماسوار هواپ

ی براین سرزمین فکر کردم که این ؟ به ام برگردینجا تونم به ای دوباره میا فکرکردم اینبزرگتر شدم و به ا
 خواهد بود ؟یی اور چه روزهایادمن 

یل داشتم . بالخره برگشته بودم . موقع تحوی نشست احساس خوبین فرودگاه مهراباد به زمی تویما هواپوقتی
یی رضای بود . اقایستاده بار ایل رو برداشته بود و جلوتر از همه کنار قسمت تحوی دستیبارها سارا گار

 جا جمع کنه . به سمت من اومد و پاسپورت من و سارا رو به دستم داد و به سمتیک داشت تا همه رو یسع
 جا جمع کرده بود و دوباره پراکنده شده بود.یک رفت که تا چند لحظه قبل یتیجمع
 ویدم کم استراحت کن . خندیه یدی همه زحمت کشین ای بار به سمت من اومد و گفت : خسته شدی با گارسارا

 رو کنار من رها کردی برم . سارا گفت : نه اصل راه نداره . التماس نکن . بعد هم گاریگفتم : بده من م
 رفت .یوخودش به سمت درخروج

 توجه من رو جلب کرد . همه اونجا بودن .ین حسیر امی سوگند و صدایغ رفتم جیرون بی از در خروجوقتی
 .یشه خونه نمیا دنی جایچ فهمم که هی همه تنگ شده بود . حال میچقدر دلم برا

 گذره بعد ازی ماه م7 اخر بهمن ماه است و از اون روزها ی روزهایسم نوی خاطرات رو مین که االن
 و داد راه انداخت اون گروه یغ جی سفر کلیلم فیدنبرگشتن از سفر سوگند با د

ss501 
 اوردن .ی شکلک در مین دوربی مداوم جلویو و کین بودن و جونگ میلم فی شناخته بود . اونها همه جارو
ین خطر ناک تریشد که گفته میمی برگرده . تصمیمش به سوگند باعث نشد تا اون از تصمی دادن گوشیحت

 برم .یی جاییده من تنهای هرگز اجازه نمیگه بود که دین ایمش گرفته شده از جانب اون است . تصمیمتصم
 من نه .ی شناخت ولیتعجب کردم سوگند اونها رو م

 بودین دفتر نوشتم ای که توی جمله ااخرین
ی سفرنامه بعدتا

 یت که روبرو بود نگاه کردم . فرم عضویتور.دفتنر رو بستم به صفحه مان
club fan 

 گروه 
ss501 

 رو برداشتم . سارا بود .ی تلفنم زنگ خورد گوشی رو گرفته بودم . گوشیم تصمین وقت بود که ایلی خبود
 ؟ گفتم :ی هستیه بدونم ؟ گفت : اول قول بده پاید رو بای . گفتم :چی سارا؟گفت : اگر بدونی کار داریگفتم : چ

 رو قطع کرد . شماره سارا رو گرفتمگوشی حرف رو زد و ی . گفت : پس خداحافظ . ایزنم نمیتا ندونم حرف
ی اگهیه هست ؟ گفت : ی هست؟ گفت : شما ؟ گفتم : خودت رو لوس نکن قبول حال چیو گفتم : حال چ

 نزدم . دوبارهی ؟ حرفیم بریای . میدم روزه ماکائو –سئول است زنگ زدم پرس15 سفر یه ید عیخوندم برا
 تهیر خنده اش از پشت خط اومد گفت : نترس هنوز کفگی صدای؟ دارپول نه ؟ گفتم : چقدر یا یای : میدپرس

 مامانم ازی . صداینم و گفتم : تا ببیدم . خندی کنی بار نوبت تو است که اونها رو راضین ای نخورده ولیگد
توری به صفحه مانی کردم . بعد نگاهی شام اماده است . با سارا خداحافظیا که گفت : سحر بیدم حال شنیتو

 بود که نوشته بود : به کلوپیتور مانی رویغامی رو فشار دادم . بعد از چند لحظه پenterانداختم و دکمه 
( پایان جلد اول ). من رو نوشته بود یت هم شماره عضویرش و زید امدخوش ss501طرفدارن 
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     ( فصل اول )

 بودم نتونستهیده سفر شنین که درباره ایش هفته پیک رو قطع کرده بودم و به فکر فرو رفته بودم . از گوشی
یون هیدن بود که فکر دوباره دین .بدتر از همه ایام بیرون سفر بین کنم که از فکر ایبودم تا خودم رو راض

 کردن مامان و بابای بار راضین ای ولداره ی . مطمئن بودم که سارا برنامه ایذاشت من رو اروم نمیلحظه ا
 که سوگند گرفته بود و معلوم هم بود که سریمی سخت تر از دفعه قبل بود به خصوص با اون تصمیلیخ

 درخواست رو مطرح کنم . مطمئن بودم سوگند باین ای فکر بودم که چطورین ای . تویستاده اش ایمتصم
یلم فی . اون پسر ها همه جای سفر قبلیلم فیدن خصوص بعد از دبه. یاد ی مقصد سفر اصل کوتاه نمیدنشن

 کنه . هنوزی می سرسخت گروه کنار گوش خودم زندگی از طرفدارهایکی کردم که یبودن . هرگز فکر نم
 رو به خاطر داشتم .و تا بهیزیون صفحه تلوی چهره پسرها تویدن و داد اون با دیغ جیچهره سوگند و صدا

ین که ایزی من قابل تحمل بود اما چی مسائل براین زد ادامه داشت . همه ای که به من مهایی یهامروز تک
 بلکهیون شناخت . نه تنها راجب هی رو بهتر ازمن میون بود که سوگند هین کرد ای میوسط من رو عصب

 سفریلمدن فی شناخت . از بعد از دی گروه رو می گروه اطلعات داشت . اون اهنگهایراجب تک تک اعضا
 بهیل سوگند اضافه شده بود . خونه ما به خاطر سوگند تبدی درسی کلس هایست هم به لی زبان کره اینتمر

ی میی سفر بوین ای اگر سوگند از ماجرایدونستم شده بود . میل تبدی کره ای هایال و سریلم کلوپ فیدو ویه
 به کره علقهینقدر کردم . اگر سوگند ای سفر فکر مین رفتن به ای برایبرد کار من تمام بود . هنوزم به راه

 حربه به نفع خودم استفادهین تونستم از ای لبهام نشست . می روی فکر از ذهنم لبخندینداشت … با گذشتن ا
 فکر شوکه شد . بایدن رو برداشتم و شماره سارا رو گرفتم . سارا با شنی رو گرفتم . گوشیممکنم . تصم

 تا امام زادهیکی کارمون تمام است . من یاد . اگر اون با بی ایونه شده بود گفت : تو دیه شبجیغ که به ییصدا
 .یگه کشور دیه چه برسه به یرمقاسم هم با سوگند نم

 استی فقط سوگند است . کافیاد بر بیت مامورین بتونه از عهده ای تنها راه است . اگر کسین : خوب اگفتم
 رو تمام شدهیت ماموریتونی . و میشه وار انجام میک اون وقت تمام کارها اتوماتیم سرش بندازیفکر رو تو
یش من چه . صلح مملکت خوبه گفت : اصل ی شد که می میده سارا از اونور خط شنی . صدایحساب کن
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 بهش نگو تا فرد ا با همیزی . بعد از چند لحظه ادامه داد : فعل چیدنخسروان دانند. از ما گفتن و از تو نشن
 رفتار سارا عادتین به ایگه رو قطع کرد . دی بلند داد زد اومدم مامان. و گوشی . بعد با صدایمحرف بزن

 . برگشتم و بهید تخت دراز کشی هام بودم که سوگند وارد اتاق شد و رویمیلکرده بودم . مشغول چک کردن ا
 شد و گفت :یره تنگ که به من خیی و با چشم هایقهسوگند نگاه کردم . سوگند به من نگاه کرد و بعد از چند دق

 بهی چشمام بود و لبخند مشکوکی تویشگی نزدم اما همون برق همی حرفی؟ زنی روزها مشکوک مینچته ؟ ا
 توی . دوباره چیشی می شکلین ای داریلب داشتم . سوگند که مشتاق تر شده بود گفت : تو هر وقت نقشه ا

ین شدم و بعد از چند لحظه ابروهامو بال انداختم . ایرهسرت است؟ در جواب حرف سوگند فقط به اون خ
 راست بگو . دوباره چهین : کج بشت . رو به من کرد و گفینه بود تا سوگند بلند شه و صاف بشیعلئم کاف

 .یری فکر می تویهو . ی خندی می خودی . بی شدیب غریب عجیلی روزها خین ؟ ای اب دادیدسته گل
یک سوگند قرار گرفتم و صورتم رو به سوگند نزدی و روبرویدم روجلو کشینکنه .. اما ادامه نداد. صندل

 عوض صورتش رو جلو تر اورد و گفت : نکنه عاشقر ؟ سوگند از رو نرفت دیکردم و گفتم : نکنه چ
ی خودم می . سوگند نگاهم کرد و گفت : نگو اره که با دست هایدم دادم و بلند خندیه تکی ؟ به صندلیشد

 شدم و گفتم : معلوم شد اونقدر ها هم کهیره به چهره خواهر م خیدم خندی . همونطور که میافرستمت اون دن
 شد .یک تحریش حس کنجکاوی جواب من سوگند حسابین به هدف . با ای اشتباه زده . نیستی نیز تیگیم

 ؟ی برنده شدیزی چیی بخت ازمایط بلی ایزه شده بود گفت : پس چه خبر است ؟ جایرههمونطور که به من خ
 سوگند گرد شد و گفت :ی . چشم های تو برنده شده باشید . اما شایرگفتم : مگه من شانس تو رو دارم نه خ

 بانک . برنده شده بودم . گفتم : نه . سوگند که اماده شده بود تا خبر برنده شدنش رو به همه اعلم کنه بایرفت
ی برای ؟ گفتم : نه ولی در اوردی به من گفت : پس مسخره بازی جواب سر جاش نشست و با دلخورینا

ی برگشتم و مشغول شدم . سوگند ممانیتور . بعد هم دوباره به سمت ی تا فردا عصر صبر کنید بایدنششن
ی . پس تنها راهیگم رو نمی که خودم نخوام موضوعی نداره و من تا زمانی ایدهدونست که اصرار کردن فا

 ادمی چی . برای بود الن گفتیض لب گفت : خوب مریر بود که تا فردا صبر کنه . زینکه براش مونده بود ا
 از دوستم برام فرستاده بود .یکی شدم که ی زدم و مشغول خوندن مطلبی ؟ لبخندی تو خماریزاریرو م
ی رفتی میهو . یری خودت رو بگی جلویتونستی بود . رو به من کرد و گفت : اخه تو نمی هنوز عصبانسارا
ی دونی . اصل می کردی خودت و من هم راحت میال خی کردی شهر با بلندگو به همه اعلم میدونسر م

 شدم و گفتم :یره سارا خه . با تعجب بینا و مامانت ای دونی کردم تو می خودم رو راضیل . من که فامیهچ
 ؟ سارایترا ؟ می : کیدم . پرسی کمکیروی زد و گفت : نی ایروزمندانه! سارا لبخند پی؟ ؟ چطوریگیراست م

یکی ین ما رو کرده بود . تازه گفته ایف تعریلی خی . از سفر قبلیی رضایسرش رو تکون داد و گفت : نه اقا
یکدیگر تورها همه ین ای ؟ سارا گفت : نوچ . ولیریم میی با رضاه دوباریعنیتور هم مطمئن است . گفتم : 

یف باز هم از ما تعریم که ما اب دادی برام جالب بود بعد از اون همه دست گلی چی دونی شناسن . میرو م
 همی دم تو هم به سوگند گره خورده . سارا دوباره اخمهاش توی ها به کنار ولینکرده . گفتم : خوب همه ا

 وارد اتاق شدم سوگند منتظرش نشستهی وقتیکنی… چه مینم . ببیست نی راهیگه و گفت : بدبختانه . دترف
یه ی مدت حتین ای به سوگند انداختم و با ارامش مشغول عوض کردن لباسش شدم .سوگند تو یبودم . نگاه

ی . بالخره کنار سوگند رویمره می نزد اما از چهره اش کامل معلوم بود که داره از فضولیکلمه هم حرف
یم جور که معلوم است بچه ها تصمین ؟ سوگند گفت : ایشه شروع می از کید عیلتتخت نشستم و گفتم : تعط

 کلسها رو دو در کنن .چطور؟24گرفتن از 
 بود ؟! منو بگو فکر کردمین همیزت به من انداخت و گفت : سوپرای سوگند نگاهی؟ سفر چطوریه : با گفتم

 کهی تا حال ما رو سر کار گذاشتیروز . برو بابا از دیگه . سفر !هه هه هه حتما شمال دی بگی خوای میچ
 تو ازید فکر کردم شای خبر ندارم ولل به سوگند انداختم و گفتم : من از شمای شمال . نگاهیم بریخوای میبگ

 . گوشی دونی میزهایی چیه ها راجب اونجا یال اون سریدن بعد از دینکه . به خصوص ایادماکائو خوشت ب
 کجا ؟ی شده بود رو کرد به من و گفت : کجا؟ گفتیره گرد به من خی شده بود وبا چشم هایز سوگند تیها

 ؟ به خدای گی می مگه نه؟ جدی کنی می . ماکائو . سوگند گفت : شوخره تکون دادم و گفتم : ایماکائو؟ سر
ی جایه . یست نین و گفتم : خوب فقط همیدم پزم . خندی خودم حلواتو می دستهاین باشه با همیاگر سر کار

ی و گفت : کجا؟ گفتم : تو چقدر دلت مید پریین تخت پای هم هست . سوگند مشتاق تر شده بود . از رویگهد
یره همون حالت هم به من خی خورد و افتاد اما تو یز سوگند لی؟ دانگ )) بگردیونگ بازار (( میخواد که تو

 رو تو هوا ای اوردم و به سوگند دادم سوگند اگهیرون بیز می کشوی رو از تویشده بود بلند شدم و اگه
 اتاقی توی بلندیغ جیقه سکوت صدای کرد اما بعد از چند دقی و شروع به خواندن اون اگهیدزدست من قا پ

 مامان از اشپز خونه بلند شد کهی . صداید پری هم میین شدم که حال بال و پایره . با تعجب به سوگند خیچیدپ
 همهی خوای دهان سوگند رو گرفتم و گفتم : اروم خانوم جان . می : دوباره چه خبر است . جلویگفتم
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 همیله کردن مامان و بابا از بال رفتن از کوه قاف بدون طناب و وسی . راضیست ها هم نی راحتینبفهمن .به ا
سخت تر است .

ی من چه کوه نورد خوبی زد و گفت : پس خبر نداری دهانش کنا ر زد و لبخندی دست من رو از جلوسوگند
 روزه ماکائو –سئول158 سفر ید را با ما باشید عیلت نگاه کرد که نوشته بود (تعطیهستم و دوباره به اگه

 مارکوپولو )یاژانس مسافرت
 هایه . هر روز همسایزد می حرفیه ی خونه ما در گرفت و هرکسی تو یادی زی دوهفته بعد جنگهاتوی

 راحت خودم رویال کردن . اما من با خی برنده شرط بندی جر و بحث تازه بودن به قول سوگند رویهمنتظر 
 جنگ دامن منین ترکش ای کردم اما هر از چند گاهی جنگ نگاه میدان مین بودم و از دور به ایدهکنار کش
 دونستنی اما همه میکرد می ه پافشارید رو خودش دی حرف که اگهین ای هرچند سوگند رویگرفترو هم م

 اخر هر جر و بحثیشه . و همیشه ها از گور تو بلند میش اتین به قول مامانم : ایا من هستم و یکه عامل اصل
 بره خارج . سوگند ازیفته شد که راه بی نمیی هم هوایکی ین حال ای شد که اگر تو نرفته بودی ختم مینبه ا
 ها ویت شدن بسکویدا حربه استفاده کرد و دست به اعتصاب زد که بعد از دو روز جواب داد . اما با پیناخر

یر به خیز بابا همه چیونی با پا در می تخت داستان دوباره از سر گرفته شد ولیر زیتزا پی خالیجعبه ها
 همه محله از رفتن ما خبر دار شده بودن . اون هم به خاطر سوگندیبا دلش نبود . تقریگذشت . سوگند دل تو

 فشردهی هایفت من و سارا شیشه لزم بشه . مثل همید گفت شای و مید خری میدید رو که میزیبود . هرچ
 شاد مردم کهی چهره هایدن با دی خسته بودم ولینکه گشتم با ای به خونه بر میفت هر وقت از شیمبرداشته بود

 همه بهین . اما با اید پچی شهر می داشت توید عی اومدم . کم کم هوای دادن سر ذوق می انجام مید عیدخر
 گندم سبز نکرده بود . بابا هم چندانیشه پا به خونه ما نذاشته . مامان مثل همید اومد اون سال عینظر م

 اهنگیه لب یر داشت زیدی دی همه خوشحال بود . هر وقت اون رو میخوشحال نبود . در عوض سوگند جا
 خوند . باوری شد و کلمات رو بلند بلند می میاد به فریل زمزمه تبدین ای کرد و هر از چند گاهیزمزمه م

 مدتیه شده بود که بعد ازیی سوگند رو سر ذوق اورده باشه . مثل دختر بچه هاینقدر سفر این کردم که اینم
یه گرفتن و حال هم یه کردن رو به عنوان هدی مغازه تماشا میترین که مدتها از پشت وی عروسکولنیط

ی خواب هم داره برنامه سفر رو می توی بردارن . مطمئن بودم حتی دست از خوشحالیستنلحظه حاضر ن
 رم خونه .ی تر میر گفتم که دین همی گرفتم رسم هر سال رو اجرا کنم برایم روز قبل از رفتن تصمیه . ینهچ

 دستیه دستم پر بود . یدم به خونه رسی . وقتیم کردید بازار و خریم رفتیادبه سوگند هم زنگ زدم و گفتم که ب
 بهی دستم افتاد . برگشتم و نگاهیگه سبزه . سوگند با غرغر گفت : برو تو دیگه قرمز و دست دیتنگ ماه

یخواستی کرد . بعد ادامه داد : تو همراه نمی دستش رو جا به جا می تو یکی پلستی هایسهاون انداختم که ک
 .یای نیتونی به حال اونجا . گفتم : می . وای کنی رفتار مینطوری با من اینجایم . الن که ای خواستیبار بر م

 کم دستمبار تر هم دارم چرا ین سنگی حمل بار هایی بود که من تواناین زد و گفت : نه منظورم ایسوگند لبند
 اومد و به ما دوتا نگاه کرد . سوگند تا بابا رویرون اتاق بی حرف سوگند خندم گرفت . بابا از توین . از ایداد

 اشپزخونهی رفت و ضرب گرفت . مامان از تویز در رها کرد و به سرعت سراغ می ها رو جلوید خریدد
 خوند : اربابی بود و مدام میده کارش به ادا در اوردن رسیگه به اون انداخت که حال دی اومد و نگاهیرونب

ی رو برداشتم و رفتم توید خری هایک گذاشتم و پلستیز می و سبزه رو رویخودم سرتو بال کن …. ماه
 اورد دنبال سر مامان به اشپز خونه اومد .یاشپزخونه . سوگند پشت سر من راه افتاد و همونطور که ادا در م

 اوردمی عمو نوروز رو درمی برنامه ملحق شدم و اداین سوگند بود . اما امسال من هم به اسال برنامه هر ینا
 خنده بود کهی بعد صدایقه کردن . چند دقی اجرا می دوتا رو نگاه . انگار صد سال رو حوضین. بابا گفت : ا

 بود .یچیده خونه پی توی جنگ طولنیهبعد از 
 من و مامان همی هایاد زد . فری میغ و جید چرخی سرش گذاشته بود و دور اتاق می رو رویب سبد سسوگند

 ششیشه مین هفت سیا که من گفتم ی زاری میی رو همونجایب سبد سیااصل اثر نداشت . سوگند گفت : 
ی حرف تو رو عملی کنم ولی کار رو مین ایز بزارم سر میی هفتم دمپاین سی . گفتم : هه هه هه شده جاینس
 .یشه مین نداره . گفتم : اخه رنگش سبز است و همون سین که سیی سواد دمپای کنم . سو گند گفت : بینم

 رو بده به من . گفت : همونیب . گفتم : حرف نزن اون سیی ظرف شویم سیا کباب یخ سیگفتیگفت : ل اقل م
 بدون جرین تونی سال نمیه هم در اومد و گفت : شما دو تا ان مامی رو بزار . بحث بال گرفت و صداییدمپا

 من هستم و شما به هم چنگ و دندونینجا . این تو سر و کله هم بزنید بایشه . همین سفره رو پهن کنینو بحث ا
ی ها رو وریب . . اروم گرفتم . سوگند هم سیارین به روز هم می چیستم من هم نیگه اونجا که دین دینشون م

 وید اون برون کشی شده بود اما بعد به سمت قران رفت و دو تا چک از لیره گذاشت . بابا به ما دوتا خمیز
 رو روشن کرد وین شما ست . بعد هم دوربیدی عین ایستین خونه نید که عییدست ما داد و گفت : از اونجا

 زد کهی گوش بابا حرفی . سوگند بلفاصله خودش رو لوس کرد تویرم عکس بگیه تا ینینگفت : دور سفره بش
 کرد و خودش همیم رو تنظینباعث شد اون بلند بخنده . معلوم بود باز هم از جادوش استفاده کرده . بابا دورب
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ی گار موند که بدون حضور بچه ها بود تویاد به ی از نوروزی. بعد از چند لحظه عکسیوستبه جمع ما پ
 بده سوگند به قول خودش زرنگیل رو زودتر تحویلش داشت تا وساسعی ی بود هرکسیادی زیتفرودگاه جمع

 بار گذاشته بود اما بعد معلوم شد که سوگندیل تحویت رو زودتر از همه کنار گیل در اورده بود وسایباز
 غرین . سارا از همون اول غر زدن رو شروع کرده بود اما ایستادیماشتباه کرده بود و به ناچار اخر صف ا

 سوگند کمی تونه از شادی نمیزی چیچ هید رسی سوگند بشه . به نظر می ها هم نتونسته بود باعث ناراحتنزد
 تا با ساعت سئول هماهنگ بشه . سارا بهید برنامه داره . سوگند ساعتش رو جلو کشی سفر کلین ایکنه و برا

ی کنم . گفتم : کاریدا مشکل پی دم جنابعالین با ایاد و گفت : به نظر میستاد کرد . بعد کنار من ایسوگند نگاه م
 کم که بگذره بهتریه است . ین هم مال همیادش زی شنگول است انرژیلیبه کارش نداشته باش . فعل خ

 دو نفر سهی تفاوت که به جاین با ای تکرار شد ولی سفر قبلی . سارا گفت : خدا کنه . داستان خداحافظیشهم
 سفری لحظه نگاریفه وظیشه رفتن خوشحال بود . سارا مثل همین نفر سوم هم از او رفتن ی سفر میننفر به ا

 لحظه هم ارومیه سوگند یر طول مسی بود . تویستاده به دست اینرو به عهده گرفته بود و هنوز نرفته دورب
 تکراردام رو میی هایز چیه که دستش بود و ی و بعدش هم به کتابیکردنداشت و هر لحظه به ساعتش نگاه م

 پرواز ازی نشست و همه مسافرهاین فرودگاه پوسان به زمی تویما کرد . بالخره هواپی میادداشت کرد و یم
ی . سوگند نگاهیره بگیل بود تا بارها رو تحویستاده ای دستی گاریه شدن . سارا جلوتر از همه با یداه پیماهواپ

 زنه . اما تو هنوزی حرف رو مین داره ای کین ؟! گفتم : ببت تابلو اسینقدر ایشهبه سارا کرد و گفت : اون هم
 که دستش بودی بود که سارا با کتابی اون هم زمانید بعد سوگند منظور من رو فهمیقه . چند دقی ید ندیچیه

 و فقط علئم رو دنبال کرد وید نرسی رو بپرسه . اخر سر هم به جای خروجیر نفر مسیه داشت تا از یسع
 نبود . مسئول توری که سفر اونها با تور بود پس مشکلیی کرد . از اونجایدا رو پی گشتن در خروجکلیبعد ا ز

ین حسن بود چون بدون کوچکتریه ین خوب بلد بود و ایلی رو خی که فارسی به اسم هان بود . کره اییاقا
 سوگند بالخره سوار اتوبوسو دردسر و نق نق سارا ی . بعد از کلیم رو دنبال کنیرها تونستن مسی میمشکل
شدن

 همه رو چک کرد به سراغ ما اومد و سه تا کارت رو به دست ما داد و گفت : هرچندینکه هان بعد ازای اقاو
 کهیی و تا اونجاید رو همراهتون داشته باشینها خوره اما خواهشا ای کارت ها به درد شما نمین دونم ایم

ی حرف رو زد به سمت جلوین . اوندن هم سلم رسیی رضای . بعد دادمه داد : اقاینممکنه از گروه جدا نش
 اوازه شما زودتر از خود شماینکه .سوگند گفت : مثل ایی رضاین امان از ایاتوبوس رفت . سارا گفت : ا

 خورهی از دست ما حرص نمیی قد رضایگه دیچاره هست . بیان در جری کین . گفتم : حال خوبه ایدهرس
ی . اتوبوس جلویم کردید . فاصله پوسان تا سئول رو با اتوبوس طی و داره . سارا خندیشچون از قبل امادگ

یاد . یدم رو خاموش کنه گفت : سفرنامه سه تفنگدار .شب اول . خندین دوربینکه . سارا قبل ازایستاد هتل ایک
 الن به سفرنامه سه تفنگداری افتادم . همون به قول سارا سفرنامه پت و مت . ولیهمون شب اول سفر قبل

 شده بود .یلتبد

فصل دوم 

 پتویر اورد سرم رو از زی باش رو د رمیدار بیپور شی بلند ادای سر سارا نشسته بود و با صدای بالسوگند
 هم به لبی بود و لبخندی به سوگند اندختم . اون اصل خسته نبود در عوض پر انرژی اوردم و نگاهیرونب

 .یر . صبح بخی شدیدار خواب بز کرد و گفت : به به شرک خفته . بالخره ایداشت . سوگند به من نگاه
 . بعد دوباره چشمام رو بستم . و دریدم ساعت خواب2 به ساعت انداختم و گفتم : حرف نزن همش نگاهی

 پتو گفت :یر کن . سارا از زیدار سارا رو بیگی .اگر راست می قلبیونای . فیهمون حال گفتم : شرک خودت
 پتو بود تکون داد . سوگندیر زکه سارا سرش رو یداری؟ بزار . چشم هامو باز کردم و گفتم : بیهاز خودت ما

 . سارایست نی از صبحونه خبریشتر بیگه دیقه دق10 خودتون است چون تا یل بلند گفت : خوب میبا صدا
 ؟ی دادیاد کلک رو تو بهش ین تخت نشست و به من نگاه کرد و گفت : ایبلندش شد و تو

 خودش بلد است .ینکه : نه . مثل اگفتم
 گفتم .ی من جدی گفت : ولسوگند
 کرد . بعدش بلفاصله از سرجاش بلند شد وی لبخند بزنه به اون نگاه مینکه به سوگند نگاه کرد که بدون اسارا

 زنم .ی است که دارم صداتون میقه دق20 الن ید . سوگند گفت : ببخشی کردیدارمگفت : خوب چرا الن ب
ی و همونطور چشم بسته مابقرداشت رو بیلشسارا همونطور که چشمش بسته بود به سراغ ساکش رفت و وسا

 رستورانی بعد تویقه دق10 اومدم و من هم دنبال سارا راه افتادم . یرون تخت بیکارهاشو انجام داد . از تو
 از سارا نداشتم . اخهی . سارا چشمش به کاسه برنج بود که جلوش گذاشته بودن . من هم دسته کمیمنشسته بود

 باغی. به سوگند نگاه کردم .اون اصل تویم به هم انداختی ؟! نگاهی خوره اون هم با ترشی صبح برنج میک
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 کرد اونی ما بود فکر می هم جای ایگه خورد که هرکس دی غذا میع ها انچنان سریکنبود وبا چاپ است
 ندارم .ین به خوردن ای به من کرد و گفت : من اصل علقه ای قاشق دستش نگرفته . سارا نگاهیچوقته
 سوگند گذاشت . بعد از چندی بخور . بعد هم کاسه برنج رو روبرویا برنج من هم هست بی اگر خواستوگندس
 زد و گفت :پس شما صبحونهی لبخندیم ما که لب به غذا نزده بودیدن ما اومد و با دیز هان سراغ می اقایقهدق

 .یدین میح رو ترجیکاییامر
 ؟ سوگند گفت : نون تست ویه چیگه دیکایی هان انداخت و گفت : صبحونه امری به اقای با تعجب نگاهسارا

 هان به سوگند نگاه کرد که با ولع مشغول خوردن بود . سارا گفت : نهی فنجون قهوه . اقایهتخم مرغ اپز و 
 و رفت و بعد ازید هان خندی . اقایم شی ممنون مین هم بهمون بدیرقربون دستتون درد نکنه ما همون نون و پن

 برگهیه با یقه هان هم بعد از چند دقی با دوفهنجون قهوه اورد. اقا یک کیکه تیه ما ی خدمتکار برایه یقهچند دق
 اگر طبق برنامه بایشم برنامه گروه است ممنون مینبه سمت ما اومد اون رو به دست سوگند داد و گفت : ا

ی خوب برای سوغاتیه یم برگشتی بنداز وقتیادم به من انداخت و گفت : ی . سار ا نگاهینگروه هماهنگ بش
 واسهینها . گفتم: اینتر پریه بلند گو و یه یز ؟ گفت: دوتا چی ببری خوای می ببرم . گفتم : چیی رضایاقا
 خاطراتینکه هم واسه اینتر و پریم کار کردی راحت اعلم کنه ما چیگه با بلند گو دینکه ای ؟ گفت :برایچ

 همی قبلی گفت . ماجرا های راست میدم رو تحت عنوان (عذاب نامه من ) چاپ کنه . خندیسفر قبل
 کره .ی هم تویش و مابقیم روز وسط برنامه رو ماکائو هست5 شروع شد . سوگند گفت : چه خوب ینجوریهم

 .یم موندی ماکائو می کاش تمام مدت تویسارا برنامه رو از دست سوگند گرفت و بهش نگاه کرد و گفت : ا
یز میر! از زی؟ خطرش کمتر است . سوگند گفت : چینجوری : چرا ؟! سارا گفت : ایدسوگند با تعجب پرس

 اورد ویرون برنامه بی دوست داره . سارا سرش رو از تویشتر به سارا زدم و گفتم : سارا ماکائو رو بیلگد
 معلوم بود قانع نشده . بعدی نزد ولی دوست دارم . سوگند حرفیشتر بو گه من ماکائو ریگفت : راست م

 به سوگند انداختی ؟ سارا نگاهیم الن کجاین دونی کارت بود انداخت و گفت : می به ادرس هتل که توینگاه
ی اگر به کارتت نگاه کنی دارم . سوگند گفت : نه ولیبکه کارتش رو همراهش داشت و گفت : مگه علم غ

 بوده . سارا گفت :حال کهینجوری هم همی . سوگند گفت :پس سفر قبلیاوردم . سارا گفت : کارتم رو نیفهمیم
 همشینکه ایعنی ) سارا گفت : ها ؟؟؟ نمنه؟ سوگند گفت : یل ؟ سوگند گفت : ( ما رونا ئگیم ؟ کجا هستیچ

 بازار است پر ازیه کجاست ؟ گفتم : یگه دینجا . سارا گفت : ایم ) فاصله داریونگدونگ با ( میابوندوتا خ
 چرا با توریگه دین خوب بلد هستینقدر ها رو اینجا . سارا گفت :شما دوتا که ایا و کافه تریفکفش و ک

ی وگرنه از اتوبوس جا میم گذره الن هم بهتر است زودتر راه بفتی خوش نمیی . سوگند گفت : تنهایناومد
یک اخر کیکه . بعدش هم تی بدیاد خواد تو به ما ی نمیم بکنید چه کار بایم بلدن . سارا گفت : ما خودمویممون

 قرا ر استی جنگ تا کین . با خودم گفتم اید اون رو جویت دهانش گذاشت و بلند شد . و با عصبانیرو تو 
 بلند شد م .یز می کنه . از پایداادامه پ
یون از دو کاخ (چانگ گی ) بود که مجموعه ایون در نظر گرفته بودن (باغ پیدن دی که برایی جااولین

 سارا همنطور که به سوگندید چرخی مردم مین راحت بیلیگونگ ) و کاخ (چانگ دوکونگ ) بود . سوگند خ
 . انگارنهیکنه برخورد مت . چه راحیی جاین همچیا امام یدون کرد گفت : نگاهش کن انگار اومده مینگاه م

 هستن . سارا گفتید پدید است . رو به سارا کردم و گفتم : مگه همه مثل من و تو ندیگه کشور دیهانگا رکه تو 
 دوره زمنونهین ای است . بچه های تکنولوژیشرفت ها اثر پین . نه خواهر ایم هم شدید پدید ندیگه: به به د

 دوره باین ای بچه هایم کردی می با سنگ بازیم م و گفت : اره ننه جون ما که بچه بودید هستن . خندینطورهم
 نکنه .یر چات گی چاله جلوین ای پات رو هم بپا واکرت توی زحمت ننه جلوی و گفت : بید . سارا خندی سیپ

 . سوگند به سمت من و سار برگشت و گفت : تنها تنها … خوبه بهیدم چشمات سو نداره . بلند خندیگهتو که د
یر گن . سوگند گفت : نه خی بار میه تموم شد . سارا گفت : تازه خبر رو یدی رسیر . گفتم : دینمن هم بگ

 بار خبریه است و فقط ی . سارا گفت : شبکه ما محلیشه اعلم می خبر ی بخش های خبر چند بار تویهجانم 
 رو روشن کرد و به سمت جهت مخالفین . بعدش هم دوربی جا نمونیا کنه دفعه بعد زود بیها رو اعلم م

 از تو بزرگتر است . سوگندی ناسلمتی زاریرفت . به سمت سوگند رفتم و گفتم : اخه چرا سر به سرش م
یده که میی جواب هایزاری سر به سرش می خواد تازه وقتی و گفت : نگاهش کن . به خدا خودش دلش میدخند

ی . سوگند رفت تا سر به سر سارا بزاره . کارهایاره رو دربحرصش یاد با حال است ادم خوشش میلیخ
 خاطرهین ای اوریاد انداخت . اون هم عادت داشت سر به سر سارا بزاره . با ی مین جونگ میادسوگند منو 
 دوتاین فکر کردم که بالخره این کردم ذهنم رو منحرف کنم . به ای چشمم زنده شد . سعی جلویتمام سفر قبل

 ؟ به خودم گفتم : بهتر استیشه می چیکی اون یم از اونها رو بگیکی ؟ اگر مجبور بشم طرف یان هم کنار ماب
یم کردن . سوگند تصمی . بعد هم به سمت اون دوتا رفتم که داشتن با هم بحث میرم رو نگیچکدومطرف ه

 من وی بخره و بخوره ولهی مایک کیابون کنار خی بار هم که شده از دست فروش هایک یگرفته بود برا
 چهیدیم ترسی هتل هم می سر پسرها اومده بود از غذا های سفر قبلی که تویی . بعد زا بلیمسارا اجازه نداد
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 کتابی راهنمای . سوگند از رویم زده بودیرون ساعت بود که از هتل بیک دستفروش ها . یبرسه به غذاها
 رویر اومد مسی رفت به نظر می میش هم که پینجوری . اکنه یدا دونگ ) رو پیونگ داشت بازار (میسع

shillyehaminidaman chomtowan : ید نفر رو گرفت و پرسیه یدرست رفته . اما ناگهان جلو
chushigessu inikkaسوا بپرسم؟) اون زن با تعجب به سوگند نگاه کرد و سرش رویه یشه مید? (ببخش 

یونگ رفت میشه می? (چطورMyongdong enun ottoke kamnikaaتکون داد و سوگند ادامه داد : 
 زد و به سمت ما اومد . سارا کتابی که روبروش بود اشاره کرد . سوگند لبخندییدونگ؟) اون زن به تابلو

 .یجم زد گفت : واقعا که گی که لبخند می . سوگند در حالیکردراهنما دستش بود و با تعجب به سوگند نگاه م
 خم شدم و گفتم :ی . کمی رفت تشکر کنیادت که یجی گفتم :معلوم است اونقدر گیدم رو ندی بزرگینتابلو به ا

kamsaham mida(متشکرم) سارا کتاب از دستش افتاد برگشتم و به سارا نگاه کردم نگاهش از من رو به . 
 است ؟ شما دوتایشی چه نماین بود گفت : ایه شبیغ به جیشتر که بییسوگند در گردش بود اخر سر هم با صدا

 برداشت .رو به ساراین زمی سوگند دول شد و کتاب رو از روین؟ من رو سر کا رگذاشتیا ین بلد هستیکره ا
 چند تایه گرفته . من هم یاد یده که دیی هایال کتاب و سرین ای کم بلد است . از رویهکردم و گفتم : سوگند 

 کوله اش هل داد و گفت : خوب حال که دو تای گرفتم . سارا کتاب رو از سوگند گرفت اون رو تویادکلمه 
ی ما راه افتاد . بالخره اصرارهای حرف رو زد و خودش جلوین . ایفتین . راه بیستادین چرا ایممترجم دار

 سوگنده اومد . سارا رو بیرون ما بلفاصله بیدن گارسون با دینیم شاپ بشی کافیه یزسوگند باعث شد تا کنار م
 و رو به من کرد و گفتم: خودمید فنجون قهموه سفارش بده . سوگند خندیه با یک کیه من یکرد و گفت : برا

 . ساراtoll caffe $ choko cake . سوگند شونه هاشو بالانداخت رو به گارسون کرد و گفت : یدمسفارش م
 رو هم که خودم بلد بودم سوگند گفت : خوب دفعه بعد خودتین ایرو به سوگند کردو گفت : خسته نباش

ی لطفا) گارسون سریب . (اب سsagwa chusu گفتم : یشخدمتسفارش بده گارسون به من نگاه کرد رو به پ
 م وید . خندیخوام من هم همون رو می؟ سفارش دادی به من کرد و گفت : تو چیتکون داد رفت . سارا نگاه

ی سوگند نگاهی؟ داری است چه برنامه اید . رو به سوگند کردم و گفتم : امشب عی فهمی میاره بیگفتم : وقت
 باشه . سرم رو تون دادم اونیدنی دیلی خید پل پانتو . امشب بایم ری برنامه خوب . میهبه من کرد و گفت : 

ما به من کرد و گفت : شی داد .سارا نگاهی رنگ مییر جهان بود که با اهنگ تغی پل فواره اینمعروف تر
ی با سفارش هایشخدمت خواست جواب بده که پی من هم که مترسکم . سوگند میختیندوتا همه برنامه ها رو ر

ید سرش نگاه کرد و بعد هم بلند بلند خندیما برگشت . سارا تا چشمش به سفارش من افتاد اول با تعجب به بال
 بهی اون با عث شد تا من هم بلند بخندم . سارا نگاهی. خنده سارا باعث شد تا من هم لبخند بزنم اما حرکت بعد

 شدهیره خبرنداشت و به ما دوتا خیز چیچ . سوگند از هید کشی چتر افتابیر رو زیش سرش کرد و صندلیبال
 قشنگی و کفش هایف مغازه ها پر از کیترین . ویمبود . بعد از خوردن سفارشها مون دنبال سوگند راه افتاد

 گشتنی همه اونها رو امتحان کنه . بالخره بعد از کلیخواست داد و می رو نشون ماونهابود و سوگند همه 
 کهیی از اون کفش ها رو انتخاب کرد . من و سارا هم که امار مغازه هایکی از فروشگاه ها سوگند یکی یتو

یم متوجه شدینکه اض برامون نمونده بود به محیی هم نای از دستمون در رفته بود و از خستگیم بودیدهرو د
 سوگند رفت تا پول اون کفشیم از اون کفش کردید و تمجیفسوگند اون کفش رو انتخاب کرده شروع به تعر
یغ جی دست ما رو هم از پشت بسته . ناگهان با صدایکی ینرو پرداخت کنه . سارا رو به من کرد و گفت : ا

 . سارا که بهید پری میین پایال و یداد تکون می هوای کاغذ رو تویکه تیهسوگند به طرفش برگشتم . سوگند 
 خوشحال باشه . هر دو بهینقدر ایز چیه نفر با پرداختن پول یه بودم یده کرد گفت : تا حال ندیسوگند نگاه م

 کهی به من کرد در حالی . سوگند نگاهی : چته بچه . ابروم رو بردیدم . با تعجب پرسیمسمت سوگند رفت
 دستی به کاغذ تو ی داد سارا نگاهی صورت من و سارا تکون می گوش باز بود کاغذ رو جلونا تا بیششن

 ؟؟؟ سارای : چیدیم شانس . من و سارا همزمان پرسیط ؟ سوگند گفت : بلیه چیگه دینسوگند انداخت و گفت : ا
یم بردی جفت کفش مجانیه مگه نه . بعد رو به من کرد و گفت : یم پول کفش رو بدیخواد نمیگهناگهان گفت : د

 . پولی گی می بد نبود ها . سوگند گفت : چی گم اون کفش ورزشی . میدیم خری دونستم من هم میاگر م
 دری روی است ؟ سوگند با دستش اگهی شانسیط چه جور بلینکفش رو تا قرون اخر دادم . سارا گفت : پس ا

یتونی میگه . رو به سوگند گفتم : نگو که دیدیم نفهمیزی چی ولیم نگاه کردیرو نشون داد . من و سارا به اگه
fan یط ما بلین برگه به اون ربط داره . خودت ببین ای ولیتونم . سوگند گفت : نه نمی رو هم بخونیکره ا

meeting گروه ss501لب من بود محو بشه . سوگند بای که روی بود تا لبخندی حرف کافین . همیم رو برد 
 رو توید خرین است که صدمی کسی برایط بلین اونجا . ایم داد : قرار است ما همه با هم بردامه ایخوشحال

 شده بود کهیره خیط اون من باشم . انچان به اون بلیشه فروشگاه انجام داده باشه . باورتون مینامروز از ا
 شدهیره باز به من خی با دهنهم دستش داره . به سارا نگاه کردم . اون ی گنج رو تویه نقشه ی کردیباور م
 انداخت وی ما شلنگ تخته می جلوی بگه . سوگند با خوشحالی چید دونست که بای ا ز ما نمیچکدومبود . ه

 به سارا انداختم که بای ؟ نگاهی کار کنی چی خوا ی رفت . سارا اروم کنار گوش من گفت : حال میراه م
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ی . گفتم : فکر میریم جلوش رو بگید ندارم . سارا گفت : بای فکریچ کرد . گفتم : هی به من نگاه مینگران
 رفت گفت : اصل .ی ما راه می جلوی خبر با خوشحالی به سوگند انداخت که از همه جا بی ؟ نگاهیم بتونیکن

سی از تاکی که نگران است . وقتیدونستم . سارا ادامه نداد اما میم رو تحمل کنیت وضعیمگفتم : خوب مجبور
 بود .ی کره ایالهای از سری کلیشن در کار نبود . اما منظره اشنا بود . اون منطقه لوکی فواره ایچ هیم شدیادهپ

 خواستی به ساعت انداختم . دلم می مبارک . نگاهیدتونسوگند که جلوتر از ما بود ناگهان برگشت وگفت : ع
یقه شده بود . چند دقیره خواب باشن . سارا ساکت بود و به رودخونه خید فکر کردم شایبه خونه زنگ بزنم ول

 ابی فواره های ابشار بود و حرکت هایه اب که شبی و بعد از اون صداید در فضا پچی اهنگیبعد صدا
 . سارا بر خلفیزدن رودخونه رو به هم می اومدن منظره توی فرود می که وقتی رنگیهمراه با نورها

 رو بهیفه وظین ایل شده بود . در عوض سوگند با کمال میره منظره خین اه خاموش بود و بینش دوربیشههم
 بود همراه با اون سکانسیده رو که دیالهای اسم سریکی یکی یگرفت میلمعهده گرفته بود و همنطور که ف

 سوگندره گفت . بالخی میک رو تبرید اونها بلند بلند عین هم مابی برد . و هر از چند گاهیمربوط به پل نام م
 نره . سارایادت من یدی رو خاموش کرد و به سمت ما برگشت و گفت : فصل گل سه نوبر است عیندورب

 مونه .ی مینگهام رو . مثل داروغه ناتیدی اون عیدم هتل بهت میم نکن . رفتیزی خوب ابرو ریلیگفت : خ
ی به سوگند انداخت و گفت : چگاهی بدهم . سارا نیدی خوام به شما عی من هم می و گفت : ولیدسوگند خند

 هست . خوبیادتون رو یط ؟ سوگند گفت : اون بلین شما که قرار است ما رو باهاش مفتخر کنیدی عینهست ا
 خودت نگه دار .ی رو برایدیت . سارا گفت : عید ای شما هم با من مین تونم همراه هم داشته باشم بنابرایم

ین گروه بودیه ی گفته ؟ سوگند گفت : با هم تو ی . سارا گفت : کیشناسین موسوگند گفت :چرا؟ شما که اونها ر
 . سوگندیم شناسی . ما اونها رو نمیست نینطوری . سارا گفت : اصل هم این هم همش با هم بودیلم فیتو

یم نداررو یگر همدیدن . از سر جام بلند شدم و گفتم : در واقع ما چشم دین اومدی میمی به نظر صمیگفت : ول
 پس چرا عضویاد به من انداخت و گفت : اگر ازشون بدت می سوگند نگاهی؟ خودت تنها بریشه مین همیبرا

 سوژهیه ینکه ای و گفت : خوب براید نداشتم که بدم . سارا به دادم رسی جوابی؟گروه طرفداراشون شد
 است شماینجوری گفت : پس اگر اسوگند . یاریم سفر قبل رو در بی و تلفیم بهشون بخندیاریم بیرازشون گ

 بود که همهین راه وجود داشت اون هم ایه . البته یم . سارا به من نگاه کرد . فرصت فرار نداشتیاین بیدحتما با
 کار رو انجام بده . سوگند به منین خواست ای از ما نمیچکدوم اما هیم کردی میف سوگند تعریماجرا رو برا

 .یست هزار تومان قبول ن100 نگاه کرد و گفت : کمتر از یم دادیو سارا که با چشم و ابرو به هم علمت م
یش دم مابقی میال ریک من ی گم . سارا گفت : باشه ولی رو میدی گفت :عی؟ به اون انداختم و گفتم :چینگاه

 رو به سمتیرش خودم هم پول کم دارم . بعد هم مسی هاید خری . من برایره گیهم خواهرت به عهده م
 دم .ی میف . بهت تخفی رودخونه غرق کنی خواد خودت رو تویرودخونه ادامه داد . سوگند گفت : حال نم

ی؟ بزنی حرفی خوای گفت : نمیقه و بعد از چنددقیستاد هوا تکون داد . سوگند کنار من ایسار ا دستش رو تو
 کارین ای دروغ هم نگو .چون اصل تون به می است ولیسکوت کرده بودم . گفت : باشه هر طور راحت

ی کنی و گفت : فکر مید کشیقی عمیس و نفید سرش کشی . به سوگند نگاه کردم . دستهاشو بالیستیاستاد ن
 هم بهار بودینجا نور و بر هم خوردن اب نگاه کردم ای به رودخونه انداختم به بازیالن خواب باشن ؟نگاه

یدار سوگند همه رو بیشه اومد؟ طبق همی میران فقط به ایروز فی حاجیعنی شد . ی احساس نمید اصل عیول
 بابا ازی رو برداشتم و شماره رو گرفتم . چند تا بوق خورد و بعد صدای گوشیستادکرد و خودش هم دم در ا

یدتون تا بغضم رو بخورم وبه خودم مسلط بشم گفتم : سلم عید چند لحظه طول کشییداون ور خط : الو بفرما
 شما هم مبارک حالتون خوبه ؟ چه خبر ؟ید تا بابا هم جواب من روبده گفت : عیدمبارک . چند لحظه طول کش

یکی یکی و گفتم : یدم ؟ جاتون راحت است ؟ سوگند چطوره ؟ اونم خبه؟ سارا کجاست؟ خندین کنیچه کار م
 گذاشت .یفون ای بابا تلفن رو روگیره رو از بابا بی داشت گوشی که سعیدیم مامان رو شنی . صداینبپرس
ینجا ایز کرد گفتم : سال نو شما هم مبارک .همه چی بابا رو تکرار می که سوالهایدم مامان رو شنیصدا

ید رو از دست من کشیمرتب است . حال ما هم خوبه . سوگند از کنار در دور شد و به سمت من اومد و گوش
ی . گوشم رو کنار گوشین گذرونی خوش میی ما کردن . خوب دوتایادو گفت : به به چه عجب مرغ عشق ها 

 رفته ما همیادتون و غرغر مامان که گفت : عجب به جمال شما . شما که یدم خنده بابا رو شنیگذاشتم . صدا
ی رو جلوی مبارک . بعد هم گوشیدتون به چشم . عی است ؟ سوگند گفت : اید عیک تبری جاین . ایمهست

ی کن . سوگند گفت : حاجیاه! مامانم گفت : برو بچه خودت رو سید؟ و گفت : رسید و محکم بوسرفتدهانش گ
 قطع کنیگه خنده مامان هم بلند شد . بابا گفت : بهتون خوش بگذره . دی بار صدا ین . ایر خانوم مدیروزتمف

ید کشی میازه که خمی است . سارا در حالین . سوگند گفت : اره همینه شد . شماره تون همیادپول تلفن ز
 همهین هم مبارک باشه مامانم گفت : با ایدتون عین بمب اتم رو ارودم تا شما از ارامش لذت ببرینگفت : من ا

 کهی نزد در عوض بالشتی . سارا حرفی است . سو گند گفت : بفرما سارا فقط تو با من دشمنی جاش خالینجاا
ی داد و گفت : مامان فعل خداحافظ بعدا زنگ می سرش بود رو به سمت سوگند پرت کرد . سوگند جا خالیرز
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 که سارا به سمت اون پرت کرده بود به سمت سارا حمله کرد .ی رو به من داد با بالشتیزنم . بعد هم گوش
 خطور داد سارا و قهقه سوگند بلند شده بود مامان از اونی . صداین برم به همه سلم برسونیدگفتم : من هم با

 محکم به سرمیزی . بعد ناگهان چیدن مید بچه ها دارن به هم عیچی: اونجا چه خبر است؟ گفتم : هیدپرس
 شده بودن .یره بود . سا را و سو گند به من خیی انداختم . همون بالشت کذای به اون شیبرخورد کرد نگاه

 کردنی زنم . مامان و بابا هر دو خداحافظی بدم باز هم زنگ میدی دوتا عین برم به ایدگفتم : مامان من هم با
 رو قطع کردم و بالشت رو برداشتم و بهی . گوشین باشیگه گفت : مواظب هم دی لحظه مینمامان تا اخر

 کرد . سارا همی صبحونه سرم از شدت ضربات بالشت درد میز بردم . سر میورشسمت اون دوتا مهاجم 
ین ذوق کرده بود و ای خورد . اما برعکس سوگند سر حال بود وکلیمثل من بود وقهوه اش رو اروم اروم م

 نگاه به اون کاغذه بنداز بگوامروزیه گذاشته بود . سرا گفت : سوگند ی رو به حساب نرمش صبحگاهیاتعمل
 کونگ ) و موزه (فلکور )یونگبو به برنامه بندازه گفت : ( کاخ کی . سوگند بدون اونکه نگاهیم ریکجا م

 سخته ؟ سو گند گفت :ینقدر رو از کجا اوردن اخه . چرا ای اسامین سرش گذاشت و گفت : ای روی دستراسا
 که به من نگاهی سخت تر است ؟ بعد در حالین گی که شما میی دارو های از اون اسامیعنیکجاش سخته؟ 

 و با تعجب به سوگنداشت سرش بردیر گفت : فردا عصر برنامه تون با من است . سارا دستش رو از زیکردم
 بالشی رفته ؟ فکر کنم اون ضربه هایادتون ؟ نکنه یهنگاه کرد . من هم به سوگند نگاه کردم . سوگند گفت : چ

 . باfan meeting سوگند گفت : ی؟ زنی حرف میکار خودش رو کرد. سارا گفت : کوه نمک در باره چ
یبه حس غرین . با ایستاد . احساس کردم قلبم از حرکت اد شی دلم خالی همون دو کلمه احساس کردم تویدنشن

ی دونستم چه حسی کرد . می باز به من نگاه میمه شناختم . سارا با دهان نی حس رو مین خوب ایلینبودم خ
 انداخت و گفت: چهیش به صفحه شماره گوشی . بعد نگاهید از جا پریش زنگ گوشیداره . ناگهان با صدا

 کرد از سر جاش بلند شد . رو بهی افتادن . بعد همونطو رکه داشت با مامانش صحبت مم ما هیادعجب به 
 دهانش بود رو قورت داد و گفت : پسی که توی سوگند تکه نونی؟ بری خوایسوگند کردم و گفتم : تو واقعا م

 عمرمی حال که شانس خودش اومده سراغ من اون رو پس بزنم . بعدش مگه چند بار توی فکر کردیچ
 کردم که چطوری فکر مین ندادم اما به ای . جوابینم ببیک رو از نزدss 501 رو دارم که گروهینفرصت ا

 و اصل متوجه مناظر و حرفها ویکردم موضوع فکر مین فرارکنم . تمام طول روز به ایت موقعین از ایدبا
 بلند شد و به اتاق رفت .یز زود از سر میلی ناهار سارا خیز شدم . سر می نمیدم دی که میی مکانهایحاتتوض

 تنها گذاشتم . بهیز می روی به غذا نداشتم دنبالش رفتم . و سوگند رو با غذاهایلی که من هم مییاز اونجا
 سو گند رفت و اونهایل راست به سراغ وسایهمحض ورود به اتاق سارا در اتاق رو پشت سرش قفل کرد و 

ی؟ کنی کار می چیرو باز کرد و مشغول گشتن شد . به سارا نگاه کردم و گفتم : اصل معلوم هست دار
یط کمک . تا اون بلیا بیسی مثل مجسمه اونجا واینکه ای دادم . تو هم جای انجام مید که از اول بایگفت : کار

 . حواسبفهمه خواد ی کنه. گفت : اون از کجا می به پا میامت . گفتم : اگر سوگند بفهمه قیم کنیدا رو پیلعنت
 رو گم کرده . گفتم :یدیمون زبونمون دراز است که عینجوری ها رو گم کرده تازه ما هم ایلط کرده بیپرت
 کارهاین . منو بگو که همه اینی خواد دوباره اونها رو ببی ؟ نکنه دلت میه و گفت :چید وسط حرفم پری…ول

 . سارا گفت : پس زود باشینم دوباره اونها رو ببیخواهم دهم . گفتم : نه من نمیرو دارم به خاطر تو انجام م
 سارا هم مثلیت کردم . وضعی میدا کمتر پیگشتم میشتر بی هرچی ولیمتا برنگشته . با سارا مشغول گشتن شد

یم شدیره در تکون خورد . هر دو به در خیره که دستگیم شده بود . در حال گشتن بودی عصبیمن بود و حساب
 . به سمت در رفتمید تخت دراز کشی تخت هل داد و رویر رو زیل وسایع در زدن بلند شد . سارا سری. صدا

ی ؟ گفتم : براین در اتاق باز شد گفت : چرا در رو قفل کردیو در رو باز کردم . سوگند پشت در بود . وقت
 از مایر تو غیاد خواد بی می به من انداخت و با تعجب گفت : چرا ؟ کی تو . سوگند نگاهیاد نتونه بی کسینکها

 نزد و به سمت تختش رفت وی رو نگه دار . سوگند حرفیاط جنبه احتیگه میم؟ سارا گفت : به هر حال عقل سل
 بودن جا خورد و به من نگاه کرد . گفتم :یخته که بهم ریل اون وسایدن برداره . اما با دی ایلهدول شد تا وس

 . گفتم :ی کردی تو گذاشته . سوگند گفت : خوب لاقل مرتبشون میل وساتویفکر کردم مامان حوله من رو 
 شد . سارا ارومیلش نزد و در عوض مشغول مرتب کردن وسای کرد . سوگند حرفی هم می تو فرقیمگه برا

 دونم ما همه جا روی جهنم رو کجا گذاشته ؟ گفتم : نمی ورودیط اون بلیکینکنار من نشست و گفت : فکر م
 همراه سوگند بود و گفت : نه همه جا رو . بعد هم بهیشه به کتاب راهنما انداخت که همی . سار انگاهیمگشت

یط به سار کرد و گفت :صبرکن . بعد هم کتاب رو از دست سارا گرفت و بلیسمت کتاب رفت . سوگند نگاه
 دست سوگند بود . سوگندی تویط بلبه اورد و کتاب رو به سارا داد . سارا نگاهش یرون کتاب بیها رو از ل

 حرکت به ما فهموند که دست ما رو ازین بالش گذاشت . با ایر رو هم زیف گذاشت و کیفش کی ها رو تویطبل
 گفت :یاره سرش رو بال بینکه تخت انداخت . سوگند بدون ای کتاب رو رویقبل خونده . سارا با دلخور

 داره ؟ سوگندی و گفت : مگه اونجا چید تخت من دراز کشی روارا ون ) سینته منطقه ( ایم ریامروز م
ی های دوزه تا سوغاتی ساعت برات لباس م1 که در عرض یی هایاطی که دلت بخواد . از خیگفت :هرچ
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ین نداره . سارا گفت : جدا ؟! بعد شما ای گمرکی هم بخری است و هرچی . تازه پر از مراکز سرگرمیکره ا
ی هوا تکون داد . سارا گفت : حال می برداشت و تو یتخت سوگند کتاب رو از روی؟ دونیهمه رو از کجا م

 کنسرت ببرم . سارایط خوام بلی بار مین و گفت : اید تخت دراز کشی کار ؟ سوگند روی اونجا چی بریخوا
 زدی لبخند مکه ی . سوگند در حالی باشی که بردیطی زد و گفت : تو فعل بهتر مواظب همون بلی خندیشن

 بود که فکرش روی بود همونجوریدنی. بازار واقعا دی که فکرش رو بکنیزی از اون چیشترگفت : مواظبم ب
 . گفتم : چرا همهیره تی بعلوه سه تا شلوار لید شکل خریه مغازه سه تا بلوز دخترونه یه . سوگند از یکردمم

 رفت . سارا که تازه به مایابون خیگه ناگهان به سمت دا زد و جواب نداد . امی لبخندی؟ شکل برداشتیهرو 
یره بساط گیه . سوگند سر یم رفتیابون خیگه دونم . هردو به سمت دی چشه ؟ گفتم : نمین بود گفت : ایدهرس

 ها انداخت و اون همیره به گی کرد . سارا نگاهی تل ها رو امتحان میکی یکی بود و یستاده ایسر و تل فروش
 سرمن امتحان کردی دار بود روین نگیل مستطیه سمتش یک رو که یف تل ظریه شد . سوگند انتخابمشغول 

 . به سوگند نگاهیاد خوبه . به هردومون هم میکی ین خودش برداشت و گفت : ایو لنگه اون رو هم برا
 اومد که من هم تا پارسالیادم . یدرخشید سوگند مثل جواهر می بلند و لخت و مشکی موهایکردم . اون تل رو

ی فقط تا روی . هرچند نسبت به پارسال بلندتر شده بود ولیدم به موهام کشی داشتم . دستی به اون بلندییموها
 واقعایکی ین باز شد و گفت : ایشش انداخت و نینه ای به خودش توی . سوگند دوباره نگاهید رسیگردنم م

یشه چند مینها و تل برگشت ورو به سوگند گفت :بپرس ایره گلی دارم . سارا با کی ایقهقشنگ است . عجب سل
 خوام . بعدش به من نگاه کرد که لنگه اون تلی مینها از ای. اما تا چشمش به تل سوگند افتاد گفت : من هم ک

 رسمایگه رو که سوگند جلوش گرفته بود رو به موهاش زد و گفت : حال دی من هم بود . بعد تلی موهایتو
 ها چند است؟)ین ایمت? (قkugo olmumnikkaم سه تفنگ دار. سوگند به سمت فروشنده رفت و گفت : یشد

 اون بالیمتش بساط گذاشته بود اشاره کرد . سوگند رو به سارا کردو گفت : قی که بالیفروشنده به برگه ا
 . تمام بعد ازظهر روکرد ها رو حساب یره . سارا با سرعت نور پول گیدی چند تا خرینهست حساب کن بب

ی با هم مسابقه گذاشتن که چه کسید رسی رفتن . به نظر می مغازه به اون مغازه مینسارا و سوگند با هم از ا
 چرایدونستم من .. واقعا نمی کنه . با خودم گفتم : سارا موضوع فردا رو فراموش کرده . ولی مید خریشترب

 نقشه ساده .یه کردم . ی بود فکر میده که به ذهنم رسی راه به نقشه ال تمام طوی مخمصه افتادم . توین ایتو
 بزنم . به محض برگشتن به هتل نقشه امیضی گرفته بودم خودم رو به مریم . تصمیره بودم که بگیدواراما ام

 چشممی تخت ولو شدم و دستم رو روی گذاشتم و خودم هم روین زمی رو رویل کردم . وسایرو عمل
ی حس می وبود گفتم : نه ولیچشمم همنطور که دستم رو ی؟گذاشتم . سوگند کنار من نشست و گفت : خسته شد

 به صورتمی . بعد هم نگاهی من گذاشتو گفت : تب نداریشونی پی دستش رو رویع . سریستکنم حالم خوب ن
 است تا قبلی مال خستگما حالم بد است . گفت : حتی. گفتم : ولی باشیض مریاد یانداخت و گفت : به نظر نم

 نظر گرفتمیر حرکت سوگند رو زی چشمیر حرف رو زد و از کنارم بلند شد زین کم استراحت کن . ایهازشام 
 ؟ اروم سرم رو تکون دادم . سارا گفت :یره نقشه ات بگی کنی. سارا کنارم نشست و اروم گفت : فکر م

 ساعت بعد سوگند به سمت من اومد و گفت :یم و رفت . ند کن . بعدش هم بلند شیاد داغش رو زیازخوب پس پ
یادم یز سارا بهم چشم غره رفت بلفاصله همه چی . مثل فرفره از سر جام بلندشدم . اما وقتیم شام بخوریمبر

 . بعد هم دستی بخوریزی چیه ید بای . سوگند گفت : ولیستم و گفتم : من گرسنه نیدماومد و دوباره دراز کش
 به خاطر ادامه نقشه لب به غذا نزدم وی مردم ولی می داشتم ازگرسنگیزشام و بلندم کرد . سرمیدمن رو کش

 . بایدم شکم دراز کشی شکمم به قار قار افتاده بود رویازسر جام بلند شدم و به اتاق برگشتم . از گرسنگ
 و سارا وارد اتاق شد وندشد در بلی . صدایرم می می از گرسنگی ولیستم نیض مرینکهخودم گفتم : با ا

 بود . اونیچیده دستمال پیه نون رو تو یکه تیه . به سارا نگاه کردم . یومده رو بخور تا سوگند نینگفت :پاشو ا
یرو به سمت من دراز کرد . بلفاصله نون رو از دست سارا گرفتم . سارا دوباه مشغول گشتن شد . گفتم :چ

 سوگندیکین . گفتم : ما که دستمون رو شده . فکر میگردم می بدبختی هایط ؟ گفت : دنبال اون بلی کنیکار م
 ارزشش رو داره . من مشغول خوردن بودم وی کنه . سارا گفت : ولی ها رو از خودش دور میط اون بلیگهد

سارا هم مشغول گشتن که در باز شد و سوگند وارد اتاق شد . اول به من که دهانم پر بود نگاه کرد و بعد هم به
 سرش محکم به تختی ولیاد بیرون تخت بیر کرد تا از زی تخت رفته بود . سارا سعیر کمر زیمهسارا که تا ن

ی کرد و به سرفه افتادم . در عوض سوگند از اون لبخند هایر گلوم گی داد من هم لقمه تو ی بدیخورد و صدا
 . بعد هم به من نگاه کرد و فگت :یست نینجا ایخوای که میزی لبش بود و گفت : اون چی رویزش امیطنتش

 شناسم . شما هری . من تو رو بهتر از خودت می کردی می بهتر نقشت رو بازید بای منو گول بزنینکه ایبرا
 ؟ سوگند با همون لبخندی چیایم بیم . سارا گفت : اگر نخواین هم نداری راه فراریچ و هیایندو فردا با من م

 سحر مجبور استی ولیشم ناراحت می منو قبول نکردیدی عینکه هرچند ازایای نیتونیادامه داد : خو ب تو م
 . سوگند گفت : واقعا .یری تو هم نمینجوری من با اون است . گفتم : پس اگر ایت . چون مسئولیادکه با من ب
 . گفتمیره تا شماره بگت تلفن رفی . بعد هم به سمت گوشی دی میح رو به مامان توضیلش خودت دلیباشه . ول

60



                                     )2و 1با من مهربون باش  (   
======================================================================

ی طرف تو رو میشه بابا است که تو رو لوس کرده سوگند با همون لبخند ادامه داد : اتفاقا بابا همیر:همش تقص
 سرمیگه و گفت : بسه دیستاد گرفت که سارا وسط ما دو تا ای من و سوگند کار داشت بال مین . کم کم بیرهگ

 چونیایم . بعد رو به سوگند کرد و گفت : ما باهات میکشه می چوتا مامانت از دست شما دیچارهرفت . ب
 رو مثلین و ای خاطره بد داشته باشیخوایم سفرت با ماست نمین هم که اولیی تو با ماست از اونجایتمسئول

 سارا گفت : عکس و امضا ممنوع .ی؟: چه شرطید داره . سوگند پرسی شرطیه ی ولی سر ما بکوبیپوتک تو
 بار نوبت سارا بود تا سوال سوگند رو تکرار کنه. سوگندین دارم .ای شرطیه من هم یسوگند گفت : باشه ول

 . گفتم :کدوم لباس ها ؟ سوگند بلوز ها ویدم که من براتون خرین رو بپوشیی اون لباس هایدگفت :شما هم با
 شما رو دادمیدی : من عگفت تخت گذاشت . و ی اورد رویرون بود رو بیده رو که خری شکلیه یشلوارها

 سوگند انداخت و به من نگاه کرد . سوگند گفت :یه به هدی .. سارا نگاهین ندادیدی شما هنوز به من عیول
 سارا گرفت و گفت :ی کنم . سوگند دستش رو جلوی سارا گفت : فردا امتحانش می؟ امتحانش کنی خواینم
 خبرین . ازایر عکس و امضا . سارا گفت : نه خیه : گفت سوگند ی؟ خوای می من کو؟ سارا گفت : چیدیع

 اونجا شلوغه که ممکنه نوبت بهینقدر . سوگند گفت : ایست طمع نی لبخند تو بین ایدم فهمی مید . بایستها ن
 بگم . بهی دونستم چی . سارا به من نگاه کرد . نمیرم خوام امضا بگی اگر نوبت من شد میمن نرسه .ول

 نزد .ی . سوگند حرفیکی ین به جز ایزی شده بود . گفتم : نه . هرچیرهسوگند نگاه کردم که با ذوق به من خ
 . چراغ رو خاموش کردم . اماید و خوابیرگفت نزد . اون هم شب خی . سارا حرفیددر عوض رفت و خواب

 بمونهی منتظر کسینکه شده بود و بدون ایدار کرد سوگند زودتر از همه بی میونهعذاب وجدان داشت منو د
 همیه ثان5 ی رو نشون داد . گفتم : حت5 سر سارا رفتم و صداش زدم . سارا با دستش عدد یرفته بود . بال

 عکسیچ . سارا هیدم تا حال درست نخوابیشب . از دیم رو درست کنیشب دی . پاشو خرابکاریست نیخبر
 چشمش گرفت و گفت : اون پرده روی دستش رو جلوا . ساریدم نشون نداد .بلند شدم و پرده رو کشیالعمل

 . گفت :کدوم دسته گل؟؟ گفتم : همون خر زهرهیمبکش کور شدم . گفتم : بلند شو . به داد اون دسته گل برس
ینکه . مثل ایی تویست . گفت : امروز که سوگند نی فهمی میرون بیای . اگر از جات بیم اب دادیشب که دیا

 . گفت : اگر منظورت سوگند است باشه من همیگه . گفتم : پاشو دین رو عوض کرداتونشما دوتا با هم ج
ی خودمون رو گم و گور میت جمعین البته اگر نوبتش شد . ما هم بیرهراجبش فکرکردم . بزار بره امضا بگ

 سر جاشاز سارا یکنی؟ فکر می . بعد اروم چشمهاشو باز کردو گفت : حال خودش کو؟ گفتم : خودت چیمکن
 همهیب انتقام هم که شده ترتی خواهرت براین رفت و گفت : اییبه سرعت بلند شد و به سمت دستشو

 مونه و قار قور شکمش . گفتم :ی . وگرنه سارا میام تا من هم بیر . برو جلوش رو بگیدهصبحونه رو م
 سارا و قار قورهمون اورد و گفت : نه یرون و حوضش است . سرش رو بیمونه میمنظورت همون عل

 و سوگند مشغول نگاه کردن به اون برنامه بود و به مایم صبحونه نشسته بودیز بعد سر میقه دق10شکمش . 
یه خواد ی به سارا زدم . سارا به من نگاه کرد و گفت : سوگند خواهرت میزلگدی میر کرد . از زینگاه نم

 کردم . سارا شونه هاشو بال انداخت . به سوگندسارا به ی بگه . بعد هم مشغول خوردن شد . نگاهیزیچ
 برنامه ساعت چند هست ؟ین . حال ایریم گی ما عکس نمی هست ولیبرنامهگفتم :باشه امضا و عکس هم تو 

 .ین گفتن شب هم بمونی میهو ساعت ؟ 5 . سارا گفت :یشه می ساعت5 یه است 11سوگند گفت : از ساعت 
 نوشتهیط بلی هم توین . سارا گفت : ایم پشت در معطل بشی کلید اخه با11سوگند گفت : نه من گفتم از ساعت 

 چقدر طرفدار داشته باشه . ساراید بایایی گروه معروف اسیه ی کم فکر کنیه اگر ی؟ سوگند گفت : نه ول
ی . من میم رسی حساب به برنامه گردش امروز نمین نگفت . و فقط دهنش رو کج کرد . گفتم : پس با ایزیچ

 از ما ذوق زده شده ویشتر بیم رو بردیی اون برنامه کذایط که ما بلید فهمی هان وقتی هان بگم . اقایرم به اقا
 .یدم دیزیون تلوی انها رو تویشه معروف هستن . من همیلی گروه خیه جالب باشه . اونها یلی خیدگفت : با

ین ماشیه یشه نداشت . گفتم : می ایده فای لبخند بزنم ولکردم ی. سعیبینین میک اونها رواز نزدین شما داریول
 داشت گروه رو درو هم جمع کنه ازی که سعی تکون داد و گفت : حتما .بعد در حالی . سریرین ما بگیبرا

یز از سر می دادیت راه پله به سارا برخورد کردم و گفتم : چه عجب بالخره رضای رفت . .تو یرونهتل ب
 چرایه . چین سفر رو به من زهر کنین ایختین نقشه ری شما خانوادگینکه . سارا گفت : نه مثل ایبلند ش

 وارد اتاق شدم سوگند وسطی . وقتید است . سارا خندی شکلین چشمم ایچی ؟ گفتم : هی کنی نگاهم مینجوریا
 . برگه ها رو جمعیکنه مار کی داره چینم برگه دور و برش بود . به سمتش رفتم تا ببیاتاق نشسته بود و کل

 وقتیشتر ب10 استاد بدم . بعد به من نگاه کرد و گفت : تا ساعت یل تحوید تا بعد از عیدکرد . و گفت : با
 . سارا بهیم داد سارا باعث شد تا هردو به سمت اون برگردی خواستم اعتراض کنم که صدای . میندار

 تو مبارک نباشه . اگر بدون شمارهید : به تو چه؟ اصل عت گفیت چشم دوخته بود و با عصبانیشصحفه گوش
 رو پرتی ازش شاه نامه بسازه . بعد هم گوشیروز فی که حاجیارم به سرش بی داده کارین به ایمن رو ک
 . سوگند با تعجب به من نگاه کرد . سرم رو تکون دادم و به سمتید تخت و خودش هم روش خوابیکرد رو

ینکه بود . گفتم : دوباره چه خبراست ؟ سارا گفت : مثل ای عصبانی نشستم .سارا حسابشسارا رفتم و کنار
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 اگری خونی می و به سوگند گفت : تو که روانشناسید دستش چرخی به من زهر بشه . بعد هم روید سفر باینا
یه باشه . سارا گفت : ی داره کی سوگند گفت : بستگی؟ کنی کار می چی نفر خلص شیه از دست یبخوا

 داشت خوبی برخورد بدیشه نمین کنی محل کار میه ی که با هم توییهمکار . سوگند گفت : خوب از اونجا
یش حالیچی که هینجاست ای بده . سارا گفت : بدبختیح رو براش توضیز بکشش کنار رو همه چیمونه راه میه
 خواستم کارگاهیی سارا گفت : من راهنما؟ هست ی کین . سوگند با شک به سارا نگاه کردوگفت : حال ایستن

 بکنم تازه چون تو روی کاریتونم است نمی نخواستم . سوگند گفت : تا ندونم طرف مقابلت چه جور ادمیباز
 بگم .ید بای دونم چی اصل نمیگه باشه که دیان دل درمی بدم . بعدش اگر پای تونم نظری شناسم هم نمیم

 ساعت به زمانی عقربه های ؟ هرچیم تا ساعت چند وقت داری : گفتفتسارا موضوع رو عوض کرد و گ
ی کردم خودم رو اروم نشون بدم ولی می شد . سعی تر مید ضربان قلب من شدیشد تر میکموعود نزدذ

 ؟یه چون سوگند با تعجب به من نگاه کردو گفت : چیستم کار موفق نین ایمطمئن بودم که اصل تو
 که نگویم سرشون اوردی بلیه یدیم که ما اونها رو دی!!! به سارا نگاه کردم . سارا گفت : اون سری؟نگران

 ؟ سوگند با تعجب گفت :یشه می چیرن اگر مچ ما رو بگیم کنی فکر مین ایه یم . حال داریمبعدش هم در رفت
 کردی خالین مگ بلوز گرون جونی رویوه اب میوان لیه . فقط خواهرت یچی ؟ سارا گفت : هین کارکردیچ

ی گم . حتی می ؟ سارا گفت : نه جدین کنی می پاش زدم . سوگند گفت : شوخی لگد محکم تویهو من هم 
 زده بود بهیرون که از حدقه بیی زد . سوگند با چشم های کنسرتشون لنگ می به خاطر اون لگد توینجونگ م

 بودیقه سوگند واقعا خوش سلیم اومدیین هتل پاهای بود که از پله یقه دق10:30 کرد . ساعت یمنو سارا نگاه م
 کلهیه موهاشو محکم ازپشت بسته بود یشه که انتخاب کرده بود واقعا قشنگ بود سارا طبق همیی. لباس ها

 که سوگندی اون بودن . من هم با همون تلیمی صمیار هم دو ی سرش گذاشته بود و کوله و کفش ورزشیسبالب
 لختش رو باز گذاشته بود . بهی صورتم کنار زده بودم . اما سوگند موهای رو از توام بود موهیدهبرام خر

 منی عسلی و چشم های مشکی حال متفاوت . اون با موهاین در عی ولیم هم بودیهسوگند نگاه کردم چقدر شب
 . از چهره سوگندی سال فاصله سن5 با یی . به قول سارا دو قلو های مشکی و چشم ها یی قهوه ایهم با موها

 من از ترس و اظطراب اب گلوم خشک شده بود . سوگند چند قدمی زده است .ولیجانکامل معلوم بود که ه
 سر من گذاشت و گفت : اگری اورد و رویرون کله بیه یفش کی و از تویستادجلو تر رفت . سارا کنارمن ا

 . بعد هم دو قدم به عقبیم رو بپوشونرتمون که ممکنه صویی ما رو نشناسه بهتر تا انجایقرار است کس
 سرت بمونه . گفتم : چرا؟ گفت :ی ذاشتم همون تل روی بهتر بود میدبرداشت و به من نگاه کرد و گفت : شا

یه ی ولیم ما چاکرتیم . بعد هم به اسمون نگاه کرد و گفت : اوسا کریاد به تو میز همه چی فهم چطوریمن نم
 . بعد هم بهیاد به تو میز همه چی فهم چطوری. گفتم : چرا؟ گفت : من نمی کردنصافی ایخورده در حق ما ب

 و با ارنجیدم. خندی کردی انصافی خورده در حق ما بیه ی ولیم ما چاکرتیماسمون نگاه کرد و گفت : اوسا کر
 محل اونی بعد جلویقه دق20 . یدورام افته. گفتم :امی نمی بهش زدم . گفت : مطمئن باش اتفاقیضربه اروم

 باز به بهی افتاد جا خوردم . سارا هم با دهانیت شدم و چشمم به اون جمعیاده پین از ماشی . وقتیم بودیشهما
یدا به من زد و گفت : کارمون راحت شد . پی و ضربه اید کرد . اما بعد از چند لحظه خندی نگاه میتجمع

 است که اونها خبری مال زمانین انبار کاه است . تازه اتوی کردن سوزن یدا مثل پیت جمعین ایکردن ما تو
 صفی . سوگند جلوتر از ما تویکردم می . حق با سارا بود اما من هنوز احساس نگرانینجاییمداشته باشن ما ا

 من فقط اسم گروه قابلی بود که برایی بودن پلکارت هایستاده که ایت جمعی دست های بود . تویستادها
 ساعتی ها برایط بود . به سوگند گفت : بلیستاده ایت جمعین راحت شده بود بیالش . سارا که خود بیصتشخ

یه یم است چطوره بر11:30 به ساعتش کردو گفت : الن ی . سارا نگاه1چند است ؟ سوگند گفت : ساعت 
 کار کنم ؟ گفتمی چاینجا یم بمون1:30 . سارا گفت : اخه یم بمونینجا. گفتم : بهتره همیم برگردیم بزنیدور
 مثل تویا کنم یق و تشویرم رو هل بدم و پلکارت دستم بگیه بقیعنی دن . گفت: اها ی انجام میه که بقی:کار

 نگاه بهیه ؟ گفت : یده باشه. گفتم :واقعا رنگم پریده شبح رنگم هم پریه و مثل یرمچهره نگران به خودم بگ
 .یدم صورتم کشی رویشتر .کله رو بینجا شبح اومده ایه خلوت است . همه فکر کردن ینی بیاطرافت بنداز نم

 . گفتمید گفت و دست من رو کشیزی. بعدش به سوگند چی شدیی حرفها گذشته شناساینسارا گفت : کار ازا
 مای گفت : مگه بچه است . بعدش هم جایشه؟ می . گفتم : سوگند چینیم اون سکو بشی رویم:کجا؟ گفت : بر

 اورد ویرون بیت بسته بسکویه اب و ی بطریه یفش کی سکو نشوند و از توی بهش گفتم . منو رویدونهرو م
 سوگند همی دستم نگاه کردم . سارا گفت : برای تویت . به بسکویش کن بخوریبه من داد و گفت : سع

 گاز بهشیه . یکنم مگاه نیت هنوز دارم به بسکوید دی سهم تو است بخورش . وقتین راحت ایالتبرداشتم . خ
 خورم .ی بود که دارم سنگ مین زدم . مثل ایت بخورش . گاز به بسکویست نی سمیدیزد و گفت : د

 ابی شدم . سارا چند با ر پشتم زد و گفت : اروم بخور . بعد بطری کرد . داشتم خفه میر گلوم گی تویتبسکو
 بزنمی حرفینکه ساعت بعد بدون ا1 نزد و فقط نگاهم کرد . یرو دستم داد . چند قلوپ اب خوردم . سارا حرف

 شد هم بهی افزوده میت هم به ازدحام جمعیشدیم تر میک به زمانم باز شدن در ها نزدیهمونجا نشستم . هرچ
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 من و سوگند در رفت و امد بود . اخر سرین فاصله بیر مسی مدت رو تو ین . سارا تمام ایاقشونشوق و اشت
 به من کردو گفت : شما که جاتون راحت است . کمیهم خسته شد و نشست و گفت : خسته شدم . بعد هم نگاه

 حواسم بهشید صف بود بای جا بمون . گفت : شرمنده خواهرم تویه گفتم : من که بهت گفتم ی؟ نداریو کسر
 هواست به سوگندی هواسش به تو باشه . بعد تو رفتید نفر بایه با من است . گفتم : فقط یتش مسئولیستباشه ن

 گمیت جمعین بی بود . گه گاهیص قابل تشخیت جمعین از بیباشه . به سوگند نگاه کردم که با اون لباس کرم
 افته . منی نمی اتفاقیچ شد . سارا گفت : اروم باش . هی میداش پیت جمعی دوباره با موج بعدی شد ولیم

 من است؟ سارایه شبیلی . رو به سارا کردم و گفتم : سوگند خید به ذهنم رسیزیمطمئنم . ساکت بودم . اما چ
ی . به راحتین هم هستیه شبیلی درکل خی ولین با هم داشته باشیی تفاوت هایه ید به من کرد و گفت : شاینگاه

 … اما دامه نداد . تازه متوجه منظور من شده بود . با تعجب بهیه مثل دوقلو ها شبین گفت شما خواهریشهم
 رو هم بگه تا براشیلش و اسم فامیره سوگند بره امضا بگیه گفتم : کافی… گی میعنی نگاه کرد و گفت : نم

ید ؟ بلند شد و گفت : بایفهمن میعنی فهمن . بعد به سمت سوگند نگاه کردو گفت :ی . سارا گفت : نه نمیسنبنو
 دستش رو تکونیت جمعین بلند شد . سوگند از بیت جمعیغ جی . اما همون لحظه صدایریم سوگند رو بگیجلو

یط رد کرد . سوگند بلیت جمعین و از بید . سارا دست من رو کشیم داد و از ما خواست تا به سمت اون بریم
یه برد . سارا مثل ی می اون رو به سمت در ورودیت گم شد . جمعیت موج جمعینها رو به دست ما داد و ب

 . سارا سوگند رو ولیم پشت لباس سوگند رو گرفت . وارد سالن شداز و یدموج شکن منو دنبال خودش کش
یف کرد . ردیدا ها رو پی ها صندلیط شماره بلی به فشار قبر ندارم . سوگند از رویازی نیگهکرد و گفت : د

 کردم . دوباره همون سحر سفر قبل شده بودم . پر از اظطراب ویچه . و وسط سالن . احساس دل پیموسط بود
 خوامی نمیچوقت هیگه که زده بودم (( دی حرفین اوردم اخریاد بودم به یده که گروه رو دی بارین . اخرترس

یل تعطینما . چراغها خاموش شد . سارا گفت : برقها رفت . سید پچی گوشم می خودم توی))صداینمتونبب
 بود که بدونین شد . مثل اند بلیت جمعیغ جی صحنه روشن شد صدای . اما همون لحظه چراغهایماست برگرد

ی صندلی کردن . پسر ها روی میق صدا گروه رو تشویک . اونها با هم ی باشیستاده جت ایهحفاظ گوش پشت 
یم ها قای صندلین و بیدم تر کشیین کردن . خودم رو پای رو اجرا می نشسته بودن .و اهنگی بلندیه پایها

ی اگر تلسکوپ هم داشته باشن نمی کنار گوش من گفت : اونها حترا . سایدم تر کشیینکردم . کلهم رو هم پا
ی می ایگه دیز داشت خودش رو اروم نشون بده اما چشم هاش چی . به سارا نگاه کردم .سعیننتونن ما رو بب

 خوند . به صحنه نگاهی خودش بود اهنگ رو با اونها بلند بلند میای دنیگفت .به سوگند نگاه کردم . اون تو
 همیونگ زد هی لبخند میشه مثل همین داد . جونگ میص رو تشخیون شد هی می جا هم به راحتین . از اردمک

 بود و بایستاده بلندشده بود و ای صندلی شده بود و از رویر جو گیشه مثل همیو کنه . کیهاماده بود تا گر
ییری و چشم هاشو بسته بود . تغود بیستاده ایو سنگ هم کنار کیونگ کرد . یاحساس تمام اهنگ رو اجرا م

یون چشم از هیتونستم . به خودم تشر زدم . اما نمیشناختم بودن که من می نفر5نکرده بودن . هنوز همون 
ی ها بلند شدن و برای صندلی ادامه داشت . پسر ها از رویت جمعی هایق تشویبردارم . اهنگ تموم شد ول

ی میت عکس العمل جمعی از روی گن ولی می شدم اونها چی مجه کم متویلی دست تکون دادن من خیتجمع
 بود . تک تک جملهیون کردم . تمام حواسم به هی گفته . گذر زمان رو حس نمی چیشد حدس زد که هرکس

 اوردم مثلی رو به خاطر میم کرده بودیر رو که توش گیی هایت . تک تک موقعیم رو که به هم گفته بودییها
 بار است . سهم توین اخرین رفتن . به خودم گفتم : ای چشمم رژه می اون اتفاقات داشتن جلوه بود که همینا

 . بهید از گوشه چشمم لغزی حرف نا خوداگاه اشکین جا تمومش کن . با گفتن این است . پس همینفقط هم
 بود . معلوم بود اگره شدیرهسرعت اون رو پاک کردم و به سارا و سوگند نگاه کردم .سارا با اخم به صحنه خ

 کناریتی فکر کردم که سارا با هر شخصین کرد . به ای جدا مین همون لحظه سر از تن جونگ میتونستم
 زد . دوبارهی پلک هم نمی بسازه . سوگند تمام حواسش به صحنه بود حتین تونه با جونگ می اما چرا نمیادم

 پارچه بودیر زیزی چیه که وسط صحنه بود رفتن . گیبه صحنه نگاه کردم .پسرها به سمت اون پارچه بزر
ین حرکت نمادیه به سمت پارچه رفت و با یو به هوا رفت . کیت جمعی زد ودوباره صدای حرفینجونگ م

ی رو تکرار کرد . اما وقتیو سنگ هم حرکت کیونگ کار رو نکرد . ین کرد پارچه رو بکشه اما ایسع
یت جمعیغ خنده و جی . صداید کرد وپارچه رو محکم کشی دستیش پین به سمت پارچه رفت جونگ میونگه

یزی ا ون نوشته شده بود . پسرها هر کدوم چی رویی گردونه بزرگ بود که شماره هایه پارچه یربلند شد . ز
 ها بلند شده بودن وی صندلی ها زا رویلی کر کننده بود .خیت شوق جمعیادگفتن و گردونه رو چرخوندن . فر

یدن میزه جای؟ چی ها قرعه بکشن . سارا گفت : برایط بلین خوان از بیستاده بودن . سوگند با ذوق گفت : میا
یت شد و اه از نهاد جمعی خونده می صحنه . هربار شماره ای ره روی برنده بشه می؟ سوگند گفت : نه هرکس

 رسوند . شماره اخر بود .ی مه و خودش رو به صحنیشد بلند میت جمعین نفر از بیه رفت و یبه هوا م
 تویط نگاه کرد اما ناگهان رو به سارا کرد و گفت : شماره بلیطش شماره رو خوند . سوگند به بلینجونگ م

 تو است . سارا فقط به سوگندیط به سوگند کرد. سوگند دوباره گفت : شماره بلیاست . سارا با تعجب نگاه
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 رویط رو بده به من . سارا گفت : بلیطت دراز کرد و گفت :بلارا سی کرد . سوگند دستش رو جلوینگاه م
 . انداختمش دور .یشم لزم نداریگه سارا گفت : فکر کردم دی؟ کار کردیدور انداختم . سوگند گفت : چ

 رو اعلم کرد . سوگند محکم بهی ایگه شماره دین کرد . جونگ می باز به سارا نگاه میسوگند با دهان
ی تو یزی به سارا کردم چی صحنه رفته بود نگاه کرد . نگاهی که روی نفرین داد و به اخریه تکیشصندل

 دونستم .ی کارش رو هم مین ایل است . دلی تونستم حدس بزنم چی کرد. می میز ریزدستش بود که داشت ر
 نفر رو هم بغل کرد . به سوگند نگاهین اخری حتین صحنه گل دادن . جونگ می رویپسر ها به دختر ها

 کردن وی بود . سارا هم ساکت بود و به صحنه چشم دوخته بود . بالخره پسر ها خداحافظی کفریکردم حساب
 کناریرون نداشت . سوگند به سرعت از سر جاش بلند شد و گفت بیان پایت جمعیق تشوی صدایرفتن .ول

 . سارا بلفاصله ازسر جاش بلندش وت ما و سوگند فاصله انداخین بیت . جمعینم بیهمون سکو شما رو م
 به سارای بود که سوگند اب شده باشه . با نگرانین کار رو انجام دادم مثل ایندنبال سوگند رفت . من هم هم

 دونم . گمی کرد گفت : نمی که به اطراف نگاه می بچه کجا رفت ؟ سارا هم در حالیننگاه کردم و گفتم : ا
 شد نتونم درستی باعث میگه سمت دیه از ینن ما که مبادا پسر ها ما رو ببرانی طرف و نگیهشدن سوگند از 

 . سارا از پشتیم برگشتی ایشه حرف به سمت در شین . با ایومده نیرون هنوز بیدفکرکنم . سارا گفت شا
 بود .لن سای هنوز تویادی زیت به داخل سالن نگاه کرد و گفت : انهاش اونجاست . سوگند به همراه جمعیشهش

 چون درید طول نکشیشتر ارامش چند لحظه بین راحت شد . اما ایالم به سوگند نگاه کردم خیشهاز پشت ش
ی میری جلوگیت شدن جمعیک بود که از نزدیگارد بازشد گروه وارد سالن شد. اطراف پسرها چند بادیکنار

ی برد . دوتا نگهبان سعیورش ی وروددر منتظر من باشه به سمت ینکه صحنه بدون این ایدنکردن . سارا با د
 به سمتید ما دو تا رو دی کودتای وقتیت . جمعیم به داخل برگردیم داشتی ما دوتا رو که سعیداشتن تا جلو

 اومد . من تمامی از دست اون دو تا نگهبان بر نمی کاریگه شد و دیاد زیت برد و فشار جمعیورش یدر ورود
 بلند سوگند رو صدا زدمی وردم . با صدا یا طاقت نیگه بود . دیده پسر ها رسگروهحواسم به سوگند بود که به 

 کرد . در واقعی بود امضا میین سرش پایون کردم . هی می احساس خفگیت به خاطر فشار جمعی. از طرف
 بود . امایین همونطور سرش پایون داد .هیون رو دست هیزی بودن . سوگند چیت همون موقعیهمه پسرها تو

ناگهان با تعجب سرش رو بال اورد و به سوگند نگاه کرد . کم کم پسر ها هم سرشون رو بال اوردن و به
 بکشهیرون بیت فشار جمعین کرد تا من رو از بی نداشتم . سارا سعیستادن طاقت ایگهسوگند نگاه کردن . د

یره به اون منظره خیدم فهمی نمیچیگن . هی دارن می بفهم چیتونستم قدم با سوگند فاصله داشتم . نم10هنوز 
 منیت که افتاده بود باعث شد تا موج جمعی شوک اتفاقیگه و از طرف دیت طرف فشار جمعیهشده بودم . از 

 کردمی قدم با سوگند فاصله داشتم . به خودم اومدم و سع5 فقط یگه تر کنه . الن دیکرو به سوگند نزد
ین کار فاصله بین فکرکرد با اید به من تنه زد و من رو هل داد . شای رحمی نفر به کمال بیهبرگردم . اما 

ین گرفت و نقش زمی پام به چیدم تلو تلو خوردم اما بعدش نفهمی اول کمیکنهخودش و گروه رو کم تر م
نگاه بلند کرد . ین من رو از زمی بود که با دستم سرم رو محافظت کنم . دستین که کردم ایشدم .تنها کار

 از پشتیی ندادم . صدای جوابی؟ :خوبید شده بود . بلفاصله پرسیرهکردم سوگند بود که با تعجب به من خ
 . اون صدایدم دوی . بلفاصله از سرجام بلند شدم و به سمت در خروجی مواظب باشیشترسرم گفت : بهتره ب

 بودن ویستاده و سوگند پشت سر من اسارا . یستادم تازه به صورتم ای گوشم بود . با برخورد هوایهنوز تو
 که بود تمامی هرچی- دلهره – ولیت – عصبانی دارم . نارحتی چه احساسیدونستم زدن . نمینفس نفس م
 رو گرفت و منو کنارخودش نشوند . سارا هم سوار شد .ین ماشین بره . سوگند بلفاصله اولینقدرتم از ب

ی کرد تا لباس های به کارت انداخت و راه افتاد .سوگند سعی نگاهنندهکارتش رو به راننده نشون داد . را
 به سوگند نگاه کردم .ین؟ ؟ چرا برگشتین بمونیرون کنه . درهمون حال هم گفت : من که گفتم بیز منو تمیخاک

رونی زدن خونش بی که بود باعث شد تا اون ساکت بشه . سارا کاردش می داشتم اما هرچی چه حالیدونستمنم
 بهیدن اتشفشان فوران کنه .به محض رسین سرخ شده بود . و هر لحظه ممکن بود ایت اومد . از عصبانیم

 . به پام نگاه کردم .یکردم پام احساس درد و سوزش می تخت نشستم . حال تویهتل به اتاقمون برگشتم و رو
 رویلم بود . وسای بود . لباسم خاکته شده بود و کف دستم خراش برداشیشلوارم پاره شده بود و زانوم زخم

ی اب گم گرفتم . احساس سوزش تویر دستم رو زی . وقتیرم بزنم رفتم تا دوش بگی حرفینکهبداشتم و بدون ا
 کردم بهی بود که افتاده بود . سعی بدتر از اون اتفاقی سوخت ولی بدنم می روی خارش های جایچیدبدنم پ

 سمت اتاق نشسته بودن . معلوم بودیه اومدم . سارا و سوگند هر کدوم یرون بم از حموی . وقتیارم خودم نیرو
 تختش نشسته بودی کرد . سارا هم روی می تختش نشسته بود و با انگشتهاش بازیکه دعوا کردن . سوگند رو

ین ان هم افتاده باشه ارزش خراب شدی چشم دوخته بود . با خودم گفتم : هر اتفاقیشوبه صحفه خاموش گوش
 .ینم اون امضا رو ببیار بحث رو عوض کنم رو به سوگند کردم و گفتم : حال بینکه ایسفر رو نداره . برا

 سوگند امضا کرده بودی برایون رو دست من داد . هcdسوگند به من نگاه کرد . کنارش نشستم . سوگند جعبه 
ی رو کcd ین ای هم نصفه نوشته . راسترو سواد اسمت ی و گفتم : بیدماما اسمش رو نصفه نوشته بود خند
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ی کار می رو پیچاره بی پادوین ای زده بودیه که شما به تخت سلطنت تکی ؟ سارا گفت : همون موقعیدیخر
 بودیدیت . سوگند گفت : ارزشش رو داشت . سارا گفت : اون عید کنار مرکز تئاتر خریاه از بازار سیفرستاد

 و گفتم : خوشم اومد . ال حق کهیدم باز بود . خندیشش من کو . به سوگند نگاه کردم . نیدی عیها . دوباره نگ
 . گفتینی بی می از اول منو شکل عابر بانکین گفتی . سارا از سر جاش بلند شد و گفت : خو ب میخواهر من

 کشو رفتت است . بعد هم به سمیل تعطین فرورد14 بانک تا ین: پس بزار روشن کنم برات موضوع رو . ا
 اون نوشت و برگشت و کاغذ رو جلوش گرفت . با خوندن اون نوشتهی رویزی و چید کشیرون رو بیو کاغذ

 شمای برای است حتیل تعطی عابر بانک تا اطلع ثانوین اون نوشته بود (( ایاز خنده منفجر شدم . رو
 روز5 گفت . ی . راست ماریم ماکائو حرکت دی زشام سوگند گفت : فردا عصر برای)) سر میزدوست عز

 کنه به اتاقیدا من رو پیتونست من رو هم شناخته بود نمیون اگر هی فکر که حتین . با ایم رو ماکائو بودیندها
 سر سارای کردن سارا رو به عهده گرفته بود .و بالیدار . سوگند مثل هر روز برنامه بیدمبرگشتم و خواب

 ضربهیه و یرون پتو اورد بیر زد . اخر سر هم سارا سرش رو از زی ما نفس سارا رو صدیک بود یستادها
 کرده جا افتاد. سوگند دست بردار نبود . دوباره اسم سارایر سوگند زد و گفت : فکر کنم نوار گی پایمحم تو 

یام پیو رادین تو سر ایکی ید سوزن شکونده باینکهرو صدا زد . سارا از سر جاش بلندشد و گفت : نه مثل ا
 اون باعث شد درست در استانهیق دقیری سرعت عمل سارا و نشونه گی ولیدبزنم . سوگند به سمت در دو

دربالشت محکم به سر سوگند بر خورد کنه . سوگند بالشت رو برداشت و به سارا نگاه کرد وسارا سر جاش
یتونستم سارا برگشت . مت بود . سوگند با همون بالشت به سمیخته صورتش رینشسته بود و موهاش تو 

 سارا و سوگند شروع شده بود . به خاطر اون نرمشی حوادث رو حدس بزنم . ورزش صبح گاهیمابق
 نفر نشسته بودیه گوشه سالن که یز ها پر بود .به جز میز همه میبا و تقریدیم به رستوران رسیر دیصبحگاه

 نشست . سوگند برنامه رو جلوشیز زودترسر مودش اشاره کرد و خیز خوند . سارا به سمت میو روزنامه م
 نه . سارا همیا ینه رو هم ببیگه تونه دو سه تا بازار دی که قبل از پرواز میکرد مینگذاشته بود و سبک سنگ

ی مامانت چی ؟ بچه بودی داری گذاشته بود . و به سوگند نگاه کرد و گفت :عجب زوریز میسرش رو رو
ی حق من رو هم میشه زرنگ بود که همینقدر . گفتم : اون خودش ایچی سوگند گفت :هی؟بهت داده بخور

 است . سارایز . گفتم : به هرحال جون عزی کنی فهم چرا باهاش مخالفت نمیخورد . . سارا گفت : حال م
 پاکتیه و کنار اون هم ید چیز می برداشت . گارسون صبحونه ما رو رویز می و سرش رو از رویدخند
 اما گارسون بودنیه؟ چین: اید به پاکت انداخت رو به گارسون کرد و پرسی گذاشت . سارا نگاهیز میرو

 فهمه . سارا گفت : قوربون دستتی نمیسی بده رفت . سوگند گفت : به خودت زحمت نده . انگلی جوابینکها
 رفتنی بده . من پاتوضیح .خودت برو اطلعات براشون یم که نفله کردیی اون بالش هایمهننه فکر کنم جر

 . سارا گفتیره نمیبم جی و تو یکنه ننه من هم دستم درد می به پاکت انداخت و گفت : ولیندارم . سوگند نگاه
 بلندیز . سوگند از سر میه پاکت چین این برو ببیا . بیشه جماعت سرم نمین: باشه جهنم ضرر . من که زبون ا

 اومد سوگند بای . به نظر میم اون رو دنبال کردیر هم با نگاه مسساراشد و به سمت اطلعات رفت . من و 
 برگشت و سر جاشیع که بلد بود کارش رو راه انداخته بود . چون سری دست و پا شکسته ایهمون کره ا

یارو ین کارت راه افتاد . سوگند گفت : ایع . چه سری شد. سارا گفت : عجب مترجمیرهنشست و به پاکت خ
 چرا دوبارهیه؟ پاکت چین . حال ایم ذوق کردی کلینجا بلد بود . سارا گفت : جدا؟ ما رو باش که ایسیانگل

 پاکت مالین ایگه نور گرفت و گفت : می رو کرد و اون رو جلویر ؟ سوگند پاکت رو زیبرش گردوند
یمه چقدر جرینم به پاکت انداخت و اون رو از دست سوگند گرفت و گفت : بده ببیماست. سارا با تعجب نگاه

 اصل به رو همیم بالش نفله کردی کلی جنابعالیره همشین ها منو ایلندی . بابا صد رحمت به اون تایمشد
 است . سارایاد مبلغش زینقدر ایعنی … اما ادامه نداد . و با تعجب به من نگاه کرد. گفتم : ینها ای ولیاوردنن

 بود که نوشته بود :یسی دست خط بد انگلیه انداختم . یادداشت به اهی پاکت رو به من داد . نگی تویادداشت
 . اون دست خط رو بهی هستی: هنوز دونده خوبp.s . مواظب خودت باش . ی باشیده ندیب اسیاد زیدوارمام

 کنم .یری کردم . دستهام رو محکم گرفته بودم تا از لرزش شون جلو گی شناختم . احساس سرما می میخوب
 سارا بلفاصله گفت : ایه؟ از طرف کین: اید نگاه کرد و پرسیادداشت . سوگند به یکرد به اطراف نگاه ماسار

 افتاده . سارا گفت : حتما موقعی چه اتفاقیدونه اون که نمی باشه . سوگند گفت : ولید هان بایزطرف اقا
 افتاده . بهی چه اتفاقید فهمی مد بوی . با اون سر و ضع سحر و سرعت رفتنش . هرکسیدهبرگشتن ما رو د

 کردم الن است کهی ندارم . فکر می راه فراریچ تله افتادم و هی کردم توی کردم . احساس میاطراف نگاه م
 رویادداشت .به سارا نگاه کردم . یاد بلند بشه و به سمت ما بیزها از اون میکیصاحب اون دست خط از پشت 

 انداخت و گفت : قهوه ات رو بخور سرد شد . خودش فنجون قهوهیز میاز سوگند گرفت و مچاله کرد و رو
 طرفی دهانش بود رو روی که توی اما همون لحظه هرچید قلوپ از اون رو سر کشیهاش رو برداشت و 

 شده بود . به اون شبح نگاه کردمیره مجسمه به شبح مقابلش خیه . به سارا نگاه کردم که مثل یختمقابلش ر
یز می من باعث شد تا فنجون قهوه من رویع بلند شدم اما حرکت سریز.نفسم بند اومد . به سرعت از سر م
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 اما بلفاصلهید کشی کوتاهیغ روز انداخته بود جین که من و سارا رو به ای اون فردیدنوارو بشه . سوگند با د
 که تای همون روزنامه ابا داشت ی ما نشسته بود سعی روبروین دهانش گذاشت . جونگ میدستش رو جلو

 . سوگند زودتر از مایره راه افتاده بود رو بگیز می که روی قهوه ایل اون سی قبل سنگرش بود جلویقهچند دق
 قهوه رو پاک کنه .ی داشت تا مابقی رفته بود . و سعین دستمال به کمک جونگ میهبه خودش اومده بود با 

 . فکرکردم دلت برام تنگ شدهی گفت : عجب استقبالیشگی به سارا نگاه کرد و با همون لبخند همینجونگ م
 ؟ اما سارایاری رو در می اون سری حد . بعد چشمش رو تنگ کرد و گفت : نکنه تلفین نه تا ایباشه ول

 از دهانشی صدای کرد ولی دهانش رو باز و بسته می کرد . و مثل ماهی نگاه مینهمونطور به جونگ م
 بشه . جونگیدا هم پیه . به سرعت به اطرف نگاه کردم .هر لحظه منتظر بودم تا سر و کله بقمد اوی نمیرونب
 انداختم .یین . سرم رو پاینجام من ایدونه نمی کرد گفت : فقط من اومدم کسی همونطور که به من نگاه مینم

ین ؟ سارا که به خودش اومده بود با ایگردم می بود من دنبا کیده فهمین جونگ میعنی شد . ی بدتر نمیناز ا
یکنه نازل شده تازه اعلم هم می . مثل عذاب الهی هم اومدیکی که تو ی خود کردی گفت : بینحرف جونگ م

 اونها رو به حسابی ولیاورد سارا سر در نی از حرف هاین . جونگ میشتری ر10که تنها اومده . زلزله 
 نگاهین تنگ شده بود . سارا چپ چپ به جونگ میلی برات خلم سارا گذاشت و گفت: اتفاقا من هم دیدلتنگ

ین شده بود گفت : شما که گفتیره فهمه . سوگند که به اون دوتا خی می فارسینکرد و گفت : به جان خودش ا
ی نشد بگم ما دوست هایروز به سوگند نگاه کرد و گفت : دین شد؟ جونگ می پس چیشناسین و نمیگرهمد

ی؟ کردیدا . سارا گفت : ما رو از کجا پیمی خوب قدی به سارا نگاه کرد و گفت : دوست ها بعد . یم هستیمیقد
 .یم به سوگند نگاه کرد. من و سارا هر دو به سوگند نگاه کردین . جونگ میمنکنه باز هم کارت جا گذاشت

ی کرد . گفتم : گفتی من و سارا رو درک نمی عصبانی نگاه های خبر نداشت و معنیز چیچسوگند از ه
 ؟ سارایادداشت با تعجب به من نگاه کرد و گفت : کدوم ین از کجا اومده؟ جونگ میادداشت ین . پس اییتنها

 رو برداشت و اون رو خوند و بعد هم بایادداشت ین انداخت . جونگ مین جونگ میکاغذ مچاله شده رو جلو
 خانوم چندان همین . بعد گفت : البته با کمک ادم بویعترخنده گفت : چه جالب . فکر کردم من از همه سر

 حرف به سوگند اشاره کرد . بعد هم به اطراف نگاه کرد . معلوم شد اون هم توقع داره کهینسخت نبود . با ا
 اورد و شماره گرفت .یرون رو بیش نشد .گوشیرش دستگیزی چی بشه . وقتیدا گروه سر و کله شون پیاعضا
 شد . به سرعت از سر جام بلند شدم و سراغیده بغل شنیز همراه از می گوشیک زنگ گ بعد اهنیقهچند دق
ی که داشت خودش رو خفه میش راحت مشغول خوردن صبحونه بود به گوشیال با خیی اقایه رفتم . یزاون م

ین از زد . سر جام برگشتم . ای حرف میش نگاه کردم که داشت با گوشین داد . به جونگ می نمیتکرد اهم
ی صدایدن که موقع شنی از عکس العملیشتر بودم . بی اون هم اومده باشه از دست خودم عصبانیدفکر که با

 شده بود .یره خین بود و به جونگ می بودم .سارا عصبانیزنگ تلفن انجام داده بودم از دست خودم عصبان
 از سر جاش بلند شد و بشقاب رورا و مشغول شد . ساید راحت بشقاب سارا رو جلو کشیال با خینجونگ م

 رفتارت رو تحمل کنم .ین که مجبور باشم ایستی گروه ما نی تویگه نه . دیگه بار دینبرداشت و گفت : ا
 زد گفت : نظرتی چشمهاش موج می تویطنت که برق شی . بعد در حالیگی گفت : اره . راست مینجونگ م

 داشتی تر کنه . با تمام قوا سعیشی بود تا سارا رو اتیشنهاد کافی پین . همیم دوبراه با هم هم گروه بشیهچ
 دندونهاش کهین معلوم بود سخت بود . سارا از بی ولیره ببره بگیعی صداش رو بلند تر از حد طبینکه ایجلو

ر بایه ادامه داد : هنوز به خاطر همون ی بود . بعدش به فارسی بار کافیک داد گفت : همون یبه هم فشار م
 جمعی تویست نی حرکت قشنگی؟ عادت رو ترک نکردین گفت : هنوز این دم . جونگ میدارم تقاص پس م

 بدون دعوتی نمونه . وقتیتونه نفر میه فهمه . سارا گفت : اون ی نمیگه نفر دیه که ی حرف بزنیبه زبون
 که با هم کل انداخته بودن نگاها و سارین . سوگند به جونگ می توقع استقبال رو هم داشته باشید نبای برییجا
 رو دوبارهیلم فیه داشتم ینکه ایا . انگار زمان نگذشته بود یم گذشته برگشته بودی کرد . دوباره به روزهایم
ید. گفتم : تازه کجاش رو دین با هم خوب هستینقدر ای شد و گفت : نگفته بودیک . سوگند به من نزدیدم دیم
ین جونگ مینکه اب داد و ای اومد که سوگند چه دسته گلیادم . اما دوباره ونده سارا می هنوز حرکات رزمی

 اصل بهی؟ بدینها بهت گفت ادرس ما رو به ای کرده . با اخم به سوگند نگاه کردم و گفتم : کیداچطور ما رو پ
 پسر ادرس هتل ماتا به چند ی چی ؟ سوگند گفت : من که خبر نداشتم . گفتم : برای از ما جدا شدیچه اجازه ا

 و سارا ساکت شده بودن و بهین من و سوگند بال گرفته بود . حال جونگ مین . بحث بیم بذار برگردی؟رو داد
ی: کید مردم زشته . بعد رو به سوگند کرد و پرسی و گفت : جلوید کردن . سارا وسط بحث ما پریما نگاه م

 اوردی وضع سر در نمین از این نگاه کرد . جونگ مین سوگند به جونگ مید؟ادرس ما رو از تو پرس
 داخل بشقاب شدیات از فرصت استفاده کرد و دوباره بشقاب سارا رو برداشت و مشغول خوردن محتوینبنابرا

یدن از کجا فهمینها اینم نشد و تمام حواسش به جواب سوگند بود . سارا گفت : بگو ببین. سارا متوجه جونگ م
ید به من نگاه کرد و پرسیون رو گفتم هیلم اسم فامی وقتیرم که رفتم امضا بگی گفت :موقعند ؟ سوگیمما کجا

 . من هم گفتم ارهیشناسن ما رو میران ای مگه توید هم پرسیو هستم من هم جوابش رو دادم .کیرانیکه من ا
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 هم اسم هتل رو گفتممن ین کدوم هتل هستی شما توید پرسین . اونوقت جونگ مین هم طرفدار داریاتفاقا کل
یده رو فهمی سوگند فقط اسامی حرف هاین که از بین خورد وادامه ماجرا . جونگ مینبعدش هم که سحر زم

 دهانش گذاشت . ی رو تویک کیکه تین. بعد هم اخریپرسی خوب چرا از من نمی داریبود گفت : اگر سوال
 کهیکی تکه کین و اخرین جونگ می خودش جلوی بشقاب خالیدن برگشت و با دین به سمت جونگ مسارا

 برنگرد .یگه کن . دی لطفیه . فقط ی بری تونی میگه دی شدیر شد . گفت : اگر سی مید دهان اون ناپدیتو
 : شما ازیدم کردم و پرسین بود . رو به جونگ میب عجیزی چیه وسط ین به سارا نگاه کرد . اما اینجونگ م
 سوال من رو ادامه داد و گفت : که خواهر تو است .ین که سوگند … اما ادامه ندادم . جونگ میدینکجا فهم

 شباهتش معلوم بود که خواهر تو استی از روی اومدی گفت : اگر خودت نمینسرم رو تکون دادم . جونگ م
 محال است . سارا بهین دوستت ایدن هم باشن که با دیه شبینقدر کشور شما همه دختر ها ای توینکه. مگر ا

 شکارش رو از هم بدره .ی بود که هر لحظه منتظر است تا گلویری چشم دوخته بود و مثل شینجونگ م
ی هم تموم شد بهتر است بریک . کی گفت : شما که هنوز نشستین کرد تا اروم باشه . به جونگ می سعیلیخ

 که بمونم؟ینه جور ابراز علقه است . منظورت ایه ین زد و گفت : ای لبخندین منگ. جوی برنگردیگهو د
 . منی کنم تا به حال منو شناخته باشی . فکر می صحنه اوردی که رویستم نییسارا گفت : من از اون دخترها

 چند وقتنفر یه ی به سارا نگاه کرد و گفت : چه جالب . ولین کنم . جونگ می زنم عمل می که میبه حرف
 دونه . بعد بای من رو مfan meeting یات با کما تعجب تمام جزئی ولینه خواد منو ببی نمیگه گفت دیشپ
 قرمز شده بود .یت. سارا از عصبانی اون دختر ها نبودی که تو جای ناراحتین هم از اید باز ادامه داد: شایشن

 هم نباشه . رو بهیی بزنمش که قابل شناساین همچیگه میطونه خواره . شی پسره کمرش مینسارا گفت : ا
 حافظهین با ایشناسی. تو که ما رو می تو و بشناسه بری کسینکه کردم و گفتم : بهتر است قبل از اینجونگ م

 و گفتید . سوگند ناگهان وسط حرف من پریاد ازمون بر میی نرفته ما چه کارهایادت مطمئنم که ی که داریا
 مالی که خوندی به سوگند نگاه کرد . سوگند گفت : اون شماره این . جونگ میاد باست: اون خودش نخو

ی به سوگند نگاه مین به سمت سوگند برگشت . جونگ میت که جواب نداد . سارا با عصبانیسارا بود . همون
ی به سارا نگاه کرد که با خشم هرچه تمام تر به سوگند نگاه مین شده بود . جونگ میرهکرد که با لبخند بهش خ

 رو نداد در عوض به سوگند گفت : تو بهینکرد . و گفت : واقعا اون شماره تو بود . سارا جواب جونگ م
 انداخت از سریین به اتاقت . سوگند سرش رو پای الن برگردین بهتر است همی دسته گل اب دادیاندازه کاف

 که کنارین لباس جونگ می فنجون قهوه تمامش رودجاش بلند شد اما لحظه اخر دستش به فنجون قهوه خور
ی و اون لکه وحشتناک روین عکس العمل جونگ می شد . هرچند قهوه سرد بود ولیاون نشسته بود خال

ید خندی کرد . سارا همونطورکه می نگاه میراهنش به پینلباسش باعث شد تا سارا بلند بخنده . جونگ م
هزار200000 ی سرین . فکر کنم این داری دشمنین جونگ می لباس هاا بی شما خانوادگینکهگفت : مثل ا

یز رو تمین جونگ میراهن برداشت تا با اون پیز می رو از رویدلر غرامت بخواد . سوگند بلفاصله دستمال
 به حال بلوزش کنه . سارا هنوزی رفت تا فکریی سوگند رو گرفت و به سمت دستشوی جلوینکنه . جونگ م

 زد و گفت : بهتر است تا برنگشتهی دور شد . سوگند لبخندین جونگ مینکه بود . به محض اخندیدنمشغول 
ی که روی نزد . اما لبخندی سوگند حرفی؟ اون کار رو کردی . سارا به سوگند نگاه کرد و گفت : تو عمدیمبر

ی هم خطور نکرد که تو عمدم . من اصل به ذهنی ترسناکیلیلبش بود جواب سارا رو داد . سارا گفت : تو خ
 تا برنگشته .یم بهتر زودتر برین وقت رو هدر بدینکه ای . سوگند گفت : جایاون کار رو انجام داده باش

2 ما رو گرفت و گفت : امروز بعد از ظهر ساعت ی . جلویم هان برخورد کردی راه پله ها به اقایکنزد
 تا اخرشیشه روز است . نم5 ماکائو چرا فقط ین :اخه اگفت . سارا ین فرودگاه بهتر است اماده باشیریمم

 که اونجا پر ازی . الن فصلیم هتل دردسر داشتی برای هم کلینجا هان گفت : تا همی ؟ اقایمهمونجا بمون
 ا زیکرد بپرسه اما با اشاره سوگند که به سمت مقابلش نگاه می ایگه خواست سوال دی است . سارا میستتور

 که داشتی در حالین شد . و بالفاصله از پله ها بال رفت . به روبرو نگاه کردم . جونگ ممنصرف کار ینا
 صحنه به سرعت از پله ها بالین ایدن گشت . با دی بر میز کرد به سمت میبا دستمال بلوزش رو خشک م

 زد .ی لب غر میر زو کرد ی می طول و عرض اتاق رو طیت به اتاق برگشتم . سارا با عصبانیرفتم . وقت
 .یم رو کم داشتین کرد . سارا به من نگاه کرد و گفت : فقط همی تخت نشسته بود و به سارا نگاه میسوگند رو

 تونستم فکرمی . کنار سوگند نشستم . نگران بودم . حق با سارا بود . نمیم محال است از دستش خلص شیگهد
 هست به من بگهی کرد . سوگند گفت : حال کسی . مغزم کار نمید رسی به ذهنم نمی راهیچرو مترکز کنم . ه

 اگر دستین . گفتین و با هم دشمن هستیشناسین نمی خوبین و به ایگر همدین چه خبر است ؟ شما که گفتینجاا
 الن هم کارمون تموم است.ین ها همیاونها به شما برسه کارتون تموم است . سارا گفت : به لطف بعض

ین اونجا ای داد . سارا گفت : اگر تو نرفته بودی خبر میگه دیز چیه از ین رفتار جونگ می : ولفتسوگند گ
 .یست کس مقصر نیچ تو است . سوگند با تعجب گفت : چرا من؟ گفتم : هیر افتاد . همش تقصیاتفاقات هم نم

 کردم مای با بلندگو اعلم مل همون پی رفتم بالی من است . اصل چطور بود میر تقصیگهسارا گفت : اره د
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 حرف ساراین کنه. با ای میع رو توزی هم قند و شکر کوپنیم کره و ناگهان ادامه داد : ضمنا اقا رحیماومد
 به سارا رفتم و با ابرو به سوگندی که بد نشد . چشم غره ایکی تو ی . برای هم بخندید . سارا گفت : بایدمخند

 نشونین هان رو به جونگ می اقایادداشت جواب سوال من رو نداد . چرا سیاشاره کردم . سوگند گفت : ک
 هان نبود . سارا با تعجب بهی مال اقایادداشت اون یدیم زنگ زد؟ من که فهمیون به هین ؟ چرا جونگ مینداد

 .ستی هی که گفته بود هنوز دونده خوبیی سوگند گفت : از اونجایدی؟: ازکجا فهمیدسوگند نگاه کرد و پرس
یمی قدی گفت شما دوست هاین ؟ تازه جونگ میده که سحر بعد از اون اتفاق دویدونست مید هان از کجا بایاقا

 است پسی نفر نشانه دوستیه کردن یست سر به نی خود کرد . اگر ارزوی بین . سارا گفت : جونگ مینهست
 است که منیزی تر از اون چجدی هستم . سوگند گفت : معلوم است داستان ین جونگ میمیمن دوست صم

 استی لبی که توی برم و از اون نفرینکه . قبل از این بدیح کردم . بهتر است خودتون برام توضیفکر م
یف سوگند تعری از بخش ها و به طور خلصه برایلی نداشتم . داستان رو با حذف خی چاره ایگهبپرسم . د

ید سوگند همه رو شنی رو حذف کردم . وقتیون به خودم و هبوط مری که تونستم بخش هاییکردم و تا اونجا
 و گفت : شما ها همید افتاد . بعد خندی اتفاق نمین اونوقت اید . شای گفتی رو میز همه چیدگفت : از اول با
 .ین خاطرشون موندی توینقدر این که شما سر اونها اوردیی . فکر کنم به خاطر بلهاین هستییعجب کلک ها

ی حقه چقدر بد بود ولین ای تا بفهمی سحر باشی جاید هم جالب بود . سارا گفت : بایکی کلک مار پلستیول
 کهین فکر کنین حرفها به این ای . گفتم : جایشه میده از نبوغ هم توش دیی کنم رگه هایالن که بهش فکر م

 . سوگند گفت :یره گی هم نمیمی قدی بارکلک هاین . سارا گفت : ایم بار از دستشون در برینچطور ا
 ما رویتونه ماکائو . اون نمیریم میم بارها استفاده کرد . بعدش هم ما داریشه کلک رو میه فکر نکن ینجوریا
 . بهیشناسی اونها رو خوب نمینکه ایا . ی کنه . سارا گفت : پس معلوم شد خوب به داستان گوش ندادیداپ

ید باند رو هم بستن . سوگند گفت : پس بایز دست جمینها کنن . ای میداش نفر زوم کنن پیه ی که روینمحض ا
 بکنه؟ سارا گفت : مگه ما روی کارین بخواد همچین واقعا ممکنه جونگ می. ولی باشینمتظر انتقام جونگ م

 به حال تو سوگند که عمدا بلوزی . تازه اون موقع حق هم با ما بود وایدیم تقاص پس میم هنوز دارینی بینم
یان؟ اونها تا ماکائو با مین کرد . گفت : شما مطمئن هستی. سوگند داشت فکر می رو خراب کردینجونگ م

 لبش نقش بست وی رویطانی موندن . سوگند لبخند شیلند تا اخر سفر تای اون سری دونم ولیسارا گفت : نم
 سارا چشم هاشویه؟ . گفتم : منظورت چیم باشی اماده هر فاجعه اید باشه باین که شما گفتینطورگفت : اگر ا

 زد گفت : بهتری سوگند همونطور که لبخند می؟ داریتنگ کرد و به سوگند نگاه کرد و گفت : تو چه نقشه ا
 همه تورین این کردم که چرا بی فکر مین. تمام مدت به ایم نداریادی وقت زید ور جمع کنیلتوناست وسا

 کهی بارین اخری بعد از ماجرایشه؟ می چیان اومدم؟ اگر اونها با ما بی مور تیکی ین با اید من بایمسافرت
 سارا منو به خودم اورد . به سمت اونها برگشتم .ی کرد ؟ صدای با ما می چه برخوردیم بودیده رو دیگرهمد

 همه اطلعاتین تعجب بود که سوگند ایسارا و سوگند تمام مدت رد حال رد و بدل کردم اطلعات بودن . جا
یگه کرد . سارا گفت : چند بار دی تعجب میم گفتی که ما میزهایی چیدندرمورد گروه داشت اما باز هم با شن

 دوریل به وسای. نگاهی توش رو در اوردی بار سوم است که لباس هاین ای؟ کنی اون کوله رو خالی خوایم
 تو منی کردم . سوگند گفت : جای رو پر و خاللهو برم انداختم . واقعا متوجه نشده بودم که چند بار اون کو

 به ساعت انداختمی شد. نگاهیر رو دیل جمع کن وسای جا نذاشتیزی اون کوله رو حفظ شدم . چیلتمام وسا
 به سارا و سوگند انداختم که دوباره سر بحث خودشون برگشتهی ساعت وقت بود . نگاهیم.هنوز تا ناهار ن

 تعجب نداره که حرفی و گفت : پس جاید اسب است . سارا خندی جونگیوان حهبودن . سوگند گفت : تاز
 صداشینجوری ست . طرفدارهاش این سارا گفت : اسم مستعار جونگ میه؟ کی . گفتم : جونگیشهسرش نم

 همهین همون اسب صداش بزنم . بعد رو به سوگند کرد و گفت : تو اینمش فکر کنم من اگر ببی زنن . ولیم
 همهی موضوع خبر دارن . راستش براین سوگند گفت : همه طرفدارها از ای؟ دونی رو از کجا معاتاطل
ی کنفرانس خبریه بعد از کنسرتهاشون یشه از گروه نبود . اخه اونها همی خبریلند بود که بعد از تور تایبعج

 اونها کجا گرم بوده . ساراسر فهمم ی نبود . حال می کنفرانس خبرین از ایلند بعد از کنسرت تایدارن ول
 . سوگند تکونم داد . چشمم رو بازیدم تخت دراز کشی رو جمع کردم و رویلم نزد . من هم وسایحرف

ی رو ازتوی . سوگند دستش رو به سمت گوش من برد و هندزفریدم نفهمیچی من هی گفت ولی میزیکردم .چ
 شدهی . چیدم که نشنیببنی گفتم : میدی؟ همه صدات زدم نشنین ایدی؟ و گفت : خوابید کشیرونگوش من ب

 تازه هنوز ناهار همیم فرودگاه باشید بایگه ساعته د1 . بلند شو تا یمگه؟ گفت : معلوم است واقعا خواب بود
 . سارا همیستادم رستوران شدم ایک نزدی. از سر جام بلند شدم و دنبال سارا و سوگند راه افتادم . وقتینخورد

 به رستوران بندازه . سوگند که چند قدم جلو تر از ما بود برگشت و گفت:ی داشت تا نگاهی بود و سعیستادها
 شکمش گذاشت و گفت : اتفاقای. سارا دستش رو روین ؟ شما که صبحونه هم نخوردیاین ی ؟ چرا نمیهچ

 ازیشتری بی پاش فضاش کرد با بلند کردنی اما دامه نداد و سعی… روده بزرگه رو خورد . ولیکهروده کوچ
 . البته سارا جون اگرین افتی بهتر است راه بین گرسنه بمونین خوای . سوگند گفت : اگر نمینهرستوران رو بب
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 شرطین ایان . بعد خودش به راهش ادامه داد . رو به سارا کردم و گفتم : جری شرط رو هم ببازی خواینم
 من دارمیست رستوران هم باشن مهم نی ولش کن . بعد ادامه داد : اگر اونها الن تویچی گفت : هیه؟ چیبند

 اون صبحونه من رو هم که جناب اسب نوش جان کرد . گفتم : اسب؟ گفت : همونیرم می میاز گرسنگ
 . گفت : نه بابا اگر من باشمی زنی به اسم طرفدارهاش صداش میگه دی کردیشرفت. گفتم :پیگه دیجونگ

 کارکنم .ی چید دونستم بای سوگند رو دنبال کرد . نمیر است . بعد هم مسیادههمون اسب هم از سرش ز
ی کنه چیدا گم شده داستان رو پی کردم که اگر سوگند تکه های فکر مین بودم و به ایستادههمونطور همونجا ا

یت وضعین احمل نکنم دنبال اون دوتا رفتم .و با خودم گفتم : تیجاد از اون شک ایشتر بینکه ای. برایشهم
 رفتم که سارا و سوگند نشستهیزی حرف بزنم . به سمت میون بهتر است تا مجبور بشم راجب خودم و هیلیخ

 نظر داشت . سوگند گفت : راحت غذاتو بخور .اگریر اطراف رو زیبودن . سارا مداوم مثل عقاب شکار
 ؟ سوگند گفت :ی مطمئنینقدر گفت : از کجا ارا . سایستن نینجا اونها الن ای گی باشه که تو میواقعا اونجور

ید سه ساعت باین کارها دارن که درعرض ایلی ماکائو خیانفکرش رو بکن خوب اگر قرارا باشه با ما ب
ینی بیش قابل پیلی اونها هم خی . حق با سوگند بود ولیشه نمیداشون ها پینجا الن اینتمومش کرده باشن .بنابرا

 نخورده بوده بایزی چینکه کردم . سارا هم با ای می که روبرو بود بازی کاسه برنجبانبودن . تمام مدت 
 سارایم به اتاق برگشتی سوگند درست از اب دراومد . وقتینی بیش کرد. برخلف انتظار ما پی میغذاش باز

ی میین :پافت رو برداشت و گیلش کنه . سوگند وسای نزد .معلوم بود داره فکر میکنار من نشست اما حرف
یلی خواهرت اونها رو خینکه رفت .. سارا به سمت من برگشت و گفت : مثل ایرون . و از اتاق بینمتونب

 و گفت : چه جور هم . خواهرت بد جور انتقامید خندی؟ هستی نگران شرط بندیه شناسه . گفتم : چیخوب م
 . ویم اومدن پسر ها شرط بستی رویچی: هفت . گیه چی شرط بندیان جرین ای . گفتم : هنوزهم نگفتیره گیم

 هستنینی بیش قابل پیر اونها غی شرط بستیزی بد چی . گفتم : رویفته ماکائو بی که قرار است تویالبته اتفاقات
 شامهیدی شرط بنی بندم . سارا گفت :چرا ؟ گفتم : اون توی وقت با سوگند شرط نمیچ. از اون گذشته من ه

 تایم رو برداشت و گفت : بریلش. بعد هم وسای که به من دادی ایه : ممنون . از روحفت داره . سارا گیقو
 رفتم . سوگندیرون رو برداشتم و دنبال سارا از اتاق بیلم ببره. وسایپا خودش ما رو با تیومده هان نی اقاینا

ی . سارا گفت : حال مبشن جا جمع یه تا همه گروه ید طول کشیقه دق20 بود . یستاده منتظر ایکنار درخروج
ی رو عمل درک میت اون همه محبوبیل کردن . حال دلی همه چپ چپ به ما نگاه می سفر قبلیفهم چرا تو

ی کرد. وقتیی هان همه رو به سمت اتوبوس راهنمای کوزه افتاد. اقای هم تویاط وگفتم : بالخره خیدمکنم . خند
 با چهرهیم شدی اون روزها افتادم . هر بار که سوار اتوبوس هتل میاد هچشمم به اون اتوبوس افتاد ناخوداگاه ب

 دادهی اون صحنه جاش رو به نگرانیدن دید سفر امین که منتظر ما بودن . اما از اول ایم شدیاونها روبرو م
ی فکر مین . به ایکردم ها رو نگاه میابون شده بودم و از پنجره اتبوس خیره خیرونبود . تمام طول راه به ب

 ازیگه . دیون رو داشتم . باز هم هیون با هیی باز هم فرصت اشنایکردم می کشور زندگین ایکردم اگرمن تو
 و پر رنگ تریشتری بیروی با نیکردم میروندست خودم خسته شده بودم .هر بار که خاطره اون رو از ذهنم ب

یاق ذوق کرده بود و با اشتی .سوگند کلیستاد اگاه فرودی بودم که اتوبوس جلویر گشت . من با خودم درگیبر م
 کهیالی سرین . اخریکرد می رو که مربوط به اونجا بود رو معرفیی هایال سریکی یکی شد . یادهاز اتوبوس پ
 کرده بود . سوگند به من نگاه کرد. بای توش بازیون بود که هیالی من هم جالب بود . همون سریاسم اورد برا

 بود کهیل پر از وساینقدر شونه اش بندازه اما ای داشت تا کوله اش رو رویلبخند جوابش رو دادم . سارا سع
ین خبر باشه ؟ گفتم : ای هست که سوگند از ش بیی نداشت . در همون حال رو کرد به من و گفت : جای ایدهفا
 .یشناسی ها رو بهتر از من مینجا باز هم تو ای است که من هم در موردش کنجکاوم . سارا گفت : ولیزیچ

یال سرین ایان نگاه کنم . گفت : جرینم کنارش بشیکنه هم به خاطر سوگند است . من رو هم مجبور مینگفتم : ا
یال سرین گم . ای دونستم دارم دروغ می . اما میگه دی هایال مثل سریال سریه . یچی گفتم : هیه؟ چیاخر
 کهی هست اون روزیادم بودم . هنوز هم یده رو بارها دیال سرین فرق داشت . ایگه دی هایال من با سریبرا

 چهرهیدن رو که با دی دستگاه گذاشت . هنوزاحساسی اون رو توcd وارد خونه شد و یال سرینسوگند با ا
 موضوع رو عوض کنم گفتم : تو باینکه ای کرد . برای اوردم . سارا به من نگاه می میاد داشتم رو به یونه

 از کفش و کله ویر است . الن است که منفجر بشه. گفت : غین اون کوله سنگینقدر که ای اوردی چتخود
 ؟ کدوم سفارش؟ گفت : مگه به تو نگفت ؟!ی هم توش هست . گفتم : چیلباس خودم سفارشات خواهر جنابعال

 کوله اشی از توی ولش کن بابا . بعد کلهیچی . هیده رو؟ گفت : فکر کنم خودش جور تو رو کشیگفتم چ
 خانمان شده بود .ی بی اوار هایه شونه اش بود شبی که روی اورد و سرش گذاشت . با اون کوله بزرگیرونب

ین رفت اما با ای سمت میه به ی رو برداشتم و دنبال گروه راه افتادم . سالن فرودگاه شلوغ بود هرکسیلموسا
 چشممی بودم از جلویده که دیی هایال سریهمه اون سالن فرودگاه مملو ازخاطره بود . تمام صحنه ها

 دقت کردم متوجه شدم که اشتباه کردم .یشتر بی . اما وقتیدم دیی چهره اشنایت جمعین بی . لحظه ایگذشتم
 رو کمین . فقط همی کنی می بافیال هم خیداری بی تویگه دیه شدم و گفتم: عالی از دست خودم عصبانیحساب
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 خواهرت برس تا از ذوق نمرده . به سمت سوگند نگاهین به داد ایا به سمت من برگشت و گفت : با. ساریداشت
 سوگند خندم گرفت و به سمت سوگند رفتم . سوگند که گوشیدن بود . با دیده گفتن کشیالوگکردم . کارش به د

یادم مونده؟ منکه یادشالوگ ی همه دین . سارا گفت : چطور ای بود شروع کرد به نقد و بررسیراوردهشنوا گ
ین سارا گفت : اره گفتم چرا ای؟ گفتیزی خوردم . سوگند به سمت سارا برگشت و گفت : چی مونه شب چینم

 تو همیدهم میم . برگشتیاد کردم تو خوشت بی . سوگند گفت : اخه فکر نمینم من هم ببین ها رو ندادیالسر
یه داشت ی سعینکه شد که از سوگند امانت گرفته بود . مثل اکتابی. سارا دوباره مشغول نگاه کردن به ینیبب

 گفت : برو دنبال کارت . اخم کردم . گفت : با توی؟ گردی می کتاب دنبال چین ای کنه . گفتم : تویداکلمه پ
بالش که دنی گفتم : جمله ای؟ (گمشو) گفت : چkojoo گردم . گفتم : ینبودم که دنبال جمله برو دنبال کارت م

 . بعدش کتاب رو بست و گفت : اونی گرفتیاد فحش ی همه کلمه ها تو هم فقط رفتین است . گفت : بین ایبود
 سارا منو به خودم اورد . به سارا نگاه کردم که با اخم بهی زنگ گوشی بعد صدا یقه بود؟ چند دقیکلمه چ

 بود؟?? گفت : همونی . گفتم : کشت گذایفش کی رو خاموش کرد و توی کرد . گوشی تلفنش نگاه میگوش
 .یشگیمزاحم هم

 گردم .ی وقته دارم دنبالتون میلی خینجاین هان به سمت ما اومد و گفت : شما ای خواست ادامه بده که اقا می
ی . سوگند جلویم هان راه افتادی و دنبال سر اقا یم . بلند شدین نشستینجاگروه اون سمت سالن است بعد شما ا

ینجاین هان به سمت ما اومد و گفت : شما ای خواست ادامه بده که اقا ی کرد . میما با سرعت نور حرکت م
 و دنبال سریم . بلند شدین نشستینجا گردم . گروه اون سمت سالن است بعد شما ای وقته دارم دنبالتون میلیخ

 بود . هنوزی ایگه دی کرد . اما من فکرم جای ما با سرعت نور حرکت می . سوگند جلویم هان راه افتادیاقا 
 فکر بود .معلوم بودی بودم ؟ سارا هم تویده . واقعا اشتباه دیکردم افتاده بود فکر میش پیقه دقد که چنیبه اتفاق

ی . سوگند مشغول تماشایم شدیما . بالخره سوار هواپیخته اعصابش به هم ری حسابیبعد ازاون تماس تنلفن
 داد . بالخره صبر من هم تمام شد و روی بود که از فرودگاه گرفته بود . و مدام اون رو به من نشون میلمیف

 به من نگاه کرد . هندزی اطلعات رو واسه خودت نگه دار باشه. سوگند با دلخورینبه سوگند کردم و گفتم : ا
 نواختهیتار بود که با گیمی . اهنگ ملیشناختم گوشم گذاشتم و چشم ها رو بستم . اهنگ رو می رو تو یفر
 اون خوانده توی کرد . صدای نمیروی دستم از فرمان مغزم پی کنم ولعوض خواستم اهنگ رو ی شد . میم
 تمومش کن . چشمم رو بازیگه بودم . بلند داد زدم بسه دیده بود . به مرض جنون رسیچیده تمام وجودم پی

ی بازین خواد ای می کردن . روبه سارا کردم و گفتم : تا کیکردم . سارا و سوگند با تعجب به من نگاه م
 . همه دارن بهی کرد . سوگند گفت : چته ؟ ابرومون رو بردی کنه؟ سارا به من نگاه میداموش و گربه ادامه پ

ی ما رو نگاه میف برگشته بودن و ردی کناری های کنن . به اطراف نگاه کردم . همه صندلیما نگاه م
 شدم . سوگندیم ها قای صندلیندم و بی تر کشیین . خودم رو پایدم که کرده بودم خجالت کشیکردن . از کار 

یرون گوشم بی رو ازتوی کرد . هندزفری به من نگاه میهنوز از دست من دلخور بود . سارا هم با نگران
 سرمی فرود اومده بود . سارا بالیما فکر نکنم . هواپیزی کردم به چیاوردم . چشمهامو بستم نکنم و سع

یما . از هواپیدیم هامو باز کردم . سارا گفت : بلند شو خوش خواب رسشم کرد . چی بود و منو صدا میستادها
 از دست هم دلخور بودن . چون هر کدومید رسی بودن . به نظر میستاده شدم . سارا و سوگند کنا رهم ایدادهپ

 بهرو که من خواب بودم اون دوتا دوباره با هم بحث کردن . ی کرد . حدس زدم موقعیبه سمت مخالف نگاه م
 به من جواب ندادن . گفتم :یچکدوم بار ها . اما هیل تحوی برایره میسمت اون دوتا کردم و گفتم :خوب ک

 رفتم که چرخی حرف رو زدم و به سمتین دفعه بعد نوبت شما دوتا است . ای رم ولی با ررو من مینباشه ا
 و سوگند هدر داده بودم همه چرخارا حرف زدن با سی که برای روگذاشته بودن . به خاطر زمانی دستیها
 از اونها رفتم . اما تا اومدم اونیکی مونده بود . به سمت ی رو برده بودن و تنها دوتا از اونها باقی دستیها

 خواستم برگردم و بگم اونی رو با خودش برد . . میکی اون ید نفر از راه رسیهرو بردارم . همون موقع 
 بار رفتم ویل رو برداشتم و به سمت قسمت تحوی بعدی مال من بود اما منصرف شدم چرخ دستیچرخ دست

 که من برداشتم مشکل داره و خراب است . گفتم :ی چرخ دستی از چرخ هایکی . معلوم شد یستادم ایلکنار ر
ی اون غلت می روی به حرکت در اومد و بار هایل بعد ریقه مونده بود . چند دقیکی ین نبود که فقط همیبعج

 به همیکت اتیه شناختم .و به سمتش رفتم . هر سه تا رو با یدم سه تا کوله خودمون رو از دور دیخوردن . وقت
 چرخی نفر زودتر از من اونها رو برداشت و تویکوصل کرده بودن دو ل شدم تا اونها رو بردارم . اما 

 رو زودتر از من برداشته بود دنبالی بود که چرخ دستی بهش نگاه کردم . همونی من گذاشت . وقتیدست
 کهیی سارا سرش گذاشته بود و تا اونجایه شبیسرش رفتم تا ا ش تشکر کنم . برام جالب بود اون هم کله

 کردم تا بهشیادتر بود . چند بار صداش زدم اما برنگشت . سرعتم رو زیده کشیینممکن بود اون کله رو پا
 داشتم و کفیادی که من سرعت زیی از جاش در رفت و از اونجادستیبرسم . اما همون موقع چرخ چرخ 

 .یخت من ری اون رو ی تویل من چپ شد و وسای پای هم روی خوردم و گارین بود محکم زمیزسالن هم ل
 پام کنار بزنم . وی رو از روی کردم تا گاری رو کنار زدم و سعیل پام کردم . وسای تویدیاحساس درد شد
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 اونی پخش شده بود توین زمی رو که رویلی رو بلند کرد و وسای گاری نداشت . دستی ایده فاابلند شم ام
 کردم پام رو تکون بدمی چشمام جمع شده بود . سعی بود . اشک تویدگذاشت . همون پسره بود . درد پام شد

ی بخورین زمی عادت داریشه شد . اون پسره به سمت من برگشت و گفت : حالت خوبه ؟ همیاد درد ش زیول
 بند بند وجودم رخنه کردهی بود . اما صدا تویین. سرم پای دی پات رو از دست مینجوری. اخرسر هم هم
یلی کارنبود . من صاحب اون صدا رو خین هم به ایازی . اصل نیارم کردم سرم رو بال بیبود . جرات نم

 که اونی ایه سایر از زیون شناختم . دوباره اون صدا گفت : حالت خوبه؟ سرم رو بال اوردم . هیخوب م
 روح وی . با همون نگاه بیدمش بود که دی بارین کرد . مثل اولی صورتش انداخته بود به من نگاه میکله تو

 تونستم ذهنم رو متمرکز کنم . با خودم گفتم : حتما باز هم دارمیسرد . درد پام رو فراموش کرده بودم . نم
یست نیداش ها پیت موقعین ای به اطراف انداخت و گفت : دوستت کو ؟ باز هم توی نگاهیون کنم . هیاشتباه م
 حرف رو زد و کنار چرخین پس خودت بلند شو . ای خوای دونم کمک نمی خشک ادامه داد . میلی. بعد خ

ینکه به محض اارا اومدن . سی . سارا و سوگند با عجله به سمت من میکردم . به اطراف نگاه میستاد ایدست
 ؟ سرم رو تکون دادم . سوگند دستی پاتو تکون بدین توی ؟ می نشست و گفت : خوبین زمی رویدبه من رس

 کردم وی و نا خوداگاه ناله ایچید وجودم پی تویدی درد شدیستادم پام ایمن رو گرفت تا بلندم کنه . اما تا رو
ی تلو خورد اما دوباره تعادلش رو به دست اورد . و با نگرانلو سوگند انداختم . سوگند چند برا تیوزنم رو ور

 من برگشت تای دادم تا درد رو تحمل کنم . سارا به سمت ناجی هم فشار می شد . دندون هامو رویرهبه من خ
ی کلمتش توی ممنون که … اما مابقیلی که انجام داده بود از اون تشکر کنه و گفت : خیبه خاطر کار

 فکر همیت اون موقعی اصل تویا . یکنه فکر می داره به چی شد بفهمی شد . از چهره اش نمکدهانش خش
 داده بودم حسیه بدن سوگند که بهش تکی که توی شده بود . تکونیره خیون بود و به هیستاده. اونجا ایکنهم

 گروه اونها بود .دارهای شناسه . سوگند از طرفی رو شناخته بود . معلوم بود که میونکردم . پس اون هم ه
 به بعدشینجا از ای ولینسارا بالخره سکوت رو شکست و ادامه جمله اش رو گفت : ممنون که کمک کرد

 بود . ویستاده کنارش ایون رفت که هی . و به سمت چرخ دستیم کنی خودمون کمکش مینرو به ما بسپار
 رو هم دنبال خودشیل وسای شونه اش انداخت و مابقی اون برداشت . کوله خودش رو روی رو از تویلوسا
 کهیی کرد. سوگند با صدای نزد و از اونجا دور شد . سارا به اطراف نگاه می حرفیون . هید کشین زمیرو
 که انجامیم داری یشتر بی جونگ بود مگه نه! سارا گفت : فعل کار هایون شده بود گفت : اون هیغ جیهشب
 تمام دارهیمه کار نیه نه تنها . اون ی گرده . ولی بره؟ سارا گفت : نترس بر مگذاشتی . سوگند گفت : چرا یمبد

 راهی تونی به راه افتاده بود . سارا گفت : سحر می تمامش کنه . به سارا نگاه کردم . درونم طوفانیدکه با
ید کشی مین زمروی رو دنبال خودش یل . و همنطور که وسایم گفتم : اره . گفت : پس بهتر است بری؟بر

ی شد . سعی میشتر دردش بیذاشتم مین کرد . اما هر بار پام رو زمی ما راه افتاد . سوگند به من کمک میجلو
 منیت وضعیدن هان با دی کنم . اقایرون رواز سرم بیون دوباره هیدن درد پام تمرکز کنم و فکر دیکردم رو

 کردهی سواری نفر هوس گاریخ شده ؟ سارا گفت : چی زدم به سرعت به سمت من اومد و گفت:یکه لنگ م
ید و رو به من گفت : بایاورد سارا سر در نی هان از حرفهای عکس از اب در اومده . اقایه قضینکه مثل ایول
 ؟ سارای هان گفت : مطمئنی. اقا یشه تا فردا خوب میه کم ضرب دیه . گفتم : نه خوبم . قط یمارستان بیبر

 هتل بهیر مسی داره . تویاز به ارامش نیمارستان از بیشتر کار است . بی ما دستمون تومتیگفت : نا سل
 بودم که نتونستهی از اون از دست خودم عصبانیشتر بودم . بی کردم . از دستش عصبانی فکر میونرفتار ه

 شدهیره خیرون به بجره پنیشهبودم اون رو فراموش کنم . به سارا نگاه کردم . سارا اروم نشسته بود و از ش
 بودیده که دیی هایال هم بود . و به سبک سریبود. به سوگند نگاه کردم . برخلف انتظار من اخم هاش تو

 امکان نداره . به سمت من برگشتی کنم . گفتم : چیسرش رو تکون دادو گفت : نه امکان نداره . من اشتباه م
 و بهت بود . با نگاه کردن بهی شد نگرانی میده چهره اش دوی که تیزی تنها چی کرد لبخند بزنه ولیو سع

 کهیزی تنها چی خاطره خوب بسازم ولیهسوگند دلم براش سوخت . من اون رو با خودم اورده بودم تا براش 
 فکر نکنم . نحوهیون به هین از ایشتر بیگر گرفتم دیم و دعوا بود . تصمیتا الن تجربه کرده بود نگران

ین از همید کردم . پس بای مدت اشتباه فکر مین بود که من تمام این فرودگاه نشون دهنده ای تواونبرخورد 
 ذهنم رو کنترل کنم . اما مطمئن بودم بایا ضربان قلبم و یتونستم الن نمید گرفتم . شای احساسم رو میجا جلو

 تموم شدیز به خودم گفتم : همه چو دستم گرفتم ی سوگند رو توی شد . دست های درست میزگذر زمان همه چ
 نگاه کردم و به سوگند که با تعجبیرون پنجره به بیشه .از شیستاد ای هتل بزرگی جلوین الن . ماشین. از هم

 . سوگندیم حال واقعا ماکائو هستیگه شده بود نگاه کردم . سوگند به سمت من برگشت . گفتم : دیره خیرونبه ب
 پام بهی هتل دوباره اون رو سر ذوق اورده بود . سوگند به من کمک کرد تا روون ایدن باز شد . دیششن
 شدم . با منظرهیاده پین از ماشی . وقتیره بگیل رو تحویل . سارا هم جلو تر از ما راه افتاده بود تا وسایستما

 سالن . ساراسط در ویی طلی شده و با اب نمای نقاشیی هتل بزرگ با سقف نمایک روبرو شدم . ییاشنا
 کرد .ی ها نگاه می به نقاشیجان بار ها خم شده بود به سقف چشم دوخته بود . و با هینی سنگیر که زینطورهم

71



                                     )2و 1با من مهربون باش  (   
======================================================================

یبایی زی و… همه تویون دوباره هیدن رو فرامش کردم . درد پام . دیز ها همه چیبا نگاه کردن به اون نقاش
 شما رو هم گرفت .ی ها چشم های نقاشین ایبایی : پس زگفت هان به سمت ما اومد و ی ها محو شد. اقاینقاش

ین از گرون تریکی هان گفت : ی گرون باشه. اقایلی خید هتل باین هان نگاه کرد و گفت : ایسوگند به اقا
 ماکائوی مابقیعنی ؟ ی چیعنی هتل است . سارا گفت : ین ای شب برنامه اقامت تو2 فقط ین همیهاست . برا 

یشن لوکینجا . سوگند گفت : ایم مونی میگه هتل دیه ی هان گفت : نه . توی ؟ اقا یم خوابی میابون خیرو تو 
 وید سارا خندین؟ هان به سمت سوگند برگشت و گفت : شما از کجا خبر داری پسران گل)) است . اقایال((سر

 رو به دستی و کارتید خندن های . اقایگه ها رو هم براتون میالوگ تمام دینگفت : اگر بهش زمان هم بد
یب به استراحت داشته باشه . من ترتیاز هم نی هم کات اتاق شما . فکر کنم خانم رحمانینسارا داد و گفت : ا

 رو پشتیل . سارا تشکر کرد و همنطور که وساین استراحت کنین دم . بهتر است شما بری رو میزهمه چ
 اون هتل گرون واقعا خندهی و اون هم تویت با اون وضعارا سیدن به سمت اسانسور رفت . دید کشیسرش م

یگه رو از اون گرفت و به سرعت به سمت دیل سارا رو گرفت و همه وسای جلویدار بود . ناگهان مستخدم
 راه افتادی ایگه . اون مستخدم به سمت اسانسور دیگره رو پس بیلسالن رفت . سارا دنبالش راه افتا د تا وسا

ی که به اون مستخدم نگاه می . سارا در حالیستاد اسانسور گذاشت و خودش هم منتظر ما ای رو توا میلو وسا
 است . نکنهی هتل گرونینجا و گفت : اید خودش اومد بارها رو بداشت . سوگند خندیدمکرد گفت : من انعام نم

 هانی انتخاب کردم . اقارو هتل ین. سارا گفت : مگه من ای ادامه بدیت ذاشتن با اون وضعی میفکر کرد
 داشتن دادن انعام رو گردن نفر مقابل بندازن .ی رو بده . به اون دوتا نگاه کردم که سعین انعام ایدخودش با

 دست کردم تا انعام اونیفم کی ده ؟ توی هم میف اتاق گذاشت . سارا گفت : حال تخفی ما رو تویلمستخدم وسا
 هان فکرهمه جا روی ول اقای و گفت که انعامش رو گرفته . سارا گفت : ادرو بدم . اما مستخدم قبول نکر

 شدهیشتر . درد پام بیارم بیرون پام بی کردم کفشم رو از توی تخت نشستم و سعیکرده بود . با زحمت رو 
ی کنم ترک برداشته باشه . ولی من انداخت و گفت : فکر نمی به پایبود و پام هم ورم کرده بود . سارا نگاه

 به دری در بلند شد . همگی دونستم . صدای رو هم که خودم مین . ای . گفتم : خسته نباشیده ضرب دیبد جور
 وارد اتاق شد . به سمت من اومد .ی گاریه خانم با یه . سوگند به سمت درفت و. در رو باز کرد. یمنگاه کرد

یما دستش گرفت و نگاه کرد . و با ای من رو توی ا و به سوگند نگاه کردم . اون خانم پیدمخودم رو عقب کش
 دم دردشی من رو ماشاژ بده . سوگند گفت : بذار پات ماشاژ بده قول می خواد پایو شاره به من فهموند که م

 اون روی حرکت ناگهانیک هان واقعا شرمنده کرد. اون خانوم بلفاصله با ی اقاین. سارا گفت : ایشهکمتر م
 گرم وی دست های من توی به هوا رفت . اما بعد از چند لحظه از شدت درد کم شده بو.د . و پام داد. دادیچپ

 مونده بود . اون خانومی من تنها ذوق ذوق باقی اون اروم گرفته بود . بعد از رفتن اون خانم از درد پایقو
 . سارایکردن مدت دختر ها به حرکات دست اون نگاه مین تمام ای حوله گرم بسته بود . تویه من رو با یپا

 . من که گفتم . بعدیدی بهتر شده . سوگند گفت : دیلی گفتم : نه خی؟کنار من نشست و گفت : هنوز هم درد دار
 .یرم می می من دارم از گرسنگی ولی راه بری تونی نمیت وضعین به من انداخت و گفت : تو که با اینگاه

 به من انداخت . گفتم : شمای کرد و گفت :” تو چطور؟” سارا نگاهنگاهبعد از سر جاش بلند شد و به سارا 
 در رو بازکردن به عقب برگشتن .ینکه . من خوبم . سارا و سوگند به سمت در رفتن . اما به محض اینبر

ا داد گرفتم . ساری غذا رو به داخل اتاق هل می گاریه که ی شده ؟ اما جواب سوالم رو با گارسونیگفتم : چ
 رفت . سوگند شماره اطلعاتیرون خدمت فقط لبخند زد و از اتاق بیش . اما پیم سفارش ندادیزیگفت : ما چ

 هانی ماست . پولش هم حساب شده . اقای غذا ین رو گذاشت و گفت : ای گوشیقهرو گرفت و بعد از چند دق
یکنی؟ کار میز و تخت و گشت . گفتم : چی میر دول شد و زیع که افتاده . سارا سریفرستاده . به خاطر اتفاق

یخواهیم رو که ما می کار گذاشته که هر چینجا ای مخفین دوربیه هان ی اقاین گردم بلکه ایگفتم : دارم م
 من برم غذای گردی می غذا رفت و گفت : پس تا تو داری فرسته. سوگند به سمت گارینگفته برامون م

ی. با دلخوری که بزارم سهم من رو هم بخوری و گفت : فکرکردد بریورش یبخورم . سارا به سمت گار
 به خودم گرفتم . هردو به کار منی. چهره مظلومی نداری ؟ سارا گفت : تو از غنائم سهمیگفتم :پس من چ

 دل رحم من . بعد هم سهم من رو که از قبل کنار گذاشتهین بابا زهرم شد . امان از ای . سارا گفت : ایدنخند
 هایدن خندین شد . به خاطر همی میگران زد که باعث خنده دی می حرفیهبود برام اورد . تا اخر شام هرکس 

ی بود که برای دست برنداشت . اما جالبتر از اون مسابقه ایدن از خندی ولید سوگند پری گلویچند بار لقمه تو
 . سارا گفت : تمرکز منیشین میض مرین سارا و سوگند به وجود اومده بود . گفتم : اروم بخورینخوردن ب

ی روی غذا هایان تا پایت وضعین . ای کردیال خواهم از سوگند ببرم . سوگند گفت : خیرو به هم نزن . م
 بود . معلوم بود به زور دارنیدنی خوردن دی اخر رو می لقمه های ادامه داشت . اما چهره اون دو تا وقتیزم
 شکمش گذاشت.ی و دستش رو روید تخت دراز کشی بلندشد و رویز از کنار می خورن . . سارا به سختیم

 داده بود و حالش و وضعش مثل سارایه رو گرفته بود و به اون تکیز بود و با دستش لبه میستادهسوگند هم ا
 بود ویستاده در دوباره بلند شد . سوگند به زحمت خودش رو به در رسوند . مستخدم پشت در ایبود . صدا
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 غذا افتاد چشمهاش گرد شد و به ما نگاهی چشمش به گاری غذا رو با خودش ببره . اما وقتی بود تا گاراماده
 غذا رو با خودش برد. رو به سارا و سوگند کردمی بود . اون گاریاد زیلی سه نفر خیکرد . اون همه غذا برا

 اونها حالی . هر دویم برگشتیکنه ما از قحطی . حال فکر مید ما رو ببری ابرویشه همیدو گفتم : شما ها با
 کهیی کردن طول و عرض اتاق تا بلکه اون همه غذایجواب دادن نداشتن . در عوض شروع کرده بودن به ط

خورده بودن رو هضم کنن. من هم چشمم رو بستم تا درد پام کم بود بخوابم . 

 فصل ششم 

 کردم . درد پام کمتر شده بود . به سوگند و سارا نگاه کردم .ی می شدم احساس سبکیدار از خواب بوقتی
 ادامه داده بودن . دست و صورتم رو شستم ویمایی به اون راه پی تا کیشب دونستم دیهردو خواب بودن . نم

 . به بچه ها کهیم وقت داشتیقه دق45 نه هان به ما داده بود نگاه کردم . هنوز تا صبحوی که اقایبه برنامه ا
ین بنابرایست نی از ارامش خبر یگه بشن دیدار دونستم اگر اون دونفر از خواب بیخواب بودن نگاه کردم . م

ی شده بود . تویدار نبود که از خواب بی نفرین سفر سوگند اولین ای بار بود که توین اولینگذاشتم بخوابن . ا
ی بین کوتاه بود . بنابرایلی نداشت هنوز خی ایده کردم موهام رو ببندم اما فای . سعکردم به خودم نگاه ینها

 کنم امایدار کوله برداشتم و اون رو سرم گذاشتم . برگشتم . تا بچه ها رو بی از تویسبال کله بیه شدم و یالخ
 .یر. سوگند گفت : صبح بخیر سلم . صبح شما هم بخیک شده بود . گفتم : علیره بود و به من خیدارسوگند ب

 بلندی جاین . گفتم : ایم هم داشتیک برنامه گل کوچی تویاد نمیادم به من انداخت و گفت : یبعد دوباره نگاه
 به سارا انداخت که هنوز چشمهاش بسته بود . از فرصتی شد زود باش تنبل خان . نگاهیرشدن است خانم . د

 بلندش کرد وی موهای. سوگند دستش رو توین کردی رویاده تا ساعت چند پیشباستفاده کردم و گفتم : د
ینکه سارا بود . اون شروع کرد . گفتم : نه ایر . همه اش تقصیکنه . هنوز پام داره ذوق ذوق میار نیادمگفت : 

ا نزد و از سر جاش بلند شد و رفت تا دست و صورتش رو بشوره . به سمت ساری. حرفیتو هم ادامه نداد
 لنگه ظهر شد . افتاب تا وسط اتاق اومد . سارا همنطور که چشمهاش بسته بودیگه شو دیداررفتم و گفتم : ب

 شم . بعد چشم هاشو باز کرد .و به من نگاه کرد و گفت : نگاه کن تورو خدا .ی میدارگفت : چشم ننه . الن ب
 لباس دخترونه دنبال سر خودم راه بندازم .ه اون همی . که منو مجبور کردیدسوگند تو فقط زورت به من رس

ید جنبه جدیه کرد گفت : اخه با کله قشنگتر است . تازه اون داره ی که صورتش رو خشک میسوگند در حال
 هست کهیازی . سارا گفت : اصل چه نی گردی می شکلین ایشه تو همی کنه . ولی رو تجربه میتشاز شخص

 روید جدی هایز است که چی سفر فرصت خوبین . سوگند گفت : اکنم رو کشف یتم شخصیدمن جنبه جد
 تنهایت در نهای کنه تا لباس دخترونه بپوشه ولی تا سوگند سارا رو راضید طول کشیقه دق10. یتجربه کن

 بلوز مردونه گشادیه یشه سارا حذف کنه . سارا مثل همیپ بود که کله رو از تین که تونست انجام بده ایکار
 رنگ پاشیره بود و شلوار تیده دخترونه پوشی بلوز کرمیه بود . سوگند هم یده پوشیره شلوار تیه بود و شتن

 رفت . سارایرون موهاش زده بود . سوگند زودتر از همه ما از اتاق بی بود تویده رو هم که خریبود و اون تل
 رفت . درد پام کمتر بود امایرون بتاق کوله گذاشت و از ای فرصت استفاده کرد و کلهش رو توینهم از ا

 . سارا و سوگند با هم مسابقه گذاشته بودن و بدون در نظرید رسی زدم و سرعتم به اون دوتا نمیهنوز لنگ م
 بودن .یستاده . چند نفر هم کنار من منتظر ایستادم رفتن . کنار اسانسور ایین من از پله ها پایتگرفتن وضع

 بمونم سوار اسانسور شدم و دکمه طبقه هم کف رو فشار دادم . بعد با خودم فکر کردمی منتظر کسینکهبدون ا
 منی ها هم منتظر اسانسور بودن . ولیچاره از حرکت سارا و سوگند نداشت . اون بیحرکت من هم دسته کم

 خواستنی اگر مکه فکر ارام کردم ینبدون در نظر گرفتن اونها از اسانسور استفاده کردم . اما خودم رو با ا
 که منتظر منیدم در اسانسور باز شد . سارا و سوگند رو دی . وقتیستادن ایسوار بشن همنطور اونجا نم

 نزدن . هر سه با هم بهی ؟ حرفین که منتظر من موندین جا گذاشتیزی . چیه گفتم : چی . با دلخوریستادنا
 هان نگاه کردم . و گفتم : بهی ما امد . با لبخند به اقات هان به سمی بعد اقایقه . چند دقیمسمت رستوران رفت

 هان با تعجب به من نگاه کرد و گفت :ی بود . اقای ممنونم . واقعا عالیدین کشیشب که دییخاطر زحمت ها
ی : در مورد چید پرسیشتری هان با تعجب بی بار اقاینکدوم زحمت ؟ سارا گفت : همون شام و ماساژ. ا

ی کردن . سوگند رو به اقای به سارا و سوگند نگاه کردم . اونها هم با تعجب به من نگاه م؟ ید زنیحرف م
 هان گفت : نه . بای اتاق ما؟ اقاین اون شام و خانم ماساژور رو نفرستادیشبهان کرد و گفت : مگر شما د

ی نفر برایک یشه هان گفت : می بوده؟ اقا ی کار کین کرد . سوگند گفت: پس اگر شما نبودیشک به ما نگاه م
 کرد ویف هان تعری اقای افتاده؟ سارا همه اتفاقات شب گذشته رو مو به مو برای چه اتفاقینجا بده ایحمن توض

 رم از اطلعاتی هان که سر در گم شده بود . گفت : حتما اشتباه شده من می هان شد . اقایمنتظر جواب اقا
ی ماجرا خبر نداره پس کار کین هان از ای . سوگند گفت : اگر اقافت سالن ریگهبپرسم . بعد هم به سمت د

ین هان از ای از ذهنم گذشت به سارا نگاه کردم . سارا فکر من رو خوانده بود . اگر اقایبوده ؟ ناگهان فکر
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قبل امکان داشت ؟ اونها یعنی کرد. ی بود . سارا اطراف رو نگاه میگهماجرا خبر نداشت پس کار چند نفر د
 که با لبخند به سمت مای هان در حالی بودن. اقاینی بیش قابل پیر کارها کرده بودن و از اون بدتر غینهم از ا

ی برایدن رو دی خانم رحمانیت موقع ورود وضعینکه گشت گفت : اون از خدمات هتل بوده . مثل ایبرم
 هانی است . سوگند با تعجب به اقایگان ست که راینجا کار این ای خدمات رو ارائه دادن . خوبین هم اینهم

 ها جزوین هان گفت : نه . ای ؟ ! اقایم پرداخت کنی اینه ما هزیست نیازی اصل نیعنینگاه کرد و گفت : پس 
ی پولیست دو نفر رو چه خوشحال هستن که قرار نینخدمات هتل است. سارا گفت : تو رو خدا نگاه کن ا

 راهیگه دیقه دق15 . گروه تا ین هان گفت : بهتر است هر چه زودتر صبحونه رو تمام کنیپرداخت کنن. اقا
 سرعت . سوگند دوباره سرین هان گفت : البته نه با ای بلند شد . اقایز افته . سوگند بلفاصله از سر میم

 که به سبکد بویی . برنامه گردش در بازار بود . اونجا پر از مغازه هاید خندیز ریزجاش نشست . و سارا ر
 قرمز نداشت . واقعاینات با تزین بازار چی به مغازه های شباهتیچ شده بود و هیده هاشون چیترین وییاروپا

 وینی چی با فروشنده هایی اون بازار انتخاب کرده بودن . مغازه هایدرست بود که اسم دروازه غرب رو برا
ی رو نام میال سریشن سوگند هر لحظه لوکین بر الوه بود عیز انگیجان هی به اندازه کافی غربی هایلاستا

 کرد . به خاطر پام ارام راهی می کار سارا کفرین گشت . ای بود میده دیال سری که تو ییبرد و دنبال جاها
یقه هر چند دقیدم دی ها از دور مین چند قدم از گروه عقب تر بودم . اما با همه ایه یشه همین همی رفتم برایم
 رو داشتم کهی دادن . از کار اون دو نفر خنده ام گرفته بود . احساس مربی میر سارا و سوگند به هم گر بایه

 کنم و به اون وضع خاتمهیشتر کردم سرعتم رو بی رو با خودش به گردش برده .سعیدو تا بچه مهدکودک
 دلقکیش کنه که نمایدا پیت جمعین کرد با سرعت راهش رو از بی سعیی اونها بودم که اقایبدم . اما چند قدم

 بود تماشا کنه و بدون در نظر گرفتن من که سر راهش قرار داشتم . من رو هل داد .یابونها رو که گوشه خ
 که کناریزی چین بود که به اولین که کردم ای بود تا من تعادلم رو از دست بدم . تنها کاریهمون حرکت کاف

 هم با من تعادلش رو از دست داد و بای اون شینکه کنم . اما مثل ایری جلوگمدستم بود چنگ بزنم تا از افتادن
 دستم بود .ی توید کت سفیه ین لنگه از استیه دستم بود نگاه کردم . ی که تویزی خورد . به چینمن محکم زم

ین استیه تنها ه کیدی کت سفیدن افتاده بود . با دین زمی نفر هم مثل من رویه که چند قدم اونور تر یدر حال
 خنده ام رو همی کردم جلوی مونده بود خنده ام گرفت . به زحمت از سر جام بلند شدم و سعیبراش باق

 کت رو جلوش دراز کردم و گفتم : منین به خودم گرفتم و به سمت اون رفتم و استی . چهره مظلومیرمبگ
 شده بود زبانم بندیره کله به من خیر که از زگاهی نیدن افتاد من …. اما با دی اتفاقیچینواقعا متاسفم که هم

 بود .یستاده از حرکت ایز کنه . همه چیز لباسش رو تمی داشت تا خاک های بود و سعیستاده ایوناومد . ه
 کهیی بود . و تنها صدایستاده از حرکت ایز … همه چیابون کنار خی با توپ دلقک های . بازیتعبور جمع

 روش داشته باشم هر لحظه سرعتش بال تری کنترلینکه قلب من بود که بدون اضربان ی شد صدای میدهشن
 شدهیره به من خی جدی با چهره ایون شد . هی که انتظارش رو نداشتم ظاهر میی جایشه رفت . چرا همیم

ین و بید کشیرون دست من بی کت رو از توین نزد در عوض استی هم حرفیون بگم . هی دونستم چیبود . نم
 دلقکی دو برابر شد . حرکت مردم و بازیز شد . زمان توقفش رو جبران کرد و سرعت همه چید نا پدیتجمع

یز دستم خبر از چی لباسم بود و خراش های که روییها . با خودم فکر کردم حتما اشتباه کردم . اما خاکها
 از تو قافل شدم جایقه هم دو دقباز راهش رو باز کرد و گفت : یت جمعین داد . سوگند از بی می ایگهد

 روزها چت شده تو؟ به سوگند نگاهین ؟ ای خوردین به من انداخت و گفت : دوباره زمی. بعد نگاهیموند
 ؟ سرم رو تکان دادم و گفتمیده ؟ چرا رنگت پری به من نگاه کرد و گفت : سحر خوبیکردم . سوگند با نگران

ی فکر مین قدم هم از من فاصله نگرفت . و من تمام مدت به ایه ی حتوگند . تمام مدت گردش سیمبهتر است بر
 .یم به هتل برگشتی اونجا باشه . وقتید بایون اون لحظه هی درست تویا دنی اون همه ادم توینکردم چرا ب

ی نمی . ولیدم روح دیه. گفتم : اره . یدی است که روح دینسارا کنار من نشست و گفت : چت شده؟ مثل ا
ی ؟ به سارا نگاه کردم و گفتم : من توی چیعنی ؟ ی گی چرت می نه. سارا گفت : چرا داریا بود یدونم واقع
 .ینم خورده بزارببیزی چیه خوردم . سارا گفت : اون که تابلو بود . فکر کنم همون جا سرت به ینبازار زم

 . سارا به منیت واقعیا دونم روح بود ی که باها ش برخورد کردم نمی کسیبعد هم به سمت من اومد گفتم : ول
 کهی ؟ گفتم : اون کسی بود . سارا گفت : چیون خورده . گفتم : هیی مطمئنم سرت جایگهنگاه کرد . و گفت : د

ینکه ؟ کجا ؟؟؟؟؟!!!!!!!! گفتم : مثل ای بود . سارا سر جاش خشکش زد . گفت : کیون خوردم هینبا هاش زم
 اون دلقک ها با هم چونهیش نمایدن خوردم . همون موقع که تو سوگند سر دین که زموقع. اون میدیاصل نشن

 ؟ی: چید رو پس گرفت . سارا با تعجب پرسینش هم زد ؟ گفتم : نه فقط لنگه استی. سارا گفت : حرفید زدیم
 سارای ؟ ماجرا رو برایگی می چینم. سارا گفت : درست حرف بزن ببینش رو پس گرفت؟ گفتم : لنگه استیچ

 جلوش مشغولی تخت خودش نشسته بود و با برگه های خنده زد . سوگند که رویر کردم . سارا بلند زیفتعر
 ویره خنده اش رو بگی کرد جلوی زدم . سارا سعیبود به ما نگاه کرد . با ارنج اروم به سارا ضربه ا

 . گفتم : اما سارا من دارم بهین گروه بستاین ی کمر به خراب کردن لباس هایگفت :جالب است . شما خانوادگ
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 اونجا باشه؟ید همه ادم اون باین این بود چرا بیون ؟ اگر اون واقعا هیدم رو دیون کنم من واقعا هی فکر مینا
یب داشتن ما رو تعقیشه هم روشن است . مثل همیلش بوده . دلیونسارا گفت : من حاظرم شرط ببندم اون ه

 قابل باور تر بود .ی بودیده رو دین ماجرا کرده اگر جونگ مین ای خودش رو قاطیون هرا چی کردن . ولیم
 چرتی با اونها اومده . گفتم : حال تو داریون هم نداره چرا هی تعجبیبعد به من نگاه کرد و گفت : البته جا

یست هم ممکن نین گفت : اا از برنامه ما خبر دارن . ساریعنی بازار با ما بودن پس ی . اگر اونها تویگیم
 همید حرف سارا دوباره ضربان قلبم تند شد . سارا ادامه داد : باین هتل ما باشن . با ای اونها توینکهمگه ا

 استین است . ایب که عجیزی چی ماکائو است . ولیک درجه ی از هتل هایکی هتل ین هتل باشن . این ایتو
 است که من رو هم نگرانیزی چین هتل هستن چرا تا حال خودشون رو نشون ندادن . گفتم : این ایکه اگر تو

 طرفدار رو همیه ی خودشون رو گم و گور کردن ؟ من تا حال حتی که دارن چطوری کنه . با اون شهرتیم
ی است که ما تو ی شبین اخرین نزده . سارا گفت : در هر صورت ای باره حرفین سوگند هم در ای . حتیدمند
 اگر اونهای تونن با ما باشن . گفتم : ولی نمیگه هتل هم باشن از فردا دی اگر توی . اونها حتیم هستتل هینا

ی که نرفته . سارا حرفیادت . یره اونها رو بگی تونه جلوی نمیز چیچ کنن هی میبواقعا دارن ما رو تعق
 هتل هستن تاین ای است که اگر توین که جالبه است ایزی گفت : چیقهنزد .و به فکر فرو رفت . بعد از چند دق

ی اشتباه مید فکر کردم که شاین نشده . به ای اطراف افتابین رو گرفتن .که این جونگ می جلویالن چطور
 مطمئن شدم که اونیشتر فکر کردم بیشتر بی نبوده . اما هرچیون هیدم بازاردی که من تویکنم و اون فرد

 مایال خی کل بینکه ایا یست نیرون بو دار است . به هر حال از دو حالت بان داستین بود. سارا گفت : ایونه
ی حرف رو زد و به سمت سوگند رفت که گوشین ها همه ارامش قبل از طوفان است . این اینکه ایاشدن و 

کر خودش رو خفه کرد . به حرف سارا فیت گوشین بابا ایا داد . سوگند گفت : بی هوا تکان میسارا رو تو
 تمامی راحتین بار به این دونستم طوفان ای . چون میاد بودم حدس اول سارا درست از اب دربیدوارکردم . ام

 تخت انداخت . سوگندی رو خاموش کرد و روی شد . داد سارا رشته افکارم رو پاره کرد . سارا گوشینم
 وقتیگه الن دیین رم پای . بعد رو به من کرد و گفت: من مینجوری. سارا گفت : همیگفت : چرا جواب نداد

 رفت . سوگند به من نگاه کرد .شونه هامو بال انداختم . و به سوگند گفتم:یرونناهار است . بعد هم از اتاق ب
 سر به سرش نزار . سوگند از سر جاش بلند شد و دنبال سارا رفت .یبرو دنبالش ول

 سوار شدم . اما متوجه شدم چندید اسانسور رسینکه بودم . به محض ایستاده بعد من منتظر اسانسور ایقه دق5
 خاطر اسانسور رو نگه داشتم . تاین قبل افتادم . و به همی کار سریاد دارن به اسانسور برسن . ینفر سع

 .ی ما صبر کنی برایتونستی هم می گفت : اون سریی درب اسانسور بسته شد صدایاونها هم سوار بشن . وقت
 بگم . به چهرهید بای دونستم چی کرد . نمی خندان به من نگاه می با چهره ایونگبه سمت صدا برگشتم . ه

 ما رویگه تکون داد و گفت : دی دستیو شده بودن نگاه کردم . کیره که با لبخند به من خی ایگه دیها
 ازینی بی زد و گفت : مگه نمی ضربه ایو سنگ به کیونگ بود . ونده میو چهره کی. نگاه ام رویشناسینم
 . با تعجبی کنی چهره جلب نظر نمین به تو گفت با ای . اخه کیده ترسی خودت ساختی که برا یختیر

 گفتم :ی؟ کنی فکر می : خودت چید پرسیشگی با لبخند همین جونگ مین؟ کنی کار می چینجا: شما ایدمپرس
 لبخندی . جونگی سربه سر ما بزاری تو بخواینکه اصل قدرت فکر کردن ندارم جز اعیت وضین ایتو
 همیز سوپرایه گفت : تازه ین . جونگ میم هستینجا ایغاتی تبلیپ کلیه ی گفت: نه .برایونگ زد . هیطانیش

 کردمی فکر مز کردم و هنوی کرد . من به چهره اونها نگاه می نگاه مین با اخم به جونگ میونگدارم . ه
 نفر بهیه که ی اسانسور وتنه ایستادن کابوس است . اما با ایه هم ین . به خودم گفتم حتما اینم بیدارم اشتباه م

 به اون فرد نگاه کرد و گفت : من ازیونگ . هیدارممن زد تا از اسانسور خارج بشه مطمئن شدم کامل ب
ی منتظر ادامه بحث اونها بمونم از توینکه ؟ بدون ایه چه بچین . مشکل ایارم سر در نمیون هین ایکارها

 پام با سرعت تمام خودم رو به سارا و سوگند رسوندم سارای اومدم و بدون توجه به اخطارهایروناسانسور ب
 هستن . ساراینجا زدم گفتم : اونها ای که نفس نفس می بود . در حالی نشسته بود و هنوز عصبانیزسر م
ی می داری . سارا گفت : چیدمشون خودم دینجاهستن گفتم : اونها ای؟ گفتی به من انداخت و گفت : چینگاه

 روین به من داد و گفت : ای ابیوان اسانسور با من بودن . سوگند لی . الن توینجاست اss 501 گفتم :ی؟گ
 نبود دوباره حرفم رو تکرار کنم سارا مطلب روی یاز. اصل نیگی میبخور و شمرده حرف بزنم بفهم چ

 . سارا گفت : همه شون ؟ سرم رو تکون دادم .یدم اب رو سر کشیوان کرد . لیگرفته بود و به من نگاه م
ی دست و پای بندازه تویکی مردن . حتما دوباره اومده مار پلستی خاره برای بچه کمرش مینسارا گفت : ا

 . سارا گفت : ارهین : چه خبر است ؟ به من هم بگید پرسره پر کنن . سوگند دوبایپما . گفتم : نه . اومدن کل
. سوگندی هتل هستیه ی .هه هه هه . خوش به حالت سوگند با گروه محبوبت تویغاتی تبلیپجون خودش . کل

 هتل ما هستن . همون دشمن من . سوگندی ر غار همشون تویا سارا گفت : اون پنج تا یه؟گفت : منظورت چ
 زد . سارا گفت : خوبه . حداقلی و دستهاشو به هم مید پری میین بال و پای صندلید و رو ی کشی کوتاهیغج
یپ کلین . سوگند تو از ایدم اطراف ندین طرفدار هم ایه ی من حتی نفر خوشحال شد. سارا ادامه داد : ولیه
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. سوگند گفت : مگه بهو که به خاطرش اومدن ماکائی ؟ سارا گفت : همونیپ سوگند گفت : کدوم کلی؟خبر دار
 همی چند وقتیه البته الن یدم نشنیزی سوگند گفت : نه من چی؟ اومدن ؟ سارا گفت : تو خبرنداریپخاطر کل

 گشت . برنامه بعد ازی نداشتم . سارا به من نگاه کرد . سوگند هم دنبال گروه می نت دسترسینترهست که به ا
 ساختهیره ساکن جزی های توسط پرتغال16 از قرن یسا شد اون کلی سائو پائولو بود گفته میسای کلیدنظهر د

 بودی ایگه دی ها . سارا هواسش به جایالوگ دوباره شروع کرده بود به گفتن دیسا اون کلیدنشده سوگند با د
 کارین بود الن به خاطر ای ایگه کرد مطمئن بودم اگر هر زمان دی سوگند اعتنا نمی حرف هاینو به ا
 فکر بود .ی راه افتاده بود اما سارا از ظهر تا حالحرف نزده بود و تویگه جنگ دیه اون دوتا ین بندسوگ

 و دنبال خودم بردم . همنطور که بهیدم بخرم . دست سارا رو کشیسوگند من رو مجبور کرد تا براش بستن
 چته؟یکنی مینجوری تا الن چرا ار شدم رو به سارا کردم و گفتم : از ظهی از سوگند دور می بستنیدبهانه خر

 فاجعهیه مراکز ماکائو ی توید خری . ولیم و برگردیم رو بخریی کذای . بهتر است اون بستنیچیسارا گفت : ه
 ویم و اشاره منظورمون رو فهموندیما ای نداشتن . با کلیی اشنای به جز زبان محلی زبانیچبود چون به ه

 ؟ی خوای می دختر زشت بستنی سارا تکون دادم و گفتم : آی رو جلوبستنی . یم و برگشتیم رو گرفتیبستن
 اخر سر کار دستت داد .یدی چشمات بردار دی رو از جلویینه این ده بار گفتم ایسارا گفت : زشت خودت

ی اساسی کشیس گیه. سارا گفت : اخ جون یکنه کار می جمله چین سوگند با این و گفتم : صبر کن ببیدمخند
ی رو برای و من همون حرکت قبلیم رفت . به سمت سوگند برگشتی کم کم داشت حوصله ام سر مینم بیم

 حرف رو زده بودم بازین. سارا گفت : جالبه . اگر من هم اید ذوق کرد و خندیسوگند انجام دادم . سوگند کل
 مونه بلندی دستت می ها روی همه بستنی کنیغ تبلینجوری ؟ سوگند گفت : اگر ای کردی ذوق مینقدرهم ا
ی . سارا به من و سوگند نگاه مید به صدا دراومد . سوگند بلند خندی و گفتم : باز هم زنگ اتش نشانیدمخند

یز چین نخر ببیزی دست فروش ها چین دستش انداخت و گفت : من گفتم از ای توی به بستنیکرد . بعد نگاه
 دلمونی از خودش من و سوگند دستمون رو روی حرف سارا و نحوه دور کردن بستنینخورتون کردن . با ا

 بود . سارا بایر و اشک از چشمهامون سرازیم قرمز شده بودیم بودیده از بس خندیدیم و بلند تر خندیمگذاشت
 .ین گی میالوگ دین دارین گفتی زودتر میمردین که دور انداختم . می بستنیچاره شد .بیف گفت : حیدلخور

 شمایدیوکلوپ وین برگردم اینکه سوگند است اون از اول شروع کرد . به محض این ایر تقصشاصل همه ا
 مال کدومین به اون نگاه کرد و گفت: حال ای . سارا با دلخورید خندی کنم . سوگند هنوز میدو تا رو تخته م

ی که باز یالی سروی بود تیون هی هایالوگ همون دین تو بود ؟ سوگند گفت : ای هاینه از اون گنجیکی
 من با اخم به سارایکرده . سارا گفت :همون که سحر همه رو حفظ بود . سوگند متوجه حرف سارا نشد . ول

 برگشتیر مسینگاه کردم . سارا هم صورتش رو به سمت مخالف برگردوند و شروع کرد به سوت زدن . تو
 زمان ممکن از خجالتین اشت . سوگند هم در کمتریذسارا دوباره سر ذوق برگشته بود سر به سر سوگند م

یه . سارا گفت : باز تو که یرم می می سوگند گفت : من دارم از گرسنگیدیم اومد . به هتل که رسیسارا در م
 رو به دست من داد و بهیل منتظر من بمونه وساینکه من همون رو هم نخوردم. سوگند بدون ای خوردیبستن

یستاده اونجا ایله به من که با اون همه وسیسمت رستوران رفت . سارا هم دنبالش راه افتاد اما برگشت و نگاه
 کرد وبه سمت اسانسور راه افتاد امایم خودش و من تقسین رو بیلبودم انداخت و به سمت من برگشت و وسا

 اسانسوروبروی تونستم حدس بزنم چرا از راه پله رفته . ری و به سمت راه پله برگشت . میستاد ایلحظه ا
 دعام بر اورده شدینکه برخورد نکنم . مثل ای کردم با کسی و دکمه رو فشار دادم و با تمام وجود دعا میستادما

ی رو وریل زد . وسای . داشت نفس نفس مید بعد رسیقه سارا چند دقیدم به اتاق رسی مشکلیچچون بدون ه
 . گفتم :ی مرد از گرسنگیچاره مستخدم بین ولو کرد و گفت : اگر استراحت بانو تمام شده بلند شن که اینزم

 خوره . باشه توی من رو هم می وگرنه خواهرت سهم غذایست نی یاز . گفت : نه نیادصبر کن تا نفست بال ب
 .ی تونی به من انداخت و گفت : با اون پا می . نگاهیریم . گفتم : با هم میام . من هم از راه پله میابا اسانسور ب

 رفتم . سارا تمامی میین و من ارام ارام از پله ها پایمگفتم : اره . گفت : پس زود باش . به سمت راه پله رفت
 پلهیین که پای ما از حادثه ای اگر هر دوید زنه . شای زد که سوگند به غذا اون هم پا تک می رو غر میرمس

 بهینکه . به محض ایم رفتی نمیین از پله ها پات هرگز با اون سرعیم خبر داشتید کشیها انتظارمون رو م
 مایدن هان با دی که وسط چند تا خبرنگار و عکاس محاصره شده بود . اقایدم سوگند رو دیدیمرستوران رس

 خبر از همه جا بهیبلفاصله به سمت ما اشاره کرد . خبر نگار ها به سمت ما هجوم اوردن و من و سارا ب
 بود و بهیستاده . به سوگند نگاه کردم که هنوز همون جا ایم شده بودیره خبر نگار ها خینفلش عکس دورب

 ویم و خبر نگار بازکردین اون همه دوربین شده بود . به زحمت راه مون رو از بیره که دستش بود خیکاغذ
 بزنهی حرفینکه چه خبر است ؟ سوگند بدون اینجا : ایدم . رو به سوگند کردم و پرسیتمبه سمت سوگند رف

 . برگه رو از دست سوگندیکنه فکر می به چید شد فهمی روکه دستش بود به من داد . ازچهره اش نمییبرگه ا
 ندارم . سارا کناریستادنگرفتم به اون نگاه کردم اما با خواندن متن اون کاغذ شوکه شدم . احساس کردم توان ا

یگه توش نوشته؟ برگه رو دستش دادم و گفتم : دی ؟ چیه برگه چین ایان کرد جری بود و سوال میستادهمن ا
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 تونستمی و شروع کرد به خواندن . مید معلوم شد . سارا برگه رو از دست من قاپیغاتی تبلیپموضوع اون کل
ی به شوکیتش اون لحظه شدت عصبانی تویعکس العملش رو حدس بزنم اون هم مثل من شوکه شده بود ول

 چرت وین زد : ای داد میت داد و با عصبانی هوا تکون می بود . برگه رو تویشتر بدکه بهش وارد شده بو
 من مرده باشم . سوگند بالخرهینکه خود کرده .مگر ای حرف ها رو زده بین گفته؟ هر کس ایپرت ها رو ک

 گفت : بهسارا کنن . ی همه ادم دارن به ما نگاه مین اینی بیبه حرف اومد و گفت : سارا اروم باش مگه نم
 .یک نیک ها برم پیویورکی دار و دسته نین مونده بود که با این هم مونده . فقط همیزی چیگهدرک . مگه د

 . سارایم . قرارا است ما تا اخر سفر با اونها باشیست نیک نیک پیه . فقط ی درست نخوندینکهگفتم : مثل ا
یورش یچاره هان افتاد .و به سمت اون بی به اقا ش . بعد هم چشمیخته ری برنامه رو کینگفت : اصل ا

یه؟ برگه چین ای ؟ معنیه چین داد و گفت : ای هان تکون می وصورت اقای برگه رو تویتبرد .و با عصبان
 است . من هم ازی از حد گذاشت و گفت : خبر فوق العاده ایش رفتار سارا رو به حساب ذوق بین هان ایاقا
 در حد انفجار بود ویت . سارا که از شدت عصبانین خوشحال باشیلی خید هم باما شوکه شدم . شیدنششن

 گروه برسه اونوقتین تا دستم به این است که خوشحال است؟ پس صبر کنی کسیهگفت : پس چهره من شب
د :ی هان با تعجب پرسی . اقا ین برگه رو. پس بدین شروع ای . فعل برا ید فهمی رو می واقعی خوشحالیمعن

 ذلتین ایم خواهی سارا گفت : بله . ما مین؟ فرصت رو ازدست بدین ایخواینمن درست متوجه نشدم . شما م
ین به برگه انداخت و گفت : من ای هان نگاهی . اقاین الن پس بگرین برگه رو همین . پس ایمرو ازدست بد

 برگه ازکجا اومده . از اسمان کهین . سارا گفت : پس ایرمبرگه رو به دست شما ندادم که الن بخوام پس بگ
 جمله اخر بهیدن سارا دوباره برگه رو خوند و با دی؟ هان گفت : مگه اون برگه رو کامل نخوندی . اقایافتادهن

 خودت هم تمامشی داستان رو تو شروع کردین برد و گفت : ایورشسمت سوگند نگاه کرد و به سمت اون 
fan به اون یم که گفتی ما جرا خبر نداشتم . سارا گفت : اون روزین از اصل من ایکن . سوگند گفت : ول

meetingرو به سارا کردم و گفتم : اروم باش . سارایم بودیده روزها رو دین بود . این همی نرو برای لعنت . 
. گفتم : چرا ازهمهی . مگه برگه رو نخوندی بزنی حرفین همچیه یتونی می ؟ ! اروم باشم؟! چطوریگفت : چ

 بهیگر همه خبرنگار و افتادن به جون هم و مقصر جلوه دادن همدین ای با سر و صدا جلوی خبر دارم ولیزچ
 .یم بکنیت وضعین به حال ای فکریه تا یم اروم باشیا . بیم کنی اوضاع رو بدتر مینکه . جز ایم رسی نمیجا

 اون خبر نگارها بهین سارا گرفتم و راهم رو از بزدست . برگه رو ایم ریسارا گفت :فکر کردن نداره . ما نم
 بعد سارا و سوگندیقه اونها به سمت اتاق رفتم . . چند دقیسمت اتاق باز کردم و بدون توجه به موج سوال ها

 به برگه انداختمی کرد . نگاهی می سارا طول و عرض اتاق رو طیهم به اتاق برگشتن . سوگند اروم بود ول
یژه شما برنده و21713 یط برگه نوشته شده بود ( شماره بلی خوندم . روی بود که برگه رو مهزارم بار یبرا

 به من انداخت که هنوز بهی . . )) سارا نگاهیم گوی میک به شما تبرید هستss501 با یاییمسابقه هفته رو
 سرم رو بال اوردم وی؟ بری خوای نکنه میکنی؟ نگاه می ؟ به چیه کردم . گفت: چی دستم نگاه میبرگه تو

 دارن .ی نقشه ایه ینها هم ندارم . سارا گفت : من به تو گفتم ایمی تصمینبه سارا نگاه کردم و گفتم : نه . همچ
 سکوت بود تا سارا اروم بشه . امایت اون موقعی کار توین دونستم بهتری نزدم . می. حرفیتو گوش نداد

 هان بهی شد . اقاf3 گردباد یه به یل تبدید بعد به ما رسیقه که چند دقی خبربا که سارا راه انداخته بود یطوفان
 حرف مثل بمب اتم منفجر شد و به سمتین منتظر ماست . سارا با ایین گروه پای برنامه هایرما خبرداد که مد

ین اون گفتبه ی هان رفت و با قدرت هرچه تمام تر شروع به داد زدن کرد و گفت : شما به چه اجاه ایاقا
 قبول شروط اونها . سارا گفت : من که متوجهیعنی قبول اون برگه ی هان گفت : ولیمنتظر ما بمونه . اقا

 جملهیه نوشته . سارا به قسمت اخر برگه که ینجا برگه اشاره کرد و گفت : ایین هان به قسمت پای . اقایشمنم
 بهی هان نگاهی نوشته؟ اقای چینجا کرد و گفت : مگه ااه نوشته شده بود نگی و به زبان کره ا2رو با فونت 

 برگه به مدت دو ساعت شمایل نوشته از زمان تحوینجاسارا کرد و برگه رو از دست سارا گرفت و گفت : ا
 ساعت از زمانیم . الن هم نین برنامه رو قبول کردین صورت شما این ایر در غین جواب رد بدین تونیم

 . ساراین تمام ضرر ها رو پرداخت کنینه هزید نوشته در صورت منصرف شدن شما باامجاز گذشته. ضمن
 هان گفت : حتما فکری اقایسن؟ بنوی کره اید روبای مهمیز چین همچیه به برگه انداخت و گفت : چرا ینگاه

یین مگه شما پا؟ یگین ها رو الن مین همه این برنده بشه. سارا گفت: حال چرا داری کره ایر غیه کردن ینم
یط شراین راه هست . ایه هان گفت : ی ؟ اقایم کار کنی. حال ما چین . چرا به ما نگفتین بودیه برگه رو ندینا

 کنن . سارا گفت : خوب پس چرای شما رو درک میط .مطمئنم شرایم بدیح برنامه توضیر مدیرو برا
 کردم و اروم گوشه اتاق نشسته بود . بلند شدم وگاه رفت . به سوگند نیرون هان از اتاق بی . اقایستادینا

 باشه . گفتم : چرا هست. سوگند گفت : حق با سارا است . اونی راهیکنمکنارش نشستم . سوگند گفت : فکر نم
 است کهی افتاد . گفتم : اتفاقی اتفاقات نمین من است . اگر من نرفته بودم ایر تقصینها گه همه ایراست م
 هانی بعد اقایقه دق10 . یدوارم . و اروم ادامه دادم : امیم کنی میدا پی راهیه راجبش فکر نکن . یگهافتاده . د

ی اون گرفت و گفت : ما نمی و برگه رو جلویستاد اون مرد ای وارد اتاق ما شد .سارا جلویگه مرد دیههمراه 
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 خسارتید مونه . شما بای می راه باقیه صورت فقط ین . اون اقا گفت : در ایم رو قبول کنیط شراین ایمتون
 .ینه بشی صندلی که داد باعث شد تا سارا روی : چقدر ؟ اما جوابید . سارا پرسین رو پرداخت کنیزهمه چ

 به تازه وارد کرد و گفتی هان نگاهی . اقایاریم ی در نمی پولین همچیمگفت : اگر تا اخر عمرمون هم کار کن
یدا پی حرف هاست به خصوص که برنامه گروه براین ازایشتر بیلی محال است. اون اقا گفت : تازه خین: ا

یهزار دلر است . اون هم برا10 ما همون یشنهادی پیمت . به هر حال قیافته عقب می کلیکردن گروه بعد
 گفت :قا نزد . اون ای است مگه نه ؟ اون اقا هان حرفی شوخیه ین برنامه گروه . سارا گفت : ایرهر روز تاخ
ی . اون اقا لبخندیم کنی میت ما هم از شما شکای کله بردارین. سارا گفت : پس به خاطر ایه جدیزنه . همه چ

 اونوقت ما از شماید هتل نباشی لبی تویگه ساعت دیم و اگر شما تا نیه برنامه قانونین ایززد و گفت : همه چ
ی هان نگاه کرد . اقای رفت . سارا به سمت اقایرون باتاق . بعد هم از یم کنی میت شکایمه پرداخت جریبرا

 افتاده . همونطوری کرد که چه اتفاقی رفت . سارا هنوز باور نمیرون گفت و ازاتاق بیزی لب چیرهان ز
ی دستش رو پاره کرد و روی کرد . نا گهان اون برگه توی دستش نگاه می وبد و به برگه تویستادهوسط اتاق ا

 . من که تا اون لحظهین کنیت شکاین کاغذ رو با پاش له کرد و گفت : باشه بری خرده هاو یخت رینزم
 به سمت سوگند رفت و گفت :ی سارا جواب من رو نداد . ولی؟ کرد چیتساکت بودم گفتم : اگر واقعا شکا

ی . سوگند حرفمقی احیلی . اوردن تو از اول هم اشتباه بود . تو خی فهمی تو است . میر ماجرا تقصینهمه ا
ین ای نشده بود . ولیبش نسیزی سفر جز دعوا چین چشماش جمع شده بود . از اول ای اشک توینزد ول

 به سوگند نداره . خودت همی ربطیچ ماجرا هین بود . به سمت سارا برگشتم و گفتم : ای رویادهرفتارسارا ز
ی وقت نمیچ رفت اونها هی اگر سوگند نمی : ولفت کردن . سارا گی فرصت استفاده مین . اونها از ای دونیم

 اونی ؟ سارا گفت : تو ماجرای چیغاتی تبلیپ کلی . ولیدن فهمی کره اره نمی . گفتم اره توینجایم ما ایدنفهم
 رو گردنیرات دم تو همه تقصی اجازه نمی. گفتم : اره من بچه ام . ولی بچه اینقدر ای؟ رو باور کردیپکل

ی مقصر اصلی دونی می ایگه. اگر قرار باشه مقصر مشخص بشه خودت بهتر از هر کس دیسوگند بنداز
 چشمی توی برق خاصی . هرچند ناراحت بود ولیم . به سمت سوگند برگشتین. سوگند گفت : دعوا نکنیهک

 رومه ان برنای سوگند گفت : اون های؟ چیگه . سارا گفت : دیده به ذهنم رسی راهیههاش بود . گفت : من 
ی ؟ گفتم : سوگند چی باعث ضربه خوردن به گروه بشه چین بشه . حال اگر ببیشتر گروه بیت تا محبوبیختنر

 کرد که خودی کاریشه می فکر کنم بدون چطوری . ولیچیتو کله ات است. سوگند گفت : در حال حاظر ه
یاد ما رو زیتونن انها نمین کره . بنابرابرگردیم ید بایندهاونها ما رو از برنامه کنار بزارن. تازه ما تا سه روز ا

 . سارا اروم شده بود ویشه می چین کنی فکر میم جهنم کنیه به یل سه روز رو تبدین اگر اینگه دارن . ول
 .ینگو و گفت : بید . سوگند خندیم انتقام نگاه کنی فرصت برایه به چشم یت وضعین به ای گی میعنیگفت : 

 تابلو باشه .یاد زید سوگند . سوگند گفت : فقط نبای ترسناکیلی لبش نقش بست و گفت : تو خی رویسارا لبخند
 ببره . گفتم : اگر از زبان کسیی موضوع بوین بابا از ایم است که نزارین که مهم است ایزیاما الن تنها چ

 اگر نقشهی الن نه . سارا گفت : ولی ولیگیم بشنوه بدتر است . سوگند گفت : ما خودمون بهشون می ایگهد
یصله ماجرا فین به ایشه همی و بعدش برایم سه روز تحمل کنیم همش مجبوریادسوگند درست از اب در ب

یم بودینی ساعت بعد همه ما سوار ماشیم خوشحال نباش. نیاد گفت زی بهم می حسیه نزذم . اما ی . حرفیدیمم
 داشتن تمامیم بردار ها بود که تصمیلم ساعته اون ف24 حضور دتر بود . از اون بیستاده هتل منتظر ما ایرونب

یلم فی داره از چیارو ین بردار انداخت و گفت : ایلم به فی هفته رو ضبط کنن . سارا نگاهیه ینحوادث ا
ی پخش میزیون کنن بعد هم از تلوی بهت بگم تمام حرکات ما رو ضبط مید ؟ سوگند گفت : از حال بایگیرهم

ی سوگند گفت : پس فکر کردی؟ ماجرا خبر داشتین به سمت سوگند برگشت و گفت : تو ازا ساراکنن 
 گروه به سمت ما برگشت و گفت :یر به نفع خودمان استفاده کنم . اون اقا مدیه قضین از ایخواستم میچطور

یدم که فهمیی . تا اونجام هستیم کی و بشناسم . من اقایگر بهتر است همدیمخوب ال ن که قرار است با هم باش
 انداخت وی نگاهیم کی . سارا به اقاین حرف بزنیسی شم اگر انگلی پس ممنون مین تسلط داریسیشما به انگل

 . من هر وقت لزم بدونمیم حرف بزنی که ما رو موظف کنه به چه زبانیدم ندیزی اون برگه من چیگفت : تو
 نزد .سارا هم رو کرد به سوگند و هردو شروع کردن بهی حرفیم کی زنم . اقای حرف میسیانگل

ین کردم که اخر ای فکرمین اون دو تا گذشت . اما من تمام مدت به این بعد به مشاعره بیقه دقیستمشاعره .ب
 .یستاد ای امارت تابستانیه ی گذشت و جلویچ سرعتش رو کم کرد و از پین . ماشیشه تمام میماجرا چطور

 .یست نی بدی روز موندن جایه ی به ساختمان انداخت و گفت : خوب برای شده و نگاهیاده پینسارا ازماش
 به حضورشون عادت کرده بودم البته به جزیبا که دور بر ما بودن انداختم . تقریی بردارهایلم به فینگاه

 و سارا هرد بل سرمون اومده بوین . دو سه بارا ایگرفت صورتمون می رو جلوین که ناگهان دوربیمواقع
یم وارد سالن شدی . وقتیم و به سمت ساختمان رفتیم رو برداشتیل بود . وسایدهبار به حساب طرف رس

 کرد کهی به سارا نگاه مین ما به سمت ما اومدن . جونگ میدن سالن منتظر ما بودن و با دی گروه تویاعضا
یستاد ما و گروه این بیم کی کرد . اقا ی نگاه ممن بود و به اون پنج نفر به چشم دشیستاده ای گوشه ایبا دلخور
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 به پسر هایم کی شده بود . اقایره بود و به روبرو خیستاده همونطور ایون کردن . هیو شروع کرد به معرف
 که بایون کردن . به جز دو نفر هی گفت و پسر ها هم با لبخند به ما نگاه می کرد و اسمشون رو میاشاره م

 که براین کردن مثل ای رفتار می تا بنا گوش باز بود . پسر ها جور یشش که نین و جونگ مود بیستادهاخم ا
 .یدی هستن . سارا گفت : کجاش رو دی هایگر . سوگند اروم گفت : عجب بازیدن بار بود که ما رو دین اولی

ی خودتون رو معرفب و گفت :خویستاد ما ای روبرویم کی دارن . اقایشتری بی هنر هاینحال صبر کن بب
 . بعد به من اشارهیه حد کافین! سارا گفت : تا همین؟ گفت : همیم کی . اقایی . سارا گفت : سارا رضاینکن

 بود بهیستاده ایون کنار هیونگ . هی هم خواهرشون هستن . سوگند رحمانیشون . ایکرد و گفت : سحر رحمان
 بای که تا اون لحظه حتین بودن . جونگ میستاده این سنگ هم کنار جونگ میونگ ویوما خوش امد گفت . ک

 اون برنامهیم کی نبود . اقاین جونگ میگه بود دین از ایر برنداشته بود . اگر غیدناخم سارا هم دست از خند
 تا4 اضافه شده بود . جمعا ی برداریلم امارت به گروه فی هم تویگه بردار دیلممعارفه رو تمام کردو دوتا ف

ی پر میپ واقعا دارن کلینکه برنامه حضور داشتن . سارا اروم کنار گوش من گفت : مثل این ای بردار تویلمف
 بهیون . نگاه هیم کنیل انتخاب نقش مکمل اشتباه کردن . چون من قرار است به بهشت تبدی تویکنن ول
 مثل خودش رفتاررفتم گیم بود . تصمی کرد به جز به سمت من . به نظر معذب و عصبی نگاه میهرسمت

 اتاق ما رو بهمونیشه میم خسته هستیلی : ما خیدم پرسی جدیلی برگشتم و خیم کی به سمت اقاینکنم . بنابرا
ی میح ترجیستم . اجازه ندادم ادامه و گفتم : من گرسنه نین هنوز شام نخوردی گفت : ولیم کی اقاین؟نشون بد

 امشبی . برایم و گفت: ما هم خسته هستید دست سوگند رو کشمندهم استراحت کنم . سارا هم بعد از حرف 
یم کی بزنه که با نگاه سارا ساکت شد. اقای خواست حرفی. سوگند مین شه اتاق ما رو نشون بدی . اگر میهکاف
 راه افتاد و سوگندیم کی قبول کرد تا محل استراحت ما رو نشان بده . سارا پشت سر اقاید اصرار ما رو دیوقت

 ما در نظر گرفته بودنی که برای رفتم . اتاقی . من هم دنبال سر اون سه نفر مید کشیرو هم پشت سرش م
ی اقا ینکه به سمت باغ داشت . قبل از ای روشن بود و در طبقه دوم بود و پنجره بزرگی با رنگ کرمیاتاق

 مدت شما همین ای گروه است و توکاری برنامه ین رو به دست ما داد و گفت : ای بره کاغذیرون از اتاق بیمک
 شما رویط به برگه بندازه اون رو کنار گذاشت و گفت : ما تمام شرای نگاهینکه . سارا بدون ایدبا اونها هست

 ماینکه شنوم . سارا گفت: اول ای گفت: میم کی . اقاین ما گوش بدیط الن وقتش شده تا شما هم به شرایدیمشن
 خودش سواستفاده کنه بدون در نظر گرفتن برنامه اونیت از موقعی و اگر کسیم زنمی حرف نیسی انگلیشههم

 رو همینی توهیچ . و هیایم که با اداب ما هماهنگ باشه کنار میی . و با برنامه تا اونجایم شونیرو سر جاش م
یه است اما من ول گفت : باشه قبیم کی باشه . قبول است؟ اقای از طرف چه کسیست . مهم نینم کیقبول نم
 بهی دونم شما علقه ای گفت : من میم کی هست؟ اقای هم دارم که تا الن نگفتم . سارا گفت : چیگهشرط د

یرین بگیم و تصمیره عقل رو بگی احساسات شما جای که گاهیعی طبین بنابراین برنامه نداشتین ایشرکت تو
 ها رو ازشماینه افته تمام هزی اتفاق بین . اگر ایین کنی خاله برنامه شونین ایر تا از زین انجام بدیی کار هایه

 کهید از ما نخواهی . سارا به سمت سوگند نگاه کرد . سوگند گفت : قبول است ولیریم گی میمهبه عنوان جر
ی بازیک هم ندارم . سارا گفت : در ضمن رمانتیالی خین گفت : من همچیم کی . اقایم به گفته شما عمل کنیقادق

 نگفت . و بعدیزی زد اما چی داری لبخند معنیم کی . اقایم حرفها و کار ها ندارین با ایهم ممنوع . ما رابطه ا
 .یدوارم . سارا گفت : امیم نمونده که سرش توافق نداشته باشیا یگه دی سکوت گفت : پس موردیقهاز چند دق

یف است حی تخت نشست و به اطراف نگاه کرد و گفت : اتاق خوبی رفت . سارا رویرون از ااتاق بیم کیاقا
 خوند گفت : فردا صبحونهی به ما داده بود رو میم کی رو که اقایا . سوگند که برگه یم بمونیم تونی نمیشترکه ب

 باز شد و گفتیشش . سارا نیم کنی عملیدیم رو که چی که نقشه ایت موقعین بهترین . ایم با گروه بخوریدرو با
 شن .ی میمون به حرف ما گوش ندادن پشینکه از اید صبح رسی. وقتیشه ما هم از فردا شروع ممه: پس برنا

. همونطور که چشممی واقعا خسته اینکه بودم . سوگند به من نگاه کرد و گفت : مثل ایده تخت دراز کشیرو
ی شکمش گذاشت و گفت: معده من هم درد می کنه . سارا دستش رو روی کم درد میه بستم گفتم : پام یرو م

 . گفتم :یم بود که بخوری نون خشکیه حداقل ی خواد غذا بخورم . اگر تو اون حرف رو نزده بودیکنه . دلم م
 من هم غذا بخورم . سارا به ما دو تا نگاهی به من چه. سوگند گفت : تازه نذاشتی غذا بخوریتو خودت نخواست

 . سوگند گفت : من گرسنه امیم نداشتی راهیگه که سحر زد درفی با حین کردیکیکرد و گفت : خوب دست به 
 . فکر کنمین بخوریزی چیه یین پاین برین گرسنه هستینقدر. گفتم : اگر ای. سارا گفت : فکر کن روزه گرفت

 اتاقین و فردا صبح جسدم رو ازایرم هم بمی رو بده . سارا گفت : من اگر از گرسنگیبش بتونه ترتیم کیاقا
 خودیخواهی نداره که تو می . سوگند گفت : به من ربطیزنم نمیم کی به اقای حرفین همچیچوقت هیرون برنبب

 خواهم برم غذا بخورم . از سر جاش بلند شد و به سمت در رفت . سارا دستی میکی من ی نه ولیا ی کنیکش
 من روی جلوین توی. سوگند گفت : اگر می بریرون در بین و گفت: محال است که تو از ایدسوگند رو کش

 تخت نشوند . و به سمت در رفت که ناگهانی و روید . سارا گفت : باشه . بعد هم دست سوگند رو کشیربگ
 افتاده بود نگاه کردین زمی که روی افتاد . سارا برگشت و به اون شین زمی محکم به سرش خورد رویزیچ
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 افتاده بود رو برداشت و به سمت سوگند حمله کرد .ین زمروی که یو بعدش به سوگند نگاه کرد . سارا بالشت
 ورجهینقدر راه انداخته بودن . به اون دو تا نگاه کردم و گفتم : حال ای جنگ اساسیهاون دو نفر با بالشت 

 جایا اون دو نفر بدون توجه به حرف من به جنگ خودشون مشغول بودن ی . ولین که گرسنه تر شینورجه کن
 کردن . .چند ضربه رد زده شد . سارا با بالشت به سمت دری و رد میگر هم دی ضربه هایا دادن می یخال

 د ر رو باز کنه بالشت رو به سمت سوگند پرت کرد و در رو باز کرد . سوگند همینکهفت و درست قبل از ا
 خورد کهی کسصورت ی داد و بالشت محکم توی سارا جا خالیهمون بالشت رو به سمت سارا پرت کرد ول

 وارد اتاق شد . جونگینی سیه با یو از پشت دربلند شد و به دنبال اون کی خنده ای بود . صدایستادهپشت در ا
 واردیو بود پشت سر کیخته که صورتش در اثر ضربه بالشت قرمز شده بود و موهاش به هم ری در حالینم

ی کرد تا موهای وارد اتاق شد .سارا سعید خندی مهنوز که ی در حالیک بشقاب کیه هم با یونگاتاق شد . ه
 نداره دست از تلشی ایده فاید دی اش رو که بر اثر ضربات سوگند کج شده بود مرتب کنه اما وقتیدم اسب

 انداخته بود و موهاش صورتش رو پوشنده بود .یین . سوگند سرش رو پایستادبرداشت و همونطور اونجا ا
 همچنانیون که با هیو خنده . کی میا کنه ی میه تونستم بفهمم داره گری خورد . نممی تکون یز ریزفقط ر

ینی پشت در است . سارا گفت : حقش بود . سی کیدی بود از کجا فهمیقی بود گفت :ضربه دقیدنمشغول خند
 کم دردیه و گفت : پات چطوره؟ گفتم : گفتم یستاد من ای روبرویونگ گذاشت . هیز میرو کنار بشقاب رو

یسه کیه چسب ضد درد هست یه کنار تخت اشاره کرد و گفت : اونجا یز می به کشویونگ بهترم . هیداره ول
 به سارای نگاهین بود و در رو باز گذاشته بود . جونگ میستاده هم هست . سارا همچنان کنار در اییگرما

 به سمت درین . جونگ می ری می کببینم سارا گفت : منتظرم یستادی؟انداخت و گفت: چرا هنوز اونجا ا
ی با چه بدبختی دونی کنن . میدا ما رو پی جای خبریپ اون اکی خواهیرفت و در رو بست و گفت: م

ی؟ از نجات دهنده ات تشکر کنی خوای زد گفت: نمی اونها رو سرگرم کردن . بعد لبخندیون و هیوسنگ
یش نجاتت دادم . سارا با تمسخر نی که از گرسنگیل دلاین گفت : به ینسارا گفت : از چه بابت ؟ جونگ م

 گفت : جدا ؟ باشه . بعدین. جونگ می همه رو برگردونی تونی گفته من گرسنه بودم ؟می زد و گفت: کیخند
 کهی شده بود و گفت: به خاطر کاریره خیک رفت . سوگند به ظرف کیز می رویکهم به سمت بشقاب ک

 جنگ از خودش نشان دادهی که تو ی به سمت سوگند برگشتن . سوگند به خاطر تلشمه ممنون . هینانجام داد
یز دو قدم به عقب بر داره و از مین سوگند و چهره اش باعث شد تا جونگ میبود هنوز سرخ بود . لحن صدا

 بود کهبار ین اولین دست و پاش رو در برابر سوگند گم کرده بود . این اومد جونگ میدور بشه . به نظر م
 بود که هنوز با سوگند اشنا نشدهین هم به خاطر اید . شایاره دختر کم میه در برابر ین که جونگ میدم دیم

 سارا نگه داشته بود . سارا دوباره به سمت در اتاق رفت وی هاش رو برای هم تمام حاظر جوابید شایابود . و 
یی ایگه دیل به ما داده دلیم کی که اقایی برنامه ای بندان .ضمنا به جز زمیندر بازکرد و گفت: بهتر است بر

 کردم و گفتمیونگ به سارا انداخت و به سمت در رفت روبه هی نگاهیونگ . هیم نداریگر همدیدن دیبرا
 رفت .یرون از اتاق بیو به سمت من برگشت و گفت : فعل استراحت کن . بعد همراه کیونگ:ممنون . ه

 .ی رفت رو به سمت سارا کرد و گفت : به جهنم خوش اومدی میرون که از اتاق بی لحظه اخرینجونگ م
ین. سارا بلفاصله بعد از ای دونی جهنم رو نمی زد و گفت : پس معلوم است هنوز معنای خندیشسارا هم ن

اتفاقی چه یست چون معلوم نیمحرف در اتاق رو محکم بست و رو به ما کرد و گفت : بهتر است زودتر بخواب
 رو برداشته بود تا بخوره .یک کیکه تیهدر انتظار مون است . بعد هم به سرعت به سمت سوگند رفت که 

 گذاشت پشت در اتاق . سوگند باینی بشقاب گذاشت و همراه سی رو ازسوگند گرفت و اون رو تویکسارا ک
یزی ده . سارا به سمت سوگند برگشت و گفت :چی میر فقط به تو گین گفت : معلوم شد چرا جونگ میدلخور

 رو فراموشی درد گرسنگین بلکه ایم تا بخوابی ؟ سوگند گفت : اره گفتم بهتر است چراغ رو خاموش کنیگفت
ی ارامشت رو از دست بدی راحتین اگر قرارا باشه به ای رو بدونیزی چیه قبل از اون بهتر است یکنم . ول

 . روشینم کی مین به سوگند انداخت و گفت : خوب از حال تمری . سارا نگاهی شروع نشده رو باختیباز
 . سارا هم چراغ روید و خوابید نزد و ملفه رو ش کشی . سوگند حرفیاول. حفظ ارامش درد هنگام گرسنگ

 اروم ان دوتا معلوم بود که به خوابی تنفس های بعد از صدایقهخاموش کرد و به سمت تختش رفت . چند دق
ی دو روز چا اتفاقاتین ای فکر بودم که توین ای قلمرو هفت پادشاه رو هم رد کردن . اما من توو رفتن یخوب

 سرش بسته بود و مشغول مرتب کردن تخت بود .ی چشمم رو بازکردم . سوگند موهاشو بالیفتهقرار بود ب
 بود از سر جام بلند شدم و به اون دو تا نگاه کردم . هنوز از دست هم دلخوریدار سارا هم بیشهبرخلف هم

بودن . دست و صورتم رو شستم سوگند تخت من رو هم مرتب کرد .سارا نشسته بود و به فکرفرو رفته بود .
 . رو بهیم ری . گفتم :صبر کن همه با هم میاین رم . شما هم بیسوگند به من نگاه کرد و گفت : من دارم م

 . سوگندیستاد . سارا از سر جاش بلند شد و کنار من ایم برشو . بلند ی هستیسارا کردم و گفتم : منتظر چ
یم رفتیرون از اتاق بینکه رفتم . اما به محض ایرون رفت . من هم با سارا از اتاق بیرونزودتر از ما از اتاق ب

 پلهاز سارا هم با لبخند جوابش رو داد و هر دو با هم ی؟سوگند به سمت سارا برگشت و با لبخند گفت :اماده ا
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 چه خبر بود ؟؟؟هر دو به سمتینجا شده بودم . ایره بودم و به اون دو نفر خیستاده رفتن . من هنوز ایینها پا
 بگذرونه . وبعد هم به سمت اون دوتا رفتم که کنار اره پلهیر سفر رو به خینمن برگشتن . گفتم خدا تا اخر ا

 کهیم کی همراه پسرها منتظر ما بودن . اقای برداریلم فوه گریم وارد سالن شدی بودن . وقتیستادهمنتظر من ا
. گفت : فکریم ها چشم دوخته بودین به دوربی برنامه بود به ما نگاه کرد که با دلخورین ایمسوئل برگزار

 .ی همه تعداد نفر حتما . البته اگر کور باشین اونها وجود ندارن. سارا به سمت اون برگشت و گفت : با اینکن
 منتظرینکه نشست و هردو بدون ایز من همراه سوگند سر می چشم و ابروی هم بدون توجه به علمت هادبع

 کدوم بهتر بود.یت اون موقعی دونستم توی به من نگاه کرد . نمیم کی بمونن مشغول خوردن شدن. اقایکس
 فرو رفته بودن .به پسرهایز موی ری غذا های لگد جانانه زدن به اون دوتا که تا خرخره تویه یافرار ازاونجا 

یه بود و تنها یستاده بود . کامل ارام و مودب اونجا ایت که اماده به اذیشه برخلف همیننگاه کردم . جونگ م
یکه تیک به سارا و سوگند انداختم که ی کنه. نگاهی فکر می داره به چیدونستم لب هاش بود . نمیلبخند رو

یم کی روکه اقای دارن صندلیمی بشقاب گذاشته بودن و مشغول خوردن بودن . معلوم شد چه تصمی تویکک
 کنار سارا نشستم و گفتم : شما دوتا چتون شده؟ چرا مثلی صندلی بود رو رها کردم و روید من کنارکشیبرا

یزی تا الن چیروز که حق دارم . از دیکی سوگند گفت : در مورد من یخورین؟ غذا مین زده ها داریقحط
 شه.ی رفته . تازه جهنم داره شروع میادت با دهن پر حرف نزن . سارا گفت: مگه یکی . گفتم : تو نخوردم

 بهین ای بود و نشسته بود . گفتم : ولیده سارا رو کنار کشی روبرو ی نگاه کرد که صندلینبعد هم به جونگ م
ی ها رو که خود اقا ین گفت: اون دوربارا ها . سین دوربین . مخصوصا با ایم ادب باشی که بیست معنا نمینا
 ادب سارا رو همی قسمت بیخوام فهمه . به قول سوگند می . بعد هم شکم گرسنه ادب نمیال خی هم گفت بیمک

 . رو بهینی سارا گفت : باشه پس صبر کن تا ببی؟ سفر تجربه کنم . گفتم : مگر تا الن با ادب هم بودین ایتو
 رو امتحان کنمیه نظریه خوام ی چاه. سوگند گفت: می توی افتادین چرا با طناب ایکیسوگند کردم و گفتم : تو 

. به گروه نگاه کردم که به اون دو نفریست نیشتر اون استاد . به هر دو روز که بیا بفهمم حق با من بود ید. با
 دریه کرد. که بدون توجه به بقی باز به اون دو تا نگاه میمه نی با دهانیبا سنگ تقریونگ شده بودن . یرهخ

 داشت تای نگاه کردم که سعین بودن . به سمت جونگ میز می روی بشقاب هایات کردن محتویحال خال
 گفت:یو بکشه . کیرون غذا بین مونده بود از چنگال اون دو تا ماشیز می رو که روی شکلتیک تکه کیناخر

یخت ری میز می دهانش روی تویک کی هایه که تکی در حالپر ی. سارا با دهانین گرسنه هستیلی خینکهمثل ا
 گذاشت .یو بشقاب کی تویک کیکه تیه خوشمزه است تو هم امتحان کن . بعد هم با دست یلیگفت : اره خ

ین ای نگاه کرد و نشست . مونده بودم تو ین نزد . سارا به جونگ میحالت چهره اش عوض شد اما حرف
 سرفه سوگند بلند شد .به سمتی فکر بودم که صداین ای تونست بخنده . تومی چطور ین جونگ میتموقع

 اب پرتقالیوان کرد لی شد .سعی کرده بود و داشت خفه میر گلوش گی نون تست تویکه تیکسوگند برگشتم . 
 قطرهیه وارو شد و در عرض چند ثانیوان سنگ خورد و لیونگ یوه برداره اما دستش به اب میشرو از جلو

 یدن شد . پسرها به سرعت خودشون رو کنار کشیر سرازیز می از گوشه هایوه اب میاه
یزی چیه . اما با هر بار تلش یره خفه شدنش رو بگی تا جلویاره بیر گیوان لیه داشت تا ی هنوز سعسوگند

 دو تاین شد . به سرعت از سر جام بلند شدم و به سمت اون رفتم . چند تا ضربه محکم بی وارو میز میرو
 بلفاصلهیو ولو شد . کیش صندلوی و رید کشیکتفش زدم . سوگند با زحمت لقمه رو قورت داد . و نفس بلند

ی؟ : خوبیدم نگاهش کردم . و پرسی . با نگرانید سر کشیکسره اب رو یوان رو دستم داد . سوگند لی ابیوانل
 بود به اون نگاه کرد و لبخند زد . سوگند هم به اون نگاه کرد هرچند لبخند نزدیستادهسارا که پشت سر سوگند ا

 به سوگندیت بود. با عصبانین. پس نقشه اون دو نفر ایگفت می ایگه دیز چشم هاش بود چی که تویاما برق
 بود کهین انداختم . مثل ایز به می نگاهیه بگم . ید بای چیدونستمنگاه کردم و به سمت گروه برگشتم . واقعا نم

ی رویک و کست نون تی وا رو شده بود و تکه هایز می رویوان بمب منفجر کرده باشن . چند تا لیز میرو
 موندهی داشت تا با دستمال باقی سنگ سعیونگ . یچکید م یوه اب میز می پخش شده بود و از گوشه هایزم

 شده بود . جونگیره منظره خین بود و به ایستاده کنار ایونگ لباسش رو پاک کنه. هی رویوه اب میلک ها
یون کرد. اما هی زد نگاه می لبخند میروزمندانه شلوارش کرده بود و به سارا که پیب جی دستهاش رو توینم

 بزنه اونجا رو ترک کرد.ی حرفینکه کرد اخر سر هم بدون ای بود و به ما نگاه میستاده ایز سر میشهمثل هم
ین بدیح توضیشه گفت : میره رو بگیتش عصبانی داشت جلوی که سعی به سمت من اومد و در حالیم کیاقا
 حال خواهر م چطور است؟ین است که شما از من بپرسین ای به جاین هم گفتم : امن افتاد؟. ی چه اتفاقینجاا

ین . این. شما خواستیم خوری برنامه نمین افتاد. من از اول هم به شما گفتم به درد ای چه اتفاقیدنمگه شما ند
 افته. ازی بی هر کسی است که ممکن بود برای اتفاقین . این اعتراض کنین اش. شما حق نداریجههم نت

 شناختمی سحر رو نمین بد جنس شده بودم؟ اینقدر ای خودم به لرزه افتادم . من از کیز سرد و تیانعکاس صدا
 . به سمتیم مختلف خودمون رو بشناسی هایت حق با سوگند بود . و قرار بود شخصید بود . شایبه. برام غر

 وارد اتاقینکه بلند کنم و به سمت اتاق ببرم . به محض ای صندلی کردم اون رو از رویسوگند برگشتم و سع
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ی بودن عملیده که کشی نقشه اینکهشدم در رو پشت سرم بستم . و به سارا و سوگند نگاه کردم . هر دو از ا
 خفهی . واقعا فکر کردم داری هستیشده بود خوشحال بودن . به سوگند نگاه کردم و گفتم : تو عجب مارمولک

 کردم . سارا بهیاد داغش رو زیاز خورده پیه خوب ی کرد ولیر گلوم گی : من لقمه توگفت. سوگند ی شیم
 نبودنینجا جشنواره ای که داورهایف بود . حی کرد و گفت : کارت عالیقش سوگند تشویبای زیخاطر باز

 . منین رو با خودتون مشخص کنیفتون حقت اسکار است . گفتم :شما دو تا اول تکلیکی تو یچی که هیمرغس
یدم حرف سارا فهمین. از ایم و گفت : ما با هم همکارید نه. سارا خندیا ین شما با هم مشکل داریدمبالخره نفهم

 که اون لحظه تمام ذهن من رو مشغولیزی تر است . تنها چیده کردم پچی که من فکر میزیداستان از اون چ
 عذابین کوچکتری چنته داشتن . اونها حتی تویا یگه دی هایز دو تا اعجوبه چه چین بود که اینکرده بود ا

ی که انجام داده بودن نداشتن برعکس کامل خوشحال بودن . می به خاطر کاری احساس شرمیا یوجدان
 انتقام ازهم بهرهی برای از هر فرصتین ده . اون و جونگ می کار رو انجام مینتونستم درک کنم چرا سارا ا

 کرد . بهی سارا می باز ی خودش رو قاطید . اون چرا بایدم فهمی سوگند رو نمیل دلی بردن ولی رو میکاف
ی من بدون پاسخ مونده بود . با صدای بود که برای سوالین اونها بود. ای از طرفدار هایکیخصوص که اون 

یم کی اقا رود پشت در بود . سارا و سوگند به محض ویم کی در رو باز کردم اقایدر به خودم اومدم . وقت
 رو بهیچاره بی سوگند شد و سوگند هم چهره ادم های دادن و سارا مشغول ماساژ دادن شونه هایت موقعییرتغ

 به سوگندی نگاهیم کی اونها هم تعجب کردم و هم خنده ام گرفت . اقا یع حالت سرییر تغینخودش گرفت . از ا
: حالتونید پرسیم کی برگشته بودن . اقایا تازه از اون دنه رو به خودش گرفته بود کییانداخت که چهره ادم ها

ی انداخت و گفت : بهترم . بعد هم ادامه داد : به خاطر اتفاقیم کی به اقاییبهتر است؟ سوگند نگاه معصومانه ا
هم میافته بی هر کسی اتفاق براین که نرم شده بود گفت: خوب ممکن بود ایم کی خوام . اقایکه افتاد معذرت م

 هم هست؟ی ایگه دیز انداخت و وگفت : چیم کی به اقا ی نگاهیم است که الن حالتون خوب است. . سارا نینا
ی گفت : بله . ولیکیم . اقا یم برید هستم . سارا گفت پس ما باینجا گفت : بله . در واقع به خاطر اون ایم کیاقا

15 گفت: خوب پس تایم کی مشخص بود . اقاامل سارا گفت : خوب بعد از اتفاق صبح کیدین؟از کجا فهم
ی اونها چرا؟ اقایگه . فکر کنم تا اون موقع پسر ها هم اماده شده باشن . سارا گفت : دین باشیین پایگه دیقهدق
 نگاه کرد و گفت:یم کی ضبط . سوگند با تعجب به اقایو استدین برید بای با کین گفت :خوب پس فکر کردیمک

 مراحلین تونی و مین گروه هستیژه وی شما امروز مهمان هاینکه ای گفت :برایم کی اقا ی؟ چی برایواستد
 گفت: نه . چهیم کی اقایم؟ برنامه برین ما ازایست. سارا گفت : مگه قرارنینین اونها رو ببیدضبط اهنگ جد

رون رفت . سارا به سوگندی . بعد هم اراتاق بین پله ها باشیین پایگه دیقه دق15 حرف رو زده . تا ین ایکس
 . سوگندیارم ی سارا گفت : من که سر در نمیه؟ چی زدم و گفتم : خوب برنامه بعدی خندیشنگاه کرد. ن

 از جهنم هم رد شدن.ینها نقشه بهتر دارم . سارا گفت : ایه است . من هم ینجوریگفت : باشه . حال که ا
 .یدم لبخند سوگند به خودم لرزین ان . ازایده جهنم هم نرسه به دروازی زد و گفت : اونها حتیسوگند لبخند

 طوفان راهیک شد ی لب هاش ظاهر می لبخند روین هر بار ای لبخندها بزنه ولین اومد اون از ای میشکمتر پ
ی ایگه دیز از سوگند نداشت و برق چشماش خبر از چی اون هم دسته کمی افتاد . به سارا نگاه کردم ولیم
 ممکن بود اون دوینکه . از فکر ایم با اونها بریم تونی بگم ما نمیم کی اومدم تا به اقایرون داد . از اتاق بیم

ید قیم کی کنم که اقای گرفتم هر طور که شده کاریم تصمین راه بندازن نگران شدم بنابرای ایگه دینفر چه باز
برنامه امروز رو بزنه . 

فصل هشتم

یر کردم که امروز رو به خی دلم دعا می گشتم و توی میم کی کردم و دنبال اقای می ها رو طپله به سرعت 
 رویفش دستش بود و کی ابی بطریون رو نداشتم .هیدنش برخورد کردم که اصل توقع دیبگذرونه . اما با کس

 برنگشت به منی به من زد و رد شد . حتی کنه تنه ای به من توجهینکه شونه اش انداخته بود و بدون ایرو
 گرفته باشه . بهی پاش به صندلینکه ایا خونه برخورد کرده بود و یه از اثاثیکی بود که با یننگاه کنه . مثل ا

ی رفت . نمیرون بکنه از در بی خشک و خالی معذرت خواهیه ی حتینکه کردم که بدون ای نگاه میونه
 منی روبرویم کی به خودم اومدم اقایم کی اقای . با صدابودم هم نشده ی عصبانی بگم . حتید بایدونستم چ

 رفتن . تازهی گفت : برایم کی اقا ی؟ چی . گفتم : براین بود . رو به من کرد و گفت : خوب اماده هستیستادها
ید : باتم کردم و گفیم کی اومده بودم . رو به اقا یین همه پله رو اون هم با اون سرعت پاین ای چی افتاد برایادم

 گفت :یم کی شده؟ گفتم : در مورد برنامه امروز است . اقایزی گفت : چیم کی رو بهتون بگم . اقایزی چیه
 سارا از پشت سرم کامل کرد کهی بهتون بگم که ما … اما ادامه حرف من رو صداید هست ؟ گفتم : بایمشکل
یلی خین ما رو دعوت کردینکه از ایم بگید اومد . سارا گفت: ما بای که با سوگند به سمت ما میدرحال

 . .بعد هم از در سالنینطور راحت شده بود با لبخند گت : ما هم همیالش که خیم کی . اقایمخوشحال هست
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ین ایچوقت دارن هی دوتا موجود به ظاهر ارام چه برنامه این ای دلم گفتم : اگر خبر داشتی رفت . تویرونب
 علقهیچ . گفتم : من هیم داری ستون پنجمیه ینم بی و گفت : میستاد من اروی. سارا روبی زدیحرف رو نم

 تای تونی . تو میم خوای رو نمین داشته باشم . سوگند گفت : ما هم از تو ای شما نقشی برنامه های ندارم تویا
ی که بازوی حالر و دیستاد. بعد هم کنار من ای کنی رو بازی برنامه همچنان نقش سازمان صلح جهانیناخر ا

 افتاد که هنوزیون رفتم . چشمم به هیرون از سالن بی برد . وقتیرونمن رو گرفته بود همراه خودش به سمت ب
یشتر اون افتادم . هرچقدر بی حرکت قبلیاد کرد . ی می دستش بازی اب توی بود و با ابطریستاده ایالی خیبا ب

 سکوت قبل از طوفان بود .یه من ی بود که ارامش قبلین امثل شدم . ی تر می کردم عصبانی نگاه میونبه ه
 من روین که داری هر نقشه ای . از حال تویرم گی رو پس می قبلیرو به سوگند کردم و گفتم : تمام حرفها

 همه . سرم رو تکون دادم وی برایکی . یکی ی زد و سوگند و گفت : همه برای . سارا لبخندین کنیکهم شر
یلم گروه فیشه خودش نشست . اما مثل همی سر جای شدن و هر کسین شدم . پسرها سوارماشینسوار ماش

 افتادم . نحوه نشستنیلند تایاد برنامه بود . با سوار شدن همه اعضا نا خود اگاه ین از ای هم جزویبردار
 بهی با حالت مشکوکن من رو گرفته چویامپسرها مثل قبل بود . به سارا نگاه کردم . معلوم بود اون هم پ

یوتین فاصله بگذره مثل گین رو که از ای کرد . و کامل اماده بود تا هر سری نگاه می دو تا صندلینفاصله ب
ی خش خش قلم سوگند بود که روی صدایشد میده که شنیی نزد و تنها صدای حرفی طول راه کسیقطع کنه .تو

 سوگند مشغول نوشتن بود . تا به حال سوگند رویم شده بودین که سوار ماشی . از وقتیشد میدهکاغذ کش
 که بود تمام توجه سوگند رو به خودش جلب کرده بود . و اون هم با سرعت هر چهی بودم هرچیده ندینجوریا

 بود که پشت سرش نشسته بود و بایتمام تر مشغول نوشتن بود .به سارا نگاه کرم که تمام حواسش به فرد
 داشتن وی سکوت هم دست از مبارزه برنمی توی دو نفر حتین زل زده بود . ایش جلوی باز به صندلیشن

 نظر گرفته بودن تا در صورت لزوم به موقع بتونن ازش کمال استفاده رو ببرن .یر رو زیگرحرکات همد
 کهشت دایزی کتاب دستش بود . جالب بود اون هم مثل سوگند چیو کنار هم نشسته بودن . کیو سنگ و کیونگ

 نوشته شده بود کهی . با خطیاوردم سر در نیزی چیبا هاش سرش رو گرم کنه . به عنوان کتاب نگاه کردم ول
ی . لبخندیرد بمیرد گی میم تصمیکا سنگ که متوجه من شده بود گفت : ورونیونگ تونستم بخونم . یمن نم

 که دستش بود گرم بودیونگ سرش به بازی . هید رو دیه شد بقی مینه ایزدم و سرم رو برگردوندم . از تو
 ساختمان عبور کرد و بعد از چند لحظهیه ی از در ورودین خواب بود . ماشین اخر ماشیشه هم مثل همیونوه

 رو که جلوش بودی . سوگند کاغذ هایدیم کرد و گفت : خوب رسین داخل ماشیت رو به جمعیم کی . اقایستادا
 . بعد از ما همیم شدن ما بودیاده پین که از ماشیی نفرهاین اولیم کی اقااز گذاشت بعد یفش کیبرداشت و تو

ین راهش رو گرفت و رفت . همیه بدون توجه به بقیون شدن . هیاده گروه پی و اعضای برداریلمگروه ف
 رون از قبل مصمم بشم تا اویشتر و بیرم بگیده رو نا دیونگ هی های بود و تا تمام مهربونی کافیونحرکت ه

ین از ای شده بود با لبخند به سمت ما اومد و گفت : در ورودیون که متوجه رفتار هیونگسر جاش بشونم . ه
 خواست به شما نشون بدم مای دلم میشه من همین هستینجا است که شما امروز ای واقعا عالینسمت است ا

 کرده رو بهی متوجه شد چه اشتباهازه که تیونگ . سوگند با تعجب گفت : به ما ؟ هیم کنیکجا اهنگ ضبط م
 به طرفدارهامون نشونیم دوست داشتیشه گفت : خوب ما همین . جونگ میرهپسر ها کرد تا از اونها کمک بگ

 لحظه خونیک ی نگاه کرد . احساس کردم براین . سوگند با لبخند به جونگ میم کنی چقدر سخت کا ر میمبد
 منظرهین کرد تا خودش رو از نگاه سوگند پنهان کنه . سارا که با اخم به ای و سعید دوینبه صورت جونگ م
یک که ید رسی . به نظر مید به سارا کرد و خند ی به سوگند زد و رد شد . سوگند نگاهیچشم دوخته بود تنه ا

یو . کود صبحانه افتاده بیز بود که سر می هم به خاطر اتفاقید . شایست اتفاق خوشحال نین هم از ایگهنفر د
ی می ما بازی نقش راهنما رو براین و جونگ میونگ سنگ راه افتاد و وارد ساختمان شد . هیونگدنبال سر 
 در رو باز کردین رو اروم کنه . جونگ میت داشت تا وضعی که متوجه اوضاع شده بود سعیونگکردن . ه
یستاده این هم کنار جونگ میونگ به اون نگاه کنه وارد ساختمان شد هینکه و سارا بدون ایستادو منتظر ا

 بود تایب واقعا عجیگه دین از اون تشکر کرد . ایحی انداخت و با لبخند ملین به جونگ میبود . سوگند نگاه
 نرمش به خرج بده . به صورت سوگند نگاه کردم تاینقدر ای در برابر دخترین بودم جونگ میدهاون موقع ند

 کهید دی اما وقتید صحنه خندین ایدن با دیونگ نداشت . هیا یده فایچ هی ولیارم معما سر دربین از ایدشا
 داخل . بعد اروم کناریم کنه بلفاصله به سمت من اومد و گفت : بهتر است بری داره نگاهش مینجونگ م

 شناسه . بعد هم زودتر از من واردی خوب میلی ما رو خیکت خواهر کوچیادگوش من گفت : به نظر م
 ضبط شدم متوجهیو وارد استدی بود . وقتید جدی معمایه هم ین فکر کردم . ایونگ شد . به حرف هختمانسا

 بود تا سرم روی اونها رو کشف کنم . کافید جد ی تا جاید اما چندان طول نکشیستنشدم که پسرها اونجا ن
یستاده ای ایشه پنجره شیه شت من پی روبرویگه اتاقک دیه یبرگردونم و با پنج تا چهره روبرو شم که تو

 کنار ما قرار گرفت و شروع بهیم کی رو گوششون گذاشته بودن . و اماده خوندن بودن . اقایبودن و گوش
 نشستهید که پشت اون همه صحفه کلیی و کار اون همه صحفه دکمه شد .اقاید دادن درباره اهنگ جدیحتوض
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 اهنگ به اوج خودشینکه بود اما به محض ای اروماهنگبود به پسره علمت داد که اهنگ رو بخونن . 
 دهانش رو گرفته بودی خنده . به سمت اون برگشتم جلویر و پسرها شروع به خوندن کردن سوگند زد زیدرس

 .ید . سوگند گفت :ببخشیم شده بودیره . من و سارا به سوگند خیچید پی اتاق می خنده اون تویاما بازهم صدا
 برگشت . اما با پخشی به حالت عادیز . دوباره همه چیرم خودم رو بگی کنم جلوی می سعت اسیاز خوشحال

 زد .ی شکمش گذاشته بود بلند بلند قهقه می بار دستش رو روین خنده سوگند بلند شد . ایدوباره اهنگ صدا
 اضافه شده بود .ون خنده سارا هم بلند شد . سوگند کم بود سارا هم به ای کردم که صدایبه سوگند نگاه م

 کار امد بود . بهیلی خی بردم . درست بود که بچه گانه بود ولی پیز بخورم به همه چی تلنگرینکهناگهان مثل ا
 هم دست ویونگ . هید رسی سنگ خسته به نظر میونگ شده بودن . ی عصبیچهره پسرها نگاه کردم . حساب

 نکرده بودن .یر گیت موقعین ای. مطمئنا تا به حال تو یکردپاش رو گم کرده بود و به اون دو تا نگاه م
 شد .یده پسرها شنی صداینکهبالخره سارا و سوگند دوباره اروم شدن و کار از سر گرفته شد . اما به محض ا

 با تعجب بهیم کی . اقایدم خندی بودم و بلند بلند میوسته . من هم به دختر ها پیچید اتاق پی سه خنده تویصدا
 دول شده بود . اما از همهیبا نشست و دلش رو گرفته بود . سارا تقرین زمی کرد . سوگند رویما نگاه م

 بشنوه بلند تریشه خنده ما رو از اونطرف شی تونه صدای دونستم نمی مینکه بود با ایون تر چهره هیدنید
 از اونطرفیت که با عصبانمین و به جونگ ید خندی شده بود . سارا همچنان می کامل عصبیون . هیدمخند

 اتاقک رفتیگه گوشش برداشت و به سمت دی رو از روی گوشیو کرد زل زده بود . کی به سارا نگاه میشهش
 داد .یه تکیوار . و دست هاشو به دیستاد ایشهو پشت به ش

 . بعد رو به پسرها کرد و گفتین . فکر کنم بهتر باشه شما هم به مقر برگردیه امروز کافی گفت : برایم کاقای
 سنگ سرش رو تکون داد .یونگ بعد . ی برنامه ضبط اهنگ باشه برایدن گردن . دی شما برمی: مهمون ها

 از درید خنی داد و همنطور که متکان . سارا سرش رو ین کنم راه خروج رو بلد باشی گفت : فکر میم کیاقا
ی کار ما اثر بدین نگاه کردم . کامل معلوم بود که ایون لحظه اخر برگشتم و به چهره هی رفت . برایرونب

 . از ساختمان کهیم . به چرخ تا بچرخی بود که خودت شروع کردی بازینروش گذاشته . با خودم گفتم: ا
 فکر از کجا بهین سوگند بود . گفتم : ایق بودن . سارا در حال تشویستاده رفتم .سارا و سوگند منتظر ایرونب

 ساده بود .یلی و گفت : خید . سوگند خندیفتم در نیکی باشه با تو یادم بود .ی ؟ سارا گفت : عالیدذهنت رس
 و گفتم :منختم انداین به ماشی بود . نگاهیرکانه دن . سارا گفت : زی میت اهمی اونها به چی بود بدونیکاف

. سوگندیره گروه به هدر مین خواد برگردم مقر شما چطور؟ سارا گفت : وقتمون داره با برنامه ایدلم نم
 حدس بزنم کجاهاستیتونم . سارا گفت : هرچند که مینم خواد ببی جاها هست که من هنوز دلم میلیگفت : خ

یه اطراف ی هایابون خی تویه خواد برگردم به اون ساختمان . گفتم :پس نظرتون چی همه دلم نمین با ایول
10 .بعد از یم و راه رو ادامه دادیم سمت راست رو گرفتیر ؟ هردو با لبخند موافقت کردن . مسیم بزنیدور

 و پر رفت و امد بود مای اصلی هایابون اومد جزو خی به نظر میدیم شلوغ رسیابون خیک به ی رویاده پیقهدق
 . بالخر بعد ازیم گشتی ها میابون خی بدون در نظر گرفتن زمان تو یم ذوق زده شده بودیسه تا هم که حساب

 اشاره کردم و گفتم : من همیابون کردم و به رستوران اون سمت خی احساس خستگی رویادهچند ساعت پ
ست چند ساعتی شما غذانخوردم الن هم معلوم نیک تراژدیلمخسته هستم هم گرسنه . صبح که به خاطر اون ف

ین بود که اون دو تا هم منتظر همین . مثل ایم بخوریزی چیه اونطرف یم . بریم ری راه میماست که دار
 رستورانیرون بی های صندلی با من اومدن . هر سه تا روی اعتراضین بودن چون بدون کوچکتریشنهادپ

ی تو چیم شی . سارا گفت : ما متوجه نمزد ی اومد و رو به ما حرفیرون گارسون بیقه . بعد از چند دقیمنشست
 برگشت. اونیگه دی اقایه با یقه بلد باشه؟ گارسون برگشت و بعد از چند دقیسی هست که انگلی . کسی گیم

 حرف زدن .و گفت :ناهار تمام شده . سارا گفت :یسی شروع کرد به انگلینی و با لهجه چیستاد ما ایاقا روبرو
 بلند گفت : ساعت چهار است . همه مای بعد هم به ساعتش نگاه کرد و با صدااست؟ شه؟! ساعت چند یمگه م

یرون بیو صبح از استد10 . ما ساعت یم شد گذر زمان رو حس نکرده باشی . باورم نمیمبه ساعتمون نگاه کرد
 . سارا رو به گار سونیم بعداز ظهر بود . پس معلوم شد چرا اونقدر خسته بود4 و الن ساعت یماومده بود

 بعدیقه دق10 ؟ گارسون همراه اون اقا به داخل رستوران برگشت و ین خوردن نداری برایزیکرد و گفت : چ
ی . جایه به بشقاب ها انداخت و گفت: عالی بود . سوگند نگاهیز می با سه فنجون قهوه رویکسه بشقاب ک

 هم هست . سارا که شروع به خوردنهمین . گفتم : برو خدا رو شکر کن یم خوری صبحونه میمناهار دار
 و گفت: اصل فکرشید رو جلوتر کشیک من جات برش دارم . سوگند بشقاب کی خوایکرده بود گفت: اگر نم

 شد . و به قولی قهوه خالی شد . فنجون هایب بشقاب ها غی تویات محتویقه دق15رو هم نکن . در عرض 
 . سارا گفت : اخیم وقتش است برگردیگه . سوگند گفت : فکر کنم دد پر شیمه ما هم نی انرژی هایسارا باطر

 . گفتم :یم سقف بمونم . سوگند رو به من کرد و گفت :بریه یرجون امشب شب اخر است که مجبورم با اونها ز
و گفتم : نه . من فکرکردم تیستی؟ . ادرس رو بده . سوگند گفت : من ادرس ندارم . مگه تو بلد نیمباشه بر

 من با اون همه علقهین کنی . سوگند گفت : شما که فکر نمیم. هر دو به سارا نگاه کردیادرس مقر رو دار
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ید بایم دونستی نمیچکدوم افتاده . ما هی چه اتفاقیدم که به اون گروه دارم ادرس مقر رو بلد باشم . تازه فهمیا
ین از ایقه بعد از گذشت چند دقی . ولیو استدیم گردی نداره خوب بر می نگرانین . سارا گفت : حال ایمکجا بر

 تکرار شده بود .یز . دوباره همه چیم نداشتنیاد به یم رو که امده بودیری کدوم از ما مسیچ معلوم شد هیشنهادپ
 اونی . به ساعتم نگاه کردم . عقربه هایم افتادی دردسر می . تویم گروه فرار کنین از ایم خواستیهر وقت م

 مونده . تایادم برگشت رو ی هایر مسی داد . رو به اون دوتا کردم و گفتم : فکر کنم تا حدی رو نشون م5 دعد
ی رو که میر کردم مسی می ها عوض شد . سعیابون شد و چهره خیک . هوا کم کم تاریفتین تر نشده راه بیرد

ی . و سعیم گشتی ها میابون خی توهدف ی ساعت بود که ب4 نداشت . ی ایده فای روز تجسم کنم ولی تویمرفت
 شده بود .یشتر من بی داد . درد پای رو نشون م9 ساعت عدد ی . عقربه هایم کنیدا رو پیو تا استدیمداشت

 نگاهم به چهره نگران سوگند افتادی . اما وقتیشه بردارم پام از بدنم جدا میگه قدم دیک کردم اگر یاحساس م
 اشناینجا بدم به دروغ گفتم : به نظرم ایه به سوگند روحینکه ای نکنم . برایی اعتناام گرفتم تا به درد پیمتصم

 ساعت ویک پام به راهم ادامه دادم . ید . بعد هم بدون توجه به درد شدیم سمت برین از اید. فکر کنم بایاد یم
 لبهی نمونده بود . روی ما باقاز یچکدوم هی برای انرژیگه راه رفتم . دیستم به ای لحظه اینکه بعد بدون ایمن

 سوگندیده کردم . از اون بدتر چهره نگران وترسی پام احساس می تویدی از مغازه ها نشستم . درد شدیکی
 بار اولین شده بود . سارا به ما نگاه کرد و رو به سوگند کرد و گفت: نگران نباش . ایرهبود .که به من خ

 هتل .یم برگردید . بایم کنی مون استفاده می از تجربه قبلین . بنابراستیم هیتی موقعین همچی که ما تویستن
یزی چینکه . به سوگند نگاه کردم مثل ایم که ما رو مجبور کردن ترکش کنیگفتم : کدوم هتل ؟ گفت : همون

 . و به سارا داد. سارا بهید کشیرون کارت بیه اون ی و از تویفش کی اومده بود چون دست کرد تویادش
 . بعد رو کردیم برگردیم تونی راحت میلی خیگه هم ادرس هتل . دین گفت : ایکارت نگاه کرد و با خوشحال

 . فقط شکل هتلیم ادرس هتل هم نداشتی ما حتی . اون سریبه سوگند گفت: خوبه تو ادرس هتل رو دار
 : پس کارتید . سوگند پرسفلکت و گفت : با ید سارا خندین؟ برگرشتی بود . سوگند گفت : پس چطوریادمون

ی . بعد هم به من نگاه کرد . گفتم :بهتر است بریم سارا گفت : گمش کردین؟ کار کرده بودیاطلعاتتون رو چ
 گرفت و به سمت من و سوگند اشاره کرد . سوگندین ماشیه رفت و یابون. سارا به سمت خی کنیدا پین ماشیه

 شم .ین و سوارماشیارم کردم به روم نی پام چند برابر شده بو د . سعدرد . یستم پام به ایکمکم کرد تا رو
یاده پین . سارا پول رو به راننده داد و از ماشیستاد هتل ای روبرویقه دق15راننده به ادرس نگاه کرد و بعد از 

 که پشت سر سارافتاد ایم کی اقای شدم و چشمم به چهره عصبانیاده پین . اما تا از ماشیستادشد . و منتظر من ا
 شه . با چشم و ابرو بهیاده کنار تا سوگند هم پیا. بیستادی بود سر جام خشکم زد . سارا گفت : چرا ایستادها

 دو قدم به عقب برداشت .ید رو دیم کیسارا علمت دادم که به پشت سرش نگاه کنه . سارا برگشت و تا اقا
 خبر بود با تمام قوای بی تاکسیرون بی . سوگند که هنوز از ماجراد؟ شیداش از کجا پیگه دینگفت : بسم ال ا
 خواست جوای . سارا میستادین اینجا اینجوری شد و گفت : چرا همیاده پین هل داد و از ماشیمن رو به کنار
 که از پشت سر سوگند گفت : گردش خوب بود . سوگند رو سر جاش خشک کرد . سارایم کیبده اما صدا اقا

یم کی بدم . سوگند اروم برگشت و به چهره اقایح خواد من توضی نمیگه دید رو فهمیل : خوب خودش دلتگف
ی نمیحی توضیچ کرد گفت : فعل هی به ما نگاه میت که با عصبانیم کی . اقایمنگاه کرد و گفت : ما گم شد

ی . با تمام دردیم شدین سوار ماشیم داشته باشی اعتراضیا یم بزنی حرفینکه. بدون این شینخوام . سوار ماش
 بود که هری من تمام حواسم به دردی نزد . ولی حرفی طول تمام راه کسی شدم. توینکه داشتم سوار ماش

 ازیم کی . اقایستاد ای در ورودی شد و جلویاط وارد حین . بالخره ماشیدوند میشه وجودم ری تویشترلحظه ب
 شد و به من هم کمک کرد تایاده پین وارد ساختمان شد . سارا از ماشما شد و خود ش زودتر از یاده پینماش

 چهره سوگند وی بود ولیده شد. درد پام امانم رو بریاده پین شم . سوگند هم بعد از من از ماشیاده پیناز ماش
ودی داشته باشم . به سمت در وری اعتراضیا و یارم خودم بی داد به روی نگران اون اجازه نمیچشم ها

 بود گفت:یستاده ما ای که روبرویونگ اوردن . هیورش . و به محض ورود پسرها به سمت ما یمساختمان رفت
 ؟ سارایم چقدر نگران شدین شما گم شدیدیم فهمی وقتیدونین . میم ؟ همه جا رو دنبال شما گشتینکجا بود

 اونهایست نیادت . مگه یونگگه هی گفت : راست مین . جونگ میم نداریاج احتی کسیگفت : ما به نگران
 خواست بحثی هم نمید بود شای به خاطر خستگید رو نداد . شاینچقدر تجربه دارن . سارا جواب جونگ م

 خودشی روز توی و ترس رو که طی و تمام احساس نگرانیاورد طاقت نیگه . اما سوگند دیفته راه بیتازه ا
 از شمای . اصل کین هم نگران باشید گفت : اره نبایت کرد و با عصبانی خالین بود رو سر جونگ میختهر

 رفتم . خواهرم از درد پاشیش مرگ پی تا پای راه رفتم . از نگرانیاده . تمام روز رو پینخواست نگران باش
 برنامهین ای تویم است که ما مجبور شدین اتفاقات به خاطر اینهر لحظه ممکنه از هوش بره . و همه ا

 من است .یر ماجرا تقصین باشن متنفرن . همه اینجا اینکه فهمم چرا سارا و سحر از ای . حال میمشرکت کن
 تو گوشی تا به سرزنش هایم نبودینجا الن ایان بیتینگ کردم تا با من به اون فن میاگر اونها رو مجبور نم

 اون دوی . پاین به من بگین دارفی موندن خسته شدم . اگر حرینجا خواستم برگردم . من از ای . من نمیمکن
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 حالین زد و در عی سرخ شده بود و نفس نفس میت . به سوگند نگاه کردم . از عصبانیننفر رو وسط نکش
ی کنه . تمام احساس نگرانیری چشم هاش جمع شده بود جلو گی که توی اشک هایختن داشت تا از فرو ریسع

 بود .یستاده ساکت این کنه . جونگ میان طغی جورین رو که امروز تجربه کرده بود باعث شده بود ایو ترس
 شده بود . اما جونگیره خین بود و به جونگ میستاده . سوگند ایکرد باز به سوگند نگاه میهسارا با دهان نم

 خوام رد شم . بعد هم دست من روی برو کنار می نداری زد . سوگند گفت : حال که حرفی نمی حرفینم
 تونستمی من کمک کرد تا اون جمع رو ترک کنم . سارا هم کنار من بود . انقدر درد داشتم که نمبهگرفت و 

 . اگر هریدم پری سالمم می پای سالمم داده بود و روی پای تمام وزنم رو روین همی بگذرام . براینپام رو زم
یون . کنار پله ها با هید خندی نمیچکس هیت اون موقعی توی ولیشد بود باعث خنده همه می ایگه دیتموقع

 زد و به راهش ادامه داد .ی خندیش به من انداخت و نی اومد . نگاهی میینبرخورد کردم . داشت از پله ها پا
 قابل تحمل است . دردیر قلبم احساس کردم غی که توی بود . احساس کردم دردیشتر درد از درد پام هم بینا

 پامینکه . با ایرم شدن اشک هام رو بگیر سرازی بود . دندان هام رو به هم فشار دادم تا جلویچپام برابر اون ه
 پلهیی کردم تنهای و سعیدم کشیرون دست سوگند بی گذاشتم و دستم رو از توین زمی کرد . اون رویدرد م

یشتر کرد بی رو که قلبم تحمل می دردی شد ولی میشتر رفتم درد پام بی که بال میها رو بال برم . هر پله ا
ی میجه دستش رو پس زدم و به راهم ادامه دادم . احساس سر گی کرد کمکم کنه ولیاز اون بود . سوگند سع

 رو تار کرده بود . به زحمت خودم روبه اتاق رسوندم ویدم چشمام جمع شده بود دی که تویکردم و پرده اشک
 بود . قوزک پام ورمی جدیه بار قضین . اشیدم کیرون پام بی تخت نشستم . کفشم رو به زحمت از تویرو

 در بلند شد . سارا به سمتی زد . صدای نمی حرفیچکسکرده بود . سارا و سوگند کنار من نشسته بودن اما ه
ین فکر کردی . گفت :شما به چیستاد ما سه نفر ای وارد اتاق شد و روبرویم کیدر رفت و در رو باز کرد . اقا

 رو گرفته بودیش که راه انداخته بود تمام انرژی قبلی زد؟ سوگند ساکت بود . اون طوفانیبتون غینطوریکه ا
 بود . موهاش دو طرفی گونش جاری محابا از روی شده بود که بی به قطرات اشکیلو اون حس خشم تبد

 دربه صحنه قلبم رو ین . ایخت ری دستش می گونه اش روی اشک از روی بود . و دانه هایختهصورتش ر
 فکری رفتم و گفتم : شما به چیم کیاورد . از سر جام بلند شدم و به زحمت دو قدم برداشتم وبه سمت اقا

 . با خودتونیگم خودم مین . زحمت نکشیم برنامه شرکت کنین ای توین ما رو مجبور کردی وقتیکردینم
ین ازشون خسته شدیگه هم که دقت و هرویان میا بین که هر وقت بگین کردیدا پی سه تا عروسک کوکینگفت

 تریاد شهرت گروهتون رو زیا یم خاطر شما بشیت که باعث رضایامدیم سفر نین دور . ما به اینشون ندازیم
 . مگهیم همه دستور خسته شدین . از ایم . ما هم انسان هستیم شی خونه زندانین ای تو یم خوای . ما نمیمکن

 برنامهین ما هم از ایین سر قولتون بمونین خوای . اگرنمیمقرار نبود ما هم از زمان خودمون استفاده کن
 به ما هم اطلعید گفت: شما بایم کی ؟ اقاین کنی اعتراض مین شما داریم کنیت ما شکاینکه ای . به جایریمم
 برنامهین به نظر ما راجب اینکه ؟ شما بدون این ما هستی . سارا گفت : مگه شما مسئول تور سفرین دادیم

 رو بهی قربانیه کنم چهره ی . خواهش مین کردی . و ما رو زندانین خونه کشوندین ما رو به اینتوجه کن
یه که گری سوگند بلند شد در حالی کنه صدای . سارا تازه دور گرفته بود تا داغ دلش رو خالیرینخودتون نگ

 .ین . تمومش کنیگه کرد گفت : بسه دیم
 کردمیم کی رفت . رو به اقایرون رفت . سارا بلفاصله دنبال سوگند از اتاق بیرون هم به سرعت از اتاق ببعد

 باشه . بعد هم به سمت در رفتم و در رو باز کردم و خودم کنار دری امشب کافی کنم برایو گفتم : فکر م
یادم تخت نشستم و درد پام ی رفت . رویرون چند لحظه به من نگاه کرد و بعد هم از اتاق بیم کی . اقایستادما

 مدت بهین سوگند بود . از خودم متنفر شدم . تمام ای چشمم بود اشک های که جلویرفته بود . تنها منظره ا
 ماجرا بهین که خودم هم مقصر بودم . تمام ای کردم در حالی که افتاده بود اون رو سرزنش میخاطر اتفاقات

 مای و رفتار های و ترس و عذاب وجدانی انها نداشت . خستگی توی گشت و سوگند نقشی بر میسفر قبل
 نکردنیه جنگ با گری شد . من هم تویر . اشک از چشم هام سرازیزه به هم بریباعث شده بود تا اونجور

 بوده اروم شدیه به گریل ساعت بعد هق هق من تبدیم بشه . نیشکست خورده بودم . اجازه دادم اشک هام جار
 بود . سارایخته سوگند قرمز شده بود و موهاش به هم ریدر باز شد سارا و سوگند وارد اتاق شدن . چشم ها

 کردم بخندم وی کردن . اشک هام رو پاک کردم و سعیه اون هم کنارش نشسته و با هم گریدممثل اون بود فهم
 کرد لبخند بزنه وی سوگند سعین؟ . شما تا الن کجا بودیروبه اون دو تا کردم و گفتم : به به دوتا گوجه فرنگ

 روتیگه میگ به دیگ. سارا گفت: دی از ما نداری . دسته کمی راه انداختی گوجه فرنگیزگفت: شما که جال
ی ایگه و به سوگند نگاه کردم که به نقطه دیدم چشمات مثل وزغ باد کرده. خندیدی؟ خودت رو دیختزغال. ر

 کردم پام رو کنار بکشمی پات هم مثل چشمت ورم کرده . سعیم گفت : بهتر است بگیه؟ شده بود .گفتم: چیرهخ
. سارا به سمت من اومد و به پام دست زد . همونیچه پام بپی تویشتری باعث شد درد بیعاما همون حرکت سر

یرون به سوگند کرد و از سر جاش بلند شد و از اتاق بی بود تا اه من بلند شه. سارا نگاهیتماس کوچک کاف
. دست سوگند رو کنار زدم و گفتم : نه .ی من گذاشت و گفت : تب داریشونی پیرفت . سوگند دستش رو رو
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.ی بعد سارا وارد اتاق شد و گفت: بهتر است زودتر اماده شیقه است که خسته ام . چند دقینحالم خوبه . مال ا
. سارایدونی . اعتراض کردم و گفتم : من که حالم خوبه. خودت هم میمارستان بیریم گفت : می؟ چیگفتم :برا

 برمتی . با زور میای است اگر الن با زبان خوش نین دونم ای که میزی . تنها چیدونم نمیچیگفت : نه من ه
 من به سوگند گفت تا به من کمک کنه تا از جام بلند شم . بعد هم خودشی. بعد هم بدون توجه به اعتراض ها

 برمت .ی با فرقون میا یا خودت بیا دستش گرفته بود گفت: ی که دست من رو توی و در حالیستاد انکنار م
 .یمارستان بیم بریاگفتم : من حالم خوبه. سارا گفت : باشه . تو حالت خوب است . من حالم بد است. با من ب

 . تا خانوم رو بهیستادن ایین اون پاطلب هم داوی . سارا گفت : اتفاقا الن کلیمش به زور ببریدسوگند گفت : با
 ویجه که داشتم سرگی بار حق با اونهاست . به درد پام و تبین دونستم که ایزور هم که شده کول کنن ببرن . م

 دونستم حقی . میمارستان بیم الن برین همیدضعف هم اضافه شده بود . سارا نبض من رو گرفت و گفت : با
 مقاومت نکردم و و با اونها راه افتادم . از پله هایگه نگران سوگند نگاه کردم دهره به چیبا اون است وقت

یونگ کردن . هی بودن و به ما نگاه میستاده . چشمم به پسرها افتاد که اونجا ایدیم . و به سالن رسیم اومدیینپا
 روبروش قرارینکه امحض کرد . به ی به من نگاه می بود و با نگرانیستاده اماده به خدمت ایشهمثل هم

 همی . اون سریاد سرش میی بلیه یشه گفت: اون همین: حالت خوبه؟ جونگ میدگرفتم . جلو اومد و پرس
 رو به عنوانین جواب جونگ مین کنه . ای خالین شد . سارا اماده شده بود تا خشمش رو سر جونگ میضمر

 که منیی کرد و گفت: تا اونجاین به جونگ مرو من یتشروع جنگ قلمداد کرد و بدون در نظر گرفتن وضع
 سرید نبود الن بای امروزیض مرین رفتن و اگر همیش مرگ پی تا پای ها به علت پر خوری بعضیاد میادم

.یشه میض و مریاد سر سحر میی بلیه یگیرین ذاشتم .بعد هم هروقت شما سر راه ما قرار میقبرش گل م
 تو از وبا وی دونم ولی رو نمیه . سارا گفت: بقیم هستیروس بگو ما ویهو گفت :راحت باش . ینجونگ م

 شده بود . مطمئنیره . در عوض با اخم به سارا خیزد لبخند نمیگه دین. جونگ میطاعون هم خطرناک تر
ین همی سابقه نداشت. برایخ تاری شدم که توی مین نبرد خونیه شاهد ید کشی طول میشتر بحث بینبودم اگر ا

 کنه . جونگیری شل گرفتم . سارا بلفاصله دست من رو محکتر گرفت تا از افتادن من جلوگی رو کمودمخ
 برخورد کردیم کی رفت . که با اقای داد و به سمت در خروجیت موقعییر صحنه به سرعت تغین ایدن با دینم

یاج رم . به کمک احتی ها مختر گفت : دارم با دین کرد و گفت : کجا ؟ جونگ مین رو به جونگ میم کی. اقا
 از برنامه هاتونی . هنوز هم کلیاین شما بیست نیازی نیگه گفت: من باهاشون هستم . پس دیم کیدارن . اقا

 منتظر است . سارا به من کمک کردیرون بین ماشیینمونده . بعد رو به سارا کرد و گفت : بهتر است عجله کن
 رو به سوگند کرد و گفت: بهتر است شما خونهیم کی کنار من بود . اقام . سوگند هیم برین.تا به سمت ماش

 به من نگاه کرد با اون که احساس ضعفیم کی . اقایاد . دست سوگند رو گرفتم و گفتم : اون هم با من میدبمون
یونگ رفت . هیرون گفت :باشه. بعد خودش بیم کی نگاه کردم . اقایم کی اقای به چشم هایم کردم مستقیم

 . من براتونین زنگ بزنین داشتیاج احتیزی گفت: اگر به چیو . کیم مونی میدار . ما بینگفت: به ما خبر بد
یره لبخند زد و به سوگند خیو ممنون . کیز . سوگند سرش رو تکان داد و گفت: باشه. به خاطر همه چیارمم

یستاده ایو سنگ که کنار کیونگ . یدم دماش چشی رو توی احساس کردم برقی نگاه کردم . لحظه ایوشد. به ک
 روی حرفین دنبالتون . ایایم بگو تا خودمون بی برگردی خواستی زد و گفت: وقتیو به کیبود اروم ضربه ا

 به پشتی لحظه نگاهین کرد . سرم رو تکون دادم و راه افتادم . اخری نگاه میو که با لبخند به کیزد درحال
 دادم .یه تکین ماشیشه شدم و سرم رو به شین نبود . حتما خواب بود . سوار ماشیون از هیسرم انداختم . خبر

یضی اون حرارت به خاطر مری کردم . ولی رو احساس میدی شدی سرد بود چشمم رو بستم . گرمایشهش
 شدنر بود که هر لحظه اماده منفجی ازش خبر داشتم . مثل اتشفشانی داشت که به خوبی ایگهنبود . منشا د

 انفجار مشخصین انفجار بزرگ است . هرچند زمان ایک ی علئم پس لرزه هایناست . باور داشتم همه ا
 .یست برام مهم نیگه . اون دیست برام مهم نیگه داشت . با خودم تکرار کردم دیادینبود اما مطمئنا قدرت ز

 از شدت ضربان درد گرفته بود .م هایقه . شقیشد میشتر حرف احساس خشمم بیناما با هر بار تکرار ا
 چشمم به چهره نگرانی بود . وقتیشانیم پیاحساس سرما کردم چشمم رو باز کردم دست سرد سوگند رو

 همه عذاب اونین ورم کرده بود. از خودم متنفر شدم من باعث ایه که به خاطر گریسوگند افتاد چشم ها
 کردمی شد . سعیبش نسی براش بسازم اما چی نشدناموش سفر فریه خواستم یبودم . با خودم فکر کردم م

 به من نگاهیشتری بی در اومده بود که باعث شد اون با نگرانی چهره ام به چه شکلیدونم نمیلبخند بزنم . ول
 بهیل شونه اون گذاشتم . خوشحال بودم که اون کنارم بود . حال اون تبدیکنه . چشمم رو بستم و سرم رو

 دستش گرفته بود . ارامشی کرد و دست من رو توی منو نوازش می من شده بود . اروم موهارخواهر بزرگت
 بره و کم کم تمام وجودم رو ارامش پر کنه .ین من و خشم من از بی سوگند باعث شد تمام فکر هاینوازش ها

 کردمیم کی رفت . رو به اقایرون رفت . سارا بلفاصله دنبال سوگند از اتاق بیرون هم به سرعت از اتاق ببعد
 باشه . بعد هم به سمت در رفتم و در رو باز کردم و خودم کنار دری امشب کافی کنم برایو گفتم : فکر م

ی رفت . رو به اقایرون سوگند از اتاق ببال رفت . سارا بلفاصله دنیرون بعد هم به سرعت از اتاق بیستادما
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 باشه . بعد هم به سمت در رفتم و در رو باز کردم و خودمی امشب کافی کنم برای کردم و گفتم : فکر میمک
 تخت نشستم و دردی رفت . رویرون چند لحظه به من نگاه کرد و بعد هم از اتاق بیم کی . اقایستادمکنار در ا

ین سوگند بود . از خودم متنفر شدم . تمام ای چشمم بود اشک های که جلوی رفته بود . تنها منظره ایادمپام 
ین که خودم هم مقصر بودم . تمام ای کردم در حالی که افتاده بود اون رو سرزنش میمدت به خاطر اتفاقات

 و رفتارجدانی و ترس و عذاب وی انها نداشت . خستگی توی گشت و سوگند نقشی بر میماجرا به سفر قبل
یه جنگ با گری شد . من هم تویر . اشک از چشم هام سرازیزه به هم بری ما باعث شده بود تا اونجوریها

 ارومیه به گریل ساعت بعد هق هق من تبدیم بشه . نینکردن شکست خورده بودم . اجازه دادم اشک هام جار
یخته سوگند قرمز شده بود و موهاش به هم ریشده بود در باز شد سارا و سوگند وارد اتاق شدن . چشم ها

ی کردن . اشک هام رو پاک کردم و سعیه اون هم کنارش نشسته و با هم گریدمبود . سارا مثل اون بود فهم
 کردی سوگند سعین؟ . شما تا الن کجا بودیکردم بخندم و روبه اون دو تا کردم و گفتم : به به دوتا گوجه فرنگ

یگ به دیگ. سارا گفت: دی از ما نداری . دسته کمی راه انداختی گوجه فرنگیزلبخند بزنه و گفت: شما که جال
 و به سوگند نگاه کردم که بهیدم چشمات مثل وزغ باد کرده. خندیدی؟ خودت رو دیخت روت زغال. ریگهم

 کردم پامی پات هم مثل چشمت ورم کرده . سعیم گفت : بهتر است بگیه؟ شده بود .گفتم: چیره خی ایگهنقطه د
. سارا به سمت من اومد و به پامیچه پام بپی تویشتری باعث شد درد بیعرو کنار بکشم اما همون حرکت سر
 به سوگند کرد و از سر جاش بلند شد وی بود تا اه من بلند شه. سارا نگاهیدست زد . همون تماس کوچک کاف

. دست سوگند رو کنار زدمی و گفت : تب دارگذاشت من یشونی پی رفت . سوگند دستش رو رویروناز اتاق ب
 بعد سارا وارد اتاق شد و گفت: بهتر استیقه است که خسته ام . چند دقینو گفتم : نه . حالم خوبه . مال ا

 . اعتراض کردم و گفتم : من که حالم خوبه. خودتیمارستان بیریم گفت : می؟ چی. گفتم :برایزودتر اماده ش
 .یای است اگر الن با زبان خوش نین دونم ای که میزی . تنها چیدونم نمیچی گفت : نه من ها. ساریدونیهم م

 من به سوگند گفت تا به من کمک کنه تا از جام بلند شمی برمت . بعد هم بدون توجه به اعتراض هایبا زور م
 بایا یا خودت بیا: گفت دستش گرفته بود ی که دست من رو توی و در حالیستاد. بعد هم خودش کنار من ا

یا برمت . گفتم : من حالم خوبه. سارا گفت : باشه . تو حالت خوب است . من حالم بد است. با من بیفرقون م
یستادن ایین هم داوطلب اون پای . سارا گفت : اتفاقا الن کلیمش به زور ببرید . سوگند گفت : بایمارستان بیمبر

 کهی بار حق با اونهاست . به درد پام و تبین دونستم که ای کول کنن ببرن . مه. تا خانوم رو به زور هم که شد
یم الن برین همید و ضعف هم اضافه شده بود . سارا نبض من رو گرفت و گفت : بایجهداشتم سرگ

 مقاومت نکردم و و بایگه به چهره نگران سوگند نگاه کردم دی دونستم حق با اون است وقتی . میمارستانب
 بودن و بهیستاده . چشمم به پسرها افتاد که اونجا ایدیم . و به سالن رسیم اومدیین راه افتادم . از پله ها پااونها

 کرد . به محضی به من نگاه می بود و با نگرانیستاده اماده به خدمت ایشه مثل همیونگ کردن . هیما نگاه م
 سرشیی بلیه یشه گفت: اون همین خوبه؟ جونگ مت: حالید روبروش قرار گرفتم . جلو اومد و پرسینکها
 جوابین کنه . ای خالین شد . سارا اماده شده بود تا خشمش رو سر جونگ میض هم مری . اون سریادم

 کردین من رو به جونگ میت رو به عنوان شروع جنگ قلمداد کرد و بدون در نظر گرفتن وضعینجونگ م
یض مرین رفتن و اگر همیش مرگ پی تا پای ها به علت پر خوری بعضیاد میادم که من ییو گفت: تا اونجا

 سریی بلیه یگیرین ذاشتم .بعد هم هروقت شما سر راه ما قرار می سر قبرش گل مید نبود الن بایامروز
 رویه . سارا گفت: بقیم هستیروس بگو ما ویهو گفت :راحت باش . ین. جونگ میشه میض و مریادسحر م

 . در عوض با اخم به سارایزد لبخند نمیگه دین. جونگ می تو از وبا و طاعون هم خطرناک ترلی دونم وینم
یخ تاری شدم که توی مین نبرد خونیه شاهد ید کشی طول میشتر بحث بین شده بود . مطمئن بودم اگر ایرهخ

 شل گرفتم . سارا بلفاصله دست من رو محکتر گرفت تا از افتادنی خودم رو کمین همیسابقه نداشت. برا
 رفت .ی داد و به سمت در خروجیت موقعییر صحنه به سرعت تغین ایدن با دین کنه . جونگ میریمن جلوگ
 گفت : دارم با دخترین کرد و گفت : کجا ؟ جونگ مین رو به جونگ میم کی برخورد کرد . اقایم کیکه با اقا

 .یاین شما بیست نیازی نیگه باهاشون هستم . پس دن گفت: میم کی دارن . اقایاج رم . به کمک احتیها م
یرون بین ماشیین از برنامه هاتون مونده . بعد رو به سارا کرد و گفت : بهتر است عجله کنیهنوز هم کل

 رو به سوگندیم کی . سوگند هم کنار من بود . اقایم برینمنتظر است . سارا به من کمک کرد .تا به سمت ماش
 به منیم کی . اقایاد . دست سوگند رو گرفتم و گفتم : اون هم با من مید است شما خونه بمونرکرد و گفت: بهت

 گفت :باشه. بعدیم کی نگاه کردم . اقایم کی اقای به چشم هایم کردم مستقینگاه کرد با اون که احساس ضعف م
یاج احتیزی: اگر به چگفت یو . کیم مونی میدار . ما بین گفت: به ما خبر بدیونگ رفت . هیرونخودش ب

 ممنون .یز . سوگند سرش رو تکان داد و گفت: باشه. به خاطر همه چیارم . من براتون مین زنگ بزنینداشت
 .یدم چشماش دی رو توی احساس کردم برقی نگاه کردم . لحظه ایو شد. به کیره لبخند زد و به سوگند خیوک

 بگو تای برگردی خواستی زد و گفت: وقتیو به کی ابه بود اروم ضریستاده ایو سنگ که کنار کیونگ
 کرد . سرم رو تکون دادم و راهی نگاه میو که با لبخند به کی رو زد درحالی حرفین دنبالتون . ایایمخودمون ب
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 شدم وین نبود . حتما خواب بود . سوار ماشیون از هی به پشت سرم انداختم . خبری لحظه نگاهینافتادم . اخر
 کردم .ی رو احساس میدی شدی سرد بود چشمم رو بستم . گرمایشه دادم . شیه تکین ماشیشه به شوسرم ر

ی ازش خبر داشتم . مثل اتشفشانی داشت که به خوبی ایگه نبود . منشا دیضی اون حرارت به خاطر مریول
 انفجار بزرگ است .یک ی علئم پس لرزه هاینبود که هر لحظه اماده منفجر شدن است . باور داشتم همه ا

 برام مهمیگه داشت . با خودم تکرار کردم دیادی انفجار مشخص نبود اما مطمئنا قدرت زینهرچند زمان ا
 هام ازیقه . شقیشد میشتر حرف احساس خشمم بین . اما با هر بار تکرار ایست برام مهم نیگه . اون دیستن

 بود .یشانیم پیشدت ضربان درد گرفته بود . احساس سرما کردم چشمم رو باز کردم دست سرد سوگند رو
 ورم کرده بود. از خودم متنفر شدم منیه که به خاطر گری چشمم به چهره نگران سوگند افتاد چشم هایوقت

ی براش بسازم اما چی سفر فراموش نشدنیه خواستم ی همه عذاب اون بودم . با خودم فکر کردم مینباعث ا
 در اومده بود که باعث شد اون بای چهره ام به چه شکلیدونم نمی بزنم . ولخند کردم لبی شد . سعیبشنس

 شونه اون گذاشتم . خوشحال بودم که اون کنارمی به من نگاه کنه . چشمم رو بستم و سرم رویشتری بینگران
ی کرد و دست من رو توی منو نوازش می به خواهر بزرگتر من شده بود . اروم موهایلبود . حال اون تبد

 بره و کم کم تمامین من و خشم من از بی سوگند باعث شد تمام فکر هایدستش گرفته بود . ارامش نوازش ها
وجودم رو ارامش پر کنه .

 سرم نشسته بود چشم هاش سرخ تر از قبل بود وی بودم . سوگند بالیمارستان بی چشمم رو باز کردم تووقتی
ی؟ شدیدار کردم از سر جام بلند شم . سوگند به سمت من اومد و گفت : بی بود . سعیس خیسصورتش خ
. دستی استراحت کناید من رو گرفت. گفت: تو بی کردم از سر جام بلند شم اما سوگند جلویدوباره سع

 پام داشتم . ملفه رو کنار زدم و بای توینیسوگند رو کنار زدم و گفتم: خوبم . و سر جام نشستم . احساس سنگ
 . گفتم : مگهینی بی گفت: مگه نمیه؟ چی برایگه دین : ایدم شدم . رو به سوگند کردم و پرسیرهتعجب به پام خ

ید بای چند روزیه تا ین همی . برای بهش فشار اوردیلی خینکه مثل ایپام شکسته که اتل گرفتن . گفت: نه ول
 اوردمی نمیاد. من اصل به ید به فکرم رسیزی رو کم داشتم . اما ناگهان چین. گفتم : فقط همیبا اتل راه بر

 من بستن . سوگند بای رو براین ای کیاد نمیادم همه اتفاق افتاده . رو به سوگند کردم و گفتم : من اصل ین ایک
 ازیی شده؟ صدایکنی؟چی میه . با تعجب به سوگند نگاه کردم و گفتم : چرا گرید حرف من بغضش ترکینا

 بشه . به سمتیدار داد بدون بوسه شاهزاده از خواب ناز بیت خفته رضایبایپشت سرم گفت: به به بالخره ز
 پاین. گفتم : فعل که با اید باری ازش می خستگو از سوگند نداشت یسارا برگشتم . چهره اون هم دسته کم

ین ای گفتم : تویکنی؟ فکر می گفت: تو چیکنه؟ میه ندارم . چرا سوگند داره گریلور از لنگ جان سیدسته کم
 منیر. گفت: اصل تقصی بزنیه و کنایه رو بدون تشبی حرفیه بار یه . اصل شد تو ی معما نگیشه نمیتموقع

 بس کن . من که گفتم بادمجون بم افت نداره . گفتم : چرا شما دوتایگه . تو هم دیدم میه روحهتاست که دارم ب
 ها حمله کردن . سارا گفت : حال که خودت شروعی شما فکر کردم زامبیدن. با دینمثل عروس مردگان شد

 چرت و پرت هاین : اتم بودم الن زبونم دراز بود . گفیده خوابینقدر . اگرمن هم مثل اصحاب کهف ایکرد
ی بود و سعیستاده شده. سارا کنار سوگند ای سرت اومده؟ گفتم : مگه چیی چه بلی گفت: اصل خبر داریه؟چ

 ساعت است که18 نگاه به اون ساعت روبرو بنداز. یهداشت اون رو اروم کنه . رو به من کرد و گفت : 
. بعد رو بهینطور ندارم . سارا گفت: من هم همی ساعت . من حال شوخ18 ؟ ی . گفتم : چی هوشی بیباتقر

 هم حالش خوبه . نگران نباش . من هم برم بهین بره . ای همه رو میل الن سیگهسوگند کرد و گفت: بسه د
 رفت . من همچنان با تعجب بهیرون حرف از اتاق بین کنه . با گفتن اینه مجسمه رو معاین ایاددکتر بگم ب

 داد . رو به سوگند کردم و گفتم : مگه النی رو نشون م8 ساعت عدد ی . عقربه هاردم کیساعت نگاه م
 . بهی از حال رفتین ماشی تویشب. سوگند که اروم تر شده بود گفت: نه الن شب است . تو دیستصبح ن

 . گفتم :یدم ترسیلی . خی دادی کردم جواب نمی هم صدات می . هر چیمارستان داخل بیمت اوردیهزار بدبخت
 کردم خنده امی خنده دار است. سعیکنی به من زد و گفت : مرض!فکر می مردم . ضربه محکمیفکر کرد

 کرد و گفت : به خاطرینت شد ؟ گفت: دکتر معای کنم و ادامه دادم :بعدش چی چندتا سرفه مخفیرو تو 
 وارد اتاقیگه نفر دیک. سارا با یشی کم استراحت بهتر میه با یم از حد است . گفت نگران نباشیش بیخستگ

 شد و سوالینه کار داره . دکتر بلفاصله مشغول معای تا بفهمم که اون فرد اونجا چیدشد . چند لحظه طول کش
 رو به کار بردم و گفتم : منیشگی همون جمله همیت کرد . جواب همه سوال هاش رو دادم و در نهایم

 تحتید . نه امشب هم بای که داشتی و تبیشب دیت: با توجه به اون وضعت تونم برم ؟ دکتر گفیخوبم . حال م
 نداشت و دکتر قبول نکرد که من رو مرخص کنه . و از اتاقی ایده فایچ من هی . اصرار هایمراقبت باش

ی حنایگه من که حالم خوبه. گفت: دی گفت. گفتم : ولی که چیدی رفت . سارا رو به من کرد و گفت: شنیرونب
ی کنم . گفتم : ولی حرفت رو باور نمیگه کردم . دیدا نداره . استاد چوپان دروغگو رو پی من رنگیش پتو

. بعد رو به سوگند کرد و گفت: زنگی بمونینجا امشب اید بد بایاباور کن من حالم خوبه. سارا گفت: خوب 
 پسرها . گفتم :یش ؟ گفت: نه . رفته پنیست ینجا ایم کی خونه. گفتم : مگه اقای دنبالت بریاد بیم کی زنم اقایم
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 شد . گفتم : چرا ؟ مگهی موند فاجعه می بمونه . سوگند گفت : اگر مینجا ایتی موقعین همچی کردم تویفکر م
 . بایمارستان اومد بی رفت خونه . همه خونه می نمیچاره نشده. اگر اون بی شده؟ سارا گفت : بگو چیزیچ

 زنگیست نی از ما خبرینن بی گذره و پسرها می می سه ساعتیه ی ادامه داد : وقتراتعجب نگاهش کردم . سا
ی راه می همگی وضع جنابعالیدن کنن و با شنی میدامون گردن و بالخره پی ها دنبال ما میمارستان زنن بیم

 شد . گفتم :یدا پینجا نفر ا3 ین سر وکله ای وقتیم کردیدا پی . حال فکر کن ما چه حالیمارستان بیانافتن و م
 رو پارک کرد وین سنگ تا ماشیونگ یچاره . بیونگ و هین و جونگ میو اومده بود؟ سوگند گفت: کیمگه ک

یی چه ماجرای مثل اوار سرشون خراب شد . سوگند ادامه داد : اگر بدونیم کیاومد بال مجبور شد برگرده . اقا
 از پرستار هایکی . سارا گفت : از بس تابلو است . یزه کل بخش رو به هم برین بود جونگ میکشد نزد

ین اینه بود ببینجا رفت . وگرنه الن کل ماکائو ایم دکش کردیم رو شناخت . شانس اوردین جونگ میباتقر
 مقر نگه شون داره .ی بره تا بتونه توینها هم مجبور شد با ایم کی. اقایه کیادتش که کل گروه اومدن عیدختر

 گفت خواب بوده . سارا بهیو خونه مونده بود . فکر کنم کیون همه اومده بودن . سوگند گفت: نه هپسگفتم : 
 مونه . سارا گفت :ی جا مین . گفتم : نه سوگند همی استراحت کنی برید بایگهسوگند نگاه کرد و گفت : تو د

 . پس همهی گی گله گرگها ول کنم . سارا گفت : راست مین اگر گوسفندم رو بیستم نیچرا؟ گفتم :چوپان خوب
 فکرش رو هم نکن .ی سارا گفت : حتی؟ . سوگند گفت : پس چیم مونی مینجا گفتم ای . گفتم : من کیم مونیم

 افتادم و خبر بهیر داشتم از اتاقم فرار کنم توسط پرستار گی که سعی ساعت بعد در حالیممن لبخند زدم . ن
 راننده فرستاد دنبال ما . مثلیه یم کی مرخص شدم . اقایمارستان خودم از بلیت با مسئویت و در نهایددکتر رس

 . معلومیزدن طول راه سارا و سوگند چرت می الن هم نتونسته بود اون گروه سرکش رو تنها بزاره. توینکها
 بود خنده دارده افتایین که پای باز و سرهایمه نی اونها با دهان های خسته هستن . چهره هر دوتایبود حساب
 که اون دوتا با تو هستن توی به اون دوتا نگاه کردم . احساس ارامش کردم . به خودم گفتم : تا زمانیبود . وقت
 شدم بهیاده پین و از ماشیدارکردم . دختر ها رو بیستاد مقر ای در ورودی جلوین . ماشی بشیم تسلیحق ندار

 زودتر از دخترین پام نداشتم بنابرای داده بودن احساس درد توهم بیمارستان بی که تویخاطر اون همه مسکن
 . پسرهایستادم اتفاق افتاده بود سر جام ای سالن اصلی که توی صحنه ایدنها وارد ساختمان شدم . اما با د

 و به سارا نگاه کردم کهیدم خسته بود . خندی اون سمت سالن خواب بودن . چهره هاشون حسابی مبل هایرو
 لحظه بهیک کرد . اما ی منظره نگاه مین که به زحمت باز نگه داشته بود به ایی بود و با چشم هایده رسازهت

یلم فی اورد و اون رویرون بیبش جی رو از تویش لبش نقش بست . گوشی روی شد و لبخندیره نقطه خیه
 و ناگهان بایستاد اون اروی شد و روبیک زوم کرد و به اون نزدین چهره جونگ می قرار داد و رویبردار
 هم بایه و به اطراف نگاه کرد . بقید مثل جن زده ها از سر جا ش پرین بلند گفت: بلند شو . جونگ میصدا

ینیم ببید بود . بای جالبیلی رو خاموش کرد و گفت : صحنه خی و گوشید شده بودن . سارا خندیدار صدا بینا
 بود ماجرا از چه قرار است رو به سارا کرد ویده تازه فهمه کین دارن. جونگ میطرفدارهات چه نظر

 که بلدی نکن . هرکاری . سارا گفت: کوتاهیرم خوب دارم که از تو متنفر باشم و انتقام بگیل دلیهگفت:حال 
ی توی نکنی زاریه . بعد گری گفت : باشه خودت خواستین مونم . جونگ می انجام بده . من هم منتظر میهست

ی منظره نگاه مین بودن . به ایدن تمام توجه ها به سمت اون دونفر بود که در حال خط نشون کشمدت ینا
 خوامی . می اروم باشی تونی . نمی سر و صدا کنیخوای می تا کین گفت : جونگ می . صدایخندیدمکردم و م

 به سمت صداین مونگ حرف رو زده . جین ای که چه کسینم نبود که برگردم و ببیازیبخوابم . اصل ن
ی بودم و داشتم به سمت اون نگاه میستاده چشمش به من افتاد که اونجا ایبرگشت تا جواب اون رو بده اما وقت

 اتلی فراموش کرد و با سرعت به سمت من اومد . به من نگاه کرد که با پایکردم نفر پشت سر من رو به کل
 رو توی. گفتم : اگر کشتی کم داری طوطیه چشم بند و یه فقط بازش شد و گفت: یشش بودم . نیستادهگرفته ا

. سارا گفت : بهتر استید خنین. جونگ می بدی دکل نگهبانی فرستدم بالی تو رو می ولیست نی حرفیاریب
 ویستاد من ای با سرعت خودش رو به من رسوند روبرویونگ کنه . هی سلح هم حمل میه حال یمراقب باش

یو کی؟ استراحت کنی خوای ؟ میستی گرسنه نی؟ خوردیزی چی؟ نداریجه ؟ سرگی بهتره؟گفت: حالت خوب
 همه سوال بپرس . گفتم :ین بعد اینه . اروم باش . بزار اول بشی زنیبهش نگاه کرد و گفت: چقدر حرف م

اومدیم گفت: ما ین . گفتم : الن حالم خوبه . جونگ می شدیهوش بیدیم سنگ گفت:شنیونگحالم خوبه . 
 شده بود . سارا گفت: فقطیره جمله به ساراخین . با گفتن اینیم تو رو ببیایم نفر راهمون نداد بیه ی ولیمارستانب

 منبعید نفعش است. به هر حال بایشتراز سودش بیدم . دیزه رو به هم بریمارستان بود تا کل بیحضور تو کاف
 اماده شده بود تا جواب سارا رو کف دستشین مونگ کردم . جی و سر و صدا رو از اونجا دور میشلوغ

 همونطور کهین ؟ جونگ میدین خوابینجا : چرا ایدم پرسین همی موضوع رو عوض کنم برایدمبزاره . بهتر د
 گفت: تازه بهیو. کین داشتی . گفتم : پس روز سختیم شدیهوش بیبا گفت: خواب که نه تقریکردبه سارا نگاه م

 اضافه کرد. گفتم : من واقعا متاسفم . باعث دردسر شدم . جونگید رو هم بایشب دی خوابی و بی نگرانینهاا
 .ی سفر قبلین همی گفت : توین جونگ می؟ ؟ مثل کی . سارا گفت : چی باعث دردسریشه گفت : تو همینم
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 بار هم به داد تویه ادامه نداد و گفت: یگه بار هم … اما سارا دیه بار هم گم شد و یه شد . یضاونجا هم مر
 خواستی شما بود . سارا میر گفت : اون هم تقصین. جونگ می مردی می داشتی که از بس خورده بودیدرس

 افتادهیر دوتا ادامه بدن تا صبح همون جا گین اگر بخوام بذارم ایدم بده . دین به جونگ میجواب دندان شکن
ی گفت : ولین . جونگ مین بخوابین . به خاطر من نتونستسفم متایشب گفتم : من به خاطر دین همی . برایمبود
 گفت : مگهین خوام بخوابم . جونگ می . من مین ساکت باشیتوین گفت : نمیون . هید خوب خوابیلی نفر خیه
 بارین ایگه جواب نداد و به سمت اتاقش برگشت . دیون. هیدی. تو که تا صبح راحت خوابیدی کم خوابیشبد

 . در عوض تمام توجه من بهیشم نمیم تسلی راحتین نبودم . من به خاطر سارا و سوگند به اناراحت یا یعصبان
 به سمت منیو زد . کیو به کی سنگ با ارنج اروم ضربه ایونگ شده بود یره بود که به سمت مقابلش خیوک

 کنارم نگاه کردم .ندلی کنم . با سر به کنار من اشاره کرد . به صی من دارم نگاهش مید دیبرگشت و وقت
 بود خواب بود .یخته افتاده بود و موهاش دو طرف صورتش ریین نشسته بود و سرش پای صندلیسوگند رو

 تر اوردم و گفتم : در هریین صدام رو پاین همی اونجا نمونم . برایشتر گرفتم بیم صحنه تصمین ایدنبا د
 بلند گفت: باشه . قبولی سوگند نشده بود با صداتوجه که مین متاسفم . . جونگ میشبصورت من به خاطر د

 . بهی رو کردی کمک سفر قبلی هر وقت تو تلفی. سارا گفت: حتما . ولی جبران وقت داریاست هنوز برا
 خواستی مین همی هنوز هم متوجه سوگند نبود براینسمت سارا برگشتم و به سوگند اشاره کردم . جونگ م

 گذاشت و کشون کشون اون رو به سمت اتاق بردین دهان جونگ می دستش رو روکیوجواب سارا رو بده که 
 سنگ به سمت من برگشت ویونگ پشت سرشون راه افتاد . یخندید که به اون دوتا می هم در حالیونگ. ه

 دونم .ی از همه نگران بود . گفتم : میشتر بیشب نداره . دی ناراحت نباش. منظورینگفت: از دست جونگ م
 خوادی بره . خوب مثل می سر به سر گذاشتن ها لذت مین سنگ گفت: اون از ایونگاصل ناراحت نشدم . 

 سنگ گفت : فکریونگ است . ی دونم پسر خوبی رو شاد کنه . گفتم : من اخلق اون دستم اومده . میطمح
 گفت: فرار؟! گفتم : بعداسنگ یونگ فرار کردم . ی. گفتم :اره ولی بمونیمارستان قرار امشب هم بیکردمم

 خواب بود و گفت : اره .ی صندلی به سوگند انداخت که هنوز روی سنگ نگاهیونگ کنم . ی میفبرات تعر
 . گفتم:یدارم صدام بزن . من بی لزم داشتیزی . اگر چین خسته باشید . باین استراحت کنینباشه بعدا بگو . بر

 گفت: حق با اونید خنی که می در حالیونسنگ من حالم خوبه. چون . ی بخوابی بهتر است بریباشه . ول
 گم . بعد هم به سمت اتاقش رفت . به سمت سوگند برگشتم وی گفت : من هم بعدا می؟بود . گفتم : با چه کس

 شد .یره سر جات بخواب . به زحمت چشم هاشو باز کرد . و به من خیماروم صداش زدم و گفتم : بلند شو بر
ی اتفاق مین خورد . هر بار که ایچ پاش پیا خورد یوار ده بار به دید از سر جاش بلند شد . تا به اتاق رسهمبعد 

ید به اتاق رسینکه سوگند خسته تر از اون بود که جواب سارا رو بده . به محض ای . ولید خندیافتاد سارا م
 خسته بود کنار منینکه شد . سارا با ایده می ارامش شنی نفس های صدایقه تخت ولو شد و بعد از چند دقیرو

ی خوای . گفت : نمیم رو جمع کنیلمون الن وساید دونم . بای . گفتم : میگردیمنشست و گفت : فردا برم
یچ. گفتم :من از اول هم هی داری فرصتیچ هیگه دیم گفت: اگر بری؟ گفتم : راجب چی؟راجبش حرف بزن

 حرف من دست هاشو به من زد و گفت : فردا روزین . سارا با اداره نداشتم . اون ارزشش رو نیفرصت
 شد. گفتم : سر و صدا نکن .یل مشغول جمع کردن وسایاد زی است . بعد هم بلند شد و با سر و صدایازاد

ه نگاه بیه . با یشه نمیدار . سارا گفت : اگر الن بمب اتم هم کنار گوش سوگند منفجر بشه بیشه میدارسوگند ب
 جمع شد . سارا تا سرش به بالشتیل دردسر و سر و صدا وسای حق با سارا است . بالخره با کلیدمسوگند فهم

 که کردم خوابمی از هوش رفت. از سر جام بلند شدم و چراغ رو خاموش کردم . اما هر کاری از خستگیدرس
 سرد بود وی سمت باغ رفتم . هوا کمبه اومدم و یرون سر و صدا از اتاق بینبرد . از سر جام بلند شدم و ب

 بهار روی بود اما اصل بوین روز ششم فروردینکه . با ایدم کشیق علف ها شبنم نشسته بود . نفس عمیرو
 احساسی فکر خندام گرفت . کمین است. با ایران بهار فقط مال اید. با خودم گفتم : شای کردیاحساس نم

 و هر چندیدم چرخی باغ می به اتاقم برگردم . توی زودین خواستم به امی مهم نبود. . نی . ولیکردمسرما م
ی . برایارم که سرم اومده بود جرات نداشتم به پام فشار بیی دادم . با اون بلی بار به پام استراحت میک یقهدق

حتما نبود . فکر کردم یزی رو پشت سرم احساس کردم . برگشتم و نگاه کردم . اما چی لحظه حرکتیک
ی . به سمت صدا برگشتم که فقط چند قدم با من فاصله داشت . سعیدم صدا شنیه بار ین شدم . اما ایالتیخ

ی و به سرعتم اضافه کردم . ولیدم ترسیلی نداشت . خی ایده فای ولیه بدم چیص تشخیکی تاریکردم از تو
 دو قدم به عقب برداشتم و به اونوداگاه . نا خیچید من پی بود لحظه اخر جلویشتر سرعتش از من بیهاون سا

ی منو حدس بزنه . اون با چشم های داشت حرکت بعدی شدم که با چشم هاش به من زل زده بود و سعیرهخ
 . دستم رو جلویشد میکتر رفتم به من نزدی که من عقب می به من زل زده بود و با هر قدمیگرد و قهوه ا

ین رسم . اما حرف من به گوشش نرفت و ای جلو به حسابت میای بیگه ددم قیه . اگر یاگرفتم و گفتم :جلو ن
 حرکت منین اینکه کردم با حرکت دستم اون رو از خودم دور نگه دارم اما مثل ای هم کار ساز نبود سعیدتهد

 .یدم ترسی برداشتن بود . حسابیز اورده بود . و اماده خیرون کرده بود چون زبانش رو هم بیاون رو عصب
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 برداشت و منیز نداشتم . اون سگ به سمت من خی راه فراریچ از سگ وحشت داشتم الن هم هیشهمن هم
ی هایت موقعی توی عادت داریشه از پشت سرم گفت: تو همیی زدم . صدایغچشمم رو بستم با تمام توان ج

 بود و اونیستاده به پشت سر من ایون . چشمم رو باز کردم . هیی. چقدر هم پر سر و صدای کنیر گیبعج
 اونها فاصله گرفتم .ی . چند قدم از هردویداد . و دمش رو تکان میکرد میز جست و خیون هیسگ هم کنار پا

ی خواستی می که انجام دادی لبش بود . رو به من کرد و گفت: فکر کرده با اون حرکاتی روی لبخندیونه
 برداشت و اون رو با قدرت تمام پرت کرد .ین زمی چوب از رویکه تیه. بعد هم دول شد و ی کنیباهاش باز

 نزدم و راهم روی رفت که اون چوب پرت شده بود . حرفی صحنه با سرعت به سمتین ایدناون سگ هم با د
 گفت : مودبانهیون دادم تا اون سگ برنگشته محل جرم رو ترک کنم . هیح گرفتم ترجیشبه سمت سالن در پ

ی توینکه هم نزدم . بدون ای حرفی. به پشت سرم نگاه نکردم حتی تشکر کنی مواقع این همچی بود که توینا
 همه ادمین این شانس چرا بین بودم . لعنت به ای بدم به راهم ادامه دادم . از دست خودم عصبانییریسرعتم تغ

 رو زدم و به سمت اتاقها حرف ین اومدم . با خودم ایرون اتاق بی باشه . اصل چرا از توینجا اید بایکی ینا
 همچنان با اونیونبرگشتم . سارا و سوگند همچنان خواب بودن . به سمت پنجره رفتم و به باغ نگاه کردم . ه

 سالن برگشت . امای بار اخر چوب رو محکمتر پرت کرد و به سمت در ورودی بود . برایسگ مشغول باز
 باشه . ارومیده . و دعا کردم که من رو ندیدم رو عقب کشودملحظه اخر به پنجره اتاق نگاه کرد . به سرعت خ

یین از اون پایی . پنجره رو باز کردم . صدایست اونجا نیگه دیون هیدم دی . وقتیدماز پشت پنجره سرک کش
 نگاهیین اوردم و به پایرون. سرم رو بیر پنجره رو ببند . شب بخیگفت : ممکنه سردت بشه . هنوز خوب نشد

 زد و دست تکون داد ورفت . سر جامی لبخندید من رو دی بود . وقتیستاده ای کنار در ورودیونکردم . ه
 اوردم . نه به اون بر خورد کهی سر در نمیون شده بودم. از رفتار هیج گی . حسابیدمبرگشتم و دراز کش
یر است که توش گی دارده خنیت و نه به الن . به خودم گفتم حتما به خاطر موقعید دیاصل من رو هم نم

 مطمئنیز چیه اون صحنه دوباره اعصابم خورد شد . و به خودم لعنت فرستادم . اما از ی اوریادکردم . با 
 روی کردم اتفاقی فردا دوباره همون رفتار خشک و سرد خواهد بود . سعیون بود که رفتار هینشدم اون هم ا

که افتاده بود فراموش کنم و بخوابم
 چشمم گرفتم و ازی چشمم زد . دستم رو جلوی سوگند و سارا چشمم رو باز کردم . نور توی سر و صدااز

 تخت رفته بود .یر چشمم گرفتم و به سارا و سوگند نگاه کردم . سوگند زیسر جام بلند شدم . دستم رو بال
 مونده .یگه خورده دیه . یگه دذره یه: یگفت و مدام میکرد تخت نگاه میر نشسته بود به زین زمیسارا هم رو

 . سارا سرش رو بال اورد و به من نگاهین راه انداختیشی چه خبر است. دوباره چه نمایگفتم : اول صبح
ی: چید ناله سوگند هم بلند شد . سارا دوباره دول شدو پرسی شد و پشت سر اون صدایده شنی بلندیکرد . صدا

 تخت .یر . سارا هم رفت زیگه جلوتر دیاد شدم . خوب با دست بزن بی سوگند گفت: ضربه مغزی؟شد؟ خوب
یر نداشت . به سارا که هنوز زی ایده فای هستن . ولی تخت دنبال چیراز جام بلند شدم تا بفهمم اون دوتا ز

 تا باد به من داده بویروز که دکتر دیی سوگند با عصای ؟ اما وقتین گردی می دنبال چیرتخت بود گفتم : اون ز
 صورتش پخش شده بود وی اومد . جواب سوالم رو گرفتم . سوگند موهاش تویروناتل ازش استفاده کنم . ب

 پرنده ش شدهی با جاروی جادوگر یه که دستش بود شبیی موهاش پف کرده بود و با اون عصایقسمت بال
 .یچی کرد؟ سوگند گفت: هی کار می چیر اون زین دست سوگند نگاه کردم و گفتم : ایبود . با تعجب به عصا

ی اومد ولیرون که کفش بیارم بیرون سلح تو کفشم رو بین کردم با ای . سعیرمن کفشم رفته بود اون ز
 داد عصا رو به دست من داد و گفت: لطفای که سرش رو ماساژ می جا موند . سوگند در حالی جنابعالیعصا

 فکرین . اید شود . سارا به سمت سوگند برگشت و گفت: ببخشه از دسترس اطفال دور نگه داشتیسروش بنو
 جا بزار. . گفتم : دوباره شروع شد.یر نگفتم که عصا رو اون زی بود نابغه. سوگند گفت: فکر من بود ولیک

 بمونه . من که ازشیر عصا رو بزار همون زین . اصل ایدین میراونها هم که نباشن .شما دوتا به خودتون گ
 که خوابیشب کنم . هردوشون ساکت شدن و به من نگاه کردن. رو به سوگند کردم و گفتم : دی نمادهاستف
. سوگند به سمتی جا نذاشته باشیزی چک کن چیاط احتی برای . ولیم تو رو هم جمع کردیل وسایبود
 .یم اومدیین ها پاله از پیلمون ساعت بعد با وسایم رفت . من هم رفتم تا دست و صورتم رو بشورم . نیلشوسا
 گذاشتن و به اونین زمی رو رویل چمدان و ساک روبرو شدم .سارا و سوگند وسای با کلیدم به سالن رسیوقت

ین خنده جونگ می دارن؟ صدای چه خبر است؟ اسباب کشینجاهمه ساک و چمدان نگاه کردن . سارا گفت: ا
ین بودن . جونگ میستاده . پسرها هم کنارش انبود تنها ینبلند شد . سارا به سمت صدا برگشت . جونگ م

یم کی . اقاین بود انداخت و گفت: خوبه . پس شما هم اماده شدین زمی ما روی که کنار پایلی به وساینگاه
 گفت : مگهین جونگ مین؟ داری به چمدانها کرد و گفت: اسباب کشی داره . سارا اشاره ایعجب سرعت عمل

 گفت:یونگ. هیدن رسید ادامه داد: پس گروه جدیونگ . رو به هیدم گفت : از تو نپرسم. سارا با اخینی بینم
 ما ماست . سوگند گفت: پسیل وساین ای گفت: ولیو. کیگه ها دیل وساینکدوم گروه؟ سوگند گفت: صاحب هم

 گفت: کره . سارایونگ ؟ کجا؟؟؟ هی کره. سارا گفت : چیگردیم برمیم گفت : چون داریونگ . هینجاستچرا ا
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 به شما نگفته؟یم کی . مگه اقایگریدم سنگ گفت: اره ما هم برمیونگ کره؟ ینگفت: مگه شما هم قراراست بر
یل خوش گذشت. بعد هم وسایلی . خیم خوشحال شدیدنتون ما هم روشن شد . از دیف تکلیسارا گفت : نه . ول

ین سارا گفت: فرودگاه . حال که شما هم داریری؟ می گفت: کجا داریونگرو برداشت و به سمت در رفت. ه
ی گفت: ولیونگ. هین به کارهاتون برسین . بریم شی مزاحمتون نمیگه . دین کار داری حتما کلیردینبرمگ

 گفت : واقعاین . جونگ مین زدم . خوب برگردی . سارا گفت : مگه من حرفیمقرار است ما همه با هم برگرد
 بودین و گفت: منظورش اید خندین نگاه کرد. جونگ مین ؟ سارا به جونگ مود بی چیونگ منظور هیدینفهم

 که همه با همی چیعنی نگاه کرد . سوگند گفت : ین . سارا با تعجب به جونگ میگردینکه شما هم با ما برم
یزی چیم کی گفت : پس معلوم شد اقاین جونگ می؟ گفتم : از چین؟ گفت : مگه خبر نداریونگ هیگردیم؟برم
 رو جمعیلتون پس چرا وساین نگفته . اما بعد ناگهان به سمت سارا برگشت و گفت: اگر خبر نداشتینهابه ا
ین از ما جواب حرف جونگ میچکدوم اجازه نداد تا هیم کی اقای . صداین کردی فرار مین نکنه داشتین؟کرد

 .ین و گفت : خوبه .شما هم اماده هسترد به ما کی گفت: خوب . همه جمع هستن . بعد نگاهیم کیرو بده . اقا
 کار ضبطینکه . اول ایل کره . به دو دلیگردیم دم . ما هم برمی میح هستن . برنامه رو توضینجاحال که همه ا

5 ی برنامه تور شما فقط براینکه کره است . دوم ای بچه ها توی ماکائو تمام شد و ادامه برنامه هایاهنگ تو
 نگاه کرد .یم کی از دستش افتاد و به اقایل کره . سارا وساین برگردید و الن هم باوده ماکائو بیروز تو

 . برنامه شما هم با ماین شما با ما هستی گفت : تا وقتیم کی برنامه ما با شما فرق داره . اقایسوگند گفت : ول
 است؟ین شما همیل گفت : وساو سارا افتاده بود انداخت ی که کنار پایلی به وسای است . بعد هم نگاهیکی

یونگ رو به ین رفت . جونگ میرون از طرف ما با شه دوباره از سالن بی منتظر جوابینکهخوبه . بدون ا
 همه لباس باین . ایست نصف مال تو هم نیلشون وسای ها دختر هستن ولینسنگ کرد و گفت: خجالت بکش . ا

 از تو نظر نخواست . سارا به سمتی کسی ساکت باشت سنگ گفت:تو بهتر اسیونگ. ی که چیخودت اورد
ینمن برگشت و به من نگاه کرد . از چهره اش مشخص بود کامل شوکه شده . سوگند هم هاج و واج به ا

یشه همیم کی لبش بود گفت: اقای روی ایروزمندانه که لبخند پی درحالین شده بود . جونگ میره خیتوضع
 که ازی . بعد در حالی کردم اروم بگم تا ذوق زده نشی . من سعیده ماینجوری خوب رو یعادت داره خبر ها

. سارا فقط همونجای گم به جهنم خوش اومدی باز هم می شد گفت : من قبل هم گفتم . ولیکنار سوگند رد م
ین اتفاق افتاده بود. تا همیع سریلی خیز بگم . همه چی چید دونستم بای کرد . نمی بود و به من نگاه میستادها

 بود .یخته به هم ریز الن همه چی ولیم برنامه باشین ای تویست لزم نیگه که دیم خوشحال بودیش پیقهچند دق
 . گفتم : منیریم مینجا . ما از این دور روز است . شما گفتی فقط براینسارا به سمت ما اومد و گفت: شما گفت

 . بعد همیکنم تحمل نمیگه ها برگردم . دین : من محال است با ات چه خبر است . سارا گفینجا ایدونماصل نم
 رفت . رو به سوگند کردم و گفتم : برو دنبالش تا دوباره شر راه ننداخته . سوگند به سرعتیروناز سالن ب

 باشه. . رو بهیدنی دید برسه. باین و گفت: فکر کنم رفت به حساب جونگ مید خندیودنبال سارا رفت . ک
 باشه . فکریدنی دید بای صحنه مبارزه این سنگ گفت: همچیونگ ؟ یای سنگ کرد و گفت: تو هم میونگ

 سارای سنگ گفت : من رویونگ . یدم شرط ببنیا گفت : بیو برسه؟ کین دوباره به حساب جونگ میکنیم
 گفت : باشه .یو بندم . کیشرط م

 داد و هوار سارا از باغی نگذشته بود که صدایقه رفتن . چند دقیرون به سمت در رفتن و از سالن بهردو
 بهی راه افتادم . وقتی راه افتاده . به سمت در خروجیی چه غوغایرون تونستم حدس بزنم اون بی شد . میدهشن

ین طرف مقالبش جونگ می زد . ولی مد بود بلند دایستاده روبرو شدم . سارا ای با منظره جالبیدمباغ رس
ین گفت : برنامه همیم کی است . اقای اون دونفر کامل جدین بود . معلوم بود بحث بیم کینبود . بلکه اقا

 رویمه هزار دلر جر100 شما اون ینکه . مگر ایکنه نمییری برنامه تغی ولیناست . متاسفم که ناراحت شد
 حرفها بدهکار نبود گفت:ین سارا اصل گوشش به ا0 ین بشین سوار ماشست . الن هم بهتر اینپرداخت کن

 بهیم کی . اقایم برنامه باشین ای تویم خواستی. اما از اول هم نمین بودیده نقشه رو کشین ایزیشما با برنامه ر
ین بدیح دوستتون توضی کردم و گفت: شما برای بودم و به اون دونفر نگاه میستادهمن نگاه کرد که اونجا ا

 صبرکن . دست سارا رویری؟ رفت . سارا گفت: کجا میگه رو درک کردن . بعد هم به سمت دیت موقعیدشا
یگه میگه؟ می چینی بی و گفتم : اروم باش . چه خبر است . سارا گفت: نمیدممحکم گرفتم و به سمت خودم کش

 ها رو تحمل کنم .ین ایخت رید سفر باین تا اخر ایدبا
 اونیدونی . نمیسازی دلقک میه از خودت ی. فقط داری رو حل کنیت وضعین ایتونی : با سر و صدا نمگفتم

ی سرگرمیله وسیه هم داره به تو به چشم ین جونگ می . حتیبستن تو داشتن شرط می کار هاینداخل سر ا
 ادامه بده . سارای جوک بسازیه از خودت ی خوای خنده . حال اگر می الن هم داره بهت مین . همیکنهنگاه م

 کرد . سارا خودش رو جمعی باز به سارا نگاه میش بود و با نیستاده ما ای نگاه کرد که چند قدمینبه جونگ م
 بودن . سرم رو تکونیدن سنگ کردم که درحال خندیونگ یو به کیو جور کرد و به سالن برگشت . نگاه

 برخوردم .یون به هی سوگند کجا رفته . دنبال سارا رفتم کنار در ورودین ایستدادم . با خودم گفتم : معلوم ن
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 که اونیارم به روم بینکه بدون این همی . برایده که من رو دیاره خودش نیتوقع داشتم دوباره اصل به رو
 . دوباره جهتم رو عوض کردم . اما بازیستاد من ای داد و جلویر مسییر تغیون به راهم ادامه دادم . هیدیمرو د
یون خوام رد بشم . هی کنار . مین بریشه به اون نگاه کنم گفتم : مینکه من رو گرفت . بدون ای جلویونهم ه

 . تو چطوریره بگیم تصمیتونه تنها باشه . راحت تر می وقتیدم اما فهمیست دوست من نینکهگفت : با ا
 کرد .ی افتاد که با لبخند به من نگاه میون به هشمم چی سرم رو بال اوردم تا جوابش رو بدم اما وقتیدونی؟نم

 سرشیون کردم . هی رو احساس میون نگاه هینی انداختم اما هنوز سنگیین بزنم . سرم رو پاینتونستم حرف
 ؟ سرم رویدی راحت خوابیشب صورت من قرار گرفت . و گفت : دی تر اورد صورتش روبرویکرو نزد

 کرده از خجالت سرخ شدم و بهیک به من نزدینقدر افتاد که صورتش رو اهیون چشمم به یبال ارودم و وقت
 نشستهی صندلی . سوگند رویشنیدم رو از پشت سرم میون خنده هی صدایسرعت به سمت باغ برگشتم . ول

 سریتونستم گوشم بود . نمی تویون خنده هی هنوز صدایبود و به فکر فرو رفته بود . کنار سوگند نشستم ول
 سوگند منو به خودم اورد . به سوگند نگاه کردم . گفت:ی بود ؟ صدایدی جدی چه بازیگه دین . ایارم بدر

 ؟ گفت : حواست کجاست؟ گفتم : به سارا . گفت : حق داره . راستش قبلی گفتم : گفتم :چی چیدیاصل فهم
 کاسهیم نیر زی کاسه ایه کنم ی مباور اتفاقات کم کم دارم ین با ای سخت گرفته . ولیادی سارا زیکردمفکر م

 مثل مایی برنامه هاشو با طرفدارهاینها گروه معروف مثل ایه وقت یچ گفت :هی؟ چیعنیاست . گفتم : 
 . سوگند به من نگاه کرد و گفت:. منیم با اونها هماهنگ شید گفت ما بایم کی اقای. گفتم : ولیکنههماهنگ نم

ی ساده نبودینقدر زد تو که این که جونگ می بو داره . به خصوص با حرفیه قضین کنم . ای فکر نمینطورا
 اسمیتانیک پرسه تای گم تازه می می. گفتم : کدوم حرف؟ گفت : از اون موقع تا حال دارم چیدیچطور نفهم
 بد روشثر که ای . اون کسیر تو هم اثر بد گذاشته . گفت : نه خی سارا روینم بی پسره؟ گفتم : میادختر بود 
 کدوم حرفی گی . گفتم : حال می حواس پرت شدینقدر سرت اومده که ایی چه بلیدونم . که نمییگذاشتن تو

 بود ویستاده سنگ ایونگ و یو نگاه کرد که کنار کین . بعد به جونگ می. گفت: همون به جهنم خوش اومدیانه
ی رو برایز کرد گفت: شما همه چی کردن . سوگند همونطور که به اون جمع سه نفره نگاه میبا هم پچ پچ م

ی سفر قبلی سوگند گفت : توی؟ کردم خودم رو اروم نشون بدم و گفتم : در مورد چی سعین؟ کردیفمن تعر
 رویز گفتم : نه . ما همه چیرن؟ بخوان انتقام بگینها که این کردی اتفاق افتاده که من خبر ندارم ؟ کاریزیچ

 نزد . گفتم : فکر کنم الن بهتر باشه برم سراغ سارا .یم . سوگند به من نگاه کرد و حرفی کردیف تو تعریبرا
 اون اطراف نبود .یون بود که هی شکرش باقی سالن رفتم . جایبعد هم از سر جام بلند شدم به سمت در ورود

 نشسته بود و سرشتخت ی . بلفاصله به سمت اتاق رفتم و وارد اتاق شدم . سارا رویره من رو بگیتا جلو
 کلهین همچیشه که نشسته بود گفت: باورم نمی دوتا دستاش گرفته بود . کنارش نشستم . همنطورینرو ب
 گفتم : فکریرسه؟ به نظرت نمی دونم . تو راهی گفتم :نمی؟ کارکنی چی خوای سرم رفته. گفتم : حال میگشاد

 چطور؟ سارایم ؟ گفتم :چک بدیم کار کنید کنن ؟ گفت : به نظرت چند سال بای می برامون قسط بندیکنیم
 .یم و تحمل کنیم ادامه بدیت وضعین به اینکه .نه؟ گفتم : جز ایم نداری راهینکه زد و گفت: مثل ایلبخند تلخ
ی برای تونستم کاری کردم می . ارزو مینی فقط سکوت بود . چه سکوت سنگیقه نزد . چند دقیسارا حرف

 است؟ به چهره سارا نگاه کردم . سرش رو بال ارود بهی جهنم چه شکلی دونی . سارا گفت: ممسارا انجام بد
 صورتش شکل گرفته بود . گفتم :منظورتی روی چشم هاش بود و لبخند ی تویبیمن نگاه کرد. برق عج

 منتظرینکه باغ است. سارا بدون ای از سرجاش بلند شد و گفت: سوگند کجاست؟ گفتم :فکر کنم هنوز تویه؟چ
 افته . منظوری داره می فکر کردم چه اتفاقین همون جا نشستم و به ایقه رفت . چند دقیرونمن بمونه از اتاق ب

 اومدم تا از خودشون بپرسم دوبارهیین . به ناچار از پله ها پایدم نرسیی بود؟ اما به جای حرف چینسارا از ا
 هندزیشه بود که مثل همیستاده ایون اومدم اما کنار پله اخر هیین دارن . با سرعت از پله ها پایچه نقشه ا

 . تازه داشت خوشیاین اگر شما با ما نیشه میف گفت: حیون کردم . هیشتر گوشش بود . سرعتم رو بی تویفر
 به فکر سارا وینقدر کرده بودم . جوابش رو ندادم و به سمت باغ رفتم . ایدا پی سرگرمیه گذشت . من یم

ی کار رو مین . اگر ایکردم بهتر بود فکر مید فکر هم نکردم . شایون حرف هین به ای بودم که حتندسوگ
 اون لحظه تمام فکر من به اون دونفر وی . اما تویرم رو بگی از اتفاقات بعدیلی خی تونستم جلویکردم م

 که بهیدن اومدن . تا من رو دی به نظر می جدیلی بود . هردو خیستاده بود . سارا کنار سوگند ایدشوننقشه جد
 ؟ هر دو سکوت کرده بودن . گفتم : دوبارهین زدی حرف می رم ساکت شدن . گفتم : راجب چیسمتشون م
 الن کار مون بهیم چطور نقشه بکشیم اگر بلد بودیستیم سارا گفت : ما که نقشه کش نیدین؟ کشیچه نقشه ا

 کنن .ی هم نقشه شون رو عملی نقشه بکشن و چطوری هستن چطورلد اونها بینکه مثل ای. ولید کشی نمینجاا
 کهیی سارا گفت : از اونجای؟ چیعنی ؟ سوگند گفت : یچی . گفتم :هیچی گفت: هیکنی؟ کار میگفتم : حال چ

یدم سارا گفت : فهمی؟ همه سر و صدا چین . سوگند گفت: پس ایم با برنامه هماهنگ شیم مجبوریم نداریراه
 شد که به سمت مایدا پیم کی دلقک بسازم . سرو کله اقایه از خودم ید نفر نبایه نداره . تازه به قول ی ایدهکه فا

 رو به من کرد و گفت: دوستتونیم کی اومد . سارا راهش رو گرفت و به داخل ساختمان برگشت . اقایم
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یشه کرد . سوگند گفت: می رو دنبال مرا سایر با چشم هاش مسیم کی . اقایستهنوز ناراحته؟ گفتم : فقط اون ن
 به سمت سوگندیم کی سوال اقاین ؟ با ایم باهاش هماهنگ شید مونده که ما بای ایگه چه برنامه دینبگ

 کرد . سوگند گفت: لزمی فقط به سوگند نگاه میم کی شده بود. اقایره خیم کی به اقایدتبرگشت . سوگند با جد
 گفت: هنوز برنامهیم کی . سوگند گفت : خوب من منتظرم . اقایر گفت:خیم کاقایاست سوالم رو تکرار کنم ؟ 

 گروه معروف گروه شما از برنامهیه ین بگین خوای شما میعنی زد و گفت : ی خندیش . سوگند نیم نداریا
 مشخصا گفت: نه برنامه اونها معلوم است. سوگند گفت: پس برنامه میم کی خبر است؟ اقای اش بیندههفته ا

ی. گفتم : ولین کنی است که شما اصل به برنامه ها عمل نمین گفت : به خاطر ایم کی درست گفتم ؟ اقایستن
 به منیم کی . اقایاد سرمون بیی قرار است چه بلینده هفته ایک ین ای تویم بدونیم همه ما هم حق دارینبا ا

 دونم اصل بهش نگاه همی دم . هرچند می خلصه به شما میه یننگاه کرد و گفت : باشه حال که اصرار دار
 شد .یر دین . بعد هم رو به پسرها داد زد . زود باشین بشین . اما الن بهتر است زودتر سوار ماشین کنینم

ی و ما هم اگر میست دست اون نی رو با نگاه دنبال کرد و گفت: معلوم است که برنامه ایم کی اقایرسوگند مس
 دونستم حق با سوگندی . . میم بپرسیون از خود اقایم مستقید بایفته برامون بی قرار است چه اتفاقیم بدونیمخوا

 باره به سارا نگه .ین در ایزی از اون ناراحت نکنم به سوگند گفتم چیشتر سارا رو بینکه ایاست . اما برا
ی . نمیم شدین و بحث سوار ماشدرگیری ی خبر داره . بالخره بعد از کلیزهرچند مطمئن بودم سارا از همه چ

 که بود نحوه نشستن و انتخابی واقعا عادت داشتن . اما هر چیا نشستن ی میب ترتیندونم پسر ها عمدا به ا
 گفتیم کی موضوع توجه کنه . اقاین بود . سارا ناراحت تر از اون بود که اصل به ایلند هاشون مثل تایصندل

 گفت : توین من گرسنه ام . جونگ می گفت : ولیو . کیم خوری میزی چیه یم برساه به فرودگینکه: به محض ا
 من همینم بی کنم می شکمش گذاشت و گفت : حال که فکر می بعد دستش رو روی . ولی گرسنه ایشهکه هم

 بهکه به راننده گفت . به سارا نگاه کردم یزی چیم کی غر غر همه پسرها بلند شد . اقایگرسنه ام . صدا
 نداشت . بهی توجهین هم کوچکتری پشتی به مزاحم صندلی هم بود . حتی شده بود و اخم هاش تویره خیرونب

 . به سارایچید اتوبوس پی سارا توی زنگ گوشیسوگند نگاه کردم . سوگند شونه هاشو بال انداخت . صدا
ینقدر گفت : ولش کن ایدی؟ کرد . گفتم : چرا جواب نمی نگاه می به صفحه گوشیتنگاه کردم که با عصبان

 است؟ی کاظمی . با تعجب گفتم : باز هم اقایشگی گفت: همون مزاحم همیه؟. گفتم :مگه کیرهزنگ بزنه که بم
 رو کمیکی ین زنگ بزنه که خفه شه . فقط همینقدر انداخت و گفت : بزار ای صندلی رو رویسارا گوش

یگه به حرف سوگند نکرد . تلفن سارا چند بار دی . سارا توجهکوت سیداشتم . سوگند گفت: لاقل بزارش رو
 سوژهین به اون نداشت . اخر سر هم تلفن رو خاموش کرد . جونگ میهم زنگ خورد . اما سارا اصل توجه

 کرد تا به موقع ازش سود ببره .ی هر لحظه رو ثبت می اورد ولی کرده بود که ازش سر در نمیدا پیتازه ا
 بود که سارا جوابی فکر بودن که پشت خط چه کسین ای کردن و توی تنها نبود همه به سارا نگاه مونالبته ا

ی تازه بخوره . برای هواید شد . سارا گفت بایاده پین از ماشیم کی . اقایستاد رو کنار زد و ایننداد. راننده ماش
 به اونی سارا رو برداشت و نگاهشی از فرصت استفاده کرد و گوین شد . جونگ میاده پین از ماشینهم

 نفر.یه سارا گذاشتم و گفتم : ی صندلی رو از دستش گرفتم و روی بود که زنگ زد؟ گوشیانداخت و گفت: ک
 هست سارای گفت : هرکسیو ؟ کیکنی فکر می گفت:کدوم نفر؟ زودباش بگو . سوگند گفت : تو چینجونگ م

 دوستیه گفت : حتما اون هم ین . جونگ میستم مطمئن نیاد . سوگند گفت: اوم . زیاد ازش خوشش نمیادز
 دوستیه از یشتر خورده بیه ی که هست .ولیمی . سوگند گفت: خوب قدید است . مثل ما . بعد هم خندیمیقد

 . اخ جونیگره اون هم از سارا انتقام می بگی خوای می؟ چیعنی ید باز بود پرسیشش که نیناست . جونگ م
 کنه .ی . سوگند گفت : فکر نکنم اون باهات همکاریم شم تا با هم به حساب سارا برسیحال باهاش دوست م

 اره .یدن ترسه . سوگند گفت : اگر بشه به دوست داشتن گفت ترسی از سارا مینقدر گفت :چرا ؟ اینجونگ م
 نکردمی : من شوخگفت بود؟ سوگند ی بود . جدا کی جالبی گفت : شوخین ترسه. جونگ می سارا مینقدرازهم

 برداشت . و بهیدن دست از خندین از سارا خواسته تا باهاش ازدواج کنه . جونگ می گفتم . اون حتی. جد
 گفت: جدا؟ سارا چهیو. کی تمامش کنیگه دیشه میاه شد . رو به سوگند کردم و گفتم : کلغ سیرهسوگند خ

 . گفتم :یکنه ازدواج می زودینونگ سنگ گفت: پس به ای نداده . ی داد؟ سوگند گفت : هنوز که جوابیجواب
 ازیه؟ گفت :منظورت چیونگ . هیست نین و گفت : به هر حال فقط اید نکن . سوگند خندیری گیمزود تصم

 بحث رو تمومش کن اگر ساراین دنبال سارا . تو هم ایرمسر جام بلند شدم و رو به سوگند کردم و گفتم : من م
 بود و چند تا جعبه زرد دستش بود . تایستاده ایم کی شدم . سارا کنار اقایاده پین . از ماشیشهبفهمه ناراحت م

یاده پین کردم از ماشی. عجب غلطیراورده فکر کرده حمال گیارو ین کمک کن . ایاچشمش به من افتاد گفت: ب
 گفت :یه؟ چینها :ایدم جلو رفتم و چند تا جعبه رو از دست سارا گرفتم و پرسیکنی؟ . استخاره میگه دیاشدم . ب

 شد . گفتمی ا ز جعبه ها بلند می خوبی سفارش دادن . بوی برنجیک کینی بی نمی . مگیونسفارش شکم اقا
 چند تاش رو دادم دست تو. اگر پامونی چی برای هم داره . گرسنه ام شد . سارا گفت : فکرکردیی:عجب بو

 رفت و سوارشد .ین . بعد هم خودش زودتر به سمت ماشیاد نمیرمون هم گی جعبه خالیگه برسه دینبه ماش
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 ذوق کرد و بای از جعبه ها رو دست سوگند دادم . سوگند کلیکی شدم و ینمن هم بعد از اون سوار ماش
 سنگ جعبهیونگ و یو جعبه نگاه کرد. جعبه پسرها رو دستشون دادم . کی توی برنجی هایک به کیخوشحال

 هم بود و جعبهی دوباره اخم هاش تویون کرد. هی به ما نگاه میونگ زدن و مشغول شدن . هاپ هوا قیرو تو
ین جونگ می کناری صندلی سارا به سمت اون برگشتم . سارا جعبه رو رویرو کنار گذاشته بود . با صدا

 رو بستهیارو این یش شده که نی . بعد هم رو به ما کرد و گفت : من نبودم چی دونیگذاشت و گفت : خودت م
ی کسیر دستش بود زد . تمام طول مسی که تویکی به اون کیگه گاز دیه و یدو سرجاش نشسته . سوگند خند

 کرد . رو به سوگند کردم وی هم بود و به سارا نگاه می اخم هاش تویشه بر خلف همین نزد . جونگ میحرف
 اخمیشه بر خلف همین نزد . جونگ می حرفیر کسی . تمام طول مسیچی گفت : هی؟ گفتیگفتم : من نبودم چ

 .یچی گفت : هی؟ گفتی کرد . رو به سوگند کردم و گفتم : من نبودم چی هم بود و به سارا نگاه میهاش تو
ی . ادامه ندادم . چون چشم هایدونم انداخت و گفت: نمین به جونگ می چشه . سوگند نگاهینگفتم : پس ا

 نگاه کرد که جعبه رو دست نخورده کنار گذاشته بود با اخمین . سوگند به جونگ میزد می ایگهسوگند حرف د
ی به اون نگاهی و به سارا نگاه کرد که اصله توجهید شده بود . سوگند خندیره روبروش خیبه صندل
 پنجره بود .یرون نداشت و تمام حواسش به بی توجهیشد به اون می پشتی که از صندلیخشمناک

 . بعد رو به پسرها کرد ویشیم میاده جا پین گفت: همیم کی . اقایستاد به فرودگاه برسه اینکه قبل از ااتوبوس
 شد . دریاده پین زودتر از ماشیم کی هست . پسرها سرشون رو تکون دادن . اقا یادتون رو که یزگفت: همه چ

 رویشرتش زد . و کله سوینک و عین زدن . جونگ مینک پسرها کله سرشون گذاشتن و عیقهعرض چند دق
 سرشیسبال زده بود وکله بی بزرگینک عیو . کید کشیین که ممکن بود کله رو پاییسرش گذاشت تا اونجا

 که سرش کرده بودیسبالی کله بی رو رویشرت بود کله سویده پوشید سفیشرت سنگ سویونگگذاشته بود .
 زده بود و کلهیدی دسته سفینک هم عیون بود . هیده س پوشبا سنگ لیونگ هم مثل یونگ بود . هیدهکش

 به پسرها انداختی بود . سوگند با تعجب نگاهیده اون کشی رو رویاهش سیشرت سرش بود و کله سویممول
 کرد و گفت : دفعهین . بعد رو به جونگ میدن میافه قییر چه خبراست؟ سارا گفت : مثل دارن تغینجاو گفت :ا

 . و کاریفتن دوتا به جون هم بین . با خودم گفتم :دوباره شروع شد. الن است که ای داشتیشتری باقیتقبل خل
 شد. با تعجب بهیاده پین به سارا نگاه هم نکرد و از ماشی حتین در کمال تعجب جونگ می کنه. .ولیدا پیخب

ین سنگ از ماشیونگ و بعد از انداخت شونه یسارا نگاه کردم . سارا شونه هاشو بال انداخت و کوله اش رو
ینکه خودش رو به اون رسوند و قبل از ایو کی شه ولیاده پین رو برداشت تا از ماشیل شد . سوگند وسایادهپ

یل شد و سوگند دنبال اون راه افتاد تا وسایاده پین رو از اون گرفت و از ماشیلسوگند بخواد اعتراض کنه وسا
 . گفتم : نه خوبه . از سرجام بلند شدم وی خوای و گفت :کمک میستاد من اروی روبیونگ . هیرهرو پس بگ

ین گوشش به ایو اما کیره رو از اون پس بگیل بود تا وسایو شدم . سوگند مشغول چونه زدن با کیاده پیناز ماش
یو رو به کتم نگه داشته بود . به سمتشون رفیل اون وسایحرفها بدهکار نبود . و بدون توجه به اصرار ها

یت وضعین است . تو هم با ایاد شما زیل گفت: وسایو . کیاریم رو میلمونکردم و گفتم : ما خودمون وسا
 . من خودم دوست دارم کمک کنم .ینه ها هم سنگین دستش است ایله وسی . سارا هم کلی کمک کنیتونینم
یدونم بهتر است . حداقل مینجوری : ام کرد و از کنارش رد شد با خودم گفتیو به کی با اخم نگاهیونه

ی رو تویلش رو برداشت و راه افتاد . سارا وسایل وسایو برخورد کنم و بهت جواب بدم . کید بایچطور
 . به سمت سارا برگشتم و گفتم :یستاد ای می هر از چند گاهی گذاشت و پشت سر ما راه افتاد . ولی دستیگار
 بهی خواد ممنون . بعد هم نگاهی به من انداخت و گفت: نه . نمی نگاها ؟ ساری خوای است ؟ کمک مینسنگ
 خودمون .ی دستی گار ی تویاربزار رو بیل بود انداخت و گفت : وسایو کی دستی گاری ما که تویلوسا

 . به هر حال قرار استیکنه نمی نشه . گفتم : فرقی اونها قاطیل خوام با وسای . میچیگفتم : چرا؟ گفت: ه
 به سمت اون برگشت و بدون توجه به سارایون خواست اعتراض کنه که هی جا بزارن. سارا میه رو مهه

یون رو از دست سارا گرفت و راه افتاد . به هی اون گذاشت و گاری دستی گاری شونه اش رو تویکوله رو
ینقدر تا حال ای . از که چش شدیننگاه کردم و بعد هم به سارا . سارا با تعجب به من نگاه کرد و گفت : ا

 ماجراین رو دنبال کرد . گفت: ایون هیر و با نگاهش مسیستاد . سارا کنار من ایدونممهربون شده . گفتم : نم
 چراینها این و دوربیلمبردار همه فین کنم . سارا گفت : با ای فکر مینطورمشکوک است . گفتم : من هم هم

 . هر دو بهیست نیب است. سوگند گفت : نه عجیب من عجی هم براین دن . گفتم : ای میافه قییردارن تغ
یب اومد . سوگند گفت: اصل هم عجی برداشته بود و به سمت ما میو که دست از سر کیمسوگند نگاه کرد

ین ای باشه . سارا گفت : کجایررسمی سفر غیه افته و به خصوص اگری جور اتفاق ها مین از ایشه . همیستن
 که دنبال اونها است که همه تای برداریلم همه دم و دستگاه . با اون همه فین بود اون هم با ارسمی یرسفر غ

یدیم از تو نه . ندیر سارا گفت: به غیدین؟ دی چند روز اصل طرفدارین ای . سوگند گفت : شما تویدنالن فهم
 منی . سارا به فکر فرو رفت . ولن هستینجا اینها خبر نداره ای کسیعنی ین سوگند گفت: ای؟. خوب که چ
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یه همه رو به سمت رستوران برد و یم کی داد . اقای بار میت گیل سارا رو تحویل بود که وسایونحواسم به ه
یونگ و یو . کیم نشستیز میک . من و سارا و سوگند سر ینیم خلوت انتخاب کرد و از ما خواست که بنشیجا

 نگاهیون نشسته بودن . به هیز میک هم با هم سر یون کنار هم نشسته بودن . جونگ من و هیونگسنگ و ه
 هم بود و بهی کرد . اخم هاش توی می بود بازیز می که روی شده بود و با قاشقیره خیز کردم که به میم

 رو بخونه . چون درستیانش تونه فکر اطرافی میون کنم هی اوقات فکر می اومد . گاهی مینظر عصبان
 نگاهش بود که من ازشی تویزی کردم به سمت ما نگاه کرد . چی که من داشتم بهش نگاه منهمون زما

 اون اصلی من است . به سارا نگاه کردم ولی به نفر کناریون . احساس کردم تمام توجه هیدم نفهمیزیچ
 سرگرمیز مروی نگاه کردم . دوباره به قاشق یون فکر بود . دوباره به سمت هی نبود و تویونحواسش به ه

 صبحی ؟ حتیکرد به سارا نگاه میون بود . چرا هی ایگه دی تمام فکرم جایشده بود . به سارا نگاه کردم . ول
 نداشت .ی ایده فای کنم ولیدا دوتا پین این بی کردم ربطیهم به اون کمک کرد . سع

ی کنه چیدا نتونه ما رو پی فرودگاه سئول کسی گفت: اگر تویکنی؟ فکر می شده؟ به چی : چیدم سارا پرساز
100 یمه جریه ینکه . به جز ایاد نمیش پی خاصیز با تعجب به سارا نگاه کردم . سوگند گفت: خوب چیشه؟م

 باعث ممنوع الخروج شدن مامال که احتیم باشی قانونیت شکایه ی و جواب گویم رو پرداخت کنیهزار دلر
 کار کنم ؟ سوگند گفت: اگر منظورت جونگی چیگی گذاشت و گفت: پس میز می . سارا سرش رو رویشهم
 برداشت و گفت: منظورتیز می باهات داشته باشه . سارا سرش رو از روی کاریگه است فکر نکنم دینم
 . سارا به من نگاهیدم رو فهمیزی چیه من ی .ولت راز اسیه ین و گفت: خوب اید سوگند خندی؟ چطوریه؟چ

 الن حل شده باشه مگریز هم نداره . چون فکر کنم همه چیتی چندان اهمیگهکرد . سوگند ادامه داد : هرچند د
 ولشیچی گفت : هی؟ چینکه نگاه کرد . گفتم : مگر این و جونگ میون … اما ادامه نداد و به سمت هینکها

 موضوع رویبا ؟ سارا که تقریزنه همه زنگ مین ای چی برای کاظمین کرد و گفت: اساراکن . بعد رو به 
 بگه پروندهین به ایست نیکی حرف سوگند داغش تازه شد . گفت : مرض داره . اخه ینفراموش کرده بود با ا

 . گفتم :نیستم یران هفته است ایه داره . من که الن ی شده به من چه ربطی بخش بستری که تازه تویضیمر
یاز چکاب کامل نیه سارا گفت: بهش گفتم دکتر خودت به ی؟ گفتی کرده حال تو چی قاطی بابا هم حسابینا

 برگه گزارش است .ی پای مهر کین . ببیمارستان چه برسه به بیستم نیران . من الن هشت روز است ایدار
 و گفت: خوب حقید راه انداخته . سوگند خندسوالی یست . احمق بی زنه کجا رفتیاز اون روز تا حال زنگ م

ی و حرفید سوگند خندیگی؟ می داری از خودش جوان تر و معروف تر است. سارا گفت : چیبشهم داره . رق
یی پرواز شما پسرها با هم است پس لطفا جای هایط به سمت ما اومد و گفت : بلیم کی بعد اقایقهنزد . چند دق

یر دیاد زینکه گفت: به شرط ایم کی فرودگاه بزنم ؟ اقای توی دوریه هستم ینجا تا ایشه . سوگند گفت:میننر
 با تعجب به اون نگاهیون . هید پرسیون از هیزی رفت و چیون. سوگند از سر جاش بلند شد و به سمت هینکن

ن دو تا کجا رفتن؟ گفتم :ی جبهه داد و با سوگند رفت . سارا به من نگاه کرد و گفت : اییرکرداما بعلفاصله تغ
 هم دستیت موقعین ای . سارا گفت : سوگند توینه رو ببیال سریشن رو خفت کرده بره لوکیون زنم هیحدس م
ی جلوی منبع اطلعات هم بغل گوشش است. تا الن هم کلیگه حال که دی داریار . گفتم : اختیستبردار ن

 کرد؟ گفتم : اره .ی بازیال سرین ای تویون گفت : واقعا هرا نکرده . سایچ رو سوال پیونخودش رو گرفته ه
 هم بد نبود . سارا گفتیش بود . بازی لشکر . گفتم : نه اتفاقا نقش اصلیاهی و گفت: حتما در نقش سیدسارا خند

 نتونست به داد خودش برسه. اخر سر هم عشقش روی نشان که کسیش اتیه بود ؟ گفتم : ی: حال کارکترش چ
یقه کردم . بعد از چند دقی می. سارا به من نگاه کرد . من هم با انگشت هام بازیداز دست داد و بهش نرس
ی رو روی سارا دوباره زنگ خورد . گوشی فکر بودم که گوشی . تویی جایه بره یدسارا بلند شد و گفت : با

 نفریه رو جواب بدم که ی گوشتم خواسی رو روشن کرده؟ میش گوشی کیدم جا گذاشته بود . از خودم پرسیزم
 سارای نگاه کردم که گوشین . دکمه جواب رو زد . به جونگ مید قاپیز می رو ازروی کرد و گوشی دستیشپ

یدو هستم . ناگهان رنگش پرین من جونگ مین؟ هستی گفت : شما کیت با عصبانیقهدستش بود و بعد از چند دق
ین گفت: اید دین رو دست جونگ میش گوشی برگشت و وقتسارا رو قطع کرد . و به من نگاه کرد. یگوش

 دوباره بلند شدی زنگ گوشی رو به سرعت دست سارا داد . صدای گوشین . جونگ میکنه کار میدست تو چ
 به سارا نگاهین رفت تا صحبت کنه . جونگ میگه نگاه کرد و به سمت دی به صفحه گوشی. سارا با خوشحال

 نگاهین لبش خشک شده بود به جونگ می بود . به سارا نگاه کردم . سارا لبخند رویده ترسی کرد . حسابیم
ی رو برداشت و از اونجا دور شد . سارا گوشیلش رفت و وسایزش به سرعت به سمت مین کرد. جونگ میم

جواب من رو ی لولو سرخرمن گوشین که ای گفت: تو کجا بودیترو قطع کرد و به سمت من اومد . با عصبان
 جواب دادیون دفعه که دادم تلفن بابات رو هین شده. ای چیگی شده ؟ گفت : تازه میداده ؟ گفتم : مگه چ

 کجا درین بهش بگم . اید بای چیمدونستم شده . گفتم : بابات بود ؟ سارا گفت :اره خب مرگم . نی چیفهمیم
 مردن . گفتمی خاره براین پسره کمرش می از دست من فرار کنه . ایتونه می راحتینرفت . فکر کرد به ا

. تا بای موندی اروم می من بودی کنن . گفت: اروم باشم؟! تو جای:حال اروم باش همه دارن نگاهمون م
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ی می گفت :چی؟ گفتی . گفتم : حال به بابات چیشم نکنم اروم نمیزریز خودم اون پسر رو ریدست ها
 کرده. گفتم : باور کرد؟ی بگم . گفتم اشتباه گرفته بوده . احمق با کمال افتخار خودش رو هم معرفیخواست

 پسره است . بعد هم راه افتادین که الن مهم است کشتن ایزی .تنها چیست الن مهم نین دونم ایسارا گفت: نم
یداش پیخوای می چطوریت جمعین ای بکشمش . گفتم : تویرم گفت : دارم میری؟ کجا میکه بره . گفتم :دار

 کار کنه .ی خواد چی میما هواپی جا رو بتونه رد بره . توین به جمعت انداخت و گفت: ای ؟ سارا نگاهیکن
ین نه. گفت: مگه ایا سقوط کنه یما که هواپی کنی می کارینم بشه . گفتم :ببیاره سوار اون ابو طیدبالخره که با

 کنمی صدا کلکش رو می.بعدش هم نترس بشه است که با حرف زدن حواس راننده پرت ی راهین بینهم ماش
 بودین بشکنم که وقت نکنه نفس هم بکشه. تمام مدت سارا منتظر جونگ میع دم اونقدر گردنش رو سریقول م

 موقع سواری . حتین زمی اصل معلوم نبود کجا رفته . انگار اب شده بود و رفته بود توی بشه . ولیداشتا پ
ی مشتی ملخک اخرش توی ملخک . دوبار جستی بار جستیه نبود . سارا گفت: ون از ای هم خبریماشدن هواپ
 گروه همی خبر به بچه هاین کرد . ای . سوگند به سارا نگاه میارم دفعه پدرت رو در مین . اینجونگ م

 که با دفعات قبلی طوفان کامل اماده کرده بودن . طوفانیه ی اونها هم خودشون رو براین بود بنابرایدهرس
 کنم تا سارایدا پی چطور راهیکردم فکر مین کرده بود . من به ای رویاده زین بار جونگ مینفرق داشت . ا

ی صندلی بدن. سارا روی رو فرارین جونگ مید که چطور بایکردن فکر مینرو اروم کنم و پسرها هم به ا
ین بود . رو به سارا کردم و گفتم : اروم باش . ایما هواپی وردی حواسش به راهروینشسته بود و چهار چشم

 فرار کنه . سارا به سمت من برگشت و گفت:یتونه بدبخت که نمین. ایگه ساعت د4 ی رو بزار برایریانتقام گ
 سارا روی حرف های الن حقش رو بزارم کف دستش . من مابقین همید صبر کنم . بایتونم هم نمیه ثان4 یحت

یدا رو پیش داشت صندلی بود و سعیستاده پشت سر سارا ایون که با لباس هود بی تمام حواسم به کسیدمنفهم
 حرکت سارا تمام توجه من به سارا جلب شد . ساراین صورت من تکون داد . با ایکنه . سارا دستش رو جلو
 همه توجه من رو به خودشین پشت سرش ایزی که چه چینه خواست بگرده و ببیگفت :حواست کجاست . م

 ازی راحتین است محال بود که به این جونگ میستاده که پشت سرش ای کسیدونست بود . اگر مکردهجلب 
ی پام گذاشتم و شروع کردم به ناله کردن . سارا با نگرانی به سرم زد. دستم رو یدستش در بره . ناگهان فکر

 من بندازه . من هم به جونگی به پای. بلند تر ناله کردم . سارا دول شد تا نگاهی شد سحر؟ خوبیگفت: چ
 بازیش چشمم به نی لحظه وقتیه ی بر نداشته بود . برایدن هم دست از خندیت موقعین ای نگاه کردم که توینم

 رو به سمتین که جونگ میونگ هیع رو. به سارا بگم اما حرکت سریز خواستم همه چی افتاد مینجونگ م
 از منطقه خطرین راحت شد که جونگ میالم خینکه کار شد . به محض این مانع ایکشید جلو می هایصندل

 کرد . رو به سارا کردم وی می من رو بررسیدور شده دست از ناله کردن برداشتم . سارا هنوز داشت پا
 ؟ گفتم :اره بهترم .ی به من انداخت و گفت: مطمئنی الن خوبه. سارانگاهی درد گرفت ولیهوگفتم : بهتر شد . 

یز همه چی بود مطمئنا سارا ته تویده به من نگاه کرد . اگر همون لحظه مهماندار به داد من نرسشکسارا با 
 داد . بهیصله رو فیز اورد . اما در خواست مهماندار که به سارا گفت: کمربندش رو ببنده همه چیرو در م
ی بلند شد و علمت بستن کمربند خاموش شد سارا ازسر جاش بلند شد و به سمت صندلیما هواپینکهمحض ا

ی سوگند لبخند میمردم می به سوگند انداختم . بر خلف من که داشتم از نگرانی جلو رفت . نگاهیف ردیها
 اومد . در کمالی و به سمت ما میکرد رو نگاه میف. سارا هر ردیکردزد و با نگاهش سارا رو دنبال م

 ها روی صندلیگه بار دیک کنه . سارا یدا رو پین جونگ مد اما نتونسته بوید اخر رسیف سارا به ردیناباور
 رو همیگه دی نبود . به ناچار از قسمت ما خارج شد تا بخش هاین از جونگ می باز هم خبریچک کرد ول

 هم بود . از سر جام بلند شدمی برعکس اخم هاش توید خندیبگرده . با تعجب به سوگند نگاه کردم . سوگند نم
 کو؟ین :جونگ میدمونگ رفتم و پرسیو به سمت ه

 کلهش رویون جلو انداختم . هیف به ردی جلو اشاره کرد نگاهیف زد به ردی که لبخند می در حالهیونگ
 بود . درست حدس زدم جونگیده پتو خوابیر نفر زیه صورتش گذاشته بود و خواب بود و کنارش هم یرو

 جونگی رو از روو تمام پتیت بود با عصبانیده خودش پتو کشی عوض کرده بود . رویو جاش روبا کینم
 شد سر جامیره پتو که چشماش رو باز کرد و به من خیر چهره زیدن کنار زدم تا به حسابش برسم اما با دینم

یدونستم کرد . نمی ساکن پتو پف کرده بود به من نگاه میستیه که به خاطر الکتریی با موهایونخشکم زد . ه
یرون پتو رو از دست من بیون نشساته بود نگاه کردم . هنجره که کنار پیونی بگم . دوباره به اون هید بایچ

 کنه . رو بهیدا رو پین چرا سارا نتونسته بود جونگ میدم. حال فهمید اون رفت و خوابیر و دوباره زیدکش
 سرش رو اروم تکون داد .ی قلبیون نکنه . هیدا سارا جات رو پیم باشیدوار امیا انداختم و گفتم : بی قلبیونه

یو اون کیفهمه زود میا یر رو گشته دیماسر جام برگشتم ونشستم . سوگند گفت: تا الن سارا دوبار همه هواپ
یگه نفر دیه . ی کجا رفته؟ سوگند گفت : رفت سمت کلس تجاریو دونم کی نمی ولیدونم . گفتم : میستن

 حقش است . گفتم :یاد بین مگ سر جونیی هر بلی . ولیکشه جورش رو میگه نفر دیک یکنه میخرابکار
ی رویفته که قرار است بی . بزار هر اتفاقیم هوا داشته باشی توی جنگ درست حسابیه خوام ی نمی ولیدونمم
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یج گی ساعت بعد سارا برگشت معلوم بود حسابیم داد . نیه تکی صندلی نزد و به پشتی باشه . سوگند حرفینزم
 جا مونده که نگشتم اون هم قسمت بار است .یه؟ سارا گفت: نه . فقط ی کردیداش شد پیشده . سوگند گفت: چ

.ی به حسابش برسین زمی شده باشه . رو به سارا کردم و گفتم : بهتر است رویم چمدان ها قای توینکهمگر ا
لزم یگه بر هم زده . دیان میه یم اسمون هم هستی . حال که تویا فرستمش اون دنی مینجاسارا گفت: نه . هم

 تر ازی جدیلی خیه بار قضین ایدونستم . مید بعد به اسمون بره . سوگند خندیاد بینجا همه راه رو تا این ایستن
 دلمی کرد و من توی سارا رو ارام کنه . سارا مدام اطراف رو نگاه میتونه نمیز چیچ حرف هاست . و هینا

 سال طول4 از یشتر من بی ساعت که برا4 خبر دار نشه . بالخره اون ین جونگ می که از جایکردمدعا م
یتونم نداشتم که چطور می فکریچ بار هین نشست . این به زمینچئون فرودگاه ای تویما تمام شد و هواپیدکش

 شدن . اگر تای میاده پیما رو نجات بدم . سارا سر جاش نشسته بود و مسافر ها تک تک از هواپینجونگ م
 گذشت . کار همه تمام بود . ملتمسانه به سوگند نگاه کردم . سوگندی منوال مهمین وضع به یگه دیقهچند دق

ی شده بود. سارا به سمت اون برگشت . سوگند گفت : تویمگفت : فکر کنم بتنوم حدس بزنم جونگ من کجا قا
 نفر چقدریه امده باشه گفت : نه . اما بعد گفت: مگر یادش یزی چینکه سارا مثل ای؟ ها رو گشتییدستشو

 سارا به سرعت از سر جاش بلند شدی؟ بودیستاده اون تو بمونه؟ سوگند گفت : مگه تو تمام مدت اونجا ایتونهم
 .یام از دستم در بره . به سمت درب خروج رفت . سوگند گفت: صبر کن من هم باهات بیزارمو گفت: نم

 زد و رفت . نفسی . بعد هم به من نگاه کرد و چشمکینم افته ببی دست تو میدوست دارم چهره اش رو وقت
 و از سر جام بلند شدم . بچه ها که تا اون موقع منتظر بودن سارا از سر جاش بلند شه با رفتنیدم کشیراحت

 ؟ گفتم : منیش به من رسوند و گفت: کجا فرستادیه خودش رو زودتر از بقیونگاون به سمت من اومدن. ه
 بهش گفت که بای بود گفت: مگه چیستاده ایونگ سنگ که پشت سر هیونگ . د نکردم . فکر سوگند بویکار

یونگ شه . یاده پیما شده باشه . الن هم از هواپیم قایی دستشوی گفت ممکنه تویچی سرعت رفت؟ گفتم : هینا
 باچرا؟ خلبان . اخه اونجا ین بگه کابیشد گفت : حال نمین . جونگ مید کرد و خندین به جونگ میسنگ نگاه

ی چی . اخه برایفتی به چنگش نی دعا کنی نگاه کردم و گفتم : فعل بهتر است برین به جونگ میتعصبان
 کهی بلفاصله گفت: فکر کردم اون پسره است . اما ناگهان از حرفین جونگ می؟تلفن سارا رو جواب داد

 .ین شیاده پیخواین گفت: نمیون هیه؟ کرت شده بود . به من نگاه کرد. گفتم : کدوم پسر؟ منظویمانزده بود پش
 پتویر برگشتم . موهاشو مرتب کرده بود . به من نگاه کرد . چهره اش خسته بود . معلوم بود زیونبه سمت ه

یون. هی خفه شدیر انداخت و گفت: فکر کردم اون زیون به هی سنگ نگاهیونگ بهش سخت گذشته . یلیخ
 بهینجا این اگر بخوای . ولیشد جور هم مین همید کشی طول میشتر بدقیقه اگر چند یگفت : عادت دارم . ول

 . و بهیم زنی موضوع بعدا حرف مین کردم و گفتم : راجب این . رو به جونگ میشه از اون هم بدتر میستینا
 گشتن .ی مین هنوز سارا و سوگند دنبال جونگ میدم رسیت به سالن ترانزی رفتم . وقتیسمت درب خروج

.ی . گفتم : فکر کنم تا الن رفته . بهتر است دنبالش نگردیدیش من به سمت من اومد و گفت: تو ندیدن با داراس
 نداره . ه سمت ما اومد . امای چاره اید دی بود . سارا هم وقتیستادهبعد هم به سمت سوگند رفتم که وسط سالن ا

ی گاری ما رو تویل نظر ما رو بپرسه وساینکه بدن ایو باز هم داستان قبل تکرار شد و کیلدر مورد وسا
 از اون جالب تر حرکتی کرد . ولی نگاه میل بود به وسایستاده خودش گذاشته بود . سوگند هم کنارش ایدست

 نگاه کرد و گفت : فکر نکنیون خودش گذاشته بود . سارا به هی دستی گاری سارا رو تویل بود که وسایونه
 به خودش مربوط است . بعد همین گفت : موضوع جونگ میون . هیرسم نمین مجونگ کار به حساب ینبا ا

یون هی کرد . ولی نگاه میون گوشش گذاشت . سارا با شک به هی رو توی داد و هندز فریه تکی دستیبه گار
 . سارا دوید ناگهان سرش رو بال ارود و به سارا نگاه کرد و خندی فکر بود . ولی باغ نبود . و تویاصل تو

یدا همه مدت کجا بود سر و کله اش پین ای که معلوم نبود تویم کی . و به من نگاه کرد . اقایستادقدم عقب تر ا
ید دی وقتیره رو بگین کرد . سارا که منتظر بود تا مچ جونگ مینشد و به سرعت برق همه رو سوار ماش

 .ید گفت و خندیزی سارا برد و چیک سرش رو نزدیون دلخور شد . هی حسابیست نین از جونگ میخبر
 خودشیشگی همی رفت و سر جاین به سمت اخر ماشیون زد . هی بعد لبخندی نگاه کرد ولیونسارا هم به ه

 تونستم حدسی زد . نمی چشم هاش بود و همچنان لبخند می تویبینشست . من به سارا نگاه کردم که برق عج
 کنار هم نشسته بودن ویو سنگ و کیونگ سارا رو سر ذوق اورده . ینقدر به اون گفته که ای چیونبزنم ه

 وسط حرف اون دوتای اورده بود هر از گاهیرون بی پشتی هم سرش رو از صندلیونگ زدن . هیحرف م
 فکری لبش بود چشم هاشو بسته بود . به سوگند گفتم : به چی روی . به سوگند نگاه کردم لبخندید پریم
 گفت :یه؟ . گفتم : منظورت چیانه ماجراجوی چشم هاشو بازکنه گفت : به داستان هاینکه ابدون سوگند یکنی؟م
ی افته . حرفی میدی اتفاق جدیه است هر لحظه یب عجاین در سرزمیس سندباد و الی سفر مثل داستان هاینا

 . اما بعد چشمیم داراه طوفان در ریه . چون ی کنیره رو ذخیتنداشتم بزنم سوگند گفت:بهتراست تو هم انرژ
 دوتاین به خون هم تشنه بودن؟ گفتم : خوب اینجوری دونفر این هم ای سفر قبلیهاشو باز کرد و گفت : تو

 مونه . گفتمی می و گفت : مثل الرژید وحشتناک شده . سوگند خندیلی خی سرین ای با هم بحث دارن ولیشههم
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 با اون مادهی بعدی . بعد از برخورد هاینجوریه هم همالرژی گم . ی دونفر رو مین ؟ گفت : رابطه ای: چ
 بارین ده . ای میر به سارا گینقدر این چرا جونگ میدونم . گفتم :من نمیشه ژا عکس اعمل بدن بدتر میالرژ

 رو . گفتم : فکرین جونگ می کارهایل رو؟ گفت : دلی ؟ گفتم :چی دونی و گفت : واقعا نمیدسوگند بلند خند
ی فکر مینجوری . سوگند گفت: واقعا ایده میر به اون گیشه . همیده نشون میشتری بیتکنم چون سارا حساس

یلی روش خین . ایست بلد نی ایگه راه دین به نظر من جونگ می داره . ولی نظریه ی ؟ خوب هرکسیکن
ید تو هم زده به سرت . سوگند چشم هاشو بست و گفت : شاینکه . مثل ایگی می چیاحمقانه است . گفتم : دار

 چهینجا ایدین شما دوتا نفهمی همه مدت چطورین من جالب است که ای برای کنم ولیهم من دارم اشتباه م
 اوردم .ی سوگند سر در نمی. از حرف های چرت و پرت نگینقدر و ایخبر است . گفتم : بهتر است بخواب

 زنه .ی میی حرفهایه سارا نشستم وگفتم : سوگند داره ار بود؟ از کنار سوگند بلند شدم و کنیمنظور سوگند چ
 فقط منتظر استیدونه رو میز همه چی گفتم : فکرکنم راجب سفر قبلی؟سارا به من نگاه کرد و گفت : مثل چ

ی زد . دلم میتا از زبان ما بشنوه . سارا گفت : خوب بزار خودش بگه . به سارا نگاه کردم که هنوز لبخند م
 نگاه کردم .یون بپرسم . برگشتم و به هیم مستقیخواستم هم نمی گفته از طرفی بهش چیون هبدونمخواست 

 چشم هاشوینکه چشم هاش گرفت و بدون ای صورتش بود . دستش رو جلویچشم هاشو بسته بود . افتاب تو
 ذهنم بودی توکه ی سوالی کردم برای می کردم و سعی نگاه میون . من به هید رو کشینباز کنه پرده ماش

 . برگشتم و به سارا نگاه کردم کهیدم رسی کردم کمتر به جواب می فکر میشتر بی هرچی کنم . ولیداجواب پ
 دختریه چرا که نه ؟ سارا ی محال بود . ولین …. نه ایون ممکن بود هیعنی شده بود . یره خیرونبا لبخند به ب
 مصاحبه اش گفته بود ازی تویون . هیاره تونست همه رو سر ذوق بی بود و هم میبا بود هم زیپر از انرژ

 ؟یعنی بود . پس ی دخترین همچیقا دوست باهاش رفتار کنه . سارا هم دقیه که بتونه مثل یاد خوشش میدختر
ینکه ای . برای سوال رو هم داد چون تو دوست سارا هستین به من کمک کرد؟ ذهنم جواب ایون چرا هیول
 که مغزم به من داد مثل ضربه پتک فرود اومد و قلب منی . جواب اخریاره رو به چنگ بارا خواد قلب سیم

ی حتیون . هید رسی به ذهنم نمیون هم به خاطر رفتار هی ایگه دیز چی تونستم باور کنم ولیرو له کرد . نم
ی خواست من نبودم . با تکان های میون که هی اومد . اون کسی مید بود . خوب چرا بایومده هم نیمارستانب

 خودم .یمیسارا به خودم اومدم . سارا گفت : حواست کجاست ؟ به سارا نگاه کردم . به چهره دوست صم
 کار رو بکنه .ین تونست با من ای میعنی خبر داشت .از احساس من و از تمام ماجرا . یز که از همه چیکس

ی هی خوبه ؟ گفتم : اره . گفت: پس چرا مثل مداد رنگت کردم . محال بود . سارا گفت : چته ؟ حالیباور نم
 نگاه سارا رو دنبال کردم .یر اخر نگاه کرد . مسیف . سارا به ردیست نیزی . گفتم چی کنیرنگ عوض م

 وبه سارا نگاه کرد . باید هم خنیون دست تکان داد . هیون هی و براید کرد .سارا خندی به ما نگاه میونه
ی با سارا رفتار متفاوتی با من سرد بود ولیشه همیون شد . هیل تبدیقین که داشتم به ی شکتمام صحنه ین ایدند

 بزنم جام رو باهاش عوضی حرفینکه . بدون اینم اول بشیف من ردی بزاریشهداشت . سارا به من گفت : م
 بود . بهین سنگیلی خم که خورده بودی نگاه کردم . ضربه ایرون اول نشست . من هم به بیفکردم . سارا رد

 خورد . از خاطرات سفری چرخ میز ذهنم همه چی فکر درست برسم . تویهزمان احتاج داشتم تا بتونم به 
 ظاهریه چند ثانی موندگار نوبد هرکدوم برایچکدوم هی چند ساعت افتاده بود ولین ای که تویی تا اتفاق هایقبل
ی هم نشدم . دست کسین ماشیستادن متوجه ای نداشتم . حتمرکز رفتن . اصل تی مین شدن و بعد هم از بیم

یای؟ بی خوای شدن . نمیاده . همه پیدیم شونه من بود برگشتم و به سوگند نگاه کردم . سوگند گفت : رسیرو
 برسه .ین به داد جونگ مید خدا بایگه شد . فکر کنم الن دیاده پینگفتم : سارا کو؟ گفت: اول از همه از ماش

 که بای فکر کنم . اما صحنه ای به چید دونستم بای حال خودم نبودم . نمی اصل توی شدم ولیاده پین ماشاز
 رو که ذهن من رو مشغول کرده بودیزی بود که باعث شد چیدنی انقدر جالب و دیدموارد شدن به ساختمان د

یز میگه بود و سارا سمت دیستادهز ای سمت میه کاسه رامن یه با ین فراموش کنم . جونگ میقه چند دقیبرا
 گرگ به هوا شده بود .ی مثل بازیقا کرد . دقی رفت حرکت می مین که جونگ می بود و به هرسمتیستادها

 حرف روین . هرچند سارا ایسا خوام باهت حرف بزنم . همونجا وای باهت ندارم . فقط میسارا گفت : کار
یه یون رو گرفته بود . هیام اون پی به خوبین داشت و جونگ مفتن گی برای ایگه چهره سارا حرف دیزد ول

 گفت : خوب از همون جا بگو . سارا چند قدم بهین . جونگ میکرد منظره نگاه مین بود و به ایستادهگوشه ا
 فاصلهیب ترتین هم چند قدم در جهت عکس سارا برداشت و به این برداشت و جونگ مینسمت جونگ م
 کهی با نگاهی . ولی که راه انداختیتی چه وضعین حفظ کرد . رو به سارا کردم و گفتم : اروخودش با سارا 

 نداره .ی ایده کرد و گفت : فاین نکنم . سارا رو به جونگ می دادم خودم رو قاطیحسارا به من کرد ترج
 دستت به من برسهینکه گفت : تو به محض این . جونگ میم . تا مثل دوتا ادم با هم حرف بزنیساهمون جا وا

 گفت : محال است .ین . جونگ میسا همونجا وای دونی . سارا گفت : خوب بهتر . حال که خودت میمنو کشت
 کارین خوام بدونم تو چرا ای هستم . فقط می گفته من عصبانی ؟ سارا گفت :کی هستی عصبانینقدرحال چرا ا

ین پسره برسم . سارا گفت: کدوم پسر؟؟؟ جونگ ماون خواستم به حساب ی گفت : مین. جونگ میرو کرد
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 نگاه کرد . جونگین و به جونگ میستاد . سارا ای که قرار است باهاش ازدواج کنیبلفاصله گفت : همون
 گذاشت . سارا به سمت ما برگشت و به من ویز می همه مدت دستش بود روین که ای اروم کاسه رامنینم

 بود ویستاده نزد فقط ساکت ای حرفیچ زنه . سارا هی زنگ میه کید : خوب پرسفتسوگند نگاه کرد . سوگند گ
 رویتش هم موقعیون از فرصت استفاده کرد و از دسترس سارا خارج شد . هین کرد . جونگ میبه ما نگاه م

ی توه کی کرد . حالتی نشان نداد و فقط به ما نگاه می عکس العملیچترک کرد و به سمت ما اومد. سارا ه
 جا تمامشین همیا است که افتاده . بی بودم . رو به سارا گفتم :حال اتفاقیدهچهره اش بود رو تا اون موقع ند

یشه رفت که تازه وارد سالن شده بود و گفت: میم کی جواب من رو بده . به سمت اقاینکه . سارا بدون ایمکن
 بودم .یستاده سارا رو با خودش برد . تا اتاق رو نشان بده . من هم اونجا ایم کی اتاق من کجاست ؟ اقاینبگ
 . به سوگند نگاه کردم . سوگند گفت: فکریدم نفهمیزی افتاده . از نگاه اخر سارا چی چه اتفاقیقا دونستم دقینم

 تویر تقصیکشیم میم الن داری موقع باز شود هرچی که بی ما بد است . گفتم : لعنت به دهانیتکنم الن وضع
 شدم تویاده پین از ماشی و گفتم : سوگند وقتیستادم من است . روبه سوگند ایر . سوگند گفت : باشه تقصستا
ی برای . مشکلیم ما هم بفهمین بگی جوریه چه خبر است ؟ ینجا گفت: ایو راستش رو بگو . کی؟ گفتی چیگهد

یه ین جونگ می؟ پرسی نمین مجونگ از سوگند چشم بردارم گفتم : چرا ازینکه اومده ؟ بدون ایشدوستت پ
 کردم و تمام اونیون خواد با اون پسره ازدواج کنه ؟ رو به هی گفت : حال واقعا میون بود . هیستادهگوشه ا

 خواد با اونی گفت : پس واقعا مین کردم . جونگ می نگاه میون بودم و به هیستاده امد . فقط ایادم یافکار قبل
 به تو داره؟ جونگی موضوع چه ربطین اره . اخه ایم کردم و گفتم : فرض کنین منگازدواج کنه . رو به جو

 گفت؟ منی چین نگاه کرد و رفت . گفتم: ایون زد که من متوجه نشدم . بعد هم به هی حرفی به کره اینم
یون کردن . هی ماه نگاه کردم . همه بهت زده به هم نگیه شده بود . به بقیره با تعجب به من خیو . اما کیدمنفهم

 گفت؟ به سوگند نگاه کردم .ی چین خواد به من بگه ای نفر میه رفت . گفتم : بالخره یندنبال جونگ م
 نگفت . دوبارهیزی گفت؟ سوگند چی چین کرد گفتم : ای بود و به من نگاه میستاده باز ایهمونطور با چشم ها

 سارا چطور است. بعد همینم ببیم بریا . بیدم : من نفهمفت گفت؟ سوگند گی چینگفتم : سوگند با تو هستم . ا
 گفته بود که باعث شدهی چین دونستم جونگ می قبل رفته بود دنبال کرد . نمیم کی رو که اقایریهمون مس

یم کی ماجرا بفهمم دنبال سوگند راه افتادم . سوگند اقاین از ایزی تونم چی نمیدم فهمیبود همه شوکه بشن . وقت
 نشسته بود . به محضی صندلیه ی وارد اتاق شدم سارا روی. وقتید اتاق ما رو ازش پرسیر کردو مسیدا پور

ین دوی . مینورود ما مثل طوفان از سرجاش بلند شد و به سمت ما اومد و گفت: شما دوتا … چطور تونست
 . سوگندین من خنجر زدبه شده؟ شما دو تا از پشت ی شده مگه. گفت: چی دارم ؟ گفتم : چیالن چه حس

 هستن . تویگه اونها چطور پشت سر هم دیدی . تو ندی هم بفهمید فهمم . سارا گفت : نبایگفت : ما ؟ من که نم
 اونهاینین بی اون رو نگفتن . شما نمی کردن . و جایم رو از دست من قاین جونگ می اونها چطوریدیند

ین . گفتم : از این زاری کف دست اونها میشه می شما هرچنوقت دارن . اوی و نگه میگر همدیچطور راز ها
 گم تو اصل از اونی نداره من خودم بهش می کارین ؟ خوب ای قرار است ازدواج کنیده که فهمیناراحت
 سرخ شده بودم . کم مونده بود بگمیت راحت . سارا به من نگاه کرد . از عصبانیالت . خیاد خوشت نمیکاظم

 . سارا بهیگی رو نمیز . سارا . چرا همه چیه دونم . به سارا گفتم : کافی میون رو درباره اون و هیزهمه چ
 نه . در واقعیا کنم ی اونها بدونن من دارم ازدواج میستمن نگاه کرد و گفت : چته تو؟ من اصل برام مهم ن

 مجبوری کرده که از وقتاراحت من رو نین ای کنن . ولی نمی با من شوخیگه هم بهتر شد حداقل دینجوریا
 دلمی . تویارن ما دارن سر درمیز . اونها از همه چیم خودمون نداری برای رازیچ هیگه دیم با اونها باشیمشد

 دونن . سارای از ما نمیزی اونها چی . سوگند گفت : ولی خوب محافظت کردیلیگفتم : تو که از رازت خ
ی کشم ازدست تو است . رو به سارا کردم و گفتم : تو حق ندارمی ی نگو که هرچیزی چیگه دیکیگفت :تو 

 من نارحت وینکه ای . جایگی می داری . سارا به من نگاه کرد و گفت : چی با خواهرم حرف بزنینجوریا
 . حتما اون همی راز نگه داری خوب بلدیلی نکن . تو که خی ؟ گفتم : من رو قاطی باشم تو ناراحتیعصبان

 که از اول بای راحت است . سارا با تعجب به من نگاه کرد و گفت : تو چته ؟ اونیالش خینقدرخبر داره که ا
 کنار اومد؟ گفتم :ینها که با ای چیعنی . سوگند گفت : ی هستی . حال خودت هم عصبانی کنار اومد تو بودینهاا

ی من سر در نمی کرد . از حرف های مه انجام بدم . سارا به من نگاید کار بای مثل سارا بلد نبودم چیعنی
 رو براتیز کنار اومد؟ گفتم : از سارا بپرس . اون همه چینها که با ای چیعنی: یداورد . سوگند دوباره پرس

 دری اتاق بود با صدای که توینی کرد . سکوت سنگی . سارا ساکت بود و فقط به من نگاه میکنه میفتعر
 سارا ساکتین؟ هستی باز کرد و وارد اتاق شد و گفت : از اتاق راضو در ریم کیزدن شکسته شد . اقا

 ازیم کی. اقایه شکنجه کین است فقط موندم استاد ای کرد . گفتم : شکنجه گاه خوبی بود و به من نگاه میستادها
 :ت گفیم کی است ممنون . اقای . به سوگند نگاه کرد . سوگند گفت : اتاق خوبید نفهمیزی من چیحرف ها

یرون نگاه کرد . و از اتاق بیم بودیستاده هم ای ناهار . بعد هم به من و سارا که روبروی برایاینخوب پس ب
رفت . سوگند به من سارا نگاه کردو به سمت در اتاق رفت . سارا گفت : کجا ؟ سوگند گفت : ناهار بخورم .
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 . بعد هم از اتاقیست نیش حالیزی گرسنه چکم شین من تمام نشده . سوگند گفت : ای حرف هایسارا گفت : ول
 و گفت : تو چته؟ گفتم : برو کنار . گفت : تایستاد در ای رفت . من هم به سمت در رفتم . سارا جلویرونب

ی . می رم . گفتم : خودت رو به اون راه نزن . بسه . چرا زودتر نگفتی جا نمیچ هی کنی مینطوری چرا اینگ
 بسه. سارا گفت :ی بازیدونم رو میز . سارا گفت : راز ؟ گفتم : من همه چی کنیم رو قااز رین ای تا کیخواست
 . گفت :یون . درست بگو تا من هم بفهمم . گفتم : راجب تو و هی زنی حرف می راجب چی دونم داریمن نم

 وقت سر راهت قراریچ . من هی داری چه احساسی بود به من بگی ؟ گفتم : کافی چیون من و هیون؟من و ه
 . گفتم : جدا ؟ چرت ویگی میه چرت و پرت ها چین گرفتم . سارا با تعجب به من نگاه کرد و گفت : اینم

 تخت نشست و من رو همیپرت ؟ باشه . برو کنار . سارا دست من رو گرفت و دنبال خودش کشوند و رو
 دونم شمای گفتم : من میه؟ چیون و هنکنار خودش نشوند و گفت : درست حرف بزن . بفهمم . منظورت از م

. سارا اول بای ناراحتم که چرا تا الن به من نگفتین . از ایستم ناراحت نین . از این رو دوست داریگرهمد
 . سارایدم که من فهمی خوشحال شدینقدر . ایخندی خنده . گفتم : چرا میر بعد زد زیتعجب به من نگاه کرد ول

 . توکه بهتر ازیفتم راه بیون ام که دنبال سر هیونه . مگه من دی کردی فکرین همچا . چریگفت : تو خل شد
 حرفین ای . حال کیاد بدم میون هین از این از جونگ میشتر رو ندارم . من بینها ایدن من چشم دیدونیهمه م

 سارا گفت: اصل چشمیاد؟ بدت میون تو از هیعنی ؟ ی چیعنیرو زده . با تعجب به سارا نگاه کردم . گفتم :
 باین . بعد به من نگاه کرد و گفت : نکنه تو به خاطر ایاد ازش خوشم بینکه اون رو ندارم . چه برسه به ایدند

ی به تو چین ماشی تویون پس هیگی . گفتم: نخند . اگر راست مید بار بلند تر خندین . اره؟ ایمن بد حرف زد
یداش اشپزخونه حتما اونجا پی برو توی بندازیر رو گین جونگ مای خوی گفت اگر میونگفت؟ سارا گفت : ه

 و دستش روید نزدم . سارا خندی ؟ حرفیاد از من خوشش میون هی فکر کردین نکنه به خاطر اینم . ببینیمک
 احمق به من شکیون خفه ات کنم . به خاطر اون هیددور گردن من انداخت و محکم گرفت و گفت : حال با

ینجوری حال چرا ایاد خوشت نمیون از هیگه دی به حسابت برسم . دختره حسود . تو که گفتباید . یکرد
 ناراحت شدم که خودتین گفته من حسودم . من فقط از ای . دست سارا رو کنار زدم و گفتم : کی شدیعصبان

ی من . تو هم حسودن و دوباره دستش رو دور گردن من انداخت و گفت : احمق جاید. سارا خندیبه من نگفت
ی ایگه رو بهتر از هر کس دین ندارم . تو ای کارینها ایچکدوم نه با هیون بدون من نه با هیهم دلخور . ول

 کردم .ی فکرین احمق بودم که همچیلی . خیکرد . به سارا نگاه کردم . داشت با لبخند به من نگاه می دونیم
 رو به منیز همه چیشه کنه . اون همیانت نبود که به من خسی .سارا کیکردم فکر رو مین ایداصل چرا با

 سرم رو تکون دادم .یدی؟ و گفت : حال مثل خجالت کشید خنیشتر انداختم . سارا بیین . سرم رو پایگفتم
 دونم چرا و از کجا امای . سرم رو تکون دادم . نمی خجالت هم بکشی و گفت : عجب پس بلدیدسارا خند

 گذشت . منی . تازه داشت خوش میاین اگر شما با ما نیشه میف . ((حید به ذهنم رسیون هقبلیناگهان حرف 
 الن …ی ولیدم رو اون موقع نفهمیون کرده بودم . )) منظور هیدا پی سرگرمیه
 حرفین ایون جمله رو تکرار کردم و گفتم : هی؟ خود اگاه جمله رو با خودم تکرار کردم . سارا گفت : چنا

 گفتم:ی؟ امروز . کنار راه پله ها . سارا گفت: پس چرا به من نگفتین ؟ گفتم : همیرو زد. سارا گفت : ک
ین همچید است . اصل چرا باحمقی ادم ایلی فکر نکردم . سارا گفت : خیون حرف هیناونموقع اصل به ا

 خواست مای کرد . به سارا گفتم : می میل تحلیه بزنه . ذهنم کار افتاده بود و مسائل رو با سرعت تجزیحرف
 کار رو با ما انجام بده؟ گفتم : اونین اید چرا بای روش اون است. سارا گفت : ولینرو به جون هم بندازه . ا

 بهی؟ داری تو چه حسیدونه اون میعنی ین کنم . سارا گفت : ای نمی تو کاربدونتو رو انتخاب کرد چون من 
 کار رو کرد چون فکر کرد ما ازین کنم . اون ایسارا نگاه کردم . ممکن بود حق با سارا باشه . گفتم : فکر نم

ین روش اخاطر بود . من که کم مونده بود به ی . سارا گفت : در هرصورت روش کار امدیاداونها بدمون م
 .ی خجالت نکشیگه و گفت : بهتر است دید انداختم . سارا خندیین نفر به قتل برسم . سرم رو پایهاقا به دست 

 سحر بهتر است از فکرشی داشتم . ولی رفتارین تو بودم همچی . من هم اگر جایاد یچون اصل بهت نم
 باعثیت شکمش گذاشت و گفت : اون همه فعالی روو . حق با سارا بود . سارا بلند شد و دستش ریرون بیایب

ی کنم . ولی می فکریه اون هم ی گفت : برای؟ کار کنی چیخوای مین گرسنه شم . گفتم :با جونگ میشترشده ب
 گفتم:ی؟ کار سکوت است. گفت: چین شکم گرسنه بکنم . گفتم : بدترین به حال ای فکریهاول بهتر است 

 . سارایست اصل اونجا نینکه مثل ای گفت جواب ندی است . بهتر است هرچنفر متی از کم محلینجونگ م
یگه نفر دیه بود که من هم از ی روشین ای . ولیدم. خندیری نفر رو بگیه چطور حال یگفت : تو هم خوب بلد

 .ود بین اتاق سنگی کردن . فضای ناهار همه به سارا نگاه میز فرد خاص . سرمیک گرفته بودم . از یاد
 توجه به اوضاع سرگرمی سارا کامل بی نظر گرفته بود ولیر رو زین سارا رو جونگ می چشمیرسوگند ز

 . معلومیکرد می اروم نشسته بود و با غذاش بازیشه ساکت بود و برخلف همینغذا خوردن بود . جونگ م
 سوکت روینکه ای بود براده که متوجه اوضاع شیم کی است . اقایمان که کرده بود پشیبود به خاطر کار

 مسابقه چندیه گفت : یم کی اقای؟ . گفتم :چه مسابقه ایم مسابقه بزاریه قرار است ینبشکنه گفت : خبر دار
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 . ویم ما سه نفر هستی . سوگند گفت: ولیاد شما و پسرها . فکر کنم طرفدارها هم خوششون بین . بیمرحله ا
 از اونها به گروه شما اضافهیکی و یم کشی پسرها قرعه مین ما از بب گفت : خویم کیاونها پنج نفر . اقا

 به سارایم کی. اقاین کنیگه فکر دیه کدوم اونها اعتماد ندارم . بهتر است یچ من به هی . سارا گفت : ولیشهم
 مرحلههر ی ولیمنگاه کرد . سارا هم متقابل جواب اون رو با نگاه داد . سوگند گفت : خوب چطوره قرعه بکش

 فکرین است . اگر همه با ای هم فکر خوبین گفت : ایم کی خود پسرها که سه نفر با ما مسابقه بدن . اقاینب
یم کی هست؟ اقای مسابقه چین نکرد . گفتم : حال ای اعتراضی . کسیدیم کار رو انجام مینموافق هستن هم

ی . حرفین با ورزش نداری شدم شما هم مشکله که متوجیی . ورزش. تا اونجایگفت: هوش . تمرکز . سرگرم
 مسابقهیه ظهر . سارا گفت : خوب 2 گفت : از ساعت یم کی اقایشه؟ شروع مینزدم . سوگند گفت : از ک

 ؟ین خوای می گفت : چیم کی به سارا نگاه کرد . اقایم کی . اقاین دی می چیزه نداره. جای ایده فایزهبدون جا
 جفت حلقه گرونیه نظرتون راجب ین همی براین دی شما به ما نمیم خوای که ما مو ریزیسارا گفت : اون چ

ی قاشق رو توین . جونگ میکرد . به سارا نگاه کردم . سوگند هم به سارا نگاه مید گلوم پری غذا تویه؟چ
 به ساراوگند . سیشه هم به من می کمکیه باشه . ی عادلنه ایزهبشقاب گذاشت . سارا گفت : خوب فکر کنم جا

 کرد و گفت :یم کی . بعد هم رو به اقاید ؟ سارا به سوگند نگاه کردو خندیه کارینچهنگاه کرد واروم گفت: ا
ی؟ چیم که تا اون موقع ساکت بود گفت : اگر ما بردیون گفت : خوب . باشه . قبول است . هیم کیچطوره؟ اقا

ی ؟ سارا گفت : چون شما برنده نمی گفت : پس چیون سارا گفت : نه . هیخرید؟ ما حلقه میاونوقت شما برا
ین رو انتخاب کردیزه حال که شما جای . ولی داریی و گفت : خوبه . اعتماد بنفس بالید خندیون . هینش

 .یشه نمینجوری ای گفت :ولیم کی . اقایم خوای میزه به عنوان جای چیم بگیم برنده شدیچطور است ما هم وقت
یو کی؟ بری که می مطمئنینقدر و گفت : اید است . سارا خندیشتر هم بیجانش هینجوری که نه . اا گفت:چریوک

 . بعد همی گفت : سرگرمیم کی اقایه؟ نگاه کرد . گفت : مرحله اول چیو خند زد و به کیشگفت : اره . سارا ن
یم کی توپ برداشتن . اقا یه مه توپ برداره . هیه ظرف پر از توپ برگشت و گفت : هر نفر یهبلند شد و با 

 بود .1 شماره یو . اون شماره ها مال شماست . کین و بخونین بکشیرون توپ رو بی تویگفت: کاغذ ها
 بودم و سوگند هم7 بود . من هم 6 بود . سارا 3 هم یون . ه5 بود . جونگ مبن 4 یونگ بود . ه2 سنگ یونگ

 اول هستن .ی هایب . اونها رقیکشم میرون ظرف بی رو از توره گفت: خوب من دو تا شمایم کی بود . اقا8
 سنگ .یونگ افتاده بود . من با یونگ با هیو هم نشسته بودن . کی . سارا و سوگند روبرویدبعد هم قرعه کش

 سالنی تو2 هم با هم بودن . بعد از مشخص شدن گروه ها قرار شد همه راس ساعت ین و جونگ میونه
 دونمی باشه؟ گفتم : نمی مسابقه چیکنی: فکر مید اتاق سوگند کنار من نشسته بود . پرسوی باشن . تیاصل

 وید سارا خندیه؟ حلقه چیان فهمم اون جری . گفتم : من اصل نمیم برنده ماباشید باشه . بایسارا گفت : هرچ
 . مگه نه ؟ گفتم : من که سر دریم داریاج احتیل دلیه به یاد داستان سوگند درست از اب دربینکه ایگفت : برا

 ؟ی . گفتم: چید و به سارا نگاه کرد و گفت : پس بالخره فهمید گذره . سوگند خندی می سر تو چی تویارمنم
 همه2 . ساعت ید من است . سوگند خندیب . سارا گفت : با سوگند حرف نزن اون الن رقیچیسوگند گفت : ه

 هایب گفت : رقیم کی . اقایم کردی بود نگاه میستاده ما ای که روبرویم کی و به اقایم سالن جمع شده بودیتو
 ازید خندی شما بخنده . هرکسیب که رقین کنی کارید گفت : بایم کی . سارا گفت : چرا ؟ اقا ینن هم بشیربرو

 ها روچه نفر از بین تونست اخریا نفر از گروه شما خانم ها حذف شد و ین . هر وقت اخریشهمسابقه حذف م
 نشستی سوگند می که روبروی رسه . سارا در حالی به گروه برنده میاز تمام است و امتیشکست بده باز

 هم نشستن .ی . همه ربروی مسخره ایگفت :چه باز
 که از خنده روده بری در حالیونگ نگذشته بود که هیشتر بیقه گفت : همه اماده شروع شد . چند دقیم کاقای

یونگ ید چطور بایدونستم بود . نمیستاده سرش ای مندانه بالیروز هم پیو افتاده بود و کین زمیشده بود رو
 والتیرم چند بار به سبک کارتون های خنده خودم رو بگی داشتم جلوی که سعیسنگ رو بخندونم . در حال

ی و گفت : چه با مزه . نفس راحتید صحنه بود بلند خندین منتظر همینکه سنگ مثل ایونگ پلک زدم . یزنید
 برده امای هم بلند شد و معلوم شد کین خنده جونگ می بعد صدایقه بلند شدم . چند دقی صندلی و از رویدمکش

 همی روبروی جدیلی . هر دو خیکردون نبود به سارا و سوگند نگاه می به سمت هینجهت نگاه جونگ م
 گذشته بود همه به جز اون دو نفر ازیقه رو بخندونن . ده دقیب داشتن رقینشسته بودن و با انواع شکلک سع

 اونها ازخنده روده بر شده بودن . سوگند لحظه اخر چشم هاشو کاچ کرد و دهانش رو کج کرد .ی هایکار
 برنده اون گروه هم مشخصیب ترتین . به ایدید خودش رو گرفته بود خنی که تا اون موقع به زحمت جلواسار

 ترسهی که می ادم از هرچیشه نباشم . اما همیون کردم من با هی . دعا مید دوباره قرعه کشیم کیشد . اقا
 . به سارا نگاهیون و من هم با هافتاد یو نبودم. سوگند با کی قاعده مثتنین افته . من هم از ایبراش اتفاق م

ی رسه که من رو نجات بده . سوگند از قرعه کشی به نظرش نمی اون هم راهید رسی به نظر میکردم .ول
ی کاریه سوگند رو بفهمم چون در عرض سه ثانی خوشحالین ایل تا دلید بود . البته چندان طول نکشیراض

ین که کرد ای نشست و تنها کاریو کی حذف کنه . سوگند روبروسابقه لبخند بزنه و اون رو از میوکرد که ک
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ی کاری حرکت به راحتین بود پشت گوشش بزنه . با همیخته صورتش ری بلندش رو که تویبود که موها
 باخته بود اصل ناراحت نبود .برعکس با لبخندینکه از ایو بود که کینجا جالب ای لبخند بزنه . ولیوکرد که ک

 اون لبخند روی اون لحظه معنینم کابوس شبانه ام بشی کرد . اگر قرار نبود خودم روبروی نگاه مگندبه سو
ی خدا می نشستم ولی صندلی من نشسته بود . روی بود که روبروی تمام فکرم به اون ادمی . ولیدم فهمیم

ی کنی بازی خوای نمهم . اگر ی کنینجوری خواد ای گوش من گفت: نمی . سارا تویدونست که با چه حال
یلی خی صندی بلند شدن از روی برای . به سارا نگاه کردم . ولی بلند شی صندلی الن از روینبهتر است هم

 داشتی به من زول زده بود و سعیره خی من نشسته بود و با نگاه های شده بود چون طرف مقابل روبرویرد
ی میقش من نشسته بود و پسرها هم تشوی روبرویون . هونهبا نگاهش به مغز من نفوذ کنه و افکار من رو بخ

ین دونست که برنده ای نداشت . اون از همون اول هم میق به اون همه تشویازی نیونکردن . هرچند مطمئنا ه
یم کی فاصله ما گرفت و گفت : با حرکت من . شروع شد . به اقاین دستش رو بیم کی خودش است . اقایباز

 رو نداشتم . سارا گفت :یره اورده بود . تحمل اون نگاه خیین رو به نشانه شروع مسلبقه پادستشنگاه کردم که 
 من نشسته بودی که روبروی خوام . سرم رو برگردوندم و به صورتی باشه من اون حلقه ها رو میادتسحر 

 گفت :اگر قراریم کی انداختم . اقایین شده بود . سرم رو پایره من خی به چشم هایم مستقیوننگاه کردم . ه
 قابل تحمل بودیر اون نگاه غینی سنگی. دوباره سرم رو بال اوردم ولیبازی رو می بازی نگاه کنییناست به پا

 برندهیون گفت : هیم کی بلند شدم . اقای صندلی بزنم از روی حرفینکه کرد . بدون ای به من نگاه میون. ه
 .یره کنم که همون اول کار از خنده بمی می گفت : اصل نگران نباش کارد . سوگنیستاداست . سارا کنار من ا
 پسرها معلوم شدیق تشوی دادم اونجا نمونم . از صدایح من ترجی نشست . ولیون هیبعد هم خودش روبرو

 منی اومد . روبروی به سمت من می کرده که سوگند هم بخنده . به سارا نگاه کردم که با دلخوری کاریونه
 .یچی شد . سارا گفت :هی . گفتم : مگه چین و ببیا باز شد که بیشش نین جمله همچیه و گفت : خانم با ایستاد

ی زاد است بعد هم رو به سوگند کرد و گفت اهای پرینکه سوگند نشست مثل ای روبروین خان همچیون هیاقا
ین ای . سارا چند لحظه اروم شد و دوباره گفت :ولید سوگند هم خندیخری؟ می بستنیهدختره زشت ازمن 

 بدینه بی که سوگند میی هایال سرین ؟ من ده بار گفتم ای ماکائو به سوگند گفتی که تو تویست نیهمون جمله ا
 هم نقطه ضعف سوگند رو کشف کرده بود . سوگند هنوزیون داره . تو بگو نه . خندم گرفت . پس هیاموز

ی؟ . سارا گفت : تو چطوریم بری ما مید مسابقه بعی نداره تویبی . گفتم : عید خندی بود و میستادههمون جا ا
 بود خودمیک کرد . نزدی نگاهت می بدجوریون هی بزنم ولی خودی خوام حرف بیگفتم : خوبم . گفت: نم

 فرقو و گفتم : اون به سوگند هم نگاه کرد . سارا گفت : نه . با تیدم . خندیارم چشم هاشو از حدقه در بیامب
 .یکنه رو امتحان میزی چیه بود که داره ینداشت . مثل ا

 تمامیگه صبر من و تو است که دیزان میشه وسط داره امتحان مین که ایزی سارا نگاه کردم و گفتم : تنها چبه
 حرف به سمت سوگند برگشتین من تازه شروع شده . با گفتن ای بازیشده . سارا به من نگاه کرد و گفت : ول

 بهش نداشتم . با تمام وجود ارزووبی که بود احساس خی هرچی داره ولی دونستم دوباره چه نقشه ای. نم
 باشم .یران ای اتاق خودم توی توینم کی چشمم رو باز میکردم که تمام اون اتفاقات خواب باشن و من وقت

ی بود . اهی همون صحنه قبلیدم که دیزی تنها چیچشمم رو محکم به هم فشار دادم و اروم باز کردم . ول
یده ایچ تمرکز است . هی گفت که مسابقه بعدیم کی و از سر جام بلند شدم و به سمت بچه ها رفتم . اقایدمکش

 حلقه روین اید قرار داد و گفت : بایز می رو روی باشه . اون دستگاهی نداشتم که ممکنه چطور مسابقه ایا
 .یگه شما میب که رقین کار رو انجام بدین ای به نحوید شرط هم داره . بایه ی ولین طناب ها رد کنین ایاز تو

 سوگندیون با هم . و هین سنگ و جونگ میونگ بود . یو افتادم . سارا با کیونگ . من با هیدبعد هم قرعه کش
 . سارا گفتیام کوتاه نمی سرین . سوگند گفت : نه . ایم دور هم باختینهم با هم بودن . سارا گفت : معلوم شد ا

 کار رو انجام بده برندهین زمان این کمتری که بتونه توگروهی گفت : هر یم کی . اقایم کنیف و تعرینیم:بب
 علمتیم کی دستم گرفتم . اقای روتوی بازیله . من پشت دستگاه قرار گرفتم و میاد گروه بیناست . اول

 و تمام کردهیر به من بده . من مسیهی که چه تنبیره بگیم اومد تصمیونگ تا هیچارهشروع رو نشان داد . ب
. لبخند زدم . همه پسرها سری داریی به من نگاه کرد و گفت : سرعت عمل بالیم کی . اقایه ثان24بودم . 

 .یین کنی کار می شما چینیم هم در جواب اونها گفت: ببیونگ کردن . هی بودن و اعتراض میخته ریونگه
 قبولین گفت : اند . سوگیستاد سنگ ایونگ ی روبروین بودن . جونگ مین سنگ و جونگ میونگنفر بعد 

 اتفاق افتاد من مسابقه رو به نفع شما اعلمین گفت : اگر ایم کی کنن . اقایکی . ممکنه اون دوتا دست به یستن
 عکس العمل سوگند کامل به موقعین به هم خورد .این نقشه جونگ میب ترتین . سوگند قبول کرد و به ایکنمم

ی سنگ پشت دستگاه قرار گرفت اما تا اومد بازیونگ . یدیم شنین بود که بعد ها از جونگ میزی چینبود . ا
1 سنگ بال بره و از یونگ بود تا زمان ی کار کافین گفت : دوبار غلت بزن . همینرو شروع کنه جونگ م

 پا بپر ویه ی اماده پشت دستگاه قرار گرفت . سارا گفت: رویو بود . کیو بگذره و ببازه . .نوبت سارا و کیقهدق
 مداوم سرعتی هایدن پری رو رفت ولیر تمام مسیفته حلقه از دستش بینکه بدون ایوحلقه رو رد کن . ک
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 دونستی میقا ثبت شد . فکر سارا جالب بود اون دقیه ثان54 اون ی اورد و زمان برایینعملکرد اون رو پا
 قرار گرفت . به محضتگاه کنه . نوبت سوگند بود . سوگند با قرعه سکه پشت دسی وقت کشیدچطور با
 ادامه بده . با خودم گفتم : سوگندینجوری رو ایر و تمام مسیر دستت رو بال بگیه پا و یه گفت : یونشروع ه

 با تعجب بهیون کرد . هی طیه ثان45 رو در عرض یر سوگند در کمال تعجب تمام مسی بازه . ولیحتما م
 لبخند زد . معلوم بود ازیون نگاه کرد . هیون مندانه به هیروز پو گذاشت ینسوگند نگاه کرد . سوگند پاشو زم

 شکست روی مسابقه ایچ هی تویدونم که میی کرده خوشحال است . سوگند گفت :تا اونجایدا پیب رقیه ینکها
 کهیی طلبانه ایروزی شدن بود تو با اون حس پیدار . مطمئنم اگر قرار بود مسابقه زودتر بی کنیقبول نم

 گفت : معلوم است ما رو خوبیو . کی . من رو دست کم گرفتی اشتباه کردیه فقط ی . ولی شدی برنده مریدا
 اشتباه روین ایگه نباش دین خوش بیاد گفت : زیون . هیم باعث شه ما ببرین اید . سوگند گفت : شای شناسیم

 مسابقه دو مرحله است .ین ای گرفتن . ولیاز امتیک گفت : تا الن هردو گروه یم کی شم . اقایمرتکب نم
ی دوتا توین ایست انصاف نین . سوگند گفت : ایدن خندیو و کیونگ است . هیوتری کامپی بازیه یمرحله بعد

 مربوط به تمرکز است. بهی بازین . این خوشحال نشیاد گفت : زیم کی استاد هستن . اقایوتری کامپی هایباز
 بود .یکا امری تمرکز خلبان هاین تمری چون اون بازیم هم ناراحت نشددان چنید دست ما رسی بازینکهمحظ ا

 جالب تر ازی نخوره . اما بعد از بازی ابی هایل که به مستطی داشتی نگه می قرمز رو طوریل مستطیدبا
 بود .یه ثانی تنها تفاوت توی نگه داشته بودن ولیقه دقیک ی قرمز رو بالیل بود همه مستطیخود باز

 نگه داره نابغه است .یقه دقیک از یشتر رو بی بازین گن هرکس بتونه ای گفت : جالب است . میم کاقای
 تست تمرکز است تایشتر دارن . بی نگه میقه دق2 از یشتر رو بی بازین ایکایی امریسوگند گفت : خلبان ها

 روی بازین هرکس بتونه ان گی گفت : جالب است . میم کیهوش .خوب حال کدوم گروه برنده است. اقا
یقه دق2 از یشتر رو بی بازین ایکایی امری نگه داره نابغه است . سوگند گفت : خلبان هایقه دقیک از یشترب

 جالبی بازیجه نتیجهاز تست تمرکز است تا هوش .خوب حال کدوم گروه برنده است. نتیشتر دارن . بینگه م
 جلو تر بود . مسابقهیاز امتیک گروه ما یب ترتین برده بود . به اهیون از یه ثانیکتر هم بود سارا با تفاوت 

 از پسرها از مسابقه حذف شه .یکی قرار شد یکی من ی پایت وضعیل بود که به دلی مسابقه ورزشیبعد
 کرد . سوگند بای رو مشخص میی بود و پرش طول . دوتا مسابقه برنده نهای امدادی شامل دویمسابقه ورزش

 دونمی راحت است چون میالم خی نظر گرفته بود . سارا گفت : خوب از بابت دو امدادیر رو زیون هنینگرا
 ؟ سارا گفت : تجربه اش رو دارم . سوگند به سارا نگاه کردی . سوگند گفت: مطمئنیرسن من نمیاونها به پا

 وید قرعه کشیم کی کرد . اقای مسابقه نگاه میر به مسی به اون نداشت و با خوشحالی سارا اصل توجهیول
 نکنه .ی مرحله بازین ای غرغر قبول کرد که توی با کلین انتخاب شدن . جونگ میو و کیون مسابقه هیبرا

 بزنم .ی حرفیون هیدن راجب سرعت دویست نیازی پس نی و گفت : اگر تجربه داریستادسوگند کنار سارا ا
 نبود . سارایون از هی تجربه ما خبری حق با سوگند است . توبار یه ینسارا به سوگند نگاه کرد . گفتم : ا

 ویم سر و صدا راه بندازین شانس . چطوره ما هم مثل جونگ مین و گفت : لعنت به اید کوبینپاش رو زم
 است .ی راحتین به ای حذف شه . گفتم : فکر کردیون هین و اونوقت ایم رو قبول نداری قرعه کین ایمبگ
ید . الن بایگی موضوع رو مین هم گوش ندادن . سارا گفت : اصل چرا الن این حرف جونگ مه که بیدید

 . سارای و تلشت رو بکنیری رو دست کم نگیفت موضوع رو گفتم تا حرین . گفتم :ای دادی میهبهم روح
یدم اش رو درنامه خوبه ؟ سوگند گفت: بیون هیدن که سرعت دوین سوال ؟ شما از کجا خبر داریه یگفت : ول

 باشه . سوگندینطور همیم باشیدوار امیاین برنامه ها اعتماد کرد . گفتم : بین به ایشه نمیاد. سارا گفت : ز
 بودم و بهیستاده این از تو است . سارا قبول کرد . من کنار زمیشترگفت : بزار من شروع کنم سرعت من ب

 بود .یم کی دستش گرفته بود و اماده فرمان حرکت اقای چوب رو محکم تویه تکیه کردم که یسوگند نگاه م
ینکه کنه . به محض ای دختر بچه نگاه میه به سوگند به چشم ید رسی بود اما به نظر میستاده ایوکنار سوگند ک

 اومد بفهمه چه خبر است سوگند نصفیو بلند شد . سوگند مثل جت از جا کنده شد و تا کیم کی سوت اقایصدا
 سوگند بهی کردن . ولیدن عقب است با تمام سرعت شروع به دویلی خید دی وقتیو کرده بود . کی طرو یرمس

 زدم و سارا وی داد مین کرد . کنار زمیدن و چوب رو به دست اون داد . سارا شروع به دویدسارا رس
 منی کنار پاسوگند در اومد . یو از خجالت کی حسابین که کنار من جونگ می کردم . در حالی میقروتشو

ین اش گذاشته بود . و به زمینه قفسه سی بکشه . دستش رو رویق داشت نفس عمی ولو شد و سعین زمیرو
 کرد و دریدن مثل باد شروع به دویون داد . هیون و چوب رو به هید رسیون به هیو کرد . کیمسابقه نگاه م
ی میغ جی رو رد کرد . پسرها از خوشحالپایان . و از اون جلو زد و خط ید به سارا رسیهعرض چند ثان

 و دستهاش رویستاد زد ای که نفس نفس می در حالیون . هید کوبین زمی و سوگند دستش رو محکم رویدنکش
 که پاهاشی لبش بود . سارا در حالی در همون حالت لبخند روی زد ولی زانوش گذاشت و نفس نفس میرو

 برنامه هاین به ایشه ولو شد . کنار سارا نشستم و گفتم : که نمین زمی کنار سوگند روید کشی مین زمیرو رو
ی تست سلمتیه ید که بای تست خون بده . گفتم : اونید کرده . باینگ دوپیارو ین کرد ها؟ سارا گفت : ایناناطم
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یادم . گفتم : فرم مونده . سارا گفت : من از پرش متنیگه مسابقه دیه هنوز ین . بلند شینبده شما دونفر هست
یستاده ترم است . حال بلند شو . پسر ها زودتر ازما کنار خط پرش ایان هم امتحان پاین فکر کن ایهست ول
 گفتم :ید؟ پرینقدر کانگورو است که این پرش اون نگاه کرد و گفت : ایزان . سارا به مید اول پریوبودن . ک

 . سارا کهید رسیو پرش کیزان اما تنها به نصف مید توانش پرمام . سارا با تیکنی چه مینمنوبت تو است . بب
 ویستاد پشت خط ایون . هیدم پری میشتر دراز بود بین من هم مثل ای بود گفت: اگر لنگ های عصبانیحساب

ین رو هم پشت سر گذاشت . سارا که شاهد ایو رو هم از پشت بست . و خط پرش کیو . اون دست کیدپر
 . بزار اونها بگنی بپرینقدر ای تونی نمی اگر خرگوش و کانگورو هم باشی : سوگند تو حتتمنظره بود گف

 که کردی . سوگند تما م سعیستاد فرستاد رفت و کنار ای که به خودش لعنت می خوان . بعد هم رد حالی میچ
: گروه برنده پسرگفت ی با خوشحالیم کی هنوز جلوتر بود . اقایون . اما خطر پرش هید رسیوبه خطر پرش ک

 نگاهین جونگ می بود و به اداهایستاده . سارا کنار اید پری میین بال و پای از خوشحالینها هستن . جونگ م
 خوان؟ی می کردن . سوگند گفت : به نظرت چی دور هم جمع شده بودن و پچ پچ میه کرد در عوض بقیم

ی شرط رو تو گذاشتین ای بخوان . سوگند گفت : ولمزخرف یز چیه به دادشون برسه اگر یدسارا گفت : خدا با
 مشغولیی نظر گرفته بود که به دون توجه به پسرها همچنان تنهایر رو زین جونگ می نزد ولی. سارا حرف

ین . جونگ میخوایم می که چیگیم ما هم مین شرط رو گذاشتین گفت : چون خودتون ایوجشن گرفتن بود . ک
ی ؟ من که هنوز نگفتم چی گفت : پس من چیزی بود از قافله جا مونده با لحن اعتراض امیدهکه تازه فهم

 در هریم صدات بزنیومد که دلمون نی مشغول جشن گرفتن بودینقدر سنگ گفت: خوب تو ایونگ . یخوامم
ی گفت : مطمئنین گفت. جونگ میزی چین . بعد هم کنار گوش جونگ میاد شرط بدت نمینصورت تو هم از ا

 . به خاطریریم انتقام بگیم خواستی . اگر میستیم گرفتن . سوگند گفت : ما اهل انتقام نی انتقامیه یدی وقت دیه؟ 
 تایعنی گفت : ین . جونگ میم بودیده به حسابتون رسین نگه داشتینجا خودمون ایل ما رو بر خلف مینکها

ید است شما باین : در هر صورت شرط ما اگفت سنگ یونگ . یکنم من که باور نمین؟؟؟الن انتقام نگرفت
 . جونگین بگیگه دیز چیه . یم سوگند گفت: مگه ما اشپزیم؟ غذا بپزید بای؟ . گفتم :چینناهار فردا رو بپز

 .یم دادیف خونه هم بود . ما تخفی گفت: تازه کار هاینم
ی کره ای ما غذای اون رو گرفت و گفت: باشه . قبول است ولی خواست اعتراض کنه که سارا جلوی مسوگند

 دفعهی گفت: باشه . قبول است . مطمئنم به خوشمزگیونگ . هیپزیم خودمون رو می و همون غذا هایستیمبلد ن
ی نگاهیم کی مفصل است . اقاتانشقبل است . سوگند رو به سارا کرد و گفت: کدوم دفعه قبل؟ سارا گفت: داس

 استراحتین . برین خسته باشید شام اماده است . شما هم بایگه ساعت دیکبه ساعتش انداخت و گفت : تا 
یک بده . و سوگند رو با یم کی رو که لزم داشت به اقایی هایزی چیست رفت تا لیم کی . سارا دنبال اقاینکن

 دادهیه تکیوار بود و پاهاش رو به دیده تخت دراز کشی روی در حالوگندعالمه سوال با من تنها گذاشت . س
 افته گردنی میز همه چی با عرض شرمندگین همی. برای صفر است . تو که خبر داریمبود . گفت : من اشپز

ر . سارا در اتاق رو باز کرد ودیر بگیاد یزی چیه یگه موقع هاست که مامان بهت مین همیشما . گفتم : برا
 وید کشیرون سر سوگند بیر وارد اتاق شد و بلفاصله بالشت رو از زید باری میش که از چشم هاش اتیحال
 دهانش نگه داشته بودی زد . هرچند بالشت رو محکم جلویغ که داشت جیرویی دهانش گذاشت وبا تمام نیجلو

 مشت له کرد و جنازه اون رویر رو زیچاره همه باز هم صداش بلند بود . بعد هم اون بالشت بین با ایول
یق نفس عمیه صحنه نگاه کرد . سارا ین کرد و به ایکگوشه اتاق پرت کرد . سوگند خودش رو به من نزد

 رفت . سوگندیرون . بعد هم از اتاق بیم شام بخوریم بریم تونی و موهاش رو مرتب کرد گفت : الن میدکش
 کارش به جنون بکشه .یم بمونینجا ایگه ترسم اگر دو روز دی شده . گفتم : می خطریلی خیگه دینگفت : ا

ی رو بفهمه چی است اگر موضوع اصلی عصبانینجوری ای اشپزیه که الن به خاطر ینسوگند گفت : ا
 به من نگاه کرد و گفت : من گرسنه ام . بعدی کنه . گفتم : کدوم موضوع ؟؟؟؟!!!! سوگند با دست پاچگیکارم

 کنه . به سرعت دنبال سر سوگندی داشت که از من مخفیزی بار سوگند چین اتاق خارج شد. اازهم بلفاصله 
 بمونه مشغول خوردن بود .ی منتظر کسینکه نشست . سارا بدون ایزراه افتادم اما سوگند به سرعت سر م

 : تا الن کجافت به ما افتاد گین چشم جونگ مینکه کردن . به محض ایپسره با دهان باز به سارا نگاه م
یی هایز فردا به چه چی برایم کردی فکر میم . داشتید بخشید . سوگند گفت : بای . مردم از گرسنگینبود
 باز شد . ساراین جونگ میش حرف نین . با ایم . من و سارا هردو هم زمان به سوگند نگاه کردیم داریاجاحت

 سوگند گفت: کدوم ماجرا؟ گفتم :یه؟ گفتم : ماجرا چند . اروم کنار گوش سوگید سره سر کشیک اب رو یوانل
. الن هم گرسنه ام . بعد هم مشغول غذا خوردن شدیگی می داری چیدونم . سوگند گفت : من نمیدونیخودت م

 فکری درست نبود . تویزی چیه داشتم . یبی کردم . حس عجی می بشقاب بود بازی که توی گوشتیکه. بات
 کردی چشم من بود به خودم اومدم . سرم رو برگردوندم . سوگند به من نگاه می که جلوستبودم که از تکان د

 ازا سارا نبود . بای . به کنارم نگاه کردم . خبریرم ؟ گفتم : سی خوری. گفت: حواست کجاست؟ چرا غذا نم
 رفته . گفتم : کجا؟ه است کیقه دق10 نگو نه . یست گم حواست نیتعجب گفتم : سارا کو؟ سوگند گفت: حال م
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 رو عوض کنه. سرم رو برگردوندم .یست که لزم داشته نبوده . رفته لیلی از وسای سریه ینکهگفت مثل ا
 تازه بخورم . از سالنی هوایرم رفته بود. از سر جام بلند شدم و گفتم : می کیکی ین نبود . ایز هم سر میونه

 بهتر بود . هوا خنک بود . چشم ها مو بستمیچی از هی بود ولیکی شدم . باغچه کوچیاطخارج شدم و وارد ح
 به صورتم بر خوردی گرمی هوایان . احساس کردم جریدم کشیقو دست هام رو از هم باز کردم و نفس عم

 خورد . بهی صورتم می بود که نفس هاش تویک اونقدر به من نزدیون . اروم چشم ها مو باز کردم . هیکنهم
 سرمینکه جز ای مواقعین همچی است که توین دارم اون هم ای مشکلیه فاصله گرفتم . من یونسرعت از ه

 فرار رویشه مثل همین . بنابرایستم بلد نی ایگه کنم راه دی بندازم و منطقه رو به سرعت نور طیینرو پا
 .ی عوض شدیلی از پشت سرم گفت: خیون انداختم و به سمت سالن برگشتم . هیین دادم . سرم رو پایحترج

ی جمله رو انقدر اروم گفتم که حتین گشتم اروم گفتم : من عوض نشدم . ایهمنطور که به سمت سالن برم
ی اون دختریگه . دی جواب من رو داد و گفت : چرا عوض شدیون هی نبودم ولیدنشخودم هم قادر به شن

یشه روزها کمتر مین داشت . ایز همه چرای راه حل بیه یشه کرد و همی استقبال مید جدی هایز که از چیستین
 خودمیل است که به مین نگاه کنم گفتم : به خاطر ایون برگردم و به هینکه و بدون ایستادم. ایدخنده ات رو د

 بایون به راهم ادامه دادم . اما هین نداشتم بنابرای جوابی؟ بودن متنفرینجا از اینقدر گفت : ایون . هیستم نینجاا
 . بدونیاد بدت میشتر ازما ؟ از کدوم بیا ی متنفرینجا و گفت: از ایستاد من ای و روبرویدسرعت به من رس

 زد و گفت : پس ما مشکلی خندیش نیون رو دوست دارم . هینجا قشنگه . من اینجا ای فکر کنم گفتم : ولینکها
ید . شایشهد سکوت کنم نطقم باز می که بای شم درست زمانی اخلق خودم متنفر مین از ایی وقتهایه . یمهست
 شد .یره به من خیون . هی کردم و گفتم : تو مشکل هستیون کنم . رو به هی خواستم تلفی بار مینهم ا
یتی کردم وضعی بود . سعیستاده من ای هنوز روبرویون : مشکل من هستم ؟ به خودم لعنت فرستادم . هیدپرس

 و بایومد کوتاه نیون نبود . اما هین گفتم : منظورم این همی برانمرو که به وجود اورده بودم رو درست ک
ین . من که گفتم منظورم ای زنی زد . گفتم : چرا داد می داد میبا بلند گفت: من مشکل تو هستم ؟ تقریصدا

ین ایگه . دی هستی تو که مشکل بزرگتریگی؟ می گفت : من مشکلم ؟ ها ها ها پس به خودت چیوننبود . ه
 کرد .ی که سر ما اورده بود اعتراض هم میی همه بلین هم گرفته بود . بعد از ایش کار بود . حال دست پخرا

 باورید کدوم رفتار تو رو بایدونه . ادم نمیدی شدم .گفتم : جدا؟ من مشکل هستم . پس خودت رو ندیعصبان
ی خوای نمیگی بار میه ؟ ی گفت: پس تو چیون . هی بار از صد تا دشمن بدتریه ی دوستیه بار مثل یهکنه . 

یون به خاطر سوگند اومدم . هیام خواستم بی. گفتم : من نمیاری در مfan meeting بعدش سر از ینیما رو بب
ی رو گفتم . میقت گفتم : من حقیت . با عصبانیگی راست می زد گفت : اره . تو داری خند میش که نیدر حال

 قبل مهم نبوده . البته النیا یست برات مهم نیگه گفت : الن دیون . هیست مهم نرام . اصل بی باور نکنیتون
 منظورتی؟ به من ….. اما ادامه نداد و دندونهاش رو به هم فشار داد . گفتم : چیگه دی نفر رو داریه یگهد
 رو در اورد و گفت:من ی . بعد هم ادای کنی نقش باز ی گفت: خوب بلدیون نفر رو دارم ؟ هیه که الن یهچ

ید گفت: نبایون ؟ هیم ما دروغ گفتی بگی خوای میه؟ چی اداها براین . گفتم : ایم دوست پسر نداشتیچوقتما ه
 کهید تهمت جدی اتفاقات به کنار ولین بودم . همه ایده به حد انفجار رسیگه کردم . دی بهت اعتماد میچوقته

یلم فینها دوربی جلوی خوب بلدیلی تو . خیا : من دروغ گو هستم فتم قابل تحمل بود . گیربه من زده بود غ
 همیگه نفر که با پنج نفر دیه ی براید . اصل چرا بای کرده بودیم رو کجا قایت شخصین . تا الن ای کنیباز

 شدت جمله اخر ساکین که خودش رو اماده کرده بود تا جواب من رو بده با ایون بدم . هیحرابطه داشته توض
 رو به تو ثابتیزی چید و ادامه دادم و گفتم : اصل چرا بایدمو به من نگاه کرد . من هم فرصت رو مناسب د

 دست برداریون هی رد شدم ولیون فکر کن . از کنار هی که راحتی مثل تو . هر طوریکیکنم . اون هم به 
 نزدم که مجبور بشمی حرفین ایشتراز گفتم : برو کنار تا بیه؟ و گفت : اون کیستاد من اینبود . دوباره روبرو

 بلند داد زدم : برو کنار . ازی با صدایه؟ بگواون کین گفت : فقط همیونبه خاطرش معذرت بخوام . ه
 سارا به خودم اومدم . هردو به سمت دری شدم . با صدایره خیون زدم . با خشم به هی نفس نفس میتعصبان
یر بزنه . از زی حرفینکه بدون ایون کردن . هی بودن و به ما نگاه میستاده امه . هیم سالن نگاه کردیورود

 به اتاقم برگشتم و در اتاق رو محکم به همیتاون همه نگاه پرسش گرانه وارد سالن شد . من هم با عصبان
 و به من نگاهن تخت نشستی وارد اتاق شدن . و رویقه سارا و سوگند بعد از چند دقیقه . بعد از چند دقیدمکوب

 کردمی تلش میشتر . اما هرچه بیرم اروم بگی ذره اید کردم تا شای میکردن که طول و عرض اتاق رو ط
 ؟ گفتم :ینی بشیخوای گرفتم . نمیجه کرد گفت : سرگی که به من نگاه می شدم . سارا در حالیکمتر موفق م

 . .ی که زدیی هایاد هست . به خصوص با اون فرا شمی شم . سارا گفت: البته امکان خفگی خفه مینماگر بش
یست حساب نیشی می خودت عصبانی حرف نزن . وقتیکی بود؟ گفتم :تو ی چی انفجار براین ای بگیشهحال م

 به انفجار . سارا بلند شد و دستش رو دور گردن من انداخت و گفت: بچهیشه میل تبدیشه نوبت من که می. ول
 گرفتم . بعد هم من رو کشون کشون به سمت تخت برد و کناریجه . به خدا سرگبشینکه زدن نداره . حال 

 بود . گفتم : ارزش گفتن نداره .ی چیت عصبانید ببخشیعنی انفجار ین ایلخودش نشوند و گفت: حال بگو دل
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چیه؟ کرده یشی اتینجوری که تو رو ای ارزشی بیزی چینسوگند که تا اون موقع ساکت بود گفت: خوب ا
یده رسیرتر دیقه نشده بود . فقط اگر دو دقی . عصبانیگه نشدم . سارا گفت : اره راست میگفتم : من عصبان

 حرف سارا خنده امین . از ایم کردی کره می جامعه هنریم تقدینی سی رو تویون هیده سر برید . بایمبود
ی . تویارن . حرص ما رو در بیشه همرن ها عادت داین گفت: حرص نخور ایدگرفت . سارا تا خنده من رو د

 در انتظاری افتاد که فردا چه برنامه ایادم فکر به حال فردا کرد . تازه یه ید کار هم استاد هستن . فعل باینا
 . سوگند گفت: قراراستیم نه بپزی سارا گفت :بپزی؟ بپزیخوای میماست . رو به سارا کردم و گفتم : حال چ

. بعد هم ادامه داد: همونطور کهی زنی چرا حرف می کمک کنیست گفت: تو که قرار نرا باشه . سایبیترک
 ها همهین. ای سارا گفت: تو که خنگ نبودی؟ چیعنی باشه . گفتم : یبی اعلم کرد قرار است ترکیواحد خبر

ی نشنال . گفتم : خودم معنینتر و ایرانی ای از غذا هایبی ترکیعنی گروه است . یناش عوارض گشتن با ا
یهام با ایست بود ؟ نی انحرافی. سارا گفت : سوال که کردیی بود که چه غذاهاین منظورم ایدونم رو میبیترک
 کاغذ رویه نه؟ سارا یا یم قرار است بپزی چی بگی خوای. گفتم : نمک دون میه منظورت چیدم نفهمیدیپرس

یست لین . گفتم : اید برق از سرم پریست به لکردن کنار تخت برداشت و به من داد . با نگاه یز میاز رو
یم تصمین. سارا گفت: اتفاقا همی رو درست کنینها همه ای خوای . تو که نمی رستوران از کجا کش رفتیغذا

 همه ؟ ساراین شب . گفتم : حال چرا ا3 . سوگند گفت : مثل یدارشیم زودتر بید خورده بایهرو هم دارم . فقط 
 دنی که هر روز به ما میی شفته پلوین ایه بکشم . چینها رو به رخ ایرانی هنر دست ااهم خویگفت: م

یه؟ پاستا چین ایان نگاه کردم و گفتم : جریست. دوبراه به لیخوری که تو هم اصل نمیست . گفتم : نیمبخور
 . گفتم :یکشه رو مخمتش داد و گفته خودش هم زیشنهاد است . سوگند پینترنشنال همون بخش اینسارا گفت : ا
ی رو که توی سریه سارا گفت: ین؟ کار کردی مواد چی است . حال براین هم که بلد است همییاتفاقا تنها غذا

 انداختم .یست به لی . دوباره نگاهیاره تا ساعت هشت صبح برامون میم کی هم اقای کردم . مابقیدااشپزخونه پ
 . بعد هم از سر جاش بلند شد ویم کار داری چون کلی است بخوابهتر رو از من گرفت و گفت : بیستسارا ل

 بودم و به حرفیده جام دراز کشی بعد تویقه دق3 خوام چراغ رو خاموش کنم . یگفت : همه سر جاشون م
 اصلیه؟ اون کید پرسی بود؟ چرا مدام می چی نفر رو داریک ینکه کردم . منظورش از ای فکر میون هیها

 فکر خوابم برد . ین براش مهم بود . با اموضوع ینچرا ا

 یازدهمفصل 

 چون هنوز احساسیدم نخوابیاد خوابم برده . حدس زدم زی کیدونستم شدم . نمیدار سارا از خواب بی با صدا
 نگاه کردم .خواب خوابگند اومدم . به سویرون تخت بی سارا از توی هایدن کردم . به زور و کشی میخستگ

 رفت . از سر جام بلند شدم و دنبالی نوک پا به سمت در میبود . خوش به حالش . به سارا نگاه کردم که رو
 . با اونیم مشغول به کار شدیم با هم حرف بزنینکه و بدون ایمسارا راه افتادم . هر دو وارد اشپز خونه شد

 چه برسه به حرف زدن . تمامیم وقت سر خاروندن هم نداشتی حتد که سارا نوشته بویی بلند بالیستل
 . گذر زمان رو ازدست دادهیدیم رسی میگه دی گاز بود و هم زمان به کارهای روی هایزحواسمون به چ

 که دستشید خریک رو با اون همه پلستیم کی چهره اقای . وقتیم متوجه روشن شدن هوا هم نشدی . حتیمبود
ینجا موقع این گفتم : شما این همی ؟ برایکنه کارمی چینجا موقع شب این تعجب کردم که اون ای کلیدمبود د

 ؟ سارا گفت : ازین هستینجا ای با تعجب به من و سارا نگاه کرد و گفت: شما از کیم کی اقاین؟ کنی کار میچ
 بهی صبح است . بعد نگاه8:30 . الن ساعت ین نگاه به ساعت بندازیه گفت : یم کی . چطور؟ اقا3ساعت 
 گرفت ویم کی رو از دست اقایل سارا وساین؟ همه غذا پختین انداخت و گفت: ایم که اماده کرده بودییغذاها

 رو از اشپزخونهیم کی مودبانه اقایلی خیب ترتین. و به این بهتر است الن شما بری ممنون .ولیلیگفت:خ
 گاز برداشتمی شد . من هم ظرف آش رو ازروید خری هایسه کیات محتوی انداخت . سارا مشغول برسیرونب

 داد و گفت: مثلیت کرد . بالخره رضای ها رو چک میسه کیکی یکی. سارا کاغذ رو دستش گرفته بود و 
 رویز رو چک کردم . واقعا همه چیل دور هم من وسایک ها رفتم و یسه . سراغ کیده رو خریز همه چینکها
 من . تو برو سراغ دسر . حق بای کارها رو بزار برای . مابقیم نداریادی اورده بود . سارا گفت: وقت زیرگ

ی صبح بود که سوگند با چشم ها9 دست به کار شدم . ساعت ی اعتراضین بدون کوچکترینسارا بود . بنابرا
 . ممنون ماخیر سارا گفت: صبح شما هم بین؟ نکردیدارپف کرده وارد اشپزخونه شد و گفت: چرا من رو ب

ین؟ نکردیدار چرا منو بین بگیشه . حال مین . خسته هم نباشیر . سوگند گفت: باشه صبح بخیستیماصل خسته ن
ین ما . سوگند گفت: با ای دست و پای توی اومدی . سارا گفت: بدتر می بلد نبودیادیگفتم : خوب تو کار ز

 من رو همید!!!! بای سوگند گفت: پس چی؟ طلبکار شدال حیه. سارا گفت: چین کردی میدار منو بیدهمه با
 مثل کوزتیم خانم . خوبه وال از صبح تا الن داریر بگیل. سارا رو به من کرد و گفت: تحوین کردی میدارب

یان هم اومده طلبکار است . سوگند گفت : حال ماری کین . حال ایم کنی کار میه اشپزخونه ننه تناردین ایتو
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 خفتهیبای زیا و گفت : بید سارا خندیه؟ کیان . ماری کوزت هستی سوگند گفت: مگه نگفتی؟ گفت :چسارا یه؟ک
 کرد و با انچنانیدا وارد اشپزخونه مواد مورد نظرش رو پینکه . سوگند به محض ایر بگیل پستت رو تحویا.ب

یا . سارا گفت : بیم اون نگاه کرده و بیدیم مشغول خورد کردن مواد شد که من و سارا دست از کار کشیمهارت
ی بودی هم ما رو سر کار گذاشت. تو که بلدین ایگه چطور من و تو رو گذاشته سر کار . دی وجبیم نیه

 گفتم : منی؟ . سارا رو به من کرد و گفت: تو چرا نگفتید سوگند خندیستی؟ بلد نی گفتیشب چرا دی کنیاشپز
ینکه ایا کتاب است و ی سرت تویا ی هستیک کشیشه . تو همی هم بدونیدهم خبر نداشتم . سوگند گفت: نبا

 نداشتم .یا یگه کار دیچ خوندم وقت هی درس میه ازمون بورسی که برای گفت از وقتی . راست میخواب
ی قاسمیرزا خوب شده بود . آش رشته. می بود که همه غذاها اماده بود . اشپزخونه پر از بوها12ساعت 

یز می سوگند . همه روی فسنجون و مرصع پلو و پاستای پلو با ماهی . سپزی و قورمه سبزیمهخورشت ق
یادمون کرد . تازه ی بود و دلم رو اب میچیده هوا پی بود که توی شکلتیک کی شده بود . از اون بدتر بویدهچ

ی به همراه پسرها وارد سالن شدن و قتیم کی . اقایم نخورده بودیزی چیم شده بودیدار بیاومد که از وقت
 رو نداشتنیزی میچین متعجبشون معلوم بود توقع همی . از چهره هایستادن افتاد سرجاشون ایزچشمشون به م

 وید رو کنار کشی بعد هم صندلین؟ عذا بخورین خوای ؟ نمیستادین شوکه شدن . سارا گفت: چرا ایو حساب
 که بهی کار شما است؟ سارا در حالینها و گفت: همه ات انداخیز به می با تعجب نگاهیون نشست . هیزسر م

یگم سوگند گفت: اول بخور بعد میه؟ چینها گفت: نه فقط اسم ایونگ گفت: اره . کم است؟ هیکرد نگاه میزم
 . به دست پخت من اعتمادیه سوگند گفت: چی؟ رو پختینها رو به سوگند کرد و گفت: تو ایو. کیهاسمشون چ

یشتری بیت تو امنی است که غذاین ایو گفت: منظور کین . جونگ میست دست پخت من بد نین باور کنی؟ندار
 باشن . سارا گفت : اگر منظورت از بعض ها منیخته غذا ری تویزی چیه یست نید ها بعیداره. اخه از بعض

ین دست پخت من و سحر است . جونگ میه چون جز اون پاستا بقیهستم پس بهتر است اصل غذا نخور
ی غذا ها چه مزه این خوام بدونم ای هم گرسنه هستم و میلی خوام غذا بخورم . اتفاقا خی گفته من نمیگفت: ک

. امروز نوبت من است . سارا گفت : خوب پس ساکت باش ویری گی میراد ما ای تو از غذاهایشهداره که هم
ی روی غذای و به سرعت به ظرف هان نشستیز فکر کن . پسرها سر میری بگی خوای که مییبه بهونه ها

 نگاه کردم کهی. به سمتی حمله کردن . ناگهان سوگند گفت : اون تخم مرغ داره . تو تخم مرغ دوست نداریزم
 کرد . سوگندی هوا مونده بود به سوگند نگاه می که قاشقش توی در حالیون حرف رو زده بود . هینسوگند ا

یگه بشقاب دیه بشقاب رو کنار گذاشت و یون خوشمزه است . تخم مرغ هم نداره . هیشگفت: اون ظرف کنار
 خوره ؟ی تخم مرغ نمیون و مشغول خوردن شد .رو به سوگند کردم و گفتم : مگه هیدبرداشت و اش کش

 موضوع خبر نداشتم . سارا چند ضربهین . گفتم : نه از ایاد . اون از تخم مرغ بدش میدونستیسوگند گفت: نم
 بشقابش رو پر کرده بود و با ولع مشغولین من زد و با سر به روبروش اشاره کرد . جونگ مبهاروم 

 گفت : از بس بد مزه استین . غذا رو بجو و بخور . جونگ میخوردن بود . سارا گفت: مواظب باش خفه نش
یونگ رفت . نه بلند شد و به سمت اشپزخویز بخورم طمعش رو متوجه نشم . سارا از سر میع خوام سریم

 غذا بد مزه است .ین ای . اخه کجای که شده ساکت باشییر تغی بار هم برایه یشه مینسنگ گفت: جونگ م
. از سر جام بلند شدم و به سمت اشپزخونهی خوری مینجوری ای هم خوبه. اگر بد است پس چرا داریلیخ

 بشه . برگشت و به من نگاه کرد . گفتم :سرد اورده بود و گذاشته بود یرون فر بی رو از تویکرفتم . سارا ک
 نبود . وگرنه بهینجا ای موقع اشپزیم . عادت داره . تازه شانس اوردیشناسی رو مینولش کن . تو که جونگ م

 نبود . به من نگاه کرد و گفت: منی عصبانیا . سارا اصل ناراحت یشدیم که سر هوانگ بو اومد مبتل مییبل
 رو ازیک اومد کیادم ؟ گفت : ی بلند شدیز خوشش اومده بود . گفتم : پس چرا از سر میلی خا دونم . اتفاقیم

 ناراحت شمید . سارا گفت : چرا بای ها فکر کردن ناراحت شدیچاره و گفتم : بیدم . خندیاوردم نیرون فر بیتو
یه ی سرش اورده . گفتم : تویی پسره چه بلین ایه؟ هوانگ هو کین ای خورد . ولی نمینجوری. اگر بد بود ا

 سرشی مادرشوهر بالیه مثل ین جونگ می گروه غذا پخت ولی بود . چند بار هم برایونبرنامه جفت ه
 شده بود . سارا تمام موضوع رو کنار گذاشت ویوانه دختره دیچاره سرش اورد . بیی چه بلیدونی . نمیستادا

 کردن . ولشی می افراد معروف با هم زندگی مدتیه بود که رنامه بیه بود ؟ گفتم : یون جفت هی چیعنیگفت: 
 اوردمیرون بیزر فری ها رواز توی ها بزن . بستنی سر به بستنیه . سارا گفت : اول یم غذا بخوریم بریاکن . ب

 وارد اشپزخونه شد و بهین بود . جونگ میک کیین اومدن . سارا مشغول تزی. کامل اماده بودن و کش م
 .ی بگی مونده که بخوایزی نگاه کرد و گفت: چین نگاه کرد . سارا سرش رو بال ارود و به جونگ مراسا

ین تا الن دار3 از ساعتی گفت: چرا نگفتین غذا سفارش بده . جونگ میرون قدر بد است خوب از بیناگر ا
ی؟سارا گفت: چرا غذا نخوردین هم نکرد . بد مزه بود . جونگ می . سارا گفت: خوب فرق چندانی پزیغذا م

 کردم .ی گفت : اهم . شوخین اگر غذا خوب نبود صبر کن دسر بخور . جونگ میی؟ باز جویگفت: حال اومد
 گفت :ین دور . جونگ میزی غذا رو بریتونی میغذا خوب بود . سارا ول کن نبود . گفت : اگر دوست ندار

 .ی غذا رو نخوری تونی نداره من نارحت نشدم . میب خوب است . سارا گفت: عیلی گفتم غذا خیمن جد
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یز رفت . سارا ریرون . بعد هم از اشپزخونه بیز که حرصش در اومده بود گفت : برگرد سر مینجونگ م
 سواستفاده کرده لذت برده . بعد هم ژستین از عذاب وجدان جونگ مینکه . معلوم بود از اید خندی میزر

یز ها رو سر جاش برگردوندم و سر می رفت . من هم بستنیرون اشپز خونه بزناراحت به خودش گرفت و ا
یی گفت: شما غذایو ها جالب تر نحوه تلفظ اسم غذا ها بود . کین از ایبرگشتم . همه مشغول خوردن بودن . ول

 ودید سخته . سوگند خنیز حرف چین . چقدر ایم فرانسه هستی توینکه که اسمش اسون باشه . مثل اینندار
یونگ . اسمش اش رشته است . هیگفت: منظورت حرف قاف است . خوب اون اسون است همون که خورد

 کرد و گفت:ین به جونگ می . سارا نگاهیشه کرد گفت: الن منفجر می نگاه مین که به جونگ میدر حال
 گذاشت .و گفت:ر بشقاب رو کناین دسر هم بزار . جونگ می . بس است جا برای کردی شوخیدمباشه فهم
 سارا همی . حتیدن همه خندین حرکت و حرف جونگ مین . با ایشم . الن خفه میدی فهمی گفتیزودتر م

ی و بستنی شکلتیک اون رو کی جمع شد و جایز می از روی خالی بشقاب هایقه . در عرض چند دقیدخند
ین اون همه غذا رو خورده بودن جونگ من گرفت . انگار نه انگار که پسر ها الیرازی و فالوده شیزعفران

یه خواد با غذا خودش رو بکشه . بهتر است ی میارو ینزود تر ازهمه شروع به خوردن کرد . سارا گفت: ا
 بارین . گفتم : ایم کنی داریض مرید وگرنه امشب تا صبح بایم بزاری همه انرژین سوزوندن این ایبرنامه برا

یتونیم نمیگه همه غذا رو جا داد . سارا گفت: من دین ای ته نداره . چطورینها شکم اینکهرو موافقم . مثل ا
 . النیگه . به سوگند نگاه کردم که هنوز مشغول خوردن بود . گفتم : بچه بس است دیرم میبخورم . الن م

 خورنی دارن ما کنم که با اشتهی نگاه مینها هر وقت به ای خوام نخورم ولی. سوگند گفت : من میشیمنفجر م
ی . از جلویم منفجر بشینکه . سوگند حق داشت . سارا بلند شد و گفت: بهتر است تا قبل از ایشهگرسنه ام م

 به اونین بلند شد جونگ میز سارا از سر مینکه اضافه کنم . به محض ایلو ک5 . فکر کنم امروز یم بلند شینهاا
 کهین سارا گفت : اره زهر مار . جونگ میاری؟ هم بی ایگه دیزنگاه کرد و گت: مگه هنوز قرار است چ

 خورنی خوب غذا میلی است که خی افرادی برایژه ویز سوپرایه سارا گفت : یه؟ چینمتوجه نشده بود گفت: ا
ین صبر کن . ایقه سارا گفت : حتما . فقط چند دقیارش گفت: پس زودتر بین . جونگ میدم. من و سوگند خند

 و دستکشیشبند پیه با یقه درست کردن . بعد هم به سمت اشپزخونه رفت و بعد از چند دقو تیرو فقط برا
یز ریز سارا ریدن با دیه که سرگرم خوردن بود متوجه سارا نشد . اما بقین برگشت . جونگ مییظرفشو

 گذاشت . یز می ورین جونگ می رو که همراهش بود جاویی هایز . سارا چیدنخند
 بود در حالیستاده این سر جونگ می . سارا بالید تا چشمش به اونها افتاد منظور سارا رو فهمین مجونگ

 کردن اشپزخونه با شما است . بعد همیز تمی ولیم گفت :ما غذا پختیت لبهاش بود . در نهای لبخند رویکه
 رو گفت و به سمت اتاق رفت .ین رم استراحت کنم . ایبلفاصله به من و سوگند نگاه کرد و گفت : من م

10 . یم و دنبال سارا رفتیم به من و سوگند نگاه کرد . من و سوگند بلفاصله از سر جامون بلند شدینجونگ م
 موضوع باعث شد تا دوباره بهین و همید رسی داد و خنده پسر ها از اشپزخونه به گوش می بعد صدایقهدق

 جنگ اب و کف ویدان مین ای . اما سلح هایم جنگ روبرو بشمیدان یک و با صحنه یماشپز خونه بر گرد
 پر از اب به جون هم افتاده بودن .ی هایگ و قاشق و چنگال و دیر و قابلمه بود . اونها با کف و کفگیگد
 کهی درحالیو پناه گرفته بود. کیز پشت مین بود . جونگ میده بود و بلوزش به تنش چسبیس خی حسابیونگه
 ظرف اب دنبالیه هم با یون کرد وهی می بازیر سنگ شمشیونگ با یر سرش گذاشته بود با کفگی رویگ دیه

 پسر ها بلند تری که از سر و صدایی انداخت و با صدایت به اون وضعی گشت . سارا نگاهی مینجونگ م
 . سارایستادن اجاشون چه خبر است؟ پسر ها که تا اون موقع متوجه حضور ما نشده بودن سر ینجابود گفت: ا
ی ور شده رویه که با قابلمه یو . من هم به کید خندی میز ریز کرد . سوگند ری نگاه میت وضعینبا اخم به ا

 شروعین گفت: جونگ میونگ چه خبر است . هینجا کردم . سارا دوباره گفت: ای بود نگاه میستادهسرش ا
ی مظلومانه به سارا نگاه می اومده بود و با نگاهیرون بش نگاه کرد که ازپناهگاهینکرد . سارا به جونگ م

 که دستش بود به سمت اون رفت و تای شده بود اروم اروم با ظرف ابین که متوجه جونگ میونکرد . ه
 که اونجاین و چهره جونگ میون حرکت هین کرد . ای خالین ظرف رو سر جونگ می قطره اب تویناخر

 .ید خندی باعث شد تا همه از خند منفجر بشن . سارا مید چکی که از نوک موهاش اب می بود در حالیستادها
 . اما تمام توجه من بدونید خندی هم مین جونگ می نشسته بود حتین زمیسوگند دلش رو گرفته بود و رو

رو اون مثل نور مهتاب که شپ پره ی . خند هاید خندی جلب شده بود که بلند میون بخوام به سمت هینکها
یشه به من نگاه کرد . مثل همی خندی که می در حالیون کرد . هی من رو به سمت اون جذب میکنهجذب م

ی دم . به سرعت به اتاق برگشتم . بعد از دعوای کار رو انجام مین دونستم چرا ای که نمیفرار کردم . در حال
یه گرفتم از اون دعوا یم باشم رو نداشتم . تصمیون با هینکه نبود جرات ای شباهت به جنگ جهانی که بیشبد
 و منیخت ری فرو میون با ره روبرو شدن با هیوار دین ای بسازم . ولیون محافظت خودم از هی برایوارد

ی که به من نگاه می ساعت بعد سوگند به اتاق برگشت و در حال1 کرد . ی دفاع تر از دفعه قبل رها میرو ب
 وید خوام استراحت کنم سوگند به سمت من اومد و دست من رو کشی . گفتم : میم بریا ؟ بیدیکرد گت: خواب
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 خودم به سالن برد .یلمن رو بلند کرد و گفت: همه متظر هستن تنبل خان بلند شو . سوگند من رو بر خلف م
 گفتمو شد . رو به سوگند کردم یرم دستگیز بود همه چین که دست جونگ میکروفونی با میدم به سالن رسیوقت
ی است . سارا روینی بیش و گفت: حرکاتش قابل پید بابا هنوز عادتش رو ترک نکرده ؟ سوگند خندین: ا

 بودم بخونه.یده ها در اورده؟ من ندی بازین نشسته بود . به ما دوتا نگاه کرد و گفت: مگه قبل هم از ایصندل
یچاره کار رو با اون دخرت بین هم همی هست که در موردش برات گفتم . اون سریادتگفتم : اون برنامه 

 اسم هوانگ هو به سمت سارایدن. پسر ها با شنیگی . سارا گفت : هوانگ هو رو مید خندیکرد و بعد هم کل
 بود تا توجه همه رو جلبی ام کافین همی اسم بود .ولین بودن همیده که از مکالمه ما فهمیزیبرگشتن . تنها چ

 سارا به من نگاه کرد . سوگندیشناسی؟ نگاه کرد و گفت: مگه تو هوانگ هو رو مسارا با تعجب به یوکنه . ک
 است . مگه نه . من اون برنامه رویم برنامه ازدواج کردی تویون هی شناسم . همون همبازیگفت : اره من م

 : رازهاتونگفت کرد ی نگاه میو که به کی در حالین . پسر ها با تعجب به سوگند نگاه کردن . جونگ میدمد
 گفت : راجب خودت حرف بزن .یو است . کیخالno body but you گروه اهنگ یبرمل شد . حال جا

 کردی که به سوگند نگاه می سنگ در حالیونگ خبر دارن . یوکی کارایداستان تو هم لو رفته . پس از ماجرا
یونگ بدونه . هید طرفدار بایه که چیزی و گفت: هرید سوگند خندیدونی؟ راجب ما میزی چه چیگهگفت: تو د

یدا پید جدی بازیه و ین کردی رو هم مینجا فکر اید گفت : بای و به فارسید . سوگند خندیز همه چیعنیگفت : 
 . به سارا نگاه کردم و گفتم : باز همیم مسابقه رو ما بردین حساب این . سارا گفت : پس با این کردیم

 . ساراین انجام بدید که بگن خودتون دو تا بای هر چی سرین.؟ ای عبرت نگرفتس دریمسابقه . از اون قبل
 بای کردم ولی نفر رو کامل احساس میک نگاه ینی . سنگیدوارم . گفتم : امیم ما بردی سرین و گفت : نه ایدخن

 نقشه اش لوینکه نگاه کردم . به خاطر این نگاه نکنم . در عوض به جونگ میون کردم به هیتمام وجود سع
 . شروعیشناسن دستگاه رو مین که معلوم است همه اینطور گفت : ایو هم بود . کیرفته بود اخم هاش تو

 . سوگند گفت : چرا نه؟ من دوست دارم بخونم . بهیم خونی رو قطع کردم و گفتم : ما نمیو . حرف کیمکن
 بدتر از شمای ها ی ما صداین گفت: نترسین مگ . جونیخویم که گفتم ما نمینسوگند نگاه کردم و گفتم : هم

 .یم خونی ما نمی به خودمون مربوط است ولیانه یم داری خوبی که ما صداین . سارا گفت : ایدیمرو هم شن
 منی . سارا گفت : ولیدیم . گفتم : خوب مسابقه نمیم پس چطور مسابقه بدیشه که نمینجوری ای گفت: ولیوک

ی می خوره . به کی . اخه اون حلقه به چه درد تو می دادیر خوام . گفتم : تو هم گمیهنوز اون حلقه ها رو 
 مای حرفهایدن با شنین خوره . جونگ می بعد ها به دردم می حلقه رو . سارا گفت : الن نه ولین ای بدیخوا

 به تو ربط ندارهکه یزی خوره. سارا گفت: تو چرا به چی که بعد ها به درد می چیعنی و گفت : یزشدگوشش ت
یتی حرف سارا اهمین براش جذاب بود .که به ای موضوع قبلینقدر این. جونگ می. مگه ادب نداریدیگوش م

ین مثل این است ؟ سارا جواب نداد . جونگ می است که موضوع ازدواجت سر کاریننداد و گفت: منظورت ا
ی شد گفت: پس واقعا سر کاری که از خنده بسته نمی روز تولدش رو جلوتر گرفته باشه . با دهانیهبود که هد

 رو داد و گفت :ین درخواست ازدواج هم دروغ بود . سوگند جواب جونگ میبود. پس اون تلفن و اون ماجرا
 کنه . جونگی سارا هنوز داره راجب درخواست اون فکر می داره . ولیت واقعینها . تمام ایستنه . دورغ ن

 انداخت به سمت دستگاه رفت و گفت : منی که شلنگ تخته میر نشده . بعد هم در حالی گفت : پس هنوز دینم
 . قبول است .ین گفت : باشه . شما اهنگ رو حدس بزنین . جونگ میم خونی ما نمی کنم . گفتم : ولیشروع م
ی نمیی کره اگ گفت : باشه قبول است . اهنیونگ . هیم نداریا سررشته ی کره ای ما از اهنگ هایگفتم : ول

1 گفت : باشه یو کم است . کیه ثان30 . سوگند گفت : یم کنی از اهنگ رو پخش میه ثان30 فقط ی . ولیمذار
یده گفت : اگر نتونن حدس بزنن تا اخر اهنگ هم که پخش بشه فایو اعتراض پسر ها بلند شد . کی . صدایقهدق
 به موقعینکه از پشت سر ما گفت : مثل ایم کی کدن . اقات اروم شدن و موافقیه بقیو حرف کین نداره . با ایا

یم کی داد . اقایح توضیم کی اقای . و ماجرا رو برایم خواستی داور میه ما یقا گفت : دقین . جونگ میدمرس
یعنی . سارا گفت :ینم کیاد رو زیجانش هید بای شن ولی قسمت مین برنامه عاشق ای هاینندهگفت : حتما ب

یزی کاغذ چیکه تیه ی . بعد هم رویکنه مشخص می فردی برنده رو مهارت هایعنی گفت : یم کی ؟ اقایچ
 سرگروه است ؟ بهی و از طرف شما کیون نوشت و اون رو بست و کنار گذاشت و گفت : از گروه ما هیها

 و گفت :فت اون دو نفر گری کاغذ ها رو جلویم کی رفت . اقایم کیسارا نگاه کردم . سارا به طرف اقا
 کاغذی رویون هیا اجازه بده سارا و ینکه بدون ایم کی از کاغذ ها رو برداشت . اقا یکی . سارا ینانتخاب کن

 . حالین کنی انتخاب میها رو بخونن . اونها رو کنار گذاشت و گفت : عدد ها اهنگ ها رو به طور شانس
یر به خی ولیم بود اشتباه حدس بزنیک سخت باشه . چند بارا نزدینقدر کردم مسابقه ای . فکر نمینشروع کن

ین کفرش در اومده بود گفت: مطمئنی که حسابین بود . جونگ مینگذشت . شماره اخر بود و نوبت جونگ م
 بازیشش . بعد عدد رو وارد کرد اما با پخش اهنگ نیشناسین ؟ شما که همه اهنگ ها رو مین خوندیپرستار

 نگاه کرد و گفت:ین. به سارا نگاه کردم که با لبخند به جونگ میشناسی اهنگ ونمینشد و گفت : مطمئنم ا
 و گفتمیدم اهنگ رو بشناسه گفت : مطمئنم . خندین سارا ایرسید به فکرش هم نمی که حتین ؟ جونگ میمطمئن
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 به من نگاهین . جونگ میاریم مسابقه بی رو تویی کره ای اهنگ هایست فکر کردم قرار نی: جالب بود . ول
 .یم گذری از ش نمی راحتین به ای مسابقه تقلب کردی چون توی . گفتم : نه . ولی زنیکرد و گفت : بلف م

 گفت : اگر شماین. جونگ میه اهنگ چی حدس بزنید و تو بایم زنی خودمون رو می از اهنگ هایکیما هم 
 گم (ی زد و گفت : پس من اسم اهنگ رو مندی کنم . سارا لبخی شرط رو قبول مین . من هم ایه اهنگ چینبگ

first time.( 
 .یشناسی اهنگ رو مین باز به سارا نگاه کرد . سوگند کنار گوش سارا گفت : از کجا ای با دهانین مجونگ

 کرد و گفت :ین بود . رو به جونگ میم ماه تمام زنگ خور گوش3 از سحر گرفتم و ینکه ایسارا گفت : برا
 سررشتهی کره ای اهنگ هااز ین شما که گفتی سنگ گفت: ولیونگ اهنگ رو بشناسم . ین ای کردیفکر نم

 روی کره ای تمام گرو هایبا نفر خاص ما تقریه . سارا گفت : به لطف ی . گفتم : خوب نه اونجورین ندارییا
 اون روی چهره جدی وقتی بلف بود . سوگند با تعجب به سارا نگاه کرد ولیه حرف سارا ین . ایم شناسیم
 حرف سارا واقعاین پسر ها با ای . چهره یره خودش رو بگلوی خنده اش گرفت اما به موقع تونست جیدد
 با اعتراضین کردن . گفتم : حال نوبت ما است . جونگ می رو نمینجاها فکر ایچوقت شده بود اونها هیدنید

. همهی. شرط رو خودت قبول کردی تو تقلب کردی . ولیم . گفتم : ما دروغ نگفتین شما دروغ گفتیگفت: ول
 خوام . سارا اروم کنار گوش منی میتار گیه اول ی نگاه کردن . گفتم : ولین به جونگ میت عصبانباپسر ها 
 ذهنم هست . همه بهی تویی هایز چیه هنوز ی دونم وای . گفتم : می وقت است دست به ساز نزدیلیگفت: خ
 بایقه بعد از چند دقو اون سمت سالن رفت ی زد و به سمت راهروی خندیش نیون نگاه کردن . هیونسمت ه

یم رو تنظیتار بود . کوک گی خوش دستیتار بود . گc60 یتار گیه انداختم یتار به گی برگشت . نگاهیتار گیک
 بود کهی بود . اهنگ گل گندم . اهنگیمی اهنگ قدیهکردم . چشم ها مو بستم و شروع کردم به زدن اهنگ . 

 نگاه کردم کهین هم زدم . چشم ها مو باز کردم و به جونگ مو نت اخر ری ازش خاطره داشتم . وقتیلیمن خ
 . گفتم : اون قدر ها همی بزنیتار گی بلد باشیکردم وقت فکر نمیچ گفت :هیو . کیکردبا تعجب به من نگاه م

 زنه .ی میتار تو گی اون به خوبیگی می سنگ گفت : تو چیونگ . ی فالش داشتیلی گفت: خیونخوب نبود . ه
 زنم . مگهی من فالش میدی که فهمی حساب اهنگ رو شناختین اخم کرد . گفتم : پس با ایونن حرف هیبا ا

 کرد وین نزد . سارا رو به جونگ می باز حرفیون ساکت بود . گفتم : خوب اسم اهنگ هم بگو . هیوننه . ه
 حساب ماین : پس با اتم بدونم . گفید گفت : من از کجا باین بود ؟ جونگ میگفت : تو بگو اسم اهنگ چ

 اورد ویرون رو کنار گذاشته بود رو بیی گفت : هنوز نه . مرحله اخر مونده . بعد هم برگه هایم کی . اقایمبرد
 تا برگه رو باز کرد گل از گلش شکفت .یون . هینبه دست سرگروها داد و گفت : حال متن برگه رو بلند بخون

ین برگه رو بخونم این بخوام اینکه دستش مچاله کرد و گفت : بهتر است قبل از ای سارا برگه رو تویول
 نوشته . سارا برگه رو دست سوگندی برگه چین ای . سوگند گفت : مگه توینم اعلم کیونمرحله رو به نفع اقا

یم تونی است . ما که نمی انصافی بین ایداد و گفت : خودت بخون . سوگند برگه رو گرفت و گفت : ول
 برگه نوشته بودی و به متن اون نگاه کردم . رویدم کلمه رقص برگه رو از دست سوگند قاپیدن . با شنصیمبرق

)danceجالبیلی خید رقص شما بایدن گفت: دی از پشت سر من برگه رو خوند و با خوشحالین ) جونگ م 
 سرعتین باختش به اینکه که از این افته . جونگ می اتفاق نمین خوابم هم ای تویباشه . سارا گفت : حت

ین هوا مشت کرد و نشون جونگ می . سارا دستش روتویم شدیجبران شده بود خوشحال بود گفت: پس مساو
 گفت : نه . بعد هم به سمت منیون ؟ هین دی نگاه کرد و گفت : شما هم انصراف میون به هیم کیداد . اقا 

 منی کنا ر پایتار رو ؟ با سر به گی ؟ گفتم : چی بدپسش یشه من دراز کرد و گفت: میاومد و دستش رو جلو
 رو کوک کرد و مشغول نواختنیتار نشست و گی صندلی رویون پس دادم . هیون رو به هیتاراشاره کرد . گ

 وقت ازیچ هی داره ولی قشنگی دونستم صدای ) بود . مtank you شناختم اهنگ ) یشد . اهنگ رو م
 ذهنمی بند بند وجودم نفوذ کرد و کم کم تمام اخطار های تویون هیده بودم . صدای اون رو نشنی صدایکنزد

 نگاه کردمیون کرد . به هی اون صدا بود که من رو جذب می تویزی اون ها رو گرفت . چیرو پس زد و جا
ین با اوله کی راه انداخته بود . طوفانی درون من طوفانی ولید رسیچشم ها ش رو بسته بود و اروم به نظر م

 کردم .ی اونجا رو ترک مید من رو درهم شکسته بود . بای گونه من تما م سد دفاعیلرزش قطرات اشک رو
 پناه بردم .یاط حی رفتم و به باغچه کوچک تویرون نبود . به سرعت از سالن بیز لحظه درنگ هم جایه یحت
 بود . نگاه کردم . چشمم رو بستم وده قرمز شید نشستم و به اسمان که به خاطر غروب خورشی صندلیرو

 دونستم چقدر اونجا موندم امای صورتم رو نوازش کنه و ارومم کنه . نمید وزی که میاجازه دادم تا باد سرد
 کشه تای از قبل طول میشتر شده بود . با خودم گفتم : هر بار بیک چشمم رو باز کردم اسمان کامل تاریوقت

ی فکر و خنده ام گرفت . از روین چادر بزنم . با اینجا اید ساعته با24 سفر ین اریناروم بشم فکر کنم تا اخ
 که به من زلیدم دو تا چشم رو دی تارکی برگشتم توینکه . اما به محض ایدم کشیق بلند شدم و نفس عمیصندل

 و براق جلو تریس خچشمم بزنم . او دو تا یغ . کم مونده بود جیدم ترسی نه . حسابیگه دینجا ایزده بود . خدا
 رو با پاهامی گرمیز حبس کردم . چند لحظه بعد برخورد چینه سیاومد . من چشمم رو بستم و نفسم رو تو
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یی با موهای قهوه ای سگ کوچولویه نگاه کنم . یین بپرم و به پای صندلی بود تا روی کافیناحساس کردم . هم
 گفت : خبر نداشتم ازیی . صدایداد کرد و دمش رو تکون می مه بود و به من نگایستاده ای صندلیین پایفرف

ی بود و به من نگاه میستاده ایونگ . سرم رو بال اوردم و به مست صدا نگاه کردم . هی ترسیسگ ها م
یونگ تازه اش رو رها کرد و به سمت اون رفت . هی سرگرمیون هیدنکرد . اون سگ کوچولو به محض د

یین پای صندلی کرد و با دستش پشت گوش اون رو نوازش کرد . ار وم از روبلند ین زمیسگ رو از رو
 بود .یوسته بود که من رو نترسونده بود که اون هم به جمع پسرها پیونگ بود . فقط هی عالیگه دیناومدم . ا

ی رویونگ زد . هی فقط چشم هاش برق می تارکی توی گفتم : نه . ولیدی؟ گفت: از چوکو ترسیونگه
 ماجرایقت حقی؟ چوکو رو بغل کنی خوای پاهاش گذاشت . گفت: می کنار من نشست . و چوکو رو رویصندل

یستاده هنوز همونجا ای بود . لبخند زدم ولی هم مربط به خاطرات کودکین ایدم ترسی بود که من از سگ مینا
 دو قدم به سمت عقب برداشتم .اه چو کو رو به سمت من گرفت . نا خود اگیونگ خوردم . هیبودم و تکون نم

 گذاشت . دستشین زمی گفت : باشه . بعد هم چوکو رو رویونگ . با اخم گفتم : خنده نداره . هید خندیونگه
 دو تا مشغول راه رفتن شد . از حرکت چو کو خند ه امی پاهاش بلند شد و رویرو بال نگه داشت . چوکو رو

 گذاشت وین زمی تا نشستم . چو کو دست هاش رو روی . ولینم بهتر ببتا زانو هام نشستم یگرفت . اروم رو
 خندهی زدم . از طرف مقابل صدایغ صورتم گذاشتم و جی . چشم هامو بستم و دستم رو رویدبه سمت من دو

 کردم .ی دستهام حس می زبانش رو روی زد . گرمی میس من رو لی . چوکو دست هایشنیدم رو میونگه
 ولو شدم حالین زمی من بود . رویشتراز سرعت اون بی شم تا ازا دست چوکو خلص شم ولبلند خواستم یم

 صورت من شد .یسیدن من قرار گرفت و مشقول لینه قفسه سی روی شکارچیکچو کومثل 
ی کسیدوارم امی موضوع به نظر خنده دار باشه ولین اید داد زدن نداشتم . شای نایگه بودم که دیده ترساینقدر

 سرم نگاهی من برداشته شد به بالینه سی . احساس کردم وزن چوکو از رویرد قرار نگیت وضعین ایتو
 کردی باز به من نگاه میش بود و با نیستاده سر من ای که چوکو رو بغل کرده بود بالی در حالیونگکردم . ه

 بهیستادم رسوندم و ای صندلی خودم رو بالید لرزی پاهام از ترس هنوز مینکه . با ایدم. فرصت رو مناسب د
.ی کنیت من رو اذی گرفتیاد یه است؟ تو هم از بقی چه کارین بود گفتم :ایدن که هنوز در حال خندیونگه
 نشستم امای صندلی نشست . ازش فاصله گرفتم و روی صندلی بود . بعد هم روی جالبیش گفت: نمایونگه

یونگ هیدی؟ بودمش تازه خریده بود . گفتم : تا حال ندیونگ هی پاهای بود که رویتمام حواسم به موجود
!!!!!!ی؟ هوا سو هم شناختش . گفتم : کی و گفت: حتید وقت است که چوکو رو دارم . بعد خندیلیگفت: نه خ

 .یم خنده ام رو بگری کردم جلوی هوا سو است . سعیی خواهرت ای گم . اسم کره ای: خواهرت رو مگفت
 . با اسم کلمه گاز گرفتن به خودمیگره. مطمئن باش گاز نمی چوکو رو بغل کنیخوای گفت : نمیونگه

 اتفاقین ای کحال است . ین گفت: پس ماجرا ایمن هی دور نموند برایونگ لرزش از چشم هین . ایدملرز
 داشت .بچه هایوه می خونه بود که درخت هایه مدرسه یر مسی رفتم . تویافتاده؟ گفتم : بچه بودم . مدرسه م

 بار رفتمیه یمن هی . من هم کنجکاو شدم . برایدن چی میوه میاط اون حی رفتن و از درخت های میشههم
ی بزرگ مشکیاه سگ سیه گذاشتم با یاط حی پام رو توینکه چه خبر است . اما به محض ایاط اون حی توینمبب

 . سگه هم دندانهاش رو به من نشون داد و غرش کرد . از ترس از در اونیدم ترسیروبرو شدم . من حساب
 ترس از سگ هنوز بای . اون سگه هم دنبال من بود . هرچند نتونست به من برسه ولیدمخونه تا مدرسه رو دو

 رویکی بود من ی هر چی بود ولی از چه نژادیدونم: حتما نژاد ژرمن بوده . گفتم :نمفت گیونگمن است . ه
 بهی دور شد . ولیلی نرفتم . هرچند راه مدسه خیر از اون مسیچوقت هیگه ترسوند . بعد از اون روز دیحساب

ین : اصل اگفتم. ی بودی کردم بچه ارومی و گفت: فکر مید خندیونگ . هید ارزی دوباره اون سگ میدنند
ی مثال بزنن اسم من رو میطنت خواستن به شی هروقت میل فامی من نبود . تویطنتفکر رو نکن . بچه به ش

 داستان عکس شد .یم بزرگ شدی وقتی بود . ولی گفتم : اون بچه ارومی؟اوردن . گفت : پس سوگند چ
 فرصت استفادهین کردم . چوکو از اگاه دراوردم و به اسمون نی. شکلکیستی گفت: الن هم اروم نیونگه

 من نشست . من از ترس به سرعت از سر جام بلند شدم بهی پاهای در رفت و رویونگکرد و از دست ه
 از سر جاش بلند شد و به سمت چوکو رفت ویونگ خورد . هین من چوکو محکم به زمیعخاطر حرکت سر

 با دو تا چشم گرد وی بود . ولیفتاده براش نی برداشت . به چوکو نگاه کردم اتفاقین زمیاون رو از رو
 . با تمامیرم می انجام ندم از عذاب وجدان می کرد. احساس کردم اگر اون لحظه کارینمناکش به من نگاه م

 بهیزی چیه ترس از ی بودم وقتیده که داشتم به سمت چوکو رفتم و اروم گوشش رو نوازش کردم . شنیترس
 بره . دستم روین از بی راحتین کردم ترس من از سگها به ای فکر نمیچوقت هی ره ولی میناوجش برسه از ب

 زانوهام نشستم و چوکو روی کرد. روی به من نگاه می با نا باوریونگجلو بردم و چوکو رو بغل کردم . ه
 بود کهین مثل امیشی؟ پاهام گذاشتم و گفتم : متاسفم چوکو . بعد دستم رو جلو بردم و گفتم : با من دوست یرو

 با چوکویونگ بعد من و هیقه دق10 دست من گذاشت. ی چون دست کوچکش رو تویدچوکو حرف من رو فهم
 سر و صدا راه انداختهی کرده بود خوشحال بود . حسابیدا پی دو تا همبازینکه و چوکو هم از ایم کردی میباز
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ی بار به سمت من میک .چو کو هم یم جلب کنخودمون توجه چوکو رو به سمت یم داشتی و هر کدوم سعیمبود
 گذره . سرم رو بالی خوش میلی خینکه نفر گفت : مثل ایه ما ی . وسط بازیونگ بار به سمت هیکاومد و 

 کرد .ی نگاه میم با چوکو بودی بود و به ما دوتا که مشغول بازیستاده ایوناوردم و به سمت صدا برگشتم . ه
 از سر جاش بلند شد و به سمتیونگ. هیره بوم داره میم گفت: کیونگ چشم برداره به هن از مینکهبدون ا

ی گفت: فکر کردم ازسگ میون زد . هی میسسالن برگشت . به چوکو نگاه کردم که کف دست من رو ل
 وارد سالن شدم چشممی بدم چوکو رو بغل کردم و به سمت سالن رفتم . وقتیون به هی جوابینکه. بدون ایترس

 بود . اون به من نگاه کرد که چوکو رو بغل کرده بودم .یونگ هیه شبیلی خی افتاد که از نظر ظاهریبه پسر
یم گفت : مواظبش باش . کیونگ . هیم برید بایگهبه سمت من اومد و چو کو رو از من گرفت و گفت : ما د

 نوازش کردم و گفتم : دلم برات تنگو دونم . به سمت چوکو رفتم و اروم پشت گوشش ریبوم گفت: خودم م
 بومیم نه . کیگه و گفتم : به لطف چوکو دیدم خندیدی؟ ترسی . سارا با تعجب گفت: مگه تو از سگ ها نمیشهم

 وید حرف سوگند خندین خوشحال شدم . با ایلی شما خیدنبه سمت سوگند برگشت و گفت : خانم هوا سو از د
 کرد و رفت . رو به سوگند کردم وی بوم خداحافظیم هستم . کیدت جدارهای . منتظر کینطورگفت: من هم هم

ی؟. گفتم : چه اسمیشه می اسم تو چینم ببیم امتحان کنیا و گفت : بید سارا خندیه؟ هوا سو چیان جرینگفتم : ا
 ون شده بودیره سنگ به صفحه لب تاپ خیونگ و ین . جونگ مید کشیز میسارا من رو به سمت لب تاپ رو

 گفت: صبر کن تا اسمیونسنگ. ی کردیدا پی سنگ عجب اسم خنده داریونگ گفت : ین . جونگ میدن خندیم
 شما روی همه راز هایم کردیدا پیت سایه گفت : ین جونگ میه؟ اسم چین ایان. گفتم : جرینیخودت رو بب

 بلندی صندلی کن . از رومتحان سنگ گفت: . خوب تو هم ایونگ است . ی شوخیه . گفتم : حتما یکنهبرمل م
 همه به سمتی کردم و اسم کشور رو هم انتخاب کردم . سر هایپ سنگ نشستم . اسمم رو تایونگ یشد . جا

 و گفت:ید صفحه ظاهر شد . سوگند خندی ) روییصحفه لب تاپ خم شده بود . بعد از چند لحظه اسم (کان ها 
 جالبیزهای سارا گفت:اره . تازه چی؟ و گفتم : تو هم امتحان کردم تو . رو به سارا کردیی هم اسم کره اینا
 زدی که لبخند می سارا در حالی؟ در هم رفت . گفتم : مثل چین حرف چهره جونگ مین هم داره . با ایا یگهد

 است؟ سارا گفت: اگر هم باشه . باز همی است . گفتم : چشم بندی تو چه شکلی عشق پنهانیگهگفت : خوب م
. سارا بلندی بچه رو هم از راه به در کردین . ای گفت: خودت کم بودی با دلخورین است . جونگ مجالب

 .ی خوشبخت شیت با اون عشق ابدیدورام و گفت: امیدخن
 بود ؟ سارای چه شکلین جونگ میار ین غرش بود . گفتم : مگر ایه شبیشتر در اورد که بیی صداین مجونگ

یرزن پیه کرده بود به من نشان داد . عکس یو صفحه لب تاپ سی رو که روی . بعد عکسینگفت : خودت بب
 اروم شدم به سارا گفتم :ی کمینکه شد . بعد از ایر دندان بود . از شدت خنده اشک از چشمم سرازی بیاییافر

 خود اپولو است .ین دهانم باز موند . گفتم : بدجنس ای عکس بعدیدن است؟ با دی چه شکلیارتوخوب حال 
 بود و به انیستاده هنوز با اخم این. جونهگ می فکر کردیسارا ابروهاش رو بال انداخت و گفت: پس چ

 بودم شانسم رو امتحان کنم . اسم رو نوشتم و منتظر شدم اماشده کنجکاو ی کرد . من که حسابیصحنه نگاه م
 نفر ازپشت سر من لب تاپ رو بست و اون رو برداشت .یک عکس رو نشان بده یخواست که می زمانیقادق

 بغل زده بود گفت: من گرسنهیر که لب تاپ رو زی در حالیون کار رو کرده . هین ای چه کسینبرگشتم تا بب
یون بود . هی چه شکلینم خواستم ببی گفت: اه . لعنت . مین . جونگ مین کنی بازین با این خوای میام تا ک
 به محضیونگ خون به صورتم هجوم اورد . هیت انداخت با لب تاپ رفت . از عصبانین به جونگ مینگاه

 شانسینیم ببیا اورد و گفت : بیرون بیبش جی رو از تویش از منطقه ما دور شده گوشیون مطمئن شد هینکها
 رو زد . سر همه به سمتی انتخابینه شد و اسم من رو وارد کرد و گزیت است . خودش وارد سایتو چه شکل

 باشهی چه شکلیکنی گذاشت و گفت: فکر می صفحه گوشی دستش رو رویونگ خم شده بود . هیونگ هیگوش
ی صفحه گوشی . بعد هم دستش رو از روبینم ی گفت : پس اول من میونگ است . هی بازیه فقط ین؟ گفتم : ا

 رفتن ویونگ . پسر ها به سمت هیده دی شد حدس زد که چیبرداشت و به صفحه نگاه کرد . از چهره اش نم
ی کرد و گفت : دلم برات مین رو به جونگ می صفحه گوشیدن سنگ با دیونگ نگاه کردن . یبه صفحه گوش

 راحت شد حداقلیالم سنگ خیونگ حرف ین . با اید . بعد هم خندنسی ما فقط تو بد شاین بینسوزه جونگ م
 . سوگند گفت: بزار من هم دامادیپه خوش تیلی گفت: خیو من نبودم . کین جونگ می بود که سوژه بعدینا
 گفت:ی گرفت و با نگاه کرده به صفحه گوشیون رو از دست هی . بعد هم گوشینم خانواده امون رو ببیندها

 کرد اروم گفت: برادرشی که به من نگاه می زرنگ تر باشه . بعد در حالیلی کنم سحر ازتو خکرسارا ف
 و به عکس نگاهیدم رو از دست سوگند قاپی . گوشیاوردم طاقت نیگه . دیشم می خوبی من . من جاریبرا

 پسر با چهرهیه عکس ی که در باره اون عکس گفته بودن درست بود . تو ییکردم . خوب همه اون حرفها
 گه من لوک خوش شانسم . خودشی بود . سارا به عکس نگاه کرد و گفت: کوفتت بشه . بعد میل اصیتالیاییا

 استی بازیه فقط ین . ایزنی و غر میستادیدسته همه رو از پتش بسته . گفتم : حال تو چرا مثل جو دالتون ا
 .ینهم
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 . اروم گفتم : بدونیشه کم صبر کن اون هم درست میه گفت : یو . کیشه نمی گفتم : بدون معذرت خواهاروم
 برگشتیقه بعد از چند دقین . جونگ میشه کم صبر کن اون هم درست میه گفت : یو . کیشه نمیمعذرت خواه

 . و به سارا و سوگندیاره رو بیل فرستم وسای نفر رو میه . بعدا یم بریتونیم نمیل بدون وسایگفتم : فکر کرد
 کرد و چشم هاش پر ازی نگاه میونگ ؟ سارا هنوز به هین هستی . منتظر چیفتیننگاه کردم و گفتم : راه ب

 رویت سارا نشن و موقعیت رو به سمت خودم جلب کنم تا متوجه وضعیه توجه بقینکه ایاشک شده بود .برا
 که زدم…. امایی گفت : به خاطر همه حرفهاین رفتم . جونگ می تر نشون بدم به سمت درب خروجیجد

ی ساکت شد . براین بگو . اما جونگ میگه دلم گفتم : زود باش دی نگاه کردم .توینادامه نداد . به جونگ م
ی گفت : منظورین جونگ می؟ خوشحالی؟ اون حرفها چی خاتمه بدهم گفتم : برایه زودتر به اون قضینکها

یون نگاه کردم . هی . به سمت درب خروجیره نمیی جای گفت : کسیون . هین بمونینجا شما ایرم ممننداشتم . 
 . بعد هم بهین خوری می . بعد رو به سارا کرد و گفت : شما بستنیره نمیی جایوارد سالن شد و گفت : کس

 نگاه کنن سارا گفت : منیونگ گفت که باعث شد سارا و سوگند هر دو به هیزیسمت اونها رفت اروم چ
 به من نگاه کرد ویون . هینطور خورم. سوگند بعد از چند لحظه سکوت گفت : من هم همی می شکلتیبستن

ینکه چند قدم برداشت اما مثل ایون خورم . هی میب من نا خود اگاه گفتم : اب سی؟ خوری میگفت :تو چ
ین. بعد به جونگ می نخوریب اب سیگه ددم اومده باشه به سمت من برگشت و گفت : فکر کریادش یزیچ

 لب همهی حرف لبخند روین. با ای. فکر کنم لزم داشته باشی جونگیار چتر بیهنگاه کرد و گفت : با خودت 
ین .جونگ میم که با گروه روبرو شده بودی بارین همه ما اشنا بود . اولی بود که برای خاطره ایننشست . ا

 گفت : من چترمین جونگ میری؟ نگاه کرد و گفت : کجا مین تعجب به جونگ مبا یونبه سمت اتاق رفت . ه
یدن همه بلند خندین حرف جونگ مین کنم . با ایدا رو پیم تونم بارونی مینم رم ببی وقته گم کردم میلیرو خ

همه خنده ام گرفت چه زود ین کرد . از حرکت جونگ می میه گریش که تا چند لحظه پیونگ سارا و هیحت
 کرد کهی بود به ما نگاه میستاده کرد . سوگند اروم ای می شوخیت موقعین ای رو فراموش کرده بود تویزچ

 تصور کنه اون داستان چقدریتونست بود اما هنوز هم نمیده داستان رو قبل هم شنین. هرچند ایدیم خندیبلند م
 سارا نشستهی روبروین نشستم . جونگ مبل می گرفتم و رویون رو از دست هیب اب سیوانخنده دار بود. ل

 . چندیارن ذاشتن تا اون رو سر حال بی میونگ نظر داشت که همراه سوگند سر به سر هیربود و اون رو ز
 کنار من نشست ویو شد . کی میده خنده هاشون شنی سنگ هم به جمع اونها اضافه شد و صدایونگ بعد یقهدق

 از پشت سر ما دو تا گفت : منیون رو . هین جونگ می ؟ گفت : ماجرارو ی گفتم چیدی؟گفت : از کجا فهم
 تایم داشتیاز نفر نیه گفت : به یون هی؟ گفت : چرا گفتیو نشست . کیز می ما دوتا رویگفتم . بعد هم روبرو

 .ی خواستی می نفودیار بهتر بود . گفتم : پس یه بقینبتونه به ما کمک کنه . بعد به من نگاه کرد و گفت : ا
 نگرفتم .یم کردم گفتم : من هنوز تصمی نگاه میون که با اخم به هی . در حالیزی چین همچیه گفت : یونه
ی ماجراین همه ای نگاه کردم و گفتم: تو چرا به من نگفتیو زدم و به کی کارت بدنبود . لبخندی گفت : ولیونه

ی سرفه ایون. هی رو هم گفتینون نگاه کرد و گفت : ای به هیو ها دروغ است . کیز چیه و بقیطبرنده شدن بل
ین وقت به ایلی نزد . خی کردم گفتم : اون حرفی نگاه میوکرد و گفت : خودش خبر داشت . همونطور که به ک

یخوام می . ولیست نی خبری برداریلم است از گروه فی چند وقتیهموضوع شک کردم به خصوص که الن 
یونگ کرد گفت : ی می ظرفش بازی توی که با بستنی در حالیو از شما است . کیکی فکر کدوم ینبدونم ا
 نزد و همچنان بهی حرفیو کی؟ . گفتم : کیم بهتون بگیم خواستی می . ولیم کردیش داد ما هم عملیشنهادسنگ پ

 ابی بستنیگه دیه گفتم :کافین همی خنده ام گرفت برایو کرد . از احساس گناه کردن کی نگاه میظرف بستن
. من از دست تو نارایستی دونم تو مقصر نی به من نگاه کرد. با لبخند نگاهش کردم . گفتم : من میوشد . ک
 و من هنوز هم طرفداری خوبیلی دوست خیه. تو هنوز هم ی نزدی کنم چرا تا الن حرفی . درک میستمحت ن

 .یست نیر تقصی کرد گفت : چندان هم بی نگاه مما که با اخم به ی در حالیون از قبل . هیشتر بیتو هستم حت
 زد و دستشی لبخندیو . کیستم ناراحتم نیو همه من از کین با ای کردم گفتم : ولی نگاه میوهمونطور که به ک

ی نگاه میو نگاه کردم که با اخم به کیون دوباره سرفه کرد . به هیون . هیدم موهاش کرد . من هم خندیرو تو
 گرفتم و گفتم: اگریون رو از دست هی نخور . بستنی بستنیست کرد گفتم : اگر حالت خوب نیکرد و سرفه م

 . من هم گفتم :یست رو از دست من گرفت و گفت : لزم نی بستنیون گرم بخور . هیز چیه یکنهگلوت در م
 کهی : مگه خودت نگفتم . گفتیم کنیدا ماجرا پین ای برای راهیه ید گفت : الن بایون . هیهر طور که راحت

 موضع روین است که خود سارا این ماجرا به این تمام مزه ای ؟مگه نگفتیم موضوع دخالت کنین ای تویدنبا
 ماجرا رو به عهدهین ایم اگر بخوای گفت : ولیو کی؟ زنی حرف رو مین ایکشف کنه پس چرا الن دار

یدا دعوا پی بهانه برایه یرسن هر وقت به هم مونها رسن ای نمیی تا اخر عمرشون هم به جایمخودشون بزار
 خودشونیم گفت : مگه قرار نشد باریون وضع بهتر است اصل شروع نکن . هین کنن . گفتم : خوب با ایم

یاد گفت : زیو کی؟ داری گفتم : خوب الن چه نقشه ایو نگاه کنم به کیون به هینکه بدون ایرن؟ بگیمتصم
 است .ین تولد جونگ میگه گفت : چند روز دیو است بگو . کیچی : بهتر از هگفت یون . هیستممطمئن ن
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 تولد ما رو همیخ گفت : مگه تو تاریون رفته بود . هیادم یگیدستهام رو به هم زدم و گفتم : اره راست م
یون . هیدونم سنگ رو میونگ و یو و کیونگ و هین تولد جونگ میخ تاری گفتم : همه رو نه ولیدونی؟م

یخ روز از من بزرگتر است تو هم تار23 سنگ یونگ با تعجب گفت : چطور؟ گفتم : یودوباره سرفه کرد. ک
یونگ ماه هستن البته سارا به سال از هیه ی و سارا هم تویونگ روز است هیه ی تویقا من دقییتولدت با دا

یو. کیستیم نینجا روز تولدش ما اما مونده . ایادم ین همی است براین فرورد14 هم ینبزرگتر است جونگ م
 کردی که با شک به من نگاه می کردم . بعد در حالی فکر می خودمونیک تولد کوچیه به ین همیگفت : برا

ی شما توی و گفتم : جالب است مگه نه ؟ اره هردویدم ؟ خندیم روز هستیه ی توییت گفت : واقعا من و دایوک
 گرفتمیون رو ازدست هی برگشتم و بستنیون بلند تر سرفه کرد . به سمت هبار ین ایون . هین اومدیا روز دنیه

 ؟ بهتری من رو ازم گرفتی اومد گفت : چرا بستنی که دنبال من می در حالیون. و به سمت اشپزخونه رفتم . ه
 بهگرفتن بچه که توپش رو از دستش یه نگاه کردم که مثل یون ؟ به هیگرفتی رو از دستش میو کینبود بستن

 از دست من ناراحتیرسید کرد . به نظرمی به من نگاه می با دلخوریون کرد . خنده ام گرفت . هیمن نگاه م
.ی گرم بخوریز چیه ی بستنین ای همه سرفه بهتر است جاین . با ایکنه سرفه نمیو کینکه ایاست . گفتم : برا

یون و اخم هاش باز شد و پشت سر من اره افتاد . هد به من نگاه کریون کنم . هی درست میمو لیی برات چایاب
 خوام . به سمتی میکی هم اومد که گفت : من هم یو کی کرد . صدای نشست و به من نگاه می صندلیرو

 نگاهیو با اخم به کیون همه هست . هی . برایا و گفتم : بیدم بود . خندیستادهاون برگشتم کنار در اشپزخونه ا
ین با ایون بود ؟ چرا هی حرکت چین ای چشمک زد . معنیون زد و به هیزی امیطنت شند لبخیو کیکرد ول

ی گذشته رو نمی موضوع دقت کرده بودم االن حسرت روزهاین به ایشتر اگر بید هول کرد ؟ شایوحرکت ک
می پسرها ی رو جلویی چای هایوان که لی ساده از کنار اون حرکت رد شدم . در حالیلی خیخوردم. ول

ین دن . گفتم : ای که همه انجام می گفت : همون کاریون هین؟ داری تولد چه نقشه ایگذاشتم گفتم : حال برا
 فردا .ی برایم کردم گفتم : فکر کنم بهتر است تولد رو بزاری نگاه میو که به کی . در حالیدونمرو که خودم م

 انجام بده بهتر است زودتری کاریخواد مین مونگ اگر جینکه ای سرعت ؟ گفتم : براین گفت : چرا با ایوک
 .یگه سه روز دیشه میریم . تازه اگر روز پرواز را در نظر نگیم گردی برمیگه روز د4انجام بده چون ما تا 

یکه تیه پخش شد . به سرعت با یز می اون روی افتاد و تکه هایز می خورد و رویز لیون از دست هیوانل
 نگاه کردم و گفتم : حواستیون راه افتاده بود رو خشک کردم و به هیل مثل سیز موی که ری داغیپارچه چا

 بهشیهو رو ی بود که خبر بدین کرد . مثل ای به من نگاه میبی با حالت عجیون که نشد ؟ هیزیتکجاست؟ چ
ی؟ دستت طوری : خوبیدم نزده بودم . دوباره پرسی من که حرف بدی باشه . ولیده شنی بدیز چیاگفته باشن 

 روز؟ در4 گفت: یو. کیکرد بهت زده به من نگاه می من با حالتی بدن توجه حرفهایون . اما هینمنشد ؟ بزاربب
یو روز. ک3 ی بخوایق بود گفتم : اگر دقیون کردم و حواسم به هی شکسته رو جمع میوان لی که خرده هایحال

 کرد . گفتمی به من نگاه می نگاه کردم که با ناراحتیو کبه . یست زود است. گفتم : نه زود نیلی خین ایگفت ول
 وقتیلی هنوز خیکردم فکر می ولیدونم رو مین گفت : من هم ایو . کیم بمونینجا ایشه همی: قرار نبود که برا

یه نگاه کردم و گفتم : یون. به هیگذره میکنیم که ما فکر میزی زودتر از اون چیشهمونده . گفتم : زمان هم
 نگاهیو رفت . به کیرون بزنه از سرجاش بلند شد و بی حرفینکه بدون ایون . اما هیارم برات میگه دیوانل

 حرف رو زد از سرجاش بلندین نداره . ایادی گفت: فکر کنم اون هم زمان زیوکردم و گفتم : اون چش شد؟ ک
 چهی بعدیچ که روزگار سرپیدونه نمیچوقت داره ادم هیادی زی های بازی رفت . زندگیونشد و دنبال ه

 کنار هم موندنی نمونده بود . برایادی بود زمان زیو نشستم . حق با کی صندلی براش داره . رویزیسوپرا
 عشق اون هم مثلیا انجام بده ی کاریشه موفق مین که جونگ میکردم فکر مین نمونده بود . به ایادیزمان ز

یق رو از طریون هیتونم درجه بهترم چون من میه من از اون ی داره ؟ با خودم گفتم ولی تلخیانمن پا
 سارای بهتر بود. وقتینجوری اید شای؟ چین جونگ می همه جا هست ولیشه اون همی و خبرهاینم ببیزیونتلو

ی فکر بودم که دستی رو انجام بدهم ؟ توینکار اید من هم بایعنی . یشه فراموش کردن هم ارحت تر مینهرو نب
 من نشسته بود .ی اورد . به سارا نگاه کردم که روبرویرون فکر بی تکان خورد و من را از توورتم صیجلو

ی مهمین. حال دستور جلسه به ای فکری توینجوری بوده که به ای جدیلی خیون جلسه شما و اقایبینمگفت : م
 با تعجب بهیند؟ ای مین به زم2012 ها در سال یی فضایا بود گفت: ایستاده سر من ای بود . سوگند که بالیچ

ین کرده ایر رو درگیون روزها فکر هین که ای سوگند گفت : موضوع مهمی؟سوگند نگاه کردم و گفتم : چ
 ها کنسرتیی گفت : تازه ارزو داره با فضاید خندی که می بعد درحالیان؟ مین ها به زمیی فضایااست. ا

 خدا کنه به ارزوش برسه . بعد به من نگاه کرد و گفت : حالب گفت : خویخندید که میبزاره. سارا در حال
 . سوگند با تعجب به من نگاه کرد و گفت: کجا؟یریم میگه روز د4 ؟ گفتم : ما تا ین زدی حرف میراجب چ

 شدم . سارا به سوگند نگاه کرد ویچاره . سوگند گفت : جدا؟ بیشه سفر تمام مین ایگه روز د4گفتم : خونه . تا 
 .یکنی برداشت می تو چیگم می است . سوگند به سارا نگاه کرد و گفت: من چیک نزدی:چرا؟ روز ازادگفت
 خوانش نخوانش سوگند .یگانه و گفت : سوگند کو ندارد نشان از سحر تو بید استادم مونده . سارا خندیقتحق
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 رفت گفت: برو بابای مپزخونه که به سمت در اشی . سوگند در حالی هست90 یقهبزن قدش که مثل خودم دق
 وید رو جلوتر کشیش رفت سارا صندلیرون گرفته . سوگند که از اشپزخونه بیت تو شوخیشم میچارهمن دارم ب

 . گفتم :یگه که گفتم . سارا گفت: باشه من هم خرم دی چه خبر است؟ گفتم : همونینمگفت : خوب حال بگو بب
 . سارا گفت : اره من همیم زدی حرف مین کرد . گفتم : راجب جونگ مهبلنصبت خر. سارا با اخم به من نگا

ی دلم میلی خیدی؟ هم بود؟ به سارا نگاه کردم و گفتم : تو هم فهمی توینقدر ایونباور کردم . پس چرا چهره ه
 گفت:ا دونم . ساری گفتم : نه . واقعا نمی؟ خبر نداریعنی سرش است. سارا با شک گفت: ی تویخواد بدونم چ

 فکر کنمی؟. با تعجب گفتم : حسادت؟! حسادت به چی کردیدار خان بیون هین حسادت رو درون ایوفکر کنم د
 گروه حساس است . سارا بای بچه های رویلی خیست . نیومده زدم خوشش نین که راجب جونگ میاز حرف

یار من نی رو جلویک ژوراسوره دیناسور دمق شد و گفت : اسم اون دای حسابین دوباره اسم جونگ میدنشن
 موندم . بعد هم از سرجاش بلندی نمینجا لحظه هم ایه نبود یونگ زد اگر به خاطر هی نرفته چه حرفیادمهنوز 
 بدم . اما تا اسم جونگییر تغین رفت . من هم دنبال سرش راه افتادم تا اوضاع رو به نفع جونگ میرونشد و ب

 در باره اونی مطلبیدن به شنی علقه ایچ تمام گفت :هیت و با جدبرگشت رو اوردم سارا به سمت من ینم
یت وضعین کنه و ایدا پی بتونه راهین و ارزو کردم جونگ میدم کشینداره .و به سمت اتاق رفت . من هم اه

 .ه از پشت سرم گفت : حواست به خانم موشه باشیون رفتم که هی بده . به سمت اتاق مییررو به نفع خودش تغ
. به من نگاه کرد ویستاد رفت . سارا که چند قدم جلوتر از من بود ای نگاه کردم که به سمت اتاقش میونبه ه

 به خودم گرفتم و شونه هام رو بال انداختمی حرف زد؟ چهره مظلومی راجب چیون هینگفت: کدوم موش؟ ا
 عالمه برگهیک ی تخت نشسته بود و روی نزد و به اتاق برگشت . سوگند روی . سارا حرفیدونمو گفتم : نم

 بار دستش رو که به خاطریک یقه کرد و هرچند دقیخم شده بود و با سرعت تمام کاغذ ها رو پر از نوشته م
ین ایق تخت نشست و گفت : حال تحقی داد . سارا کنار من روی هوا تکان می نوشت درد گرفته بود تویعسر

 دم دستش باشه . به سارا نگاه کردم وی مقاله ایا کتاب یچ هیدم ندل هست؟ من که اصیدانشمند راجب چ
 ازشیچکس هیده اجازه نمیده رو انجام می داره کاری خبرم . سوگند وقتی بیزگفتم : من هم مثل تو . از همه چ

سه .ی نوی می خواد بدونم داره راجب چی دلم میلی . خیرم می می . سارا گفت : دارم از فضولیارهسر در ب
 من زبان در ارود و بهی. سارا برایکشی همه سرک می کار های تویشه نداره تو همی که تازگینگفتم : ا

 بود که روحین شده بود . مثل اید و به سمت من برگشت. چهره اش سفیستاد راه ایمهسمت سوگند رفت اما ن
 به سارا نگاه کردم وی افتاده . با نگرانی چه اتفاقیارم سر در بیتونستم باشه . به سارا نگاه کردم . نمیدهد

 چند لحظه به من نگاه کرد و دوباره به پشت سرشی. سارا برای شدی شکلین : سارا چت شده ؟ چرا ایدمپرس
 تخت رفت و با د ست به گوشه اتاق اشارهی به سمت من برگست و بالیار تمام عیغ جیکنگاه کرد و با 

 تخت منی و به سارا نگاه کرد که بالیخت شد و برگه ها از دستش رشوکه سارا حساب یغکرد . سوگند با ج
 مگه؟ گفتم : چرند نگویدی شد. روح دی کرد . سوگند گفت : چته؟ چی بود و به گوشه اتاق نگاه میستادها

 روح داره همه ازss501 مصاحبه گفته بود مقرر یه ی تویون قبل هیگم می من جدیسوگند . سوگند گفت : ول
 زد :یغ دوم سارا دوباره به اون نگاه کردم و جواب سوالم رو گرفتم سارا جیغ موضوع خبر دارن . با جینا

 سارا همچنان اصرار داشت کهی ولیدیم ندیزی چیم نگاه کردی موش داره . من و سوگند هرچینجاموش … ا
یا است بی چه وضعین و گفتم : اخه ام اومد . رو به سارا کردی نمیین بود و پایستاده تخت ای و بالیدهموش د

ین تخت من. سوگند به من نگاه کرد و گفت : مگه ایر که رفت زیدم . سارا گفت : من خودم دمش رو دیینپا
 و گفت : نهید ترسم . سارا وسط حرف من پری ترسه . گفتم : همونقدر که من از مار میشجاع دل از موش م

ی اون بال ؟ سارا در حالی و رفتی زدیغ جینجوری این همی . سوگند گفلت : برایشه ترسم فقط چندشم مینم
ی خانم توین گفتم : اگر به خاطر مامانم نبود ای؟ شجاعینقدر تو ایعنی گفت : یید پایکه هنوز گوشه اتاق رو م

 سواد . سارا گفت : حالی همستر است بیستاتاقش شهر موش ها راه انداخته بود . سوگند گفت : اون موش ن
ی موشیچ اونجا هی. سوگند گفت : من از خدام است ولیر برو اون موش رو بگی شجاعینقدر . اگر ایهرچ

 جونگ … اما ادامه نداد و به من نگاهی هم حتما از نقشه هاین ایدم . سارا گفت : چرا هست . خودم دیستن
 نگاه کردم و گفتم : کدوم حرف؟ ساراارا گفت ؟ با تعجب به سی چیون .هیم اومدی میم داشتیکرد و گفت : وقت

ی کرد . ولی اشاره می اومد سارا به چیادم ؟ تازه یم باشی گفت مواظب چیایم بینکه قبل از ایونگفت : ه
 کنم . سارا به من نگاه کرد وی تونستم به سارا حالی . حال چطور می به سارا بود نه موش واقعیونمنظور ه

 تا حقیاد بیین گرفت از تخت پایم تصمینکه رسم . اما به محض ای به حسابش مودم است . خیونگفت : کار ه
 شد ؟ چرا همه جای تخت برگشت و گفت : چی رو کف دستش بزاره همه جا خاموش شد . سارا بالیونه

م داره . خوب برق رفت . سارا گفت : نه! حال برق هیدن هم فکر کردن و پرسین شد ؟ سوگند گفت : ایکتار
ین کنم گفتم : شما از جاتون تکان نخوریدا راهم رو پی تارکی داشتم توی که سعیبه موش اضافه شد . در حال

 همه جای اومدم . و به سمت سالن رفتم ولیرون حرف رو زدم از اتاق بین کنم . ایدا چراق قوه پیه رم یمن م
 بدنم گرفته بودم تای باز کرده بودم و جلومل دستهام رو کاین همی . برایدم دی نمیز بود و من اصل چیکتار
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 کردم چشم هام رو هم کامل باز کنمی می رفتم سعی که جلوتر مینطور کنم . همیری جلوگیلاز برخورد با وسا
 خونه هستم . امای داشتم حدس بزنم الن کجای اطرافم سعیل بود . با لمس کردن وسایک همه جا تاری. ول

 لعنت به تو سوگندیدم ترسیلی دو قدم به عقب برگردم . خی تارکی برخورد کرد که باعث شد تویزیدستم به چ
 . احساس کردمیومد نمیی اونجا ست؟ اما صدای بلند گفتم : کی روح داره . با صداینجا ای گفتی میدحال با

ی گفتم : کبود شده یه به داد شبیبا که تقریی بار با صداین به سرعت از کنارم رد شد . ای کسیا یزیچ
ی بهتر بگم تنها چهره ایا ی شونه ام قرار گرفت . به پشت سرم نگاه کردم .شخصی رویاونجاست؟؟؟؟ دست

یی هایه چهره اش مشخص بود . و به خاطر سایینی پایمه بود و فقط نیکی تاریپشت سرم بود که چشم هاش تو
 مقرری به خودش گرفته بود . مطمئن شدم که روح افسانه ای صورتش افتاده بود چهره ترسناکیکه رو

ss501شدن اون چره به صورتمیک تونستم نفس بکشم . با نزدی بودم که نمیده به سراغم اومده . اونقدر ترس 
 .یدم کشیغچشمهام رو بستم و با تمام توان ج

 من رو محکم به خودش چسباند تا از ضرباتیش دهانم رو گرفت و با دست بعدی نفر جلویک دست ولی
 داشتم تا دستن اون رو ازی سعی تارکی کنه . تویری کردم جلوگی تلش می راهیمشت و لگد من که برا

 : اروم باش منم .فت اروم کنار گوشم گیی دهانم کنار بزنم و خودم رو از دست اون روح ازاد کنم . صدایرو
 دوباره گفت :یون هی کردم تا خودم رو از دستش ازاد کنم . صدایچشمم رو باز کردم اما هنوز تلش م

 که به خاطر اونی خلص کنم و در حالیون کردم خودم رو از دست هی . اروم باش . سعینجامنترس . من ا
 صورتشی دستش رو روی تویون نور گوشی نگاه کردم . هیون زدم به چهره هیهمه تلش نفس نفس م

 دهان منی رویون هنوز دست هینکه من هستم . با این تر کرد و گفت : ببیکگرفت و صورتش رو به من نزد
ییر ها تغیلم اون روح مثل فید است شایون باور کنم اون هیتونستمبود و من رو محکم نگه داشته بود هنوز نم

 نگاه نافزین ایتونست نمیا دنی توی انسانیچ و هی روحیچ شناختم . هی رو مه نگاین من ایچهره داده بود . ول
 هنوز همی دهان من برداشت . ولی دستش رو از رویون بود . هیون نگاه فقط مختص هینرو داشته باشه . ا

ونی من رو محکم نگه داشته بود . هینطور بود که ای از ترس ضربات بعدیدمن رو محکم نگه داشته بود شا
 انداختم و خودم رو از دستیین سرم رو پای؟: خوبید کرده بود پرسیکهمونطور که صورتش رو به من نزد

ی خندی که می در حالیون . هیدم ؟ ترسی اومدینجوری چرا ای خلص کردم و گفتم : الن اره . ولیونه
 دادی که صداید طول نکشیشتر نگاه کردم اما چند لحظه بیون . به هیم داشتیاز تو نیدنگفت : خوب به ترس

 راه من گرفته بود و دنبالی رو جلویش چراغ قوه گوشیونسارا بلند شد . به سرعت به سمت اتاق برگشتم ه
 و چند قدم به عقب بردارم . با دستمیستم که باعث شد سر جام به ایدم دیز اتاق چی اومد اما چند قدمیمن م
 کرد . بهی بود و داشت داد و هوارمین بغل جونگ می . سارا تویرم رو بگیون هی نور چراغ قوه گوشیجلو

 ماجراین هم پشت سر من است و شاهد ایگه نفر دیه نبود که یادم اصل یسرعت به سمت عقب برگشتم و ل
 رو از اونجا دور کنم به سرعت به سمتیون هینکه ای برایده صحنه رو دین هم ایوناست. مطمئن بودم که ه

 رو به سمتی باعث شد تا همونجا بمونم . نور گوشین جونگ میاد فری صدای برگشت به سالن رفتم ولیرمس
ی سارا انداختم که با چهره ای دول شده بود و شکمش رو گرفته بود . نور روین گرفتم . جونگ مینجونگ م

ین کنه . بیاده پین جونگ می رو روی بعدی و اماده بود تا حرکت رزمیکرد نگاه مین به جونگ میعصبان
 ماجرا موش و حرفیگه دین ایکشمش گفت : برو کنار . میت . سارا با عصبانیستادم و سارا اینجونگ م

 کنهیدا به سمت ما پیکی تاری رو از تویرش . با اون همه سر و صدا سوگند تونسته بود مسیست که زد نییها
ین و به جونگ میرم اون رو بگی داشتم جلوی سعمن و یم بودیر به من سارا نگاه کرد که با هم درگید رسیوقت

ی نشسته بود و همچنان شکمش رو با دست نگه داشته بود و خم شده بود . و سرفه مین زمینگاه کرد که رو
کرد . چند لحظه بعد نور دوتا چراق قوه به سمت ما اومد . پسرها با چراغ قوه به سمت ما اومدن مثل سوگند با

 اونیت داشت تا وضعی وسعیود نشسته بین کنار جونگ میون کردن . هی نگاه میش صحنه نماینتعجب به ا
ی زنده مین کار رو انجام بده ببین ایگه باره دیک ی گفت : جرات داریت کنه . سارا با عصبانیرو بررس

 … امایدی خودت پری کلماتش نفس هم بکشه گفت: ولین داشت تا بی که سعی در حالین نه . جونگ میا یمون
ی در حالیون هی؟ کردی می چه غلطینجا گم شد . سارا گفت : تو اید که از درد کشیادامه حرفش در نفس بلند

 از ما بود .یشتر هم بین . سرعت جونگ میدیم شنیغ جی زانو زده بود گفت: صداینکه هنوز کنار جونگ م
 چپ چپ بهش نگاه کردم . سارا دریون حرف هین مونه شما . با ای میم کشی نمیغ خونه ام که ما جین ایتو

 رو بهیت اومده باشه با عصبانیادش ی مهمیز بود که چین مثل ایون چهره هیدن نداد اما با دیاون لحظه جواب
 . معلوم شد چرا تو سرگروهی . واقعا اوج نوبغت رو ثابت کردی گل کاشتیگه بار دین کرد و گفت: ایونه

ی گم . بعد هم به فارسی میک . تبرین موش . خوبه باغ وحش راه انداختسری ین . دفعه قبل مار بود ایشد
ی با تعجب به من نگاه کرد ولیون هم از باغ وحش نداره . هی دسته کمینجاادامه داد : البته با وجود خودتون ا

 از من بشنوه به سارا نگاه کرد و گفت: کدوم موش؟یتونه نمیزی چید دیمن جوابش رو با چشم غره دادم . وقت
 گفت:یون. هیده خودش مانور می راحت داره برایال الن با خین اتاق ما انداختی که تویسارا گفت : همون
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 به پسری با سر درگمیون نفر داره . هیه الن به لطف ی موش نداره . سارا گفت : موش نداشت ولینجا ایول
 گرفتم بهیم کرد که از درد کبود شده بود . تصمگاه نین نسد به جونگ میرش دستگیزی چید دیها نگاه کرد وقت

ی کردم و گفتم : منظور سارا از موش همونیون رو به هین همی . برایه کنم که منظور سارا چی حالیونه
 به من نگاه کرد و گفت : منظورت خانم موشه است؟ سرم رو بهیون حواسم بهش باشه . هیناست که شما گفت

 گفتم : نه . منی با دستپاچگی؟ تکان دادم . سارا به من نگاه کرد و گفت: پس تو هم باهاش هم دستییدنشانه تا
ی نگاه میون به هی نگاه کرد . پسرها هم با سر در گمیون رو تکرار کردم . سارا به هیونفقط حرف ه

 کرد . چهرهمی باشه به من نگاه ین حواسش به جونگ میا به اونها نگاه کنه ینکه ای به جایون هیکردن . ول
 ظاهرمی برای چند لحظه اتفاقین ای توید لحظه به خودم نگاه کردم شایک ی به خودش گرفته بود .برایبیعج

 نگاه کردم و گفتم : بهیون به من پسرها به سمت من برگشتن . با تعجب به هیونافتاده بود با نحوه نگاه کردن ه
 . نا خود اگاه به سارا نگاه کردم . سارا گفت : چرا بهوشه گفت: به خانم میون هی؟ کنی نگاه مینجوری ایچ

 زد گفت : منظور من از خانم موشه دوستتی که لبخند می به سارا نگاه کرد و در حالیون ؟ هیکنیمن نگاه م
 لحظه همه نگاه ها به سمتیه ی تویکرد نگاه میون فقط من نبودم که به هین ای نگاه کردم . ولیوناست . به ه

 رو کنترل کنم .یتم کردم عصبانی برگشت . سارا به من اشاره کرد و گفت: منظورت سحر است؟! سعیونه
ی حرف ها رو نمین من بچه ام . دوباره گول ایاخه خانم موشه که من نبودم سارا بود . سارا گفت : فکر کرد

 هم به سمت سوگند برگشتعد . بیه خانم موشه کین فهمی مین امشب تا صبح دنبال اون موش گشتیخورم . وقت
 داده بود چشم هاشو بسته بود . سارا به سمت من برگشت ویه تکیورا بگه .اما سوگند همنطور که به دیزیتا چ

ی که به سوگند نگاه می سنگ در حالیونگ کنه. ی استفاده میدن خوابی برای هم که از هر فرصتینگفت : ا
 شونهی است . سارا به سمت سوگند رفت و دستش رو رویون هار همه ما طرفدینکرد گفت : معلوم شد چرا ب

 . سوگند به زور چشم هاش رو باز کرد و به سارایبت نخواب مصینجا ایازپام شو دیداراون گذاشت و گفت : ب
 همنوطور که سوگندید و دنبال خودش کسید . بعد هم دست سوگند و کشیامت قیفتنگاه کرد . سارا گفت : راه ب

 و به سمت سالن رفت سوگند پشت سرید کشیرون سنگ بیونگ چراغ قوه رو از دست یکشیدرو پشت سرش م
 متوجه بشه رد شدینکه کرد و بدون این جونگ می نثار پای موقع رفتن لگدین همی خورد برایسارا تلو تلو م

 برگشتم و بایون .دوباره به سمت هیشد دور می تارکیو رفت . به نور چراغ قوه سارا نگاه کردم که تو
 ازینقدر ایعنی شده بود . یره شاد بود به من خی که حسابی با چهره ایون هی به اون نگاه کردم ولیدلخور

 داره برقیم تصمی اداره برق کین کردم و گفتم : حال ایو شده ود خوشحال بود ؟ رو به کی نقشه اش عملینکها
 خوب است؟ سرم رو تکون دادم وبهیگه دیقه دق20 انداخت و گفت:تا ی به ساعتش نگاهیورو وصل کنه؟ ک

 زانوم نشستم و گفتم : اخری روین جونگ می . روبروید مالی نگاه کردم که حال داشت پاش رو مینجونگ م
ی؟ : خوبیدم با نگاهش جوابم رو داد . پرسی حرف نزد ولین سراغ اون ؟ جونگ می همه ادم چرا رفتینا
 نگاهیونگ به هین عادت کرده . بار اولش که نبود . جونگ میگه بود گفت: دده راحت شیالش که خیونگه

 داد.یونگکرد دستش رو مشت کرد و نشان ه
 به من نگاه کرد.ین. جونگ میری بگید اون موش رو خودت بای و گفتم : معلوم است حالش خوبه . ولخندیدم

 موند . پسرها به جونگی شارژ می تویشتر بید . بادی گفت : لعنتین . جونگ میدمگفتم : من دم موش رو د
 همید است سارا برگرده . شاحال وگرنه می کنیدا موش پیه نگاه کردن . گفتم : در هر صورت بهتر است ینم

 به من نگاه کرد . از سرجام بلند شدم و به سمتی با نگرانین حرف جونگ مین بره. با اینجا از ایره بگیمتصم
 برقیگه دیقه دق20 گفتم : اداره برق تا ی؟ گفت: پس ما چیونگ رفتم و گفتم : چراغ قوه رو بده به من . هیوک

 رویرتون مسین تونی و با چشم بسته هم مین خونه رو بلد هستین ای جاهاتمام کنه بعد هم شما یرو وصل م
 که سارا و سوگند منتظر منیی . و به سمت سالن جایدم کشیرون بیو دست کی . چراغ قوه رو از توین کنیداپ

 بودم .ر خبی افته که من ازش بی امشب بی ایگه کردم که قرارا است چه اتفاق دی فکر مینبودن رفتم و به ا
یر که زید فهمیشد صورتش افتاده بود هم می که به خاطر چراغ قوه روی نور کمیسارا نشسته بود و از تو

ی بود . نور چراغ قوه تویکی تاری سارا نشسته بود اما چهره اش توی مبل کناری . سوگند رویزنهلب غر م
یراون نور رو بگین و گفت: افت صورتش گری صورت سارا انداختم . سارا دستش رو جلویدستم رو تو

ید . شایاره داشت بگه و ادم رو سر حال بیزی هم چیت اوج عصبانی . سارا تویدم خندی؟طرف مگه دزد گرفت
 بهیشتر روزها بین این از اون خوشش اومده بود . به خاطر جونگ مین جونگ میت خصوصینهم به خاطر ا

 خبری سال ازش ب11 ین چند روز کشف کرده بودم که تو ااین ی رو تویی هایز کردم و چیرفتار سارا دقت م
 سارای کمتر از من. با صدای برده بود اون هم در زمانی ها پین به همه این بود که جونگ مینجا ایببودم عج

 اونور کور شدم .یگیر اون نور رو بیکنی؟ میر اومدم سارا با اعتراض گفت : کجا سیرون فکر بیاز تو
 .ید کشی لب خط و نشان میر زد و زی گذاشتم و کنار سارا نشستم . سارا هنوز غر میز میچراغ قوه رو رو

ی اما کم کم صداید خندی . سوگند اروم میم افتاد که باعث من وسارا هر دو به سمت سوگند برگردی اتفاقیول
یدن خندیل دلینیم رو بباش چهره یم تونستی نشسته بود و نمیک تاری که توییخنده اش بلند تر شد . از اونجا
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 . دختره جن زده شده . بعد رو به سونگندیم ما جالب تر شده بود . سارا گفت: بسم ال الرحمن الرحیاون برا
 . سارا با ارنج ضربهید خندی . سوگند هنوز می خندی . چرا مثل جادوگر ها میدکرد و گفت : زهره ام ترک

ی رو تویز می سرش است؟ نور چراغ فوه روی توی دوباره چی اسمانی بلین به من زد و گفت : ایا
 کنمی بود . الن که بهش فکر میدنی دیشصورت سوگند انداختم وسوگند چشم هاش رو بست و گفت : نما

 .یدم مهم رو دی هایز چی. سوگند گفت : ولی . سارا گفت : تو که خواب بودیرم خودم رو بگی جلویتونمنم
 خنده ام روی تونم جلوی کنم نمی. حق با سوگند بود حال که بهش فکر مید هم بلند خندعد! بین جونگ میچارهب

 باین جونگ مید فهمی خنده ام گرفت اگر سارا مین حرف اخر جونگ می اوریاد از همه با یشتر بی .ولیرمبگ
 به من نگاها . ساریکرد محوش مین کره زمی سرش اورده احتمال از رویی چه بلیاون موش اسباب باز

 به سارای؟ خانم موشه شدی کردیف کیلی صدر باز شد . خی تو هم که مثل غار علیش . نیهکرد و گفت : چ
 بسوزه .باسه تو بای خاک بر سر صدام کافر . پدر عاشقی بد هم نبود . سارا گفت : ایادنگاه کردم و گفتم : ز

 و عقلت برگشت سر جاش. ازی ادم شدینوکیو شد تو هم مثل پیموش بودن خودت خوش باش بلکه فرج
 ما نشد. سارا که اعصابش خورد شده بود به سمتی بود متوجه حرف هاید که سوگند سر گرم خندییاونجا

 ترسم از جاش دری کم به اون فک استراحت بده میه مسواک شد مادر جان یسوگند برگشت و گفت : قحط
 دستت در نکنه است؟ سارا گفت : از چا بابت؟ سوگند گفت: بهجای ینبره . سوگند به سارا نگاه کرد و گفت: ا

 . سوگندیم بنده خرج شد . هر دو به سوگند نگاه کردیب از جی که در مقام دفاع جناب عالیمناسبت لگد اخر
 خودین کرد و گفت : ایک . سارا خودش رو به من نزدید خندی به خودش گرفته بود میچهره معصومانه ا

 راهیه فقط یدی صورتش گرفت و گفت: حال که راز من رو فهمیر است . سوگند نور چراغ قوه رو زیطانش
ی به من . سارا چراغ قوه رو از دست سوگند گرفت . سوگند گفت : راستی روحت رو بدید . بایدار

 به بعد شماب ش9 از یست بچه ها خوب نی داستانها براین روح داره؟ سارا گفت : مادر جان اینجا ایدونستینم
ی مصاحبه اش هم گفته . توی تویون هی گم حتی می و گفت : جدیدفقط شنگول منگول بخون . سوگند خند

 شده .ی فرارین جا روح داشت تا به حال از دست جونگ مینرسانه ها هم پخش شد . سارا گفت : اگر ا
 . سوگندیگه بار راست مین : سوگند اتم ؟ ! سحر تو بگو . سرم رو تکان دادم و گفی کنیسوگند گفت : باور نم

یب. شما دوتا غریگه دیه و گفت: سرکارید دورغ گفتم ؟ سارا وسط حرف ما دوتا پری گفت: من کیبا دلخور
 بهتر استی ترسم ولی داره. سارا به اطراف نگاه کرد و گفت : من که نمیت . گفتم : نه . واقعین اوردیرگ

 رفت مگه روز خدا رو از اداره برق گرفتن کهی برق مید گفت : الن چرا بالب یر . بعد هم زیم جا بمونینهم
 ها هروقت لزمشونیج هوین دستش رو محکم تر نگه داشت و گفت: ای ره . چراغ قوه تویشب تار برق م

 کنن؟یدا رو پیالی برن موش خی رفتن ؟ گفتم : مگه نگفتی کدوم گوریی تا5 . حال هر یست نیداشون پیدار
یدن موقع خندی به سوگند نگاه کرد و گفت : باشه بخند ولیت. سارا با عصبانید نزد اما سوگند خندیسارا حرف
 گفتهی کیدونم به حالش . هرچند می اون اردک داده وایاد کلمه رو ین رسه . اگر بفهمم کدوم شما ایمن هم م

 سارا دری؟ زنی حرف می : راجب چگفتم بهتر است خودش اعتراف کنه . به سارا نگاه کردم و ین همیبرا
ی انداخت تا از عدم وجود روح اون اطراف مطمئن بشه گفت: موقعی که نور چراغ قوه رو به اطراف میحال

یلی لک لک من رو ب…اما ادامه نداد و چند تا سرف کرد و گفت: در هر صورت با لهجه خیکه اون حاج
 چپ چپ به سوگند نگاه کرد و گفت: به من گفت سرهنگ .ارا گفت؟ سی هم گفت . سوگند گفت : چیمسخره ا

 براش سخت هم بودینکه : سرهنگ؟! سارا سرش رو تکان داد و گفت : مثل ایممن و سوگند هم زمان با هم گفت
 سرهنگ گفت سارهنگ. سوگند با شکی جایچاره داده بود درست تلفظ رو بهش نگفته بود . بیادش که یکس

 سرتیی چه بلین ببیاد . بزار برق بی نگفت سارانگه . سارا به سوگند گفت : خودت اعتراف کردیاناگفت: اح
 کلمه روین این که جونگ می سرباز اش خور. سوگند دوباره گت : مطمئنی . حال من سرهنگ پس تو چیارمب

یدونستم کلمه رو مین ای کنه. من معنی کنه گوشم که کار می چشمم کار نمیکی تاریبه تو گفت؟ سارا گفت: تو
 دونه. سوگند ساكت شد سارا نور چراغ قوه روی کلمه رو بهتر از من مین ای. مطمئن بودم که سوگند هم معن

تو ي صورت سوگند انداخت و گفت : حال اعتراف كن كي وقت كردي این رو یادش بدي. چون فقط تو به من
 : خیلي شجاع است فكر نمیكردم هیچوقت تاگفتمیگي سرهنگ . سوگند درحالي كه به سارا نگاه مي كرد 

اینجا پیش بره . شوكه شدم و به سوگند نگاه كردم یعني این همه مدت سوگند از موضوع سارا و جونگ مین
خبر داشت؟ مي خواستم همین رو از سوگند بپرسم ولي سارا سوالي پرسید كه باعث شد من تا من بازجویي رو

 گفت : تو بهش یاد دادي مگه نه؟ سوگند گفت: این چیزي نیست كه من بتونم بهارهبزارم براي بعد . سارا دوب
یاد كسي بدم . باید از خودت بپرسي. سارا گفت : یعني چي؟ سوگند گفت : این كلمه اي كه تو گفتي اصل

 است و یه كلمه كره اي است . سارا با شك به سوگند نگاه كرد و پرسید:SARANGHAسرهنگ نیست بلكه 
اگر راست میگي معني كلمه چیه؟ سوگند به من نگاه كرد و چیزي نگفت. سارا رو به من كرد و گفت: این

كلمه واقعا كره اي است ؟ معنیش چیه؟ با ترس به سارا نگاه كردم. نمي دونستم اگر معني این كلمه رو بفهمه
 و گفتم : در حالت عادي نه . ولي برايدمچه اتفاقي ممكنه بیفته . سارا گفت: معني بدي داره؟ سرم رو تكان دا
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 زده اره. باید مي دونستم این ادم حرف خوب از دهانش بیرون نمي یادیتو… سارا گفت: پس حرف بد حرف
 با این حرف سارا به سمت سوگند100 بگو ببینم درجه بدي این حرف چند است؟ سوگند گفت:10 تا 1حال از 

 است چون تو زیاد از این كلمه خوشت نمي یاد . سارا گفت : چر ا معما100برگشت . سوگند گفت: براي تو 
طرح میكني معني این كلمه چیه؟ سوگند گفت : خوبي؟ سارا گفت : تو چه كار داري من خوبم یا نه؟ معني این

كلمه چیه؟ سوگند گفت :من كه بهت گفتم خوبي. معني این كلمه همین است. سارا گفت: واقعا همین معني رو
داره؟ سوگند گفت: خوب اگر باور نمیكني میتوني بري از خودش بپرسي. سارا گفت : فكر خوبي است اما به
محض اینكه نور چراغ قوه رو جلوي روش گرفت چیزي دید كه باعث شد بترسه و به عقب برگرده . جونگ

 چي كاراینجامین دستش روروي صورتش گذاشت و گفت: این نور و بگیر اون سمت . سارا گفت: تو 
میكني . موش رو گرفتي یا نه؟ جونگ مین سعي كرد از نور چراغ قوه فرار كنه ولي سارا نور رو بیشتر توي
صورت اون انداخت. جونگ مین وقتي دید راه فراري نداره دستش رو كه مشت كرده بود و چیزي شبه دم از
توي مشتش بیرون بود رو نشان سارا داد و گفت : بیا ببینش . سارا نگاهي به دست جونگ مین انداخت اما تا

چشمش به دم اویزون توي دست جونگ مین افتاد پشت مبل پناه گرفت و گفت: دیدن گفتم . حال شما بگین
خیالتي شدم . جونگ مین با مشت بسته به سمت سارا رفت ولي سارا ازش فاصله گرفت و گفت: ببرش

 شیطاني به سمت سارا مي رفت گفت :چرا ؟ خیلي ناز است. بیابخندبیرون . جونگ مین در حالي كه با یه ل
 جونگ مین كتك بخوره بخصوص وقتيیبنیمببین . صدایي از پشت سر جونگ مین گفت : فكر كنم دوباره ب

سارا اون موش رو ببینه . جونگ مین به سمت صدا برگشت . هیونگ و بقیه پسره با نیش هاي باز به اون
 شاید توقع دیدن یه مسابقه بوكس دیگه رو داشتن . جونگ مین دستش رو روي شكمشكردندونفر نگاه مي 

گذاشت و از سارا فاصله گرفت . سارا دوباره گفت: اون موش رو بنداز بیرون . وگرنه من از اینجا مي رم .
 چراغاجونگ مین با دستش موش رو ناز كرد و گفت : خیلي قشنگ است حیف است شاید نگهش دارم . سار

قوه رو برداشت و گفت : پس من از اینجا مي رم . بعد هم به سمت اتاق رفت هنوز چند قدم نرفته بود كه به
سمت ما برگشت و گفت: شما چرا نشستین ؟ مگه نمي یاین؟ سوگند با پرویي تمام گفت: تو مي خواي بري نه
من . سارا چشم غره اي به سوگند رفت و به من نگاه كرد . گفتم : ترجیح مي دم تا موقعي كه برق بیاد همین

جا بمونم . كي میدونه ممكنه توي تاریكي چي ممكنه باشه . پسرها حرف من رو نفهمیدن ولي سارا به خوبي به
منظورمن پي برد . براي همین با چراغ قوه ایستاد و به اطراف نگاه كرد. رو به جونگ مین كردم و گتم : تو

 بره فكر كنم بتوني كنار پریز برق توي اتاقت نگهش داري. نیش جونگ مین بازشههم بهتر است بزاري مو
شد و به سمت اتاقش رفت . سارا به سمت من اومد و كنارم نشست و گفت: بمیري . خودش كم بود از فردا باید

 به اونهانگاهيحواسم به موش هم باشه . خدایا كي این عذاب تمام میشه . پسرها به سمت اتاقشون رفتن . سارا 
انداخت و گفت: كجا؟ كیو گفت: مي ریم بخوابیم شب بخیر. سارا به یونگ سنگ نگاه كرد و گفت: تو بمون .

یونگ سنگ گفت: چرا ؟ سارا گفت : باید راجب یه چیزي باهات حرف بزنم . یونگ سنگ به بقیه نگاه كرد و
 كرد و گفت: برین دیگه .شب بخیر. هیون وابه سمت ما اومد روبروي سارا نشست . سارا نگاهي به پسره

كیو این پا و اون پا مي كردن و به سارا و یونگ سنگ نگاه مي كردن . ولي از همه جالب تر حركت هیونگ
بود كه بدون دعوت یونگ سنگ رو به كناري هل داد . كنارش نشست و دستش رو دور گردن یونگ سنگ

انداخت . كیو به هیونگ نگاه كرد و روي صندلي نشست . با تعجب رو به كیو كردم و گفتم : تو چرا برگشتي؟
كیو به هیونگ اشاره كرد و گفت: برگشتم تا یه وقت هیونگ یونگ سنگ رو اذیت نكنه . اروم گفتم : خدا

ذلیلت كنه ببین چه فیلمي راه انداختي. سارا گفت : به من چه اینها همه فضول هستن . سارا به هیون نگاه كرد
 هنوز ایستاده بود و گفت : حال كه همه هستن تو چرا نمي موني. هیون با كمال میل دعوت سارا و قبولهك

كرد روي صندلي كناري من نشست . همه سكوت كرده بودن و به سارا نگاه مي كردن . هیونگ با پر رویي
 خیلي جدي به هیونگساراپرسید: خوب چي مي خواستي به یونگ سنگ بگي؟ گفتم : سارا خانم تحویل بگیر. 

نگاه كرد و گفت: اسم تو چي بود؟ هیونگ با دلخوري به سارا نگاه كرد و گفت: تو هنوز اینجایي ولي اسم من
رو فراموش كردي اگر برگردي حتما خودم هم فراموش میكني . سارا گفت: نه اسمت یادم نرفته فقط مي

خواستم مطمئن بشم اسم تو یونگ سنگ نیست. با این حرف سارا همه خندیدن. یونگ سنگ گفت: كارت عالي
بود بعد رو به سارا كرد و گفت: خوب چي مي خواستي بگي؟ سارا یه كم من من كرد و گفت: مي خواستم

بپرسم كي برق میاد؟ یونگ سنگ با تعجب به سارا نگاه كرد و گفت: چي؟! سوالت این بود؟ سارا گفت : اره
 مي ره ؟ چهره یونگ سنگ در هم رفت و گفت : خوب نه همیشه . توي دلمبرقمیخوام بدونم اینجا همیشه 

 واقعیت دارهss501گفتم : فقط مواقعي كه مهمون دارین . سوگند گفت: سارا مي خواد بپرسه داستان روح مقر
.كردنیا یه سر كاري دیگه است. سارا چپ چپ به سوگند نگاه كرد ولي با این سوال سوگند همه به هیون نگاه 

یونگ سنگ به سارا نگاه كرد و گفت: چرا مي خواي بدوني ؟ سارا گفت : من كي گفتم مي خوام بدونم سوگند
پرسید. كیو با نگاه شیطنت امیزي گفت : نكنه ترسیدي؟؟؟!!!! سارا با شجاعت تمام گفت: از چي؟ یه داستان

 داره . سوگند به فارسي گفت : ارهیتخیالي؟ هیون كه تا اون لحظه ساكت بود گفت: خیالي نیست . واقع
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واقعیت داره حتي چند بارمي خواسته هیون رو توي خواب با بلوزش خفه كنه . براي همین شبها هیون بدون

بلوز مي خوابه . سارا گفت : تو دیگه این ها رو از كجا میدوني . نكنه… سوگند وسط حرفش پرید گفت : فكر
 هست . سارا رو به هیون كرد و گفت: اتاق تو كدوم است؟ هیونینترنتبد نكن منحرف . همه اینها توي ا

گفت : چطور؟ مي ترسي روح اونجا باشه . سارا گفت: نه براي اطمینان مي پرسم مي خواستم بدون اگر یه
وقت كار ضروري پیش اومد اتاق تو كدوم است. هیون گفت: سحراتاق من رو بلد است . همه به سمت من نگاه

كردن . سارا گفت: تو از كجا اتاق هیون رو بلدي؟ این بار حقش بود به حساب هیون برسم و حقش رو كف
دستش بزارم . رو به سارا كردم و گفتم : شما كه تشریف بردین گردش من بیچاره توي این خونه با جناب روح

تنها موندم داشتم دنبال شما مي گشتم كه اشتباهي سر از اتاقش در اوردم . سارا اروم كنار گوشم گفت: خواب
كه نبود؟ لگد محكمي به سارا زدم . سار پاش رو گرفت و گفت : خوب معلوم شد خواب نبوده . بعد گفت:

راست میگي اون روز هیون خونه بود . شما دو تا تنهایي چي كار مي كردین . با عصبانیت به سارا نگاه كردم
 شادي سارا چندان طول نكشید چون اتفاقي افتاد كه باعث شدنچشم هاي سارا توي تاریكي برق میزد. اما ای

سارا موضوع رو فراموش كنه . همونطور كه با عصبانیت به سارا نگاه مي كردم چیزي از پشت صندلي بین
من و سارا قرار گرفت . چهره اي كه نمي شد كامل اون رو دید و فقط سرش دید مي شد . سارابا دین این

صحنه از جا پرید و جیغ بلندي كشید. چند لحظه طول كشید تا چهره جونگ مین رو از زیر نور چراغ قوه اي
كه توي صورتش گرفته و با چشم هایي كه كج كرده بود تشخیص بدم . جونگ مین واقعا چهره ترسناكي پیدا

 رفتم وسمتشكرده بود . با عصبانیت رو به جونگ مین كردم و گفتم : این دیگه چه مسخره بازي است . به 
چراغ قوه رو از توي دستش بیرون كشیدم رنگ سارا كامل پریده بودو توي بغل سوگند نشسته بود از سمت
دیگه پسرها از خنده روده بر شده بودن سوگند سارا رو از روي پاش هل داد و گفت : بلند شو له شدم . ولي

سارا وضعیت خوبي نداشت دستش رو روي سینه اش گذاشته بود و سعي داشت تا نفس بكشه . از سر جام بلند
شدم و به سمت سارا رفتم و اون رو از روي پاي سوگند بلند كردم دستهاي سارا توي دست من مي لرزید و

خیس عرق شده بود . اما بعد از من تنها كسي كه متوجه این موضوع شد جونگ مین بود چون قبل از اینكه من
حرفي بزنم به سرعت توي تاریكي گم شد و چند لحظه بعد با یه بطري اب حاضر و اماده روبروي ما ایستاده
بود . پسرها هنوز مشغول خندیدن بودن و هیونگ با پانتومیم اداي سارا رو موقع ترسیدن در مي اورد بطري
ناب رو از دست جونگ مین گرفتم و به سارا دادم . سارا بطري اب رو پس داد و انچنان نگاهي به جونگ می

كرد كه من از ترس سكته كردم و به جونگ مین نگاه كردم و منتظر بودم با سرعت نور دنبال یه پناهگاه
بگرده و از اونجا فرار كنه. ولي جونگ مین بدون هیچ حركتي روبروي سارا ایستاده بود و با نگراني عجیبي

به اون نگاه میكرد . تمام حس نگراني جونگ مین رو درك مي كردم . ولي ایا سارا هم به این حس پي برده
بود؟ سارا با خشم به هیونگ نگاه كرد كه اداي اون رو در مي اورد . تنها حرفي كه به جونگ مین زد این بود

: لطفا برو . كلم سارا كوتاه بود ولي لحن كلمش از صد تا فحش هم بد تر بود . جونگ مین از سر جاش
 نگاه مي كرد با صداي بلند گفت: تمامش كن هیونگ مگه نمي بینيراتكان نخود در عوض همنطور كه به سا

كه حالش خوب نیست . با این حرف پسرها دست زا خندین برداشتن و به سارا نگاه كردن . سارا وضعیت
بهتر ي داشت اما هنوز دستهاش مي لرزید . سارا بدون اینكه به جونگ مین نگاه كنه گفت: برو . جونگ مین

 ؟ سارا سرش رو بال اورد و به جونگ مین نگاه كرد . جونگ مین روي زانوهاش روبرويبيپرسید: خو
سارا نشست اینجوري دقیقا روبروي هم قرار گرفته بودن . جونگ مین گفت: ترسیدي . جواب سارا بازهم

همون نگاه سرد بود . جونگ مین با لحن ملتمسانه اي كه دل سنگ رو هم اب مي كرد گفت: من نمي خواستم
بترسونمت . جدي مي گم . امشب دو بار مي خواستم كمكت كنم ولي هر دو بار تو رو ترسوندم معذرت میخوام

. فقط مي خواستم مطمئن بشم حالت خوبه . الن هم یه ملي متر از جام تكون نمي خورم تا تو منو تنبیه كني .
در حالي كه چشم هاش رو مي بست گفت: من فقط نگرانت بودم . سارا به جونگ مین نگاه كردو به من گفت:
این چرا چشمش رو بست ؟ گفتم : نمي دونم . سوگند گفت : بابا یه تو سري مفتخرش كن و این نمایش رو تمام

كنیم من خوابم میاد . سارا گفت: پس فكر كرده دوباره مي خوام بزنمش ؟!مگه من بوكسرم . رو به جونگ مین
 جونگ مین جواب نداد . سارا گفت : با تو هستم . باز هم سكوت . سارا گفت :ماكرد و گفت: هي.. تو…. ا

 بدن جونگ مین احساس كردم.یجونگ مین با تو هستم كر شدي انشاااله . براي یك لحظه لرزشي رو تو
جونگ مین چشم هاش رو محكمتر به هم فشرد . سارا گفت: خوبه وال حال این حاجي لك لك هم با من

 گرفته . فلكت چشم هاتو باز كن . ولي جونگ مین گوشش بدهكار نبود . سارا كه كلفه شده بودششوخی
گفت: شیطونه میگه … ال اكبر. اهاي جونگ مین با تو هستم از اینجا بلند شو مي خوام رد بشم . جونگ مین
با تو بودم ها . جونگ مین لبخندي زد و چشم هاش رو باز كرد و به سارا نگاه كرد . سارا معني اون لبخند و

اون طرز نگاه رو نفهمید و باتعجب به جونگ مین نگاه كرد و كمي ازش فاصله گرفت . سارا نمي تونست
درك كنه علت خوشحالي جونگ مین و اون نگاه ها چیه . ولي من كامل درك مي كردم . من هم وقتي اولین

 و هنوز هم یادم هست . قلبم تند تند مي زد . ولي چقدرتم اسمم رو صدا زده بود همین حس رو داشیونبار ه
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دور به نظر مي رسید این روزها فقط من رو به اسم هي یا دوستت صدا كرده بود . احساس كردم قلبم فشرده
شد با صداي كیو به خودم اومدم و به اون نگاه كردم . كیو در حالي كه به جونگ مین نگاه میكرد گفت: كاش

 . یونگ سنگ گفت: از الن محال است كسي بتونه جلوي جونگ مین رو بگیره . هیونگيكتكش مي زد
دست هاش رو به هم زد و گفت: اخ جون یه مهماني . حال كادو چي باید بدیم ؟ جونگ مین كه حسابي

نگخوشحال بود گفت: بدون كادو كسي رو راه نمي دهم . از حال گفته باشم . هیون ضربه اي روي شونه جو
مین زد و گفت: زیاد خوشحال نباش تازه اول كار است و بعد در حالي كه به من گاه میكرد گفت: هرچند مي

 داري. سارا به پسرها نگاه كرد و گفت : اینها چشون شده . فكر كنم بهتر است با روح تنها بمونمیدونم چه حال
 نیاین من رفتم . بعد هم به سمت اتاق رفت .اینتا با اینها . شما هم میل خودتون است مي خواین بیاین مي خو

سوگند به جونگ مین نگاه كرد كه با خوشحالي مسیر رفتن سارا رو نگاه میكرد . به هیون نگاه كردم كه هنوز
 كرد . نگاهم رو از هیون گرفتم و به جونگ مین گفتم : در هر صورت وقتیبا اون لبخند به من نگاه م

زیادي نداري باید سرعت عمل به خرج بدي. جونگ مین به من نگاه كرد . كیو گفت: سحر مي دونه . سوگند
به من نگاه كرد و گفت: فكر كردم فقط خودم مي دونم . از كي فهمیدي؟ گفتم : این سوال من است . تو از كي

 چهفهمیممیدوني؟ هیونگ از گفتگوي بین من و سوگند چیزي نفهمید و گفت: خوب به زباني بگین كه ما هم ب
علقه اي دارین جوري حرف بزنیم كه كسي نفهمه . سوگند گفت: اگر مي خواستم شما هم بفهمین انگلیسي مي

گفتم . دوباره از سوگند پرسیدم: تو از كي مي دوني؟ سوگند گفت : خیلي وقته . چند بار هم بهت اشاره كردم
 فهمیدم . سوگند گفت: از حرفي كه جونگبولي تو نگرفتي موضوع چیه. تو از كي مي دوني؟ گفتم : امش

مین به سارا گفته بود ؟ جونگ مین كه با شنیدن اسمش كنجكاو شده بود گفت: دارین راجب من حرف مي
زنین؟ سوگند اصل یه جونگ مین نگاه نكرد و تمام حواسش به من بود و جوابي كه قرار بود از من بشنوه .
گفتم : نه . قبل از اون فهمیدم . براي همین اینجا موندیم . دوباره جونگ مین وسط حرف ما پرید گفت: شما

 ؟ سوگند گفت: از كجا فهمیدي؟ گفتم : یه نفر بهم گفت. سوگند گفت: كیو بهتیگیندارین راجب من چي م
گفت؟ این بار گوش هاي كیو تیز شد و به سوگند نگاه كرد . جونگ مین گفت: باور كن دارن راجب ما بد مي

 . دیگه اسم تو هم اومد وسط . رو به جونگ مین كردم و گفت: با دسته گلي كه امشب اب دادي حق همنگ
داریم اگر بخوایم راجب تو بد بگیم . میشه بگي اون موش شارژي رو از كجا اوردي؟ یونگ سنگ رو به

جونگ مین كرد و گفت: راست میگ تو كي وقت كردي اون رو توي اتاق بزاري؟ جونگ مین نیشش باز شد .
سوگند گفت: كدوم اینها راجب این قضیه به تو گفتن؟ گفتم: توي این موقعیت تو هم گیر دادي . سوگند گفت :

 . گفتم : خوب خودت بپرس . فكر نمي كردم سوگند این كار رو انجام بده ولي دریرسمبگو وگرنه خودم م
 ماجرا با سحر حرف زده؟ با عصبانیت گفتم :نكمال تعجب رو به پسرها كرد و گفت : كدوم شما راجب ای

سوگند! بسه كن دیگه . كیو پرسید كدوم ماجرا؟ سوگند گفت: همین ماجرا . یونگ سنگ به كیو نگاه كرد .
هیون گفت: اگر منظورت ماجرا جونگ مین است من گفتم . سوگند به هیون نگاه كرد و گفت : جالب است . تو

 هیون گفت:مگه چیز دیگه هم باید مي گفتم ؟ سوگند گفت : نمي دونم باید؟فقط راجب جونگ مین حرف زدي
 حرف مي زنن كه غیر از خودشون دو نفریمي گفتي؟ به نطر مي رسید اون دونفر دارن راجب موضوع

كسي دیگه اي ازش خبر نداره . هیون با شك به سوگند نگاه كرد و گفت: منظورت چیه؟ سوگند هم با اخم
 داد و گفت: من منظوري ندارم . بین اون دوتا ایستادم و گفتم : اینجا چه خبر است؟دارینروجواب هیون 

راجب چي حرف مي زنین ؟ سوگند همنطور كه به هیون نگاه میكرد گفت : راجب همین ماجرا . بعد هم رو به
هیون كرد و گفت: بهتر است منظورت رو براي خودت نگه داري . چون من اجازه نمي دم . هیون لبخندي زد
و به سوگند نگاه كرد و گفت: جالب است كه تو فهمیدي ولي خودش هنوز بي خبر است اما بعد اخم كرد و گفت

. سوگند گفت: پس معلوم شد هنوز اون رو نشناختي . من و پسرها بهیاون كسي كه باید تصمیم بگیره تو نیست
 اون دوتا چیزي بفهمیم ولي با هركلمه اي كه ميرفهاياین دونفر نگاه مي كردیم و سعي مي كردیم از بین ح

 تر و سر در گم تر مي شدیم . رو به سوگند كردم و گفتم : شما دو تا وما حق نداریم راجب اینیجگفتن گ
موضوع بحث كنیم این ماجرا به ما ربطي نداره . درست است كه ما با هر دو طرف دوست هستیم ولي اینم

موضوع باعث نمیشه كه ما جاي اونها تصمیم بگیریم . احساسات بین اونها چیزي نیست كه كسي دیگري
بخواد دخالت كنه . هیون گفت : من هم همین حرف رو زدم . سوگند گفت : این به خاطر این است كه هنوز این
موضوع رو نمیدونه ولي اگر بفهمه اونوقت مثل یه سنگ سخت و سرد میشه . اون از این چیز ها متنفر است .

 بهیگفتم : براي همین است كه مي خوام خود سارا بفهمه . رو به جونگ مین كردم و گفتم : تو هم بهتر یه فكر
حال خودت بكني چون من كمكت نمي كنم و اصل هم از این ماجرا ها خوشم نمیاد . سوگند بااین حرف من

 راه افتادم ودر حالي كه به سمت اتاق ميدلبخند پیروزمندانه اي زد و به سمت اتاق رفت. من پشت سر سوگن
رفتم گفتم : بهتر است ادراه برق هم برق رو وصل كنه . به اتاق كه برگشتم چشمم به سارا افتاد كه روي تخت

نشسته بود و نور چراغ قوه رو به اطراف مي انداخت مثل این بود كه سعي داشت از عدم وجود روح و یه
 كنار سارا روي تخت نشست و به گفت : سارا فكر نمیكني وقتي ما خونهدموش دیگه مطمئن بشه . سوگن
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نبودیم یه اتفاق هایي اینجا افتاده؟ سارا كه سوژه خوبي پیدا كرده بود گفت: فقط یه اتفاق ؟! من كه مي گم بیشتر
 زبانت بیرونراز یه اتفاق است. بعد هم به من نگاه كرد و گفت : خودت بگو چه خبر بوده تا با شكنجه از زی

نكشیدم . به سوگند نگاه كردم كه با حالت كنجكاوي خاصي به من نگاه مي كرد . رو به سارا كردم و گفتم :
خوب وال اون كسي كه الن باید عصباني باشه من هستم . شما كه با اقایون تشریف بردین گردش چرا

 رفت . سارا گفت : به خدا وقتي رفتیمادتونسرشماریشون نكردین؟ اینقدر بهتون خوش گذشت كه امنیت من ی
 تا شده بودن. با سردرگمي پرسیدم : یعني چي ؟ مگه داري جدول ضرب4 تا بودن ولي وقتي برگشتیم 5هر 

 تا بودن4 تاشون با ما اومدن ولي وقتي از ماشین پیاده شدیم 5حل میكني؟ سوگند گفت : یعني وقتي رفتیم هر 
 . سارا وسط حرف سوگند پرید و گفت : یا بهتر بگیم خودش رو به خواب زده بوددهیون مثل همیشه خواب بو

وقتي برگشتیم دیدم اقا غیبش زده بعد هم توي اون وضعیت دیگه به فكر سر شماري نبودیم ایشااله باشه با
 با اماراشهجوجه هاي پاییز سال بعد امارش رو تقدیم حضور كنیم . حال بگو ببینم چي شد؟ گفتم : اون هم ب

 دقیقه بعد همه جا5جوجه هاي پاییز سال اینده . سوگند خندید ولي سارا شكلك در اورد و زیرلب چیزي گفت . 
روشن شد معلوم شد بالخره اقایون حضرات تصمیم گرفتن فیوز برق رو وصل كنن سارا به محض اینكه همه
جا روشن شد ضربه اي به سارا زد و گفت : خوب دیگه مهموني تمام شد . نخود نخود هركي بره روي تخت

 دلخوري به خودش گرفت و گفت : پس حال كه كارتییخود . بلند شو برو مي خوام بخوابم . سوگند چهره ا
راه افتاد من رو مي ندازي پایین نمیترسي روح بیاد . سارا گفت: شرمند اخلق ورزشیت اره دیگه . مهمون یه

 است اینجا جا خوش كردي. بعدش هم دیگه روح نمیاد . اگر هم اومد من رو بیدارقه دقی10 دقیقه الن 2دقیقه 
نكن چون خیلي خسته ام خودت یه كاریش بكن . سوگند گفت: تو رو خدا ببین ما با چه كسي اومدیم سیزده به

 كجا بریمال روز دیگه سیزده به در است . ح4در . سارا دست هاش رو به زد و گفت : راست میگه یادم نبود 
. سوگند ضربه اي رو كه سارا بهش زده بود رو پس داد و گفت : انیشتین سیزده به در كه توي هواپیما داریم
برمیگردیم . سارا نگاهي به سوگند انداخت و گفت: راست میگي؟ من همیشه فكر مي كردم سیزده نحس است

 چیز دیگه مي مونه . سبزه رو كجا گره بزنیم .یهولي از همین جا اعلم میكنم كه حرفم رو پس گرفتم . فقط 
سوگند خندید و گفت: تو كه دیگه از سبزه گره زدنت گذشت . پارسال چي گره زدي درخت سكویا كه اینجوري

جواب داد . سارا متوجه حرف سوگند نشد براي اینكه بحث رو عوض كنم گفتم : فردا مي ریم خرید . هم
 گفت : اره فكر خوبیه . ولي بعد اخم كرد و گفت: حتما این پنج تا كلم برگساراسوغاتي مي خریم هم كادو . 

رو هم با خودت بیاري. گفتم : نه خودمون مي ریم . چون نباید از كادو ها خبر داشته باشن . سارا گفت: چرا؟
 زد و گفت: توندبه اونها چه ما چي مي خریم ؟ سوگند گفت: بابا تو دیگه خیلي شوتي. سارا ضربه اي به سوگ

 است . سارا به من نگاه كرد گفت : همین14اول از سر جاي من بلند شو . گفتم : اخر تولد جونگ مین 
چهاردهم . سرم رو تكان دادم .سارا گفت: خوب به ما چه . سوگند گفت: خوب باید براش كادو بگیریم . سارا

 است . سارا گفت: من هم فهمیدم ولي چرا باید ماتولدشگفت: به چه مناسبت ؟ گفتم : گفتم : همین الن گفت كه 
كادو بگیریم پس او هویج ها به چه درد مي خورن. به جاي تنبیه تشویق مي كني؟ سوگند گفت: این یه روش
روانشناسي است بعد هم بعد از اون همه بلیي كه سرش اوردي باید یه جوري جبران كني. سارا گفت: كدوم

 بخوام بشمارم انگشت هاي ما سه تا هم كم است و باید انگشت هاي اونها رو هم قرضاگربل ؟ سوگند گفت: 
 دستي كردم و گفتم : دریشبگیریم . سارا اماده بود تا یه جواب درست حسابي كف دست سوگند بزاره اما من پ

 . سوگندرم . سارا گفت: باشه من یه هدیه خیلي خوب توي ذهنم دایريهر صورت بهتر است یه چیزي بگ
گفت: چي؟ سارا در حالي كه لبخند روي لب هاش بود گفت: مرگ موش. بعد هم سوگند رو از روي تخت هل

داد و پتو رو روي سرش كشید و خوابید . سوگند اهي كشید و گفت: بیچاره جونگ مین . بعد هم به سمت
 سرش رو اززیر پتو بیرون اورد وراتختش رفت و خوابید . از سر جام بلند شدم تا چراغ رو خاموش كنم . سا

گفت: خاموشش نكن امشب به اندازه كافي توي تاریكي بودیم . برگشتم و سر جام دراز كشیدم و به این فكر
ركردم كه جونگ مین چطور مي خواد توي این مدت كم نقشه اش رو عملي كنه.

 . سوگند از همون اول از ما جدا شد و كتاب راهنمایم براي جونگ مین میگشتیزي فروشگاه دنبال یه چتوي
در سفر رو دست سارا داد و گفت: این به درد شما مي خوره . قرار ما باشه همینجا روبروي در خروجي .

 ما جدا شد و كتاب راهنمااز . سوگند از همون اول یم براي جونگ مین میگشتیزيتوي فروشگاه دنبال یه چ
در سفر رو دست سارا داد و گفت: این به درد شما مي خوره . قرار ما باشه همینجا روبروي در خروجي . و

بدون در نظر گرفتن اعتراض هاي من و سارا به سرعت از ما دور شد . سارا گفت: اعتماد به نفس این من
 است . سارا به كتاب نگاه كرد و گفت : به نظرت ایننيرو كشته . وقتي دست خالي برگشت چهره اش دید

كار ما رو راه مي ندازه؟ گفتم : حال یه فكر ي به حال اون مي كنیم بگو باید چي بخریم. سارا اخم هاش رو
توي هم كرد و گفت: من هنوز هم نمي دونم چرا باید براي اون هدیه بگیریم. گفتم : چون تولدش است . سارا

 براي تولد من كادو داده كه الن توقع كادو داره . اما ناگهان لبخند زد و گفت : نظرت در مورداونگفت: مگه 
 توي تختش بعد شب كه رفتیزاریمیه مار پلستیكي چیه؟ با تعجب به سارا نگاه كردم . سارا گفت: مار رو م
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 سارا به كي اشاره مي كنه .فتادبخوابه سكته مي كنه و یه ملت راحت مي شن . مثل اون سري . تازه یادم ا
خندیدم و گفتم : تو هنوز یادت هست . سارا گفت : مگه میشه یادم بره با اون غش و ضعفي كه تو راه انداختي

و اون هنر نمایي اقاي رضایي . ولي دستش از طل هنوز صداي سیلي كه به جونگ مین زد توي گوشم
 . این یارو هان كه هیچ كاري ازش بر نمیاد فقط ما رو مثل سهود خواست الن اینجا بیهست . اخ چقدر دلم م

تا گوني برنج به اینها تحویل داد . از حرف سارا خنده ام گرفت . ولي واقعا اگر اقاي رضایي الن اینجا بود به
تصویرنفع كدوم طرف تمام مي شد؟ جونگ مین یا سارا؟ دوباره به قفسه عطر ها نگاه كردم . ولي باز تاب یه 

توي شیشه من رو سر جام میخكوب كرد . اروم بدون اینكه برگردم به سارا ضربه زدم سارا غرق در افكار
خودش بود با ضربه من به خودش اومد و گفت: چته تو. عجب رویایي بود . نبرد اقاي رضایي و پسرها .

 و گفت: همون صبح كه بدونردتصویر توي شیشه رو به سارا نشان دادم . سارا با تعجب به تصویر نگاه ك
درگیري راضي شدن با نیاین باید مي فهمیدم یه كاسه اي زیر نیم كاسه است . دست من رو كشید و گفت : بیا
موچشون رو بگیریم . گفتم : ولي فكر نكنم بقیه باهاش باشن. سارا گفت: احتمال همین اطراف هستن . عجب

 بیاد پس چرا از صبح قبول كردن ما تنها بیایم . گفتم : احتمال فكرتنموش و گربه بازي شده اینها كه مي خواس
كردن اینجوري هیجانش بیشتر است . سارا گفت : كدوم هیجان . مثل تغییر قیافه داده . تو رو خدا ببین این با

ی رو توهاین چهره بیشتر جلب نظر میكنه . الن به حسابش مي رسم . گفتم : صبر كن بهتر است اول سر دست
دام بندازیم . سارا گفت : یه حسي بهم میگه اون هم همین اطراف است . بعد به من نگاه كرد و گفت : نیست
امانتیش پیش من است . اما بزار اول به حساب این كیو برسم . جلوي سارا رو گرفتم و گفتم : نمي خوام كیو

بفهمه كه شناختیمش . اینجوري بعدا همه كاسه كوزه ها سر اون میشكنه . سارا با شك به من نگاه كرد و گفت :
تو از كي تا الن به فكر كیو هستتي؟ نكنه خبري است ؟ خندیدم و گفتم : كدوم خبر سارا گفت : خودت رو به
اون راه نزن مارمولك . تا دیروز كه لیدر بود حال هم این یكي . چند تا چند تا بپا خفه نشي . چهره معصومي

 و گفتم : اصل به من میاد ؟ سارا گفت : به تو مار موز همه چیز میاد نا سلمتي تو هم خواهررفتمبه خودم گ
همون سوگند هستي . به نال ببینم چه خبر است ؟ تغییر جهت دادي. در حالي كه به سارا نگاه مي كردم گفتم :

 شونه من زد و گفت : خجالتبهبراي فراموش كردن یه حس قدیمي به یه چیز جدید نیاز داري. سارا محكم 
بكش . نمي بیني دختر مجرد اینجا ایستاده . چشم مامانت رو دور دیدي ؟ اي بي جنبه . نباید مي اومدي . از
چاله در اومدي افتاید توي چاه . چشمات رو باز كن . از حالت سارا و نصحیت هاش خنده ام گرفت و گفتم :

 داره ادم یه نفر دیگه رو دوست داشته باشه . سارا گفت: مرضبيشوخي كردم . باور كردي؟ بعدش چه عی
نیشت رو ببند .عیبي نداره كه كسي رو دوست داشته باشي ولي باید شرایطش رو داشته باشي. و حداقل شرایط

هم اینكه تو و طرف مقابل زبان همدیگر و بفهمین . گفتم : مگه دوست داشتن انتخابي است ؟ تازه با این همه
 زبان اون مشكل هم حل میشه. من كه ایرادي نمي بینم . سارا سرش رو تكان داد و گفت : نه مثل اینكهاسكل

جدي جدي خبري است . ولي سحر یه نصحیت دوستانه از من به تو این تور رو جاي دیگه اي پهن كن اون ادم
 به من خیره شده بود . توي دلم گفتم :يها از جنس ما نیستن . با ما فرق دارن . به سارا نگاه كردم كه با نگران

بیچاره جونگ مین چه راه درازي رو در پیش داره . حرف رو عوض كردم و گفتم : بیا فكر كنیم چطور میشه
سر گروه این ماجراي تعقیب رو گیر بندازیم . سارا خندید و گفت : من یه راه خوب سراغ دارم. گفتم : چي

 : یه چیز خوب ولي یه كم اكشن لزم داریم . گفتم : دوباره چه بلیيفتتوي سرت است ؟ سارا خندید و گ
قرار است از اسمان نازل بشه . سارا به من نگاه كرد. گفتم : به من اینجوري نگاه نكن . هر چیزي كه توي

فكرت است خودت باید پیاده اش كني نه من . سارا گفت: داشتم فكر مي كردم تو خیلي به در بدلكاري مي
خوري . ولي نگران نباش تا اون حد هم پیش نمي رم كافي تو یه كوچولو بخوري زمین همین . مابقي خودش

 ؟ یعني چي خودش درست میشه؟ سارا گفت: یعني اینكهیگيدرست میشه . به سارا نگاه كردم و گفتم : چي م
 رو هم نكن تازه پام بهتركرشخود طرف میاد . زود باش دیگه تو كه توي زمین خورن استادي. گفتم : حتي ف

شده یاد هم نره با اون بلیي كه دیروز سر من اومد الن باید توي خونه استراحت مي كردم . دیگه دنبال
دردسر نمي گردم . سارا گفت: خودش است . مریضي . . راه حل همینه . خودت رو بزن به مریضي . من

 هاي من مسیر عكس رو گرفت و رفت. هم از این حرفضرفتم . از حال شروع شد . بدون توجه به اعترا
سارا خنده ام گرفته بود و هم كنجكاو بودم ببینم واقعا این نقشه سارا عملي میشه یا همه اش خیال اون است .

براي همین دستم رو روي پیشونیم گذاشتم كه با چسب زخم پانسمان شده بود و چشمم رو بستم و اروم به قفسه
 . براي اینكه یه كم پیاز داغش رو هم زیاد كنم روي زمین نشستم . از كنجكاوي به حد جنوندادمكنارم تكیه 

رسیده بودم یعني واقعا هیون مي اومد ؟ صداي كیو من رو به خودم اورد . اروم چشمم رو باز كردم . كیو
بالي سر من ایستاده بود و در حالي كه سعي داشت چهره اش رو زیر كلهي كه سرش گذاشته بود پنهان كنه
با نگراني به من زل زده بود . حسابي دلخور شدم و توي دلم به سارا و نقشه اش لعنت فرستادم . كیو دوباره

پرسید : خوبي؟ سعي كردم خودم رو متعجب نشان بدم و گفتم : تو اینجا چي كار میكني؟ كیو گفت: خوب فكر
كردم شما ممكنه به كمك احتیاج داشته باشین . شما كه كره اي بلد نیستین. دوباره با نگراني به من نگاه كرد و
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گفت: حالت خوبه؟ بریم بیمارستان؟ سرم رو تكن دادم و گفتم : نه . من خوبم چیزي نیست . فقط یه كم سرگیجه
داشتم . این رو گفتم و به سرعت نور از سر جام بلند شدم . كیو هنوز هم با نگراني به من نگاه مي كرد. لبخند
زدم گفتم : باور كن من خوبم . كیو به اطراف نگاه كرد و گفت: بقیه كجا هستن؟ سارا كه پشت سر كیو ایستاده

بود گفت: خوب خوب خوب ببین كي اینجاست. كیو به سمت سارا برگشت . سارابا اخم به كیو نگاه كرد و
گفت: میش حضرت وال بفرماین اینجا چي كار مي كنیین؟ كیو گفت : اومدم به شما كمك كنم . بعد به من اشاره
كرد و گفت: فكر كنم خیلي هم بهش نیاز دارین . الن كجا بودي. حال سحر خوب نبود . سارا به من نگاه كرد

و گفت: ولي الن كه حالش خوبه . بعد هم به فارسي ادامه داد : خوب مثل اینكه یه ماهي به قلبت گیر كرده
 كه میخواستي نبود . گفتم : این نقشه جناب عالي بود نه من . كیو در حالي كه به ما دوتاهيولي از قضا اون ما

 ؟ سارابا اخم به اون نگاه كرد و گفت : دارم به این فكر مي كنم كه چهیگیننگاه مي كرد گفت: شما چي م
 به یه نفر هم نیاز داشتیم تاهتصمیم براي تو بگیریم . بعد رد حالي كه شونه هاش رو بال مي انداخت گفت: البت

كمك ما خرید ها رو بیاره . بعد هم در حالي كه جلو تراز ما راه افتاده بود گفت: فكر میكني ماهي جنابعالي چند
تا كیسه خرید رو مي تونه تحمل كنه . خندیدم و به كیو نگاه كردم و گفتم : بهتر است بریم تا گمش نكردیم .

 لباس بودیم . سارا مي خواست خرید هاي خودش و هدیه جونگ مین روفروش بخش یربع ساعت بعد جلو
یك جا با هم انجام بده و به قول خودش شرش رو از سرش باز كنه . رو به من كرد و گفت: تو چي مي خري؟

رمگفتم : براي كي؟ سارا گفت : براي من . نابغه سوغات رو مي گم . گفتم : این بار نمي خوام سوغات لباس بب
 گیري؟ دوباره پرسیدم: كدوم یكي ؟ سارا گفت : فكر كنم ضربهی. سارا گفت : خوب پس براي اون یكي چي م

دیروز خیلي كاري بوده . منظورم همون صاحب كذایي تولد است . گفتم : تو براش پیراهن بگیر فكر كنم از
 گفتم : من هم یه فكري مي كنم .ني؟همون اول هم براي همین اومدي اینجا . سارا گفت: خوب تو چي كار میك

 ؟ گفتم : سرمه اي تیره . این رنگ خیلي به جونگیرمسارا به پیراهن ها نگاه كرد و گفت: حال چه رنگي بگ
مین میاد . كیو گفت: اتفاقا اون پیراهني كه اون سري براش خریدین رو هنوز داره . سارا گفت: خوب پس

 گفت: بیا این رو امتحان كن . كیو گفت: اگر مي خواي براي جونگ مینوهمین خوبه . بعد رو به كیو كرد 
بخري باید یه سایز بزرگتر بگیري . سارا گفت :پس من برم بگردم ببینم سایز برزگترش كجاست . به كیو نگاه

كردم كه به پیراهن ها چشم دوخته بود . كیو به یه پیراهن چهار خونه اجري نگاه مي كرد . پیراهن رو
 و جلوي كیو گرفتم . كیو گفت: چي كار میكني؟ گفتم : دارم از تو كمك میگیرم . اخر سایز تو با دایيبرداشتم

من یكي است . میشه امتحانش كني؟ كیو پیراهن رو از من گرفت و به سمت اتاق پرو رفت . به سارا نگاه
 بود . من هم یه دونه دیگه از اونشكردم كه هنوز در گیر پیدا كردن یه سایز بزرگتر از پیراهن توي دست

پیراهن چهار خونه رو برداشتم . هنوز به پیراهن هاي توي قفسه نگاه مي كردم و سعي داشتم یه چیز دیگه هم
پیدا كنم كه با سر و صدایي كه از سمت سارا شنیدم به به سمت اونها برگشتم . چند تا دختر دور كیو جمع شده

 بودن . و كم كم به تعداد اونها اضافه مي شد . مي خواستم به سمت اون دونفرختهبودن و سر و صدا راه اندا
برم كه یه نفر دست من رو گرفت و دنبال خودش كشید . اینقدر سریع این كار رو انجام داد كه فرصت دفاع

پشتكردن یا فرار كردن رو نداشتم . اون شخص با سرعت تمام من رو به بخش خلوت تر فروشگاه برد و 
یكي از قفسه ها پناه گرفت . رو به رو ش ایستادم و به چهره اش نگاه كردم . هیون سرش رو بال ارود و به
من نگاه كرد . باور نمي شد اون هم اومده باشه . هنوز به خاطر اینكه چند دقیقه پیش كیو رو جاي هیون دیدم

 مي دونم كه چرا این همه ناراحت بودم . چون منناز دستش دلخور بودم . ولي دلیلش رو نمي دونستم . اما ال
هیون رو دوست داشتم . براي همین توقع داشتم كه جاي كیو هیون بیاد . با اخم به هیون نگاه كردم و گفتم : تو
دیگه اینجا چي كار میكني؟ براي چي من رو اوردي اینجا؟ هیون به من نگاه كرد و با حالت خاصي گفت: فكر

 . تازه یادم افتاد كه چه اتفاقي افتاده . رو به هیون كردم و گفتم : سارایني زودتر من رو ببواستكنم دلت مي خ
رو گم كردیم . مي خواستم برگردم اما هیون جلوي من رو گرفت و گفت: الن با كیو است . گفتم : سوگند

 : پس كي پیش جونگفتمتنهاست . هیون گفت: یونگ سنگ باهاش است . با تعجب به هیون نگاه كردم و گ
مین مونده ؟ هیون در حالي كه لبخند مي زد گفت: هیونگ . به پشت سر هیون نگاه كردم كه جمعیت جمع شده

بودن و یه نفر مشغول امضا دادن و عكس گرفتن بود . هیونگ سعي داشت خودش و از حلقه دختر هاي
 و گفتم : گفتي كي پیش جونگ مین است؟ هیونماطرافش خلص كنه . با نیش خند به هیون به هیون نگاه كرد

در حالي كه هنوز لبخند مي زد صورتش رو نزدیك تر اورد و گفت : هیونگ . به پشت سر هیون اشاره كردم
و گفتم : پس میشه بگي اون كیه كه داره امضا مي ده . هیون به پشت سرش نگاه كرد با دیدن هیونگ و اون

همه دختر برق از سرش پرید . گفتم : خوب به خود جونگ مین هم میگفتي بیاد هدیه اش رو انتخاب كنه . البته
اگر تا الن اون هم نیومده باشه. هیون در حالي كه با عصبانیت به هیونگ خیره شده بود گوشیش رو از توي
جیبش بیرون اورد و شماره گرفت . چند لحظه بعد صداي زنگ گوشي هیونگ بلند شد . هیونگ از بین حلقه

دختر هاي اطرافش كه هر لحظه به تعداشون هم اضافه مي شد گوشي رو جواب داد . از اونجایي كه یه كم كره
 مي فهمیدم و هیون رو هم مي شناختم مي تونستم حرفهاي اون دونفر رو حدس بزنم . هیونگ از همونییا
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 كنار كشید و روبروي من ایستاد .روسمت خط سعي كرد ما رو پیدا كنه . به همین خاطر هیون بلفاصله من 
فاصله ما تنها یه قدم بود . تمام حواس من به شخص روبروم بود كه فقط یه قدم كوتاه با من فاصله داشت در

حالي كه اون بدون توجه به من درگیر جر و بحث با یه نفر دیگه بود . هیون گوشي رو قطع كرد و به من نگاه
 . و سعي كردم فاصله ام رو با هیون بیشتر كنم . اما هیون صورتش روانداختمكرد .به سرعت سرم رو پایین 

نزدیك تر اورد و گفت: ترسیدي؟ دنبال بهانه مي گشتم تا هیون رو دور كنم براي همین گفتم : پام رو له كردي
 دخترهمهمیشه بري اونورتر. هیون چند قدم عقب رفت و گفت: جدا؟ خوب چرا چیزي نگفتي؟ گفتم : با اون 

كه فقط چند قفسه با فاصله دارن كافي داد مي زدم . اونوقت كارتون تمام بود . بعد هم بر خلف مسیر هیون به
راهم ادامه دادم . هیون خودش رو به من رسوند و گفت:كجا مي ري؟ بدون اینكه به اون نگاه كنم گفتم : دارم

 روبروي من ایستاد و گفت: گفتم كه اونها حالشون خوبه.نمیرم سارا رو پیدا كنم . تازه سوگند هم هست . هیو
گفتم : ترجیح مي دهم خودم مطمئن بشم . هیون گفت : به من اطمینان نداري؟ به هیون نگاه كردم . ولي جوابي

ندادم . هیون گفت: خوب قبل از اینكه بري به من كمك كن . تا یه چیزي براي جونگ مین بخرم . گفتم : تو
 اون هدیه گرفتي پس نباید مشكلي داتشه باشي. هیون گفت: ولي با این همه این بار گیر افتادم .ايهمیشه بر

چي باید بگیرم ؟ بدون اینكه فكر كنم گفتم : یه ساعت براش بگیر. هیون گفت : فكر خوبي است . ولي نمي
 خلص شم هیون جوابيهیوندونم چه ساعتي باید بگیرم . تو انتخاب كن . هر حرفي كه مي زدم تا از دست 

مي داد كه بشتر گیرم میافتادم. راهي نبود براي اینكه هرچه زدوتر به اون وضعیت خاتمه بدم باید زوتر اون
ساعت رو مي خریدم . رو به هیون كردم و گفتم : خیلي خوب من كمكت مي كنم . هیون لبخندي زد و به سمت

 كردم و گفتم : كجا میري؟ هیون گفت : دنبال ساعت. گفتمنگاهدرب خروجي فروشگاه رفت. با تعجب به هیون 
: ولي باید از این سمت بریم تو داري به سمت درب خروجي میري. هیون گفت : مي دونم . مي خوام از یه
جاي دیگه خرید كنم . من سر جام ایستاده بودم و به هیون نگاه مي كردم . هیون وقتي به من نگاه كرد كه از

 نمي خورم . به سمت من برگشت و كیفم رو كشید و دنبال خودش از فروشگاه بیرون برد. گفت:تكونسر جام 
همین جا بمون . میرم ماشین رو بیارم . من همون جا ایستادم و سعي كردم از این رفتار هیون سر در بیارم .

چند دقیقه بعد هیون با یه ماشین اسپرت سربي برگشت و روبروي من ایستاد . و در ماشین رو باز كرد و
گفت : سوار شو . گفتم : بچه ها نگران مي شن . هیون گفت : بهشون زنگ مي زنیم . سوار شو . ولي من

هنوز هم سر جام ایستاده بودم و با شك به هیون نگاه مي كردم . هیون به پشت سر من نگاهي كرد و گفت :
سوار شو تا نشناختنمون . به پشت سرم نگاه كردم . چند تا دختر به ماشین خیره شده بودن و سعي داشتن راننده

ماشین رو ببین . سوار ماشین شدم و هیون هم بدون معطلي گاز ماشین رو گرفت و راه افتاد . رو به هیون
كردم و گفتم : گوشیت رو بده . هیون به من نگاهي كرد و گوشیش رو دستم داد . شماره سارا رو گرفتم . چند

 و سارا گوشي رو جواب داد . گفتم : سارا كجایین ؟ سارا با تعجب گفت : سحر تویي ؟! اینوردتا زنگ خ
شماره كیه؟ گفتم :فكر كنم بدوني شماره كیه. مگه بغل دستیت بهت خبر نداده . سارا گفت: حال كجایي؟ كدوم

قسمت فروشگاهي؟ گفتم : مشكل اینجاست كه توب فروشگاه نیستم . سارا گفت : پس كجایي؟ گفتم : توي ماشین
 . گفتم : تو نمیتوني بیايیم. سارا گفت : خوب همونجا توي پاركینگ بمون تا من هم سوگند رو پیدا كنم . بیا

اخه ماشین در حال حركت است . دارم میرم یه فروشگاه دیگه . سارا چند لحظه سكوت كرد . فكر كردم تماس
یداشونقطع شده گفتم : سارا صدام رو میشنوي. سارا گفت: اره مي شنوم . گفتم : سوگند با یونگ سنگ است پ

كن . سارا گفت : باشه تو هم خوش بگذرون . خوب بلدي ما رو قال بذاري و خودت بري سفر علمي. گفتم :
 میگم یه ادم110من خودم نرفتم . به زور بردنم . سارا گت : یعني مگي تو رو دزدیده؟! الن زنگ میزنم به 

 نیست . سارا110 اتفاق افتاده. با دلخوري گفتم : كاش میشد بعدش فرانك اشتاین اینجا كه شماره پلیس ایيرب
 ؟ نه اون هم كه شماره اوژانس115؟ نه اون كه مركز اطلعات است 118گفت: پس شماره اش چند اشت؟ 

 تند است . بعد هم خندید. بایلي است فكر كنم باید به همین شماره زنگ بزنم اخه یه نفر اتیشش خ125است . 
دلخوري گفتم : هه هه هه خیلي خنده دار بود . سوگند رو پیدا كن . سارا گفت: فعل كه یه نفر باید تو رو پیدا

كنه . تماس رو قطع كردم و گوشي رو به هیون پس دادم . به بیرون خیره شدم و ارزو كردم این سكوت تا ابد
ادامه پیدا كنه . ولي هیون پرسید: چرا ساعت رو انتخاب كردي؟ دلیل خاصي داشت ؟ گفتم : چون باید یادش
بمونه زمان زیادي نداره . هیون به نظر مي رسید با خودش حرف میزنه گفت: اره زمان زیادي نمونده هنوز

 بیرونفكرهم نمیدونم چه احساسي داره . با جوابي كه من دادم هیون به من نگاه كرد به نظر مي رسید از توي 
اومده باشه . همونطور كه به بیرون نگاه مي كردم گفتم : پس چرا داري كمكش میكني؟ هیون با سر درگمي

پرسید: چي؟! گفتم : پس چرا داري بهش كمك میكني؟ هیون گفت: به كي؟ گفتم : به جونگ مین . اگر مطمئن
 ؟ داشتم با خودم فكر میكرم . گفتم :تمنیستي چه حسي داره پس چرا كمكش میكني؟ هیون گفت: شنیدي چي گف

یه خورده بلند فكر میكردي . هیون گفت: این بهتر از این است كه همه چیز رو توي خودت بریزي و كسي
نتونه بفهمه توي ذهنت چي میگذره . بهتر از این است كه در عین سادگي تبدیل به یه معما بشي. از حرف هاي

 دوباره پرسیدم: اگر راجب احساس جونگ مین مطمئن نیستي پس چرامینهیون سر در نمیاوردم . براي ه
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داري بهش كمك میكني؟ هیون گفت: من راجب جونگ مین حرف نزدم . امروز باید از یه چیزي مطمئن بشم .
بعد هم به جاي اینكه مسیر رو مستقیم بره ناگهان دور زد و گفت: من یه مغازه خوب میشناسم . مي ریم اونجا.

 گیج شده بودم امروز هیون چش شده بود. هیون بي مقدمه پرسید: دوست داري كجا رو ببیني؟ پرسیدم :ابيحس
چطور؟ هیون گفت: حال كه داري برمیگردي دوست داري كجا ها رو دیده باشي؟ گفتم : خیلي جاها هست كه

 بوسان . یا ساحل جزیره . هیونادوست دارم ببینم . مثل ابشار هاي جي جو . یا جاده ارواح جزیره جي جیو ی
گفت: چرا دختر ها همه دوست دارن برن ساحل . غیر از اینجا ها توي سئول كجا هست كه دوست داري

 دونگ , اتوان دروازهیانگ می سلطنتی گفتم : خوب رودخانه هان . برج نامسان . شهر بازي . قصر هایني؟بب
.فكر كنم بشه یه كاریشیني جا ها هست كه دوست داي ببیليتونهوامون و سالن نمایش شهر . هیون گفت: خ

كرد. هیون رادیو رو روشن كرد . یكي از اهنگ ها گروه بیگ بنگ بود . مي خواست موج رادیو رو عوض
كنه ولي من جلوش رو گرفتم و گفتم : من این اهنگ رو دوست دارم . هیون به من نگاه كرد و گفت: مگه این

 : من این گروه رو هم میشناسم خیلي هاي دیگه رو هم میشناسم . هیون گفت: تويگفتماهنگ رو میشناسي؟ 
kbsاین مدت خیلي پیشرفت كردي. گفتم : یكي دیگه از جاهاي دیگه اي هم كه دوست دارم ببینم دفتر شبكه 
 گفتمتن؟است دوست دارم كس هایي رو كه دلم میخواد ببینم . هیون گفت: خوب اون اشخاص چه كس هایي هس

 من ببینمشون ؟ هیون حرفيی: خیلي ها هستن . هیون گفت: مثل؟ رو به هیون كردم و گفتم : میتوني كاري كن
نزد و فرمان ماشین رو محكم تر توي دستش نگه داشت . گفتم : وقتي نمي خواي كاري كني خوب چرا مي

 عوض سرعت ماشین رو زیاد تر كرد .درپرسي. دوباره به بیرون نگاه كردم .هیون رادیو رو خاموش كرد و 
به هیون نگاه كردم . اخم هاش توي هم بود و به روبرو خیره شده بود . احساس كردم خیلي تند رفتم . دلم نمي
خواست اون رو ناراحت كنم . مي خواستم براش توضیح بدهم اما قبل از اینكه بتونم حرف بزنم هیون ماشین

. به هیون نگاه كردم . هیون بدون اینكه به من نگاه كنه گفت: پیاده شو . پرسیدمورو نگه داشت و گفت: پیاده ش
 بشم . تو من رو اوردي اینجا حال هم میگي پیاده شو. هیون به طرف مقابلش اشاره كرد و.یاده: چرا باید پ

 شدم و در ماشین رودهگفت: مغازه اونجاست باید پیاده شیم . تازه فهمیدم منظور هیون چي بود . از ماشین پیا
محکم بستم . هیون هم از ماشین پیاده شد و جلوي من راه افتاد و من هم مثل عروسك كوكي پشت سرش

حركت كردم. هیون وارد فروشگاه شد و به سمت فروشنده رفت و با لبخند سلم كرد . فروشنده یه دختر جوان
 . به هیون نگاه كردم كه همچنان با لبخند با اون دختردبود كه خیلي هم با نمك بود . با دیدن هیون ذوق زده ش

حرف مي زد و اون هم تا اونجایي كه مي تونست خودش رو لوس مي كرد و با ادا با هیون حرف مي زد . با
 خواست برم و گیس هاي دختر رو بكشم و دوتا لگد هم نثاریعصبانیت به این صحنه نگاه مي كردم دلم م

 جلوي خودم رو گرفتم و همونجا در چند قدمي اون دونفر ایستادم هیون همچنانمتهیون كنم ولي به زح
سرگرم حرف زدن با دختر فروشنده بود و اصل هم توجهي نداشت كه من هم اونجا هستم . با خودم گفتم : تو

كه مي خواستي خودت حرف بزني خوب چرا من رو اوردي. همون موقع هیون به سمت من برگشت و با سر
 دختره اشاره كرد و گفت: خیلي قشنگه . مگه نه؟ تو چي فكر میكني؟ من خیلي ازش خوشم اومد . بابه

عصبانیت به هیون نگاه كردم . با دلخوري بدون اینكه جلوم رو نگاه كنم به سمت در خروجي رفتم . هنوز نمي
دونم چرا هر چي اتفاق مایه خجالت است جلوي هیون براي من اتفاق مي افته . بدون اینكه به جلوي راهم

 ثانیه بعد وسط فروشگاه پخش شده بودم . و سعي داشتم تعداد30توجهي كنم به سمت درب خروجي رفتم و 
ستاره هاي رو كه جلوي چشمم رژه مي رفتن رو بشمارم . به خاطر بي دقتي قبل از اینكه صبر كنم تا در

الكتریكي فروشگاه باز بشه به سمتش رفته بودم و با سرعت تمام به اون برخورد كرده بودم . حال به صورت
عملي به قانون سوم نیوتن پي بردم كه مي گفت هرعملي را عكس العملي است برابر اما در جهت عكس. هیون

بالي سرم ایستاده بود و در حالي كه سعي داشت جلوي خنده اش رو بگیره گفت :خوبي؟ دستش رو به سمت
 داشتم از روي زمین بلند شم . با قدرت تمام دست هیون رو كنار زدم و از سرجام بلنديمن دراز كرد كه سع

شدم و براي اینكه به اون ستاره بارون جلوي چشمم و خاتمه بدم و تعادلم رو به دست بیارم چند بار سرم رو
 اون ستاره باروننانتكان دادم . چشمم رو باز كردم . تا مطمئن بشم اوضاع رو به راه است ولي اي كاش همچ

ادامه داشت . به محض اینكه چشمم رو باز كردم جمعیتي رو دیدم كه با تعجب به من نگاه مي كردن و زیر لب
پچ پچ مي كردن . از خجالت داشتم اب مي شدم حال تازه سردرد ناشي از اون ضربه هم شروع شده بود. سرم

 وضعیت من به سمت همون فروشنده دختر برگشت وهرو از خجالت پایین انداختم . هیون بدون توجه ب
مشغلول صحبت شد . بدون اینكه منتظر هیون بمونم از فروشگاه بیرون اومدم و كنار ماشین ایستادم . نمي

دونم به خاطر درد سرم بود یا به دلیل اتفاقي كه افتاده بود یا چیز دیگه اي ولي چشم هام پر از اشك شده بود .
 بودم وبا پام به زمین ضربه مي زدم و سعي داشتم با فشردن دندان هام روي هم از فروانداختهسرم رو پایین 

ریختن اشك ها جلو گیري كنم . از كي اینقدر ضعیف شده بودم ؟ چرا هیچ قدرتي در برابر هیون نداشتم . مثل
 اومد ودر ماشین روبازیرونیه بچه در برابر ضربات اون بي دفاع بودم ؟ چند دقیقه بعد هیون از فروشگاه ب

كرد به سرعت سوار ماشین شدم و در رو بستم . هیون هم ماشین رو روشن و كرد و راه افتاد من هنوز هم با
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خودم درگیر بودم و سعي داشتم بین جدالي كه بین من و اشكهام بود برنده بشم . براي اینكه نزارم هیون چیزي

 و به شیشه ماشین تكیه دادم .ماز این ماجرا بفهمه سرم رو برگردوند
 به نظر مي رسید هیون كیفش كوك باشه چون روي فرمون ضرب گرفته بود و زیر لب براي خودشاما

اهنگ مي خوند بدون اینكه به هیون نگاه كنم درحالي كه سعي داشتم جلوي اشك هام رو بگیرم و صدام هم
طبیعي باشه. گفتم : من رو برگردون . هیون گفت: ولي هنوز كه چیزي نخریدیم . گفتم : اون براي مهم نیست

 دقیقه بعد ماشین رو روبروي رودخانه هان نزدیك پل…. نگه5فقط من رو برگردون . هیون چیزي نگفت . 
داشت و گفت : این هم كي از اون جا هایي كه دلت مي خواست ببیني. وقتي دید من اصل توجهي به منظره

 باز هم سكوت بود . هیون ادامه داد: خیليمن. جواب ینيندارم گفت: خودت گفتي دوست داري اینجا رو بب
قشنگ بود مگه نه . من خیلي ازش خوشم اومد . شاید خود خواهي باشه ولي براي جونگ مین یكي دیگه پیدا

مي كنم . از حرفهاي هیون بیشتر عصباني شدم . خودش كم بود حال مي خواست یه نفر دیگه رو هم براي
 طاقت بیارم . رو به هیون كردم و گفتم : پس سارا چي؟ این هم از اوننستمجونگ مین پیدا كنه . دیگه نتو

بازي هایي بود كه همیشه مي كنین ؟ یكي هم براي جونگ مین پیدا كني؟ فكر كنم چند قرن از برده فروشي
گذشته باشه . از این حرفها خجالت نمیكشي؟ هیون با تعجب به من نگاه كرد و گفت:چرا چشم هات قرمزه

 گفتم : به تو ربطي نداره . دستگیره در رو كشیدم تا از ماشین پیاده بشم . اما در ماشین قفل بود . هیونست؟ا
گفت:چي كار میكني؟ گفتم : در ماشین رو باز كن . مي خوام پیاده بشم . هیون گفت: اینقدر این حرف ناراحتت

 نگیرم . این دیگه اخرش بود . اون چناننتكرد خوب باشه . مي دمش به جونگ مین ولي قول نمیدم ازش اما
راجب دختره حرف مي زد انگار كیسه برنج خرید و فروش میكنه . تازه مي خواست از جونگ مین هم

قرضش بگیره . با عصبانیت گفتم : خیلي ادم رزلي هستي. چطور مي توني راجب یه دختر اینجوري حرف
بزني؟ هیون گفت: كدوم دختر؟ چي میگي؟ گفتم : خودت بهتر میدوني دارم راجب كي حرف مي زنم . همون

فروشنده . هیون گفت: خوب اون چه ربطي به من داره؟ گفتم : تو همین الن مي خواستي بدیش به جونگ مین
و بعد هم ازش قرض بگیري . اینجا بازار برده فروش ها نیست . هیون اول به من نگاه كرد اما بعد زد زیر

 ادم پرو باشه بعد از اون همه حرفهایي كه زده بخنده . با عصبانیت به هیون نگاه ميخوادخنده . چقدر مي 
كردم . از شدت عصبانیت تمام تلشي كه براي گریه نكردن به خرج داده بودم در هم شكست و دانه هاي اشك

 . باید هر جور كهتاز روي گونه هام سرازیر بود . سعي داشتم در ماشین رو باز كنم . ولي فایده اي نداش
میشد خودم رو به سارا مي روسوندم و نقشه پسر ها رو لو مي دادم . اشتباه كرده بودم كه به حرفهاي اونها

اطمینان كردم . به در تنه مي زدم و سعي داشتم با زور و فشار هم كه شده در ماشین رو باز كنم .حس پرنده
 داره با زدن خودش به میله هاي قفس راهي براي فرار پیداياي رو داشتم كه توي یه قفس زنداني شده و سع

كنه . هیون دست از خندیدن برداشت و به من نگاه كرد كه با تمام تواني كه برام مونده بود سعي داشتم تا از
ماشین پیاده بشم . هیون هر دو دست من رو محكم توي دستش نگه داشت و به من نگاه كرد . جعبه اي رو توي

 گذاشت و گفت : من راجب این حرف مي زنم . بدون اینكه به جعبه یا به هیون نگاه كنم سعي كردمندست م
دستم رو از توي دست هاي اون بیرون بكشم ولي هیون مج من رو محكم تر نگه داشت. در حالي كه گریه

 . هیون دست من روبیاینمیكردم گفتم : ولم كن . من سارا رو با خودم مي برم تو و جونگ مین هم با هم كنار 
محكم كشید و در جعبه رو باز كرد و گفت: نگاه كن . من راجب این حرف مي زدم . به جعبه نگاه كردم . یه

ساعت صفحه بزرگ بند چرمي با صفحه سفید و قاب طلیي توي جعبه بود. هیون گفت: من راجب این ساعت
 اینكه حرفي بزني یه راست رفتي توي درب شیشهدونحرف مي زدم . توي فروشگاه هم نشانت دادم ولي تو ب

اي فروشگاه . من هم ساعت رو خریدم ولي وقتي برگشتم تو توي فروشگاه نبودي . واقعا چه فكري كردي؟ تو
به من به دید همچین ادمي نگاه میكني؟ چیزي نگفتم و به ساعت توي دستم نگاه كردم . هیون گفت: واقعا

 بود . هیون با عصبانیت گفت: به من نگاه كن وقتي دارم حرف ميییناینجوري فكر میكني؟ من هنوز سرم پا
زنم . سرم رو بال اوردم . فشار دست هیون رو دور مچم احساس مي كردم . درد پیشونیم و طوفاني كه خاطر

 هاي اشك تبدیلهاشتباه من راه افتاده بود . امانم رو برید و بغضي كه تا اون موقع توي گلوم بود شكست و دان
به سیل شد . هیون با دیدن اشك هاي من هول شد و گفت : چرا گریه میكني؟ چون داد زدم ؟ ببخشید . دیگه داد

نمیزنم . فقط گریه نكن . دستم رو بال ارودم و از توي دست هیون بیرون كشیدم . مچ دستم كامل قرمز شده
بود و جاي انگشت هاي هیون دور مچم مانده بود . هیون به دستم نگاه كرد و گفت: درد گرفت ؟ براي همین

گریه میكني؟ معذرت مي خوام دیگه گریه نكن . ولي من دست خودم نبود نمي تونستم جلوي خودم رو بگیرم .
هیون همچنان ملتمسانه گفت: گریه نكن خواهش مي كنم . ولي من ول كن نبودم . ناگهان هیون صورتش رو

نزدیك اورد و گفت : گریه نكن وگرنه نمي دونم ممكنه چه اتفاقي بیفته . هیون مستقیم به چشم هاي من نگاه مي
كرد . لحن كلمش و جادویي كه توي نگاهش بود باعث شد از شدت سیل اشك من كم بشه . هیون باز هم

كصورتش رو نزدیك تر كرد . جوري كه گرماي نفس هاش رو حس مي كردم . این حركت هیون جلوي اش
هاي من رو گرفت ولي باعث شد اتفاق دیگه اي بیفته . سكسكه! هیون به من نگاه كرد ولي من دوباره سكسكه
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كردم . هیون بلند خندید و سر جاش برگشت . دستم رو جلوي دهانم گرفتم ولي فایده اي نداشت . هیون به من

 تو است من رو ترسوندي اینجوريقصیرنگاه مي كرد بلند مي خندید . در حالي كه سكسكه مي كردم گفتم : ت
 كه هنوز مي خندید گفت: راه دیگه اي بلد نبودم تا جلوي گریه كردنت رو بگیرم. معمولیشد . هیون در حتل

این روش جواب مي ده ولي در مورد تو خیلي بامزه است . نمیتونستم جلوي سكسه ام رو بگیرم . هیون بطري
 اورد و دست من داد . بطري اب رو یه سره سر كشیدم و چند دقیقهیرونابي رو از توي داش برد ماشین ب

صبر كردم تا مطمئن بشم اوضاع اروم شده . هیون در حالي كه سعي مي كرد هنوز جلوي خنده اش رو بیگره
گفت: بهتر شدي؟ سرم رو تكان دادم . ولي هنوز مي ترسیدم حرف بزنم و دوباره سكسكه كنم . هیون گفت :

 جونگ مین است . هیون گفت : پس منیه كار كنم ؟ به ساعت نگاه كردم و گفتم : این هدی ساعت چباحال 
چي؟ گفتم : تو یكي دیگه بخر. هیون گفت: ولي به شرط اینكه تو انتخاب كني . توي خرید این یكي كه كمك
نكردي. گفتم : اون هدیه تو است و ساعت تو چرا من باید شرط رو قبول كنم . به من ربطي نداره . هیون
گفت: همیشه یه جواب اماده داري. به روبروم نگاه كردم . تازه زیبایي رودخانه هان رو درك مي كردم .

fanگفتم : توي شب اینجا خیلي فرق داره . هیون گفت: مگه قبل اومدي؟ گفتم : اره شب عید . شب قبل از 
meethingهیون گفت : پس سانتا هدیه خوبي بهت داده . خندیدم و گفتم : منظورت همون حاجي فیروز . 

است . هیون گفت: كي؟ ! گفتم : یه جور هایي شبیه همون سانتاي شما ست . ولي با اون خیلي فرق داره .
هیون پرسید : عید شما چطوري است؟ گفتم : خیلي قشنگ است . هیون گفت : پس خیلي دوستش داري.

 نداشته باشه . عید زماني قشنگ است كه كنار خانوادت باشي. هیون گفت:تگفتم :كسي رو ندیدم عید رو دوس
 دقیقه بعد رو10پس رابطه خوبي باهاشون داري. گفتم : بدون اونها نمیتونم زندگي كنم . هیون چیزي نگفت. 

دستتوي سكوت به منظره روبروم خیره شده بودم . به هیون نگاه كردم كه روي فرمان ماشین خم شده بود و 
هاش رو زیر چانه اش گذاشته بود و به رودخانه نگاه مي كرد و اخم هاش توي هم بود . پرسیدم : حال مي

خواي چي كار كني؟ هیون همنطور كه به منظره نگاه مي كرد گفت: در چه مورد ؟ گفتم : در مورد ساعت.
 . گفتم : ولي خودت كه خیليمهیون بدون اینكه چشم از منظره بگیره گفت: همون رو به جونگ مین مي ده

دلت مي خواست اون ساعت رو داشته باشي . هیون گفت: دیگه مهم نیست . گفتم : این رو خودت بردار من
 انتخاب مي كنم . هیون به من نگاه كرد غم عجیبي توي چشم هاش بود . احساسینیكي دیگه براي جونگ م

 رو شاد كنم اما دلیلش رو نمي دونستم در واقع اون لحظهنكردم قلبم از درد فشرده شد . دلم مي خواست هیو
 گفتم : خوب پس یه ساعت براي تو بخریم .ینبه هیچ چیز به جز شاد كردن هیون فكر نمي كردم . براي هم

. هیون با تعجب پرسید: چرا؟ گفتم :اخه اگر برگردم اون فروشگاه ممكنهیمولي دیگه از اون فروشگاه خرید نكن
 براي یه نفر بیفته و تمام موهاش رو از دست بده . هیون با تعجب بیشتري به من نگاه كرد . ادامهيیه اتفاق

دادم: اگر برگردیم اون فروشگاه ممكنه خون اون فروشنده بیفته گردن تو . هیون گفت: من كه نمي فهمم .
ین با تعجب گفت: براي همیونگفتم : از بس نگاه تو كرد خندید كم مونده بود پس بیفته . دختره احمق . ه

ناراحت شدي؟! چون با من خوب بود ؟! تازه فهمیدم جمله بعدي كه گفتم من رو توي چه دردسري انداخته
براي همین چند تا سرفه كردم و گفتم : خیلي دیر شده بچه ها نگران مي شن . هیون جواب نداد به هیون نگاه
كردم در حالي كه چشم هاش برق مي زد به من نگاه مي كرد . كمي خودم رو عقب تر كشیدم و به هیون نگاه

كردم و گفتم : چرا اینجوري به من نگاه مي كني؟ هیون لبخند زد و به سمت من خم شد . نا خود اگاه حالت
دفاعي گرفتم . هیون خندید و گفت: پس خودت كمربند ایمني رو ببند . مگه نگفتي خیلي دیر شده . به خودم

 . این روزها چرا اینقدر دربرابر هیون خنگ بازي در مي اوردم . از خجالت سرخ شده بودم .ادملعنت فرست
خودم رو توي صندلي مچاله كردم و كمربند رو بستم . هیون گفت: دیگه هیچوقت گریه نكن . به خصوص

 شجاع نباشن. ازنجلوي یه مرد دیگه . پرسیدم : چرا ؟ هیون گفت: اخه خیلي ترسناك میشي ممكنه همه مثل م
حرف هیون دلخور شدم و تا اونجایي كه ممكن بود پشت به هیون كردم . نشستم . هیون به من نگاه كرد و بلند

خندید. از دست هیون دلخور بودم . اون كسي كه اشك من رو در اورده بود خودش بود حال هم من رو مسخره
مي كرد . به خودم گفتم : دیگه نباید گریه كنم به خصوص جلوي این یكي . توي همین فكر ها بودم كه گوشي

هیون زنگ خورد . به هیون نگاه كردم . كه با لبخند با تلفن حرف مي زد . به نظر مي رسید داره با اون سمت
 خواست بودنم كه كي پشت خط است به خصوص كهیخط شوخي مي كنه . كنجكاویم تحریك شد. خیلي دلم م

 استفاده كرد . هیون تماس رو قطع كرد و به سرعت ماشین اضافه كرد و گفت: مثلهمهیون از كلمه عزیزم 
اینكه امروز نمي تونم جاهاي دیگه رو نشانت بدم . باید سریع برم جایي . تو رو بر مي گردونم فروشگاه . با
كنجكاوي به هیون نگاه مي كردم . سعي داشتم بفهمم چه كسي پشت خط بود . خوب نتیجه گیري راحت بود .
چه دلیل داشت كه یه پسر با این سرعت بخواد برگرده و به طرف مقابل هم عزیزم بگه .شاید پاي یه دختره

دیگه وسط است ؟ هیون به من نگاه كرد و گفت: چیزي شده چرا اینجوري به من نگاه مي كني. سرم رو
 كرد و گفت : این رو هم با خودت ببر .ارهبرگردونم و گفتم : یه خورده عجله كن . دیر شد. هیون به جعبه اش

گفتم : چرا ؟ این كه هدیه جونگ مین است . هیون گفت: مي دونم اما نمي خوام این هدیه باعث سوتفاهم بشه .
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اون ادم كنجكاوي است من هم نمیخوام ناراحتش كنم . با این حرف هیون مطمئن شدم پاي یه دختر در میان
 هیون به فكرش است . حتي نمیخواد به خاطر هدیه یه نفر دیگه ناراحتش كنهچقدراست . خوش به حال دختره 

. براي اینكه اون رو منتظر نزاره داره با سرعت تمام بر میگرده ولي من بیچاره رو مثل گوسفند با خودش
 ها بخوري.ایناینور اونور میكشه من هم حق اعتراض ندارم . بلند به خودم گفتم : حقته سحر . باید بیشتر از 

هیون به من نگاه كرد و گفت: چیزي گفتي؟ گفتم : نه هیچي. هیون گفت: خوب اگر دوست نداري عیبي نداره .
یه فكر دیگه مي كنم . جعبه رو برداشتم و گفتم : نه . نمیخوام باعث درست شدن یه سوتفاهم بشم . فقط سریعتر

 كه باید انجام بدهم . هیون گفت : مثل چه كاري؟ گفتم :هروبروي فروشگاه نگه دار . كلي كار دیگه هم موند
 . هیون گفت: اون هم نمیتونه كارینم خواهد ببیاز كیو مي خواهم كمكم كنه تا بتونم اون افرادي رو كه دلم م

بكنه . گفتم : خوب عیبي نداره . توي این سه روز مي رم جلوي دفتر شبكه میشینم به هر حال باید بیان شبكه .
هیون گفت: چرا سه روز؟ گفتم : حق داري فراموش كني خوب سرت یه جاي دیگه گرم است . ما تا سه روز

دیگه بر مي گردیم . هیون ماشین رو روبروي فروشگاه نگه داشته بود و به من نگاه مي كرد . قبل از اینكه از
ماشین پیاده بشم گفتم : راستي بهش بگو اون برات یه ساعت انتخاب كنه . خیلي بهش نیاز داري . این حرف

رو زدم و از ماشین پیاده شدم و بدون توجه به بوق ماشین ها و اعتراض راننده ها عرض خیابون رو طي
 یهیكردم . به در فروشگاه كه رسیدم به این فكر كردم كه حال چطوري بچه ها رو پیدا كنم . اما اصل نیاز

این نگراني نبود . چون سارا روبروي در فروشگاه ایستاده بود . سارا با سرعت به سمت من اومد و گفت: به
به خانم از سفر علمي تشریف اواردن ؟ بعد بعد اطراف نگاه كرد و گفت :پس سوسمار خانم فریزر كو؟ توي
اتوبوس جادویي جاش گذاشتي؟ گفتم : تو از كجا فهمیدي من برگشتم ؟ سارا گوشي توي دستش رو جلوي من

 و گفت: ادم رباتون فرمودن شما رسیدین فروشگاه . چقدر ادم رباي دل نازكي . خدایا چرا یك نفر منادتكان د
رو ندزدید تا ازدست این قوم تاتار راحت شم . گفتم : مسخره بازي در نیار از كجا فهمیدي؟ سارا گفت: جدي

 بگیرین . توي فروشگاه نره زیرلمي گم . شاهزاده رویاهاتون زنگ زد و گفت اون پرنسس قورباغه رو تحوی
دست و پاي ملت واونها رو بترسونه . حق با سارا بود اگر هیون زنگ نزده بود محال بود سارا بفهمه من توي

فروشگاه هستم . سارا گفت: خوب بگو ببینم چه خبر؟ چرا زود برگشتین ؟ توقع داشتم حال كه رفتین گردش
علمي دیر تشریف فرما بشین . گفتم : اقا قرار داشت. همچین كه طرف بهش زنگ زد نفهمید چطوري من رو

برگردونه . سارا با تعجب به من نگاه كرد و گفت: مطمئني؟ چطوري فهمیدي شرلوك هلمز؟ خلصه ماجرا
رو براي سارا تعریف كردم . سارا با چشم هاي گرد به حرف هاي من گوش مي داد . وقتي حرفم تمام شد

 بود این یكي دیگه . تا حال این یكي رو كجا قایم كرده بود كه ما نفهمیده بودیم . ساراوزيگفت: عجب مار م
گفت: حال كو اون هدیه سو تفاهم ساز؟ بده ببینم حاصل این ادم ربایي چي بوده. جعبه رو از توي كیفم بیرون

 و سوت بلندي كشید و گفت:ختاوردم و نشان سارا دادم . سارا در جعبه رو باز كرد و نگاهي به ساعت اندا
كي میره این همه راه . چه همدیگر رو هم تحویل گرفتن. خدا بده شانس . ما كه از این رفیق ها نداریم . چپ

چپ به سارا نگاه كردم . سارا گفت: منظورم از لحاظ مالي بود . تو كه بدتر از من. اون عنكبوت هاي ته
ا این جعبه رو بگیر. به اطراف نگاه كردم . سارا خندید و گفت: چیهیجیبت هم دیگه كرایه خونه نمي دن . ب

حال كه تیرت به سنگ خورده یاد شكارت افتادي؟ اون یكي نشد این یكي اره؟ گفتم : چي میگي؟ گفت: مادر
لاقل درباره این كي خوب تحقیق كن. دوباره مار گزیده نشي. كله سرت بره . گفتم : چته ؟ چرا داري چرت و
پرت میگي . سوگند كو؟ سارا گفت : در مشیعت كیو خان هستن. ولي یه اتفاقي افتاده . با نگراني به سارا نگاه
كردم و گفتم : چه اتفاقي؟ سوگند حالش خوبه؟ سارا گفت: خوب و بد حالش رو نمیدونم ولي لو رفته كه سوگند
كره اي بلد است . با تعجب به سارا نگاه كردم و گفتم : چي؟! چطوري؟! از كجا؟! سارا گفت: طبق همیشه این

همشیره گرامي در حال چانه زدن بوده كه كارگاه یونگ سنگ سر به زنگ ها مي رسه و مچ سوگند رو در
حال چانه زدن به زبان شیواي كره اي میگره . شد كه این شد. باید سوگند رو ببیني شكلش مثل فرمانده هایي

كه شبیه خون خورده باشن . گفتم : حال مگه جز یونگ سنگ كس دیگه اي هم فهمیده؟ سارا گفت: البته از
اونجایي كه یونگ سنگ خیلي راز داره به جز افراد دار و دسته نیویوركي ها كس دیگه اي خبر نداره . گفتم :
خوب یهویي بگو همه دیگه . سارا گفت: نه . هنوز ننه صغري دست به كار نشده . البته با به روز بودن بخش
خبري ایشان احتمال الن توي لیست خبري هاي فوري قرار گرفته. بعد در حالي كه مي خندید گفت: حقش رو

خوردن باید خبر نگار مي شد نه خواننده . گفتم : حال كجاست؟ سارا گفت: كي؟ شكار جناب عالي یا ریس
بخش خبري ؟ گفتم : هیچكدوم فرمانده شكست خورده . سارا در حالي كه مي خندید راه افتاد . من هم پشت سر

سارا رفتم تا به سوگند براي این اتفاق تسلیت بگم و دلداریش بدم .
به نظر مي رسید سارا هه جاي فروشگاه رو خیلي خوب یاد گرفته چون در عرض كمتر از دو دقیقه با كلي پچ
خوردن و دور زدن قفسه ها من رو به سوگند رسوند . سوگند چهره در همي به خودش گرفته بود و به یكي از
قفسه ها تكیه داده بود و با پاش بازي مي كرد . روبروي اون هم پسر ها ایستاده بودن و به اون نگاه مي كردن

و منتظر بودن تا هر لحظه مطلب جدید رو درباره اون موجود اسرار امیز كه روبروشون ایستاده بود كشف
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كنن . روبروي سوگند ایستادم و گفتم : شنیدم رازت از پرده برون افتاد . سوگند با دلخوري به یونگ سنگ
نگاه كرد و گفت : اینها همشون باید با هم مجله خبري بزنن. سارا گفت : مگه مي خواي فاكس نیوز و بقیه

شبكه هاي خبري رو ورشكسته كني. سوگند گفت : من فكر كردم فقط ننه صغري اهل كار است ولي مثل اینكه
یونگ سنگ هم بعله. یونگ سنگ در حالي كه مي خندید گفت: باور كن این خبر خیلي شوكه كننده بود تا الن

 این مطلب رو قایم كني؟ هیونگ گفت: یعني تا الن هرچي ما گفتیم این فهمیده . بزار فكر كنمیچطوري تونست
ببینم یه وقت چیزي نگفته باشم . سارا در حالي كه به هیونگ نگاه مي كرد گفت:’ دو كلم هم از ننه عروس .

 مهمي رو! سوگند گفت:وقتياینمیشه این خبر و فقط براي خودت نگه داري؟ هیونگ گفت: چي؟ خبر به 
یونگ سنگ نتونست جلوي خودش رو بگیره هیونگ مي تونه؟! هیونگ گفت: یعني میگي من خبر چین

 ميkbs شبكه 9:30هستم ؟ سوگند گفت: نه منظورم این نبود فقط مي خواستم بگم اگر مجري خبري بخش 
 جز هیونگ كه به اون چپ چپ نگاه ميهشدي بیشتر پیشرفت مي كردي. با این حرف سوگند همه خندیدن ب

كرد . كیو در حالي كه به اطراف نگاه مي كرد گفت: هیون كو؟ گفتم : قرار داشت. كیو گفت: با كي؟ سارا
گفت: با دوست دخترش. با این حرف تمام سر ها به سمت سارا برگشت . سوگند گفت: مطمئني؟ سارا گفت : با

 مطمئنم . كیو گفت: ولي اون اصل دوست دختر نداره . گفتم : ولي ازدرصد 99اون داستاني كه شنیدم تقریبا 
امروز به نظر مي رسه كه یه نفر رو داره . كیو و یونگ سنگ با تعجب به هم نگاه كردن . سوگند توي فكر

رفته بود . هیونگ دست هاش رو به هم زد و گفت: اخ جون این هم یه خبر دیگه . سوگند از قفسه فاصله
 و گفت: دیگه باید بریم شما كه نمیخواین همش توي این فروشگاه بمونین . سارا گفت: معلوم است كهرفتگ

نه . بعد هم پاكت توي دستش رو به من داد و گفت : این هم خرید جنابعالي.پولش رو بده بیا كه اوضاع مالي
حسابي خیط است . داخل پاكت رو نگاه كردم . یه پیراهن چهار خونه توي پاكت بود . متوجه نگاه كیو به

پیراهن توي پاكت شدم و گفتم : خوب تو چرا یكي نخریدي؟ یونگ سنگ گفت : اون بیشتر از بازي خوشش
میاد . هرچند هیونگ هم دسته كمي از اون نداره . سوگند گفت : اون كسي كه اگر بره به یه جزیره متروكه

لباسش رو هم با خودش مي بره یونگ سنگ است . یونگ سنگ به سوگند نگاه كرد و گفت : تو مصاحبه اي
هست از ما كه نخونده باشي؟ سوگند ابروهاش و بال انداخت و گفت: نوچ. مگه اینكه توي این یه هفته مصاحبه

 واقعي. من به لباس توي پاكت نگاه كردمfan یه یگنداشتین كه من خبر نداشته باشم . هیونگ گفت : به این م
و به این فكر كردم كه حال باید باهاش چي كار كنم . سارا گفت : مثل اینكه قرار است كادوت روي دستت

بمونه . نفس بلندي كشیدم و دونبال سارا و سوگند راه افتادم . به نظر مي رسید سوگند تصمیش رو براي هدیه
جونگ مین گرفته . من هم به خودم لعنت فرستادم چرا به هیون گفتم براي جونگ مین چي باید بخره و الن

خودم اینجوري پا در هوا موندم كه چه هدیه اي مناسب است . سوگند یه جعبه موسیقي گرفت كه روي اون یه
 سوگند نگاه كرد و گفت: تو از گذشته ما هم خبر داري . خیلي خطرناكیهعروسك باله كار بود هیونگ به هد

هستي . بعد هم دو قدم از سوگند فاصله گرفت. سوگند به اون نگاه كرد و گفت : تمام دنیا از این موضوع خبر
دارن . یونگ سنگ كه متوجه نگاه هاي پر از سوال سارا شده بود گفت: جونگ مین قبل باله كار مي كرد.
سارا با تعجب بیشتري به یونگ سنگ نگاه كرد . كیو گفت: خبر نداشتي؟ سارا شونه اش رو بال انداخت و
گفت’: نه . اصل فكرش رو هم نمیكردم . اخه این سوگند مثل یه نفر نیست كه همه چیز رو مثل اخبار فور
اعلم كنه . با این حرف سارا همه ریز ریز خندیدن و به هیونگ نگاه كردن . هیونگ گفت : منظورت من

 مال تازه كاروچیك شبكه خبر رو نداشتم . این خبر هاي كیسهستم ؟ سارا گفت : نه . من قصد توهین به ری
هاست . نه شما . با این حرف سارا همه بلند خندیدن . هیونگ با اخم گفت : شما چرا امروز به من گیر دادین ؟

سارا گفت : براي انكه تو باید خونه میموندي ولي دنبال سر اینها راه افتادي . تعجب نمیكنم اگر الن خود
جونگ مین بیاد بگه براي تولدش چي میخواد . من اهي كشیدم و گفتم :اگر اینجوري مي شد كه خیلي خوب بود

. كیو به من نگاه كرد و گفت: چرا؟ گفتم : چون من هنوز نمي دونم چي باید بگیرم . كیو گفت: پس اون
 توي پاكت نگاه كردم و گفتم : این مال جونگ مین نیست .یراهن كه من امتحان كردم چي بود؟ به پیراهنيپ

 رو جلوي كیو گرفتم و گفتم : بگیرش . كیو با تعجب به من نگاه كرد . گفتم : این رو واسه توكتبعد هم پا
خریدم . سارا خندید و گفت : و این گونه بود كه زندگي شیرین شد . چپ چپ به سارا نگاه كردم و ادامه دادم :

 رو برگردونم اما كیو پاكت روكتاین فقط یه یادگاري است . اگر دوستش نداري عیبي نداره . مي خواستم پا
 رو روي تیشرتي كه تنش بود پوشید . خیالم راحت شدیراهنتوي هوا از دست من قاپید و به سرعت اون پ

حداقل از گرفتن یه كادو خوشحال بود . هیونگ با دلخوري گفت:پس من چي؟ سارا گفت : اگر بچه خوبي
 یكي هم براي تو مي خریم . هیونگ با دلخوري به پراهن تن كیو9باشي و امشب نري بخش خبري ساعت 

نگاه كرد و پاش رو زمین زد سوگند چیزي رو جلوي صورت هیونگ توي هوا تكان داد . همون یك لحظه
 هوا ازیبراي هیونگ كافي بود تا از خوشحالي به هوا بپره . جعبه كوچیكي كه توي دست سوگند بود رو تو

: این رو از كجا گیر اوردي؟ سوگند گفت : به زحمت . موقع خرید همینگفتدستش گرفت و بهش نگاه كرد و 
بود كه یونگ سنگ مچم رو گرفت . سارا گفت : خوب یدونه هم براي من میگرفتي. گفتم : مگه این چیه ؟
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سارا گفت : ورژن جدید یه بازي توپ است به درد تو نمي خوره . سوگندگفت : خوب به در تو هم نمیخوره
 چي كار؟ سارا گفت : براي امیر حسین مي خواهم . سوگند گفت : براي اون اسباب بازي بگیر اینجاوايمي خ

روبات هاي خوبي داره . سارا كنار سوگند رفت و گفت : امیر حسین بهانه است دل خاله امیر حسین از این
 هدیه هاي بچه ها نگاه میكرد .هبازي ها مي خواهد . سوگند خندید . یونگ سنگ دمق یه گوشه ایستاده بود و ب

سارا متوجه اون شد و روبروي اون ایستاد و گفت: ما تو رو فراموش نكردیم فقط چیزي كه هست ترسیدیم یه
چیزي بگیریم تو دوست نداشته باشي . براي همین حق انتخاب رو با خودت گذاشتیم ولي انصافا فكر جیب ما

 به سارا نگاه كرد . سارا لبخندي زد و گفت : حال چي دوستسنگرو بكن ما كنسرت اجرا نكردیم . یونگ 
 گرفتن به این است كه ندوني هدیه چیه. سارا گفت : پس بعدایهداري؟ یونگ سنگ گفت: تمام حس خوب هد

حق اعتراض نداري. یونگ سنگ با لبخند قبول كرد . تمام صبح رو توي بازارها چرخیدیم . ولي به خاطر
 جاسوس هایي شده بودیم كه براي شناسایي اومده باشن . و هر لحظه مراقب این هستن كهبیه شیشترپسرها ب

5شناسایي نشن . سارا غر مي زد . البته حق هم داشت . داخل هر فروشگاهي كه مي رفتیم باید در عرض 
 كسي اون افراددیمدقیقه بیرون مي اومدیم و نصف فروشگاه رو هم ندیده بودیم . علتش هم این بود كه مي ترسی

همراه ما رو بشناسه . هر چقدر كه به زمان برگشتن به خونه نزدیك مي شدیم من بیشتر نگران میشدم . كه باید
به جونگ مین چه هدیه اي بدهم . دیگه كلفه شدم . چشمم به قاب عكس هایي افتاد كه پشت ویترین یه مغازه
بود . ناگهان فكري به خاطرم رسید. سوگند رو كنار كشیدم و گفتم : توي نت عكسي از خانواده جونگ مین

هست؟ سوگند گفت : مي خواهي چي كار؟ گفتم : مي خواهم به عنوان هدیه بدمش به جونگ مین . سوگند
گفت : تو كه از رابطه جونگ مین با خانوادش با خبري . حق با سوگند بود . رابطه جونگ مین با خانوادش

13 كمي بودن كه از داستان تولد جونگ مین خبر داشتن و اینكه چرا جونگ مین از دخوب نبود هرچند تعدا
 سالگي هم با بورسیه شدن توسط مدرسه اونجا رو ترك كرد و اینكه چرا16سالگي به خونه پدرش رفت و 

جونگ مین هیچوقت راجب خواهر و بردادر بزرگترش توي مصاحبه اش حرفي نمي زد و همیشه از مادر
 مي گفت . سوگند گفت : من یه فكر بهتر دارم چرا یه عكس از خودش و سارا بهش نمیدي فكر كنمشبزرگ

بیشتر خوشش بیاد . به سمت كیو رفتم و گفتم : میشه شماره اقاي كیم رو بگیري؟ كیو پرسید :چطور؟چیزي
 سر كار گذاشتن ماماجرايشده؟ از حالت نگران كیو خنده ام گرفت و گفتم : اره مي خواهم بدونم اون هم توي 

نقش داشته یا نه. كیو گفت : ما مجبورش كردیم . سعي كردم چهره ناراحتي به خودم بگیرم و گفتم : پس اون
هم خبرداشته . كیو سعي مي كرد توضیح بده . من بیشتر از اون نتونستم جلوي خودم رو بگیرم و خندیدم . كیو

به من نگاه كرد و با اون چهره سردرگمي كه به خودش گرفته بود سعي داشت سر از علت خندیدن من در
بیاره . گفتم : نگران نباش فقط مي خواستم یه چیزي ازش بپرسم . كیو گفت: پس این حرفها … گفتم : فقط مي
خواستم بدونم اون هم توي ماجرا بوده یا نه . كیو با دلخوري به من نگاه كرد و گفت: تو هم یاد گرفتي. گفتم :

 رو؟! كیو گفت : اینكه سر به سر من بزاري. با این حرف كیو خندیدم . كیو گفت: خوب حال با اقاي كیميچ
چي كار داشتي. گفتم : عكس هاي اون روز یادت هست . همون جلسه عكاسي . اون هم سر كاري بود؟ كیو

 . همون عكسي كهواهمگفت: نه . اون عكس ها هستن . گفتم : من یه عكس دسته جمعي از اون روز مي خ
سارا كنار جونگ مین ایستاده بود . با این حرف من كیو فكرم رو خواند و گفت : فكر خیلي خوبي است .

 یهfan meeting نگاه مي كردم پرسیدم : اگر اون برنامه یو كه به کینطورمطمئنم جونگي عاشقش میشه. هم
بازي بود پس چرا برنامه عكاسي گذاشتین . كیو به من نگاه كرد و سعي كرد براي سوال من یه جواب پیدا كنه

اما چیزي به ذهنش نرسید . واقعا كیو خیلي خوش شانس است چون درست همون لحظه اي كه من تصمیم
داشتم سوالم رو دوباره تكرارکه كنم یونگ سنگ صداش زد و كیو هم با سرعت نور به سمت اونها رفت .

 چي شد؟ گفتم : همه چیز حل شد . سوگند گفت: حال فقط یه قاب عكسخوبسوگند كنار من ایستاد و گفت: 
قشنگ مي خواهي. به مغازه روبروم اشاره كردم و گفتم : اون رو هم از قبل پیدا كردم . اقاي كیم سرش

حسابي شلوغ بود و نتونست خودش عكس رو بیاره براي همین طبق چیزي كه من بهش گفته بودم عكس رو با
 فرستاد . فقط یونگ سنگ مونده بود كه با حسرت به هدیه هاي بچه ها نگاه مي كرد . اقاي كیمبرامیه پیك 

سرش حسابي شلوغ بود و نتونست خودش عكس رو بیاره براي همین طبق چیزي كه من بهش گفته بودم عكس
 نگاه مي كرد . ساراهارو با یه پیك برام فرستاد . فقط یونگ سنگ مونده بود كه با حسرت به هدیه هاي بچه 

اروم با ارنج ضربه اي به من زد و گفت: یه فكري به حال این یكي كنیم تا از ناراحتي دق نكرده . به یونگ
سنگ نگاه كردم و فكر كردم كه چه چیزي براي اون مناسب است ولي به هیچ نتیجه اي نرسیدم سوگند پشت

 . به گردنبند توي دستم نگاه كردم به گردنبند ال بودگذاشتسر ما ایستاده بود و اروم چیزي رو توي دست من 
. سوگند عاشق این گردنبند بود و وابستگي عجیبي بهش داشت جوري كه حتي من هم جرات نداشتم بهش دست
بزنم . با تعجب به سوگند نگاه كردم . سوگند در حالي كه به گردنبند نگاه مي كرد گفت: از اول هم مي دونستم

 من امانت است . سارا به گردنبند نگاه كرد . سوگند در حالي كه لبخند مي زد گفت: ولي هیچوقت فكریشاین پ
نمي كردم صاحب اصلي این گردنبند اون طرف دنیا باشه . از اولي كه اومدیم اینجا همین حس رو داشتم . ولي
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الن مطمئنم كه صاحبش یونگ سنگ است . به سوگند نگاه كردم . اون سرش رو به نشانه تاكید تكان داد
.سارا در حالي كه به گردنبند نگاه مي كرد گفت: خوب این رو همینجوري كه نمیشه داد دستش . سوگند جعبه

مخمل سرمه اي كوچیكي رو دست سارا داد و گفت: از اون روزي كه این گردنبند رو خریدم این جعبه همیشه
 و به سارا داد تا توي جعبه بزاره. پسرها حسابي خسته شدهرفتهمراهم بود . بعد هم گردنبند رو از من گ

بودن و توي ایستگاه اتوبوس روي صندلي ها ولو شده بودن و كیسه هاي خرید ما هم جلوي پاشون بود . هر
سه نفر ما به سمت یونگ سنگ رفتیم كه به صندلي تكیه داده بود و سرش پایین بود . با دیدن ما سرش رو بال

 به ما نگاه كرد . سارا گفت: الوعده وفا. یونگ سنگ گفت: چي؟ سوگند گفت: یعني وقت عملي كردنوارود 
قولي است كه به تو دادیم . یونگ سنگ گفت: چه قولي؟! سوگند جعبه سورمه اي رو از دست سارا گرفت و

 خواي هدیهنميروبروي صورت یونگ سنگ نگه داشت . یونگ سنگ با تعجب به جعبه نگاه كرد . گفتم : 
ات رو بگیري؟ یونگ سنگ جعبه رو از سوگند گرفت اما زماني كه مي خواست در جعبه رو باز كنه سوگند

دستش رو روي جعبه گذاشت و گفت: شاید این هدیه براي تو ساده باشه ولي براي هر سه نفر ما خیلي
. سارا گفت: این چیزي است كهاشهارزشمند است به خصوص براي من . دوست دارم از این به بعد پیش تو ب

معتقدیم از همه حمایت مي كنه و اون رو به كسهایي كه برامون خیلي عزیز هستن هدیه مي دهیم . در حالي كه
لبخند مي زدم گفتم: مواظبش باش خیلي دوست داشتني است . یونگ سنگ اروم در جعبه رو باز كرد و به

 كه روش افتاده بود برق مي زد . كیو هیونگ به جعبه تويورشیديگردنبند نگاه كرد . گردنبند زیر نور خ
دست یونگ سنگ خیره شده بودن. یونگ سنگ اروم در جعبه رو بست اون رو توي جیبش گذاشت و به ما

سه نفر خیره شد. نمي شد بفهمي چي توي ذهنش مي گذره . سوگند گفت: دوستش نداشتي؟ سارا گفت: من كه
 سنگ از سر جاش بلند شد و ناگهان هر سه نفر ما رو بغل كرد . از حركتیونگ . گیریمگفتم یه چیز دیگه ب

یونگ سنگ شوكه شدم . هر چند این حركت زمان كوتاهي داشت ولي براي هر سه نفر ما یه شوك بزرگ بود
 وليكرد. سوگند حسابي قرمز شده بود و سرش رو پایین انداخته بود . سارا با اخم به سونگ سنگ نگاه می

حرفي نزد . من هم با چشم هاي از حدقه بیرون زده به یونگ سنگ نگاه میكردم. یونگ سنگ در حالي كه
چشم هاش از خوشحالي برق مي زد گفت: من بهترین هدیه رو گرفتم. ممنوم . به همه دنیا نشونش مي دهم قول
مي دهم حال مي بینین . هیونگ خودش رو بین ما و یونگ سنگ انداخت و گفت: من هم بغل كنین . سارا گارد

گرفت و گفت: همه اینها كمرشون مي خاره . بیا نشونت بدهم این حركت تو چه جوابي داره . با این حركت
سارا همه خندیدن . حتي خود هیونگ كه نتونسته بود به خواسته اش برسه. وقتي به خونه رسیدیم خبري از

جونگ مین نبود . كیو گفت: یعني كجا رفته ؟ سارا گفت: احتمال رفته كیك تولدش رو انتخاب كنه . حتما دنبال
سر شما راه افتاده فهمیده تولد است . زیاد نگرانش نباشین هر جایي كه رفته باشه بر مي گرده . هیونگ گفت :

 . الن میادرهنكنه اتفاقي افتاده. سارا گفت: من این همه خوشبختي محال است . نترس این بادمجان بم افت ندا
طلبكار هم هست چرا چرا ما خونه نبودیم . بعد هم دست من رو گرفت و كشید و گفت : تولد كه بدون كیك
نمیشه . بیا بریم یه فكري به حال شكم این لشكر گرسنه بكنیم . همونطور كه دست من رو مي كشید و دنبال

 . به محض اینكه وارد اشپز خونهگذاشتخودش مي برد سوگند رو با اون همه پاكت خرید شت سرش جا 
شدیم . استین ها رو بال زدیم و مشغول كار شدیم . سارا توي پختن مافین هاي شكلتي استاد بود . اما من تا

 ساعت كار توي اشپزخونه كیك تولد و به قول سارا3اون زمان به اوج هنرش پي نبرده بودم . بالخره بعد از 
 بعد از ظهر رو نشان مي داد6 اماده شد . به ساعت نگاه كردم عقربه هاي ساعت عدد لاذوقه دار و دسته مغو

ولي هنوز خبري از جونگ مین نبود . جالب تر اینجا بود كه هنوز هیون هم بر نگشته بود . سارا روي صندلي
 همهارنشست و گفت: همه هستن به جز اصل كاري . حال معلوم نیست كجا گم و گور شده . ما كه نا

نخوردیم . دارم از گرسنگي به دیدار حق نائل مي شم . به سارا نگاه كردم و گفتم : تو هم كه همیشه گرسنه
اي . سارا زبانش رو بیرون اورد و براي من شكلكي در اورد و سرش رو روي میز گذاشت . اروم با خودم

 رو گرفته . با تعجب به سارا نگاهچشمشگفتم : این كي دیگه چرا برنگشته . سارا گفت: حتما دختره خیلي 
كردم و گفتم : مگه تو شنیدي؟ سارا گفت: مگه بلند بلند فكركردن جنابعالي مي زاره كسي ارامش داشته باشه .
بعد هم سرش رو بلند كرد و به من نگاه كرد و گفت: اگر اینقدر ناراحت خوب چرا همه چیز رو بهش نمیگي.

ی بي خیال شد . با اخم به سارا نگاه كردم و گفتم : منظورت چیه؟ سارا در حالوشاید خدا خواست و دختره ر
كه چشم هاش رو مي مالید گفت: خودت بهتر مي دوني.از صبح تا الن كه با اون شازده رفتي بیرون معلوم

زينیست چته. با صد من عسل هم نمیشه خوردت . سعي كردم خودم رو با ظرف ها مشغول كنم و گفتم : چی
نیست . سارا به من نگاه كرد و گفت: كور شه اون بغالي كه مشتریش رو نشناسه. گفتم : خود اون بغال معلوم

الحال است . سارا از روي صندلي بلند شد و محكم ضربه به شانه من زد . با عصبانیت به سمت سارا
برگشتم . سارا در حالي كه چشم هاش رو بسته بود گفت: كور شدم . هیچ جا رو نمیبینم . با این حرف ضربه
دوم رو هم نثارم كرد. هر چند ضربه اي دوم اروم بود ولي كافي بود تا جنگ بین ما دوتا شروع شه . بدون

اینكه صبر كنم زیر پایي به سار دادم . سارا تلو تلو خورد و تعادلش رو از دست داد و با دیوار بر خورد كرد .

134



                                     )2و 1با من مهربون باش  (   
======================================================================

با اخم به من نگاه كرد و گفت: چرا زیر پایي دادي ؟ الن مغزم پاشیده بود روي دیوار . بعد باید با كاردك
جمعش مي كردي. گفتم : تو كه كور شده بودي. از كجا فهمیدي من بودم . سارا دوباره چشم هاش رو بست و

 پایيزیربه سمت من اومد و با پاش لگدي به من زد و گفت : شرمنده تو بودي . فكر كردم همون نفري بود كه 
داد . كوري هم بد دردي است . بعد هم لبخند زد و چشم هاش رو باز كرد و دستش رو دور گردنم انداخت و
گفت: مي خواهي من پا پیش بزارم ؟ به سارا نگاه كردم . سارا گفت: اینجوري نگاهم نكن سحر . تا كي مي

 . وسط اب كه نمي توني به ایستي. بهودخانهخواهي به این وضعیت ادامه بدي. یا این ور رودخانه یا اونور ر
هر حال با این كار تكلیفت رو با اون بوقلمون هزار رنگ مي فهمي. دست سارا رو پایین انداختم و گفتم : من

هیچ حرفي با اون بو قلمون ندارم . سارا گفت: این كه كامل مشخص است . گفتم : تو بهتر است به فكر خودت
 گفتم به خاطر اینكه…. اما به موقع تونستم جلوي دهانم رو بگیرم . هم نشیني باور؟باشي. سارا گفت: چط

هیونگ كار دستم داده بود و من هم كم كم داشتم شبیه اون میشدم . سارا دوباره گفت: به خاطر چي؟ گفتم : به
خاطر اینكه … اصل سوگند كو ؟ سارا گفت: توي سالن در گیر تزینات است. به خاطر چي؟ گفتم : به خاطر

اینكه اون بیچاره رو سر كارگذاشتي. سارا گفت: كدوم بیچاره؟ نا خود اگاه گفتم : كاظمي . سارا گفت: اسم اون
 مال تماس هاي اون بود .برگردم ایران مخابراتmiss call تا 4 بازار یرو جلوي من نیار هیمن امروز تو

رو روي سرش خراب مي كنم . فقط من دستم به اون كسي كه شماره من رو به این داده برسه . دیگه جسدش
رو هم پیدا نمي كنن . موضوع رو عوض كردم و گفتم : گفتي سوگند كجاست؟ سارا گفت: داره سالن رو تزئین

میكنه. برم بیبنم چه كرده . سارا از اشپزخونه بیرون رفت . من هم نفس راحتي كشیدم . نزدیك بود همه چیز
 برام جالب بود چطور بین این همه ادم اسم كاظمي به ذهنم رسیده بود . توي سالن غوغایيليرو لو بدهم . و

بود . همه جا پر از بادكنك هاي رنگي شده بود و هیونگ در حالي كه روبان هاي رنگي رو دور گردنش
 رو بالينگانداخت بود دور سالن مي چرخید و بادكنك ها رو با پاش شوت مي كرد . سوگند كیو و یونگ س

پله فرستاده بود و هر لحظه دستور تازه اي صادر مي كرد. بیچاره هاي حسابي خسته به نظر مي رسیدن . كیو
تا چشمش به ما افتاد . با لحن ملتمسانه یا گفت: شما چي فكر مي كنین؟ خوب است دیگه . مگه نه؟ سارا گفت:
خیلي خوبه ولي اونجا رو خیلي پر كردین . باید بازش كنین و دوباره وصل كنین . سوگند به سارا نگاه كرد و

 همین فكر بودم . بعد به سمت یونگ سنگ برگشت و گفت : اون رو باز كن و اونورتیگفت: اتفاقا من هم تو
وصلش كن . یونگ سنگ گفت: ولي این بار هشتم است كه من دارم اینجا رو درست مي كنم . به توپ كاغذي

 نگاه كردم و به چهره اون دو نفر خیره شدم . هر دو از بالي پله ها با نگاهسنگرنگي توي دست یونگ 
ملتمسانه اي به من خیره شده بودن . لبخندي زدم و گفتم : همه چیز عالیه دست به هیچ چیز نزنین . شما دوتا

. كیو چشم غره ايشدههم بیاین پایین . هیونگ به كیو نگاه كرد و گفت: نه سارا راست میگه اونجا خیلي شلوغ 
به هیونگ رفت و گفت: شما بهتر است اونجا نایستي چون ممكنه فردا جسدت رو پیدا كنن كه با روبانهاي دور

گردنت خفه شده . سوگند مي خواست اعتراض كنه ولي دیگه خیلي دیر شده بود چون سرعت عمل یونگ
سنگ و كیو بیشتر از اون بود . اون دونفر به سرعت برق از پله ها پایین اومدن و در عرض چند ثانیه
غیبشون زد . سارا در حالي كه به سوگند نگاه مي كرد گفت: فكر كنم روش جدیدت جواب داد ولي باید

میذاشتي اون گوجه فرنگي هم باشه یه كم از این پله ها بال و پایین بره . بلكه دل من خنك شه . سوگند خندید و
گفت: نمي خواي روز تولدش هم بهش تخفیف بدهي سرهنگ ؟ سارا گفت: دوباره . بازهم این كلمه رو به كار

بردي . حال هي بگو تا بقیشون هم یاد بگیرن . سوگند در حالي كه مي خندید گفت: اونها خودشون استاد
یههستن . بعد رو به هیونگ كرد كه هنچنان در حال لگد زدن به بادكنك هاي وسط سالن بود و گفت:بیا و 

خورده مفید باش . زنگ بزنن ببن این جونگ مین كجاست. هیونگ كه اماده به خدمت ایستاده بود در عر ض
 دقیقه دیگه خونه هستن . من برم اماده10چند ثانیه شماره جونگ مین رو گرفت و گفت: دارن برمیگردن تا 

 مي رفت گفت: با هیون است .تاقشبشم . با تعجب گفتم : مگه چند نفر هستن؟ هیونگ در حالي كه به سمت ا
سارا به من نگاه كرد و گفت: مگه این پسره سر قرارا نبود؟! در حالي كه به سمت اتاق مي رفتم گفتم : مگه

نمي تونست بعدش با جونگ مین بره بیرون . احتمال همون بیرون همدیگر رو دیدن . به سوگند نگاه كردم و
 اینجا بموني؟ سوگند چسب هایي رو كه دور انگشتش زده بود باز كردوايگفتم : تو با همین سر و وضع مي خ

و درحالي كه سارا رو پشت سرش به سمت اتاق مي برد گفت: نه . صبر كن من هم اومدم . ربع ساعت بعد
همه توي سالن منتظر جونگ مین و هیون بودیم . با ضرب و زور سوگند سارا راضي شد تا موهاش رو باز

بزاره اما دست از اون تیپ پسرونه همیشگي برنداشت. سوگند اهي كشید و گفت: در هر صورت از اول هم تو
رو اینجوري دیده . پسرها چراغ رو خاموش كرده بودن تا به قول خودشون درجه غافلگیري جونگ مین رو

 به سرعت واردفربال ببرن . صداي بوق ماشین خبر رسیدن اون دونفر رو مي داد . همه اماده بودن . یه ن
سالن شد و توي تاریكي اسم سارا رو صدا مي زد. چراغ ها روشن شد . اما جونگ مین همچنان دنبال سارا
بود و اصل توجهي به اطراف نداشت و حتي متوجه روشن شدن چراغ ها هم نشد . صداي فریاد پسرها بلند

شد جونگ مین با تعجب به پسرها نگاه كرد و اونها رو كه جلو اومده بودن تا تولدش رو تبریك بگن كنار زد و
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به سمت سارا اومد و گفت: چي شده؟ من كه معذرت خواهي كردم . چرا مي خواي بري؟ سارا با تعجب به
جونگ مین نگاه كرد و گفت: چي میگي : كي گفته من مي خوام برم؟ نكنه میخواي ما رو بیرون بندازي! اگر

 گفت: من كي از تو خواستم كه بري؟ سارا گفت: همین الن . جونگ مینمیناینجوري است كه عالیه. جونگ 
گفت: ولي من میخواستم جلوت رو بیگرم كه نري. سارا به هیون نگاه كرد كه تازه وارد سالن شده بود و گفت:
شما بیرون چیزي خوردین؟ هیون در حالي كه لبخند مي زد و دستش توي جیب شلوارش بود گفت: نه هیچي.

 گفت: تصادف هم نكردین؟ هیون شونه اش رو بال انداخت و گفت : نه . راحت رسیدیم . سارا گفت: پسسارا
چرا مغز این تكان خورده ؟! هرچند از اول هم مغز نداشت . جونگ مین به سارا نگاه مي كرد . هیون گفت:

 غافلگیر میشد. جونگ مین بهتربراي اینكه نفهمه چه خبر است بهش گفتم شما دارین میرین . اینجوري بیش
هیون نگاه كرد و گفت: غافلگیر؟! براي چي؟ سوگند گفت: اگر به اطرافت نگاه كني مي فهمي. جونگ مین

نگاهي به اطارف انداخت و گفت: اینجا چه خبر است؟ سارا گفت: تولد من است. جونگ مین با تعجب به سارا
نگاه كرد و گفت: ولي تولد تو كه الن نیست . حال نوبت سارا بود كه با تعجب به جونگ مین نگاه كنه . سارا

پرسید: مگه تو تاریخ تولد من رو میدوني؟ جونگ مین كه تازه فهمیده بود چه حرفي زده گفت: نه . همینجوري
گفتم . سارا با شك به جونگ مین نگاه كرد و اماده بود تا اون رو با سوال تیر بارون كنه . براي همین به داد

جونگ مین رسیدم و گفتم : تولدت مبارك . این جشن رو براي تو گرفتیم هرچند مي دونم چند روز دیگه
تولدت است ولي از اونجایي كه اون موقع ما نیستیم . الن تولدت رو جشن گرفتیم . جونگ مین به ما نگاه كرد

و بعد به پسر ها كه با فشفشه هاي اماده اتیش توي دستشون به اون نگاه مي كردن . سوگند گفت: چرا این
شكلي شدي . كسي كه توي روز تولدش اخم نمیكنه . سارا گفت: ولش كن . بابا این هیچ چیزش به ادمیزاد

نرفته . جونگ مین به هیون نگاه كرد كه كنار پسر ها ایستاده بود و از اینكه نقشه اش عملي شده بود خوشحال
 پانیه وقت داري كه فرار كني از همین10 كرد گفت: فقط یبود . جونگ مین همونطور كه به هیون نگاه م

 . بدون اینكه صبر كنه به سمت هیون یورش برد . ولي سرعت عمل هیون بیشتر10..2..1الن هم شروع شد .
بود چون قبل از اینكه جونگ مین شمارش رو اغاز كنه اون فرار رو شروع كرده بود . جونگ مین پشت سر

 دوید و ما هم دنبال اون دونفر . هیون به سمت اتاقش رفت و در اتاق رو از پشت بست . جونگ مینميهیون 
 زومینپشت در اتاق ایستاده بود و مدام براي هیون خط و نشان مي كشید . كیو دوربین رو روي جونگ م

 اش زده بود و به دیورانه گرفت و مي خندید . سارا هم دست هاش رو به سییكرده بود و ازحركات اون فیلم م
 .در عوض سوگند از خنده روده بر شده بود و با هیونگ مسخرهیكردتكیه داده بود و به این صحنه نگاه م

بازي در مي اوردن . به سمت جونگ مین رفتم و گفتم : این نقشه من بود . كار هیون نبود . فكر من بود . با
 حرفي نزد ولي خوب مي دونست كه دارم دروغ مي گم .ناین حرف همه به سمت من برگشتن . جونگ می

سوگند گفت: بیا بریم جونگ مین . اگر بیشتر از این طولش بدي شاید واقعا بریم . جونگ مین دست ازمشت و
لگد زدن به در برداشت و گفت: این فكر تولد مال كي بود؟ سوگند گفت: مال همه ما . سارا از دیوار فاصله

 جنگ ستارگان تمام شده و اقایون از دیدن منظره جنگ ماتادورها خسته شدن من برم میزرگرفت و گفت: اگ
رو بچینم . این حرف رو زد در حالي كه موهاي لخت و بلندش پشت سرش تاب مي خورد به سمت سالن

اهرفت . جونگ مین با حسرت به سارا نگاه میكرد . هیونگ در حالي كه نیشش بار بود و به جونگ مین نگ
رو زمزمه كرد . جونگ مین به سمت اون برگشت و اماده بود تا داغ هیون روim stupedمي كرد اهنگ 

سر اون خالي كنه. بین اون دونفر ایستادم و گفتم : امروز تولدت است . بد اخلق نباش .سارا براي این جشن
 نشده . جونگ مین گفت:پشیمانخیلي زحمت كشیده. تازه برات كادو هم گرفته . بهتر است زودتر بري تا 

سارا؟! كادو خریده؟ براي من؟! مگه خبر داشت تولد من كي است؟ سرم رو تكان دادم و گفتم : اره . جونگ
 که داد مي زد گفت: اینیمین به هیونگ نگاه كرد و گفت: بهتراست امشب در اتاقت رو محكم ببندي . ودرحال

شامل تو هم میشه هیون .بعد هم به سرعت به سمت سالن رفت . سوگند و بقیه هم دنبال سر اون رفتن . به
سمت اتقا هیون رفتم و چند ضربه به در زدم و گفتم : بیا بیرون اوضاع ارام است . صداي چرخش كلید رو

توي قفل در شنیدم . هیون در باز كرد و گفت: توي كي این نقشه رو كشیدي؟ این فكر من بود . در حالي كه به
 مي رفتم گفتم : باشه . پس به جونگ مین مي گم . ولي سلمتیت رو تضمین نمیكنم . به سالن كهالنسمت س

برگشتم سارا كیك رو روي میز گذاشته بود و مشغول چیدن شمع ها روي اون بود . روي میز پر از خوردني
 ها بود گفت: تولدمعبود كیو گفت: معلوم است خیلي كار كردین . سارا در حالي كه مشغول روشن كردن ش

بدون خوراكي معنا نداره . جونگ مین پشت سر سارا ایستاده بود و به اون خیره شده بود كه داشت شمع ها رو
روشن مي كرد . برق عجیبي توي چشم هاش بود . سارا برگشت و روبروي جونگ مین قرار گرفت. جونگ

مین به سارا نگاه كرد و گفت: ممنونم . براي همه چیز . احساس كردم سارا براي یه لحظه سرخ شد اما به
سرعت خودش رو كنار كشید و گفت: شمع ها رو فوت كن . من خیلي گرسنه ام . جونگ مین خندید و گفت:

تو كه همیشه گرسنه اي. سارا گفت : چون امروز تولدت است چیزي بهت نمي گم ولي بعد به حسابت مي رسم
 ها رو فوت كنه . سوگند گفت : ارزوت یادت نره . جونگ مین چشممع. جونگ مین روي كیك خم شد تا ش
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هاش رو بست و چند لحظه بعد شمع ها رو فوت كرد و به سارا نگاه كرد . با خاموش شدن شمع ها صداي داد

و هوار پسر ها بلند شد و هیونگ هم به سرعت صداي اهنگ رو بال برد . به هیونگ نگاه كردم كه وسط
 خورد و سر به سر همه میذاشت . جونگ مین اهنگ رو قطع كرد و گفت: اینها باشه واسه بعديسالن دور م

كادوهاتون رو بدین كه از همه مهم تر است . سارا زیر لب گفت: به محاسن ایشون مال پرستي هم باید اضافه
كنن . بعد هم پاكت كادوي خودش رو روي میز گذاشت . جونگ مین به سمت پاكت رفت اما سارا جلوش رو
گرفت و گفت : اول بزار ببینیم بقیه چي خریدن . با این حرف سارا پسرها به سمت اتنقاشون رفتن . هیون به

 من رو میشه بدي. از توي پاكت هدیه ام جعبه هیون رو بیرون اوردم و دستشیهسمت من اومد و گفت: هد
: تولدت مبارك . جونگ مین با سردرگمي بهگفتدادم . هیون جعبه رو از من گرفت و دست جونگ مین داد و 

من و جعبه توي دستش نگاه كرد و گفت : هدیه من دست تو بود؟! هیون لبخند زد و به من نگاه كرد . جونگ
مین با نگاه شیطنت امیز گفت: شما با هم هدیه خریدین مگه نه. هیون گفت: اره . ولي من گفتم : نه . هیون

 كرد . هدیه من هنوز توي پاكت است . هیون به من نگاه كرد . بدون اینكه بهابخودش اون هدیه رو انتخ
هیون نگاه كنم گفتم : ما انقدر پول نداریم كه هدیه گرون بخریم . هیون گفت: ولي ما با هم این هدیه رو

 توي اینروگرفتیم . به هیون نگاه كردم و گفتم : نه . این هدیه رو تو خریدي . اگر مي خواهي كس دیگري 
هدیه سهیم كني بهتر است به فكر اون یكي باشي نه من . هیون از حرف من سر در نیاورد و با سر در گمي به

من نگاه كرد . دلیل این همه عصبانیت من چي بود ؟ خودم هم نمیدونستم چرا من این همه از دست هیون
 بزار ببینم چي خریده . جعبه رو باز كردادلخور بودم . جونگ مین براي اینكه فضا رو عوض كنه گفت: حال

و به ساعت توي اون نگاه كرد و گفت: خیلي قشنگ است معلوم است این كار هیون نیست . اخه هیون خیلي
خسیس است . اصل پول خرج نمیكنه . با این حرف هیون جعبه رو از جونگ مین گرفت و گفت: اگر خوشت

 رو از هیون پس گرفت و گفت : این مال من است . پسرها با هدیهدیهنمیاد خوب بدش به خودم . جونگ مین ه
هاي توي دستشون برگشتن . هیونگ یه پاكت بزرگ توي دستش بود و گفت: اول هدیه من . جونگ مین از

توي پاكت اون یه جفت كفش روزشي و یه طناب بیرون كشید . هیونگ درحالي که مي خندید گفت: از
اونجایي كه توي گروه ما وزن تو از همه بیشتر است فكر كردن این بیشتر به دردت مي خوره . جونگ مي
خواست جواب هیونگ رو بده اما سارا پیش دستي كرد و طناب رو از دست جونگ مین گرفت و كف دست

هیونگ گذاشت و گفت: فكر كنم بعد ازامشب تو بیشتر به این طناب احتیاج داشته باشي چون تا همین الن
نصف بیشتر مافین ها رو تو خوردي. با این حرف سارا جونگ مین حسابي خندید . هیونگ گفت: كي؟! من؟!

كار من نبود . سارا به كنار لب هیونگ اشاره كرد و گفت : القل آثار جرمش رو پاك كن . هیونگ با دست
 رو گرفت و گفت: هدیهانشگوشه دهانش رو پاك كرد و گفت: من كه تنها نبودم بقیه هم …. اما كیو جلوي ده

هاي ما رو هم باز كن . هدیه كیو یه ست چرم بود . جونگ مین از این هدیه خیلي خوشش اومد ولي از همه
جالب تر هدیه یونگ سنگ بود كه یه دوربین عكاسي هدیه داده بود . همه به هدیه یونگ سنگ خندیدن .

سوگند گفت: باید حدس مي زدم تو این هدیه رو میدهي. بعد به جونگ مین نگاه كرد و گفت: تو كه نمیخواي
 كافیه . یونگ سنگینحافظه دوربینت رو با عكس هاي خودت پر كني. هیونگ گفت: نه . یه نفر داریم . هم

چیزي نگفت ولي بد جوري به هیونگ نگاه كرد . اما هیونگ اصل حواسش نبود و به جونگ مین نگاه میكرد
كه تمام توجهش به پاكت توي دست سارا بود . سارا پاكت رو روي میز گذاشت و گفت: اگر خوشت نیومد

راحت بگو فكر كنم بتوني عوضش كني . جونگ مین پاكت هدیه سارا رو برداشت و اون رو بر خلف هدیه
پسرها به ارومي باز كرد . سعي مي كرد هیچ اسیبي به به پاكت هدیه نزنه . و چسب هاي اون رو بادقت و به

 باز مي كرد . پیراهني كه توي جعبه بود رو بیرون اورد و جلوي صورتش گرفت . سارا گفت: اگرارومي
دوستش نداري كافیه بگي. جونگ مین پیراهن رو تنش كرد و روبروي سارا ایستاد و گفت: خوب چطوره؟

 خیلي ارام از رويو رو در اورد یراهنسارا نگاهي به جونگ مین انداخت و گفت : بهت میاد . جونگ مین پ
خط تایي كه داشت اون رو تا كرد جوري با پیراهن رفتار مي كرد كه انگار با ارزش ترین چیزي بود كه توي

 جعبه گذاشت و اون رو روي همه كادوها گذاشت . سارا گفت : چرا درشیدنیا داشت . پیراهن رو تو
اوردي؟ بهت مي اومد . جونگ مین خیلي صادقانه جواب داد و گفت : دوست ندارم خراب شه . هدیه خیلي

مهمي است . بعد هم به سارا نگاه كرد . سوگند چند تا سرفه كرد و گفت: این هم هدیه من . بعد هم جعبه
موسیقي رو روي میز گذاشت . جونگ مین تا چشمش به مجسمه روي جعبه افتاد خندید و گفت : طرفدار مثل

 مخفي كار گذاشتي؟ كجا قایمش كردي؟ بعد هم به اطراف نگاه كرد .نتو خیلي كم هست . تو اینجا دوربی
سوگند خنیدید و گفت : این رو كه همه خب دارن . من چیز هایي مي دونم كه كمتر طرفداري خبر داره .

 دنیا5/7جونگ مین با شك به سوگند نگاه كرد . گفت: مثل چي؟ سوگند گفت : خیلي چیز ها مثل اینكه تو 
 اون روزي كه دنیا اومدي باروني بود . سارا با تعجب گفت : جدا؟ سوگند سرش رو تكان داد . ساراواومدي 

نیش خندي زد و گفت : خیلي عجیب است . جونگ مین گفت :كجاش عجیب است ؟ سارا گفت : اخه روز تولد
من هم باروني بود . هیونگ در حالي كه همچنان مي خندید گفت : شما رو اسمان تبرك كرده چه زوج…. اما
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ادامه حرفش توي لگدي كه از جونگ مین نثارش شد گم شد . جونگ مین به پاكت توي دست من نگاه كرد و
گفت : خوب هدیه تو چیه؟ كیو گفت : من مي دونم چیه. جونگ مین با تعجب به من نگاه كرد و گفت: جالب

 كرد و گفت: تو از كجا مي دوني توي اوننگاهاست هم هیون هم كیو از هدیه من خبر دارن . هیون به كیو 
پاكت چي هست؟ كیو گفت : با هم خریدیمش . هیون با تعجب گفت: كي؟ كجا؟ گفتم : امروز وقتي تو رفتي .

هیونگ با یاد اوري این موضوع جلوي هیون پرید و گفت: طرف كیه؟ هیون به هیونگ نگاه كرد كه مثل كله
قرمزي توي صورتش رفته بود و گفت: كدوم طرف؟ یونگ سنگ گفت : هموني كه باهاش قرار داشتي. چرا

به ما معرفیش نكردي؟ جونگ مین با تعجب به هیون نگاه كرد و گفت : تو با كسي قرار داشتي؟ كیو گفت: اره
 همین هم سحر رو زود برگردوند و خودش هم نیومد . یونگ سنگ گفت : امشب زمان خوبي بود به مای. برا
 كني . چرا نیاوردیش . هیون با تعجب به پسرها نگاه كرد و هیونگ رو كه چشمش رو به دهان اونیشمعرف

دوخته بود تا یه كلمه رو هم جا ندازه به عقب هل داد و گفت : شما دارین راجب چي حرف مي زنین ؟ كدوم
 رو تعریف كرد .یزقرار؟ چه كسي این حرف ها رو گفته؟ هیونگ به من اشاره كرد و گفت : سحر همه چ

بگو ببینم از كي میشناسیش؟ هیون به من نگاه كرد و گفت: تو این حرف ها رو زدي؟ بدون اینكه به هیون نگاه
كنم گفتم : خودت گفتي قرار داري. هیون گفت : من گفتم باید جایي برم . صبر كن ببینم . تو فكر كردي من با

 : تو واقعا این فكر رو كردي؟ گفتم : چرا اون كادو رو به منتیه دختر قرار دارم ؟ حرفي نزدم . هیون گف
دادي و گفتي اگر ببینه سوئ تفاهم میشه؟ هیون گفت : پس به خاطر این حرف بود اره؟ باز هم سكوت كردم .

هیون با تعجب به من نگاه مي كرد . سعي كردم خودم رو از مسیر نگاهش دور كنم ولي این حركت من از
 بین اون دور نموند و باعث شد بخنده . در حالي كه سعي داشت جلوي خنده اش رو بگیره گفت:زچشم هاي تی

پس براي همین دلخوري؟ چون من قرار داشتم ؟ گفتم : این موضوع به من ربطي نداره كه به خاطرش دلخور
باشم . مي دونستم كه دارم دروغ مي گم چون هم دلخور بودم و هم عصباني . هیون گفت : اون كسي كه من

باهاش قرار داشتم اینجاست . به هیون نگاه كردم . درحایل كه میخندید دستش رو روي شونه جونگ مین
گذاشته بود . گفت: اون كسي كه من باهاش قرار داشتم جونگ مین بود از اونجایي كه همه شما رفتین . جونگ

 سرش رو گرم مي كردم . همه به جونگ مینجوريمین تنها مونده بود و ممكن بود به چیزي شك كنه باید یه 
و هیون نگاه مي كردن . هیون به من نگاه كرد و گفت : براي همین هم اون هدیه رو دادم كه پیش تو بمونه .

چون نمیخواستم ریسك كنم . 

 احمق بودم . چرا این موضوع به ذهنم نرسده بود ؟ هیون كنجكاوانه به من نگاه میكرد . هیونگ با تاسفچقدر
گفت : پس هیچ دختري در كار نیست. هیون گفت: من كي گفتم دختري در كار نیست؟ با این حرف هیون همه

 نیست؟ هیون گفت : یه نفریاسر ها به سمت اون برگشت. یونگ سنگ گفت:من كه گیج شدم . بالخره هست 
هست كه من دوست دارم بیشتر بشناسمش . جونگ مین دست هیون رو از روي شونه هاش پایین انداخت و

گفت: كي هست؟ من میشناسمش؟ یونگ سنگ گفت: نگفته بودي . خوب چرا نیاوردیش؟ هیون در حالي كه به
 . الن زمانش نیست . نمي تونستم نفس بكشم .دمكیو نگاه مي كرد گفت: به موقعش میارمش . وقتي مطمئن ش

حالم خوب نبود و اعتراف رك هیون مثل صاعقه بود . سعي كردم چهره ارومي به خودم بگیرم . براي همین
كادوي جونگ مین رو دستش دادم و گفتم : تولدت مبارك . هدیه گروني نیست نمیدونم خوشت میاد یا نه ولي

 عكس رو از توي پاكت بیرون اورد و به عكس توي اون نگاه كرد و لبخنديقابیه هدیه است . جونگ مین 
زد و به من چشم دوخت . هیچ حرفي نزد ولي توي نگاهش مي شد بخوني كه چه احساسي داره . عكسي كه

من انتخاب كرده بودم یه عكس دسته جمعي بود كه سارا كنار جونگ مین ایستاده بود لبخند مي زد . هنوز یادم
هست سارا سر گرفتن اون عكس چه شري راه انداخت . جونگ مین دوباره به قاب عكس نگاه كرد و گفت :

شما سه نفر امشب هدیه هاي با ارزشي به من دادین . ممنونم . مي خواستم لبخند بزنم ولي چیزي راه گلوم رو
 گفتم : باید برم جایي. ساراوبسته بود و احساس خفگي مي كردم . چشم هام مي سوخت . رو به سارا كردم 

گفت: كجا؟! گفتم : همان جایي كه همه تنهایي میرن . سارا حرفي نزد . من هم به سرعت از سالن بیرون رفتم
و راه همون نیمكت همیشگي رو پیش گرفتم . این نیمكت لحظه هاي تنهایي من رو پر كرده بود و تبدیل به یه

 اومدم هنوز هم روي نیمكت نشسته بودم و عصباني بودم . از خودممدوست شنونده شده بود. وقتي به خود
پرسیدم : چرا اینقد عصباني هستي؟ مگه اون چي گفت؟ چون تو دوستش داري حق نداره كس دیگه اي رو به
قلبش راه بده ؟ نا خود اگاه با صداي بلند به نداي درونم جواب دادم : كي گفتم دوستش دارم؟ من هیچ علقه اي

 اون ندارم . خیلي احمقم اگر دیگه به اون فكركنم . از روي صندلي بلند شدم تا به سالن برگردم . ولي یه نفرهب
پشت سر من ایستاده بود . به كیو نگاه كردم و گفتم : تو مي خواي من رو از ترس بكشي؟ كیو خندید و گفت:
مگه ترسیدي؟! حرفي نزدم و گفتم : تو چرا اینجایي؟ كیو گفت: خیلي وقت است كه اومدي بیرون . با تعجب

پرسیدم : جدا؟! كیو گفت : اره . حال به چي اینقدر جدي فكر میكردي؟ معلوم بود حسابي عصباني هستي.
چون تقریبا داد مي زدي. دست و پام رو گم كردم و گفتم : چیزي نیست . تو كه نفهمیدید من چي گفتم ؟ كیو
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 . ولي بعد با حالت كنجكاوانه اي پرسید:مگه چي گفتي؟ نفس راحتي كشیدم ویستمگفت : من زبان شما رو بلد ن
خدا رو به خاطر اینكه اونها فارسي بلد نبودن شكر كردم . كیو نزدیك تر اومد و گفت: مگه چي گفتي؟ رو به

 به بقیهبزاركیو كردم و گفتم : چیز خاصي نبود . كیو با شیطنت بیشتري گفت: فكر كنم حرف خیلي بدي زدي. 
بگم اینجا چي شنیدم. شاید نفهمیده باشم چي گفتي ولي حافظه خوبي دارم یه سه چهار تا كلمه رو یادم مونده .

فكر كنم همون كافي باشه . جلوي كیو ایستادم و گفتم : من حرف خاصي نزدم مي توني بري به همه بگي. كیو
. پرسیدم : حال اون كلمه ها چي بود ؟ كیو گفت:فتيگفت : من هم داشتم مي رفتم ولي تو جلوي من رو گر

توي سالن میگم . دوباره به سمت سالن رفت . دنبال كیو رفتم و گفتم : همین جا بگو . كیو با شیطنت گفت :
 بوده . كاش بیشتر دقت مي كردم . نگاهم رو به اطراف دوختم و گفتم : اصل هم جديیمثل اینكه خیلي جد

نبود . كیو گفت : خوب بزار ببینیم سارا راجب این موضوع چي فكر میكنه . با عصبانیت گفتم : اصل برو
بگو . پشت به كیو كردم تا به سالن برگردم اما صداي خنده كیو رو از پشت سرم میشنیدم . روبروي در كسي

ایستاده بود و به من و كیو نگاه میكرد . هیون با حالت عجیبي به من چشم دوخته بود . كیو كه متوجه هیون
نشده بود در حالي كه هنوز مي خندید گفت: مطمئني عیبي نداره كلماتي رو كه گفتي همه بشنون . من تمام

حواسم به هیون بود كه روبروي من ایستاده بود . هیون گفت: جالب میشه . دوست دارم بدونم شما دو نفر توي
 دوست دارم بدونم . كیو به هیون نگاه كرد و ساكت شد .همباغ چي میگفتین . اگر اینقدر خنده دار است من 

توقع دیدن هیون رو نداشت . رو به هیون كردم و گفتم : چیزي نیست كه به بقیه مربوط باشه یه موضوع بین
من و كیو است. به كیو نگاه كردم و گفتم : بهتر است این مسئله بین خودمون بمونه بعدا خودم همه چیز رو

بهت میگم . كیو به من و هیون نگاه میكرد . از كنار هیون رد شدم و وارد سالن شدم . سارا به من نگاه كرد و
گفت: تا الن كجا بودي؟ نگرانت شدم . گفتم : براي همین هم اون دوتا رو فرستادي دنبالم؟ سارا گفت : اون

 سرش راه افتاد . به سوگند نگاهشتدوتا اصل نیازي به دستور من نداشتن . كیو كه اومد دنبالت هیون هم پ
كردم كه روي یه صندلي نشسته بود و هیونگ هم اون سمت میز روبروش بود . از سارا پرسیدم : اینجا چه
خبره است؟ سارا گفت : این هم یكي دیگه از بازي هاي سوگند است . قرار ازدواج. با تعجب پرسیدم :چي؟!

 مثل اینكه اینجا یه چیز معمولي است . هردو طرف باید كاري كننيقرارچي؟! سارا گفت : من هم نمیدونم ول
كه طرف مقابل اشتباه كنه . هركسي كه برنده بشه جایزه داره . من كه از جایزه خبر ندارم ولي اینها مي گن

 گرفتن. من و سارا مشغول بحث در مورد مسابقه بودیم كه هیون و كیو با هم به سالنیزهچیز خوبي براي جا
 . كیو نگاهي به هیونگ و سوگند انداخت و گفت: از الن معلوم است كي برنده است. یونگ سنگبرگشتن

گفت : سوگند من روي تو شرط مي بندم . هیونگ به یونگ سنگ نگاه كرد و گفت: تمركز من رو به هم نزن .
 كاري از پیش ببري. هیونگي نمیتونیكيجونگ مین در حالي كه میخندید گفت: تو با تمركز هم در برابر این 

ینيدر حالي كه چهره جدي به خودش گرفته بود گفت : حال مي ب
 سوگند نگاه كردم كه با ارامش تمام روبروي هیونگ نشسته بود و با نیش خند به اون نگاه میكرد . سارابه

گفت : با این اعتماد به نفس سوگند شاید بهتر باشه ما هم روي اون شرط ببنیدم . یونگ سنگ به كورنومتر
 دقیقه وقت دارین كه از الن5 فقط ازینتوي دستش نگاه كرد و گفت : براي اینكه طرف مقابل رو به اشتباه بند

شروع شد . هیونگ رو به سوگند كرد و گفت: اینجا رستوران قشنگي است . بهترین استیك ها رو داره .
 هوا تكان داد . جونگ مین پارچه اي روي دستشیسوگند گفت: واقعا؟ هیونگ لبخندي زد و دستش روتو

 میل دارین؟ هیونگ گفت: دوتا استیك نیم پز لطفا. سارا بهچيانداخت و به سمت اون دو نفر رفت و گفت: 
جونگ مین نگاه كرد و گفت: چه حرفه اي هم عمل مي كنه . این شغل بیشتر بهش میاد. جونگ مین دوتا

بشقاب خالي رو روي میز گذاشت و توي لیوان هاي اونها با ریخت و برگشت و كنار یونگ سنگ ایستاد و
 رو كرد . باید مي پرسید ببینه سوگند هم استیك مي خوره یا نه؟ اگر دوست دارهاشتباهگفت : هیونگ اولین 

اون استیك رو چطوري سفارش میده . سوگند كارد و چنگال رو برداشت و به صورت نمایشي مشغول خوردن
 نگاهوگندشد . بعداز دو لقمه خوردن اون ها رو كنار گذاشت و دهانش رو پاك كرد . كیو در حالي كه به س

میكرد گفت:خیلي حرفه اي بود . زیاد غذا نخورد . جونگ مین درحالي كه به كیو نگاه میكرد گفت: چیزي
توي ظرف نبود كه بخوره وگرنه همه رو مي خورد . تو كه از اشتهاي اینها خبر داري. سارا گفت: اشتهاي ما

 نیاز به طناب و كفش وزشي نداریم . با اینانشانه سلمتي است . ولي با این همه اشتها حداقل مثل بعضي ه
حرف سارا خنده ام گرفت . كیو هم خندید . جونگ مین با لب و لوچه اویزون به سوگند نگاه كرد . هیونگ

گفت: قبل هم به این رستوران اومدین ؟ سوگند لبخندي زد و گفت : فرصتش رو نداشتم . هیونگ بادي به قبقب
 است كمتر كسي مي تونه به این رستوران بیاد . شما مي تونین بازهم با منگرونيانداخت و گفت: رستوران 

به این رستوران بیاین . سوگند حرفي نزد و به هیونگ نگاه كرد . هیونگ گفت: دوست دارین بریم؟ سوگند
سرش رو تكان داد . جونگ مین دوباره به سمت میز رفت . هیونگ گفت : صورت حساب لطفا . جونگ مین

صورت حساب خیالي رو روي میز گذاشت . اما قبل از اینكه هیونگ بتونه اون رو ببینه سوگند صورت
نمایشي كارت اعتباري رو روي صورت حساب گذاشت و رو به جونگ مین كرد و گفت : انعام خودت رو هم
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 سوگند نگاه كرد وبهازش بردار. كارتون عالي بود . ممنون . بعد هم از سر میز بلند شد . هیونگ با تعجب 
گفت : مشكلي پیش اومده ؟ سوگند در حالي كه هنوز لبخند مي زد گفت: من گیاه خوارم . به این رستوران

نیمومده بودم چون تازه از فرانسه برگشتم و اشپزي كه با خودم اوردم برام غذا میپزه . بنابراین دفعه بعد بهتر
 . یونگ سنگ خنید و گفت : كارت عالي بود . خوب كاري كردم كهناست با یه نفر دیگه به این رستوران بیای

روي تو شرط بستم . سوگند با لبخند به سمت ما اومد . كیو با دلخوري به سمت هیونگ رفت و گفت: اینجوري
گفتي برنده میشي؟یال پول من رو پس بده . هیونگ با چهره معصومي به كیو نگاه كرد. نحوه نگاه كردن

 یه لحظه من رو یاد چوكو انداخت . براي همین نتونستم جلوي خنده ام رو بگیرم و بلند خندیدم .ايهیونگ بر
بقیه هم به اون دونفر نگاه كردن و بادیدن صحنه روبروشون بلند خنیدن . سارا درحالي كه مي خندید گفت :

 كه سوگند با كمباین از رويجوريمن برم جارو خاك انداز بیارم . با تعجب گفتم : براي چي؟ سارا گفت : این
این بیچاره رد شد فقط خاكسترش مونده . با این حرف سارا بیشتر خندیدم . سوگند گفت : خوب كادوي من كو؟

كیو بسته اي رو دست سوگند داد . و گفت : این هم هدیه است هم یادگاري. سوگند نگاهي به كیو انداخت و
 . هیون كه تا اون لحظهیذاشتیم هایي كه براي شما گرفتیم یه مسابقه ميگفت: بد نمي شد ما هم برا ي هدیه ا

 خریدن . به من همون بازي رو كه میخواستمیهساكت بود گفت: كدوم هدیه؟ هیونگ گفت: بچه ها براي ما هد
دادن . به كیو هم همون بلوزي كه تنش است . ولي هدیه یونگ سنگ از ما همه ما بهتر بود . یونگ سنگ

 كه توي گردنش بود رو نشان داد . جونگ مین گفت: پس مال من كو؟ سارا گفت : تو كه جاي یهدنبديگر
هدیه سه تا هدیه گرفتي. جونگ ین به سارا نگاه كرد و گفت : تو براي كیو بلوز خریدي؟ سارا گفت : نه سحر

 براي تو هدیه خریدم .فقطخردید . چرا حال حسودي میكني؟ جونگ مین حرفي نزد . سارا ارام گفت : من 
هدیه هاي بقیه به من ربطي نداره . من فقط قرار بود توي پول دنگش شریك باشم كه قبول نكردن . جونگ مین

 فقط براي من هدیه خریدي؟ سارا گفت : چیه؟تو هم مي خواهي مثلیگي؟به سارا نگاه كرد و گفت: راست م
 بهت مي گفتم . جونگ مین روبروي سارا ایستاد و گفت:داین ننه صغري مجري بخش خبري بشي. اصل نبای

مطمئن باش من به كسي حرفي نمیزنم . قول مي دهم. این میشه یه راز بین من و تو . سارا گفت: مي بینیم .
 چي خریدین؟ سارایون هیون چیه؟ سارا به من نگاه كرد . هیونگ دوباره پرسید : براي هیههیونگ گفت: هد

گفت : ما براي هیون چیزي نخریدیم . هیونگ با تعجب گفت: هیچي؟! سارا گفت : اره هیچي. به هیون نگاه
كردم . منتظر بودم ببینم عكس العملش چیه. اما هیون فقط به كیو نگاه میكرد . مي خواستم حرفي بزنم كه

 نمیتونستمروسوگند پیش دستي كرد و گفت: ما براي هیون چي نخردیم چون اون هدیه كه از من میخواست 
بهش بدهم . هیون به سوگند نگاه كرد. سوگند گفت: اخه اون فروشي نیست. هیون گفت: زیاد نگران نباش .
فكر كنم اون هدیه مال كس دیگه اي است. سوگند با شك به هیون نگاه كرد و گفت: تا دیروز كه بد جوري

دنبالش بودي. هیون گفت: ولي امروز فهمیدم كه مال من نیست . سارا با سردرگمي به اون دوتا نگاه كرد و
گفت: مگه هیون چي میخواست؟ تو خبر داشتي؟ سوگند گفت: من فقط حدس زدم . مثل اینكه حدسم درست بود.

یونگ سنگ گفت: مگه چي بود؟ سوگند گفت: چرا از خودش نمیپرسین؟ همه به هیون نگاه كردن ولي هیون
 نگاه كردم . اما كیو خیلي جدي به هیون نگاه كرد و گفت: با حرفكیوبه كیو خیره شده بود . با تعجب به 

بزنیم . هیون نیش خندي زد و به من نگاه كرد و گفت : هدیه من این است . سارا با تعجب به من نگاه كرد و
گفت: منظورت چیه؟ احساس كردم قلبم از حركت ایستاد . و سرماي عجیبي بدنم رو فرا گرفت . همه به سمت

 برگشتن. هیون ادامه داد:قبل از اینكه بري مي خواستم بهت بگم ولي مثل اینكه خواهرت زیاد دوست ندارهمن
راجبش حرف بزنم . جالب است كه اون فهمیده و تو هنوز چیزي نمیدوني. شاید هم حق داره . چون تمام

 هیون نگاه مي كردم . سوگندبهتوجهت به یه سمت دیگه است . ولي من باید بگم . سر جام خشكم زده بود و 
گفت: خیلي تند نرو . یادت نره ما براي چي اینجایم . هیون به سوگند نگاه كرد و گفت: نگران نباش . بعد هم به
من نگاه كرد . نگاهي كه تا اعماق وجودم نفوذ كرد . مي خواستم نگاهم رو ازش بدزدم ولي تمام بند بند وجودم

 بود كه با نگاهش من رو جادو كرده بود . دلم مي خواست از اونجا فرار كنم وليیندر اختیار اون بود مثل ا
حتي نمیتونستم انگشتم رو تكان بدهم . هیون به سمت من اومد روبروي من ایستادو گفت : من ازت مي خواهم

… من ازت مي خواهم … اما سكوت كرد. سوگند مي خواست جلوي هیون رو بگیره ولي سارا جلوش رو
گرفت و مانعش شد و اون رو عقب كشید. به هیون نگاه كردم كه توي فاصله یه قدمي من ایستاده بود و هیون
صورتش رو به من نزدیك كرد و گفت: من ازت میخواهم اون اهنگ رو دوباره بزني. اول فكر كردم كلمات

 : اون اهنگي كه اون سريترو اشتباه شنیدم . هیون به عقب برگشت . با سردرگمي پرسیدم :چي؟ هیون گف
 جیب شلوارشیزدي. من دلم مي خواد اون اهنگ رو به عنوان هدیه بگیرم . در حالي كه دست هاش رو تو

گذاشته بود با نگاه سردي به من خیره شده بود. احساس كردم دنیا دور سرم مي چرخه . باورم نمیشد اینجوري
 سمت هیون رفت اما قبل از اینكه حرفي بزنه گفتم : اونبهرو دست خورده باشم . سوگند با عصبانیت تمام 

حق داره هدیه اش رو بخواد گیتار رو بیار. سوگند مي خواست اعتراض كنه اما من پیش دستي كردم و گفتم :
فقط گیتار رو بیار. سوگند نگاه خشمناكي به هیون انداخت و به سمت راه رو رفت . هیونگ گفت: صبر كن
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من بیام نشانت بدم كجاست و با این حرف دنبال سوگند رفت . سارا كنارم ایستاد و گفت: خوبي؟ خوب نبودم .
اصل خوب نبودم ولي باز هم دورغ گفتم و گفتم : خوبم . كیو روبروي هیون ایستاد و گفت: باید حرف بزنیم .

 گفت: نه . این بار دیگه نه . توههیون حرفي نزد . كیو گفت: تو اشتباه میكني. هیون بدون اینكه به كیو نگاه كن
دوست من هستي . نمیخواهم قاطي ماجراي تو بشم . جونگ مین در حالي كه به هیون نگاه میكرد گفت: خیلي
تند میري. هیون گفت : تو به فكر خودت باش. یونگ سنگ كار مفید تري كرد و صندلي رو براي من اود و

. مي دونستم گیتار زدن فقط یه بهانه است . چون تقریبا همه اونهانيگفت: اگر قرار است گیتار بزني باید بشی
متوجه لرزشي كه توي پاي من بود شده بودن . با قدر داني به یونگ سنگ نگاه كردم . یونگ سنگ كنار

صندلي ایستاد و گفت: این بار زیاده روي كردي هیون . هیون گفت: تو هم طرف اونها هستي. سارا گفت :
 بازي نیست كه یار كشي مي كني . شوخي خیلي بي مزه اي بود. هیون به سارا نگاه كرد . سارا كهیناینجا زم

حسابي عصباني شده بود گفت: بازي كردن با احساس… دست سارا رو فشار دادم . سارا ساكت شد و ادامه
 فایده ايیموني پشوگرنهنداد . كیو گفت: اشتباه كردي هیون . امیدوارم قبل از اینكه خلي دیر بشه بفهمي 

 رو دست من دادیتارنداره . هیون مي خواست حرف بزنه اما با برگشتم سوگند و هیونگ ساكت شد . سوگند گ
و گفت: مطمئني كه میخواهي اینكار رو بكني؟ سرم رو تكان دادو گیتار رو از سوگند گرفتم و روي پام گذاشتم

 اهنگ اون هم تو اون زمان درست نبود ولي تمام ذهن من روون. اما اهنگ اون سري رو نزدم . شاید زدن ا
پر كرده بود . چشم هام رو بستم و نت هاي اهنگ مچكرم هیون رو پشت سر هم به صدا در مي اوردم . با

اینكه چشم هام رو بسته بودم اما نمي تونستم جلوي اشك هام رو بگیرم . كه از گوشه اي چشمم سرازي بود .
 . خیسي گونه هام رو احساس مي كردم . سرم رو پایین گرفتم و سعي كردم بدون اینكه كسيدمنت اخر رو ز

متوجه بشه اشكم رو پاك كنم ولي چه حركت احمقانه اي . همه داشتن به من نگاه میكردن . وقتي سرم رو بال
 بزنم و گفتم : ببخشیدلبخنداوردم چشمم به جمعیت روبروم افتاد كه با نگراني به من نگاه میكردن . سعي كردم 

كه نتونستم جلوي خودم رو بگیرم . ولي كسي جواب نداد . چشمم به هیون افتاد كه گوشه اتاق ایستاده بود و به
من نگاه میكرد . گفتم : هدیه اي كه میخواستي این اهنگ نبود ولي این تنها هدیه اي است كه مي تونم بهت بدم.

 اتاق بیرون رفت . سوگند با اخم مسیر اون رو دنبال كرد و گفت: امیدوارمازهیون بدون اینكه حرفي بزنه 
دگیه برنگرده . سارا گفت: خیلي عجیب است . سوگند گفت: چي عجیب است؟ سارا گفت : اینكه بالخره من و

تو توي یه موضوعي با هم تفاهم دارم . هیونگ روبروي من ایستاد وگیتار رو از دست من گرفت . جونگ
مین گفت: چه اهنگ غمناكي . اینجا مثل تولد است . هیونگ توي مسابقه كه باختي لاقل یه اهنگ شاد بزار.

حق با جونگ مین . نا خوداگاه رو به سوگند كردم و گفتم : هدیه تو چي بود؟ سوگند با تعجب به من نگاه كرد.
 قپید و گفت: راست میگه بزار ببینم چيهواگفتم : كادو چي گرفتي باز كن ببینم . جونگ مین پاكت رو توي 

هدیه گرفتي؟ سوگند گفت: یعني تو نمیدوني توي این جعبه چیه؟ هیونگ در حالي كه لبخند میزد گفت: این اگر
خبر داشت به شما هم میگفت. جونگ مین چپ چپ به هیونگ نگاه كرد اما چیز نگفت . سارا گت: یعني تو

 نیشش باز شد سارا ادامه داد: نمي دونستم تو هم بلدي راز دار باشي.نگخبر داشتي و حرفي نزدي؟! هیو
هیونگ كه از این حرف سارا ذوق زده شده بود گفت:معلوم است كه مي تونم .تازه اگر چیز هایي رو كه من

میدونم بفهمي برق از سرت مي پره. یونگ سنگ لگدي به هیونگ زد و گفت: این بچه چقدر حرف مي زنه .
 با شك به هیونگ نگاه كرد و گفت : مثل چي؟ هیونگ این پا اون پا میكرد تا فرصتي براي فرار از اینسارا

موقعیت پیدا كنه رو به سوگند كردم و گفتم : بالخره مي خواي اون پاكت رو باز كني یا نه؟ هیونگ گفت :
 شك به هیونگ نگاه مي كرد و جعبهبا دوست نداشتي. سوگند به سارا نگاه كرد كه همچنان یدراست میگه شا

رو با سرعت بیشتري باز كرد . یه شال كشمیري اناري رنگ رو ازتوي اون بیرون اورد . سارا با دیدن شال
دست از سر هیونگ برداشت و با ذوق اونرو ازدست سوگند گرفت و گفت: عجب چیز است . كاش من جاي

 سارا گرفت و اون رو روي شونه اش انداخت وگفت : چطوره ؟تتو مسابقه داده بودم . سوگند شال رو از دس
سارا گفت عالي است هر كسي خریده سلیقه خیلي خوبي داشته . هیونگ به كیو اشاره كرد . سارا گفت : معلوم

بود كه سلیقه كیه. به كیو نگاه كردم اصل هواسش به ما نبود دستم رو جلوي صورتش تكان دادم . كیو به من
 . گفتم : شالي كه خریدي خیلي قشنگ است . كیو به سوگند نگاه كرد كه حال شال رو روي سرشردنگاه ك

 رفت . به كیو نگاه كردم و گفتم : خوبي؟ چیزي شده؟ كیو به من نگاه كرد .یانداخته بود و جلوي سارا رژه م
 از سالن بیرون رفت. سربرقگفت: باید با باهاش حرف بزنم . زود برمیگردم . این حرف رو زد و به سرعت 

از كار كیو در نیاوردم . یعني مشكلي پیش اومده بود كه من ازش بي خبر بودم؟ سارا با حسرت به شال سوگند
نگاه مي كرد . جونگ مین كه متوجه شده بود گفت: اینقدر به اون شال نگاه نكن . اگر بتوني من رو شكست

 از اول میخواستي. سارا به جونگ مین نگاه كرد و گفت: واقعا؟!كه. چیزي یريبدي یه هدیه بهتر از اون میگ
یكنيجونگ مین گفت: واقعا . البته اگر بتوني. سارا گفت: سر كاري كه نیست. جونگ مین گفت: اگر باور نم

روي كاغذ مي نویسم و امضا مي كنم . به اون دوتا نگاه كردم كه هنوز مشغول بحث كردن بودنو سارا هم
 و خودكار مي گشت . تمام ذهنم درگیر كیو بود. چه مشكلي پیش اومده بود كه اینطور اون رو به همكاغذدنبال 
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ریخته بود؟تا چند دقیقه پیش خیلي خوشحال بود ولي الن … نمي تونستم جلوي نگرانیم رو بگیرم . به سرعت
 كنم . وارد باغ شدم .هوا تاریك شدهابه سمت در خروجي رفتم به این امید كه شاید بتونم اون رو توي باغ پید

بود و چراغ ها هنوز خاموش بود . چیزي یا بهتر بگم نیرویي من رو به سمت همون نمیكت همیشگي مي
كشوند . از توي تاركي تونستم سایه اي رو تشخیص بدهم كه روي نیمكت نشسته . به سمت نیمكت رفتم . كیو

 گفت: تو اینجا چي كار میكني؟ گفتم : نگرانت شدم . چیزي شده؟وتا من رو دید به سمت مقابلش نگاه كرد 
خوبي؟ كیو ساكت بود . همین سكوت نگراني من رو بیشتر كرد جلو تر رفتم و گفتم : اتفاقي افتاده ؟ من مي
تونم كمكي بكنم؟ كیو گفت: چیزي هست كه باید بدونم . نزدیكتر رفتم . اما كیو گفت: نه همون جا وایسا. اگر

بیاي جلوتر دیگه نمیتونم بپرسم . با تعجب و نگراني گفتم : من كاري كردم كه تو ناراحت شدي؟ كیو
گفت:مربوط به تو هم هست ولي قبل از اون قول بده كه هم ناراحت نشي و هم صادقانه جواب بدي. مي

 . با لحني كه نگرانينخواستم باز هم نزدیك تر بشم ولي كیو باز هم جلوي من رو گرفت و گفت: همونجا بمو
درش موج مي زد گفتم : تو حالت خوبه؟ كیو گفت : من حالم خوبه . ولي تو هنوز قول ندادي. این حرف كیو
كنجكاوي من رو تحریك كرد . یعني كیو چي میخواست بگه . براي اینكه هم اون رو از این وضعیت بیرون

 مي دهم . كیو چند لحظه سكوت كرد اما ناگهان گفت: تولبیارم و هم نگراني خودم رو كم كنم گفتم : باشه قو
به من علقه داري؟ از سوال كیو یكه خورم . كیو دوباره گفت: تو نسبت به من احساس خاصي داري؟ سعي

كردم چهره كیو رو توي تاركي تشخیص بدهم ولي بي فایده بود. گفتم : چي باعث شده به این نتیجه برسي؟ كیو
 نبود. گفتم : خوب حرف تو هم جواب من نیست . كیو گفت: پس به من علقه داري. ازمنگفت: این جواب 

این حرف كیو هم شوكه شدم و هم خنده ام گرفت . سعي كردم جلوي خنده ام رو بگیرم . پس كیو براي همین
 براي منوناراحت بود . جواب كیو رو دادم و گفتم : من به تو هیچ حس خاصي ندارم . بهت قول مي دهم ت

مثل یه دوستي و با بقیه برابري . البته مثل سارا نه ولي خوب تو هم جزو دوست هاي خوب من هستي . اگر
این موضوع ناراحتت كرده بهتر است تمامش كني و خیالت راحت باشه . حال بگو ببینم این فكر از كجا به

ذهنت رسید؟ كیو گفت: هیون فكر میكنه چیزي بین ما دوتا هست. اون نگران این است كه داستان جونگ مین
تكرار بشه . پس هیون این فكر رو توي سر كیو انداخته بود . عصباني شدم اما سعي كردم خودم رو اروم

نشان بدهم براي همین گفتم : یه نفر باید نگران خود اون باشه. فكر كنم اون كسي كه توي دردسر افتاده خود
 : به نظر میاد این سري نوبت اون است كه باید یه فكري به حالش بكنیم .گفتمهیون است . كیو گفت: چطور؟ 

فكر كنم دختره عقل هیون رو از سرش پرونده . كیو گفت: پس تو هم فهمیدي. گفتم : خودش همه جار زد و
این سالن چي گفت. من بیشتر از جونگ مین نگران این یكي هستم . هرچند فكر كنم با یگفت. مگه ندیدي تو

فكر هاي مالیخویایي كه توي ذهنش داره بیشتر از جونگ مین به كمك احتیاج داره . تو هم دیگه نگران نباش
خودم همه چیز رو براي اون توضیح مي دهم . حال بیا بریم داخل كه ممكنه صحنه تاریخي رو از دست بدي.

 دید جونگ مین چطور از این فرصتایدكیو پرسید: چطور؟ گفتم : اخه دور مسابقه سارا و جونگ مین است ب
استفاده مي كنه .بیا بریم اینقدر هم فكر هاي بي خود نكن . من خودم همه چیز رو توضیح مي دهم . هنوز چند
قدم دور نشده بودم كه صدایي گفت: چرا الن توضیح نمیدهي؟ به پشت سرم نگاه كردم . سایه دیگه اي كنار

 شناختم . چند قدم به سمت اونی نبود من اون صدا و بهتر از صداي خودم مچراغكیو ایستاده بود . نیازي به 
دوتا سایه برگشتم . كیو به سمت من اومد و گفت: اگر مي خواهي چیزي رو توضیح بدهي الن بتهرین

هموقعیت است . بدون اینكه منتظر من بمونه به سمت سالن رفت . به هیون نگاه كردم كه توي تاریكي ایستاد
بود . گفتم : تو از كي اینجایي؟ هیون گفت: از همون اول . باور نمیشد كیو چیز بهم نگفته باشه و اینجوري با
هیون دست به یكي كرده باشه . گفتم : پس چرا چیزي نگفتي؟ هیون جواب سوال من رو با سوال داد و گفت:

 به جوش اومده بود . هیون پاش روازخونمتو واقعا نسبت به كیو هیچ احساسي نداري؟ این بار دیگه حسابي 
حد خودش فراتر گذاشته بود . به سمت اون رفتم و گفتم : تو این فكر مسخره رو توي سر كیو انداختي؟ هیون

گفت: واقعا اون برات مثل یه دوست است؟ با عصبانیت گفتم : تو بیماري. برو خودت رو به یه روانشناس
معرفي كن . هیون گفت: پس چیزي بین شما نیست . گفتم : جدي جدي زده به سرت . اگر یه بار دیگه از این
چرندیات بگي خودم به حسابت مي رسم جناب لیدر. هیون گفت : پس حال مي توني به من كمك كني. من به

كمكت نیاز دارم . با عصبانیت گفتم : اون كسي كه باید كمكت كنه من نیستم . یه روانشناس است . هیون گفت :
من به كمك تو احتیاج دارم . گفتم : بهتر است بري از اون كمك بگیري. هیون معني جمله من رو خیلي خوب

درك كرد و گفت : در باره همون است . تو هم دختري هم از اون دو تا منطقي تري. براي همین میخواهم با تو
 نفر دیگه كمك بخواهي. هیون روبرويیهمشورت كنم . گفتم : این موضوع به من ربطي نداره . بهتر است از 

من ایستاد و گفت : اگر با یه نفر حرف نزنم دیوانه میشم . گفتم : تو همین الن هم دیوانه اي. چطور تونستي
همچین فكري در مورد من و كیو بكني . اون كسي كه من دوست دارم كیو نیست . اون… اما دیگه نتونستم

ادامه بدهم . هیون باز هم به من نزدیكتر شد و گفت: پس یه نفر هست. گفتم : منظورم شخصیتي كه من دوست
دارم شبیه كیو نیست. هیون بازهم نزدیكتر اومد و گفت: پس شبیه یونگ سنگ است. گفتم : كیو تمام شد حال
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كهنوبت یونگ سنگ است اره؟!تا كي میخواهي ادامه بدهي. هیون گفت: پس شبیه هیونگ است. با هر سوالي 

مي پرسید نزدیكتر میشد . ازش فاصله گرفتم و گفتم : خیلي احمقي . هیون دوباره روبروي من ایستاد و گفت :
پس شبیه من است . با این حرف احساس كردم دستي قلبم رو از توي قفسه سینه ام بیرون كشید . هیون دوباره

 ولي مغزم از كار افتاده بود و زبانم قفل شدهمگفت : شبیه من است؟ مي تونستم دروغ بگم یا هر بهانه اي بیار
بود . هیون گفت : پس حدسم درست بود . براي هیمن از تو كمك مي خواهم . الن دیگه همه میدونن كه من یه

نفر رو دوست دارم . هیچي نگفتم . هیون گفت: باید راجبش حرف بزنم خواهش میكنم . باید مثل همیشه از
اونجا فرار مي كردم و مي رفتم . اما لحن ملتمسانه هیون باعث شد تا مثل یه عروسك كوكي دنبال سرش راه
بیفتم رو روي نیمكت بشینم . الن كه به اون زمان فكر مي كنم خیلي خوب مي تونم دلیل كارم رو بفهم . توي

اون لحظه تمام ذهن من رو فكر كمك كردن به هیون پر كرده بود از طرفي خیلي كنجكاو بودم تا بدونم اون
دختري كه هیون رو اینطور واله و شیداي خودش كرده كیه. هرچند شنیدین احساس علقه هیون به دختر دیگه
اون هم از زبان خودش برام سخت و زجر اور بود ولي كمك كردن به هیون توي اولویت بود . تمام این دلیل

 عاشقي كسي كه برام مهم بود گوش بدهم . هیوننباعث شد تا من اون شب روي اون نیمكت بشینم و به داستا
روي نیمكت نشسته بود و ساكت بود . ولي بالخره به حرف اومد و گفت: چرا عشق اینقدر پچیده و رمز الود

است؟ مثل یه معما مي مونه كه هیچوقت جوابش رو نمیفهمي. حرفي نزدم . اجازه دادم تا اون به صحبتش
 سكوت كرد .هادامه بده ولي هیون دوبار

 این حركت موهاي لخت و بلندش اطرافش پخش شدن . من هم كنارش نشستم . كیو هیونگ هم كه منتظربا
فرصت بودن روي تخت كناري دراز كشیدن . فقط جونگ مین بود كه تمام مدت طول و عرض اتاق رو طي

 هم كهونگمي كرد با این حركت موهاي لخت و بلندش اطرافش پخش شدن . من هم كنارش نشستم . كیو هی
منتظر فرصت بودن روي تخت كناري دراز كشیدن . فقط جونگ مین بود كه تمام مدت طول و عرض اتاق

رو طي مي كرد و هر از چند گاهي گوشش رو به دیوار مي چسبوند تا مطمئن بشه صداي از اتاق بغلي میاد یا
 توي دلم نبود و نگران سارا بودم .دلنه. حال و روز ش رو درك مي كردم . من هم دسته كمي از اون نداشتم .

جونگ مین ناگهان ایستاد و به سمت در رفت . مي تونستم حركت بعدي اون رو حدس بزنم . براي همین با
سرعت تمام خودم روبه در رسوندم و جلوي در ایستادم . جونگ مین گفت: برو كنار . گفتم : نه . نمي رم .

 فقط از پشت در گوش مي دهم ببینم صدایي میاد یا نه. گفتم : حتيكنمجونگ مین گفت : باور كن كاري نمي 
فكرش هم نكن پات رو از این اتاق بیرون بزاري و بري سراغ اتاق بغلي . یك بار اجازه دادم به روش خودت
عمل كني حاصلش این شد . دیگه اجازه نمي دهم یك اشتباه رو دوبار تكرار كني. جونگ مین گفت : تو اصل

 اون نیستي . گفتم : چرا نگران هستم بیشتر از تو هم به فكر سارا هستم ولي نمي خواهم دوباره بهشگرانن
اسیب بزنم . تو هم در یه صورت از این اتاق بیرون مي ري اون هم این است كه براي همیشه بري وكاري با

 چیه؟ داري میگي سارا روظورتسارا نداشته باشي. جونگ مین با حالتي عصبي به من نگاه كرد و گفت: من
فراموش كنم ؟! گفتم : دقیقا منظورم همین بود . تو همین الن از این اتاق بیرون میري و دیگه هیچوقت هم بر

نمیگردي. جونگ مین با حالتي متعجب و نگران به من نگاه كرد . گفتم : اینجوري به من نگاه نكن . تنها راهي
كه داري همین است . جونگ مین عصباني شد و گفت: من هیچ وقت این كار رو نمي كنم . نه . اصل نمي

تونم كه انجامش بدهم . این موضوع مر بوط به من و سارا است . تو دخالت نكن . چون به تو ربطي نداره. در
حالي كه از فریاد جونگ مین عصباني شده بودم گفتم : چرا به من مربوط میشه . چون به خاطر تو است كه

 دیگه نمي خواهد من رو ببینه .. سوگند بین من و جونگ مین ایستاد و گفت: شما دوتا چتون شده؟ جايسارا
اینكه سعي كنین موضوع رو حل كنین به جون هم افتادین؟ سوگند رو به من كرد و گفت: به جاي اینكه دنبال

. بعد هم رو به جونگ مین كرد ويمقصر بگردي بهتر است یه راهي پیدا كني تا با اون دل سارا رو نرم كن
گفت: تو هم اگر مي خواهي سر و صدا راه بندازي و دنبال كیسه بوكس بگردي تا همه نگراني هات رو سرش

خالي كني بهتر است همین الن بري. جونگ مین گفت: من تا با سارا حرف نزنم و مطمئن نشم حالش خوبه
 رم . سوگند گفت: پس بهتر است ساكت باشي و بزاري تا فكرميجاي نمي رم . من تا اون رو نبینم هیچ جا ن

كنم چطور میشه سارا رو از اون اتاق بیرون كشید . جونگ مین حرفي نزد و دوباره سر پست قلبیش برگشت .
سوگند هم سرجاش برگشت اما این بار چشم از جونگ مین بر نمي داشت . من هم ترجیح دادم موقعیت دفاعي

 همین همونجا پست در نشستم و پاهام رو جمع كردم و سرم روي پاهام گذاشتم و سعي كردمبرايرو ترك نكنم 
0000000000000000تا راهي پیدا كنم تا این ماجرا رو فیصله بدهم . 

 كه سرم رو روي زانوم گذاشته بودم سعي كردم كلماتي رو كه مي خواهم با اون سارا رو اروم كنمهمونطور
توي ذهنم مرتب كنم . اما جز سردر گمي و خستگي تلش من هیچ فایده اي نداشت از كي حرف زدن با سارا

 سوگند نگاه كردم . سوگندهاینقدر سخت شده بود؟دستي روي شونه ام احساس كردم سرم رو بال اوردم و ب
گفت: سعي نكن فكر كني . هر چیزي كه قلبت رو میگه رو بگو . این بهترین راه است . بعد هم با سر به سمت
جونگ مین اشاره كرد و گفت : مثل یه نفر . مطمئنا جونگ مین جواب این صداقت رو میگیره . شاید دیر تر
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 مین رفت كه از اون همه راه رفتن هنوز خسته نشده بود وگولي روشش جواب میده . بعد هم به سمت جون
هنوز سعي داشت كه از اتاق بغلي صدایي بشنوه . سوگند مشغول حرف زدن با جونگ مین شد . نیم ساعت بعد
به زور سوگند جونگ مین به ظاهر موافقت كرد تا به مقرر برگرده و بزاره بقیه هم استراحت كنن در عوض

 به اولین كسي كه بگه جونگ مین باشه . با این قول جونگ مین همراه پسر ها از اتاقسوگندهر خبري كه شد 
بیرون رفت . سوگند به سمت من برگشت . گفت : اگر مي خواهي با سارا حرف بزني بهترین موقعیت است.

تونيبه سوگند نگاه كردم . سو گند گفت : چرا دست دست مي كني؟ مي خواهي جونگ مین برگرده و ن
 ساعت پیش هم همین قول رو داد مطمئن باش تا نیم ساعت دیگه دوباره1حرفهات رو به سارا بگي؟ اون 

اینجاست .برو تا دیر نشده . بعد هم دستش رو پشت سر من گذاشت و من رو به سمت بیرون اتاق هل داد و
گفت: تا زماني كه با سارا حرف نزدي فكر برگشتن به این اتاق رو هم نكن . این حرف رو زد و من رو از

اتاق بیرون انداخت و در رو بست . وسط راهرو ایستاده بودم و و به در اتاق كناري نگاه میكردم . نمیدونستم
سارا در اتاق رو باز میكنه یا نه و اینكه چه عكس العملي خواهد داشت . ولي صبر كردن بیشتر هیچ فایده اي

 ضربه به در اتاق سارا زدم ولي هیچ جوابي نیومد . دوباره در زدم وندنداشت . دلم رو به دریا زدم و چ
منتظر شدم . ولي هیچ فایده اي نداشت . با صداي ارومي گفتم : سارا منم در رو باز كن . ولي باز هم سكوت .

 بزن .رودیگه نگران شده بودم . براي همین با صدایي بلند تر گفتم : در رو باز كن. اگر حرفي داري رو در 
نه اینكه مثل بچه ها داخل اتاق قایم شو اداي قرباني ها رو در بیار. با این حرف من در اتاق به سرعت باز شد
و سارا با چهر اي كه از عصبانیت سرخ شده بود و چشم هایي كه پف كرده بود به من نگاه كرد . خیالم راحت

 ایستاده بود اون رو كنار زدم و وارد اتاق شدم . سارادرشد پس هنوز زنده بود . بدون توجه به سارا كه جلوي 
كنار در ایستاد و اون رو باز نگه داشت و گفت: برو بیرون . گفتم : نه تا قبل از اینكه حرفهاي من رو بشنوي.

سارا گفت: چیزي براي گفتن وجود نداره برو بیرون . گفتم : چرا خیلي چیز ها هست . ولي اگر تو حرفي
 گوش بدي. سارا به سمت من اومد دست من رو كشید و گفت : الن نمي خواهم به چیزي گوشیتونينداري م

بدهم پس برو بیرون . دستم رو از توي دست سارا بیرون كشیدم و گفتم : بچه بازي در نیار . بزار برات
تعریف كنم ماجرا چیه. سار گفت: من بچه ام ؟! اره من بچه ام . اگر بچه نبودم خیلي ساده گول رفتا رتو رو

نمي خوردم . فكر كردم برات مهم هستم همونقدر كه تو برام هم بودي. گفتم : چون برام مهم هستي الن
اینجام . اگر برام مهم نبودي این همه مدت عذاب رو تحمل نمي كردم . سارا گفت : عذاب؟ كدوم عذاب . به تو

 داره وقتي تو از من استفاده كردي تا خودت كنار اونيكه باید خیلي خوش گذشته باشه . میدوني چه حس
بوقلمون هفت رنگت بموني. من شدم پله جنابعالي تا به عشقت برسي . اگر خودت بهم گفته بودي حاضر بودم
هر كاري انجام بدهم ولي نه اینكه ازم سوء استفده بشه. از عصبانیت داشتم منفجر مي شدم . سارا هم مثل من

 از شدت خشم نفس نفس مي زد . در حالي كه اشك توي چشم هام جمع شده بود گفتم : تووعصباني بود 
اینجوري فكر میكني؟ پس خوب گوش كن . من اگر حاضر شدم اونجا بمونم فقط به خاطر تو بود . سارا با نیش

 به سمت ساراتخند گفت: اره . من هم باور كردم . به خاطر من . دیگه اشكم سرازیر شده بود با همون حال
رفتم و شونه ها ش زو توي دستام گرفتم و گفتم : اره . به خاطر تو بود چون فكر میكردم جونگ مین انقدر

دوستت داره كه بتونه خوشبختت كنه . چون فكر كردم شاید جونگ مین هموني باشه كه توي سرنوشت تو است
 حرفهایي كه زدي تمام شده . بهتر بري. گریه امه. سارا دست هاي من رو كنار زد و گفت: دیگه بسه . اگر هم

تبدیل به هق هق شده بود . گفتم : تو فكر كردي اونجا موندن براي من اسون بود . من روزي هزار بار مردم .
تو میگي من از تو استفاده كردم تا به هیون برسم و لي خبر نداري كه هیون عاشق یه نفر دیگه است و از من

 به اون برسه . از من كمك مي خواهد تا كاري كنم كه به عشقش برسه . از من كمك مي خواهداكم مي خواهد ت
تا براي اون دختره حلقه انتخاب كنم . از من سارا . از من . من این روز مرگي رو تحمل كردم فقط به این

خاطر كه یه فرصت به تو بدهم . اصل میدوني وقتي دیشب اونجوري رفتي چه بلیي سر من اومد ؟ تو اصل
میدوني دیشب توي اون اتاق چي به من گذشت؟ من نمي خواستم فرصت خوشبختي رو ازت بگیرم حتي اگر
شانسش یك به هزار باشه. دیگه هق هقه گریه امانم رو بریده بود . سارا هم دسته كمي از من نداشت . گفت:

 وقتي بفهمي كسي كه به تو از همه نزدیكترهپس فكر كردي دیشب به من خوش گذشته . میدوني چه حسي دار
است سرت كله گذاشته . میدوني چه احساسي داشتم وقتي گفتي تو هم از اون ماجرا خبر داشتي و به من

نگفتي. تو نمیتوني بفهمي چون جاي من نبودي. تو فقط به فكر خودت بودي . تو جاي همه تصمیم گرفتي. تو
 موندن دارم . ولي به این بازي ادامه دادي . تو هم دست با اونها توي یهونجامیدونستي من چه حسي نسبت به ا

كاسه است . مي خواستم جواب سارا رو بدهم ولي صداي سوگند باعث شد تا هردو به سمت اون برگردیم .
سوگند با چهره اي سر در گم ایستاده بود و به ما نگاه میكرد . سوگند گفت: شما دونفر دیگه چه چیزي رو از

من مخفي كردین؟ به سوگند نگاه كردم . سوگند كم كم از عصبانیت سرخ شد و گفت: دارم میگم دیگه چه
چیزي هست كه به من نگفتین. سارا گفت: داري راجب چي حرف مي زني؟ سوگند با سرعت باد به سمت اون
اومد روبروش ایستاد گفت: دیگه چي هست كه من ازش خبر ندارم ؟ چقدر احمقم . چطور نفهمیدم خواهرم چه
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احساسي داره. شاید هم نمي خواستم باور كنم كه اون… اما ادامه نداد. سارا به سوگند نگاه میكرد. سوگند
دوباره دادمه داد: از كي شروع شد؟ سارا گفت: تو چي داري میگي؟ سوگند گفت : دارم ارجب سحر و هیون

 از چهره ام پرید و وسط اتاق نشستم . سارا گفت: نميرنگحرف مي زنم . راجب احساسي كه بینشون هست. 
دونم داري راجب چي حرف مي زني. سوگند به من اشاره كرد و گفت: راجب این حقیقت اشكار حرف مي زنم

. چرا به من نگفتي. سارا حرفي نزد . در عوض به من نگاه كرد كه روي زمین نشسته بودم و با چشم هاي
 میكردم . سوگند گفت: تا كي میخواستین قایمش كنین . هردو ساكت بودیم . سوگنداهخیس به اون دونفر نگ

دوباره فریاد زد : تا كي؟ سارا كه از فریاد سوگند عصباني شده بود گفت: تا هروقتي كه لزم باشه . این مسئله
 اون دوتا رابطهینبه تو ربطي نداره كه به خاطرش این همه سر و صدا راه انداختي. اصل چه كسي گفته ب

هست؟ سوگند گفت: خودت گفتي. سارا با تعجب گفت: من ؟!كي؟! سوگند گفت : صداي فریادت همه طبقه رو
پر كرده بود . یه نگاه بیرون بندازي میفهمي نمایشي كه راه انداختي چقدر تماشاچي داره. سارا به بیرون نگاه

 تا به درون اتاق سرك بكشن . سارا با عصبانیت بهشتنكرد چند نفر دور در اتاق جمع شده بودن و سعي دا
سمت در رفت و انچنان در رو بست كه احساس كردم كل طبقه هتل فرو ریخت . سوگند گفت: به جاي اینكه

عصبانیتت رو سر در خالي كني. جواب من رو بده . سارا گفت: یه بار گفتم به تو ربطي نداره . سوگند گفت :
 است . من احمق رو بگو كه این همه مدت فكر میكردم دارم ازش محافظت ميخواهرمچرا ربط داره چون 

كنم . سارا گفت: پس یه نگاه بهش بنداز ببین توي چه وضعیتي است. سوگند گفت : در مقایسه با دیشب حالش
شخیلي هم خوب است . تو بهتر است نگران اون نباشي دیشب كه رفتي تا پاي مرگ پیش رفت ولي تو ول

كردي . برگشتي هتل . سارا به من نگاه كرد كه هوز وسط اتاق نشسته بودم و گفت: ماجراي دیشب فرق داشت
. سوگند گفت: هیچ فرقي نداشت . چون اون فكر میكرد داره به تو كمك میكنه همونطور كه من فكر میكردم

. سارا گفت: منظورت چیهرفتون محافظت مي كنم . شما هم با این راز داري مزخیوندارم ازش در برابر ه
كه ازش محافظت مكین؟ سوگند گفت: یعني تا الن متوجه نشدي؟ یعني نفهمیدي این همه مدت بحث من و

هیون سر چي بود؟البته نباید هم بفهمي . من موندم شما دو نفر چطور مدرك گرفتین . از بس خنگ هستین .
 مواظب نباشم چي؟ شما هر دو تون احمق هستین .گرسارا گفت: مواظب حرف زدنت باش . سوگند گفت: ا

سارا به سمت سوگند رفت تا جوابش رو بده ولي با فریاد من سر جاش ایستاد . در حالي كه دوباره اشكهام
سرازیر شده بود گفتم : تمامش كنین. هر دو ساكت شدن و به سمت من برگشتن . به اون دو نفر نگاه كردم.
گفتم : خسته شدم . از این وضعیت خسته شدم . چرا یه بار من رو نكشین و راحت نمي كنین. سوگند گفت:

حقت هم همین است كه خودم خفه ات كنم . به خاطر این همه خنگ بازي كه در اوردي . ولي هنوزهم نمي
 بانفردوني تو ي چه موقعیتي هستي. سارا گفت : مثل چه موقعیتي ؟ سوگند كه اروم تر شده بود گفت: شما دو

این پنهان كاري هاتون فقط به خودتون ضربه زدین و من رو هم احمق جلوه دادین . سارا گفت: من از این
حرفها چیزي نمي فهمم . سوگند گفت: نباید هم بفهمي . تو علقه جونگ مین رو كه مثل روز روشن بود رو

 مین رو نیار. سوگند گفت: به اون همنگندیدي دیگه توقع داري از این یكي سر در بیاري. سارا گفت: اسم جو
مي رسیم . بهت مي گم چرا از جونگ مین بدت میاد . تو از جونگ مین متنفري چون اون تو رور بهتراز

خودت شناخته و نقاط ضعفت رو میدونه . تو از جونگ مین بدت میاد چون دقیقا مثل خودت است . تو باهاش
 رو كه درون تو به حركت در اورده بگیري براي همین خودتچیزيمبارزه میكني چون نمیتوني جلوي اون 

رو گول مي زني كه ازش متنفري . سارا گفت: تمامش كن . سوگند در حالي كه نیش خند مي زد گفت: چیه ؟
حقیقت تلخ است . تو از دست سحر ناراحت نیستس از دست خودت ناراحتي چون با ابراز علقه جونگ مین

 خوشحالي همه تلش هاي تو رو به باد داد و هرچي كه رشته بودي پنبه شد و نقشه اتاینخوشحال شدي . و 
به هم ریخت . سارا گفت : خفه میشي یا نه؟ سوگند ادامه داد: ولي حداقا سحر یه پله از تو جلوتر است اون

 به جونگ مین كهتومرحله انكار رو رد كرده شما دو نفر با این كارهاتون هم به خودتون ضربه زدین و هم 
مي دوني دوستت داره و هم اون خواهر احمق من كه هنوز نمي دونه هیون چه احساسي نسبت بهش داره. با

این حرف سوگند سرم رو بال ارودم و بهش نگاه كردم . سارا گفت: یعني چي؟ سوگند گفت : یعني كه هیون به
 كه هیون گفت: یه نفر رو دوست داره . سوگندشنیدیمسحر علقه داره . سارا گفت: این محال است . همه ما 

گفت: اره . ولي نگفت چه كسي رو . تمام این مدت من داشتم تلش مي كردم تا هیون رو از سحر دور نگه
دارم ولي هیچ وقت فكر نیمكردم این احساس دو طرفه است . سارا گفت: ولي اون به سحر گفته كه یه نفر دیگه

 به من نگاه كرد و گفت: اون دقیقا به تو چي گفت؟ من هنوز سر درگم بودم . تمامگندرو دوست داره . سو
حرفهایي كه شنیده بودم مثل یك شوك بزرگ بود . شنیدن اون حرفها ارزوي من بود ولي چرا خوشحال نبودم؟

 نمي كنم .تباهزیر لب گفتم : این محال است . تو اشتباه میكني. سوگند روبروي من نشست و گفت: نه. من اش
مطمئنم كه هیون به تو علقه داره . موندم چور نفهمیدي .حال بگو اون به تو چي گفت؟ حرفهاي هیون مثل یه
نوار ضبط شده توي ذهنم پخش مي شد . اولین بار ي كه اون دختر رو دیده بود برخورد خوبي نداشتن … هر

بار كه براش اتاقي مي افتاد اون نگرانش مي شد…. یه اتفاق ساده باعث شد تا دوباره اون رو ببینه…. اصرار
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هاي اون براي اینكه بدونه من چه احساسي دارم …. همه این اتفاقها و حرفها اون مثل یه فیلم از جلوي چشمم
گذشتن . چقدر احمق بودم كه نفهمیده بودم اون چه احساسي داره . در عوض من چي بهشس گفته بودم؟ اینكه
ازش متنفرم . اینكه دیگه نمي خواهم هیچ وقت اون رو ببینم . صداي سوگند من رو به خودم اورد . به سوگند

نگاه كردم كه روبرو ي من روي زمین نشسته بود و دوباره پرسید: هیون به تو چي گفت؟ تو چه جوابي دادي؟
 بهش رو پیدااعترافقلبم دورن سینه ام فریاد زد تو بهش گفتي هروقت كسي رو دوست داشته باشي جرات 

. پس چرا الن اینجا نشستي؟ بلند شو برو دنبالش . بدون اینكه حرفي بزنم یا بیشتر از اون صبر كنم بهیكنيم
سرعت از سر جام بلند شدم و از اتاق بیرون دویدم . صداي سارا و سوگند رو از پشت سرم مي شنیدم ولي

 نبود حتي نباید یك لحظه رو هم از دست مي دادم .سورحرفهاشون واضح نبود . فرصت ایستادن براي اسان
براي همین مستقیم به سمت پله ها رفتم و اون ها رو دوتا یكي میكردم و با سرعت تمام به سمت لبي هتل مي

دویدم . دیگه هیچ چیز برام مهم نبود . فقط باید هیون ر و میدیدم و جوابم سوالم ر و از دهان خودش مي
شنیدم . باید از خودش مي شنیدیم كه چه چیزي رو پشت اون همه حرفهاي معما امیزش پنهان كرده

………………………….. پله ها رو دوتا یكي مي كردم و به سمت پایین مي دویدم به لبي كه رسیدم
بدون توجه به اطرافم به سمت درب خروجي دویدم . ولي اقاي هان جلوي من رو گرفت و گفت: منظور شما

 بلیط اون برنامه قلبي بود چیه؟ با التماس به اقاي هان نگاه كردم و سعي كردم اون رو پشتفتیناز اینكه گ
سرم جا بزارم ولي اقاي هان ول كن نبود . از من سر سخت تر بود . صداي سوگند نظر اقاي هان روبه سمت

 كف دست منرواون جلب كرد . سوگند در حالي كه نفس نفس مي زد خودش رو به من رسوند و چیزي 
گذاشت و رو به اقا هان كرد و گفت : من همه چیز رو براتون توضیح مي دهم. بعد هم با سر به من اشاره كرد

. توي دستم رو نگاه كردم . موبایل سارا بود . سوگند گفت: سارا گفته شماره این تو هست . با قدرداني به
 نفر جلوي من رو گرفت . به جونگ مین نگاه كردمیهسوگند نگاه كردم . و به سمت در ب خروجي رفتم اما 

كه با نگراني به من خیره شده بود . مثل اینكه باز هم حق با سوگند بود این موجود رو نمیشد از اون هتل دور
كرد البته تا زماني كه سارا اونجا بود . جونگ مین با نگراني پرسید: چي شده؟ سارا حالش بد است؟ گفتم :

 است اونكه حالش بد است من هستم . جونگ مین گفت : باهاش حرف زدي؟ پرسیدم : میدونيوبحال سارا خ
هیون كجاست؟ جونگ مین باز هم سوال خودش رو تكرار كرد و گفت: باهاش حرف زدي یا نه؟ سرم رو

 بعدشمتكان دادم و گفتم : حال بگو هیون كجاست؟ جونگ مین جواب من رو نداد و گفت: باید خودم مطمئن ب
هم با سرعت نور به سمت اسانسور رفت. به پشت سرم نگاه كردم سوگند اقاي هان رو كنار زده بود و پشت

سر جونگ مین در حال دویدن بود و اقاي هان پشت سر اون دونفر مي دوید . منظره جالبي بود اگر خودم
 رسه اما من بیشتر از همه اونها عجلهيعجله نداشتم حتما مي موندم تا ببینم اخر این تعقیب و گریز به كجا م

داشتم . دونفر مثل باد از كنار من رد شدن و سعي كردن خودشون رو به اون مسابقه دو سرعت برسونن . كیو
و یونگ سنگ از قافله عقب مونده بودن سعي داشتن با سریعتر دویدن خودشون رو به جونگ مین برسونن .

 ولي فرصتي براي موندن نداشتم . به گوشي توي دستم نگاه كردم وزنممي تونستم اتفاقات بعدي رو حدس ب
گفتم : امیدوارم بتوني درك كني سارا و من رو ببخشي . در حالي كه سعي داشتم بین تماس هاي گرفته شده
گاهشماره هیون رو پیدا كنم . ولي با تمام قدر ت به یه نفر بر خورد كردم . سرم رو بال اوردم و به هیونگ ن
كردم كه بازوش رو نگه داشته بود و گفت: حواست كجاست؟ خیلي وقته دارم صدات مي زنم . بدون اینكه

جواب هیونگ رو بدهم گفتم : میدوني هیون كجاست؟ هیونگ گفت: چیزي شده؟ سرم رو تكان دادم و گفتم : نه
. فقط بگو هیون كجاست. هیونگ گفت: باید خونه باشه . بیا من مي رسونمت. مخالفت كردم و گفتم : نه خودم

مي رم با اون گروه دونده اي كه من دیدم الن اینجا بیشتر بهت احتیاج دارن . با این حرف من هیونگ زیر لب
فحشي نثار جونگ مین كرد و به سرعت وارد هتل شد . همین طور كه به گوشي صفحه موبایل سارا چشم

 پیدا كنم بي هدف توي خیابون مي دویدم . و به مردم تنه مي زدم .رودوخته بودم و سعي داشتم تا شماره هیون 
اسمان حسابي ابر ي بود و معلوم بود ممكنه هر لحظه بارون بیگره . چشمم رو ي یه شماره ثابت موند روي
صفحه یه شماره بود كه روي اون نوشته شده بود : بوقلمون سحر. از این اسم خنده ام گرفت. سارا اینجا هم

 بر دار نبود . شماره رو گرفتم ولي فقط خدا مي دونست كه چه حالي دارم . دستم مي لرزید و ضرباندست
قلبم به هزار رسیده بود . مثل این بود كه یه گله گربه رو توي شكم ول كرده بودن و مداوم خنج مي زدن .

 بیرون بزنه . هیچ كنترلي رويانماحساس مي كردم روده ام به هم پیچ خورده و هر لحظه است كه قلبم از ده
اعضاي بدنم نداشتم . دستهام یخ كرده بود در حالي كه احساس مي ردم سرم از اوج حرارت داره سوت مي

كشه . صداي بوق از اون ور خط شنیده مي شد و بعد از چند لحظه صداي هیون رو شنیدم كه مي گفت: سارا
 نیست . شنیدن صداي هیون براي اینكه من رو از خود بيصرتوي؟! باید باهات حرف بزنم . سحر اصل مق

خود كنه كافي بود چه برسه به اینكه بخواهد از من دفاع كنه . هیون ادامه داد : من مقصر اصلي هستم . من
مجبورش كردم . اون بي گناه است . من نذاشتم حرفي بزنه . همه اینها تقصیر من است . نمیتونستم نفس

 دید هیچ صدایي از سمت مقابل خط شنیده نمیشه با حالت نگراني گفت: سارا صداي من رووقتيبكشم . هیون 
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میشنوي؟ سارا خوبي؟! سارا ؟! الو؟سارا…. تنها كلمه اي كه تونستم به زبان بیارم اسم خودش بود . با صدایي
 سارا صداي من رو شنیدهيكه از ته چاه مي اومد اسمش رو صدا زدم . هیون ساكت شد . حتما از اینكه به جا

بود شوكه شده بود. بعد از چند لحظه سكوت گفت: تویي؟ فكر كردم سارا است. پس با هم حرف زدین . خوبه .
خیالم راحت شد . باشه . مواظب خودت باش . خدا حافظ . نه !! اون نباید الن خداحافظي مي كرد . من خیلي

 از سوال ها رو مي گرفتم . با صدایي كه از هیجان مي لرزیدخیليچیز ها داشتم كه بهش بگم . و باید جواب 
گفتم : باید ببینمت . هیون حرفي نزد. دوباره گفتم : باید باهات حرف بزنم . میام خونه . هیون گفت : من خونه

 ومنیستم . با اصرار گفتم : خیلي مهم است . هیون چند لحظه مكث كرد و گفت: كجایي؟ به اطرافم نگاه كرد
گفتم : پایین خیابان هتل . هیون گفت: همون جا بمون . بعد هم تماس رو قطع كرد . به گوشي توي دستم نگاه

كردم . مي ارزیدم ولي به خاطر سرما نبود . هم زمان چند حس رو تجربه میكردم . هیجان ، ترس، شوق،
نگراني… احساس كردم اتشفشاني كه این همه مدت سعي در كنترلش داشتم درونم فوران كرده و هر لحظه

گدازه هاي بیشتري به بیرون پرتاب مي كنه . اماده یه فرار رو گریز بودم . ضربان قلبم تند شده بود و رنگم
پریده بود و دهانم خشك شده بود. نمي تونستم جلوي تند نفس كشیدنم رو بگیرم . احساس وحشتناكي بود اما در

 داشتم . هنوز روي سكو نشسته بودم و سعي داشتم با محكم نگه داشتنعجیبي هم بود . دلهره ینعین حال شیر
دستهام جلوي لرزش اونها رو بگیرم . ولي تلشم بیهوده بود . با صداي ترمز یه ماشین سرم رو بال اوردم و

 و گفت:دبه روبروم نگاه كردم . من اون ماشین اسپرت سربي رو میشناختم . در ماشین باز شد و یه نفر خم ش
سوار شو . به هیون زل زدم كه هیون گفت: زود باش . در حالي كه سعي مي كردم جلوي لرزیدن پاهام رو

بگیرم از سر جام بلندشدم و سوار ماشین شدم . هیون به من نگاه كرد و گفت: حالت خوبه؟ سعي كردم خودم
 كه بتونیم با هم حرف بزنیم. هیون باجایيرو ارام نشون بدهم براي همین كمربندم رو بستم و گفتم : برو یه 

حالتي نگران به من چشم دوخت و گفت: همه چیز مرتب است؟ همه حالشون خوبه؟ به بیرون نگاه كردم و گفتم
. هیون ادامه ندا و در عوض گاز ماشینیافتي: اگر راه نیفتي ممكنه براي من اتفاق بیافته پس بهتر است راه ب

 به رانندگي كرد . در طي راه حرفي نزد و در عوض هر چند دقیقه یه بار به منوعرو گرفت و با سرعت شر
10نگاه مي كرد كه به بیرون خیره شده بودم و با حالت عجیبي مي لرزیدم و دستهام رو بهم قفل كرده بودم . 
دقیقه بعد هیون روبروي رودخانه هان ایستاد و بدون اینكه صبر كنه گفت: خوب . بگو چي شده. با حالت

عصبي به هیون نگاه كردم . نمي دونستم از كجا باید شروع كنم . هیون گفت: چي شده؟ حالت خوب نیست؟
گفتم : خوبم . هیون گفت: ولي رنگت پریده . داري مي لرزي. سردت است؟ بهتر است برگردیم . سرم رو

 . هیون با كنجكاوي و در عین حالمتكان دادم و گفتم : حتي اگر حالم خوب هم نباشه باید یه چیزي رو بگ
نگراني به من خیره شد. ولي من هنوز ساكت بودم . وقتي دید من هیچ حرفي نمیزنم گفت: اگر گفتنش اینقدر

سخت است بهتر است اصل حرفي نزني. و دستش رو به سمت دكمه استارت برد تا ماشین رو روشن كنه ولي
 . من با عجله پرسیدم : تو واقعا به اون دختر علقه داري؟ هیوننهسوال من باعث شد تا توي همون حالت بمو

ساكت موند . احساس كردم رنگ چهره اون هم تغیر كرد . دوباره گفتم : تو بهش علقه داري؟ هیون گفت:
اگر براي این مي خواستي من رو ببني بهتر است همین الن تمومش كني. گفتم : جواب من رو بده . بهش گفتي

 نسبت بهش داري؟ بدون اینكه به من نگاه كنه گفت: چرا مي خواهي بدوني؟ گفتم : چون برام مهمحسيچه 
 هیون گفت: خودش بهم گفت . خیلي واضحی؟است . هیون گفت: اون از من متنفر است . گفتم : از كجا فهمید

 برده بودم . براي همین گفتم :رهم این حرف رو زد . به یاد حرفهاي خودم افتادم و لحني كه دربرابراون به كا
اون فقط یه احمق است كه نمیدونه چطور باید احساسش رو بیان كنه . هیون با این حرف به سمت من برگشت
و با شك پرسید : منظورت چیه؟ سعي كردم خودم رو ارام جلوه بدهم و جلوي لرزش صدام رو بگیرم و گفتم :
البته تو هم مقصري . اون فكر میكنه تو به یه نفر دیگه علقه داري. براي همین اون حرفها رو زد . هیون به
من خیره شده بود . اب گلوم رو قورت دادم و گفتم : بهش بگو چه احساسي داري. مطمئنم جواب كه میشنوي

نگاهبد نیست . هیون هنوز ساكت بود . سرم رو بال اوردم تا تاثیر حرفهام رو توي چهره هیون ببینم . هیون با 
عجیبي به من خیره شده بود و برق خاصي توي چشم هاش بود . با نگاهي كنجكاوانه سعي داشتم بفهمم توي

ذهن هیون چي مي گذره . اما هیون اجازه این كار رو به من نداد و به سمت من خم شد . خودم رو عقب كشیدم
 به هیون نگاه كردم . هیون گفت: مگهب. هیون كمربند من رو باز كرد و گفت: از ماشین پیاده شو . با تعج

نشنیدي گفتم پیاده شو. گفتم : چرا؟ هیون گفت: مگه نگفتي باید بهش بگم چه احساسي دارم سرم رو به نشانه
تایید تكان دادم . هیون گفت: خوب پیاده شو . باید برم و همه چیز رو بهش بگم . سر در نمي اوردم . با تعجب

 گفت : به كسي كه كلید سرنوشت من دستش است. از ماشین پیاده شو مي گم هیونگنگفتم : به چه كسي؟ هیو
بیاد دنبالت .فقط عجله كن . باید ببینمش قبل از اینكه بره . وقتي دید من از سر جام تكان نمي خورم از ماشین

پیاده شد و دست من رو كشید و از ماشین پیاده كرد و خودش به سرعت سوار ماشین شد و از اونجا رفت . من
هنوز سر جام ایستاده بودم و به مسیري نگاه مي كردم كه هیون رفته بود . باورم نمي شد . هنوز بهت زده

بودم . توانایي این رو نداشتم كه از جام تكان بخورم . فقط ایستاده بودم . هیون من رو تنها گذاشته بود؟!اون
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رفته بود؟ اون زماني كه من فكر مي كردم اون كسي كه هیون بهش علقه داره من هستم . اون من رو تنها
گذاشته بود و رفته بود تا به كسي كه دوستش دشت اعتراف كنه . پس همه حرف هاي من درست بود . سوگند

اشتباه كرده بود . لعنت به من .چرا حرفهاي اونها رو باور كردم ؟ چرا دوباره امیدوار شدم؟ من كه با درد
 بودم . چرا دوباره…. ولي نتونستم ادامه بدهم . این بار روح من بود كه در هم شكسته بود .ومدهخودم كنار ا

نمي دونستم چكار مي كردم یا اینكه كجا دارم میرم .مثل عروسك كوكي شده بودم كه كوك شده بود و بدون
 و به من تنه مي زدن .ناینكه بخواهد به سمت جلو حركت مي كنه . مردم مثل اشباح از كنار من رد مي شد

اما من هنوز هم به راه خودم ادامه مي دادم. صداي ترمز شدید رو شنیدم و لستیك هایي كه روي اسفالت
خیابون كشیده مي شد بعد از اون یه حركت شدید و همه جا تاریك شد صداي ترمز شدید رو شنیدم و لستیك

 یه حركت شدید و همه جا تاریك شد یك نفر محكم مناونهایي كه روي اسفالت خیابون كشیده مي شد بعد از 
رو به سمت خودش كشید و محكم نگه داشته بود . تاریكي اطراف به خاطر این بود كه اون من رو محكم به

سینه اش چسبونده بود . صداي اعتراض راننده رو شنیدم و بعد ازاون حركت دوباره ماشین. برام مهم نبود چه
 یا اصل قرار بود چه اتفاقي بي افته . بدون اینكه به ناجي ام نگاه كنم خودم رو از تويدادهكسي من رو نجات 

اغوشش بیرون كشیدم و به راهم ادامه دادم ولي اون ول كن نبود . دوباره دست من رو محكم كشید و روبروي
خودش نگه داشت و شانه هاي من رو با قدرت تمام تكان داد . سرم رو بال اوردم تا به چهره اون نگاه كنم .

 خیره شده ام كه از زیرسایه كله بیسبالي كه سرش بود به من نگاه میكرد . هیون در حالي كهیمن به چشم های
قطرات اب از كنار كلهش مي چكید با خشم به من خیره شده بود. باور نمیكردم . اون هیون نبود . مثل ادم

 نداشت . هیون شون هاي من رو تكان داد و گفت: دیونه شدي؟حركاتشمستي شده بودم كه هیچ كنترلي روي 
ولي من فقط به اون نگاه كردم . هیون گفت: جواب بده . مي خواستي بمیري؟ اره مي خواستم بمیرم . اگر مي
شد خیلي خوب بود اینجوري شاید توي ذهن تو یه جایي داشتم. این جواب از توي ذهنم گذشت ولي توان بیانش
رو نداشتم . هیون با عصبانیت بیشتري به من نگاه كرد و شونه هام رو رها كرد. ولي این حركت اشتباه بود .

چون من دوباره مسیرم كه به خیابون منتهي مي شد برگشتم بوق ماشین رو شنیدم و چشم هام رو بستم و همون
 . ماشین در چند سانتي متري منتمجا ایستادم . نمي خواستم بمیرم . ولي توانایي فكر كردن رو هم نداش

ایستاد . چشم هام رو باز كردم و به راننده نگاه كردم كه از پشت برف پاكن شیشه جلو كه سعي داشت قطرات
بارون رو پاك كنه براي من خط و نشان مي كشید . دستي محكم من رو به سمت پیاده رو كشید و چند ثانیه بعد

 پیچید.احساس سوزش زیادي روي گونم داشتم . قدرت ضربه سیلياصداي سیلي محكمي بود كه توي هو
باعث شد تا به خودم بیام و به هیون نگاه كنم . هیون از شدت عصبانیت در شرف گریه كردن بود و با خشم
گفت: احمق دیونه. فكر كردي مردن اسان است؟ به چي فكر میكردي ؟ جواب من رو بده. ساكت بودم و به

 خیالي نبود . خواب هم نبود .یون بارون با خشم به من خیره شده بود نگاه میكردم . اون هرگبارهیوني كه زیر 
اون خود هیون بود . هیون شونه هاي من رو محكم نگه داشت و با قدرت تمام تكان داد و گفت: جواب من رو
بده. به چي فكر كردي كه اینجوري وسط خیابان ایستادي؟ دیگه بیشتر از این نمي تونستم دوام بیارم . اشكهام
سرازیر شد و بدون اینكه به اطرافم و یا كاري كه مي كنم فكر كنم خودم رو به اغوش هیون انداختم و شروع
كردم به گریه كردن . گوشه بلوز هیون رو محكم توي چنگم گرفته بودم و گریه مي كردم و سرم رو بین دوتا

 داشته بود قایم كردم و اجازه دادم تا قلبم با گریه كردن ارومهدستي كه هنوز شونه هاي من رو محكم نگ
بیگره . مي ترسیدم تمام اینها خواب باشه و چند لحظه بعد از خواب بپرم و هیون دیگه اونجا نباشه براي همین
بلوز هیون رو محكم تر توي دستم نگه داشتم و سرم رو بیشتر بین دستها قایم كردم. چند دقیقه بعد فشار دستي
رو روي شونه ام احساس كردم و نوازش دستي كه روي موهاي خیسم كشیده مي شد و نفس هاي گرمي كه به

گونه ام برخورد مي كرد . هیون اروم موهاي من رو نوازش مي كرد و گفت: معذرت مي خواهم . ولي
 گفت: اروم باش . همهمنتونستم جلوي خودم رو بگیرم . هیون همونطور كه من رو نگه داشته بود كنار گوش

دارن نگاه مي كنن. سرم رو بال اوردم و به چشم هاي هیون نگاه كردم . هیون در حالي كه سعي داشت لبخند
بزنه گفت: خیلي پر سر و صدایي فكر كنم همه الن از ترس سكته كردن . تازه به خودم اومدم و فهمیدم چكار

 كشیدم و سرم رو پایین انداختم ولي دیگه خیلي دیر شده بودونكردم . به سرعت خودم رو از اغوش هیون بیر
. هیون بدون اینكه تامل كنه دست من رو گرفت و در حالي كه مي دوید پشت سر خودش مي كشید . ….

 قطرات بارون رو روي صورتم احساس مي كردم . هیون چند لحظه بعد روبروي ماشین ایستاد وبرخورد
بدون اینكه از من اجازه بگیره در ماشین رو باز كرد و من رو به داخل هل داد و خودش هم به سرعت سوار

 بهش نگاه میكردم . ازيماشین شد و اون رو روشن كرد و راه افتاد . ساكت و هیچ حرفي نمي زد . زیر چشم
چهره اش نمي شد بخوني چي توي سرش است. حال كم كم احساس سرما هم میكردم . قطرات اب از پایین

موهام مي چكید و لباسم خیس شده بود و به تنم چسبیده بود . هیون هم دسته كمي از من نداشت اون هم خیس
 ارومي از روي موهاش چكید و از كنار گونه اش پایینبهاب بود . به چهر هیون نگاه كردم و به قطره ابي كه 

اومد . هیون به سمت من برگشت و به من نگاه كرد . اینقدر این اتافق سریع افتاد كه هل شدم و نگاهم رو
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دزدیدم و به بیرون خیره شده ام . هنوز به خاطر اتفاقي كه چند لحظه قبل افتاده بود هیجان زده بودم . هیون
ماشین رو نگه داشت و گفت: كامل خیس شدي ولي باید یك بار دیگه هم تحمل كني . بعد هم به سرعت از

ماشین پیداه شد و به سمت درب ماشین اومد و اون رو باز كرد و گفت: زود باش وگرنه سرما مي خوري. اما
 پس بهتره عجلهیهمن هنوز سر جام نشسته بودم . هیون دست من رو كشید و گفت: تو سابقه مریض شدنت عال

كني . با كشیده شدن دستم از ماشین پیاده شدم و به اطارفم نگاه كردم . دوباره برگشته بودم . من همین صبح با
سختي از این خونه رفته بودم . هیچ وقت فكر نمي كردم بتونم باز هم این خونه روببینم اما در زماني كمتر از

 بودم اون هم با هیون . این بار بر خلف خیال من چرخبرگشتهاون چیزي كه فكر میكردم به اون خونه 
سرنوشت به نفع من چرخیده بود . هیون در حالي كه با یك دستش من رو دنبال سر خودش مي كشید و با دست
دیگه اش جلوي صورتش رو گرفته بود تا از برخورد قطرات بارون با چشمش جلوگیري كنه وارد خونه شد .

 اصلي برد و گفت: همین جا بمون الن برمي گردم . بعد هم به سمت راهرو رفت . منسالنمن رو به سمت 
این سالن رو خیلي خوب مي شناختم ازش كلي خاطره داشتم. همین امروز صبح با اینجا خداحافظي كرده

 . خواهشبشمبودم . یعني باز هم دارم خواب مي بینم؟ اگر این یه خواب هم باشه دلم نمي خواهد ازش بیدار 
مي كنم بزار همینجوري بخوابم. هیون با سرعت به سالن برگشت و چیزي رو توي دست من گذاشت و گفت:
برو لباست رو عوض كن وگرنه جدي جدي مریض میشي و اونوقت كه دوستت یه دلیل خوب براي اینكه به

 بود . هیون گفت: نگران نباشهحساب من برسه داره . به هیون نگاه كردم و به لباس هایي كه دست من داد
تمیز است همه اش نو است . من تا الن ازش استفاده نكردم . وقتي دید من هنوز با شك اونجا ایستادم . دستش
رو پشت سر من گذاشت و به سمت اتاقش هل داد و گفت: امروز مثل ماشین قارضه اي مي موني كه باطریش

 كني. بعد هم من رو توي اتاق هل داد و گفت : زود باش لباست روارخوابیده . تمام مدت باید هلت بدن تا ك
عوض كن و بعد در حالي كه لبخند مي زد گفت: یه مثل كره اي هست كه میگه زني رو كه دوست داري و مي

خواي باهاش باشي زیر بارون نگه دار . فكر كنم الن بدونم چرا این حرف رو گفتن . بعد هم از اتاق بیرون
 در رو پشت سرش بست . من به لباس هاي توي دستم نگاهي انداختامو و بعدش به خودم نگاه كردم .ورفت 

تمام لباس هام خیس شده بود و به تنم چسبیده بود . پس منظور هیون این بود كه… لعنت به تو هیون . رفتم و
پشت در ایستادم و گوش دادم هیچ صدایي از بیرون نمي اومد . به سرعت لباس هام رو عوض كردم و از اتاق

بیرون اومدم . هیون توي سالن نشسته بود و یه حوله روي سرش انداخته بود . تا چشمش به من افتاد كه با یه
دستم شلوارم رو نگه داشته بودم تا از پام نیفته و بلوز تنم كه انقدر برام گشاد بود كه سارا و سوگند هم توش جا

 از سر جاش بلند شد و بهیره . در حالي كه سعي داشت جلوي خندیدنش رو بگدمي شدن از خنده روده بر ش
سمت اتاقش رفت و بعد از چند دقیقه با یه كمر بند برگشت و اون رو دست من داد و بلند خندید و با دلخوري

 عدمالكمربند رو از دست هیون كشیدم و به سمت اتاق برگشتم . بعد از اینكه از محكم شدن شلوارم و احتم
 شدهی برفیاکلسقوطش مطمئن شدم توي اینه به خودم نگاه كردم . هیون حق داشت كه به من بخنده . شبیه ه

بودم و دسته كمي از بي خانمانها نداشتم . استین هاي بلوزي كه تنم بود رو بال زدم و پاچه هاي شلوارم رو هم
 یه سبیل و عصا كم داشتم . شونه هام رو بال انداختم ازطتا كردم. با با دیدن خودم یاد چارلي چاپلین افتادم فق

اتاق بیرون اومدم و به سمت سالن رفتم و لي كسي توي سالن نبود . یعني هیون كجا رفته بود؟ خیلي طول
نكشید تا جواب سوالم رو پیدا كنم . هیون با دو تا لیوان كه ازش بخار بلند مي شد برگشت و در حالي كه هنوز

 زد گفت: خیلي با مزه شدي . بیا این رو بخور كمك میكنه تا گرم بشي . با این حرف بدون اینكهميلبخند 
منتظر من بمونه روي مبل نشست وقتي دید هنوز ایستادم گفت: نكنه دوباره باطریت خوابیده؟ با این حرف به

 لیوان قهوه اي كه روي میزبهسمت مقابل هیون رفتم و روي اون یكي مبل نشستم اما هنوز سرم پایین بود و 
بود از ش بخار بلند مي شد نگاه كردم . هیون از سر جاش بلندش و به سمت من اومد و حوله اي رو كه روي
موهاش بود روي سر من گذاشت و گفت: مو هات رو خشك كن . ببین این لباس هم خیس شد . به هیون نگاه
كردم . هیون خندید و گفت مثل اینكه فایده اي نداره این كار هم خودم باید انجام بدهم . بعد هم تند تند مشغول

خشك كردن موهاي من شدت حركت سریع هیون دردم گرفت و گفتم : خودم انجامش مي دهم . دردم گرفت .
هیون به من نگاه كرد و گفت: پس بالخره دختر كوچولو تصمیم گرفته به حرف بزرگترش گوش بده . با اخم

 كردم و گفتم : بچه كوچولو خودتي . هیون خنید و دستش رو به سمت صورتم برد تا لپم رو بكشههبه هیون نگا
اما وسط راه دست ازخندیدن برداشت و به صورت من خیره شد . با شك به هیون نگاه كردم و گفتم : چیزي

 درد گرفت؟ بایليروي صورتم است؟! هیون با چشم هایي كه غم توش موج مي زد به من نگاه كرد و گفت: خ
تعجب به هیون نگاه كردم . هیون ادامه داد : خیلي ترسیدم . اولین باري بود كه اینقدر ترسیده بودم . از حرف

 راجب چي حرف مي زني؟ هیون دستش رو نزدیك تر اورد رويیهاي هیون سر در نمي ارودم و گفتم : دار
گونه من گذاشت . از تماس دست هیون با صورتم احساس درد كردم و صورتم رو كنار كشیدم . دستم روي

گونه ام گذاشتم . چرا اینقدر درد داشت؟ هیون از سر جاش بلندش و به سمت اتاقش رفت و چند لحظه بعد با یه
پماد برگشت و كنار من نشست و اون پماد رو اروم روي گونه من مالید . از تماس دست هیون با گونه ام
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احساس درد مي كردم ولي از اون بدتر احساس شرمي بود كه داشت من رو از پا در مي اورد . صورتم رو

كنار كشیدم و گفتم : خودم انجامش مي دهم . هیون گفت: از دست من ناراحتي؟ گفتم : حقم بود . كار اشتباهي
مي دستش نگه داشت . ضربان قلبم رو احساس نیانجام دادم . هیون حرفي نزد اما دست من رو محكم تو

كردم . شاید اصل از حركت ایستاده بود به هیون نگاه كردم اون لحظه نمي شد بفهمي چي باعث شده اینجوري
بخنده ولي با خنده اون من هم خندیدم . هیون در حال یكه مي خندید گفت: چرا این سمت صورتترو پماد زدي

اون سمت اسیب دیده بود . البته با این قرمز شدن تو دقیقا نمیشه فهمید كدوم سمت صورتت اسیب دیده. اي
واي! حق با هیون بود . من اینقدر هول كرده بودم كه گونه مخالفم رو پماد زده بودم . از خجالت داشتم اب مي

 دستهاي گرم و محكم هیون بود . هیون در حالي كهیشدم . سرم رو پایین انداختم و به دستم نگاه كردم كه تو
 ؟ پس من باید یه كاري كنم كه دیگه خجالت نكشي .ی هنوز هم خجالت مي كشسهنوز مي خندید گفت: پ

صورتش رو به صورتم نزدیك كرد گفت: باید چي كار كنم ؟ خودم رو عقب كشیدم اما هیون باز هم نزدیك تر
اومد جوري كه گرماي نفس هاش رو روي صورتم احساس مي كردم . برقي عجیب توي چشم هاش بود . هیچ

 نمي كردم یه عطسه باعث بشه اینقدر خوشحال بشم . در واقع من استاد خراب كردن لحظه هاي نابكروقت ف
بودم . یك بار سكسكه و حال هم عطسه . هیون در حالي كه مي خندید گفت: حدس من درست بود . سرما

 و لیوانكشیدمخوردي. بعد هم به سرعت از سر جاش بلند شد و به سمت اتاقش رفت . من هم نفس راحتي 
قهوه روي میز رو برداشتم . اینجوري مي تونستم به بهانه قهوه خوردن خودم رو از اون دور نگه دارم . هیون

با یه پتو توي دستش برگشت و اون رو دور من انداخت و گفت: با اون همه توي بارون موندن عجیب نیست
اگر مریض بشي. لیوان قهوه رو دو دستي نگه داشتم تا هم گرماي اون رو احساس كنم هم اینكه از اینكه هیون

دوباره دستم ر و بگیره جلوگیري كنم . هیون به مبل تكیه داد و به من خیره شد . من هم خودم رو عقب تر
كشیدم و از اون فاصله گرفتم . هیون در حالي كه لبخند مي زد گفت: پس تو فكر میكني باید بهش بگم. با این

 گلوم پرید و سرفه كردم هیون در حالي كه مي خندید گفت: شاید هم نگم . فكر كنم بهترتویحرف هیون قهوه 
باشه اول اون پیش قدم بشه . اخه یه بار گفت اگر عاشق بشه اول اون حرف مي زنه . بزار ببینم این كار رو

انجام میده یا نه. با اخم به هیون نگاه كردم و زیر لب چند تا فحش نثارش كردم و گفتم : همیشه اقایون پیش قدم
میشن. هیون گفت: ولي این بار فرق میكنه . اون گفته از من متنفر است حال هم اول اون باید اعتراف كنه . با

اخم گفتم : ولي تقصیرتو هم بود جوري حرف زدي كه اون بیچاره فكر كرد پاي كس دیگه اي هم در میان
 رو واضح گفتم . ولي اون بود كه نفهمید . با عصبانیت گفتم : نكنهورماست . هیون گفت: نه . اصل . من منظ

تو هم میگي من خنگم؟! هیون گفت: من؟! به تو؟! این موضوع به تو چه ربطي داره ؟ من كه راجب تو حرف
نیمزنم . ولي خیلي ساده است درواقع اگر بخواهیم بگیم یه كم خنگ است . از سر جام بلند شدم و گفتم : مي
خواهم برگردم . هیون گفت : چرا ؟ ناراحت شدي؟ من كه نمي فهمم تو چرا باید ناراحت بشي؟! ضمنا الن
هوا باروني است بهتر است صبر كني تا بارون بند بیاد . با اخم گفتم : لزم نیست . من مي خواهم برگردم .

 باشه خنگ نیست. اما خیلي بایشي؟هیون از سر جاش بلند شد و به من نگاه كرد و گفت: چرا تو ناراحت م
مزه است . با اخم به هیون نگاه كردم . هیون در حالي كه مي خندید گفت: بازي كردن باهاش خیلي جالب است
اصل حوصله ات سر نمیره . چي؟!!! منظور هیون از این حرف چي بود؟یعني چي وقتي باهاش بازي مي كنه

 همه مدت داشت بازي مي كرد؟ حسابي سر در گم شده بودمینحوصله اش سر نمیره و جالب است؟یعني ا
یعني چي درست بود؟ اون داشت بازي مي كرد یا احساسش واقعي بود؟ هیون گفت: چرا هنوز ایستادي نمي
خواهي بشیني؟ وقتي دید هنوز ایستادم . دارم فكر مي كنم گفت: باز هم این چهره؟! دوباره داري به چي فكر

 چهره رو میگیري بعدش یه طوفان درست و حسابي راه مي افته . هنوز نمي تونستم سراین هر وقت یكني؟م
در بیارم كدوم این حرفها درست بود ؟ بازي كردن یا … اینجوري نمیشه باید سر در بیارم . این حرف رو به

 هتل. هیون بامخودم زدم و رو به هیون كردم و گفتم : خوبه . پس باهاش سر گرم باش ولي من باید برگرد
تعجب پرسید: با چه كسي سرگرم باشم؟! گفتم : با هموني كه بازي كردن باهاش جالب است ولي من باید

برگردم هتل. هیون نگاهي به سر تا پاي من انداخت و گفت: با این سروضع ؟ با این لباس ها؟ نگاهي به لباس
 رو ازت امانت مي گیرم . هیون گفت : باشه ولينهاهاي كه تنم بود انداختم و گفتم : اگر عیبي نداره من ای

لباس هاي خودت هم یادت نره فكر كنم توي اتاق من جا گذاشتي. من هم به كیو زنگ مي زنم میگم بیاد
دنبالت . اخه باید برم جایي. با تعجب گفتم : كجا ؟ ! هیون گفت : من هنوز اعتراف نكردم باید برم بهش بگم

 كه !!!!!!این هیون چي توي سرش مي گذره.بالخر ه من رو دوست داره یا اینكه فقطاچه حسي دارم . واقع
داشت بازي میكرد؟ شاید هم واقعا پاي یه دختر دیگه وسط است؟ هیون به من نگاه كرد و گفت: نمي خواهي

لباس هات رو برداري؟ با اخم به هیون نگاه كردم و گفتم : چرا . الن مي رم فقط به كیو بگو خیلي زود
خودش رو بروسونه . به سرعت به سمت اتاق هیون رفتم و لباس هام رو برداشتم و به سالن برگشتم . هیون با

دیدن من گوشي رو قطع كرد و گفت: كیو گفت میاد ولي یه كم طول مي كشه . گفتم : عیبي ندراه من بیرون
 داد و گفت: هر جور كه راحتي . بعد همتكیهمنتظرش مي مونم . هیون شونه هاش رو بال انداخت و به مبل 

150



                                     )2و 1با من مهربون باش  (   
======================================================================

لیوان قهوه روي میز رو برداشت و سر كشید . دیگه بیشتر از اون معطل نكردم و به سمت در خروجي رفتم و
كنار در ایستادم . حسابي حرصم گرفته بود. اسمان هم هنوز مي براید و تصمصیم نداشت دست از گریه كردن
برداره . مثل اینكه اون هم حال و روز من رو فهمیده و با من هم دردي مي كرد . با دلخوري كنار در خروجي
ایستادم و به بیرون نگاه كردم . به این فكر میكردم كه شاید سوگند اشتباه كرده و از اول هم هیون نسبت به من

 نمي خورد . ازهوههیچ احساسي نداشته . اگر هیون به من علقه داشت الن با خیال راحت لم نداده بود و ق
 كه كرده بودم و حرفهایي كه باور كرده بودم گریه ام گرفت چقدر امیدوار بودم .از فكر اون همهییفكرها

خیال اشك توي چشم هام جمع شد سرم رو پایین انداختم و سعي كردم با گاز گرفتن لبهام از فرو ریختن اشك
 . مي خواستم به سالن برگردم اما با یاد اوري حركت؟؟؟هام جلو گیري كنم . چرا كیو اینقدر دیر كرده بود

هیون پشیمون شدم . سعي كردم با چند تا در جا زدن خودم رو گرم كنم . ولي فایده اي نداشت . و باعث شد تا
 دقیقه دیگه هم گذشت . توي این نمي ساعت هیون حتي5خسته تر و نا امید تر از قبل سر جام به ایستم . 

 بود بیاد ببینه من زنده ام یا نه . واقعا خیلي بي رحمي هیون . حال كه مي دوني من چه احساسيهزحمت نكشید
دارم داري ازم انتقام میگري؟ اخه چرا؟ دوباره اشك توي چشم هام جمع شد دیگه گاز گرفتن لبم هم فایده اي

 و خودم رو جمع تر كردم تا جلويدمنداشت. سرم رو پایین انداختم و به در تكیه دادم . بیني ام رو بال كشی
سرد تر شدن بدنم رو بگیرم . پس این كیو كجا مونده بود؟ چرا اینقدر دیر كرده بود؟ نكنه اتفاقي توي هتل افتاده
باشه ؟ با این فكر بدون توجه به بارون بیرون به سمت در خروجي رفتم اما بین راه چیزي پارچه اي تمام بدنم

 العمل رو از من گرفت. مثل پروانه اي شده بودم كه توي پیله خودش گیر افتاده .عكسرو فرا گرفت و قدر 
ترسیدم و سعي كردم خودم رو خلص كنم اما دوتا دست قدرتمند من رو محكم تر نگه داشت و پتوي توي

 اینه اصل نیازي بی؟دستش رو محكم تر دور من پیچید . گفت: چقدر ول مي خوري نمي توني اروم به ایست
درخواست نبود صداي هیون براي میخكوب كردن من كافي بود . هیون من رو محكم تر نگه داشت و گفت:

فكر كردم زود برمیگردي داخل ولي مثل اینكه اشتباه كردام . به خودم اومدم و با یه حركت دیگه خودم رو از
 كرد و گفت: واقعا كه لجبازي. بیا اینجاهتله پتوي هیون ازاد كردم و گفتم : براي چي اومدي؟ هیون به من نگا

تا واقعا مریض نشدي. بعد هم بدون اینكه منتظر جوابي از من باشه پتو رو محكم دور من پیچید و من رو به
خودش چسبوند و گفت : جاي اینكه این همه زور بزني تا از دست من خلص شي چند دقیقه اروم بمون . فكر

كنم با اون همه در جایي كه زدي ركورد دوي ماراتون رو شكسته باشي. در حالي كه هنوز سعي مي كردم
خودم رو از دست هیون خلص كنم گفتم : پس داشتي نگاه میكردي؟ هیون گفت : اینقدر تلش نكن از دست

 .رسیدهمن در بري. مجبورم نكن ببندمت . من هم گفتم : ولم كن. باید برم . حتما اتفاقي افتاده كه كیو تا الن ن
هیون در حالي كه هنوز تقل مي كرد تا من رو نگه داره گفت: نه هیچ اتفاقي نیفتاده . من بهش گفتم نیاد . با این
حرف هیون ایستادم و گفتم : چرا؟ چرا این حرف رو بهش زدي؟ هیون نفسي تازه كرد و گفت: اینجوري بهتر

 و گفتم : جواب من رو بده . هیون گفت: چون دلیليردمشد . حال بیا اینجا . خودم رو از دست هیون خلص ك
 رو بیگره . گفتم : پس من چي؟ینداشت كه بیاد . حضورش اونجا مفید تر بود . لاقل مي تونست جلوي جونگ

چطوري برگردم هتل؟ هیون گفت : اگر قرار باشه برگردي خودم مي رسونمت . حال ابیا اینجا . دوباره خودم
رو از دست هیون خلص كردم و با دلخوري روبروش ایستادم و گفتم : منظورت از این كار ها چیه ؟ هیون

به من نگاه كرد و گفت : یعني تو نمي دوني؟ با اخم گفتم : من چه چیزي رو باید بدونم ؟ هیون گفت : اینكه
 بازي جنابعالي تمام شده ميماچرا من الن اینجا ایستادم . با اخم ادامه دادم : نه . نمي دونم . حال هم اگر مع

خواهم برگردم هتل . هیون گفت: فكر میكردم خنگ باشي ولي نه تا این حد . منظور من خیلي واضح است .
گفتم : من از این حرف ها تو چیزي نمي فهمم . هیون گفت : پس باید یه كاري كنم تا بفهمي. بعد هم مستقیم به

سمت من اومد و من رو محكم در اغوشش گرفت و گفت : حال چي؟ هنوز هم نمي فهمي؟ نفسم بند اومده بود و
سر جام خشكم زده بود . هیون گفت : شاید باید یه كار دیگه بكنم تا بهتر بفهمي . بعد هم من رو از اغوشش

بیرون كشید شونه هاي من رو نگه داشت و من رو روبروي خودش قرار داد اما با دیدن چهره من نگران شد
: حالت خوبه؟ رنگت پریده. من فقط به روبرو خیره شده بودم . هیون چند بار شونه من رو اروم تكانفتو گ

داد . به چهره هیون نگاه كردم . هیون گفت: خوب مثل اینكه منظور من رو فهمیدي پس نیاز نیست حركت
بعدي رو انجام بدهم. فكر كرنم با همین یه حركت هم حسابي شوكه شده باشي. اب گلوم رو قورت دادم اما

دهانم خشك شده بود . هیون در حالي كه مي خندید به من نگاه كرد و گفت: فكركنم به زمان نیاز داشته باشي تا
بتوني به زبان بیاري. بعد هم دول شد و پتویي رو كه روي زمین افتاده بود رو برداشت و دور شونه هاي من

انداخت و گفت: بهتر برگردي توي سالن چون من به این راحتي نمي زارم ا اینجا بري. حداقل نه با این
وضعیتي كه الن توش هستي. بعد هم دست من رو كشید و دست دیگه اش رو به بهانه محكم نگه داشتن پتو

دور شونه من انداخت و من رو محكم تر به خودش چسبوند . نمیدونستم چه حالي دارم. دارم خواب مي بینم یا
بیدارم . روي ابر ها سیر مي كردم . پس سوگند حق داشت . حسي كه به هیون داشتم دو طرفه بود . چرا زود

تر متوجه نشده بودم ؟ هیون من رو روي مبل نشوند و گفت: پاهات رو هم زیر پتو جمع كن . اینجوري زودتر
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 روز د به سمترفگرم میشي. من مي رم یه چیز گرم بیارم بخوري تو قهوه ات رو هم نخورید. این ح
اشپزخونه رفت . زیر چشمي مسیر رفتن هیون رو دنبل مي كردم . هنوز زمان نیاز داشتم تا باور كنم خواب

نیستم براي همین از زیر پتو یه نیشكون از خودم گرفتم . درد شیریني كه توي پام پیچید به من فهموند كه
 تر دور خودم پیچیدم . پس هیون هم به من علقه داشت .مخواب نیستم كامل بیدارم . لبخند زدم و پتو رو محك

از این فكر احساس شرم كردم و سرم پایین انداختم . گونه هام حسابي سرخ شده بود و سیستم عصبیم فعال شده
بود و رفتار ها و حرفهاي قبلي هیون رو بررسي میكرد . حق با سوگند و هیون بود من كامل خنگ بودم .

 سیگنال هایي رو كه هیون فرستاده بود نگرفته بودم ؟ اما هیون هم كم من رو گمراه نكرده بودهچطور اون هم
. هیون به سالن برگشت و لیوان شیر رو روي میز گذاشت. كنار من نشست و گفت: این رو بخور . هم گرمت
میكنه . هم فكر كنم اثار اون شوك قبلي رو از بین ببره. به هیون نگاه كردم . كه بازي كردن با من برات جالب

است اره ؟ خوب پس بیا بازي كنیم . حال نوبت من كه ببینم تو چه حریف بازي هستي. ولي باید یه جوري
 پتو رو محكم تر دور خودمینبازي میكردم كه نفهمه . فعل بهتر است رفتار قلبي رو پیش بگیرم . براي هم

 پایین انداختم اما زیر چشمي حركات هیون رو زیر نظر داشتم . بهوپیچیدم و از هیون فاصله گرفتم . و سرم ر
نظر خوشحال نمي رسید و معذب بود . با صداي ارومي گفتم : بگو كیو بیاد من باید برگردم . هیون به من نگاه
كرد و گفت :چرا؟ با همون لحن ادامه دادم : فقط بگو بیاد . هیون خودش رو به من نزدیكتر ولي من خودم رو

جمع و جور تر كردم و باز هم از هیون فاصله گرفتم . هیون همون جا نشست و دیگه نزدیكتر نشد و گفت:
 مي ترسي اینجا با من بموني؟ این طعمه خوبي بود براي همین پتو رو محكم تر دور خودمیدي؟ازمن ترس

 كه به خواهد به تو اسیبستمپیچیدم . هیون گفت: پس ترسیدي. ولي من كاري باهات ندرام . من ادامي نی
بزنه . من فقط مي خواستم حسي… اما ادامه نداد و ساكت شد . زیر چشمي هنوز هیون رو مي پاییدم . یعني

خیلي تند رفته بودم ؟ هیون بعد از چند دقیقه سكوت گفت: باشه خودم مي رسونمت . 
 به من خیلي تند رفته بودم . باید یه كاري میكردم تا هیون رو به بازي برگردونم هیون بعد از چند دقیقهلعنت

سكوت گفت: باشه خودم مي رسونمت . لعنت به من خیلي تند رفته بودم . باید یه كاري میكردم تا هیون رو به
 به هیون بفهمونم كه دارم بازيتونستمبازي برگردونم . ولي چطوري؟ فكري از ذهنم گذشت اینجوري مي 

میكنم ولي با این حرف لو مي رفتم . به هیون نگاه كردم كه چهره دلخوري به خودش گرفته بود و نمي شد با
صد من عسل هم خوردش . معلوم بود حسالبي ناراحت است . هرچند حرف نمي زد ولي نیازي به گفتن نبود .

 وقتي كه به هیون گفته بودم باید اعتراف كنه بازي رو باخته بودم . از هموناونمهم نبود لومیرم یا نه . من از 
موقعي كه زیر بارون به اغوشش پناه برده بودم لو رفته بودم . پس چه دلیل داشت بخواهم اینجوري بازي كنم .

ید دادم : بادامه تصمیم رو گرفتم و با همون لحن سابق ایناین بازي بدون هیون هیچ لذتي نداشت . براي هم
برگردم هتل . هیون گفت : باشه . فهمیدم میرم . مي رم سویچ رو بردام . در حالي كه هنوز با همون لحن

حرف مي زدم گفتم :من باید برگردم هتل اخه اینجا هیچ چیزي به جز قهوه و شیر نیست. من خیلي گرسنه ام
 زدم و منتظر عكس اعمل هیون موندم . هیون بارواست اخه از دیروز تا الن چیزي نخوردم . . این حرف 

 باز به من نگاه میكرد . اما با چهره درهمي ادامه داد : باشه . مي برمت هتل . بلند شو وسایلت رویمهدهاني ن
بردار. این حرف رو زد و از سر جاش بلند شد . فكر كنم خیلي تند رفته بودم . براي همین حتما عصباني بود .
بلفاصله گفتم : من دلم مي خواهد رامن بخورم . فكر كنم توي اشپزخونه داشته باشیم . این حرف رو زدم و به
سرعت از سر جام بلند شدم و به سمت اشپزخونه رفتم . با سر و صداي زیاد در كابینت ها رو باز و بسته مي

 ایستاده بود و با اخم به منپزخونهكردم و سعي مي كردم اون رامن هاي خیالي رو پیدا كنم . هیون كنار در اش
نگاه مي كرد . حتما خیلي از دستم عصباني بود . شاید هم فكر میكرد من دیونه شدم . البته در مورد دوم چندان

 بار در32هم بي راه نرفته بود . من دسته كمي از دیونه ها نداشتم . هیون سكوت رو شكست و گفت : تا الن 
. بدون اینكه به سمت هیون برگردم گفتم : تو میدوني رامن ها كجاست؟ هیون حرفيياون كابینت رو باز كرد

نزد . به هیون نگاه كردم كه هنوز با اخم كنار در اشپزخونه ایستاده بود . احساس كردم دیگه بیشتر از این نمي
 من رو برگردوني بهترهيتونم ادامه بدهم براي همین رو به هیون كردم و ایستادم و گفتم : باشه . اگر مي خوا

است همین الن راه بیفتیم . هیون گفت : واقعا خنگي . حتي نمیدوني چطور باید بازي كرد. با تعجب به هیون
نگاه كردم . هیون اخم هاش رو باز كرد و خندید و من رو كنار زد و به سمت كابینت اخر رفت و دوبسته

 عصباني بودم . سر جام ایستادم و با اخم گفتم : مي خواهممرامن از اون بیرون اورد . واقعا از دست خود
برگردم هتل . هیون بدون اینكه به من توجهي كنه گفت: تخم مرغ هم بریزم؟ نا خود اگاه جواب دادم : نه . تو

تخم مرغ نمي خوي . با این جواب من هیون بلند خندید و گفت : حال چرا ایستادي ؟ نمیخواهي بشیني؟ در
 هنوز اخم كرده بودم به سمت صندلي رفتم و گفتم : من باید برگردم . هیون نگاهي به من كرد وليكهحالي 

حرفي نزد و مشغول كار خودش شد. همونطور هم اهنگي رو زیر لب زمزمه مي كرد . تمام توجه من به
حركات هیون بود به اون خیره شده بودم . هیون همونطور كه مشغول كار بود گفت: اهنگ رو شناختي؟ گفتم :
متوجه نشدم . هیون به سمت من برگشت و گفت: پس این همه مدت به چي نگاه میكردي؟ سعي كردم بحث رو
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عوض كنم و گفتم : اون غذا كي اماده میشه؟ هیون خندید و گفت : پس خیلي گرسنه اي. گفتم : نه گرسنه نیستم

 دلخوري؟ گفتم: از چي ؟ هیون حرفي نزد اما حركتزفقط مي خواهم بدونم كي بر میگردم . هیون گفت: هنو
بعدیش خیلي خنده دار بود اون لپ هاش رو باد كرد و دهنش رو كج كرد و به من نگاه كرد و بعد هم گفت :

وقتي اخم میكني این شكلي میشي. سعي كردم جلوي خنده ام رو بگیرم و گفتم : واقعا كه . الن هم داري
مسخره ام میكني. هیون گفت: نه جدي میگم . مي تونم ثابت كنم . گفتم :چطوري؟ هیون گفت : خیلي ساده بعد
هم گوشیش رو از توي جیبش بیرون اورد و به سمت من گرفت و گفت : خودت ببین . به صفحه گوشي هیون
نگاه كردم اون عكس مال من بود ولي هیون كي این عكس رو از من گرفته بود ؟ اون عكس مال این سفر نبود
اون عكس من بود زماني كه توي تایلند بودم . من اخم هام توي هم بود و دستم رو زیر چونه ام گذاشته بودم .
اون عكس رو خیلي خوب به خاطر دارم . مال زماني بود كه هیون و طرفدار هاش توي لبي هتل عكس مي
گرفتن . نا خود اگاه عكسهاي بعدي رو هم نگاه كردم . عكس هاي من بود . عكس هایي كه من از وجودشون
بي خبر بودم . چطور این همه مدت نفهمیده بودم ؟ چقدر باید احمق باشم كه این همه احساس رو درك نكرده

بودم و فقط به فكر خودم بودم . حتما تمام این مدت به اون هم سخته گذشته بود نه باید خیلي بیشتر از من بهش
سخت گذشته باشه چون من هیچ وقت از اون نشنیده بودم كه از من متنفر است یا اینكه دیگه هیچوقت دلش نمي

 واشك توي چشم هام حلقه زد . هیونیرمخواهد من رو ببینه . با دیدن اون عكس ها نتونستم جلوي خودم رو بگ
صندلي مقابل من رو كنار كشیده بود و روبروي من نشسته بود و به من نگاه میكرد . گوشي رو از دست من
گرفت. گفتم : باید خیلي احمق باشم . حق با تو من یه خنگ به تمام معنا هستم . هیون گفت: هي! مواظب باش

چي میگي. هیچ كس حق نداره به تو بگه خنگ حتي خودت . فقط من مي تونم بهت بگم چقدر خنگي .
 و گفتم : فكر نمي كردم ازم .پس مواظب باش راجب خودت چطوري حرف میزني . به هیون نگاه كردیديفهم

این كار ها هم بلد باشي. هیون اروم سرش رو تكان داد و گفت: خودم هم فكر نمیكردم . بعد ناگهان به سمت من
 نگاه كرد و بعد هم دست من رو محكم توي دستش نگهیمخم شد موهاي روي پیشونیم رو كنار زد و به پیشون

داشت و روي میز گذاشت و خیلي جدي گفت: بگو چي بود؟ با ترس به هیون نگاه كردم . هیون این بار خیلي
جدي تر و با اخم گفت : بگو چي بود ؟ اون جادویي كه به كار بردي چي بود؟ چطور من رو جادوي كردي كه

 . تویزنهخودم هم نفهمیدم . زودباش بگو . دستم رو كنار كشیدم و گفتم : ببین چه كسي داره این حرف رو م
 تو نبود من ال اینقدر دوست… اما ادامه ندادم و به هیون نگاهی چه جادویي به كار بردي . اگر جادوبگيباید 

 شده بود . پس این نقشه بعدیت بود . اون مي خواست از زیریرهكردم كه با چشم هایي كه برق میزد به من خ
 بود. ولي ذهن من هم فعال شده بود .رزبان من حرف بكشه . كه اینطور . باید بگم توي بازي كردن خیلي ماه

 ضربه اش رو مهار مي كردم ؟ براي همین ادامه دادم : اگر جادوگر نبودي من الن اینقدر دوستیچي طور
داشتم از اون رامن بخورم . چي كار كردي كه كه این بوي خوب رو راه انداخته ؟ زود باش بگو ببینم رازش

: پس تو هم بلدي. گفتم : نه من بلد نیستم چطور باید اینجوري رامنگفتچیه؟ هیون به صندلي تكیه داد و 
بپزم . هیون گفت : باشه . یك امتیاز به نفع تو . بعد هم از سرجاش بلند شد و به سمت گاز رفت و چاپ استكي

جمعها رو روي سر دیگ فشار داد. از حركت هیون خندیدم . اون خیلي باهوش است . باید بیشتر حواسم رو 
كنم . هیون ناگهان به سمت من برگشت . براي اینكه جلوي خنده ام رو بگیرم دیر شده بود . وقتي دید من دارم

 خندم گفت: باشه . با یك امتیازت خوشحال باش . دیگه انكار نكردم و گفتم : باید خیلي مواظبش باشم تا ازیم
 گفتم : به شرط یه بازي عادلنه . هیون لبخندي زد؟دستش ندهم . هیون گفت: زیاد مطمئن نیستم . شرط میبندي

و گفت: باشه . پس مواظب خودت باش من توي مسابقه به هیچكس رحم نمي كنم . من هم لبخندي زدم و گفتم :
 رو بیشتر روي سر دیگ فشار داد . من همیكهاپس بازي شروع شد. هیون لبخندي زد و با دستش چاپ است

 و به هیون نگاه كردم . هیون گفت: پس اینقدر جذاب هستم . اره؟ گفتم : راستشذاشتمدستم رو زیر چونه ام گ
نه اونقدر ها . من خیلي هاي دیگه رو دیدم كه از تو جذاب تر هستن . هیون گفت : مثل چه كسي؟ مي دونستم

 حسادت است وازيبهترین راه براي سرحال نگه داشتن این بازي مار پله است . با این تفاوت كه مار این ب
ین همیجایزه اش هم تعریف كردن از هیون . حال كه مي دونست دارم بازي مي كنم كارم سخت تر بود . برا

شخصي ها رو توي هاله اي از ابهام گذاشتم و گفتم : خوب خیلیها . هیون به من نگاه كرد و گفت: مثل؟ در
 گرفتم گفتم : پزشك طب اوژرانس كه جدیدا به بیمارستان ما اومده . یایحالي كه چهره متفكري به خودم م

دكتر فروزان . اونها واقعا جذاب هستن . هیون با اخم گفت : خوب . دیگه چه كسي؟ گفتم : خیلي هستن . اسم
هاشون زیاد است . هیون با دلخوري گفت: خوب پس حسابي حواست به اطراف بوده كه این همه شخصیت

یجذاب پیدا كردي. بینگو . شكار طعمه رو گرفته بود . حال كه مار نیشش زده بود وقت دادن جایزه بود . برا
هیمن ادامه دادم : ولي فكر نمي كنم هیچكدوم اونها بتونه مثل تو رامن بپزه . پس امتیازشون كم میشه . ساز هم

 هاش رو تنگ كرد و بهمبلدن نیستن بزنن پس . یك المتیاز منفي دیگه . فكر كنم حال برابر شدین. هیون چش
من سمت من اومد و خم شد توي چشم هاي من نگاه كرد و گفت: تو… تو… خیلي …. اما ادامه نداد . با

شیطنت خاصي به هیون نگاه كردم و گفتم : اگه رامني كه پختي خوشمزه باشه یه امتیاز مثبت میگري. هیون
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 منفي میگري. هیونیاز چي؟ گفتم : اونوقت یه امتودهمونطور كه به سمت من خم شده بود گفت: اگر بد مزه ب
 بگیر چي؟ گفتم : اونجوري یه شانسي داري. هیون بیشتر به سمت من خم شد و گفت:یازگفت: اگر دوتا امت

یعني الن هیچ شانسي ندارم؟ لبخند زدم و شونه هام رو بال انداختم . هیون باز هم به من نزدیكتر شد جوري
 من قرار گرفت و گفت: مطمئني ؟ ا این حركت هیون باعث شد من هل بشم و خودم رويكه صورتش روبرو

عقب بكشم و سرم رو پایین بندازم . هیون خندید و گفت : حال یه امتیاز به نفع من . با دلخوري به هیون نگاه
كردم و گفتم : یكي از خصوصیات اونها این است كه منصفانه بازي میكنن . هیون در حالي كه هنوز مي خندید

گفت: اونها حتي اگر تقلب هم كنن فایده نداره . من بازي رو بردم . جایزه الن مال من است . با این حرف
هیون خون به صورتم هجوم اورد . براي اینكه توجه هیون رو به سمت دیگه اي جلب كنم گفتم : فكر كنم غذا

داره سر میره . هیون به سمت گاز برگشت . من هم دستم رو روي صورتم گذاشتم و سعي كردم با چند تا نفس
عمیق خودم رو اروم كنم . . . دستم رو از روي صورتم برداشتم و به هیون نگاه كردم كه اهنگي رو زیر لب

زمزمه مي كرد و با چاپ استیك ها روي در قابلمه ضرب گرفته بود . به سمت من برگشت و به من لبخند زد .
 خجالت كشیدن من! سرم رو پایین انداختم و تصمیم گرفتم تا زماني كه قلبم اروم نگرفته بهینامان از دست ا

هیون نگاه نكنم . هیون سعي كرد با سر و صداي زیاد توجه من رو به خودش جلب كنه اما وقتي دید من جز به
میز به جاي دیگه اي نگاه نمي كنم گفت: چیزي شده؟ من سرم رو تكان دادم و بدون اینكه به هیون نگاه كنم

 دقیقه مونده تا غذا اماده10گفتم : نه . ولي خیلي گرسنه ام . هیون خنید و گفت: حال باید چي كار كنم ؟ هنوز 
بشه . شونه هام رو بال انداختم و باز هم به میز خیره شده ام . هیون به سمت من اومد گوشیش رو روي میز

گذاشت و گفت: خوب تا اماده شدن غذا به دوستت یه زنگ بزن . مطمئنم تا الن حتما نگران شدن . بعد هم به
سر كار خودش برگشت . گوشي هیون رو از روي میز برداشتم . حتما هیون یادش رفته بود كه موبایل سارا

photoهم دست من است . صفحه گوشي رو باز كردم به اون نگاه كردم . عكسي بود كه همه ما توي برنامه 
shope گرفته بودیم . فكر كردم باید جالب باشه مابقي عكس ها رو ببینم . براي همین وارد floderعكس ها 

 رو فشار دادم و همهdeletشدم اما تنها چیزي كه دیدم عكس هاي خودم بود . فكري از ذهنم گذشت . دكمه 
 . ولي وقتي من برگردم این عكسهعكس ها رو پاك كردم . مي دونستم اگر هیون بفهمه حتما خیلي دلخور میش

ها مایه عذابي براي اون میشه .بیا اینبار به این جمله اعتماد كنیم )) این حقیقت است كه از دل برود هر انكه از
دیده برفت )) بهتر است امیدوار باشم اون میتونه من رو فراموش كنه . گوشي رو روي میز گذاشتم و گفتم :

 سارا هم پیش من است. هیون به سمت من برگشت و گفت اره . حق با تو است یادمیلاصل یادم نبود كه موبا
رفته بود . در هر صورت غذا اماده است . بعد هم ظرف رامن روي میز گذاشت . من بلفاصله سر قابلمه رو

دبرداشتم و جلوي خودم گذاشتم . هیون خندید و ادا من رو در اورد و گفت:اون سري كه یواشكي وار
اشپزخونه شدي و غذاي من رو خوردي الن جلوي خودم ظرف غذا رو بر میداري.پیشرفت كردي. لقمه اي
كه توي دهانم بود رو قورت دادم و گفتم : اخه خیلي گرسنه ام از دیروز تا الن چیزي نخوردم . هیون گفت :

: ولي عیبي نداره اگرفتخوب من هم چیزي نخوردم . با این حرف هیون به سمت اون برگشتم . هیون گ
گرسنه اي مي توني همه رو بخوري. رو به هیون كردم و گفتم :خوب تو هم با من بخور. هیون گفت: با تو؟ تو
یه ظرف؟! مطمئني؟ . گفتم : راه دیگه اي ندارم . هیون گفت : پس یادت باشه خودت دعوت كردي. بعد هم به

 ام گرفت و من هم سعي كردم به پاي اون برسم . به اینندهسرعت مشغول خوردن شد . با دیدن این صحنه خ
ترتیب بدون اینكه هیچ كدوم ازما توقع داشته باشه یه مسابقه خوردن بین ما شكل گرفت . هروقت یكي از ما

چشمش به طرف مقابل مي افتاد كه لپ هاش به خاطر غذاي توي دهانش باد كرده بود خنده اش مي گرفت در
 نگاه مي كردم گفتم : میدوني چي كم داریم؟ هیون سرش رو تكان داد و گفت: نه. چي كمونحالي كه به هی

داریم؟ گفتم : لب تاپ تو رو كم داریم . هیون با تعجب به من نگاه كرد اما بعد از چند لحظه اون هم یادش اومد
چرا من این حرف رو زدم . خندید و گفت: فكر نمیكنم كسي بتونه موقع غذا خوردن خبر پاره شدن دل روده یه

موش رو توسط یه ببر بخونه . من هم خندید و گفتم : ولي یه نفر خبر هاي جالبي در مورد دوستي یه موش و
ببر به من داد . هیون لقمه توي دهانش رو قورت داد و گفت : اون موقع مي خواستم بگم ببره كیه و اون موش

 گفتم : ولي بعد ها گفتي. سارا هنوز خبر نداره موشه خودش است .وكیه ولي نشد . خودم رو به اون راه زدم 
البته فكر كنم ببر بیشتر به اون بیاد . هیون به من نگاه كرد و لبخند زد اصل نیازي نبود چیزي بگم اون حرف

سابذهن من رو خونده بود و گفت: من هنوز هم مي گم هر دو تاي اونها خود تو هستي . گفتم : پس با این ح
باید برم خودم روبه علوم و تحقیقات معرفي كنم . به عنوان یه گونه جدید . هیون گفت: اونجا چي كار میكنن ؟
گفتم : احتمال دل روده من رو بیرون مي كشن تا ببین چي عایدشون میشه . هیون گفت: پس من یك بار دیگه

: اینجوري میتونم بیام اونجا و جونت روگفتهم باید نقش دكتر رو بازي كنم . با تعجب گفتم :چرا؟ هیون 
نجات بدهم و از اونجا فراریت بدهم تا بتوني زنده بموني. با این حرف هیون هردو خندیدم و من هم خجالت

 . هیون گفت : الن كه فكر مي كنم ميیرهكشیدم اون خیلي خوب میدونست چطور باید بازي كنه و امتیاز بگ
 خواهرت خیلي باهو ش است . گفتم : چطور؟ هیون گفت : قبل از ون ماجرا فكر میكردم ارشك یه ادمینمب
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 به اون پرنده حسودي كردي؟ هیونیناست . درواقع فكر میكردم یه پسر است . با شیطنت گفتم : براي هم
سرفه اي كرد و گفت : من حسودي نكردم فقط برام جالب بود بدونم چه شخصیتي داره كه تو اینقدر دوستش

 لبخندي زد و بهیون. لبخندي زدم و گفتم : مثل بعضي ها اون هم خیلي خوب بلد چطور باید بازي كنه. هداري
من نگاه كرد كه سعي داشتم مابقي رامن هاي توي ظرف رو هم بخورم . هیون گفت: اي خسیس كوچولو

 خوردن شدم . هیون بهغولباشه .مابقي رامن ها مال تو . من هم با كمال خرسندي ظرف رو جلو كشیدم و مش
من خیره شده بود . بعد از چند لحظه سكوت گفت: اون شب براي یك لحظه فكر كردم ممكنه براي همیشه بري.

با تعجب گفتم : كدوم شب؟ هیون گفت : همون شبي كه راجب جونگي بهت گفتم . همون شبي كه با عصبانیت
 هم اینجا نمي مونه . به هیون نگاه كردم كه به منظهیه سیلي توي گوشش زدي. با خودم گفته دیگه یك لح

خیره شده بود و گفتم : واقعا نمي خواستم اون اتفاق بي افته . ولي حرفي كه اون زد خیلي وحشتناك بود . هیون
سرش رو تكان داد و گفت :هیچكدوم ما توقع نداشت همیچین چیزي رو از جونگي بشنوه. اون همیشه به سارا

 . فكر كنم همین اعتماد باعث شد اون بهش علقه مند بشه . براش جالب بود چطور یه دخترشتاطمینان دا
اون با ظاهر و موقعیت سارا كه مي تونست پسر ها رو به سمت خودش جذب كنه هیچ دوست پسري نداره و تا

 اون چقدر معروفهمیدهالن هیچ عشقي رو تجربه نكرده . از اینكه مي دید دختري پیدا شده كه بعد از اینكه ف
رفتارش رو تغیر نداده خوشحال بود . لبخندي زدم و گفتم : ولي ابراز علقه اش خیلي وحشتناك بود . هرچند

فكر كنم جواب هم بده. هیون به من نگاه كرد و گفت: منظورت چیه؟ گفتم :اگر بشه به گفته هاي سوگند
 كرد جونگي تونسته یه كارهایي بكنه و یه جورهایي اعتماد سارا رو جلب كنه . هیون با تعجب به منیناناطم

نگاه كرد و گفت:مطمئني؟ اشتباه نمیكني؟ گفتم : من چیزي نمیدونم این ها رو سوگند گفت. هیون گفت : پس
اگر سوگند گفته حتما حقیقت داره . اون توي این جور چیز ها خیلي تیز است و سریع متوجه همه چیز میشه.

 : جالب بود اگر خودش هم این حرف ها رو از دهان تو میشنید. اون وقت باید میدیدم چه عكستمخندیدم و گف
العملي داره . هیون گفت: سارا هم حرفي زده؟ سرم رو تكان دادم و گفتم : نه . اون هنوز انكار میكنه . هیون

 باشه . با شیطنت خاصي بهیيگفت : خوب اولین مرحله هم همین انكار است . اما فكر كنم واقعا یه خبر ها
هیون نگاه كردم و گفتم : پس تو هم انكاركردي. خوب براي تو چقدر طول كشید؟ هیون نگاهي به ظرف رامن
روبروي من انداخت و گفت: اگر سیر شدي مابقي رو من مي خورم هنوز گرسنه ام . بعد هم بدون اینكه صبر

 شد . گفتم : پس هنوز هم توي مرحله انكار هستي.ردنكنه ظرف رامن رو جلوي خودش كسید و مشغول خو
هیون با صدي بلندي محتویات توي ظرف رو سركشید و جواب من رونداد . گفتم : میدوني وقتي دورغ میگي

نوك بینیت قرمز میشه ؟ هیون نا خوداگاه دستش رو به سمت بیني اش برد و من هم بلند خندیدم هیون نگاهي به
 و گفت: براي همین است كه مي گم بازي كردن با تو جالب است . گفتم : ولي باید مواظبدمن انداخت و خندی

باشي چون ممكنه بهت اسیب هم بزنه . هیون دست از خندیدن برداشت و به من گاه كرد. الن با گذشت زمان
این مسئله براي من مهم تر میشد . شاید قبل مهم نبود ولي الن كه از احساسات هم خبر داشتیم . و از كنار هم

بدون لذت مي بردیم . این موضوع باعث اسیب رسیدن به هردوي ما مي شد . هیون گفت: منظورت چیه؟ گفتم
: تا الن داستان شازده كوچولو رو خوندي؟ هیون گفت: این موضوع چه ربطي به بازي داره ؟ گفتم : شازده
كوچولو هم بازي میكرد ولي درنهایت مجبور شد گل سرخش روتوي سیاره اش تنها بزاره و به سفرش ادامه

 و به پایان اونیگشتمبده. هیون ساكت بود و بهمن گاه میكرد . اون دقیقا منظور من رو فهمیده بود .من باید برم
سفر فقط یك روز مونده بود توي نگاه هیون غم رو احساس مي كردم مي دونستم به چي فكر میكنه و اینكه چه

 چون خودم هم همین حس رو تجربه مي كردم . براي اینكه فضا رو عوض كنم گفتم : اگر چندارهاحساسي د
روز بیشتر اینجا بمونم با این رامن هایي كه تو مي پذي به جاي اضافه باري كه خرید كردم باید براي خودم

 موقعیت این حرف رووناضافه بار پرداخت كنم . هیون فقط ساكت بود و به من نگاه مي كرد . نباید توي ا
 دنبال راهي مي گشتم تا هیون رو دوباره بهینمي زدم اما این حقیقت بود و نمي شد انكارش كرد براي هم

بازي برگردونم . رو به هیون كردم و چهره درهمي به خودم گرفتم و سعي كردم خودم رو لوس كنم و گفتم :
 ادامه دادم :قول دادي جاهایي رو كه دوست دارم نشونمهمینتو خیلي بدقولي . هیون باز هم ساكت بود . براي 

میدي تازه گفتي كمك هم میكني كه كسي هایي رو كه دوست دارم ببینم . ولي فقط اینجا نشستي و با اخم به من
نگاه مي كني. واقعا كه . هیون گفت: تا اونجایي كه یادم میاد قول ندادم كمكت كنم ولي گفتم جاهایي رو كه

 داري ببیني نشونت مي دهم . با همون لحن گفتم : اها! پس یادت بود و بدقولي كردي . هیون گفت: منتدوس
سر قولم هستم . گفتم : ولي تو هنوز نشستي نكنه دلت باز هم رامن مي خواهد؟ هیون گفت: حال اون افرادي كه

 پسر هم هست؟ چهره متفكري بهونمي خواهي ببني چه كسهاي هستن؟ گفتم : زیاد نیستن . هیون گفت: بینش
خودم گرفتم و گفتم : اره هست . هیون اخمي كرد و گفت: اون كیه؟ با دلخوري گفتم: وقتي نمي خواهي كمك

كني كه ببینمش چه فایده اي داره كه بدوني كیه. هیون گفت : من فقط كنجكاو بودم خیلي هم دوست ندارم بدونم
كیه. خندیدم و به هیون نگاه كردم كه با لب ولوچه ایوزون به میز خیره شده بود . من اخلق هیون رو خیلي

خوب مي دونستم . اون دوست نداشت دختري رو كه دوست داره حتي به رفیق هاش نشون بده و یا اینكه اون
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دختر جلوي دوست هاش شیك كنه چه برسه به اینكه به فكر یه مرد دیگه هم باشه . خود هیون بارها به این
 اشاره كرده بود . براي همین از این طریق مي تونستم دوباره اون رو به بازي بكشونم . گفتم : اگر بهسئلهم

قولت عمل كني و جاهایي كه دوست دارم رو نشانم بدي من هم بهت میگم اون كیه. در واقع من خیلي اون رو
دوست دارم . ادم خیلي جالبي است . هیون به من نگاه كرد و گفت: من كه گفتم مي برمت . گفتم : ولي هنوز

 دقیقه5نشستي. هیون از س جاش بلندشد به سمت اتاقش رفت و من هم با تعجب مسیر رو اون رو دنبال كردم. 
بعد هیون از اتاقش بیرون اومد بادیدن هیون برق از سرم پرید . باورم نمیشد چي مي دیدم . پس براي همین

 به من نگاه میكردن . بلوز تن هیون همون بلوز مشكي بود كه من تويphoto shopeهمه توي اون برنامه 
اون برنامه از لباس هاي گروه كش رفته بودم . با تعجب به سمت هیون رفتم و به اون نگاه كردم و گفتم : پس
این مال تو بود؟!! هیون گفت: پس فكر كردي مال كي بوده؟ گفتم : در واقع اصل فكر نكردم ممكنه مال كسي
باشه . هیون گفت: مي دونستم خوب راه بیفت با تعجب پرسیدم : كجا؟هیون گفت: من ادمي نیستم كه سر قولم

نمونم . بهتر اگر مي خواهي همه جاهایي رو كه اسم بردي ببیني راه بیفتي .
 من رو با پتویي كه روي مبل ولو شده بود برداشت و به سمت دری هم به سمت مقابل رفت و لباس هابعد

رفت . از پشت سر هیون داد زدم : من دلم میخواهد بازیگر نقش یون جي هو توي سریال پسران گل رو ببینم .
اون رو میشناسي؟ هیون سر جاش ایستاد . دوباره گفتم : اون رو میشناسي ؟ شنیدم لیرد یه گروه هم هست.
خیلي دوست دارم اون رو ببینم . من به خاطر اون اون سریال رو بارها نگاه كردم . باید ادم جالبي باشه .

هیون هیچ حركتي نكرد و هنوز پشتش به من بود و اونجا ایستاده بود . با تعجب به هیون نگاه كردم چرا هیچ
 اون هنوز اونجا ایستاده به سمتش رفتم و روبروش ایستادم. گفتم : شنیديمعكس العملي نشان نمیداد؟ وقتي دید

چي گفتم؟ هیون به من نگاه كرد و وسایل توي دستش رو توي بغل من انداخت و گفت:بهتر است زودتر راه
یسبیفتي . بعد هم بدون اینكه حرفي بزنه به سرعت به سمت پاركینگ دوید تا زیر باروني كه هنوز میبارید خ

 و از توي پاركینگ بیرون بیاره . دویننشه. با دلخوري به وسایل توي دستم انداختم و منتظر هیون شدم تا ماش
دقیقه بعد هیون ماشین رو روبروي در خروجي نگه داشت . با دلخوري خودم رو به ماشین رسوندم و منتظر

 نداد.بارون روي من مي بارید دوبارهشانموندم تا هیون در ماشین رو باز كنه ولي هیون هیچ عكس العملي ن
داشتم خیس میشدم . دستم رو به ماشین تكیه دادم تا از فرور ویختن وسایل توي دستم جلوگیري كنم . به سرعت
در ماشین رو باز كردم وسایل توي دستم رو روي صندلي عقب انداختم و با اخم به هیون نگاه كردم گفتم : چرا

 خیس شدم . هیون بدون اینكه به من نگاه كنه گفت : بهتر است كمربندت رو ببندي.يدر ماشین رو باز نكرد
پرسیدم : چرا در رو باز نكردي مگه ندیدي دستم پر از وسیله بود؟؟؟ هیون گاز ماشین رو گرفت و به سرعت

 براشینحركت كرد و با یه ترمز ناگهاني جلوي در خروجي ایستاد . به خاطر شتاب ماشین محكم به در م
خورد كردم و دستم درد گرفت . با اخم به هیون نگاه كردم . هیون باز هم با همون لحن سابق گفت: هنوز هم

 رو ببندي . دستم رو به سرعت به سمت كمربند ایمني بردم و اون رو بستم . و بایتمیگم بهتره كمربند ایمن
 مي داد . احساسا كردم در شروع یه مسابقه راليردستم كمربند رو محكم نگه داشتم . هیون گاز ماشین رو فشا

هستم . با ترس به هیون نگاه كردم . ولي اون فقط به روبرو خیره شده بود . به محض اینكه دركامل باز شد
هیون وارد خیابان شد . حسابي ترسیده بودم . هم سرعت هیون زیاد بود و هم اینكه هوا باروني وبد و زمین

 ملتمسانه اي گفتم : اروم تر برون . الن تصادف میكنیم . هیون گفت: وقت زیادي ندارم. خیلينلیز بود . با لح
جا ها مونده . گفتم : اصل برام مهم نیست من ترجیح مي دهم زنده بمونم حتي اگر فقط یه جا رو ببینم . هیون

 توي دستم گرفته بودم گفتمحكمترگفت: مطمئني؟ با ترس در حالي كه به روبرو خیره شده بودم و كمربند رو م
: اره . هیون با این حرف من سرعت ماشین رو كم كرد و من هم نفس راحتي كشیدم و رو به هیون كردم و

گفتم : مي خواستي ما رو به كشتن بدهي؟ این چه رانندگي كردني است؟ هیون گفت: نگران نباش من رانندگیم
خوبه. گفتم : دلیل نمیشه چون گواهي بین الملي داري اینجوري بروني. هیون به من نگاه كرد . من با اخم بهش

خیره شده بودم . هیون گفت: پس این رو هم میدونستي؟ با عصبانیت گفتم : چي رو مي دونستم ؟ هیون گفت:
اینكه من گواه بین الملي دارم. دیگه چي میدوني؟ تازه فهمیدم چي گفتم سرم رو برگردوندم و گفتم : من

 . خیلي تند مي رفتي این همه عجله براي چي بود؟ هیون گفت: فقط مي خواستم به قولم عمل كنم .یدمترس
نگاهم رو از هیون گرفتم و به بیرون دوختم . هیون به سمت رودخانه هان مي رفت درواقع به سمت پل پانتو
میرفت . زیباترین پل فواره اي دنیا. هیون به من نگاه كرد و گفت: ترسیدي؟ همونطور كه به بیرون نگاه مي

كردم گفتم : با من حرف نزن. هیون گفت: مجبور بودم . مي خواستم همه جا رو بهت نشان بدهم تا بتوني یون
. اما تا زماني كه كه به قولم عمل نیم كردم نمیشد . با اخم به سمت هیون برگشتم . صداقتي كهینيجي هو رو بب

 رو از من گرفت . براي همین گفتم : بهتر است مراقبعصبانیتيتوي نگاهش موج مي زد شانس هر 
رانندگیت باشي جاده روبروت است نه سمت من . هیون حرفي نزد و به روبروش نگاه كرد به چهره هیون

نگاه كردم كه با ناراحتي به روبرو خیره شده بود . گفتم : فقط دوست دارم یه جا رو ببینم اون هم پل پانتو است
 نكن . دوست دارم اونجا رو با یون جي هو ببینم . هیون به سمت من نگاه كرد. با اخم به هیون نگاهلهپس عج
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كردم و گفتم : فعل بهتر است حواست به جاده باشه . هیون خنیدید و گفت: بله رئیس . شكلكي در اوردم به
 توي یك روز است؟ سرم رو تكان دادم ووبیرون نگاه كردم . هیون ناگهان پرسید : واقعا تاریخ تولد دایت با كی

گفتم : چطور؟ هیون گفت: فقط مي خواستم بدونم . خنده ام گرفت . با خودم گفتم : پس هنوز به كیو حسادت مي
 روز از یونگ سنگ كوچیكتري. گفتم : اره . هیمنطور است . هیون گفت : پس23كني؟! هیون گفت: پس تو 

 . پسیرم از من كوچیكتري. این بار خیلي سخت بود جلوي خنده ام رو بگماه 6 نوامبر دنیا اومدي. یعني 29
 ماه از تو كوچكترم . جالب6از این ناراحتي كه فكر كردي من تاریخ تولد تو رو نمیدونم؟! گفتم : نمیدونستم 

 و گفتم :دماست . یعني كدوم ماه سال میشه؟ هیون با دلخوري گفت: ولش كن . فقط داشتم حساب میكردم . خندی
فكر كنم تولد تو ماه جون باشه . البته اگر درست گفته باشم . هیون به من نگاه كرد و گفت: تو مي دونستي؟

گفتم : فقط داشتم حساب میكردم . هیون دوباره به روبروش نگاه كرد و گفت:كم كم دارم شك مي كنم شاید از
 نفي تكان مي دادم گفتم : از چي باید خبر داشتهشانهاول از همه چیز خبر داشتي. در حالي كه سرم رو به ن

باشم ؟ هیون گفت : چیزي نیست منظورم تارخ تولد جونگ مین بود. خندیدم و به هیون نگاه كردم كه در حالي
كه لبخند مي زد روي فرمون ماشین ضرب گرفته بود . قبل چهره هیون رو اینجوري دیده بودم زماني كه از

 . گفتم : حال من دارم شك مي كنم تو از اول از همه چي خبر داشتي. هیون حركت منشتیمفروشگاه برمي گ
رو تكرار كرد و گفت: از چي باید خبر داشته باشم؟ گفتم : هیچي تفاوت تاریخ تولد من با اعضاي گروه . هیون

 بود كه دلش بخواهديخندید و ماشین رو روبروي پل پانتو پارك كرد . اطراف كامل خلوت بود . خوب چه كس
زیربارون خیس بشه . هیون گفت: این هم یكي از اونجاهاي كه بهت قول داده بودم . البته قبل یك بار اینجا

 گفته بودي. خوبیگیاومدي. نا خود اگاه گفتم : دوبار . هیون به سمت من نگاه كرد و گفت:جدا؟! اره راست م
 رو خیلي دوست دارم . هیون گفت: خوب اگر اینجوري دوستنجامي ریم یه جاي دیگه . گفتم : نه . من ای

داري باشه . در حالي كه به بیرون نگاه مي كردم گفتم : سوگند هم اینجا رو خیلي دوست داره.كاش الن اینجا
بود . هیون خنید و گفت : پس باید یه بحث دیگه رو تحمل مي كردي.و ادامه داد : یادت هست چقدر با

 بوده اما اونی راجب چیدونمخواهرت بحث مي كردم . سرم رو تكان دادم و لبخند زدم لبخند زدم و گفتم :م
 که به منظره رود خانه کهی ؟ در حالی چرا به من زنگ زدی گفت: نگفتیون معما بود . هیهموقع برام مثل 

 گفت:ی لحن متعجببا یون رو رشن کنم . هیزهایی چیه یدروبروم بود زل زده بودم گفتم : سوگند گفت با
ی خودم هم سخت بود که باور کنم . ولیسوگند؟! جدا؟! باورش سخته . سرم رو تکان دادم و گفتم : اره . برا

 مشتاق گفت:ی با حالتیون خودم رو گرفتم و سکوت کردم . هیاون از من خواست تا حرف دلم …. اما جلو
یزی من چی تو اعتراف نکنینکه بار نه . نه قبل از این باز هم؟! دوباره؟! نه ای؟ کردی روشن مید رو بایچ
 بار با تعجبین ایون گفتم :از من خواست بهت بگم چقدر از دستت دلخورم . هین همی خان . برایون گم هینم
 سوال ازت بپرسم ؟ نه دو تا سوال .یه یتونم شد و گفت: از دست من ؟! چرا؟! گفتم : میره به من خیشتریب
یمارستان که من بی تو رو دلخور کرده . گفتم : اون سری چی به من بگینکه اما به شرط اباشه گفت : یونه

 گفت:یون اومدم . هی افتاد من حتما می تو می اتفاق براین اینی؟اگر من رو ببیومدی شدم تو چرا نیبستر
 که من همی بدونید گفت : خوب پس بایون ؟ سرم رو تکان دادم و گفتم : اره مطمئنم . هیومدم که من نیمطمئن

 ازیکنی می سعی داریدم دی گفت :در واقع همون جا بودم وقتیون نگاه کردم . هیوناومدم . با تعجب به ه
 نبود کهیازی گفت:نیون هی؟ نگفتیزی راحت شد و برگشتم مقرر. گفتم : پس چرا چیالم خیاتاقت فرار کن

 گفت :یون ندارم که بگم . هیزی چیگه دی که الن زدحرفی ین بود ؟ گفتم : با ایبگم . حال سوال دومت چ
ی گفت : مثل ؟ گفتم :وقتیون . هیزها چیلی گفتم : خی کرده. با دلخوری تو رو عصبانیدوست دارم بودنم چ

 بودم . گفتم : پسیده رو فهمین زد گفت: ای که لبخند می در حالیون . هیم ساعت بخرین جونگ می برایمرفت
یگه بعد . دی گفت : باشه برایون هی؟ . گفتم : از چیشدم مطمئن مید گفت : بایون ؟ هی رو کردکار ینعمدا ا

 روز مهربانیه از طرف تو باشم . ی منتظر چه برخوردید باینمت بی می وقتیدونستم نمینکه گفتم : ای؟چ
ی روح تویه بود که ین نه . مثل ایا ی خودت هستیکردم.شک می کردی دشمن برخورد میه روز مثل یه یبود

.ی و گفت: خوب تو هم مقصرید خندیون است . هیت واقعیت دونستم کدوم شخصی کرد نمیبدنت نفوذ م
 کار کرده بودمی فهمم . مگه چی خورده فکر کن. گفتم : من واقعا نمیه گفت: یون چرا؟! هیگهگفتم : من؟ من د

ی بار گفتیه ی دوستانه بود حتیلی خیه برابر بقر.رفتارت دی از من فرار کردیشه گفت:خوب تو همیون؟ ه
ی احساسیو تو و کین که من فکر کردم بی رفتار کردی. جوریدی خریه و براش هم هدی هستیوطرفدار ک

ی نزد . با دلخوری حرفیون داره ؟! هی به من احساسیدی پرسیو از کین همیوجود داره. با تعجب گفتم : برا
 خواستی که دلم می حرف زدی که دوست داشتی راجب دخترین.همچی بودبدترازمنگفتم : واقعا که . تو که 

 .یدونم. گفتم : نه . نمیه اون کی و گفت:تو که خبر دارید حرف من بلند خندین با ایونموهاش رو بکشم . ه
 عوضرو گرفتم موضوع یم تصمیون حرکت هی اوریاد . با یه دوباره بد نباشه دوباره بگم کید گفت : شایونه

 کار کرده کهی چیگه گفتم:خوب دین همی رو نداره .برایونکنم مطمئن بودم قلبم توان اغوش دوباره ه
 کهی در حالیون نگاه کردم . هیون. به هیشب به خودش گرفت و گفت:دی چهره متفکریونتاراحتت کرده ؟ ه
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 نداد . من واقعا اون رو ازردهادامه من …. اما ی از من متنفری گفتی وقتیشب شده بود گفت: دیره خیرونبه ب
 حرف بابامیاد زده بودم از خودم متنفر بودم . یون که به هییبودم و قلبش رو شکسته بودم . به خاطر حرفها

ی و دوم حرفیگذر که می زمانیک . یری پس بگیتونی نمیچوقت رو هیز گفت (( دوتا چی میشهافتادم که هم
 گفت: امایون به من نگاه کرد. اما من توان نگاه کردن به اون رو نداشتم . هیون )) هیاد میرونکه از دهانت ب

ی نگاه کنم گفتم : معذرت میون به هینکه. بدون ای کردن من و نگران کردنم استادیر غافلگی از همه تویشترب
 دستش رو به سمت چونه من اورد و اروم چونهیون. هیز گفتم: به خاطر همه چی؟ گفت: بابت چیونخواهم . ه

 زد . چهرهی نگاه کردم که لبخند میون. به هی کردن من استادیرمن رو بلا ارورد و گفت: نگفتم توغافلگ
ی گفت : هیون نگرانت کرده باشم . هیاد ی نمیادم گفتم : ی به خودم گرفتم و با حالت طلبکارانه ایدلخور

 بگو منی که باش . ولی زدم و گفتم : ببرنار رو کیون ببرم . دست هیهموش کوچولو مواظب باش من هنوز 
 . گفتم :یدن اون مار دیان کنم . اول از همه سر جری شروع میلند گفت : از تایون تو رو نگران کردم . هیک

 با تعجب به منیون تو بود . هیر . گفتم :اون هم تقصی شدیض گفت : بعدش مریون بود. هیرجونگیاون تقص
یون ؟ هیست نیادت تو بود .چون سارا با تو بحث کرده بود . یر من؟! گفتم: اره تقصیرنگاه کرد و گفت: تقص

 .ینمت ببیخواستم به من داشت. گفتم: چون ناراحت بودم و نمی موضوع چه ربطین فهمم ایگفت :خوب من نم
رق ؟ گفتم : اون موقع فی بری خواهی می بشی حساب هروقت از دست من عصبانین گفت : پس با ایونه

 کرد .ی زد به من نگاه می که چشم هاش برق می نگاه کردم در حالیون به هی؟ گفت: چه فرقیونداشت . ه
 بود کهی کیگه . بگو دیام از پس همه شما بر بیتونم الن می شناختم ولیگفتم : اون موقع من شما رو نم

 .یرسه .اما نوبت من هم ماست دست تو ی و گفت : باشه موش کوچولو فعل بازید خندیون. هیناراحت شد
یون. حق با هی اب دادینجا هم دسته گل ای کلیلند مال تاینها .تازه همه ای بازار گم شدی توی گم وقتیباشه م

یدمت که دی گفت : از همون بار اولیون شده . هیگر غافلی گفتم :خوب کین همی نداشتم که بزنم برایبود حرف
 اون لباس چقدری گفتی تعجب کردم . وقتیدی کوبیز می رو رویوان لومدی ایوان با اون سروضع و لی. وقت

 صحنه خنده ام گرفت و گفتم :یاون اور یاد. با یگی راست مید رسی تعجب کردم . به نظر میشتر ارزه بیم
 بود . گفتم :یدنتون گفت : از اون جالبتر عکس العمل شما دو نفر و سرعت دویون شما بود. هیراون هم تقص

یس اون پلی بودم وقتیده چقدر ترسی دونی . ادامه دادم :نمید خندیون هین کردن ما استادیر غافلگیشما هم تو
 پخش شده .ینترنت ای تویلم فکر کردن اون فی . چقدر عذاب وجدان داشتن وقتیدم رو دی جونگی قلبیها
 کرده بود . گفتم :یر سارا گیش پنگی جوی گلوینم بی میکنم گفت: حال که فکر میخندید که می در حالیونه

 بود که از نا کجا ابادی گروه جناب عالی پر از اداهای سفر قبلیلم هم خلصه نشده بود تمام فینتازه به هم
 سختیلی بابا و مامانم خی اون هم جلویزی .واقعا جمع کردن اون ابرورین شدی ظاهر مین صفحه دوربیجلو

ی. گفتم : اره میم شما هستی ما دوست هاین گفتی گفت:خوب میون بود هناختهبود .تازه سوگند هم شما رو ش
 در حال اتقام گرفتن ازیلم دونم چرا سارا در تمام مدت فی دوست ما هستن فقط نمیاییگفتم گروه معروف اس

گ و جونیو شدن کیض مری هستن . گفتم : اره به خوبی و گفت : انها خاطرات خوبید خندیوناونهاست . ه
یچوقت هیکردم شما بود اگر تا اخر عمرم هم فکر می هایری از غافلگیگه دیکی هم ین گفت : ایون . هینم
یکیو باربی اون مهمانی رفتار تو توی . ولیدم رو شنین . گفتم : قبل هم این داری بفهمم شما چه شغلیتونستمنم

 موضوع فکرین.تمام شب رو به ای باعث شد تو ناراحت بشی بفهمم چیتونماصل درست نبود هنوز هم نم
 شده بودم .یر غافلگینکه گفت: به خاطر ایون موند . هی معما باقیه نشد و یرم دستگیزیکردم اخر سر هم چ

ین ایل برخورد از جانب تو باشم .حال دلیه منتظر ید بایشی میر تو هر بارغافلگیی حساینگفتم : پس با ا
یون داشت؟ هیرادی چه این. گفتم : خوب ای گفت: تو موهات رو کوتاه کرده بودیون بود؟ هی چیریغافلگ

یون اومد . چشم هام رو تنگ کردم و به هی هم بهت نمیاد فرق داشت . البته زیلی بلند خیگفت: چهره تو با مو
ونی هم اعتراف کرد . هین جونگ می حرف رو زدن . حتین اومد همه هم ای بهم میلی خینگاه کردم گفتم : ول

 به من نگاهیه بقی تو دوست ندارینطور. پس ای اومدی چشم می تویاد اومد زی خوشم نمین همیگفت : برا
 است کهی مال زمانی اصلیری غافلگی ادامه داد: ولیون. هی بار رو تو بردین خوب ایلی .خیدرکنن .جناب ل
 نزد و لبخند زد وی حرفیون هی؟. گفتم : راجب چی راجبش حرف بزنی بخواهیکردم.فکر نمیبهم زنگ زد

ی توی بماند ولیلند گفت: واقعا ؟! گفتم : اره . تایون. هی هستیری شذ . گفتم : تو هم استاد غافلگیره خیرونبه ب
ی تویداشد هتل پی بعد هم که سر و کلت توی فرستادیادداشت. اول ی سفر هم تو کم دسته گل به اب ندادینا

. گفتم : بله راهی خودت دنبال من راه افتادی گفت: ولیون. هی من اوردپایفرودگاه هم که اون بل رو سر 
یون هی؟ کردی کار می بازار چی ها نبود تو توین .تازه فقط همیرم سالم رو از تو پس بگیافتادم تا چرخ دست

 است . گفتم :یزون کمدم اوی توین کت بدون استیه هست هنوز یادم خوب یلی مورد رو خیه ین و گفت: ایدخند
 تو هم چندانیری غافلگی گفتم : ولیرم خنده ام رو بگی داشتم جلوی که سعیخوب من مقصر نبودم . در حال

یون. هی اعتراف کنی تا مثل بری ول کردیابون خی من رو توی گفت: چطور؟ گفتم : وقتیون . هیست نیمیقد
ی جلویدی افته. چرا پری میادم یشم وقتی می و به من نگاه کرد و گفت: هنوز عصبانید کشیدندست از خند
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ی مابقیون با نگاه کردن به چهره هی …. ولیلی رم . اگر تو اون سی کجا میدونستم گفتم : من اصل نمین؟ماش
 خودم روی بودم نتونستم جلویده ترسیلی گفت : خیون نداشتم . هیحرفم رو قورت دادم . و گفتم : منظور

یرون کرد . به بی ساکت شده بود . به من نگاه میون تو نبود . هیر . سرم رو تکان دادم و گفتم : تقصیرمبگ
 بود خودم رو جمع تر کردمیبا واقعا زی بارونی هوای. منظره رودخانه توید بارینگاه کردم که هنوز بارون م

 شدم البتهیس خه گفت: سردت است ؟ سرم رو تکان دادم و گفتم : اره دوباریون . هیدمو دست هام رو به هم مال
 پتو رو برداشت و دور من انداخت و گفتی پشتی و دول شد و از صندلید خندیون نفر خاص. هیهبا تشکر از 

 کردی نگاه کردم که دست هاش رو گرم میون به هی وقتی ولیچیدم. پتو رو دور خودم پیکنه گرمت مین ایا:ب
 به من نگاه کرد و پتو رو ازیون پتو استفاده کن . هین کردم و گفتم : خوب تو هم از ایوندلم سوخت . رو به ه

 به من نگاهیون! هی؟ گفتم : پس من چیون حرکت هین . باتعجب از ایچیددور منم باز کرد و دور خودش پ
 رو دور خودش گرفت.یگر دیه از پتو رو دور من انداخت .و نمیمیکرد و گفت:اره حق با تو است . بعد هم ن

ین متوجه ایون هینکه ای . از شرم خون به صورتم هجوم اورد برایم شده بودیک کامل به هم نزدینجوریا
 کردم . اون به روبروی رو نگاه میون هی چشمیر نشه صورتم رو به سمت پنجره چرخوندم . اما زیتوضع

 نگهش داشتم .الن تا یلند است. از تای دوست داشتنیلی پتو خین سکوت گفت: ایقه شده بود. بعد از چند دقیرهخ
 جادوگر اون رویه کنم . فکر کنم ی ازش استفاده میاد میش پی برام مشکلیا به سرم یزنه میهروقت به خواب

 نگاهیون حرف رو زد و پتو رو محکم تر نگه داشت . به چهره هینجادو کرده و خودش هم خبر نداره . ا
 دستی سرد من رو توی پتو دست من رو گرفت و انگشتهایر شده بود اون از زیره خیرونکردم که هنوز به ب

ین دست من رو محکم تر نگه داشت و اجازه ایون هی کردم دستم رو عقب بکشم ولیگرمش نگه داشت . سع
 قدرتمند و محکم بهی اون انگشت های از اون تلش نکردم اجازه دادم گرمایشتر بیگهکار رو بهم نداد . د

ین بردم گفتم : ای لذت میون دست هی شده بودم و از گرمایره خیرون که به بالیدست من هم نفوذ کنه . در ح
ین سرم رو تکان دادم . گفتم : ایش؟ گفت: پس شناختیون ؟ هی به من دادیلند تای که تویست نییهمون پتو
 ازواب به بهانه خیکه گفت: کدوم روز ؟ گفتم : همون روز یون هی؟ که اون روز بهم دادیست نییهمون پتو

 دست من رو محکمتر نگه داشت و گفت:چرا همونیون. هی و سر از خونه در اوردی گردش در رفتیرز
 پتو روین نبود که من ای بار اولین داد گفت: البته ای میه تکی صندلی که سرش رو به پشتیاست و بعد در حال

 دادهیه تکی صندلیون همونطور که به پشتی. هید ای نمیادم تو انداختم و مراقبت بودم . گفتم : جدا؟! من یرو
یادم . گفتم : ی شدیض که مری مراقبت بودم . اون سریلند تای هم تویگه بار دیهبود به من نگاه کرد و گفت:

 ذاشتم تبت بال تر رفته بود. اگری میشونیت پی . هر بار دستم روی تب داشتیلی خیادم گفت: یونهست . ه
 انداختم و گفتم : جدا؟ من خبریین . سرم رو پایمارستان بردمت بی کردم و می ملت بود خودم کویدهسارا نرس
ینکه گفت: مثل ایون! هی؟. با تعجب گفتم : مثل چی خبری بیگه دی هایز چیلی گفت: تو از خیوننداشتم . ه

 و گفتم : جدا؟ردم نگاه کیون کنن تا اسم من رو صدا بزنن . با اخم به هی مین چقدر از دختر ها تمریدونینم
 کردم دستام رو ازی حرف سعین بخواهد. با گفتن این که تمری هم نداری اسم سختیخوب خوش به حالت ول

 سختیگی؟واقعا من رو محکم نگه داشت و گفت: راست می انگشت هایون بکشم .هیرون بیون دست هیتو
 خلصیر درگینقدر. من ایکنی نممتحانی ایه تو چرا یگی سخت باشه . اگر راست مید ؟ من فکر کردم بایستن

ی داشتم تا انگشتم رو از توی که سعی در حالین همی نشدم برایونکردن دستم بودم که اصل متوجه حربه ه
 من تمالمی گفت: دوباره بگو . ولیون داره . هی مگه کاریون بکشم گفتم : اخه گفتن هیرون بیبوندست ه

 امای؟ الن دستم ر و ول کنیشه خوبه . میون هیون هیون گفتم : همین هی بود برایونتوجهم به به دست ه
 و گفت: دوباره بگو . سرم رو بالید من رو محکم نگه داشت و من رو به سمت خودش کشی انگشت هایونه

 شدهیره که به من خی براقی و چشم هایون چهره مشتاق هیدن با دی بگم دستم رو ول کنه ولیوناوردم تا به ه
 ضعفیت موقعی تر کرد و گفت: دوباره بگو . تویک صورتش رو به من نزدیون زبانم بند اومده بود . هدبو

ی علئم خطر رو جدید راه مونده بود . بایلی تمام بشه . هنوز خینجوری ای ذاشتم بازی میدقرار گرفتم نبا
!دوبارهی؟ گفت:چیون هو بدجنس . هی جیون نگاه کردم و با تشر گفتم : یون با اخم به هین همی . برایگرفتمم

 حرف رو زدم و خودم رو عقبین کنن . ای مین اسم رو تمرین هو بدجنس . احتمال دختر ها ای جیونگفتم : 
 نکرد اما چندی حرکتیچ هیون دادم و سرم رو به سمت پنجره برگردوندم . هیه تکی . و با اخم به صندلیدمکش

 به من نگاهیون زنن. هی اسم صدات مین نگاه کردم و گفتم : حتما با همهیون . به سمت یدلحظه بعد بلند خند
 کهیروز . تا دیستم موش کوچولو . با اخم گفتم : من موش کوچلو نیگنکرد و گفت: پس به تو هم م

.یرنی صدام می تو )) حال هم موش کوچولو . بعدا چی((دوستت )) بودم بعدش ارتقاع درجه گرفتم شدم ((ه
 اونها رو بهیشه . و همیمونه ذهن من نمی . راستش اسم دختر تویکردم هم فکر مین گفت : داشتم به همیونه

 . با همون اخم گفتم : پس خوش به حال من .یکنن ولم میشه اونها همین همی زنم . برای صدا میگه دیاسم ها
 کردم . اما اخم هام رو باز کردهنجره حرف رو زدم و رو به پین بشنوم . ای ایگه دونه قرار چه اسم دیخدا م

 داده بود و بهیه تکی صندلی و به پشتید خندی هنوز میون . هیرم خنده ام رو بگی داشتم جلویبودم و سع
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 سرم رو بهینه اشکهام رو نبیون هینکه ای فشرد . برای دستش می کرد و دست من رو توی نگاه میرونب
 حرکتی من رو برام ببنده ولیمنی خم شد تا کمربند ایشه مثل همقط نزد فی حرفیونسمت پنجره چرخوندم .ه

 وات از سرم بپره و باور کنم تمام اون مدت2000 بود و باعث شد تا برق ینی بیش قابل پیر اون کامل غیبعد
 هستن . اون بادستش اروم صورت من روی خواب نبودم و حضور اون و احساسش کامل واقعیرو تو

یی به گفتگو نبود چون کلمات توانایازی مات سکوت بود . اصل نین شد . بیره من خی چشم هاهبرگردوند و ب
 نگاهیق رو گرفت و احساسات و کلمات از طریگر دی هایز همه چی جای احساسات رو نداشت . چشم هایانب
 دستهاشین گونه هام پاک کرد و صورت من رو بی من رو از روی اشک هایون. هیشد ما رد و بدل مینب

 نمشد اسمشید عمرم بود شای بوسه توین . خشکم زده بود اون اولید من رو بوسی اروم پبشونیلیگرفت و خ
 کهی کارین تونستم اولی اگر مید حرکت نداشتم شایی شوک بود توانایه من مثل یرو بوسه گذاشت اما برا

یون بود که سرم رو بگردوندم . هین اردم که کی کردم . تنها حرکتی بود که از اون جا فرار مین ایکردمم
 چونه من رو بال اورد ویکنم که نگاهش نمید دیدوباره صورت من رو به سمت خودش برگردوند و وقت

 خنده زد و لوپمیر من زیدن بادیون شده بودم که هی چه شکلیدونممجبورم کرد تا به چشم هاش نگاه کنم . نم
یون فاصله گرفتم .هیون و از هیدم . خودم رو عقب کشی نداری فرقرنگی توت فیه و گفت: الن به یدرو کش

 لب ادامه داد: چطوریر رو ببند تا دوباره برات دردسر درست نکرده بعد هم زیمنی گفت : اون کمربند ایدوخند
ید شاد جالب است اگربخواهم…. اما ادامه ندایلی ؟ خیشه می شکلین ایشونی پیدن که به نفر تنها با بوسیشهم

 بلند گفتمی من با اون کمربند بود نا خود اگاه با صدایشگی براش جالب تر بود اون هم جنگ همیصحنه بعد
یلی ها رو خین چون من ماشینه بی میب تو رو به عنوان رقید و گفت : شاید خندیون متنفرم . هین ماشین:از ا

یون کردم با زور کمربند رو ببندم هی در عوض سعیرم بگیده رو نشنیون دادم حرف هیحدوست دارم . ترج
 رویون هم هین بود که اون ماشیندست من رو کنار زد و خم شد و کمربند رو از دست من گرفت . مثل ا

 که کمربند رو بستهین بعد از ای همونطور خم شده بود حتیون کرده بود . هیکی و با اون دست به یشناختم
 بایون. هیدم ام رو بال کشینی کرد خودم رو جمع و جور تر کردم و بی ماهبود باز هم خم بود به چهره من نگ

 به دریشتر نزدم و خودم رو بی است . حرفیاد کردن زیه هم از عوارض گرین و گفت : اید حرکت خندینا
 هم حالت خوبی و وقتی نکنیه گریگه دیگیری میاد ی دست بر دار نبود و ادامه داد: کیونچسبوندم اما ه

ی فرصت استفاده کرد و حرکتین از ایون برگشتم تا جوابش رو بدهم اما هیون به سمت هی؟ خوبی نگیستن
 صاعقه بایه بود که ین گونه ام حس کردم . مثل ای رو رویون هی لبه های رو انجام داد . گرمایبعد

 دور نموند چون همونظور که سرش رویون هین بیز تی احساس من از چشم هاین از بدنم گذشت . ایولتاژقو
 دونم چهی کن . مینان دستش فشرد و گفت : به من اطمی گوش من نگه داشته بود دست من رو تویکنزد

 رو باخته بودم از اول هم اونیه نگاه کردم من قافیون هی . به چشم های بترسیست لزم نی ولی داریاحساس
 صورتم کنار زدی من رو از روی کرد مو های مش همونطور که گونه من رو نوازیون بود .هی بازینبرنده ا

 بار هم باشه .ین اخری خواهم که برای بار است اما ازت نمین تو اولی لحظات براین دونم تجربه ایو گفت: م
 خود خواه هستم مگه نه ؟یلی خاطرت مال من باشه . حتما خین خواستم اولیم
 دهان من گذاشت و گفت:بزار حرفم رو تمامی من…. اما اون دستش رو رویون گفتم : هی لحن عاجزانه ابا

 باعث شد تای چیدونم که تکرارش کنم . نمیام قدرت رو به دست بین بتونم دوباره ایستمکنم چون مطمئن ن
 رو دارم حرفم روییش خواهم حال که توانای می تو باشه ولیت و معصومی سادگید قلبم رو باز کنم شایچهدر

 لحظه رو که با منین اینکه لحظه ها باشه و این پر از ایت زندگیشه خواهم همیبزنم پس خوب گوش کن .م
ی پر از انرژیشه باشه و همی پر از شادیت خواهم زندگی فقط مال من باشه . مین . بزار ای فراموش کنیبود

ی حرف هاین. با ایاره اشکت رو در نیچوقت که هی باشی کسنار خواهم کی میدمت که دیباش مثل بار اول
 دونمی ادامه داد :میون شده بود هی گونه هام جاری گرفته بود و روی من جون تازه ای چشم اشک هایونه

ی ولیکنم می احساس خفگیکنه مینی قلبم سنگی رویزی کنم چی تونم احساس می نمی ولی بزارم که بریدکه با
 . چون من ….یتونم نمی کنه ولیختت که خوشی باشی با کسی بزارم برید دونم بای ندارم می ایگه راه دیچه

 ساکت شد و به من نگاه کرد . دوباره گفتم :یوناجازه ندادم حرفش رو تمام کنه و گفتم :دوستت دارم . ه
 احمق بودم .یلی خولی احساس رو داشتم ین ایدمت که دیدوستت دارم . از همون اول دوستت داشتم . از روز

 و من تو رویشه حل میز فکر کردم با برگشتن همه چی زدم حتیبچون جرات نداشتم بهت بگم. فقط بهت اس
ی اما اشتباه میشه درست میز دونست فکر کردم با برگشتن همه چی بدتر شد .سارا هم می کنم ولیفراموش م

fan بود که تو رو فراموش کنم اما از ین تلشم امام سفر اومدم تین به ای بدتر شد وقتیزکردم چون همه چ
meetingمدت همهین ای توید من هستم نه تو . بای تونه بزاه تو بری که نمی کار محاله . اون کسین ایدم فهم 

یال خی بود که بی . رفتار تو با من مثل کسیمیرم کردم دارم می نتونستم . حس می گفتم ولی رو بهت میزچ
یه گریگه نه من تو رو دوست دارم . من دوستت دارم . دیا ی که دوستتم داریست برام هم نیگه بود دیزهمه چ

ی کردم . چند لحظه بعد گرمایه گداشتم و گریون هینه سی بخواهم سرم رو ینکه بود بدون ایدهامانم رو بر
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 ویکرد رو نوازش مم که موهای دستی رو حس کردم که من رو در اغوش گرفته بود و گرمای قدرتمندیبازو
 .یبازی مینجوری ای برنده باشی خواستی گفت : اروم باش مگه نمیون گونه هام بود. هی که روی نفسیگرما

 بازنده بودم از همونیه من از همون اول هم یدهم نمیتی فشار دادم و گفتم : اهمیون هینه به سیشترسرم رو ب
 ارومیون حرف دلم رو بزنم . هی دهم بازنده باشم ولی مجیح دارم تری که نتونستم بهت بگم چه احساسیموقع

یمون که پشی من رو نگه داشت و به من نگاه کرد و گفت: مطمئن هستیمن رو از خودش جدا کرد و شونه ها
 دارم . همونطور کهی من چه احساسی لبخند زد و گفت: پس فکر کنم بدونیون سرم رو تکان دادم . هیشی؟نم

ی با تعجب گفت: واقعا؟! نمیون دونم . هی تکان دادم و گفتم : نه نمی کردم سرم رو به نشان منفیهق هق م
 کرد گفت: تو هنوزی همونطور که به من نگاه میون تکان دادم . هی! باز هم سرم رو به نشونه منفی؟دون
یی ادم هادسته گفت: پس تو از اون یون شدم هیره خیون به هیس خی با چشم هایکنی؟ می با من بازیدار
ید حرکت من بلند خندین با ایون . سرم رو به نشانه اره تکان دادم . هی اون جمله رو بشنوید که حتما بایهست

 کردمی . سعی صبر کنیلی خید بایو دوباره من رو در اغوشش گرفت و گفت : خوب فکر کنم حال که باخت
 نگه داشت و گفت : بازنده لجباز کوچولو حالکمتر من رو محیون بکشم اما هیرون بیونخودم رو از اغوش ه

 خودم رو ازیشتری بار با فشار بین . ایرم برات در نظر بگید بایهی چه تنبینم . بزار ببی بشیه تنبی بایکه باخت
ین با اید به من نگاه کرد و گفت : فکر کنم بایون نگاه کردم . هیونو و با اخم به هیدم کشیرون بیوناغوش ه

ین . گفتم : تو از قوانیم گذاشتی چه قراری باشه اول بازیادت بعد اما ی رو بزارم برایه تنبی که گرفتیچهره ا
. بعد هم دستش رو به سمت گونهیرینی اون هم چه باخت شی تو خودت باختی گفت: ولیون. هی نکردیرویپ

 خواهمی میفت دادم و گفتم : راه بیکه تی رو پس زدم و محکم به صندلیونمن اورد اما من با اخم دست ه
 کار کنم ؟ گفتم : فقط برشی لجباز دلخور چی دختر کوچولوین با اید و گفت: باید بلند خندیونبرگردم هتل . ه
ی شده بودم که گرمایره خیرون رو روشن کرد و راه افتاد . من هم از پنجره به بین ماشیونگردون هتل . ه

 دستش نگه داشته بود . بهی دست من رو محکم تویون کردم . هحس رو دور انگشتهام یون هیانگشت ها
ی کنی رانندگینجوری گفتم : ای دلخوری بود . با صدای نگاه کردم که با لبخند مشغول رانندگیونچهره ه

یون شده بود باز کنم . هیده رو که دور دستم پچیون هی کردم حلقه انگشت های . بعد هم سعیم کنیتصادف م
 دارم . بای المللین نامه بی و گفت: من گواهید محکم تر نگه داشت و من رو به سمت خودش کشودست من ر

 به من انداخت و دوباره بهی نگاهیم نیون شدم هیده که به کار برده بود به سمت اون کشیرویی و نیونحرکت ه
 زد و گفت:ی هم لبخندد بعی تا الن استراحت نکردیشب دی استراحت کنی خواهی شد و گفت: میرهروبرو خ

 گفت :یون هیه؟ داشت . گفتم : منظورت چی اسنتراحت نخواهی برای وقتی هم برگردیهرچند مطمئنم وقت
 زد گفت:یزی امیطنت لبخند شیون هیه؟ گفتم : منظورت چیشتری زارن؟ با تعجب بی اون دونفرمیکنیفکر م

ی ورزش صبگاهین . این باشیک دار المپل رشته مداین ایمنظورم جنگ بالشت هاست فکر کنم شما تو
 گفت: پسیون هی؟ زده بود گفتم : تو خبر داشتیرون که از حدقه بیی کردم و با چشم هایونشماست؟ رو به ه

 با همونیون . هیکردم پرداخت کرد؟!! باور نمی و ماکائو چه کسیلند تای توی ضرر بالشت هایفکر کرد
 شدمیره من هنوز با دهان باز به اون خید دی بازنده ؟ وقتیا ی برنده بودالبخند به من نگاه کرد و گفت: حال

 شونه اش گذاشت و دست من رو نگهیچونه من رو به سمت بال هل داد و دهان من رو بست و سرم رو
ی. بعد هم به روبرو نگاه کرد .ارامش شونه های داریاج بهش احتیلی چون خی استراحت کنیدداشت و گفت: با

 بشه و خوابین قدرتمندش باعث شد تا احساسا ارامش کنم و کم کم پلک هام سنگی انگشت های و گرمایونه
 ببره .یا رویاییمن رو به دن

 روشن بود سرم رو ازیابون خی شده بود و چراغ هایک شدم هوا تاریدار گونه ام بی روی دستی نوازش هابا
 .یشه می گفت: سه ساعتیون! هیدیم؟ رسی نگاه کردم و گفتم : کیون برداشتم و با تعجب به هیون شونه هیر و

 انداختم و گفتم : تویین رو پاسرم . ی خوش خواب هستیلی گفت: اخه خیون هی؟ نکردیدارمگفتم : پس چرا ب
 هم تاینجا ای خواب بودین اخر ماشیف ردیشه همیلند تای تو توی تازه من خسته بودم . ولی خوابی میلیهم خ

 عمرت صبح زودی بار تویه است یل کردنت هم کار حضرت فیدار.تازه بیدی خوابی می اوردی میروقت گ
 تازه من خستهی خوابی میلی انداختم و گفتم : تو هم خیین شد . سرم رو پایل تبدیت به افسانه زندگی شدیدارب

ی می اوردی میر هم تا وقت گینجا ای خواب بودین اخر ماشیف ردیشه همیلند تای تو تویبودم . ول
 به افسانهی شدیدار عمرت صبح زود بی بار تویه است یل کردنت هم کار حضرت فیدار.تازه بیدیخواب
ی به من نگاه کرد و گفت: پس تویطنت بعد با شی اول با تعجب به من نگاه کرد ولیون . هد شیل تبدیتزندگ

 من ازی دونی دقت.پس مین اون هم با ای باشیده برنامه رو دین کردم ای فکر نمییدی؟ پای هم من رو میلندتا
یاد ی؟! لعنت به من . کی خواهی . مینم برات ستاره بچی خواهی تو که از من نمیاد ممکن بدم میر غیکار ها

 دست منیون بشم . هیاده رو باز کردم تا پین دهانم رو بسته نگه دارم . باز هم خراب کردم . در ماشیرم گیم
 الن گفتمین گفت: من که همیون خواهم . هی جمله میه. گفتم : من فقط یرو گرفت و گفت: جواب من رو نداد

 شدم و به سمت هتل رفتمیاده پین و با سرعت از ماشیدم محکم کشو . دستم ریاد ممکن بدم میر غیاز کارها
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 داشت به من برسه خودم رو به اسانسور رسوندمی که سعیشنیدم رو از پشت سرم میون هی قدم های.اما صدا
 لحظات خودش رو به اسانسور رسوند و پا شین درست در اخریون سوار اسانسور شدم اما هیونو قبل از ه

 بایون دکمه اسانسور رو زدم و ازش فاصله گرفتم . اما هیون و سوار شد . بدون توجه به هگذاشت در ینرو ب
 داد ویه اسانسور تکیوار فاتح دو تا دست هاش رو مثل دوتا ستون دو طرف من به دیهاعتماد به نفس تمام مثل 

 شدم و دستش رو کنار زدم تا ردیره خیون . با اخم به هیاد ممکن بدم میر غی منم از کار هایدونیگفت: تو م
یون به هینکه اسون تر است . بدون ای که خواستیزی چین ستاره از ایدن اجازه نداد و گفت : چیونبشم اما ه

 بگمیون خواستم به هی . می جواب سوال من رو بدهینکه گفت: نه قبل از ایوننگاه کنم گفتم : بزار رد بشم . ه
یلی باعث شد تا به سمت در اسانسور نگاه کنم که خی مبهمی اما صدای تو جواب من رو بدهینکهنه قبل از ا

 . هر دوید رفت و رنگ از چهره ام پریادم منظره روبروم اخم کردن از یدنوقت بود باز شده بود اما باد
نگ سیونگ یم که اصل متوجه روبه رومون و باز شدن در اسانسور نشده بودیم بحث کردن بودیر درگینقدرا

 دهانی زد و جلوی لبخند میو شده بود در عوض کیره به ما دوتا خید باری که ازش تعجب میبا چهره ا
 دهانش برداره بای رو از جلویو داشت تا دست کی که سعی هم در حالیونگ رو نگه داشته بود هیونگه

ی اما اون هم دسته کمرد چهره من به روبرو نگاه کییر تغیدن با دیون زد . هی با من حرف میاصوات مبهم
 بود که خودم رو بهین اید اون لحظه به ذهنم رسی که تویزیاز من نداشت و دستهاش رو برداشت . تنها چ

 هم از فرصت استفاده کرد و دستش رو درو کمر من حلقه کرد و من رو محکم نگه داشت ویونضعف بزنم ه
 رکد نگاه کرد و گفت: حالشی خودش تلش مایی رهی برایون هی دست هاین که هنوز بیونگبا اخم به ه

 کهیی اروم گرفت اما با چشم هایونگ خود نکن . هی پس فکر بیکنم من هم فقط دارم کمکش میستخوب ن
یونگ شده بود . اما یره ما خی به هردوی داری هم با لبخند معنیو شد . کیره خیون به هید باریشک از اونها م

 گروه با من است پسیت که مسئولیگی نمیشه مگه همی نگاه کرد و گفت:تا الن کجا بودیونسنگ با اخم به ه
یونگ شده ؟ ی: مگه چید سنگ برگشت و به اون نگاه کرد و پرسیونگ به سمت یون هی؟تا حال کجا بود

یونگ همه به سمت ین؟ تا الن کجا بودین بفرمایدر لی اقایشه نگاه کرد و گفت: میونسنگ با عصبانت به ه
 سنگ بایونگ شده؟ ی دستش نگه داشته بودگفت: مگه چی که دست من رو توی در حالیونسنگ برگشتن . ه

 سنگ خودش رویونگ ی سنگ رفت تا اون رو ارام کنه ولیونگ به سمت یو نگاه کرد کیون به هیتعصبان
 بود گفت: ازعصبانی ی که حسابی . در حالیستاد ما ای روبرویهاز دست او خلص کرد و در عرض چند ثان

 و اصل همیاد نمیرون خودش بسته و از اون بی دوست تو در اتاق رو رویدمشما دو نفر خود خواه تر ند
. بای خوش گذرونین گروه تو هم در شرف جنون است اما شما دوتا رفتی از پسر هایکی یستحالش خوب ن

 راهی توی حتی . ولیدم سمت اتاق سارا دوه و و بیدم کشیرون بیون سنگ دستم رو ار دست هیونگ حرف ینا
 چندید تپی مینم سی وار تویوانه نبود با ترس به سمت اتاق سارا رفتم . قلبم دین از جونگ میرو هم خبر

ی سریه بهتر باشه ید سنگ از اون سمت راهرو داد زد: شایونگ . یومد نیی صدایچ هیضربه به در زدم ول
 و گفت:چراید پرسیون سنگ سرجام خشکم زد سوال من رو هیونگ رف حین. با ای بزنیمارستانبه ب

 البته اگر تا النیمارستان بی برید سوال باین ای سنگ گفت: برایونگ افتاده ؟ ی چه اتفاقینجا! ایمارستان؟ب
 . بایم بوده موندینجا اونجا تا الن هم به خاطر شما دو نفر ایم رفتی میمهنوز زنده مونده باشه . ما هم الن داشت

 کردم تعادلم رو بهی دادم و سعیه تکیوار نداشتم به دیستادم توان ایگه دید دور سرم چرخیا حرف دنین ایدنشن
 خواهش بود . نهیه نگاهش ی شده بود تویره بهت زده به من خی نگاه کردم که با چهره ایون . به هیارمدست ب

 کردمی و سعیستادم رفتم و روبروش ایون . به سمت هت داشیاز بودن نبود اون به من نیفالن وقت ضعف
ی پس چطوری نبودینجا سنگ گفت: تو که ایونگ . یفتاده نیارامشم رو حفظ کنم و گفتم : مطمئن هستم اتفاق

یه دستم گرفتم . دستهاش مثل ی اون رو توی دستهایرم بگیون نگاهم رو ار هینکه. بدون ایزنی حرف رو مینا
ی به من نگاه کرد . سعی با نگرانیون کن . هینان رو محکم نگه داشتم و گفتم : به من اطمتش بود ذسیخ یکهت

 سنگ کردم وگفتم : الن کجایونگ نداشت . رو به ی ایده فای بدهم ولیشتری بینان اطمیونکردم با لخبند به ه
 بردار مایشه لزه مکنی ی رو که فکر میلی سنگ کارت اتاق رو دست من داد و گفت : برو وسایونگهستن؟ 

 دستم فشار دادم و به سمت اتاق رفتم کارت و زدم واردی رو محکم تر تویون . دست هیم مونیهم منتظرت م
یه ین ایعنی . ید دی اون منظره سر جام خشکم زد . محال بود . حتما چشم هام اشتباه میدناتاق شدم. اما با د

7+4 کدو تنبل بگو ین ارود و به من نگاه کرد و گفت: تو به االخواب است؟ نه محال بود . سارا سرش رو ب
 . سوگند گفت :ی به حرف من گوش کنید پس بای تو باخت13 یشه گفت: نه مین . جونگ م13 نه 11 یشهم

 به فکر خودشی . الن نوبت حرکت من است . سارا گفت : بفرما هرکسین شما باختی هردو12 یشهاصل م
یره گرد شده به اون سه نفر خیی . با تعجب و چشم هاین شما جر زن هستی هر دوی بازی بیاست . اصل باز

 داشت تا مهرهی منچ خم شده بودن و هر کدوم سعی بازیه ی اونها روی کردم . هر سه تایشده بودم و باور نم
 سمت سوگندبه است . با ترس یا رویه ین و اینم بی من نگو که دارم خواب میخودش رو حرکت بده. خدا

ین از یشتر بید . سوگند با اخم به سمت من برگشت و گفت : چته تو؟ نه بایدم اون رو کشیرفتم و موها

162



                                     )2و 1با من مهربون باش  (   
======================================================================

 با سرعت از اتاقین داره . بنابرایت واقعیدم رو که من دیزی کنه چید نفر تاکیه داشتم یاز شدم نیمطمئنم
 اون صحنهیدن هم با دیون اتاق برگشتم . هبه یکشیدم که دست اون رو پشت سرم می و در حالیدم دویرونب

 از سر جاش بلند شد و به سمتیون هیدن و به اون سه نفر نگاه کرد . سوگند با دیستادشوکه شد و سر جاش ا
 روی شده بود بازیون. سارا که تازه متوجه ه13 یشه م4+7 گفت: تو بگو یون هیدن با دینمن اومد. جونگ م

 رو همی گوشینکه نه ایری من کو؟من فقط گفتم شماره بوقلمون رو بگیول کرد و رو به من کرد و گفت: گوش
یونگ کار نبود چون ین به ایازی اصل نی صحنه مثل طوفان به سمت در رفت ولین ایدن با دیون. هیببر

 بهونم تی نمیگه کردن . احساس کردم دی وارد اتاق شده بودن و با لبخند به ما نگاه میو و کیونگسنگ و ه
 سوگند به سمت ما نگاهی با صدای اونرو نگه داشت ولیقه برد و یورش سنگ یونگ به سمت یون . هیستما

ی سنگ رو ول کردو به سمت من اومد ولیونگ یون بود . هیدهکرد . من وسط اتاق نشسته بودم و رنگم پر
 من نشستی اومد و روبروسمت رو ول کرد و به ی اونرو گرفت . سارا بازی و جلویستادسوگند روبروش ا

 حالش خوب است خوشحال بودمیدم دی مینکه شده؟ باز چه خبر است . به سارا نگاه کردم . از ایو گفت : چ
 اشک . سارا رو بغل کردم و شروعیل که از دهانم خارج شد خدا رو شکر بود و بعد از اون سیزیتنها چ

 کار روین اون ای که من رو پس بزنه ولیدم ترسی مین از کردن . سارا من رو کنار نزد . ایهکردم به گر
 سنگ گفت: فقطیونگ چه خبر است؟ ینجا: اید سنگ کردو با تعجب پرسیونگنکرد در عوض رو به 

ین ؟! تو به ای سنگ برگشت و گفت: شوخیونگ دوباره به سمت یون کردم . هیک کوچی شوخیهباهاشون 
 برم از بخشید بایا چه خبر است ینجا خواهد به من بگه ای نفر میه ؟! سارا گفت : یک کوچی شوخیه یگیم

 . سارا رو کرد به منینن جسد شما رو ببید کرد که فکر کردن بای شوخی جوریه گفت: یونگ بپرسم؟ هیخبر
 سنگ گفت:یونگ یدین؟ دی جسد ما رو مید بای چیعنی ؟ یگه می چ9 ساعت ی بخش خبری مجرینگفت: ا

 استراحت کنه حالش خوبید سحر بایگی و میزنی زنگ میه بود که ما رو نگران کردن . فقط ین ای تلفینا
 ویستاد نزد فقط اروم ای حرفیون . هیم ما چقدر نگران شدی دونی . میکنی رو خاموش می بعد هم گوشیستن

ین اغوش سارا بودم . سارا من رو از خودش جدا کردو گفت: اگر به خاطر ایبه من نگاه کرد که هنوز تو
ی هق هقم گفتم: خدا رو شکر که حالت خوبه. سارا نگاهین بیکنی؟ میه چرا گریگهبوده پس حقت است . حال د

 پارک استیین اون پایون هین ساعت است ماش3 بهتر است یلی حال تو خینکه مثل ایبه من کرد و گفت: ول
 گفتم: خواب بودم . سوگند بایدم کشی مبال رو یم اینی همونطور که بی؟ که الن برگشتیکردی کار میچ

 گفتم : خواب بودم . سارا چند تا ضربه به پشت من زد و گفت:ی؟ بودی چی؟تعجب به من نگاه کرد و گفت: چ
 چهین خوابن مامانت تو رو دست من سپرد ببی شدن که سر قرار اول می خودمونینقدر . مردم ایخسته نباش

 همه روی . سارا بلند گفت: دست به مهره ها نزن من جایم حرف سارا خندین کردم . با ای در امانتیانتخ
 اونی و گفت: فقط گذاشتمش سر جاش افتاده بود . سارا گفت : جاید دستش رو عقب کشین . جونگ میدونمم

 لب غر غر کرد . سارا از سر جاش بلندش دویر اخم کرد و زینمهره دو تا خونه عقب تر است . جونگ م
ی لک لک رو برای کلم برگ حاجین مدت کلک این ای صورتت رو بشور من هم توی: بهتر است برتگف
 معلوم نبود از دست جونگیگه حرف رو زد و به سراغ صفحه منچ رفت که دین . ایکنم میم از زندگیشههم
 عوض شده . سوگند به سمت من اومد و به من کمک کرد تا از سرجام بلند شم.یگه چند تا مهردی جاینم

 بهی سوگند نگاهیه؟ چی بازین چه خبر است؟ داستان اینجا: ایدم رفتم پرسی مییهمونطور که به سمت روشو
یشتر بار بیه ینجوری ایاد هم بیون شده بود و گفت: بهتر است هیره به من خی انداخت که هنوز با نگرانیونه

 برد ویی افتاد . سوگند من رو به سمت روشوراه دعوت بلفاصله پشت سر ما ین با ایون دهم . هی نمیحتوض
 نظریر رو رزیون هم هی چشمیر داشت تا کمکم کنه که دست و صورتم رو بشورم زی که سعیدر حال

 من و اونین چند ساعت گذشته بین ای رو که توی اتفاقاتیون داشت از رفتار هی بود که سعینداشت . مثل ا
 مشتاقانه به سوگند چشم دوخته بود تا ماجرا رو از دهان اون بشنوهیونافتاده بود رو حدس بزنه . در عوض ه

 نداده بودم ممکن بودیشنهاد راه حل رو پین قدر بگم اگر این گفت: فقط همیرسه نمیی به جاید دی. سوگند وقت
 : چهتم به سوگند نگاه کردم و گفید چکی که اب از صورتم می بکشه. با تعجب در حالیکی باریکار به جاها

 به من کرد و حوله رو به سمت انداخت و گفت :ی بچگانه است؟ سوگند نگاهی بازین منظورت ای؟راه حل
 .یکنه ماجرا رو حل مین به ظاهر بچه گانه داره ای بازینصورتت رو خشک کن . بعد هم ادامه داد : هم

 انداخت و گفت : هنوز معلومال به کجا برسه ؟ سوگند شونه اش رو بی بازین گفت: قرار است اخر ایونه
ین اون گوش بده و اگر سارا برنده بشه جونگ می به حرف هاید برنده بشه سارا باین اگر جونگ می ولیستن
ی؟ سپاری می بازیه نفر رو به یه مسخره است . چطور احساس یلی خین گفت: ایون بره . هیشه همی برایدبا

یچکدوم کنم هی اخداخت و گفت: من که فکر نمیون به هی بچه گانه . سوگند نگاهی بازیه ؟ اون هم یشهمگه م
ین شانس است و سرنوشت هرچند از ای جور قمار است بازیه عشق هم یاز اونها بزرگ شده باشن . در ثان

 ممکنه اخری دونی مونه . نمی می بازین بزرگتر است اما اون هم مثل همی بازینمنچ سخت تر است و زم
 بهی بستگی . همه چی رو ببازیز لحظه همه چیه ی توینکه ایا بشه full house . ممکنه یفته باقی چه اتفیباز
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 زد و از دریون به هی به سوگند کرد سوگند هم ادامه نداد و در عوض تنه ای نگاهیونطرف مقابل داره . ه
 سوگند راه افتادم . سارال نگاه کردم و دنبایون . به هیه چی اون همه سر و صدا براینه رفت تا ببیرونب

 داد و گفت: چرای تکان مین صورت جونگ می دستش رو جلوی بود و مهره تویستاده این جونگ میروبرو
 دستت مال خودت است . سارای مهره توین گفت: من تغلب نکردم خوب نگاه کن این جونگ میکنی؟تغلب م
.ی تو جابه جاش کردی ولیه مهره کین دونم ای خودم میر گرفتم . نخی کور رنگی ممنون فکرکردیلیگت: خ

. سارا گفت: من؟! من؟!ی زنی جر می داری من دست به مهره تو نزدم چون باختیدن گفت: همه دینجونگ م
 بارین ایشه نمینجوری و گفت: ایستاد نه من. سوگند وسط اون دونفر ایی که باخته تویمن باختم؟ اون کس

ی بار است . براین اخرین رو راه انداخته . ایش نماین از شما ایکی بار هر . ین کنی می است که بازیدوم
 .اسم داور ها رو هم قرعهیشن هم داور میگه نفر د3 جر زدن رو ادامه بده ین از شما نتونه ایچکدوم هینکها
 تایارو ین ایست نید بعی قبول کنم ؟ سوگند گفت: چون اگر قبول نکنید . سارا گفت اصل من چرا بایم کشیم

 کنم .ی دهم بازی میح به حرفهاش گوش کن . سارا گفت: ترجیا کن ی بازیا .پس یاد هم دنبالت بیااون سر دن
 سرش رو به نشانه موافقت تکان داد سارا هم دستش رو بهین انداخت جونگ مین به جونگ میسوگند نگاه

 . سوگندیستاد سارا ای در اورد روبرونی هم زباین شد . جونگ میره اش رد و با اخم به جونگ من خینهس
 برگه بردارن و خودش هم رودتریه هر کدام ی و گفت: سارا و جونگیخت ریز میاسم همه رو نوشت و رو

 سوگند گفت:فکریدی؟ برگه رو برداشت . با تعجب به سوگند نگاه کردم و گفتم :تو چرا قرعه کشیه یهار بق
 کنن ؟ با تعجب گفتم : مگه توی تونن بدون غر زدن و جر زدن بازی میی کوچولو تنهای نی دوتا نین ایکرد

 گفت: مگهیون. هیکشید میک باری گفتم کار به جاهاین همی کرد و گفت: برای! سوگند به من نگاهیسی؟پل
 نزد و گفت: برگه ها روی حرفی انداخت ولیون به هی راه حل است . سوگند نگاهی بازین گفت . ای چیدینشن

 دستی به برگه توی نگاهیم نیون گرفت هیون . سارا برگه اش رو بار کرد و اون رو به سمت هینباز کن
 نگاه کرد . همه به سمتیونگ داد . سوگند برگه خودش رو باز کرد و به هیه تکیوارسارا انداخت و به د

 است . سارایم طرف کدوم تی . خوب معلوم شد هر کسیکرد نگاه میو برگشتن که چپ چپ به کینجونگ م
 است من هم سحر رو … اماینجوری رو داشته باشه . اگر ایو کید است چرا اون بای انصافی بینگفت : ا

 فکر هم از سرش بگدره بهترین ای حتی بگم اگر کسید بایکنه تغلب میکنیادامه نداد . سوگند گفت: اگر فکر م
 مسابقه رو خاتمهین ای حرکتین کوچکتریدن الن اصل مسابقه رو شروع نکنه چون به محض دیناست هم

 گفت: خوب اگر تو برندهیو دور باز اخر است . کین . و ضمنا ایشه به نفع گروه مخالف تمام می و بازیدهیمم
 که برندهی کنه . تا وقتیدا ادامه پیگه دو گره دین بی تا بازیکشم ؟ سوگند گفت : من خودم رو کنار می چیش

 هم بهش نگاهینجوری ایشه . سوگند گفت: می گفت: پس تو کبوتر صلحید خندی که می حالر دیومعلوم شه . ک
ین از ای هم بود و معلوم بود دل خوشی که هنوز اخم هاش توی . سارا در حالیم رو شروع کنیکرد . حال باز

.یکرد نگاه میز مبه داده بود یه تکیورا هم همونطور به دیون و نشست . هید رو کنار کشیماجرا نداره صندل
ی . بعد هم به فارسی من باشیار ندارم که تو ی کرد و گفت: باور کن من هم دل خوشیون به هیسارا نگاه
یر فقین به جمع اینین بی حضرت صلح میا هم از شانس گند من است . بعد هم ادامه داد: اگر اولینادامه داد :ا

یو و نشست . کید کنار اون رو کنار کشی سارا نگاه کنه صندله بینکه بدون ایون زحمت . هی بینفقرا ملحق ش
 دستش رو به هم فشار داد و گفت:ی انگشت هاین اون دو نفر نشسته بودن جونگ می روبروینو جونگ م

 پنبه دانه . سوگند گفت:یند گفت: شتر در خواب بی زد و به فارسی خندیش . سارا نی چنگمی تویگه بار دینا
 کنه کهی شروع می رو کسی . بازین ثابتش کنی بازی توین داری . هر حرفی بازی براباشه کر کرها ینا

 رو6 از گروه ها نتونسته بود یچکدوم . بعد هم خودش منچ رو انداخت . اما بعد از چند دور هیارهشش ب
 کن . سوگندیگه فکر دیه . یشه طول بکشه که تا صبح هم تمام نمینجوری . سارا گفت : اگر قرار باشه ایارهب

 کهی.عادلنه هم هست. سارا گفت: هرچیچی گفت: سنگ کاغد قیون داره ؟ هی ا یگه دیشنهاد پیگفت : کس
 سارا گفت : باش تای؟ عجله دارینقدر باختن ای گفت: براین حوصله ندارم . جونگ میگههست زودتر من د

 بهی . سوگند چهره متفکری . بپا خفه نشینهبی می لک لک رو باش که خواب ماهی حاجینصبح دولتت بدمد . ا
 است پهیادی هم زیج هویکی ین ایخودش گرفت و گفت: فکر کنم درستش شتر و پنبه دانه بود . سارا برا

ین؟ زدی پشت سر من حرف مین گفت : داشتین. جونگ مید حرف سارا سوگند خندینبرسه به پنبه دانه . با ا
 حرف بزنن کهی به زبانید به بعد همه باین گفت: از این . جونگ میر نگیل خودت رو تحویادسارا گفت: ز

 سارا گفت : صدباری؟ چین گفت: اگر تغلب کنین هم متوجه بشن . سارا گفت : به چه مناسبت ؟ ج ونگ میهبق
 .رسی دوباره . باز هم فاینها گفت: این خود پندارد. جونگ میش رو بردار . کافر همه را به کینهگفتم اون ا

 چونیدی رو میشنهاد پین گفت: این ندارم . جونگ می حرف بزن من مشکلیسارا گفت: خوب تو هم کره ا
 بلد باشه .ی فارسی رو سراغ داری کسی ما چی . ولیشه متوجه میم بگی نفر هست هرچیه راحت است یالتخ

 است .ین حق با جونگ میم کنه بهش نگایهم گفت: منصفانه هم بخوایونگ . هیست مشکل من نینسارا گفت : ا
 و گفت: باشهید انداخت و گفت: دو کلم هم از مادر عروس. سوگند وسط بحث اونا پریونگ به هیسارا نگاه
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 به سوگند انداختو چشم هاش برق زد . سوگند همی خوبه . سارا نگاهیزنم حرف نمی فارسی طول بازیمن تو
 بفهمم ماجرا از په قرار است . بلندید دارن . بای نقشه ایه دو نفر اینبا لبخند جواب اون نگاه رو داد . باز هم 

 کهی سنگ در حالیونگ سنگ توجه من رو به خودش جلب کرد . یونگ یشدم که به سمت اونها برم اما صدا
ینکه مثل ای زدم ولی حدس میش وقت پیلی خید کرد گفت: بای بود و به اون جمع نگاه میستادهپشت سر من ا

 ازیو خوابن . اخه کی بهش گفته بود چون اونها اکثر اوقات با هم میون هم هیدو از من زرنگ تر بود شایک
 سنگ به منیونگ یزنی؟؟؟ حرف می چی در مورد ی وحشت داره. من گفتم داریی جورایک یدنتنها خواب

 سنگیونگ سنگ نگاه کردم . یونگ به یشتر بار با تعجب بین شروع شد؟ اینگاه کرد و گفت: خوب از ک
 رو زد و گفت: راجب رابطه تو ویی نهایر سر اصل مطلب رفت و تیم مستقید من رو دی سر در گمیوقت
 سرمی رویخ سطل اب یه سنگ سر جام خشکم زد . احساس کردم یونگ حرف ین زنم . با ای حرف میونه
 راجبش حرف نزده بودی لحظه کسون خوب تا ای شده بود ولی علنیبا تقریون من و هین. خوب رابطه بیختنر

 بود که بهییدی اون گروه مثل مهر تای از اعضایکی حرف اون هم از دهان ین ایدنالبته به جز دختر ها . شن
 اما چهره من که هر لحظهیست نیزی بگم چیا در برم و یرش خواستم از زی زده شده بود .میا اون رویتواقع

ینکه سنگ با نگاه مشتاق منتطر جواب من بود و از ایونگ بود . یز چه گرفت گواه همی به خودش می رنگیه
ی من حرفید دی کرد . وقتی به من نگاه میشتری بیطنت برد و با شی کردم لذت میدا پیی من چه چهره ایدیدم
 رویزهایی چیه . اما فکر نکنم بد باشه ی دوست داشتم خودت بگی فهمم ولی و گفت: باشه مید زنم خندینم

 . البته اگر دوستین بشیا سنگ گفت : بیونگ شد . یز من تی گوش هایون اسم هیدین. با شنی بدونیون هراجب
 حرفین اینکه درخواست رو بکنه چون قبل از این نبود اون ایازی . اصل نی بدونیشتر بیون هی راجیدار

 دعوت نبود . خودمین به انیازی و گفت: فکر کنم اصل ید سنگ خندیونگرو بزنه من منتظر نشسته بودم . 
 بود و با لبخندیستاده سنگ چشم دوخته بودم که ایونگرو به اون راه زدم . لبه تخت نشسته بودم و مشتاقانه به 

 سنگ کنار من نشست و به اون گروه روبروش نگاه کرد که حال سریونگ . یکرد به من نگاه میمرموز
 هم وارد بحث شده بود از سارایون بود که هینجا کردن جالب ای با هم بحث میچی سنگ کاغذ قیبرنده باز

 ویکشد خط نشان میون هی در اومده بود و براین موضوع حرص جونگ مین کرد .و به خاطر همیدفاع م
 وقتیلی و گفت : خید سنگ خندیونگ . یکنه می خالیون هی هایتار کار رو سر گین ای تلفیکرداعلم م

یدمش که دی من اصل متوجه نشدم . از اولی . گفتم : جدا؟ ولیودم یده سر حال ندینقدر رو ایون هیشدم
.هرچند من هنوزی ها خبر نداریز از چیلی است که تو از خین سنگ گفت: به خاطرایونگ بود . ینجوریهم

 کهی کسین سنگ بود . اولیونگ ماجرا در اورده . حق با ین چطور زودتر ازمن سر از ایو کیشههم باورم نم
 بعد . الن تنهای ها رو بزارم براین بهتر بود ای بود . ولیو کیشد میره به ما دو نفر خی داری معنیبا نگاه ها

 :یدم سنگ پرسیونگ از ین همی رو پشت سر گداشته . برایزی چه چیون بود که بفهمم هین مهم بود ایزیکهچ
 استینجوری . حال که ای سنگ به من نگاه کرد و گفت: عجب شنونده مشتاقیونگ خبر ندارم ؟ یمن از چ

 نزدهی کنه . البته اگر تا الن حرفیف برات تعریون زارم خود هی رو میاتش کنم . البته جزئیف برات تعریدبا
 که همه ما بهی مشکلت رو تازه پشت سر گذاشته بود. جوری سریک یون هینم شما رو ببینکهباشه . قبل از ا

ی سریه سنگ : یونگ ی؟ : چه مشکلتیدم نه. پرسیا اونها رو پشت سر بزاره یتونه میون هیکردیم فکر مینا
ی مشکلت احساسیگه فشار اورده بود از سطرف دیلیمشکلت با شرکت طرف قردادمون داشت که به اون خ

 کرد وه سنگ به من نگایونگ ی؟ : مشکلت احساسیدم پرسی بود . با کنجکاویبانکه باهاش دست به گر
 مشکلش بای از اون جور مشکلت هم کم نداشته . ولیون. هرچند هیکنیگفت: نه از اون نوع که تو فکر م

 صحبت در موردی . ولیده رسینجا تا الن به اید کشی سختیلی خیون بود . هیختهخانواده اش بود کل به هم ر
 شده بود تا باعث بشه فکری بهانیلند تارت کنسی کنه . اجرایف تا خودش برات تعریزارم ها رو می سختینا

یونگ نگاه ینی کرده . سنگی رویاده خورده زیه ینکه مثل ای عوض کنه ولیی اب هوایه تونه ی میون هیمکن
 شونه هاش رو بال انداخت و گفت:ید سکوت من رو دی سنگ وقتیونگ کردم . ی خودم احساس میسنگ رو

ی خودش بود . می گذروند و کمتر توی خوش میشتر عوض شد . باقش کرد . اخلییر اون سفر تغی تویونه
 شدهیل قبل تبدی پر سر و صدایون شبانه اش رو کنار گداشته بود . به همون هی هایه عادت گریباشد گفت تقر
 موضوع غافل شدهین از ای . ولیم گذاشته بودیون در کردن هی رو به حساب خستگیرات تغینبود . ما هم ا

یونگ احمق بودم که اون همه نشانه رو متوجه نشدم . یلی هم در کار باشه . خی ایگه دیل ممکنه دلکه یمبود
 اونینکه خوب بود تا اایز و ادامه داد و گفت: همه چید کشیقیسنگ سکوت کرد و بعد از چند لحظه نفس عم

 .یم از هم جدا شدیاتفاق افتاد . ما اونجور

یز سنگ گفت: بعد از اون اتفاق دوباره همه چیونگ . یست ما جز خاطرات خوب نی : اون اتفاق هم براگفتم
 اما جونگیم برگشته بودیلند هفته بود که از تایک و بد اخلق شده بود .یر دوباره گوشه گیون . هیختبه هم ر

 . تایگفت هم نمیزی اما چیریخت مهم به یون اومد هی زد هر بار اسم شما می همچنان از سارا حرف مینم
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 اتفاقین اگر الن ایگفت . اون مدام مینه سارا رو ببیگه بار دیه دوست داره تا یلی گفت: خین جونگ مینکها
یم . همه ما متوجه شده بودیداد جواب رو مین ایا یکرد کار رو مین بود اینجا اگر سارا ایا افتاد ی سارا میبرا

 رو حل کنهیز گدر زمانه همه چیم بودیدوار امی ممکنه دلش کجا باشه ولینکه و است کجا اینفکر جونگ م
 و از اون خواست که حرف زدنیستاد این جونگ می جلویت با عصبانیون شد که هی جدیاما ماجرا وقت

 از شمای اسمیچ دوست نداره هیگه خسته شده و دیت گفت : از اون وضعیوندرباره گروه شما رو تمام کنه . ه
 اون دوین بی موضوع چند روزین اسم شما ها حساس شده بود . البته به خاطر ایبشنوه . معلوم بود که رو

 ما رو به کار گرفته بود .ی در عوض گوش هایزد از شما نمی حرفیون هی جلویننفر شکر اب بود جونگ م
ی مدتیه هم باشن . سرم رو تکان دادم و گفتم : راستش من هم یب رقین و جونگ میون هید رسیبه نظر م

 راحت شد پس فقط من نبودمیالم سنگ با تعجب به من نگاه کردو گفت: جدا؟! خیونگ . یکردم فکر رو مینهم
 سنگیونگ به ی ؟ نگاهیکردین موضوع با هم بحث مین . صبر کن نکنه به خاطر ایکردم فکر رو مینکه ا

 .یزنه سار است و داره جر می بحث ما دوتا روبرواصلیانداختم و گفتم : روبروت رو نگاه کن . عامل 
 هم خودش ویونگ بود و هیونگ انداخت که در حال چشم غره رفتن به هین به جونگ می سنگ نگاهیونگ

 که در ارامش باشهی تنها کسی بازین و گفت: فکر کنم بعد از اید سنگ خندیونگ کرده بود . یمپشت سوگند قا
یون هیتار راجب گیزی چه چیدی . شنیون . به خصوص هیدهن رو پس می سختانتقام حتما یهمن باشم . بق

ی سنگ رو سر پله اول برگردوندم و گفتم : بعدش چیونگ . یم داریش در پی جنگ اساسیهگفت . فکر کنم 
هم اروم شد و ما یز منتظر است . کم کم همه چینجا شنونده مشتاق ایه رفته بود یادم سنگ گفت: یونگشد؟ 
یونگ. ی و گفتم : اون هم با چه وضعیدم. خندین دوباره شما وارد ماجرا شدینکه . تا ایم برنامه ها شدیردرگ

 بار هم وسط دست و پا در حال لهیه یوه اب میوان بار با لیه . ی هستیری پر از غافلگیشهسنگ گفت: تو هم
 است که خودم هم دنبال دونستنش هستم .یزی چین زدم و گفتم : ای ؟! لب خندیتونی . واقعا چطور میشدن

 وجه حاضریچ داد و گفت به هی اعلم جهانیه ین سنگ گفت: در هر صورت همون شب جونگ میونگ
یاد ماجرا خوشش نین هم از ایون اگر هی از دستش در بره حتی راحتین بار سارا به این اجازه بده ایستن

 گفتن داره بهتر استی برای حرفیون علقه داره و اگر هرا و گفت به سایستاد ایون هی روبروین همیبرا
ی کلمه این همیقا سنگ گفت: دقیونگ سنگ نگاه کردم یونگ . با تعجب به یره خفه خون بگیدبزنه وگرنه با

 پشت شانهی دستیون برخلف تصور ما هی ولیم طوفان بودیه استفاده کرد . ما منتظر ینبود که جونگ م
 وی رو دادیغاتی تبلیپ کلیشنهاد کمکت کنم . گفتم : تو هم پید بای: خوب حال چطورفت زد و گینجونگ م

یستاده که زده بود ای سر حرفین نبود جونگ می ایگه سنگ گفت : خوب راه دیونگ . fan meetingاون 
 اول کارشب همون ینکه احتمال ایگرفتیم جلوش رو نمینجوری اگر ایاد وجه حاظر نبود کوتاه بیچبود و به ه

یدم چشمه اش رو الن دیه. ی رو تحمل کردی تونم حدس بزنم چه سختی و گفتم : میدم بکشه بود . خندینجابه ا
 اونی که ما هر روز چطور جلوی بفهمی تونی و گفت: حال مید کشی سنگ سرش رو تکان دادو اهیونگ. 

 سنگ سرش رو بهیونگ سراغ شما . یاد بست خوای می .همه رو کلفه کرده بود به هر بهانه ایگرفتیمرو م
 حرفین . با ایم کنیش زندانیی دستشوی تویم دوبار هم مجبور شدیکی کردو گفت : راستش یکترمن نزد
 هم با اون هم صدایون بود که هین. از اون بدتر ای هم بخندید سنگ گفت : اره بایونگ . یدم سنگ خنیونگ

یدم فهمی . من واقعا نمیکرد می بلکه خودش هم با اون همکاریره بگرو نداشت جلوش یم تصمیگهشده بود و د
یبینی رو میون هروقت هینکه تو شده بودم ای رفتارهاییراونجا چه خبر است و مشکل از کجاست اما متوجه تغ

 سنگیونگ تابلو وبدم ! ینقدر پس ایدم. خندی خوبی گفتی حالت بد بود مینکه با ایکردیدست و پا تو گم م
 باشه البتهینتون بیزی چیه ید بایو تو کیکردیم همه ما فکر میبا تقرین داشتیکی رابطه نزدیوادامه داد البته تو ک

ین . گفتم : من نگفتم از هویاد بدت میون از هی جلسه عکس هم گفتی تویو که طرفدار اون هستیخودت هم گفت
 احساس معذبین ای بدهیح توضیشه: خوب مفت سنگ گیونگ. یکنه گفتم حضور اون من رو معذب میادبدم م

یونگ رابطه دارم ؟ یو من با کیکردی کرد؟؟ حرف رو عوض کردم و گفتم : پس فکر مییربودن چطور تغ
یو نسبت به کی تو حسیکردم. اره فکر می کنیف رو تعریز همه چید نگو بالخره که بایزیسنگ گفت: باشه چ

ین هم از ایو کیرسیم سنگ گفت : به اون هم میونگ بود؟ ی چیون هار فتییرر تغیل دلی. گفتم : نگفتیدار
یو رفتار کی روی ولیزد نمی حرفیون زد .هی کرد و مدام از تو حرف می ها به نفع خودش استفاده میازامت

یو . کیکرد نگاه میون . به هید خندی فقط میو . اما کیکرد با اون بحث میکی کوچیزحساس شده بود سر هر چ
ین ایل من اصل متوجه نشدم . دلی ولیه رفتار اون چییر تغیل و دلیون بود احساس هیده از همه ما فهمدترزو

 نفر رو دوست داره .یه همه اعلم کرد که ی جلوینکه و ایدم فهمی اون رو نسبت به تو نمیریهمه سخت گ
 رو مطرح کرد که فکروضوع مین راحت اینقدر حرف بزنه . ای نبود که راجب رابطه هاش علنی کسیونه

یکرد است اما به ذهنم هم خطور نمی شوخیه تر از ی جدیلی معلوم شد داستان خی ولیکنه میکردم داره شوخ
 گفتم : هنوز همیکردم نگاه مید چرخی دست ها می که توی که به منچی . در حالیطرف حساب اون تو باش

 سنگ با تعجب به من نگاه کرد و گفت: منظورتیونگ من باشم . یکنی که تو فکر می اون کسیستممطمئن ن

166



                                     )2و 1با من مهربون باش  (   
======================================================================

ی ولیم کردی دعوا میم اسانسور داشتی اسانسور ؟! گفتم : توی. اتفاق توین همه مدت که باهم بودین پس ایه؟چ
 .یگه می ایگه دیز چیون رفتار هی ولی؟ سنگ گفت: تو مطمئنیونگ به من نزده . ی حرفیچ هنوز هیونه
 که داد و هوار جونگیکردم موضوع فکر مین : رفتارش بله و زبانش نه . داشتم به اگفتم و یدیدم دلم خنیتو
 رفتم که معلومی سنگ رو تنها گذاشتم و به سمت جمعیونگ جلب بشه . ی ما به بازی باعث تا توجه هردوینم

 باعث شده که سری بار چین تا بفهم اید طول نکشیاد گذاشته بود البته زیش رو به نمایویی بار چه سناریننبود ا
 متوجه اون نشن امایگران که دیزد حرف می به زبانید نبایچکس هی اونها بلند شه . طبق قرار قبلیو صدا
 با اعتراض گفت:حالین کرد . جونگ می صحبت می گذاشته بود و تمام مدت فارسیرپا قانون رو زینسارا ا

 گفت: خوب حرف بزن من که جلوت رو نگرفتمنیشخند . سارا با یزنم حرف می شد من کره اینجوریکه ا
ینجور ایکنه هم نمی به سوگند اشاره کرد و گفت: هرچند فرقیو زد . ک ی.بعد هم به سوگند نگاه کرد و چشمک

 هم بهتر از ما بلد است .یلی خیدم که من دیی رو هم بلد هستن و تا اونجای خانم کره اینکه معلوم است ا
 همیو اعتراض؟! کیا بود یف تعرین اون داد و گفت: حال ایل تحویحی انداخت و لبخند ملیو به کیسوگند نگاه

یر دونفر رو زین که تمام مدت این . جونگ مید سوگند خندیکنی؟ فکر می زد و گفت: خودت چیلبخند
پنجمی جاسوس ستون یه هم از شانس من است که با ین زد و گفت:ایو به شکم کینظرگفته بود ضربه محکم

یو. کی کنی موضعت رو روشن مینجوری حداقل این اونها بشیشهم گروه شده ام . اصل تو هم بلند شو برو پ
 دفاع کردن توین گفت: این . جونگ میکردم گفت:من فقط داشتم از تو دفاع میکرد که از درد سرفه میدر حال

ین به جونگ می . سوگند با اخم نگاهیشه نمیدا پیا دنی توی مجرمیچمنو کشته . اگر همه مثل تو دفاع کنن که ه
ی با لحن مسخره این جونگ میزنی؟ به خودم بگو چرا اون رو می؟خوبانداخت و گفت: چه کار اون دار

 دلمونی گفت: ولش کن بزار بزنه ما هم کلی خودم رو زدم . سارا به فارسی که همگروهید ببخشیدگفت: با
2 یکی دل من ینجوری ایکنه می هم تلفیکی اون یگه دیقه دق2 نباش تا م . البته چندان نگران هیشهخنک م

 و گفت:یکرد نگاه مین جواب سارا رو بده همچنان با اخم به جونگ مینکه . سوگند بدون ایشهبرابر خنک م
 حرف سوگند همهین هست. با ایس پلیا دنی چرا تویشد درست می معذرت خواهیه با گفتن یزاگر همه چ

 بهینکه ایکنی گفت: چرا به من نگاه میون شده بود . هیره خیون که چپ چپ به هین به جز جونگ میدنخند
 رویس و گفتم : باز هم که اسم پلیدم . وسط بحث اون دونفر پریدونه و میر نداره اون خودش همه چیمن ربط
 بود که جان تازه گرفته باشه به سمت من اومد وین تا چشمش به من افتاد مثل این . جونگ میدینوسط کش
 کردم و گفتم : اگر برنده شدن حق تو باشهین کردن تا من ببازم . رو به جونگ میکی همه دست به ینگفت : بب

 ؟ گفتم :یی با اخم به من نگاه کرد و گفت: پس تو هم با اونهاین . جونگ میره اون رو ازت بگیتونه نمیچکسه
 اونها اگری حرف بزنی کره اید حرف بزنن همونطور که تو نبارسی فاید اونها هم نبایستم نیمن طرف کس

 تویانا خوبه ؟ سارا با اخم به من نگاه کرد و گفت: احینجوری کنم ای گفتن من برات ترجمه می به فارسیزیچ
 هست ویادم . به سارا نگاه کردم و گفتم : نه هنوز هم یدم نرفته . من هنوز هم تو رو نبخشیادت یزیکه چ

 به خاطر همی ولیکنم ولت نمی اماده کردم و تا من رو هم نبخشی که برام در نظرگرفتیهی تنبی رو براودمخ
. سارا با اخم به اونی گرفتیمرم اهل جر زدن باشه . سوگند گفت: پس معلوم شد الزایا دوست دنینندارم بهتر

 خوار رو چطوریج لک هولک ی فقط دوست دارم بدون حاجینگاه کرد و گفت : خوب هر طور که راحت
 حرفی حرف زدن تازه تو هم که فارسی دوباره شروع کرده فارسین گفت : ببین. جونگ میکنیترجمه م

 کنه . بعد همی بلند و اخم گفت: نترس داره از تو دفاع می بردم . سارا با صدای کیش رو پیتم شکاین. ببیزنیم
 تو بلند شو جات رو بایو!از من ؟! کی؟ گفت:چین کرد . جونگ مین بار جونگ میچار سه چهار تا لی لبیرز

یرم حرف بزنه . بعد هم به من نگاه کرد و گفت: عزیلیسی سحر انگیگه دیست نیازیسحر عوض کن . اصل ن
 پارک جونگی نگاه کرد و گفت: اوهوین با اخم به جونگ میون هی؟ کجا راحت ترینی؟ بشیکجا دوست دار

 . بعد همینه گفت: مگه نگفتم بلند شو . بزار سحر بشیو نگاه کنه . به کیون به هینکه بدون این . جونگ مینم
ین خواهد؟ جونگ می گفت: تو دلت مردن میون . هین خودم بشیش پیا بیرم عزیابه من نگاه کرد و گفت : ب
یگه مارا که سی همون لکی حرف بزنیسی انگلیست نیازی کرد گفت: اصل نیهمونطور که به من نگاه م

 دست هاش رو بهی با خوشحالین ! نکنه منطورت لک لک است؟ جونگ می؟خوبه . سوگند با تعجب گفت: لک
ی خودش هم قبول داره حاجیدی زد و به من نگاه کرد و گفت: دی خندیش . سارا نینهم زد و گفت: اره هم

یون دور نموند. هیون هین بیز تشم تلش من از چین ای .ولیرم خنده ام رو بگی کردام جلویلک لک است. سع
 کهی کلمه این ای معنی بدونی خواهی: نمید پرسین از جونگ میکرد که مشکوک وار به من نگاه میدر حال

ی معنیه کردم ی جالب باشه . سعید گفت: چرا باین کنجکاو شدم . جونگ میلی که خیه؟من چیدیالن شن
ی . نمیکرد کم کم مشکوک شده بود و با شک به من نگاه مین نداشت جونگ می ایده فای کنم ولیدامناسب پ
 که ازیی با چشم هاین است. جونگ میکان کلمه پلین ای گفت: معنیالی خی بگم . سوگند با بید بایدونستم پ

 باین. جونگ مید جمع داد همه خندیل که سوگند تحوی زده بود به سوگند نگاه کرد. با ترجمه ایرونحدقه ب
ی که می تمام در حالی رحمی . سارا هم با بیکانم پلیه به سارا نگاه کرد و گفت : واقعا از نظر تو من یدلخور
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 شده بود پریره که به سارا خی نزد اما پشت اون نگاهی حرفین. جونگ میکانی پلیه ت یقا گفت: اره . دقیدخند
 راجب دوست داشتن من نزدهی حرفحال تا به یون هینکه بود که قلب من رو به درد اورد . با اییاز حرف ها

 که کهین په برسه به جونگ میکرد می بود اما من رو عصبی شوخیهو صدا کردن من به اسم موش کوجولو 
یکرد ساکت بود و فقط به سارا نگاه مین خبرها بده که به سارا علقه داره . جونگ می تویهمونده بود اعلم

ی میش که تا چند لحظه پی . جو اتاق ساکت شده بود همه افرادنداشت تاب اون نگاه رو یگه سارا هم دیحت
 معذب شده بود گفت: منین جونگ می شده بودن . سارا که از نگاه هایره منظره خین به ای با نگرانیدنخند

 همچنانین تاس رو بنداز . اما جونگ مین ایا . نوبت تو است بیم رو تمام کنی بازین ایا نداشتم . بیمنظور
 راحت بهیال داد . و با اخم به سوگند نگاه کردم اما سوگند با خی دستش رو فشار میساکت بود و منچ تو

 کلمه نهفتهین پشت ای چه فلسفه ای بدونی کرد و گفت: دوست دارین داده بود . رو به جونگ میه تکیصندل
 به سوگند نگاه کرد . سوگند بدون توجه بهیون گروه است . هیدر لیق کلمه لیناست؟ هر چند به نظر من ا

 لقبین ایکنم راحت ادامه داد : من واقعا فکر میال من و بال بال زدن سارا با خی من و اخطار هاینگاهها
ی ایده فایگه. دی گروه هستین ایکان تو پلیکنه که فکر مید دی تو چی دونم سارا توی نمی است ولیونمناسب ه

 و به من نگاهید سوگند بازوش رو مالیگی؟ میه مزخرفات چین و گفتم : افتم از سوگند گرینداشت اروم نشکون
 . سارا گفت:یکان پلیگه مین فهمم سارا چرا به جونگ می خوب . من هنوز هم نمیگمکرد و گفت: راست م

ی هم خوب منظور داشتیلی حرف نداشتم . سوگند گفت: اتفاقا خین از ای من منظوریدونیخودت هم خوب م
 دستش بود پرت کرد و گفت:ی رو که توی منچین. جونگ میزدی اسم صدا نمین اون رو به ایشهگرنه هم

 نگاه کردم که هر لحظهین به جونگ می؟ دهی چرا ادامه میست نی که مسخره کرده کافین همیه؟منظورش چ
 خوداگاه ازنا همه یت وضعین ایدن به نفس نفس افتاده بود . با دیت و از شدت عصبانیشدرنگ به رنگ م

 بدهم . امایح و گفت: بزار برات توضیستاد این جوگ می فاصله گرفتن . سارا بلند شد و روبروینجونگ م
یده فایکان پلیه با ی بازین . ادامه ایست نیح به توضیازی حرف اون رو قطع کرد و گفت: اصل نینجونگ م

ی راحت رویال رفت . سوگند همونطور که با خر سارا به سمت دی نداره بعد هم بدون توجه به اصرار هایا
 . سوگند ادامه دادیستاد سرجاش این پرنده مقدس است؟ جونگ میه یکان پلی دونی ولو شده بود گفت: میصندل

ی بازهم حرف نزد اما عکس العملین کشن ؟ جونگ می رو میکان پلی نقاشیسا کلی هایشه شی چرا رویدونیم
یی غذای وقتیکان پلیه . یه چیلش کردند. سوگند گفت: بزار برات بگم دلی نگاه مندهم نشان نداد. همه به سوگ

 روحیه و داشتن ی . پس نماد فداکاریکنه میه . از گوشت خودش اونها رو تغذیکنه نمیدا جوجه هاش پیبرا
یه تو یکنه است نه تو اما سارا فکر میدر لیه لقب مناسب ین کنم ایبزرگ است . هرچند من هنوز هم فکر م

 بگذره. سارا از تعجبیگران داره که حاضر از خودش به خاطر دی قلب و روح بزرگینقدر که ای کسیکانیپل
 ها رو ازی فلسفه سازین از سارا نداشتم . سوگند ای من هم دسته کمیکردخشکش زده بوده و به سوگند نگاه م

 با شکیون ؟! هیاره همه فلسفه رو در بین الک لک ی گرفته بوداون چطور تونسته بود از کلمه جاجیادکجا 
ی از حرکت بعدیقا بود که دقین نگاه کرد مثل این راحت به جونگ میال اما سوگند با خیکردبه سوگند نگاه م

 بعد از اون بهی و به سارا نگاه کرد . ولیستاد سکوت ای چند لحظه توین خبر داشت . جونگ مینجونگ م
یع اتفاق سرین اینقدر رفت . ایرون و دنبال خودش از اتاق بیدسرعت به سمت سارا رفت و دست اون رو کش

یستاده کنه . همه ما فقط ایدا اعتراض پی برای سارا فرصتینکه ایا یره اون رو بگی نتونست جلو یافتاد که کس
 ازید کشمی که سارا رو دنبال سر خودش ی در حالین چند لحظه قبل جونگ میکردیم نگاه می و به دریمبود

یقه دق5 داد و گفت : خوب اگر تا ی رفته بود . سوگند از سر جاش بلندش و به خودش کش و قوسیروندر ب
ین ای افتاده . به سوگند نگاه کردم و گفتم : تویی اتفاق هایه باشم که یدوار امیم تونی سارا برنگرده میگهد

ی دو تا نفشه اضافه هم تویشه شما من هماف! سوگند گفت : برخلی؟ ذهنت داشتی توی رو از کیحرف ها
یاین . اول بیکنم می نفشه نگرفت؟ سوگند گفت : اونوقت نقشه سه رو عملین گفت: و اگر ایونذهنم دارم . ه

 گذشته بودیقه دق10 . یم سکوت منتظر منده بودی نه . همه تویا گدره ی میر به خیقه دق5 ین اینیم ببیمصبر کن
 به …. اما چندان طولیازی نینکه راحت گفت: خوب مثل ایال سارا نوبد . سوگند با خاز ی هنوز هم خبریول

 سرخ شده بود مثل گردباد وارد اتاق شد وبه پسر هایت که مجبور شد سکوت کنه . سارا که اط عصبانیدنکش
ی برای حرفاگر رو جمع کنه . اها ضمنا یقتون از شما بهتر باشه بره جسد رفیکینگاه کرد وگفت: فکر کنم 
 خواهذی نمی مسابقه رو تمام کنه. سارا دوباره به پسرها نگاه کرد و گفت: کسینگفتن داره بهتر است اول ا

 لزم باشه . سارا به در نگاه کرد جونگیگه کنم دی سنگ به در اشاره کرد و گفت:فکر نمیونگبره دنبالش؟ 
یلی داد و گفت: فکر کنم سیه بود به استانه در تکه دلش گذاشتی و دستش رو رویزد که لنگ می در حالینم

 کهی کارین این ولو شد . سارا گفت : ای صندلی بهتر باشه . بعد هم لنگ زنان وارد اتاق شد . و رویبزن
ی با اردنگی بازین بعد از ای که مجبور شدی بعد. وقتی رو گذاشتم برای ها بود مابقین از ایشتر حقش بیکرد
ی باز چین: مگه اید پرسیزد در وجودش موج میشه که همی با کنجکاویونگ . هیرون بری اتاق بیناز ا

ی بازین مطمئن نباش تو برنده ایاد گفت: زین دست پاچه شد .جونگ میونگ سوال هینکارکرده ؟ سارا ابا ا
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 بارین اخورده؟ کار کرده که کتک ی دوباره چین: گفتم مگه اید پرسیشتری بی دوباره با پافشاریونگ . هیباش
 به رنگ به رنگ شدنیطانی لبخند شیه نگاه کردم که با ین نزد . به جونگ می باز هم حرفیسارا سرخ شد ول

ی نگاه کرد و گفت: تو چین به جونگ میشه نمیبش از سارا نصی جوابید دی وقتیونگ کرد . هیسارا نگاه م
 سارا وسطی شده بود گفت: خوب من … ولخیره زد وبه سارا ی که لبخند می در حالین جونگ می؟کار کرد

 به سارا نگاهین. جونگ میرون الن از اتاق برو بین همی کنی بازی خواهی و گفت: اگر نمیدحرفش پر
 . جونگیزد موج مین نگاه جونگ می تویطنت شده بود . برق شیره در عوض سارا به صفحه منچ خیکردم
. سارایدی رو دیری هم تصوید شای جواب تو باشه بعد از بازهیونگ کنم . اها ی خواهم بازی گفت: نه مینم

 مشتاق تر ازی با چهره ایو بار کین. ایمیری بار مین ای حرف بزنی باز هم اونجوریگفت: اگر بخواه
 کم بود شد دوتا . سوگند گفت: خوبیکی حرف زده؟ سارا گفت: ی چه جورین : مگه جونگ مید پرسیونگه

 کنه . سارا گفت: اگر زورم به اون دوتای میی فکر هایه ادم ی زنی حرف می جوریه خودت است ییرتقص
 برم .ینجا من از ایا ی کنی می . سوگند گفت : نوچ . سارا بازی له شی خواهی . میرسه به تو که میرسهنم

 کنم . بعدی می گفت : نه باشه بازین تور و تحمل کنم . جونگ می های مسخره بازین از ایشتر بیستممجبور ن
 بودم که موفق شدمی نفرین زد . و گفت : من اولیو و محکم کف دست کید زد و خندیو به کیهم چشمک

 به من نگاه کرد .من هنوز همیره خنده اش رو بگی جلویکرد می که سعی درحالیون حرف بزنم . هینجوریا
 به خودت افتخار نکن فکر.ینقدر ایگه . سوگند گفت: خوب دیکردم بودم و به اون دو نفر نگاه میاوردهسر در ن

 چهینجه اینیم و بنداز ببیر منچ رو بگین . حال ای شدیل بوکس تبدیسه که به کی هم هستی نفرینکنم تو اول
 فقطیاد کرده اما به نظر میی کارهایه ین جونگ مینکه و گفت: خوب مثل ایستاد سنگ کنار من ایونگ. یکنیم

 .یکرد سنگ نگاه کردم که با لبخند به من نگاه میونگ کارش موفق بوده . با تعجب به ویاون تنها نبوده که ت
 بود. معمولید بعیلی خیون سنگ با تعجب به من نگاه کرد و گفت: از هیونگ کار کرده ؟ ی چیعنی : ییدمپرس

 رو عوضش طرز فکریعنی ید پسندی باهوش رو می اون دختر هایاد دخترها خوشش نمینجور از ایونه
 کار کرده بودی چین جونگ میعنی کردم . ی سنگ نگاه میونگ به یکرده؟!!!!!! من هنوز هم با سر در گم

 کنه ؟! نکنه اون…. نه ….. محالی داشت اون رو مخفی اومد سعی در بررابر اون کوتاه مینجوریکه سار ا
 نگاهین سارا اصل به جونگ مه بود کین به خاطر ایعنی.دوباره به سارا نگاه کردم ی……است …..ول

ی دلم می بود از طرفیبی حس عجی ناراحت و عصبانیا خوشحال باشم ید بایدونستم نمیعنی… . پس یکردنم
 نگاهی که توی . ازحس شادیکردم می با اون کامل هم دردیگه کنم از طرف دیه روتنبینخواست جونگ م

 سنگ گفت : خوب به نظریونگ بودم. یده رو شاد نداون وقت بود که یلی بردم خی لذت میدیدم مینجونگ م
 و بهش نگاه کردم و گفتم : فکریدم سنگ خندیونگ حرف ین افتاده . با ای الن چه لتفاقیدین همه فهمیرسهم
 براش انجامی کاری خواهی همه گروه تو رو النتخاب کرد نمین سارا بی ولی باشی تو طرف جونگیکردنم

 از خجالتش دری فکر کنم سارا هم حسابی . ولیکنم مسائل دخالت نمین ای: من توت سنگ گفیونگ ی؟بده
ین . با ایاد کنم . فکر کنم سارا هم خوشش بی نثارش می اردنگیه بعدا یضه نبودن عری خالیاومده . اما برا

 بایونگ متوقف شد و همه به من نگاه کردن هی خنده من بازی .با صدایدم سنگ بلند خندیونگحرف 
 زد و ادامه داد :ی . بعد هم به من چشمکیست نیزی سنگ گفت : چیونگ یخندی؟ می : به چید پرسیکنجکاو

 از طرف من بهیه هدیه سنگ گفت: اره راجب یونگ!!! یشگویی؟ گفت: پیونگ ساده بود . هیشگویی پیهفقط 
 سنگیونگ کرد و گفت: نگ سیونگ رو به یون . هیدم خندیشتر سنگ من بیونگ حرف ین طرفدار. با ایه
ی سنگ شونه هاش رو بال انداخت و گفت : نه . چون اسم من از تویونگ ی؟ کنی من بازی تو جالی خواهیم

 سحری گفت: ولیو طرفدار مهم و خاص . کیه جلسه مهم دارم . با یه و من فعل با سحر یومد نیرونقرعه ب
یست نی و گفت: سارا طرفدار کسیوپریدن وسط حرف کیطرفدار من بود . سارا طرفدار تو بود . جونگ م

 ندارهیلی دلیاد. من اگر از تو خوشم نمیگری بیم من تصمی جایست نزن . سارا گفت : تو لزم نیخودحرف ب
 . سارا گفت:ی سنگیونگ تو طرفدار ینکه ایعنی گفت: پس ین گروه رو دوست نداشته باشم . جونگ میهبق
ی سنگ بگم ما با هم چطوریونگ به ید من باینکه ایعنی ین و گفت: پس اید کشموهاش به ی دستی . جونگیقادق

 تایکرد دهانت کار می نگاه کرد و گفت: اگر دست هات هم به خوبین . سارا با اخم به جونگ میمحرف زد
 همام و گفت : مطمئنم که دستهید خندین حرف سارا جونگ مین صد دور تمام شده بود . باای بازینالن ا

 بهی حرف سرخ شد . سوگند کش و وقسین مگه نه . سارا با ایکنه دهانم بهتر کار می ولیکنهخوب کار م
یونگ دوباره روبه یون . هیکنه میدا داره کش پیلیخودش داد و گفت : حق با سارا است من هم خسته شدم خ

 تکان داد و گفت : هنوزمنفی سنگ سرش رو به علمت یونگ ؟ ینجا ایای بیه خوایسنگ کرد و گفت: نم
 سنگ نگاهیونگ . من با تعجب به یم با هم حرف بزنی موضوعیه راجب یدحرف من و سحر تمام نشده با

یز چیه ید بایم ها با هم حرف نزدیز چیلی سنگ گفت: ما هنوز راجب خیونگ ی؟کردم و گفتم : چه موضوع
 ویم حرف بزنیتونیم باشه تا بدون مزاحم ی خوبفرصت . فکر کنم یم و حرفهامون رو بزنیم رو روشن کنییها

 سنگیونگ متعجب شده بودم و هم سردرد گم . یشتر سنگ هم بیونگ ی حرفهاین . من با ایریم بگیمتصم
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یون . هید من رو گرفت و دنبال خودش کشین گوشه استیکنم و بهش نگاه میستادم من هنوز هم اونجا اید دیوقت
ی نگاهت مینجاونگ سنگ گفت : تو بهتر است سرت به کار خودت باشه . ما هم از ای سنگ. یونگداد زد : 

 بفهمونه من شونه هام رویزی داشت به من چی نگاه کردم اون با حرکت سر و چشم و ابرو سعیون . به هیمکن
 : با منگفت. سارا به اون نگاه کرد و ی خنگیلی گفت: واقعا خیون سنگ رفتم . هیونگبال انداختم و دنبال 

 فکریچوقت هم بهتر است زودتر تمام شه . سارا گفت : هی بازین گفت : نه با خودم بودم . ایون هی؟بود
ی که منچ تویکردم کن ها نگاه می . از اون سمت اتاق من به جمع بازیم روز با هم تفاهم داشته باشیه یکردمنم

یرسه سنگ گفت: به نظر میونگ . یرفت به هوا مها از اونیکی هم اه ی و گاهیشد اونها گم میحرکت دستها
 گفتم : چهیکردم نگاه میون . همونطور که به چره اخم الود هیمومد خوشش نیاد موضوع زین از ایونه

 راحت است.یالش ناراحت باشه . اون خید . گفتم : چرا بایم ما با هم باشینکه سنگ گفت: ایونگ ی؟موضوع
یونگ یه؟ سنگ برگشتم و گفتم : منظورت چیونگ سمت یه نباشه….. ود بهتر بی سنگ گفت: شادیونگ

 نداشت چرای در برابر سارا داره؟ گفتم : اگر شانسی شانسینسنگ گفت : ولش کن . به نظرت جونگ م
 است که تلشش روکرده وین بشه . حداقلش ایم راحت تسلیخواستم سنگ گفت: چون نمیونگ ی؟کمکش کرد
 سنگ به من نگاه کرد . گفتم : تو هم تا حالیونگ ؟ ی شدیمونشه . گفتم : تو تا حال پشمی نمیونبعد ها پشم

 و گفتم : پسیدم. خندیرستان بعد هم دوم دبیرستان بار اول دبیه سنگ کفت: اره یونگ ی؟عشق رو تجربه کرد
 من رو همهاستان دو گفت : خوب دید سنگ خندیونگ است . یان که عشق براشون در جرییتو هم از اونها

یلی نمونده باشه که سوگند راجب شما کشف نکرده باشه .اون خی خواهرت . گفتم : فکر کنم رازی حتیدوننم
.ید فهمیونگ دونست به لطف هی رو هم که نمیزی . ونگ سنگ گفت : هر چیدونه ها راجب شما میزچ

ی کنم . گفتم : اوهویش زندانید باید قدرتمند خطرناک هستن . شای و ادم هایاره قدرت میشهاطلعات هم
 عادت رو ازین ایدم داشته باشه . البته الن فهمیبان خوبه ادم به پشتیلی سنگ گفت : خیونگمواظب باش . 

 سنگ گفت : معلوم است راجب سوگند . فکر کنم بدیونگ. ییرنی حرف می گرفته . گفتم : راجب کیاد یک
ی کسیشه.چون ممکنه همی خوری ضربه می بریش پینجوری. ایریاد بگی از اون یی هایز چیهنباشه تو هم 

 دردسر است ازیه بعد مای اولش جالب باشه ولیدنباشه که ازت محافظت کنه و مراقبت باشه . ساده بودنت شا
 زود خستهیزی چیه است که از ی ادمیون سنگ ادامه داد : هیونگ . یدیم نفهمیزی سنگ چیونگحرف 

ی است . اگر مید جدی هایز دنبال چیشه همی ولیکنه صدق نمیونش در مورد اهنگ و کلکساین . البته یشهم
ی؟ زنی حرف میه چرا با کنایدم اون . پرسی . حداقل نه برای ساده نباشینقدر بهتر است ای نگهش داریخواه

ینجوری اهیون ی ولیاد ساده خوشم بی من از دختر هاید سنگ گفت: شایونگ یه؟ حرفها چینمنظورت از ا
یخواهی مسابقه ) باشه. پس اگر میا (مبارزه challenge یه اون دوست داره رابطه اش براش مثل یستن

یزنی؟ حرف ها رو مین. گفتم چرا ای البته اگر مطمئن هستی بهتر است حواست رو جمع کنینگهش داشته باش
 از شمایچکدوم خواهد هید هم چون دلم نمی چون دوست ندارم داستانم تکرار بشه . شاید سنگ گفت : شایونگ

 سنگیونگ خواهد ازت محافظت کنم . گفتم : محافظت؟! از من ؟! ی هم چون دلم میدضربه بخوره . شا
 سگم؟!یه است که من ین . گفتم : منظورت ایکنه از چوکو مراقبت مینقدر ایونگ فهمم چرا هیگفت: حال م

. حالی زنی زل مینجوری ای. بخصوص وقتی کنی همون حس رو به ادم منتقل می سنگ گفت: نه ولیونگ
 و گفت : گهید سنگ خندیونگ من چوکو هستم . یکنه هم فکر میو. گفتم : پس کیه چیو فهمم منظور کیم

 طرف توباشن . با تعجب گفتم : جدا؟!یون هی نگاهت باعث شده که همه گروه به جاین همی اره . ولییگاها
ین حساس تر بشه . ایون هیشه باعث مین . همیکنه می هم از تو طرفداریونگ هی . حتره سنگ گفت : ایونگ

 باعث شد تا به سمت اونا برگردم .یونگ هی بدونم اما صدایشتر خواستم بی داشت .میموضوع برام تازگ
. سارا گفت :ین من تمام شد . حال شما دوتا موندی برای گفت : من بردم . بازیسوگند بلند شد و با خوشحال

 بساطشون رو جمع کنن برن.ید باینها تمام شه اونوقت ای لزم دارم تا باز6 یه خوشحال نباش من فقط یادز
 تا خونه عقب تر6 حداقل ین بود. به سمت اونا رفتم و به صفحه منچ نگاه کردم . جونگ می عصبینجونگ م

یونگ نگاه کرد و گفت : بحث مهم شما تمام شد؟ من . سوگند به یکرد به صفحه نگاه میبود . سارا با خوشحال
 به من نگاه کرد و گفت: فکر کنم بهتریون . هیم حرفهامون برسی شما نذاشت به مابقیاد فریسنگ گفت : نه ول

 تمام است . بعد هم بهی بازیگه. به هر حال با دوتا منچ دیشه حال که دوستت داره برنده می بمونینجااست ا
ین . ایکرد به صفحه نگاه میبی که با حالت عجیکرد نگاه مین سنگ به جونگ میونگ کرد . اه سنگ نگیونگ

 داشتمی شد حس بدی داشتن سارا داشت و حال هم اون شانس داشت ازش گرفته می بودکه برایتنها شانس
ی منچ بعدکت بود چون حری محالی ارزوی باشه . ولی بازین خواست سارا برنده ای برا دلم نمین اولیبرا

 اورده بود و6 یه با همون حرکت اخر ی رو بر باد داد. سارا در کمال نا باورین جونگ میسارا تمام ارزوها
 داد زد :من بردم . من بردم .ی برده بود سارا بود . سارا از سر جاش بلند شد و با خوشحالی که بازینفر دوم

 مگهیشی برنده می اشاره کرد و گفت: تو . گفتین مجونگ تمام شد . به سمت یز همه چیگه تمام شد . دیگهد
 سر راه من همیگه و دیرون تمام شد . برو بی . بازیرون بی الن برین . بهتر است همینه . حال که باخت
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یب شده بود . جو اتاق عجیره به سارا هم نگاه نکرد فقط به صفحه منچ خی نزد و حتی حرفیننباش . جونگ م
 نبودی راهیچ به من نگاه کرد . هی سوگند هم با ناراحتی برد خوشحال نبود حتین به جز سارا از ایچکسبود ه

 از دستیگه . دینمت خواهم ببی نمیگه تمام شد . دیز همه چیگه . دیرون گفتم برو بی چیدی. سارا گفت : نشن
 .یکرد منچ نگاه مفحه باز هم ساکت بود و به صینتو اون مزاحمت هات خلص شدم . بلند شو . جونگ م

 سارا دستش روی گفتم . سوگند دست سارا رو گرفت تا اون رو ارم کنه . ولی چیدی ؟ نشنیسارا گفت : کر
 دوست بهیه مهم رو از دست دادم . اعتمادم به دوستم . نه یز چیه من ی عوضین و گفت: به خاطر ایدکش

 کهی . هنوز هم کنارتم . سارا در حالینجام من هنوز هم اا تاوانش رو پس بده . گفتم : ساریدخواهرم . حال با
 .ی ادم من رو فروختین . به ای مثل قبل . نه مثل اون موقع .تو من رو فروختیگهبغض کرده بود گفت : نه د

 جا بود .ین تو تا همی . بازیرون برو بیدی که زده بمونه . مگه نشنی تونه سر حرفی نمی که حتی ادمینا
یزی بزنه از سر جاش بلند شد و به سارا نگاه کرد . چی حرفینکه بدون این . جونگ میرم . باشه . من میرینم
 رو همی دل هر سنگید لغزین که از گوشه چشم جونگ می لرزوند . اشکی اون نگاه بود که دل ادم رو میتو

 بزنه از اتقای حرفینکه اون بدین . جونگ میکرد بود و به اون نگاه میستاده سارا فقط ای کرد . ولیاب م
 گفتن نداشت . سارا همونطور کهی برای حرفی رفت .سارا سر جاش نشست . همه ساکت بودن . کسیرونب

 حرف روین که ای . در حالیاره در بید جدی بازیونه دیه دنبالش . ممکنه ینشسته بود گفت : بهتر است بر
 ازیو دوباره حرفم رو بزنم ؟ کید ؟ با یه کرد . سارا گفت : چگاه با تعجب به سارا نیو نگاه کرد . کیو به کیزدم

ی برگشته بود. اون برگشت روبروین چون جونگ میستاد راه این بیسر جاش بلند شد و به سمت در رفت . ول
ی؟ داری چه توقعیونه دیه گفت : تو از ین جونگ می؟ . سارا به اون نگاه کرد و گفت : چرا برگشتیستادسارا ا

یا سهم رو از دنین که ای . و تا زمانیی . سهم من تویست سهم من از عشق نین تونم سر قولم بمونم . ای نممن
 بای همه لجبازین هم گفت : تو هم از این. جونگ می حرف خسته نشدین . سارا گفت : از ایکنم ول نمیرمنگ

 منیدونی : خودت بهتر از من مفت گین جونگ می؟ ؟! کدوم لجبازی. سارا گفت : لجبازیخودت خسته نشد
 گفت :ین . جونگ مینم بگو ببیدونی تو که میدونم پس خودت رو به اون راه نزن . سارا گفت: نه نمیگم میچ

 . سارایزد میرون ات بینه قلبت داشت از سیدمت بوسی وقتی نسبت به من داری که چه حسیدونیخودت هم م
! سارایدی؟ شده بود گفت: تو اون رو بوسیغ جیه که شبیی با صداگند نگاه کرد . سوینساکت شد و به جونگ م

 اون دهانت رو ببند . سوگند به سارا نگاه کرد و گفت: بهین . جونگ میگه گفت: داره دروغ میبا دست پاچگ
 سرشین ؟ جونگ می گفت: اره جونگیونگ. هید دروغ باشه . راستش رو بگو اون تو رو بوسیرسهنظر نم

 است .ینجوری گفت: پس روش حرف زدنت اید خندی که می در حالیون تکان داد . هیید تاامترو به عل
 گفت: پس روش حرف زدنتید خندی که می در حالیون تکان داد . هیید سرش رو به علمت تاینجونگ م

ا. سارا گفت : شمیا… گونه ی ؟ روی حرف زدی چجورینم گفت: خوب حال بگو ببیونگ است . هینجوریا
 رفت .یرون که سرخ شده بود به سرعت از اتاتق بی بعد هم در حالین . همتون مسخره این خفه شین خواهینم

 گفتم :. بهتر استیکردم سارا نگاه میر که به مسی بود . در حالیدسوگند به سارا نگاه کرد و گفت : از سارا بع
 من برمی خواهی . اگر نمی بدهدامه حرفت رو ای مابقیخواهی نمی سنگ گفت :جونگیونگ دنبالش یبر

 بعد . بعد هم به سرعتی باشه برایکی سنگ کرد و گفت : جواب تو یونگ به ی نگاهیندنبالش . جونگ م
 رفت و در اتاقین. جونگ می نکنی رویاده گفت: مواظب باش زید خندی که می در حالیودنبال سارا رفت . ک

 و گفت : فکرید حدس تو درست بود . سوگند خندینکه : مثل افتمرو پشت سرش بست . رو به سوگند کردم و گ
! سوگند گفت: نهی؟ تو خبر داشتیعنی : یوگفت هم بخرم . کیی گویش پی گویه یست شمن باشم . بد نیهکنم من 

 طول بکشه . البته اگر تا فردایاد خوب فکر نکنم زی ولیکنه زدم . سارا فعل داره انکار می حدس میول
 نگاه کردمیون . به هیگردن گفت : چون فردا برمیون گفت: چرا تا فردا؟! هیونگ . هیبگنه بتونه کار یجونگ

 خوششی گفت : خوب اگر سارا از جونگیونگ شده بود . هیره نگاهش بود به من خی که تویقیکه با غم عم
 اگر اونی است حتی واقعندگی زیست داستان نیه که ین ای ناظر خبری تونه بمونه . سوگند گفت : اهای میادب

 هاستیت هم ملی شهرتت شماست بعدین همیش مشکل سر راه است . اولی باز هم کلیاددوتا از هم خوششون ب
ین است فکر کنی مشکل واقعیه داره . گفتم : شهرت شما ی به داستان جونگی دوتا چه ربطین گفت: ایو. ک

ین افته؟ تازه ای می چه اتفاقی دونی خوشش اومده . میرانی دختر ایه از ی شما بفهمن که جونگیطرفدار ها
ید از اول نباید ها و خانواده ها هنوز پا بر جاست . سوگند گفت : شایت . مشکل ملیریمهم در نظر نگ

یست قرار نی افتاد وقتی اتفاق ها نمین از ایچکدوم گفت : بهتر بود از اول هیون برسه هینجا به ایزاشتیمنم
 فرداینکه . به محض ایست نیر تو چندان هم دی سوگند گفت: برای چی همه دردسر براین اباشنکنار هم 

 و دنبالیز اگر از همون اول داستان برنده شدن و چیستین نیر تقصی البته شما هم بیشه تمام میزبرسه همه چ
 نگاه کردمیون . با تعجب به هین منتظر رفتن ما باشین الن مجبور نبودینسر ما اره افتادن رو راه ننداخته بود

 النی چی برای داری حسیچین اگر همی بهش کمک کردی چی برایکردی فکر می جورینو گفتم : اگر ا
ی می جورین خواستم بگم اگر ای نتونستم ادامه بدهم می پس چرا …. ولی خواستی رو مین . اگر اینجاییا
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یچوقت هیون نه . هی. ولی… داری چه حسی گفترا . پس چی پس چرا اون حرف ها رو به من زدیخواست
 .ید جمله نخواهم شنین فقط گفته بود من ایون من بودم که اعتراف کرده بودم . هین داره . اینگفته بود چه حس

 حرف هاین منظورت از ایون گفت: هیو بود و من احمق … کین ایون بود . همه احساس هینپس اخرش ا
 کهیدی تو تا حال ادم ناراحت رو دیست … سوگند گفت : نه اصل ناراحتم هم نی دونم ناراحتی . میهچ
 حرف هاین منظورت از ایون سنگ گفت : هیونگ شد . یره با اخم به سوگند خیون نگاهت کنه . هینجوریا

 زد و گفت : نگفتم .خوب حال سر چقدری خندیش . سوگند نیدی که شنیزی همون چیقا گفت : دقیون . هیهچ
 ؟ سوگند گفت : چرا ازیه به سوگند نگاه کرد . رو به سوگند کردم و گفتم : منظورت چیون. هی بسته بودشرط

 رویح توضیه خواهر ساده من ارزش ین حداقل فکر کنم ای بدهیح براش توضی خوای . نمی پرسیاون اقا نم
یکنی گفت: تو اشتباه میو نبود . کینجور گفت: واقعا ایونگ اوردم . هی سوگند سر نمیداشته باشه . از حرفها

 بودین همیقا بود . سوگند گفت: دقی حرفها چین . منطورش از ایکردم نگاه میون نبود . به هینجوریاصل ا
 .یگه اشتباه دیه سنگ گفت:یونگ کرد . یدا از خط گذشت و واقعا به سارا احساس پین جونگ میمگه نه. ول

یه ین گفت این فهمم . همون شب که جونگ می می رفته من کره ایادتون کنم . یسوگند گفت: نه اشتباه نم
 چهینجا ای به من بگی خواهی . به سوگند نگاه کردم و گفتم : تو نمیدم همه ماجرا رو فهمیست نیشرط بند

ی بازیه ماجراها ین . تمام ایگم باشه خودم می بدهیح براش توضی خواهیخبر است؟ سوگند گفت : حال که نم
 بهینقدر ایون اقاین افتاده که باعث شده ای چه اتفاقی سفر قبلی دونم توی . من نمی شرط بندیهاحمقانه بود و 

 خودشونیونه تونن شما رو دی کنن که می همه دردسر و تحمل کنن و شرط بندینخودشون زحمت بدن و ا
یگه الن دی بود ولینجوری گفت: اولش ایو احمقانه بود . کی به شرط بندیز ماجرا همه چین از اول ایکنن ول

 مقری نزدم همون شب که توی ساکت موندم و حرفینجا است که تا این همی . سوگند گفت: برایست نینجوریا
 از خط قرمز شما رد شده . البته اون تنهاین من فهمدم جونگ میست نی شرط بندین ایگه گفت دینجونگ م

ی می چیکردم گرفتم کمکش کنم . باور نمیم تصمین همی برااشت بود که جرات اعتراف کردن رو دیکس
ین مسخره برق رفتن و موش اتاق ما جونگ می . سوگند گفت : بعد او بازیشنیدشنوم . حتما گوشم اشتباه م

 شرطیگه بدونم مگه نه . اون گفت : دی که من کره این کردی زد که همه شما رو لو داد البته فکر نمیحرف
یه ماجرا هم ی مابقی بدونید بای رو فهمدینجا سنگ گفت : پس اگر تا ایونگ . من دوستش دارم . یست نیبند
ی نفر دادم تا همه ماجرا رو برایه فرصت رو به ین نگاه کرد و گفت : من ایون است . سوگند به هیقتحق

 اونی بزنه ولزنگ از سحر خواستم بهش ین همی و بگه برایر بودم خودش همه چیدوار بده امیحسحر توض
 که ازی شده بودم . با هر کلمه ایره فرصتم به نفع نقشه خودش استفاده کرد . من به دهان سوگند خیناز ا

ی داشت برای دهنم سعی ولید شنی شدم گوشم همه کلمات رو می و منگ تر میج اومد من گی میرونمدهانش ب
 ذهنم بهمی رو تویخته پازل به هم رین اتونست ی که می کنه تنها کسیدا پیهرکدوم از اون کلمات معن

 ساکت بود و به منیون . هیزنه حرف می کردم و گفتم : سوگند داره راجب چیون بود . رو به هیونبجسبونه ه
ینجوری ای سنگ گفتم : چیونگ . به یست نینجوری سنگ گفت : باور کن اصل ایونگ کرد . ینگاه م

ی گم نبود ولی سنگ گفت : نمیونگ . یست در کار نی شرط بندی بگاهی خوی میعنی ؟ سوگند گفت : یستن
 ماجرا اصل مربوط به النین . ایکنه موضوع فکر نمین از ما به ایچکدوم هیگه وقت است که دیلیالن خ

 کردن با اونی داشت ؟! ((بازی چه معنین ؟! ای گذشتن . شرط بندی ذهنم می سوگند توی . حرفهایستن
 جملهین کردن باهاش جالب است )).چرا ای زد . ((بازیون بود که هی حرفین کننده است)) . ارم سرگیلیخ
 نداشت؟ تمام اون حرفها …ی احساسیچ هیون هیعنی بود ؟ ی بازیه ؟ ! نکنه همه اش یزنه ذهنم چرخ میتو

 وقتیچ . چشم ها هیدم امکان نداشت من چشم هاش رو دین بود ؟! نه ای بازیه یون هیتمام اون حرکت ها
 ) ) چرایاد ساده خوشش نمی وقت از دخترهایچ بود؟ (( اون هی سنگ چیونگ گن . پس منظور یدورغ نم

ینکه : ایده خواهد به من ثابت کنه ؟ ذهنم جوابم رو می رو می . چیاره میاد جملت رو به ینمغز من داره ا
 که من دوستش دارمی . کسیکنه رو نمینکار با من اون نداره .ایت بود . نه دروغ است . واقعی بازیه یهمه چ
 ساکت بود و بهیون نداره . هیقت نگاه کردم و گفتم : بگو حقیون . محال است . به هیکنه رو نمینکاربا من ا

 سنگ نگاه کنم . گفتم :یونگ به ینکه بدهم بدون ایح سنگ گفت : . بزار برات توضیونگ کرد . یمن نگاه م
 . سوگندیکنه اشتباه است . بگو سوگند داره اشتباه میه ها ین . و گفتم : بگو همه ایدم نپرسیزیمن از تو چ

ی واضح تر . رو به سوگند کردمو گفتم : خفه شو . حداقل براین از ایقت حرف بزنه حقیتونه نمینی بیگفت: نم
یو بگو . کیزی چیه و گفتم : م کردیون باز به من نگاه کرد . رو به هی خفه شو . سوگند با دهانیهچند دق

 خواهم . دری گفتم من از تو جواب نمی چیدیگفت:باور کن …. اجازه ندادم حرف بزنه و گفتم : مگه نشن
 دروغ است .یه ینها و گفتم : بگو . بگو همه ایستادم اون ای رفتم و روبرویون به سمت هیدم لرزی که میحال

 کردم لبخند بزنمی . سعیکردم نگاه میون به هی کرد . با در ماندگی باز هم ساکت بود و به من نگاه میونه
 داره . باوریقت گفت: نه . حقیون بگو . هیشم شدم . گفتم : من ناراحت نمی دونستم چه شکلی واقعا نمیول
 کردم اون لبخندی می که سعی نگاه کردم و در حالیون گفت . به هی . اون داشت دروغ میشنوم می چیکردمنم
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یگه دی… . ولیم ما شرط بسته بودیست نی شوخین گفت : ایون بود . هی مزه ای بی کنم گفتم : شوخحفظ
 من رو درونیشتر مرداب ام که هرلحظه بیه کردم وسط ی احساس میدم شنی اون رو نمی حرف هایمابق

 خودم روید . بایرم می بمونم وگرنه مینجا ازایشتر تونم بی گرد اب بود . نمیه هم ید . نه شایکشهخودش م
 زدمی که میی اومدم . بهتر است بگم فرار کردم . به تنه هایرون بزنم از اتاق بی حرفینکهنجات بدم . بدون ا

 . احساس کردم دارمیدم دوی دونستم. فقط می به کدوم سمت … نمی . ولیدم دوی دادم فقط می نمیتاصل اهم
 راهیزی چی کردم نفس بکشم ولی می افتادم . سعین زمی . روت نداشیدن پاهام توان دویگه شم و دیخفه م

 نداشت .ی ایده فای هام بکشم ولیه رو به داخل ریی کردم با باز کردن دهانم هوای میگلوم رو بسته بود . سع
 داشت با باز و بستهی افتاده بود و و سعیرون بودم که از اب بی راه گلوم رو سد کرده بود . مثل ماهیزیچ

 درونم به جوشش افتاده بود ویزی . چیره نداره و قرار است بمی ایده فای ادامه بده ولیش دهانش به زندگدنکر
 کهیی هایاد بود .فریده فای مقاومت در برابرش بیگه اومد دی و به سمت بال میشد میشتر بیروشهر لحظه ن

ی وقفه و با قدرت تمام از گلوم خارج می اتاق درون خودم حبس کرده بودم راهش رو باز کرده بود . و بیتو
 کردم . به اطرافم نگاهی صورتم احساس می برخورد باد رو ی هام به خودم اومدم . خنکیاد فریشد . با صدا

 پشتی بودم . چطور اومده بودم . اصل اونجا کجا بود ؟ به اطرافم نگاه کردم . بالیده رسینجا به ایکردم . ک
ی سرگرمیه یچه بازیکردم . باور نمیدم شنی چیکردم نشسته بودم. باور نمین زمی روکه یبام بودم . در حال

 خوردم . پاهام تحمل وزنمین محکم زمی کردم بلند شم ولی شدم . سعی مطمئن مید نداشت . بایقتباشم . نه حق
 مطمئنی خواهی می و گفت : از چید درونم خندیی باز هم نتونستم . ندای کردم ولیرو نداشت . دوباره سع

 از اون همی تو حتی تونست بفهمه اونجا چه خبر است . ولی احمق کور هم میه ی واضح تر؟! حتین از ایبش
 حقته . بپه سرکش . دستم روین . ای تو من رو پس زدی. بهت اختار داده بودم . بارها بهت گفتم ولیکمتر

 صدا از درون منین ای اون رو نشنوم ولیگهرم و دی اون صدا رو بگی جلوینکه اید گوشم گذاشتم به امیرو
ینجا ای راه بلد بودم ولیه از اون داشتم . فقط ی خلصی برای راهیچ کرد و من هی میخبود . اون صدا توب

 داشتم از اون صدا فراری که سعی داد. نا خود اگاه در حالی فرار هم جواب نمینجا داد . ایاون هم جواب نم
 که من رو ازید امین رو صدا زدم . به ایون ها بود اسم هی بدبختین رو صدا زدم که عامل تمام ایکنم اسم کس

 نجاتت داد .ی قهقه زد و گفت : اره صداش بزن شادینبار صدا بلند تر شد و ای دادگاه خلص کنه . ولینا
 دادن سرم به همه اونن با تکایکردم می گوشم فشار دادم و چشم هام رو بستم و سعیدستهام رو محکم تر رو

 نداشت دو تا دست سر من رو نگه داشت و دستام رو به قدرت هرچهی ایده فاینجواها و صدا ها خاتمه بدم ول
 من روی نفر شونه ایه کرده بود . یدا هم پیزیکی اون دادگاه بعد فیگه گوشم برداشت . حال دیتمام تر از رو

 بود که سالها با من فاصله داره .ین مثل ای زد ولی من رو صدا ماسم اشنا یی داد .نوایبا شدت تمام تکان م
ی عرق از سر روش می که قطره های بود . در حالیونسرم رو بال اوردم و به . به چهره اش نگاه کردم . ه

 . گوشهام زنگیدم شنی نمیی من صدای خوردن ولی کرد من رو بلند کنه لبهاش تکان می می . سعیختر
 همینجا ایالش که سرم اورده بود خیی هم با من بود . بعد از اون همه بلینجا کردم . ای . فقط نگاهش میزدنم

 رفتم که دوستش نداشته باشم . تمام اونی که من با خودم کلنجار می انصاف نبود تمام اون مدتینبا من بود. ا
 اجرا کنه . وی بادی اش رو چطورنقشه ی که مرحله بعدیکرد فکر مین اون به ایدم کشی که من عذاب میمدت

یکی درونم ی ندای قهقه های گوشم با صدای زنگ توی من رو تنها نذاشته بود . صدایالش هم خینجاحال . ا
 و به اونیزدم . فقط پلک میشنیدم که من نمیگفت میی هایز داد و لبها چیشده بود . اون دستها من رو تکان م

 هم مثل هریا روین . ای ری . مثل هر شب .تو هم میشه . مثل همیگه دیال خیه م کردم . باز هیچهره نگاه م
 . حق بایممم اون صدا . بالخره بهش جواب دادم من تسلیم شدم . تسلیم . چشمم رو بستم . تسلیشهشب تمام م
 . چون حققم است . مرگ تنها ارهیار سرم بی خواهی که می کنم پس هر مجازاتی مبارزه نمیگهتو بود . د

ینجوری که من رو احاطه کرد. پس اولش ایی . گرمایشه همی برایکبار است . پس من رو بکش . یخلص
یه داشت و ارامش . مثل یت گرما حس امنین ای مطبوع و بعد جهنم سوزان . ولی گرمایه . با یشهشروع م

 کنار گوش منی اسمم . کسی رو بشکافه . مثل سحر بود نه غروب . زمزمه صدایکینور بود که بخواهد تار
 اطراف من رویکی اون صدا بود داشت همه تاری که تویی جا دوی : سحر… سحر . نوایزداسمم رو صدا م

یدن جنگی برایاد از سر انتقام فریادی شده بود فریل تبدیاد درون من به فری صدای زد حال قهقه هایپس م
 رو درونش خفه کرد . من برگشته بودم . خسته . خستهبارزه اون می نواهاین اون صدا اخری زمزمه هایول

 .یدم خورد فهمی که به صورتم می رو از باد خنکین برگشته بودم ای واقعیایی . به دنی ایگهتر از هر وقت د
 برگشتی شکست خورده و مغموم . اما هنوز اون گرما و زمزمه وجود داشت . راهنمایمن برگشته بودم ول

 زد . چشمم رو باز کردم . باز هم همونجا بودم .ی هم وجود اشتن . هنوز اسمم رو صدا مهنوزمن . اونها 
ی نفر اسم من رو صدایه اغوشش نگه داشته بود . ی نفر من رو محکم تویک تنها نبودم . ی پشت بام . ولیرو

ین بود . ای . اون واقعیشد مپدید لمس نایه هر شب نبود که با ی هایال خین بود . ای نبود . واقعیا روین . ایزدم
 که گفتم با تمام قدرتیزی . تنها پیون . هیدم اورد فهمی که به بازو هام می که داشت و فشارییرو از گرما
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 بالفاصله من رو از خودش جدا کرد و بهیون . هیون که گفتم اسمش بود . هی که داشتم . تنها کلمه ایماندهباق
 چشم هاش بود محال بودی که توی اضطرابین ای نگرانین هاش نگاه کردم . اشمچهره من نگاه کرد . به چ

ی با اون سرعتی بلند شیتونی کرد بلندم کنه و گفت : نمی . سعیکرد. اون به من نگاه می شرط بندیا باشه یباز
 و همچنانیزد بود که با خودش حرف مین . مثل ای بلند شی هم بتونید نبای طبقه ها رو بال اومدینکه تو ا

 نداشت چون تعادلش رو از دست داد اما بای کنم خودش هم قدرتی فکر می در بلند کردن من داشت ولیسع
 بلندی کنی سعید اول بای . ولیریم کمک بگید همه دست من رو هم ول نکرد. به من نگاه کرد و گفت : باینا

 کهیی کردم . به اون و تلش های که روبروم بود نگاه می ؟ من فقط به اون شخصی تونی فقط چند قدم .میش
یکردم فکر مین زد و من به ای چهره اش موج می توی و نگرانی داد . خستگی بلند کردن من انجام میبرا

 کلمهیه سوالت شده بود . فقط یر کنه حال ذهن خسته ام هم درگی بازیعی تونه نقشش رو طبی نفر میهچقدر 
 ذهن من رو خوند ؟! نگاهش رویون هیا کلمه پر کرده بود . چرا بلند فکر کردم یه ینچرا؟ تمام مغزم رو هم

ی خواست کمکم کنه ولی میون . هیم زنی بعد راجبش حرف میاز من گرفت و گفت: بهتر است اول بلند ش
 کردنیه گریی هم اونقدر خسته بودم که تواناید کردن رو نداشتم. شایه گریاون رو کنار زدم . هنوز امادگ

 چونید دست از تلش برداشت . شایون :چرا؟ هیدم به من نگاه کرد . سوالم رو دوباره پرسیوننداشتم . ه
 نشست .ساکت وین زمی من روی سوال تمام توانش رو گرفته بود . اون هم روبروین هم ایدخسته شده بود شا

 کرد . حال دهن من دنبال جوابی مشتباه ای سوال رو نشنوه . ولین ایگه بود دیدوار امید به من . شایرهخ
یم خواست تسلی نمیگه شدن نبود . بعد از اون جنگ دیم حاضر به تسلیگهبود . و حاضر نبود پا پس بکشه . د

 گفت:یون خواست . هی بود که میزی تنها چین خواست :چرا؟ ای جواب میه تمام اون اتفاقات فقط یبشه . برا
یون حال ؟ باز هم جواب من همون کلمه بود :چرا؟ هین ؟ با ایت وضعین ای ؟! اون هم توی بدونی خواهیم

! نگاهشی؟ اون رو بشنوی خواهی جواب وجود داره میه حال …. فقط ین با ای . حتی هم لجبازینجاگفت : ا
 کهی .کسیم که همه ما توش شکست خوردی شرط بندی . ولی گفت : شرط بندیون ساکت بودم . هی ولیکردمم

 روی بازیب به نفع رقی شرط بندی رو داد زودتر از همه به عشقش اعتراف کرد و توی شرط بندپیشنهاد
 نبود سرنوشت شد وی بازیگه نبود دی شرط بندیگه داد . دییر سرنوشت همه ما رو تغی بازیهواگذار کرد .

یه کرد .یر همه ما رو هم درگی رو شورع کرد ولی بازین اون . اون ای نه فقط برای . مبارزه شد . ولیزندگ
 تو… اونی من . زندگی سارا . زندگی خودش . زندگی داد . زندگییر همه ما رو تغی بچه گانه زندگیشنهادپ

یر خواست تاثی مید ساکت شد . به من نگاه کرد شای حال هم…. …. ولی . حتیخت رو به هم ریهمه چ
 ادامه نداد . فقط بهیگه که بود دی کلمات بگرده .هر چال خواست دنبی مید . شاینه من ببیحرف هاش رو رو

ین خواستم . مهم نبود . ای جواب هم نمی حتیگه . دیکردم میه زدم و نه گری کرد . من نه حرف میمن نگاه م
 شده بودم . حالی من بودم که اعتراف کرده بودم . از درون خالین داشت . من شکست خورده بودم . ایقتحق

 خسته تر ازی کردم بلند شم ولی نداشتم . سعیشتری بیز به چیازی داشت نیقت حقی شرط بندونستم دیکه م
 ازیشتر . اجازه نده بیه جا کافین به سمتم اومد تا کمکم کنه . نه . تا همید تلش من رو دی وقتیوناون بودم . ه

 و به من نگاهید کنار کشیون رو پس زدم . هیون . دست هید چرخی سرم می کلمات توین. ای خورد بشینا
ی بود که از سالهای ایه شده بود . مثل سایبه من غری کردم . اون موجود برای نگاهش هم نمی حتیگهکرد . د
 اشک هم نبود .ی . حتی خالی شده بودم . خالی . خالی دونستم کجا و چه زمانی نمی شناختمش ولیدور م

 شده بود .و به تلش منیره روح من خی به صورت بیون بود . هیچ هد که بویزی . تنها چیچ هم نبود . هیهگر
 انجام بدهم بهتر است درستیم زندگی توید است که بای کارین اخرین بشم . اگر ایم تسلید کرد . نه نباینگاه م

 کمکم کننه که برام مونده بود رو به پاهام فرستادم . از درون بهشون التماس کردم کیانجامش بدهم . تمام توان
 .یستادم پام ای روی ولید لرزی بار تلش کردم . موفق شدم . هر چند پاهام مین اخری بار. برایک ین. فقط هم

 قدم روین . پس ایشه همی .برای برید قدم ها رو محکم بردار. حال باین . پس ایشه همی . برای بریدحال با
ین زمی که هنوز روی . اصل اون موجودیکردم مکر بود که اون لحطه بهش فیزی چینمحکمتر بردار. ا
یا بهش نگاه کنم ینکه . اون رو پشت سرم گذاشتم . بدون ایکردم . فقط به رفتن فکر میدم دینشسته بود رو نم

 رویر لرزون مسی داشت رفتن بود . با قدم هایت اون لحظه اهمی که تویری بخواهم بهش فکر کنم تنها ینکها
 قدم . با خودمیه ین . فقز همیشی . بعد از اون تمام است . بعد از اون راحت میگه قدم دیه ط . فقیکردم میط
 دادم . فقطی نمیت اهمیکردن که با شک و تعجب به من نگاه می کردم و به مردمی حرف ها رو تکرار مینا
ی من نبود . همون روزهای زندگی تویون از هی که خبری اولی خواستم برگردم . برگردم به روزهایم

 کهیی ام چندتا آف داره . همون ورزهاینده ماه ای بود که برنامه کارین من ای و دلواپسی که تنها نگرانیشاد
 ماجراین ای بود که توی از سارا بودم . سارا…. بعد از من اون تنها کسیری حالگی براید جدیدنبال روش ها

ینجا کردم . من به اون هم ضربه زدم . اون به خاطر من تا ای بازین ایر بود . من اون رو هم درگیده دیباس
ین هنوز از ای بود . ولیده دیب بود که اسی کار کردم ؟ سارا …. اون تنها کسی من باهاش چیاومده بود . ول

 اون هم مثل منینکه بهش بگم . قبل از اید کار کردم؟ بای خبر بود . سارا…. من با تو چی مسخره بیباز
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 انجام بدهم .یم زندگی توید باشه که بای کارین اخرین اگر ای . حتینه بیب بزارم اون اسید . نباخورهضربه ب
یه ین زدم . ای . با پاهام حرف مین بار رو بهم کمک کنیه ین . ایکنم از اون محافظت کنم . پس خواهش میدبا

 و سر به را ه. برعکس قبل کهدن اونها کامل حرف گوش کن شده بوی بود ولیب . عجین باشیبار رو قو
 که ازی و در رو باز کردم . سوگند با چهره ایستادم در اتاق ای . جلویدن کشی میون من رو به سمت هیشههم

 مثل باد به سمت منید من رو دی به سمت در برگشت . وقتیشون پری زد و با موهای میدی به سسفینگران
 مردم! بهی می داشتم از نگرانی دونی می؟ رفتی کدوم گورت گفت: معلوم هسیت اورد و با عصبانیورش

 شدهید بود . به سوگند نگاه کردم . لبهاش سفین صورتش . حقش ای تویزدی مید بای فرار کنیشه همینکه ایجا
ید داره سارا است . بایت که الن اهمیزی . سارا . تنها چیست مهم نین ایت؟؟؟ عصبانیا بود یبود . از نگران

 ازیکی . سوگند گفت: یم کنیدا اون رو پید کردم گفتم : سارا . بای که به سوگند نگاه می کنم. در حالیدااون رو پ
 همین . هر جا که باشه جونگ میزنم زنگ مین گفت: الن به جونگ میو بدتر . حال اون کجاست. کیگه دیکی

 داشت به پشت سر من نگاه کنه . بای سعیونگهمون جاست . به اتاق نگاه کردم . هنوز اونها اونجا بودن . ه
 گفت: مگه با تو نبودیو! کیون؟ نگاه کردم و گفتم : هیونگ کجاست؟ به هیون به من گاه کرد و گفت: هینگران

 .یدن مونینجا ایی بدونه که کجاست . اصل شما هنوز به چه روید؟اون دنبال تو اومد. سوگند گفت: اون چرا با
 .فعل کاریست الن وقتش نی ولیشه سنگ گفت: چرا . ما هم خجالت سرمون میوگ ین؟کشیواقعا خجالت نم

 الن از حالین . ممکنه همیم . بعد به من نگاه کرد و گفت : بهتر است از تو شروع کنیم داری مهمتریها
 کرد و گفت:گند . بعد هم رو به سوینی و بشیایی بهتر است بیستی در اون اتاق به ای جلوینکه ای پس جایبر

 . سوگندی کم به فکر خواهرت باشیه بهتر است ی کنیچ و ما رو سوال پی بدیر به ما گینقدر اینکه ایتو هم جا
 به چهرهی از روش رد بشه اما وقتین به اصطلح خودش با کمبایا سنگ رو بده و یونگ خواست جواب یم

 . من دست سوگند رو کنار زدم و گفتم : النینم ببشهمن نگاه کرد ساکت شد و به سمت من اومد تا کمکم کنه ک
 بشهی سنگ گفت: که چیونگ . یم کنیدا اون رو پید که الن مهم است سارا است ما بایزی تنها چیستممن مهم ن

 بگم . مگه همهید سنگ نگاه کردم و گفتم : چرا نبایونگ سرش شرط بسته . به ین جونگ می. که بهش بگ
 دنبال تو اومد . پسی چی برایون . پس اون هیست نین سنگ گفت: نه همه داستان ایونگ . د نبوینداستان هم

 به اون نگاه کردن .یونگ و هیو سنگ کیونگ حرف ین کرده . با ای می چه غلطیستش همه مدت که نینا
 بده .ودش دست خی ترسم کاری دنبالش بگردم . میرم اروم و قرارا نداشت گفت: من می که از نگرانیونگه
 نگاه کرد و گفت:یو رفت. سوگند به کیرون زد از اتاق بی پسره اصل …. همونطور که با خودش حرف مینا

 سارا . سوگندی خاموشش است . گفتم : گوشیش گفت: نه گوشیو کی؟ کنیدا رو پی جونگی شد؟ تونستیچ
 بود . دلهرهیز می سارا روی اشاره کرد .گوشیرگفت: زحمت نکش من قبل امتحان کردم . بعد هم به سمت م

 حال وین . زود باش . سوگند گفت: اخه با ایم دنبالش بگردید شد . رو به سوگند کردم و گفتم : بایشترمن ب
 حرف رو زدم و بهین که بشه . زود باش. ایی گفتم : هرجای؟ دنبالش بگردی خواهیروز تو . بعد هم کجا م

ید قبلش بای باشه ولی رو بهش بگیز زودتر همه چی دوست دارینقدر ار سنگ گفت: اگیونگسمت در رفتم . 
. همونطور کهی دونی نمیزی چیچ ماجرا هین تو از ای ما رو هم بدونی حرف هاید. بایهمه داستان رو بدون

 داره نه منم نهیت که اهمیزی گفتن نمونده . الن تنها چی برایزی چیگه سنگ بود گفتم : دیونگپشتم به 
ی اتاق خالین ایگردم بر می وقتیدوارم سارا است . در مورد شما هم امینجا مهم ایزی شما . تنها چستاندا

یه از ی . من دسته کمیم گشتید رسی رو که به ذهنمون میی اومدم . هر جایرون رو گفتم و از اتاق بینباشه . ا
 شده بود .گروه دونفره ما به هرناک و چهره نگران وحشتیشون پریمرده نداشتم . سوگند هم با اون موها

 کردن و از ما فاصلهی کرد . همه با تعجب به ما نگاه می رفت نگاه ها رو به سمت خودش جلب می میسمت
 و رو بهیستم سکو نشیه بخواهم راه برم . کنار ینکه رو هم نداشتم چه برسه به ایستادن توانم ایگه گرفتن . دیم

 هتلیم . سوگند به من نگاه کرد و گفت: بهتر است برگردیم کم استراحت کنیه ستسوگند کردم و گفتم: بهتر ا
ی کم استراحت کنم . سوگند نگاهیه پس بزار یستم تونم به ای نمی الن حتی . ولید برگشته باشه . گفتم : شایدشا

 . گفتم : عجب شبد شده . به اطراف نگاه کردم . حق با سوگند بویلبه اطرا ف انداخت و گفت : همه جا تعط
 موقعین. با تعجب به سوگند نگاه کردم . سوگند گفت: ایی جایه یم بریه. سوگند گفت: نظرت چیادموندنیبه 

ی . برایدم . هر دومون خندید اه بلند کشیه کانگام هستن . بعد هم ی کلوپ های است تویپ پسر خوش تیهرچ
 . ادمیاره دوام نمیاد زی است که شادین ایشه همگی رو فراموش کردم اما قاعده زندیزچند لحظه همه چ

ی که به دل ادم می کنه . همون گواه بدی مینی بیش رو پی رو حدس بزنه اما بدبختی خوشبختیتونه نمیچوقته
 داشت . از سر جام بلندی لحظه هم من رو راحت نمیک سارا ی بود . نگرانینطورفته . در مورد من هم هم

 . سوگند سرش رو به نشانه موافقت تکان داد و هردو به سمت هتل راهیم است برگردترشدم و و گفتم : به
 به حرف ماینکه ایا اتاق ما هستن ی هنوز اونها تویا که ایکردم فکر مین. به ایستادم . پشت در اتاق ایمافتاد

 فکر کنه در اتاق رو باز کرد و وارد اتاق شد . من هم پشتیزی به چینکهگوش دادن و رفتن . سوگند بدون ا
 تخت درازی رویال اتاق نبودن . در عوض سارا با ارامش خی از پسر ها تویچکدومسرش وارد اتاق شدم . ه
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 داد و چشم هاش رو بسته بود . سوگند بهی هم انداخته بود و اونها رو تکان می بود و پاهاش رو رویدهکش
! سارا چشم هاش رو باز کردینجایی؟ اون ضربه زد و گفت: تو ای محکم به پایتسمت اون رفت و با عصبان
 ممنون از استقبال گرمتون . سوگند گفت: استقبال بهیلی باشم . ضمنا خی ایگه دیو گفت: مگه قرار بوده جا

 ؟ سارا با تعجب به سوگندیم ما تا الن چقدر دنبالت گشتیدونی . میارم سرت بیی چه بلیندرک . صبر کن بب
 استین تخت نشستم . و به سارا نگاه کردم و و گفتم : مهم ای: جدا؟دنبال من؟! چرا؟ اروم روگفتنگاه کرد و 

 کدومید؟ از تو پرسیاد سوگند گفت: بی؟ شدی شکلین. سارا به من نگاه کرد و گفت: تو چرا اینجاییکه الن ا
 من از توی بچه مواظب حرف زدنت باش . نا سلمتی سارا بلند شد و نشست و گفت: اوهوی؟ بودیجهنم

ی؟ ها شدی کنم . بعد هم رو به من کرد و گفت: تو چرا مثل زامبیزونت از سقف اوی خواهیبزرگترم . م
 دستهی که تو سر ما اوردیی که از جهمنم برگشته . سوگند گفت: اره بلی شدیربختت وحشتناک شده مثل کس

 خودمی خوای وسط حرف بزرگتر ها . مید پرنشسته بچه پا ین هم از جهنم نداشت . سارا گفت: باز ایکم
یین پاید تخت پری پرش از رویه. سارا با ی زودباش اگر جراتش رو دارینمادبت کنم ؟ سوگند گفت: ادبم کن بب

. سوگند گفت :یره میرون اتاق بین از ما دوتا زنده از ایکی امشب ینجا ایا نشونت بدهم ؟بی خواهیو گفت : م
 دهم . سارا کف ست هاش رو به هم زد و گارد گرفت و گفت: بزاری . نشونت میم تمامش کنجا ین همیااره ب

 بود که به با دستگاه زمان بهین. با نگاه کردن به اون دوتا مثل ای تو چنته داری چی به جز زبان دارینمبب
 داستان احمقانه . سوگندین بود مثل اول سفر بود . اول ایفتاده از اون اتفاقات نیچکدومعقب برگشته بودم و ه

 .ی نریی خبر جای تا بیشه می برات درسین . ای کنی و گفت : بهتره با موهات خداحافطیستاد سارا ایروبرو
 بگم اون سحر است نهی رم اگر قرار باشه به کسی به تو بگم کجا مید مگه من بایدمسارا گفت: هاهاها ترس

 بود تا سارا گاردش رو از دست بده و سوگند بهش حمله کنه .ی کافنگاه یه ینتو . بعد هم به من نگاه کرد هم
 خنده بلند .یه بلکه ی خنده معمولیه باعث شد تا من بخندام . نه ی بود ولی جدی اون دوتا کمین بی دعوایدشا

سبیش دم ای داشت تا موهای که سعی خنده من باعث شد تا اون دوتا به سمت من برگردن . سارا در حالیصدا
 بعد تو اونجایم پری به هم می مثا دوتا خروس جنگیم دارینجارو از دست سوگند خلص کنه گفت : ما ا

. بعدیکنی نمی امتحانیه جالب است چرا تو هم ینقدر ؟ سوگند به من نگاه کرد و گفت : حال ای خندی مینشست
یرم خنده ام رو بگی داشتم جلوسعی که یهم هردو دست از سر هم برداشتن و به سمت من اومدن . در حال

 دن.ی بود که به هم نوک و پنجه نشان می لری دست خودم نبود اخه مثل نبرد خروس های ولیدگفتم : ببخش
ی باشه برای که تو داریختی رین با ای نوک ها رو بهت نشون بدهم . ولین از ایکمی یادسارا گفت: بدهم نم

ی حرف رو مین داره ای کین. سوگند گفت: ببی انگار از جنگ برگشتودی؟ بی کدوم گوریبنمبعد . حال بگو ب
 که داشتی نبود . سوگند در حالی کافی که خوردی اون کتکینکهزنه . سارا به اون نگاه کرد و گفت: مثل ا

. اون دو تا دوباره به همی شدی واقعا کچل مید باید اورد گفت: شای میرون دستش بین سارا رو از بیموها
 . سارا به من نگاه کردیرون بین برین دعوا کنین خواهی و گفتم : اگر میستادمچشم غره رفتن وسط اون دوتا ا

 سارا داد ویل تحوی . سوگند لبخندید ارزی من می کنده شدن موهاینکه به سوگند زد و گفت:مثل ایو چشمک
 چتهی بگیدنجا چه خبر است؟ سارا گفت: تو بای . به اون دوتا نگاه کردم و گفتم : ایدمگفت: باور کن محکم نکش
 زارنی من رو سر کار میارن میر گی . هنوز هم تا زمانیارم ان دوتا سر در نمی. من هنوز هم از کار ها

 هنوز هم من بهین باور کنی ولیم با هم باشیادی زمان زیم تونی نمیم مثا قدیگهدرست مثل اون سفر هرچند د
ی بایخت رین ای شم . سارا به من نگاه کرد و گفت : نگفتی نفر سر کار گذاشته مو دین توسط ای راحتینهم
 به اون دو تا نگاه کردم و گفتم : نه نگران گاویت . با عصبانیکنم که باور نمی فقط نگو نگران من بودیهچ

یالم و گفت: خید حرف من خنین گرسنه موندن . سارا با یله کل طویومده حسنک نیستحسنک بودم اخه ن
 چه خبر است . بعد هم دست منینم بینراحت شد معلوم شد هنوز هوش و حواست سر جاش است . حال بش

 نشست .ین زمی ما دوتا چهار زانو روی شد . سوگند کنار پایره و کنار خودش نشوند و به من خیدرو کش
 منی هردو تاتون روبروینجوری ؟ سوگند گفت : ای نشستین زمیسارا به اون نگاه کرد و گفت : چرا رو

ی . بعد هم روینیم بشین زمی ما هم رویکنه خواهر جان . ادب حکم میم ما معذبینجوری . ساراگفت : اینهست
 اول شروعی و کنار خودش نشوند . و گفت : خوب کید کشیین داد و من رو هم پایه نشست و به تخت تکینزم
 کنمی گفت: خوب؟ نبود ؟ نبود ؟ باشه پس خودم شروع مسارا حرف بزنه ؟ سوگند به من نگاه کرد . یکنهم
 بعد هم به من نگاه کرد و گفت : به خصوص تو . سرم رو تکان دادم . سوگند باین شوکه شیاد زید نبایول

 پاهاشی مشتاق به سارا نگاه کرد . سارا گلوش رو صاف کرد و دست هاش رو روی باز و نگاهیدهان
 . خودم رو جمع و جور کردم و صافینشست می جورین گفتن داشت ای برایز جدیگذاشت . اون هروقت چ

 بهتر استیشه خوب همی شروع کنم ولید دونم از کجا باینشستم . سارا به دست هاش نگاه کرد و گفت : نم
ی خواست حرف بزنه ولی ساکت شد . سوگند می کنم . ولی کار رو مین سر اصل مطلب . پس من هم همیبر
 گرده . بالخرهی داره دنبال کلمات مینجوری باشه که سارا اید بای من ساکت شد . حتما موضوع جدشارهبا ا

یغ جیمه نی بوده . صدای شرط بندیه داستان ین و گفت: تمام اید کشیقیسارا چشم هاش رو بست و نفس عم
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 البته حقش رو کفیدم تازه فهمهم من ین . سارا گفت : باور کنیم ما به اون نگاه کنیسوگند باعث شد تا هردو
ینطور. همی تو مقصر نبودیدم به من نگاه نکن . باشه فهمینجوری …. تو رو خدا سوگند ایدستش گذاشتم ول

 داشت تا ما رو اروم کنه .ی کردم . سارا سعیسحر . من هنوز هم به سارا نگاه م
 نتونستم موفق بشم .ینکه مثل ای ولین بهتون بگم که شوکه نشید کردم چطور بای گفت : داشتم فکر مسارا

ی خوب … سارا همچنان سعی خبر دادن ندارم چه برسه به نوع بدش ولی توی دونه من استعاد خوبیسحر م
 نداشت که ما از قبل ازبر خیچاره بی ما رو اروم کنه ولیمهداشت با تکان دادن دست هاش و کلمات نصف ن

 که خبر داشت سوگند بود . رو به سارا کردم و گفتم : اروم باش .ی کسین . در واقع اولیم خبر داشتیزهمه چ
 ؟؟؟ شما خبری بهتر است که خبر…. چینجوری گفت : خوب ای . سارا با دست پاچگیم دونستیما خودمون م

 سارا با هر کلمه بلند تر از قبلی ؟؟؟ صداین و به من نگفتیم ما سر کار رفتین دونستی شما میعنی! ین؟؟؟داشت
ی چطوری؟ . سارا گفت: چطوریدیم فهمیرون بی تو از اتاق رفتی شد . گفتم : اروم باش ما هم که وقتیم

ی حال ما هم دسته کمی. ولی کرد و گفتم : بماند چطوری می به سوگند نگاه کردم که با دستهاش بازیدی؟فهم
 تا اونیم داشتی. نگاه سارا از من به سوگند در گردش بود . حال ما سعیدی خبر رو شنین ای نداشت وقتواز ت

یم دونستی نمی شده ولی چیم بهت بگیم خواستی . میم گشتی دنبالت میم داشتین همی . گفتم : برایمرو اروم کن
 موهاش کرد و گفت : من روی توو . سارا دستش ریدی بهتر است که تو خودت فهمینجوری . خوب ایچطور

ین این همی به شما بگم . بعد به من نگاه کرد و گفت : تو براید بای کردم چطوری فکر مینبگو که داشتم به ا
 غمیه که اون کرده بود سای گذشته بود و کاریون من و هین که بیی اتفاقات و حرفهای اوریاد با ی؟ شدیشکل

 مسخره است .یلی خین دونم ای متوجه شد و بالفاصله گفت : من هم مرا چهره من نشست . سایدوباره رو
 .ی . نه تو فوق العاده ایستی نی که تو دختر خوبیست نین شد؟ منظورم ای مطمئن مید خوب اون از کجا بایول
 که ازیستن گم خوب همه مثل تو نی می که چی دونی . مید فهمی احساسش رو مید خوب اون بای ادم ناب ولیه

یالش خی بیشه بار رو میه ین ای است نه عمل . خوب عمل هم مهم است ولیتقلبشون مطمئن باشن . مهم ن
 راجبی ؟ داریه اوردم . با تعجب به اون نگاه کردم و گفتم : منطورت چی سارا سر در نمی از حر فهای؟ش

ییر تقصی خوب تو هم برده کار رو کین چرا ای جونگیم دونی نگران ما نباش ما میزنی؟ حرف میجونگ
 الن واقعای کنه ولیت خواسته اذی اولش مید داره شای همه جوره به تو گفت که چه احساسیچاره. اون بیستین

 . سارا به من نگاه کرد و گفتیشیم است . اون تورو دوست داره . نگران نباش ما نارا حت نمیاحساسش واقع
 زارم . من دارم راجبی زنم حق اون لک لک رو به موقع کف دستش می: من راجب اون کلم حرف نم

 نبوده؟ سارای ماجرا کار جونگین چرا اون ؟ مگه ایون؟؟؟ زنم . سوگند گفت: راجب هیبوقلومون تو حرف م
 عادت دارهیشه . اون همیشناسی هاش رو می بازیونه گم جرقه اول رو اون نزده تو که اونو دیگفت: خوب نم

 بره اون …. سوگند گفت : سارا … سارا گفت : باشه باشهی کار لذت مین انگار از اارههمه رو سر کار بز
. سارا به من نگاه کرد و گفت : درستهیون لب گفتم : هیر زیه؟ ماجرا کین ای اصلی حامیکنی فکر میول

مطمئنم ی نگفت ولیم رو مستقین ایج خواسته مطمئن شه البته اون هوی کنم می . من فکر میوناست . ه
 شد؟؟؟ی چی که رفتینجا از ای؟ دونی ها رو از کجا میز چین بود . سوگند گفت : اصل تو اینمنظورش هم

 خواست من بدونم بهی همه رو گفت . اون می بدون که جونگینقدر همی است ولیسارا گفت : داستانش طولن
 نه . سوگندیا همن سر حرفم هستم باز من یقت حقین حال با دونستن اینکه کرده و اییخاطر من چه کار ها

 ماجرا مخالف بودن به جزین گفت : همه با ای داره . سارا گفت : جونگیون به هی چه ربطینگفت : خوب ا
یزی چیه از ید هم گفته بایون پرسه چرا طرف اون رو گرفته هی بار ازش میه ی جونگینکه . مثل ایونه

. و بعد هم به من نگه کرد و گفت:یزی چین همچیه کنه یین رو تعش خواهد سرنوشت قلبیمطمئن شه و گفته م
 اونی ولی دونم سخته باور کنی . به سارا نگاه کردم . سارا گفت: میه سرنوشت کین ایم دونیالبته ما هم م

. حداقلی داری . باز بدونه چه حسی حرفهات رو بهش بگید بار حق با سوگند است . باینبهت علقه داره . ا
ین با ایدونی . ارامش ؟؟ اون هم قلب من؟؟؟ سارا تو نمیره روز هم شده بزار قلبت اروم بگیه ین همرایب

 مکار است ارومیانتکار خیه باور که اون ین. من خودم رو با ای رو درون من به پا کردیحرفهات چه طوفان
 خودخواه احمق کرد . تویه به یل تبدم ساخت بلکه من رو هی قربانیه تو نه تنها از اون ی حرفهاین ایکردم ول

 از اول هم اصل اروم نبودم .ید. شای رو که داشتم به باد دادی ارامشی خبر نداری ولی زنیدم از ارامش م
 . سارایی تویده که نفهمی گفتم ؟ سوگند گفت: فکر کنم اون کسی چیدیسارا من رو تکان داد و گفت: سحر فهم

 مای رفتینکه که بعد از ای بدونینقدر سوگند گفت: تو بهتر است همیه؟ چمنظورتبه اون نگاه کرد و گفت : 
 برگشتی وقتی هم دنبالش . ولیون و هیرون ها از اتاق رفت بیونه . سحر مثل دیدیم رو فهمیداستان شرط بند

 نزدم . تنهای چه خبره ؟ حرفینجا ای؟ چیعنی . سارا به من نگاه کرد و گفت: یون بدون هی بود ولی شکلینا
ی بده . وقتیح داشت تا توضی سعی لحظات اخر وقتی بود . چهره اون تویون که روبروم بود چهره هی یزچ

 که موج التماس وی صداش . کلماتی چشم هاش . اظطراب توی توی داشت به من کمک کنه . نگرانیسع
 پا گذاشتم . بدونیر رو زینها اهمه بدون قلب ی مجسمه سنگیه کار کردم . مثل یتاسف توش بود . اما من چ
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یچی شد .: تو هی گوشم تکرار می سنگ تویونگ ی دفاع . حرف های برای شانسیچ . بدون هی حرفیچه
 ؟یون کردم ؟؟ هیکار کردام ؟ من با اون چیکار . من چیست نیکنی که تو فکر می . ما جرا اونجوریدونینم

 تمام شد. سرونوشتی . بازی شده بود .و سوگند با نگرانیره خمن به یاون الن کجاست؟؟؟ سارا با سر در گم
 توزش رو به من نشان داده بود .ینه کی رو برده بود و روی سکه اش رو نشان داد . سرنوشت بازیگهرو د

 اون بودم . و اون هم هرطوری برایزی ناچیب شده بود. من رقیره طمع کارانه به من خیسرنوشت با لبخند
 و مات .یش راحت گفت:کیال تکان داده بود و حال با خیا صفحه شطرنج دنی بود من رو تواستهکه دلش خو

 هنوز هم اونجا باشهیدوارم پشت بام . ممکنه هنوز هم همون جا باشه؟؟؟ امی اون همون جا مونده بود رویونه
یه فکر کنم یفتی : بهتر راه بگفت فکر از جام بلند شدم و به سمت در رفتم . سارا گفت: کجا ؟؟؟ سوگند ین. با ا

. سارا با تعجب به سوگند نگاهی بار دستور حرکت رو تو دادین ای شروع شد ولیگه ماراتون دیمسابقه دو
ین اید . بایدم دی رو میون هید تونستم صبر کنم بای نمین از ایشتر تا بلند شه . بیکشیدکرد که دست اون رو م

 بار بهت فرصتین . ای کنیف رو تعریز دهم تا همه چی بار بهت فرصت مین . ایشنیدمحر فها رو از اون م
 رفتم . دلمی کردم و به سمت پشت بام می میکی فکر پله ها رو دو تا ین دهم لطفا همون جا باش . با ایدفاع م
و فکر سرعتم رین کم همونجا باش . با ای … اون چشم ها…. خواهش میون داد. چهره اخر هی میگواه بد

 اونجا نبود . پشتیجکس هی رو صدا زدم . ولیون کردم . در پشت بام رو به سرعت باز کردم و اسم هیشترب
یه سای بلند اسمش رو صدا زدم توقع داشتم از توی و با صدایدی نبود . با نا امیون از هی بود . خبریبام خال

 نفس نفس زدن سارا و سوگند بود کهی . صدایشد میده که شنیی تنها صدای و به من نگاه کنه . ولیاد بیرونها ب
 کلماتش رویدن نفس کشین کرد از بی می که سعی بودن . سارا در حالیده رو پشت سر من دویر مسینتمام ا

ید . بایست نینجا نه اون اینجاست؟ مگه اون ای؟ زنی رو صدا میون چرا هی؟ کار داری چینجابگه گفت: ا
 . به سمت اتاقیدم زدم به سمت پله ها دوی که سار ا و سوگند رو کنار می حالدر کنم . با همون سرعت یداشپ

 باز همی باشه . ولی لبی توید نبود . بای اونجا هم خبری اونجا باشه ولی که شادید امینخودمون برگشتم به ا
 براش نمونده بود پشت لباس من رویی نایگه که دی به سنگ خورد . اون اونجا هم نبود . سارا در حالیرمت

 کهی سوگند در حالی؟ دوی مینجوری چرا ای بگیشه مگه گرگ دنبالت کرده . میسا و گفت : وایدگرفت و کش
. به سوگند نگاهیه بگه فلسفه اسانسور چیکی یشه زانو هاش گذاشته بود گفت: میدول شده بود دستهاش رو رو

 . گفت:ید کشی عمدق می که داشت نفس های در حالند سوگی؟ باشه؟ سارا گفت: چیتونهکردم و گفتم : کجا م
ی؟ . مطمئنم اونها خبر دارن . سارا دوباره گفت: چیم پرسی میم زنی. خوب زنگ می گفتی میداز اول با

 که هنوز دول بود دستش رو بهی گفتم :پس زود باش. سوگند در حالی؟ کیدی پرسیسوگند گفت:بهتر بود م
 اتاقیسمت سارا دراز کرد و گفت : اون گوش کوبت رو لزم دارم . سارا به اون نگاه کرد و گفت : تو

 بار نه . بعدین و گفت اید حرف دوباره به سمت پله ها رفتم . سارا پشت لباس من رو گرفت و کشیناست . با ا
ی ایده فای رو برداره ولی گوشیهم من رو کشون کشون به سمت اسانسور برد . سوگند منتظر بود تا کس

 رو قطع کردی ثمر بود . گوشی باز هم بی داد . سوگند دوباره شماره رو گرفت ولی جواب نمیچکسنداشت ه
 رو بر نداشتی گوشیچکس شد؟ سوگند سرش رو تکان داد و گفت: هی به من نگاه کرد . گفتم : چیو با نگران
 رو از سوگند گرفت و گفت : بزار من همشی شده . سارا گویزی افتاده . حتما چی گفتم : حتما اتفاقی. با نگران

 به سوگند کرد وی سو گند گفت : زنگ زدم خونه . سارا نگاهی؟ کنم . با کدومشون تماس گرفتی امتحانیه
 است اک بندیف خونه ؟ به خدا حی زنی خونه است که تو زنگ می کیر واگیر هاگین ایگفت : اخه نابغه تو

یل سارا گفت : پس موبای؟ داری بهتریشنهاد به سارا کرد و گفت : تو پنگاهی ینگه اش ندار. سوگند با دلخور
یعنی موندم . سارا گفت: ی اگر شماره اشون رو داشتم منتظر دستور تو میکنی سوگند گفت : فکر میه؟ چیبرا
 .داخت سوگند شونه اش رو بال انی؟ از اونها نداریل شماره موبایه همه مدت ین بعد ای بگی خواهی می؟چ

 کهیعنی ین دن . ای جواب نمیبینی اونجا . سارا گفت : تو که بدتر از اون . مگه نمیم برید بایشهگفتم : نم
 سارا گفت : اره .ی؟ داری رو به سارا کردم و گفتم :فکر بهتریت . با عصبانیست از اونها خونه نیچکدومه
. سوگندی : چون تو اون دوگله رو اکبند نگه داشتفت سارا گید؟ . سوگند گفت : چرا به فکر خودم نرسیم کیاقا

 هان . بعد هم بای . سارا گفت : اقایاریم بیر کرد و گفت : خوب حال نابغه شماره اون رو از کجا گیدهان کج
ی برای اورد ولیر رو گیم کی تا سارا شماره اقاید طول نکشیشتر بیقه دق4 ید حرف به سمت تلفن رفت . شاینا

یم کی رو گرفت و بعد از چند زنگ اقایم کی طاقت نداشتم . سارا شماره اقایگه . دید قرن طول کش4من 
 اطلع بود .ی بیز از همه چیم کی اقاید رسی شروع به صحبت کرد . به نظر میجواب داد . سارا بدون معطل

 هم از دستیچاره بین رو قطع کرد و گفت: ای کرد و بعد هم گوشیادداشت کاغذ یسارا چند تا عدد رو رو
 : خوبیدم رسونه . با اظطراب پرسی شد . گفت خودش رو می چینجا است . اصل خبر نداشت ایر اسینهاا

ی المللین بود؟ رمز بانک بی که نوشتم چینهایی ای سارا گفت : پس فکر کردی؟ شد؟ شماره رو گرفتیچ
ین و گفت : نه خانم جان . نه با اقاپید بردم . سارا کاغذ رو از دست من یورش . به سمت کاغذ یجهان

 کار هاین رو بده . به سارا نگاه کردم و گفتم : ایبشسرعت . بعد هم کاغذ رو دست سوگند داد و گفت : ترت
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 تو الن بهتر استی برای کنه . ولیکار دونه چی ؟ بده زنگ بزنم . سارا گفت: سوگند بهتر از تو می چیعنی
 روی کرد .گوشی. سوگند همچنان با تلفن صحبت می فرصتش رو نداشته باشیگه دم چون فکر کنینی کم بشیه

 کردم . سوگند گفت : بهتری به اون نگاه می بودم و با نگرانیستاده مدت اینگذاشت و به من نگاه کرد که تمام ا
ینکه گفت: مثل اا رفتم . ساریرون دم هتل هستن . من به سرعت از اتاق بیگه دیقه دق5 . تا یناست اماده بش

یستاده درب هتل ای بود که جلویه دق10 . بعد هم دنبال سر من راه افتاد . یم به اماده شدن نداریازیاصل ن
 جمع کرده بودینه سی و دست هاش رو برویود یستاده داده بود . سوگند هم کنارش ایه تکیوار . سارا به دیمبود

 کردم . دوبار هی نگاه میاباون رفتم و به خی میین رو بال و پامسیر بار هزارم ی کرد که برایو به من نگاه م
ی نکردن . الن میر . سارا گفت : دیدونم ؟ سوگند گفت: من هم نمیومدنرو به سوگند کردم و گفتم : چرا ن

ی نگاه میابون انداخت . من هنوز هم به دو سمت خیین داد و سرش رو پایه تکیواررسن . بعد هم پاش رو به د
 شونه اش افتادهی کردم . سوگند خسته شده بود و نشسته بود و سرش رو ی میین و بال و پایرکردم و اون مس

 کردم قلبمی نبود . احساس می خبری بود که منتظر بودم . ولیقه دق30 بود یخته صورتش ریبود و موهاش تو
 حالش خوب باشه . مدام قولیون کردم هی مس کردم . به خدا التمای دلم دعا می . تویسته ایداره از حرکت م

 باریه کردم بزاره ی شم . به خدا التماس می مزاحمش نمیچوقت هیگه دادم اگر اون حالش خوب باشه دیم
 . سارا بایدم داد سارا از جام پری کردم حالش خوبه باشه . با صدای اگر از دور باشه . التماس می حتینمشبب

 که کلهی نفر در حالیه . یکرد بود نگاه میستاده که کنارش ای بود به فردده شیخ که از ترس سییموها
 بودیستاده ایکی تاری بود دستش رو پشت کمر سارا نگه داشته بود . اون تویده سرش کشی رو یشرتشسو
 اون شخص دستش رو محکم تر پشت کمر سارای خواست بر گرده ولی . سارا مید شد چهره اش رو دیونم

 که به کاهی بدونید همراهم ندارم . بای کرد اروم باشه گفت : من پولی می که سعیی . سارا با صدادادفشار 
 شده بود و گفت : براش ترجمه کن .یره صحنه خین به ای . بعد هم رو به سوگند کرد که با نگرانیدون زد

 رویزی . اگر قرار باشه چواهم خی گفت : من پول نمیی بلد باشن . صدایسی انگلینجا اییفکر نکنم دزد ها
 سرخ و بشه ویت سارا اشنا بود که از عصبانی براینقدر همه ما اشنا بود . اما ای صدا براین. ایبدزدم خودت

ی که از در سرفه می در حالین محکم نثار شکم فرد پشت سرش کنه . جونگ میبلفاصله با ارنجش ضربه ا
 بتونه تو رو بدزده . سارا به سمت اونی محال است کسی قدرت بدنینکرد و دول شده بود گفت: هر چند با ا

 که به نظریو ام . کیده عمرم ندی شعور تر توی کرد و گفت : از تو بین جونگ می لگد نثار پایه برد و یورش
گ که کمتر جلب نظر کنه . بلند شو جونیدم رو فرستای کین شده بود گفت : بیداش از نا کجا اباد پید رسیم
 حالت بهتر شده باشه . سارا گفت: هنوز مونده .ی کمیه . بعد هم به سارا نگاه کردو گفت : فکر کنم الن ینم

ی دهم . با نگرانی میح راه براتون توضی . تویفتیم گفت : فعل بهتر است اره بیو . کین کردیر دینقدرچرا ا
 تایم کنیداش پید سرش رو تکان داد و گفت: اول باکیو افتاده؟ ی اتفاقیون هی و گفتم : برایستادم ایو کیروبرو

 گفت : اروم باش . ازیو شده بود گفتم : مگه گم شده؟ کیغ به جیدل که تبیی نه . با صدایا حالش خوب است یمببن
ین دنبال اینکه بعد از ایه . سوگند گفت : منظورت چیم ازش خبر نداریچکدوم دنبال تو اومد هینکهبعد از ا

 که هنوزی دهم. سارا در حالی میح راه توضی تویفتین گفت: فعل بهتر است راه بیو کین؟ خبر ندارازشرفته 
 رو پشت ساختمان پارک کردهین ماشیو راه افتاد کیو از کنار اون رد شد و دنبال کیکرد نگاه مینبه جونگ م

یدوار امید اون رو نگاه کردم شال رو باز کردم و داخین سنگ به من نگاه کرد که با عجله در ماشیونگبود 
ی سنگ گفت: اون کسیونگ کردم. ی اشتباه می باشه ولین ماشی تویون باشه و هید جدی شوخیه هم ینبودم ا

 گوشیچکس تو به حرف هی ولی کنی اشتباه می از اول هم بهت گفتم داریست نینجا ای گردیکه دنبالش م
 ماییر اصل تقصیستین؟ نیر تقصی شما هم بیکنی بود گفت: فکر نمیستاده . سوگند که پشت سر من ای دینم

 و رویدیم کشیرون دست سوگند بی سحر . دستم رو از تویم برگردیا . بیم به شما کمک کنیم خواهیاست که م
 سنگ کردم و گفتم : باشه من مقصرم من عجله کردم . حق با تو است . سوگند با اعتراض گفت:یونگبه 

 قبول است بهی تو بگی کردم گفتم : باشه هر چی سنگ نگاه میونگ همونطور که به ی؟ گی می داریسحر چ
 و گفت:ید خواست اعتراض کنه اما سارا اون رو کشی کجاست . سوگند میون الن هی که به من بگیشرط

بیا ی دونم کجاست ولی سنگ گفت : نمیونگ . ینی بی بعد . مگه نمی .بزار برایستسوگند الن وقتش ن
ین سنگ احسلس سرما کردم . سارا گفت: منظورت ایونگ حرف ین حالش خوبه باشه . با ای باشمیدوارام

 خاموش است . بعد هم روبهیش گفت: گوشیو کی؟ از حالش هم خبر نداری کجاست حتیدونیاست که نه تنها نم
: فکر کنم اول بهتر استگفت به من نگاه کرد و ین افتاده ؟ جونگ می چه اتفاقی بگیشهمن کرد و گفت: م

 . بعد هم من رو سوار کرد و سوگند رو کنار من نشوند و سارا هم سواریم زنی بعد راجبش حرف میمسوار ش
 عقب کنار سارا جا کرد و در رو بست . سارا به اون نگاهی صندلی به زور خودش رو روینشد .جونگ م

 کجای کرد گفت: توقع داشتی که به اون سارا نگاه مالی در حین . جونگ می نشستینجاکرد و گفت: تو چرا ا
 سنگیونگ جلو اشاره کرد و گفت: خوب کنار ی . سوگند به صندلینجا به جز ایی ؟ سارا گفت : هر جاینمبش
 کرد گفتی رو روشن مین که ماشی در حالیو چرا؟ کی بگیشه . سارا گفت: میشه سنگ گفت: نمیونگ . ینبش
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 سنگیونگ است . یشتر خطرش بینه بشینجا اگر این . سارا گفت : ایشیم هم میمه جروه: خطرناک است بعل
ین ماشیه تونه با ی مین . سارا گفت : خوب جونگ میست جابه اندازه همه نی خورده تحمل کنیه یدگفت: با

ینجوری . اشم ی میاده . سارا گفت: خوب پس من پیست نینجا اینی فعل ماشی سنگ گفت: ولیونگ . یاد بیگهد
ی جورین باشه همی تا مواظب جونگیم هم بزاریگه نفر دیه ید بای چون اونجوریشه گفت: نمیوبهتر است . ک

 خورده به خاطر اون تحملیه یشه داره نمیاز خواهم دوتا بشه تازه سحر هم بهت نی نمیم در دسر داریههم 
ی رو ببندیشت . سارا گفت: بهتر است نیدن خندی نزد اما خودش رو جمع تر کرد . جونگ می . سارا حرفیکن

 راه افتاد .یابون خی تویو . کیفتی سنگ گفت : فکر کنم بهتر است راه بیونگ بندمش . یوگرنه خودم برات م
 سرش رو تکانیو از کجا شروع کنم ؟ سوگند گفت: از خونه. کید کرد و گفت: خوب بایونگسنگبعد رو به 

 سنگ گفت:یونگ شد به ما هم اطلع بده . یون از هی خونه مونده تا اگر خبریونگ هیستداد و گفت: اونجا ن
 سنگ برگشت ویونگ سرش رو به نشانه موافقت تکان داد . یو اونجا باشه . کید شایشگی همون بار همیمبر

یست نم سنگ نگاه کردم و گفتم : مهیونگ شده؟ به ی چی بگی خواهیبه من نگاه کرد و گفت: تو بالخره نم
ی سنگ گفت : برایونگ است که حالش خوب باشه . ین مهم ایم کنیدا رو پیون است که هین شده مهم ایچ

 از کجاید دونستم بای کجاست. نمیم بفهمیم کنیدا پی سرنخیم بتونینجوری اید شده شای پرسم چی دارم مینهم
 کردم دنبال کلماتی می سعدم کری سنگ نگاه میونگ بگم ساکت بودم و به ید بایشروع کنم اصل چ

یه بهتر باشه ید گفت: شایو شده بود و من همچنان ساکت بودم. کیره همه به سمت من خیبگردم .چشم ها
 . بعد هم به من نگاه کرد ویم الن هم از زمان عقب هستین سنگ گفت ما همیونگ . یمخورده بهش زمان بده

 قبل ازیم کنیدا اون رو پی خواهی افتاده اگر واقعا می اتفاقه چی بگید بای دونم برات سخته است ولیگفت: م
ی دعوایه اونقدر بچه باشه که با یون کنم هی فکر نمی بزرگش نکنینقدر ایشه بشه . سارا گفت: میر دینکها

ی معمولی دعوایه . اروم گفتم : یدم رو فهمین ایشناسم اون رو نمیاد زینکه بکنه من با ایساده بخواهد کار
 احمق باشه .ینقدر کنم ای . سارا به من نگاه کرد و بعد از چند لحظه سکوت گفت: خوب باز هم فکر نمایدش

 . به ساراینی بی که اروم بشه حال میی جایه بندم رفته ی حرف هاست. باهات شرط میناون عاقل تر از ا
 بهتریو باشه . کیگی که مینطوری همیدوارم سنگ گفت: امیونگ باشه . ینجورینگاه کردم و اروز کردم که ا

 .یکردن از کنار ما عبور میشتری سرش رو تکان داد ومنظره ها با سرعت بیو . کی کنیشترسرعتت رو ب
 اومد و بهیرون کلوب بی سنگ با عجله از تویونگ کردم . ی پا و اون پا مین بودم و ایستاده کلوب ایروبرو

یونگ بود؟ ینجا ایون شد؟ هی نگران بود . جلوش رفتم و گفتم : خوب؟ چی . چهره اش حسابید دوینسمت ماش
 وید شد . سارا من رو کشی سنگ ته دلم خالیونگ حرف ین . با ای سوار شیعسنگ گفت : بهتر است سر
 سنگیونگ کرد . ی سنگ نگاه میونگ یه ی با نگرانیو شده ام . کین . سوار ماشیگفت: بهتره ست سوار بش

 کاشی سنگ گفتک ایونگ نبوده ؟ ینجا ایعنی گفت : یو . خوب فکر کن . کیم بگردید بارو کجا یوگفت : ک
 مستیلی کخ مسول بار است گفت: خی کرده بوده الکس همون پسری رویاده زینکه بوده مثل اینجا اینبود ول

 بانش گفته باک گفت پاری زده میبشبوده اجازه هم نداده راش راننده خبر کنه گفت تا چشم ازش برداشته غ
ی نمیگه کردم دی . احساس میم بگردید . زود باش فکر کن . کجا ؟ کجا رو بایکرده میسرعت تمام راننده گ

 رو باز کردم و بال اوردام . سارا پشت کمر منین معده ام است رو نگه دارم . در ماشی رو که تویزیتونم چ
 اب دستش بود . سارا گفت :ی بود وو بطریستاده اش تونستم نفس بکشم . سوگند کناری . نمید مالیرو م
یدن لرزی اب رو از دست سوگند گرفت و به من داد . دست هام می دهانت رو بشور بعد هم بطریا ؟ بیبهتر

 دهانم گرفت و کمکم کرد . هنوز حالت تهوعی رو جلوی رو نداشتن . سارا بطریو طاقت نگه داشتن بطر
 کرد .سرم رو ارومی به من نگاه می دست و صورتم رو شستم . سوگند با نگرانی اب بطریداشتم . با مابق

 حالت خوبهی نکن بگی سعیستی بار اصل خوب نینتکان دادم تا به اون بفهمونم که خوبم . سوگند گفت: نه ا
دی بای . ولیست خانم حالش خوب نین ای کنم سارا گفت: چه عجب بالخره فهمدیاست چون اصل باور نم

 لرزهین اون زمی پس لرزه هایبینی می که الن داریزی سفر حالش خوب نبوده . چین اون از اول ایبدون
 که کنار ساراین بعد . جونگ می باشه برایست است . دست سارا رو فشار دادم و گفتم : الن وقتش نیاصل

 حرف زدن ادامه داد و گفت: کمی ؟ اون حالش خوب است . سارا باز هم به فارسیگین می بود گفت: چیستادها
 تحملید رو بای عذابین کردم که همچی دونم من چه خبطی . به خدا نمید پریچه هم از دری کین ایبود جنو پر

 کدو قل قله زن نجات بده . جونگی بمب اتمین توبه . صد هزار بار توبه. خودت من رو از دست ایاکنم خدا
ی چه تلش بی بفهمه ولیزی کلمات سارا چین کرد از بی می بود و سعه شدیره به سارا خی با سر در گمینم
 همه القاب مالین ایم که درک کنیم به زمان داشتیاز نیم زبان بودی ما هم که فارسیه همه تشبین . با ای ایدهفا
 ساراای بود به حرف هی ایگه اگر زمان دید . شاید فهمی هم نمی نفر است چه برسه به اون که اصل فارسیه
 همه دارن بهید دی اور بود تا مضحک . سارا وقتیه گریشتر اون حرفها بیت اون موقعی توی ولیدم خندیم

 بشم اماین بهتر بشه . بعد هم کمکم کرد تا سوار ماشیدوارم امی گم خوب است ولی کنن گفت: نمیاون نگاه م
 سنگ کرد ویونگ . بعد هم رو به ی داریاز نی باز تری جلو نشوند و گفت: تو به فضای صندلیمن رو رو
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 .ی رو تجربه کنیت وضعین خورده به خاطر دوستت ایه تو هم یست . به هر حال بد نینگفت : تو با عقب بش
 سنگ رویونگ ین که آستی سنگ سرش رو تکان داد . سارا سوگند رو سوار کرد و خودش هم در حالیونگ

یره منظره خین که با اخم به این خودش نشوند . جونگ مکنار سنگ رو یونگ شد و ین سوار ماشید کشیم
 و اگریشه سنگ رو گرفت و گفت: نه . نمیونگ ین . سارا استینم سنگ بزار اول من بشیونگشده بود گفت : 

 شد اما کامل بهین سوار ماشید سارا رو دیت جدی وقتین. جونگ می جا بمونین همی تونی می داریاعتراض
 سنگ گذاشت .یونگ سارا و ین رو لوله کرد و بیشرتش و سویدونگ سنگ رو سمت خودش کشی و یددر چشب
ی که تویم ندارن . سارا گفت : جدا؟ مثل اولش جا داشتی کافی تر بچه ها جاینور ایا سنگ تو بیونگوگفت: 

 اون پرتت رو برداشت و سمین جونگ میشرت کرده مگه . بعد هم سوی حال چه فرقی؟دهان ما نشسته بود
یخوری که می همه تکانین چون با اینی سنگ نگاه کرد و گفت: تو هم بهتر است راحت بشیونگکرد و به 

یون کارها بهتر است به فکر هین ای کرد . گفت:به جای به عقب نگاه میینه ای از تویو راحت نشست . کیشهنم
 سنگیونگ داشت با ملطفت ی که سعین جونگ میو حرف کین ؟ با ایم بگردید سنگ کجا رو بایونگ . یمباش

 داشتهی اون خبرید شایم ببنیم هم زنگ بزنیونگ سنگ گفت : بهتر است به هیونگرو عقب بکشه اروم شد . 
 مای برای خبریچ هم هیونگ رو گرفت . اما هیونگ اورد و شماره هیرون رو بیش به سرعت گوشیوباشه. ک

 گن .ی مینجوری هم اید شایا خبر است . ین بهتری خبرینداشت . سارا گفت: خوب حداقل ب
یه خاص ی جایه داشته باشه ؟ ی ازش خاطره خوبیون هست که هیی مدت ساکت بود گفت: جاین تمام اسوگند

 .ید به سوگند کرد و گفت : چرا به فکر خودمون نرسی نگاهیو که بشه گفت فقط متعلق به اون است؟ کییجا
 بود که تویده به فکر تو رسرگ . سوگند گفت: ای سوگند داد و گفت: تو واقعا نابغه ایل تحویبعد هم لبخند

 سرش رویو زد کیو به کی کرد و چشمکی سرفه این . جونگ مید حرف خندین با ایو. کیالن سوگند بود
ی خورده دور است امکانش هست رفته باشه اونجا . سارا گفت: حتیه خوب ی جا هست ولیهتکان داد و گفت :

یت کننن گفت: خوب با وضعی همه به اون نگاه مید که داره؟ همه به سارا نگاه کردن . سارا که دیبا اون حال
 نگاه کرد و گفت:یو سنگ به کیونگ بره ؟ ید کدوم سمت بایدونه است که مین اون …. منظورم ایاریهوش

 نگاهیو به کی باشه و خوابش برده باشه . با نگرانیستاده جا ایه فقط یدوارم گفت : من امیوفکر کنم بتونه . ک
ین داره . با ایچ خورده پیه سات و هم جاده اش ی هم طولنیر گفت : خوب اون مسیو گفتم : چرا؟ کوکردم 

 باشه ویستاده جا ایه کردم که اون ی افتاد . حال من هم ارزو میچش احساس کردم شکم من هم به پیوحرف ک
ی زنگ گوشی خورد با صدانگ سارا زی کار رو کرده باشه . گوشین کردم ای باشه . واقعا ارزو میدهخواب

ین که بی داشت تا از اون فاصله کمی .سارا که خودش هم شوکه شده بود سعیماون همه به سمتش برگشت
 سنگ رو بهیونگ ین . جونگ میاره بیرون شلوارش بیب جی رو از تویش سنگ بود گوشیونگخودش و 

 بهیده که رنگ پری . بعد با چهره ابندازه ی به صفحه گوشی و بالخره سارا موفق شد نگاهیدسمت خودش کش
 هان است .ی است؟ سارا سرش رو تکان داد و گفت: نه اقایونمن نگاه کرد . به سارا نگاه کردم و گفتم : ه

ی رو محکم تویبعد هم دکمه تماس رو فشار داد . سارا تمام مدت با بله جواب داد و بالخره قطع کرد . و گوش
 حرفین . با اید گفت: بالخره زمانش رسیکرد که به صفحه خاموش اون نگاه محالیدستش نگه داشت و در 
 کهی نکرده بودم هنوز بهش نگفته بودم به خاطره کاریدا رو پیون. من هنوز هیستادسارا احساس کردم قلبم ا

م؟ سارا سرش روی برگردید رفتم ؟؟؟ سوگند گفت: الن بای مید حرف ها باینکردم چقدر متاسفم . بدون گفتن ا
 بعلوهیم رو جمع کنیلمون وساید هتل. بایم خواهد که برگردی هان میتکان داد و به من نگاه کرد و گفت: اقا

 ما همی دونم ولی . سارا گفت: میم نکردیدا رو پیون ما هنوز هیشه . گفتم نه نمیم زودتر فرودگاه باشید باینکها
 گشتن وقت تلف کردن است ؟ سارایون گفتم : دنبال هیت . با عصبانیم وقت تلف کنیم تونی نمین از ایشترب

 .یم انجام بدهید کار مونده که بای کلی از طرفیم نداریادی بود که زمان زین نبود . منظورم اینگفت: منظورم ا
من ی وسط اتاق است تازه کل گروه هم …. اجازه ندادم سارا حرفش رو تمام کنه و گفتم : برایلمونهمه وسا

یم نزد و به من نگاه کرد. سوگند گفت: فقط نی است . سارا حرفی ایگه دیز مهم تر از هر چیون کردن هیداپ
یم نی سنگ گفت: ولیونگ باشه . سارا گفت : باشه . یادی ساعت زمان زیم . سارا فکر نکنم نیگهساعته د

 سنگ حالمیون حرف ین راه است. با ایم ساعت و نیک یم کم است تا اونجا با سرعت هم برونمیلیساعت خ
.ی کنیداش جا بمون . تا پین گفت: بمون . همیمن کار کنم ؟ جونگ ی چیگی گفتم: پس میتبدتر شد . با عصبان

ین است؟ جونگ می راحتین . مگه به همی تو اظهار نظر نکنیشه به اون رفت و گفت: میسارا چشم غره ا
ین . ای بخوایه بخواهد . کافی . کافیشه گفت: اره میده اخر رسه براش بیا دنید رسی که به نظر میدر حال

 گفت :ین حرف هاست؟ جونگ مین اورده . اخه الن وقت ایر هم وقت گین است؟ ساراگفت: ایادیخواسته ز
یشه. می گردی بر می الن هم که داری بزنم تو نزاشتی حرف هاست؟ هر وقت خواستم حرفین وقت ایپس ک

 گفت:ین . جونگ می حرف بزنم . سارا گفت: همون بهتر که تو اصل حرف نزنید باکی پس یبه من بگ
 خسته شده بودم .یگه خوب بود . دیلی شد که خی ؟ سارا گفت: اگر میرم است که خفه خون بگینمنظورت ا

 شدم . تنهاته بسه . خسیگه بسه . با هموتون هستم دیگه . دین تمامش کنیشه زدم گفتم : می میاد که فریدر حال
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 . کم کم اشک هم به حالتین حالش خوبه پس لطفا تمامش کنیون است که هین خواهم بشنوم ای که میزیچ
ی خواهم بدونم اون کجاست . می کردم گفتم : من فقط می میه که گری من اضافه شد . در حالیستریکه

ی میداش . سارا ساکت شد و به من نگاه کرد و گفت: پیست مهم نیزی چیچ هیگهخواهم بدونم حالش خوبه . د
 ببه سوگند کرد و گفت: تو برگرد هتلی . حال اروم باش . بعد هم نگاهیم کنی میداش دهم پی بهت قول میمکن

 به من انداخت . سارا گفت: نگرانی . سوگند نگاهیم کم زمان بخریه یم تونی مینجوری رو جمع کن ایلو وسا
ی . بعد هم نگاهیمیره رو ترک کنه پس مطمئن باش نمیون هم مجبور شده هدیگه بار یهنباش حالش خوبه اون 

یونگ من ببرمش؟ ی؟ گفت: چرا من. سار گفت : پس کین کرد و گفت: تو برسونش . جونگ مینبه جونگ م
ییان بیم شد مستقیر . اگر دین . و برگردین برین تونی رسونمش . شما هم می . من مینسنگ گفت: اروم باش

 کرد . سوگند هم منیاده پین رو هل داد و از ماشین . بعد هم به سرعت جونگ مین . زود برین . بررودگاهف
 ازیو شد. کیاده پین رو گفت و از ماشین پس نگران نباش . ای کنی میداش دونم پیرو بغل کرد و گفت: م

 . سوگند برگشت و به اون نگاه کرد ویری می شد و سوگند رو صدا زد و گفت: بدون خداحافظیداه پینماش
 به سمتیو کینمت؟ بی نمیعنی نزد . سوگند گفت: ی حرفیو . کینمت بیگفت: هنوز زود است قبل رفتن م

 که به سمتشیسوگند رفت و دستش رو به سمت اون دراز کرد و گفت : خداحافط . سوگند با شک به اون دست
 تونم مثل اون دوتا باشم .ی رو تکان داد و گفت: من نمرش سیو. کیاییدراز شده بود نگاه کرد و گفت: پس نم

 کرد لبخندی می که سعی رو گرفت و تکان داد و در حالیو است . سوگند دست کیاد من زی برایونگی دینا
ی . ولیم بمونی خوبی بودم دوست هایدوار . امی . در هر صورت موفق باشیکردم فکر رو مینزنه گفت: هم

 سنگ رفت که مشغولیونگ و به سمت ید کشیرون بیو . بعد هم دستش رو از دست کیشه نمینکهخوب مثل ا
یستاده ایابون کرد. سوگند پشتش به اون بود رو به خی بود و اون رو نگاه میستاده ایوصحبت با تلفن بود . ک

ن هنوز عقبی رو روشن کرد و راه افتاد. جونگ مین اومد و ماشین به سمت ماشی حرفیچ بدون هیوبود . ک
 شده بود .یره فقط به جلو خیو حاکم بود . کین ماشی توینی کرد. جو سنگی اعتراض نمیگهنشسته بود . سارا د

 وضع خسته شدهین داشت . سارا که از ای شده بود و از اون چشم بر نمیره تمام مدت به سارا خینجونگ م
 فقط به اون نگاه کرد وین. جونگ می کرداه من رو نگینقدر ای . خسته نشدی دست برداریشهبود گفت: م

 .ینم جلو بشیام جا نگه دار من بیه یو . کی نگاه کن تا لوچ بشینقدرهمچنان ساکت بود . سارا گفت: به جهنم ا
 دستی کنم . سارا دستش رو از توی نگاه نمیگه دست سارا رو گرفت و گفت: باشه . باشه دینجونگ م
 دست از نگاه کردنی جهت نداد حتییر تغین هم نزد . جونگ می ایگه حرف دی . ولید کشیرون بینجونگ م

 چرا اونها ارزویدم فهمیر اون مسیدن نزد . تمام مدت با دی حرفیچ هیربه سارا برنداشت . اما سارا تا اخر مس
 موندهیگه دقدر سوال که چین رو با ایو بود . تمام مدت من کیچ باشه . جاده مارپیده جا خوابیه یون کردن هیم

 تعجبیدم به اونجا رسی کرد . وقتی طیقه دق50 رو در عرض یم ساعت و نیک یر مسیوکلفه کرده بودم ک
 رو نگه داشت و به سرعت ازین ماشیو اطراف بود کی از شهرک هایکی ی تویمی بار قدیهکردم . اونجا فقط 

 نبود .ی خبریون اونجا هم از هی . ولیدم دوالش. منم معطل نکردم و دنبید شد و به سمت بار دویاده پینماش
. زودباش فکریم بگردید کجا رو بایگه نگاه کردم و گفتم : دیو . به کین زمی اب شده بود و رفته بود تویونه

 همیم کی تازه اقایم رو قبل چک کرده ایگه دی گفت: جاهایکرد که به من نگاه می در حالیوکن کجا مونده . ک
 کرد . گفتم :یداش پیشه . فکر کنم تا خودش نخواهد نمیست نی هنوز ازش خبری داده ولیل تشکو جستجیم تیه

یری نزد و من رو نگه داشت تا از افتادنم جلوگی حرفیو دنبالش بگردم . کید کار کنم ؟ کجا بای چیدپس حال با
یا اگر مجبور باشم تا اخر دنتی کنم حی میداش دهم پیکنه . بعد هم اروم من رو بغل کرد و گفت: بهت قول م

ینم بی کنم می زد تا اروم بشم . حال که فکر می پشت من میو کردم و کی میهدنبالش بگردم . اروم اروم گر
 داشتم که اجازه دادم اون من رو بغل کنه .یو به کیکی اون لحظات چه احساس نزدی است من تویبواقعا عج

ین جدا کرد . و سوار ماشیو . بعد هم من رو از کیم برگردید: باگفتسارا اروم دستش رو پشت من گذاشت و 
یو جلو نشست . کی صدا و بدون اعتراض صندلی بار بین اولی براین شد و جونگ مین سوار ماشیوکرد . ک

ی حرفیچ بود که هین مثل ایم رو ساکت بودیر رو با همون سرعت برگشت . تمام مسیرراه افتاد و تمام مس
 هان کهی اقای هایاد به جز زنگ تلفن سارا و فریشد نمیده شنیی صدایچ . سوکت تمام . هیم نداشتتن گفیبرا
 رو پشت ساختمان پارک کرد .ین هتل شد و ماشیک نزدیو .بالخره کیم هر چه زودتر خودمون رو برسونیدبا

 بود بهیده مابهش رسیدن خبر رسل بشم . سوگند که از قبیاد شد و به من هم کمک کرد تا پیاده پینسارا از ماش
 هتل برد . پسر ها هم بدون حرف دنبال ما راهیسمت ما اومد و من رو بغل کرد . و بعدش به سمت در ورود

ی میین در اون بال و پای جلوی عصبانی هان با چهره ای بود و اقایستاده در هتل ایافتادن . اتوبوس جلو
ینکه . پس تا قبل از ایدمرفت . اون تا چشمش به افتاد به سمت ما اومد و گفت: از شما ها پر دردسرتر ند

ی نگاه کردم و دوباره اشکهام جان تازه ایو . به کین لطفا بدون سر و صدا سوار شیناوضاع رو بدتر کن
 دست اون بهیدن هان به سمت سوگند اومد و با کشی کن . اقاینان دهم بهم اطمی گفت: بهت قول میوگرفت . ک

ی اون دوتا ظاهر شد و دست اقاین ناگهان بیو کنه . اما کیشتر اتوبوس ازش خواست که سرعتش رو بمتس
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یازی سوار شن پس نی خودشون بلد هستن چطوریشون و گفت: ایستاد سوگند اون اینهان رو کنار زد و ب
 هانیو نگاه کرد . اقای فرودگاه . سوگند به کیم رسونی اصل ما خودمون اونها رو مید بدیاد بهشون یستن

 و دردرسر هاشون راحتینها رو انجام بدهم اونوقت از دست اینکار تونستم ای اگر میشد خوب میلیگفت: خ
 هان انداختی به اقای نگاهیو الن . کین . پس بهتر ست که هر سه تاشون سوار شن . همیشه نمی شدم ولیم

ی حرفینکه اومد و بدون ایو . سوگند به سمت کیستد به ابوسکه باعث شد اون چند قدم عقب بره و کنار در اتو
یو نگاه کردم کیو و به کیستادم . من اید کشیبزنه از کنارش رد شد و همچنان من رو هم دنبال سر خودش م

 سوگندیون بشم نه بدون هین تونستم سوار ماشی نمیگفت: مطمئن باش . سرم رو تکان دادم راه افتادم . ول
ی افتادمم. روزای از خاطراتم میکی یاد رفتم ی که بال می و به من کمک کرد . با هر پله ایستادکنار من ا

یم بودیده که با هم خندیی . روزهایم که از دست هم دلخور بودیی . روز هایم بودیده رو دیگر که همدیاول
 ممکن بود اون اونجا باشه ؟ خودشیعنی .)) یم بود یده که با هم دیی .(( جاهایم بودیده رو که با هم دییجاها

 بود که اونهاین همی پسر ها برای نه برای خاص است اونجا پر از خاطره بود ولی جایهگفته بود اونجا براش 
یانتو . برو پل پیانتو زدم . : برو پیاد فریو ارودم و به سمت کیروناز اونجا خبر نداشتن . سرم رو از پنجره ب

 اون رویگه بهم می حسیه خودش رو به پنجره رسوند و گفت: چرا اونجا؟ گفتم: یو اونجا باشه . کید بایونه
 زد: نظرت راجبیاد . سوگند من رو کنار زد و فرید دوی مین به سمت ماشیو . زود باش . کیکنی میدااونجا پ

ی کردم . ولی فکر میشتر بیز چیه برگشت و به اون نگاه کرد و گفت: من به یو ؟ کیهدو تا دوست خوب چ
ی شد . سوگند سر جاش نشست . سارا صندلین . بعد هم دستش رو تکان داد و سوار ماشیست شروع بد نیبرا

 چشم دوخته بود که در سکوتی کرد . اون به شخصی نگاه میرونپشت من نشسته بود و ساکت از پنجره به ب
ی تکان داد . اما بعد دستش رو رواحافظی زد و دستش رو به نشانه خدی کرد . سارا لبخندیبه سارا نگاه م

یشه تر اومد و از اون سمت دستش رو پشت شیک نزدین نگاه کرد . جونگ مین گذاشت و به جونگ میشهش
 من ازین ماشی زد و دستش رو برداشت . اتوبوس راه افتاد و با هر چرخش چر خ هایگذاشت سارا لبخند

 من بای من بود ولیی که تمام دارای شده بود . کسیز برام همه چه کی . از کسیون شدم از هی دور تر میامرو
 سخت تر از اون رو تجربه کنم . لحظهی کنم لحظاتی فکر نمیچوقت خودم اون رو پس زده بودم هیدستها

یچ بود و هیک تاریا که دنیی خروج نداشت . لحظه های برای ام حبس شده بود و راهینه سی که نفسم توییها
 با مرگ دری رویاده مرگ بود . پی تونست اون رو روشن کنه . بدون شک اون لحظه ها لحظه های نمیزیچ

 رو باینیش خونی کرد و دندانهای نوشته بود افتخار میون من و هی که برای که سرنوشت به تراژدیحال
ین کرد . در بیاده هان همه رو پی و اقایستاد فرودگاه ای . اتوبوس جلوید کشی طمعکارانه به رخ من میلبخند

یه و مثل یم که ساکت بودیم شدند فقط ما سه نفر بودی میاده و سرو صدا از اتوبوس پیاون جمع که با خوشحال
ی هان ما رو به سمت سالن برد و خودش دنبال کار های . اقایم اومدیلشکر شکست خورده به چشم م

 که سارا وی نشسته بودم در حالی صندلی روخیس یی شکسته و گونه های رفت . ساکت اما با قلبیفاتیتشر
 سنگیونگ باعث شد بال رو نگاه کنم . یی مثل من دو طرفن نشسته بودن .. صدایسوگند با حال و روز

 بلند شدم و به اطرافی صندلی اون از رویدن . با دین بری خداحافطی بین خواستی بار هم که نمینگفت: ا
 ساکتین کنه . نگران نباش . جونگ میداش رفته دنبالش . فکر کنم پیو سنگ گفت: کیونگنگاه کردم . 

 شده بود با چشمیداش و دار از کجا پیر اون گی که معلوم نبود تویونگ کرد . هی بود و به سارا نگاه میستادها
 بود وت بشه . سارا ساکیدا پیون که هی حداقل تا وقتین؟؟ نریشه خودش رو به ما رسوند و گفت: نمیس خییها

یونگ . هیشه که نمیبینی می خواهد ولی است که ما هم دلمون میزی چین کرد . سوگند گفت: ایبه اون نگاه م
 باین شد . جونگ می برداشت و اشک از گونه هاش جاری تر شد . سارا هم دست از خود داریسپشم هاش خ

 جونگی کرد اون رو پس بزنه . ولی سارا به سمت اون رفت و اون رو بغل کرد . سارا سعی اشک هایدند
 صحنه سوگندین ایدن کرد . با دی میه نکرد فقط اروم گری تلشیگه اون رو محکم تر نگه داشت . سارا دینم

یک هان به سمت ما اومد و اون گروه کوچی بعد اقایقههم اشکش در اومد و به جمع اون دو نفر رفت چند دق
 : (( وقت رفتنید جمله از هم پاشیک رو اروم کنن با گفتن یدگر تا همتن داشیرو که گرد هم اومده بودن و سع

 نکن . مطمئنم باز همیه گریگه رو گرفت و گفت: بسه دیونگاست)) سارا اشک هاش رو پاک کرد و دست ه
ی سارا گفت: زودتر از اونی؟ بود گفت: کیس که هنوز چشم هاش خی در حالیونگ . هینیم بی رو میگرهمد

 بهی شادی لحظه ای . براید حرف سارا خندین با ایونگ . هیارم رو هم می بار ننه صغرین . ایکه فکر کن
 به حالت سابق برگشت و سوگند به اون سه نفر نکاهیز هان همه چیاون جمع برگشت . اما با تکرار جمله اقا

 لباسش برد ویر رو زش . بعد دستینطور سنگ گفت: شما هم همیونگ . یدکرد و گفت: مواظب خودتون باش
 دارم . سوگند سرش روی نگه میشه همی رو براین که گردنش بود رو در اورد و نشان داد و گفت: ایگردنبد

 کرد . اما من . هنوزیدا خوبه که بالخره صاحبش رو پیست مال من نین دونستم ایتکان داد و گفت: از اول م
 بود . پسر ها تایده فای بی ولینم ور ببیون هینکه اید به امردم کی بودم و به اطراف نگاه میستادههم ساکت ا

 .ین تو . جونگ می نگاه کرد و گفت: اهاین با ما اومدن . سارا لحظه اخر برگشت و به جونگ میتکنار گ
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 که به جونگی بهتر بود بگم اصل ازش چشم برنداشته بود . سارا در حالید شایا به اون نگاه کرد ینجونگ م
 روی که کردیی با تو کار دارم هنوز انتقام کار هایلی کرد گفت: مواظب خودت باش من هنوز خی نگاه مینم

ین چون احتمال ای مراقب خودت باشی حسابینیم بی رو میگر که همدی بعدینگرفتم پس بهتر است تا سر
ین شد . من اخرید پدنا ی خروجیت . بعد هم دستش رو تکان داد و پشت گیاری واقعا سر از جهنم در میسر

 بار به اونین اخری نبود . برای خبریچ . اما هیکردم به اطراف نگاه میون هیدن دیدنفر بودم و هنوز هم به ام
 که رد شدم باورم شد همهیت رد شدم . از اون گیتجمه سه نفره نگاه کردم که به من چشم دوخته بودن و از گ

ی رو که سرنوشت برای شانسیکردم تمام شده بود . باور نمی سادگین به همیون تمام شده . داستان من و هیزچ
 بود که با تمام وجودی سر و ته از دست داده باشم . اون کسی قضاوت بیهکنار اون بودن بهم داده بود با 

ر دی شدن . ولی کار از من متنفر مین به خاطر ایا اگر تمام دنی خواستم کنارش باشم حتیدوستش داشتم و م
یز برام عزینقدر که ای کسی خودم بلکه برای رنج … نه فقط برایمانی… … پشیی م اومد . تنهایر گیاخر چ
 اگر تمامی شدم که حالش خوبه . حتی مطئن مید . بایدمش دی مید هر طور شده بای بود ولیوانگی دینبود . ا

 .یدیدمش مید رو باخته بودم . بادین بازی کرد من از اول هم ای می من چه فرقی بود. برای شرط بندیه ینهاا
 گفتم . از سر جام بلند شدم و بهی رو بهش میزهایی چیه ید . باینمش بید بار باشه باین اخری اگر برایحت

 داد رد شم . داشتمی من رو گرفت . اون اجازه نمی جلویت مامور گی خواستم برگردم ولی رفتم . میتسمت گ
ی ایده فایچ هی ولیرون کردم برم بی رد شم . با فشار سعیت گین از اید باید . بابود شدم برام مهم نی میونهد

 منی هم به التماس ها و فشار هایه گریگه مهم نبود . دی کردن. ولینداشت . حال همه سالن به من نگاه م
 داشت . رو بهه و من رو نگید عبور از اون دروازه جهنم اضافه شده بود . سارا دست من رو محکم کشیبرا

 من رو تکان داد و گفت : بهی مطمئن بشم حالش خوبه . سارا شونه هاید . باینمش ببیدسارا کردم و گفتم : با
. همهی چیفته براش بی .سارا اگر اتفاقینمش ببید تمام شده . سرم رو تکان دادم و گفتم : بایز . همه چیاخودت ب
 به جز خودش . درضمن من مطمئنم حالش خوبه .یست نی کسیر من است . سارا گفت : نه تقصیراش تقص

ی اون دروازه لعنتیدم دی که میزی ها شده بودم . تنها چیونه رفتم . مثل دیتسارا رو کنار زدم . به سمت گ
یی هایز چیسیمش بی را ه انداخته بودم . به مامور ها نگاه کردم که از توی واقعیش نمایهبود . با اون کار هام 

 مهمیه… هم ید رد شای اضافه میروی . احتمال در خواست نیگه می تونستم حدس بزنم چی گفت. میرو م
ی محکم تویلی سیه . من رو به سمت خودش کشوند و یاورد طاقت نیگه وضع دین ایدننبود . سارا با د

 چروند بلکه باعثمن سحر نه تنها برق رو از سر یلی . سیا شو سحر . به خودت بیدارصورتم زد . و گفت: ب
یزی اومد و چی که به طرف من میره رو بگی ماموری داشت جلویشد تا من به اطرافم نگاه کنم . سوگند سع

 ماموری اون کنه . ولی رو حالیزی دست و پا شکسته چی داشت با همون کره ای دستش بود . سوگند سعیتو
 نشستمین زمی اومد. روی محکم به سمت من می اون و حرفهاش همچنان با قدم هایبدون توجه به التماس ها

 کرد. و قدرتی صحنه ها نگاه مین ای بود و به تمامیستاده باز ای هان با دهانی . اقایستم تونستم بای نمیگهد
 مقالبه بای برای امادگیچ قرار نگرفته بود . و هیت وضعین ایحرکت نداشت . احتمال تا اون موقع هرگز تو

 کردم . سارا رو بهی میه من فقط گری گفت : ولیزی و چید سر من رسی .اون مامور بالاشت ندیت وضعینا
 بهش دادن . مامور به سارا نگاه کرد و سارا گفت: اون عشقشی الن خبر بدینمامور کرد و گفت: متاسفم هم

 اونینه رو به سم . بعد هم من رو محکم در اغوشش گرفت . من صورتید درک کنیدوارمرو از دستت داده ام
 رو از دست دادهیون کردم . حرف اون راست بود من عشقم رو از دست داده بودم . من هیهچسبوندم و گر

 کن ارومی سعی دونم سخته ولیبودم . سارا من رو محکم نگه داشت وکنار گوش من گفت : اروم باش . م
 منیه سارا گری حرف هاین باش. با ااروم . پس ی داری سخت تری تازه اولش است . تو روز هاین . ایباش

 بود ناگهان خم شد ویستاده سر من ایبلند تر شد . سارا من رو محکم تر نگه داشت . اون مامور هنوز بال
 اون ماموری بزنه . ولی تا حرفید به اون نگاه کرد . سوگند جلو پریدست من رو گرفت . سارا با نگران

 به اون نگاه کرد .ی نشوند و رفت .سارا با قدر دانی صندلی کرد و روند نگفت . در عوض من رو بلیزیچ
 به سمت ما اومد و گفت: اونیاد هان که تازه تونسته بود به خودش بی کردم . اقای میه من هنوز هم گریول

به ی هان با سردرگمیچش شده؟ حالش خوبه ؟؟؟ سوگند بهش نگاه کرد و گفت : به خاطر کمکتون ممنون . اقا
 اون تمام مدت که اون دو نفر بهیسوگند نگاه کرد و گفت: حالش خوبه؟ سارا گفت : به نظرتون خوبه؟ تو

 .یم که داشتیی لحظه هایاد . یم که با هم داشتیی . به زمانهایکردم فکر میون کردن من به هی هان حمله میاقا
 . چشمیتهاش هاش . عصبانی تفاوتی اون . بی شدن . لبخند های از جلوم رد میلم فیهتمام اون اتفاقات مثل 

 پشت بام جا گذاشتهی که من بدون توجه روی روحی شده بود . جسم بیره بار به من خین نگرانش که اخریها
 که داشت . با تمامیی بدون با اون رو نداشتم . من اون رو ترک کرده بودم . با تمام درد هایاقتبودم . من ل

ی صندلی کردم؟ رویکار تمام کنار گذاشته بودم . من با اون چی رو با خودخواهاون که داشت .من یاندوه
 بود هق هق منی گونه هام جاری هنوز هم اشک از روی . اروم تر شده بودم ولیکردم میهنشسته بودم و گر

 دست مند کرد سوگنی صدا شده بود . سار کنارم نشسته بود و اروم موهام رو نوازش می بیه گریه به یلتبد
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)) . تمام دهنم پر ازیون . ((هیره اون رو بگی تونست جای نمیز چیچ هی دستش نگه داشته بود . ولیرو تو
 . اگریره همه فاصله تو رو از من بگین برم . اگر اینجا تمام قلبم رو پر کرده بود . اگر از ایوناون بود . ه

ی؟به بخشی تو منو میون بگم متاسفم . اگر….. هت دوباره تورو نداشته باشم . اگر نتونم بهیدنفرصت د
 کهیلی گرفتن احساست … به خاطر گوش ندادن به دلیده بخاطر ندی؟ بخشی که با تو کردم منو میخاطر کار

 . بعد همیم برید سارا دست من رو گرفت و گفت: وقتشه . بای؟؟ بخشی به خازر خود خواه بودن منو میداشت
 همهیرون بیم از اون در بری جا بزار . وقتین رو همیز و گفت: همه چید من رو کشت و دسیستادبلند شد و ا

 جا بذارین رو همیز بزن . اگر هم نه همه چی داری. اگر حرفی کار کنیه ید قبل از اون بای . ولیشه تمام میزچ
 . بعد همی باشسحر همون یرون بیایی در مین از ای خواهم وقتی جا دفن کن . مین رو همیز . همه چیارو ب
 نگاه کرد و گفت : فکری سالن رفت . سوگند به من و گوشیگه من گذاشت و به سمت دی پای رو رویشگوش

ی نگاه کردم . میکنم سارا رشته اش رو اشتباه انتخاب کرده . بعد هم بلند شد و به سمت سارا رفت . به گوش
ی بازیونه که اون هم دی بتونم منید تونستم ؟ بای ؟ مداشتم رو یی تواناین حال ای . ولیهدونستم منظور سارا چ

یون تونست سخت باشه . اون هم شماره هی شماره چقدر میه نشون دادم حال گرفتن یت رد شدن ازاون گیبرا
 بگردم .بوقلمون هفت رنگ .ی دنبال چید دونستم بای رو نگاه کردم . می اسامیست لی رو برداشتم توی.گوش

 با گرفتن اونی اسم رو عوض کنه . ولین نداشت ایم خنده ام گرفت . پس سارا تصمی اسم لحظه این ایدنبا د
 زنگیون اون روز افتادم که به هیاد . نفسم به شمارش افتاده بود . ید لرزی رفت . دستم میادم یزشماره همه چ

یاد . ید باری از اسمان مامان ی که بارون بی دارم همون روزی خواستم بهش بگم چه حسی که میزدم . روز
 شده بود. باز همیره به من خید چکی که اب از روش می در حالیسبال اون کله بیر افتادم که از زیونچهره ه

ی کسی بار ول10 بار …3 بار 2 بار 1 شد . یده بوق از اون سمت خط بلند شنیهمون حس رو داشتم .صدا
 خواستمی بود که میزی چین . ایون هی صدای بوق کوتاه به جاصدای رفت . یر گیغام پیجواب نداد . تلفن رو

 چقدرینکه ؟ از ای کردم از معذرت خواهی شرو ع مید بگم . از کجا بایزی تونستم چی سکوت بود . نمی. ول
 از اونیی فقط سکوت …. صدای نه ؟ولیا حالش خوب است ینکه نگرانش هستم ؟ از اینکهاحمق بودم؟ از ا

 کردم ارومی می که سعی در حالیی؟ گفت: سحر تویو نبود . کیون هی صدای رو برداشت . ولشیور خط گو
 گفت: حالشیو کجاست؟ کیون فتاده؟هی اون دست تو است؟ حالش خوبه؟ اتفاقی گفتم : گوشیباشم با نگران

 تا نگراندادم خواست جواب بده من جواب ی گفت: چون اون نمیو ؟ کیخوبه . گفتم : پس چرا تو جواب داد
 نداره اگر جوابیبی طور . خوبه اگر حالش خوب است پس عین. گفتم : که ای زدم تو باشی. حدس مینش

ی ها داشتم که بگم . میز چیلی چرا خی؟ نداریغامی گفت : براش پیو که بدونم حالش خوبه . کیه کافیننده . هم
ی دارم . ولی خواستم بگم بدون ااون چه حسی اشتباه کردم . میدونم خواهم بگم میخواستم معذرت بخواهم م

 رو قطع کردمی! گفتم : مراقبش باش . خداحافط. گوشیچی؟ گفت: هیو. کیارم تنستم به زبان بی رو نمیچکدومه
 که من کردم. اون حق داشت من روی خواست با من حرف بزنه . حق داشت . با اون همه کاری. اون نم

 . چقدر احمق بودم . اشکیشه تمام میز همه چی معذرت خواهیه . فکر کردم با م داشتینبخشه . من چه توقع
یو که با کی تمام اون مدتی برنداشته بودم . حتیه بود . بهتر است بگم اصل دست از گریرازچشم هام سراز

ذهن ی ؟ من تا ابد تویکنه راجب من می دادم . اون چه فکری دستم فشار می رو توی زدم . گوشیحرف م
 رو هم نداشتمی خداحافطیه ارزش ی حتیعنی بودم . ی اون چی موندم . برای می ادم احمق باقیهاون به عنوان 
 بدونهید ؟ نه نبایگشتم دنبال اون میام که به فرودگاه بی تا لحظه ای رو حتیشب من تمام دیدونست؟ اصل اون م

ی شماره اون رویرم رو بگیو من شماره کینکه قبل از ااما بگم نزاره اون بفهمه . یو به کید بدونه . باید. نبا
 اجازه ندادن اون حرف بزنه وی معطل کنم جواب دادم . حتینکهصفحه افتاد .\(( بوقلمون سحر )) بدون ا

 گشتم .ی من دنبالش می بهش بگید رو؟ گفتم : نبای گفت: چیو . کی بهش بگید بفهمه . نباید اون نبایوگفتم : ک
 بهش نگمی خواهی ؟ میدی چرخی اونور مینور ایونه دیه رو مثل یشب بهش نگم تمام دی گی گفت: میوک

 اتوبوس بندازنتی بهش نگم کم مونده بود دست و پات رو ببندن و توی خواهی می؟ مردی می از نگرانیداشت
ید ها باین گفتم : ا؟. مگه نهیکنی میه گری نه صبر کن تو هنوز هم داری؟ کردی میه تا لحظه اخر گرینکه. ا
یو بدونه؟ گفتم : چون …فقط نزار بفهمه . کید گفت: چرا؟ چرا بنایو بفهمه . کید خودت بمونه . اون نبایشپ

 شما گذشته ؟ ساکتین بی . چی برگشتینجوری تونم بفهم حداقل بگو تا بتونم درک کنم . چرا ایگفت: من نم
 شده تابتونم بهش کمک کنم .ی بدونم چید قبلش بای بهش نگم ولیزی دهم چی گفت: اگر بدونم قول میوشدام . ک

 ات معلوم است که هنوز قطعیه گری از صدای دونم هنوز پشت خطی گفت: سحر؟ میوباز هم ساکت بودم . ک
 کردم اروم باشم وی شده ؟ سعی بگو چی؟ فهمی کنم . می کاریتونم . من هم نمی اگر الن نگی ولینکرد

 چهینم . نتونستم ببیرم خودم رو بگی خودخواهی احمق که نتونستم جلوینقدر . ایو ادم احمقم کیهگفتم : من 
 احمقم که حاضرمینقدر خود خواه بودم که اون رو با اون حالش پشت سرم جا گذاشتم . من اینقدر داره . ایحس

 نداشتهیقت اگر حقی. حتباشه اگر دروغ ی اون رو کنارم داشته باشم .حتی ولین کنی شرط بندیگههزار بار د
 من؟یدن؟ گفتم: بخشیدی؟ تو اونو بخشینکه ایعنی ین گفت: پس ایو کنه . کیباشه و اون فقط بخواد با من باز
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 من ….یو ببخشه نه من . کید است که بای من رو ببخشه . من خودخواه . اون کسید است که بایاون کس
 اگر حالش خوبیفته براش بی گم من اون رو داغون کردم اگر اتفاقیمتاسفم واقعا متاسفم . همش به خودم م

 دارم . اگر من دوستشی من است. اگر من بهش نگفته بودم چه حسیر تقصیز من است . همه چیرنباشه تقص
 . منید خندی ذاشت و می بود الن حتما حالش خوب بود و داشت سر به سر شما میدهنداشتم اگر من رو ند

 گفت : سحر گوش کن …یو هم برنگردم . کیگه نبودم . همون بهتر که برم و دیچی هردسر اون جز دیبرا
یش قبلی بزارم به زندگید کار است . باین بهترینحرفش رو قطع کردم و گفتم : نه …اگر من دوستش دارم ا

 . قول بدهیگرده دنبال من نمیگه خاطره تلخ باشم دیه فراموش کنه حداقل اگر ینجوریبرگرده . بزار من رو ا
 نبود . خداحافظی فرصتیگه دی بگه ولیزی خواست چی میو . کی زاری . قول بده تنهاش نمیمواظبش هست

 رو قطع کردم و خاموششی تماس . گوشیان بود که لحظه اخر زدم و بعد از اون پای تنها حرفین . ایوک
 بهی صفحه گوشی واز رویخت ری مچم می که قطرات اشک روی دستهام بود در حالی تویکردم . گوش

 بود . دستش رو به سمت من دراز کرد .یستاده خورد . سرم رو بال ارودم . سارا روبروم ای میز لیینپا
 من دراز کرد . به سار نگاهی رو بهش برگردوندم . سارا سرش رو تکان داد و باز هم دستش رو جلویشگوش

 بار واقعا وقت رفتن است . دستم رو به سمت سارا درازینکردم و سارا دست من رو گرفت و گفت : بلند شو ا
 . هم من و همینجام ایشه باشه من همیادت دستش نگه داشت و گفت : یکردم . سارا دست من رو محکم تو

 داشتن اون دو نفر واقعا از خدا ممنون بودم . الن کهی باشه . سرم رو تکون دادم . برایادت رو ینسوگند . ا
ی. وقتیفته من بی برای اگر اون دوتا اونجا نوبد واقعا ممکن وبد چه اتفاقیدونم کنم نم ی روزها نگاه مونبه ا
یه . و من تنها تر از قبل با یشه همی رفته بود . برایون تمام است . هیز بلند شد مطمئن شدم که همه چیماهواپ

ین مثل ای است ولیب . عجیست نیادم یزی چن روح در هم جا مونده بودم . از برگشتیهقلب شکست خورده و 
 ماه است که برگشتم . اسمان دلم هنوز2 . النیده نفر از ذهنم دزدیه و برگشتن و رو یراست که تمام اون مس
یق اون زخم عمی . جایشه وقت از دلم پاک نمیچ اثار اون طوفان کامل به جا مونده و هیکامل صاف نشده ول

 که حاضرنبود ذهن و روح من رو ترک کنهی …. کسیون مونه . و هی می روح من باقی رویشه همیبرا
ی می خاطرات من باقیاون هنوز هم اونجا است اگر صد سال هم بگدره همونطور دست نخورده و ناب تو

 کنه به منی میدا که پی لحظه هم من رو تنها نداشته . به هر بهانه ایه ی که برگشتم سارا حتیمونه از روز
 خوادی ماه رو به مامانم پرداخت کنه . هرچند سوگند م2 ین خونه ایه کراید . به قول خودش بایزنهسر م

 وی که چطور با نگرانینم بی شم . می نگران خانواده ام می غذا رو هم بهش اضافه کنه . متوجه نگاه هاینههز
 به من گذشته .بعد از برگشتن . بارهای اون سفر چی دونن توی اون ها نمی شن . ولی میرهدلشوره به من خ

 جواب داد . و اما من …. جواب من به اون همه سوالیه هر بار سوگند ی سوگند تکرار شد ولین جینجلسه س
ین از سارا و جونگ مین پرسی نبودم . حتما میطون اون سحر شر و شیگه کار دیط محی تویسکوت بود . حت

 رو نداشت .یدنش که سارا چشم دی شد . همون مزاحمیدا پی کاظماقای سرو کله یک کشینچه خبر . خوب اول
 استی کسین رو نشونش داد و گفت : این حالش گرفته شد . چون سارا انگشتر جونگ می اساسیدکتر کاظم

 حرفین نداره . اون لحظه فکر کردم سارا ای ایگه کس دی براییکه قلب من رو تصاحب کرده و قلبش جا
ی هفته بعد از برگشتن تماس ها1 از یبا نوبد . تقرینجوری ای رو کم کنه ولی که شر کاظمزده ین ایرو برا

ی مدام زنگ مین کرده بود . جونگ میدا شروع شد . خوب معلوم بود که چطور شماره سارا رو پینجونگ م
 گفت اگر سارا واقعای. سوگند میلی چرا ظرف مرا بشکسته لیلی بود میگرانش گفت اگر با دیزد . سوگند م
ین که جونگ می داد . هرچند از اولی اون جواب نمی اومد اصل به تماس های خوشش نمیناز جونگ م

 کلین معلوم بود که هر دو از ای بود ولیری گفت دعوا و حال گی که سارا می کلمه این زد تا اخریزنگ م
ید عی کرد سارا سر حال تر بود . دوباره داره بوی قطع مین که جونگ می برن . چون وقتیکل کردن لذت م

 از گروه داشتم از جدا شدنشون که باعث شدیادی زی سال خبر هاین ای سال است . توی روزهاین . اخریادم
 موضوع خبرین بهتر بود بگم من شوکه شدم . چون سوگند و سارا از اید شایا . یمهمه ما کامل شوکه بش

ی زاره . من بهترشده ام ولی در تماس است . و مدام سر به سرشون مهاداشتن . سوگند هنوز با همه بچه 
ی هام تویقه دقی روزهام . توی . توینجاست با من است . هنوز هم ایشه هنوز اونجاست . همیونهنوز هم ه
 کنم همون سحر قبل باشم . البتهی می . به خاطر خانواده ام دارم سعینجاست. اون هنوز هم ایداریخواب و ب

 جزین احساس مهم تری رحمانه روی که بیگردم برمی خودم تنهام باز به همون ادم گناهکاری جمع وقتیتو
 که از هم جدا شدن .ی زنگ بزنم . به خصوص وقتیون فکر کردم که به هینوجودش پا گذاشت . بار ها به ا

 خاطره تلخ رویه ید چرا باده وسوسه رو گرفتم با خودم گفتم اون من رو فراموش کرین ای جلوی به سختیول
 . باز هم داستان مغازه بهید خواد بره خری بزارم بره . سارا زنگ زد و گفت میددوباره براش تکرار کنم . با

 هردو هنوز هم دستهی شهر رو گشته بودن ولی هایابون دوتا شروع شده بود . فکر کنم تمام خینمغازه گشتن ا
 بود که به سوگند زدم که دول شده بود و بند کفششی حرفین . واقعا که . اودن بیده نخرید بودن و لباس عیخال

 . شما دوتا ته بازاریکشن گفتم : اخه خجالت نمی؟ کرد . سوگند سر شرو بال اورد و گفت: واقعا چیرو باز م
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 کفش هاشگند . سوین من رو هم دنبال خودتون بکشین خوای . تازه میدن نخریچی و هنوز هم هینرو در اورد
یزی که هرچی دونی سر سارا است . نمیر به خدا همش زیست من نیر در پرت کرد و گفت : تقصیرو جلو

 عشقی رو که توی . بعد هم دم گوش من گفت : فکر کرده شانسیزاره روش میرادی ایه کنم یکه اتخاب م
یکه انداخت و هر تی مبل می رو رویفش که کی. بعد هم در حالیاره لباس هم بید خریاورده قرار است تو

 منتظر سارایابون بود که سر خی ساعتیم کرد به سمت اشپزخونه هجوم برد . نی طرف پرت میهلباسش رو 
 داد چشمم به اون سمتی هم جواب نمیش به گوشیشه کنه و مثل همیر عادت داشت که دیشهبودم . اون هم

 راننده ها عرضی بدون توجه به اعتارض هایشه همل داد و مثی افتاد .سارا داشت دست تکان میابونخ
 افتادم .یر گیک ترافی زد گفت: باور کن توی که نفس نفس می . در حالید رو رد کرد و به من رسیابونخ

 اونور تر! اخه کدومیابون اون هم دوتا خیاده پی ؟ اخه با پای بتراشید بهانه جدیه ی خوای و گفتم : تو نمیدمخند
ی اومدیر هرچند دی کنم . گفتم : حال که اومدیدا پید بهانه جدیه ید بایگی گفت: اه راست مسارا ؟! یکتراف

 روین ماشین اولی راز است . بعد هم جلویه ین زد و گفت : ای . سارا لبخندیم کجا قرار است برینمبگو بب
یی . سارا مانتویم بودشی مانتو فرویه ی ساعت بعد تو1گرفت و من رو سوار کرد و خودش هم سوار شد . 

 خورده به نظرم اشنا ست. سارایه چه قشنگ است . گفتم : ین رو ببینرو برداشت و نشون من داد و گفت : ا
یادم رو زد . حال ین اید تا قیدم زحمت کشی از دست سوگند در اوردم کلی رو به هزار بدبختینگفت: جدا؟ ا

ی بود . سارا دستش رو جلویده خودش خری من هم برای رو هم براو مانتین . سوگند همیدم رو کجا دیناومد ا
 مانتویه یی رو بخره . فکر کن سه تاین خواست ای گفتم . سوگند می چیدی ؟ شنییمن تکان داد و گفت: کجا

 بلندید دی تن ما دوتا می بود تویده رو که خریی مانتوی . مثل سه کله پوک . با تجسم چهره سارا وقتیمبپوش
 رو دست من داد و گفت :یفش کین همی خنده من به خاطر حر ف اون است . براین . سارا فکر کرد اندیدمخ

 بده . سرمید خریست زنگ خورد جواب بده . مامانم قرار است لیم. اگر گوشینی مانتو رو بپوشم تو ببیرممن م
ی شدم به اونها نگاه می ها رد منتو ماینرو تکان دادم و سارار و روانه اتاق پرو کردم. همونطور که از ب

ی. ولیی خانم رضاین رو در اوردم و گفتم : سلم . خوب هستی سارا بلند شد . گوشی زنگ گوشیکردم . صدا
 ؟ باز هم سکوت .ین شنوی من رو می صداییاز اونور خط فقط سکوت بود . دوباره گفتم : الو ؟ خانم رضا

 شماره اون تماس ….یش اول شماره بود . پیبی عجیزه چی بود ولشناس نگاه کردم . شماره نایبه صفحه گوش
 گفتم :ین همی شوکه شده . برایده من رو شنی صداینکه است . از اینکد کره ؟! با خودم گفتم : حتما جونگ م

 دمم تا باهاشی رو بهش می من تلفنش رو جواب دادم الن گوشیره گیی سارا جاید ببخشیی؟ توینجونگ م
 من رویچوقت که هیی کرد . صدایخکوب که من رو میی از اونور خط سلم کرد . صدایی.. صدا…حرف

 وقتیلی گفت: سلم سحر .خیون!! هیون؟ گفتم : هید وبد . با تریون هی … اون صدایونترک نکرده بود . ه
 بودیون خود هون نفر بود . ایه گرم . فقط مال ی و اون صدایمی اون لحن صمی؟ خبرم . چطوریاست ازت ب

 . …یون لرزون جواب دادم: سلم هیی. با صداینجا… همه مدت … الن…. این بود بعد از ایون. خود ه
 دفتر رو بهمین ای داد . هنوز چهره سحر رو وقتی شب رو نشان م2دفتر رو بستم و به ساعت نگاه کردم . 

یی جواب تمام سوالهاین زارم . ای خاطراتم رو برات مین تریباداد به خاطر دارم . اون گفت: سوگند من ز
 منی فرودگاه قبل از رفتن به من داد و رفت ولی تو باشه . اون رو تویش پین پس ایاست که تو داشت

ی بود تمام حرف هایکر سپی زنگ زد تلفن رویون فرودگاه به هی که اون توی بهش نگفتم اون روزیچوقته
 گرفتمیم که تصمی به من گفت . همون روزیو رو بعد ها کین بود . ایده شنم هیون زده بود هیورو که اون به ک

 تا اون دو نفر بتونن باز هم با هم باشن . الن چند ماه است که سحر رفته کره .ینیم بچیتا با سارا برنامه ا
یگه دیز چاون دونم که کنار ی من می ولیره رفته تا دکتراش رو بگیل ادامه تحصی برایکننهرچند همه فکر م

 ادامهی گرفتن و برایران . سارا و سحر ارشد رو ایون اون و هین ساله . ب3 رابطه یه است . یان هم در جریا
ی هایاد و گرفتن دکترا رفتن اونور اب . هرچند سارا سر از ژاپن در اورد و سحر کره . هنوز فریلتحص

ینکه گفته اون ژاپن است و این ما به جونگ مدومسارا رو به خاطر دارم که از ژاپن زنگ زد و گفت: که ک
 روین همه ژاپن موندن جونگ مین ایل . فکر کنم الن همه دلیکنهاگر دستش به ما برسه پوستمون رو م

 .ی نت بزارم . و اما من سوگند رحمانی ماجرا رو روین ایرم بگیم تصمی . البته اگر من زمانیدوننم
 اون مسافرتی که من توی براتون سوال باشه اون همه برگه اید هستم . شای ارشد روانشانس1 ترم یدانشجو

 شده . موضوعش رویل نامه من تبدیان من بود هرچند به تز پاید عیق گم اونها تحقی بود. براتون مینوشتم چ
 استادمهم رو ین در رابطه با عشق . جالب است مگه نه . ای جهانیگاهای فرهنگ ها و دیق گداشتم : تلفینهم ا

 خبریچاره . بیکنه مختلف نگاه می ملت هایدگاه نفر به عشق اون هم از دیه بار است که ین اولیگهگفت اون م
 اونیم باز هم ما سه تا با هم جمع شیسمس بوده . قرار است امسال کریت براساس واقعیق تحقحیننداره تمام ا

ین برنامه جونگ مینه خواست ببی فکر کنم می ولینه ببرو برنامه اش ید کره . سارا گفت بای . تویرانهم نه ا
 عاشقانهی به حسادت هایل اونها تبدی دعواهای ولیرن نه . اونها هنوز هم با هم درگیا یاد داره که بی خالیجا

 هم عروسک .ی چراغ گذاشته و کلی . کلیست نیک سرد و تارین اتاق جونگ میگه: دیگفت میونگشده . ه
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 رابطه اون باینه کی باعث شده تا کمتر نگران اون باشن . سارا داره سعین شده . همانرژیاتاقش پر از 
یون رابط هیزی چیچ کار موفق بوده . و اما سحر اون هین ای دونم چقدر تویخانواده اش رو بهتر کنه نم

ین رو حتما این ماه صبر کرده . ا6 ی چی دونم برای بفهمه اون کره است . نمیوننگفته . اصل نذاشته که ه
 فکر کنمید کشم . چشمم هام خسته است . بای میرون زبونش بیر پرسم و هرجور که شده از زی ازش میسر

یوتر نه . بهتر است فردا راجبش فکر کنم . کامپیا نت بزارم ی دوستام روی خاطارت رو براین خواهم ایم
 روزیه است . ید روز جدیه کردم . فردا اموش به خودم دادم و چراغ رو خیرو خاموش کردم و کش و قوس

 تازه. یتازه با ماجراها

 )) نیــاپــا (( 
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ارتباط با سازنده کتاب و مدیر وب سایت " گولدجار " از طریق : 

ارسال پیامک به شماره   
09391315486
----------------

نصب مستجر نیمباز در موبایل یا کمپیوتر و ارسال کتاب و پیام از طریق آن .. نخست لزم است آي-دي زیر را در لیست خود ( ادد
)  نمایید 

my Nimbuzz ID = goldjar
------------------

قرار دادن  نظرات و پیشنهادات خودتان در  قسمت نظرات  سایت گولدجار از آدرس زیر 
http://goldjar.blogfa.com
---------------------------
ارسال ایمیل به آدرس زیر 
goldjar@mahmail.ir  

-----------------

THE END
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