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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 خیلی زشتی !تو 
 ینساعسگر

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 نزد رمان فوریو محفوظ استتمامی حقوق این کتاب 
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 مقدمه
 یباسمه تعال

 
 من اگر خوبم و گر زشت

 تو برو خود را باش
 یتو پس پرده چه دان

 چه خوب است و چه زشت که
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 خیلی زشتی !تو 
 یباسمه تعال

 
م من،همیشه باعث میشه سرم و جلوی دیگران باال ش_دختره منه دیگه،فداش ب

 بگیرم
ــــز بورسیه شدن من رو به ف  و فامیبی بابا همینجوری به مامان که داشت پ

 میداد نگاه میکردم.
 فرودگاه هم دست بردار نبود.حتی تو 

حاال خوبه رشــته چندان ســمتی مزه پزشــکی نبودم وگرنه خدا میدونســت 
 میمواست چیکار کنه.

 همینطوری تو فکر بودم که شماره پروازم رو خوندن.
 +خب مامان جان من دیگه باید برم،خوبی بدی دیدی حبل کنااااااا!!

یارم اخه)حاال خوبه هر روز _مامان قربونت بشه چجوری دوری تو رو طاقت ب
 خدا باهم دعوا میکردیمـــــــــا(

 +سفر قندهار نمیرم که مامان چند ماه یه بارم سعی میکنم بهت سر بزنم دیگه
شتم و هر لحظه امکان  سیدم و بقلش کردم ،بغض بدی دا صورتش رو ب*و*

 اینکه اشکام سرازیر بشه وجود داشت.
یه خودم رو از ب*غ*ل مامان کشــیدم بیر له  فامیب که ماشـــاال با بقیه  ون و 

به روی صــمیمی ترین دوســتم تو فامیب  لشــگری بودن خدافظی کردم و رو
 ایستادم.



 7 خیلی زشتی !تو 

ــتر از هرکس  ــا خیره نگاه میکردم مطم ن بودم بعد از خانوادم دلم بیش به ملیس
 دیگه ای واسش تنگ میشد.

 چشام پر از اش  شد،ملیسا رو تو اغوشم گرفتم که دم گوشم گفت:
ـا)خواهر به زبان کره ای(خودم زود زود میام پیشت دعا  ـ ـ ـ ـ ـ _گریه نکنیا نون

 کن فقط مامان راضی بشه.
+واااے ملیسا خودم هر روز زنگـ میزنم و از خوبے های اونجا میگم تا خاله ندا 

 راضی بشه بمدا
... 

 
سته چمدونم  سید و باهم دیگه خداحافظی کردیم د صورتم رو ب*و* سا  ملی

 حرکت کردمـ.گرفتم و 
احساسات گنگی داشتم،از جهتی خوشحال بودم که به آرزوے  چندین ساله ام 

 رسیدم و از طرفی دوری از خانواده ام و ملیسا ناراحتم میکرد.
 برگشتم و یه بار دیگه به جمعیتی که برای بدرقه ام اومده بود نگاه کردم.

ه بود،کســی که بتنها کســی که نگاهم رو نمیتونســتم چشــم ازش بردارم پدرم 
 معنای واقعی پشت و پناهم بود.

سیب گلوش و بغض مردونه اش رو درک  ستم تکونهای  صله هم میتون از این فا
 کنم.

برای اخرین بار دســتی تکون دادم و حرکت کردم.خیلی ســمت بود واســم که 
 بغضم رو قورت بدم،حتی فکرشم نمیکردم که انقدر واسم سمت باشه.
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خودم میدیدم خنده ام میگرفت و میگفتم دختره اگر کســی رو تو وضــعیت 
 روانی بماطره همچین موهبت الهی که نصیبش شده داره گریه میکنه.

 اما حاال خودم دارم از دوری توی همین چند دقیقه دق میکنم.
 انقدر که تو فکر بودم متوجه اینکه چجوری رسیدم به هواپیما نشدم.

ستم ،کمربندم ش شدم،همه  صندلیم رو پیدا کردم و ن ستم و منتظر پرواز  رو ب
سافر  بودیم  سید فقط عبف یه م سافرها اومده بودن  و اینطور که به نظر میر م

 که بیاد تا پرواز کنیم.
 

 گوشیم تو دستم بود که یه اس ام اس واسم اومد.از طرف ملیسا بود:
ــه که بدون من داری میری ،الهی به زمین گرم بموری دختره  _الهی کوفتت بش

 م سفید شیرم رو حبلت نمیکنم دختره وز وزیچش
ــا داده بود میموندم که مهماندار بهم گفت  ــتم پیامی رو که ملیس با لبمند داش

 باید گوشی رو خاموش کنم.من  هم یه باشه ای گفتم و فرستادمش رد کارش.
 

 اس ام اسی به ملیسا دادم که:
،تا چشــــــــــاتم همین دختره وز وزی زشت داره میره به کشور ارزوهاے تو

 در بیاد،من باید گوشی و خاموش کنم ،رسیدم با خط جدیدم بهت پیام میدم.
 و گوشی رو خاموش کردم....

به ســـاعتم انداختم   دقیقه اے میشـــد که منتظر مســـافره بودیم تا ۱۰نگاهی 
 بیاد،واقعا از منتظر موندن متنفـــــــــــــــرم
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شم صندلی تکیه دادم و چ شعورم بیاد سرم رو به  سافر بی ستم تا اون م ام رو ب
 پرواز کنیم.

دقیقه صدای دخترونه ای رو شنیدم که داشت از دیگران ۴-۳بعد از گذشت یه
 عذر خواهی میکرد بماطره تاخیرش

دقیقه مارو کاشــته اینجا نیگا کنم ۱۵چشــام رو باز کردم تا دختره گببی رو که  
 که یه دختر بور و بانم  کنارم نشست.

تایم بودنش،که زد رو شــونم و چپ  چپی نگاش کردم بماطره این همه عن 
 گفت:

 _سمت نگیـــــــــــر
با چشمای از تعجب گشاد شده نگاهش کردم،چقد پــــــــررو بود ،راست 

 کاره خودم بود مزل خودم خل و دیوونه.
 منم بهش گفتم؛

 حاال چون شومایـــي نرم میگیرم
 خنده ریز و بانکی کرد و گفت:

 _سبم من رویا هستم.هواپیما بمتم)خوشبمتم(
 

 منم خندیدم و گفتم:
 _منم بهار هستم،همچنین

+به نظر میرسـه از اینکه یه مسـافر نه چندان آن تایم تو هواپیما به تورت خورده 
 بود شاکی بودی چشم خوشگل

 و بعدش شروع کرد به خندیدن .
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 نمیدونم به چی خندید،سوالی نگاهش کردم که گفت:
ستی خودتو ببینی،موهات که وز وزیه ،گونه های پر از ک   شد که نتون +حیف 
ـرص چنان قیافتو دیدنی کرده بودن که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ و مکتم که قر مز شده بود از ح

 نمیتونی تصورشو بکنی.
ـور رو آب بمند عنتر خانوم،خیلی دوس داشتم یه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دختره بیش

ون رو بکوبونم تو سرشــــــ  ولی هیچی نقصی از تو صورتش پیدا کنم که هی ا
 پیدا نکردم تو چهرش که زشت باشه ،رویا خدادی خیلی ملوس و بانمکه.

 این خل و چل بازیاشم که من رو یاده ملیسا می انداخت.
 _الـــــــــــــــو!!!؟؟کجا غیبت زد؟بیا اینجا

 +ببمشید هواسم نبود
ستم خودم خب وزی خودت بگو چن سالته وبرای چی _نمیگفتی هم میدون د 

 داری میری کره؟؟
 +خـــــــــــــب...

 سالمه و بورسه تحصیلی رشته طراحی لباس برای کره شدم2۳من
ـراح ،چرا یه فکری واسه عون موهات و ک  و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ _اووووووه بابا خانوم ط

 مکات نمیکنی؟
 ••_و باز شروع کرد به خندیدن

 ندی+بیشـــــــــــــور،کم هندل بزن،لنت سوزو
   

 +حاال ناراحت نشو ڪ،
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سال ازت ۳سالمه ولی نیــــــــــــــــــگا اصن بهم نمیموره انگاری ک 2۵منم 
 کوچیکترم .

یدن  ته پیش برای د ندگی میکنم و هف من درواقع گریمور هســتم و در کره ز
 خانواده ام اومده بودم ایران

 
شده بودیم و رویا از هر دری  سیم با رویا غرق حرف زدن  سمتا وقتی که بر  وا

 خرف میزد،از آداب و رسوم و فرهنگ مردم کره واسم تعریف میکرد.
شتم واقعا ذهنم خالی  ساس غریبے دا شدیم،اح به همراه رویا از فرودگاه خارج 

 بود و نمیدونستم که چیکار باید انجام بدم.
یای،منم اوایلش اینجوری  نار م مه چی ک با ه به زودی  باش، _نگران ن

 ـــے تو کره ای بلدی؟؟؟بودم،راستــــــــــــــ
_امیدوارم اینجوری باشه.بعلــــــــــــه بلدمی.خوشبمتانه از شانس خوبم  

سال کره زندگی میکرد وقتی اومد بهم کره ای یاد داد  و االن ۶دایی بزرگم برای 
 لطفــــ بزرگی و که در حقم کرده،درک میکنم

   
 فتم تا با بدبمتی یاد گرفتم.+خدا بده از این دایی ها من که هزار جور کبس ر

خب دیگه من باید برم اینم کارتمه هر وقت کاری داشــتی بهم زنگ بزن و به 
 عیچ عنوان تعارف نکن.

خودمم این روزها رو داشــتم و درک میکنم که چقد ســمته توی کشــور غریب 
 بودن پس حتما بهم زنگ بزن.
 کارت رو ازش گرفتم و گفتم:
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مطم ن باش که بهت زنگ %۱۰۰تعارف کنم پس_من اصــب ادمی نیســتم که 
 میزنم.

شد و  سی  سوار تاک ست دادیم و از همدیگه خدافظی کردیم،رویا  بهم دیگه د
 رفتــ ....

  
کیفم رو باز کردم و دنبال ادرس دانشگاهم گشتم،سوار یه تاکسی شدم و آدرس 

 رو بهش دادم
ساعت شین نگاه کردم، ساعت ما ساعت ۶به  شون میداد، مچی و غروب رو ن

 ساعت گوشیم رو با وقت کره تنظیم کردم و به بیرون خیره شدم.
دقیقه بود که تو ماشــین بودم که نگه داشــته شــد به دانشــگاهی که ۳۰نزدی   

 سمت راستم بود نگاهے انداختم
 روبه اقاے راننده کرزم و گفتم:

 چقدر تقدیم کنم؟
 که برگشت و باتعجب نگاهم کرد و گفت:

 چیزی گفتید؟
متوجه شدم که بنده خدا حق داشته مزل بز نگاهم کنه،اینبار سوالم رو به زبان و 

 کره ای پرسیدم که جوابم رو داد.
از مقدار پولی که ازم درخواست کرده بود شاخ دراوردم،فکر کنم اگه همینجوی 

 پیش بره در آینده باید گدایی کنم.
 پیاده شدم.مقدار پولی رو که خواسته بود و بهش دادم و از تاکسی 
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اطراف دانشگاه رو قشــــــــــنگ نگاه کردم ،فردا قراره برم برنامه کبس هام 
 رو بگیرم...

   
 توی خیابون ها قدم میزدم و تگاه متعجب و خیره مردم رو حس میکردم.

ضایع من و موهای فرفری  و وزم  شتن با این ک  و م  های  خب حق هم دا
 ایدم جلب توجه میکردم.که از زیر شالم زده بود بیرون ب

سم کوچه خیابونهای اطراف  شتم و ا شب اطراف رو گ اهمیتی ندادم و تا خوده 
 رو یاد گرفتم.

به یه هتل نه چندان مجلل ولی راحت رفتم  و واسه ی  هفته ی  اتاق رو اجاره 
 کردم تا وقتی که ی خونه پیدا کنم واسه اجاره.

 
دادم این بود که چند لقمه ای که با خودم به اتاقم رفتم  و اولین کاری که انجام 

اورده بودم رو شروع کردم به خوردنشون ،کم مونده برد از گشنگی تلـــــــف 
 بشم.

بعد از اینکه خوردنم تموم شد مانتو شالم رو در اوردم و گوشیم رو روشن کردم 
 چتدتا تماس بی پاسخ از خونه و ملیسا داشتم.

 
ته بودم انداختم تو گوشــی،یه زنگ به خونه و ســیمکارتی رو که از داییم گرف

 بعدش به ملیسا زدم و گفتم که حالم خوبه...
 پاشدم و رفتم به حموم دوش اب ســــــرد گرفتم تا خستگیم در بره
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 حوله ام رو دور خودم پیچیدم و رو تمت دراز کشیدم 
 داشتم به اینده فکر میکردم،به اینکه کے به این شرایط عادت میکنم.

   
 گوشیم رو برداشتم و اهنگ دوستت دارم باب  جهانبمش رو پلی کردمـ

همینطوری که داشتم فکر میکردم و به اهنگ گوش میدادم،پلکام افتاد رو هم و 
 رفتم واســــــــــه،خــــــــــــــرپــــــــف

 
 با احساس بدن درد شدیدی از خواب بیدار شدم ،هنوز گیح و منگ بودم.

 کردم که چی شد باحوله خوابیدم کــــــــــــــه....داشتم فکر می
 وااااااااااااااااااااااااے دانشگام!!!!!!

 به ساعت مچیم نگاهی کردم،وای خدا من  االن باید تو دانشپاه باشم.
از خستگی زیاد خوابم برده بود و حتما گوشیم تا خوده صبح اهنگ پلے کرده و 

 در اخر هم از بی شارژی خاموش شده.
سریع  با سرعت برق و باد همون مانتو شلوار دیروزیمو که به شدت هم چروک 
شتر از روزای دیگه  شب بی شیدم،موهامو که بماطر حموم دی شده بوزن رو پو

 فرفری شده بودن رو زیره شالم انداختم،وقت اینکه شونه بکنم رو نداشتم.
اسب بمار 2۶۳تگرشیم رو زدم به شارژ و خودم از اتاق اومدم بیرون و باسرع

 به سمت دانشگاهم دویدم.
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ـیقی کشیدم و داخل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وقتی که به محوطه دانشگاه رسیدم نفس عم
 شدم برنامه ام رو گرفتم و به ساعتا و روزایی که کبس دارم نگاه کردم.

 
مین دیگه هم شروع ۵اولین کبسم از شانسه داغــــــــــــون من امروز بود و تا 

 میشد .
 

 ال کبس مورد نظرم گشتم و بعد از چند دقیقه گشتن پیداش کردم.با عجله دنب
با کله رفتم تو کبس و نگاهی ب دور و برم انداختم ،همه ی ســرها برگشــته 

 بودن سمت منو داشتن نگام میکردن.
 یه پسر که قد بلندی هم داشت اومد سمت منو گفت:

 اریصورتشــــــــــــو نگاه کنید اوراقیـــه،باید بره صافک
 همه افرادی که تو کبس بودن خندیدن.

شده بود مگه تو ایران کم از اینجور حرف ها از  سه من دیگه عادی  البته این وا
 هم کبسیام شنیدم.

شد،کاره همون  شیده  سرم ک شالم از رو  همینطوری غرق فکر کردن بودم که 
 پسره بود:

ـــد  ــــــــ ــــ ــــ ــــ صافکاری میمواد،نگاش کنیـ شم که  چه _واااای این موها
 سرعتگیرهاییم دارن موهاش

شیدم،انتظاز چنین رفتاری رو  شده بودم و تند تند نفس میک صبانیت قرمز  از ع
 نداشتم.
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ـه قرمزی هم کرده،اینجوری ک  و مکاش بیشتر به چشم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _چ
 میان،عبوه بر صافکاری به رنگ کاری هم احتیاج داره.

 مندیدن.کله کبس از اول تا اخر حرفای پسره داشتن می
وقتی حرفای پســره تموم شــد نگاه بی تفاوتی بهش انداختم و به فارســی یه 
یدا کردم و  یه جای خلوت رو پ عوضــی حرومزاده ای نصــیبش کردم و رفتم 

 نشستم
ــونو رو خودم حس میکردم،خودمو زدم به  ــیاش ــنگین بعص هنوزم نگاه های س

 بیمیالی و سعی کردم بهشون بی توجه باشم.
 گوشیم رو با خودم میاوردم تا با اون سرگرم بشم.ای کاش حداقل 

 پــــــووفی کشیدم و به بیرون خیره شدم.
ــتن انتماب  ــس ــه هم میرفتم جایی رو برای نش عادتم بود،حتی وقتی که مدرس

 میکردم که کنار پنحره بود.
 

ــق این بودم،که هروقت بارون یا برف می اومد،من اولین نفری بودم که به  عاش
 میدادم.دیگران خبر 

ازفکر کردن به اون زمان ها و این که جقدر با ملیسـا بهم خوش میگذشـت بی 
اختیار لبمندی روی لب هام نشــســت و تمام اتفاقات چند دقیقه قبل رو به فر 

 اموشی سپردم...
باصــدای در که بهم کوبیده شــد به خودم اومدم،به در نگاه کردم که مرد تقریبا 

 که ممصوص استاد بود رفت. مسنی رو دیدم که به سمت میزی
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شرو کرد به  شم زد و  ستکانی اش رو به ج ست و عین  ته ا ش صندلی ن روی 
 نگاه کردن به بچه ها.

 به من که رسید کمی روم زوم شد و گفت:
 پس شما دانش جوی انتقالی هستی...—

 خوش آمدید.
 من اقای پارک لی هستم.

 ...امیدوارم که لحظات خوشی رو تو دانشگاه سپری کنید
 خودتون رو معرفی می کنید؟!

شت،آب دهنم رو با  سمت من برگ سرها به  ستاد همه  شدن جمله ا بعداز تموم 
 صدا قورت دادم و با سبم و صلوات از روی صندلی بلند شدم.

 گفتم:
 سبم.—

 سالمه.2۳من بهار مهرپور هستم و 
 من هم امید وارم لحظات خوبی رو دراین دانشگاه سپری کنم...

 د...ی  بار دیگه اسمتون رو تکرار میکنید؟!ببمشی—
 چی هار؟!

 مرتیکه بیشور هار خودتی الدنگ کـــور.
 این با این حافظه پشمکیش چجوری استاد شده اخه؟!

 
 بهار عرض کردم...—

 بــهار
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 بسیار خوب خانوم بهار...—
 بنشینید.

 بعداز تقریبا دوساعت حرف زدن آقای لی،کبس تموم شد.
 از کبس بیرون اومدم تا دوباره مورد تمسمر قرار نگیرم.با سرعت نور 

 به برنامه ام نگاه کردم،خداروشکر نه امروز و نه فردا هیچ کبسی نداشتم.
 راه هتل رو درپیش گرفتم.

 لباس هام رو عوض کردم و موهای وز و فرفری شده ام رو شونه کردم.
 هرچند هیچ تغیری نکرد... 
 ی لعنتی چجوری برم بیرون؟!ای خدا آخه من بااین موها

 اگه مزل امروز روسری یا شال هم سرم کنم بیشتر جلب توجه میکنه.
 از حرص پامو کوبیدم زمین و گفتم:

 به جـــهنم—
 بزار ببیــــن،اصب واسم مهم نیس...

لباسام و بایه شلوار لی و سارافون بلند عوض  کردم و مانتو و شلوارمو انداختم 
 شورم.تو حموم تا بعدا ب

 ازهتل بیرون اومدم و برای پیدا کردن خونه راه افتادم...
 
 

 بعداز سه ساعت گشتن خسته و کوفته به سمت هتل رفتم.
 بود و وقت صرف کردن ناهار...2ساعت طرفای 
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وارد اتاقم شدم و دست و صورتم رو شستم،لباس هامو که از شدت عرق کردن 
 ن هتل رفتم...خیس شده بود رو عوض کردم و به سمت رستورا

بعداز خوردن غذا وارد آسانسور شدم و دکمه طبقه ای که توش ساکن بودم رو 
 فشار دادم.

باقیمت های  فکرم خیلی مشــغول بود،نکنه چون فکر کردن که خارجی ام و 
 اجاره اشنا نیستم،ازم پول بتیغن؟!

 از همین االن باید فکر پول هایی که خرج می کنم باشم!
یه  هام رو قراره برای  قت پول  باد ید خیلی  با جا بمونم،پس  مدت طوالنی این

 خرج کنم...
 وارد اتاقم شدم و خودم رو تو اتاقم انداختم و خیلی زود خوابم برد...

باکرختی ازخواب بیدار شـــدم،یه نگاه به ســـاعت مچیم انداختم،ســـاعت  
 غروب رو نشون می داد.۵

شی از خواب از تنم بره،به سمت حموم رفتم و بعداز یه  برای این که کرختی نا
 حموم درست و حسابی لباس هام رو شستم.

 بعداز نیم ساعت اومدم بیرون و لباس هام رو پوشیدم.
ــرم بریزم که یاد رویا  ــتم به این فکر میکردم که برای خونه چه خاکی تو س داش

 افتادم.
ما  گه بتونه حت کاری داشــتم زنگ بزنم،ا هاش  با گه  ته بودا خوب خودش گف

 می کنه...کمکم 
به ســمت چمدونم رفتم که هنوز وقت نکردم بازش کنم،زیپ کوچی  جلوش 

 رو باز کردم و کارت رویا رروبیرون درآوردم...
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 شماره درج شده رکی کارت رو به گوشیم وارد کردم و بهش زنگ زدم.

 بعداز چندبوق جواب داد و به کره ای گفت:
 سبم.—

 به فارسی گفتم:
 خوب هستید؟!سبم خانوم گریمور،—

 باصدایی که ازش هیجان می بارید گفت:
 ســـــــبم،بهارخودتی؟!—
 اره،خوِد خودمم.—
 میدونی از کیه منتظرت بود؟!—

 اخه چرا انقدردیر تماس گرفتی؟!
 لبمندی رو ل*ب*م نشست و در جوابش گفتم:

 تااالن که میشه گفت فقط خوابیده بودم...—
 کمی مکث کردم و با خجالت گفتم:

امـــــــــــــــم...رویا...خودت بهم گفته بودی که باهات تعارف نکنم و —
 هرمشکلی که داشتم بهت زنگ بزنم دیگه...

 آره،آره...کارت گیر کرده که زنگ زدی دیگه!—
 بگو ببینم چیه تا اگه تونستم کمکت کنم.

خوب...من دیروز رفتم دنبال چندتا خونه واسه اجاره،اما خوب...من خیلی —
 اینجا و نرخ قیمت اجاره ها و چیز های دیگه آشنا نیستم.با قیمت های 



 21 خیلی زشتی !تو 

 میمواستم بپرسم می تونی کمکم کنی؟!
 البته که می تونم...االن کجایی؟!—
 هتل.—
 باشه...آدرس هتلت رو واسم پیام  کن.—

 کارم تموم میشه،میام دنبالت تا باهم بریم.۶:۳۰من ساعت 
 باشه،ممنون.—

 فعب
 فعب.—

 و آدرس رو براش پیام  کردم. تلفن رو قطع کردم
 

،کمی درس هایی رو که استاد لــی یاد داده تازمانی که رویا خودش رو برسونه
 بود مرور کردم.

 ناسبمتی دانشجو بورسیه ای هستمــا!
یا اومد از پذیرش هتل بهم زنگ زدن و بعداز صـــدور اجازه من  زمانی که رو

 وارد اتاقم شد.
ــیده بود که بندهای کلفتش روی وااای چقدراین دختر نازه،ی ــفید پوش ه تاپ س

،اون موهای بازوهاش بود و یه شلوار لی جذب همراه با کفش های ماشنه بلند
 بلند بلوندش روهم باز گزاشته بود.

سبم کرد سام لبمندی بهم زدو ،بالبمندجوابش رو دادم که وقتی نگاهش به لبا
 افتاد گفت:

 پس تو نمی خوای حاضر بشی؟!—
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 حاضرم دیگه!خوب —
 چــــــــــــی؟!—

 میموای بااین لباسا بیایی؟!
جوری این حرف و زد که یه لحظه به خودم ش  کردم و فکر کردم با لباس زیر 

 جلوش ایستادم.
نگاهی به لباســام کردم؛یه شــلوار پارچه ای مشــکی بایه لباس آســتین بلند 

 مردونه.
 و گفتم:بیمیال بهش نگاه کردم،شونه هامو انداختم باال 

 خوب آره،مگه چیه؟!—
 کبفه گفت:

 صورت و موهات که زشت هست،حداقل لباس خوب تنت کن.—
 

 کبفه نفسم و فوت کردم و گفتم:
 کم  می کنی دنبال،خونه بگردم یا نه؟!—
 باشه بابا،بریم.—

ــتم و با  ــه برداش کیفم رو همراه با کمی پول و مدارکی که فکر میکردم الزم باش
 ون رفتیم.رویا ازهتل بیر

خواســتم به ســمت راســت حرکت کنم و به ســمت مرکز شــهر برم،چون هتل  
 بماطر شلوغی زیاد مرکز شهر کمی دورتر بود. 

 صدای رویا مانع از ادامه حرکتم شد:
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 کجا میری عاشق؟!—
 برگشتم سمتش،به پشت سرم اشاره کردم و گفتم:

 مگه نمی ریم دنبال خونه بگردیم؟!—
 اشین میریم.بیا اینجا بابا،بام—
 !مگه ماشین داری؟—

 چشمکی زد و گفت:
 اره،یه دونه خوشگلشو...—

 به سمتش رفتم و باهم وارد پارکینگ هتل شدیم.
سفانه  شن کوچولوموچولو آلبالویی بود که نتا شین رویا یه ما وای خدا جون ما

 اسمشو نمی دونستم.
 س ول"شدیم.سوار ماشین شدیم و وارد خیابون های شهربزرگ و پرجمعیت"

سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و به عابرها و ماشین هایی که ازکنارمون رد می 
 شدن نگاه میکردم.

 هرکدوم ازاین افراد مشکبت خاص خودشون رو دارن...
 یکی مریضه،یکی بی پوله،یکی عاشقه،یکی دل شکسته....

 باید سعی کنم تا بتونم تواین کشور غریب زندگی کنم.
 ب خودم باشم.باید مواظ

روزی یکی از بهترین طراح های مد می شــم و اون روز دیگه کســی من رو 
 بماطر صورت زشتم مسمره نمی کنه...

 برعکس!
 بماطر خبقیت زیاد و استعدادم،من رو تشویق و تحسین می کنند...
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ندی رو ل*ب*م  ته،لبم ناخواســ مه، که منتظر نده خوشــی  به ای بافکر کردن 

 نشست...
 رویا گفت:

 به چی فکر میکنی کل ؟!—
 نیشت باز شده ها!

 نفس عمیقی کشیدم،روکردم سمت رویا و باهمون لبمند رو ل*ب*م گفتم:
 به آینده خوش و زیبایی که منتظرمه...—

 لبمندی زد و درحالی که تو یه خیابون فرعی می پیچید گفت:
 پس کاری کن زودتر بهش برسی گلم...—

 ایستاد... چنددقیقه بعدجلوی ی  مشاورامبک
 
 تا خونه رو دیدیم...۳۰حدود سه ساعت گذشته و ما بیشتر از  

 اما یا یکی کرایه گرونی داشت،یکی هرلحظه امکان ریزش داشت،یکی....
 پاهام از خستگی ذوق ذوق می کرد،رویا با چهره ای درهم و خسته گفت:

 واااااای دیگه بســــه خسته شدم...—
 آره،منم...—

ستم بگم بیا  شکمش خوا شد،به  شکم رویا بلند  صدای قاروقور  برگردیم که 
 نگاه کردم که سریع دستش و گزاشت رو شکمش که دوباره قاروقور کرد.

 سرمو باال بردم و بهش نگاه کردم که هردومون بلند خندیدیم...
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 باهمون لبمند عمیقی که رو ل*ب*ا*م بود گفتم:
 گشنته؟!—

 باچهره ای خجالت زده گفت:
 آره خیلی،حتی صبحانه ام نموردم — 

 منم گرسنمه...—
 با اشتیاق و لبمند گفت:

 میموای بریم جاجانگ مین بموریم؟!—
 چی بموریم؟!چی—
 جا...جانگ...مین...—

 قیافمو کج و کوله کردم و گفتم:
 !خوب...حاال همین،این که گفتی چی هست؟—

 
به ســمتی که ماشــینش ر پارک کرده دســتش رو گزاشـــت رو کمرم و منو  و 

 بودراهنمایی کردو درهمون حال گفت:
ببین جاجانگ مین یه غذای تقریبا چینی که توکشور کره هم سرو میشه،این —

 غذا از نشاسته است،و مزل ماکارانی و پاستا می مونه.
غذا می خورن  هاش  با ها  که کره ای  های ممصــوص  با چوب  ید  با پس 

 بموری...
ا گوشـــت و رب می زنیم با مواد خاصــی جاحانگمین رومزل ماکارانی که م

 درست می کنن،که منم موادشو دقیق نمی دونم.
 اما رنگش قهوه ای سوخته مایل به سیاه داره و خیلی خوشمزه اس.
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 برای نوشیدنی هم میتونی سوجو بموری.
 باشوق گفتم:

 سوجو رو می شناسم،یه مشروبه...—
 اره...تاحاال مشروب خوردی؟!—
 نه...—
 ی با کیم چی بموری،حاال بیا بریم...مس نی تون—

 
دقیقه بعد وارد یه رستوران شدیم که نه شی  ۵سوار ماشین رویا شدیم و حدود 

 بود و نه سنتی...
با مملفات رو  یا دوتا جاجانگ مین همراه  یه میزدونفره انتماب کردیم و رو

سم سفارش داد،تا زمانی  که غذا رو بیارن،رویا درمورد این اطراف و این  که ر
 و رسومات اصوال رایج  تو کره چیه...

شمص  شکی رنگ که م سن بود باموهای کوتاه م گارسون اونجا یه زن تقریبا م
 بود ازشب تا صبح توی بی گودی  پیچیده بود و حاال طرح خوبی گرفته بود.

شترو میز می  شت بزامون آورد و زمانی که دا ست دا سینی که در د غذارو توی 
شمش به من  ستاش و به چید چ شده د ستاد و باچهره ای جمع  صاف ای افتاد،

 کمرش  زد گفت :
 آی گــــو )ای وای(—

 دختر تو چقدر زشتی...
 بعد در حالی که موهاشو درست می کرد با عشوه گفت:
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 ببین...من بااین که ازت خیلی بزرگترم ولی انگار همسن خودتم...—
 دوباره گفت: ازتو حیب پیش بندش یه رژ لب قرمز بیرون اورد و

 بیا اینو برات بزنم تا قابل تحمل تر بشی...—.
 خم شد سمتم و خواست واسم رژ بزنه که خودمو عقب کشیدم و گفتم:

 چیـــــکار می کنی؟!—
 

 _آی گــــــــو)ای وای!(
 میموام یه کاری کنم یه کم قابل تحمل تر بشی

 شده بودم گفتم:جلو صورتم رو گرفتم و در همون حال که به سمتـ عقبـ خم 
 +نمی خــــــــوام،منـ همیمجوری راضی ام

 رویا بلند شد و دستش رو  روی شونه ی خانوم گذاستـ و گفتـ:
ـ باال گفته میشه و کلمه ی با  ـوما!!)در کره به خانومهای سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ _آج
احترامی استـــ.(ممنون از اینکه بهمون اهمیتـــ میدے ولی دوستـــم اینجوری 

 راحتـ تره
 انومه بهم چشمـ غره اے رفتـ و روبه رویا گفتـ:خ

 _باشه خوشگل خانوم!غذا نوشـ جانتون
 بعد از گفتن این حرفـ ازمون دور شد

 صلفـ نشستم و پیرهنم رو صافـ کردم و گفتم:
 _اووووفـ چقدر سیریشـ بود

 رویا لبمندی زد و گفتـ؛
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ـــ میدن ،اون خانوم هم  شون اهمیتـ ست +کره ای ها خیلی زیادی به زیبایی و پو
بماطر مهربونی ذاتیش میمواستــــ بهت لطفــــ کنه و خوشگلترت بکنه ، قدر 

 نمیدونی که تو عه پشمکـ 
 با چهره ای متفکر گفتم:

اها مشمصه،با این که زن مسنی بود ولی پوستــــ لطیفــــ و صافی داشتــــ،در 
 ـ هم خودتـی یممکـضمـــــن پشمک

_خبـــــــــ حاال توام یاد بگیر یکم به اون سر و صورتت برس دیگه اخه اون 
 موها چیه!!صافشون کن دیگه

ــ دارم خیلی هم خوبه مگه ِچمه من!!تازه با این  +من همینجوری بودنمو دوستـ
 ککـ و مکـهام و موهای وز وزیم خیلی هم متفاوتـ به نظر میرسم

 خانومـ متفاوتـ بشینـ غذای خوشمزه اتـ رو بمور+باشه بابا 
 

شروع کرد  با چوب های غذا خوری مملو   ـــ و  شتـ سه هارو بردا یکی از کا
 کردن اون مایع  و مواد تقریبا سیاه رنگ جاجانگ مین.

بعد از این که حسابی مملو  شد گذاشت جلوم و یه ظرف مواد نارنجی رنگ 
 درونش بود رو به روم گذاشت و گفت؛

 _این کیمیچی،بمورش خوشمزه اس
 قبب داییم )خدا خیرش بده(یاد داده بود چجوری با این چوب ها غذا بمورم.

ـ بلندی کشیدم که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اولین لقمه از غذا رو خوردم از طعم خوشش اوووم
 رویا با لبمند گفت:
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 _خوشتـ اومد؟
 لقمه ی تو دهنم رو قورت دادم و در جوابش گفتم:

 ــــــــه خیلی خوشمزه اس.+اره عالیـــــ
 دوباره مقداری برداشتم و خواستم بمورم که  رویا گفت صبر کنم.

 مقداری  کیمچی گذاشت  روش و گفت:
 _حاال بمور

بعد از خوردن اون غذای خوشمزه رویا پول رو حساب کرد و بیرون اومدیم که 
 رویا گفت:

 _بهـــار،موقع غذا خوردن یه فکری به ذهنم رسید.
 ــبـ بگو+خــ

 با چهره ای جدی که بعید بود ازش گفت:
یدا  پایین توی ســ ول پ یه  با کرا که بتونی خونه  خوبی رو  _ببین فکر نمیکنم 
کنی،فکر کنم خودتم تو این مدت کم فهمیده باشــی که زندگی کردن تو اینجا 

 هزینه های خیلی زیادی رو می طلبه
 +خب پس من چیکـــــــــــــار کنم؟؟

خوبی دارم،بیا با من زندگی کن،منم از تنهایی در میام،دیگه کم مونده  _یه ایده
 افسردگی بگیرم،اینطوری یه دوست و همدم هم دارم

شون به  ست کن که خیلی وقته ه*و*س خوردن به جاش برام غذاهای ایرانی در
دلم مونده و بماطر کمبود وقت نمیتونم درســت کنم اگر هم نمیتونی نصــف 

 کرایه رو بهم بده
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 +واقعا راستـ میگے؟؟؟؟
 _آره خـب دروغم چیه!

 +اخه نمیشه که،مزاحمت میشیم
 با مشت زد تو بازوم و گفت:

_اهـــــــه لوس نشو دیگه،االن میریم هتل و وسایلت رو جمع میکنیم،بعدم 
 میریم خونه ی من.

 +حتمـــــــــــــا کیه که از این پیشنهاد عالی بگذره
 گفت:چشمکی زد و با شوخی 

 _ای کلکـ خودتم از خدات بوداااااا
+نه خیرم اصــب هم اینجوری نیســت فقط خواســتم تو رو از تنهایی در بیارم تا 
به  به راحتی  ید آدم  با که ن که فکر میکنم میبینم  حاال هم  افســردگی نگیری،

 دیگران اونم توی شهر غریبـ اعتماد کن نمــــــــیام خونه ات
 اشینش می رفت گفت:در حالی که داشت به سمت م

_تو خیلی بیجا میکنی ضــعیقه پاشــو بیا خونه به بچه های قد و نیم قدمون 
 رسیدگی کن!!!

 با خنده پشت سرش حرکت کردم و سوار ماشین شدم.
 

 یــــ  ماه بعــــــــــــــد
 با بغضی که تو گلوم بود  روبه رویا گفتم:
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هام مل کنم،خرج  گه نمیتونم تح ته دی یا خیلی ســم یاده از پس  +رو خیلی ز
 ممارجم دیگه نمیتونم بر بیام .خیلی داره بهم فشار وارد میشه

 رویا برای دلداری دادن من شروع مرد به ماساژ دادن کمرم گفت:
 _نگران نباش،باالخره درست میگه فرفری

شون میزنن  شکم خود +اخه چحوری؟؟مامان اینا خیلی دارن تبش میکنن از 
 ستن ولی پول ایران به اینجا کب نصفـ میشهو پولش رو واسه من میفر

کبفه و خسته از مشکبت مالی دست هام رو روی صورتم کشیدم و به اشکام 
 اجازه ی ریمته شدن دادم

 دلم گرفته بود ،از غربتـ،از دوری،از بی پولی ،از....
سم رو ادامه بدم و  ستم اینجا بمونم و در همدمم فقط رویا بود.از طرفی میموا

 سربلندی برگردم ایرانـبا 
 

 واقعا نمیدونم باید چیکار کنمـ،.
 رویا برای اینکه من رو از این حال و هوا بیاره بیرون یه اهنگـ شاد گذاشت.

اومد جلوم و من رو مجبور به ایستادن کرد.با نشا  و با لبمنده عمیقی که روی 
 لب داشت گفت:

 تا یکم سب  بشی و حالت_غصــــــه نمور گل من بیا انرژیت رو تملیه کن 
 بهتره بشه من همیشه همین کارو میکنم ،همیشه هم جواب داده

 با بی حالی گفتم:
 +رویا بیمیال توعم وقت گیر اوردیـــــــــا

 دستام رو گرفتو در حالی که تکونشون میداد  گفت:
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 بجای اینکه اون زبونت و تمون بدی بدنتو تکون بده و کم حرف بزن
ــروع  ــیدن که نه،باال پایین کردم،بعد از چند دقیقه دیگه با اجبار ش به ر*ق*ص

ــکر از  ــمره بازی در میاوردم با تش خودم با میل باطنی باال پایین میپریدم و مس
 رویا واقعا احساس سبکی میکردم.

بعد از حدود  ی  ســاعت مســمره بازی در اوردن با رویا از خســتگی زیاد رو 
 شدیمزمین دراز کشیدیم و به سقف خیره 

 رویــــــــــــــــا:
 صبح مزل همیشه با کلی انرژی به سر کار رفتم.

من توی ی  شــرکت مد کار میکنم و گریمور این شــرکت هســتم در واقع به 
ــگلی که بین کره ایا دارم خیلی  ــتعداد زیادی که تو کارم دارم و خوش خاطره اس

 بهم اهمیت میدن.
 )اعتماد به نفس هم خودتون تشریف دارین(

 وارد شرکت شدم که دیدم همه اشفته هستن و دارن با هم دیگه صحبت میکنن
ــمیمی  ــتر از همه باهاش ص ــمت می یونگ که بیش با چهره ای متفکر رفتم س
بودم،پشــتش به من بود و داشــت یه لباس از طرح های جدید رو آویزون می 

 کرد.
 زدم پشتش و گفتم:

 _هـــــــــی میونگ اینجا چه خبره؟؟؟!
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ونگـ که غرق در فکر بود با حرکتـ من ِهـــــــــــــــن بلندی کشید  و می ی
دستش رو گذاشتــــ رو قل*ب*ش،برگشتــــ سمتم و با صدای بلندی که شبیه 

 فریاد بود گفت:
 _چته دختر،ترسیدم

 +وا !!من که کاری نکردم.
 با چهره و لحنی مشکوکـ پرسیدم:

 +اینجا چه خبره؟!
 فوتـ کرد و گفتـ:می یونگـ نفسش رو با صدا 

صبانی اومد،همه چی رو بهم ریمت،اونجوریم که من  صبح خیلی ع _رئیس 
ـ کرده و مشتری هم  فهمیدم خانوم ))جه اون(( همرن طراحه،کارهاش رو خراب

 ناراضی بوده،رئیس هم باید خسارتـ سنگینی رو پرداختـ کنه
مدرکشـ هم که +واے نـــــــه!!! خانوم  جه اون  که کارش خیلی خوبـــ بود،

 از ِامریکا گرفته بود...
 می یونگ نگاهم کرد و گفتـ:

 _آره رئیس هم خیلی ازش راضی بود ولی طراحی مهمی رو خرابـ کرده
 +خبـ هنوز کسی رو جاش استمدام نکرده؟

_چه توقعاتی داریاااا معلومه که نه هنوز اعصابش خورده،یه روزه هم که نمیشه 
 طراح خوبـ پیدا کرد

 ــــــــتـ جتــــــــــ خودم رو رسوندم طبقه دوم که دفتر رئیس بودبا سرع
 جلوے در کمی ایستادم تا بماطر دویدن روی پله ها نفسم تازه بشه.
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ـی کشیدم و با لبمندی که روی ل*ب*م نقش بسته بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عمیق
 چند تقه به در زدم.

 هم اجازه ورود داد.بعد از چند ثانیه صدای عصبی خانم سو رو شنیدم که ب
در رو باز کردم و وارد شدم،با لبمند بهش صبح بمیر گفتم و به سمتش حرکتـ 

 کردم.
 با خجالتـ گفتم)از من بسی بعید بود(:

 +ع چیزه خانوم سو!!؟؟
 کبفه نگاهم کرد و با لحنی کبفه تز گفتـ:

 _رویا هرچه سریع تر کارت رو بگو و برو اصب حوصله ندارمـــــ
 ِمن ِمن گفتن:با 

 +ِامــــــــــ خب خانم سو من برای طراحی لباسـ یکی رو میشناسم
 

 کبفه گفتـ:
 _اسمش چیه؟مدرکش چیه؟کجا درس خونده؟؟

+خب  اون ایرانیه،دانشجوعه و تازه بورسیه شده اینجا و تو دانشگاه س ول درس 
 میمونه،هنوز مدرکش رو نگرفتهـ...

 _چـــــــــــی؟!!!!
میموای کسی رو استمدامـــ کنم که حتی هنوز مدرکش هم نگرفته؟  تو از من

ضرر زد،اگه اون  ـــ که مدرکش رو از ِامریکا گرفته بود این همه بهم  خانوم پارکـ
 بیاد که باید کله شرکتـ رو بفروشم و خسارته کارهاش رو بدم.
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 با غرور گفتم:
ـــ کنید اگه  شتر دقتـ ـــ هام بی سو!بهتره یکم به حرفـ شت+خانم  ستعداد ندا که  ا

 بورسیه نمیشد،
 خانم سو با ژستـ خاص خودش از رو صندلیش بلند شد.

و با اون لباس مسـمره و مدل موی مزخرفش رو به رو ی من قرار گرفتــــ  و به 
 زبان اسپانیای گفتـ:

 اوه ماما میــــــــــــا
 واے خدای من این زن همیشــه خدا تو فازه،ســعی کردم خنده ام رو به لبمند

 تبدیل کنم،که صد البته موفق شدم .
 در حالی که به افق نا معلومی خیره بود گفت:

_فردا چند تا از کارهاش رو بیار تا ببینم،ولی من که فکر نمیکنم اســتمدامش 
 کنم.

 لبمند عمیقی زدم و گفتم:
 +چشـــــــــــم خانم سو.

 از اتاق  بیرون رفتم و شماره بهار رو گرفتم.
 ـــــار:بهـــــــــــ

امروز کبس داشتم،اقای لیبهمون گفته بود از اشیاء اطرافمون الهام بگیرمــــ و 
 یه ستـ لباس مرد و زن طراحی کنیم

 من از گل ارکیده سفیدی که توی کبس بود الهام گرفتمـ.
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داشتم خیلی دقیق و ظریفــــ طرحمــــ رو میکشیدم که اون پسری که روز اول 
 مسمرم کرد گفتـ:

 طرحت هم مزل صورتت زشتـ میشه _مطم نم که
 با این حرفـش بچه ها شروع کردن به خندیدن.

 بی اهمیتـ بهش کارم رو انجامـ دادم که تلفنم شروع کرد به ویبره رفتن.
 از تو کیفم در آوردمش که اسم))همسر((چشم  میزد.ریجکتـ کردم...

ـــ زدم،رویا بماطره سر یا همون رویا زنگـ ستگی  بعد از اتمام کبس به هم واب
 زیادی که بینمون بود اسمهامون رو تو گوشی همسر سیو کرده بود.

 بعد از تقریبا سه بوق برداشتـ و با هول و هیجانی که از صداش می بارید گفت:
 _بهاااااار بهـــــــــــار وای بهــــــار زود برو خونه بعدش هم...

 پریدم وسط حرفشو گفتم:
ارو رستوران،شایدم سینما ببین تو پولتـــ از پ+حتما حاضر بشم بریم دیسکو،یا

 باال میره من از این پوال ندارمـ که خرج کنم
 _اهــــــــه بهار یه دقیقه الل شو دیگه گوش  بده

 +خاخا بنال ببینم چیه که انقدر هیجان زدتـ کرده
_برو خونه بهترین  طرح هات رو اماده کنـــــ اگه طرح خوبی هم ندارے زود 

شون باید تا شروع کن به ک شن ،حتی اگه بماطر ـــ کن که عالی با شیدن ،دقتـ
 صبحم بیدار بمونی،بیدار میمونی تا طرح هات رو تموم کنی

 با حالتـ  گنگی که تو صدام هم هویدا بود پرسیدم:
 +اخه چی شده؟خـب چرا باید انقدر خودمو بکشم؟
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شیدن شروع کن به ک شه االن فقط زود خودتو برسون خونه و  ـــ نبا یام م _حرفـ
 هونه توضیح میدم بهت ،ولی حواست باشهاااا باید تکـ باشن

 پوفی کشیدم و باشه ای گفتم و بعد از خدافظی تماس رو قطع کردم.

 با اتوب*و*س به خونه رفتم و بعد از وارد کردن رمز وارد خونه شدم.
سه خودم  شون تو خونه وا سهام یا بهتره بگم پمش کردن بعد از عوض کردن لبا

 رست  کردم و با اشتهای باالیی شروع به خوردنشون کردم.رشته د
 تا شبـ حدودا تا طرح که ست لباس مرد و زن بودن رو طراحی کردمــ. 
 

واقعا دلیل اینکه باید طراحی های خوبی رو بکشم نمیدونستم،به ساعتـــ نگاه 
 کردم،حدود نیم ساعت دیگه رویا می اومد و از این سردرگمی بیرون میومدم.

تلوزیون بودم و کانال هارو باال پایین میکردمــــ،که صدای وارد شدن رمز  جلو
ـ در که همون موقع هم رویا  ـ کرد،از رو مبب پریدم و رفتم سمت توجهم رو جلب

 وارد شد.
 بدون این که بهش فرصت حرف زدن بدم گفتم که:

ــــ تلفن مزل عدم  ــتـ ــمره بازیا چیه؟چرا پش +چرا انقدر دیر اومدی؟؟این مس
گی چی شــده؟؟چرا انقدر منو تو خماری میزاری؟؟میدونی تا االن چند تا نمی

بدیه که تو  بدونم؟این چه عادته  بدون این که دلیلش رو  طرح کشــیدم اونم 
نمیتونی خبرای مهم رو پشــتـــــ تلفن بگی؟؟چرا االنم مزه بز داری منو نگاه 

 میکنی؟چیه قانع شدی ؟اون همه زبونتـ چی شد یه دفعه؟
 زد:سرمـ داد 

 _ای بابـــــــــــــــــا بهاااااااار میگه تو اصب احازه میدی من حرفـ بزنم!
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هی پشت سره هم ور ور حرف میزنی،نفس کم نیاوردے؟بزار لباسام رو عوض 
 کنم میام همه چیز رو بهتـ توضیح میدمـ.

رفت به اتاق خودش و لباس هاش رو عوض کرد و اومد و روی نبل نشستــــ و 
 گفتـ:
 ه ی لیوان آبـ واسم بیاری؟؟_میش

ــااااااا!!!میگی یا همینحا به سیخ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ +رویـ
 ِبِکَشمـــــــــــــــــت!!!

 _ای بابا خبـ بزار یه گلویی تازه کنم!
ــتم که دیدم رویا با لبمندی داره طرح  ــپزخونه رفتم و بایه لیوان آب برپش به آش

 هام رو نگاه میکنه.
 یه لیوان آبـ توضیح بده ببینم چی شده+خـب دیگه بیا اینم 

 لیولن آب رو گرفت و من هم مشتاق رو به روش نشستم
 _ببین بهار خودت هم همونطور که میدونی من توی یه شرکتـ مد کار میکنمـ

 
 خوب؟!—
ـــو  هم ازش — ــــ سـ طراح لباس ما مدرکش رو از آمریکا گرفته بود و خانوم 

 راضی بود!
 چیشد که یه طرح خیلی مهم و گرون رو خراب کرد!اما نمی دونم ی  دفعه 

 خانوم سوهم خسارت زیادی رو به خاطرش داد...
 خوب این چیزا چه ربطی به من داره؟!—
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 صبر کن می گم...—
 خوب بگو دیگـــــه...—
داشتم می گفتم؛منم وقتی فرصت و مناسب دیدم،ازخود گذشتگی کردم و —

سوکردم و چون  شون خیلی عزیزم و روحرفم تعریف تورو پیش خانوم  ش من پی
 حرف نمی زنن زود قبول کردن)آره جون ننت(

 خوب؟!—
شون می — سو ن خوب و درد،خوب و کوفت؛من فردا طرح هات رو به خانوم 

 می شی... tso  ehtدم و مطم نم که تو خیلی زود طراح شرکت 
 دیگه الزم نیست برگردی به ایران.
 ری و حتی هم دانشگاه بری و هم کار کنی.شاید بتونی رو خانوم سو تاثیر بزا

 بادهن باز نگاهش می کردم...
 این چی می گیه؟!

د کار کنم؟! ََ  من بیام تو یه شرکت ُم
 من حتی مدرکم رو هم نگرفتم..

 با لکنت گفتم:
 اما...اما...این که...—
هیــــــــــــــش،فقط خفه شو و تا صبح کلی طرح خوشگل و تاثیر گزار —

 بکش.
 ته...منتظر tso  ehtکه همیشه بهش فکر می کردی تو شرکتاون خوشبمتی 

 پس تمام تبشتوکن که بهش برسی.
 ازروی مبل بلند شد و درحالی که به آشپزخونه می رفت گفت:
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 من شام درست می کنم.—
 توکلی طرح خوشگل بکش...

 سعی کن رومردونه ها بیشتر تمرکز کنی...
 
  

 رویـــــــــــــــا:
 زیادی طرح های بهار رو به خانم سو نشون دادمـصبح با استرس 

 بهم گفت از اتاقش خارج  بشمـ ،بعد از دیدن کارها خودشـ صدام میکنه.
روی صندلی نشسته بودمـ و از استرس یا پامو تکون میدادم یا دستمال تو دستم 

 رو تیکه تیکه میکردم
 می یونگـ کنارم نشستـ و پرسید:

 _چی شده؟؟
 گفتم: لبمندی بهش زدم و
 +چیزی نیستـ،یه...

 خواستمـ حرفـ رو ادامه بدم که صدای خانم سو مانع از ادامه حرفم شد.
ــ که دیدم با  ــ  و  وارد اتاقش شدمـ ــ خودم رو به طبقه ی باال رسوندمـ با سرعتـ
ــایت داره کارهای بهار رو نگاه میکنه،لبمندش باعث دلگرمیم  لبمندی از رض

 شد
 با جرعتـ پرسیدم:

 اومد خانوم سو؟؟!+خوشتون 
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شه باید  شغول به کار ب ستن اما برای این که اینجا م _البته،طرح های زیبایی ه
ــم اومد میتونم طرح هاش رو با  ــه ،اگه خوش ــم یه طرح زیبا بکش همینجا واس

 قیمت باالیی ازش می خرم.
 لبمند عمیقی زدم و گفتم:

عالی  عداد  عا اســت هار واق خانم ســو،ب ته بودم  که بهتون گف داره تو این +من 
 زمینه،ِکی بیاد؟؟؟

 در حالی روی صندلی قرمز رنگـ پشت میزش می نشست گـفت:
 _اگه میتونه بگو امروز بیاد

 +االن باهاش تماس میگیرم.
 از اتاق خارج شدمـ و توی مماطبین گوشیم دنبال اسمه همسرم گشتم.

 بعد از چند بوق مدید جواب داد،بدون اینکه بهش فرصتی بدم گفتم:
+الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همسرم زود باش بیا به این ادرسی که واستـ 

 میفرستم،وسایل طراحیتـ هم فراموش نکن
 

بدون ابن که بهش اجازه حرف زدن بدم قطع کردم و آدرس رو براش اس ام اس 
 کردم.

صدای  شیوون رو از پشت سرم شنیدم،برگشتم سمتش که طبق معمول یه اب 
 بود،باچهره ای مشکوک گفت:نبات چوبی گوشه دهنش 

 توکی ازدواج کردی؟!—
 چرا منو دعوت نکردی؟!

 لبمندی زدم و گفتم:
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 اوال که ازدواج نکردم!—
 دوما که هیچ کس نمی تونه توئه شکمو رو به خاطر غذاهم که شده بپیچونه!

 هرجورکه شده میایی عروسی و غذای رایگان می خوری...
 چشمکی زد و گفت:

 پی چونی!پس سعی کن منو ن—
 

 بــــــــــهار
 
 

سی که رویا داده بود رفتم،واااااای  سایلمو جمع کردم و با اتوب*و*س به آدر و
 خدا چقدر بزرگ بود!

 رو  فشار دادم۵سوار اسانسور شدم و طبقه
 ازاسانسور که بیرون اومدم دوباره گوشیم رو بیرون اوردم وادرس و نگاه کردم...

 <<tso  ehtش بزرگ نوشته بود>>رسیدم جلوی درشیشه ای که باال
به روم  تا پله بود،پام رو که رواولین پله گزاشــتم،پام لیز ۴،۵وارد که شــدم رو

 خورد  وباعث شد بـــا صورت بیوفتم زمین!
 آیــــــی خـــــدا چونه ام چقدر درد می کنـــه...—

 چشمامو که باز کردم اولین چیزی که دیدم شی کوچی  و سفید رنگی بود!
 

 باچشمایی پراز اش  و لحنی سرشار از ناله گفتم:
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 واااای دندونـــم!—
 چی شده؟!—

 صدای مردی که از باال سرم می اومد مانع از گریه زاریم شد!
 جلوم نشست و گفت:

 خوبی؟!—
 دستش رو به سمتم دراز کرد و برای بلند شدن کمکم کرد.

ــرعت و چهره ای نگران ــتم رویا باس ــس ــمتم و  وقتی که روی زمین نش اومد س
 گفت:

 بهار!!!—
 خوبی؟! چیشده؟!

 باناله و پربغض گفتم:
 رویــــــــا....دندونم شکـــست!—

 لب هام رو از هم باز کرد و دتدونم رو دید:
 خول شدی؟!—

 دندونت که سرجاشه!
 اون پسره که بهم کم  کرد گفت:

 اینو میگی؟—
 بهش نگاه کردم که یه ادامس دستش بود!

 ادامسه!—
نه اش  فوتش چال گو که  ما بهم زد  ندون ن ندی د خت دهنش،لبم ندا کرد و ا

 نمایان شد.
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 اووووخی چقدر بانمکــــــــه...
شت بهم  سرهباانگ سام رو برام مرتب کرد که پ شم،لبا رویا کمکم کرد که بلند ب

 اشاره کرد و  گفت:
 اووووه!—

 مایکل جکسون!
 پاش!و بعد،شروع کرد به خوندن آهنگش و انجام ر*ق*ص 

 نگاهی به خودم انداختم،بیچاره حق داشت!
بااون شلوار مشکی و کفش ورنی و جوراب سفیدم شبیه مایکل جکسون شده 

 بودم!
رویا شروع کرد به خندیدن و منم به تبعیت ازاون خندیدم که پسره با ر*ق*ص  

 پا َاَزمون 
 کمی دورتر شد...

 رویا باهمون لبمند گفت:
 بیا بریم.—

 ظرته...خانوم سو منت
 

 داشتم از پله ها باال می رفتم که صدای پسره رو شنیدم:
 آی گـــو )ای وای(—

 چه دختر قوی!
 چه جهنمی شده این دنیا!
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 تاخواسته لبمندی رو ل*ب*م نشست...
 تنها پسری بود که تواولین برخورد زشتی صورتم رو به روم نیاورد...

پس از چندثانیه،صدای زنی رو  باالی پله ها رسیدیم،رویا چند تقه به در زد که
 شنیدیم که یهمون اجازه وارد شدن داد.

صندلی بلند  شوه از روی  سن رو دیدم که باع شدیم زنی تقریبا م وارد اتاق که 
 شد و به سمتمون اومد.

 لبمندی بهش زدم و به روش کره ای ها تا کمر خم شدم و سبم دادم.
 بالحنی پراز عشوه گفت:

 تعداد هستی که از ایران بورسیه شده!پس تواون دختر بااس—
ست،یه الهام — سایل که تواتاق ه خوب...می خوام جلوی خودم و باهمین و

 بگیری و بهترین طرحت رو بکشی!
ــی موجود در اطرافش می  فکرکنم خوب باید بدونی که یه طراح واقعی ازهر ش

 تونه الهام بگیره و یه طرح عالی بکشه...
 بله...—
 ..خوب،پس شروع کن.—

 رویا چند ضربه به پشتم زد و گفت:
 موفق باشی...—

 
 خانوم سو من رو به سمت صندلی راهنمایی کرد و گفت:

 چقدر زمان می خوای؟!—
 نمی دونم..—
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 باشه...شروع کن.—
لبمندی زدم و بادقت به اطراف نگاه کردم،اوه این زنه فکر کنم عاشــق چیزای 

 شلوغ پلوغه!
روبه روییم بود نگاه کردم،تصــویر زن و مردی به تصــویری که رو دیوار اتاق 

 اسپانیایی که درحال ر*ق*صیدن بودن...
 لبمند محوی رول*ب*م نشست،به لباس و مدل مو خانوم سو نگاه کردم...

 لبمند روی ل*ب*م هرلحظه عمیق تر می شد...
 بااشتیاق شروع کردم به نمایش گزاشتن استعدادم.

 
ه مایین بود و باعث شــده بود که گردن خدود ی  ســاعت بود که ســرم بی وقف

 درد بگیرم!
 تمـــوم شد!

وسایل رو روی میز روبه روم گزاشتم و به سمت میز خانوم سو رفتم،طرح رو به 
 پشت روی میز گزاشتم.

 سربلند کرد و ازپشت شیشه عین  طبی اش نگاهم کرد و گفت:
 تموم شد؟!—
 بله.—

 گفت:نفس عمیقی کشید و به در اشاره کرد و 
 بفرمایید بیرون،بعداز دیدن طرح صداتون می کنم.—

 دوباره تاکمرخم شدم و از اتاق بیرون رفتم.
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 دنبال رویا گشتم که پشت میزی نشسته بود و سرش تو کاممیوتر بود.
 رفتم پشت سرش،دستامو گزاشتم روچشماش که خندید و گفت:

 به جز بهار کسی نیست...—
 و گفتم:،خندیدم گردنش رو ب*غ*ل کردم

 چیکار می کنی؟!—
 دارم برای مدل ارایش جدید کمی تحقیق می کنم.—

 سبم
 دوستای گلم،میمواستم یه چیزهایی روبهتون بگم...

 می دونم که همتون منتظرید که داستان و زود،زود بزاریم.
 می دونم که چون موضوع متفاوتی رو داره،غیر قابل پیش بینیه...

 ایده این رمان بگم...میموام اول از همه درمورد 
 گرفتیم.hso rph awottsما موضوع این رمان رو از فیلم کره ای به اسم 

 بعضی ها هم ترکیه ای این فیلم رو دیدن که کپی همونه...
 خوب...

ــمت های ماایده رو ازاون فیلم گرفتیم ــی قس ــیم که بعض منکر این هم نمی ش
 رمان مزل اونه...

 اما...
 با اصل فیلم فرق می کنه و اصب کپی نیست...قسمت های این رمان ۹۰%

 حاال مورد بعدی.
 بمدا ما کامپیوتر نیستیم!

 ماهم زندگی داریم،کار داریم،کبس داریم.
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 تا جــــــایی که بتونیم براتون پارت های زیادی می زاریم...

 ️❤دوستتون داریم
 نویسندگان رمان:توخیلی زشتی!

 
 کنه؟!رویا،این دختر اینجا چیکار می —

 من و رویا برگشتیم سمت صدای پسره که رویا گفت:
 اوه...حواسم نبود به هم دیگه معرفیتون کنم!—

 به من اشاره کرد و رو به پسره گفت:
 ایشون دوستم،هم خونه ام،همدمم، همسرم>>بهار<<—

 رویا رو به من کرد و درحالی که به پسره اشاره می کرد گفت:
 ه پا نویسنده اس واسه خودش!ایشون کارش اینجا عالیه و ی—

 مطالب و متن های مجله امونو ایشون زحمتش رو می کشه.
 اگه این کارش رو در نظر نگیریم اینجا دیگه به هیچ دردی نمی خوره!

 خیلی جدی نگیرش،کب پی خوش گذرونی خودشه...
 درحالی که مزب می خواست درگوشی باهام حرف بزنه و اون نفهمه گفت:

 موعه!خیلی ام شک—
 عـــه رویا—

 رویا خندید و گفت:
 بگذریم.—

 اسمش شیوونه...
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 شیوون بهار،بهار شیوون.
 

 همونطور که رویا گفته بود،شیوون یه پسر  بسیارسرحال،شوخ و بامزه بود.
 ازاسترس زیاد رو به موت بودم،اگه قبولم نکنه چی؟!
 اگه ازطرحی که کشیدم خوشش نیاد و نپسنده چی؟!

 خودم غرق بودم که رویا زد رو شونه ام و گفت: تو فکر و خیال
نگران نباش بهار،مهم اینکه تمام تبشــت رو کردی...بقیه اش رو بســپار —

 دست خدا،خودش درست می کنه...
درحالی که رویا احساس این رو داشت که رو ِمنَبر نشسته،خانوم سو پارازیت 

 انداخت بین سمنرانیش.
 سمت اتاق خانوم سو رفتیم...به همراه رویا با عــــجله به 

 
 بعدازاین که رویا درزد و خانوم سو اجازه ورود رو صادر که وارد شدیم.

به محض وارد شــدن خانوم ســو شــروع کرد با صــدای جیب جیغوش بلند بلند 
 حرف زدن:

 اوووه مــــــــا ما میـــــــــا...—
شتم،برخبف ا ون موهای کارت خیلی خوب بود،انتظار همچین چیزی رو ندا

فری که روســرت دراومده و اصــب خوب نیســت،زیرش یه مغز متفکر و عالی  
 داری،که این خیلی واسه من قابل تحسینه!

 ازفردا می تونی کارت رو شروع کنی...
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ستش رو  شت طول و عرض اتاق رو راه می رفت و درحالی که هی د شوه دا باع
 تکون می داد حرف می زد:

 به دانشگاه می ری... اونجوری که من فهمیدم تو—
سرکار  سم ایمیل کنه؛تا زمان هایی که باید  برتامه کبس هات رو بده رویا تا وا

 بیایی رو مشمص کنم...
 

 وااااای خدا باورم نمی شه...
ینی کارم انقدر خوب بوده که خانوم ســو ســریع قبول کرده و با دانشــگاه هم 

 مشکلی نداره؟!
ــورتم زدم،تا کم ــتادم   و لبمندی به پهنای ص ــاف ایس ــدم و دوباره ص ر خم ش

 گفتم:
 بله خانوم سو،امیدوارم تو روز های آینده هم شگفت زده اتون کنم...—
 من هم امیدوارم؛درضمن...!—

 باشی!tso  ehtسعی کن بیشتر شبیه 
 لباس هاتاینجل ی  مجله مد و لباســه و تو ی  طراح،پس بهتره مدل موهاتو

 !و اون ک  و م  هاتو عوض کنی 
چون برای شرکت چندان خوش آیند نیست...واسه این کارهم می تونی از رویا 

 کم  بگیری...
 بله،خانوم سو...سعی ام رو می کنم.—
 دیگه می تونی بری.—
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 شرایط و مقدار حقوقت رو برای رویا ایمیل می کنم.
 
 

 ازاتاق خارج شدیم که شیوون سرراهمون سبز شد.
 خوب...چیشد؟!—

 جکسون! همکار شدیم یانه
 بعداز گفتن این حرف چشمکی زد و شروع کرد به جوویدن آدامسش...

 رویا دستش رو مشت کرد و به حالت زدن باال آورد و به شیوون گفت:
 یــــا>>هــــــــوووی!<<—

 حتی فکرشم نکن که سربه سر همسرم بزاریا!
 مسمره بازیاتو بزار واسه یکی دیگه.

 کاری به بهار نداشته باش.
 انگشت اشاره اش رو جلو صورت شیوون گرفت و باتهدید گفت:

 فقط وای به حالت اگه بفهمم شوخی نابه جا باهاش کردی...—
 ای بابا،چقدرجوش میاری!— 

 از جکسون یاد بگیر،ببین چقدر سربه زیره...
ته  بدتو داشــ ند وتیز و اخبق  بدی و همین زبون ت مه  گه همین جور ادا ا

ش سی به خو شی،دیگه ک شتن یه با گلیت توجه نمی کنه و تاآخر عمرآرزوی دا
 مرد رو به گـــور می بری!

 حالت متفکری به خودش گرفت و دوباره به رویا گفت:
 اگر تمام تبشت رو بکنی....—
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 می تونی باکره ازاین دنیا نری!
 بعداز گفتن این حرف لبمند شیطانی زد و ابروهاش رو باال انداخت!

یا یا هم به موازات  وقتی نگاه غضــبناک رو رو دید چند قدم به عقب رفت،رو
شیوون به جلو حـــرکت کرد،همین طور که شیوون عقب،عقب می زفت،رویا 

 جلو می رفت....
   
 

سمت محوطه بیرون  سرعت به  شده بود با شیوون مزل تیری که از کمان رها 
 ساختمون دوید و رویاهم به دنبالش می دوید و بلند بلند می گفت:

 مت شیوون!میکش—
 دعا کن دستم بهت نرسه...

 وازدید من خارج شدن...
یا بودم و یکی  به این فکر میکردم که چقدرباهم راحت بودن،اگر من جای رو
 این حرف رو می زد تااالن از خجالت مزل لبو می شدم و زبونم بند می اومد.

 خب اینم یکی از مسائلی هست که باید باهاش توکره کنار،بیام.
مردم هاشـون خیلی راحت درمورداین جور مسـائل صـحب میکنن و چون که 

 براشون امری عادیه!
ــب به عنوان جایزه براش  ــتم و به رویا اس ام اس دادم که امش ــیمو برداش گوش
ست بگیره چون من آه در  سرراه ررگت به خونه ما ست میکنم و  ستامبولی در ا

 بسا  ندارم...
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ش سایلمو گزا شتم تو کیفم و و شی رو گزا شگو ین تم رو میز بهار تا بعد که با ما
 میاد برام بیارتشون.

 دستامو تو جیبام گزاشتم و قدم زنان راه خونه رو در پیش گرفتم....
 
 

 رویــــــــــا:
 

 ازبس که دنبال این پسره شیوون کرده بودم،نفسم دیگه باال نمی اومد!
ستگی ستم و خ ش شرکت ن سته و کوفته رو یکی ازنیمکت های محوطه  ر د خ

 کردم.
 شیوون سرش رو از پشت کنارسرم اورد و گفت:

 زود خسته میشیا!!!!—
 تو یه حرکت خیلی سریع گردنش رو از پشت گرفتم و با حرص گفتم:

 که من زود خسته میشم آررررههه!—
 االن بهت نشون می دم...

بااون یکی دستم گوشش رو گرفتم و خواستم بپیچونمش که صدای اس ام اس 
 شد. گوشیم بلند

شیم و دراوردم،اس ام اس رو  باز  شلوارم گو شش رو ول کردم و ازتو جیب  گو
ـب بلندی کشیدم  ـ ـ ـ ـ کردم،وقتی که متن پیامکش رو خوندم از خوشحالی جی

 و یادم رفت که مزب می خواستم حساب شیوون رو برسم!
 درجواب شیوون که پرسید چی شده؟!
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 چرا خوشحالی گفتم:
که پیام  رو واســم فرســتادتا از اعدام کردنت  برو دســت بهارو بب*و*س—

 صرف نظر کنم...
 من مشکلی ندارم.باشه— 

ولی می گم که شــایســتگی بهارو کاری که برای من انجام داده،بیشــتراز این 
 حرف هاست که فقط دستش رو بب*و*سم!!

 
 

 یه دونه زدم پس کله اش و با حرص گفتم:
 تو آدم نمی شی نـــــه؟!—

 جدی باشی؟! کب نمی تونی
 خودم درستت می کنم...

 چهره متفکری به خودش گرفت و درحالی که به افق خیره بود گفت:
 میدونی...—

صرف می  ـــب من ــــ شم،کـ شبیه تو می  شم، وقتی که فکر می کنم که اگه ادم ب
 شم...

 اینجوری بودنم رو بیشتر ترجیح میدم...
 ی...معلومه که نمی تونی مزل من باشی،حتی اگر هم بموا —

صداش رو از  شدم که  شتم ازش دور می  شمی براش نازک کردم و دا شت چ پ
 پشت سرم شنیدم:
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 رویا،بریم یه چیزی بموریم؟!—
 نه خیر،نمی خوام.—

ــت کرده  ــم درس ــرحد نرگ غذایی رو که بهار واس ــب فقط می خوام تا س امش
 بمورم...

 پس بگو واسه چی خوشحالی!—
 بماطراین که غذات امشب حاضره!

 کی به کی میگه شکمو!بعد 
 برگشتم سمتش و با حرص گفتم:

 اصب مگه تو کارو زندگی نداری افتادی دنبال من؟—
 پاشو برو کارات و انجام بده دیگه...

 لبمند حرص دراری زد و گفت:
تا اونجایی که یادمه تا نیم ســاعت پیش تو مزل زامبی ها افتاده بودی دنبال —

 من،نه من دنبال تو!
 
 

ـن هرچی  باچشم های ـ ـ ـ ـ ازحدقه بیرون زده داشتم نگاهش می کردم،ینی م
 می گفتم این پسر یه جواب تو آستینش داشت!

بود که هیچ وقت مجذوب چهره من نشــده tso  ehtشــیوون تنها فرد توی  
 بودو پیشنهاد ازدواج بهم نداده بود!

صمیمیت کنم همین  ساس  شده بود من باهاش اح مهم ترین دلیلی که باعث 
 بود!
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 یـــا>>هــــی<< چرا زل زدی به من؟!!—
 گفته باشمـــا اگه عاشقم شدی باید فکرمواز سرت بیرون بندازی!

 چون دختر مورد عبقه ام نیستی!
 به قول برادر کریس))یو آر نات مای استایل((

 توجه:کریس لیدر سابق گروه خواننده معروف اکسو هستن((
 اه،اه مرده شور ریمتتو ببرن...—

 قط داشتم فکر می کردم واسه شام امشب چه ماستی بمرم!ف
 با ذوق گفت:

 حاال شامتون چیه؟!—
 یه غذای خونگی  ایرانی...—
 واااای من عاشق چشیدن طعم غذاهای خونگی ام...—

 چهره اشو مظلوم کرد و گفت:
ضری بمورم،ای کاش — شبا نودل حا شب هم مزل بقیه  ولی حیف که باید ام

 غذای خونگی ایرانی درست می کرد...یکی هم برای من 
 نمی خواد خودتو لوس کنی...—

 باشه بابا توام بیا،یه نون خور اضافه تر...
 

 بااشتیاق نگاهم کرد و بالحنی که سرشارازشوق و خوشحالی بود گفت:
ست و ما — ست غذای ایرانی بمورم،ولی توعه د شه دلم می خوا واااای همی

 خیر سرت...!!چبفتی مگه غذا درست کردن بلدی 
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 آفرین به بهار،ازهرانگشتش یه هنر می باره...
اون از طراحیش،این از آشپزیش،تازه از پیچیده شدن گوشم توسط تو جلوگیری 

 کرد!
چشــم غره ای بهش رفتم و بدون جواب دادن بهش وارد ســاختمون شــدم تا به 

 کارهام برسم.
 

باشم بعدازساعت اداری به سرعت نور کارهام رو انجام می دادم تادیگه مجبورن
 بمونم و کارهای نیمه تموم رو انجام بدم!

انقدرکه از انگشــت ها و چشــم هام کار کشــیده بودم و به مانیتورخیره بودم 
سابی درد می کرد،به نوعی که هرلحظه  شت هام ح سوخت و انگ شمام می  چ

 منتظر بودم انگشت هام از کف دستم کنده بشن!
 د اصب!گردن و کمرم هم که داغون بو

 اووووف باالخره تموم شد!
 دقیقه بود...۶:2۵به ساعت مچیم نگاه کردم،ساعت 

 
 

 دقیقه زودتر کارهام رو تموم کردم.۵ایول به خودم،—
 

ازخوشــحالی دســتامو کوبیدم به هم،چند وقت بود که غذای ایرانی نمورده 
 بودم،واسه همین ذوق داشتم!

 شروع کردم به جمع کردن وسایلم.



wWw.Roman4u.iR  58 

 

 هام تموم شد،بجنب بریم که بدجوری گشنمه!منم کار—
سی و باحرص  سمتش و به فار شتم  شنیدم،برگ سر  شت  شیوون رو ازپ صدای 

 گفتم:
 مال بد،بیخ ریشه صاحبشه!—
 باز چی گفای تو؟!؟!—

 انگشا اشاره اش رو به سمتم اورد و با حرص گفت:
 ازحرص توام که شده فارسی یاد می گیرم!—

 بدجوری گرسنمه!حاالام زودباش بریم که 
 قبلشم باید بریم خونه من،بالشتم رو بیارم؛بدون بالشتم خوابم نمی بره.

غلط کردی،یه شب چون خونت و داشتی می ساختی،دلم سوخت گزاشتم —
 توخونه من بموابی،تازه؛تــا صبح خوابم نبد از بس که خروپف کردی!

 اون اتاقی ام که بهت داده بودم،االن بهار هست. 
 وای بموابی؟!کجا می خ

 با شوق و شیطنتی که ممصوص به خودش بود گفت:
 خوب خیلی ام بهتر شد.—

 دیگه هرشب میام خونه تو می خوابم...
 با کیفم محکم زدم تو سرش که صدای آآآخمخ اش بلند شد!

 
 با حرص سرش داد زدم:

 مرتیکه پررو اصب حق نداری،پات رو بزاری توی خونه من...—
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 شکونم اگه بیایی خونه من! امشبم قلم پاتو می
 شام ایرانی هم بی شام ایرانی،الکی دلتو صابون نزن!

 وااااای غلط کردم،اصب بهار هرشب بیاد اتاق من بموابه!—
 سری از روی تاسف تکون دادم،این شیوون ادم بشو نیست...

 حرف هایی که می زنه جدیه،حـــــسابشو میرسیدم...%۱اگه میدونستم که 
 همه حرف هاش شوخیه و هیچ منظوری پشت حرف هاش نداره...اما شیوون 

 رومو ازش برگردوندم و کبفه گفتم:
ــایلت رو جمع کن— ،اگر تا پنج دقیقه  یگه نیایی اگه می خوای بیایی زود وس

 من میرم!
 مزل نظامی ها مای راستش رو به زمین کوبید و گفت:

 چشم قربان!—
عتی همچون نور و قدرتی همچون باد و تمام تبشــم را به کار برده تا با ســر

انعطافی همچون آب وســـایل خودراجمع نموده و غذای ایرانی را که همچون 
 اتشی در وجود من است میل کنم...

 
 

 با چشای ور قلمبیده داشتم نگاش میکردم
 که عناصر گانه رو بماطر یه شام داشت بی ابرو میکرد   

 و وسایلشو جمع کردبدون توجه به نگاه من به سمت میزش رفت
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تو این زمان به اتاق خانوم رفتمو ازش خدافظی کردم و برگشــتم که شــیوون رو 
 دیدم 

 
یواش این طرف اون طرف شــرکتو نگاه کردم وقتی دیدم خبری ازش نیســت به 

 سرعت از شرکت خارج شدم و زود سوار ماشین شدم 
 

شو باال  شیوون با تعجب ابرها شینو زدم که  ستارت ما شروع کرد بها  انداختو 
 جویدن ادامس تو دهنشو گفت

 
 اگه نمیشناختمت ف  میکردم میموای منو جا بزاری - 
 
 نگاه پوکری بهش انداختمو گفتم  

 +ف  نکن مطم ن باش میمواستم جات بزارم
 با چشمای درشت شده گفت

 
 اخه چرا؟ -
 

 ونهم نمیم+برای اینکه نون خور کمتر نون بیشتر تو بیای هیچی از غذا برا
 

 آهااااا!حاال کی به کی گفت شکمو؟!—
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ست تقریبا   شروع به حرکت کردم،بعد از خرید ما شنیده گرفتم و  حرفش رو ن
 دقیقه بعد رسیدم به خونه...2۵

 ماشین رو قفل کردم و همراه شیوون وارد ساختمان شدیم.
ـذای خوشمزه هوش و حواس و از سرم ـ ـ  زمانی که دررو باز کردم،بوی این غ

 برد!
 چندبار پشت سرهم نفس عمیق کشیدم،حاال دیگه اشتهام چند برابر شده بود!

 شیوون نفس عمیقی کشید و گفت:
 چــه بویی!—

 به نظر غذای خوشمزه ای می رسه!
 معلومه که خوشمزه اس...—

باز  تاقش رفتم و درو  نت ا به ســ هار نبود، وارد آشــپزخونه شـــدم،خبری از ب
 گوشش بود داشت طراحی می کرد.کردم،درحالی که هنذفری تو 

 وارد اتاقش شدم،ولی اصب متوجه من نشد و غرق در کارش بود...
 محکم زدم رو شونه اش که بنده خدا سه متر پرید هوا!

دستش رو گزاشته بود رو قل*ب*ش و با عصبانیت و چشمای به خون نشسته 
 نگاهم می کرد!

 خاروندم... لبمند دندون نمایی زدم و باانگشت اشاره سرم رو
 
 

رویا،شانس اوردی که امروز کارمهمی برام انجام  دادی،واگرنه جــــوری —
 می زدمت کع سراز دیوار خونه خودت نه،دیوار ب*غ*لی در بیاری!
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 واااااای بسه دیگه،چی فارسی حرف می زنید؟!—

 ،ناهار هم نموردم...زودباشید بیایید شام بموریم،مردم از گرسنگی
 

 بـــهار
 

 وااااای این دیگه کی بود،سوالم رو به زبون اوردم که رویا گفت:
 شمص خاصی نیست،شیوونه.—

ــد،اوردمش غذای خونگی بهش بدم،من برم  ــنگی تلف می ش ــت ازگرس داش
 لباس هاموعوض کنم،میام.

 با نگاهم رویا رو دنبال می کردم که شیوون رو جلوی در اتاقم دیدم.
 چی داشتیدفارسی بهم می گفتید؟!—

 اسم منم بین حرف هاتون بود.
 درمورد من چی می گفتید؟!

شم  شت ازجذابیت من و اینکه من به راحتی جذب یه دختر نمی  حتما رویا دا
 می گفت.

 آره؟!
 وطبق معمول همیشه،شروع کرد به جویدن آدامس تو دهنش...

 آخر سر فکش داغون می شه انقدر آدامس می حوعه!!!
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 رد و گفت:رویا به سمت شیوون یورش ب

 آخه چیه تو جذابه بوزینه؟!.—
 بااون ادامس جویدنت!

 درحالی که باهم کلکل می کردن ازاتاق خارج شدن.
شــیوون وقتی که دهنش رو می بســت مرد جذابی به نظر می رســید،اگر ازحق 

 ،چهره دلنشین و مردونه ای داره!نگذریم
 اما به محض باز کردن دهنش میشه ی  آدم خل و دیوونه!

 پسره کب عقل نداره!
ــوخیا و خل بازی هاش ی  طرف،آدامس جویدن و ابرو باال انداختنش  کل ش

 ی  طرف...
 بهار...زودباش بیادیگه،من خیـــــــــلی گرسنمه...—

 
 واااای خدا این دیگه کیه؟!
 چقدرزود خودمونی میشه!

 ی  روز هم نشده که باهم اشنا شدیم،حداقل یه خانومی،خواهری جیزی بقل
 اسمم نمی گه!

 وسایلم و جمع و جورکردم،ازاتاق خارج شدم و روبه شیوون گفتم:
 تازه ساعت هفته!—

 می خوای شام بموری؟!
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ستم برم یه چیزی بمورم ولی رویا باهام — ست که،من می خوا صیر من نی تق
 ،منم تنهایی غذا بهم مزه نمی ده.نیومد

 
 

ـحکم زد تا خواستم جوابش رو بدم صدای بلندی مانع شد ک ـ ـ ه دیدم بهار م
 پس گردن شیوون و با حرص گفت:

 اصب تقصیر من نندازااااا!—
که دلم بزات ســوخت و  که تقصــیر من بود  که فکر می کنم،می بینم  حاال 

 اوردمت خونه ام تا غذای خونگی بموری!
 نباید می آوردمت تا همه غذا مال خودم می شد...

 
 ای خدا گیر دوتا شکمو افتادم من!

ی ازروی تاسف تکون دادم و بی هیچ حرفی وارد اشپزخونه شدم تا به غذام سر
 سر بزنم،این دوتا هم هنـــوز بحث می کردن!

 خـــوب بنظر میاد که غذام حاضره!
 رویا رو صدا زدم:

 رویــــــــــــــا،بیا وسایل و حاضر کن...—
 حاضر کرد.ثانیه نکشید که اومد آشپزخونه و وسایل رو ۵ازهــول زیادش به

غذا رو گزاشــتم رو میز و با داد شــیوون رو صــدا زدم تابیاد شــام اش رو بموره 
 واگر نه جان به جان افرین می کرد.
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شــیوون و رویا بااشــتیاق فراوون مزل همونایی که بهشــون تی تاب داده باشــن 
 روصندلی نشستن...

ــروع کرد به خوردن غذا،اولین لقمه رو  ــق ش ــرعت با قاش ــیوون به س که تو ش
 دهنش گزاشت،چشماش رو درشت کرد و گفت:

 ِتــــبا )عالیـــــــــه( غذاهای ایرانی مــعرکه ان!—
 خیــــــــلی خوشمزه اس!

 انگشت شصتش رو به سمتم گرفت و دوباره گفت:
 خوش مزه اس،خوش مزه اس...—

 لبمند ملیحی زدم و مزل مادر بزرگا گفتم:
 برات درست کنم. نوش جانت،بمور،هروقت خواستی بگو—

 
 

ــرکت — ــت کن،توکه دیگه توش ــه فرداهم یه غذای ایرانی درس پس اگه می ش
 مایی!

 واااا چه پررو،فکرکنم تعارف سرش نمی شه این پسر!
 ؟!من فقط یه تعارف زدم،توچرا باور می کنی—
ــه،من توی خوردن باهیچ کس تعارف — ــناس ببین بهار،رویا خوب منو می ش

 ندارم!
توجه می شــدم،حاالهم انقدر حرف نزن و ازغذات لذت نمی گفتی هم م—

 ببر،من نمی دونم تو چرا انقدر شکمویی!
 دستش رو گزاشت رو گردنش و خیلی با نم  لب هاش رو زبون زد.
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لبمند دندون نمایی زد که بازچال گونه هاش نمایان شــد،شــیوون اگه این خل 
 بازی هاش رو کنار می ذاشت...

 کش می شد! فوق العاده جذاب و دختر
که بینشــون  کان این  که ام یا کردم و پیش خودم گفتم  به رو گاه مشــکوکی  ن

 احساسی وجودداشته باشه زیاده!
 

که شــیوون بره ولی بیمیال جلوی تلوزیون لم  عداز خوردن غذا منتظر بودم  ب
 داده بود و کانال ها رو جابه جا می کرد...

 روی مبل،کنار رویا نشستم و درگوشش گفتم:
 ا،این پسره نمی خواد بره؟روی—
 منم منتظرم،اما انگار قصد رفتن نداره...—
 می خوای من بهش بگم؟—

 با لحنی زااار گفت:
 لطف بزرگی می کنی!—

 
 

 بالحنی اطمینان بمش گفتم:
 نگران نباش،خودم درستش میکنم.—

 رویا باچهره ای جدی دوتا دستشو مشت کرد و گفت:
 )فایتینگ(پیروزی—
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 شیوون که بیمیال داشت تلویزیون می دیدرفتم پیش 

 گفتم:
یا تصــمیم گرفتیم،شـــب زود — شــیوون،فردا صــبح روزاول کاریمه و بارو

 بموابیم.
 چه خوب،منم واقعا خسته ام!—

 می خواستم پیشنهاد بدم که زودتر بموابیم...
 چــــی؟!—

 بموابیم؟!
ــش ــر دیگه خیلی داره پررو بازی در میاره،تویه حرکت گوش تم و روگرف این پس

 کشون،کشون بردمش سمت درخروجی و گفتم:
 فکراین که برای ی  بار دیگه تو خونه رویا بموابی رو ازسرت بیرون کن.—

هلش دادم،بیرون و کفش هاش رو هم انداختم توب*غ*لش و بای بایی کردم 
 و دررو بستم.

 رویا با بهت گفت:
 نـــــــه...خوشم اومد!—

 چه جـــذبه ای داشتی!
 اال این روت رو ندیده بودم!تاح
 حاال که دیدی.—

 پاشو بریم بموابیم که صبح باید واسه اولین روز کاری باانرژی باشم.
 راستی،خانوم ُسو شرایط استمدامی روواست ایمیل کرد؟!
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 اره.—
 چند دقیقه پیش دیدم که فرستاده.

شکده ات رو بیار که ببینه و باهم دی اهنگ گه همتوام فردا برنامه کبس های دان
 کنید...

 
 باشه،باشه،حتما...—
 خوب دیگه بروبمواب،که ازفردا زندگیت عوض میشه...—

_لبمندی زدم و به ســمت اتاق رفتم،بعداز عوض کردن لباس ها،بای  لباس 
 راحتی،روی تمت دراز کشیدم...

خیره شدم به سقف و به اینده ای فکر کردم که شاید،به سیاهی و تباهی کشیده 
 بشه....ویابرعکس...آینده ای روشن وپرازافتمار!

ازفکر کردن به آینده ناخواسته لبمندی رول*ب*م نشست،چشمام رو بستم و 
 خودم رو به دست خواب و رویا سپردم...

 
 ی  هفته بعد....

 
 کار می کنم...tso  ehtی  هفته است که توشرکت  

اون هم برای هرطرح مقداری هرروز ی   طرح زنانه رو به خانوم ُسو می دادم و 
شکده هنر هم باهم کنار اومده  سرماه قراره بهم بده،برای دان پول درنظر گرفته و 

 بودیم و بعداز کبس به شرکت می اومدم...
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شتم مگس می پروندم و توفکر بودم که خیلی  سته بود ودا امروز ازم کاری نموا

 وقته به مامان زنگ نزدم.
 ون زنگ بزنم که شیوون عوضی داد زد:خواستم گوشیوبردارم و بهش

 هــــــــــی،جکسون!—
 به کی می خوای زنگ بزنی!؟

 نکنه دوست پسر داری و بهمون نمی گی!
 ازترس جیب بلندی کشیدم و دستمو گراشتم روقل*ب*م.

 وااااای خـــدا این پسره ادم نمی شه!!
 باچهره ای غضبناک برگشتم سمتش پرحرص گفتم:

 ن،توکی می خوای آدم بشی؟!شیـــــــــوووو—
 

 لبمندی زد که دندون های سفیدش رو به خوبی نمایش داد!
 ابروهاش رو انداخت باال و بااون شیطنت ذاتی و همیشگیش گفت:

 هیچ وقت!—
 باحرص گفتم:

االن ی  هفته اس که دارم اینجا کار می کنم،ولی توهرروز وهرســاعت به —
 یه روشی منو آزار میدی!

 دت میاد و میموای کاری کنی که از اینجا برم؟!نکنه از من ب
ت توش موج  تو ی  لحظه چهره اش جدی شــد و با لحنی که ناراحتی و جدی 

 میزد گفت:
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 دیگه این حرف رو زن...هیچ وقت...—
بدون این که بهم اجازه حرف زدن بده ازم دور شـــد و به ســمت درخروجی 

 شرکت رفت.
اختیارازروصــندلی بلند شــدم و ی  قدم جلو بابهت بهت بهش نگاه کردم،بی 

 رفتم و باصدایی ضعیف اسمش روصدا زدم و گفتم:
 شیـــووون،من منظورم این نبود!—

بی توحه به من،درحالی که دســتاش رو توجیبش گذاشــته بوداز شــرکت خارج 
 شد...

 فکرکنم حدود دودقیقه بیشتره که بی حرکت فقط به در خیره شده بودم!
 به خودم اومدم:باصدای رویا 

 چیشده بهار؟!چرا مزل مونگوال خیره شدی به در؟!—
 هوم؟!—

 هیچی،هیچی...
 باجهره ای خسته و کبفه به طبقه باال اشاره کرد و گفت:

 برواتاق خانوم سو،کارت داره...—
 چیکار داره؟!—
 ،بعدبیا به منم بگو!برومنم نمی دونم،—

 
 ینی تواز منم فضول تریا!—

 د سمت پله ها و گفت:کبفه هلم دا
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 اه برو دیگه...—
 باشه بابا رفتم.—

و ،چندتقه به در زدم و بعداز ازپله ها باالرفتم ورســیدم جبودراتاق خانوم ســُ
 صدور اجازه وارد شدم.

 خانوم سو درحالی که سرش پایین بودو روی برگه چیزی رو می نوشت گفت:
 بیا جلوتر چرا جلودر ایستادی؟!—

ــعی می کردم  چندقدم جلورفتم و ــدایی آروم که س ــیدم،باص روبه روی میزرس
 نهایت احترام توش موج بزنه،گفتم:

 بامن کاری داشتید؟!—
 باژست خاصی عینکش روازروچشمش برداشت و باچهره ای جدی گفت:

بهار...من از کارت خیلی راضی ام...این طور که معلومه توی کشیدن طرح —
 اما...های زنونه،استعداد خیلی خوبی داری...

 
 وای خدای من،نکنه می خواد اخراجم کنه؟!

 نه بابا گفت که از کارم راضیه...
 گوش سپرد به حرف هاش:

 کار این دفعه ات سمته!—
 باید برای یه گروه خواننده لباس طراحی کنی...

 این گروه ی  گروه هفت نفره پسره که خیلی معروف ان!
 باید لباس هاشون تقریبا شبیه به هم باشه.
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فکرکنم اینو باید بدونی که هرگروه یه طراح ممصــوص به خودشــون رو دارن 
 ولی طراح این گروه به دلیل حاملگی،ی  دفعه از کارش استعفا داد!

این گروه هم هفته دیگه یه کنسرت بزرگ داره و چون شرکت نا بین بقیه شرکت 
 های مد رتبه اول رو داره،به ما درخواست دادن...

 انجام بدی پاداش خیلی خوبی میگیری! اگر کارت رو خوب
 شاید امکان داشته باشه که طراح گروهشون بشی!!!

 
 +چــــــــــــی؟!

حت قبول میکردم ولی  گه دختر بودن خیلی را فت نفره پســر؟ا یه گروه ه
 پسر....من تو طراحی لباسای های مردونه چندان مهارت ندارم

 یان بود گفت:خانوم سو با اطمینان خاصی که توی چشماش نما
_میدونم،اما تو میتونی بهار،من اســتعداد باالی تورو درک میکنم،میدونم که 

 میتونی از پسش بر بیای
 +خب حاال اسمه این گروه چی هست؟!

 (fiififto_اینفینیت)
 +تا کی مهلت دارم واسه طراحی؟

 _تا ی  هفته دیگه
 +چــــــــــــــی یه هفته فقط؟

سو  سر کبفه تو اتاق خانوم  با ناخونام بازی میکردم ،من تاحاال برای یه گروه پ
 طراحی نکرده بودم و این خیلی واسم استرس اور بود ،نمی تونستم قبولش کنم
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ــمت در  ــت میزش بیرون اومد و در حالی که من رو به س ــو از پش که خانوم س
 خروجی راهنمایی می کرد گفت:

سی و کمتر حرف  _بهار من مطم نم که تو میتونی،حاال هم بهتره به ـــ بر کاراتـ
 بزنی چون وقت زیادی نداری،منم برم به کارهام برسم.

 از اتاق بیرونم کرد و بدون اینکه اجازه ی حرف زدن به من رو بده در رو بست.
اے خـــــــــــدااا چرا هیچ کس نمیزاره من ی  کلمه حرف بزنم اخه،کبفه 

 ز دردش اخ بلندی کشیدم .موهام رو بهم ریمتم و پامو کوبیدم زمین که ا
در حالی که غر غر میکردم با حرص پله هارو پایین اومدم که رویا رو جلو پله 

 ها دیدم.
 کنجکاو نگاهم کرد و گفت؛

_چی شد بهار؟چیکارت داشت؟چی گفت؟چرا قیافت  اینحوریه؟چرا رنگت 
 پریده؟چرا موهات شل*خ*ته تر از همیشه شده؟چرا.....

ــــــه چرا مرض،چرا کوفت خب اجازه بده منم حرف +اااهــــــــــــــ
 بزنم دیگه همه امروز زورشون به من رسیده

 _خیله خب اروم باش ،نفس عمـــــــیق بکش بعدش بگو چی شده
 بعد از اینکه نفسی تازه کردم کردم و گفتم:

یه گروه به اسم اینفینیت ،طراحش بنا به دالیلی که خانوم سو بهم نگفته استعفا 
داده و به شــرکت ما درخواســت طراحی دادن حاال هم من فل  زده باید ظرف 

 تا طرح مردونه بکشم و بدم به خیا  که حاضرشون کنه۷ی  هفته 
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یاااال من حتی نمی شــناســمشــون،تاحاال لباس هایی که پوشــیدن رو  رو
ندیزم،سب  اهنگاشون رو نمی دونم، اصب نمیدونم قراره توی کنسرتشون چه 
باس رو طراحی کنم از  ها ل به اون  جه  با تو که من  گایی بمونن  جوری اهن

 سبیقشون اطبعی ندارم
کبفه نگاهی به رویا انداختم که با قیافه پوکر و ریلکس دیدمش،مزل فشــفشــه 

 چندان ارومی گفتم؛ اتیش گرفتم عصبانی شدم و با صدای نه
 +میشـــــــــه بگی چرا انقدر ریلکس داری نگاهم میکنی؟

 با صدای مبیمی گفت:
_من گروهشــون رو به طور دقیق نمیشــناســم اما اســمشــون خیلی به گوشــم 

 خورده،ولی خب منگول خانم کاری نداره که
وبعدش به سـمت کامپیوتر رو میز اشـاره کرد و گفت:در عرض نیم سـاعت از 

یق و نوع لباس پوشیدناشون و طراحشونو و .....رو بدست میاریم،اینجوری سب
 کارت رو راحت تر انجام میدی

 بدون حرفی پشت میز رویا نشستم و اسم اینفینیت رو تو گوگل سرچ کردم.
 خب از هرکدوم عکس،اسم،بیوگرافی،سبیق،سرگرمی و.... رو نوشته بود

ستاده بود و در حالی که ست دیگه اش  رویا کنارم ای ستش رو به میز و د ی  د
 رو شونه من،به مانیتور خیره شده بود.

تویه حرکت ســریع از صــندلی بلند شــدم که رویا تعادلش رو از دســت داد  و 
 داشت میوفتاد که تکیه به میز داد تا از افتادنش جلوگیری بکنه

 با دیدن این صحنه قهقه بلندی زدم که رویا با حرص گفت:
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 ،عقل نداری که ،اگه من می افتادم میدونی چی می شد؟؟_مرض،بیشعور
که چیزی نشـــده و  حاال هم  ما اقتصـــاد کره دچار بهران می شـــد، +اوه حت

 نیوفتادی.اینارو ول کن لپ تاپت خونس؟
 _اره چطور؟

شتری  شم اونجا تمرکز بی سو بگو که من می رم خونه طراحیامو میک +به خانم 
 دارم

 _ا کی
کردم و داشتم از شرکت خارج می شدم که رویا اسمم وسایلم رو جمع و جور 

رو صـــدا زد،برگشــتم یمتش که دیدم با لبمندی داره نگاهم میکنه ،با انرژی 
 زیادی ست هاش رو مشت کردم و گفت:

 _فایتــــــــــــــــینگ بهار ،فایتـــینگ)ارزوی پیروز و موفقیت(
 
 

هام رو عوض ک باس  گه ل بدون این  نه، یدم خو یا وقتی رســ تاپ رو نم،دب 
سم گروه رو وارد کردم و تمام اطبعاتی رو که فکر می کردم  شن کردم،ا رو،رو

 به دردم می خوره روی کاغذ نوشتم.
شتن ولی بازهم  شبیه به هم ندا سر هیچ چیز  برام خیلی جالب بود،این هفت پ

 یه گروه عالی و متهد رو کنار هم ساختن.
شمای ریزی داره ومنو  سونگ گیو چ ستر )ی  نوع حیوان که مزل مزب: یاد هم

 (?موشه ولی دم نداره و کوچولو تره و نمکی تره
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سونگ جونگ ازهمه اعضا الغرتربود،واسه همین باید لباسی پوشیده طراحی 
می کردم که الغری اش مشمص نشه،هویا هیکلش از بقیه ورزشکاری تر بود 

 و....
 خودم اومدم... نمی دونم چند ساعت گذشت که باصدای باز شدن در به

 
 

 روز بعد....۶
 

 روز هرطرحی که می کشیدم،رویا به خانوم سو می داد...۶روز گذشته،تواین ۶
 فردا روز کنسرته،روزی که سرنوشت من رو رقم می زنه...

سترس وار راناخون هام ور می رفتم و پاهام رو  سته بودم و ا ش روی مبل خونه ن
 تکون می دادم،که رویا با حرص گفت:

 ه؟چت—
 چرااینجوری می کنی؟!

باچشمایی که لبریز از اش  بود و هرلحظه امکان بارونی شدنش بود نگاهش 
 کردم و گفتم:

 !رویا می ترسم که ازطرح ها خوششون نیاد—
 اونوقت من خسارتشون روازکجا بیارم بدم؟!

 بامهربونی پیشونیم رو ب*و*سید و گفت:
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شته من— شون مینگران نباش ز ش ضمن،غلط میکنن که مطمعنم که خو اد،در
 بدشون بیاد!

 ناسبمتی دوست منی ها!!!!
 بااین حرفش لبمندی زدم و گفتم:

 تودیوونه ای!—
 

 تبری  می گم بهار،کارت عالـــی بود!
 خیلی خوششون اومد!

 چـــــــــی؟!—
 واااااای باورم نمی شه!

 خانوم سو واقعا راست میگی؟!
 چراباید دروغ بگم؟!—

 ت،باید جشن بگیریم!زودباش بیا شرک
 بله،خیلی سریع خودم رو می رسونم...—

تلفن رو قطع کردم و بدون این که بفهمم چی پوشــیدم از خونه بیرون اومدم و 
بالبمند دندون نمایی که ی  لحظه هم از رو ل*ب*م کنار نمی رفت به سمت 

 شرکت رفتم...
 بـــاورم نمی شه!!!

 کردن!! واقعاازطرح هام خوششون اومد واستقبال
ــــب زنان پرید ب*غ*لم و شروع کرد به ب*و*س  ـ ـ ـ ـ وقتی رسیدم،رویا جی

 کردن صورتم.
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 وااااای رویا بسته!—
 تفی کردی صورتمو!!!

 هلم داد عقب و گفت:
 برو گم شو...—

 مزب برات خوش حالم!
 بروبابا دیوونه...—

 خانوم سو دوباره بااون صدای جیب،جیغوش گفت:
 مامامیـــــــــا!اووووه —

 بهار،کارت عالی بود!
 تاکمر خم شدم و گفتم:

 کانسانمیدا )ممنونم(
صاف ایستادم که یه دست خیلی قوی فرود اومد رو کمرم،که باعث شد دوقدم 

 به جلو هل داده بشم...
 صدای شیوون رو ازپشت سر شنیدم:

 آفــــــــرین به این طراح بااستعداد!—
ستادم و باچهره  ستم صاف ای شیوون ،توی  لحظه تون سمت  شتم  برزخی برگ

 ترس رو توچشماش بمونم!
 اما خیلی سریع ترس جاش رو به شیطنت داد!

 لبمند دندون نمایی زد و پابه فرار گذاشت...
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 +یـــــــــــــــــا)هـــی(شیوون!
 خواستم بیوفتم دنبالش که رویا مانعم شد.

شیوون دادم سر تو دلم هرچی فحش بلد بودم به  شت  صدای میونگ رو از پ ،
 شنیدم:

_بر عکس چهره ات و برعکس لباس پوشــیدنت که بهت نمیاد طراح  خوبی 
 باشی ،طرح های عالی می کشی من که واقعا تو خلقت تو موندم دختر

 لبمندی زدم و تشکر کردم.
سمره گرفته بود ولی من  با این که ی  جورایی بهم توهین کرده بود و من رو به 

 ل خوشحال بودم،اینجور چیزها دیگه واسم عادی شده بود.از ته د
کاریش نمی شــد کرد،این چهره و مدل من هســتش و من ازش راضــی هســتم 

 هرچند که دیگران مزل من فکر نمی کردن.
شم.من با  ضی با شم و از خودم را شته با ست دا مهم اینکه خودم ،خودم رو دو

عث شـــده با به حرفای  چهره ام احســـاس راحتی می کردم و همین  که  بود 
 مزخرف دیگران کمترین اهمیتی ندم.

 بقیه افراد هم اومدن و بهم تبری  گفتن
 خانوم سو گفت:

 _زود باشید باید یه جشــــن خوب بگیریم ،من یه دیسکو خوب می شناسم.
  

با خودم فکر کردم چقد اینا راحتن که برای جشن هاشون به دیسکو میرن ،تا با 
 ون کنار بیام طول میکشهرفتارها و اداب هاش

 _چــــــــــــــی!!بدون من می خواستین برین دیسکو
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 صدای شیوون رو از پشت سر شنیدم.برگشتم سمتش و با حرص گفتم:
+فقط از جلوی چشمــــــــــــــام دور بشو که تضمینی واسه زنده موندنت 

 نیستــــــــ
 

 جکسون!آی گــــــــــــــوو)ِاے وای(تو که خشن نبودی 
 چشم غره ای بهش رفتم و حرفش رو بی جواب گذاشتم

همه افراد وسایلشون رو جمع کرده بودن و اماده رفتن بودیم که تلفن خانوم سو 
 زنگ خورد،چشمام گشاد شد و با تعجب جواب داد:

 _یوب*و*ِسیو)الو(
 _سبم اقای پارک)این اسم فرضی است (مچکر

 م._بله داریم برای جشن به دیسکو میری
 _اوه فردا شب؟

 سپس لبمندی از سر خیر کیفی زد و گفت:
 _بله بله،حتما میایم.ممنون

 بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد به من نگاهی کرد و با چهره ای عصبی گفت:
 _تو چیکار کردی بهار؟

ترس بدی توی دلم افتاد،بی اختیار دستام شروع کردن به لرزیدن و همش بزاق 
 مدهنم رو قورت می داد

_تو چیکار کردی بهار؟اقای پارک،مدیر برنامه گروه اینفینیت فردا شــب ما رو 
 به شام دعوت کرده
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 با صدای متعجبی گفت:
 +چـــــــــــــــــــــــی!!!

 _وای بهار تو عالی هستی،خیلی خوشحالم که استمدامت کردم.
م +خانم ســو راســت میگید؟اخه چرا باید بماطر یه طراحی این کار رو انجا

 بدن؟
_اره دختر ،همین االن اقای پارک رد و بهم اطبع داد  وای بهــــــــار کارت 
ــی رو انجام دادی تو فقط  ــتی که چه کار با ارزش عالی بود چرا خود متوجه نیس
شیدی اون هم  در عرض ی  هفته،هفت تا طرح مردوونه عالی و بدون نقص ک

ــد فکر کن ک ه طرحات بد از آب در برای ی  گروه معروف و تو فقط ی  درص
میومد واســه اقای پارک خیلی گرون تموم می شــد و ممکن بود حتی کنســرت 
شکر  سهای جدیدو درواقع اقای پارک هم وایه ت شه بماطر نبود لبا سل ب هم کن

 فردا شب مارو دعوت کرده به رستوران
ـا   ـ ـ ـ ـ از خوشحال جیب بلند باالیی کشیدم و رویا رو به اغوش کشیدم،خدای

 شکرت که کمکم کردی همش بماطر کم  و خواسته ی تو بود 
 از اغوش رویا بیرون اومدم که شیوون با شوق خاص خودش گفت:

 اخ جــــــــــــــون فردا شب قراره غذای مفتی و گرون بموریم
 دم و شیوون داشت به چی فکرد می کردمن به چی داشتم فکر می کر

 
 +کی گفته تو هم میای؟ 

 شیوون با چهره ای مظلوم گفت:
 _حاال واسه من ی  نفر جا نیست
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+حاال بعدا تصمیم میگرم باید ببینم پسره خوبی هستی یا نه،االن هم بهتره که 
 بریم

سی منو   ضی ها با تاک سو رفتن  و بع شین خانم  ضی از بچه ها که با ما ویا ربع
 هم که با ماشین رویا رفتیم و شیوون هم خودش رو انداخت تو ماشین ما.

 وقتی که رسیدیم ،صدای موزی  همه جا رو پر کرده بود
همه با شــوق  وارد شــدن ولی من هنوز مزل منگب جلوی در ایســتاده بودم که 
صدای  شد  سنگینش زد به کمرم که باعث  ست  شیوون عوضی دوباره با اون د

  بره که البته اصب تو صدای باالی موزی  به چشم نمیومد.آخم باال
 با غضب نگاهش کردم که بیمیال دستش رو بین موهام برد و گفت :

 _بیا بریم تو وز وزی
 و خودش با قدم های سریع وارد شد

 ای خدا این پسر هیچوقت ادم نمیشه
شتم غر می زدم ک شم یا خودمو و همینطور دا شیوون رو می ک ه وارد اخرش یا 

 شدم
اووووه اینجا رو نـــــــــــــــــــگاه ،جمع همه جمع بود فقط وز وزیشون 
شورت  های  کم بود که منم اومدم ،دختره ها یا با دامن های کوتاه بودن و یا با 

 کوتاه که من حتی جرعت نمی کنم جلوی بابام بپوشم.
شلوار لی پاش بود فقط من بودم فکر کنم،حتی صی که  شم م یه رو یا ه تنها 

 پیراهن گلبهی تا زیر زانو پوشیده بود
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ــنه بلند به  ــای پاش ــه با کفش ــلوار لیم نگاهم به کتونیام افتادم ،همیش بعد از ش
مشــکل برخورد میکنم من نمی دونم چجوری با این کفش های پاشــنه بلند 

 نمیوفتن زمین.
شــون ک و تموم این مدت که داشــتم فکر میکردم  شــیوون دســتم و گرفته بود و

 کشون داشت به سمت میزی که خانوم سو رزرف کرده بود ،می برد
 _الـــــــــــــــــو جکسون جواب بده!!چته!!چرا حرف نمی زنی

ــــــــــــــــــ خودم به شیوون،اخ خدا دماغ خوش فرم و  که.....زااااارت
 نازنینم ،اگه یه دونه از ک  و مکام  کم شده باشه می کشمش.

 شت و نگاهم کرد و گفت:شیوون برگ
 _خوبی؟!!چیزیت نشد؟؟!

 +تو نمی دونی نباید ی  هویی بزنی رو ترمز هااان
 و تو چشماش زل زدم.

 +منتظــــــرم،اوی شیوون  
 پسره منگل همینطوری داشت نگاهم می کرد  

 دستم رو جلو بردم جلو صورتش تکون دادم.
 +شیوون،الو!

 _بهار چشمات چقد قشنگن
 فکر کنم فضای اینجا خیلی اثر گذاشته یا جد سادات

 
 تو چشمام زل زده بود و چشم بر نمی داشت.
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شیطون و دندون نمایی  شده بودم که یه لبمند  شماش  منم ناخوداگاه  محو چ
 زد و به عقب هولم داد و در همون حال گفت:

 _اه اه اه حالم بهم خورد کم مونده بود بیای منم ب*و*س کنی
شتم نگاهش سره روانی ،خوبه خودش یه ربع زل زده بود  با بهت دا می کردم.پ

 به من...
_ببین جکسون اگه از من خوشت میاد باید بهت بگم که من اصــــــــــــب 
از دخترایی مزل تو خوشـم نمیاد اصـب اون ک  و مکات بسـی روی ممم می 

 باشد
 و با بدجنسی تمام زل زد به چشمام.
شمام حلقه  ش  تو چ شاید چون که زدنا خوداگاه ا صی ، بدون هیچ دلیل خا

به رخم  جال*ب*م رو  ندان  نه چ که چهره ی  ظار این گه از شــیوون انت دی
 بکشه،نداشتم.

بغضم هر لحظه سنگین تر و سنگین تر میـشد و صدای باالی موزی  اعصابم 
 رو متشنج می کرد.

ـار ،چی شد بهار!؟حالت خوبه؟باور کن به جون بهار که واسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  _به
 عزیزی شوخی کردمـ. تو حرفای منه دیوونه رو نگو که باور کردی!بهارر!!!!

می دونستم که فقط یه شوخی بود اما نمی دونم چرا دلم گرفت،تمام تبشم رو 
به کار بردم که صدام نلرزه و با لبمندی که تابلو بود مصنوعی هستش به شیوون 

 گفتم:
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ــــــــــــــــلی خود راضی هستی!جهت  اطبع می گم که خیالت +خی
 تمت تمت بشه پسره مورده عبقم نیستی

 مزله بچه ها زبون درازی کردم و رفتم سمت میز
 کنار رویا نشستم و با صدای بلندی گفتم:

 +امشب هرچی دوست دارید سفارش بدین به حساب من
 که خانم سو گفت:

ن داز کنی چو_نه عزیزم.تو االن پول الزم هستی و بهتره که پول هات رو پس ان
 ممارج زندگی تو اینجا زیاده

لبمند روی ل*ب*ا*م نقش بست ،درسته که خانم سو شمصیت پیچیده و به 
 نوعی مضح  داره اما از اینکه فکر همه جا رو کرده بود خوشم اومد

 بعد روبه افراد شرکت کرد و گفت:
 +راحت باشید و از هرچی که دلتون خواست سفارش بدین

 کردن به خوشحالی کردن و دست زدنهمه افراد شروع 
شیوون که بهم زل زده بود ،محلی ندادم و با  سیدم به  به بچه ها نگاه کردم که ر
صیدن نگاه  سط می ر*ق* شتن و بی توجهی نگاه ازش گرفتم و به افرادی که دا

 کردم
 

 خانوم سو برای همه شامپاین سفارش داد به همراه مملفاتش.
خانوم سو شمصا مقداری واسم توی لیوان ریمت وقتی که شامپاین رو اوردن 

 و لیوان رو به سمتم گرفت
 با تعجب بهش نگاه کردم و به خودم اشاره مردم و گفتم:
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 +من بمورم؟؟
 _خب معلومه ،این مهمونی به افتماره توعه و میموای خودت چیزی ننوشی؟!

ــامپاین رو ازش گرفتم و به عنوا ــتم رو با تردید جلو بردم و جام ش ــدس کر ن تش
 کمی سرم رو خم کردم.

 نگاهی به همه افراد شرکت کردم که نگاه همشون به من بود
 کنجکاو پرسیدم:

 +چرا دارین من رو نگاه می کنید؟؟
 که شیوون به سرعت گفت:

 _منتظریم بنوشی دیگه
سته بود انداختم که رویا با لبمند اطمینان  ش با تردید نگاهی به رویا که کنارم ن

 رو بست.بمشی چمشهاش 
ــتر اون مایع لیمویی  ــف بیش لیوان رو تا نزدی  لبهام اوردم و تو یه حرکت نص

 رنگ رو نوشیدم
ــت ،جوری که من فکر  ــمام رو جمع کردم،جالب بود!تلمی زیادی نداش چش
میکردم  االن از تلمی بیش از حدش رو زمین باید سینه خیز برم)منم ربطشونو 

 بهم نمیدونم حاال شما ربطش بدین(
 ان رو گذاشتم که همه برام دست زدن و بهم باز هم تبری  گفتن...لیو

شدن  ستم رو گرفت و منو مجبور به بلند  شد، د صندلی اش بلند  رویا از روی 
 کرد و در همون حال گفت:

 _پاشو بریم بر*ق*صیم چیه مزل پیرزن ها نشستی
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شه این حرف رو می زد.چقد سیا همی سیا افتادم تو عرو گاه یاد مل ر دلم ناخودآ
براش تنگ شـــده بود ،از به یاد اوری خاطراتم لبمندی به روی لبهام اومد و 

 درخواست رویا رو قبول کردم و با رویا به سمت جمعیت رفتیم
 

ــدای کر کننده  ــامپاین و ص ــی از خوردن ش ــردردی که ناش ــته وس با بدنی خس
موزی  توی دیســکو بود با بی حوصــلگی لباس هام رو عوض کرد و خودم رو 

 رو  تمتم ولو کردم و به سه سوت  نکشیده خوابم برد،
 

 _بهار،بهـــــــار پاشو دیگه،اه خنگول تنبل بجنب
 با صدای خسته و خواب الودی گفتم:

 +هــــــــــومم چیه رویا بزار بموابم خستمه
 منتظرمونه باید بریم رستوران:_لنگه ظهره بیدار شو دیگه خانوم سو ساعت

 دم که امشب مارو به رستوران دعوت کردهیاد اقای پارک افتا
یا  با بهت و ســردردگمی از رو پایین و  یدم  ها از  رو تمت پر مزل جن دیده 

 پرسیدم:
 +ساعـــت چنـــــــــــــده؟؟؟

 _سه بعد از ظهره
 با صدای جیب جیغویی گفتم

+چـــــــــــــــــــــــی؟؟!!!تو االن باید من رو بیدار کنی؟اصب من چرا 
 االن خواب بودم؟تا 

 _منم تازه بیدار شدم بهار،من اول برم دوش بگیرم یا تو میری؟؟
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 +تو برو ماشاالله سه ساعت حمومت طول میکشه
 لبمندی زد و موخام رو بهم ریمت و وارد حموم شد

 
 بود که داشتیم از خونه خارج می شدیم که رویا گفت:۱۷:۳۰ساعت

یه ما می خوای  قت داری هار هنوز خیلی و لب  _ب یه رژ  کم ارایش کنی؟
 کوچولو؟؟

ـا این باره هزارمه که داری میگی ،نمی خوام دیگه من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ +واااے روی
 همینجوری ،با این تیپ راحت ترم

 _اوفـــــــــــــــــ باشه بابا تو از منم لجبازتری
 +زود باش بریم که دیر شد

 ماده بود رفتیسوار ماشین رویا شدیم و به سمت ادرسی که خانوم سو فرست
 

 به رستوران که رسیدیم از تعجب دهنم باز موند!
 یه رستوران بسیار لوکس تو یکی از بهترین نقا  شهر س ول!

 با تعجب گفتم:
 رویا،چرا کسی تو این رستوران نیست؟!—

 نکنه ببیی سرمون بیارن؟!
 نه بابا خنگه!—

 حتما کل اینجارو رزرو کردن!
 وااااای واقعا؟!—
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 بابا!اره —
 هیچ میدونی با یه اهنگ یا با یه کنسرت چقدر پول میگیرن!!؟

 نـــه چقدر؟!—
 منم نمی دونم ولی فکر کنم خیلی زیاده!—

 باچهره ای پوکر نگاش کردم وگفتم:
 آها!—

 مرسی ازاطبعات عمومی باالت!
سو رو  از دور  شین خانم  ستوران حدودپنج دقیقه منتظر موندیم که ما جلوی ر

 دیدیم.
 نزدی  که  شد با دیدن کسی که کنارش نشسته بود چشمام چهارتا شد!!!

 رویا!—
 شیوون چرا اومده!!؟

بهار جان!هیچوقت نمی شه که شیوون اسم دعوت و غذای رایگان رو بشنوه —
 و به هر طریق ممکن خودشو به اونجا نرسونه...

 آها،مشمصه!—
 ؟!ت:هی جکسون،چه خبرشیوون با لبمند از ماشین پیاده شد و و بالبمند گف

 رو کرد به رویا و گفت :خوشگل شدی...
 خانم سو از ماشین پیاده شدو گفت :

 زود باشید بریم که اقای پارک منتظرن...—
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با هم وارد رستوران شدیم که یه مرد حدوداچهل ساله تنها روی صندلی نشسته  
 و به ساعتش نگاه میکنه.

 بهش نزدی  شدیم و سبم کردیم. 
 ون دست دادو تعارف کرد به نشستن ..باهام

 با احترام از خانم سو پرسید:
این طراح با اســتعداد کیه ؟؟؟خانم ســو به من اشــاره کردو گفت :ایشــون —

 خانم بهار مهرپور هستن....
 
که از ایران به دلیل استعدادباال بورسیه شدن به دانشکده هنری س ول ودر حال  

 مشغول هستند.tso  ehtoر حاضر هم به تحصیل و هم به کار د
 لبمندی زدم و تعظیم کوتاهی به رسم ادب کردم و گفتم:خوشبمتم

 شیوون مزل بچه کوچولوها دست هاش رو به هم مالید و گفت:
 _پس ِکے قراره شام بموریم؟

 وای این پسر امشی ابرومون رو می بره
 اقای پارک نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

 ها میان اونوقت میتونیم شروع کنیم. _تا چند دقیقه دیگه پسر
 با چشمای درشت شدهاز تعجب گفتم:

 +مگه قراره که ا ن هاهم بیان؟
ــتن طراح با  ــت داش ــتن.خیلی درس ــما هس ــتاق دیدار ش _معلومه!خیلی مش

 استعدادشون رو از نزدی  ببینن و باهاش مبقاتی داشته باشن
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 باخجالت لبمندی زدم و تشکری کردم.
تو یکوت گذرونده شد که باالخره اون پسرها با چهره هایی پر از چند دقیقه ای 

 غرور وارد شدن.
 همه اشون کبه و ماس  گذاشته بودن که مزب شناخته نشن

به احترامشــون از رو صــندلی پا شــدیم و ســبم دادیم.به ســردی اما با احترام 
 جواب سبممون رو دادم

ـهه اگه می دونستم واسه هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چین ادمایی قرار بود لباس اه
 طراحی کنم،عمرا اگ همچین کاری رو انجام می دادم.

روی صــندلی ها نشــســتیم.نگاهی به رویا انداختم که به راحتی انواع و اقســام 
 فحشهای ایرانی در رنگ بندی های ممتلف رو می تونستم بمونم.

لبمندی رو ل*ب*م اومد که صـــدای یکی از پســر ها توجهم رو به خودش 
ست  صدا که دیدم ،با توجه به اطبعاتی که من بد سمت  شتم  جلب کرد برگ

 اورده بودم ،میونگ سو با اعتماد به نفس و چهره ای نمکین از رویا پرسید؛
ستعداد  سته؟؟از ظاهرتون به ا ستید،در ستعداد ه شما همون طراح با ا _پس 

 درونیتون ِپی برد
 ه رخ همه کشیدو بعدش هم لبمنده بانمکی زد که چال گونش رو ب

 
ــرش رو پایین انداخت و لبمند خجولی زد ــو نگاه رویا س ،دوباره به میونگ س

 کرد و گفت:
 ممنون،نظرلطفتونه،اما من طرح هارو نکشیدم...—

 هستم نه طراح! tso  ehtمن درواقع گریمور 
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 سونگ گیو در ادامه حرف رویا گفت:
نشــســته رو به ی  موجود اگه ازتون بمواییم اون خانوم وزوزی که کنارتون —

 قابل تحمل تر تبدیل کنید،می تونید؟!
 و بعداز این حرف با بقیه اعضا شروع کردن به خندیدن.

 سونگ گیو دوباره گفت:
خانوم — به  که تو طراحی  که قراره،فقط افراد مهمی رو  من فکرمی کردم 

ــوراتم غلط از آب  ــن،ولی انگار که تص ــب دعوت بش مهرپور کم  کردن امش
 د!دراوم

درحالی که دست به سینه شد و تکیه اش رو به صندلی داد نگاه تحقیر آمزیش 
باال  تای ابروش رو  نداخت،ی   که حتی ســنگ روهم آب می کرد بهم ا رو 

 انداخت وبااون پوزخند که ازاول رول*ب*ش بود گفت:
 خوب...شما؟!—

ند  ندلی بل باحرص ازروی صــ که حرف بزنم، بت من بود  گه نو حاال دی
م رو باضــرب روی میز کبوندم که باعث شــد صــدای بلندی ایجاد شــدم،کیف

 کنه،میز رو دور زدم و به سمت سونگ گیو رفتم.
ــت دیگه ام رو  ــتم و دس ــتم رو،روی میز گزاش ــیدم،یک  دس به جلوش که رس
پشت صندلی اش،خم شدم و صورتم و مماس با صورتش قرار دادم،باجدیتی 

لحن و صورت جدیم رو ندیده بودم با که ازم بعید بود و خودمم هیچ وقت این 
 تن صدایی تقریبا  بلند گفتم:

 خانوم مهرپور هستم!—
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 خوش حالم که از طرح های من خوشتون اومده...
 بعداز گفتن جمله ام پوزخندی نشست گوشه ل*ب*م...

جاخوردگی رو از توی حرکاتش می  ماش و  جب رو ازتو چشــ به راحتی تع
 تونستم بمونم.
شم غره ای بهش رفتم و رومو ازش برگردوندم  دهن باز کرد تا حرفی بزنه،که چ

 و به سمت درب خروجی رفتم، صدای بلند رویا رو از پشت سر شنیدم:
 بهــار صبر کن—

 ایستادم و برگشتم و بخ رویا نگاه کردم و گفتم:
 رویا لطفا بزار برم،فقط نمی خوام کارم روازدست بدم.—

هایی رو می زنم که بعدا حســرتش رو می  مطمعنام که اگر اینجا بمونم،حرف
 خورم...

 
 

 بدون این که نیم نگاهی به بقیه افراد حاضر بی اندازم ازرستوران خارج شدم...
 چندتا کوچه رو گذروندم که تازه فهمیدم عجب غــلطی کردم!

 من که اصب این اطراف رو بــلد نیستم!
 آره،درسته جو زده شدم و زیاده روی کردم...

ور داشتم راه می رفتم و ابراز پشیمونی می کردم،که دست کسی رو روی همینط
شونه ام احساس کردم،پشت سرش صدای نفس های پی در پی و عمیق که به 

 نظر می رسید به دلیل دویدن بود...
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فکرکنم همون پسره بیشعور بود که مسمره ام کرده بود و حاال ام مزل این فیلما 
شتا بچه  اومده ازم عذر خواهی کنه و شیم و  هفت،ه شق هم می بعد هم ما عا

 میاریم...
 یـــا)هی( بهار....—

 چرااومدی بیرون اخه؟!
ــرت رو مزل بزانداختی  ــی که س ــناس اه،اخه دیوونه مگه تواین اطراف رو می ش

 پایین و همینجوری واسه خودت راه می ری؟!
 برگشتم و پوکر به شیوون که روبه روم ایستاده بود،نگاه کردم...

 ای خـــدا،آخه من خنگ پیش خودم چه فکری کرده بودم؟!
شم هام رو تو حدقه چرخوندم و  شونه ام پس زدم،چ شیوون رو از روی  ست  د

 با لحنی سرشار از کبفگی گفتم:
 خیلی زود تصمیم گرفتم،اصب حواسم نبود که این اطراف رو بلد نیستم...—

 اخم شیرینی کرد و سرزنش وار گفت:
 ی وااای(بماطر توغذای خوشمزه ام رو ازدست دادم...آی گـــو )ا—

غذای گرون  که می شـــه  جایی  تا  جا بتونم  تا این غذا نمورده بودم  ی  روز 
 بمورم...

 دست به سینه شد و درحالی که به ی  نقطه نامعلوم خیره شده بود گفت:
 اه،اه،اه بماطر توهمه برنامه هام بهم ریمت...—

 یــــــلی پرروعه...واااای خدا این پسر دیگه خ
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ــت رو  ــت گرفته،فرص ــت و درحال ژس ــش نیس اخم کردم و چون دیدم حواس
 غنیمت دونستم و باتمام زورم زدم پشت گردنش...

 باتن صدایی که ناخواسته،بماطر عصبانیت این چند ساعت داد زدم:
 اصب کی ازت خواست که دنبالم بیایی؟!—
ــف،حیف پسره جذاب و مهربونی مزل من — ـــ ـــ که به حرف وجدانش حیـ

ضافی  شت و وزوزویی مزل تو،حاال هم حرف ا گوش داد و اومد دنبال دختر ز
 نزن و بریم دوکبوکی بموریم که دارم از گرسنگی غش می کنم!

 
 صورتم و جمع کردم،دستم رو گزاشتم رو شکمم و ناله وار گفتم:

 وااای آره،منم خیلی گرسنمه،آخه چرا جو گیر شدم....—
 عادت همیشگیش موهام و بهم ریمت و گفت:شیوون طبق 

 حاال اشکالی نداره جکسون،بیابریم،اصب کار خوبی کردی...—
 معده و روده های مابااین غذاهای گرون سازگاری ندارن!

 می خوریم بد عادت می شن!
 بعداز گفتن این حرف،دستم رو گرفت و کشید و من رو مجبور به حرکت کرد.

ــتم رو ول نکرد و کل بعداز چنددقیقه پیاده رو ــیوون ی  لحظه هم دس ی که ش
سیدیم که غذای خیابونی می  شوند به فردی ر راه رو من رو دنبال خودش می ک

 فروخت...
ستیم،نگاهی به اطراف   ش صندلی هایی که کنار چرخش بود ن شیوون روی  با

 کردم، 
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میشـــه گفت که اینجا مزل چرخی های باقالی فروش تو ایران بود،ولی بجای 
شه،تعدادی چوب  بزرگ بود که به ای سطش باقالی با ن که تواون ظرف بزرگ و

 انتهای اون دوکبوکی چسبیده بود...
 شیوون دوتا از اون چوب هارو برداشت و یکیش رو به من داد و گفت:

 داِغ داغ بایدخورده بشن،پس منتظر سردشدنشون نباش...—
ی  گازنصفش رو  و بعداز این حرف،خودش دوکبوکی رو گزاشت دهنش و تو

 خورد!
 باتعجب و چشم هایی درشت شده نگاهش می کردم!

خل  تاهوا دا باز گرده بود  یاد دهنش رو  خاطر داغی ز به  که داغ بود و  بااین 
 دهنش بره،بازهم گازهای کوچی  میزد و ازش می خورد!!!

خت رومیز،یکی  کل دوکبوکی رو خورد و جوبش رو ادا قه، ی  دقی درعرض 
شت و  سه دیگه بردا شت و هر  سه تا بردا اون روهم مزل قبلی خورد،این دفعه 

 تاش روباهم تو دهنش گزاشت!!
 

 داشت ازداغی زیاد دوکبوکی می سوخت!
ــم هایی  ــت و من هم درتمام این مدت باچش ــت از خوردن برنمی داش اما دس

 درشت شده از بهن و تعجب نگاهش می کردم!
 با دهن پر گفت: وقتی فهمید دارم نگاهش می کنم برگشت سمتم و

 توهنوز نموردی؟!—
 ســرد شد دیگه مزه نمی ده!!
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ــرجاش و یکی دیگه جلوم گرفت و  ــت س ــتم گرفت و گزاش دوکبوکی رو از دس
 گفت:

 زوداینو بمور تامزل قبلی سرد نشده...—
ـدا  ـ ـ چوب دوکبوکی روباتردید ازش گرفتم و گاز بزرگی بهش زدم،وااااای خ

 خیــلی داغ بود!
کردم تا خن  بشه که شیوون چوب دوکبوکی روازم گرفت و همش  دهنم روباز

 رو کرد تودهنم و بالبمند گفت؛
 همش رو باهم بمور خوش مزه تر میشه...—

دهنم پرپر شده بود،به زور ی  گاز دیگه زدم و شروع کردم به جویدن ومزه مزه 
 کردنش،وااقعا خوشمزه بود!

 خوردن،یکی دیگه برداشتم و خوردم...این بار با ولع بیشتری شروع کردم به 
خواســتم مزل شــیوون ســه تاش رو باهم بزارم تو دهنم که شــیوون مانعم شــد 

 وگفت:
 دیوونه شدی؟!—

 میموای ب  شبه این تکنی  بزرگ و سمت رو یادبگیری؟!
 نیاز به آمــوزش داره...

 دست به سینه شد و باغرور گفت:
 آموزش بدم...منم حاضرم که تجربه های خودم رو بهت —

 انگشت اشاره اش رو جلوی صورتم گرفت،ابروهاش روانداخت باال وگفت:
 درضمن،تواول باید دوتایی بموری،نه سه تایی!—
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شت آموزش دوکبوکی  شیوون مزب به قول خودش دا شت و  حدود ی  ربع گذ
 خوردن رو بهم یادمی داد!

ی  بو به قول خودس تکن که  بافتن  عداز کلی چرت و پرت بهم  تب ـــه  ا د،س
 دوکبوکی گرفت جلوم و گفت:

 بمور ببینم چیکار می کنی!—
نگاهی به قطر ســـه تا دوکبوکی کردم و ابعاد دهن خودم رو باهاش مقایســـه 
ـنگ،توکه نمی  ـ ـ ـ کردم،عجب اشتباهی کردم، آخه یکی نیست به من بگه خ

 تونی واسه پی بلوف میایی؟!
 

 گفتم:نگاه مظلومی به شیوون انداختم و با مظلومیت 
شیوون جان،حاال که فکر می کنم خوردن — تادوکبوکی باهم فقط ۳می دونی 

 تمصص اش توی تو هست.
دوتا از دوکبوکی هایی که دستم بود رو دادم به شیوون و خودم هم بالذت شروع 

 کردم به خوردن دوکبوکی تند و خوشمزه ام...
ساب کرد)ازش دوکبوکی شیوون به رسم ادب پول رو ح.بعداز خوردن حدودا   

 (?بعیـــــــد بود
 یه تاکسی گرفت و آدرس خونه رو به راننده داد.

شین  ساب کرد و همراه من از ما سی رو ح سیدیم به خونه رویاپول تاک وقتی ر
 پیاده شد...
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شده بود نگاهش کردم که خودش  سوال  شبیه عبمت  با تعجب و چهره ای که 
 منظورم رو فهمید و گفت:

شام خوردن که من رو خوب تا زمانی که — شت می مونم دیگه،از  رویا بیاد پی
 انداختی حاال تلبکارم هستی؟!

 آی گـــو )ای وای( واقعا که پررویی!
 نگران نباش کسی مزل تو پررو نیست!—

 درضمن اگه توخونه تنها باشم منو نمی خورن!
 انگشت اشاره ام و گرفتم جلوش،ابروهامو انداختم باال و گفتم:

ه*و*س نمیکنه سراغ یه دختر موفرفری،وزوزی که صورتش پراز تازه،کسی —
 ک  و مکه بیاد،پس بهتره که بری.

ساختمون حرکت کردم  سمت  بعداز گفتن این حرف روموازش برگردوندم و به 
سمت خودش برگردوند،به  شید و منو به  شت بازم رو گرفت و ک شیوون از پ که 

 چشماش خیره شدم و سوالی نگاهش کردم که گفت:
 اتفاقا برعکس!—

توخیلی هم خوشــگلی،اون ک  وم  های رو صــورتت بزرگ ترین وی گی 
 چهره اته!

سی رو جذب خودش میکنه دقت  شمای ناز و گیرات،که هرک تاحاال به اون چ
 کردی؟!

 تاحاال شده که به لب های خوش فرمت یه برق لب ساده بزنی؟!
وهای فرفری خدا دادیت تا حاال به این فکرکردی که یه مدل خوب و جالب به م

 بدی؟!
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 تو زیبایی بهار،اما نمی دونم چرا زیباییت به چشمت نمیاد!!
 

 باورم نمیشه!
 این شیوون کل شق خودمون بود،که داشت اینجوری جدی صحبت می کرد؟!

 چیه؟!—
 چراداری اینجوری منو نگاه می کنی؟!

 شیوون،تابه امشب،انقدر جدی ندیده بودمت!—
 حاال هرچی... —

شاره  به ساختمون بود،ا سبز  ضای  ساختمون بود و متعلق به ف صندلی که جلو 
 کرد و گفت:

 من دیگه تو نمیام،می شیینم رو همین صندلی تا رویا بیاد...—
ست و به نقطه  ش صندلی ن سینه روی  ست به  سرتق د و بعد هم مزل بچه های 

 ای نامعلوم خیره شد...
شیوون،حتی اگه رویا تا —   ه هم نیاد،من عمرا بزارم بیایی ساعت دیگ۱۰هی 

 داخب!!
 بدون این که نگاهم کنه گفت:

 ساعت دووم نمیاره!۱۰اوال که رویا جایی که تو نباشی —
 دوما کی لصب خواست بیاد داخل؟!

 سوما هم نداره...
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شونه ای باال انداختم و وارد ساختمون شدم،واردخونه که شدم،لباس هام رو با 
گل گلی قرمز  که عکس خرس عروســکی ی  شــلوار  ـــاد  باس گش یه ل و 

 داشت،عوض کردم...
شیش تا میس کال از رویا  سه پیام   و  شتم که دیدم  شی رو ازتو کیفم بردا گو

 دارم.
هار  که: ب یداد  باز کردم همش همین مفهومم رو م که  هارو  م    یا پ

 کجایی؟!شیوون اومد دنبالت،پیش هم هستید؟!
ــماره رویا رو گرفتم که جواب نداد، ــلوغیه که نمی تونه جواب ش حتما جای ش

 بده!
ستن  ش شروع کردم به  شپزخونه رفتم و  شی رو پرت کردم روی مبل و به آ گو

 ظرف ها که از ظهربماطر کمبود وقت نشسته بودیم...
 وارد اتاقم شدم که به نوعی انفجار نـــور بود!

تاقم  قت تمیز کردن ا قت فقط طراحی کرده بودم و اصــب و ند و رو تواین چ
 نداشتم.

 
ــروع کردم به جمع،کردن  ــاد پلی کردم و ش ــتم و ی  آهنگ ش ــیمو برداش گوش

 ،شروع کردم به جمع کردن لباس،کاغذ و حتی ظرف غذا!اتاقم
ــرعت  ــید تا اتاقم روجمع کنم،از بس کارام رو با س ــه ربعی طول کش حدود س

 انجام داده بودم عرق کرده بودم که از سرووضع ام چیزی نگم بهتره!
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سمت پنجره و بازش از ستم،رفتم  شتم و موهام رو باال ب شوم ی  کش بردا توک
که ببینم شــیوون  یاد،هم این  جا ب حالم  تا هم  کردم وســرم رو بیرون بردم 

 هنوزاونجاست یانه!
که  نه ای زدم و درحالی  ندا ند پیروزم گاه کردم پوزخ که ن خالی  ندلی  به صــ

 صندلی خالی رو مماطب قرار می دادم گفتم:
 پسره پررو! دیدی—

یاد،تو هیچ وقت  یا ب تارو ازاولش بهت گفتم برو،توطاقت نمیاری صــبر کنی 
 دقیقه یه جابنشینی!۱۰نمی تونی 

 بزار فردا بیام شرکت همینو می کوبم توسرت...
خواستم سرم بیارم تو وپنجره رو ببندم که صدای شیوون رو ازاون سمت کوچه 

 شنیدم:
 آفــــرین!—

 داره!بدنت چه انعطافی 
ی رشته ژیمناستی  شرکت نمی کنی؟!  چرا تو تیم مل 

 حتــما می تونی طبی جهانی روهم بگیری!
 با چشمای گشاد شده و دهنی باز نگاهش می کردم!

 ای خــدا اخه این چرا جاش رو عکض کرده بود!
 حــسابی ضایع شده بودم!

پرده اش  بستم وبماطراین که بیشتر ازاین آبروم نره،بدون هیچ حرفی،پنجره رو 
 روهم کشیدم!
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 وای خدا امروز چقدر سوتی دادم!
این از شیوون اونم ازاون پسره انتر سونگ گیو،که باعث شد نتونم غذای گرون 

 بمورم!
 
 

به گوشــی  که  بل ازاین  یا زنگ بزنم،ق به رو باره  تادو مت گوشــیم، رفتم ســ
 برسم،خودش شروع کرد به زنگ خوردن.

بد یا  که رو چاره فرصـــت حرف زدن ســریع جواب دادم  به من بی که  ون این 
 بده،پشت سرم هم گفت:

 واااای بهار کجایی؟!—
 چرا یهو جوش اوردی؟!

 توکه حرف های مردم برات مهم نبود و واست عادی شده بود!
 االن کجایی؟!
 حالت خوبه؟!

 شیوون اومد پیشت؟!
 کیفت روهم که اینجا جــا گزاشتی و رفتی...

 صدای بلند گفتم:پریدم وسط حرفش و با 
 واااای بهار،یه نفس بگیر،حداقل اجازه بده منم حرف بزنم!—
 باشه،باشه.—

ببمشــید،من تا ده دقیقه دیگه می رســم خونه تا باهم حرف بزنیم،منم کلی 
 حرف دارم که بهت بگم!
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 باشه،فعب.—
 فعب.—

تلفن رو قطع کردم و روی تمت انداختم،ذهنم خیلی مشــغول بود،یعنی بعداز 
 تن من چیکار کردن؟!رف

 چی گفتن!؟
 واااای خدا،دارم ازفضولی می میرم...

 رفتم جلو پنجره و نگاهی به شیوون انداختم که سرش تو گوشیش بود.
 احساس عذاب وجدان داشتم،بهش بگم که بیاد باال؟!

 هوا کمی سرد شده بود و حتما االن سردشه!
شــوبی اونجا درســت یاد دیســکو افتادم،اعصــابم خورد شــد،پســره پررو چه آ

کرد،حاال اگر بگم بیا باال،معلوم نیســـت که چه وصــله هایی می خواد بهم 
 بچسبونه!

 حتما پیش خودش فکرمیکنه عاشق چشم و ابروش شدم!
دوباره روی مبل نشــســتم و اســترس وار پاهام رو تکون دادم،قبل از زنگ رویا 

مام یم،استرس بدی تبرام مهم نبود،اما زمانی که رویا گفت باید باهم حرف بزن
 وجودم رو دربر گرفت!

باالخره باهر بدبمتی بود،ده دقیقه گذشــت و رویا همراه شــیوون اومد  که به 
 شیوون نگاهی کردم و با حرص گفتم:

 اینو دیگه واسه چی آوردی؟!—
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مایی زد و برام دســـت تکون  ندون ن ند د که لبم نداختم  به شــیوون ا گاهی  ن

 رو به رویا گفتم:داد،چشم غره ای بهش رفتمو 
 نگفتی؟!اینو واسه چی آوردی؟!ا

 این چـرا جلو ساختمون بود؟!-
 دلم واسش سوخت

روی مبل نشــســتم و باهول گفتم:بیا،بیا بگو بعد از رفتن من چی اه ول کن بابا.
 شد!!

رها با ذوق و شوق سریع پیشم نشست و بی توجه به شیوون شروع کرد با وجد 
 به تعریف کردن موضوع

سطل آب یخ  وای- سایی که روش  سونگ گــــیو مزل ک بهار بعد از رفتن تو 
شده بود. شن  سونگ گیو ریمته با شون بهتر از  بقیه بچه های اینفینیت هم حال

 نبود.
 پریدم وسط حرفش و گفتم:

 خوب،خوب!!
 اه وسط حرفم نپر بذار بگم دیگه-

 کف دستام رو صورتش گرفتم و گفتم:
 باشه نزن منو

شتم - شام خب دا سه همین  شن،وا ستن بی اهمیت با میگفتم،بعد مزب خوا
 وااای بهـــار  چه شامی بوداوردن و خوردیم.

 کوفتتون بشه!! خوب بعدش؟؟
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ــماره تورو - ــونگ گیو ازم ش ــتیم خدافظی کنیم س وااای بهار موقعی که خواس
 خواست

 چـــــے؟!واسه چـــے؟!
 خب خنگه میمواد ازت معذرت خواهی کنه دیگه-
 یه خواننده بیاد از من معذرت خواهی کنه؟!و بابا.بر
قدر ســونگ گیو رو دعوا کرد.- یا چ یدونی وقتی رفتی هو هی میگفت دل نم

 بیچاره رو شکستی،به تو چه که اون زشته
 

 واقعا؟-
 +اره بابا،هیچی دیگه شمارتو به سونگ گیو دادم،قرار شد فردا بهت زنگ بزنه

 شد:صدای داد شیوون مانع حرف رویا 
اخه دختره خنگ تو کبس گذاشــتن بلد نیســتی؟چرا مزل ادمای هول زود -

 شمارشو دادی به اون؟؟
 تگاهی به من کرد و گفت:

 بهار اگه زنگ زدگوشیتو بده من بهش فحش بدم تا دیگه زنگ نزنه بهت-
 و بعد در حالی که چشمهاش رو ریز کرد ،مزل پلیسها گفت:

 اس خوبی بهش ندارممن به این ادم مشکوکم ،اصب احس-
تو ی  لحظه حالت چهره و لحنش عوض شــد و در حالی که انگشــت اشــاره 

 اش رو به سمتم تکون میداد گفت:
 نبینم  نزدی  اش بشی یا بهش فکر کنیاا!-
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 +اه برو بابا اصب به تو چه؟؟!فضول
 _بهار من بماطر خودت میگم

دســتش رو دور بعد از گفتن این حرف پاشــد و کنار رویا روی مبل نشــســت،
گردن رویا انداخت،پای چپش رو روی پای راستش گذاشت و چشمکی به من 

 زد...
شته دیگه،با حرص بلند  سمون ارامش نزا صب وا شه،ا سر ادم نمی اے خدا این پ

 شدم و یقه لباسشو گرفتم و مجبورش کردم بلند بشع
 گرونـــــــــــــــهوااااے ول کن بهار یقه لباسمو،االن پاره میشه -

 تا وسط خونه بردمش و بعد یقه اش رو ول کردم و با حرص گفتم:
+شــیووووووون امروز خیلی اذیتم کردی،اگه نیم ســاعت بیشــتز جلو چشــمم 

 باشی یا خودمو می کشم یا تورو...
 دستش رو گذاشت زیره چونش و به نقطه ای خیره شد و گفت:

میرم خیلی از دخترهای شــهر از فراق خودت رو بکشــی بهتره،چون اگه من ب-
 من خودکشی میکنن

 بعد چشماش رو اندازه توپ بیس بال کرد و گفت:
ـــه؟پس بهتره خودتو - عه وارد میش جام به  چه اســیبی  قت می دونی  اونو

 بکشی،واسه کسی هم اهمیتی نداره
 

 پاهام رو کوبیدم زمین چشمام رو بستم و جیب زدمـــــــــــــ:
 ــــــــــوون برو بیرون+شیــــــــــــ

 _باشه باشه



wWw.Roman4u.iR  108 

 

 صدای رویا رو عز پشت سرم شنیدم که غر زد:
 _شیوون برو بیرون دیگه، چرا همش عشق منو اذیت می کنی!

 +باشه بابا رفتم،اقا من تسلیم
 بعد از رفتن شیوون موهای اشوفته ام رو توی دستم گرفتم و گفتم:

 +اخرش شیوون من و مزل خودش روانی می کنه
کار می _ نگ گیو چی با ســـو حاال ک رفتش، این از این، با  با دیوونس 

 کنی؟عذرخواهیش رو قبول می کنی؟
 +نمی دونم واال،فعب که سرم خیلی درد می کنه

 در حالی که به سمت اتاقم می رفتم به رویا شب بمیر گفتم و وارد اتاقم شدم
شتم و  شونه رو بردا ستم، ش صندلی رو به روی اینه ن ه نگاهی ببی حال روی 

موهای فرم انداختم،نگاهی به چهره ام توی اینه انداختم،به حرف شــیوون فکر 
 کردم،راست می گفت من چشمای زیبایی دارم

یدم،بزرگترین  یاد چهره ام و موعای فرم کشــ کای ز ک  و م به روی  دســتی 
 مشکبتم همینا بودن

م زده تمام حرفهایی که مردم بماطر ک  و م  هام و طرز لباس پوشــیدن به
 بودن رو یادم اومد...

درسته که من برای لباس پوشیدن و ارایش کردن وسواس به خرج نمی دادم،اما 
 نباید هم کسی بماطرشون من رو مورده تمسمر قرار بده.

 هیچوقت  ناراحت نشدم بابت تمسمر کردن دیگران.
 اما چـــــرا!؟
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 کوره در رفتم؟چرا وقتی سونگ گیو ضعف هام رو به رخم کشید انقدر از 
با فکری مشــفول روی تمت دراز کشــیدم و اجازه دادم که خوابی عمیق من رو 

 از دغدغه های فکریم ازادم بکنه
 

 صبح با نوری که به چشمم خورد از خواب بیدار شدم
 رو نشون می داد ۱۰نگاهی به ساعت کردم،عدد
 کش و غوسی به بدنم دادم.

 نگرانی دانشکده و شرکت نداشتمامروز تعطیل بود پس،پس دلیلی واسه 
 از اتاق بیرون اومدم که رویا رو در حال مسواک زدن دیدم

 با صدایی که بر اثر خواب دو رگه شده بود به رویا گفتم:
 +تو یاد نگرفتی تو دستشویی مسواک بزنی؟

رویا خواســت جواب بده که گوشــیم شــروع به زنگ خوردن کرد،با چشــمای 
یا نگاه کردم،رویا هم با چشمای درشت شده و اون گشاد شده بی حرکتی به رو

نه ای  ح ـــ بود ص کرده  پر  کف دورش رو  لی  ک که  نش  ه تو د ـــواک  مس
 بســـــــــــــــیار هنری خلق کردع بود

 با صدای دوباره گوشی به خودمون اومدیم،با دو به سمت گوشی شیرجه رفتیم.
 گوشیو گرفتم دستم و تماس رو اتصال کردم:

 لو(+ُیب*و*ِسیو)ا
 +شما!!؟

 +آه،بله ،سبم
 +چه کاری؟
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 +کی؟
 +اگه تونستم بهتون اطبع می دم
 +اجباری نیست،اگر تونستم میام

 +خدانگهدارتون
 تلفن رو قطع کردم که صدای رویا گوشهام رو کر کرد':

 _کی بـــــــــــود؟؟؟سونگ گیو بود!مگه نه؟چی گفت؟دعوتت کرد اره؟؟
رویا گوش می دادم که صــدای اس ام اس بدون حرفی فقط به حیب جیب های 

 گوشیم بلند شد.
 رویا با عجله گوشی رو از تو دستم کشید و پیلم رو باز کرد.

 از هیجــــــــــــــان جیب بلند باالیی کشید که یقینا پرده گوشم پاره شد.
 
شم بیرون که با همون کف های تو دهنش   ستش بک ستم گوشی رو از تو د خوا

 ب کشیدن و باال پایین پریدن.شروع کرد به جی
 داد زدم:

 +خب به منم بگو چیه منم باهات جیب بکشم و خوشحالی بکنم
سرم و گوشی رو گرفت روبه روم  ستش رو کبوند زد رو  سواک کف الود  تو د م

 و گفت:
ببین آدرس توی بهترین منطقه ی ســ وله!یه منطقه ی کامب مســکونی،حتما -

 آدرس خونه اش رو فرستاده
 جیب گفتم:با 
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ـی؟؟رویا واقعا راست میگی؟؟وای احساس کردم ادم مهمی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ +چ
 هستــــــــــــــــــم

گوشــی رو از تو دســتش کشــیدم بیرون و یه نگاهی به متن پیام انداختم،که  
ــاعت  ــرف ناهار دعوتم کرده بود،در ۱۴:۰۰س باید اونجا می بودم.حتما به ص

 م شدمعوض اون شامی که از خوردنش محرو
 بود۱۱با دستپاچگی نگاهی به ساعت انداختم که نزدی   

 نگاهی به رویا انداختم و گفتم:
 _اه چندش ،حالمو بهم زدی،گمشو برو دهنتو بشور

که برای حرص دادن من ل*ب*ا*شو غنچه کرد و اورد نزدی  صورتم ،صورتم 
 رو از روی چندشی جمع کردم و دستامو گرفتم جلو صورتم و گفتم:

 ا امروز مسمره بازی رو بیمیال یه قرار مهم دارم+روی
 رهسپار شد  rwرویا مزل اینکه قانع شده باشه به سمت

 با سردرگمس روی تمت نشستم و نگاهی دیگه به پیام سونگ گیر انداختم.
 برم؟نرم؟؟چرا نباید برم؟چون که مسمرت کرده جلوی همه اعضای گروه.

 دیگه. خب االن دعوتم کرده که عذر خراهی کنه
از این فکر که ی  نفر بماطره توهینی که بهم کرده احساس پشیمونی داره،اونم 

 به هر دلیلی ،باعث شد یه لبمندی بزنم.
 

 _بهـــــــــار،بهار
 به رویا که همراه با جیب کشیدن اسمم وارد اتاقم شد نگاهی انداختمـ.

 +ها؟چته؟
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 کنارم نشست و با مظلومیت گفت:
 خوای تنها بری؟!!_بهــــــــار می 

 +نه میموام ایل بمتیاری و شاهسونم با خودم ببرم
 ،بب مب سرت نیارن یه وقت_اه،مرض،بهار

 یه دونه از اون محکماش زدن پسه کلش و گفتم:
به خودم  که بموام  قا چی چیه من خیلی ه*و*س انگیزه  +اخه پلشــتـــــ دقی

ــونگ گیو بیاد بهم بگه:آه تو همون زن ــون کنم؟مزل س  رویا های منی با جذبش
 اون موهای اسکاجیت

 از تصورش شروع کردم به هندل زدن که رویا گفت:
_مرض ،خودتو مسمره کن،بهـــــــار میگم نکنه بمواد تبفی کنه و بندازتت 
زیره مشـــت و لگد بادیگارداش؟؟میگم بزار منم بیام اگه خواســـت همیچین 

 کاری کنه من ازت مواظبت کنم.
ید منو با خه چرا  جه خودش رو خراب  +ا گد و و بگیره زیره مشـــت و ل

 کنه،درضمن مزب تو دقیقا چطوری میموای از من مراقبت کنی؟
ــتور بده من همون لحظه وارد عمل  ــت به بادیگارداش دس _نگا مزب اگه خواس
میشم،چشای خرشگلمو شبیه گربه شرک می کنم و یه چند تا اش  مصلحتیم 

و اشــکام و پاک می کنه و میگه :گریه نکن می ریزم و بعد گیو به ســمتم میاد 
 بماطر گل روی تو می بمشمش،وای چه رویایی

 و بعد دستاش رو زیره چونش گذاشت و تند تند پل  زد.
 با چهره ای به ظاهر متفکر گفتم:
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 +اسم بچه هاتون رو چی بذاریم؟
 _نمی دونم،فکر کنم اقدس خوب باشه ،باید با خود گیو هم مشورت کنم

ست چیزی  ضرر توعم بیا من که قرار نی شو جمع کن خودتو جهنم و  شو،پا +پا
 از جیبم مایه بزارم،اصن شیوونم ور داریم ببریم

 
 +میگم رویا!اصب نظرت چیه که کبس بزارم و نرم؟

_برو گمشــو تو حموم تا خرخره ات و پاره نکردم،دختره خنگ پســره خودش 
 اونوقت تو نمی خوای بری؟شمصا دعوتت کرده تا ازت عذرخواهی کنه،

 به زور من رو از رو تمت بلند کرد و به سمت حمام هل داد
یا رفت حموم ،قبل از اینکه وارد حموم بشـــه  بعد از اینکه از حموم  اومدم رو

 گفتم:
 +رویا زود بیایـــــــــا،نری بازم دو ساعت تو حموم بمونی 

 _برو بابا...
ساعت تو حموم موند،من نمی دونم دقیقا رویا بی توجه به حرف من باز هم دو 

 تو حموم چیکار می کنه که انقدر طول میکشه
صمیم   سب انتماب کنم ،که ت شتم که یه لباس منا شتم بین لباس هام می گ دا

 گرفتم  یه تیشرت و شلوار لی مشکی بپوشم 
 داشتم لباسهام رو عوض می کردم که رو یا با حوله تن پوشش وارد شد .

 ا در نمی زنی؟+رویا!تو چر
 _بیمیال بابا بهار،تر میموای اینارو بپوشی؟

 نگاهی به لباسهام انداختم:
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 +اره خب مگه چشه!
 چیزی نگفت و از اتاق خارج شد ،با بیمیالی شونع هام رو باال انداختم  

صدای بلندی  شتم کع رویا با  شتم تو کیفم میذا سایلی رو که الزم دا شتم و دا
 وارد اتاق شد'

ســی رو که من اتتماب کردم رو میپوشــی و حرف اضــافی هم نمی _این لبا
زنی،یه بار به حرف من گوش بده،اگه حرف بیمودی بزنی یه دونه میموابونم 

 تو دهنتـــا
شاره ام  شت ا ست رویا بود نگاهی انداختم و انگ سی که تو د با دهن باز به لبا

 رو به سمت لباس گرفتن و گفتم:
 +رویا من این رو بپوشم؟!

 
 یه نگاهی به لباس انداخت و گفت:

 _اره خب،خیلی خوشگله
 +رویا این که خیلی بازه!

 جیب زد:
بهـــــــــــــــــــــار،حرف بیمود نزن،لباس و پرت کرد سمتم که رو -

 صورتم و سرم فرو اومد  و رویا با تاکید زیادی گفت:
 من می رم حاضر بشم،وقتی برگشتم همین لباس باید تنت باشه-
 حرص لباس رو از صورتم کشیدن پایین و به جای خالی رویا چشم دوختم. با

 جلوی اینه ایستادم رو لباس رو جلوی خودم گرفتم  و از تو اینه نگاهش کردم
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شونه هاش می خورد و قد لباس  شت و فقط دوتا بتد نازک رو  ستینی ندا هیچ ا
اصــــــــــب به سلیقه هم تا زانو بود،رنگ دخترونه ای داشت )صورتی (که 

 من نمیومد .
با خودم فکر کردم که این لباس رو چجوری بپوشــم که لبمندی رری لبهام 

 نقش بست.هرچی نباشه یه طراح لباسم خودم بلدم که باید چیکار کنم
از توی کمدم یه لباس استین بلند سفید و ساده که فقط روی دور مچش  و یقه 

 اش کار شده بود بیرون اوردم
 همون موقع رویا با صورتی ارایش شده وارد شد

 به محض دیدن من جیب بلندی کشید و گفت:
 _این چیـــــــــــــــــه پوشیدی؟

 +لباس انتمابی توعه دیگه!گفتی بپوش منم پوشیدم
 و لبمند حرص در بیاری زدم

 دستش رو الی موهاش برد و گفت:
 _اصن به درک هرکاری میموای انجام بده

 ،حاضر شدی مادمازل)خانوم(،اگه اجازه میدین دیگه بریم+خب حاال
 _بهـــــــــار،تو که حاضر نیستی،کجا بریم؟

اومد روبه روم ایستاد ،بعد دستم رو گرفت و من رو به اجبار جلوی اینه نشوند 
 و با هول گفت:

 از جات تکون نمور تا من بیام
اســترســش واســم قابل بعد گفتن این حرف با دو از اتاق خارج شــد ،این همه 

 درک نبود



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 
 

 حدود پنج دقیقه بعد،رویا بای  کیف بزرگ وارد شد...
 امروز باید یه تغیر حسابی بکنی— 

 چی؟! چه تغیری؟!—
 ازرو صندلی بلند شدم و درهمون حال به رویا گفتم:

 بروبابا دلت خوشه ها...—
وند و که دوباره رویا دســتش رو گزاشــت رو شــونه هام و من  رو با حرص نشــ

 ازمیون دندون هایی که بهم قفل شده و پراز عصبانیت گفت:
 ازجات تکون نمی خوری بهار!—

یا ســرآرایش کردن و نکردن،لباس چی   بعداز ی  ســـاعت کش مکش با رو
 پوشیدن و... 

که بین این ها هردومون هزاران فحش جدید یاد گرفتیم،قرار شد که برام یه خط 
شه و موهام رو که تا  شم بک ساف تر چ سبی ببنده تا یکم  شونه هام بود دم ا زیر 

 نشون بده...
 

دیگه کامب حاضر بودیم،رویا یه لباس عروسکی ناز پوشیده بود که معرکه اش 
 کرده بود!

 البته لباس و تیپ منم عالی بود...
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ــاعت    ــاعت وااای خدای من س ــمم خورد به س   :ازاتاق اومدیم بیرون که چش
 بود...

ه داشتم باحرص زیاد دستم رو کوبوندم پشت گردن  رویا و با بانهایت زوری ک
 حرص گفتم:

 انقد لفتش دادی که دیر شد!—
 رویا خیلی ریلکس درحالی که کفشش رو می پوشید گفت:

 خانوما باید دیر برسن سرقرار،تا مرده فکر نکنه که خیلی هوله!—
 اها بله استاد...—

و م افتاد کفش مناسب بااین لباس رخواستم منم برم کفش هام رو بپوشم که یاد
 ندارم،رویا صاف ایستاد و گفت:

 نمیموای بیایی مادمازل؟)خانوم(—
 انگشتامو توهم قفل کردم و باخجالت گفتم:

 چیزه...—
 رویا...

شاتو بهم قرض  شه که تو یکی ازاون کف سب این لباس و ندارم،می من کفش منا
 بدی؟!

 ت:بدون هیچ حرفی کفش هاش رو درآورد و گف
 دنبالم بیا...—

وارد اتاقش شـــدم،یکی از درهای کمد دیواری رو باز کرد که با کلی کفش با 
 طرح ها و رنگ های ممتلف دیدم...

 خودت یکی انتماب کن... —
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یاد  به این که هوا ســرده،و منم نمی خوام که ز بدون حرف رفتم جلو،باتوجه 
 گفتم: پاهام معلوم بشه،یه نیم بوت سفید برداشتم و بالبمند

 اینو برمیدارم...—
 هلم داد به سمت بیرون و گفت:

 زودباش که دیرمون شد...—
 
  ۱۴:۵۰ساعت  

ــونگ گیو آدرس  ــه بود و مااالن جلوی خونه ای بودیم که س ــاعت نزدی  س س
 اش رو واسم اس ام اس کرد...

 بادهن باز به خونه ویبیی روبه روم نگاه می کردم...
 بابهت به رویا گفتم:

 می گفتی که خواننده ها زیاد پول در میارنا !! راست—
 آرهههه—
 حاال اینجا به اسم کدومشونه؟!—

 
 _تو به این چیزا چیکار داری اخه،حاال بیا بریم تو بعدا می فهمیم برای کیه

 رویا به جلو رفت و زنگ رو فشار داد
 بعد از حدود چند ثانیه در باز شد

 ار داد  و جلو تر از من وارد شد.رویا در اهنی بزرگ رو به رومون رو فش
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مزل بچه اردک ها که دنبال مادراشــون راه می افتن پشــت ســره رویا شــروع به 
 حرکت کردم

 یه باریکه ی سنگ فرشی بود که چند متر بیشتر نبود  
 در باز شد و هویا برای استقبالمون اومد جلوی در ورودی ایستاد

 اد و سبم کردوقتی رسیدین به هم سری از روی ادب تکون د
 ما هم متقابب سرمون رو خم کردیم و سبمی هم کردیم

 هویا دستش رو دراز کرد و به سمت داخل خونه راهنماییمون کرد
ــه  ــب اونجوری که فکر می کردم مجللی و پر از مجس ــدم اص وارد  خونه که ش

 های گرون قیمت نبود
 همه ی وسایل خونه ردی از سفیدی رو توی خودشون داشتن.

مه جا بماطره رنگ سفیدی که  استفاده شده بود،روشن تر به نظر می رسید  ه
و یه جور نیروی بیشتری رو توی وجودت به همراه می اورد و پرده های سفیدی 
که پرتوهای نور عزشــون عبور می کردن و حرکتهای اروم پرده بماطره نســیمی 

 که می وزید ،ارامش درونی ادم رو بیشتر می کرد
ــت که  اولین کمی جلو ت ــتمون پذیرایی بزرگی قرار داش ــمت راس ر رفتیم که س

قاشــی بزرگی بود از  لب می کرد ن به خودش ج نده رو  که چشــم بین چیزی 
اسمونی که توی شب پر از ستاره بود و ماه زیبایی خودش رو به رخ ستارها می 

 کشید
 به قدری نقاشی زیبایی بود که مزل مسخ شده ها داشتم نگاهش می کرد

ضاد فوق العاده جذابی رو به وجود اورده سی سفیدی پذیرایی ت شی با  اهی نقا
 بود
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 همینطوری محو نقاشی بودم که احساس کردم یه چیزی تو پهلوم فرو رفت.
ــت رویا که توی پهلوم بود انداختم،نگاهم رو باالتر اوردم و به  نگاهی به انگش

 چهره اش خیره شدم که چشم غره محسوسی بهم رفت
اومدم و به بچه ها نگاهی انداختم که  هویا با لبمند دخــــــــــتر  به خودم

 کشی گفت:
 +به نظر می رسه که بیشتر از گیو ما عاشق اسمونو ستاره هایی

 لبمند خجولی زدم و گفتم:
حتی اگه کسی هم عبقه خاصی ب طبیعت نداشته باشه با دیدن این نقاشی -

 واقعا به وجد میاد
 انداختم که همشون ردیـــــــفی ،کنارهم دیگه ایستاده بودبه پسرها نگاهی 

شیطون  که کار  سر بچه های  ست روی لبهام ،یاده پ ش ناخوداگاه یه لبمندی ن
 اشتباهی ازشون سر زده و منظتر تنبیهشون هستن ،افتادم.

 که اینبار رویا از کوره در رفت و به فارسی گفت:
 ؟_وای بهــــــــار چرا انقدر خل میزنی

 +وای خی اخه نگاهشون کن انگار منتظرن ک من برم تنبیهشون کنم
 که دونگ وو پرید وسط حرفهامون و گفت:

 _دقیقا چی دارین میگین بهم دیگه؟؟
 من و رویا همزمان گفتیم هیچی
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سمت مبل   شوه به  شینیم باکمی نازوع سونگ جونگ بالبمندتعارف کرد که بن
ســتیم پســرهاهم هرکدوم روی یکی ازمبب هایی که اشــاره کرده بود رفتیم ونشــ

 نشستن که سونگ گیو به سمت میزی که روش انواع مشروب بود رفت وگفت:
 _میل میفرمائید

 
 خواستم بگم نه ممنون که رویا سریع ترازمن گفت:

 _بله ممنون
 _چی بریزم

 _فرقی نمیکنه
 _بایخ؟

 _بله
 باارنجم زدم به پهلوی رویاوگفتم :

سه  سرت _چی میگی وا شروب روقبول کردی،خیره  سریع م شته  خودت؟!ز
ـااا،همینجوری پیش بری من باید ازت  ـ ـ ـ ـ ـ میمواستی از من محافظت کنی

 محافظت کنم
 _حرف نزن پسرادارن نگامون میکنن

یه نگاهی ب پســراکردم ک دیدم هویاو میونگ ســو ی لحظه هم چشــم ازمون 
 برنمیدارن.....

باهم صــحبت م مانگاه دونگ وو وســونگ جونگ  یکنن وگهگاهی هم ب 
 میکنن.........
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ســونگ ی ولم ک اصــب توباغ نبودوداشــت ســقفو نگاه میکرد...دقیقا نمیدونم 
داشــت به چیه ســقف نگاه میکرد،شــاید  تو ذهنش داشــت محاســبه می کرد 
ــو گروه  ــونگ ی ول بلند قد ترین عض ــه)س ــقف برس چقدر دیگه مونده تا به س

 اینفینیته(
عت باالخره ماروبرای صــرف ناهار به ســمت ســـالن بعدازحدود نیم ســـا

 غذاخوری دعوت کردن ..
ــت که وقتی   ــیش نفرن و ووهیون کجاس ــرا ش ــوال بود که چراپس برام جای  س

  واردسالن غذاخوری شدیم اون رودرحال چیدن میزدیدم
 آخی الهی ازاین بیچاره دارن همش کارمیکشن

 خوردن ازهرنوع غذا روی میزبود!من ورویا کنارهم نشستیم وشروع کردیم به 
 سونگ گیو لبمندی زدوگفت

 _بفرمائیدشروع کنید..... 
 رویانگاهی به ووهینو کردوگفت:شمانمی شینید؟!

 
 لبمندی زدوگفت:

 _ شما شروع کنید،منم بهتون ملحق میشم.
ســونگ گیو تکه ای ماهی برداشـــت و این عبمتی برای شــروع خوردن این 

 غذاهای خوشمزه بود....
شــروع کردیم به خوردن،تکه ای ماهی برداشــتم و تو دهنم گذاشــتم،وای خدا 

 عالیه.
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سوپو تو دهنم بزارم که  شق  ستم اولین قا سوپ برای خودم ریمتم .خوا کمی 
 یدفعه دستم لرزید و باعث شد کل کاسه سوپ ریمته بشه روی لباسم.

دی یب بلنبماطر شوکی که بهم وارد شد و داغ بودن زیاد سوپ باعث شد که ج
 بکشم،از روی صندلی بلند شدم و بی اختیار باال و پایین پریدم و داد میزدم:

 _سوختم،سوختم....)بچه ننه(
رویا و بقیه بلند شدن و با  نگرانی نگاهم میکردن.کسی حرکت نمی کرد و فقط 

 نگاهم میکردن البته حق هم داشتن با اون همه کولی بازی که من در اوردم
هویا به خودش اومد و میز رو دور زد و به من رســید و شــروع  که تو ی  لحظه

کرد با دست به باد زدن من و فوت کردن،اصب نمیدونید که فـــــــــوت نبود 
 طوفان به پا کرده بود با اون فوتهای قوی اش:/

 رویا تو ی  لحظه داد زد:
 _سرویس بهداشتی کجاست؟! باید پاهاش رو آب بزنه

 گفت:سونگ گیو با هول  
 _من راهنماییش میکنم.

ستم رو گرفت و من رو به خارج  سمت من اومد و د بعد از گفتن این حرف به 
شدم  سالن خارج می شتم از  سالن غذاخوری راهنمایی کرد.هنگامی که دا از 

 صدای یکی از پسرها رو شنیدم:
 _زشت که بود،دست و پاچلفتی هم از آب دراومد.)عن عاقا(

 هش تشر میزد رو شنیدم:که صدای هویا رو که ب
 _ساکت.به تو ربطی نداره.)اینه ،بعدا واست عدس پلو درست می کنم(
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صــداش توی ســرم اکو میداد، زشــت که بود،دســت و پاچلفتی هم از آب 
 دراومد.....

 
 من دست و چلفتی نیستم فقط ی  لحظه دستم لرزید...

ای دیگران،اما چرا انقدر دلم گرفت،من که هیچوقت اهمیتی نمی دادم به حرفه
ــتم رو گرفته بود  ــته بود که حتی به گیو که دس االن به اندازه ای روم تاثیر گذاش

 اعتراضی نمی کردم،نطقم کور شده بود
شم سات دخترونه خودم رو دارم،منم ناراحت می  سا ست اخه منم اح ،منم دو

 دارم مزل دخترهای طنازی که وارد یه مجلس میشن بدرخشم،مزل رویا باشم
دیگران به این که حرفهاشــون چقدر می تونه رو ی  نفر اثز منفی داشــته چرا 

باشــن فکر نمی کنن،چرا انقدر بی رحمانه ضــعف هات رو به رخت میکشــن 
 اون هم به بدترین شکل ممکن

سنگینی بیش از حدی روی قل*ب*م  احساس کردم،نفسهام به تدریج عمیق  
 تر و عمیق تر می شدن 

شتم االن از ای ست دا ساس ارامش می دو ن خونه که به محض ورودم توش اح
ــه  کردم و االن توش دل آشــوب بودم رو ترک کنم و به اغوش مامانم ک همیش
باعث دلگرمیم می شــد پناه ببرم،چشــمای پدرم خیره بشــم و احســاس کنم تا 
ـ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ وقتی که چشمهای پدرم درخشش خودشون رو دارن یکی هست

خوده خدا پشــتمه ،برم پیش ملیســـا و مزل  هرچی هم بشـــه مزل کوه نه مزل
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همیشه حرفهایی که دیگران بهم زدن رو براش تعریف کنم و باهم دیگه از خنده 
 غش کنیم

شکی راه خودش  شنیده بودم قطره ا از این همه غربت و حرفهایی که از دیگران 
رو از بین م ه های بلندم که تا حاال کســی به بلندیشــون توجه نکرده بود پیدا 

 رد.ک
به ســرعت قطره اشــکم رو پاک کردم تا یه بار دیگه مورد تمســمر گیو قرار 
ساس بودم و فقط برای  ضوع ح نگیرم،تا این که گیو نفهمه چقدر من رو این مو
شم و به  شون بدم حرفای دیگران برام اهمیتی نداره ،بی توجه لباس میپو اینکه ن

 فکر اینکه راهی برای تغییر خودم پیدا کنم نیستم،
زود ســرم رو باال گرفتم ببینم که گیو دید یا نه که دیدم گیو با چهره ای  گرفته 

 نگاهم می کنه
سمرش در   سمره ام کنه،برای این که از زیر تم اه لعنتی ،حتما بازم می خواد م

برم تشکری کردم و خواستم وارد سرویس بهداشتی بشم که دستم و محکم تر 
 گرفت و نزدیکم شد 
فکر می کردم وقتی که ناراحت میشــی بلند گریه و زاری  _برعکس چیزی که

 نمی کنی ،بدون هیچ جلب توجهی و بی صدا اش  می ریزی
ناخوداگاه پوزخندی زدم،حتما فکر کرده بود ک من یه کولی به تمام معنام که 

 فقط بلدم رفتارهای ناشایست از خودم نشون می دادم.
و به پای قرمز شدم نگاه کردم بی توجه به حرفش وارد سرویس بهداشتی شدم 

 که االن دیگه هیچ دردی نداشت.
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ساس  شمند ها می زدن که مغز به هیچ عنوان درد رو اح بر خبف حرفی که دان
ـزم این همه درد و سمتی رو تحمل می  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نمی کنه ،من داشتم با مغ
 کردم،این همه فکر که  هر روز و هر شب داشت مغزم رو به چالش می کشید.

بلندی کشیدم و سعی کردم مزل همیشه به نظر بیام یه دختره زشت که به این  اه
 ضعفش اهمیتی نمیده

 از سرویس بهداشتی بیرون اومدم
 نفس عمیقی کشیدم و سرم رو باال گرفتم و دستمو مشت کردم و گفتم:

 +فایتیــــــــــنگ بهار،تو قوی،افرین
 _خوبه خوبه با خودتم که حرف می زنی

شتم ب ستهاش رو برگ صدا که دیدم گیو تکیه اش رو از دیوار گرفت و د سمت  ه 
 تو جیب شلوار سفیدش گذاشت و با حالت خاصی به سمتم قدم برداشت

 
ـدا فقط همین رو کم داشتم که بهم وصله دیوونه هم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ یا خ

 بچسبونن
 از حرص نفسی کشیدم و به گیو که دیگه االن روبه روم بود گفتم:

 ی کردم که رفتید+فکر م
 _خبـ اشتباه فکر کردید

بچه پررو بزنم اســتایلشــو بهم بریزم.ولی اگه این کار رو انجام بدم عبوه بر 
 زشت دست و پاچلفتی دیوونه بهم جانی هم می گفتن
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ــتم  ــه بی تفاوت خواس ــری از روی احترام برای گیو تکون دادم و مزل همیش س
 عبور کنم که گیو سد راهم شد.

 هش نگاه کردم که با من و من گفت:با تعجب ب
ــت نبوده ،و خب خودمم نمی دونم چرا   ــبم درس _خب می دونم رفتار اون ش

 همیچین رفتاری از من سر زد 
با لحنی که منتظر  عذر خواهی و اعبم  نه بهش نگاه کردم و  به ســی دســـت 

 پشیمونی گیو بود گفتم:
 +خب!!

 خیلی کیوت و بامزه پیشونیش رو خاروند و گفت:
 _خب این که من بابت رفتارم پشیمونم

 +خب!؟
 _خب پشیمونم دیگه

ـــــب،منم میدونم که پشیمون هستید ولی اینجور مواقع ی  جمله  ـ ـ ـ +خـ
 ای وجود داره که فرد اشتباه کننده میگه

پاش وایســی و  ید  با باه کردی  با تعجب نگاهم کرد،خب چیه مردک ،اشــت
 معذرت خواهی کنی

ند باال ا هام و  به چشــمای ابرو  اختم و چشــمام و درشـــت کردم و زل زدم 
 کوچولوش

 یه کمی دست دست کرد و بعد با فروتنی بسیــــــــــــــــــــــار گفت:
 +بابت رفتار و حرف های اون شبم معذرت می خوام

 سری تکون دادم و گفتم:
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 _خواهش می کنم
به ز که  فت  لب گ یه چیزی زیر  که گیو  ینی بان چراه رفتن و در پیش گرفتم 

 بودمنم نامردی نکردم و به فارسی یه بیشعور عوضی نزارش کردم
به سمت سالن غذا خوری رفتم و از پسرها معذرت خواهی کردم و بدون توجه 

 به اتفاقات چند دقیقه قبل شروع کردم به خوردن اون غذاهای خوشمزه
شیدنی دعوتمون کردن سرها دوباره یا خوردن نو که رویا  بعد از خوردن  ناهار پ

 باز هم سریع قبول کرد.
 کبفه نفسی کشیدم و نیشگونی از رویا گرفتم

 
روی مبل نشــســتیم،رویا به دیوارهای اتاق که پر از عکس های هنری بود خیره 

 شد.
 دیگه کارم تمومه تا رویا  ته توی عکسارو در نیاره ول کن نمیشه

ی درونش موج می زد که صدای رویا که بسیـــــــــــــــــــار هم خیر کیف
 گفت:

 _وااااای چه عکسای قشنگـــــــــــــے.خیلی قشنگ اند
 که میونگسو گفت:

_این عکســهارو خودم گرفتم،اگه دوســت دارید می تونم بقیه شــون هم بهتون 
نشــون بدم)حتما یه ماهی که ســیگار می کشــه و الکپشــت ســمن گو هم می 

 خواد بهش نشون بده:/(
 از ذوق و شوق بود گفت:رویا با صدایی که پر 
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 _با کمال میــــــــــــــــــــــل
نگاهی به رویا انداختم ،االن دقیقا این می خواست از من مراقبت کنه،من باید 

 که مواظب این باشم
میونگســو همونطور که لیوان نوشــیدنیش دســتش بود از روی مبل بلند شــد و 

 روبه رویا گفت:
شون بدم بق شاید چند تا عکس هم +پس بیاید که بهتون ن یه عکس هارو،حتی 

 شما بگیرم و بزارم توی مجموعه ام
رویا با همون لبمندی که رو ل*ب*ش بود نیم خیز شد که بلند بشه که دستش 

 رو گرفتم ونزدیکش شدم و به فارسی گفتم:
شت و  سفید ،نی شم  سره چ شه بازت،دختره خیر  +کجا می خوای بری با این نی

 جمع کن ملعون.
بشین سره جات تو مزب می خواستی محافظ من باشی ،خاک تو سرت کنم که 

 ی ذره مقاومت هم نداری ،قفل پراید هم دیر تر از تو وا میده 
 لبمند زورکی و خر کنی زد و گفت:

دارن بهمون نگاه می کنن بهار،در ضمن اگه میونگسو خواست کاری بکنه که -
ون جیب بنفش هام رو میکشم تو هم دود من بسیار بعید میدونم،من یه دونه از ا

 مزل سوپر من اصبح می کنم مزل ی  سوپر ُوَمن)خانوم(به نجات من بیا
 بعد از گفتن این حرف دستش رو از بین دستهای کشیده ام ازاد کرد  

 بعد هم معذرت خواهی کرد و با لبمند پسر کشی به سمت میونگ رفت
 فکر کنم باید دنبال اسمه بچه بگردم
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بعد از رفتن میونگسو رویا سکوت سنگینی حاکم شد و این من رو معذب می 
 کرد

سر کش  ضعیت ،به اطراف نگاه کردم و با لبمندی که پ صی از این و برای خب
 نبود برعکس رویا پرسیدم:

 +ببمشید که می پرسم ولی خب اینجا خونه کیه؟
ستش رو تکون می داد تا سونگ گیو همون طور که لیوان تو د  ی  مقداری که 

 یمهای درون لیوان نوشیدنی اش رو خن  کنه جواب داد:
پانی وولیم برامون  که کم گاهی  ما اصــوال تو خواب نه، نه ی ووهیو جا خو _این
تدارک دیده می مونیم ولی چون اونجا مناســـب برای دعوت کردن دوتا خانوم 

 نبود شما رو به اینجا دعوت کردیم
 

 ادم و اهان بلند باالیی گفتمکفه دست هام رو روی زانوم فشار د
باز هم سالن ساکت شد  و من به رویا برای هزارمین بار لعنت فرستادم که من 

 رو اینجا تنها ول کرد و گذاشت و رفت
همینطور داشــتم از ســکوت پر بار مون فیض می بردم که ســونگ جونگ با 

 صدای نازش مانع فیض بردن هرچه بیشتر من شد:
 یکی یه خانوم اورد قبل از اسمم( بهار خانم!؟)نمردم و-

 با لبمندی به سونگ جونگ نگاه کردم که ادامه حرفش رو بزنه
_شــما چند ســالتونه؟؟!اون طرح ها واقعا عالی بودن!من هنوز هم نمی تونم 

 باور کنم که اون ها رو خودتون ظرف فقط ی  هفته کشیدید
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 هویا هم ادامه حرفش رو گرفت گفت:
(درســت میگه!اونها واقعا متناســب با ســبیق ما جونگی)لقب ســونگ جونگ

طراحی شــده بودن!من کامب متوجه این که شــما لباس ها رو طوری طراحی 
ــونید و بر عکس نقا  مزبت هیکل رو به  ــعف  رو بپوش کرده بودید که نقا  ض

 نمایش بزارید شدمـ
 این کارتون واقعا قابل تحسینه!

شوق و خ سعی کردم که  شحالی درونیم رو ممفی کنم لبمند خجولی زدم و  و
 ،و فقط با گفتن ی  مچکرم قضیه رو حب و فصل کنم که دوونگ وو گفت:

 _خب نگفتید
 با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم:

 +چی رو
 _خب سنتون رو دیگه

 انقدر خرکیف ضده بودم که فراموش کردم جواب سوال سونگ جونگ رو بدم
 کردم و گفت:اب دهنم رو قورت دادم و به دونگ وو  نگاه 

 سالمه2۳+من 
 _اوه پس هم سن من هستید!!!

 نگاهی به سونگ جونگ انداختم و گفتم:
 سالی ازتون بزرگم۳-۴+بله همینطوره،ولی به ظاهر،به نظر می رسه که  من 

سونگ گیو بحث رو عوض کرد و به لیوان نوشیدنیم که دست نمورده بود اشاره 
 کرد و گفت:

 ی کنید؟_چرا نوشیدنیتون رو میل نم
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 نگاهی به پسرا انداختم که همشون زوم کرده بودن به من  
 سونگ ی ول در ادامه حرف گیو گفت:

 قبل از ناهار هم ننوشیدید،نکنه افتمار نمی دید-
یا خــــــــــــدا ،این که کب به سقف زل زده بود،اصب تو باغ نبود،از کجا 

 فهمید
 لبمند اجباری زدم و گفتم:

 یست+نه اینطوری ن
 که هویا گفت:

 _پسرا اذیتش نکنید دیگه ،اگه خودشون بموان می نوشن
 که دونگ وو گفت:

 _خب شاید دارن غریبی می کنن و تعارف می کنن
 که این بار جونگی گفت:

ستند اگه اجازه  شن خیلی هم ادم راحتی ه سه که  ادم تعارفی با _به نظر نمی ر
 بدین

 که اینبار ووهیون گفت:
 مه باهاش حرف زدی بعد زود تونستی تشمیص بدی!_تو فقط دو کل

 دستم و به پیشونیم زدم و شروع کردم به ماساژ دادنش
مانـــــــــــدن یا نمـــــــــــــاند مس له این نیست!!!نوشیدن یا ننوشیدن 

 مس له این است!
 برای اینکه بحزشون تموم بشه نصف لیوان رو به سرعت باال رفتم کـــــــــه...
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 سوختم!!!!!
 پس چرا سوختم؟؟این دیگه چه کوفتی بود! اصب مزل شامپاین  نبود

 
 لیوان رو با ضرب کوبیدم رو میز.

هنوز چشمام بسته بودن و از زور تلمی اون زهره ماری روی هم دیگه فشارشون 
 می دادم.

 صدای هویا رو از ب*غ*ل گوشم شنیدم که گفت:
 خوردی؟؟؟_بهــــــــــــــار !همشو  یه ضرب 

 که صدای دونگ وو رو از اون طرف تونستم تشمیص بدم که گفت:
ـــــب حالو حوصلشو  ـ ـ ـ ـ ـ _خدا کنه فقط از اون بد مستا نباشه که من اصـ

 همینجوریشم ندارم چه برسه که مستم بشه
 صدای سونگ گیو از سمت راستم شنیدم که گفت:

 _بیا این چیپس رو بمور
ــمام رو زودی باز کردم و چند تا دونه از اون گنده هاش رو زود چپوندم تو  چش

 دهنم.
ـیش یکم تلمیش برطرف شد مشته دیگه برداشتم و خواستم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اخ

 بزارم تو دهنم که  ووهیون با صداییی که ازش انزجار می بارید گفت:
 _بهار،تاحاال چیپس نموردی؟

 ر من نبود کهوقتی که این حرف رو زد احساس بدی بهم دست داد،خب تقصی
 من تاحاال تجربه اش رو نداشتم و فکر می کردم که تلمیش مزل شامپاینه.
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ستم و به زور محتویات  ش صاف ن شون و  سره جا شتم  اروم چیپس ها رو گذا
 درون دهنم رو قورت دادم.

 سرفه مصلحتی کردم که گیو گفت:
 _می خوای برات یه لیوان اب بیار؟؟

ا شت با یه نگاه پدرانه ای بهم نگاه می کرد،یبا صدای گیو برگشتم سمتش که دا
ضاحی رو به  ضاع افت سته بود،برای اینکه این او ش امیر عرب،این کی پیش من ن

 وجود اورده بودم فیصله بدم تشکری کردم و گفتم که احتیاجی نیست.
اصــب این رویا کجا موند پس چرا نمیاد ؟؟خواســتم گوشــی رو بردارم و بهش 

شی تو دستم زنگ خورد و اهنگ بی کبم مورده عبقه که اس ام اس بدم که گو
 بود شروع کرد به نواختن eopl  o sfll  oبرای سریال کره ای

 که هویا پرسید:
 _تو این فیلم رو دیدی

 +بله
 و دوباره نگاهی به شماره ناشناس انداختم.تلفن رو جواب دادم و گفتم:

 +ُیب*و*ِسیو)الو(
ــت تلفن بود  ــدای دختری که پش ــتم ص ــد تموم حال بدی رو که داش باعث ش

فراموش کنم و انرژی بگیرم،باور نمی شــد ،خیلی وقت بود که بهش زنگ نزده 
 بودم

 _الکی واسه من یوبسیو و اینا نگوهاااااا،بی معرفته بیشعور
 بی اختیار از روی مبل بلند شدم و با صدای مزل جیب گفتم:
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 ــا+ملیســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_آی گوشــم،تو هنوز یاد نگرفتی مزل این خانوما کره ای با وولوم پایین حرف 

 بزنی؟اینارو ولش کن پاشو بیا دنبالم
گه این  نداختم چی می به گوشــی تو دســتم ا گاهی  یه ن یافمو کج کردم و  ق

 دختره!دوباره گوشی رو به گوشم نزدی  کردم و گفت:
 +چی؟بیام دنبالت؟

 
 _خانــــــــــــــــــــــــوم من االن کره ام

 +چی ؟ چی گفتی ملیسا؟شوخی نکن ملیسا تورو خدا
_شوخی چی اخه دختره فرفری!میگم کره ام االن خواستم سوپرایزت کنم،االن 

 بجنب بیا دنبالم من فرودگاهه اینچ ونم،بــــــــــــــدو
 االن میام +وای وایــــــــــــــــــــــــ اومدم ملیسا

 و بعد گوشی رو قطع کردم.به سرعت لوازم رو جمع کردم و به سمت درب خو
 روجی رفتم که صدای گیو متوقفم کرد

 _بهار!چی شد!اتفاقی افتاده؟
به سمت پسرها برگشتم که دیدم همشون سر پا ایستادن و دارن کنجکاو من رو 

یم فارســی نگاه می کردن،حق هم داشــتن خب!من و ملیســا تموم مدت داشــت
 صحبت می کردیم.

 دوباره به گیو نگاه کردم و گفتم:
معذرت میموام ،من خیلی هیجان زده شــده بودم بماطر همین فراموش کردم 
مده کره و  خالم از ایران او حافظی کنم!در واقع یکی از اقوامم ینی دختر  خدا
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یا اطبع بدی ه ن کاالن هم تو  فرودگاه اینچ ون منتظرمه ،اگر هم میشـــه به رو
 خودش بعدا بیاد خونه؟من خیلی عجله دارم باید زود برم

 که هویا گفت :حتما
 خداحافظی کردم و به سمت درب رفتم که گیو گفت؛

+صبر کن دختر از این جا تا فرودگاه می دونی چقدر راه!اجازه بده حاضر بشم 
 می برمت

 و به سرعت به اتاق طبقه باال رفت
ساعت بود که زود بیاد که بریم که بعد از حدود   شمم به  دقیقه ۵همینطوری چ

 بعد با ی سوییچ و ماس  دیدمش
 _بریم

ــکر کردم و خدافظی کردم و با گیو از خونه  ــرها بماطر ناهار و امروز تش از پس
 خارج شدم

 پشت سر گیو راه افتادم
م نمی دونستم یعنی اوووووووه ،ماشـــــــــــــــــــــینو،حتی اسم ماشینش

 خاک بر سرم
ضوع رو  شدیم محض احتیا  یه اس ام اس به رویا دادم و مو شین که  سوار ما
شتم عذر خواهی کرد و بهش گفتم  بهش توضیح دادم و بابت اینکه تنهاش گذا

 که به شیوون پیام می دم که بره پیشش تا تنها نمونه
 و بعدش هم به شیوون پیام دادم

 کیفم و به بیرون خیره شدم . گوشی رو گذاشتم تو
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 _گفتی که اومده؟
 با صداش به سمتش برگشتم و گفتم:

 +دختر خاله ام 
 بعد از چند دقیقه سکوت خواست چیزی بگه که  حرفش رو خورد

 دوباره دهن باز کرد که چیزی بگه ولی انگار باز هم پشیمون شد
 با لحنی پرسشی،گفتم:

 +چیزی میمواید بگید؟
 انداخت و گفت:نیم نگاهی بهم 

 _نه چیزی نیست
 شونه هام رو باال انداختم ،حتما چیزی نبوده دیگه .

ــروع به  ــروع به زنگ خوردن کرد و همون اهنگ بی کبم ش ــیم ش دوباره گوش
 نواختن کرد.

خــــــــــــــدا امروز و خودت به خیر بگذرون ،گوشی و در اوردم به اسم 
 کردم. شیوون که رو گوشیم نقش بسته بود نگاه

 جواب دادن گوشی همانا و صدای داد شیوون همانا
 _بهـــــــــــــار  

 +مرض گوشم پاره شد
 این بار با صدای ارومتری گفت:

 تا پسر تنها گذاشتی خنگ!!!۷_رویا رو بین 
 تا ،بعدشم .....۶تا نه و ۷+اوال که بین  
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ش ستم بگم که نترس اونا کاریش ندارم که یادم افتاد گیو پی شخوا سته و اگه م ن
 این حرف رو بزنم خیلی خوشایند به نظر نمیرسه برای همین به شیوون گفتم:

 بهت پیام  میدم
 و گوشی رو قطع کردم

 
شن کرد .فکر می کنم که یکی از اهنگای  شین رو  رو ضبط ما ست برد و  گیو د

 خودشون بود
 ردکرو کردم به سونگ گیو که بدون هیچ حرفی و با دقت داشت رانندگی می 

 با ش  و تردید ازش پرسیدم:
 +این اهنگ واسه گروه خودتونه؟!

 _بله
+پس چقدر از خودراضــی و از خود مچکری که داری اهنگای گروه خودتونو 
گوش می دی ،حاال درســته که خواننده ای ولی قرار نیســت که همش اهنگای 

 گروه خودتونو گوش بدی
 گیو با یه ریلکسی اعصاب خورد کنی گفت:

قت دیگه یه کنســرت داریم،دارم واســه اون موقع خودم رو اماده میکنم +چند و
 تا متن اهنگ رو فراموش نکنم

 خودم رو نباختم و با توجه به مطالبی که از تو اینترنت بدست اورده بودم گفتم:
 +اره خب تو زودتر از همه متن اهنگ و ر*ق*صش رو فراموش می کنی
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ـیش با تشکر از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اینترنت،هه من دیگه شاخ شدم و جواب اخ
 دندونشکنی به گیو دادم

 تا ایدولهای نابغه کره انتماب شدم۱۰اره بماطر همینه که جزوه - 
همینو میمواستم دیگه،حقمه،اخه من رو چه به ضایع کردن دیگران،اگه خودم  

 خواننده نابقه کره اس باور نمی کردم۱۰این مطلبو که گیو جزوه 
که اهمیتی ندم و به لحظاتی دیگه که ملیســا رو می دیدم فکر تصــمیم گرفتم 

 کنم
 کلی شور و شوق داشتم که پنهون کردنش خیلی سمت بود

 وای خدا دوباره همون کله شق بازیامون شروع میشه
 همین که  به فرودگاه رسیدیم با هول گفتم:

 _خیلی مچکر زحمت کشیدی
 +خواهش میکنم

 _خدافظ
 اده شدم و با دو به سمت درب اصلی فرودگاه رفتمو به سرعت از ماشین پی

 تو فرودگاه پیدا کردنه چهره ی متفاوت ملیسا چندان سمت نبود.
سته  ش شکی روی چمدونش ن شلوار کتان م سفید و یه  سا با یه تاپ دو بنده  ملی
به ســمتش رفتم و  با دو  که  ندازه ای از دیدنش ذوق زده شـــده بودم  به ا بود،

 ب*غ*لش کردم.
له ی فرفریش اولش   ما وقتی دید که کســی جز دخترخا با ترس نگاهم کرد ا

 نیست اونم شروع کرد با من به باال پایین پریدن 
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ازخودم جداش کردم و بهش نگاهی انداختم ،بماطر کشفه حجاب زودیش یه 
 دونه خوابودنم پسه کل و گفتم:

 +حداقل بزار عرقت خش  بشه بعد کشف حجاب کن بیشور خانوم
ا میزنی خبـ،همه که مزل تو نیستن تو کره هم لباس پوشیده بپوشن،دختره _ِاه چر
 فرفری

 دلم واسه این فرفری گفتناشم تنگیده بود،دوباره ب*غ*لش کردم
 
 بعد از کلی ابراز احساسات باالخره تصمیم گرفتیم که از فرودگاه بریم بیرون  

خه بچم اگه رنگ ماشاالله ملیسا هم با خودش چمدون اورده بودچقــــــدر ا
 جوراب پاش با رنگ نگین دستبندش ست نباشه شب خوابش نمی بره

 _اه  ملیسا خودت چطور اینارو تنهایی اوردی اخه
+کی گفته تنهایی اوردم حاال،یکه مرده کم  کرد از بس ِهن و ِهن کردم موقع 

 اوردنشون
مد کمکمون و  که او یابون تکون دادم  مت خ تاکســی اون ســ دســتی برای 

 ونهای ملیسا رو گذاشت صندوق عقبچمد
 ادرس خونه رویا رو به راننده گفتم و با ملیسا صندلی پشت نشستیم

توی راهلی با هم دیگه حرف زدیم و خندیدیم وقتی رسیدیم خونه چمدونها رو 
 تو اتاق خودم گذاشتم

 ملیسا روی تمتم دراز کشید و گفت:
 ـــا،نه به زنگی میزنی نه _خوب داری اینجا حال می کنیــــــــــــــــــ
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 پیامکی میدی،نه سری میزنی،واُه واُه واه
 رو تمت نشستم و گفتم:

+وای ملیســـــــا اینارو بیمیال شو ،نمیدونی چه اتفاقاتی که برام نیوفتاده،اگه 
 بهت بگم که شاخ در میاری

ــب   ــی نمی خوام،اص ــه مرس ــاخ هام مزل برای تو فر فری باش _اگه قراره که ش
 راجبش حرف نزن 

 با دو انگشتم زدم رو پیشونیش و گفتم:
 +خیلی داری حرف میزنیــا

ضرر چیکار کنم اخه بگو منم مزل خودت فرفری و  ـــ و  شه بابا بگو،جهنمـ _با
 بدبمت کن

مدت  ند  قات این چ فا مام ات که ت باز کردم  به مو براش دهن  ته رو  مو  گذشــ
 تعریف کنم که،صدای وارد شدن رمز خونه اطبع از اومدن رویا می داد

 مزل همیشه با جیب و داد شیوون و رویا وارد خونه شدن
ـدا اینا منو به گشتن می دن،صدای رویا رو که کبفه بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای خ

 شنیدم:
 _اهه شیوون کم چرت و پرت بگو

ضــایع بودین،اگه خودم و زود نمی رســوندم تو کارت  +خب رویا اخه خیلی
 تموم بود

 با عصبانیت بلند داد زدم:
 +بستــــــــــــــــه،مهمون داریم خیره سرمون یه کم مبحضه کنید

 که شیوون گفت:
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_ببین عگر این هم عاشقه من بشه باید به جذاب بیش از حــــــــــــــــــد 
ــده تا من ایمان بیارید،هرچند که بها ــیفته ی من ش ر مطم نن از اونجایی که ش

 االن پی برده بهش
 

صدای  سرش که  شیوون و بزنم تو  سمت  ستم برم  باحرص خیلی زیادی خوا
 بلند ملیسا که به کره ای سبم می داد مانع از انجام کارم شد...

باحرص بهش نگاه کردم و با نگاهم و چشــمایی که ازش آتیش میبارید بهش 
 حسابش رو می رسم!فهموندم که 

 
سا رفت و به فارسی باهم حال و احوال کردن و رویا  سمت ملی رویا بالبمند به 
بهش خوش آمد گفت و شروع کردن به خوش و بش که صدای اعتراض شیوون 

 دوباره بلند شد
 آهااای!—

 نکنه باز دارید درمورد جذابیت جهانی من حرف میزنید؟!
 :دست به سینه شد و باغرور کاذب گفت

 حق دارید،جذابیت من ستودنی و قابل پرستشه!!—
سه تامون به گردش دراورد و با  سمت  شاره اش رو به  شت ا توی  حرکت انگ

 چشمایی درشت شده و لحنی که سرشار از تهدیدو شوخ طبعی بود گفت:
 راستی!—

 من دارم فارسی یاد میگیرما!!
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 باتعجب گفتم:
 چی؟!—

 داری فارسی یاد میگیری؟!
 زدم و برای درآوردن حرصش به فارسی گفتم:پوزخندی 

 زاااااارت،عمرا یادبگیری خنگه!!—
سا لبمندی زدم  شم غره ای بهش رفتم و رومو ازش برگردوندم،به رویا و ملی چ

 و باذوق و شوق وصف نشدنی،دستامو بهم کوبیدم و گفتم:
 به مناسبت اومدن ملیسا امشب شام همه مهمون من!—

 و هورااات بلندی کشیدن...ملیسا و رویا دست زدن 
 روکردم سمت شیوون و گفتم:

 توئه سرخرهم که همیشه همه جا هستی!—
 دوباره لبمندی دندون نما زد،چشمکی نزارم کرد و باهمون لبمند گفت:

 سرخری از خودتونه...—
 

 آها،بیا بهار خانوم!
 نباید اینو ادم حساب کنی...

 ا بلندی گفتم:روکردم سمت رویا و ملیسا و با صدای تقریب
شه تا — ساعت طول میک سه  سم  شنا شید دوتاتونو می ضر  شید برید حا زود با

 حاضر بشید!
 هردو سریع و بدون گفتن کلمه ای بلند شدن تا حاضر بشن...

 نگاهم رو انداختم به شیوون،خیره نگاهش کردم که معترض گفت:
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 چیه؟!—
 بیا منو بمور

 پوزخندی زدم و گفتم:
 رم...نترس،اشغال نمی خو—

 روشو ازم برگردوند،درحالی که روی مبل می نشست پوزخندی زد و گفت:
 خوبه که خودخوری نمیکنی! —

کارررد میزدی خونم درنمی اومد،با چهره ای که ازعصــبانیت قرمز شــده بود 
 چشم غره ای بهش رفتم و وارد اتاقم شدم.

 !از حرصم محکم پامو کوبیدم زمین که باعث شدصدای  آخم بلند بشه
 حیف من که آدم حسابش میکنم و خواستم باهاش حرف بزنم!

 
 

 روی تمت نشستم که ملیسا با صورتی مزل عبمت سوال نگاهم کرد که گفتم:
 کارتو انجام بده دیر میشه!—

که هنگام وارد شـــدن توخونه  تادم  یا و شــیوون اف یادحرف رو ی  لحظه  تو 
 میگفتن!

ــدم و  ــیوون رفتم،روی مبل مزل جن زده ها از روی تمت بلند ش ــمت ش به س
سته بود و خیلی ریلکس اطراف درحالی که پا روی پا انداخته بود به اطرا   ش ن

 نگاه میکرد.
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شد بلند  شیدم که مجبور  شدم دری  لحظه گوشش رو گرفتم و ک نزدیکش که 
بشه،درهمون حال که پشت سرم هم دادو بیداد میکرد و میمواست که گوشش 

شپزخونه شش رو ول کردم  رو ول کنم به آ سیدیم گو شپزخونه که ر بردمش،به ا
 که سریع شروع کرد به ماساژدادن گوشش و درهمون حال هم غر میزد.

دســت راســتم رو گزاشــتم روی کابینت و دســت دیگم هم به کمرم زدم و و با 
 حرص گفتم:

 الکی کولی بازی در نیار!—
که ســعی  چشــمامو ریزکردم،خودمو بهش نزدی  تر کردم و با تن صـــدایی

 میکردم آروم باشه تا کسی نشنوه گفتم:
 یادته که وقتی اومدید خونه رویا چی گفت؟!—

 همونی که ر تو به موقع نمی رسیدی...
 پرید بین حرفم و با چشمای درشت شده دستاش رو روبه روم گرفت و گفت:

 نـــه!چرا حرف میسازی؟!—
 یعقه لباسش رو از پشتروشو برگردوند و خواست از آشپزخونه خارج بشه که 

 گرفتم و با حرص و لحنی که تهدید توش موج میزد گفتم:
بهتره که شوخی و مسمره بازی رو کنار بزاری و جواب منو بدی واگرنه وای —

 به حالت!
 قول میدی که به رویا چیزی نگی؟!—

 نگی من گفتما!!
 کبفه نفسم رو فوت کردم و گفتم:

 خیله خوب،قول میدم،بگو ببینم!—
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 درهمون حال که یعقه پیرهنش رو گرفته بودم و شیوون پشت به من بود گفت:
باهم شــوخی — ته بودن و  وقتی رفتم تو خونه میونگ ســو،پســرا نشــســ

 میکردن،سونگ گیو هم که باتو بود.
 خبری از میونگ سو و رویا نبود!

سو عکس  سوال کردم ووهیون گفت که رفتن طبقه باال تا میونگ  سرها که  ازپ
 و به رویا نشون بده...هاش ر

به اینجا حرفش که رسید هیجان گرفت و با اشتیاق به تعریف کردنش ادامه داد 
: 
اسب بمار از پله ها باال رفتم،وقتی به طبقه دوم رسیدم ۵۶۸منم با سرعت — 

 سه تا اتاق بود که شبیه هم بود...
 انگشت اشاره اش رو باال اورد و باتن صدایی تقریبا بلند گفت:

 ما!ا—
ازاونجایی که من بسیار باهوش وزرنگ هستم،حدس زدم که باید به اتاقی رفته 

 باشن که برچسب اتاق خواب داره!
 مسلما که توسرویس بهداشتی نمیرن!

 اما حمام میشداااا...
ــت زیر چونش و چهره ای متفکر به خودش  ــتش رو گزاش وبعدازاین حرف دس

 گرفت،با دست آزادم زدم پشت گردنش
 حرص گفتم:و با 
 بی حیا،ادامشو بگووو —
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 بی حیا واسه چی؟!—
شورن،چرا تو انقدر منحرفی  سشو ب شدخ رفتن لبا شاید لباس میونگسو کزیف 

 آخه بهار؟
 زشته یه دختر انقدر به این چیزا فکر کنه!

 
 

 شیووون توآدمو میکشی!—
 بگو دیگه...

 خیله خوب بابا،میگم!—
ــدم،و ــمت روز بد نبینه،بگو جی بدون این که دربزنم وارد اتاق ش ای بهار چش

 دیدم!
 _چی دیدی؟!

 نگو چی دیدی!—
 بگو چی ندیدی شیوون!

 چی ندیدی شیوون؟!—
 باآب و تاب دستش،رو تکون میداد و می گفت:

 بگو چه ها ندیدی شیوون!!.—
 چه ها...—

 اههه خودتو مسمره کن بیشعور
 مزل آدم بگو چیشد؟!

 ت:دستش رو باضرب روی پاش نشوند و گف
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 رویا رو دیدم که دوربین عکاسی دستش بود!—
 شونه هامو انداختم باال و گفتم:

 خوب این که مشکلی نیس!—
 انگشت اشاره اش رو تکون داد و گفت:

 مهم اینجاست!—
 درسته که رویا دوربین دستش بود!

 اما رویاهم تو ب*غ*ل میونگسو بود!
 بود،وااای،وای،وای!!وای بهار اینو نگفتم،سراشونم نزدی  هم دیگه 

 یعقه اش رو ول کردم و باچهره و لحنی پرسشی گفتم:
 واقعا؟!—

 شیوون دوباره داری اذیت میکنی؟!
 میشه جدی باشی؟!

 مزل آدم بگو خوب...
 به جون اون دونه دونه ک  های رو صورتت راست میگم!—

 جان موهات!
 بدون حرکتی بهش نگاه میکردم که گفت:

 ببین...
ــتم دوباره  کابینت باال ــیرجوش رو بیرون آورد و  داد دس ــرم رو باز کرد و ش س

 گفت:
 فکرکن این دوربین عکاسیه!—
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 خوب؟!—
شت های  ستهای پهن و مردونه اش رو روی انگ ستاد و د شتم ای بدون حرفی پ

 کشیده ام گزاشت و گفت:
 حاال صورتت رو برگردون سمت من...—

روبه روم بود،با تعجب  صورتم رو به سمت صورتش چرخوندم،چشماش دقیقا
و چشــمای گشــاد شــده،بدون این که کلمه ای به زبون بیاریم به هم دیگه نگاه 
صدای اروم و  صله نزدی  ندیده بودم،  صورتش رو از این فا میکردیم،تاحاال 

 آهسته اش رو کنار گوشم شنیدم:
 اینجوری بودن...—

 نفس های گرمش به گوشم میمورد و حالم رو دگرگون می کرد!
 اتوماتی  وار سرم رو تکون دادم  و بدون حرفی بهش نگاه می کرم...

 بهــــار!—
سا به خودم اومدم،موقعیتم رو عوض کردم و از ب*غ*لش بیرون  صدای ملی با
ــیرجوش رو  ــم،ش ــون داده باش اومدم،برای این که عکس العملی از خودم نش

 کوبوندم تو سرش و  گفتم:
 منحرف!—

 کار کردن با دوربین یاد میداده!حتما میونگ سو داشته بهش 
صدای بلندی خطاب به  شدم و با  شپزخونه خارج  و بعداز گفتن این حرف ازا

 ملیسا گفتم:
 بـــــــله!—
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وارد اتاق که شدم،نگاهی به رویا و ملیسا که ماشالله به خودشون رسیده بودن 

 کردم و گفتم:
 چیه؟!—

 ملیسا و لحنی پرسشی گفت:
 لباست رو عوض کنی؟!بهار،تو نمی خوای —

 خواستم جوابش رو بدم که رویا زد تر از من با ناله گفت:
 !وای ملیسا این بهار منو موقع بیرون رفتن میکشه—

 ملیسا با حرص نفسش رو فوت کرد و گفت:
 ایران هم که بود،همینجوری بود!—

 فکر کردم اومده اینجایکم تغیر کرده ولی دریب از ی  ذره تغیر!
 ستش میکنیم!خودمون در—

 وبعداز گفتن این حرف هردو دست هاشون رو مشت کردن و بهم کوبیدن!
 چشم غره ای بهشون رفتم و گفتم:

 چه زوود باهم صمیمی شدین!—
 اگه قراره منم مزل خودتون کنید،صدسال سیاه نمی خوام!

 هردو اخمی کرد،باجبهه گفتن:
 مگه ما چشمونه؟!—

 چشم دیدن نداری که!
 که نتواند دید! کورشود هرانکس
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 ولش کن رویا جون این دختره فرفری رو — 
شیوون رو از  صدای  شون کنم که  شی نزار ستم فح شون کردم و خوا پوکر نگاه

 پشت سرم شنیدم:
 نبینم جکسون منو مسمره کنیدا!—

شونه ام انداخت ستش رو دور  ستاد،د شد کنارم ای شمکی بهم زد و نزدیکم  ،چ
 رو به رویا و ملیسا گفت:

 فاقا،بهارازهردوتون زیباتره!ات—
 فقطاین زیبایی رو توچهره اش نه و تو قل*ب*ش باید ببینی!

 این نگاه مهربونش آیینه قل*ب*شه...
 

شونه  ستش رو از دور  ستم حرفی بزنم که د شیوون نگاه کردم،خوا باتعجب به 
 ام برداشت و داخل جیبش گزاشت...

 
 

 بهم نگاه کرد،نفس عمیقی کشید وبا چهره ای متفکر و ژستی خاص چند ثانیه 
 گفت:

ــی — البته...باوجود این همه ک  و م  و اون موهای فرفری که رفته هوا،کس
 به ذات خوب درونش  و چشمای مزل وزغش دقت نمیکنه!

 نفس عمیقی کشیدم،سرمو به نشونه تاسف تکون دادم.
 این شیوون هیچ وقت ادم نمیشه!
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ــتمو به کمرم زدم،مزل الت ها رفتم ــار از تحدید  دس ــرش جلوش و با لحنی س
 گفتم:

 که کسی فرصت نمی کنه به چشمام نگاه کنـــه؟!—
 چند قدم عقب رفت و گفت:

 اوووم،خوب یکی که دو،سه سال تورو بشناسه پی به ذات خوبت میبره!—
 خواستم برم سمتش و بزنمش که رویا داد زد:

 بسه بابا!—
 بهار حاضر شو بریم...
 رومو ازش گرفتم... چشم غره بهش رفتم و

 چرا نمیشه من ی  باراینو بزنم آخه!
همگی باهم به رستوران رفتیم،شیوون عوضی همه عقده هایی که سر شام گروه 

 اینفینیت داشت رو اینجا خالی کرد و جیب من بیچاره ام خالی شد...
 پولهای بیچارم...

 ..باچه زحمتی بدستشون اورده بودم و با چه زحمتی خرجشون نکردم.
 حاال باید بریزم تو شکم این شیوون!

بعداز شــام همگی به پارک نزدی  خونه رفتیم و قدم زدیم تا غذاهامون حضــم 
 بشه...

بعداز کلی شوخی و خنده و اذیت های شیوون به سمت خونه رفتیم،جلوی در 
 که رسیدیم خاستیم بریم باال که دیدم شیوون هم داره همراهمون میاد!

 گرفتم و به عقب کشیدم که مانع از حرکتش شد. ازپشت یعقه اش رو
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 برگشت سمتم و گفت:
 دوباره چیشدههه—
 ؟!کجا داری میری—
 میرم بموابم یگه!—

 با سرم به پشت سر اشاره کردم و گفتم:
 برو خونه خودت،اینجا جا نیست.—

 بدون این که بهش اجازه حرف زدن بدم ازپله ها باال رفتم و داخل خونه شدم
ــب بمیر بلندی رویا  ــت اب می خورد،ش ــا هم داش رفته بود تو اتاقش و ملیس

 گفتم و داخل اتاق شدم که ملیسا هم همراه با من داخل شد...
 نگاهی بهش انداختم که داشت به تمت  ی  نفره تواتاقم نگاه میکرد...

 فـــکرشم نکن ملیســــــا!—
سمت تمت سریع به  سا رفتیم که ملی بعداز گفتن این حرف هردوبا قدم هایی 

شتم و با تمام زور و قدرتم کبوندم  شتمو بردا ست،بال ش زود تر ازمن رو تمت ن
 تو سرش!

 
 

 باحرص داد زدم:
 پاشو ببینم.—

 پررو،پررو اومده روتمتمم خوابیده!
 اتاقمو باهات شری  شدم،چرا تمتمو صاحب میشی؟!

 ایییش خیلی ام دلت بمواد من رو تمت بدرد نمورت بموابم.—



wWw.Roman4u.iR  154 

 

شد بع شونه ام و هلم داد که باعث  شت رو  ستش رو گزا داز گفتن ایم حرف د
 تعادلم رو از دست بدم و با ب*ا*س*ن روی زمین بی افتم.

 ...دستتام رو سپر کردم تا ضربه ای به سرم وارد نشه
 بی توجه به من پشتش رو بهم کرد و روی تمت خوابید.

 دهنم ازپررویی این دختر باز مونده بود!
ی   باحرص زل  یده بود)م که خواب مدلی  ماطر  که ب به ب*ا*س*نش  زدم 

 جنین(خیلی تو چشم بود!
ازروی زمین بلند شــدم و به ســمت کمددیواری تو اتاق رفتم و درهمون حال 

 خطاب به ملیسا گفتم:
 فکر نکن چون امشب اینجا خوابیدی تمتمو صاحب شدیااا—

 یه شب تو میموابی یه شب من.
ف تو دســتمو بکوبم تو دیدم بیچاره از خســتگی زیاد برگشــتم ســمتش که  لها

 خوابش برده...
سرش و بلند   شتم، شتی از کمد بردا سوخت،بال صحنه دلم براش  با دیدن این 

شی بازیامون  شتم،پتوی تمت که بماطر وح سرش گزا شت و زیر  کردم و بال
 گوشه تمت مچاله شده بود گوشه تمت رو هم کشیدم روش 

باقدم هایی اهسته از اتاق بیرون اومدم،بالشتمو روی کاناپه گزاشتم،گوشیم رو  
دقیقه تنظیم  کردم، که فردا دوتا ۷:۱۵برداشــتم و آالرمش رو برای ســـاعت 

 کبس داشتم...
 بافکر این که صبح زود بایدبیدارشم سریع چشمام رو بستم تا خوابم ببره!
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ناپه تکون میموردم،خیلی خســته واااای خدا نیم ســاعت بود که هی روی کا

 بودم اما خواب به چشمام نمیومد!
 
 

 دیگه داشت گریه ام در می اومد!
 ازحرص محکم چشمام رو روی هم فشار دادم...

 سعی کردم اروم باشم و به خودم تلقین کردم،آروم بهار،آروم باش!
صب خوابت  شی،اونجوری دمای بدنت میره باال و دیگه ا صبانی ب می ننباید ع

 بره...
ــب هایی که خوابم نمی برد به اتفاق  ــیدم و مزل تمام ش چندتا نفس عمیق کش

 هایی که توطول روز افتاد و کارهایی که انجام دادم فکر کردم.
توخونه میونگ سو که یه ربع ذل زدم به نقاشی،ریمتن سوپ رو لباسم،اونم از 

 اون نوشیدنی که خوردم!
 به خودم گفتم:دستمو مشت کردم و زدم تو سرم و 

 َاه،دختره خنگ واسه چی انقدر سوتی میدی!—
یاد معذرت خواهی ســونگ گیو افتادم و بماطر این که مجبورش کردم کلمه 

 معذرت می خوام رو بگه آفرینی به خودم گفتم و به خودم افتمار کردم!
شد که با  ست و باعث  ش با فکر کردن به این پیروزی لبمندی روی ل*ب*م ن

 رو به دست خواب بسپارم... آرامش خودم
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(از خواب بیداز  eopl  o sffl  oصــبح با صـــدای آالرم مورد عبقه ام )
 شدم،سریع صداش رو قطع کردم تا کسی بیدار نشه.

ــواک زدن،به  ــتی رفتم و بعداز انجام کارهام و مس ــرویس بهداش ــمت س به س
 آشپزخونه رفتم و برای خودم مزل کد بانو ها صبحانه درست کردم.

 عداز این که حسابی از خجالت شکمم دراومدم...ب
به سمت اتاق رویا رفتم و چند تقه به در زدم،بعداز جند ثانیه وقتی دیدم جواب 
نمی ده، دراتاق رو باز کردم و باقدم هایی اهســته وارد اتاقش شــدم، با این که 

 توی  خونه زندگی می کردیم،زیاد وارد اتاقش نمیشدم.
 باهام شری  شده خیلی بهم لطف کرده!همین که خونه اش رو 

 به سمت تمتش رفتم و به ارومی زدم روی شونه اش و باتن صدایی آرو گفتم:
ــا...رویا پاشو دیرت میشه ها...منم باید برم دانشکده،برات صبحانه — ـــ رویـ

 حاضر کردم رو میزه...
به محض شــنیدن اســم صــبحانه،اتوماتی  وار ازروی تمت بلند شـــد،با 

 ف کرده و بسته گفت:چشمایی پ
 هـــوم،دستت درد نکنه...—.

 با کرختی و بی حالی  از روی تمت پایین اومد
سفید  شده از بهت و تعجب به لباس خواب تو تنش و پاهای  شاد  شمای گ باچ

 و کشیده اش نگاه کردم!
 خداااایا چقدر پاهاش خوش فرررمه!
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شمات صورتم و به خودم توپیدم،چ و درویش کن،توکه به خودم اومدم و زدم به 
 اتقدر هیز نبودی بهار!

 
 

 با صدای داد رویا به خودم اومدم:
 بهااار،برو بیرون میموام لباس عوض کنم...—

آهانی گفتم و ازاتاق بیرون اومدم،وارد اتاق خودم شــدم که حاال تحت اشــغال 
ملیسا بود،به سمت کمد رفتم و بماطر هوا که کم  کم رو به سرد شدنه،یه بلیز 
آستین بلند و یه شلوار لی پوشیدم،وسایلم رو جمع کردم و با رویا که داشت به 

 سمت آشپز خونه میرفت خدا حافظی کردم و به سمت دانشکده رفتم.
 

ـدا...از خستگی،انگشت هام  روتوهم قفل کردم،باال سرم بردم و به  ـ ـ ـ آخ خ
 بدنم کش و غوس دادم تا خستگی از تنم بیرون بره...

ساعت دیگه ۱۱ساعت مچیم کردم که عدد  نگاهی به  شون می داد،تا ی   رو ن
 باید شرکت باشم.

 سریع وسایلم رو جمع کردم و از دانشکده خارج شدم.
به سمت ایستگاه اتوب*و*س رفتم،اگر من امروز توهیچی شانس نیارم تو این 
ـــانس اوردم،ســریع ســوار  مد خیلی ش که اتوب*و*س امروز زود او مورد 

 و روی یکی از صندلی های خالی نشستم. اتوب*و*س شدم
گوشیم رو ازتوکیفم بیرون اوردم و نگاهی بهش انداختم،جالبه که ملیسا تا االن 

 بهم زنگ نزده!
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 شماره اش رو از بین مماطب ها پیدا کردم و باهاش تماس گرفتم.
بعداز دو بوق جواب داد،به محض وصل شدن تماس صدای جیب جیغوش  رو 

 شنیدم:
 ــــــــــار!بهــــ—

 کجایی توو؟!
سم رو به بیرون فوت کردم  صدای جیب جیغوش،نف کبفه از این همه حرص و 

 و خیلی ریلکس گفتم:
ست تو یه برگه نوشتم و رو در یخ چال — شکده بیرون اومدم،وا من االن از دان

 چسبوندم.
 ؟!کی؟!کجا؟!چی—
ستی — سته؟!فقط خوا شدی در سا،همین االن از خواب بیدار  شوملی  پیاز داغ

 زیاد کنی؟!من تورو خوب میشناسنم،به محض بیدار شدن میری سر یمچال!
 خوب حاال چرا به روم میاری؟!—

 کی میایی؟!
 االن که دارم میرم شرکت پیش رویا،تا ساعت هفت خونه ایم...—

 هففت؟!-
 پس کی بریم بیرون؟

   
 _وای دختر توخسته نمیشی انقدر میری بیرون؟!

 بیرون بودیا!همین امشب 
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 سعی می کنم کارامو زود انجام بدم تا زودترم بیام خونه...
 صدای ذوق زده اش رو شنیدم :وااای باشه...

 با ذوق وشوق ملیسا منم انرژی دوباره گرفتم...
ــه اتوب*و*س به اطراف نگاه کردم،آخرای پائیز بود و  ــیش ــت ش بالبمنداز پش

ماد ید کردن و ا له خر مه ولو ی ،ه ه کردن خودشــون برای کریســمس نزد
 کریسمس بودن!

شتم برای  شدنی دا صف ن شوق و شور و  سال  سال نو خودمون افتادم،هر یهد 
 شروع ی  سال جدید و اتفاقات جدید...

ــپرت می  ــه هم من کتونی و تیپ اس ــا خرید میکردیم و همیش ــه باملیس همیش
با تیپ  به دل موند منو  یاد،آرزو  مامان در ب باعث میشـــد حرص  که  یدم  خر

 خانومانه ببینه...
به اطراف  گاهی  مدم و ن یال بیرون او با ترمز کردن اتوب*و*س از فکر و خ
انداختم،به ایستگاه مورد نظر رسیده بودم از اتوب*و*س پیاده شدم و به سمت 

 شرکت رفتم...
گاه لبمندی روی ل*ب*م نشست وارد شدم  جلکی ساختمون شرکت،ناخودآ

شدم،دک شرکت  سور بزرگ  سان سوار آ سور و  سان مه طبقه مورد نظرمو زدم،در ا
 درحال بسته شدن بود که دست یکی مانع ازانجام این کار شد!

دردوباره بازشد و چهره شیوون که درحال نفس نفس زدن بود نمایان شد،  وارد 
 اسانسور شد و رو به من گفت:

 بهـــار....مگه...نمی شنوی؟! — 
 کجایی اصب معلوم هست؟!
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 کردم؟! میدونی چقدر صدات
اوه معذرت میموام شــیوون اصــب حواســم نبود،ببینم تو مگه نباید االن —

 سرکارت باشی؟!
 لبمندی زد،دستش و گزاشت پشت گردنش و گفت:

 چرا خوب...—
 به قهوه تو دستش اشاره گرد و گفت:

 اینم جزوی از کاره دیگه،باالخره باید گلویی تازه کنیم یا نه؟!—
سیدیم ا سور بیرون اومدیم و در همون حال با لحنی به طبقه پنجم که ر سان ز ا

 که ناراحت بود و چهره ای که سعی میکردم مظلوم باشه گفتم:
 واسه من نمریدی؟!خوب منم میموام گلویی تازه کنمم—

 شونه ای باال انداخت و خیلی ریلکس گفت:
 به من ربطی نداره،برو واسه خودت بمر!—

 
 

بدون این که  ندازه ازم دور شـــد و در بعداز گفتن این حرف  نیم نگاهی بهم ب
 همون حال که راه می رفت قهوه اش رو می خورد...

 باحرص پامو زمین کوبیدم و به فارسی گفتم:
 حیف پوالی نازنینم که واسه تو خرج شد...—

ــدم،درحالی که به  ــرکت ش ــعی کردم به روم نیارم و بالبمند و انرژی وارد ش س
 ه سبم دادم که بالبمند جوابم رو دادن.سمت میز ممصوصم میرفتم به هم
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ــون  ــرم تو کامپیوتر بود و طرح های طراحان بزرگ و می دیدم و ازش بی وقفه س
یه لیوان بزرگ قهوه جلوی دیدم  یده و الهام می گرفتم،غرق در کارم بودم که  ا
سرمو برگردوندم  شیدم و باتعجب به لیوان نگاه کردم، ست از کار ک رو گرفت،د

ــت ــاحب دس ــییون با اون تا ص ــمم گرفته ببینم که با ش ی که قهوه رو جلوی چش
 لبمند و پرستی  خاص که ممتص به خودش بود دیدم...

لبمند رو ل*ب*ش عمیق تر شــد،کمی خم شــد ســمت میز و با  تن صــدایی 
 مبیم گفت:

 مگه میشه فراموش کنم که فرفریمون امروز ساعت دوازده قراره بیاد؟!—
ساعت داره د ستگیت وقتی دیدم  شه خودم رفتم خریدم که بموری خ وازده می

 در بره...
قهوه رو گزاشت روی میز و صاف ایستاد و گفت:باالخره شرکتمون یه فرفری که 

 ازقضا طراحیشم عالیه که بیشتر نداره!
 به قهوه اشاره کرد و گفت:

 این قهوه بسیار بسیار خاص برای فرفری خاصمون...—
و تعجب درحالی که دهنم باز مونده بود بهش از بهت با چشمای درشت شده 

 نگاه میکردم!
 چقدر مهربون شده!

دری  لحظه بهت و تعجب جای خودش رو به یه لبمند پهن روی صــورتم 
داد،قهوه رو گرفتم تو دســتم که ازگرماش و بوی خوبش انرژی دوباره گرفتم و 

 به شیوون با همون لبمند گفتم:
 بودم...ممنون شیوون،خیلی ه*و*س کرده —
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 چشمکی بهش زدم و با شیطنت گفتم:
ــی،یه کاری میکنم که تورو به رویا — اگه همینجوری ادامه بدی و یکم آدم بش

 بندازم!
 صدای رویا رو ازپشت سر شنیدم:

 وایسا ببینم جی رو به من بندازید؟!—
 چه نقشه ای دارید شما دوتا؟!

 با دهن باز نگاهش کردم که شیوون با زرنگی گفت:
داشــتیم درباره گروه اینفینیت حرف می زدیم که بهار گفت بیا این میونگ —

 سو رو به رویا بندازیم،به نظر می رسه که هردوشون راضی ان!
 چشمکی زد و با شیطنت گفت:

 حاال نظر خودت چیه؟!—
 
 

یا ادای دخترای آفتاب و مهتاب ندیده رو  دراورد و هی با خجالت موهای  رو
 پشت گوشش می داد بعد دوباره مزب با خجالت گفت:جلوی صورتش رو به 

 وای آخه من چی بگم؟هرچی بزرگتر ها مصلحت بدونن...—
سو که بهمون تذکر  صدای جیییب خانوم  شروع کردیم به خندیدن که با همگی 

 داد،همه متفرق شدن و به سمت میزهاشون رفتن..
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م م زدم،خواســتنگاهی به قهوه توی دســتم انداختم و لبمندی به پهنای صــورت
شه که تاشب  ش  کردم،نکنه چیزی توش ریمته با کمی ازش بمورم که بهش 

 ؟!یه پام تو دست شویی باشه
که معمولی بود و  باز کردم و جلوی بینیم گرفتم،بوش  یا  در قهوه رو  بااحت

 چیزی برای ش  وجود نداشت!
ــع ــه و با این قدرت بویایی ض م می یفحاال انگار اگه چیزی ام توش ریمته باش

 فهمم!
توهمین فکر بودم که یه چیز تقریبا سفت خورد تو سرم،آخ بلندی گفتم،دستمو 
گزاشتم رو سرم و برگشتم که شیوون رو دیدم که رو میزش  خم شده و دوطرف 

 صورتش رو  پوشوند و با صدای آرومی  گفت:
 نترس،من تورو با این چیزا به کشتن نمی دم!—

 به کشتن می دم...توروبا روش خودم،باجذابیتم 
خنده ای کردم و بدون توجه به حرف های شــیوون با خیال راحت و بالذت 

 شروع کردم به خوردن قهوه ام.
 _بهار تو نمی خوای بیایی خونه؟!

ــته نیم نگاهی به رویا انداختم و بعد نگاهیی به کار های رومیز که  کبفهو خس
 تاامشب باید تموم می شد انداختم و گفتم:

 رویا،کلی کار دارم که باید انجامشون بدم،توبرو...نه —
 خوب بزار باهم انجام بدیم تازود تر تموم بشن...—.

ــت،باهم به جایی بریدتا — ــبح تنهاس ــا رو ببر بیرون،ازص توبرو خونه و ملیس
 زودتر هم باهم صمیمی بشید...
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 تقصیر اون بیچاره چیه که من کلی کار دارم!
 

 ی کن زودتر کارت و انجام بدی و بیایی..._باشه پس من میرم،توام سع
 بعداز گفتن این حرف صورتم رو ب*و*سید و رفت

شفته بازار روبه روم نگاهیی انداختم،به خاطر طراحی های اینفینیت  کبفه به آ
سو حتما  شب تموم نمیکردم خانوم  خیلی از کارهام عقب افتاده بود و اگر تاام

 ازدستم عصبانی میشد!
 ای میشد که توشرکت تنها بودم که دستی روی شونه ام نشست حدود ده دقیقه

 با ترس و بسم الله نگاهی به دست روی شونه ام انداختم...
 بزاق دهنم رو باصدا قورت دادم و به ارومی برگشتم سمتش تا ببینم کیه...

 ؟!وای نکنه روح باشه،نکنه دزد باشه
 وای اگه یه منحرف باشه چی؟!

 م بیشتر میشد و لرزش دستام به وضوح مشمص بود...هرلحظه ترس و استرس
 ؟!تــرسوندمت جکسون—

نفسی از سرآسودگی انداختم و چشمام رو بستم،برگشتم سمت شیوون و نگاه 
 غضبناکی به شیوون انداختم و باتهدید گفتم:

 شیوون،حیف که امروز واسم قهوه خریدی!—
 لبمندی زد و  گفت تازه این نیس!

و جلوی میزم،کنار من گزاشــت و با همون لبمند دندون ی ک صــندلی اورد 
 نماش گفت:
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 می خوام توی کارهات هم بهت کم  کنم...—
 نمیمواد بابا،میزنی گندباال میاری،حاال بیاو درستش کن!—
 آی گووو)ای وای(—

 یه چیزی بگو که باور کنم،من تواین چیزا ازتو باتجربه ترم!
 زدم رو شونه اش ک گفتم:

 ین که امروز انقدر به فکرمی!مرسی از ا—
 حاال اینارو بیمیال شو و بگو چیکارم داری؟!

 باور کن فقط میموام کمکت کنم جکسون!—
 تو چشماش نگاه کردم و دیدم که کامب جدیه !

 مزل این که واقعا امروز مهربون شده ومزل یه مرد واقعی شده!
 چیه!؟—

 مجذوب جذابیت من شدی؟!
 گردنش و با صدای بلندی گفتم:اخم کردم و زدم پشت 

 به کارت برس...—
 

 ملیــــــــــــسا
ــته بودم و کانال هارو باال پایین  ــس مزل بچه های بدبمت،بیچاره روی مبل نش
می کردم،نگاهی به ســـاعت کردم که ی  ربع به هفت بود،اوووووف بلندی 

 کشیدم و بیشتر روی مبل ولو شدم،دیگه کم کم باید بیان!
 د صدای وارد شدن رمز در بهم نشون داد که اومدن!چنددقیقه بع
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باشوق و اشتیاق خاصی بالشت تو دستم رو پرت کردم به سمتی و به سمت در 
 دویدم که فقط با چهره خسته رویا مواجه شدم...

 پس بهار کو؟—
بهار دیر تر میاد،کارش یکم عقب افتاده،چند وقت میش که کارای اینفینیت —

 نکرد با کاراش برسه...رو انجام میداد وقت 
 گروه اینفینیت؟!—
 اره دیگه...—

 اومد روبه روم و هلم داد و گفت:
شم برین یکم بگردیم،پوسیدی — شان بریم بیرون بعد شو  ضر  حاالام برو حا

 تو این خونه!
شترکم با بهار رفتم و حاضر  سمت اتاق م شه ای گفتم به  شوق پریدم هوا و با با

 شدم...
ــرت لیموویی پ ــفید،برعکس بهار من زیاد رو یه تی ش ــلوارک س ــیدم با ش وش
 پوششم حساس نبودم...

 شونه هامو انداختم باال و به خودم گفتم خوب اومدم اینجا که ازاد بگردم دیگه!
به فکر بســــــــــــــــیار منطقی خودم نیشمندی زدم و به سمت لوازم آرایش 

و به سنت رفتم،آرایشم توی مداد چشم و رژ لب خبصه شد،موهامو شونه زدم 
سب با تیپ من دارن یا نه که  شی رفتم تا ببینم این بهار و رویا چیزی منا جاکف

 صدای خش خش پشت در شنیدم
 باشادی به ساعت نگاه کردم،چه زود کاراش تموم شد!
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 برای این که سوپرایزش کنم دررو باز کردم و باصدای بلند گفتم:
 تــــااااااادددااااا...—

شم هام رو باز کردم  صورت متعجب و ترسیده بهار روببینم  که به جاش چ که 
 با چهره متعجب دوتا پسر مواجه شدم....

 
 

 باتعجب به دوتا پسری که فامیلی بهارو میدونستن نگاه کردم ...
 حاال چراماس  زده بودن نکنه قاتلی چیزی باشن؟!

 هاداره(نکنه بهار پول باال کشیده؟! )اه اخه دختره خنگ بهار ازاین عرضه 
 صدای رویارو ازپشت سرشنیدم که گفت:

 _ملیسا چیشده؟!
شماش برق  سرودیدچ سمت من اومد و دررو تاآخرباز کرد وقتی اون دوتا پ به 
شمص بود لبمندی زدو  شه اماخیلی م سعی میکرد نمایان نبا شوقی ک  زد و با

 گفت:
 _سبم ببمشید که ملیسااینجا نگهتون داشته

 کرد وبالبمند گفت:دستشو به داخل خونه دراز
 _ بفرماییدداخل

 یکی ازپسرالبمندی زد و  روبه رویاگفت:
_نه ممنون فقط اومدیم وســـایل بهارو که ازهول اومدن دخترخالش تو خونه 

 ماجاگذاشته بود رو بهش بدیم....
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_خب پس بیاید داخل چون بهار امشب کارش کمی طول میکشه وتادیروخت 
 سرکاره

 ا میمواست بذاره این دوتاپسربیان خونه؟!نگاهی به رویاکردم واقع
..نگاهی به پسراکردم که دیدم اونیکه چشماش کمی ریزتربود خیره شده بهم و 
شون  شم غره ای بهش رفتم و زودتراز هم شم ازم برنمیداره چ ی  لحظه هم چ

 واردخونه شدم...
یم  بر یم  ت ـــ مواس ی م زب  م تم:اه  ف گ خودم  با تم و  ـــ بل نشــس م فه رو کب

بالشــتی که ازشــوق  بیرونا....با یاداوریش پووووف بلندی کشــیدم وهمون 
 روزمین انداخته بودم روبرداشتم و توی ب*غ*لم گرفتم...

اون دونفرهم همراه رویاواردخونه شـدن، ماسـ  هاشـونو برداشـته بودن حاال 
میتونســتم صــورتاشــونو کامل ببینم ...اصــب چراماســ  زده بودن نکنه فراری 

 باشن؟!
 

ــن ــکوک و همراه با  درحالیکه کوس مبل رو ب*غ*ل کرده بودم با چهره ای مش
شد و درهمو حین  شپز خونه  شده بودم،رویاکوارد آ شون خیره  اخمی غلیظ به

 ازشون پرسید که چی میمورن و اوناهم قهوه درخواست دادن.
 پوفی کردم و زیرآبی به فارسی گفتم:

 انگار اومدن کافی شاپ! 
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شم ری سرا کردم،اون چ شت بهم نگاه میکرد و اون یکی نگاهی به پ زه،هنوزم دا
با یه لبمند کج روی ل*ب*ش که چال گونش رو نشون میداد خیره به رویا بود 

 و تمام کارهاش رو زیر نظر داشت.
ــب حرف نمیزد و اون یکی  ــم کوچولوعه اص ــون چش از همون موقع که دیدمش

 صحبت میکرد،نکنه الله!!!
 :رویا رو صدا کردم و به فارسی گفتم

 رویا این پسره الله؟؟!
 رویا درحالیکه باسینی قهوه از آشپز خونه بیرون می اومد با تعجب گفت:

 کدوم؟
 

 بدون اینکه بهش اشاره کنم گفتم:
 همین چشم ریزه دیگه! موهاش قهوه ای رنگه،مزل خب زل زده به من....

 رویا لب پایینیش رو گاز گرفت و گفت:
 گروهه،صداشم معرکه ای.خدانکنه! این پسره لیدر 

 
آهان گفتم،به پســرا نگاه کردم که با گیجی به منو رویا نگاه میکردن.پوزخندی 

 به پسره زدم که چشماش رو گرد کرد؛ روشو ازم گرفت و صاف نشست.
سر  شتن،درحالیکه به اون پ شکر کردن و بردا شون قهوه تعارف کرد که ت رویا به

 چال داره نگاه میکردکنارم نشست.
 ن پسره که فکر کردم الله،لبمندی زد و گفت:همو

 نمی دونید که بهار کی میاد؟
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 _نه کاراش بماطر طراحی شما کمی عقب افتاده و داره اونارم انجام میده.
شت،کمی ازقهوه اش خورد و بلند  سته داری رو روی میز گذا پاکت کاغذی د

 م.شد و درهمون حال گفت:به هرحال ماهم اومدیم این وسایل رو بدی
 

 بعد از این حرف اون یکی ام بلند شد،لبمندی بهمون زد
 

درهمون حال ماسکش رو روی صورتش زد و روبه رویا درحالیکه به من اشاره 
 میکرد گفت:

 رویا معرفی نمی کنید؟!
 

 رویا درحالی که مشمص بود دست پاچه شده بود لبمندی زد و گفت:
 آه یادم رفت! 

 
 :با دست به من اشاره کرد و گفت

 ملیسا.
 دختر خاله بهار،همونی که بماطرش وسایل رو جا گذاشته بود!

 
 دستش رو جلو آورد و گفت:

 خوشبمتم.
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باهاش دســـت دادم که همون الله هم دســتش رو جلو آورد و باهم دســـت 
ستم رو گرفته بود رو به  ستاش آزاد کنم اما د ستم رو از بین د ستم د دادیم،خوا

 چشمام خیره شده بود.
ظه کمی فشــار دســتام رو زیاد کردم که به خودش اومد و دســتام رو در ی  لح

 ول کرد.
نکنه از این مردای هیزو سو استفاده گر باشه که از هر فرصتی استفاده میکنن؟! 
چرا نســبت بهش یه احســاس گنگ دارم؟! نمیدونم که خوبه یا بد؟! پســرها 

 خداحافظی کردن و رفتن.
 ت رویا رفتم و پشت سرهم گفتم:به محض رفتنشون با کلی سوال به سم

شم نیومد،خیلی  شون خو صب از س  زده بودن؟! ا رویا اینا کی بودن؟! چرا ما
 مشکوک بودن؟! بهار با اینا چیکار داشته؟! وسایل بهار کجا جامونده بود؟! 

 
رویا بی توجه به من به سمت لب تاپش رفت و جوابم رو نداد.عصبانی شدم و 

 با جیب و داد گفتم:
 رویا با توام چرا جواب نمیدی؟؟!

 
 لب تاپش روشن کرد و خیلی ریلکس گفت:

 بیا بشین کنارم.
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صفحه لب  ستم و به  ش سریع خودم رو به رویا رسوندم و کنارش ن با قدم هایی 
تاپ خیره شــدم،اســم اینفینت رو ســرچ کرد که پند ثانیه بعد کلی عکس و 

 مطلب باال اومد.
ده! حاال اگر تو ایران بودم ســـه ســـال طور وااای چقدر ســرعت نت کره زیا

 میکشید....روی عکس ها کلی  کردو گفت:
این پسرایی که دیدی خواننده ان و خیلی معروفن.اونی که چال داره میونگسو و 

 چهره گروه و این یکی لیدر گروهه...
 

 _عه!!!...پس جرا اینقد مشنگ بود؟!!
شونه ای باال انداخت و به عکس ه شت نگاه رویا بیمیال  مون یا رو که چال دا

 کرد.
 زدم پشت سرش و گفتم:

 رویا تو از این خوشت میاد؟!
 

 مزل برق گرفته ها پرید و گفت:
 چی؟! نه بابا،واسه چی خوشم بیاد؟! اصب من از اون خوشم بیاد....

 بین حرفش سرش رو انداخت پایین و با تن صدایی آروم گفت:
 من خوشش بیاد؟!! فکر میکنی اون خواننده ی معروف از

 _ای کل  دیدی گفت تو ازش خوشت میاد؟
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صدای حرص  سرم درد گرفت و جدا از اون  شت ساس کردم پ تو ی  لحظه اح
 رویا بلند شد:

 ای بچه پررو این حرفا واسه تو زوده! مگه نمیمواستی بریم بیرون؟ 
 

 هلم داد و گفت:
 پاشو پاشو بریم که خیلی داری حرف میزنی.

 زدم که جیب بلندی کشید.... لبمند شیطانی
 

 بهــــــــــــــــــار:
 با کم  شیوون خیلی زود کاراهام رو انجام دادم.

 از خستگی زیاد از صندلی بلند شدم و کش و قوسی به بدنم دادم.
شیم رو  شکر کردم که جوابم فقط لبمند زد.گو شیوون زدم و ازش ت لبمندی به 

 حتی یه اس ام اس هم بهم ندادن. برداشتم و نگاهی بهش انداختم،نامردا
 به ساعت نگاه کردم دور و برای هشت بود.رو به شیوون کردم و گفتم:

 گرسنه نیستی؟!
 

چهره اش رو به طرز بامزه ی جمع کرد، دســتش رو روی شــکمش گذاشـت و 
 گفت:

 ببخره دردمو فهمیدی!! دارم میمیرم از گرسنگی.
 و گفت:بعد از این حرف خودشو انداخت روی صندلی 

 ببین از گرسنگی فشارم افتاد.االن یه غذای حسابی دلم میمواد.
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 درحالیکه وسایلمو رو جمع میکردم گفتم:
 پس برو واسه خودت یه غذای خوب بمر که نمیری.

 تو ی  حرکت از روی صندلی بلند شد و گفت:
 یعنی نمیموای واسم غذا بگیری؟!!

 
 شونه هامو باال انداختم و گفتم:

 نه.... معلونه که
 _جکسون؟!! من این همه واست کار  

 کردم....
 لبمندی زدم،نزدیکش شدم و دستم رو روی شونه هاش گذاشتم،

 تو چشماش نگاه کردم و گفتم:
 شوخی کردم.بیا بریم یه غذای خوب بموریم که منم خیلی گرسنه ام.

 
 برق شادی رو توی چشماش دیدم.دستش رو انداخت دوره گردنم و گفت:

 تم تو خیلی مهربونیمیدونس
 باهم از شرکت بیرون اومدیم که گفت:

 جکسون! نظرت چیه دل و روده خوک بموریم؟!!
صوال از  سه اینکه کره ایا ا ستانما مطم ن نبودیم دقیقا مال کدوم حیوونه،وا )دو
عذرت  باهی،م فاده میکنن.اگر این اســم رو آوردیم اشــت خوک بیشــتر اســت

 میموایم.(
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 بلندی گفتم:با صدایی تقریبا 

چی بموریم؟!! دل و روده خوک؟!! من تا به حال یه خوک از نزدی  ندیدم په 
 برسه به اینکه دلو روده اش رو بمورم.

 شیوون سری تکون داد و گفت:
 پس شما ایرانیا چه غذایی میمورین؟؟ چطوری تا االن زنده موندید؟!!

 
 بعد از گفتن این حرف دستم رو گرفت و راه افتاد.

سرش به راه افتاده بماط شت  شیوون بی اراده پ سط ، ستم تو شدن د شیده  ر ک
 بودم.

 جلوی یه رستوران معمولی ایستاد و گفت:
 بیا بریم بهت نشون بدم غذا یعنی چی.....

 
یار صــورتم رو جمع  داخل مغازه شـــدیم.بوی زممت که بهم خورد بی اخت

 کردم.یکی از میزهای خالی رو انتماب کردیم و نشستیم
ــیوون  .زنی ــفارش نگاهی به من و ش ــفارش بگیره بعد از گرفتن س که اومد س

 انداخت و گفت:
 آی گو شما زن و شوهرید؟!

 
 رو کرد به شیوون و مزب با صدایی آروم و درگوشی گفت:

 تو خیلی از زنت سر تری...
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 چی؟! این زن چه پرروعه.با صدای تقریبا بلندی گفتم:
 داره که از من سرتره؟!! آجوما ما فقط دوستیم،درضمن اون چی

 
 

ــکر بهم  ــونه تش ــت هاش رو به نش ــیرینی لبمندی زد و دس ــیوون با خودش ش
 چسبوند و جلوی صورتش گرفت و گفت:

 ممنون،اما می دونید که خانومم قدرم رو نمی دونه!—
 درضمن،همیشه هم منو کت  میزنه و مسمره ام میکنه!
مشــت کردم و به بازوی  باحرص دندون هام رو روی هم فشــار دادم،دســتم رو

شیوون زدم،صدای آخش بلند شد،اون یکی دستش رو روی بازوش گزاشت و 
 مزب داشت ماساژش میداد،رو به اون خانومه گفت:

 آجوما،نگاه کن!—
 شماهم بهتره هرچه زودتر برید واگر نه یچیزی هم نصیب شما میشه!

 شما واقعیت رو گفتید ولی خانوم من انتقاد پذیر نیست!
شیوون  شتباه می کنه  و اونجور که  دهن باز کردم تا به اون خانوم بگم که داره ا
میگه نیست که شیوون زودتر از من دستش رو روی دهنم گذاشت و رو به اون 

 خانوم گفت:
آجوما زودتر برو،ببین می خواســت یه چیز بهت بگه،اگه من نبودم یه چیز —

ر نمی تونم جلوشــو بگیرم زودت می گفت که ناراحتت می کرد،من بیشــتراز این
 برو!
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ــد و از  ــیوون نگاه کرد،کمی تا کمر خم ش زن باتعجب و کمی ترس به من و ش
 شیوون تشکر کرد!

 خدای من این پسر دیوونس!
 ببین زن بیچاره رو چجوری از من ترسوند...

نگاه غضــبناک و عصــبی به شــیوون انداختم،نفس های داغ و عصــبی ام روی 
 میشد،نگاهی بهم کرد و بت لبمند گفت:دست شیوون پمش 

سن که با نگاهت منو بموری بیا این دل و روده — اینجوری نگام نکن،بجای ا
 هارو بمور...

دســتش رو از روی دهنم برداشــت و خیلی ریلکس و بیمیال شــروع کرد به 
 خوردن...

روی صندلی نشستم،دستم رو گذاشتم زیر چونه ام و بهش خیره شدم تا شاید 
 بره! از رو

که اینجوری غرق تو چهره — عا فکر کردی زن و شــوهریم  نه واق یه؟!نک چ
 جذاب مـــردت شدی؟!

 یــا)هی(شیــــوون،فکر کردم آدم شدی!—
سرم بردم و با تن  شده ام رو باالی  شت  ست م شدم،د صندلی بلند  از روی 

 صدای تقریبا بلند گفتم:
 می کــشمت...—

برم که زودتر از من ازروصندلی بلند شد خواستم میز رو دور بزنم و به سمتش 
 و با دو ازم دور شد...

 داد زدم:
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 یــــا)هـــی(—
ــتادم و از جیبم  ــتم برم دنبالش که یاد پول غذا افتادم،زیر لب لعنتی فرس خواس
مقداری پول که فکر کنم واســه این غذا زیاد هم بود گذاشــتم و بدون این که 

ـایت سرعت شر ـ ـ وع  کردم به دویدن و درهمون حال وقت رو تلف کنم با نه
 صداش میزدم و تهدیدش میکردم که باایسته...

 
 

 داشــتم دنبالش می کردم که مســیرش رو به ســمت یه پارک عوض کرد،هه
فکرکرده،هرجا بره دنبالش می کنم،درســته که درحال نفس نفس زدن بودم اما 

 من مصمم تراز این حرف هام!
ردم و تهدیدش می کردم که باایسته،سرعتم جیب می زدم و اسمش رو صدا می ک

رو بیشــتر کردم و تغریبا بهش رســیده بودم که شــیوون توی  لحظه و تصــمیم 
 ناگهانی،البته از نظر من، ازحرکت ایستاد...

 جیغی کشیدم و خواستم ازحرکت باایستم که نشد
 با کله رفتم تو کمرش،سر م و گرفتم و از درد چشم هام رو بستم .

 شت کردم و محکم زدم به کمرش که...دستام و م
ــته بود  ــهاش نگاه کردم.اه ،لعنتی برگش ــی باز کردم و به کفش ــمام رو یواش چش
 سمت من و منم به جای اینکه دستام رو بزنم به کمرش زده بودم به سینه هاش.
سرم رو باال  ستم حرکتی کنم نه حتی  نمیدونم چرا،اما از زور خجالت نه میتون

 بگیوگرم.
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ستام  ستهاش گرفت و د سینه اش کبونده بودم رو تو د شت  به  روکه به حالت م
 مشتهام رو به نرمی باز کرد.

ستهاش  سمت پشتم هدایت کرد و بعد هم محکم با د ستهام رو به  هر جفت د
 دستهام رو گرفت.

نگاهی به دســتهاش که از کنار بدنم رد شـــده بود نگاهی کردم.آب دهنم رو 
 قطره های عرق رو میتونم حس کنم.قورت دادم،از خجالت حرکت 

ذهنم قفله قفله،این اولین باریه که به شــیوون انقدر نزدی  شــدم،اصــب اولین 
 باریه که به یه پسر انقدر نزدی  شدمـ.

تقریبا میشه گفت بماطر گرفتن حالت دستهام با دستهاش دیگه تو ب*غ*لش 
 بودم.

 چــــــــــــــی!!تو ب*غ*لش!؟
 ال گرفتم و با تعجب به شیوون که نزدیکم بود نگاه کردمسرم رو ناگهانی با

_چه عجب ،باالخره باال رو نگاه کردی فرفری،چرا از دســتم ناراحت شــدی 
 هان!تو باعث شدی که اون غذای خوشمزه رو از دست بدم

سواله؟!اون چرت و پرتا چی بود به اون  شدم؟؟؟االن واقعا این  صبانی  +چرا ع
 زنه گفتی؟!

ــی!امروز این همه باهات مهربون بودم امروز _حاال چرا   ــبانی میش انقدر عص
اصب به چشمت نیومد ،این یه ذره شوخی خیلی تو چشم بود،اخـــــــــه اگه 

 من باهات شوخی نکنم که میمیرم 
 سرش رو خم کرد سمتم :

 _من با فرفری خانوم شوخی نکنم با کی شوخی بکنم؟!هـــــان!
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 با لبمند جذابی گفت: نگاهش رو به چشمام دوخت و
_اصــب میدونی!مردهای فوق العاده جذاب و تو دلبرویی مزل من فقط تعداد 
به  ماب میکنن!پس بمتر تو هم  ها رو برای شــوخی کردن انت خانوم  کمی از 
 جای شکایت کردن از اینکه مورده توجه من قرار گرفتی  به خودت افتمار کنی

 با لحنی پرسشی گفتم: سرم رو کج کردم و چشمام رو ریز کردم و
 +تو این همه اعتماد به نفس رو واقعا از کجا میاری شیوون؟!

 خواستم گوشش رو بگیرم و بپیچونم که یادم افتاد دستام تو دستهاشه ،
 برگشتم و نگاهی به دستهامون انداحتم و گفتم:

 + نمیموای دستم رو ول کنی ؟؟
 و برگشتم و بهش نگاه کردم.

 دم تا ازادشون کنم که شیوون محکمتر گرفتشوندستهام  رو تکون دا
 
 

 +شیوون دستهام رو ول کن!
 نگاهی به موقعیتی که توش بودم انداختمـ

 بدنم تقریبا دوانگشت باهاش فاصله داشت و چشم تو چشم هم بودیم...
 افتضــــــــــــــاح بود...

سی ما رو می دید فکر م ی ی کرد مسرش به اندازه ای بهم نزدی  بود که اگر ک
 خوایم هم دیگه رو بب*و*سیم.
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ــرم رو عقب تر گرفتم  از فکرش لپ هام گل انداخت و خونم به جوش اومد،س
 و این بار با تحکم بیشتری گفتم:

 +شیوون!من معذبم اینجوری!
 بدون گفتن کلمه ای با لبمندی ملیح مزل مسخ شده ها زل زده به چشم هام

 +الـــــــــــــــو شیوون
انگار تو باغ نبود،پاهام رو باال بردم و  محکم زدم تو ســاق پاهاش که به اصــب 

 خودش اومد
 _ولی بهار!میگـمــــــــــااا

 سرش رو اورد نزدیکتر پوزخندی زد :
 تو اخرش مجذوب من میشی،من که می دونم.-

ولی بزار از همین حاال برات روشــن کنم که من خیلی خاطرخواه دارم،امکان 
این ک  و مکات و موهای فرفریت بین اون همه دختر خوشــگل و  اینکه تو با

مهربون توجهم رو به خودت جلب کنی و فکرم رو مشــغول خودت کنی تقریبا 
 صفره

 
 پوزخندی زدم و با حرص گفتم:

 +خب!
حاال که کلــــــــــــــی خاطرخواه داری پس برو پیشه همون ها و با اونا 

 شوخی کن
 



wWw.Roman4u.iR  182 

 

شوخی میکنم بهم می چسبه،اصب شوخی کردن با تو یه _اخه فقط وقتی با تو 
 جور دیگه به ادم می چسبه فرفری خانوم

 دستهام رو تکون دادم و گفتم:
 +خیلیه خب اصب شوخی کن!اما االن فقط دستهام رو ول کن

ــم هام ،برای در اوردن  ــرتقی زل زد به چش ــتهام رو محکم تر گرفت و با س دس
 حرصش پوزخندی زدم و گفتم:

 ینطوری که به نظر می رسه اونی که مجذوب شده تویی نه من!+ا
سرم رو انداحتم پایین،اخه دختره  شدم و  شیمون  صله از زدنه این حرفم پ ببفا

 ی خنگ اعتماد به نفس داشتن و خیالبافی کردن هم حدی داره!
ک  و  های فرفری و  عاشــق اون مو گه اررررره  هت ب نه تو َپِرت و و ب االن بز

ـ ـ ـ ـشرت شدم چیکار میموای بکنی؟کم کبونده اینا رو تو مکای مح ـ ـ ـ ـ ـ
 سرت!

 سرم رو باال گرفتم و تو چشماش نگاه کردم تا ببینم که چی میگه
شش جا داد دیگه کامب تو  شتر تو اغو شتر کرد و من رو بی ستهاش رو بی شار د ف

 آغوشش بودم.
 صورتش رو نزدیکتر کرد جوری که نفسهاش به صورتم میمورد.

نم رو قورت دادم،اصــب نمیدونســتم چیکار باید بکنم!نه که خیلی تو آب ده
 اینجور موقعیتها بودم بماطر همونه،کلی مهارت دارم تو اینجور زمینها

 
 با صدایی که  خودم هم نشنیدم اسمش رو صدا کردم.
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بده ،نزدیکتر شـــد بهم،اب دهنش رو قورت داد و  به من  که جوابی  بدون این

 نگاهی بهم انداخت
زیره لب انگار داشـــت چیزی زمزمه میکرد ولی من فقط می تونســتم تکون 

 لبهاش رو ببینم
 تیره ی کمرم از بس که عرق کرده بودم لباسم چسبیده بود بهش.

 سر ش رو کج کرد و ب*و*سه نرم و کوتاهی روی گونه ام کاشتـ.

 نفسم حبس شد،باورم نمی شد شیوون همچین کاری انجام بده.
 به جونم افتاد.  لرزه نامحسوسی

 مطم نم گونه های پر از ک  و مکم از عصبانیت و خجالت  قرمز قرمز شدن
سهاش رو که به گونه ام می خورد رو می  صورتم بود و نف صورتش کنار  هنوز 

 تونستم احساس کنم
شایدم من مجذوب تو و  شم کرد و به حالت زمزمه گفت: سرش رو نزدی  گو

 پاکی ات شدم
شد!اگه من پاک بود که نباید اجازه می دادم من رو تو آغوش  پاکی!!تو ذهنم اکو

 بکشی !اگه من پاک بودم نباید اجازه می دادم من رو بب*و*سی
ساس انزجار  بماطر این که هیچ غلطی  ست داد.اح ساس گ*ن*ا*ه بهم د اح

 نکردم
 بماطر  عصبانیت و تنفری که از دست خودم داشتم حالم بد شده بود

داشــتم دســتهام رو از دســت هاش بیرون کشــیدم وبیرون و  با تموم قدرتی که
 هولش دادم به عقب
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 نگاهی از تنفر به شیوون انداختم.
 اون بیچاره هم که تقصیری نداشت،اینجا،تو کره ،هیچ محدودیتی  وجود نداره!

 اما من یه جور دیگه،یه مدل دیگه،بایه طرز تفکر دیگه ای رشد کردم
 .قطره اشکی از چشمام جاری شد

 بغضم توی گلوم سنگینی می کرد.
 حاله عجیبی داشتم

 به شیوون نگاه کردم که داشت با تعجب و نگرانی نگاهم می کرد
 رفتم سمتش و بماطر فشارهایی که روم بود یه سیلی زدم دم گوشش

قطره اش  بعدیم هم جاری شد.شیوون بدون اینکه چیزی بگه  ل*ب*ش رو  
 به دندون گرفت 
 طر بغضم به زور شنیده می شد گفتم:با صدایی که بما

+فکر کردی با احساسات دیگران هم می شه شوخی کرد؟!تو چرا همه چیز رو 
به شــوخی می گیری؟من واســه تو یه جوک با مزه ام؟مگه من دلقکتم که باهام 
که بهم عبقه داری  شــوخی کنی بهت خوش میگذره؟اینکه بهم دروغ بگی 

 ش؟واست شوخیه جالبیه؟لذت میبری از
 از زور عصبانیت تمام بدنم به لرزه افتاده بود

 
 شیوون با ناباوری و بهت،بدون گفتن کلمه ای نگاهم میکرد...

 فریاد زدم:
 چیه؟!انتظاراین که عصبانی بشم رو نداشتی؟—
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 فکرکردی من همیشه دهنم رو می بندم و صدام در نمیاد؟!
 شوخی کردن هم حدی داره!

شدن جمله ام نفس شیوون اجازه  بعداز تموم  شیدم و بدون این که به  عمیقی ک
 صحبت بدم روم رو ازش برگردوندم و به سرعت ازپارک خارج شدم...

 صداش رو از پشت سر شنیدم که اصرار به ایستادنم داشت:
 صبرکن بهار،اشتباه متوجه شدی،بـــهار —

ــدم و به  ــتر کردم و با دو از پارک خارج ش ــرعتم رو بیش بی توجه به حرفش،س
 سمت خیابون رفتم.

کناز خیابون که رسیدم از شانس خوبم تاکسی به نزدیکم می اومد،دست بلند 
 کردم تاباایسته،به سرعت سوار ماشین شدم و آدرس خونه رو بهش دادم.

تاکسی حرکت کرد که برگشتم و از پشت شیشه ماشین به شیوون نگاه کردم که 
 ود...خم شده بود و دستاش رو روی زانوهاش گزاشته ب

 
سیر مونده تا خونه رو پیاده برم  صمیم گرفتم که م شدیم،ت کمی که ازپارک دور 

 تا کمی از این حال و هوا بیرون بیام...
 

شروع کردم به  سته  شدم و باقدم هایی آه ساب کردم و پیاده  سی رو ح پول تاک
سرم رو  شروع به باریدن کرد، شده بود که نم نم بارون  راه رفتن،هنوزده دقیقه ن

 رفتم باال و به آسمون نگاه کردم،یهنو خیسی صورتم جور شد!گ
ــیوون،بلکه بماطر همه چیز ــه ش لم ،ددلم خیلی گرفته بود،نه بماطر ب*و*س

 خیلی برای مامان بابا تنگ شده...
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 دختر نازنازی نبودم اما خیلی وقته که ندیدمشون...
شتر خیس می شد و زمین رو بی شتر می رد و ک شدت قطرات بارون هرلحظه بی

 جمعیت توی خیابون رو کمتر!
ســرم رو پایین گرفتم و با قدم هایی تقریبا اهســته شــروع به حرکت کردم،فکرم 

 آزاد تر از چند دقیقه قبل شده بود!
بوی بارون همیشه حالم رو خوب و پراز نشا  می کنه،خیلی وقت بود که گریه 

 نکرده بودم،بدجوری دلم گرفته...
شد و دیگه نمی تونم نقش یه  سته  شک دختر قوی رو بازی کنم،بغض تو گلوم 

 چشمام مزل آسمون بارونی شد و شروع به  باریدن کرد....
 
 

خیابون خلوت بود و به جز ماشــین هایی که باســرعت حرکت میکردن،زوج 
 جوونی نیز بودند که زیر چتری سفید رنگ درحال دویدن بودن.

 محوشون شدم،چقدر خوشحال بودن!
 گشون توجه ام رو به خودشون جلب کرد...لبمند های قشن

دلم به خال خودم ســوخت،چقدر دوســت داشــتم که منم مردی رو داشــتم که 
 باهاش زیر بارون قدم می زدم و خاطره های خوب باهم می ساختیم...

شون  سرت و اندوه بود به شمایی که لبریز از ح شیدم و باچ سرت واری ک آه ح
به روم ایســتاد،باترس بهش نگاه کردم،نکنه  نگاه میکردم که آقایی اومد و رو

 ببیی سرم بیاره؟!
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 اینجا هم که خلوته هرکاری دلش بمواد می تونه انجام بده...
 باترس ی  قدم به عقب برداشتم که گفت:

 خانوم مهرپور؟!—
شکوک  صدایی لرزون و م شد،با سم کم  شنیدن فامیلیم از دهنش کمی از تر با

 گفتم:
 بله!—

 دستش به سمتی اشاره کرد و گفت:لبمندی زد وبا 
 لطفا از این سمت...—

به سمتی که اشاره میکرد نگاه کردم که نگاهم به ون مشکی رنگی رسید،باترس 
سونگ  شه های دودی رنگش پایین  اومد و چهره  شی شین نگاه کردم که  به ما

 گیو رو دیدم،نفسم رو از سر آسودگی خیال بیرون دادم...
 سبم کردم و با لحنی متعجب و پرسوال گفتم:چند قدم نزدی  شدم و 

 اینجا چیکار می کنید؟!—
 رویا بهت نگفت؟!—
 نه!—

 چی رو؟!درمورد چی؟!
 لبمندی زد و گفت:

 فعب بهتره که بیایی سوار شی که سرتاپات خیس شده!—
 بعداز گفتن این حرف در ون رو برام باز کرد

ندلی اگر من  بشینم که ص سوار شدم و خواستم بنشینم که پیش خودم گفتم که
 خیس میشه که!
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 خواستم از ون پیاده شم که گفت:
 بنشین مشکلی نیست... —

 بعداز گفتن این حرف پالتوشش رو دراورد و روبه رو گرفت و با لبمند گفت:
 بپوش،خیلی وقته که زیر بارون بودی...—

 
 
کر گرفتم و تشحتما سردته! و به احتمال زیاد هم سرنا میموری . پالتو رو ازش  

 کردم، که ماشین حرکت کرد.با تعجب گفتم :
 _چرا حرکت کردید..! من داشتم میرفتم خونه!

_اول بهتره یه نوشیدنی گرم بموری .چرا زیر بارون ایستاده بودی اخه.نمیگفتی 
 مریض میشی!

ضی  سر از خود را سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم .نگرانم بود !! واقعا این پ
 بود !؟ نگران من

 لبمند خجولی زدم و گفتم :
سیر خونه رو پیاده  شتم گفتم م صی نبود فقط احتیاج به فکر کردن دا _چیز خا

 بیام تا بتونم فکر کنم که بارون گرفت.
و دوباره از یاداوری شــیوون و اتفاقات اخیر باز رفتم تو فکر . خیلی پشــیمون 

اشــتباهی اما ........... شــده بودم از اینکه بهش ســیلی زده بودم ،واقعا کار 
 سرنزده بود و این یه امر طبیعی برای اون تلقی میشد .

 وای خدا! حاال چجوری فردا باهاش روبرو شم..!
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اه  امروز کلی بهم کم  کرده بوده و من هم جواب مهربونی هاش رو اینجوری 
 دادم.

 با دستام موهام رو گرفتم و کشیدمشون و شروع کردم به بهم ریمتنشون .
اه این چه غلطی بود که من کردم .حتما خیلی دلشو شکوندم .بغضم دوباره به 
 سراغم اومد.به زور میتونستم نفس بکشم. همه چی باهمدیگه قاطی شده بود.

 اصب امروز به اندازه یه سال واسم گذشت. انگار امروز تمومی نداره .
 . _بهار حالت خوبه؟!چیزی شده؟!به نظر ناراحت و کبفه میرسی

 سرم رو به سمت باال گرفتم . وایییییی اینم از این گندی که باال آوردم .
 اصب حواسم به اینکه گیو اینجاست نبود .

 _نه اتفاقی نیوفتاده فقط یه ذره گیج شدم سر یه مس له ای .
   

نذفری  با ه پاش بود همراه  نار  که ک ندی زد و گوشــیش رو  ســونگ گیو لبم
 سرش رو باال آورد و بالبمند نگاهم کرد و گفت؛ برداشت و بعداز چند ثانیه

این آهنگیه که هروقت ناراحتم یا نیاز به آرامش دارم گوش میدم،ساید واسه —
 توهم تاثیر داشته باشه...

شتم و آهنگ  شم گزا شی رو ازش گرفتم و هنذفری رو توی گو شکر کردم،گو ت
 رو پلی کردم...

که عبوه یر  با ریتمی مبیم  قا موزیکی بود  به آدم ال آرامش،انرژی مزبتی رو 
 میکرد.

محو گوش دادن به آهنگ بودم که ماشین از حرکت ایستاد،کنجکاوانه به بیرون 
 نگاه کردم که جلوی یه کافی شاپ ایستاده بود...



wWw.Roman4u.iR  190 

 

بیمیال دوباره به صندلی تکیه دادم و سعی کردم که هرچیزی رو جر آهنگی که 
ساس کردم گوش می دادم از ذهنم بیرون کنم،تقر شده بودم که اح یبا هم موفق 

 دستی روی دستم قرار گرفت...
باوحشت چشمام رو باز کردم که سونگ گیو رو کنارخودم دیدم،هنذفری رو از 

 گوشم بیرون اوردم و پرسشگر نگاهش کردم که لبمندی زد و گفت:
 بیا این قهوه رو بمور تا حالت بهنر بشه...—
 ممنون،اما من حالم خوبه.—
ــدیدی می به— ــرمای ش تره که بموری،االن حالت خوبه اما مطم نن فردا س

 خوری،پس اینو بمور تا بدنت رو گرم کنه...
 کمی نگاهش کردم که لیوان قهوه رو جلوی صورتش گرفت و لبمند زد...

 لیوان قهوه رو ازش گرفتم وگوشیش رو بهش دادم.
ــتم قهوه ام زو مزه مزه می کردم که ی  دفعه یادم اف ــونگ گیو این داش تاد که س

 طرف ها جیکار می کنه؟!
 در ی  حرکت برگشتم سمت و گفتم:

 نگفتید،اینجا چیکار می کردید؟!—
 آها!یادم رفت که بگم.—

با میونگ سو اومده بودیم که وسایلی که بماطر دختر حالت جا گذاشته بودی 
 رو بهت بدیم...

 
 ادامه دارد....
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 و چهره ام کمی جمع شد.  لعنتی به خنگ بودن خودم فرستادم
 سونگ گیو درحالی که سرش تو گوشیش بود در همون حال گفت:

 _کجا میموای بری؟!
س ول خطرناک میشن و ممکنه اتفاقی  شب خیابونای  می رسونمت ،این وقت 

 برات بیوفته!
شمام بی اختیار  شدم ،چ سرمو بلند کردم و بهش خیره  شدن حرفش  با تموم 

ستم باال رفتن  بماطر تعجب از حرفی که شده بود، می تون شت  شنیده بود در
 دمای بدنم رو حس کنم...

 وای خدای من دوباره قراره که لپام گل بندازه ،باورم نمیشه!
 این سونگ گیوئه که نگران منه؟!  

 سونگ گیو مغرور که یه خواننده معروفه ،حاال نگران منه ؟!
 نگران یه دختر زشت و..!

 م اکو داد:اخرین جمله اش تو ذهن 
 "ممکنه اتفاقی واست بیوفته،ممکنه اتفاقی واست بیوفته"

شد حرارت  شتر کردم ،گرمای قهوه باعث  ستمو دور لیوان داغ قهوه بی صار د ح
بدن من هم بیش از پیش باال بره ســرمو انداختم پائین و ناخواســته لبمندی 

شأت گرفت روی ل سونگ گیو نگرانمه ن *م *بخجول از فکر کردن به این که 
 نشست...

 صداش رو دوباره شنیدم:   
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 _چرا جواب نمیدی؟!میری خونه؟!
ســرمو باال گرفتم و به چشــمای ریز اما بانمکش نگاه کردم که لبمندی زد و 

سرمای —گفت:  سیدم واگرنه  شد که به موقع ر شده؟! خوب  لپات چرا قرمز 
 بدی میموردی...

و با تعجب نگاش کردم  به سمتم خم شد که بی اختیار خودم رو عقب کشیدم
شونه هام  شت روی  ستاش رو گذا شد ،دوتا د با همون لبمند دوباره نزدی  تر 

 و کتش رو که روی شونه هام بود و برام مزل پتو گرم بود جلو کشید .
 اون رو بیش تردورم کشید و یعقه پالتو رو بلند کرد که روی لپام هم پوشوند...

 
 

 بی حرکت فقط نگاهش می کردم ... 
 حتی پل  هم نمی زدم ... 

صورتش با  صله  شده بود و فا ست کردن پالتو زیادی بهم نزدی   به خاطر در
 صورتم  پنج سانتی متر بیشتر نبود . 

صدا قورت  شکی رنگش و بزاق دهنم رو با  شمای با نم  و م شدم تو چ خیره 
 دادم .

ی محرارت بدنم باال بود ، نفســهای گرم ســونگ گیو هم  توی صــورتم پمش 
 شد و حالم و بد  می کرد .

گاه و بی اختیار چشمام داشت خمار و بسته می شد ...     ناخودآ
 واااای من چرا اینجوری شدم ؟!
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 تو ی  حرکت به خودم اومدم صاف نشستم و سرفه مصلحتی کردم .
این حرکت من باعث شــد که ســونگ گیو بترســه و با چشــمهای گشــاد شــده  

شونه هامو باال انداختم و با چهره ای  شم ،  سعی کردم ریلکس با نگاهم کرد . 
سوالی و منتظر نگاهش کردم که بی حرف کمی خودش رو به پنجره نزدی  تر 

شه به خیابون نگاه کرد و در همون حال به راننده  شی شت  ه به گفت ککرد و از پ
 سمت خونه رویا بره...

 
ــین در  ــد و ماش ــیدن به خونه دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نش تا زمان رس

 سکوت کامل به مقصد رسید.
این دفعه کیف و وســایلمو و با هوشــیاری بیش تری جمع کردم تا چیزی جا 

از نزارم . از َون پیاده شدم و در همون حال هم شروع کردم به تشکر و خدافظی 
 سونگ گیو .

ــین  ــون کنم ،بعد از رفتن ماش ــتادم تا به نوعی بدرقه اش ــاختمون ایس جلوی س
خواستم وارد ساختمون بشم که یادم افتاد پالتوی سونگ گیو روی شونه هامه ، 

 برگشتم و به خیابون نگاه کردم که متاسفانه ماشین خیلی دور شده بود ... .
ــدم و رمز درو وارد کردم ــاختمون ش ــته وارد خونه گرم و   وارد س و با بدنی خس

 زیبای رویا شدم .
 
 

هر لحظه منتظر بودم که سیل جیب و داد های رویا و ملیسا به سمتم هجوم بیاد 
 اما زمانی که با سکوت خونه مواجه شدم متعجب شدم !
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شکی رنگ روی دیوار که عدد هاش به رنگ نقره ای  ساعت گرد و م نگاهی به 
 ، شی  و مدرن بود انداختم .بود و با تمام سادگی 

 تقریبا نزدی  نیمه شب بود ! 
 پس این دو نفر کجان؟! 

ــدم . با احتیا   ــته وارد اتاق ش ــونه ام رو باال انداختم و با بدنی خس بیمیال ش
کامل پالتو رو روی چوب لباســی آویزون کردم و لباس هام رو عوض کردم ، 

 اد .خواستم بموابم که چشمم به آینه توی اتاق افت
هدفم رو عوض کردم و به سمت آینه رفتم ، روی صندلی نشستم و به چهره ای 

 که روبروم بود نگاه کردم .
دختری با موهای مشــکی و فر که اطراف صــورتش رو تا زیر شــونه هاش  

شته ، بینی تقریبا بزرگ و  صورتی که پر از ک  و م  های ریز و در شونده ،  پو
 لب های معمولی . 

 ی این صورت وجود داشت که زیبا بود!اما چیزی تو
 "چشمام"

 یاد حرف های گذشته افتادم ...  
ــم . یاد حرف  ــتم ، همه بهم میگن که به خودم نمی رس همه بهم میگن که زش

 شیوون افتادم که گفت من بین بقیه دخترا شانسی ندارم .
 

ه ببی اختیار آه حسرت باری کشیدم و سرم رو پایین انداختم که چشمم خورد 
 لوازم آرایش ملیسا . 
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برای چند ثانیه خیره بهشون بودم و در همون حال حرف های مردم مزل فیلم از 
 ذهنم عبور می کرد ...

حسی بهم می گفت که تو زشت نیستی و می تونی به کم  اینا بهشون نشون 
 بدی . 

 بدم نمیومد چهره خودم رو با آرایش ببینم . 
قدر قوی بود که بی به آرایش و تغییر دادن  این حس اون  یار شــروع کردم  اخت

 صورتم ... .
 
 

تنها کاري که کردم یکي از کرم ها ویکي از رژلب هاي جیب ملیسارو روي لب 
 هام کشیدم دوباره به چهره خودم داخل اینه توجه کردم چقدر تغییر!

 حسي همش قلقلکم مي داد که بیش تر این تغییرو احساس کنم.
شروع کردم به ارایش کردن،حاال چشمام هم ارایش شده  باشوق زیادي دوباره

که حاال از  هر نظر  به روم  به دختر رو باره نگاه کردم  با تر از قبل ،دو بود و زی
ــندلي  ــغول از روي ص ــیدم و با فکري مش کامب متفاوت بود ،نفس عمیقي کش

م نبلند شدم و از اتاق بیرون رفتم تا دست و صورتمو بشورم و ارایشم رو پاك ک
. 

شویي مي رفتم که وارد کردن رمز در توجهم رو جلب  ست  سمت د شتم به  دا
کرد ،بعد از اون باچهره شاد ملیسا روبه رو شدم سرش پایین بود وداشت کفش 

 هاش رو با دمپایي ممصوص خونه عوض مي کرد.
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شدم و یه تاي ابروم رو انداختم باال و مزل مامانا که تا دیر وقت  سینه  ست به  د
 بچشونن که مچشونو بگیرن، منتظر
 گفتم:

 چه عجب!—
 چرا اینقدر دیر اومدید؟!

ملیســا ســربلند کرد،بادیدن من انگار جن دیده باشــه جیب بلندي کشــید و  
خودش رو به عقب پرت کرد و افتاد تو ب*غ*ل رویا با این کار ملیسا نظر رویا 

شید و ک صله جیب بلندي ک شد وبا دیدن من اون هم ببفا و نترلش ربهم جلب 
 از دست داد که باعث شد هردوروي زمین بي افتند! 

 اینا چرا اینجوري کردن??!! 
ــده از بهت وتعجب بدون اینکه ی  کلمه حرف بزنن  ــت ش ــمایي درش با چش
داشــتن نگاهم مي کردن ،چند قدم بهشــون نزدی  شــدم و دهن باز کردم تا 

لش کنار زد ودر چیزي بگم که رویا زود به خودش اومد و ملیســارو از ب*غ*
 همون حال که خیره به من بود جلو اومدو براندازم کرد .

 
 

بدون حرفی دســتش رو جلو آورد تا روی صــورتم بکشــه که خودم رو عقب 
 کشیدم و با تعجب بهش نگاه کردم!

 توی  لحظه جیب بلندی کشید و داد زد:   
 بهار خودتی !!! — 
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 گفت :با جیب رویا ، ملیسا هم جیب بلندی کشید و 
 وااااای بهار چقدر عوض شدی !! وای چقدر خوشگل شدی تو...—

حدودا  دقیقه گذشــته اما این دوتا خنگ هنوز دارن جیب جیب می کنن ! دیگه  
 سردرد گرفتم .

درحالی که روی مبل نشسته بودم و سرم رو بین دستام گرفته بودم به جیب جیب 
 گفت :های این دوتا دیوونه گوش می کردم که رویا 

 وااای نظرتون چیه موهاش رو رنگ کنیم ؟! — 
 ملیسا با شوق دستاش رو به هم کوبید و گفت :

 آره عالی می شه!—
 
 دیگه شورشو درآوردن، بای  حرکت از روی مبل بلند شدم و داد زدم: 
 بسه دیگه ، از دستتون سردرد گرفتم .  — 

 چی دارید واسه خودتون می برید و می دوزید !! 
 کشیدم روی موهام و گفتم:دست 

من نمی زارم که موهام رو رنگ کنید ، موهای مشکی رنگم  خیلی ام ناز و  —
 خوشگله .

 رویا و ملیسا نگاهی به هم کردن و رویا خیلی ریلکس به ملیسا گفت:
 تا من رنگ آماده میکنم تو نگهش دار . —

ند شـــدن و ملیســـا با چی ؟!       چی میگن اینا ؟!          هردو از روی مبل بل
 لبمند به سمتم اومد و رویا وارد اتاقش شد .
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 چند قدم عقب رفتم و دستام رو روبه روم قرار دادم و به ملیسا با تهدید گفتم:
 جلو اومدی ، نیومدی ها !  — 

 ملیسا من نمی زارم موهام رنگ بشه هااا
  

ته ، نمی دون خاطر خود به  ما هرکاری می کنیم فقط  هار  با _ ب قدر  که چ ی 
 آرایش تغییر کردی و زیبا شدی !

 
 

 بدم نمی اومد کمی تغییر کنم،دوست داشتم که چهره ام بهتر از قبل بشه
 با ش  پرسیدم :مطمعنی ملیسا؟!

ست  سپر د شین اینجا و خودت رو ب شد و گفت :معلومه!بیا ب با لبمند نزدیکم 
 من و رویا

 تم که ملیسا با ذوق گفت:با ش  و تردید همراه با ملیسا روی مبل نشس
 بیا موهات رو هم صاف کنیم چطوره؟!—

 ای بابا بسه دیگه همین که رنگ می کنید خودش کلی تغییر به حساب میاد -
شید رو موهام و زیر لب چیزی گفت خدایا  ستاش رو ک شیطانی زد و د لبمند 

 اینا میموان چیکار کنن با من؟!نکنه مزل یه جن بشم؟!
سا روی مبل نیم خیز  شدم اما ملی شیمون  شم و بگم که پ ستم بلند  شدم و خوا

 دستم رو گرفت  و گفت :
 بهار اذیت نکن نمی خوایم بکشیمت که! چرا کولی بازی در میاری ؟—
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شبند  ستش و یه پی ستم حرفی بزنم که رویا همراه با یه ظرف و قلم مو تو د خوا
 گفت : اومد و در حالی که با حول به صندلی اشاره میکرد با ذوق

 بشین اونجا مبل کزیف میشه — 
شت  ملیسـا دسـتم رو گرفت کشـید و من از روی مبل به نوعی کنده شـدم و پ

 سرش به سمت صندلی رفتم .
روی صندلی صاف نشستم که رویا پیشبند رو دور گردنم بست و نصف موهام 

 رو با کریپس جمع کرد ،سردی رنگ رو روی سرم احساس کردم ...
 

 به موهای جدیدم نگاه می کردم ،خدای من!! با بهت و تعجب
 چقدر خوب شده بود!موهام صاف شده بود و تا کمرم می رسید!

 موهام ل*خ*ت و هویجی رنگ شده بود!
 
 

یه لبمند دندون نما  با  یا و ملیســـا نگاه کردم که  به چهره خندون رو نه  از آیی
 درحالی که کنار هم 

 نگاه می کردن ، نمی تونستم چشم از ایستاده بودن و دست به سینه بودن به من
 آیینه بردارم .

 
سمت آیینه هجوم بردم ،   شدم و به  شدنی بلند  صف ن شوق و صبح با ذوق و 

 احساس میکردم که 
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که همه اینا خوابه ومن همون بهار زشــت قبلیم . با دیدن چهره جدیدم و رنگ 
 موهای جدیدم

  
 بیچاره از خواب بپره ومزل جن ناخواسته جیب بلندی زدم که باعث شد ملیسا ، 

 دیده ها اون هم
 جیب بکشه !

 به سمتش شیرجه رفتم و دستمو گزاشتم رو دهنش و گفتم :
 هیــس بمواب چیزی نیست از چهره جدیدم ذوق زده شدم !—

شروع کرد به حرف   شو تکون داد و  ستم روی دهنش بود ل*ب* درحالی که د
 زدن مشمص بود که داره 

 د بهم میده که ممترعش خودشه!هزاران فحش جدی
 لبمندی زدم و گفتم :

  بمواب عزیزم .— 
 با ذوق زیاد لباس مرتب پوشیدمو جلوی آیینه موهامو شونه کردم .

 نفسم رو پر صدا بیرون دادم .
 وااای خدا چقدر شونه کردن موهای صاف و ل*خ*ت لذت بمشه!   

 خواستم از اتاق بیرون برم که
حسی همش قلقلکم میداد که یه رژ لب به ل*ب*ا*م بزنم، با لبمند به سمت  

 وسایل آرایش ملیسا رفتم و 
 یه رژ کالباسی روی لب های بی رنگم کشیدم...
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در اتاق رو باز کردم که با رویا که در حال پوشیدن کفش های پاشنه بلندش بود 
 روبرو شدم . 

 لبمندی زد و گفت :
 بودیااا !بهار خوشگل  —

 لبمند خجولی زدم و سرم رو انداختم پایین که رویا گفت :
خب حاال زود باش بریم که بی صبرانه منتظرم عکس العمل همه رو ببینم  — 
 ! 

 کتونی هام رو پوشیدم و گفتم :
 از همه بیشتر عکس العمل شیوون دیدنیه ! —

 
 شدیم .رویا ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و با هم وارد شرکت 

ضی  سین بهم نگاه می کردن و حتی بع سور همه با تعجب و یا با تح سان توی آ
 ها هم احساساتشون رو بروز می دادن .

ناخواسته از این همه شوک و حرفهای جدید که تا به حال کسی بهم نزده بود ، 
 لبمندی روی ل*ب*م نشست .

 
 شتیم . از آسانسور بیرون اومدیم و به سمت شرکت خودمون قدم بردا

سم بزرگ " ستاده بودم و به ا شرکت ای سفید  tso  ehtجلوی در  " که با رنگ 
 درست شده بود ، خیره شدم .
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 پاهام توان حرکت و یاری نداشتن ، استرس خیلی بدی داشتم .
شد و  صبح جمع کرده بودم ، دود  سی که از  برای ی  لحظه تمام اعتماد به نف

 به هوا رفت !
 قبل هم زشت تر شدم! احساس می کردم که از

سانت به هوا بپرم و  شد چند  شت که باعث  شونه ام گذا ستش رو روی  رویا د
 باعث ترسیدنم بشه !

 _ چته ؟! چرا نمیای تو ؟!
 _ چیزه ... االن ... االن میام .

 رویا لبمندی زد و زودتر از من وارد شد .  
شی  شونه ام جا به جا کردم ، نفس عمیقی ک سعی کردبند کیفم رو روی  م دم و 

 لبمندی ملیح بزنم و اولین قدم رو برداشتم ... 
 ادامه دارد...

 
 

سرم رو دوباره باال گرفتم که  سبم بلندی کردم و با غرور  شدم  شرکت  داخل 
 خانم سو که داشت از پله ها باال میرفت جوابم رو داد. 

 مزله اینکه مطلبی رو به خاطر آورده باشه به سمتم برگشت:
 .....اوه ماما میا،خودتی دختر!!!بهــار.

ــت کرد و عین  زرد رنگ طبی اش رو از روی  ــو رو درش ــمای کوچولوش چش
 چشماش برداشت.
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 نگاهی به بقیه انداختم که با صدای خانم سو به سمت من برگشته بودند .
 با صدا آب دهنم رو قورت دادم که رویا به کمکم اومد و گفت:

کنید دیگه! از خجالت آب شـد .خوشـگل  +چرا اینحوری بهش زل زدید ! بس
 بود و خوشگلتر شد،فقط همین!
 می یونگ اولین نفری بود که به

هامو توی  بازو مد ســمتم و ب*غ*لم کرد.  حالی او با خوشــ مد .  خودش او
 دستش گرفت و با ذوق گفت:

شون رو به رخ -  شات تازه االن زیبایی شدی! وای چ شگل  وای بهار خیلی خو
 باید زود تر این کارو انجام میدادی دختر . دیگران می شیدن . 

 با خجالت پیشونیم رو خاروندم و گفتم :
 +آخه واسه کی باید خودمو خوشگل میکردم .  

 می یونگ با تعجب و حالت درگوشی گفت :
یه  گل کردی ؟.. پســره ک ماطر کســی خودتو خوشــ _چی یعنی تو االن ب

ایرانی ؟..! تو دانشگاه باهم ؟میشناسمش!تو شرکت خودمونه؟ اصب کره ایه یا 
 آشنا شدین؟ اینقدر دوسش داری که بماطرش حاضر به تغییر شدی؟ 

 
+آره یعنی نه ! وای میونگ خودمم نمیدونم این چه حســیه نســبت بهش دارم ، 
وقتی میبینمش دمای بدنم باال میره ، صدام میلرزه ، دست و پام رو گم میکنم ، 

 لی خجالت میکشم وقتی میبینمش ، اصب حرف زدن رو یادم میره ،خی
 _این همه سوال پرسیدم تو فقط جواب اخریه رو میدی ؟؟

 +به من چه خب انقدر سواالت زیاد بود که یادم رفت
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ــما دوتا چی - ــت میزاتون دیگه !! بعدا  اووی ، ش ــینین پش پچ پچ میکنید ؟ بش
 . انقدر وقت دارید راجب موهای بهار که دست رنج من هست صحبت کنید

 
 

صــدای رویا باعث شــد حرفامون نصــفه بمونه!نگاهی به می یونگ انداختم و 
 گفتم:

 بعدا واست تعریف می کنم.-
و به ســمت میزم رفتم و نشــســتم.هنوزم نگاه بعضــیا رو روی خودم احســاس 

 میکردم.سعی کردم بی تفاوت باشم و به کارهام ادامه بدم.
 

شر شد که با رویا اومده بودیم  ساعتی می شیوون نبود که نیم  کت ولی خبری از 
 همین موقع رویا از می یونگ پرسید:

شون بدم - ست رنجم رو بهش ن ستم د شیوون کو؟!من نمیبینمش می خوا پس 
 )بهار رو میگه(

 برای مصاحبه با نویسنده کیم رفته.-
ــرد و - ــیوون میتونه از پس این آدم مغرور،س ــنده کیم!واقعا خود ش وایی نویس

 گوش تلخ بر بیاد.
 از روی کنجکاوی از می یونگ پرسیدم:

 +نمی دونی ِکی بر میگرده؟!
 می یونگ چشم هاش رو ریز کرد و مشکوک  
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 بهم نگاه کرد.
شیوون باعث این  شیوونه!!نکنه واقعا فکر کرده که  سره  نکنه فکر کرده که اون پ

 همه تغیرات شده!حتی فکرشم آزار دهنده اس
 

 برداشتم و شوت کردم سمتش و با حرص گفتم:یکی از مداد های رو میزم رو 
 +چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ هان؟!

 نمی دونم خودت بگو!!-
 +چی چی رو خودت بگو! نمیرم شیوون نیست!

 _خیله خوب بابا چرا داغ میکنی حاال.
 +میشه بگید موضوع چیه؟!

 نگاهی به رویا انداختم و با تته پته گفتم:
نمی شــناســی!! ســرش زیادی باد داره چرت و  هیچی بابا ، این می یونگ رو-

 پرت اضافه میگه .
 

 و بعد چشم غره نامحسوسی به می یونگ رفتم. 
 می یونگ هم زود اصل مطلب رو گرفت و چشمکی زد و گفت : 

نمی دونم االنا دیگه ســرو کله اش پیدا میشــه. مصــاحبه با آقای کیم معموال -
 !خیلی طول نمی کشه! از بس که خشکه مرتیکه
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شتر از این  ست تا بی ش شت میزش ن شماره رفت پ سه  بعد از گفتن این حرف با 
 گند نزنه!

 به مانیتور روبه روم خیره شدم که عکس لیدر اینفینیت روش نقش بسته بود.
ــیوون  ــیلی که در گوش ش ــب افتادم.اون س ــوره ی عجیبی گرفتم،یاد دیش دلش

 زدم.اون ب*و*ســـه اش.
 

 به پای این بزاره که ازش خوشم اومده!!وای خـــدا!!نکنه این تغییرات من رو 
َاه این چه کاری بود که من کردم حتی می یونگ هم به اشــتباه افتاده بود دیگه 

 چه برسه به خود شیوون!
 موهام رو که دیگه ل*خ*ت شده بودن رو با دستم گرفتم و محکم کشیدمشون!

 
 تم،همش تقصیر توعه.حاال چه غلطی بکنم؟!نگاهی دیگه به عکس گیو انداخ

 اصب کی گفته بود تو نگران من بشی؟!
 همون طوری که بهم بی محلی می کردی خیلی بهتر بود!

 +ســــبم!من اومدم دست پر.
شیوون نگاه کردم که خیلی خوشحال وارد شرکت شده بود.مزل همیشه هم  به 

 قهوه دستش بود.نگاهش رو به اطراف
ستهام چرخوند که زود خودم رو انداختم  زیر میزم و زانوهام رو جمع کردم و د

 رو حلقه کردم دورشون!
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بماطر فشــار هایی که روم بود پوســت لبهام رو می کندم و لبهام رو م  می 
 زدم.

ــنیدم یه نگاهی انداختم که دیدم رفتش پیش رویا.زود  ــدای قدم هاش رو ش ص
 سرم رو دزدیم و گوشهام رو تیز کردم تا بفهمم چی میگن.

 ته اصب احتیاجی نبود از بس که با صدای بلندحرف می زدن.که الب
 _پس بهار کجاست؟

 دقیقه پیش همین جا بود!!!اصب امروز خیلی عوض شده 2+نمی دونم همین 
 ای مرض بگیری رویــــــــــااااا

 _مزب چیش عوض شده؟!!
 +خودت باید ببینی،

 _خیلی خوب من برم قهوه اش رو بدم.
 وخدا نیا!تو رو جدت نیا!آخه کی ازت قهوه خواست.وایـــــی نه!تو ر

 من شکر بمورم قهوه واسه چیمه آخه!!!
 
 صدای قدم هاش رو  شنیدم !!  

 از شدت هیجان عرق  کرده بودم و همش آب دهنم رو قورت دادم .
 صداش رو از نزدی  شنیدم .

 _ وسایل هاش که اینجاست !  
 قهوه ام رو روی میزم گذاشت .

 _ کامپیوترش هم که روشنه !   
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واااای   خداااا   .  صلوات نذر می کنم نیاد اینطرف میز . خداا . وااییییی عکس 
 گیورو بگو روی صفحه ی مانیتور

 _ شیوون ! خانم  سو کار ضروری باهات داره ! بدو برو  !
 _باشه االن می رسم

 _ بجنب کارش واجبه !
 _خیلی خب دیگه !   

 ت .و دور شد و رف
صدقه بلد بودم به می یونگ   شیدم و توی دلم هرچی قربون  سوده ای ک نفس آ

ــیوون من رو این زیر می دید خیلی تابلو می  رفتم ! وای اگه می یونگ نبود و ش
 تا صلواتو چیکا  کنم۱۰۰شد ! عکس گیورو که نگو .حاال 

 _ بدو بیا باال تاکسی حواسش نیست .
با این حرف می یونگ یواشــکی و بدون اینکه توجه کســی رو به خودم جلب   

 کنم اومد باال . 
شت   ستم و موهای ل*خ*تم رو پ ش صندلی ام ن سی روی  شی  و مجل خیلی 

 گوشم انداختم و مصلحتی چندتا سرفه کردم . 
 نگاهی قدر شناسانه به می یونگ انداختم و گفتم :

 ی چه کم  بزرگی بهم کردی !_وایی می یونگی مرسی ، نمی دون
 _ چرا می دونم کمکم خیلی بزرگ بوده !  

و ابرویی به سـمت مانیتور انداخت لبمند مسـمره ای زدم و با صـدای آرومی 
 گفتم :
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 + وقت ناهار واست همه چیز رو توضیح می دم ،  
ــیوون توجه من و می یونگ رو به   ــدای ش ــفحه دیگه باز کردم . ص و زود یه ص

 کرد خودش جلب 
 _می یونگ ! من و سرکار می زاری ! خانوم سو که کاری نداشت !  
 با تعجب به می یونگ  نگاه کردم  و آستین لباسش رو کشیدم تا نگاهم کنه :  

 _الکی گفتی !
 
 

 معلومه که الکی گفتم میمواستی چیکار کنم فقط همین به فکرم رسید -
 + دستت درد نکنه بعدا جبران میکنم واست  

 ندی زد و گفت:لبم
 تو فقط تعریف کن واسم تا از فضولی نمیرم.

شیوون هر لحظه داشت نزدی  تر میشد سرم رو گرفتم پایین به طوری که کب 
 چسبیده بود به مانیتور .

 بهار چرا اینطوری میکنی ؟! -
 + وایی می یونگ االن شیوون چه فکری میکنه با خودش .  
 شت و با تعجب به من نگاه کرد دست از نگاه کردن از شیوون بردا 

 + چی ؟ منظورت چیه؟
 یه دونه نیشگون از روی پاش گرفتم و گفتم :

 منو نکاه نکن به شیوون نگاه کن !
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می یونگ با لبمند عریض مضــحکی به شــیوون نگاه کرد و با همون لبمند 
 کشدار به زور گفت :

 +همه چیزو باید واسم تعریف کنی  
 بهش نگاه کردم و گفتم :با حالت گریه و التماس 

 _باشه،باشه تو حواس شیوون رو پرت کن من برم محوطه  
شت می یونگ رد  صورتم و از پ شدم و موهامو ریمتم  روی  صندلی پا از روی 

 شدم و داشتم میرفتم  برم بیرون که رویا گفت:
 _وای بهار کجا داری میری تازه میمواستم به شیوون نشونت بدم  

 حاال دهنت االن باید باز میشد !وای رویاااااا . 
 ل*ب*م و به دندون گرفتم و چشمامو محکم به هم فشار دادم . 
 کو ؟! بهار کجاست ؟ کارش دارم  - 
 وای نکنه بمواد حرف دیشب رو پیش بکشه ؟ حاال چه غلطی بکنم !!  

 که رویا دستم رو گرفت و گفت:
 _ایناهاش دیگه سوپرایزم همین بود !  

 یه حرکت ناگهانی منو چرخوند و گفت :بعد هم توی 
 +تـــــــــاداا اینم از بهار .  

گاه شــیوون بمونم . وای االن پیش خودش چه  حب رو توی ن میتونســتم تع
 فکرهایی که نمیکنه

 + بهار؟! خودتی!  
 و بعد هم  با ناباوری به سمتم قدم برداشت.
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 _ چرا این شکلی شدی ؟! ببین اون ک  و مکات کوشن ؟!

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :  
 _ تو اولین نفری هستی که این سوال مسمره رو پرسیدی !  

 + اینجا چه خبره ؟! کلی کار داریم بعد شماها حرف می زنید ؟
 نگاهی به خانوم سو انداختم که گفت :

درســته امروز بهار خیلی تغییر کرده و خیلی هم زیبا شــده اما وقت ناهار می 
 اتتون رو ابراز کنید .تونید احساس

 و بعد سه بار دست زد و گفت :
 بجنبید برید سر کارتون !!  
 واییی مزل این که امروز خانم سو فرشته نجات من شده .  

زود از کنار شیوون رد شدم و نشستم پشت صندلیم و شروع کردم به انجام کار 
 هایی که خانوم سو گفته بود .

ــرگرم کارم کرده بودم  ــیوون و اینکه اون االن با خودش چه خودم رو س که به ش
 فکری با خودش میکنه ، فکر نکنم .

سی رو نبینم گردنم درد گرفته بود . به  شده بودم تا ک انقدر که روی مانیتور خم 
 صندلی لم دادم و دستهام رو بردم باال و کشیدمشون .

  ت .صدای ترق تروق انگشتام که در اومد انگار خستگی منم از تنم در رف
 داشتم از این وقفه بین کارم لذت می بردم که چیزی به سرم خورد .  

 برگشتم و شیوون رو دیدم که داشت ادا در می آورد ! 
 با تعجب نگاهش کردم که پایین رو نشون داد . 
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به زمین نگاه کردم که یه برگه ی مچاله شده دیدم . خم شدم و برش داشتم و با 

به شــیوون نگاه  با دســتش یه دونه زد تو کنجکاوی  کردم که چیکار کنم که 
 پیشونیش !

 وا !! چه کاریه آخه !
 به خودش مسلط شد و با دستش حالت باز کردن کاغذ رو در آورد .

 آهانی گفتم و یه دونه الی  )همون بیبخ خودمون( بهش نشون دادم . 
صبر کنم با هم  شته بود که وقت ناهار  م باید با بریبرگه رو باز کردم که توش نو

 همدیگه حرف بزنیم ... .
 
 

سطل  شیوون بندازم کاغذ رو مچاله کردم و انداختم تو  بدون این که نگاهی به 
 اشغال کنار میزم

به گوشــیم وصــلش کردم یکی از آهنگ های گروه   هندزفریم رو درآوردم و 
 اینیفیت رو پلی کردم 

برم  ر میموام تموم کنم تاو گذاشتم آهنگ ها به ترتیب پلی بشن کارهامو زود ت 
 پیش ملیسا و یه کم باهم خوش بگذرونیم . 

 با خوشحالی و انرژی بیشتر نسبت به قبل شروع کردم به کار کردن
که یه لیوان رو میزم گزاشته شد به می یونگ نگاه کردم که لبمند شیطونی روی 

 ل*ب*ا*ش بود با تعجب پرسیدم:
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 دی من بمورم بمیرم!؟چی شده آدم شرور از حسودیت َسم آور-
صندلی ام و با ذوق  شت  شت پ ستاش رو گذا شد و یکی از د روی میزم خم 

 بیش از حدی گفت:
ــتاده مرگت  ــت ولی وقتی که بفهمی کی این رو فرس ــم که قطعا توش نیس _س

 حتمیه!!!
 میشه یه ذره واضح تر حرف بزنی ؟!! -

 +اصب الزم نیست حرف بزنم
 ن چسبیده بودو گرفت روبه رومو گفت:و بعد برگه ای رو که روی لیوا

 خودت اینو بمونی کافیه !  
برگه رو از دســـت می یونگ گرفتم و نگاهی انداختم که چشــمکی بهم زدو  

 سوت زنون رفت پشت میزش نشست و با هیجان زل زد به من . 
 نگاهم رو ازش گرفتم و به کاغذ توی دستم نگاهی  انداختم .

ر میرفت و جریان خون زیر پوســت بدنم بیشــتر هر لحطه تپش قل*ب*م باال ت
 میتونستم حس کنم .

ــحالی نگاهی به میونگ  ــم . با خوش ــم رو به کا ر بردم که جیب نکش تمام تبش
 انداختم که دستش رومشت کرد و گفت:

 فاتینگ) موفق باشی(
شتمش تو جیب کیف پولم . مگه چند  صی تا زدم و گذا سواس خا برگه رو با و

شم بار تو عمرم  صب مگه قراره من مریض ب شونده می فرسته؟! ا سم جو گیو وا
 وایی اصن من همش میرم زیر بارون
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 _ چیه جکسون خوشحالی ؟!  
با ترس برگشــتم عقب و دســتم رو گذاشــتم روی قل*ب*م. چشــم غره ای از 

 حرص به شیوون رفتم و با تشر گفتم :
 _ این چه وضعشه ؟! ترسیدم !

 بترسی !؟ لوس بازی در نیاراااا که اصب بهت نمیاد . + وا مگه چیکار کردم که
نگاه پوکری بهش انداختم و بی توجه بهش برگشتم سمت مانیتور تا کارهام رو  

 انجام بدم که صندلی ام رو برگردوند و این بار جدی پرسید : 
با می یونگ هم بگو  با همه خوشــحالی و حتی  _ چرا امروز اینطوری تو ؟! 

 با من انقدر لج می کنی ؟! بمند داری بعد
یه لحظه دلم از دســـت خودم گرفت ، چرا انقدر باهاش بد رفتاری می کردم  

 امروز آخه ؟! 
 اینبار با مبیمت و مهربونی گفتم :  
شدی وگرنه من با تو   ساس  شیوون ! حتما تو خیلی ح شتباه فکر می کنی  _ ا

 هم خوب رفتار می کنم . 
 نداختم.نگاهی به لیوان روی میزم ا

شتم بمورمش اما برای اینکه وجدانم رو آروم  ست دا با این که خودم خیلی دو
 کنم ، دست بردم سمتش و رو به شیوون گرفتم و گفتم : 

 _ حاال بیا اینو بمور !  اگه ناراحتت کردم ناخواسته معذرت می خوام .
 مشکوک نگاهم کرد و با تردید لیوان رو ازم گرفت . اول بوش کرد .  
 یافش جمع شد و گفت : ق
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+ بوش که جالب به نظر نمی رســـه !  حاال بمورم ببینم زنده می مونم یا می  
 میرم . 

 _ یعنی حیف من که اینو دادم تو بموری .  
یه ذره از محتوای لیوان رو خورد   ی  ل*ب*ش کرد و  آروم آروم لیوان رو نزد

 ایندی گفت : که همون یه ذره هم تف کرد  بیرون و با قیافه نا خوش
 + این چی بود بهار ؟! 

 _ منم نمی دونم نموردم ازش که ، کسی واسم فرستاده بود .
+ نمور ازشــااااااا . هر کی اینو فرســتاده حتما می خواســته بندازتت گوشــه 

 بیمارستان .
 
 

_تو نمیمواد نگران سبمتي من باشي!  هرچند که اگر چیزي توش نریمته باشه 
 ي بیمارستان مي شم.من با خوشحالي راه

 
 و بعد دوتا دستامو تو هم قفل کردم و کنار صورتم گذاشتم

که شیوون  یه دونه زد پس کله ام و گفت؛جمع کن این لوس بازي هارو اومدم   
بگم که نهار و بامن باید بموري به جبران ســیلي دیروز باید واســم دوکبوکي 

 بمري! 
 بدجور ه*و*س کردم .

 
 همه مهربون و با وجدانم . یعني حیف که من این
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 پوفي کشیدم و گفتم؛باشه ولي گفته باشم  
 بیشتر از سه تا واست نمیمرما!!

 که شیوون گفت ؛دستت درد نکنه!  
 با دهن گشاد و چشم هاي از حدقه دراومده نگاهش کردم  

 _تو!
 تواالن...... واي شیوون فارسي یاد گرفتي?! 

 
کوچلو رو یاد گرفتم ،من برم کارهام رو  _نه درحد خیلي عالي فقط یه چیزاي

انجام بدم و قشــنگ خودم رو خســته بکنم هرچي باشــه تو مي خواي مهمونم 
 کني.

 
 و بعد بشکن زنان رفت و با وسواس شروع کردبه کار کردن.

سري تکون دادم و برگشتم سمت میز خودم نگاهم که به لیوان افتاد ته قل*ب*م 
 قیلي ویلي رفت .

 شل شد. دوباره نیشم
شده بودن  شتام یخ زده بودن و برعکس لپ هام از هیجان و گرما قرمز  نوك انگ

. 
 دست هاي سردم رو روي گونه داغم  

 گذاشتم تا از قرمزي و گرماشون کم بشه.
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چند تا نفس عمیق کشیدم و براي این که از هیجان زیاد جیب نکشم لب هام رو 
ست هام رو بردم و  لیوان رو گرفتم  ویه قلوپ از مایع به دندون گرفتم ،جفت د

 داخلش خوردم .
 
 

صب هر چی بیماریه از آدم - شیوون کم داره ؟! جوشونده به این خوشمزگی ! ا
 دور می کنه ! 

یه قلوپ دیگه خوردم و با لذت چشم هام رو بستم . اصب از شراب بهشتی هم 
 لذت بمش تر بود .

سه ال  صدای گوشیم که بهم می فهموند وا شم هام رو باز با  ینم پی ام اومده چ
 کردم . وارد برنامه شدم .  پی ام از طرف شیوون بود . 

 بازش کردم .  
" اگه می دونستم خوردن جا دهنی من انقدر برات با ارزشه که قبل از خوردنش  

 این همه خر کیف میشی ، زودتر این کار رو برات انجام می دادم . 
مرده جذاب و ایده آلیمزل من آرامش بمشه که  یعنی انقدر خوردن جا دهنی یه

 چشم هات رو هم می بندی ؟! "
هر لحظه چشمهام از تعجب درشت تر و لپ هام از خجالت سرخ تر می شد 

. 
 من چرا انقدر ساده لوحم آخه .

ــدای پی ام دیگش  ــی رو انداختم رو میز و کله ام رو به میز کوبیدم که ص گوش
 اومد .
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 یعنی انقدر هیجان زده شدی که عقل از سرت پریده ! "  " 
ــش رو در بیارم براش  ــمگینانه ای بهش انداختم و برای این که حرص نگاه خش

 فرستادم که خبری از دوکبوکی نیست و گوشی رو خاموش کردم .
ــم رو بدم به کارم و به جز کارم رو هیچ  ــم رو کردم که تمامی حواس تمام تبش

 تمرکز نکنم . اما همش شیوون میومد جلوی چشمم !چیز دیگه ای 
 امروزم باز گند زدم .  

آخه دختره خنگ چرا چشمات رو بستی ! وای قبل از خوردن جوشونده رو بگو 
 ! دستام رو گذاشته بودم روی لپم !

 از حرصم پاهام رو کوبیدم زمین و موهام رو بهم ریمتم .
اهاره واســم همه چیز رو تعریف _ بســه ! کم حرص بمور . پاشــو بریم وقت ن

 کن .
 نگاهی به می یونگ انداختم و سرم رو از روی رضایت تکون دادم .

 
 

وســایلم رو جمع کردم و با می یونگ به ســمت محوطه رفتیم که شــیوون ســد 
 راهمون شد . 

 که می یونگ با تعجب پرسید :  
 _ چیکار میکنی شیوون ؟! برو کنار رد بشیم .

 ! بهار خانوم قراره دوکبوکی من رو مهمون کنه . + نمیر نمی شه  
 می یونگ برگشت و پرسشی نگاهم کرد .  
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 _ نه ! نه ! قرار نیست . بیا بریم می یونگ !  
 + اوممم ! چه زود فراموش کردی . اون سیلی و ب*و*سه ...  
 تا این کلمه رو گفت زود برگشتم و جلو دهنش رو گرفتم و با حرص گفتم :  

 ب !! بیا بریم .خیلی خ
به سمت کیفم که روی میزم بود رفتم و کیف پولم رو از توش درآوردم و گرفتم  

 سمتش و گفتم : 
 هر چقدر میموای دوکبوکی بمور 

 و خودم به سرعت دست می یونگ رو گرفتم و از شرکت خارج شدم .
روی نیمکت های محوطه نشــســتم و نفس عمیقی کشــیدم که می یونگ با  

 جان گفت : تعجب و هی
 + ب*و*سه ؟!!!  

ضاوت  صب ! بزار برات تعریف کنم ، ق ست ا _ اینطوری که تو فکر می کنی نی
 الکی نکن .

 + خیلی خب بگو !  
 و بعد دستهاش رو بهم کوبید و با هیجان ممتص خودش گفت : 

 + من سرا پا گوشم !
شم از اول تا آخر ماجرا رو براش به طور خبصه توضیح دادم و منتظر  بهش چ

 دوختم .
 + اوممم ... خب بهار ، اوممم ! نمی دونم چی بگم !  

 یعنی شیوون واقعا گونه ات رو ب*و*سید ؟! 
 شیوون هر شوخی بکنه هیچ وقت با احساسات کسی بازی نمی کنه ! 
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 وبعد شروع کرد به بازی با انگشتاش .  
 !  _ خب پس چرا؟! من که می دونم فقط می خواسته من رو حرص بده

 + حاال ولش کن اصب !
 از حالت دمغی در اومد و با شیطنت همیشگی اش پرسید :  

 + اون برگه که دست خط گیو بود رو چیکار کردی ؟!
 
 

 +گذاشتم تو کیف پولم،جاش امنه امنه...
 با دلهره از رو نیمکت بلند شدم.

ـی خدا اگه شیوون  ببیی سره دس ـ ـ ـی می یونگ خاك تو سرم!وای ـ ـ ت +وای
 نوشته گیو بیاره تیکه تیکه اش میکنم.

 _چی شد بـهار!مگه غذاتو نمی خوری؟!
 +غذای چــی!!فعب که دارم از دست شیوون حرص می خورم.
 می یونگ رو ب*غ*ل کردم و با اضطراب گفتم:بعدا می بینمت

 و با دو رفتم جای همیشگی که شیوون دوکبوکی می خورد.
 

 به سرعت خیابونارو رد می کردم.
وقتی رسیدم و شیوون رو دیدم که سه تا دوکبوکی  کرده تو دهنش و داره با لذت 

 می خورتشون،نفس عمیقی کشیدم تا تنفسم به حالت عادی برگرده!
 بعد از گذشت چند دقیقه به سمت شیوون رفتم و با دلهره گفتم:
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 شیوون کیف پولم کو؟!
 با دهن باز گفت:شیوون در حالی که یه گاز بزرگ از دوکبوکی ها می زد 

 
 تو جیبمه 

 و بعد جیب پشتی شلوارش رو نشون داد.
 به سمت جیبش هجوم بردم که شیوون گفت:

 داری چیکار میکنی بــهار؟ 
 طلب کار گفتم:فکر میکنی دارم چیکار می کنم؟

ستم  صاحبش ه ستهام رو زدم به کمرم و گفتم:می خوام کیف پولی که  و بعد د
 رو از جیبت دربیارم.

 
 شیوون نگاهی به این طرف و اون طرفش انداخت و گفت:

ببین بهار منم میدونم که تو کیف پولت رو می خوای ولی اصــب متوجه این که 
 داری به کجا دست می زنی شدی؟

زل من و تو فکر نمی  که م یه  پاك تو رو درك می کنم،ولی بق یت  ببین من ن
 کنن،اونا فکر میکنن که...

 
 رفتم دهنش رو بست. با چشم غره ای که بهش

ــاف کردم و درحالتی که به اطراف نگاه می کردم و یه  ــدام رو ص ــلحتی ص مص
 تیکه از موهام رو می پیچوندم بهش گفتم:
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 خب،این هارو ولش کن!کیف پول من رو که زیرو رو نکردی؟!-

شدو اومد  شیطون  شیدم که  سوده ای ک +من با کیف پول توکاری ندارم!نفس ا
 ت:جلوی صورتم و گف

 توخجالت نمی کشی؟-
 با اظطراب زل زدم توچشاش و گفتم:ب

 بین شیوون...
 دستش رو گذاشت جلوی صورتم وگفت:

شم ولی  ستم این دفعه رو میبم سان رعوفی ه +خیله خب،ازاونجایی که من ان
ــاید  دله خودت   ــتر پول بزار توکیفت بابا،ش برای خودت میگم بهار،یه کم بیش

نه رامن ه*و*س کردو خواســتی چیزی ب یه دو با این پول فقط میتونی  موری، 
 بموری!

 
 هووف بلندی کشیدم.

 کم مونده بودقالب تهی کنم.پس هیچی ندیده از بس به فکر شکمشه.
 

 +باشه!مرسی از پندواندرزت،حاال لطف کن و کیف پولمو بده
 حالت تفکر به خودش گرفت و بادستش چونش روخاروندو گفت:

 خیله خب...
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پول رو از جیبش دراورد.کیف رو گرفت ســمتم،دســت بردم ودســت بردوکیف 
 ک کیف پولم رو بگیرم که دستش رو عقب کشیدوگفت:

 امابه شرطی که نیم ساعت از وقتت روبعداز شرکت بدی به من.
 

شاردادم تاحرف نامربوطی نزنم  متعجب خنده ایی کردم و دهنم رو با دندونم ف
 که بازم ناراحتش بکنم.

رد دیشب حرف بزنه؟!وایی نمیرم!ولی دست نوشته گیو پس یعنی میمواد درمو
 چی!؟

 بابا فقط میمواد حرف بزنه کاری نداره باهات که
 +باشه!قبول.حاالکیف پولم روبده.

 کیف پولم رو بهم داد باحرص ازش گرفتم وراه شرکت رو درپیش گرفتم.
 

 اوی بهارصبرکن منم بیام!-
 ادامه دارد...

 
 

 زارم .حرکت کردم.بدون اینکه بهش محلي ب
 _با تواما بهار .

 که رسید بهم،از گوشه چشم بهش نگاهي انداختم .
 توي سکوت داشتیم راه مي رفتیم که صداي قار اور شکمم دراومد.
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شیوون  با صداي بلندي شروع کرد به خندیدن،بامشت یه دونه زدم تو بازوشو 
 با دلموري گفتم ؛

 _ چرا میمندي!
 نمند بهم .خب گشنمه هیچي نموردم.

 
 و بعد هم از خجالت سرم و انداختم پایین.

 نطقم کورشده بود.گشنگي هم که دیگه بهم بدجور فشار اورده بود.
 زیر چشمي نگاهي به شیوون انداختم که خبري ازش نبود.

با تعجب ســرم رو باال اوردم و به اطراف نگاه کردم که شــیوون رو دیدم با دوتا  
 دو کبوکي داره مي دوعه! 

 از حالت دویدنش با اون قد وقوارش خندم گرفته بود .
 _به چي میمندي فرفري ؟

 
 با حرص پامو کوبیدم زمین و گفتم ؛

 _من فرفري نیستم 
 و بعد هم با انگشت موهام رو نشون دادم  

ــیتت،توي موهاي فرته حاال هرچقدر که دلت مي خواد مو  +نمیر هم تو خاص
 فرفري .هاتو صاف کن،تو واسه من همون 

بدجوري - که  بده بمورم  حاال کم حرف بزن و دوکبوکي رو  خب  یل  خ
 گشنمه.......
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 +مگه من واسه تو خریدم?!  
 با تعجب نگاهش کردم ومظلوم گفتم:

 _مگه واسه من نمریدي!
  

 لبهاش رو غنچه کرد وبه افق خیره شد و گفت
 _ نمیدونم شایدیکي از اونا رو بدم به تو .

 
 +فقط یکیش رو مي خواي بدي?! 

 مي خواي اون هم نده .
 _یه دونش هم مي تونه راحت سیرت کنه،منم فقط یکي مي خوام بمورم.

 پس اون کي بود سه تا کرده بود تو حلقشو داشت همه رو باهم مي خورد.-
 
 

 خیله خوب بیا بگیر بمور تا صدای قارو قورت گوشمون رو کر نکرده.-
 

شحالی و خر کیف دو تا دوکبوکی رو گرفتم ازش و یه گاز این و یه گاز از  با خو
 اون یکی می زدم و می خوردم

 شیوون صداشو صاف کرد و با ژست خاصی یقه اش رو درست کرد و گفت:
ـــت دوکبوکی   ـــت واس گه من نبودم کی میمواس بدون ا قدره من رو  حاال  +

ر شدن اه های زیباتدختری که به تازگی ر»بمره،اون موقع سر تیتر خبر ها میشد
را کشــف کرده بود در ظهر همان روز بر اثر گرســنگی طاقت فرســا و ســمتی 
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شت الزم به ذکر  شان درگذ شرکت سر خوشتیپ و منلی  شتن پ سیار و وجود ندا ب
 « است که وی دارای سیکس پ ،دور بازو قد  و....

با چوب های دوکبوکی که دیگه اثری از دوکبوکی روش نبود زدم تو ســرش و 
 گفتم:

سته بودم ناهارم رو  ش شیدم،ن سنگی نمی ک +اگه تو نبودی که من این همه گر
 میموردم.

 نگاهی به ساعت مچیم انداختم:
 +وایی شیوون بجنب پسر فقط ده دقیقه مونده تا وقت ناهار االن تموم میشه.بدو

و خودم به ســرعت شــروع کردم به دویدن .فکر کنم به خاطر دویدن های این  
 چند وقت گذشته اگه توی مسابقات دو شرکت کنم نفر سومی رو شاخمه. 

وارد محوطه شرکت شدم برگشتم ببینم که شیوون کجا مونده که برگشتنم همانا 
 و افتادنم رو زمین همانا .

ــتم.پس این رم ــمام رووبس ــره از فر  درد چش انا  چی چرت و پرت میگن پس
 ب*غ*لشون میکنه و یه جایی نرم فرود میان!؟تف تو ذات دروغگوتون یعنی.

 بهار!حالت خوبه؟سالمی؟چرا چشمات رو باز نمیکنی؟!-
شده بود ببینه من  شیوون نگاه کردم که خم  شمام هام رو آروم باز کردم و به  چ

 چمه!!
 
 پیوست  ای بابا فکر کردم گفته ها به حقیقت - 

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :
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نه خیر ولی فکرش رو بکن اگه این اتفاق میفتاد این بار ســر تیترش میشـــد  
))زیباترین دختر شهر به دلیل تحت تعقیب بودن توسط استاکر معروف خود ، 
ست داد و به  ست و پا چلفتی ، تعادل خود را از د شیفته ، دراز ، د شیوون خود

 شد ، ماموران هنوز به دنبال جسم این  دره ای عمیق پرت
 خانم چشم خوشگل هستند . 

 صاف ایستاد و با غرور بهم نگاه کرد و گفت :
ــتاکرت تو رو تنها میزاره تا راحت بتونی بلند  ــگل اس ــم خوش + پس خانم چش

 بشی .
 و رفت...!

با ناباوری به پشــت ســرم نگاه کردم . این دیگه کی بود ، واقعا که . به ســمتی  
 بلند شدم و به سمت شرکت حرکت کردم . 

 نشینمن گاهم بدجوری درد میکرد .هی خدا شانسم نیاوردم واال این
جور موقع ها تو فیلما دیده بودم پســره دختره رو ب*غ*ل میکنه یا مینداختش 

 رو دوشش .
 اما این شیوون ... پوف حداقل دستم رو میگرفت که سقو  نکنم پایین .

 ! چرا اینجوری راه میری ؟! وای بهار خوبی ؟- 
 

 یه قیافه ی مظلومی به خودم گرفتم و گفتم:
 +  می یونگ بیا کمکم کن 

 می یونگ بدو اومد دستم و گرفت و گفت :
 افتادی زمین ؟!  
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 + آره ،  شیوونم بجا این که کمکم کنه زود جیم شد  
 وا مطمعنی ، شیوون ؟  - 
 فتم استاکر دست و پا چلفتی + آره پسره عوضی ، اصب حقش بود بهش گ 

 می یونگ وایسادو صورتم رو تو دستاش گرفت و با چشم های نگران گفت:
 وای بهار تو بهش گفتی استاکر  - 
 + وا خب آره ! حاال مگه چی شده  
 اون متنفره از این که کسی بهش بگه استاکر  - 

 + وا چرا آخه؟!
 
 

ست تعریف می کنم  ستانش طوالنیه بعدا وا ،االنم هرچه زودتر برو داخل _دا
خانوم ســو وقتی دید پشــت میزت نیســتی عصــبانی شــد بدجور.منم برم پیش 

 شیوون تو هم خودت بیا.
بدون اینکه اجازه حرف زدن بهم بده ازم دور شـــد و من موندم و ســواالتم و 

 نشیمنگاهی که بدجور درد میکرد ،نکنه کبود مبود بشه؟..
 

بشــینم غر غر کنان وارد شــرکت شــدم و با  آخ خدا حاال چجوری رو صــندلی
هزار بدبمتی سر جام نشستم و خواستم شروع کنم به کارکردن ک جای خالی 

 می یونگ و شیوون توجهم رو به خودش جلب کرد.
 این دوتا هم خیلی مشکوک میزنن جدیدا.  
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 نکنه باهم دیگه قرار مداری دارن؟!به توچه اخه فضول!
شد  شه غرق کارم  ساعت مچیم و مزل همی سرم رو از مانیتور دور کردم و به  م 

 نگاهی انداختم! 
 رو نشون می داد!  :ساعت 

به جای خالی شیوون و می یونگ نگاهی انداختم دیگه این جای خالی هاشون 
 داشت کبفم می کرد.

 با صدای بلند رویا رو صدا زدم ک نیم متر از جاش  پرید!  
 دن اخه دختر ،_زهره کرکدیل! این چه وضعه صدا کر

 از صندلی بلند شدم و رفتم پیشش به میزش تکیه دادم که با تعجب پرسید:
 +چی شده ؟

 _اوم خب چیزه!  
ندیدی؟!یکی از   بازی نشـــه گفتم: +تو می یونگ رو  تابلو  برای اینکه خیلی 

 کلیداش دست من جا مونده 
 _نه ندیدمش فقط میدونم با شیوون رفته.

 
 م دوباره رو صندلی ام نشستم. پوف بلندی کشیدم و رفت

 بدجور کبفه شده بودم و نمی تونستم روی کارم تمرکز کنم.  
آخرسر هم نتونستم طاقت بیارم و به طرف اتاق خانوم سو راهی شدم تقه ای به 

 در زدم که صدای نازکش رو شنیدم:
 _بفرمایید!
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 سبم خانوم سو،خسته نباشید.-

 اخه؟!اول صبحی سبم دادم دیگه.+سبم!االن چه وقت سبم دادن 
 ازهولم قاطی کرده بودم.با ناخونام بازی میکردم که خانوم سو گفت:

 بهار!حالت خوبه؟!چرا اومدی تواتاق من؟!-
شون زده!با می یونگ  ستش که غیب شیوون از وقت ناهاره +اها بله!می یونگ و 

 کار واجبی دارم.شما اطبعی ندارین که کجا هستن؟
شیوون پیش اومده وتااخر وقت نه!می یونگ - سه  شکلی وا فقط گفت که یه م

اداری امروز هم نمی تونن برگردن،من هم چون که خیلی وقت بود می یونگ 
شده دنبال  صی رد کردم.حاال چی  سش مرخ صی نگرفته بود امروز رو وا مرخ

 اون دوتایی؟!
 

 ن.باوبعد شـروع کردبه تجدید رژل*ب*ش و بادسـتاش موهاش رو حالت داد
 لبمند کمرنگی که روی لب داشتم گفتم:

 .+چیزی نیس فقط کلیدش رو پیش من جا گذاشته بود.من برم به کارم برسم
 تعظیم کوتاهی کردم واز اتاقش خارج شدم ودر رو بستم و پشت در تکیه دادم.

ــعی کردم ذهنم رو روی ی  چیز دیگه ایی معطوف  ــیدم و س نفس عمیقی کش
 کنم.

شه خیره از پله ها پایین اوم شی شت  سرجام و به هوای بیرون از پ ستم  ش دم و ن
 شدم
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.هوا ابری بودو بنظر می رســیدکه بازهم مزل دیشــب قراره بارون بیاد.وقتی به 
دیشب فکر کردم لبمنده خیر کیفی نا خوداگاه روی لبهام نقش بست و یاد گیو 

 افتادم.
شته گیو رو خوندم. ست نو شتهکیف پولمو دراوردم و یه بار دیگه د ست نو رو  د

 به لبهام نزدی  کردم و به ارومی ب*و*سیدمش.
دست نوشته اش  رو تا زدم که متوجه شدم چیزی پشتش نوشته شده.تا رو باز 
کردم و  برگه رو برعکس کردم.))پس اونی که بماطرش این همه خوشــحال 

 بودی من نبودم((.
شیوون برگه رو دیده بود.این  ستام به لرزه افتاد، شیوونوای خدا د ست خط   د

 بود!
 

حتی نفس کشیدن هم برام سمت شده بود،صدای تپش های قل*ب*م رو می 
 شنیدم که با نهایت توان خودش رو به قفسه سینه ام می کوبید!

 
 مغزم قفل شده بود،بدنم توان حرکت نداشت...

 برگه تاشده رو دوباره توی کیفم گذاشتم و کیف رو به طرفی پرت کردم.
 روی میز گذاشتم و سرم رو روی دستام گذاشتم،باورم نمیشه...ارنج دستام رو 

 چندین احساس گنگ داشتم...
شیوون فکر میکردکه تغییر  شده بودم،یعنی  شیوون انقد ناراحت  چرا ازحرف 

 چهرم و خوشحالیم بماطر اونه؟!
 قل*ب*م به درد اومد.سرم درحال منفجرشدن بود
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منواز دریای فکرو خیال که غرق در ابهام،کبفگی و خروشــش صــدای رویا 

 بودم نجات داد:
 بهار ساعت شیِش نمیموای بری؟!—

 
با تعجب ســرمو بلند کردم وبا چشــم هایی که به دلیل تعجب از حد معمول 

 درشت تر شده بودن،بابهت گفتم :
 _چی؟!

 باید بریم خونه ملیساهم زنگ زده کلی جیب جیب کرده.—
 سرم روخاروندم و چهره ام جمع شد.کبفه 

 نمی تونسم قبل از دیدن شیوون وتوضیح بهش برم.
 کبفه چشمامو توحدقه چرخوندم ورو به رویا گفتم:

 تو برو خونه منم چندتا کار دارم باید اونارو انجام بدم و بعدش زود میام.—
 رویا بیمیال شونه باال انداخت و ازم خداحافظی کردو رفت.

سم رو کبفه بیرون دادم،مگه چقدر بود خودم رو ر صندلی پرت کردم و نف وی 
 که من غرق فکرو خیال بودم و متوجه گذر زمان نشدم؟!

حافظی می کردن و من هنوز منتظر  خدا کارا یکی پس از دیگری ازم  مه هم ه
 بودم.
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داشتم برای سر نرفتن حوصله ام با گوشیم بازی می کردم که دیگه خسته شدم 
 ه ساعت مچیم انداختم که عدد هفت رو بهم چشم  می زد .و نگاهی ب

 
ستم رو میون موهام  صورتم رو جمع کردم و د سته و کبفه از منتظر موندن  خ

 که حاال نرم و ل*خ*ت شده بودن بردم و بهم ریمتمشون .
هایی  قدم  با  لب غر غر می کردم وســـایلم رو جمع کردم و  که زیر  درحالی 

 طه شرکت شدم و نگاهی به اطراف انداختم .محکم و پر حرص وارد محو
 روبروم صندلی آهنی به رنگ مشکی بود .  

 با خودم گفتم ده دقیقه دیگه هم اینجا منتظر می مونم و اگر نیومد میرم . 
 روی صندلی نسبتا سرد نشستم که توی ی  لحظه لرزی به تنم افتاد...

شتاق به افرادی که در  شتم و م حال رفت و آمد از جلوی کیفم رو روی پام گذا
 من بودن نگاه کردم .

 
 سرم رو به سمت چپ چرخوندم که با چهره خندون شیوون مواجه شدم . 

سمتش برم  ستم به  شدم و خوا صندلی بلند  لبمند دندون نمایی زدم ، از روی 
 که ... 

 با صحنه ای که دیدم حسی مانع از رفتنم شد .
 ویی قوی مانع از حرکت پاهام می شد .انگار که پاهام به زمین چسبیده و نیر

 لبمند روی ل*ب*م خش  شد ...
شیوون رو صدا کنم و اعبم حضور کنم خیلی آروم  دستم  که باال برده بودم تا 

 پایین اومد ...
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 چرا اینجوری شدم؟!
 چرا با دیدن صحنه روبروم انقدر ناراحت شدم ؟!

 ؟! چرا طاقت دیدن می یونگ تو ب*غ*ل شیوون رو نداشتم
هر دوشــون در حالی که لبمند دندون نمایی می زدن ، در حالی که بازوهای 
شــیوون دور شــونه های می یونگ بود ، بدون این که من رو ببینن وارد شــرکت 

 شدن ...!
   
 

 سرم رو پایین انداختم وبه سمته ممالفشون حرکت کردم.
 فکرم درگیر بود،احساس گنگی داشتم.

س ول حرکت میکردم و به با قدم هایی لرزون توی خ شلوغه  یابون های بزرگ و 
 مردم تنه میزدم.

 هنوز نیم ساعت از راه رفتنم نگذشته بود که اسمون ابری،شروع به باریدن کرد.
 سرمو بلند کردم و غرغرکنان ،خطاب به آسمون گفتم:

 توام اگه منومریض نکنی دست از سرم برنمیداریا.—
 یر لب گفتم:دوباره سرم رو پایین انداختم وز

 برعکس تهران اینجا چقدر بارون میاد!—
ستون  صل پاییز و زم شور کره زیاد بارون میادو اینکه رمان ما در ف ستان ک )دو

 اتفاق افتاده (
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بیمیال شروع کردم به قدم زدن و فکر کردن ،فکر کردن به این احساس گنگ،به 
 اتفاقاتی که تواین چند وقت واسم رخ داده...

 لحظه بیشترو بیشتر میشد. شدت بارون هر
 تمام موهام و لباسام خیس شده بودو به بدنم چسبیده بود.

 دوباره یاد شیوون و می یونگ افتادم.
 یعنی همدیگه رو دوست داشتن؛اگه همو دوست داشتن که خوشبمت بشن.

ناخوداگاه فکرم به سمت سونگ گیو کشیده شد،با یاداوری دیشب که کتش رو 
سم قهوه سم  بهم داد،وا سرماخوردگیم جلو گیری کنه،امروز هم وا خریدتا از 

 جوشونده فرستاد بی اختیار لبمندی خجول روی ل*ب*م نشست.
یاد شـیوون افتادم که اون هم بهم اهمیت میده و واسـم قهوه و چیزای دیگه می 

 خره پس چرا مزل سونگ گیو برام لذت بمش نیست!
ــتر از مه ــیوون افتادم که بیش ــونگ گیو یاد اذیت های ش ربونی هاش بود،اما س

 واسم فرق میکرد.چرا!؟!
 
 

 حدود ی  ساعت بعد که زیر بارون بودم ، با بدنی خیس وارد خونه شدم.
 سیل سواالی ملیسا و رویا به سمتم هجوم آورد :

 _ کجا بودی؟!
 _ این چه سر و وضعیه؟!

 _ واااای چرا زیر بارون موندی؟!
 _ چرا هیچی نمی گی؟!
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ــدم و بدون  بدون این که ــون کنم یا حتی جواب بدم وارد حموم ش نگاهی بهش
 این که لباسام رو در بیارم شیر آب داغ رو باز کردم تا از کرختی بیرون بیام .

شم روی تمت  بعد از این که دوش گرفتم با همون موهای خیس و حوله تن پو
 خوابیدم و پتو رو تا باالی سرم کشیدم .

 "رویا"
 بودم به گوشیم و هر لحظه منتظر جواب دادن پیام بودم. با لبمند چشم دوخته

شماره ام رو  سو تو اتاقش  سو رفتیم ، میونگ  روزی که با بهار به خونه میونگ 
ذخیره کرد و دفعه دوم که برای دادن وسایل اومدن همون شب تو الین بهم پیام 

 داد و از همون شب صحبت هامون شروع شد .
 یشه سعی در خندوندن من داره .پسر زیبا و با نمکیه و هم

 نمیتونم به خودم دروغ بگم که ازش خوشم میاد ، یه چیزی فراتر از این ...
 منتظر به گوشی چشم دوخته بودم که همون لحظه پیامی ازش دریافت کردم .

 با هول بازش کردم .
 با خوندن پیامش لبمندی روی ل*ب*م نشست و پایین ل*ب*م رو گاز گرفتم.

 روی مبل ولو کردم و جوابش رو دادم که بهم گفته بود :خودم رو 
 " _ فردا تعطیله ، جایی میموای بری یا تو خونه استراحت میکنی ؟"

ــون برم  ــا بموان بیرون برن باید باهاش " _ نمی دونم باید ببینم اگه بهار و ملیس
 ولی خودم دوست دارم تو خونه استراحت کنم."
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 ساحل.اگر شماهم بیاید خوشحال می شیم" "فردا با پسرا مموایم بریم—
ستم  شد.خوا شدن دندونام  شدو باعث نمایان  صورتم عمیق تر  لبمند روی 

 جوابش رو بدم که گوشی از دستم کشیده شد...
بی اختیار دنبال گوشی از روی مبل بلند شدم و به صورت شیطون ملیسا خیره 

 شدم.
 دم گفتم.:با اخم در حالی که دستم رو سمتش دراز کرده بو

 گوشیمو بده—
 رویاتو دوست پسر داری؟!—

 چی بهم میگید که نیشت بازه؟
سو و بعد از خوندن به  شروع کرد به خوندن پیام میونگ بعد از گفتن این حرف 

 اسمش نگاه کرد که )مرد چال دار(ذخیره کرده بودم.
 تو فکر اسم فرو رفت و منم از غفلتش استفاده کردمو

 دم.با تعجب گفت.:گوشی رو از دستش کشی
 مرد چال دار کیه رویا؟!—

 لبمندی زدمو رومو ازش برگردوندم که صدای جیغش کرم کرد.
 میونگســــو رویا تو با میونگسو قرار میزاری؟!—

 لبمند روی صورتم عمیق تر شد و گفتم:
 فقط صحبت می کنیم و برای فردا میمواد که منو ببینه البته همراه با شما!.—
یا باید بریم خیلی خوب میشـــه اقیانوس رو می بینیم..آفتاب می وااای  — رو

 گیریم..
 کبفه گفتم:
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 منم دوست دارم برم اما باید بهارو راضی کنیم..—
 با مشت آروم زد به قفسه سینش و با غرور گفت :

 اون با من کلیدش دست منه.—
 

جلب  بعد از گفتن این حرف صــدای وارد کردن رمز در توجه ام رو به خودش
 کرد.و بعد از اون قامت بهارو دیدیم..

   
 

با دیدن چهره ی در هم و بدن و  موهای خیسش نگران شدم   از روی مبل بلند 
 شدم و در حالی که بهش نزدی  شدم پرسیدم:

 کجا بودی؟-
 صدای ملیسا رو شنیدم که از نگرانی پرسید:

 این چه سرو وضعیه؟!-
 ادامه دادم:

  چرا زیر بارون بودی- 
 و ملیسا جمله ام رو تکمیل کرد:

 چرا هیچی نمی گی؟!-
 با شونه هایی افتاده بدون اینکه جوابی بهمون بده وارد حموم شد .

با تعجب به ملیسا نگاهی کردم که با چهره پرسشیش مواجه شدم و بعد از اون 
 صداش رو که پرسید:
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 این چرا اینجوری شده؟!-
سرم رو کج کردم و ستن  شیم رو  به عبمت ندون شونه هام رو باال انداختم گو

ــب بهت میگم  ــمون بآخر ش ــو رو با  مض ــتم گرفتم و جواب پیام میونگس دس
 فرستادم .

حدود بیســت دقیقه بعد بهار با لپ های قرمز بدون اینکه نگاهی بهمون بندازه 
 وارد اتاقش شد .

 :از روی مبل بلند شدم و خواستم به اتاقش برم که ملیسا مانع شد و گفت
 االن زمان مناسبی نیست - 

 پس جواب میونگسو رو چی بدم؟!-
 بگو که میایم ولی شاید دیرتر.

سا زده بود رو توی  ساعت حرفی که ملی ستم و بعد از ی   ش دوباره روی مبل ن
 .الین فرستادم

ذوق و شوق زیادی داشتم دوست داشتم زیاد ببینمش با لبمندی روی ل*ب*م 
ضه هم کنار نمی  ست خواب که ی  لح شدم و خودم رو به د رفت وارد اتاق 

 سپردم.
 
 

 " ملیسا "
 با شنیدن صدایی مزل خوردن دندون به هم از خواب پریدم .
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با چشــمایی نیمه باز که به خاطر خوابیدن تار می دیدم ، به اطراف نگاه کردم 
که چشــمم به بهار افتاد ، درحالی که پتو رو دور خودش پیچیده بود داشــت از 

 می لرزید . سرما
ــونیش که از عرق موهاش بهش  ــتم رو روی پیش ــمتش رفتم و با ترس دس به س

 چسبیده بود گذاشتم .
 وای خدای من داشت تو تب می سوخت . 

 با ترس به سمت اتاق رویا رفتم و بدون در زدن وارد شدم .  
 به سمتش رفتم و شروع کردم به تکون دادن شونه هاش .

 اش و برداشت و با جیب گفت : با ترس چشم بند روی چشم 
 _ چی شدههههه ؟!

تا بتونم  که از ترس نفس نفس می زدم ، بزاق دهنم رو قورت دادم  حالی  در 
 صحبت کنم ...

 _ بهار ... بهار ... داره تو تب می سوزه
 از طرفی هم لرز داره  

 خیلی بدنش داغه .
با قدم هایی تند و ســ ریع که بی با ترس و عجله از روی تمت بلند شـــد و 

 شباهت به دوید ن نبود وارد اتاق بهار شد .
 پشت سرش رفتم .

 دستش رو گذاشت رو پیشونی بهار و در همون حال گفت :
 _ برو یه کاسه آب و پارچه بیار . باید پاشویه بشه .  
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 به سمت در اتاق رفت و گفت :
 _ من میرم داروخونه تا میام پاشویه اش کن .  

 بریمش بیمارستان شاید خطرناک باشه .اگه خوب نشد باید ب
 سرم رو تکون دادم و کاسه ای آب و دستمال آوردم .

 
 خسته و کبفه به ساعت نگاه کرد .

 عدد چهار داشت بهم چشم  می زد .
 رویا درحالی که سرش رو به گوشه تمت تکیه داده بود خوابیده بود .

یا از داروخونه همراه با داروها  خریده بود ، توی دهنش دماســنجی رو که رو
 گذاشتم و منتظر شدم تا درجه اش رو ببینم .

 خداراشکر تبش پایین اومده بود .
 با خیال راحت سرم رو به تمت تکیه دادم و چشمام روبا آرامش بستم ... .

 
 

 بهار
ستم کمی تکون بمورم که بدن دردم  شمامو باز کردم خوا شدیدی چ بارسردرد 

 باعث شد چهره ام
شه  صورت رویا که غرق در خواب بود مواجه  جمع ب سرم و چرخوندم که با   ،

 شدم سرم و رو به 
ــروع  ــا رو در حالی که خواب بود دیدم ش ــمت ممالف چرخوندم که ملیس س

 کردم به تکون دادن ملیسا :
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 ملیسا پاشو ، چرا اینجا خوابیدید ؟ — 
 سرش رو بلند کرد در حالی که داشت به گردنش دوران میداد گفت:

 به خاطر سرکار خانم . دیشب تب و لرز میکردی — 
 دستم رو گزاشتم رو پیشونیم کمی داغ بود چند ضربه زدم رو سر رویا و گفتم :

 یا )هی( رویا بلند شو — 
 سرش رو بلند کرد و در حالی که چشماش بسته بود گفت:

 ساعت چنده؟!—
 به ساعت کنار تمتم نگاه کردم  
 نزدی  ی  — 

 کرد و گفت : چشماش رو باز
 چی؟! — 
بدون اینکه به کسی اجازه صحبت  بده از جاش بلند شد و به سمت گوشیش  

 رفت و بعد از دیدن 
 گوشیش چهره اش جمع شد و با ناراحتی گفت :

 وااای، پنج میس کال ازش دارم — 
 با تعجب و لحنی پرسشی گفتم:

 ازکی؟!—
 صدای ریلکس ملیسا رو از پشت سرم شنیدم:

 میونگ سو — 
 چییییی؟! میونگ سو واسه چی باید به تو زنگ بزنه ؟! -
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 ملیسا در حالی که جلوی موهاش رو می بست گفت :
 باهم قرار میزارن — 

 حاال هم بلند شو حاظر شو که لب ساحل منتظرمونن 
 چیییی؟! — 

خودم رو روی تمت انداختم در حالی که دســتامو باز کرده بودم و به ســقف 
 بودم گفتم: خیره شده

 من مریضم حالم بده نمیام—
 سرم رو به سمت ملیسا چرخوندم و با لحنی دستوری گفتم:

 توهم ترو بزار تنها باشن—
 
 

 _ بهار چطور دلت میاد رویا رو بین هفت تا پسر تنها بزاری؟! مزب دوستشیا ! 
 بی اختیار روی تمت نشستم و تقریبا داد زدم :

 _ چی !! هفت تاااا ؟!  
 ه به جز میونگ سو بقیه پسرا هم میان ؟! مگ

 رویا درحالی که داشت موهاش رو شونه می کرد گفت :
 _ آره دیگه زود باش حاضر شو .

 بی اختیار  از روی تمت پایین پریدم که باعث شد بدنم کلی درد بگیره .
ملیســا و رویا متعجب نگاهم کردن که حق به جانب اخم کردم و دســتام رو به 

 و گفتم :  کمرم زدم
 _ فکر کردید میزارم رویا تنها باشه ؟!
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بدون این که بهشــون اجازه صــحبت بدم لبمند مســمره ای زدم و وارد دســت 
 شویی شدم .

 بعد از مسواک ، با هول وارد اتاق شدم و گفتم :
 _ رویا موهام ، بدو اتوشون کن .

 رویا و ملیسا همراه با چاشنی تعجب نگاهم کردن که ملیسا گفت :
 _ ای شیطون ، خوشت اومده ها !

 روی صندلی نشستم و چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :
 _ حرف نزن دیرمون شده .

 هر دو خندیدن .
یا هم ی  آرایش ملیح روی  ملیســـا شــروع کرد به صـــاف کردن موهام و رو

 صورتم انجام داد .
 بعد از تموم شدن ، کارشون با دیدن خودم تو آینه لبمندی زدم .

ذوق لباس هام رو با ی  تیشرت سفید  نای  و شلوار لی عوض کردم ، رویا با 
ــاحلی که  ــمت س ــدن و همه با س ــا هم چند دقیقه بعد از من آماده ش و ملیس

 میونگ سو و بقیه اونجا بودن رفتیم .
 استرس عجیبی داشتم .

 نمی تونستم عکس العمل پسرارو پیش بینی کنم .
 گیو قرار بگیرم و از چهره ام خوشش بیاد .دوست داشتم که مورد توجه سونگ 
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 "سونگ گیو"
 

شلوارلی که زانوش پاره بود رو پوشیدم و شروع  با عجله تیشرت سفید نای  و 
کردم به حالت دادن موهام و ســوت زدن آخرای کارم بودم که صــدای ســونگ 

 جونگ توجه ام رو جلب کرد:
ــه فکر  هیونگ )در کره هیونگ به معنای برادر یا برادر - ــتفاده می ش بزرگتر اس

کنم(چرا انقدر داری واســـه خوشــتیپ شـــدنت وســواس به خرج میدی تو 
 همینجوریش هم خوش تیپی

لبمندی زدم و از آیینه به سونگ جونگ ک داشت واسم چاپلوسی میکرد نگاه 
کردم و با همون لبمند به ســمتش برگشــتم ، دســتم رو داخل موهاش که نرم و 

 مشکی بود کردم و به هم ریمتم و در همون حال گفتم:ل*خ*ت بود و به رنگ 
 آی گو)ای وای(تو داری واسه من چاپلوسی میکنی؟!-

شمای من بود بهم نگاه کرد و بالبمند  شتش که بر عکس چ شمای در با اون چ
 گفت:

 هیونگ تو ساحل واسم باید بستنی بمری-
 چی؟!تو که خودت پول داری - 

 آیینه به خودش نگاه میکرد گفت: از کنارم گذشت و در حالی که تو
 اما اگه تو بمری خوشمزه تر میشه - 

 خواستم بزنم تو سرش و جوابش رو بدم که داد زد:
ــد آفتاب بردارم - ــتان اومو هم تقریبا مزل آی گو (یادم رفت کرم ض اومو)دوس

 .دوست ندارم پوست لطیفم آفتاب سوخته بشه
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ن رفت )دوستان سونگ جونگ بعد از گفتن این حرف به سمت اتاق مشترکمو
به پوستش خیلی اهمیت میده(سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و بچه هارو 

 صدا زدم تا زودتر بریم دلم نمی خواست حتی ی  دقیقه هم دیر برسیم.
 دوست داشتم هر چه زودتر ببینمش.

 
 

ــتان  ــتیم..)دوس ــس ــکی رنگی که کمپانی بهمون داده بود نش همه توی ون مش
 هست(     rellfکمپانی گروه اینفیت  

حدود ی  ســاعت بعد به ســاحل رســیدیم همه  برای ناشــناس بودن ماســ  
 ...هامون رو زدیم و از ون پیاده شدیم

 
 چون آخر هفته بود زیاد جای خلوت نمی تونستیم پیدا کنیم .

 .تا جای تقریبا خلوت پیدا کردیمهای نرم اما گرم ساحل قدم زدیم,روی شن 
ــایل رو  ــتیم و وس ــس ــوص آفتاب گرفتن بود نش ــندلی هایی که ممص روی ص

 .کنارمون گذاشتیم.و سایه بون هارو باز کردیم
 میونگسو رو صدا زدم تا به رویا زنگ بزنه.

 چرا اینقدر عجله داشتم برای دیدنش؟
 ده بودمش اما از غرورش خوشم میاد.درسته که زیاد ندی

شکییش فرو کنم و غرق  ستام رو توی موهای م شینم و د ست دارم کنارش ب دو
 در لذت موهاش بشم...
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به  ناخواســته لبمندی روی ل*ب*م نشــســـت و  باره بهش  از فکر کردن در
شیرین  شد از این رویای  سونگ جونگ باعث  صدای  صورتش فکر کردم که 

 بیرون بیام.
 

 گهیوون—
 از روی صندلی بلندشدم و تقریبا داد زدم

 _:بوئه )چیه؟(
 چشمکی زد و باشیطنت گفت:

 یادت که نرفته باید واسم بستنی بمری.—
بعد از گفتن این حرف دســتمو کشــید و به ســمتی که دکه ای کوچ  در حال 

 فروختن بستنی های رنگ و وا رنگ و خوشمزه بود برد.
 
 

 " بهار "
 یا بیشتر به ساحل رسیدیم . بعد از حدود ی  ساعت

سرا کبه لبه دار بزرگی که اگه جلوش رو  شدن پ سوپرایز  سرار بچه ها برای  به ا
کمی خم می کردم تقریبا تمام صورتم رو میپوشونه روی سرم گذاشتم و عین  

 آفتابی رو روی چشمام گذاشتم .
 با ذوق و شوق به اقیانوس آبی نگاه کردم .

 ندی بزنم و نفس عمیق بکشم .باعث شد بی اراده لبم 
 بوی خوش اقیانوس رو استشمام کردم . بوی لذت بمشی داشت . 
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چه بویی داره و این  یانوس نرفتم و نمی دونم دقیق  ح ال اق تا  تان من  ) دوســ
 جمله رو که بوی اقیانوس خوبه رو از ی  فیلم استفاده کردم (

 حبت می کرد .به سمت رویا و ملیسا رفتم که رویا داشت با ملیسا ص
 با هم به سمتی که میونگ سو گفته بود رفتیم.

سر  سر به  شیطون که در حال  سر  سیدیم به پنج تا پ بعد از کمی پیاده روی ر
 گذاشتن هم دیگه بودن .
 پس چرا اینا پنج نفرن ؟!!

 به پسرا نگاه کردم .  
 چرا سونگ گیو نیست ؟! 
 وای خدا یعنی نیومده ؟!

 تمام شوقی که داشتم به ی  باره از بین رفت .  
 با غم به پسرا نگاه کردم که هنوز متوجه ما نشده بودن .

 رویا با صدای بلند میونگ سو رو صدا کرد که همه سر ها به سمت ما چرخید.
 رویا و ملیسا با قدم هایی سریع خودشون رو به پسرا رسوندن.  

 انگار که پاهام توان حرکت کردن نداشتن .اما من دیگه هیچ رمغی نداشتم و 
 با شونه هایی افتاده و قدم هایی آهسته به سمتشون رفتم .

 
 سرم پایین بود وبرای احترام فقط تا کمرخم شدم.

 صدای پرسشگر هویا روشنیدم که گفت:
 پس  بهار کجاست؟! چرا نیومده؟!—
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ست ش سته لبمندی خجول روی ل*ب*م ن سوال ناخوا شنیدن این  سرم رو با   ،
 بیشتر پایین انداختم.

 با شنیدن صدای رویا باعث شد که کمی استرس بگیرم .
 نمیدونستم که عکس العملشون بعداز دیدن من چیه!  

 بهار که اومده...—
 بعداز گفتن این حرف دستش رو به سمتم دراز کرد وبا لبمند گفت:

 این شما و این هم بهار...—
ف با ذوق کبه و عینکم رو بردارم اما بعداز اینکه قراربود که بعداز گفتن این حر

 فهمیدم سونگ گیو نیست دیگه ذوق و شوقی برای نشون دادن  خودم نداشتم.
حدود دو دقیقه در سکوت گذشت، هیچ کس حرفی نمیزد، انگار همه منتظر   

 حرکتی از من بودن . 
 آهسته و بی رمق کبه و عین  ام رو برداشتم.

سر ستم، شام رو ب صورتم رو چ ست تکون دادم تا موهام  م رو کمی به چپ ورا
 بپوشونه.

چشمام رو باز کردم و به پسرا که با چشمای درشت شده از تعجب ودهنی که 
 از حد معمول بزرگتر بود نگاهم میکردن.

 صدای دونگ وو رو شنیدم که با بهت گفت:خدای من...
به نوعی به خودشــون اومدن و  به  با این حرف دونگ وو همه  شــروع کردن 

تعریف کردن و ابراز تعجب و خوشــحالی ،با لبمند به ت  تکشــون نگاه کردم 
 که نگاهم به سمت هویا کشیده شد .



wWw.Roman4u.iR  250 

 

گاهم میکرد، ووهیون دســتش رو دور  باز فقط ن مه  با دهنی نی بی حرکت و 
یادو فقط لبمندی  باعث شـــد از اون نگاه خیره بیرون ب که  نداخت  گردنش ا

 مردونه بهم بزنه.
 
 

 سونگ ی ول به سمتم اومد و دستش رو دور گردنم انداخت.با تعجب گفتم:
شه که فقط دخترا می  ستفاده می  _اوپــــا)اوپا در کره به معنای برادر بزرگتر ا

 گن( چرا انقدر صمیمی شــدی با مـن!!
 

شت،یه تای ابروش رو  صله دا صورتش به اندازه چند وجب ازم فا در حالی که 
 :انداخت باال و گفت

 _بهار!چرا زودتر به خودت  نرسیدی؟!
 بعد از گفتن این حرف،در حالی که به آسمون نگاه می کرد گفت:

 +لوازم آرایش واقعا چیز عجیبیه!چه ها که نمیکنی!!!
 

گاه لبمند دندون نمایی زدم، که من رو به سمت صندلی های ممصوص  ناخوآ
 آفتاب گیر برد و وادار به نشستن کرد،

 
اف کردم که چند دختر پســر جدا از ما بودن و توجهی به ما نمی نگاهی به اطر

 کردن و به نوعی تو دهن هم دیگر بودن.
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سعی تو ممفی کردن  شتن و  س  یا کبه ندا سرا نگاه کردم. چرا ما دوباره به پ

 چهره شون نداشتن؟! 
 رو کردم به سونگ ی ول و سوالم رو پرسیدم که خیلی ریلکس گفت:

شون  _نمی دونی چه قدر شت تا این جای خلوت پیدا کنم.نگران نباش هم گذ
 باهامون عکس انداختن.

 
ل*ب*ا*م رو غنچه کردم و با حالت بامزه ای سرم رو خاروندم که باعث خنده 

 سونگ ی ول شد...
بعد از چند دقیقه صدای سونگ گیو و سونگ جونگ رو شنیدم که به سمت ما 

 میومدن.
ضربان صداش  شدن  ساس نزدی   ستام  با اح قل*ب*م باالتر رفت،گرمای د

ستام رو به راحتی احساس می کردم،اما  سردی دادن و یخ زدن د شون رو به  جا
 انگار که زیر پوست صورتم کوره آتیش بود.

 
 صدای شیطون و پرسشگر سونگ جونگ رو  

 شنیدم که با تعجب روبه سونگ ی ول گفت : این خانم کیه ؟! 
 که دست به سینه شده بود گفت : سونگ ی ول ایستاد ، درحالی   

 حدس بزن ، شر  می بندم که باورت نمی شه . 
 با تموم شدن جمله اش توجه سونگ گیو هم به ما جلب شد .

 با هر قدم که نزدی  می شد به نوعی بدن من هم خش  می شد .   



wWw.Roman4u.iR  252 

 

قدرت تکون دادن هیچ کدام از اعضـــای بدنم رو نداشــتم شـــدت ضــربان 
سینم بیرون بزنه ، قل*ب*م به قدری  سه  باال بود که هر لحظه منتظر بودم از قف

 با شنیدن صداش استرسم بیشتر شد .
همه ســاکت شــده بودن و به ما که انگار فیلم بازی می کردیم و اون ها هم   

 تماشاچی بودن نگاه می کردن هر ثانیه برام به مدت ی  سال می گذشت ، 
 صداش رو شنیدم :

 نگ ی ول ؟! _ این خانم کیه سو 
تمام نیرویی که تو بدنم بود رو جمع کردم ، دســتام رو مشــت کردم و در ی  
سرم بود  شت  سونگ گیو که پ سمت  شدم و به  صندلی بلند  حرکت از روی 

 برگشتم ....
 سونگ گیـــــــــو :

با دیدن بهار که حاال موهاش نارنجی رنگ شـــده تمام ک  م  هاش از رو 
 با شده ....متعجب شدمصورتش برداشته شده ، زی

 
چند لحظه ماتم برد و نتونستم کلمه ای از دهنم خارج کنم ، خیلی زیبا نشده ، 

 مزل ی  الهه نشده ، اما این تغیر سریع واقعا تعجب برانگیز بود .
 این همه تغییـــــــر!!

 ی  شبه!!نکنه به جای جوشونده داروی زیبایی واسش فرستاده بودمـ!
 ��?سبم
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خیلی ممنون از این که نظرات خودتون رو تو ربات بهمون می فرستید دوستان 
 و باعث دلگرمی می شید و یا مشکبتمون رو بهمون گوش زد می کنید

 چندتا از دوستان در مورد ادامه داستان مواردی رو گفتن:
 رمان قابل پیش بینی شده...—
 دیگه جذاب نیست—
 خیلی کشش می دید—
 و...

 ماتازه به قسمت های هیجانی رمان رسیدیم خوب باید بگم که  
ــن و یا بهار و  ــونگ گیو باهم باش ــتان یا میمواید بهار و س ــما دوس خیلی ازش

 شیوون
 درمورد آخر داستان من چیزی نمی گم

 فقط باید بهتون بگم که صبر کنید و تااخر داستان همراه ماباشید.
 اتفاقاتی می افته که غیر قابل پیش بینیه 

م ما واســـه نوشــتن این رمان و زیبا بودن قلب بازهم باید بگیم که درمورد پیا
 تااخر باید کنار ما باشید تا متوجه بشید.

ست  ستم"رو درخوا ست رمان قبلی من "من بازیچه نی ستان درخوا چندتا از دو
 کرده بودن

مان   ت  ر فه  کا نال  کا ید وارد  ما می تون ید و   wpiiotpewe piشــ بشــ
 ازیچه_نیستم رو سرچ کنید#نسا_عسگری و یا #من_ب

 دوست دار شما نویسندگان رمان "توخیلی زشتی"
 fihawft 
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 fiififto_fsi 
 
 الو! گیو؟ - 

با صــدای ســانگیول به خودم اومدمو ســعی کردم بی تفاوت به نظر برســم و با 
 صدای بی تفاوتی گفتم:

 تم :گف_انتظار این که بهار باشه رو نداشتم به بهار نگاه کردم و با لبمند 
 +خیلی تغییر کردی بماطر چهره جدیدت بهت تبری  میگم

دســـت رنج منه دیگه !!. به هر حال گریموری مزل من باید بتونه دوســـت  -
 خودش رو به بهترین وجه ممکن خوشگلتر بکنه دیگه .

صــدای رویا که پشــت ســرم ایســتاده بود و داشــت از خودش تعریف میکرد  
 یاس ؟ شنیدم ، یعنی ملیسا هم پیش رو

ســاله ۱۸-۱۷ناخوداگاه لبمندی زدم و پیشــونیم رو خاروندم چرا من مزه بچه  
 ها 

صاف کردم و لبمندم رو از روی ل*ب*م پاک  صلحتی  صدام رو م شده بودم 
 کردم و به سمت رویا برگشتم 

 سبم خانوم زحمت کش خسته نباشی ! -
اد به ملیســا و بعد دســتمو رو به دســتش گرفتم و رویا هم جواب ســبمم رو د

 نگاهی انداختم که عین  آفتابیه مشکی ای زده بوددکه خیلی بهش میومد
 دستم رو بردم جلو و سبمی دادم .  



 255 خیلی زشتی !تو 

بیاید ببرمتون ویبمون  وســایبتونو رو بزارید اونجا که که الکی باری روی  -
 دوشتون نشه

 همه سر ها به سمت هویا برگشت و رویا با   
 بود گفت: وجدی که توی صورتش مشمص

 آره واال خسته میشیم هی وسایل رو جابه جا کنیم با خودمون  
 + اوکی پس با ماشینتون بیاد پشت ون تا ویب رو بهتون نشون بدم

شده بود    سمت خیابون پارک  شکیمون رو که اون  ستش  ون م و بعد هم با د
 نشون داد . 

 بهـــــــــــــــار:
رویا و ملیسا رفتم، من که وسایل خاصی از روی صندلی بلند شدم و به سمت 

 نداشتم پس ترجیح میدادم که همینجا بمونم
 
 

 از بچه ها جدا شدیم و به سمت ماشین خودمون رفتیم 
 _رویا! ؟

 پرسشي برگشت و نگاهم کرد که گفتم؛
 خب من که لوازم خاصي ندارم! -

اینجا مي یه ســاك کوچولو که خودتون اون رو واســم جابه جا کنید دیگه!من 
مونم تا برگردین این محوطه اي که توشیم خیلي شلوغ نیست،احساس راحتي 

 میکنم.
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 رویا یه ذره متفکر نگاهم کردوگفت ؛
 +باشه پس همین اطراف باش ماهم که زود برمي گردیم 

 سري تکون دادم و برخبف جهت رویا شروع به حرکت کردم .
وردم و گذاشــتم توي گوشــم و هندزفیري وگوشــیم رواز تو جیب شــلوارم در ا 

 آهنگ رو پلي کردم 
لب دریا شــروع کردم به راه رفتن و فکر کردن تو این مدت خیلي اتفاق افتاده 

 بود واسم، احساساتم تغییر کرده بود .
 خودمم تغییر کرده بودم .

ــت درمورد  ــت . یاد امروز افتادم ،وقتي که رویا داش ــس لبمندي روي لبهام نش
مي کرد و گیو با لبمند پیشــوني اش رو خاروند دوباره تغییرات من صــحبت 

 توي دلم ولوله اي برپاشد .
 لبمند خجولي زدم و سرم رو گرفتم پایین یاد جوشونده فرستادنش افتادم!  

 زیر اون افتاب توي ساحل یخ زدم، از هیجان لبهام رو گاز گرفتم.
 ادم.دستم رو از تو جیب شلوارم دراوردم و روي قل*ب*م فشارش د

 چه مرگش بود.
 نفس عمیقي کشیدم تا به خودم مسلط باشم .

 راه رفتن رو از سر گرفتم .
 ذهنم بدجور مشغول بود.سرم رو باال گرفتم .اطراف نگاهي انداختم .

 نزدی  یه ربع بود که بي وقفه داشتم راه مي رفتم .
 



 257 خیلی زشتی !تو 

 بود خارج شده بودم .    reelfاز محوطه ای که ممصوص   
 ه حاال مگه چی شده ، تا اونا هم بیان خیلی طول میکشه .اشکال ندار

 حرکت کردم ...  
 کجا بودم ؟؟آهان شیوون .

 واقعا چش شده بود که کب سر کار نیومد دیروز !!  
 یعنی یه کلمه ی استاکر انقدر واسش گرون تموم شده بود . 

 اصب کی با می یونگ انقدر صمیمی شده بود که من نفهمیدم .
 به آهنگ در حال پمش بیش تر جلب شد .حواسم 

 غرق توی آهنگ بودم که احساس کردم کمرم سر شد .
 با شگفتی برگشتم عقب و به فرد رو به روم نگاه کردم .

 با تعجب هندزفری رو از توی گوشم در آوردم و گفتم :
 _ تو اینجا چیکار میکنی ؟!  

 و خیره بهش نگاه کردم .
 بپرسم.+ من می خواستم این ازت 

 _ حاال که من پرسیدم .
اومدم اینجا از دست تو در امان باشم که اینطور به نظر میرسه از دست تو نمی  

 تونم به آرامش برسم .
+ یه جوری میگی انگار من فقط و فقط به خاطر تو پاشـــدم اومدم اینجا . به 

 خاطر می یونگ اومدم .
 _ به خاطر می یونگ ؟!  
 رون یه ذره آب و هامون عوض بشه . + آره ، گفت بیایم بی 
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 منم قبول کردم .
 مشکوک نگاهش کردم و لبمند خبیزی زدم و گفتم :

 _ نمی دونستم با می یونگ انقدر صمیمی شدی ، شیوون خبراییه !  
 یه دونه زد پس گردنمو گفت :

 + نه خیر ! خبری نیست !  
شرکت می دونن که می یونگ  دختر داییه منه جهت اطبعت بگم که کل افراد 

 ! 
 با دهن از تعجب باز شده و با چشای گشاد نگاهش کردم .

 با ناباوري گفتم:
 _ دختر داییت ؟!

 خب چرا بهم نگفته بودی ؟! 
 
 

ــونه هاش رو انداختـ  ــاب خورد کن بود،ش با بیمیالی ممتص خودش که اعص
 باال و گفت:

 + خب نپرسیده بودی.
 گفتم :یه چپ چپی بهش نگاه کردم و با حرص 

 _ توام با این منطق های مسمره ات .  
 + فکر می کردم رویا بهت گفته خب .  

 من از کجا باید می دونستم که بهت حرفی نزده !! 
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 کبفه دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم:

 _ ولش کن اصب ! 
 و بعد به اطاف نگاه کردم و با نگاهم دنبال می یونگ میکشتم گفتم :

 می یونگ کو ؟! -
 

 با چشمش به پشت سرم نگاه کرد و با همون لبمند همیشگیش گفت:
 + اوناهاش پشت سرت داره با بستنی میاد .

 هر چند که با این آروم آروم اومدنش مطم ن نیستم چیزی از بستنی ها بمونه .
و بعد هم بدون توجه به من به ســمت می یونگ دوید و یکی از بســتنی هارو 

 ت و شروع کرد با لذت از بستنی ها خوردن.ازش گرف
 الحق که شکمو بود .

سه   ستی  به حالت بای بای وا شتم و از دور د شون آروم آروم قدم بر دا سمت به 
 می یونگ تکون دادم که اون هم همین کارو انجام داد . 

 با لبمند بهشون نگاه کردم و چشمام رو ریز کردم ...
 بهم دیگه میومدن .

 کب از مرحله پرته ، باید مزه دهن می یونگ رو ببینم چیه ! شیوون که  
 _ به به بهار !  

 تو اینجا چیکار می کنی دختر ؟! 
 + با رویا و ملیسا اومده بودیم آب و هوا عوض کنیم .

 _ اووه خوش بگذره . سه نفری اومدین بترکونید دیگه .



wWw.Roman4u.iR  260 

 

 + نه فقط ما سه تا نیستیم که ...
رفم نصــفه موند . به اســم رویا که روی صــفحه ی با صــدای زنگ گوشــیم ح

 گوشیم نقش بسته بود نگاه کردم .
 حتما می کشتم .

 _ بهاااااار !!!  
 کجایی دختر !!! 

سیبی نبینه از جیغی بنفش   شم آ صله دادم تا پرده ی گو شم فا شی رو از گو گو
 رویا ! 

 + عه !؟  
 چرا جیب و داد می کنی دختر !

 ه روی کردم و از محوطه خارج شدم .حواسم نبود خیلی پیاد
 
 + نمی گی ما نگرانت میشیم دختر خوب  ؟!  

 با این حرف رویا ته دلم قیلی ویلی رفت . یعنی گیو هم نگرانم شده بود ؟!
 سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا این فکرای مسمره از ذهنم بپره .

 + الو ...! بهار ! گوشی دستته هنوز ؟!  
 _ آره آره .  

 ببمشید نگرانتون کردم .
 این شیوون مگه مغز میزاره واسه آدم .

 + شیوون ! شیوون بیچاره چرا ؟! اینجا هم ول کنش نیستی ؟
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 _ فعب که اون ول کن ما نیست و تا اینجا اومده.
شو  شا صمانه نگاهم می کرد ، زبون درازی کردم که چ شیوون که خ و بعد به 

 ومد جلو .درشت کرد و یه قدم ا
 + چی ؟! شیوون اینجا چیکار میکنه ؟  

 لبمند احمقانه ای زدم و یه قدم رفتم عقب .
 _ با می یونگ واسه تعطیبت اومدن اینجا هوا خوری .

شت که رویا در همین   سمتم بردا ستاش رو آورد جلو و چند قدم به  شیوون د
 حال گفت : 

 + خب بگو اونا هم بیان پیش ما .
 ای گفتم و گوشی رو قطع کردم و نگاهی به شیوون انداختم . به سرعت باشه

سرعت مزل   شتم عقب و به  تا دیدم حالت آماده به خودش گرفته یه پام رو گذا
 دویدم .  reelfتیری که از کمان خارج شده بودم سمت محوطه 

همین طور من می دویدم و شــیوون پشــت ســرم می دوید و هر از چند گاهی 
 زد .اسمم رو صدا می 

 _ وایسا ببینم که من ول کنتون نیستم و تا اینجا اومدم دنبالتون ؟
 آره؟!

 وایسا تا حسابتو برسم دختره خودشیفته .
 و سرعتش رو بیش تر کرد .

ــا رو دیدم  ــوندم به محوطه . وقتی رویا و ملیس ــادی خودم رو رس با خنده و ش
 دستی براشون تکون دادم .
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شت رویا قایم کردم تا ازم قیافه متعجب همه رو که از نظ ر گذروندم خودم رو پ

 در برابر شیوون دفاع کن.
 

 +شیون تو رو خدا بیمیال آبرومون رو نبر جلو پسرا 
 شیوون با سرتقی مزل پسر بچه ها گفت :  

 آبرو ! ول کنت نیستم تا یه گوشت مالی حسابی بهت ندادم  -
 و بعد به رویا نزدی  تر شد .

 رویا برو کنار خودت و وارد ماجرا نکن  - 
+ بابا به من چه بیاید برید اینور باز شما دو تا هم دیگه رو دیدید افتادید به جون 

 هم
و بعد از بین دستای من خودش رو آزاد کرد و رفت اونطرف پیش ملیسا وایستاد 

. 
 نگاه مظلوم به شیوون انداختم و آروم صداش زدم  

 شیوون !! -
 قی و پا فشاری در حالی که اخم بانمکی کرده بود گفت:با سرت

 + مظلوم شدن هم کاری برات نمی تونه بکنه  
تا این جمله رو گفت شروع کردم به دویدن که باز صدای داد شیوون رو شنیدم 

. 
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وایسا فرفری !بهتر خودت تسلیم بشی اگه خودم بگیرمت تنبیه بدتری واست  -
 در نظر می گیرم .

 تکون دادم و برو بابایی نزارش کردم و به سمت اقیانوس رفتم .دستم رو 
 

 تا باالی زانو تو آب بودم که بی هوا برگشتم و به سمت شیوون آب پاشیدم .
از قیافه ش  زده ی شیوون خنده ی بلندی کردم که با پاشیده شدن یه گالن آب 

 روی صورت و بدنم نیشم بسته شد .
 
سون !؟اگه ب-  شی جک شیوون آب می پا ش  بمونه  ساتم خ زارم یه نقطه از لبا

 نیستم که .
 خنده بلندی سر دادم که همراه شد با حمبت شیوون

 
 

 دستام رو باال گرفتم و با خنده گفتم ؛عاقا تسلیم ,صلح.
 که شیوون لبمندي زد و به سمت ساحل شروع به حرکت کرد .

سم چن شانس اورده بودم که لبا نه دان نازك نبود وگروایستاد تا منم خارج بشم ،
 االن از خجالت اب شده بودم.

 
 شیوون دستش رو به سمتم دراز کرد تا از اب خارجم کنه .

 دستش رو گرفتم و اومدم بیرون که دم گوشم با شیطنت گفت؛
 االن شدي فرفري ک  و مکي خودمون .
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 بااین حرفش برگشتم سمتش و با عصبانیت نگاهش کردم .
 

 _چیه خب تقصیر خودته خودت اب بازي رو شروع کردي! 
 با زدن این حرفش سرم رو انداختم پایین و زدم تو سر خودم و لحني ناز گفتم؛

 أه االن اگه گیو من رو ببینه.......
 

 که متوجه شدم چه سوتي دادم 
با خجالت به شــیوون نگاه کردم که دســتش رو انداخت دور شــونه ام و من رو 

 حرکت کرد و گفت؛ مجبور به
سنده -  ست تورو مي پ شه همین مدلي که ه شته با ست دا سي واقعا دو اگه ک

شه تورو مجبور به تغییر نمیکنه! چون  شته با ست دا بدون ذره اي ارایش اگه دو
 توي واقعي رو دوس داره،خیلي چیز هارو که نباید چشم ببیند ادم! 

 وني و نجابتت! بعضي چیزارو ادم باید با قل*ب*ش ببینه مزل مهرب
 

با تعجب به شیوون که کنارم داشت راه مي رفت و جدي صحبت مي کرد نگاه 
 کردم .

 که انگار نگاهم رو روي خودش حس کرد و برگشت نگاهم کرد و گفت؛
 چیه?! 

 نکنه وقتي موهام خیس میشه جذاب تر میشم ....
 یه دونه زدم تو کله اش و گفتم؛
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 رو انداختم پایین.نه خیر. وبعد سکوت کردم و سرم 
 
 

 _چی شدی جکسون؟!
 نفس عمیقی کشیدم به رو به روم نگاه کردم می رسیدیم به بچه ها!

 +شیوون !
شیدم ازش. از اینکه رازم  سرم رو پایین گرفتم یه جورایی خجالت می ک دوباره 
که عزیزترین  یا و ملیســـا  به رو یده بود، من حتی جرعت نکرده بودم  رو فهم

سایی که تو زند سوتی هایی که داده بودم متوجه ک شیوون با  گیم دارم بگم،بعد 
 شده بود.

 همینطور تو فکر بودم که شیوون ایستاد اومد روبه روم وگفت:چی شده بهار
 سرم رو باال گرفتم و با خجالتی که از من بعید بود بهش گفتم:

ه ب +میشه کسی از این قضیه بویی نبره؟!حتی ملیسا و رویا هم خبر ندارن لطفا
 کسی چیزی نگو! من اصب اعتماد به نفسش رو ندارم 

 و بعد شروع کردم به بازی با انگشتام منتظر نگاهش مردم که تغییر حالت داد.  
لبمند دندون نمایی زد و طبق عادت همیشــگی ابروهاش رو باال انداخت و 

 گفت:
 _ نمی دونم راجب چه مسله ایی داری حرف میزنی

 و بعد هم روش رو ازم گرفت و شروع به حرکت کرد.   
چند دقیقه ایی از شوک سر جام ایستادم بعدش که دو هزاریم افتاد با دو خودم 

 رو بهش رسوندم و با ذوق گفتم:
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_وایی مرسی شیوون اصب فکر نمی کردم  آدمی باشی که بتونی رازی رو پیش  
 خودت نگه داری.  

 و گفت:با تعجب برگشت نگاهم کرد 
 _کدوم راز ؟

 یدونه زدم پس کلش و گفتم:
 +برو بچه پرو

 _شما دوتا کجایید ده ساعته؟!
 به رویا که شاکی این سوال رو پرسید نگاهی انداختم و گفتم:

 
 

 به تو که بد نمیگذره-
شم  سته بود انداختم که رویا بهم چ ش سو که کنارش ن و بعد نگاهی به میونگ 

 ره ماری نزارم کردغره ای رفت و به فارسی  زه
هویا و دونگ وو رو دیدم که از ســمت دیگه ای اومدن صــدای دونگ وو از   

شنگی غر غر می کرد و  شت از گ شنیدم که دا بس که بلند بود تا اینجا هم می 
 هویا خیلی بامزه داشت نگاهش می کرد 

شون میداد .  ساعت طرفای ی  بعد از ظهر رو ن ساعت مچیم نگاه کردم ،  به 
 زمان زود می گذشت . چقدر

 
 + نظرتون چیه دیگه بریم ویب ؟! وقت ناهاره . 
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 با این سوال هویا، دونگ وو خیلی شاد گفت :
ست که نقل  - صب حرف هات حرف نی شه تابع حرف های تو بودم ا من که می

 و نباته که می باره ! 
 لبمندی روی ل*ب*م نشست و با کنجکاوی از هویا پرسیدم :

 را کجان یاد ملیسا افتادم که نبود ،پس بقیه پس -
 نگاهی به رویا انداختم و گفتم :

 اصب ملیسا کجاست ؟؟ -
 از روی صندلی بلند شد و گفت :  

شون زد . ووهیون و ی ول و  ست کجا غیب سا و گیو که با هم دیگه معلوم نی +ملی
 جونگی هم تو ویبن دارن ناهار درست می کنن !!

ست کرده بود . با تعجب گفتم : یادمه  سری هم که اومدم ووهیون غذا در اون 
 چرا انقد اذیتش می کنید آخه !!

 که دونگ وو با لحن بامزه گفت :
+ اذیت ؟! ما جرعت داریم اونو اذیت کنیم مگه ؟! ووهیون به آشــپزی خیلی 
عبقه داره واسه همینم هست که معموال وقتی بیرون میایم اون واسمون آشپزی 

 اقع یه جور تفریح واسش .میکنه . در و
 
 

ــمت ما می اومدن نگاه  ــتن به س ــا که با خنده داش آهانی گفتم و به گیو و ملیس
 کردم .
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سات رو  سا سعی کردم این اح شد اما  سودیم  سا ح فقط برای ی  لحظه به ملی
 از خودم دور کنم .

 _ تو دوباره چرا فرفری شدی دختر ؟!
 ادم .با این سؤال دونگ وو یاد حالت فعلیم افت

 اه آخه دختره خنگ االن چه وقت آب بازی بود آخه ؟!  
و زیر چشــمی به گیو که هر لحظه داشــت نزدی  تر می شــد نگاه کردم که 

 شیوون گفت :
ــت تا لباس هامون رو عوض کنیم ،  _ من و بهار میریم هتلی که می یونگ هس

 بعدش میایم .
 به تبعیت از شیوون گفتم :  

 رو هم بیاریم با خودمون . + آره ، بریم می یونگ
ــون رو برام  ــتم که آدرس ویبش ــری کردیم و از رویا خواس ــرس خداحافظی س

 بفرسته .
 سوار ماشین شدیم و به سمت هتل حرکت کردیم .

 توی راه تشکری از شیوون کردم و هندزفری رو  گذاشتم تو گوشم .
 

… 
 وای می یونگ من عمرا این لباس رو بپوشم ! 

 بازه !!نگاه کن چقدر 
 بزار خودم یه لباس دیگه انتماب کنم ! باشه ؟!



 269 خیلی زشتی !تو 

 + پوف ، برو .
تا این حرف رو زد به سمت چمدونش رفتم و دنبال یه لباس پوشیده گشتم که  

 یه لباس بامزه توجه ام رو به خودش جلب کرد.  
 هم خیلی باز نبود و هم خیلی با نم  بود .
که عکس گوســفند داشـــت و یه  یه لباس دو تیکه بود که از یه لباس ســفید

 سارافون مشکی تشکیل می شد .
 
 

شم بکنه،که فقط  ضی کردم تا یکم ارای شیدم و می یونگ رو را لباس رو زود پو
 یه کرم پودر و کرم و رژلب واسم زد.

موهام رو باالی ســرم جمع کردم و انقدر کشــیدمشــون تا موهای جلوی ســرم 
 وحالت فرفری داشتن.صاف بشن و فقط اون قسمتی که بستمشون 

چقدر شبیه عکس روی لباسم شده بودم،خنده ایی کردم و به سمت می یونگ  
 رفتم و گفتم که آمادم . 

 سوار ماشین شدیم وبه همراه می یونگ و شیوون به سمت ویب رفتیم.
وقتی رســیدیم شــیوون ماشــین رو پارک کرد، برعکس چیزی که فکر می کردم 

 ویب ساده ایی بود.
شامم در زد شدم بوی غذا به م یم که هویا در رو برامون باز کرد.همین که وارد 

ــیوون رو که  ــدای ش ــیدم که ص ــوس نفس عمیقی کش رو پر کرد،خیلی نامحس
 پشت سرم بود رو شنیدم :
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شه  شون جا میدم ،فکر کنم همی +من دیگه هروقت اینا هرجایی برن خودمو تو
 درحال خوردن غذاهای خوشمزه ان.

 فش زدم و به سمتی که هویا راهنماییم کرد رفتم.لبمندی به حر
وارد که شدم سبم بلندی کردم که همه جوابم رو دادن رفتم کنار و می یونگ و 

 شیوون رو بهشون معرفی کردم.
نشــســتم روی مبل ت  نفره ایی که کنج پذیرایی گذاشــته شــده بود.هنوز ی  

ــمت میز غ ــته بودکه ووهیون به س ذاخوری دعوتمون ربعی از اومدنمون نگذش
 کرد.

سابی   صب درست و ح ستم لبمندی بهش زدم .این چند روزه ا ش سا ن کنار ملی
 وقت نکرده بودیم با هم دیگه حرف بزنیم 

 +بسته دیگه کم دختر خالتو نگاه کن تموم شد.
شت  صلمون کمتر از چهار بند انگ شیوون نگاه کردم. فا شتم و با تعجب به  برگ

 بود.
 
 

 دم و شروع کردم به غذا ریمتن واسه خودم . سرفه ی مصلحتی کر
سا و   شت جلوی من و ملی شی رو گذا سو شتم غذا میموردم که گیو ظرف  دا

 بهمون تعارف کرد . 
 از توجهش بهم گرما رو زیر پوست گونه ام می تونستم احساس کنم .

 لبمند خجولی نشست روی لبهام که شیوون با دهن پر گفت :
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 ؟!_االن خیلی خر ذوق شدی 
 چپی بهش نگاه کردم و گفتم:

 مرض حاال نمی شد به روم نیاری ؟ -
 _ چی رو به روت نیارم ! آخه خیلی ضایعی تو دختر .  
 یه دونه محکم زدم تو بازوش که توجه همه به ما جلب شد .  

 عذر خواهی کردم و چشم غره ای به شیوون رفتم .
د به همراه بقیه شروع کردیم و غذام رو در آرامش خوردم ، وقتی غذام تموم ش  

 به کم  کردن و جمع کردن ظرفا . 
سی یه کاری انجام می داد   سته بودیم و هر ک ش ستگی روی مبلها ن همه از خ

 میونگسو و رویا که کب امروز تو حلق هم دیگه بودن . 
سیس   شتن درباره مهمانی تا شیوون هم اونطرف تر دا  tso  phtمی یونگ و 

سونگ جونگ و ی ول هم که رفته بودن بیرون حرف می زدن که  ه فته دیگه بود 
 با هم دیگه ووهیون هم رفته بود تو اتاقای باال استراحت کنه . 

 خبری هم از گیو و ملیسا نبود .  
از بی حوصــلگی دیگه داشــتم می پوکیدم که تصــمیم گرفتم یه کم برم باال  

 استراحت بکنم به طبقه باال رفتم و روی تمت دراز کشیم . 
 

 انقدر خسته بودم که بدون اتبف وقتی خوابم برد .
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با صدای صحبت بین پسرا از خواب بیدار شدم,کش و قوسی به بدنم دادم و از 
 اتاق بیرون رفتم.

شم چرخوندم که ه   ستش بود ، چ سیله ای تو د سمتی می رفت یا و ر کس به 
ــحبت و خندیدن دیدم,انگار که  ــونگ گیو رو کنار هم در حال ص ــا و س ملیس
ســونگ گیو موضــوعی رو تعریف می کرد و ملیســا هم با اشــتیاق به حرفهاش 

 گوش می داد . 
کمی  با دیدنشــون احســاس کردم قل*ب*م فشــرده شــده ، نفس کشــیدن برام

 سمت شده بود . احساس حسادت داشت خودش رو نشون می داد ...
 هیچ وقت حسود نبودم .  
نمی خوام که باشم بی اختیار دستام مشت شد و بدون این که حتی پل  بزنم  

 بهشون خیره شده بودم . 
 

شگر  شد که به خودم بیام,روم رو برگردوندم و به چهره پرس صدای هویا باعث 
 پرسید :هویا که ازم 

 چرا آماده نیستی ؟ مگه تو نمیای ساحل ؟! —
 طوطی وار سرم رو تکون دادم و از کنارش رد شدم .

ی  سـاعت بعد در حالی که هوا رو به تاریکی می رفت کنار سـاحل نشـسـته 
شتن  شدنش دا شن  سعی در رو سرا  بودیم ،از ویب کمی هیزم آورده بودیم و پ

سر و کله زدن با هیزم  شد و من بین بعد از کمی  شن  ها آتیش تقریبا بزرگی رو
هویا و سونگ جونگ بودم و بقیه بچه ها هم دور اتیش حلقه زدن کسی چیزی 
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نمی گفت و فقط به چوب های که در حال ســوختن بودن و رنگ های قرمز و 
 نارنجی از خودشون ساطع می کردن نگاه می کرد...
ویایی که شاید زیبا و شاد به نوعی هر کس غرق در افکار خودش بود غرق در ر

 ، شاید زشت و غمگین...
 
 

 صدای کبفه ووهیون روشنیدم :
 چرا کسی حرفی نمیزنه ؟از این سکوت مضمرف متنفرم...—

 و بعد از اون صدای سرشار از ذوق و شادی سونگ جونگ که گفت :
 نظرتون چیه که بازی کنیم؟! — 

 سونگ ی ول خیلی بی حال زد تو ذوقش و گفت:
 )هی( سونگ جونگ کی میموای بزرگ شی ؟!یا—

بعداز زدن این حرف بقیه پســرا شــروع کردن به طرفداری از ســونگ جونگ 
سا توجه  صدای تقریبا بلند ملی شت باال میگرفت که  سونگ ی ول ..بحث دا یا

 همه رو به خودش جلب کرد :
 چطوره که آهنگ بمونیم؟!—

 
 گفت:بعد از این حرف نگاهی به سونگ گیو کرد و 

 اصب بهتره که سونگ گیو کمی برامون بمونه!—
 بب خره باید یه جوری ثابت کنه که لیاقت لیدر بودن رو داره یا نه؟!
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ــت داره رو  ــروع می کنیم و هرکس یه تیکه از آوازی که دوس ــونگ گیو ش از س
 ...میمونه

 همه "اووو" کشیدن و رضایت خودشون رو از این نظر ملیسا نشون دادن.
شیده بود و هم سونگ گیو که حاال کمی خجالت ک شده بودیم وبه  ساکت  ه 

 هی بزاق دهنش رو قورت می داد ،نگاه کردیم ...
 کم کم چشماش رو بست و شروع به خوندن کرد...

با هرکلمه ای که از دهنش بیرون می اومد با قلب من بازی می کرد با هربار که 
 .اال می رفتصداش اوج می گرفت تپش ضربان قلب من هم ب

صدایی که از نظر من بهترین  شه  با اون  صداش باال و پایین می  هربار که تن 
 صدای دنیا بود ...

 بهترین الالیی برای شب هام ..
 با تموم شدن آهنگش که خونده بود

گاه قطره اشکی که بدون اجازه از زندان چشام آزاد شده بود و روی گونه  ناخودآ
 مام لغزید بود رو پاک کرد

 
 

سـر بلند کردم تا ببینم کسـی حواسـش بود یا نه که خوشـبمتانه به قدری محو 
 صدای زیبای سونگ گیو بودن که کسی حواسش به من نبود.

بعد از ســونگ گیو هر کس تیکه ای از موزی  مورد عبقه اش رو خوند تا به 
 من رسید .
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 لبمندی زدم و گفتم :  
 اصب خوب نیست ._ از االن باید بهتون بگم که صدای من 

 دونگ وو در ادامه حرفم گفت :
_ مشــکلی نیســت اگه خوشــمون نیومد پرتت می کنیم تو آب تا دیگه صــداتو 

 نشنویم.
 لبمندی زدم چشمام رو بستم.

 نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به خوندن .
ــمام  ــتت دارم از باب  جهانبمش ، تیکه مورد نظرم رو خوندم چش آهنگ دوس

شون رو گرفتن و یا ریز ریز می رو باز کردم  شا سرا یا گو که دیدم هر کدوم از پ
 خندن .

شون کردم  شده بود نگاه شت  شمایی که از تعجب در بدون حرف ، فقط با چ
 که شیوون داد زد :

 _ جکسون این چه صدای مزخرفیه که داری ؟!  
ــدات انقدر بده ، چرا دلت به حال گوش های نازنین ما  ــتی ص تو که می دونس

 وخت و شروع کردی به خوندن .نس
 صدات واقعا گوش خراشه !
 بدون حرفی نگاهش کردم.

 بی اختیار چشمام پر از اش  شد .
 بهترین تشبیهی که می تونستم براش پیدا کنم ، دریاچه بود .

 دریاچه ای که لبریز از آب شور بود.
 جوابی بهش ندادم.
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 چشمام رو بستم و نفس عمیق کشیدم.
سونگ با تبش زیاد  ستم جوابش رو بدم که  بغض تو گلوم رو قورت دادم. خوا

 گیو به دفاع از من اومد و با تشر گفت :
 _ شیوون ، هر چقدرم که صداش بد باشه تو چرا تو ذوقش میزنی !!  

 نمی فهمی دلش میشکنه؟!
 روشو از شیوون برگردوند و زیر لب گفت :

 _ اصب درک نمیکنه ...
 
 

 نگاه کردم .با قدر دانی بهش 
 تو اون لحظه تنها چیزی که الزم داشتم ، این بود که یکی ازم حمایت کنه ...

 
بقیه هم شروع کردن به خوندن و وقتی که همه صداشون رو به نمایش گذاشتن 
، به پیشــنهاد شــیوون پســرا رفتن که شــراب برنج و مرغ آب پر و ســرخ کرده و 

 جاجانگمین بگیرن .
 

ص سی  شت با ک شه ای تنها گز هر کس دا حبت می کرد و فقط من بودم که گو
 کرده بودم .

 تصمیم گرفتم کمی قدم بزنم تا پسرا بیان .
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شــروع کردم به ســمت ممالف بچه ها قدم زدن . حدود ده دقیقه بی وقفه راه 
 رفتم .

شنایی اش نوری بود که از ماه  سیدم که رو به یه جایی کامب خلوت و تاری  ر
 .به آب منعکس می شد 

 
 روی شن های سرد کنار ساحل نشستم و به رو به روم خیره شدم .

 جزیره ای کوچ  رو به روم بود که روش پر از درخت بود .
 لبمندی زدم و خطاب به جزیره با آه و احساسی مزل همدردی گفتم :

 _ توام مزل من تنهایی ...
 اطرافت شلوغه ... اما تنهایی ...
 به خودش جلب کرد .صدایی از پشت سر توجه ام رو 

 _ تو تنها نیستی بهار ...
 با ترس سرم رو به پشتم برگردوندم تا صاحب صدارو ببینم .  

با اون  با اخم ظریفی که روی صــورتش نقش زیبایی انداخته بود ،  شــیوون 
اســتایل و قد بلندش ، درحالی که دســتاش رو داخل جیبش فرو برده بود ، باال 

 سرم ایستاده بود .
شتم رو می تکوندم با  با هول شدم ، در حالی که پ سرد بلند  شن های  از روی 

 تعجب گفتم :
 _ تو اینجا چیکار می کنی ؟!
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سرم خیره  شت  شونه هام انداخت ، به اقیانوس پ ستش رو دور  در حالی که د
 شد و گفت : 

 _فکر کردی میزارم که تو این تاریکی تنها باشی؟!
آب بازی دوباره فر و وز شــده بود کرد و دســتش رو میون موهام که به خاطر 

 گفت :
 _ اگه فرفریمو بدزدن من سر به سر کی بزارم؟!

بدون این که بهم اجازه حرف زدن بده ، دستم و گرفت و با هم شروع کردیم به 
 قدم زدن.

 چند دقیقه در سکوت گذشت که یاد روزی افتادم که بهش گفتم استاکر.
شــیدم و ایســتادم ، با این کارم شــیوون رو دســتم رو از میون دســتاش بیرون ک

 مجبور به ایستادن کردم.
 با پرسش نگاهم کرد .

 نفس عمیقی کشیدم و بدون اتبف وقت سوالم رو به زبون آوردم .
 

 _ چرا وقتی بهت گفتم استاکر انقدر ناراحت شدی؟!
چشماش رو بست ، نفس عمیقی کشید و دست به سینه شد .چشماش رو باز 

 فگی گفت:کردوبا کب
 _چیزه خاصی نبود!

 با لجبازی پامو کوبیدم زمین و با حرص گفتم:
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ــده بود،پس بهتره هرچه  _چرا حتما یه چیزی بوده که می یونگ انقدر نگران ش
 زودتر خودت بگی وگرنه مغزتو میمورم

 
 پوفـ بلندی کشید و  شروع کرد به توضیح دادن : 

سنده م  ستاکر یه نوی سال پیش ، من ا عروف بودم ، زن زیبا و مهربونی _ چند 
 بود ، دوستش نداشتم اما خیلی ازش خوشم میومد. 

هر روز در حال تعقیب کردنش بودم . یه روز متوجه من شد و خواست خودش 
رو یه جوری ممفی کنه ، داشــت از خیابون رد می شــد و حواســش به این که 

 چراغ برای عابرین قرمز بود ، نبود و ....
 رفش که رسید ، دوباره چشماش رو بست و سکوت کرد .به این جای ح

می دونســتم ادامه جملش چیه ، قابل پیش بینی بود، خواســتم بهش بگم اگه 
 سمتته نگو که خودش ادامه داد :

 _ جلوی چشمام تصادف کرد و همون لحظه جونش رو از دست داد.
 سر این قضیه من خودم رو مقصر می دونم .

 
 

 حتما عذاب وجدان بدی رو تحمل می کنه .دلم به حالش سوخت ، 
خواستم دستم رو روی شونش بزارم و شروع کنم به دلداری دادنش که در ی  
لحظه اون چهره ناراحت و غم زده جاش رو به همون شــیطنت ســـابق داد و 

 خیلی سریع بحث رو عوض کرد و گفت :
 ی ؟!د_ صبر کن ببینم جکسون! تو چرا بعد از خوندن سونگ گیو گریه کر
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 چی ؟! 

 این از کجا دید؟!
 من که سریع اون قطره اش  لعنتی رو پاک کردم!

 پس از کجا فهمید ؟!
 

حث رو عوض کردم و  باره ب فاع از خودم دو هه گرفتم و برای د ســریع جب
 طلبکارانه گفتم :

 _ تو چرا بعد از خوندن من اونجوری باهام حرف زدی ؟!  
ــونگ گیو اونجا بود و از من در مقابل توعه دیو بی  ــکر می کنم که س خداروش

 شاخ و دم ، مزل یه شوالیه دفاع کرد. 
 به پشت سرم نگاه کرد و گفت :

 _ اوه ، سونگ گیو اینجا چیکار می کنی ؟!
تو ی  حرکت مزل برق گرفته ها به پشت سرم نگاه کردم که جز تاریکی چیزی 

 ندیدم .
 متش برگشتم که داشت بهم می خندید .با غضب به س

در حالی که گره بین ابروهام رو بیش تر از هر بار دیگه کردم ، از میون دندون 
 های به هم قفل شده ام ، فقط گفتم :

 _ می کشمت شیوون .



 281 خیلی زشتی !تو 

شروع کرد به دویدن و من هم با جیب و داد  سمتش هجوم ببرم که  ستم به  خوا
 دنبالش می دویدم ...

 
 عد ...دو هفته ب

 با لبمند و استرس به پیراهن کرم رنگ رو به روم نگاه می کردم .  
فردا جشــنی بود که شــرکت گرفته بود و همه کارکنان و افرادی که با شــرکت 

 قرارداد داشتن می اومدن .
 استرس زیادی داشتم .

بعد از دو هفته بی خبری از سونگ گیو ، فردا چهره نمکینش رو دوباره می بینم 
. 
 
  
 با لبمند به چهره خودم توی آینه نگاه  

 کردم.
شت و بلندی اش جلوی پام رو  با این لباس کرم رنگ که دامنش کمی دنباله دا

 می گرفت و این بلندی باعث می شد قدم بلند تر دیده بشه.
به خاطر ســردی هوا یقه اش تقریبا دکلته اما با جنس بافت بود که کج روی 

مون جنس دور کمرم بود و کمربند کرمی رنگ روش شــونه ام می افتاد و از ه
 واقعا زیبا بود.

سفیدش  سکی آبی  شیدن اون لباس کوتاه و عرو سا که در حال پو سمت ملی به 
 بود رفتم.
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 غر غر کنان گفت :  
 _ میایی کم  یا نه؟

 با لبمند  به سمتش رفتم و پشت سرش ایستادم و زیپ لباسش رو بستم.
 پشت در بود شنیدم.  صدای رویا رو درحالی که 
 _ زود باشید دیگه!   

 با هول کیف و بقیه وسایلمون رو برداشتیم و از اتاق بیرون اومدیم.
 رویا با اون تاپ و شلوار بلندش واقعا زیبا شده بود.

محو تماشــاش بودم که با صــدای جیب بلندش باعث شــد چند ســانت بپرم و 
 باعث ترسیدنم شد.

شدیم و  شین  سوار ما سه  شد هر  شن دراونجا برگذار می سالنی که ج سمت  به 
 حرکت کردیم.

 
سیدیم ، میزی خالی رو انتماب کردیم و هر  سالن ر ساعت بعد به  حدود نیم 

 سه دور میز حلقه زدیم.
 گارسون برامون شامپاین آورد.  

 به خاطر دوز پایین الکل هر سه ی  جا برداشتیم. 
 اشتم تا سونگ گیو و بقیه گروه روبا چشمام گوشه به گوشه سالن رو زیر نظر د

 ببینم.
شــرکت ما چون یه مجله خبری بود، افراد مشــهور زیادی رو امشـــب برای  

 مهمونی دعوت کرده بود. 
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شب پر از خبرنگار بود که هر کس و کوچ  ترین حرکت رو زیر نظرشون  و ام

 داشتن.
 
 

 ا می یونگ دیدم.نگاه خیره ام را به در ورودی سالن بود که  شیوون رو همراه ب
وای خدا شیوون رو تاحاال با تیپ رسمی ندیده بودم ،چقدر مردونه و پرجذبه   

شده بود هرکس که  شیوون رو نمی شناخت قطعا فکر میکرد مردی پر جذبه و 
 ابهته. 

ید و وقتی که  گاه  با دیدنش لبمتدی زدم با چشــم اطراف رو می کاو ناخودآ
داد و هردو با لبمند به سمت ما اومدن بعد از مارو دید به می یونگ هم اطبع 

صوص  شیطنت امیز مم شیوون در حالی که باز هم اون لبمند  سبم و غیره 
 خودش رو زده بود چشمکی بهم زد گفت:

_ خوشــگل شــدی فرفری اما من اون ک  و مکات و موهای فرفری قبلیت رو 
 بیش تر دوست دارم 

 بمندی زدم با خجالت گفتم: بعد از  تموم شدن جمله اش ناخواسته ل 
 _توام جذاب تر شدی...  اما من این تیپ رسمیت رو بیشتر دوست دارم

 
صدای دوربین مانع از   صدای هیاهوی خبرنگارا و  ست جوابم رو بده که  خوا

 صحبت اش شد 
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بی اختیار استرس تمام وجودم و مزل زهری قوی فرا گرفت دستام شروع کردن  
 وسی که فقط خودم متوجه اش بودم به لرزیدن، لرزش نامحس

 
شت  در ی   شتنم رو دا صد ک سترس که حاال زهری در بدنم بود به نوعی ق ا
ــورت  ــمام ص ــمت در ورودی لغزید پس از اون  از اون چش ثانیه نگاهم به س

 مردی رو دید که منتظر اش بودم 
 وای خدا من موهاش رو هم رنگ موهای من کرده بود!

 رو به رنگ مشابه به من تغیر داد؟! یعنی از قصد رنگ موهاش
با فکر کردن به اینکه شــاید دوســت داشــته شــبیه من باشــه ناخواســته لبمند 

 خجولی روی لبهام جا خش  کرد
 
 

 میتونستم جوشیده شدن خون زیر گونه هام رو حس می کنم 
صــدا ذوق زده رویا از پشــت ســر که لب هاش کنار گوشــم آورده بود و باذوق 

 صحبت می کرد رو شنیدم:کودکانه ای 
_ وایی بهار نگاه کن که چقدر خوشگل شده رنگ سفید چقدر بهش میاد مزل 

 فرشته ها شده 
خواســتم به میونگ ســو نگاه کنم اما نتونســتم، چطور می تونســتم ی  لحظه 

 چشم از مرد جذاب روبه روم بردارم؟؟
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ن وقتی چطور به چشــمام اجازه می دادم که ی  لحظه از این مرد غافل بشــ
 اجازش هم دست خودم نبود!

قل*ب*م دیگه به حرفام گوش نمی ده، دیگه بهم اجازه دخالت تو کارهاش   
ست  ضربان قل*ب*م به قدری زیاد بود که انگار می خوا شدت  رو نمی ده ، 

ــوقش    خودش رو از زندانی که در اون حبس بود آزاد  کنه  و خودش رو به معش
قلب ســونگ گیو زندانی  کنه زندانی که من برســونه و خودش رو در زندان 

ساخته بودم براش کوچی  بود  تاری  بود،و طاقت فرسا  دلم اروم باش روزی 
 می رسه که هردومون  تو زندان سونگ گیو اسیر می شیم. 

صار پر قدرت بازواش تو کنار قل*ب*ش، آروم باش  با فکر کردن  من میون ح
سونگ گیو باشم سرم رو روی سینه اش به این که روزی می رسه که تو آغوش 

ست گوش کنم    سمفونی دنیا ضربان قل*ب*ش   که بهترین  صدای  بذارم و به 
ــمام کنم ،لبمند روی  ــتش ــمام رو ببندم و عطر خن  و خوش بوش رو اس چش

 ل*ب*م عمیق تر شد و قل*ب*م  آروم گرفت
 
 

شم سرم رو بلند کنم ،چ سته،بدون اینکه  شمام ب و باز ام رسرم پایین بود و چ
 کردم کخ با ی  جفت کفش براق مردونه روبه رو شدم

 
 آروم آروم به باال نگاه کردم

شکی و در اخر  سکی به رنگ م سی رنگ با لباس کاموایی یقه ا شلوار طو کت 
 صورت خندان اماشیطون شیوون روبه رو شدم
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با  باال و  خت  ندا هاش رو ا که ابرو گاهش کردم  مه ای  فقط ن بدون گفتن کل

 لحنی شیطون گفت:
_به ازدواجمون فکر نکن،چون رســیدن به من خیلی ســمته،فکر نکنم بتونی 

 سمتی هاش رو تحمل کنی!
 

بدون این که جوابی بهش بدم چشــم غره ای بهش رفتم و به ســمت ممالف 
 سرم رو برگردوندم

 که دیدم پسرا با لبمند به سمتمون میان
احوال پرســی گرمی با ت   ذوق زده نگاهشــون کردم،نزدی  شــدن و ســبم و

 تکشون کردم
 نگاهی به لباس گیو انداختم

 کت سرمه ای و پیراهن سفید،چقدر این ست برام اشنا بود
تو ی  حرکت به سمت ملیسا برگشتم و به لباسش نگاه کردم،دقیقا همون ست 

 رنگ،
 با تعجب و صدای ارومی به ملیسا گفتم:

 ه_ملیسا !چرا رنگ لباسای تو و گیو مزل هم
 هول و دست پاچه شدنش رو به وضوح دیدم،با من من گفت:

 _ِام....نمی...نمی دونم اتفاقی شده دیگه حتما
 وبعد از گفتن این حرف به پشت سرش اشاره کرد و با لبمندی  گفت:
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 _من برن سرویس بهداشتی ،زودی میام
 خواستم حرفی بزنم که بهم اجازه ای نداد و رفت

سمتی دو دقیقه بعد از رفتن مل شد و فقط ق سالن خاموش  سا تمام چراغ های  ی
شروع کرد به  سو رو دیدم که ادای احترام کرد و  شن بود که خانوم  سالن رو از 

 صحبت کردن
   
 

ــرکت و  ــکر کرد   در مورد ش ــانی که دعوت رو قبول کرده بودن تس از تمام کس
گ و رچیزهای دیگه توضیح داد بعد از تموم شدن توضیح هایی که داد کی  بز

شیکی  سو با کارد بزرگی و  شتن و خانوم  سه طبقه زیبایی  رو روبه روش گذا
ــرنگ گیو نگاه  ــو به س ــحبت خانوم س ــی بزرگ به کی  داد تمام مدت ص برش

 میکردم.
بعداز مدتی کی  ها برش داده شــد و روی میز ســرو قرار گرفت،به ســمت 

ــت ــقابی کی  بردارم که همزمان با من رس ــتم بش ــمتمیزرفتم و خواس  ی به س
سربلند  شیدم، ستم رو ک ستم قرار گرفت،باترس د شقاب رفت و روی د همون ب
کردم که باچشمای پرازتعجب سونگ گیو روبه روشدم،لبمندی زدم و با دست 

 به کی  اشاره کردم و با همون لبمند دندون نما گفتم:
 بفرمایید—

ردم و کوبعراز گفتن این حرف خودم بشــقاب دیگه ای برداشــتم،ســرم رو بلند 
بالذت به چهره نمکینش نگاه کردم،سربلند کردوخواست حرفی بزنه که ناگهان 
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سونگ گیو زد که  شد و تنه ای به  سرعت ازکنارمون رد  شت  وبا صی ازپ شم
 باعث شد تعادلش رواز دست بده و تنه محکمی به من بزنه!

 بماطر ناگهانی بودن تمام اتفاقات،تعادلم رو از دســت دادم درشــزف افتادن
ــه که تنها  ــتم چیزی رو بگیرم و تکیه گاهی کنم که مانع افتادنم بش بودم خواس
شیدمش وهمراه باخودم  گاه ک ستم بود رومیزی بود،ناخودآ چیزی که نزدی  د

 تمام کی  ها و رومیزی روی صورتم وتمام بدنم ریمت...
به خاطر چینی بودن ظرف ها و ضــربه هایی که به بدن و صــورتم خورد باعث 

 شدن پوستم و کیکی شدن بدن و لباسم شد... بریده
توناحیه پام احســـاس درد خیلی زیادی داشــتم،درد به قدری زیاد بود که هر 

 لحظه امکان بارونی بودن چشمام بود....
 ادامه دارد...

 
سکوت مطلق گوشه گوشه سالن رو زیر سلطه خودش گرفته بود, باصدای ناله 

وبهت زدگی بیرون اومدن و هرج و مرج بلندی که سردادم همه از حالت گنگ 
 و همهمه شدت گرفت و هرکس حرفی میزد.

شار میدادم و با نهایت توان لب پایینم  شمام رو روی هم ف شدت درد زیاد چ از 
 رو زیر دندون گرفتم.

ــدای  ــمتم توجه ام رو جلب کرد و بعد از اون ص ــدای قدم های فردی به س ص
 ی حالم می شد رو شنیدم:نگران ناجیم رو که نگرانم بودو جویا

 بهار! خوبی ؟! جاییت درد می کنه؟! —
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ــار از نگرانی بود نگاه  ــرش ــمام رو باز کردم و به چهره نمکینش که حاال س چش
 کردم ،از این فاصله نزدی  صورتش جذاب تر از همیشه بود...

 درد پام رو فراموش کردم و محو چهره نگرانش شده بودم...
شت گر ستش به پ ،تو ی  لحظه مورمورم شد و  دنم به خودم اومدمبا حرکت د

 به خودم لرزیدم ...
دست دیگش رو پشت زانوهام انداخت و تو ی  حرکت جسم نحیف و آسیب 

 دیده ام رو مزل پری سب  بلند کرد!
شدت ضربان قل*ب*م دوباره زیاد شد و می خواست که خودش رو از دستم 

 نجات بده ...
 سونگ گیو بودم ؟!  باورم نمیشه! من تو ب*غ*ل 
این ســونگ گیو مغرور بود که به راحتی من رو تو اغوش گرفته بود و شــده بود  

 فرشته نجات من ؟! 
ــون رو از  به محض ب*غ*ل کردن من و بلند کردنم،رویا و بقیه بچه ها خودش
میون جمعیت به ما رسوندن که با دیدن من رویا هین بلندی کشید و دستش رو 

 .روی دهنش گذاشت 
 ملیسا با ترس و اظطراب به سمتم اومد و با نگرانی گفت :

 بهار حالت خوبه صورتت خونیه دیگه کجات درد میکنه؟!—
 
 

شکام رو بگیرم  ستم جلوی ا درد پام بی نهایت زیاد بود ، به قدری که دیگه نتون
 و شروع به اش  ریمتن کردم.
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 اومد.درد به قدری بود که تمام محتویات معدم داشت باال می 
 دلم پیچ می خورد و سرم گیج می رفت.

 داد زدم: 
 _ پام درد می کنه ، پااااام.

 صورتم رو به سینه گیو فشار دادم و شروع کردم به گریه کردن.
 صدای نگران و لرزون شیوون رو از پشت سرم شنیدم:

 _ زنگ بزنید اورژانس ، شاید پاش شکسته باشه.
 تر میشد رو شنیدم: صدای نگران هویا که هر لحظه نزدی 

 _تا رسیدن اورژانس نمی تونیم صبر کنیم.
 سرم رو به سینه سونگ گیو فشار می دادم و بی وقفه اش  می ریمتم.

 
هویا نزدی  شــد، دســتش رو به ســمتم دراز کرد و با اجبار من رو از آغوش 

 سونگ گیو بیرون آورد .
دیده ام داشــتم ، تا لحظه آخر با تموم زوری که توی بدن بی جون و آســیب 

 دستام رو دورگردن سونگ گیو حلقه کرده بودم.
 دلم نمی خواست از آغوشش بیرون بیام.

جایی که برام امن ترین جا بود و فقط اونجا می تونســتم تمام دردهامو فراموش 
کنم و تمام فکرم این باشــه که می تونم هر لحظه بیش تر ، عطر خن  و خوش 

 بوش رو استشمام کنم.
 جبارا خودم رو به آغوش هویا سپردم. باال 
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سایی که  ستم نگاه های خیره و عک شدیم ، می تون سی که رد می  از کنار هر ک
 بی وقفه ازمون گرفته می شد رو حس کنم.

 
 هویا به سمت ون رفت و با احتیا  من رو روی یکی از صندلی ها نشوند.

 گریه امونم رو بریده بود.
د پام نبود و پای بی حسم با ضرب روی زمین تو ی  لحظه هویا حواسش به در

 افتاد.
گاه جیب کشیدم.  ناخودآ

شــدت درد به قدری زیاد بود که باعث شــد ضــعف کنم و چشــمام بی اختیار 
 بسته بشه.

) دوســتان من چون در این زمینه تجربه نداشــتم ،نمی دونســتم حاالت واقعی 
 فردی که پاش اسیب میبینه چطوریه(

 
 

 دردی که تو ناحیه پام احساس می کردم چشام رو باز کردم، با سردرد زیاد و 
بماطر درد زیاد چهره ام جمع شــده بود و گره ابرو هام غیر قابل باز شــدن ، با  

تان بودم کمی فکر  نداختم فکر کنم بیمارســ به اطراف نگاهی ا حالتی گنگ 
درد ،کردم ، تنه زدن مرد به ســونگ گیو ، تنه زدن ســونگ گیو به من ،افتادنم 

 شدید پام. 
 آغوش سونگ گیو دوباره با فکر کردن بهش لبمندی زدم  
 به اطرافم نگاه کردم چرا تنها بودم ؟!  
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سعی کردم روی تمت بشینم اما نگاهم به پای گچ گرفته ام افتاد که رو هوا بود 
 کبفه نفسم رو فوت کردم و سرم رو با ضرب به بالشت زیر سرم کوبوندم

 
نا که یکی میره حدود پنج دقیق  تا مزل این فیلما و داســتا ه ایی منتظر موندم 

صدقش میرن یکی بیاد  سرش و قربون  ستان پرستارا و همراهاش میریزن  بیمار
 که هرچی منتظر شدم کسی نیومد 

 
سه  سرم نگاه کردم، باید یه دکمه ای چیزی وا سر اومده بود به باال  دیگه طاقتم 

 ! صدا کردن سر پرستارا اینجا باشه
ــار دادم حدود چند    ــتم رو به اطراف بردم تا دکمه رو پیدا کردم و فش کمی دس

دقیقه بعد پرستاری با روپوش سفید و کبه ممصوص وارد اتاق شد و با نگرانی 
 بهم نگاه کرد 

 
 لبمندی بهش زدم که چشم غره ای بهم رفت و با تشر گفت:

 صدا میکنید؟فکر کردم مشکلی براتون پیش اومده چرا اینجوری  -
 یعنی حیف اون لبمندی که من به تو زدم ،

جا  های من ک ید همراه  ما نمی دون عذرت میموام ،شــ یت گفتم : م با مظلوم
 هستن ؟!

 فکر کنم برای استراحت رفته باشن.-
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با  با صـــدای تقری باز میکرد  تاق رو  که در ا ند و درحالی  روش رو ازم برگردو

 ارومی گفت:
 ن.کمی صبر کن شاید اومد—

 بدون اینکه بهم اجازه صحبت بده از اتاق خارج شد...
بیســت دقیقه ای گذشــت ولی هیچ کس نیومد دیگه داشــتم کبفه میشــدم از 
تنهایی و سر رفتن حوصله که ناگهان در اتاق باز شد و بعد از اون قامت و چهره 

شمای بازم انگار جون دوباره گرفته بود ،باقدم ها سا رو دیدم با چ سته ملی  یخ
 سریع خودش رو به تمت رسوند و کنارم نشست و با لبمند گفت :

 خوبی؟! پات که درد نمیکنه؟! گرسنه ات نیس؟! آب میموای برات بیارم؟!—
 

گاه به این فکر کردم که مریض بودن چقدر خوبه.  لبمندی زدم و ناخودآ
 نگاهی به ملیسا کردم ،چشمکی زدم و با شیطنت گفتم:

 باشم ،تاحاال کسی انقد توجه بهم نکرده بود چقدر خوبه که مریض — 
تو ی  لحظه اخم ظریفی کرد و باســر انگشــتاش با ضــرب تقریبا محکمی به 

 پیشونیم کوبید و داد زد:
ــم این حرفا — ــی به جای اینکه بگی خدانکنه دیگه اینجوری ش ــوِر عوض بیش

 چیه که میزنی؟!
 شروع کردم به ناله و آه و غرغرکنان گفتم :

 مریض زور میگی ،کتکش میزنی؟!به یه —
 ازت شکایت میکنم
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خودش رو روی صــندلی کنار تمت انداخت و درحالی که گوشــیش رو از 

 کیفش در بیرون می اورد گفت:
 برو بابا—

 اخم کردم و گفت:
 هی من گرسنم یه چیزی بده بمورم  — 

سمت یمچال کوچی  اتاق رفت و ی  اب میوه  شد به  صندلی بلند  از روی 
 د و از کیفش ی  کی  روی تمت انداخت و گفت:آور
 بیا،کوفت کن.—

 
 با ولع شروع کردم به خوردن

 
 

 بعد از خوردن ، پاکت هارو گوشه تمت گذاشتم و از ملیسا تشکر کردم.
سرش رو  شیش بود خواهش می کنمی گفت و دوباره  سرش تو گو درحالی که 

 پایین انداخت.
 حدود ی  ساعت در سکوت مطلق سپری شد.

 دیگه از این سکوت عاصی شده بودم.
 خواستم سر صحبت رو باهاش باز کنم ، به خاطر همین گفتم :

 _ ملیسا ، رویا و بقیه کجان؟   



 295 خیلی زشتی !تو 

 مهمونی چی شد؟
 در حالی که هنوز سرش تو گوشی بود گفت :

 _ مهمونی تقریبا بهم ریمت.
ارستان آورد بیم من و رویا و شیوون و پسرای اینفینیت ، بعد از این که هویا تورو

 ، پشت سرش اومدیم.
شتن و  شیوون و هویا آروم و قرار ندا شتن پات رو گچ می گرفتن ،  موقعی که دا

 نگرانت بودن.
همه ما نگرانت بودیم ولی این دوتا ی  لحظه هم روی صندلی نشستن و فقط 

 در حال راه رفتن بودن.
 با شوق خودم رو به سمتش برگردوندم و گفتم :

 چی؟! _ خب بقیه
 بقیه پسرا چیکار کردن؟!

 شونه هاش رو انداخت باال و گفت:
 _ هیچی ولی سونگ گیو ...

 مکث کرد و گفت :
 _ صبر کن االن می گم.

 تو دلم هر چی فحش بلد بودم نزارش کردم.
 غر غر کردم :

 _ اه بگو دیگه!
 داشتم می گفتم :
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ل داریم می _ ســونگ گیو به خاطر این که من خیلی نگرانت بودم ، همش د
 داد.

 
 تمام شوق و ذوقم به ی  باره از بین رفت و پکر شدم.

در حالی که لب و لوچه ام آویزون بودن و دنبال یه ســوژه برای گیر دادن بودم 
 گفتم:

 _ تو چرا همش سرت همش تو گوشیه.  
 هول شد و لبمندی زد و گفت :

 _ بعدا بهت میگم اگه مطم ن شدم.
 

 چشمام درشت شده بود گفتم :با تعجب در حالی که 
 _ از چی مطم ن نیستی؟  

 چی شده ملیسا؟
شه بهت   ست دیگه بهار ، خودم بعدا وقتی موقعیت جور  _ ای بابا ، چیزی نی

 میگم. 
 بیمیال شونه هام رو باال انداختم و به سقف نگاه کردم.

سنگی شمام   نچند دقیقه بعد به خاطر داروها و آرامبمش هایی که زده بودن چ
 شد و بی اختیار خوابم برد.

 
 صبح با صدای پچ پچ بیدار شدم.
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 اول کمی تار می دیدم و کمی چشمامو باز و بسته کردم تا دیدم بهتر بشه.
ــحبت  ــیوون رو در حالی که با ی  دکتر زن ص به اطراف نگاهی انداختم که ش

 می کرد دیدم.
 هر دو وقتی چشمای بازم رو دیدند لبمندی زدن.

 سمتم اومد و در همون حال گفت:دکتر به 
_ امروز مرخص می شــید ولی باید ی  روز کامل اســتراحت کنید و به پاتون  

 فشار نیارید. 
 بدون حرفی فقط سرم رو تکون دادم.

 نزدی  در شد ، کمی گردنش رو به نشونه احترام خم کرد و رفت.
 شیوون با لبمند به سمتم اومد و در همون حال گفت:

 کت کنم لباسات رو عوض کنی؟_ میموای کم
 بعد از گفتن این حرف با شیطنت ابروهاش رو باال انداخت.

 اخمی کردم و تقریبا داد زدم:
 _ نه خودم میپوشم.

 برو بیرون.
 دستاش رو باال آورد و گفت:

 _ باشه باشه .
 داد نزن.

 به فارسی زیر لب غر زدم:
 _ عوضی هیز.

 _ شنیدم چی گفتی.
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 کردم.با تعجب بهش نگاه 
 بیمیال شونه هاش رو باال انداخت و گفت:

 _ بهت گفته بودم که دارم فارسی یاد می گیرم.
 بالشت زیر سرم رو برداشتم.  

سمتش پرت کردم که زود در رو  شونه گرفتم و به  شیوون رو ن شدم و  نیم خیز 
 بست و بالشت به در برخورد کرد.

 شتم.کبفه نفسم رو فوت کردم و دستم رو روی سرم گذا
 

ستان بود  شیوون به همراه ی  ویلچر که برای بیمار بعد از عوض کردن لباس ، 
 وارد اتاق شد و به سمتم اومد.

 با ریلکسی کامل ب*غ*لم کرد و روی ویلچر گذاشت.  
 بدون حرف شروع کرد به حرکت دادن ویلچر.

 سرم گیج می رفت و هنوز منگ بودم.
 به جلوی ماشین رسیدیم.

با همو باره  باره ب*غ*لم کرد و توی دو ن ریلکســی و ژســـت مردونه اش دو
 ماشین نقره ای رنگش گذاشت و پام رو با احتیا  جا به جا کرد.

 با احتیا  در رو بست و به سمت صندلی راننده رفت.
ناخواســته به خاطر این همه مراقبت و احتیا  کاریش لبمندی روی ل*ب*م 

 نشست.
 درآورد.کنارم و نشست و ماشین رو به حرکت 
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 سرم رو به سمت شیشه ماشین برگردوندم و به خیابون نگاه کردم. 
 تو ی  لحظه یاد ملیسا افتادم.

 خاک بر سرم که از اون موقع یادم نبود.
 سر برگردوندم سمت شیوون و با تعجب گفتم :

 _ راستی ملیسا کجاست؟
 لبمندی بزرگ روی ل*ب*ش اومد و گفت:

 _ صبح بمیر خانوم.  
 ملیسا صبح زود رفت که استراحت کنه. 

 _ رویا چی؟
 _ رویا هم شرکت کلی کار داشت.  

 کمی مکث کرد و با افتمار توضیح داد:
 _ و از اونجایی که من ...

 به خودش اشاره کرد و ادامه داد:
ستم ، زود کارام رو تموم کرد و  سی ه شنا _ ی  مرد جنتلمن، جذاب و وظیفه 

 دنبال توعه فرفری اومدم تا به خونه ببرمت. بعد از اجازه خانوم سو
 

لبمندی زدم و با چهره ای خســته و صــدایی که انگار از ته چاه بیرون میومد 
 گفتم:

 _ ممنون شیوون تو دوست فوق العاده ای هستی...
 کم کم دوباره چشمام بسته شد...

 لعنت به این دارو های آرام بمش...
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سمت چپ چرخوندم که با   سرم رو به  شمام رو باز کردم و  سر درد بدی چ با 
 چهره شیوون در حالی که لبمندی ملیح به لب داشت ، مواجه شدم. 

 به تبعیت از اون لبمندی ضعیف و خسته رو لب هام نشوندم.  
 دستام رو توی دستاش گرفت و گفت:

 _ گرسنت نیست؟!
 میموای یه چیزی واست بیارم؟!

 رو به نشونه مزبت تکون دادم که لبمند عمیق زد و گفت : سرم
 _ زود میام.  

سرعت از  شد و با  صندلی کنار تمت بلند  به محض گفتن این حرف از روی 
 اتاق بیرون رفت.

 
 به پنج دقیقه نرسید که با ی  کمپوت و آب میوه و کمی نون داخل اتاق شد.

 روی صندلی نشست . 
 و کم  کرد که روی تمت بشینم. دستش رو پشت گردنم گذاشت

ــمت دهنم و در همون حال با  ــق توش کرد و به س در کمپوت رو باز کرد و قاش
 لحن با مزه ای گفت:

 _ بگو عاااااا...
 با دیدن چهره اش و لحنش خندم گرفت.

 دستم رو سمتش دراز کردم و با خنده گفتم :
 _ پام شکسته دست که دارم.
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 شیرین و ساختگی گفت: دستش رو عقب کشید و با اخمی
_ هر چی باشــی مریضــی، مزل یه دختر خوب و حرف گوش کن کمپوتت رو  

 بمور تا جون بگیری. 
 
 _ ای بابا شیوون  

 بده خودم می خورم. 
 _ بهااااااااار  
 کبفه دستام رو پایین انداختم.  

 شیوون که موافقتم رو دید ، دستش رو جلو آورد و گفت:
 _ بگو عااااااا

 م رو تا آخرین حد ممکن باز کردم و گفتم:دهن
 _ عاااااااااااااا  

 اخمی کرد.
 قاشق رو سمتم پرت کرد و کمپوت رو با ضرب روی میز کوبوند و گفت:

 _ چرا مزل اسب آبی دهنت رو باز کردی؟  
 از این حرفش شروع کردم به خندیدن که ناگهان قاشق رو تو دهنم فرو کرد.

 
تن با شــیوون و زور و اجبارش همه خوراکی هایی که بعد از کلی کلنجار رف

 آورده بود رو به خوردم داد.
شــیوون کنارم نشــســته بود و هی غر می زد و از خودش تعریف می کرد و می 

 گفت که من از خودگذشتگی کردم و پرستار توعه فرفری شدم.
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 _ ای بابا  
 بسته دیگه اصب برو دیگه اینجا نیا.

 ست دارم بمونم. _ خونه رویاعه ، دو 
 _ اهههه

 انقدر که حرف زدی ، یادم رفت بپرسم ، ملیسا پس کجاست؟!  
 بیمیال شونه هاش رو باال انداخت و گفت:

 _ نمی دونم.  
تو همون لحظه صــدای وارد کردن رمز در رو شــنیدم و بعد از اون ملیســا ، با  

 بدنی خسته وارد اتاق شد. 
ش زد ، انگار که انتظار دیدن ما تو خونه رو با دیدن ما دو تا تو ی  لحظه خشک

 نداشت.
 _ وا چرا اینجوری شده جدیدا ؟!

 با کمی لکنت شروع کرد به صحبت کردن:
 _ سب.... سبم  

 شما ....
 کی اومدین؟!

 شیوون شونه هاشو باال انداخت و گفت:
 _ تقریبا دو ساعته که اومدیم.   

 گفتم:با اشتیاق و پرسش بهش نگاه کردم و 
 _ کجا بودی؟!



 303 خیلی زشتی !تو 

 _ رفتم کمی قدم بزنم و حال و هوام عوض بشه.
 بعد از گفتن این حرف ، صدای زنگ در بلند شد.

 ملیسا تقریبا به سمت در دوید و در رو باز کرد.
صدای پچ پچ می اومد ولی به خاطر  دور بودن اتاق از در ورودی صدا واضح 

 نبود.
  بعد از اون صدای پای چند نفر اومد. 

 در باز شد ملیسا وارد اتاق شد و پشت سرش قامت سونگ گیو نمایان شد.
در حالی که دســت گلی از رز های قرمز و ســاکی دســتش بود ، با لبمند وارد 

 اتاق شد.
گاه لبمندی روی ل*ب*م نشست.  بی اختیار صاف نشستم و ناخودآ

 
 

  جلو اومد و کمی گردنش رو به نشونه احترام خم کرد و سبم کرد.
 جوابش رو دادیم که با کمی دست پاچگی در همون حال که ایستاده بود گفت:

 _ امممم ... راستش ... هم برای عیادت اومدم و هم معذرت خواهی.  
 دسته گل رو دراز کرد و کمی تا کمر خم شد.

شوق بود گل رو بو  شار از ذوق و  سر سته گل رو ازش گرفتم و با لبمندی که  د
 ودم بوش کردم.کردم ، با تمام وج

 نفس عمیق کشیدم و عطر گل هارو به داخل ریه هام بردم.
 دوست نداشتم که این بو هیچ وقت از داخل ریه هام بیرون بیاد.

 تا حاال هیچ پسری بهم گل نداده بود.
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 تا حاال هیچ پسری بهم اهمیت نداده بود.  
 حسی خوشایند و متفاوتی داشتم.

 این سونگ گیو بود؟!
 واسه من گل خریده بود؟!واقعا اون 

 چشمام رو بستم و دوباره نفس عمیق کشیدم و عطر گل هارو استشمام کردم.
 غرق در لذت شدم.

 لبمند روی ل*ب*م عمیق و عمیق تر شد.
 با همون لبمند روی ل*ب*م به سونگ گیو نگاه کردم و ازش تشکر کردم.

 با کنجکاوی به ساک تو دستش نگاه کردم.
 متوجه شد ، به سمتم گرفت و گفت :مزل این که خودش 

ــیر من بود که تو االن رو  ــت واقعا عذر می خوام ، تقص _ به خاطر پات و لباس
 تمت خوابیدی.

 بعد از گفتن این حرف تا کمر خم شد و ساک تو دستش رو به سمتم دراز کرد.
 با تعجب بهش نگاه کردم.

 دن.نظاره گر ما دوتا بونیم نگاهی به ملیسا و شیوون که هر دو با لبمندی ملیح 
 با احترام ساک رو ازش گرفتم.

ستم کنترل کنم و  شگل بود. ذوق و تعجب ام رو نتون وای خدای من خیلی خو
 با ذوق گفتم:

 _ واااای خدای من عالیه.
 با ذوق بهش نگاه کردم. با دیدن ذوق کودکانه من ...
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 لبمندی زد و گفت:

 _ خوشت اومده؟!
 . _ معلومه خیلی زیباست 

 ممنون سونگ گیو.
 سرش رو پایین انداخت و لبمندی خجول زد و در همون حال گفت:

 _ کاری نکردم.
 دوباره با ذوق به لباس نگاه کردم و بی اختیار لب پایینم رو گاز گرفتم.

 چقدر خوشحال بودم ...
 این دسته گل بزرگ   

 این لباس زیبا
شد که اون  شتر تو به عیادت اومدنش همه و همه باعث می  شتنم بی ست دا دو

 قل*ب*م ریشه کنه و کم کم تمام وجودم رو در بر بگیره.
شیوون مزل ی  قایق نجات باعث   غرق تو دریای فکر و خیال بودم که صدای 

 شد که از این دریای خروشان و پرتبطم نجات پیدا کنم. 
 

شد ، در همون حال  صندلی کنار تمتم بلند می  شیوون در حالی که از روی 
 گفت:

 _ جکسون،من باید برم،امیدوارم که زودتر خوب بشی.  
ــ  و لحنی لبریز از قدردانی  ــار از اش ــرش ــمای س لبمندی بهش زدم و با چش

 گفتم:
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 _ ممنون شیوون.
 خیلی کمکم کردی.

 در حالی که به سمت در می رفت ، با لحنی سرشار از مهربونی گفت:
 _ کاری نکردم ، تو ارزشش رو داشتی.

شاره اش رو باال در اتاق  شت ا ستاد ، انگ ست بیرون بره که ای رو باز کرد و خوا
 آورد ، در همون حال روی پاشنه پایش چرخید و گفت:

 _ راستی خانوم سو گفت که فقط امروز می تونی استراحت کنی.
 یه گروه کارای اینفینیت رو دیدن و خوششون اومده و باید براشون طراحی کنی.

شــرکت وگرنه خانوم ســو خودش مباد دنبالت و به زور  فردا حتما باید بیای
 میبرتت.

 بعد از گفتن این حرف ...
 

 چشمکی زد و گفت:
 _ پولشم خیلی خوبه.

 شیوون از همه خداحافظی کرد و رفت.  
 ملیسا با لبمند گفت:

 _ من برم قهوه درست کنم.
 تو دلم نفس راحتی کشیدم و پیش خودم گفتم:

 _ آخیش برو خیر ببینی
 زار یکم باهاش تنها باشم.ب
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با سکوتم بهش اجازه رفتن دادم، نیم نگاهی به سونگ گیو کرد و از اتاق خارج  
 شد. 

ــحبت رو  ــر ص ــونگ گیو و لبمندی خجول زدم و برای این که س رو کردم به س
 یجوری باهاش باز کنم گفتم:

 _ چرا شما تنها اومدید؟!
 بقیه پسرا کجان؟

 من با ..._ تو خوابگاه هستن راستش 
می خواســت حرفش رو ادامه بده اما تو ی  لحظه ســاکت شــد ، با تعجب 

 پرسیدم :
 _ خوب؟!  

 شما چی ؟!
 لبمند مسمره ای زد و گفت:

 _ با دوستم بیرون بودم گفتم یه سر هم به شما بزنم.
 پاتون که درد نمی کنه؟!

سبابه اش رو روی پو  شت  شد و انگ صورتم نگاه کرد، کمی نردیکم  ت و سبه 
 زخم های کوچی  و بزرگ روی صورتم کشید. 

ش  کرد اما خیلی زود جاش رو به باالترین  تو ی  لحظه لرز توی بدنم جا خ
 دما و حرارت ممکن داد ، کم کم داشت گرمم می شد.

صدای  شید و در همون حال با  ستم ک شتش رو با مبیمت و نرمی روی پو انگ
 تقریبا آرومی گفت:

 ت نمی کنه؟! _ زخم هات که اذیت 



wWw.Roman4u.iR  308 

 

ــتم جواب بدم اما نمی  ــمای ریزش نگاه کردم ، می خواس بی اختیار توی چش
 تونستم.

 انگار که لب هام به هم دوخته شدن نمی تونستم ی  کلمه هم به زبون بیارم. 
بزاق دهنم رو با صــدا قورت دادم که تو همون لحظه در اتاق باز شــد و ملیســا 

 وارد اتاق شد.
 حالت که سونگ گیو به سمتم...با دیدن ما در اون 

 
خم شده و فاصله امون تقریبا نزدیکه ی  لحظه خشکش زد و با تعجب و بهت 

 بهمون خیره شد.
 سونگ گیو صاف روی صندلی کنار تمت که قبب جای شیوون بود ، نشست.

 کت تو تنش رو کمی جا به جا کرد و سرفه ای مصلحتی کرد.
سونگ گیو انگار که  سرفه  صدای  سمتمون با  شه به  سا به خودش اومده با ملی

 اومد و قهوه هارو بهمون تعارف کرد که میل زیادی به خوردنش نداشتم.
 ملیسا هم برای خودش برداشت و شروع کرد به خوردن.

چند دقیقه ای در سکوت گذشت و من داشتم از بودن سونگ گیو کنارم نهایت 
 ند شد.لذت رو می بردم که در ی  حرکت از روی صندلی بل

 کت تو تنش رو کمی درست کرد و در همون حال گفت:
 _ از دیدنتون خوشحال شدم ولی چندتا کار دارم که باید انجام بدم.

 بهار، امیدوارم که هر چه زودتر خوب بشی.
 لبمندی به پهنای صورتم زدم و با ذوق گفتم:
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 _ خیلی خوشحال شدم که اومدی.
 برای گل و لباس هم خیلی ازت ممنونم.

 هر دوتاشون واقعا زیبا هستن.
 لبمندی زد و سر تکون داد و به سمت در رفت.

 رو به ملیسا کردم و گفتم:
 _ تا دم در همراهیشون کن.

 سر تکون داد و پشت سرش حرکت کرد.
 با ذوق دوباره به لباس و دسته گل نگاه کردم.

 دوباره ذوق زده شدم.
 ملیسا تو گلدون بزاره.با احتیا  گل رو روی زمین گذاشتم تا بعدا 

 با همون لبمند روی تمت دراز کشیدم.
 زیر پتو رفتم و خودم رو به دست خواب سپردم.

 
 

ستن  ش سرگرم کردم واقعا از ی  حا ن شب به هر جون کندنی بود خودم رو  تا 
 متنفرم... 

صای زیر   شیدم وبه کم  دو ع سا لباس هام رو پو صبح به کم  رویا و ملی
 سر راهش برام گرفته ب*غ*لی که رویا 

بود به سمت ماشین رفتیم برای چند روز از دانشکده هم مرخصی گرفته بودم  
 اما به اجبار خانم 
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سو حتما باید برم سرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم وتا زمانی که برسیم کمی 
 چشمانم رو بستم

سو بماطر مراعات حال من خودش کنار میزم اوم سیدیم خانم  د هنگامی که ر
 کنارم روی صندلی

 نشست و با جدیت گفت:
که براشــون  — گه میموان  یه گروه پســر دی یت  کار گروه اینیف مام  عد از ات ب

 طراحی کنی
 پوشه ای روی میز گزاشت و ادامه داد:

سعی کن زود تموم کنی  —  شونه  ضوع  آهنگ این که از اطبعات و متن و مو
 اعضاش چهار نفرن پس زود تموم میشه 

با دقت به حرفاش گوش میدادم و بعد از اتمام حرف هاش در حالی  تمام مدت
 که تو فکر بودم سر تکون دادم دستش روی شونه ام گزاشت

و مادرانه برام آرزوی موفقیت کرد لبمندی زدم بلند شــد خواســتم به احترامش 
 بلند شم که بماطر

شه رو باز کردم   سو با حدیت پو ستم بعد از رفتن خانم  سم و و به اپاهام نتون
 عکس هاشون نگاه 

 کردم :
شون  سم گروه شیومین،چن ا ستان این BpoBeshاینگوکا. مین هو ،  بود ) دو

گروه اصبواقعیت نداره و زاده ذهن نویسندس ( بعد از خوندن تمام موضوعات 
 با جدیت تمام شروع کردم
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شونه  ستی روی  ساعت بود که بی وقفه غرق کار بودم که د به طراحی حدود دو
 ام نشست

 
 

گاه جیب خفیفی  ناخود آ یدم و  باره ترســ ی   به  کارم  به خاطر غرق بودن تو 
ــرم رو چرخوندم  و به چهره  ــتم, س ــتم رو روی قل*ب*م گذاش ــیدم و دس کش

 خندون شیوون نگاه کردم
 چشم غره ای رفتم و بهش توپیدم :   

 تو کی می خوای آدم بشی ؟!—
 حسابت یه چیزی بموریم .جکسون موقع ناهاره پاشو بریم به  -

 خواستم بگم نه نمی خورم که تو یه لحظه شکمم شروع کرد به قاروقور کردن !
 شیوون با شنیدن صداش کمی خندید و گفت :  

 بیا زود بریم تا منو نموردی...—
 کمکم کرد که بلند شم وقتی صاف رو به روش ایستادم پرسیدم؛

 کجا بریم ؟—
فت دســتش رو گذاشــت زیر چونش و به افق چهره ای متفکر به خودش گر  

 خیره شد تو ی  لحظه انگشت اشاره اش رو باال آورد و با شوق گفت : 
 بریم مرغ سماری بموریم — 

 بعد از این حرف ادای خوردن رون مرغ در آورد   
ــمت مکان مورد  ــیوون به س ــونه هام رو باال انداختم و به کم  ش بی خیال ش

 نظرش رفتیم
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شیوون دیوونه وارد بعد از کلی  ست این  شوخی و خنده و حرص خوردن از د
شرکت شدیم ، روی صندلی نشستم خواستم دوباره کارم رو ادامه بدم که بسته 
ای که روی میز بود توجه ام رو جلب کرد با تعجب برش داشــتم ، کاغذی که 

 روش بود رو جلوی چشمام گرفتم و خوندم:
 لطفا هر چه زودتر خوب شو ... —

گه رو روی میز گذاشــتم و جعبه رو باز کردم ، پر از دمنوش و گل و برگ بود بر
 که فکر کنم همشون خواص دارویی داشتن...

 میش خودم گفتم:
 یعنی کی اینو فرستاده ؟! -

 دوباره برگه رو خوندم اما اسمی نبود که بدونم از طرف کیه !
 شی گفتم :با تعجب به شیون نگاه کردم و صداش کردم و با لحنی پرس

 شیوون تو اینا رو گذاشتی اینجا ؟!—
 
 با تعجب نگاهم کرد و گفت :  
 نه   مگه اون چیه ؟! — 

 برای این که ازسرم بازش کنم کوتاه جواب دادم
 چیزی نیست...—

سوال رو تکرار کردم که با جواب منفیش رو    صدا کردم دوباره همون  رویا رو 
 ای جون پیو توجه ام رو جلب کرد ! به رو شدم خواستم بیمیال بشم که صد
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ناهار یکی از شــرکت وولیم)— ( اومد و اینو  rellfوقتی همه رفته بودید 
روی میزت گذاشت ازش پرسیدم که از طرف کیه و اون فقط گفت که از طرف 

 هویا فرستاده شده 
 چی ؟! از طرف هویا از گروه ایتفینیت ؟! -

کردم و  رو ازش رو برگردوندم و با با ســر جواب مزبت بهم داد, ازش تشــکر 
تعجب به جعبه ای که حاوی چند گیاه دارویی بود نگاه کردم، کبفه نفســم رو 

 بیرون دادم ، ای کاش به جای هویا این بسته رو سونگ گیو بهم می داد...
سعی  شغول  شه ای پرت کردم و با فکری م سته رو به گو شونه هایی افتاده ب با 

 خوبی انجام بدم اما فکرم مشغول بود !کردم که کارم رو به 
تو ی  لحظه این امید تو دلم زنده شد که نکنه سونگ گیو این بسته رو داده که 

 هویا بهم بده و خودش خجالت کشیده...
یاد روزی افتادم که بماطر    اما تو ی  لحظه تمام امیدم از بین رفت چرا که 

ش ، فقط ای کاش که به جای سرماخوردگیم برام جوشونده فرستاده بود ای کا
 هویا ، سونگ گیو بود اما ... 

 چرا هویا انقدر بهم توجه می کنه ؟!  
 واای خدا یعنی دوستم داره؟! نه امکان نداره چطور ممکنه ؟!

 با فکری مشغول شروع کردم به ادامه کارام...
 
 

 ***ی  هفته بعد ***
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 با کبفگی درحالی که سر شیوون غرغر میکردم گفتم:
 اه بسته دیگه آبروم رو بردین این شکل های بچه گونه چیه که می کشید؟! —

 شیوون درحالی که از غرغر های من کبفه شده بود گفت:
جکســون یا ســاکت میشــی یا مجبور میشــم رو دهنت چســب بزنم، اگر  —

 گذاشتی من هنرم رو روی پات نمایش بدم...
 ان بشه حیف استعداد من که باید رو گچ پای تو نمای 

شتن  شروع کرد  به نو ست و  ش شتم ن شی جلوی پام پ شیدن کمی نقا بعد از ک
 روی گچ پشت پام :

 هی چرا اونجا مینویسی ؟! نمیتونم بمونم بیا جلو بنویس منم بفهمم—
 زیر لب زمزمه کرد :

 چیزی نیست که الزم باشه تو مطلع بشی...—
جلوی صـورتم بود به  کبفه نفسـم رو فوت کردم که باعث شـد چند تار مو که
 عقب بره صدای پرسشگر رویارو از پشت سرم شنیدم :

 شما دوتا چرا نمیاید؟!—
 ساعت کاری تموم شدا 

 با عجز و ناله در حالی که سعی میکردم صدام سرشار از التماس باشه گفتم :
 رویا منو از دست این نجات بده ببین چکار کرده با گچ پام! —

 وم شد شیوون ادامه داد: به محض اینکه حرفم تم  
 بفرما تموم شد...—

 با کنجکاوی سعی میکردم پشت پام رو بمونم اما قابل دیدن نبود!
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عصای کنار صندلی رو برداشتم و به کم  اون بلند شدم، رویا با کنجکاوی   
 پشت پام رو خوند برگشتم سمتش و پرسشگر گفتم : 

 چی نوشته ؟!—
 و بدون توجه به من با لکنت گفت: رویا با بهت به شیوون نگاه کرد

 چرا... چرا بهش... نمیگی ؟! —
 شیوون بیمیال شونه هاش رو باال انداخت و گفت :

 مزه اش به اینه که خودش بفهمه...—
 
 

خسـته و کبفه از درد پام و صـحبت های مبهم این دو نفر با غر غر از شـرکت 
 بیرون اومدم. 

 فردا باید گچ پام رو باز کنم.
 باالخره ازش راحت میشم... 

ستان رفتیم تا این گچ  سا به بیمار شدم و همراه رویا و ملی شوق بیدار  صبح با 
 لعنتی رو باز کنیم.

بعد از باز شــدن گچ پام با خوشــحالی از این که پام آزاد شــده با شــوق و ذوق 
 کودکانه ای شروع کردم به راه رفتن.

 ی راه رفتن رو یاد گرفته. مزل کودکی ی  ساله شده بودم که به تازگ
شــروع کردم به راه رفتن ، کمی که پاهام به راه رفتن عادت کردن مزل پرنده ای 

 شده بودم که از قفس آزاد شده....
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 دو روز بعد...
 با صدای زنگ تلفن از فکر و خیال بیرون اومدم.

 به اسم شیوون که رو صفحه گوشی بهم چشم  می زد نگاه می کردم. 
 وون_ بله شی

 _ هی جکسون کجایی؟
 نفس عمیقی کشیدم و کبفه گفتم:

 _ دارم از دانشگاه بر می گردم.
 _ دو روزه که ندیدمت  

 امشب بریم بیرون دوکبوکی بموریم؟!
 _ تا شب اگه حوصله داشتم میام.
 االن نیاز شدیدی به خواب دارم.

 _ باشه
 

 بدون این که بهم اجازه حرف زدن بده تلفن رو قطع کرد. 
 گوشی رو توی کیفم گذاشتم.

 از پنجره اتوب*و*س به بیرون نگاه کردم.
 دلم خیلی گرفته بود.

 دیگه حوصله هیچ چیز و هیچ کس رو نداشتم.
 دوست داشتم که از همه چیز و همه کس دور باشم.
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# 
شیدم و کمتر از دو دقیقه به   شغول روی تمت دراز ک سته و فکری م با بدنی خ

 خوابی عمیق رفتم. 
 

 دارم میام شیوون تو سفارش بده االن می رسم.
تلفن رو قطع کردم ، ســرعت قدم هام رو بیشــتر کردم و به ســمت آدرســی که 

 شیوون بهم داده بود رفتم. 
 زمانی که رسیدم شیوون در حال خوردن سوپ جوانه لوبیا بود.  

) ســوپ جوانه لوبیا فکر کنم مزل ســوپ ماســت اما به جای ســبزی از جوانه 
 وبیا استفاده می کنن.(ل

 بی هیچ حرفی روی  صندلی رو به روش نشستم.
 به محض نشستنم توجه اش بهم جلب شد.

 _ اوه جکسون ، چه زود رسیدی.
 با شیطنت ابروهاش رو انداخت باال و گفت:

 _ خیلی دلت واسم تنگ شده بودا.
 صاف روی صندلی نشست ، دست به سینه شد و با غرور گفت:

 مرد جذابی مزل من باید هم عجله کنی._ برای دیدن 
 _ آه خدای من شیوون بس کن.

 رو ازش گرفتم و با صدای بلند خطاب به زن فروشنده گفتم:
 _ آجوما )برای خانم های میانسال استفاده میشه(
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 لطفا یه سوپ جوانه لوبیا واسم بیار.
 دوباره رو کردم سمت شیوون که دیدم داشت خیره بهم نگاه می کرد.  

با چشمای درشت شده از تعجب بهش نگاه کردم که با همون نگاه خیره شروع 
 کرد به صحبت کردن:

 _ جکسون ، تو منو  یاد خواهرم میندازی.
 بهت و تعجم هر لحظه بیشتر می شد.  

 با همون تعجب ادامه دادم:
 _ خواهرت ؟!
 اونم مزل منه؟!

 تو ی  لحظه چهره اش جمع شد و گفت:
 زشت نبود ، بلکه خیلی هم زیبا بود. _ نه خیر مزل تو

 
 

 راوی
 

شت بودنش رو   شد ،از این ک ز شیوون بهار ی  لحظه ناراحت  با این حرف 
 به روش می آورد زیاد خوشش نمی اومد!

ــروع کرد به خوردن  و همزمان هم  ــوپش بحث رو تغییر داد و ش ــیدن س با رس
 پرسید:

 _راستی شیوون خواهرت االن کجاست؟!
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ری کشــید، یه کم ناراحت و تو فکر فرو رفت، بعد باتن صــدایی آه حســرت با
 آروم گفت:

 ساله که...۳_
 خودش ادامه صحبت اش رو فهمید...

از این که باعث ناراحتی شــیوون شــده بود از خودش رنجید و با یه متاســفم 
 سکوت کامل بینشون برقرار شد...

ض کنه برای همین بعد از خوردن غذا شیوون خواست جو و حال   و هوا رو عو
 باشیطنت ممتص به خودش گفت:

 _با یه جنتل من بیرون اومدی پس بزار خودم حساب کنم
 بهار خنده ای کرد و با هم سمت صندوق رفتن تا حساب کنن...

شــیوون وقتی کیف پولش رو  باز کرد عکس ی   ســـگ باموهای قهوه ای و 
 د...فرفری  تو کیفش بود که توجه بهار رو به خودش جلب کر

 باذوق  و شوق کودکانه ای گفت:
 _چه سگ خوشگلیه!

 شیوون بامهربونی  
 _آره خیلی دوسش داشتم

 _داشتی!!!؟
 _اوهوم دیگه نیست

 _چرا؟
. 
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 شیوون درحالی که خیره به افق بود آهی کشید و ادامه داد:

 ساله که مرده۳_
 _وااااااااااااااای با خواهرت فوت کرده؟

 خواهرم انسانه؟نه...نه خواهرم اینه_اوه بهار فکر کردی 
 بهار که هم شوکه شده بود و هم عصبی پوفی کردو با حرص گفت:

 _منو با سگ مقایسه کردی؟تازه میگی از من خوشگل تره؟!
 صندوق دار که مشریای زیادی داشت رو به شیوون باحرص گفت؛

 _عجله کنید
 _ببمشید

 وران خارج شدن...بعد از حساب کردن پول غذا همراه بهار از رست
ستوه اومده بود با لحنی که حرص  شیوون به  ست اذیت و آزار های  بهار که ازد

 و عصبانیت در اون موج می زد،شروع کرد به غرغر کردن:
 آدم نمیشی شیوون...من اشتباه میکنم هر دفعه با تو هم کبم می شم—

 _آخه من آدم شم تو تنها می مونی
خندیدن کردو بهار هم به این فکر می کرد که بعد این حرف شــیوون شــروع به 

 چرا اجازه می ده  شیوون سر به سرش بزاره؟!
 

داشــتن به یه پارک نزدی  می شــدن که شــیوون به پارک اشــاره کرد و باذوق و 
 شیطنت پرید وسط حرف بهار:
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 _اوه بهار چه پارک قشنگی...بریم قدم بزنیم؟
 _کم اذیتم کردی حاال بریم قدم هم بزنیم؟

 _برای حضم راحت تره غذا میگم
 _باشه فقط برای این میام

همزمان با ورودشــون به پارک بهار همچنان داشــت به شــیوون غر غر می کرد 
لب هاش  که لبمندی ملیح روی  با چهره ای شـــاد و درحالی  ولی شــیوون 

 جاخش  کرده بود،فقط به بهار نگاه میکرد...
می شه و غرغر می کنه قشنگتر و با خودش فکر می کرد چقدر وقتی اعصبانی 

 جذاب تر می شه...
 همش دلش می خواست سر به سرش بزاره تا غرغر کنه...

ــت بدون این که بهار بفهمه دقیقه های طوالنی به بهار نگاه  اینجوری می تونس
 کنه..

 
 بهار هنوز هم داشت غر غر می کرد:

 _ واقعا که یه آدم چقدر می تونه بی ادب باشه؟!
 زدن با یه خانوم رو بلد نیستی؟!چرا حرف 

ــت دهن باز کنه و حرفی بزنه که با چهره خیره  ــیوون ، خواس ــمت ش رو کرد س
 شیوون رو به رو شد.

 حرفی که تو دهنش بود رو کنار زد و با تعجب پرسید:
 _ چرا اینجوری منو نگاه می کنی؟!

 _ جکسون...
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 با نم  میشی. می دونی وقتی شروع می کنی به غر غر کردن خیلی جذاب و
 _ چی؟!

 دست به سینه شد.
 اخم ریزی چاشنیه صورت اش کرد و با جدیت گفت:

 _ وقتی که عصبانی میشی...  
 وقتی که غر غر می کنی...

 صورتت از شدت عصبانیت قرمز میشه...
 ک  و م  هات بیشتر خودشون رو نشون میدن...

 عبوه بر این که خیلی زشت میشی...
 بیت رو هم داری...به نظرم نهایت جذا

 
 بهار با نهایت بهت و تعجب با دهن باز خیره به شیوون بود.

 نمی تونست حتی ی  کلمه صحبت کنه.
 تمام صحبت هایی که شیوون کرده بود براش قابل هضم نبود.

ــیوون می زد چی  ــه که منظور تمام حرف هایی که ش ــت متوجه بش نمی تونس
 بود؟!

 
 گنگ بود...

 خالی از هر چیزی...
 مغزش هیچ دستوری بهش نمی داد...
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 بدنش بی حرکت بود...
 حتی نمی توانست پل  بزند...

 
ــده   ــیوون هم چیزی نمی گفت ، بی اختیار محو چهره پر از تعجب بهار ش ش

 بود. 
شــیوون زودتر از بهار به خودش اومد و برای عوض کردن جو حاکم بینشــان و 

 به صحبت کردن: از بین بردن آن سکوت حوصله سر بر شروع کرد
_ ما اومده بودیم که کمی پیاده روی کنیم تا غذا هضــم بشــه ولی فقط یه جا 

 ایستادیم.
بهار که به خودش اومده بود ، چند قدم جلو رفت و در همون حال شروع به غر 

 غر کردن:
 _ تو هیچ وقت حرف راست و درست نمیزنی.

 از دست این همه اذیتت خسته شدم.
 رفت و در ی  حرکت دوباره به سمت شیوون برگشت.  چند قدم دیگه جلو 
 

ست های یکدیگر را  سونگ گیو در حالی که د سا و  در طرف دیگه از پارک ملی
 گرفته بودند ، در سکوت قدم بر می داشتند.

ستن اون نبودن ، هیچ  شک ضی به  سکوتی که پر از حرف بود اما هیچ کدوم را
 ز بین بره.کدوم راضی نبودن که این سکوت لذت بمش ا

شکیده اش رو با  شت ، لب های خ سترس دا سونگ گیو که کمی ا در نهایت 
 زبون تر کرد و ایستاد.
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 با ایستادن سونگ گیو ملیسا هم وادار به ایستادن شد.  
 به چشمان مشکی رنگش خیره شد.

 با کمی من من شروع کرد به صحبت کردن:
 _ ملیسا...

 نظرت در مورد رابطه امون چیه؟!
با شنیدن این سوال ناگهانی با چشمایی درشت شده ، بدون گفتن کلمه  ملیسا

 ای به سونگ گیو نگاه می کرد.
 
 باالخره تونست جمله ای به زبون بیاره.  

 _ من... منظورت چیه؟
 _ خوب ببین ملیسا  
 من ... من میموام این رابطه رو به طور رسمی به همه اعبم کنیم. 

 _ چی؟
 یعنی...

با شوق میون جمله ملیسا پرید ، دستای سرد ملیسارو میون حصار سونگ گیو 
 پر قدرت دستاش زندانی کرد و با شوق گفت:

 _ آره یعنی همه بفهمن.  
 من خسته شدم از این پنهان کاری.

 دوست دارم که تا ابد کنار هم باشیم.
 ملیسا با نگرانی گفت:
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 _ اما گیو...
 _ جانم عزیزم

ی که نمیشــه من هنوز هیچی در مورد رابطه امون _ امممم... خوب همینجور
 به مامان بابام نگفتم.

 در ضمن مهلت اقامتم هم داره تموم میشه ، باید برگردم ایران.
 _ فردا شب به بهار همه چیز رو توضیح میدیم.  

 _ نه گیو
 با هم نه. 

 بزار امشب من آمادش کنم.
سونگ گیو بی هیچ وقفه   سا  سارو بعد از اتمام حرف ملی سم نحیف ملی ای ج

 در آغوش گرفت. 
 

 بهار همچنان در حال غر غر کردن بود.
سرسام آور بود ، کبفه  شیوون کبفه از غرغر های بهار که در اون لحظه واقعا 

 نگاهی به اطراف کرد.
شد و زیر لب جوری که  شت  شماش از تعجب و بهت زدگی در بی اختیار چ

 باعث شد بهار بشنوه گفت:
 خدای من. _ اوه ...

بدون این که لحظه ای از چیزی که میدید چشم برداره .... خیره به سونگ گیو  
 و ملیسا بود که در آغوش هم آروم گرفته بودند. 
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 بهار که متوجه نگاه خیره شیوون به پشت سرش شد...
 

 با تعجب خطاب به شیوون گفت:
 _ چیزی شده ؟!

 داری به کجا نگاه می کنی؟!
 خواست به پشت سرش نگاه کنه که شیوون به خودش اومد. بعد از این حرف

سرش رو ببینه  شت  سریع قبل از این که بهار عقب گرد کنه و پ تو ی  حرکت 
 دستش رو کشید و اون رو میون آغوشش زندانی کرد.

 با این حرکت ناگهانی شیوون بهار از بهت و تعجب نتونست حرکتی کنه.
 نتونست اعتراضی کنه.

 بشه.نتونست مانع 
 اولین بار بود...

 اولین بار بود که سرش روی سینه شیوون بود...
 اولین بار بود که صدای ضربان تند قل*ب*ش رو می شنید...

 اولین بار بود .......
 

 قلب بهار بی اختیار تند تند می زد.
شد  سینه اش می زد به قدری قوی و محکم بود که باعث  سه  ضربانی که به قف

 نه دردی نامحسوس رو احساس کنه.در ناحیه قفس سی
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کمی تکون خورد تا خودش رو از زندانی که شیوون براش درست کرده بود آزاد 
 کنه.

 اما...
 حسی می گفت نه ... تبش نکن.

 اصراری برای آزاد شدن نکن...
 صدای زمزمه وار شیوون رو شنید:

 _ تکون نمور مطم ن باش اینجا بهتر از پشت سرته...
 ل کنی.بهتره که تحم

 بهار کمی تکون خورد و سرش رو باال آورد.
 با تعجب به چهره گرفته شیوون نگاه کرد و با بهت گفت:

 _ منظورت چیه؟!
 چی اونجاست که منو ناراحت می کنه؟!

 _ هیچی نگو همین جا بمون...
 
 

 بهار دهن باز کرد تا حرفی بزنه اما نتونست.
 از حرف های شیوون می شد.نیرویی عجیب مانع از مقاومت و نافرمانی 

 شیوون باالجبار بهار رو از آغوشش جدا کرد.
ستش رو  سرش رو ببینه د شت  شتن بده و بتونه پ بدون این که بهش اجازه برگ

 روی چشمای بهار گذاشت و در همون حال اون رو مجبور به راه رفتن کرد. 
 _ شیوون چیکار می کنی؟!
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 دستتو بردار هیچ چیزی نمی بینم.
 نزن من که دارم می بینم. راهت رو برو. _ حرف

 بهار بدون این که جوابی بده کبفه نفسش رو به بیرون فوت کرد.
وقتی که از پارک خارج شــدن ، شــیوون دســتش رو از روی چشــمای بهار 

 برداشت.
 بهار با حالتی تدافعی رو به شیوون غرید:

 _ دیوونه شدی؟!
 این کارا چیه؟!

شو تو جیبش کرد ، چند قدم از بهار شیوون بدون این که به به ستا ار نگاه کنه د
 دور شد ، ایستاد ، بدون این که نیم نگاهی به بهار بندازه گفت:

 _ صحنه هایی داشت که مناسب سن تو نبود.  
 دست چپش رو از جیبش درآورد ، نگاهی به ساعتش کرد و گفت:

 _ بیا بریم دیگه داره دیر وقت میشه.  
 لمه ای پشت سرش راه افتاد.بهار بدون گفتن ک

 هیچ کدوم تا موقع رسیدن حرفی نمی زدن.
 هر دو درگیر بودن. 

صحنه رو  شیوون درگیر این که اگه بهار اون  شیوون کرد و  بهار درگیر کاری که 
 می دید چه اتفاقی می افتاد؟...
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 "بهار"
 

 وقتی که جلوی در ساختمون رسیدیم خیلی ساده و ممتصر از هم خداحافظی
 کردیم

شیوون جلوی ساختمون ایستاد تا وارد بشم. بعد از وارد کردن رمز در با فکر و 
 بدنی خسته وارد خونه شدم.

 کسی نبود ، این ملیسا کجاست؟!
 رویا که دوباره با میونگ سو بیرونه ولی این ملیسا چی؟!

کبفه نفســم رو فوت کردم و لباســام رو عوض کردم که همون لحظه رمز در  
 شد و بعد از اون با شونه های افتاده ملیسا رو به رو شدم. وارد 

 سرم درد می کرد.
 سبمی بهش کردم و بی حرف روی تمت دراز کشیدم.

 حدود  دقیقه بعد صدای ملیسارو شنیدم. 
 _ اممم بهار؟!.

 می خواستم یه چیز رو بهت بگم.
 یادته وقتی که پات شکسته بود ازم پرسیدی چه خبره؟ 

 که وقتی قطعی شد و مطم ن شدم بهت می گم ...بهت گفتم 
 خوب االن می خوام که بهت بگم.

 سرم درد می کرد...
 فکرم درگیر بود...  

 حوصله هیچ چیز و هیچ کس رو نداشتم. 
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 با کبفگی بهش گفتم:
 _ ملیسا، خواهری

 االن سرم به شدت درد می کنه و خسته ام.
 میشه که فردا شب با هم صحبت کنیم؟

 ناراحت نشو.لطفا 
 واقعا االن نمی تونم.

 
 

 با صدای االرم گوشی چشمامو باز کردم چه 
 خوابی دلپذیری بود بعد از اون شب پر تنش.

 
شیر  شدم تا به کبسم برسم بعد از خوردن ی  لیوان  شه باید آماده می مزل همی
به سمت کمدم رفتم،درشو که باز کردم باز هم بوی عطر دلنشین گیو به مشامم 
ــی ته دلم بهم دهن کجی میکرد که  ــیدمش یه حس خورد مزل دیوونه ها بو کش

 این احساس سرکش رو باید خفه کنم آخه مگه میشد.
کت گیو رو برداشــتم تا بعد از کبس حتما بهش بدم با اینکه دل کندن ازش  

ســمت بود ولی این خودش بهترین بهانه بود برای دیدن کســی که تو دلم جا 
 خوش کرده بود. 

صمییم گرفتم با گیو تماس بگیرم تا کتش رو بهش  سم ت شدن کب بعد از تموم 
 بدم اما یادم نبود شمارشو ندارم.
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 حاال چیکار کنم خدا؟آهان مدیر برنامه االن میگیرم ازش.
 

بعد از گرفتن شــماره گیو از مدیر برنامه ها یه نفس عمیق کشــیدم و شــمارشــو 
 گرفتم،

 رفته بود برای چی تماس گرفتم. صدای زیباش رو که شنیدم یادم
 الو،بفرمایید.-

 ؛+…
 بفرمایید...الو...الو...-

 با صداش که میگفت الو الو به خودم اومدم.
 س...سبم گیو.-
 سبم،شما؟-

 با هیجان خیلی زیاد گفتم
 بهارم.-

 _اوه...بهار خوبی؟-صدای متعجبش رو شنیدم که گفت:
 مچکرم،تو خوبی؟!-
میمواســتم باهات تماس بگیرم و ببینمت ولی  خوبم،خوب شــد زنگ زدی-

 شمارتو نداشتم.
نه،وای  ته منو ببی مت یعنی براش مهمم میمواســ با این حرفش دلم هری ری

 خدای من.
 الو بهار؟-

 اب دهنم رو قورت دادم و با صدایی که لرزشش کامل هویدا بود گفتم
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 بله؟-
 شنیدی چی گفتم؟-
 
 
 و گفتم:لعنتی به حواس پرتی هودم فرستادم  

 آه...ببمشید حواسم نبود!-
 خواستم دعوتت کنم برای شام؟میای - 

 دیگه؟
 اخه مگه دیوونه ام که قبول نکنمو با خوشحالی گفتم:

 با کمال میل!-
 خب ساعت شب رستوران)...(باش- 

 باشه،باشه،-
 کاری نداری؟-
 نه-
 مراقب خودت باش!-
 ممنون-

شنگی  شدن تماس انگار یه حس ق سم غیر بعدازقطع  شد ح زیر پوستم تزریق 
 قابل توصیف بود،

 وای یادم رفت چی میمواستم بگم،مهم نیست شب بهش میدم کتشو.
*****          *****        **** 
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سای خوبم از  شمه تمام این ح سرچ ستم  سرگرم کردم میدون شب خودمو  تا 

 قراریه که با گیو دارم
 کشیدم منصرف میشدم و دوبارهمدام به سمت کمدم میرفتم یه لباس بیرون می

 لباس دیگه ای انتماب میکردم،
فکر میکردم هیچکدوم از لباس هام مناسب نیست دیگه داشتم نا امید میشدم 
که چشــمم به بلیز و دامن ســفید حریرم افتاد چقد خوب میشــد اونارو بپوشــم 

 ولی با دیدن موهای وزم نا امید شدم چرا اینا صاف نمیشن!
 

شنگ  با فکری که به سا رفتم،یادم بود یه کبه ق سمت کمد ملی سریع  سرم زد 
 سفید داشت بی نهایت خوشگل بود باید یه جوری ازش بگیرم

 به این افکار خبیزم لعنت فرستادم و با خنده در کمدش رو  باز کردم.
 پس این ملیسا کجاست.بهتر!

   
 

گذاشتم  یعاوم کجا بود!؟ سمت قفسه لباساش رفتم به به چه کبه قشنگی سر
 سرم 

 
 جلوی آینه به خودم نگاه کردم

عکس ملیســا روی میز بود داشــت بهم دهن کجی میکرد اصــب قابل مقایســه 
 نبودم باهاش چقدر چهره دوست داشتنی داشت اما من...
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ساعت  شمم به  ضد و نقیض خودم غرق بودم که چ آه...خدای من...تو افکار 

 داشتم،افتاد وای دیرم شد فقط ی  ساعت وقت 
 

سریع گرفتم و اومدم بیرون لباس هامو پوشیدم  شدم یه دوش  سریع وارد اتاقم 
 کبه زیبای ملیسارو سرم گذاشتم و کفشامو پام کردم.

 از در که خارج شدم احساس سرما کردم:
 چرا هوای اینجا انقدر غیر منتظره و سرده؟-
 ت!اد تو آغوش بگیرتبه هوا ربطی نداره شما بی اندازه زیبا شدی که بادم میمو-

شیوون به سمت راستم نگاه کردم!اون اینجا چیکار میکرد؟نا  با شنیدن صدای 
گاه این فکر رو به زبونم آوردم!  خودآ

 تو اینجا چیکار میکنی؟-
 اومدم ببینمت!-
ممنون که اومدی ولی من یه قراره مهم دارم باید برم بعدا میام دیدنت باشــه -

 شیوون؟
 قیافه ات معلوم بوداگه نمیگفتیم از -
 

 چی؟-
 خیلی زیبا شدی!-
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فت این  که میگ یدیدم  ماش چیزی رو م نه ولی تو نی نی چشــ که  لت  جا خ
 تحسینش یعنی اینکه منم میتونم دل مردی رو بلرزونم.

 
 با یه تشکر ساده ازش خداحافظی کردم و به سمت رستوران حرکت کردم.

 
 نم! ید پیشش با وقار رفتار کچقدر تو مسیر با خودم کل کل داشتم که چطور با

 همین درگیری های ذهنیم باعث شد متوجه نشم کی رسیدم!
 

با متوقف شــدن اتومبیل پیاده شــدم و داخل رســتوران رفتم با چشــم دنبال گیو 
 بودم که قسمت میز های طبیی پیداش کردم،

سفیدی که  سرمه ای و پیراهن  صوص با اون جلیقه  شده بود به خ چقدر زییا 
 ه بود واقعا آدمو مجذوب خودش میکرد،پوشید

 
 

 نزدی  که شدم متوجه شدم ی  دختر کنارشه 
 

اولش با کمی شـ  اما بعد از اینکه واضـح صـورتش رو دیدم شـکم تبدیل به 
 تعجب شد باورم نمیشد این ملیسا بود،اینجا چیکار میکرد؟

 و باز هم ناخواسته فکرم به زبانم جاری شد.
 ملیسا؟ تو اینجا چیکار میکنی-
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 با صدای من هر دوشون سرشونو بلند کردن و بهم خیره شدن.
 زودتر از ملیسا گیو به زبان اومد:

 خوب شد اومدی بهار،بیابشین.-
 

ـــاره کرده بود رفتم.هنوزم گیج بودم  که اش ندلی  مت صــ به ســ باز  با دهن 
 ملیسا؟اینجا؟

 
 .گرفته استدستپاچگی ملیسا رو درک نمیکردم و اینکه چرا انقد چهره اش 

بای همیشــگیش رو مهمون  های زی ند  ند کرد و از اون لبم ـــا ســربل ملیس
 ل*ب*ا*ش کرد و به من خیره شد انگار تو نگاهش کلی حرف!

 خوب شد اومدی.-
 با این حرف دستمو گرفت و نوازش گونه لمس کرد:

 ممنونم،اما اینجا چه خبره؟-
 از اون جواب داد: تا ملیسا خواست حرفی بزنه گیو خنده ای کرد و زودتر

 صبرکن،منو ملیسا برات سوپرایز داریم مطم نم خوشحال میشی!-
 با لحنی نا مطم ن باشه ای گفتم و سکوت کردم که گیو گفت:

 خب خانوما شام چی میل دارید؟-
 منو ملیسا نگاهی به کردیم و هردو باهم گفتیم:

 ماهی کبابی!-
 و بلند خندیدیم
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د بعد با حالت نمایشی که مزب میمواد مارو گیو اولش متعجب نگاهمون میکر
 مضح  جلوه بده گفت:

 یکم آروم تر خانومای جیب جیغو! تا حاال ماهی کبابی نموردین؟-
 بعد رو به گارسون کرد و سفارش هارو داد.  

کتش رو سمتش گرفتم و ازش تشکر کردم بابت اون شب و گیو هم با مهربونی 
 گفت که کاری نکرده

 ای ملیسارو شنیدم انگار داشت برام خط و نشون میکشید:همون لحظه صد
 این کبه مال خودته؟-

 لبمند دندون نمایی زدم گفتم:
 نوچ،مال خواهرمه داده برای ی  شب رویایی بزارم سرم.-

 دندون قروچه ای کرد و گفت:
 احیانا قصد ندارید پسش بدی؟-
 چرا عزیزم برگشتم میدم بهش.-
 
 

 زد و گفت:با این حرف من لبمندی 
 شوخی کردم مال خودت خیلی بهت - 

 میاد!خوشگلتر شدی و چشمکی زد!
خب جالب بود روش فکر میکنم،اون چالتو خردلی ات هم خیلی دوســـت -

 دارمـــــــــا
 پررو،خجالت نکشا خونه خودته-
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 لبمند دندون نمایی زدم و گفتم:
 _البته که خونه خودمه

 این بودم که گیو بگه ماجرا چیه! بعد ازتموم شدن غذام هر لحظه منتظر
سمتش با  وقتی دیدم توجهی نمیکنه و همچنان در حال خوردنه کبفه رو کردم 

 غر غر بهش تشر زدم:
 خب بگین دیگه،من عجولم زودبگید چی میمواستین بگید.-
 

 با اینا حرف من گیو نگاهی به ملیسا کردو دوباره ملیسا تو ل  شد.
 پوفی کشیدم و گفتم:

 رم.منتظ-
 

سا نگاه  سرشار از محبت به ملی ستمال پاک کرد و با نگاهی  گیو دهنش رو با د
 کرد و لب زد:

 من و ملیسا به هم عبقه داریم....-
 

با شنیدن این حرف لرزش نامحسوس دستام رو حس کردم دیگه باقی حرفاش 
 نامفهوم بود برام 

ــ ــاس ــا رو گرفته و داره با تمام احس ــت ملیس ــحبت فقط میدیدم که دس ش ص
 میکنه،سرم به دوران افتاد چطور امکان داشت؟

 ملیسا؟
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 دوست و خواهر خوب من؟
 

ــم!دیگه چیزی برام  ــقم برس ــتم به عش نه خدای من اخه چرا مگه من حق نداش
 مهم نبود،

صدای گیو که انگار مماطبش اینبار واقعا من بودم به خودم اومدم و  شنیدن  با 
 میان حرفش از صندلی بلند شدم:

 سا میمواست اول به تو بگیم و....ملی-
 من باید برم.-

صدای  شم اما با  سرعت از اون محل خفقان آور خارج ب عقب گرد کردم تا به 
 بغض آلود ملیسا ایستادم:

من میمواستم بهت بگم،اما خودت نزاشتی واقعا ازت معذر میموام ناراحت -
د زندگیه زترین فرنشو بهار،بمدا میمواستم زودتر بهت بگم ،تو که میدونی عزی

 منی اخه خواهری
 

سمتش  شد به  ستی بدنم کم  س صورتم و  سا از داغی  صدای دلگیر ملی با این 
 برگشتم کبهش رو از سرم برداشتم و سمتش گرفتم:

شین. االن فقط - ست زدم،کنار هم خوش با سایلت د تو ببمش بی اجازه به و
یوون .من باید برم ش شوک زده شدم.گیو پسر فوق العاده ایه ،بهت تبری  میگم

 منتظرمه،
 وشروع به حرکت به سمت درب خروجی کردم.
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 به سمت مقصدی نامعلوم قدم برمیداشتم.  
 

خودمم نمیدونســتم چرا اون حرفارو زدم،چرا حس خ*ی*ا*ن*ت از ســمت 
 ملیسا تو وجودم شکل نگرفت.

معلوم بود چون اون عشــق از طرف گیو بوده،و ملیســـا خواهرمه،هرکس ی  
 نوشتی داره!ولی چرا من؟سر

ــانگ گوک ی  پل زیبا و آروم اغلب اوقات بماطر  ــیده بودم به پل س دیگه رس
موج ســرمایی که از دریاچه روی پل جاری میشــد کمترکســی اینجارو برای 

 خلوت عاشقانه انتماب میکرد
 
و چقدر این محل مناسب حال من بود به خصوص برای وجودم که بعد از اون  

 داخل رستوران االن تو این سرما بهتر بود خودم رو حل کنم. داغی و حرارت
خودمم میدونستم دلیل این آشوب درونم چیه مدام این شعر رو با خودم زمزمه 

 میکردم:
 _خدایا بشکن این اینه ها را

 که من از دیدن آینه سیرم  
 

 )واقعا از نگاه کردن به چهره خودم سیر بودم!(
 ست_مرا روی خوشی از زندگی نی
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 ولی از زنده ماندن ناگریزم 
 )آره گریزی هم ندارم باید تا ابد با این زشتی کنار بیام!(

 _از آن روزی که دانستم سمن چیست  
 همه گفتند این دختر چه زشت است

 )آره من زشتم زشت!!(
 _ کدامین مرد اورا میپسندد

 دریغا دختری بی سرنوشت است. 
 

صدای  شدم  شدت بغض خفه می شتم از  شت دا بهم خوردن دندونام کم کم دا
 شنیده میشد.تمام قدرتم رو جمع کردم و فریاد زدم:

 آره آره من زشتم چرا باید گیو منه زشت رو دوست داشته باشه؟!-
 

ــه و فقط ناله میکردم اما انگار فایده  ــنیده بش ــدایی ازم ش ــتم ص دیگه نمیمواس
 نداشت صدای لرزون شیوون منو از خلصه خودم بیرون کشید:

 
صدات ادم رو به فکر فرو میبره؟به زبان  - شنگی نداری ولی  صدای ق سته  در

 مادریت بوددیگه،درسته؟
 

از بین چشمای خیسم نگاه غم بارش رو دیدم وبا هر قدم که بهم نزدی  میشد 
 کتش رو از تنش در میاورد دیگه نزدیکم شده بود و 
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و روی شــونه من به وضــوح چهره اش رو میدیدم در ی  حرکت کت خودش ر
 های افتاده من انداخت و کنار من به پل تکیه زد و به روبرو خیره شد.

 
 

 لحظاتی با سکوت کنار هم بودیم
بهتر بود سکوت کنیم اما انگار شیوونو اینطور فکر نمیکرد وقتی حرف میزد من 
دیگه بغض نداشتم اش  هام توی راه قبل از سراریز شدن رو گونم خش  شده 

 بودن.
ــیرینی وجودم رو در دیگه ح ــرما تو بند بند وجودم نبود بجاش گرمای ش س س

 برگرفته بود.
 با صدای شیوون به خودم اومدم

 
میدونی بهار،تو صدای قشنگی دادی بمصوص وقتی به زبان خودت صحبت -

که  تایی  یایی!وق م  ترین دختر دن با ن جان زده ای  که هی هایی  ظه  میکنی!لح
میکنه از خودت دورشــون میکنی!من با تو یه چیزی آزارت میده یا نا امیدت 
 حس ناب و وی ه رو لمس کردم.

 تو فوق العاده ای بهار!
 

حت و غمگین  نارا قه پیش  ند دقی زل چ گه م از حرفاش انرژی گرفتم،حتی دی
 نبود،اصب ناراحت نبودم از اینکه گیو و ملییا به هم دیگه عبقه دارن 
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شده بود  سردرگمی من  س له باعث  پس چرا؟!چرا من ناراحت نبودم؟و و این م
 حتی یه جورایی بابت این مس له شاد هم بودم

حاال که منطقی تر فکر میکنم،واقعا ناراحت نیســتم،حتی بماطر گریه چند 
 دقیقه پیش هم متعجب بودم.

 اووووفــــــ بلندی کشیدم و در جواب شیوون گفتم:
 کافیه. من نمیموام فوق العاده باشم همین که یکم خوب باشم-
 
 

 ولی تو خیلی عالی هستی!-
 

 پوزخندی زدم که از چشمش دور نموند:
 عالی؟؟تا به چی بگی عالی؟من اگر ی  ذره خوب بودم گیو انتمابم میکرد.-
 

حس کردم با این حرفم کمی چهره اش گرفته شد ولی سردرگم تر  از اونی بودم 
 که بموام جویای احوالش بشم.

 
بنظر من عالی هستی و ملیسا هم از نظر گیو عالی بوده داری اشتباه میکنی!تو -

سته  سمتی که خوا سات بی هوای تو به هر  سا سط اح که انتمابش کرده!این و
رفته،گیو نمواسته تورو؟باشه!شاید بهتر از اون تورو بمواد!گیو که کار اشتباهی 

 نکرده!اون هم مزل تو عاشق کسی شده،همین
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پرسش این حرفای نامفهومش نداشتم ازش گیج حرفاش بودم ولی حالی برای 
 فاصله گرفتم و عقب عقب مسیر پل رو طی میکردم با حرص گفتم:

ماب - ـــا اونو انت باشــی بین منو ملیس چی میگی شــیوون...حتی خود توام 
 میکنی!من زشتم!زشت!هیچکس به من توجه نمیکنه!

 م.دیگه کمرم خم شده بودم انگار در ی  نبرد نابرابر شکست خورده بود
 

سمتم میومد با ی  حرکت بدن  شت  سرمو بلند کردم دا شیوون  صدای بلند  با 
 خمیده ام رو در آغوش گرفت و نجوا گونه از من میمواست اروم باشم برام

 
عجیب بود چرا فریاد میزد و حاال چرا اینطور آروم شـــده بود هر چی که بود  

ســا رو گرفته بود برای لحظه ای من رو از اون صــحنه کذایی که گیو دســت ملی
 خارج کرد:

 
 بهار دیگه این حرفو نزن...هیچوقت نگو...دیگه نگو...نمیموام بشنوم-

 صورتمو با دستاش قاب گرفت و با صدای گرفته نالید:
 منو قبول داری؟ یعنی بهم اعتماد داری؟-

 گنگ بهش نگاه کردم و تنها سر تکون دادم.
 وب دعوت کرد:با اینکار دوباره منو در آغوشش به ی  حس خ

 پس من بهت میگم تو زیبا ترین...بهار زیبا...-
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ازش فاصله گرفتم.به شیوون ووبه روم که برعکس همیشه اینبار جدی بود نگاه 

 کردم.
سا  سا رو انتماب کرده بود حاال باید به نفع ملی شیوون!گیو ملی درست میگفت 

 کنار برم گرچه از اولشم پای من در میان نبوده.
 رو بهش دادم و خواستم برم که دستم رو محکم گرفت و گفت : کت شیوون

 همراهیت میکنم!-
 نه...خودم...-

 با سرتقی همیشگی ذاتیش گفت:
 هیس...با هم میریم.حرف نباشه-
 

شده  شتیم.ی  لحظه یادم اومد که چطور اینجا پیداش  هر دو باهم قدم برمیدا
 بود و ازش پرسیدم:

 فهمیدی اینجا؟چی شد اومدی اینجا؟از کجا -
 

منو داخل ماشــین هدایت کرد خودش هم ســریع ســوار شــد و حرکت کرد.در 
 جوابم گفت:

ملیســا باهام تماس گرفت.اومدم دنبالت که با هم بیایم ولی تو خیلی عجله -
شام میام وقتی  سا گفتم بعد  شتم به ملی شتی زودتر رسیدی.منم جایی کار دا دا

ــتی بی هدف  ــیدم تو رو دیدم که داش ــدای رس قدم میزدی دنبالت اومدم...ص
 افتضاحت رو شنیدم که گوش یه ملتی رو کر کرده بود
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پارگی گوش جلوگیری کنم  نه  تا از هرگو ندم  هت رســو خیلی زود خودم و ب
 میدونی صدات مزل خوردن باربی کیو دست فروش کوچه هانس بود اوووم.

 
 از تشبیه مسمره اش خنده ای کردم و مشتی نزارش:

 من مزل باربی کیو بوده؟اره.که صدای -
 شیوون که تازه متوجه شده بود چی گفته 

 
 چشماشو تنگ کرد و با نگاهی بچگانه زار زد:

باور کن بی منظور بود،آخه من اون حسـو دوسـت داشـتم برای همین تشـبیه -
 کردم به اون.

 
شد آدم رومجذوب خودش میکرد لبمندی  صداقت کلماتش وقتی که بیان می

که سرچشمه تمام انرژی های خوب بود زدم و با صدایی که از سرما به این مرد 
 و گریه دو رگه شد بود گفتم:

عیبی نداره.تشــبیه خوبی بود.من این حس رو به آش نذری های مادر بزرگم -
 دارم.

 
 هر دو خندیدیم و بهتر دیدم ازش االن تشکر کنم بنابراین ادامه دادم:

شب،حالم با- شیوون بماطر ام ستی  ممنونم  سی ه شد.تو تنها ک بودنت بهتر 
 که بهش اعتماد دارم.



 347 خیلی زشتی !تو 

 البته باید تشکر کنی اما...-
 انگار تردید داشت ولی ادامه داد:

 من اینکارو بماطر خودم کردم.-
 مات حرفش بودم که چه ربطی به اون  

 داشته!
 یدفعه به خونمون اشاره کرد و گفت:

 رسیدیم.-
 

غرق بودم که متوحه نشدم چطور رسیدم به قدری تو حس و حال خوب شیوون 
شکر کنم که  ستم ازش ت شد خوا شیوون هم پیاده  شدم  شین پیاده  خونه.از ما
سرم رو برگردونم با  ساس کردم  سرم اح شت  شیوون رو به پ سرد و تلخ  نگاه 
دیدن چیزی که پشــت ســرم بود به خودم لعنت فرســتادم که چرا انقدر زود 

 برگشتم...
 
 

 دم که همدیگر رو تو آغوش گرفته بودن.ملیسا و گیو رو دی
 

ــحنه ها ببینم پس باید  ــیدم،دیگه قرار بود خیلی از اینجور ص نفس عمیقی کش
 عادت می کردم بهشون.

سا  شدن.ملی شیوون  ضور من و  صاف کردم که متوجه ح صدام رو  صلحتی  م
 برگشت سمت ما و باخجالتی که ازش بعید بود گفت:



wWw.Roman4u.iR  348 

 

 _شماها ِکی اومدید؟!
 صاب خورد کنی زدم و با خباثت گفتم:لبمند اع

 _از اولش
ــونه اش و با مهربونی  ــتش رو انداخت دور ش ــا رو بقل کرد و دس که گیو ملیس

 گفت:
_بهار اذیتش نکن!امشــب به اندازه کافی حرص خورده،بعد از رفتن تو از بابت 

 اینکه چرا بهت دیر گفتیم خیلی ناراحت بود
 نگاهم رو بهشون دوخته بودم.

 ناراحت نبودم!معموال تو اینجور مواقع باید ناراحت بود اما من.... پس چرا
 

 سردرگم و متفکر پیشونی ام رو خاروندم!چه مرگم شده بود
 _باز که رفتی تو فکر جکسون!

ستم  شم زده بود نگاهی کردم!میتون شیوون که به ارومی این حرف رو در گو به 
 زمه بود گفتم:بهش اعتماد کنم!بماطر همین باصدایی که شبیه زم

 _فردا بعد از دانشکده که اومدم شرکت واست تعریف میکنم
 _شما دونفــر!!!فکر نکنید هواسم بهتون نیستااااا

 به سمت ملیسا برگشتم و گفتم:
_حرف اضافی نزن!نو تا لنگ ظهر خوابی من بیچاره باید فردا برم دانشکده!زود 

 خدافظی کن و بیا باال!
 خدافظی کردم و وارد خونه شدم.و خودم از گیو و شیوون 
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لباســهام رو با ســرعت باد عوض کردم و یه شــلوار گل گلی با یه لباس اســتین 
 کوتاه پوشیدم و خودم رو شوت کردم رو تمت.

 امشب  خدارو شکر قرار بود ملیسا روی زمین بموابه.
 صدای در اتاق رو شنیدم که باز شد و بعد هم اندام ظریف ملیسا نمایان شد.

 دستم رو زدم زیره سرم و با عبقه بهش چشم دوختم.
چقدر من دختر مهربون رو دوســت داشــتم.ناخوداگاه لبمندی زدم که ملیســا 

 مصنوعی دست هاش رو به کمر زد و با لحنی مزل خاله زن  ها گفت:
_چیه دختره چشم سفید!بهت گفته باشم اقامون بفهمه اینجوری زل زدی تیکه 

نه!حتی که  ات می ک که من بهش خ*ی*ا*ن*ت کنم رو از ســرت  تی فکر این
 بنداز بیرون

وبعد این حرف با ناز و عشوه راه رفت و روی صندلی میز ارایش نشست.متکای 
 کنار دستم و ور داشتم و به سمتش پرتاب کردم که خورد توی سرش.

 به ارومی برگشت و نگاه خشمگینی بهم انداخت و گفت:
 دی ارره؟!یه حمله ای بهت نشون بدم_که من رو مورد حمله قرار می

 ابرو هام رو باال انداختم و گفتم:
 _دقیقا شبیه یه گاو وحشی شدی

بعد از گفتن این حرفم به سمتم اومد  و شروع کرد به ززنم با همون متکایی که 
 زده بودم تو سرش

 بعد از اینکه خسته شد کنارم رو تمت دراز کشید
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 دم اینجوری عاشق بشم_میدونی بهار!هیچوقت فکر نمی کر
 و بعد دستهاش رو مزل بچه ها به هم دیگه کوبید و با خنده گفت:

با کســی ازدواج  تا اخر عمرمون مجرد بمونیم و  ته من و تو قرار بود  یاد _
 نکنیم!؟حاال ببین کارمون به کجا کشیده

 شاکی یه دونه زدم تو بازوشو گفتم:
 قاطی نکن _تو داری نامرد بازی در میاری ،منو با خودت

 
 

 جا به جا شد و دمر خوابیدو دستش رو گذاشت زیر چونشو با شیطونی گفت:
 _یعنی می خوای بگی هیچ رابطه و احساس خاصی با شیوون نداری؟!

 چپ چپی نگاهش کردم و گفتم:
 _هیچ کی ام نه شیوون!ادم قحط بود

 با دست ازادش زد رو سینه ام و با اخم مصنوعی گفت:
 !پسر به این جذابی_مگه شیوون چشه؟

 چشمام رو ریز کردم و بازرنگی گفتم:
 _خب اگه پسره جذابیه چرا خودت عاشقش نشدی

تا این حرف رو زدم به کمر رو تمت دراز کشــید و دســتهاش رو گذاشــت زیر 
 سرش و نفس عمیقی کشید و گفت:

 _چون من عاشق یه مرد جذاب دیگه شدم.
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به امروز ملیســـا رو وبعد لبمندی زد،انقدر گیو رو دوســـت داشـــت تا  !من 
اینجوری ندیده بودم.حتی وقتی راجبش هم حرف می زد حال و هواش عوض 

 می شد...
 

حاال که فکر میکنم ،شاید که نه حتما ملیسا از من عاشق تر بود.به احساسات 
 نو پایی که داشتم پوزخندی زدم.

 _پاشو!پاشو برو رو زمین بمواب ببینم نمی زاری منم بموابم
 مظلوم نگاهم کرد ،به پهلو شد و دستش رو انداخت دور شکمم و گفت:

 _امشب میموام پیش ابجیم بموابم .
با مهربونی نگاهش کردم و بدون زدن حرفی دست ازادم رو گذاشتم رو دستش 

 و چشمام رو بستم...
 

*** 
با خستگی زیاد دستهام رو تو هم قفل کردم و به سمت باال کشیدمشون.نفس 

 شیدم و وسایلم رو جمع کردم.عمیقی ک
 به سمت ایستگاه اتوب*و*س رفتم و سوار اتوب*و*س شدم و به شرکت رفتم.

 
 

 در رو که باز کردم با همهمه و سر و صدای زیادی مواجه شدم.
 با تعجب به اطرافم نگاه کردم.

 سردرگم داشتم نگاه میکردم که صدای می یونگ رو شنیدم:
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 _چرا خشکت زده دختر؟!
 ت راستم که ایستاده بود نگاه کردم و پرسشی گفتم:به سم

 _اینجا چه خبره؟!!!
 لبمند زد و با مهربونی اومد سمت و به سمت میزم راهنمایی کرد و گفت:

 _این اولین سالیه که تو اینجا هستی و این یه انر طبیعیه که ندونی
 _بزار من براش توضیح می دم!

 میشه قهوه به دست بود.هر دو به سمت شیوون برگشتیم که مزل ه
ــم که کلی کار  ــر عمه ی گرامی!چه به موقع پس من برم به کارام برس _به به پس

 دارم.
 بعد از گفتن این حرف به سمت میزش رفت.

 به شیوون نگاه کردم که گفت:
 _خوشم میاد فقط یکی دو روز اول موهاتو صاف کردی و ول کردی

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:
 و دوست دارم _من اسفنجام

 قهوه ام رو گذاشت روی میزم و چشمکی زد و با شیطنت گفت:
 _منم تو رو دوست دارم فرفری

و بعد دســتی به موهام کشــید و با حالت افتضــاحی شــروع کرد به جویدن 
 ادامسش!

 به چشماش زل زدم و با لحن اروم و امری گفتم:
 _سرت رو بیار پایین!
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 با تعجب گفت:
 _برای چی؟!

 سرت رو بیار پایین!_گفتم 
 سرش رو به ارومی پایین اورد و روبه روی صورتم از حرکت ایستاد.

اب دهنم رووقورت دادم،اصـب یادم رفته بودم میمواسـتم چیکار کنم،شـیوون 
زل زده بود تو چشــمام که توی یه حرکت ناگهانی گوشــش رو گرفتم و با لحنی 

 سرزنشگر گفتم:
شــوخیای مســمره با من نکن هان!!حاال هم  _چند دفعه بهت گفته بودم از این

 شوخی و بزار کنار و بگو چه خبره اینجا
 
 

 شیوون صداش رو مصلحتی صاف کرد و با جدیت ممصوص خودش گفت:
 _ نگاه کن بهار.

هر وقت که نزدی  به عوض شدن فصل ها میشیم مزب فصل بهار که ما داریم  
 نزدیکش میشیم ، مجله یه تغییراتی میکنه.

خاطر اون تغییرات اوایل هر فصــل ، فصــل های بهار و پاییز خیلی کارامون به 
 زیاد میشه.

 مصاحبه هامون بیشتر میشه.  
 پارچه هایی که باید بیارن نوعش تغییر میکنه.

 طراحی ها باید فرق پیدا کنه.
 رنگ ها باید متناسب با فصل ها انتماب بشه.
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 به خاطر همین کارها خیلی زیاد میشه!
 سری تکون داد و گفت:بهار 

 _ آها...
 االن متوجه شدم.

 پس توام برو پی کارت منم بشینم کارم رو انجام بدم.
 شیوون چشمکی بهش زد و گفت:

 _ یادت نرفته که قرار بود امروزو واسم تعریف کنی.
 وقت ناهارتو مجبوری با من بگذرونی.

 ردن کردم.شروع به کار کیه برو بابایی بهش گفتم و سرم رو کردم تو کامپیوتر و 
 به ساعت مچیم نگاهی انداختم که دیدم وقت ناهار شده.

ــیوون که دیدم داره من رو نگاه میکنه ، لبمندی  ــمت ش ــرم رو برگردوندم س س
بهش زدم و کامپیوترم رو خاموش کردم و به ســمت محوطه شــرکت رفتم که 

 صدای شیوون که از پشت صدام می کرد باعث شد بایستم.
 سمتش و گفتم: برگشتم

 _ چیه ؟
 چیکار داری؟ 

 _ باید با همدیگه حرف بزنیم.
 
 

 گره ایی بین ابروهام دادم.دست به سینه شدم و با لجبازی گفتم :
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 _ شیرو)نمی خوام(
 

 تو ی  لحضه چشماش درشت شد و با بهت گفت:
سم تعریف  شب خودت بهم گفتی فردا می خوای وا سون تو که دی _ ولی جک

 کنی...
 لحضه یاد دیشب افتادم که خودم بهش گفتم که فردا بهش می گم.تو ی  

ــدایی که کبفگی توش موج میزد رو به  ــتادم و با ص تو دلم به خودم لعنت فرس
 شیوون گفتم:

 باش بریم یه جا هم یه چیزی بموریم هم صحبت کنیم.-
سرش رو به نشونه تایید تکون دادو جلوتر از من در حالی که دستاش رو داخل 

 ب سوئی شرتش کرده بود،شروع کرد به سوت زدن وجی
شیوون  شی  سر خو شت.کبفه از این همه  شمرده اما بلند بر می دا قدم هایی 

 بند کیفم رو روی شونه ام جا به جا کردم،نفسم رو پر حرص
 بیرون دادم و بدون گفتن کلمه ایی با قدم های پر حرص دنبالش راه افتادم.

ه روی مداوم و حوصــله ســر بر به ی  رســتوران بعد از حدود نیم ســاعت پیاد
شیوون  شستیم و  ارزون قیمت رفتیم،روی چهارپایه های پبستیکی آبی رنگ ن
ســفارش دو تا جاجانگمین و دوکبوکی داد.واقعا نمی دونم این اگه یه شـــب 

 دوکبوکی نموره میمیره؟!
تمام مدت دستاش تو جیب سوئی شرتش بود و حتی ی  لحضه هم اون هارو 

 بیرون نیاورده بود تا مبادا دستاش سرد بشه .
 در حالی که هنوز دستاش تو جیبش بود با
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صورتش رو بهم نزدی  کرپ ،لبمند دندون  شد و  شتیاق کمی روی میز خم  ا
 نمایی زد و شروع کرد به صحبت کردن:

 خوب بگو ببینم چی شده؟!-
 چشمکی زد و ادامه داد:

 مطمعن باش که من شنونده خوبی ام.-
 

لبمندی کسـل و خسـته بهش زدم.چشـمام رو بسـتم ،نفس عمیقی کشـیدم و 
بازدمش رو مزل آه به بیرون دادم و ببفاصــله بدون اینکه چشــمام رو باز کنم 

 شروع کردم به صحبت کردن:
می دونی شــیوون...همیشــه فکر می کردم که اگر روزی بفهمم یا بشــنوم که  -

ست نداره...بفهمم که ست  سونگ گیو من رو دو شک با یکی دیگه رابطه داره 
ــر  ــه هم دووم بیارم و ببیی س بدی می خورم و قطعا نمی تونم حتی ی  لحض

 خودم میارم...
 فکر می کردم که اونم منو دوست داره...

 بهم اهمیت می داد ،توجه می کرد،نگرانم می شد و...
 هتمام این کارهت باعث شــد که من بیشــتر بهش فکر کنم و پیش خودم بگم ک

 من عاشق سونگ گیو شدم ...
گاه تمام خاطراتی که با ســونگ گیو داشــتم و تمام زمان  مکث کردم،ناخودآ
سونگ گیو می  سته لبمندی        سونگ گیو فکر می کردم و ناخوا هایی که به 
زدم که این لبمند فقط از فکر کردن به سونگ گیو نشات می گرفت ...مزل ی  
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ــمام رد  ــیدم و بعد از فیلم کوتاه از جلوی چش ــد...دوباره نفس عمیقی کش ش
 بازدم شروع کردم به صحبت :

اما االن دیگه نه اون فکر رو می کنم و نه اون احســاس رو دارم !پیش خودم  -
می گفتم که من صــد در صــد دختری که با ســونگ گیو باشــه رو می کشــم و 
که فهمیدم  با کمال تعجب من زمانی  ســرش رو از تنش جدا می کنم !ولی 
ســونگ گیو با یه دختر دیگه رابطه داره و اون دختر ملیســـائه به جای این که 
ناراحت بشـم ...براشـون خوشـحالم و آرزوی خوشـبمتی می کنم .خودم هم 

 دلیل این احساسات ضدونقیض رو نمی دونم...
بعد از تموم شدن حرف ام چشمام رو باز کردم که دیدم شیوون در کمال آرامش 

 جاجانگمینه!در حال خوردنه 
 

 عصبی و کبفه گره ایی بین ابروهام انداختم و با حرص گفتم :
 تو اصب به حرف هام گوش می دادی؟!یا من رو سر کار گذاشتی؟!-

رشــته هایی که تو چوب غذا خوریش بود رو با هورت و صــدای زیادی وارد 
شت می  شمایی که دا شروع کرد به جویدن و در همون حال با چ دهنش کرد و 

صبانیتم پوزخند می زد نگاهم خ ساتم،به اع سا ندید ولی انگار که به من ،به اح
 کرد.

یات داخل دهنش رو قورت داد و بعد از خوردن کمی ســوجو)ســوجو  محتو
سطح پائین  شتر افراد  شه و فکر کنم بی ستفاده می  صوال تو کره ا شروبیه که ا م

همه بیمیالی و جامعه ازش اســتفاده می کنن و الکل زیادی توش داره(از ای 
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ریلکسیش داشتم کبفه می شدم خواستم دهن باز کنم و فوشی نزارش کنم که 
 خودش شروع کرد به صحبت کردن:

سی رو بی انتها - ساس می کنن ک ضی اوقات افرادی...اح سون ...بع ببین جک
 دوست دارن و حاضرن براشون هر کاری کنن...اما...

 
ستش رو که چوب ست را شت کرد د شماش رو در غذا خوری توش بود رو  چ

 باال آورد چوب هارو جلوی صورتم نگه داشت و با تاکید ادامه داد:
تمام این احســاســاتی که اون افراد دارن که توهم شــاملشــون میشــی از تنها -

سونگ گیو فکر کردی و به  ستش.تو انقدر به  شأت میگیره تلقین ه چیزی که ن
ــد که فکر کنی تو ــتش داری باعث ش ــونگ گیو رو  خودت گفتی دوس واقعا س

 میموای و صاحب و پادشاه قلبت اونه...
 بعد از گفتن این حرف لبمندی به پهنای صورتش زد و ادامه داد:

 اما خوشبمتانه قلب تو هنوز دست نمورده مونده و کسی صاحبش نیست .-
 به غذای رو به روم اشاره کرد و ادامه داد :

 غذات رو بمور...-
 تکون دادمسرم رو به نشونه مزبت 
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یاد  تا خونه همراهیم کرد،بهش تعارف کردم که ب بعد از خوردن غذا شــیوون 
جب قبول نکرد و ترجیح داد امشـــب رو خونه خودش  مال تع با ک ما  خونه ا

 بموابه .
وارد خونه شــدم و منتظر اســتقبال گرم از رویا و ملیســا اما هردو ســرشــون تو 

 گوشی بود و اصب متوجه نشدن
 خونه شدم!که من وارد  

با قدم هایی آهســته به ســمت مبل ت  نفره رفتم که روش دوتا کوســن به رنگ 
 یاسی بود برداشتم و به سمت رویا و ملیسا رفتم جالب بود که

شماردم و جیب بلندی زدم و  سه  شماره  شده بودن ،تو دلم تا  هنوزم متوجه من ن
 همزمان

سی رنگ که از جنس مممل بودن رو به  سن های یا شون پرتاب کردم کو سمت
 که باعث شد

شدن ،هر دو جیب زدن  شن و با ترس از زوی مبل ها بلند  هر دو جیب بلندی بک
 و به سمتی

از خونه دویدن .با دیدن اون صحنه و ترس و جیب رویا و ملیسا بی اختیار روی 
 مبل

شروع کردم به خندیدن اونقدر زیاد و بلند که  ستم و  شماپ رو ب ستم ،چ ش ن
ل درد بگیرم و از چشــمام اشــ  بیاد .صــدای پر حرص رویا رو باعث شــد د

 شنیدم:
 بهار ساکت شو ، داشتی از ترس سکتمون میدادی  - 
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که از حرص و  یدن چهره اش  با د گاه کردم ، باز کردم و بهش ن مام رو  چشــ
 عصبانیت پوست صورتش حاال صورتی رنگ شده بود

ــور ــوت روی ص ــنی با ش ــد که کوس ــتر ش ــدت خنده هام بیش تم فرود اومد ش
گاه خنده ام قطع شد و با چشم هایی درشت شده به سمتی که کوسن  !ناخودآ

 به سمتم پرت شده بود نگاه کردم که به ملیسا رسیدم
 با تهدید گفتم:

 منو میزنی - 
 با برداشتن کوسن از جناب من جنگ بین سه نفر شروع شد ...

ــرو کله زدن با این دو نفر در ــاعت س حالی که نفس نفس  بعد از حدود ی  س
 می زدیم روی مبل های یاسی رنگ رویا ولو شدیم بعد از

 این که کمی نفسمون باال اومد صدای تلفن ملیسا بلند شد.
 

 با ذوق به سمتش خیز برداشت و با قدم هایی سریع وارد اتاق مشترکمون شد...
ــروع کرد به پیام دادن حدود ده دقیقه ــت ش عد ب رویا هم دوباره تلفن رو برداش

 ملیسا با چهره ایی تقریبا گرفته از اتاق بیرون اومد با تعجب پرسیدم:
 چی شده؟!چرا انقدر اخمات توهمه؟!-

 خودش رو روی مبل ولو کرد و شروع کرد به صحبت:
سونگ گیو اصرار داره که هر چه زودتر رابطه مون رو رسمی کنیم اما من قبل -

تیار صاف روی مبل نشستم و با صدایی از اون باید به مامان بابام بگم...بی اخ
 که سرشار از استرس بود و نمی دونم از کجا این استرس پیدا شد پرسیدم:
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به نظرت می زاره؟! میدونی که اون پســر -  به خاله بگی؟! چجوری میموای 
کوچیکه دایی محمد رو برات در نظر گرفته و زندایی حرفش هاش رو با خاله 

 زده 
ست و  شماش رو محکم ب شتی مبل کوبوند و لحنی چ ضرب به پ سرش رو با 

 زار نالید:
ــر کره ای رو چجوری می خواد قبول - نمی دونم چیکار کنم ،آخه مامان یه پس

 کنه
صــدای پر اشــتیاق و امیدوار رویا که از پشــت ســرم باعث شــد توجه ام رو به 
خودش جلب کنه با شــوق  چند تکه از موهای باز و حالت دار طبئیش رو 

 وش و در حالی که چشماش رو درشت کرده بود گفت:پشت گ
باید بریم ایران ،باید سنگ هات رو با مامان بابات وا بکنب.بهشون بفهمونی - 

 که فقط سونگ گیو رو میموای 
 متفکر سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و گفتم:

  بزنیمآره منم میام تا هم مامان بابامو ببینم و دوتایی با هو با خاله حرف - 
صل نه کارا که   ستاش رو به هم کوبید و گفت :منم میام ولی تو این ف رویا با د

 سب  تر شه میریم 
ــمت اتاق    ــدم و به س در ادامه حرف رویا در حالی که از روی مبل بلند می ش

 رفتم 
 به قصد تعویض لباس گفتم:

 آره  منم امتحانای دانشگاه تموم میشه و مرخصی میگیرم.-
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 اتاق خواب رفتم و بشمر سه خوابم برد.به سمت 

 _بهار!!بهار پاشو دیرت میشهااا
 گوشه چشمهام رو باز کردم و نگاهی به رویا که کنارم ایستاده بود انداختم.

 خمیازه کنون گفتم:
 _مگه ساعت چنده؟!

 با صدای ارومی که ملیسا بیدار نشه گفت:
 پاشو نونا)خواهر(۷:۳۰_ساعت 

 از خواب شروع کردم به کشیدن بدنم و به رویا گفتم:برای رفع خستگی ناشی 
 _صبحانه حاضره؟

 _اره حاضره بدو،کلی کار داریم تو شرکت!
 باشه ای گفتم و پا شدم و به سمت توالت راه افتادم.

 با رویا به سمت شرکت رفتیم و به همه سبم کردیم و پشت میزمون نشستیم.
ی نبود که دیر بیاد ســر کار نگاهی جای خالی شــیوون انداختم.معموال ادم
 .شونه ای باال انداختم و شروع کردم به کار کردم.

صــدای جیب جیغوی خانوم ســو که داشــت به همه ســبم میداد تمرکزم رو ازم 
گرفت و من رو مجبور به نگاه کردن خانوم سو کرد .ادای احترامی به خانوم سو 

جهم رو به خودش جلب کردم خواستم به کارم بپردازم که جمله ای که گفت تو
 کرد
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 _بهار و رویا بیاید دفتر کارم کار واجب دارم باهاتون
 با رویا نگاهی به هم انداختیم پشت سر خانوم سو وارد دفتر کارش شدیم.

خانوم سو با ناز و افاده روی صندلی قرمز رنگش نشست  و شروع کرد به تکون 
 خوردن.اصب انگار مارو نمیدید.

 طاختم که انگار طاقتش تاق شد و پرسید:نگاهی به رویا ان
 _خانوم سو با من کاری داشتید؟!

که خانوم سو با ناز دستش رو گذاشت رو قل*ب*شو با صدای وحشت زده ای 
 گفت:

 _اوه مامامـــــــــــیا!ترسوندی من رو رویا!
شت  سو نگاه کردم.یعنی تمام این مدت متوجه اینکه ما پ شگفتی به خانوم  با 

م نشده بود؟!خنده ای که میمواست روی ل*ب*ا*م جا خش  کنه سرش بودی
 رو تبدیل به یه لبمند کردم و روبه خانوم سو گفتم:

 _خودتون گفتید کتر واجبی باخامون دارید و ماهم اومدیم  
ــندلیهای جلوی  ــتش انداخت و در حالی که به ص پای چپش رو روی پای راس

 میزش اشاره می کرد گفت:
 براتون._بشیتید تا بگم 

با رویا روی قندلی های چرم و راحتی مشــکی رنگش نشــســتیم که خانوم سـو 
 باصدای رسایی گفت:

_همینطور که می دونید داریم به فصـــل بهار نزدی  می شــیم  و مجله قراره 
ستم به جزیره ی  شما دوتارو میموام بفر تغییرات زیادی بکنه ،برای همین خم 

 جیجو.
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 که رویا با تعجب گفت:
ه بهار بماطر اینکه طراح هســتش و بمواد به همچین ســفری بره تا با _اینک

طراحی های معرکه جزیره جیجو اشنا بشه و اونهارو از نزدی  ببینه واسم قابل 
 درکه،اما من که گریمورم چرا باید به همچین سفری برم؟؟

ــمت رویا روی  ــتهاش رو توی هم دیگه قفل کرد و کمی به س ــو دس خانوم  س
 و گفت: میزش خم شد

 _اقای کیم نویسنده ی معروف رمان های تمیلی رو که میشناسی؟
 رویا سری تکون داد و گفت:

_البته که میشــناســم!مگه کســی توی کره هســت که رمانهای عالی ایشــون رو 
 نمونده باشه

 لبمند مضحکی زدم و توی دلم گفتم.اره عزیزم من نموندم.
ن هفته منتشر شده پس!اقای _خب،میدونی که رمان  هیوالی تاریکی اش همی

باهاش  به جزیره ی جیجو رفته،میموام بری و  کیم طبق شـــایعاتی که شـــده 
مصاحبه ای بکنی!هر وقت که با اقای کیم صاحبه داشتیم با اینکه عکسی ازش 

 منتشر نکردیم مجله فروش فوقالعاده ای داشته!
 تا صحبتهای خانوم سو تموم شد رویا گفت:

خانوم ســو  ـــت!ولی  به _درس ـــاح با شــیوون مص قای کیم فقط و فقط  ،ا
ــ  و  ــیار خش ــیوون فرد بس میکنه!خودتون بهتر میدونید که طبق گفته های ش
ــش بر بیام ،بهتره که مزل دفعات قبلی اینکار  ــتش،من نمیتونم از پس جدی هس

 رو به خود شیوون بسپارید
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 خانوم سو پوفی کشید و به صندلی اش تکیه داد و گفت:

 و شیوون رو صدا کن که بیاد دفترم_خیله خب  پس بر
 که باالخره زبون باز کردم و گفتم:

 _شیوون امروز نیومده سرکار
 خانوم سو با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:

شه به من  سر کار نیاد،اون همی شیوون بدون هماهنگی  شیوون!!!امکان نداره  _
 اطبع میداد

 با این حرف خانوم سو دلهره ی بدی توی دلم افتاد.
سو گفتم که من باهاش ن صمیم آنی به خانون  شه.در یه ت شده با کنه چیزیش 

شیوون رو گرفتم  شماره  سم دراوردم و  شی ام رو از جیب لبا تماس میگیرم.گو
 که بعد از پنج بوق با صدای گرفته شیوون مواجه شدم:

 _الو؟!
 تاا این رو گفت با هیجان و نگرانی گفتم:

کار؟!حالت خوبه؟صــدات چرا گرفته _شــیوون؟!کجایی؟چرا نیومدی ســر 
 اس؟!اتفاقی نیوفتاده برات؟!

ضعیفی  صدای  شتیدم و بعدش با  صدای خنده اش رو از اون طرف خط  که 
 گقت:

 _چیزی نشه فرفری خانوم،فقط فکر میکنم که تب دلرم همین!
نگاهی به خانون ســو که داشــت بهم اشــاره می کرد پوشــی ام رو بدم بهش 

 پشت خط بود گفتم: انداختم به شیوون که
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 _یه چند لحظه!
 و بعد گوشی رو به سمت خانوم سو گرفتم.

خانوم ســو جریان رو برای شــیوون تعریف کرد که با جمله که از دهنش خارج 
 شد گردن رو به سمتش کج کردم و چشمهای گشاد شده نگاهش کردم.

ــفر رو جمع کنی ،به بهار  ــی لوازم س ــیوون.میدونم حال نداری پاش ــه ش _باش
 میگم بیاد کمکت ،یه ذره هم سوپ واست درست کنه تا حالت بهتر بشه.

ستم  شیوونم؟؟؟؟خوا چی چی از طرف من وعده وعید میداد !مگه من کلفت 
ــتوری  ــی رو به طرفم گرفت و با حالت دس ــو گوش ــی کنم که خانوم س اعتراض

 گفت:
_ادرس خونه شــیوون رو االن واســت مینویســم!برو کمکش کن تب داره،فردا 

 لی واسم مهمه هرجوری شده باید حالش خوب بشهخی
 
 

خب اخه به من چه که واســه تو مهمه،خب خودت برو زنیکه باال اجبارا قبول 
 کردم و بعد از گرفتن برگه از اتاق خارج شدم و پشت میزم نشستم.

با  با لبمند خبیزی نگاهم میکردم.پی ام  نداختم که داشـــت  یا ا به رو نگاهی 
شد ضمون)حاال چی می صورتت از  م شنگی  خودت میومدی؟!حتما با دیدن ق

 خش  بودن وجدی بودنش کم میشد(فرستادم.
شیم اومد.پی ام رویا رو بازم کردم)خب زرنگ خانوم بعد کی  صدای زنگ گو

 پیش ملیسا می موند؟رفتن تو که حتمی بود(
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به جمع کردن  ماطر همین چیزی نگفتم و شــروع کردم  حرفش منطقی بود ب
 زم.لوازم روی می

باس    ید ل با یا رو در پیش گرفتم.اول  خدافظی کردم و راه خونه  رو ها  چه  با ب
وسایل سفر خودم رو جمع و جو  میکردم.باالخره اتوب*و*س اومد و سوارش 

 شدم.
*****       ****        **** 

شهام رو با دمپایی های توی خونه عوض کردم.کیفم  رمز در رو وارد کردم و کق
 ردم و به سمت اتاق خوابم رفتم.روی مبل شوت ک

به خانوم خوش خواب نگاه کردم که خواِب خواب بود!اگه االن ســرو صـــدا 
 میکردم از خواب بیدار میشد ولی کاریش هم نمی تونستم بکنم.

به سمت کمدم رفتم و ساکم رو بیرون اوردم چند دست لباس و شلوار گذاشتن 
 به کا م بیاد رو توش گذاشتم. توش،لوازم طراحیمم از اونجایی که ممکن بود

 _داری چیکا  می کنی دختر؟مگه تو نباید االن سرکار باشی؟
با ترس به ســمت ملیســا برگشــتم و لباس تو دســتم رو پرت کردم ســمتش و با 

 لحن زاری گفتم:
 _زهره ترک شدم دختره دیوونه

 با خواب الودی سرش رو خاروند و گفت:
 _مگه چیکار کردم؟!

 گیجیش نگاهی کردم و گفتم:با مهربونی به 
 _هیچی!پاشو برو صبحونه بمور!

 و بعد خودم به سمت اشپزخونه رفتم و واسش وسایل صبحونه رو اماده کردم.
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 کارم که تموم شد ملیسارو صدا زدم .
خواسـتم از اشـپزخونه بیام بیرون که یاد شـیوون افتادم.چیکار کنم دیگه خیلی 

 مهربونم
 

 گذاشتم و مواد سوپ رو اماده کردم.قابلمه ای روی گاز 
 !خانوم بهار کرده چیکار!  کن نگاه رو اینجا هݐ_به بــــ

به پشت سرم برگشتم و به ملیسا که داشت با ولع صبحانه اش رو میمورد نگاه 
 کردم.

 _خـــــبـ نگفتی بهار!اینوقت صبح تو خونه چیکار میکنی؟
وضیح دادم و بعدش هم به سمت داستان رو  برای ملیسا به طوره خبصه وار ت

اتاقم رفتم و وسایلم رو جمع کردم و ساکم رو گذاشتم جلوی در و به اشپزخونه 
ــا خداحافظی کردم و  ــته ریمتم،با ملیس ــوپ رو توی یه ظرف در بس رفتم و س

 سوار تاکسی شدم و ادرسی رو که خانوم سو بهم داده بود رو به راننده دادم.
ساب کردم و سی رو ح شدم.به خونه بزرگی که روبه  پول تاک شین پیاده   از ما

 رواش ایستاده بودم نگاهی انداختم.
 حتما خونه رو اشتباه اومده بودم.

شده بود نگاه کردم.همین  شته  ستم نو به ادرس و پبکی که توی برگه ی توی د
ــاده اش تو همچین خونه ی  ــهای س ــیوون بعید بود با اون لباس پبک بود.از ش

 ه.بزرگی زندگی کن
 نفس عمیقی کشیدم و به سمت جلو حرکت کرد و زنگ در رو فشار دادم.
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سر هم زنگـ  شت  سی در رو برام باز نکرد!چند بار پ شید ولی ک مدتی طول ک
 زدم که با چهره خسته شیوون روبه رو شدم.

 بی حال دعوتم کرد خونه و خودش داخل خونه شد.
 _چرا انقدر دیر در رو باز کردی شیوون!؟

 و مبل سه نفره ی توی حال دراز کشید و با صدای ضعیفی گفت:کبفه ر
 _داشتم لباس می پوشیدم.

شیدم و با  ست.نفس عمیقی ک شماش رو ب وبعد بدون هیچ حرف دیگه ای چ
ساکت عذاب دهنده اس،امیدوارم که دیگه  شیوون  خودم فکر کردم چقدر این 

 هیچوقت مریض نشه.
شپزخونه رفتم و قابله ام رو گ سمت ا سمت اتاق به  شتم اونجا،بعدش هم به  ذا

 خوابش رفتم،پررو نبودم ولی خب قرار بود ساکش رو براش جمع کنم.
تمامی  وسـایل توی اتاق به رنگ ابی و سـفید بود که ارامش خاصـی بهت می 

 داد.
سفید رنگ و به  شون عبور میکرد  و باد پرده های  شه های بزرگی که نور از شی

 حرکت در می اورد
   
 

 رو برای یه لحظه روی هم گذاشتم تا ارامش بیشتری بگیرم. چشمام
 _مزب اومدی از من مواظبت کنی؟!

 به سرعت چشمهام رو باز کردم و به شیوون که به دیوار لم داده بود نگاه کردم.
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با  چشمای خمار شده و اون موهای شل*خ*ته شدش ،دست به سینه زل زده 
 بود به من.

 شدم و گفتم:با خجالت از رو تمت بلند 
 _فکر می کردم خوابیدی،اومده بودم وسایلت رو جمع کنم.

 اروم اروم به سمت تمتش اومد و دراز کشید و با لحن مظلومی گفت:
 _از صبح هیچی نموردم جکسون!خیلی گشنمه خب!

سمتش رفتم و مزل  شده بود،به  شبیه یه بچه گربه  با لبمند نگاهش کردم،دقیقا 
 می ریمت موهاش رو بهم ریمتم و گفتم: خودش که موهام رو به هم

 _واست سوپ درست کردم،صبر کن بیارم واست
و بعد به سمت اشپزخونه رفتم و سوپ رو توی ظرفی ریمتم و همراه با یه لیوان 

 توی یه سینی بردم به اتاقش .
 روی تمتش نشستم و مجبورش کردم که بشینه تا بتونم بهش سوپ بدم.

 تب دارم دستم که چبغ نشده _بده خودم بمورم بهار!یه
 با سرتقی گفتم:

ـر خانوم سو گقته به خوبی باید ازت مواظبت کنم تا فردا مصاحبه  ـ ـ ـ _نه خی
 خوبی با اقای کیم داشته باشی!

بعد از گفتن این حرف اولین قاشق سوپ رو گذاشتم تو دهنشو چهار چشمی 
ـــــا چقدر نگاهش کردم.که با دستش چشمام رو گرفت.خدایــــــــــــ

 دستاش داغ بود!!
 _اینجوری که تو زل زدی مگه چیزی میتونم بمورم؟!
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دستش رو از روی چشمام برداشتم و متعجب بهش نگاه کردم.چجوری با این 
 دمای باال نای حرف زدن داشت.!!

یات  بعد خودش ظرف ســوپ رو برداشــت و در عرض چند ثانیه تمام محتو
 داخلش رو خورد.
جکسون،خیلی وقت بود غذای خونگی اونم دست پمت یه  _دستت درد نکنه

 خانوم خونه رو نمورده بودم
 با منگی گفتم:

 _شیوون دمای بدنت خیلی باالعه!پاشو بریم دکتر .
 خواستم بلند بشم که دستم رو گرفت.کوره اتیش بود!

 _من خوبم جکسون!االن که اومدی پیشم قول میدم زودی حالم خوب بشه
 نی و برداشتم و به سمت اشپزخونه رفتمپوفی کشیدم و سی

 
 

ــه تا پارچه ی تمیز پیدا  ــتم و س توی یه ظرف کوچی  اب و مقداری یخ برداش
 کردم و به سمت اتاقش رفتم.

 _شیوون؟!
ــمت  ــته بود.حتما خوابیده بود به س ــماش   و بس بهش نگاهی انداختم که چش

ستمال  شتم یکی از د هارو نم دار چپ تمت رفتم و ظرف اب رو روی میز گذا
 کردم.برپشتم سمت شیوون.

ــش نازکش بماطره عرق به  نگاهی به چهره اش که عرق کرده بود انداختم!لباس
 بدنش چسبیده بود و هیکل خوش فرمش رو به نمایش گذاشته بود.
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ســرن و تکون دادم که این فکرای مســمره از ذهنم پاک بشــه،به چهره اش نگاه 
 کردم که اروم بود.

 رت دادم،چه مرگم شده بود!اب دهنم رو قو
شد تو  ست که کب هر فردی هم جای تو هم بود مجذوب من می صیره تو نی _تق

 این وضعیت
با تعجب به شیوون نگاه کردم که به ارومی چشمای خمارش رو باز کرد و ابرو 

 باال انداخت و گفت:
 _با بدن داغ جذاب تر به نظر نمی رسم؟!

ــتم تا به  تا این حرف رو زد از خجالت لب رو ــمام رو بس به دندون گرفتم،چش
 اعصاب خودم مسلط بشم.

چشمام رو باز کردم و پوفی کشیدم و دستمال تو دستم رو انداختم رو صورتش 
 و گفتم:

_اخه کدون زنی توی این دنیا از یه مردی که کلی عرق کرده خوشش میاد!؟چه 
 اعتماد به نفسی!

اشــو گرفتم و با پارچه خیس دســتمال بعدی رو برداشــتم و خیس کردم و دســت
 کردم که شیوون با صدای شیوونی گفت:

_اره دیگه!بماطره همین عرقه که لباســم چســبیده به بدنم و منو مرد جذابی 
 نشون میده

 از حرص ی دونه یخ از طرف برداشتم و انداختم تو لباسشو گفتم:
 _خیلی چرت و پرت اضافی میگیـــــــــــا!
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م که دســتمال روی صــورتش رو تا کرد و رو قســمت و بعد به پاشــویه اش داد
 پیشونیش گذاشت و گفت:

 _من که واقعا درک نمی کنم چرا این همه جذابیت من رو نمیبینی
 دستمال روی دستهاش رو برداشتم و دوباره نم دارش کردم و بدجنسی گفتم:

 _اخه من جذابیتی توی تو نمی بینم،حاال هم بگیر بمواب خودشیفته متوهم.
 

سعی کردم که چ ست و منم دیگه حرفی نزدم و  شم هاش رو ب یزی نگفت و چ
 دمای بدنش رو پایین تر بیارم.

شیوون  ساعت ابی رنگ اتاق  ستگی به بدنم کش و قوسی به بدنم دادم.به  با خ
 نگاهی انداختم که ساعتبعد از ظهر رو نشون میداد.

گه پایین اومده  بود و دیبه شیوون که تمت خوابیده بود نگاه کردم.دمای بدنش 
 نگرانی وجود نداشته.

شنه ام بود!یه  شپزخونه بردم.چقدر گ شتم و به ا ستمال ها رو بردا ظرف اب و د
 ذره میوه خوردم تا احساس سیری کنم.

 از خستگی روی مبل سه نفره توی حال دراز کشیدم که خوابم برد.
ــمام رو باز کردم.چه خبر بود؟!ن ــدای برخورد چیزی چش گاهی به اطراف با ص

شیوون رو  صدای  انداختم،اینجا دیگه کجا بود؟!گنگ به اطراف نگاه کردم که 
 شنیدم

 _باالخره بیدار شدی؟!
 پـــــوفی کشیدم،یادم اومد،از خستگی خوابم برده بود

 _ساعت چنده؟!
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ــت دقیقه به هفته  ــاعت گرفت و گفت:بیس ــمت س ــتش رو به س کفگیر تو دس
 فرفری خانوم

 بلند شدم و پرسشی به سمت شیوون گفتم: کسل از رو مبل
 _توالت کجاس

 که در حالی که به سمت اشپزخونه می رفت گفت:
 _طبقه باال سمت چپ.

شده بودم همون  صورتم زدم و تو اینه به خودم زل زدم.بازم  ست و  یه ابی  به د
 ک  و مکی فرفری.پوفـــــــــی کشیدم و از توالت خارج شدم.

ــپزخونه از عطر  ــدای بلند رو به به اش ــأت می گرفت رفتم و با ص غذا ازش نش
 شیوون گفتم:

 _بــه بـــه !دستم طب پرستاریم حرف نداره
****   ****   **** 

 
تو راه جزیره ی جیجو بودیم.چقدر ســرســبز بود،مزل شــمال خودمون شــیشـه 
ــتم هوای خنکی که در جریان بود بهم  ــیوون رو دادم پایین و گذاش ــین ش ماش

 تم از هوای بیرون لذت می بردم که شیوون گفت:بموره،داش
 _بدش باال شیشه رو سرما میموریا!!

 برگشتم سمتش و لبمند اعصاب خوردن کنی بهش زدم و گفتم:
 _من مزل بعضیــــــــــــــا سوسول نیستم که زود سرما بمورم

 شیوون مزل همیشه با ارامش ممتص خودش گفت:
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من بیمار بشـــه،انقدر عالی هســتم که  _این طبیعیه که مرد جذابی همچون
 میکروبها هم حتی حاضر نیستن از من بگذرن

 یه دونه محکم زدم تو بازوشو گفتم:
 _پسره ی متوهم

 ادامسش رو جوید و گفت:
_این توهم نیســـت این یه حقیقته!فقط کافیه تیپ بزنم و یه ذره مغرور باشــم 

 بعدش تازه می فهمی من چه لعبتی هستم.
ــم دوختم و رفتم توی فکر رو یه برو بابا یی بهش گفتم و به منظره ی بیرون چش

 خیال.چقدر اتفاق توی این مدت واسم افتاده بود.
 آه بلنـــــــدی کشیدم که شیوون گفت:

 _نبینم آه بکشی فر فری من!
 با تعجب برگشتم سمتش و گفتم:

 _چـے؟!فرفری تو؟!
 با اعتماد به نفس بهم نگاهی انداخت و گفتم:

چی؟!غیر من چند نفر مگه بهت میگن فرفری؟!اصــب من این لقب رو  _پس
 بهت دادم پس من صاحبشم

 من هرچی میگفتم یه جوابی داشت ،هوفی کردم و بحث رو عوض کردم.
 _کی میرسیم هتل؟!

 نگاهی به بیرون انداخت و گفت:
 _رسیدیم.
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ببرن  و بعد ماشــین رو متوقف کرد  از ماشــین پیاده شــد و ماشــین رو داد تا
 پارکینگ.

شدیم و کلید هامونورو گرفتیم.اتاق هامون  ست وارد هتل  ساک به د هر کدوم 
 روبه روی همدیگه بود.

 اگه دیرتر بیای بهت چیزی نمیرسهاااا،۱۴الی۱۳_وقت ناهار ساعت
 خسته باشه ای گفتم و وارد اتاقم شدم

 
ندلی  میز ارایش ولو  گذاشــتم و خودم رو روی صــ مت  نار ت ـــاک رو ک س

 کردم.نگاهی به موهای فرم انداختم.
سا  ساکم و زیپش رو باز کردم و اتو مو رو دراوردم و لوازن ارایش ملی رفتم جلو 

 رو  که از قرض گرفته بودم رو هم دراوردم.
رفتم جلوی اینه نشستم و  اتو مو رو زدم به پریز برق و لوازم ارایش رو روی میز 

 خالی کردم.
 شادی گذاشتم و با شوق شروع به کار کردم.گوشیم و در اوردم و اهنگ 

ــیدم و به خودم تو اینه زل زده بودم   ــت از کار کش ــه ربع  دس بعد از حدودا  س
 موهای هویجی که حاال بماطر اتو کردن موهام بلندتر به نظر میرسد.

به خط چشــی که ی  ربع فقط وقتم رو گرفته بود نگاه کردم و رژ کرمی که زده 
همه کرم و کرم پودری که زده بودم ک  و مکای صورتم دیگه بود و بماطر اون 

 مزل قبل هویدا نبود.
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صدای در  شدم که  شده بودن  شگل  شمام که االن خیلی خو محو زیبایی و چ
 توجهم رو بده خودش جلب کرد.

ــاعت مچیم نگاه کردم، ــیوون بود.به س ــمت در رفتم و باز کردم.ش دقیقه ۵به س
 و گفتم: مونده به ی  بود.خنده ای کردم

_انقدر گشــنته شــکمو؟!پنج دقیقه هم زودتر اومدی،نکنه میموای بری تا جا 
 بگیری

شــیوون مزل بز زل زده بود بهم و هیچ حرکتی نمیکرد.نگاهش طوری نبود که 
اذیت بشــم ولی احســاس خجالت بهم دســت میداد.بماطر همین یه دونه 

 محکم زدم تو بازوش تا به خودش بیاد.
 االن تموم میشه ها! _هـی شیوون!ناهار

 
 ادامه دارد...

 
 

با شنیدن صدامو ضربه ایی که به بازوش زدم باعث شداز بهت و اون نگاه خیره 
 بیرون بیاد چند تا پل  زد و لبمندی زد و با شیطنت گفت :

 بریم که اگه غذا تموم شه تورو می خورم جکسون-
ن گوشه ایی از سالهمراه با شیوون به سمت سالن غذاخوری رفتیم میزی بزرگ 

بود که روی میز چند نوع غذا برای گوشـــت خوارها و گیاه خوارها و همچنین 
 انواع دسر و نوشیدنی بود
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به  غذا بود  که ظرفش لبریز از از هر نوع  غذا همراه شــیوون  ماب  عد از انت ب
شروع  سکوت  ستیم، در  ش سمت میزی که خالی بود رفتیم رو به روی هم ن

سنده کیم معروف و کردیم به خوردن غذا  صاحبه و نوی ضه یاد م که تو ی  لح
صاحبه  شیوون موفق به م سش رو ندیده و از مجله ما فقط  مرموز افتادم که عک

 باهاش شده .
ــیوون که در حال  محتویات توی دهنم رو قورت دادم ،کمی آب خوردم و به ش

 خوردن بود نگاه کردم و پرسیدم:
 ری می خوای پیداش کنی؟!با آقای کیم میموای چیکار کنی؟!چجو-

 لبمند ملیحی زد و بدون این که بهم نگاه کنه گفت :
 کار آسونی بود - 

 در حالی که با غذاش بازی میکرد:
 

تو به این چیزا فکر نکن و غذات رو بمور تو ی  لحضــه ســرش رو بلند کرد -
چشماش رو درشت کرد،چنگال رو که تو دست راستش بود باال آورد و جلوی 

 گرفت و با صدای رسا که تاکید توش موج میزد گفت:ثورتم 
راس ساعت پنج بعد از ظهر آماده باش و یا جلوی در اتاق من .لبمند دندون -

 نمایی زد و با شیطنت ادامه داد:
مزل االن خوشگل کنا،شاید نویسنده کیم جادو شدو ازت درخواست ازدواج -

 کرد.
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سش ده شم غره ای بهش رفتم و زیرزیرکی وا ن کجی کردم و غر غر کنان در چ

 حالی که تکه ای گوشت رو به داخل دهنم می بردم گفتم:
 _ شاید نویسنده کیم ازت درخواست ازدواج کرد.

بعد از خوردن غذا بدون هیچ حرفی وارد اتاقمون شدیم ، لباس هام رو با لباس 
 راحتی گشادم عوض کردم.

 م باال آوردم.به آرومی روی تمت خزیدم و پتو رو تا زیر گردن
 به خاطر طوالنی بودن راه خیلی سریع خوابم برد.

 
شاداب و پر انرژی  شمام رو باز کردم و خیلی  شی چ صدای زنگ آالرم گو با 

 وارد حمام شدم ، ساعت چهار بود و من ی  ساعت وقت داشتم. 
بعد از ی  دوش کوچی  دوباره شــروع کردم به آرایش کردن و صــاف کردن 

 موهام.
ت پنج بعد از ظهر جلوی در اتاق دستم رو باال بردم تا چند تقه به در راس ساع

 بزنم که در خودش باز شد و بعد از اون قامت شیوون نمایان شد.
 اوه خدای من!

 برای اولین بار ته ریشی که همیشه رو صورتش بود رو زده.  
شیش تی شت اما حاال که  سته که با ته ریش هم چهره مردونه و جذابی دا  بدر

 کرده جذابیتش واقعا چشم گیر شده!!
تمام موهای مشکی رنگش رو که اصوال رو به پایین و یا ژولیده بود رو باال داده 

 بود و ی  کت و شلوار مشکی و ساده اما جذب پوشیده بود. 
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جذب این جذابیت مردونه اش شده بودم که صدای شیطونش من رو به خودم 

 آورد:
 نده ام تورو جذب خودش کرد؟!_ باالخره جذابیت خیره کن

 به چهره اش نگاه کردم ، چی می تونستم بگم؟!
 این دفعه واقعا حق با تو بود...

هنوز هم محوش بودم که بی اختیار ســرم رو به نشــونه مزبت تکون دادم که 
 همون لحظه با صدای خنده شیوون به خودم اومدم.

 واااای خدا !
 چه سوتی افتضاحی دادم من!

 می خودم بهش گفتم جذابی!به طور رس
 
 

 چهره ام جمع شد و لعنتی به خودم فرستادم. 
 شیوون هنوز هم داشت می خندید.

به  حث رو  حث و خبص کردن خودم از این مممصـــه ب برای عوض کردن ب
 سمت نویسنده کیم سوق دادم و پرسیدم:

 _ مگه نمی خواستیم بریم دیدن نویسنده کیم؟! بیا دیگه منتظرش نزاریم.
شاره کرد و  شد و با جدیت به داخل اتاق ا صدای خنده اش قطع  تو ی  لحظه 

 گفت:
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 _ نویسنده کیم االن تو اتاقه.
با چشــم هایی درشــت شــده با انگشــت اشــاره به داخل اتاق اشــاره کردم و با 

 صدایی تقریبا آروم گفتم:
 _ االن تو اتاقه و تو اینجا وایسادی؟

 چرا منتظرش میزاری؟!
 من با صدای آرومی گفت: به تبعیت از

 _ اون با من رفیقه.
 خیلی مرد باحال و جذابیه. 

 دستش رو به سمت داخل اتاق باز کرد و با لبمندی مردونه گفت:
 _ بفرمایید داخل دوشیزه زیبا.

با شــنیدن این حرف ناخواســته لبمندی روی ل*ب*م نشــســت و با قدم هایی 
 شمرده وارد اتاق شیوون شدم.

 ق من بود.دقیقا مزل اتا
 با کنجکاوی گوشه گوشه اتاق رو زیر نظر گرفتم.

 پس چرا کسی اینجا نیست؟!
در همون حال که داشــتم به اطراف نگاه می کردم و در جســتجو نویســنده کیم 

 بودم ،گفتم:
 _ شیوون کسی اینجا نیست که.

 صدای شیوون که از پشت سرم می اومد توجه ام رو جلب کرد:
 _ درست پشت سرته.

 بهت و تعجب برگشتم سمتش و با گیجی گفتم:با 
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 _ چی ؟!
 لبمندی ملیح رو ل*ب*ش نشست، دست به سینه شد و در همون حال گفت:

 _ فرفری خانوم
 نویسنده کیم بزرگ، معروف، مرموز، جذاب ، با استعداد...

 
 میون حرفش پریدم:

 _ اووووووه ... بسه چقدر از خودت تعریف می کنی!!
پررنگ تر شــد و در همون حال برای تکمیل کردن جمله لبمند رو ل*ب*ش 

 اش با تن صدایی تقریبا پایین گفت:
 _ منم ...

 
 اوه خدای من باورم نمی شه!

 واقعا شیوون نویسنده اس. 
بی توجه به بهت و تعجب من روی صندلی میز غذا خوری تو اتاق که از جنس 

 .وی پای چپش انداختاستیل و به رنگ نقره ای بود نشست ، پای راستش رو ر
 خودکار روی میز رو برداشت و شروع کرد بلند بلند با خودش حرف زدن:

سیده و   شار ر سنده کیم لطفا در مورد کتاب جدیدتون که به تازگی به انت _ نوی
 استقبال زیادی ازش شده توضیح بدید... 

رو به روش نشستم و در سکوت به خود درگیریش که داشت با خودش مصاحبه 
 کرد نگاه کردم. می
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 حدود ی  ساعت بعد ببخره تموم شد. 

 دیگه داشت خوابم می گرفت که با صدای بلندی گفت:
 _ ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.

 دوباره کمی صداش رو کلفت کرد و در جواب خودش گفت:
 _ کاری نکردم

ستید ستعداد و جذابی ه شیوون مرد با ا شما آقای  ر و این که انقد برای این که 
باهام مهربون بودید ، میموام برای یادگاری یه عکس بهتون بدم و میتونید ازش 

 توی مجله اتون استفاده کنید.
 

 رو به من کرد تلفنش رو از جیبش بیرون آورد و گفت:
 _ لطفا یه عکس ازم بگیر.

 با چشمای درشت شده از تعجب بهش نگاه کردم که گفت:
 ری._ بلد نیستی عکس بگی

بدون حرف تلفنش رو ازش گرفتم و ازش چند عکس تو ژســت های ممتلف 
 گرفتم و بعد از انتماب بهترینشون دوباره روی صندلی نشستم.

 
 

ست و با همون لبمند روی ل*ب*ش  ش بدون گفتن کلمه ای با لبمند به روم ن
 بهم خیره شد.
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شم ازم   شیوون حتی ی  لحظه هم چ شت و  حدود ده دقیقه ای درسکوت گذ
 بر نداشت 

دیگه داشتم کبفه میشدم خواستم دهن باز کنم و شروع کنم به غرغر کردن که 
 چند تقه به در خورد با تعجب پرسیدم :کیه؟!

شــیوون با چهره ای ریلکس و حرکاتی اروم و شــمرده به ســمت در رفت و 
 گفت:من فرفری فضول دوست ندارم.درهمون حال 

 اخم کردم و غرغرکنان گفتم:بهتر که دوست نداری  
 درو نیمه باز کردو سرش رو از در بیرون برد کمی صدای پچ پچ میشنیدم  
 

شیوون درحالی که میز  شد و  شیوون از اتاق بیرون رفت و دو دقیقه بعد درباز
ــ  کرده چرخدارو هل میداد با لبمندی دندون نما که روی  ل*ب*ش جاخش

 بود وارد اتاق شد .
 

با تعجب بهش نگاه کردم به کنار میز رســیدم تعظیم کوتاهی کرد و با احترام 
 گفت:دوشیزه خانوم فرفری،افتمار میدید که با من شام بمورید؟

 لبمندی زدم ومن هم با احترام کمی خم شدم ،باکمال میل  
 با کم  هم غذاهارو روی میز گذاشتیم 

 کوت شروع کردیم به خوردن .ودر س
 دیگه به نوع غذاخوردن اینجا عادت کرده بودم  
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تو کره زمانی که ما عصــرونه می خوریم ،شــام میمورن تا قبل از خواب زود 
 حضم بشه .

ستمال رو  ستمال روی پام گوشه ل*ب*م رو پاک کردم، د بعد از اتمام غذا با د
به شــ با لبمند رو  یوون گفتم :کی بر میگردیم به ارومی روی میز گذاشــتم و

 س ول؟!
وبعد با تمســمرو شــیطنت اضــافه کردم:با نویســنده کیم بزرگ هم مصــاحبه 

 کردی.
 
 

باورم نمی شه که شیوون شیطون و عبف یه نویسنده بزرگ باشه که تو کل دنیا 
 معروفه!

ــه فکر نکرده   ــ  و جدی باش هیچ وقت به اون یکی چهره اش که ممکنه خش
 بودم. 

ستش پاک کرد که شیوون ب سفید تو د ستمال  شه ل*ب*ش رو با د ه آرومی گو
 باعث شد اون دستمال سفید حاال لکه ای داشته باشه.

 لکه ای که به رنگ نارنجی و یا تیره تر بود.
 برای اون دستمال سفید این لکه ی  ننگ بزرگ بود.

 تو فکر دستمال و تمیزیش بودم که با صدای شیوون به خودم اومدم:
 دا صبح زود بر می گردیم._ فر

 وسایلت رو جمع کن.
 اگه دوست داری یه چرخی تو اطراف بزن.
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 لبمند ملیحی زدم:
 _ باشه ، پس من برم.

ستم بین  سمت در قدم بر دارم که د ستم به  شدم و خوا صندلی بلند  از روی 
 انگشتای شیوون زندانی شد.

 
سمتش برگردم و نگاه پر از تعجب ام رو از  ستم به  این کارش بهش بدوزم خوا

 که صدای بم و دو رگه اش مانع از این کار شد:
 _ برنگرد...

 نپرس چرا ولی برنگرد.
 اصب صحبت نکن ، هیچ حرفی نزن تا تمام حرفام رو کامل بزنم.

 میون حرفش پریدم و با حالت گنگ پرسیدم:
 _ چرا بر نگردم؟!

شنیدم ، بی اختیار باعث  شید رو  نم شد که موهای تصدای نفس عمیقی که ک
 سیخ بشه.

 صدای بم و دو رگه اش رو شنیدم:
_ چون اگه چشـم هات رو ببینم تمام حرف هایی که تمرین کرده بودم تا بهت  

 بزنم یادم میره. 
 یادم میره که من کی ام، چی ام، یادم میره...

 بهار...
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می خوام اعتراف کنم ، دوســت داشــتم همه چیز رو خودت بفهمی اما انقدر 
 نگ بودی که نفهمیدی احساسم چیه...خ

 نفهمیدی چرا سر به سرت می زارم...
 نفهمیدی چرا همیشه و هر جا دنبالتم.

 بهار...
 تو خیلی زشتی ، صورت زیبایی نداری اما...

 
 ساکت شد دوست داشتم برگردم...

 
 

 اما یه نیرویی قوی مانع می شد!
 مانع می شد که به چشماش نگاه کنم.

 هم میون انگشت های پهن و مردونه اش زندانی بود... مچ دستم هنوز
 

 نفس عمیقی کشید و دوباره شروع کرد به صحبت کردن:
 _ اما من... عاشق شدم.

 عاشق این صورت زشت ، عاشق متفاوت بودنت...
شی لپات گل  شه وقتی حرص می خوری یا خجالت می ک شق این که همی عا

 خودشون رو نشون میدن... میندازه و اون ک  و مکات بیشتر و بیشتر
 بیشتر عاشقت می شم...

 بهار...
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 من عاشق اون موهای فر و وزت شدم. 
 بهار... من ... دوست دارم.

 میموام که باقی عمرم رو فقط کنار تو باشم.
 دوست دارم یه دختر مزل تو فرفری داشته باشم.

 بهار...
 درخواست ازدواج منو... قبول می کنی؟!

 
 چی؟!

 دواج؟!درخواست از
 دوست داشتن؟!

 عشق؟!
 شیوون عاشق من بود؟!

 باورم نمی شه!
 این حرفا چیه؟!

 
 صدای صندلی که به عقب کشیده شد رو شنیدم.

بعد از اون انگشــت هاش رو که روی بازوم به حرکت درآورد و این دفعه بازوم 
 بود که بین حصار انگشت هاش زندانی شد.

شنیدم که این نزدیکی باعث شد مور  صداش رو کنار گوشم و از فاصله نزدی 
 مورم بشه!
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 _ خوب به حرفام فکر کن...
 تو سونگ گیو رو دوست نداری

 اما من... دوست دارم.
بهار اگه هم قبول نکنی منتظرت می مونم و همیشه تمام تبشم رو برای عاشق 

 شدنت می کنم.
 خوب به حرفام فکر کن...

 
 بین زندان انگشت هاش آزاد شد...بعد از تموم شدن جمله اش بازوهام از 

 
 

 پارت پایانی...
 از کنارم گذشت و به طرف دیگه ای از اتاق رفت  

ش   ستاده بودم،بزاق دهنم خ شاری که روم بود فقط متعجب  ای از هیجان و ف
 شده بود و دهنم به حالت بدی خش  شده بود.

 م!کننفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حرفهای شیوون روتوی ذهنم حبجی 
 تمام رفتار هایی که تو این مدت انجام داده بودن از جلو چشام رد می شدن.

به سمت شیوونی که کبفه دستهاش رو توی موهاش میکشید رفتم و به سمت 
 خودم برش گردوندم.

شیوون درحال  شهای  شماش نگاه کنم،نگاهم همش روی کف ستم به چ نمیتون
 گردش بود.



wWw.Roman4u.iR  390 

 

شیو سبت به  شق و عاطفه ای که ن شتم دیوونه کننده نبود،بلکه منطقی ع ون دا
بود!عشقی بود که قل*ب*م رو نه مغزم رو عاشق کرده بود!عشقی که به ارومی 
نه احمق فکر میکردم  نه زده بود و من ازش بی اطبع بودم!و م بدنم جوو توی 

 که این عبقه برای گیوعه!
 د!یاد لحظه هایی افتادم که ازم طرفداری می کرد و تکیه گاهم بو

یاد اولین باری که همدیگه رو دیده بودیم ،اولین نفری که توی نظر اولش چهره 
ام مبکش نبود،یاده اولین جمله اش افتادمــــ)دنیا چه جهنمی شده،چه دختره 

 قوی!(ناخوداگاه لبمندی زدم که شیوون با صدای لرزونی گفت:
 _ای لبمند نشونه  چیه؟!

ن و مشتاقش نگاه کردم،یاده اون شب چشمام رو باال گرفتم و به چشمای شیطو
شه اما اون  سموی نیازش با ست خیلی راحت پا توی پارک افتادم،با اینکه میتون
رو ســرکوب کرده بود و  فقط به یه ب*و*ســه روی گونه بســنده کرده بود،به یاد 
اینکه هیچ وقت پاش رو از گلیمش دراز نکرده بود و برای شـمصـیتم،برای زن 

 م ارزش قائل شده بود.بودنم،برای احساسات
ــتم بهش اعتماد کنم و اون رو تکیه گاه  ــیوون مردی بود که به راحتی میتونس ش

 خودم بدونم،اون رو میتونستم به عنوان پدر بچه هام قبول کنم.
 مردی که قرار بود فامیلیش رو بچه هام باشه و سایه اش باالی سر منو بچه هام.

ـهݐ_اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن به ل*ب*م کردی!بگو دیگه!با من جو دختر بمدا بهار ـ
 ازدواج میکنی؟!بهار من میشی؟

 نفس عمیقی کشیدم ،با اطمینان زل زدم به چشماش و للمندی زدم و گفتم:
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 _این لبمنط رضایته
ــت نگاهم می کرد.حتما انتظار اینکه قبول  ــیوون متعجب و با دهنی باز داش ش

 وون گفت:کنم رو نداشته.لبمند روی لبهام پررنگ تر شد که شی
_مطم ن بودم که قبول میکنی!مگه دختری هم هست تو این دنیا که بتونه از من 

 بگذره
ستم رو گرفت ووبا لحن  شت یه دونه زدم تو بازوش که د خنده ای کردم و با م

 مهربونی گفت:
 _یه خانوم مهربون خوش قلب هیچوقت دست روی مرده جذابش بلند نمیکنه

ــید .قلب بدجوری بعد از گفتن این حرف من رو ب ــش کش ه ارومی توی اغوش
شده  شیدم بی اختیار عمیق  سینه ام میکوبید.نفس هایی که میک خودش رو به 

 بودن.
صداش رو که مزل  شت. صله دا صورتم فا شیوون فقط چند وجب با  صورت 

 زمزمه ای بود شنیدم:
 _خیلی دوستت دارم بهارم

 کرد.دستهام یخ بستهوبعد چشماش رو بست و سرش رو به ارومی بهم نزدی  
 بودن.

شیدم که نرمی لبهاش رو  سی ک ستم و نف شمام رو ب شم چ سعی کردم عادی با
 روی پیشونی ام احساس کردم.

شده  شیوون  شق این درک  ست،من عا ش ضایت روی لبهام ن سر ر لبمندی از 
شیوون هیچ وقت از حدش  شق این همه مردونگیش.با اطمینان اینکه  بودم،عا
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ــتم رو ا ــتادم و با تموم نمیگذره دس ــت گردنش و روی پنجه پام ایس نداختم پش
 احساستم گفتم:

 _من دوستت دارم
 و بعد ب*و*سه کوتاهی روی گردنش نشوندم.

 پایان
*****   ******    ******    ***** 

به قول افبطون که میگه اگه با قلبت عاشــق چیزی شـــدی خیلی جدی اش 
کا زل  نه م ـــت داشــت لب دوس کار ق ما اگر نگیر،چون  نه،ا ید که د ر چشــم 

روزی،جایی،با عقلت عاشق شدی،اگه قلبت عاشق شد،بدون به چیزی دست 
 یافتی که بهش میگن عشق واقعی

 بابت نوشتن این رمان زیبا ینساعسگربا تشکر از 


