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 5 یصورت ونیپاپ

 یصورت ونیپاپ
 یاسمه تعالب

 
 بهــــار

چمنشــاش چوب شــور بودو میوه توی ی جنگل بودم درختاش از ابنبات بود 
ــت ت و و... ــور کنید ب ج جاییه»هاش،همه ش ــ  «.دیگه خودتون تص اص

سی داره ب »جنگل خوراکی بود همین ور راه میرفتمو میخوردم  شان  ماب ج 
سوسک و هیوال و زامبی و.. میبینیم واال شه  شاخه «با پریدم تا ی میوه رنگی از 

ــدم  ــتم پاهامو بزارم زمین یهو انگار از بلندی پرت ش درخت جدا کنم تا خواس
مه ایی همخ،خواب  تاد پایین تختم اف یدم دیدم رو زمین  مال مامو  پایینچشــ

ت نگاه کردم دیدم بوووددد ولی ب ج خوابی بودااا ســرمو بلند کردم ب ســاب
بقربه سابت رو شیخ و چهل و پنج دقیقه است فک کردم اشتباه دیدم چشامو 
باه نتردمه ی جیز قرمز  باره نگاه کردم دیدم اشــت محتم بهم فشـــار دادم دو

بدوبدو بلند شــدمو صــورتمو «��?چیه خو بنفخ قدیمی شــدهواال»کشــیدم 
ی و پوشیدم ی مانتو مشتشستم مسواک زدم و ی لقمه نون و پنیر خوردم لباسام

ــاده رفتم ازاتاقم بیرون ــتی س ــال مش ــتی ش ــلوار مش حاال انگار خونخ »و ش
سه خوبه همین یتیه سفیدمو پوشیدم«دوبلت   ب قه ک»درو باز کردم کفشای 

د برو ک رفتیم بدو بدو خودمو «ی  زیادی ب مشــتی داره انگار ب ا داره اه اه
ــدم  ــوار اتوب*و*س ش ــوندم س ــر پا ب اتوب*و*س رس ــندلی نبود پس س ص

ــیدم و رنه اتوب*و*س رفته بود از پن ره اتو  ــتادم اوفخ خوبه ب موقر رس ایس
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ستی بلند دیدم ک ی خانم و اقا با  شا شین  ب*و*س،ب بیرون نگاه کردم ی ما
ــه بود ا ه پدر و مادر منم بودن  ی بچه داخلخ بودن رو دوش بچه کیخ مدرس

بام همراهم بودن تو االن تو این اتوب*و*س نبودم و تو این  با مان  ما روز مهم 
ــاد  مردن و منو ۱۵فتررفتم وقتی  ــانحه ی تص ــالم بود مامان بابام تو ی ص س

تنها   اشــتن پدر و مادر من تک فرزند بودن و مادر پدراشــون فوت کرده بود 
ــهر توی تهران  ــه خوابه طرفای پایین ش ــتیم ی خونه س ــر مالی بدی نداش وض

ادرم هم خونه دار وقتی مردن فقط همون خونه برام داشــتیم پدرم کارمند بود م
موند من با کمتــــ همسایمون خونه رو فروختم و ی خونه یک خوابه کوچیک 
ــت زند یمو  ــودی ک داش خریدم باقی پولمم توی بانک پس اندار کردم و با س
میگ روندم نمیخواستم برم ب بهزیستی همسایمون واقعا بهم کمک کرد و من 

خانواده  به یعنی در واقر از اون  ما درســم خو نار مهربون ممنونم ک هنوزم ک
بالیه تا االن ک پیخ هستم شا رد اول بودم و توی بسیاری از ازمونا و المپیادا 
سیه ازمون دادم خدا کنه قبول  سال برای بور شدم همین ام شرکت کردم و اول 

شدم بدوشم ستگاه پیاده  سر ای فتم دم ر از فتر اومدم بیرون تغریبا رسیده بودم 
ــیه زند یه من بود با اون  ــتم اون بورس ــترس داش ــدم اس ــه و وارد ش در مدرس
ــتم برم امریتا و توی یتی از  بهترین کال ای امریتا درس بخونم اینده  میتونس
شدم بچه ها رو دیدم همه ناراحت بودن  ستگی داره ب برد نزدیک  من ب اون ب

یدم ولی دوباره با دقت نگاه ترسیدم رفتم جلو چشمامو اروم باز کردم اسممو ند
ـ شدم ی جیز سبز کشیدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کیخ »کردم خدای من باورم نمیشه اول
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ولی ســریر جلوی دهنمو  رفتم و راه افتادم تند تند ب «��?میتنین ابتتارمو
 سمت دفتر مدیرر اموزشگاه قدم بر میداشتم....

 2👧 

 بهــــــار
و وارد شــدم خانم فرهانی پشــت رســیدم جلوی دردفترمدیر ی تقه ب در زدم  

سته بود با ورود من بینک طبیخ رو روی بینیخ جا ب جا کرد و ی  ش میزش ن
شون داد شو ن الزم ب ذکره ک بگم »لبخند زد ک ب نظر من مهربونیه بی انداز

ستی نبرنخ؛ شه ک کمک کرد بهزی سای خانم فرهانی «خانم فرهانی همون هم
همسرشون رو هم اقا طاها صدا جای مادر منه ک نر س جون صداش،میتنم 

شون راحتم  شده»میتنم باها ساتی  سا شاره کرد ک «بچه امون اح نر س جون ا
 روی مبل کنار میزش،بشینم .

 ــس م نر س جون 
نر س جون فرزندی نداره برای همین منو دخترش »نر س جون:ســ م دخترم

گم بهت تبریک می.«��?میدونه و ب من دخترم میگه منم خیلی دوســخ دارم
اینبار واقعا ت شــت قابل تحســینه بهترین نمره و باالترین ربوه رو اوردی من 

 بهت افتخار میتنم.
ــونیمو  ــت کنارم و پیش ــس ــین رو ببینم اومد نش ــماش تحس ــتم تو چش میتونس
ب*و*سه زد منم همونوور ک زیر لج تشتر میتردم ب*غ*لخ کردم چشمام 

خودمو �😓�?رم می افتمپرشد هر وقت نر س جون رو ب*غ*ل میتنم یاد ماد
کنترل کردم و با صــدای در اتاق از نر س جون جدا شــدم خانم مرادی ناظم 
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شدن ماهم بلند  سه ب همراه معلما وارد  شاری معاون مدر سه  و خانم اف مدر
سینم میتردن  ست دادیم همه تح شروع ب تعریخ ازم کردن و با هم د شدیم 

ـ شدم بورسیه ر» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛حاال زیادم ب خودت و  رفتم کم چیزی ام نیستا اول
ــونا جــون؛ببشید بزیزم تو ب کارت برس  ـ ـ ـ ـ ـ نبال انگار چی شده اه اه؛بل

 هبچ از نسبی شدیم جمع  مدرسه بزرگ سالن ی تو همه «؛پفف☺ههه
 بعضی ناراحت ها بعضی حسود هاهم بعضی بودن خوشحال برام ها
شتر میتردم  خدا از شررره شررررو  برنامه وقتی تا خودمم بیخیال هم ها ت

 برایی رفرت جون نرگس❤!شرررررر ر  خردایرا!❤ازش ممنونممممممم 
 و سررخارانی ب کرد شرررو  بودن کرده اماده ک میزی پشررت و سرر و
 ........میدادم گوش مشتاق مام

 3👧 

 بـــــــهار 
نر س جون :همونوور ک میدونید امروز بعد از یک ماه نتایج ازمون بورســیه  

وور ک خودتون میدونید فردی ک بهترین نمره کالج امریتا مشخص شد همون
 و باال ترین ربوه رو ازان خودش کرده بهار تاجیک هست.

 از دخترم بهار میخوام بیاد این ا هم نامه بورسیه و هم جایزه اش رو بگیره.
همه بچه ها و معلمای حاضر توی سالن دست زدن و من بلند،شدم رفتم پیخ 

سادم نر ستو وای سید،و بعد نامه نر س جون باالی   س جون اول من رو ب*و*
بورســیه رو بهم داد خانم مرادی هم جایزه ام رو دادبعد از تشــتر از معلما و 
...رفتم سر جام نشستم بعد از ربر سابت برنامه تموم شد و ما ب ک سهامون 
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بر  شــتیم تااز هم خداحافظی کنیم موقر خداحافظی از دوســتام اشــتم در 
ستم از در کاومد سم  فت خوا  س برم بیرون ک نر س جون اومد داخل و وا

شون ب من میدن و هم »ک  تمام نیازهام از جمله خونه و غ ا رو از طر  خود
اینته هر ماه مقداری پول ب حســابم واریز میتنن و ....در واقر همه کارهارو 
خودشــون میتنن و منم شــنبه همین هفته ای ک میاد باضــم میشــم برای 

ـک؛ممنون بلونا »و باید اماده کنمخودم پس☺امریتا ـ ـ ـ ـ هوووورااااا تبری
بعد از ی بالمه حر  من باز با اتوب*و*س ب خونه بر  شتم «جونمخواهخ 

سامو بوض  شج خونه نر س جون برای اخرین بار دبوت بودم.با خستگی لبا
ــابت رو روی برای رفتن ب خونه نر س جون ۶کردم ی خورده غ ا خوردم وس

 ....?تخت افتادم ک از شدت خستگی بیهوش شدم تنظیم کردم روی 

  4👧 
 بهـــــار 
ـ زینــــــــگـــــــــــــ   میدونم صداش مسخره اس ولی من »زینگـــــــ

با صدای زنگ  وشیم هوشیار شدم برش داشتم و «چ کنم صدا  وشیه بهاره دیه
 ��?.هنوز خوابم میاد�😩😡😠😠�?خفخ کردم

اومدم بیرون ی دســت مانتو از ان ام کارهای الزمرفتم توی دســشــویی و بعد 
شــلوار ســاده پوشــیدم و  رفتم خونه نر س جون و اقا طاها خونشــون طبقه هم 
ــون و زنگ رو زدم  ــاختمونیه ک خونه ی منه رفتم جلو درش کخ توی همین س
احوال پرسی کردیمو من رفتم تو ی بالمه خوش   شت شج هم غ ای مورد 

یاد ب قه ی من پیتزا رو خ یه و من هم ازش  وردیم نر س جون اشــپزیخ بال
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 رفتمه بعد از ی شـــج بالی بر شــتم واحد خودم س روز دیگه باید میرفتم 
باســـامو بوض کردم و مســواک زدم رفتم روی تختم و خودمو ب  امریتا.. ل

 �😴😴�?اغوش خواب سپردمـ..ــــ.
 شنبـــــه روز پرواز ب سوی امریتا

شت سابت نه پرواز دا شدم و چمدونم رو از صبح  صبح بلند  شیخ  سابت  م 
 دیشج اماده کرده بودم.

خوبج و حااللباس ی مانتوی مشــتی بچه تو کانال هســتبا شــلوار مشــتی و 
ــرم کردم کیخ  ــری تو مایه های زرد و ط یی  هم س ــفیدو یه  روس ــای س کفش
ســفیدم رو هم برداشــتم و د برو ک رفتیم تا با نر س جونو اقا طاها برســیم 

 شد ...8:30د اه سابت فرو
 �😪😓�?پرواز تاخیری نداشت

 زمان خدامافظی و وداع بود 
حت ترنشــن  نارا ته  یه میترد ولی من برای این نر س جونو ب*غ*ل کردم  ر

  ریه نمیتردم  ولی ی بغض سنگین  لو مو  رفته بود
نر س جون :  دخترم مواظج خودت باش هر چی نیاز داشتی ب منو طاها بگو 

س جون پسر برادر نر »برادرم سه ماه دیگه میاد پیشت اونوخ تنها نیستی..پسر 
ستم اونم قراره بیاد شهنمیدون شخ پررنگ می ـــ.«؛توی ای اینده نق  همون»و..ـ

 ناراحتی و گریه عالمه ی از بعد«❤نصیحتای مادرانه فدای همه ی مادرا 
 و.....  سرید*و*ب سررمو طاهاهم اقا اومدم در جون نرگس ل*غ*ب از
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من برای اینته مومئن بشــن حالم خوبه با خنده خداحافظی کردم و ب ســوی 
 هواپیما رفتم ......

 ربر سابت بعد زمان حرکت هواپیما 
  لم ترس»واییییییی من تاحاال سوار هواپیما نشدممممممم میترسممممممم 

 «❤نداره ک زود میگ ره

 «��?وا چپ چپ نگاه میتنی بشقولی منم سوار نشدم»��
 ر  نزن پس ح

 «?بوشه»

 مهماندار هواپیما:خانم خانم 
 ـبله بفرمایید ببخشین حواسم نبود،

 مهمان....:بله کام  مشخصه شما تا حاال با هواپیما سفر نرفیده
 ـ ن

 مهماند..:بله معلوم هست رنگتون پریده بفرمایید این قرصو بخورید و.....
هخ بر ردوندم پففخ چقدر ی لیوان اب با یه قرص بهم داد خوردم و لیوان رو ب

 «؛ایشششخشما ببخشین دختر ما ی ره بی ادبه»زر میزنه
ــمامو رو  ــج کم خوابیده بودم چش بعد بمری هواپیما حرکت کرد منم چون ش

 �😴😴�?هم  زاشتم و رفتم ب اغوش خواب ......

 5👧 
 بهـــار 
 چندین سابت بعد خاک امریتا شهر نیویورک.... 
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 ـ:خانم خانم !!
 مم چیههه چیتار داری مزاحــــــم بزار بخوابمــ اوم

شم شما چی میگید من متوجه نمی سی نحر  »:اوه خانم  خو خنگول خانم فار
ـــــــد « اینا خارجی ان نمیفهمن ک ـ ـ ـ ـ هواپیما نشسته شما باید پیاده بشی

 «?بشید و با جیز  فت»

تا  فت امری هااااان چی چی    ـــدم  یار ش ـــد هوشــ باز ش مام  یهو چشــ
 «?استل خانم تو هواپیما خوابت بردددد بلند شووووو»یماااهواپ

شمو  سرخ نگاهم میتنه نی صورت  سرمو بلند کردم دیدم مهماندار هواپیما با 
یدم  فتم  ند فک کردین »باز کردم و خ هه؛پس چی  بالیه بانخ  جان ز هار  ب

 ×باید بگم ک از حاال انگلیسی میحرفه من فارسی مینویسم«×
 .ـ ببخشین خوابم برد 

 و سریر بلند شدم زدم بیرون از هواپیما.
 ربر سابت بعد...

چمدونمو  رفتمو رفتم جلوی در فرود اه ؛اوممم نر س جون  فت ی ماشــین 
 میاد دنبالم ؛و رانندش از اشناهاشه ک ب من کمک میتنه؛

 با ی صدای تغریبا بلند پریدم
 ـ:خانم باهارتاجیک.

بر شــتم ی مرد بور قد بلند بود با توجه ب تو ضــیحات نر س جون فک کنم 
 همینه باید همون کسی باشه ک منو ب خونم میرسونه 

 راستی  فت باهار پففخ
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 ــ بله درسته ولی اسم من بهار هست ن باهار 
 ـ:اوه متاسفم تلفظخ،سخت بود برام بفرمایین بریم ..

تمونا و مردم و شــهر شــدم این ا نشــســتم تو ماشــین و حرکت کرد محو ســاخ
 بالیههه ......

 یک سابت بعد....خونه بهار
 ــ:رسیدیم بفرمایین من چمدونتون رو میارم 

 ــ ممنوننم.
 باهم رفتیم داخل ی خونه ی خوابه با مبلمان ساده اشپز خونه کوچیک و ....

 ــ:خانم تاجیک بفرمایین من یتم از این ا براتون بگم
ــتم و اون  ــس ــیحات درباره این نش ــاب بانتی و توض ادرس کالج و کارت حس

 اطرا  و کارت بعضی از فروشگاه های نزدیک ب همین ا رو بهم داد  و...
 بعد از نیم سابت رفت 

تاق  بازم خســته بودم .رفتم تو ی تک  ا با اینته تو هواپیما خوابیده بودم ولی 
ــاده بود ی اتاق   ــاده چ۱2خونه خیلی س وبی و رو تختیای متری با ی تخت س

ار ی پاتختی و ی کمد کوچیک با میز ک«باشق این ترکیج رنگم»مشتی سفید 
ک روش ی کامپیوتر بود ی پن ره رو ب جاده جلوی در خونم داشــت حموم و 
دسشویی هم بیرون بود دست از کنتاش برداشتم من ی نفرم و همین هم برام 

ــام رو بوض کردم و خودمو روی تخت اند ــتگی زیادیه لباس ــــ از خس اختم ـ
 �💤😴😴😴😴😴�?بیهوش شدم.

   6👧 
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 بـــــــهار 
 یتـ هفته بعد...... 

تو این ی هفته تونســتم راه های اطرا  رو خوب �😋�?اومممم ب ج پیتزاییه

شدم  شنا  شم کامل ا شگاه ها  دو ی«☺☺☺;��?افرین »یاد بگیرم با فرو
نته راحت ای واسرررررره بخرمش میرم دیگه هفته برای ک دیدم هم چرخه

لی  خی تم  مو دیروز  رف با تا ک مو  باســـا ل ین روزه  فردا اول لج . کا برم  تر 
اوممم پیتزاش شیخ تیته بود ولی ازبس خوشمزه بود «بتس میدم»خوشگلن

 شبه۱۰سابت �😋�?همشو خوردم
ــواک میزنم و می افتم رو تختو د برو ک رفتیم   ولی ب یج خوابم میاد میرم مس

 �😴😴😴😴�?دم سابت و از قبل تنظیم کرده بو
 صبح شنبه.....6:30 

 زیـــــــــــــــــــنگ
 «��?صدای سابته»رینگــــــــــــــــــــــگ

 اه اه من هنوز خوابم میاددددددددد
سته میرم  شم ب شم باز و  ی چ شینم با یه چ شم رو تخت می ب هزار زور بلند می

کارای الزم عد از ان ام  مدم بیرون  �😆�?طر  دســشــویی ..ب رفتم تو او
اشــپزخونه ی صــبحونه مفصــل زدم ب ر  رفتم تو اتاق و یونیفرممو پوشــیدم 
شیدم  موهامو بافتم و با ی کخ  شتی زیرش پو ساپورت م چون دامنی بود ی 
ــتم  ــامو برداش ــی کفش ــتم و از جا کفش ــتم کیفمم برداش ــورتی بس پاپیونیه ص
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ــیدم ــونو میدم»پوش ــش ــــ اموزی«بتس ــوی بلمـ بچمون مودب »پیخ ب س
 «�😂�?شده

🚶🚶🚶🚶🚶..... 
ــتم کارتون خالی  ــته جلو روم دیدم برش داش تغریبا دم در کالج بودم ک ی بس

نداختمخ اونور  ســمت راســتمبود نه ی » پففخ ا ما خا نریز بچه شــهر 
شهرداری نوکر ما من حرفی ندارم صدای بلند داد زد ک از بلندیخ «ما؛ یهو ی 

و سـتون خودم کردم ک پرس  پریدم و پام لیز خورد داشـتم می افتام ک دسـتام
شم  شام نگاه »ن شمل میاد میگرمو تو چ سر خو چیه حتما فک کردین االن ی پ

سا  شان ست ما از این  شیمو ازدواج و بچه نخیر این ور نی شق می میتنه ماهم با
  «?نداریم

ـــــی   ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ یـ ه ــــــــــ: .ـ یل ن د
 )بتس میدم(�😠😠😠😠😠�?کوریـــــــــی�😡😡😡😡�?
باز چ  تا دختر ووی خدا  باال ک دیدم چند   ندی زدم اروم اروم ســرمو بردم 

سر هیتلی خوشگل شون ی پ شونه و جلویی سرن ک یونیفرم کالج تن حیا کن »پ
ک شــلوارو بلوزش «بچه؛بیخی باو حیا رو شــوهر دادیم رفت؛من حرفی ندارم

خیســه نگاه کردم دیدم کارتنی ک انداختم افتاده توی چاله اب کنار پســره اونم 
 ده وایی ماماننن صورتخ سرخه منم ک هنگگگگخیس ش

 شارلوت ــ:اوه بزیزم ب ابصابت مسلط باش 
 «بتس میدم»دختره مگه کوری دستو پا چلفتی
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شگل داره حر  میزنه ولی چ بی  سرمو بر ردوندم وایی ی دختر بور خیلی خو
 ادبه

 ب خودم مسلط،شدم بلند شدم لباسمو تتوندم ینی چه با چ اجازه ای سرم داد
 میزنن

 ــ ببخشید ولی من حواسم نبود شما چرا حواستون نبود
 «بتس میدم»انا..:هعییـــــــــن

مث  اومیشایی ک پارچه »دنیل:ب جای مع رت خواهیته دختره ی زبون دراز 
 «��?قرمز دیدن شده بود از  وشاش و بینیخ دود میزد بیرون

 تا خواستم حرفی بزنم صدای زنگ بلند،شد 
دنیل:فک نتن اینتارت یادم میره االن باید برم ولی ت فیشــو ســرت در میارم 

?😠😠😡😡😡 
 ی جوری با حرص و بصبانیت صحبت کرد ک دسشوویی الزم شدم 

 بعدم با دوستاش رفت .....
شتم تا  سریر رفتم داخل ی بالمه   منم  بعد چند دقیقه ک از هنگ در اومدم 

 ��?و رفتم تو... دفتر مدیر رو پیدا کردم در زدم

 7👧 
 بــــهار 

 «بتس میدم»بعد از تغریبا ی سابت از دفتر مدیر زدم بیرون  
دوروز پیخ اومدم و کارای مونده رو ان ام دادم و با کالج اشــنا شــدم و بر ه  

 ک سام رو  رفتم ......
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 از روی بر ه دنبال اولین ک سم  شتم تا پیداش کردم 
 هست«بتس میدم«»هندرسون»با اقای .«».....ک س اول ک س درس 

یدا  خاطر پ قه دیر کردم اونم ب  مه ده دقی قه ب در زدم اینوور ک معلو ی ط
 ��?کردن ک س بود

 صدای اقای هندرسون اومد ک  فت 
 هندرسون:بفرمایین

 با نام خدا درو باز کردم رفتم تو 
 ــ س م 

زمان شــروع ک س  هندرســون:ســ م اوه فک نمیتنین دیر اومدینه ده دقیقه از
   شته ...فک کنم شما تازه وارد باشید درسته؟

 ــ بله و دیر اومدنم هم ب خاطر پیدا کردن ک س بود 
 هندرسون:ب هر حال دیگه تترار نشه میتونی بیای تو 

 کامل اومدم داخل و درو بستم رفتم کنار میز دبیر
 هندرسون:خوب حاال خودتو معرفی کن

ـ: اوه بله من بهار  تاجیک هستم و دانش وی بورسیه از ایران  از اینته با شما ـ

 ☺در یک کالج درس میخونم خوشحالم 
در این بین چشمم ب اخر ک س خورد یتم دقت کردم بله درسته همون پسره 
ست ب  سره پوزخند زد و د ستاش بودن دیدم پ شو کثیخ کردم با دو س ک لبا

 سینه شد و ب صندلی تتیه داد 



wWw.Roman4u.iR  18 

 

شه سیه رو این ا راه بده اخه ایناااا  تام:باورم نمی ش وی بور سون ی دان اقای وات
پایین این ور  یارن  کالج رو م ما نمیخورن ارزش  کالج  ما و  و ی پوز خند ب 

 «بتس میدم»زد
 همه خندیدن مخصوصا اکیپ اون پسره

 بصبانی شدم خیلییی ولی  در ظاهرخونسردیمو حفظ کردم و با نیشخند  فتم
ش ویی ک م ـــ همین دان شه و ارزش کالج رو میاره پایین االن با ـ یگی بی ارز

شــما همت ســه و توی ی کالج با شــما درس میخونه پس شــما هم بی ارزش 
و ی نیشخند زدم و ب طر  اون پسره ک با حرفخ �😏😏�?محسوب میشید

 خندید پوزخند صداداری زدم ک اخماش رفت تو هم و بصبانی شد
کدورت پیخ بیاد همین ا این بحث رو تموم هندرسون :تام بهار کافیه نمیخوام 

 کنید بهار بشین
اون پسره ک حاال فهمیدم اسمخ تام هست از صورتخ معلوم بود داره حرص 

 میخوره 
 ـ بله اقای هندرسون 

صندلی پیخ هم بود ک دو تا دختر روی  سه تا  شینم اخرای ک س  و رفتم تا ب
سر جلوشون منم رفتم روی  شون بود و دو تا پ صندلی باقی مونده دوتا اون تک 

 نشستم
 «بتس میدم »کن:هی هی 

 با صدای ی نفر سرمو باال اوردم 
 ـ بله با منید
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 «بتس میدم»تد:اره اوه دختر  ل کاشتی خوب جوابشو دادی 
 کن:اوهوم تد درست میگه  

 «بتس میدم»امیلی :باالخره ی نفر پیدا شد جوابشو بده
 «بتس میدم»هلنا:اره بچه ها درست میگن دمت  رم 

 ☺ــ مم ممنون نظر لوفتونه 
امیلی :اوه متاسفم حواسم نبود من امیلی هریان هستم و اینم دوستام کن وایرن 

 و تد وایرن و هلنا سلماز
 با دست بهم نشون داد 

 با هم  فتن: خوشبختیم
 منم لبخند زدم و با دخترا دست دادم و  فتم 

 ☺☺خوشوقتم منم بهار تاجیک هستم از اشنایی با شما 
 کن دستشو دراز کرد کـ دست بدیم ک  فتم 

 اوه متاسفم ولی من با جنس م کر دست نمیدم 
 دختر اریاییکن:اوپس  

 ��?بیرون می اه پرتمون کالس از هادرسون اقای این☺ 

 ..........و بر شتن طر  تخته.�😂�?باشه 
 بهـــــــــار 

 ......یک سابت و ربر بعد .....
 هندرسون:ک س تمومه

 بچه ها:خسته نباشید،استاد
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 استاد از ک س خارج شد 
 �😓😃😆�?کن و تد:اخیـــــــخ تموم شد

 �😒😒😒😒�?هلناو امیلی:

 �😂😂😂�ـ 
 �😨😰�?کن و تد:
 کن:بهار

 ـ بله
 �😃�?تد:میخوای توی باحال ترین اکیپ کالج بضو شی

 امیلی :بهــــــــــــــــــار
 کــــــــــــنهلنا:قبول 

 �😊😊�☺☺?ــ چراک نه از خدامه
 بعدم دستاشونو زدن ب همتد و کن:ایول همینه 

تــد و کــن و امــیــلــی و هــلــنــا:ب اکــیــپ پــنــج کــلــه پــوک خــوش 
 �😂😂😂😁😃�?اومدی

 �😂😂😂�ـ
 «بتس میدم»جسیتا:هه دیوونه ها التی التی میخندن

 از این ا صدای پوزخند صدادارش شنیده میشد
 ستاش و بیشتر بچه های ک س ب این حرفخ،خندیدنخودش و دو

 خواستم جوابشو بدم ک با صدای هیس کشدار هلنا حرفمو خوردم
 هلنا:هیـــــــــس
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 ـ:هلنا چرا نمیزاری جوابشو بدم 
 هلنا:اوه بهار بزار از ک س،بریم بیرون برات میگم 

 بقیه هم سرشونو تتون دادن
 ـباشه

ــون رد  ــتیم از کنارش ــون پررنگ وقتی داش ــخر امیزش ــدیم پوزخند،تمس میش
 �😠😠�?شد

 با بچه ها رفتیم توی حیاط،زیرسایه ی  ی درخت تنومند روی چمنا نشستیم 
 تد:اوممم نیم سابت تا شروع ک س بعدی مونده

 کن:اوهوم
 امیلی :پس میتونی براش بگی

 �😦😟😬👧�?هلنا :اکی ؛خوب بهار  وش،کن .......

  9  👧 
 بهــــــار 
لنا:اون پسری ک باهاش بحث کردی اول ک س اسمخ،تام جتسون هست ه 

 پدرش یتی از کله  نده هاس و کسی،جربت نمیتنه باهاش کل بندازه
شه، یتی از بچه  سم سیتا مایر ا شو نده ج امیلی :و اون دختری ک  فتیم جواب

 پولدارای کال ه 
 کن:و البته دوست دختر تام

 ننداز و رنه توی دردسر می افتی تد :واسه همین میگیم با هاشون کل
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هلنا :ولی سردستشوت دنیل واتسون هست ک پدرش یتی از کله  نده هاست 
 و پولدارترین و همچنین خوشگل ترین پسر کالج هست
 امیلی:اینم اضا  کن بداخ ق ترین و مغرور ترینشونه 

 کن :مدیر کالج اقای هری واتسون هم بموشه 
 دوست دخترش شارلوت مدیسن تد:اها نگاه کن همونان اونم

 هلنا :اوپس واقعا دختر مغرور و خود رایی خیلی نچسبه
 کن و تد و امیلی:باهات موافقیم

 هلنا :ولی دختر خوشتلیه

 �😒😒😒😒�?تد و کن و امیلی :

 �😂😂�?ــ:
 هلنا:خوب مگه چیه راست میگم

ست ک  سری ه شون همون اکیپ و پ شونو  رفتم ک دیدم منظور سمت نگا
 باهاشون دبوا کردم صبح 

 وایی این ور ک اینا میگن خورناکن ولی من بهارم 
 از هیچی نمیترسم کاری ان ام بدن ت فی میتنم

 کن؛تد؛هلنا؛امیلی:بهــــــــــــــــــــــار
 ــ:بله بله متاسفم حواسم نبود 

 انیلی :چت شد،تا نگاهشون کردی رفتی تو شک
ـ راستشو بخواین ...و تمام ماجرای صبح رو براشون تعریخ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ:خوب

 کردم 
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 کن و تد دلشونو  رفته بودنو میخندیدن
 امیلی تو شک بود هلنا هم میخندیدولی ن بشدت اون دوتا پت و مت

 ـ:کــــــــــــــــن تـــــــــــد نخندیدددددد
 من خ امیلی:بهار ولشون کن این دوتا پسر بمو مث ه

 ��?و با هلنا خندیدن
 ��?کن و تد نیششون بسته شد

 �😂😂�?ــ:
 تد:دختر تو خیلی باحالی

 هلنا:اوه ا ه من بودم از ترس ستته میتردم
امیلی :میدونی بهار این ا از تازه واردا استقبال میشه و با این وضر فک کنم بد 

 �😂�?جور ازت استقبال کنن
 بدن جوابشونو میدمــ:کاری نمیتونن بتنن ان ام 

 10👧 

 بهـــــــــار  
 تد:ایول 

 کن:

 ........:خوب االن چ ک سی دارید 
 » .......«بااستاد»....«امیلی:اومم من

 هلنا :اوه بالیه منم  مثل تو امیلی
 داریم «ـ...»کن و تد :ولی ما با اقای 
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 ــ منم با شمام دخترا بعد این دیگه ک سی ندارم
 �😠�?شما باهمیدکن و تد :نامردا 

 �😂😂�?ــ ههههه معلومه ک مرد نیستیم چون دختریم
 �😂😂😂😂�?امیلی و هلنا:

 �😞😞�?تد و کن:
 امیلی:پس بلند شید بریم 
 ...بچها و من..:باشــــــه

 »......«بلند شدیمو ما دخترا سمت ک ســــ
 پسراهم سمت ک س خودشون

 بعضی بد نگاهمون میتردنوقتی وارد ک س شدیم بعضی ها با تمسخر 
 �😂�?انا:اوه اینا همون کله پوکان ک با پت و مت هستن

 منم تحمل نتردم و بلند،شدمو  فتم
ــــــ فع  ک تو کله پوکی خودت حر  میزنی و ب حر  خودت میخندی هه 

 دیوونه
 �😡😡😠😠😠😠�?انا:

سه همین اونم حرفی نزد امیلی و شد وا ستاد وارد  ست جواب بده ا هلنا  تا خوا
 :ههه خوب جوابشو دادی

بچه ها ریز ریز میخندیدن اناهم جزو اکیپ همون پســره دنیله بایدم مث اون 
 پروو باشه

 ....یک سابت و نیم بعد.......
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 ��?استاد:خج بچه ها ک س تمومه
 خسته نباشید:۰۰۰۰

شد بهم  سیتا رد می ستاش و ج شدیم بریم بیرون ک انا همینوور ک با دو بلند 
 و  فت: ت فیشو سرت در میارم تعنه زد 

 و رفت ماهم بهشون خندیدیم و رفتیم بیرون کالج
من دیگه ک سی نداشتم چون روز اولم بود واسه همین ازبعد ک س باهاشون 
خداحافظی کردمو رفتم خونه و اینقدر خســته بودم ب خاطر ک ســا و کل ک  

بی خت و  تادم رو ت ف باســـامو بوض کردم ا ل تا  خاطر همین  هوش ب 
 �😴😴😴😴😴�?شدم

   11👧 
 بهـــــار 
 «�😆�?»زیــــــــــــنگ زیــــــنگ 

شدت پرشم از رو  سس  وشیم از خواب پریدم و ب خاطر   س س صدای نح با 
تخت پرت شدم پایین تخت رو زمین واااای دماغــــــــــــم مامان ای کمرم 

ـرد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بی بهاراخخخخ سرم  واییی  بابا مامان ک ایین ببین بچتون م
بچمون »شـــدین ...یدونه پس  ردنی زدم ب خودم تا لوس بازی رو تموم کنم

ــواک زدم و « ��?خود در  یری داره ــویی مس ــتش ــدم رفتم دس از جام بلند ش
صورتمو شستم . اومدم بیرون صبحانه خوردم و یونیفرمم رو پوشیدم و موهامو 

پاپیو باشــق  مل ک   پاپیون خوشــ با ی  نگ درســـت کردم  مدل قشــ نم ی 
 «بتس میدم»�😍😍�?
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ــتم کنار خیابون  ــابت پیاده راهه داش از خونه زدم بیرون ..تغریبا تا کالج ربر س
داشتم پخخ زمین �😱😱�?راه میرفتم ک ی ماشین با سربت از کنارم رد شد

 میشدممم کــــــــــــ 
ــتمو ب تنه درخت  رفتم تا نیافتم بعد از اینته « �😬😬😬�?فوش ندین»دس

اومدم ی فوش پدر مادر دار ب راننده دادم و بازم پیـــــــــخ،ب از شک در 
ســوی کالج باال خره رســیدم رفتم داخل حیاط کالج ی دور نگاه کردم بچه ها 
ــت تد و کن  ــتیم دیدم اروم اروم رفتم نزدیک و پش ــس رو همون ا ک دیروز نش
ــتم روی  ــتوت دس ــونه س ــون نبود هلنا و امیلی منو دیدن منم ب نش ــش حواس

یدن ک ل* نا هم فهم فک کنم او وانی زدم  ند شــی ب*ا*م  زاشــتم و ی لبخ
 رفتم کنار سرشون از پشت و اروم  فتم «�😈�?»لبخندشون شیوانی شد 

 «با صدای ترسناک»ــ وقتخ رسیده روز مر  شماس یوهاهاهاهاها
ست داد و هوار کنه  شید کن تا خوا شدن تد مثل دخترا جیز ک شون بلند  دو تا

 «?بیچاره�😆😆�»?با پشت افتاد زمین پاش لیز خوردو
 کن:ایییییی اوییییییی اخخخخخ داغون شدم 

 ــ بسه لوس بازی اه اه مث  پسرید 
کن و تد ب من نگاه کردن ی نگاه ب خودشون ی نگاه ب هلنا و امیلی ی نگاه 

 ب من بعـــــــــدش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و  ک

�😡😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠�?تد:بـــــــــــــــــــــــــــــــهار

😠😠😠😠 
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 دبا کن دستمون بت نرسه
و خیز برداشتن سمتم منم ک اوضاع رو خوری دیدم فلنگو بستم من بدو اونا  

یدیم انگار مســـابقه اس، بچه های توی حیاط کالج طوری  بدو چنان میدو
حدود پنج «��?البته کم از دیوانه ندارن»بهمون نگاه میتردن انگار دیوانه دیدن

یدیم ک یهو زنگ خورد کن و تد،خســته دقیقه دور حیاط  کال و دور زدیم دو
 شده بودن

 �😂�?امیلی :پسرا بیخیال فک نتنم بتونید بهار رو بگیرید
 هلنا :زنگ هم خورد بریم  ک س 

 �😒😒😒😒😒�?پسرا:
 �😆😆😆😆�?ــ 

 �😁😑😑😑�?هلنا و امیلی:
 و ب سمت ک س،رفتیم .رفتیم داخل تا نشستیم استاد،وارد شد 

 ��?اوففخ خدارو شتر زود رسیدیم
 استاد از اول ک س تا دقیقه اخر ی نفس،درس داد 

ــونو  ــوال اس ینی من ب جاش،دهنم کخ کرد ی بارم کن و برد پا تخته ک ی س
ـل�😕�?جواب بده ک بلد نبود استادم ازش نمره کم کرد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بهار »تنب

حت نتن پســرا ک  تنب  نارا ید »جونم خودتو  ع رت ب دل نگیر پســرا م
باال خره ک س تموم شــدو اســتاد رفت بیرون «پففخ«�😅😅😆😆😆😬�?

گه  ک س دی تا  یرون س  ب یم  ت مون رف ل ی کردن وســـا مر  ج عد  ب هم  ما 
 داشتیــم......دو سابت و نیم بعد......

 مونده اونم تموم شـــــــــــهتد:اخیــــــــــــــــــخ فقط ی ک س 



wWw.Roman4u.iR  28 

 

 �😍😍😃😃😃😃😃�?کن:میریم خونه و الال
 �😃😃😃😃�?تد :اربههههههه

تون  ل ب ن ت مخ  تو  خاک  عا  ق یم :وا ت ف مان   مز ه لی  ی م نا و ا ل ه من و 
 �😒😒😒😒�?کنم

 خو خسته ایم �😸😸😜😜�?کن و تد:
 ــــــــــروکردم ب هلنا و امیلی :ن اینته همه ی،ســواالی اســتاد رو جواب

 �😶�?دادن
 بریم بوفهه�😆😆😆�?کت و تد: 

 «? *ن*ا*ه دارن؛ایشخبهار اینقدر کرم نریز»خخخ بحثو پیچوندن 
 امیلی :اوممم بریم منم  شنمه
 هلنا :بریم بهار تو چی میای؟

 ــ اوهوم 
 تدو کن:پس پیخ،ب،سوی،بوفه

شت کردنو باال پایین کردن ماهم خندیدیمو راه افتادیم  شونو م ستا هم زمانم د
 سمت بوفه 

 درو ک باز کردیـــــــــــــــــــــم........

  12👧 
 بهــــار 
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یل رو دیدم اوفففخ   یپ اون پســره دن باز اک خل ک  باز کردیم رفتیم دا در رو 
ــرب المثل ک میگه مار از پونه بدش، در  ــد،همون ض ــه .ش ــبز میش خونخ س

 «��?حاال خونه نیست بوفه اس،شما ب بزر یتون ببخشید»
با ی پوزخندو نگاه شــیوانی براندازم میترد تع ج کردم بیخیالخ شــدم و با 
بچه ها رفتیم سر ی میز پنج نفره نشستیم ب بچه ها  فتم ک دنیل چوور نگاه 

 میترد بچه ها مظورب شدن
 داره  تد:اوه بهار فک کنم نقشه ای تو سرش

 امیلی :باید مواظج خودت باشی
 ــ  کافیهههه بچه ها زیادی بزر خ کردی اخه برای چی باید کاریم داشته باشه 
سو بی  هلنا:اوه بهار تو کل ک ت و با اکیپ اونا فراموش،کردی اونا کار هیچ ک

 جواب نمیزارن
 ــ اوممم نمیدونم فک نتنم اونا کاری بام داشته باشن 

 خوشخیالیکن:هه چ 
 ــ خوووب بیخیال  چی میخورین

 تد و کن :کیک و قهوه و استیک با شیرینی پرتقالی و ....
 همه اشو میخواین بخورینننننن�😳😳😳😯😮😧😦�?ــ 

 �😂😂�?هلنا و امیلی :
 �😃😃�?تد و کن :ارهههههه

 ــ  نترکین 
 منم کیک شت تی با قهوه �😂�?هلنا:

 امیلی: منم همین 
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 ��?اکائو باکیک وانیلیــ شیر ک
 تد :من میرم بگیرم 

 ــ چرا اشپزخونه کالج ناهار نمیده
ست  شپزخونه پیخ اومده تا دو س روز دیگه در سه ا شتل وا کن :هوممم ی م

 میشه
 ـ اوهوم 

فه زدن بیرون از این فترا  یل از بو یپ دن ها رو اورد اک تد خوراکی  ............
 تم....دست کشیدم و شروع کردم ب خوردن کی

خوراکی هامون تموم شــد و رفتیم طر  ک س اخر من جلو بودم دســتگیره رو 
 کشیدم رفتم داخل کـــــــــــــ.......

 13 
 بهــــــار 
رفتم داخل ک یهو ی سول  نده افتاد روی سرم بوی  ندی میداد خیلی انگار  

 زبالـــــــــــــــــــــه اســـــــــ�😱😱�?پر پر
ســول زباله اس صــدای جیز هلنا و امیلی  اومد همه ی بچه های  واییی اینته

سالن از خنده ترکیدن  سول �😓�?توی  شک بودم با کمک کن و تد  هنوز تو 
 رو از روی باال تنه ام برداشتم پففخ چه بوی بدییی

ــتن میخندیدنو  ــونو  رفته بودن بچه ها هنوز داش کن و تد و امیلی و هلنا بینیش
چشمام اشک جمر شد ولی ن اشتم بریزه دنیل اومد جلوم مسخرم میتردن تو 

 و  فت
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ــ این ا کسی حق نداره واسه ی من پروو بازی در بیاره ا ه در بیاره بد تر از اینا  ـ
 سرش میارم هه 

 و ی پوزخند زد ک تا اون امو سوزوند منم دستامو مشت کرده بودم و  فتم 
ستی ولی فک نتن منم م سر بقده ای ه ـــ هه تو ی پ سم تو ـ ث بقیه ازت میتر

 هیچی نیستی جز ی پسر بیریخت بقده ای پروو 
 صورت دو تامون سرخ بود ولی دنیل ب  وجه میگه زکی برو من جات هستم

 ک س کام  ساکت شده بود از شک حرفای من 
ــدم  فتم میرم خونه و  ــتم حرفی بزنه همین ور ک از کنار بچه ها رد میش نزاش

خونه ی نفس فقط دویدم  تو راه ی قوره اشک ریختم دویدم بیرون از ک س تا 
باشــم اره محتم ت فی  ید محتم  با پاکخ کردم  نداره و  عدش  فتم ارزش  ب

درو باز کردم رفتم تو خونه رفتم حمام و بعد نیم ســـابت اومدم بیرون میتنم
شیدم و خودمو روی  سای خونگی پو شویی و لبا س شتم توی لبا سامو  زا لبا

 م بخوابم بلتم ذهن مشووشم اروم بشه تخت انداختم تا یت
 .......و ب خواب رفتم.....

 14👧 
 بهــــار  
هه   ه ه ه یه ا چ ین  کی »هوووووووم ا یی از  ها ن ت نه  خو توی  تو  هاری  ب

ــر «�😁�?؛میپرسی ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اه چشمامو باز کردم دیدم دیدم خـ
 �😲😲😲😲😲😲�?مگــــــــــــســه
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کشیدم و از روی تخت پریدم پایین و بدو بدو ی،جیـــــــــــز پدر مادر دار 
ــت اتاقو نگاه کردم فهمیدم ک از پن ره رفته  ــتم دیدم نیس رفتم تو ی حال بر ش

یدییی بروســلی،هم بود از پریز برق فرار » با اون جیغی ک تو کشــ واال 
 اخیـــــــــــــــخ !!«�😐😐�?میترد

مینه میگم جونوره واسه ه»نفسسسس من از حشره متنفرمممممم حتی پروانه
نه متنفره کارای «�😐😐�?دیه واال از پروا رفتم توی روشــویی بعد،از ان ام 

ــیر  ــری خوردم بعدم ش ــپزخونه ی غ ای حاض الزم اومدم بیرون رفتم توی اش
کاکائو داغ درست کردم با خودم بردم جلوی تی وی و ی فیلم  زاشتم نگاه کنم 

شغول کنم ک فترم  ستم انقدر خودمو م سمت امروز ظهر نره و اون میخوا ب 
؛بلونا جون �😕�?اخه دلت میاد،پســر ب اون خوشــملی»دنیل نفرت انگیز

تم بعد فیلم رف«؛افرینحر  نزنی نمیگن اللی؛بوشــه خیلی ممنون الل میشــم
 خوابیدم .......ـ

 ❤❤❤فردا روز تازه ای

  15👧 
 بهـــــار 
 ـــزینگـــــــــــــــــــــــ رینگــــــــــــــــ 

سابت ستم زدم رو  شد محتم باد صداش بلند  خوی و »اهههههههه باز این 
ــده ــیخ ب جای خودش بیدار ش ــمامو باز «�😐😐😐😐�?حش ب زور چش

کردم با ی بالمه غرغر رفتم روشویی صورتمو شستم اومدم بیرون صبحونه ام 
رو خوردم و یونیفرمم و پوشــیدم ولی هنوز خوابم نپریده بود داشــتم موهام و 



 33 یصورت ونیپاپ

ــد،پایین ی تیته از موهامم ب م ــتم ول ش ــتم ک از بس،خوابم میومد دس یبس
 دستم وصل بود ک با این کارم محتم کشیده شد جیغم بلند شد 

ــد»خواب از کلم پرید پففففخ  موهامو «�😒😒�?؛�😛😛😛�?خوبات ش
 با پاپیون بستم و کفشامو پام کردم کتابامو برداشتم و پیخ ب سوی کالج ...

شــدم همه با دیدنم میخندیدن و پچ پچ میتردن برام ســخت بود  وارد کالج ک
ولی خودمو بی تفاوت نشون دادم و رفتم سر ک س بچه ها سر صندلی هاشون 
 نشسته بودن تا نشستم شروع کردن ب سوال کردن ک منم کوتاه جوابشونو دادم 

 ــ حالم خوبه   
 اکیپ دنیل داخل ک س شدن 

 نفر  رفته شه ــولی قراره بد جور حال ی 
اکیپشون نشستن سر جاشون همشون با تمسخر نگام میتردن و پچ پچ میتردن 

 دنیل هم پوزخند میزد
 منم ی پوزخند بخ زدم ک ابروهاشو باال انداخت منم صورتمو بر ردوندم....

  16👧 
 بهـــــار 
  

 ......یک سابت و نیم بعد......
خ هم بلند شدن صورتخ سرخ سربلند،شدیم از ک س بریم بیرون اکیپ دنیل 

هه  ه ه یرون  ب یزد  م هم دود  میشـــدا ه از  وشـــاش  حال  با  بود چ 
تا �😱�?چیتارش،کردی» تا ب چند  پای تخته  یل رو برد  تاد دن ؛امروز اســ
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ســوال جواب بده مثل دفعات قبل ا ر اشــتباهی میترد کســی چیزی نمیگفت 
هاتشــو میگرفت با مام اشــت هه منم ت نه  یدن ولی من  م اخرشــم ازش میترســ

اســتاد،ازش نمره کم کرد و ی بالمه نصــیحتخ کردو....واســـه همین االن 
ــر من  ــول رو روی س ــه س ــم بازه از این پیروزی تا اون باش ــبانیه منم نیش بص

 از کنارم ک رد میشد،اروم جوری ک خودم بشنوم  فت�😂�?نندازه
شدی به جای  شمت ولی خودت بابث  شم و ببخ ستم بیخیالت  دنیل:میخوا
بیخیالی تصــمیم بگیرم ادمت کنم کاری باهات میتنم از کالج فراری بشــی 

 مراقج باش
شد ک با کمک امیلی   صدادار زد و با تنه ی محتمی از کنارم رد  و ی پوزخند 

 تونستم خودمو نگه دارم ک نی افتم 
 رفتیم زیر همون درخت همیشگی نشستیم

 تد:بهار چی دم  وشت بهت  فت؟
 بقیه هم با کن تاوی زل زدن بهم 

ــــ هیچی همون چرت و پرتای،همیشـگی اخه دنیل کی حر  زد اخه همخ 
 چرت میگه 

 هلنا :اوه تو خیلی باجربتی بهار
 کن :من ا ه یتی اون کارو باهام بتنه کالج نمیام 

 ��?امیلی :ولی امروز خوب حالشو  رفتیاااااااا
ری کنه ت فی میتنم...........اره ـــ پس چی . فک کردین ازش،میترسم هه کا

 من ازش ن م ی ت ر س م .......
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 چند روز بعد....
این روزا اکیپ دنیل رو کم میبینم یعنی توی درســامون غرق شــدیمه و من ی 

 میام میرمو کالج دوچرخه با دیگه ❤❤❤دوچرخه خوشــمل خریدمه
 اینم میشررررردن رد کاارم از مرموز نگاه ی با دیدمشررررره ک هم وقت هر

 توی سلخ با بچه ها داریم ناهار میخوریم 
 هلنا :اوممممممم من تموم کردم 

 امیلی:منم همینوور دیگه جا ندارم 
 ـ منم ک خیلی وقته تموم کردمه 

ب تد و کن نگاه کردم دیدم ظر  غ اشون خالیه و خیلی مظلوم دارن ب ظر  
شرک »غ ای های ما نگاه میتنن سه تامون«�😍�?مثل  ربه  پوکیدیم  یهو هر 

 وقتی خنده هامون تموم شد
 کن :برای چی میخندین

فای  نده ظر ندم  رفتو میون خ باز خ گاهمون میتردن ک من  بامزه ن ی جور 
 غ ارو بهشون دادم و  فتم

 ـ مادیگه نمیخوریم شما بخوربد 
ــونو بامزه تتون دادن و ب  ــرش ــده بودن س اوناهم ک متوجه دلیل خندمون نش

 خوردن ادامه دادن .....
تد و کن هم تموم کردن و ب ســوی ک س ســوم رفتیم اوففخ این ک س هم  
دنیل توشه واقعا حوصله تیته هاشونو ندارم رفتم جلو دستگیره رو  رفتم فشار 
ــتگیره اس و منم دارم  دادم تا درو باز کنم ک حس کردم ی چیز لیز ماند ب دس
لــــهــــخ مــــیــــتــــنــــم نــــگــــام ک بــــهــــخ 



wWw.Roman4u.iR  36 

 

ــــــــــــــــز جیـــــــــــــــز  خوووردددددددددددد.........جیـــ
 جیـــــــــــز

 روی دستگیره .........

  17👧 
 بهـــار  

شت تو ژله هاش  شتال ندا ـــود حاال ا ه همین بود ا ــــ ــــ ــــ وایییییی ژله بـ
ـرم بووووود،اییییی چندشم شد،دستمو برداشتمو هی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

یدادم اوققق همه میخندیدن صــبر کن ببین با تتونخ،م یل نگاه کردم  م ب دن
چشماییی ک از شیونت برق می زدو نیشخند نگاهم میترد بصبانی شدم بچه 

 ها خواستن حر  بزنن ک بلند، فتم
 ــ هرهرهر ببندید نیشاتونو بزر  شد

شدت خنده ها بیشتر شد منم رفتم دستامو بشورم بدو بدو رفتم توی روشویی 
م ل کلنتس پاک کردم اص  نمیخواستو دستامو ده بار با مایه شستمو با دستما

بهخ فتر کتم و رنه حالت تهوع میگیرم رفتم ی تقه ب در زدم ربر ســـابت 
 شده ک استاد اومده با بفرمابیدش درو باز میتنم و  داخل میشم

 ....استاد:اوه بهار به نظرت دیر نیومدی 
 ــ استاد من متا...حرفمو قور کرد
ه ها نه  ی دستتو ببر باال ی پاتم باال سریر بچ....استاد:هیچ دلیلیی قانعم نمیت

خندیدن دنیل ابررهاشــو باال انداخت  ک ی چشــم غره بهخ رفتم کن و تد در 
ستادم خندش  رفته بود منم رفتم کنار دیوا ر تقریبا ده دقیقه  مرز پوکیدن بودن ا
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ستم ولی ی  ش سادم خودمم خندم  رفتم بود بعد ده دقیقه ن ست ی پا وای ی د
جــــــــان حداقل دنیل ن دنــــــی راحت باش »خفن ب دنی کردم نگاه 

یا شــوهر کرد؛ ینی ت فی میتنم اونم «�😬�? لم ؛بیخی بلونی ؛حیخ ح
پوزخند زد نشستم اون روزم ساده  زشت البته ا ه اینته هر بار بچه ها میدیدنم 

لخ تو سمیخندیدن و  رنه بد نبود االن ک یادش می افتم چندشم میشه ناهارو 
میخوردم دنیل و بچه ها اکیپشــون داشــتن رد میشـــدن ظر  غ ا دســتم از 
کنارشون داشتیم رد میشدیم شارلوت بهم تنه زد التی جوری نقخ بازی کردم 
صورت دنی  اوپس ب  سر و  شدتخ زیاد بود و ظر  و پرت کردم تو  ک مث  

 لبو  فت برو جات هستم تام داد زد
 دستو پا و چلفتیتام :هعییی دختره مگه کوری 

 ــ من دستو پا چلفتی نیستم پاهای شارلوت جونتون زیادی دزاه
 دنیل:دارم برات

 شارلوت از سرش دود میزد بیرون
شدیم و ترکیدیم ک س  سلخ خارج  شدم و با بچه ها از  هه و با ی پوزخند رد 
اخرم   شت و من رفنم خونه لباسامو بوض کردم نشستم درسا مو دورخ کنم 

 ا ورزش،داریم اوففخ خداکنه ب خیر بگ ره پس فرد
قه بزنم  قه  ته دلم میخواد  یادم میوف یادم  حال شـــد  با فه دنی  یا ولی ق

 .....ــ.ـــ........�😂�?

 18👧 
 بهـــــــار 
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ـخ درسام تموم بلند،شدم دستامو کشیدمو پاهامم کشیدم تا از   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اخی
ست تتون دادم هوووم االن چ کاری  سرمو ب چپ و را شتی در بیان بعدم  خ

 میچسبه 

شملمممم�🙇💡� آ بیا کوچه �😍😍�?اهاااا فهمیدم اهنگ و دوچرخه خو
ست اکوچه تنگ »تنگست بله بروس قشنگست بله و شروع کردم ب قر دادن 

با قر رفتم توی اتاق خووووب چی «!?بله بروس قشــنگ اســـت بله!ترجمه
شتم  شیک بردا ست لباس  شم ی،د شیدمم موهامم باز «بتس میدم »بپو پو

  اشتم و هنزفری هارو توی  وشم   اشتم دوچرخه ام رو برداشتمو د برو ک 
ـــ پلی کردم « روهaDM gewMie eaD» رو از«gwoD eM garD»رفتیم اهنگـ

 بهتون پیشنهاد میتنم اهنگ هاشونو  وش بدید »ین اهنگمباشق ا
شید شی می شتنر اتی تند تند رکاب میزدم روی پیاده روی «�😍�?حتما ی دایر

ــرم باال  پارک نزدیک خونم واقعا بالیهههههه هووووم هوای این ا معرکه اس س
بود داشـتم نفس میتشـیدم ک تا سـرمو پایین  رفتم محتم زدم ب ی ماشـین 

پرشو ترکوندم مدل باال هم هست بدبخت شدم مممماااااااممممانننننن واییی س
ــــــــــرن  ــــــــــب ــــــــــی ــــــــــو م ــــــــــرت ــــــــــت دخ

ندان تاده بودم �😓😥😪😪😪😪😰😰😰😰😨😨😨😨😱😱😱😢�?ز اف
 رو زمین تا بلند شم راننده اومد بیرون 

دنیل :هی دختره مگه کووووری داشتم زیرت میتردم د اخه روانی مگه پیاده رو 
 اهنگ  وش میدی اونم سر ب هوا نداریم وسط خیابون



 39 یصورت ونیپاپ

ناززززززییییی یت هم »هوووم چ صـــدای  خاک در این موقع خاک ینی  هار  ب
یداری  بازی بر نم ـــت از هیز  یا رو شــوهر دادیم �😒�?دس ؛ فتم ک ح

سرمو میارم باال ک ک ک «�😒�?؛�😊�?رفت شناس  صداش ا ولی ب یج 
ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از نیست اص  هم صداش ن�😨�?این ک دنیل

ــخ ــش ــت میگی»داغونهههه داغوون ایش ــت  اره تو ک راس ــه راس ؛من همیش

 میگه حای نازه میگفت داشرررررررت پرسررررررتی افتاب ؛کال☺�😌�?میگم
 «؛ایششخ��?مشاگ خل داغونه

 دنیل :ت...ت...تووو 
 �😬�?مسخرش کردم »ــ اره م...م...مننننن

 روبروش وایسادم 
ــینمو زدی داغون کر ــم دنیل:خیلی پرویییی ماش دیییی زبون هم در میاری واس

?😠😠😠😠😡😡😡😡 
 ــ اومم کی  فته من نزدم ب ماشینت

 انتار میتنی �😳�?دنیل:
 ــ خو دیگه بای 

 دنیل:صبر کن ببینم دارم برات منو خر فرض کردی 
شتمو د برو ک رفتیم   خو چیه پول»اوه اوه داره میاد بدو بدو دوچرخه ام رو بردا

از خیر «واال��?م خودمم بفروشم نمیتونم پولشو بدمخسارت ماشینشو نداشت
ک  ماجرارو »اهنگ   شتم رفتم خونه لباسامو بوض کردم  شنمهههههههههه

ســریر زنگ زندم از رســتوران ســر کوچه پیتزا بیارن پبتزاش « ��?یادم رفت
غ امو خوردمو یتم فیلم دیدم  حتما فتر میتنید رفتم رو تخت ولو بالیــــــه
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ستم بعدشدم نخیر ش صورتمو  سواک زدمو   �😌😌�?م من بچه خوبیم اول م
صر نفترم خدا کنه فردا ب خیر بگ ره از اون  سعی کردم ب امروز ب رفتم الال 
ــزه  ــری ــخ ب ــــپ ــل ش ــــو ــــت ی س ــیس ــد ن ــی ــع ــخ ب ــی ــاوم  

 .........�😴😴😴😴😥😥😪😱😰😣😓😓😓😐😐😐�?روم

 19👧 
 �💥�?تــــــــــــــقـ ـ تقــــــــــــ

نهوایییی  بارو هه  یه اهه ند »این چ ـــدا رو داره بل بارون این ص تل  خه اســ ا
 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق «شوووووووو

از بس صـداش بلند بود از روی تخت افتادم پایین ایییی کمرم چهار فنرم ایییی 
س بت و ااوییی تق تق تق ای مر  و تق ای ...همینحورک از اتاق میرفتم بیرون 

ـــــــــت  ـــــــــــاب ـــــــــردم س ـــــــــاه ک ـــــــــگ ن
�😡😡😠😠😠😠😫😫😫😫😫😫😩😩😩�?ســــــــــــــــــــــه

ضم درو باز �� سه در خونه مردو مومیزنه بی توجه ب وب سابت  اخه چ خری 
ــــــــد  کــــــــردم ک یــــــــتــــــــی پــــــــری

اس»�😱😱😨😨😨😨😪😪😰😰😰😰😨😨😨😨😱😱😱�?ب*غ*لم
له . تادم رو زمین.«تغفرال ید ک اف تاپ پر با شــ قدر  گاه کردم بهخ  اون بهخ ن

شلوارک  خرسی ک مثل لباس خواب بود  شه اخه ی تاپ و  نمیخورد ک دزد با
ــد،جیز دختره در اومد ب زور از خودم جداش  ــته ش ــه یهو در محتم بس تنش
ماش ســرخ بودو  ماااان چشــ ما هه  نازههههههههههه کردم ...اخییییییییی چ 

صداش خیس،هق هق میترد ی کلماتی رو می  فت ک از بس  ریه  کرده بود 
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سبید بهم  شونمخ رو مبل ک چ ستم ب شدم خوا شدار بودو نمیفهمیدم بلند  خ
با خودم بردمخ اشــپزخونه ی لیوان اب بهخ دادم و «��?چســج هزار قلو»

خو چیه بهخ نمیخوره ادم بدی باشه االنم ب کمک نیاز داره »صورتشو شستم 
شوندمخ،رو« شد،ن شک کردم حالخ،بهتر  شو خ صورت صندلیبعد اینته   ی 

 کنار اپن و 
 ــ س م بزیزم چی شده این چ حالیه من شما رو میشناسم!؟

شدم ول ولی تنهایی میترسمممممم �😢😢�...: شید،مزاحم  س م بج ببخ
حاال ک فتر میتنم یادم میاد دو ســه «من واحد روبروییتونم کندال می یســان 

 بار دیدمخ
 ــ اوه خوشبختم کندال چی شده ترست برای چیه

کندال:همون ور ک اشــتاش میریخت تعریخ کرد ک چند روزه درو پن ره 
های خونخ بی بلت باز و بســته میشــن وقتی از خونه بیرون میره و برمیگرده 
وسایل خونه جا ب جا شده و ـــ.با اینته تنها زند ی میتنه و زمان بیرون رفتن 

مادرش دو ســـال پیخ فوت پدر  نه و  فل میت ها رو ق ها و پن ره  نه و  در  کرد
تنهاسـ...هر دفعه هم ی دونه  ل رز سیاه خشتیده ی جای خونه پیدا میتنم تا 
ستن میومد و وقتی  شت صدای  االن داخل نیومده ولی امروز از پزیرایی و اتاقا 
گد  یه ل با  ر گاه کنم ببینم چ خبره یتی جلوی دهنم رو  رفت ک من  رفتم ن

ند  مدم پیخ تو چ بد پرت کردم طرفخ فرار کردم او ید  مت ببخشــ باری دید
 �😢😢😢😭😭�?خواب شدی ولی میترسم
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ـــ بزیزم موردی نداره باال خره میفهمی کیه امروزم پیخ من بمون من بهارم و  ـ
 برای تحصیل از ایران اومدمه

کندال هم ک  ریه اش بند اومده بود ب*غ*لم کرد شج هم پیخ هم خوابیدیم 
 «?گار تریلی،جا ب جا کردهحاال ان»منم ک انقدر خسته بودم بیهوش شدم

 .....صبح....
ــس واییی �😱�?حس میتنم زمین داره تتون میخوره ــس جیییز نتنه زلزله اس

ستم  ش سیخ ن شه مانان من نمیخوام بمیرم جیییییییییز یهو یخ زدم  شایدم داب
ـه این ا ک اتاق  ــ ــ ــ ـ ـ ـ چشمامو باز و بسته کردمو ب اطرا  نگاه کردم بـ

ــالمه  ــرمو باال  رفتم ک ی دختر خودم همه جا س پ دابخ زلزله با تع ج س
 اها «�😐�?کنداله»دیدم این کیییییییه  پارچ اب یخ دستشه اومممم

 کندال :خل بازیات تمام شد،
 ــ هوووم نه یعنی اره 

 کندال :تو خودت بیدار میشی،یا کسی بیدارت میتنه
 با زنگ سابت «با خمیازه»ـ منم مثل تو کسی رو ندارم  

 یی سابت خودشو کشت منم خودمو کشتم تا بیدار شدی وایی
 ــ مگه سابت چنده اروم اروم ب سابت نگاه مردم 

 ـ دروغ سابت هفتـــــــــــــــــــــــــه زود بلند شدم رفتم دسشویی
 صبحونه امادس،لباسات رو تخته بپوش،�😂�?کندال :
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شید،من باید برم خونه خودته تا هر وق ستی بمون ــــ کندال جونم ببخ ت خوا
برای صبحونه هم ممنون در حال ک لقمه رو بزور تو ی دهنم میچپوندم کفشام 

 روهم میپوشم 
 کندال :ممنون  لم ناهار اماده میتنم 

 ✋ــ ممنون بــــــــــــای

 �🏃�?دو چرخه رو برداشتم و پیخ،ب،سوی کالج

  20👧 
 بهــــار

ســـاکته ســـالن خالیه  واییییی دیر شـــددددددد وارد ســـالن شـــدم ب یبه چ
رفتم ی تقه ب در ک س زدم کسی جواب نداد بیشترتع ج کردم �😟�?خالیه

صدا رو دنبال کردم ک �😐�?درو باز کردم ک دیدم ک س،خالیه صدا میومد 
 پر درخت و  ل�😍�?ب حیاط پشتیه کالج رسیدم ی جای خوشمل

گاهم میتردن اووه انگار همه بچه های کالج این ا جمر شدن همه با تمسخر ن
 دنبال کن و امیلی بچه ها چخ چرخوندم ک صدای نفرت انگیزش بلند شد

 دنیل:هه دنبال کیا میگردی اینا 
 و ب ته حیاط اشاره کرد چند تا دختر و پسر  رفته بودنشون 

 ــ این ا چ خبره خل شدینه
 دنیل:اوممم خبر ک زیاده قراره ی نفرو ادم کنیم و نیشخند زد

 مانند کوچیک تو دستخ بود ک ب باال پایین پرتابخ میترد  بعدم ی چیز توپ
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ــ چی میگی باز ک چر....تا خواستم ادامه بدم ی چیز نرم خورد ب سرم نگاه 
کــردم دیــدم دیــدم مــیــوه  ــنــدیــده اســســســســســســســســســـس 

 اییی اوققق روی سرم له شد�😪😪😪😓😓😓😰�?
سرمو بلند میتنم ک میبینم همه توی  شه ک من میتنم  خدانتنه اون فتری نبا
دستاشون میوه  ندیه هست شانس ندارم ک و رنه اسمم شمس و الملوک بودبا 

 دومین پرتاب دنیل اوناهم شروع میتن 
 «?خیلی اروم»ـ اخ ایی 

صورتم برده بودم و مثل جنین تو خودم ستامو جلوی  سته بودم رو زمینو د ش  ن
صدای پای یه نفرو  شده بودم واقعا چندش اور بودن میو ه ها بین اینهمه  جمر 
مخ  ت ت خ نا ـــ نه ش لی  رو ی خ بود  لوم  ع م کفشـــاش ک  یدم از  ن ـــ ش

 �😠😠😠😠😠😡�?دنیل
دنیل:هه بهت  فته بودم باهام در نیوفت اینا تازه اولشــه بدجور حالتو میگیرم 

 اهی کنی پیشی زبون دراز مگه اینمه جلوی همه ازم مع رت خو
 ـ بمرااااا

 دنیل :اکی پس منتظر بدتر از اینا باش 
ستم فرار کنم بدو بدو رفتم توی  شدو تون شدت کم  سریر رفت بعد ده دقیقه  و

 روشویی واییی حالت تهوع دارم میگیرم
 یهو در باز شد و بچه ها پریدن تو دخترا  ریه میتردن 

 امیلی:بهار واقعا متاسفم ک کاری برات نتردیم 
 :ما خودمو ... تد
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 حرفشونو  قور کردم 
 ـ میدونم بچه ها شما بابث دلگرمی منین 

 هلنا اومد جلو تا ب*غ*لم کنه 
 ـ ک ااااااا نتنه میخوای مثل من هیوالی میوه  ندیده شی 

 بچه ها با این حرفن خندیدن و هلنا رفت بقج
 کن :تو این حالتم دست بردار نیستس هااا 

 م تخس ابرو باال انداخت 
 ـ نچ .من میرم خونه لباس بوض،میتنم میام بابای 

 ...:بای
یدیدم میخندیدو بینشــو  ســریر رفتم بیرونو دوچرخه امو برداشــتم هرکی م

 میگرقت
شالله شدم خدا زلیلت کنه دنیل جز جیگر بزنی ان  مامان بزر »مزحته مزدمم 

 «�😂�?شدن
 شد رفتم خونه فک کنم کندال خونه باشه زنگ رو زدم ک در باز

 کندال :اوه بهار چ اتفاقی واست افتاده
 ـ س م

،در حالیته میرفتم داخل و طر  حمام ب طور خ صــه ماجرارو براش  فتم 
 ترکیده بود از خنده

 کندال:وای چ با حال از کالج ک اومدی باید واسم کامل تعریخ کنی
 �😂�?ـ بزار ببینم  سالم میام  بوشه

 دته تو هم اینحا راحت باش خونه ی خو
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 کندال:اوه ممنون  من تعارفی نیستم 
 �😂😂�?ـ معلومه 

 �😝�?کندال:
 و در حمامو بستم خودمو  ربه شور کردم 

پیشی  اخه ک ام ب«پیشی کو چو لو »با  فتن  ربه شور یاد حر  دنیل افتادم 
اط ع  محض»میخوره پسره خر حالتو میگیرم سریر ی  دست یونیفرم پوشیدم 

نه؛جونوردو دســـت یونیفرم  یده از بس،شـــیوو فارم  زاشـــتم «خر کثی
سمت کالج  اوففخ  شویی و از کندال خداحافظی کردم دوباره ب  س توی،لبا

 خدااا امروز و دیگه بقیخ و بخیر بگ رون 
سرم اورده بودن  سه میرفت  از بس ب   سیدم کالج هر کی میدیدم از خنده ری ر

 �🚶�?س.ـ..دیگه برام بادی شده بود بی تفاوت رفتم ب سمت ک 

  21👧 
 بهـــار

بار خواســتم از  این چند روزم تغریباااا ب خیر   شـــت البته ا ه اینا ک ی 
تو ظر  غ ام پشـــه «اوققق»ابخوری اب بخورم ب جای اب اب  ل خوردم

و ی،بارم زدن ب پام با  نزدیک بود بخورمخ«ایییی چندشا��?»  اشته بودن 
قیه رو نمیگم چون خیلی طول میتشر کله رفتم تو اب  ل و فاض ب و ......ب

ــه ــدم یا من پیخ ��?و احتمال میدم حالتون بد ش باکندال هم خیلی خوب ش
 اونم یا اون پیخ من دیگه ب اون مزاحمتا اهمیت نمیده و بیشتر پیخ،منه
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اکیپ دنیل خیلی کرم میریزن و میخوان کاری کنن کم بیارم ولی کور خوندن 
 من کم نمیارم 

ــندلی تام رو منم تو ی  ــه روز پیخ ص ــونو کم میتنم س ــای درس رو ش ک س
میخاشو شل کردم اونم تا نشست افتادصندلی شتست،چند نفر مسخره کردیم 

ــمای دنیل و تام معلوم بود فهمیدن کار منه ــده و ...ولی از چش ولی ک چاق ش
 فقط ب هم نگاه کردنو نیشحند زدن

ــفر ــت تازه ناهارمون رو امروزم ورزش داریم باالخره دبیر ورزش از س ش بر ش
چند �😨�?میرم توی رختتن  اوپس قفسه ام کنار قفسه دنیله�😋�?خوردیم 

روز پیخ،هم شــنیدم مادر دنیل مســلمونه پدرش امریتایی ولی خودشــم 
سلمونه سخ پیخ منه اه م شت می افتاد ولی اینا رو بیخیال این چرا قف فتم دا

شه درش  موهامو با پاپیون نازم ک تازه خریده بودم سه اینته  م ن سته بودم  وا ب
ــامو  ــامو بوض کنم برش میدارم رفتم لباس ــندلی لباس ــتم روی ص اوردم  زاش
شت منو دید ی  ست بر  شو می ب س شت در قف شتم دنیل دا بوض کردم  بر 

وانی زد  ند،شــی پک زدش،هســـت »پوزخ گه چ فتری تو مخ ک خدااا دی ای 
موهامو باال «بتس میدم»ه لباسامون باحال بود  و همچنین ساد �😪�?«اههه

شون  ستم االن ک نبافته بودم بلندی ساده ب شتی  سرم با ی کخ موی پاپیونیه م
سالن ورزش  سمت  سیدن بدو بدو ب  معلوم بود و تا باالی ب.ا.س.ن.م. میر
رفتم درو باز کردم بیشتر بچه ها توپ بستتبال دستشو ن بود صدای دبیر اومد 

 ک .....

  22👧 
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 بهــــار  
های ک س،از ی پســره اال  چه  تادم ک ب مه کودکی اف نا یاد اون بر قا  ن دقی

سره پرت  شون بود رو ب پ ش سالن ورز شون نمیومد هر چی توپ توی  ش خو
یارن  »کردن یارن   نم باشــن ک این ب  رو ســرم ب خل  قدر  فک نتنم این
 �😐😑�?میارن

 ادمنت:خوب برای اول  سر روه ها رو انتخاب میتنم 
 دنیل واتسون 

 وید هاناس دی
با  خاب کرد  ها رو انت چه  ید من و ب یل رفتن توی  روهخ و دیو طرقدارای دن

 باقیمونده ها رو 
دامنت:خووببج همونوور ک میدونید  باید از هر  روه ی نفر اســتعدادشــو 

 نشون بده پس دیوید اول  روه تو ی نفرو انتخاب کن 
ضوح اظوراب بچه ها رو حس  شو نفهمیدم ولی ب و کردم ب دنیل من منظور

ــد اشــــاره کــرد ب  ــوی ــد ب دی ــوزخــن ــا ی پ ــدم ب ــگــاه کــردم ک دی ن
 هان�😑😐😐😐😕�?من

 دیوید:اقای دامنت بهار
سعی کن توپ هارو بگیری من باید برم ولی ده  سالن و  دامنت:اکی بهاربرو ته 

 دقیقه دیگه میام اقای هری واتسون کارم داره دنیل ک سو دست تو میسپارم 
 «?زبون ی مثقالی رو تتون نمیده سر تتون میده»دنیل سر تتون داد

 امیلی:اره دیه دنیل سو ولی دبیراس ایخ
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 دنیل:منتظر چی هستی پیشی
ست  سالن دیدم همه توپ ب د ی نگاه چپ بهخ انداختم  یعنی خفه رفتم ته 

 �😟😟😦😦😦😦😧😧�?جلوم وایسادن  صبر کن ببینم ماجرا چیه

،ک دنیل توپ وبا شدت ب طرفم پرت کرد ـ ماجرا چ....حرفم کامل نشده بود
 ب پاهام خورد المصج بد درد  رفت یهو همه شروع کردن ب زدن واییی

ــتو پاهام میخوردد  ــد هی ب دس ــونو  رفتم ولی مگه میش بزور جلوی چندتاش
اخخ یتی خورد ب پام ســرمو خم کردم پامو ببینم یتی محتم خورد ب ســرم 
سرمو بلند کردم دیدم تام داره با بهت نگام  ستادم  شناک بود ای واییی دردش وح

 میتنه چشمام سیاهی میرفت صدای یتی رو شنیدم ک  فت 
 بهـــــار 

 و صدای کسی نبود،جز....

  23👧 
 بهــار 

ـار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بههههخ چیه خو چرا منحرفید،؛فوشم »امیلی :به
 «��?ندید

 و افتادم روی زمین 
ــمام رو باز کردم هوممم  ــرممممم خیلی درد میتنه ارو اروم چش اههه اخخ س
سر جاش من توپ  شید مخم اومد  سرم تیر ک سفید اخ  سفیده وا چرا  همه جا 
تام ضربه دنیل امیلی بیمـــارستانم نمردمه اخ جووووون در باز شدو ی حوری 
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با کندال «�😒😒�?خیلی منحرفید،پرســتار مونث هســتخ»��?بیمارســتانی
 وارد شدن کندال بدو بدو اومد پیشم 

 �😠😠�?چ خری اینتارو با اات ک�😖😣�?کندال :واییی چی،شدی تووو
 د دهنمو باز کردم ک یتی اهم اهم کر

 اهان همون حوری خانوم 
 پرستار:س م بزیزم حالت خوبه 

 ــ س م ممنون فقط یتم
پریتار :ی ضربه کوچیک بود  زود خوب میشه االنم سرمت تمومه میتونی بری 
ــتان و  ــت پول بیمارس و اون اقایی ک اوردنتون اقای تام اومم فامیلخ یادم نیس

 داروهاتون رو دادن میتونید برید
 خارج شدو از اتاق 

 کتدال:بوضی حتی نموند حالتو بپرسه 
 ــ اوقخ بیخی ارزش نداره حالشونو میگیرم حرص،نخور 

 کتدال:اوه بهار ...بزار کمک کنم لباساتو بپوشی 
 ـ ممنون

 لباسایی ک برام اورده بود رو پوشیدم
 ـ تو از ک ا فهمیدی 

تردم  فک کنم کندال:از کالج زنگ زدن خونه منم داشــتم برات ناهار اماده می
شتم و  ضوع رو فهمیدم و لباس بردا شتم ک مو شی رو بردا نمیدوونن تنهای  و

 سریر اومدم 
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 ☺ــ ممنونم
 ـ خواهخ

 با کندال از بیمارستان خارج شدم 
 کندال :وایی ماشینووو 

یهو �😍�?ب جایی ک اشـــاره میترد نگاه کردم او الال فراری اونم مشــتی
ستیم رانندشو ببینیم ایششخ زورش میومد ماشین با سربت رد شد ماهم نتون

 نگاش کنیم رفت
ــم موند منم ی دونه  ــرم درد میترد کندال پیش ــتیم خونه و چون س اونروز بر ش

 �😴😴�?قرص خوردم و ب اغوش خواب رفتم

  24👧 
 بهــار 
 ـ هوووم خیلی خوشمزه شده کندال  

شه مزاحمم حداقل غ ابرات درست کنم  اخم کردم کندال :ممنونم من ک همی
 و با ابتراض  فتم ــ کندااااال

 اوه بهار تو خیلی مهربونی ��?کندال:

 ��ـ 
 ـ ولی کندال کاش میزاشتی برم از درس بقج میمونم

 ��?کندال با اخم:نخیرم حالت خوب نیست ک ا بری
 �😂😱😱�?ـ اوه واوه کندال خوری  میشود الفراررر الهوار

 خیلی ه*و*س کردمبریم خربدکندال :دیوانهه  بلند شو اماده شو 
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 ��?ــ تو ک  فتی حال من بده
 کندال:إاااا بهاررررررر

 ــ باشه باشه من برم اماده شم 
 کندال :اخ جون منم برم لباس،بپوشم فقط زودددد

 ـ چشوم 
تاق  فت رفتم توی ا نده ام  ر فت منم خ نده ر با خ و لپم و ب*و*س کرد و 

سف شتی پیراهن  شلوار م شم  شتی خووووب چی بپو شتی کیخ م ید ک ه م
صبر کن ببینم  ستم اومم  شتم پاپیون نب ستی موهامم باز  زا سفید برو کفخ 
اون پاپیون خوشگلم چی شد امروز صبح سرم بود اها شاید توی قفسه ام توی 
سالن ورزش کال ه اره فردا ک رفتم نگاه میتنم کارتی ک نر س جون بهم داد 

شرو برمیدارم باید بهخ بزنگم ازش غاف ش ش شدمه اومم ارای خوب از اون ا ل 
 ک صدای دادو هوار کندال میاد پس فقط ی رژ صورتی تیره و فر مژه

 بدو بدو رفتم دم در م تمر 
 کندال :نمیومدی،دیه

 ــ بیخی اومدم حاال ک 
 کندال :اوه بهار خیلی پرویی 

 �😁�?ـ میدونم

 «?سنگ پا»��ـ
 �😍😍😍😍�?سوار ماشین کندال شدیمو پیخ ب سوی خریددددد

 ماشینو پارک کردو پیاده شدیم
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 ــ اوالال چ شیک 
 کندال :ک اشو دیدی لباساش شیک تره بیا

 �😐😐�?و دستمو مثل کخ کشید
همه بوتیک هاشــو  شــتیم دســتامون پر بود ولی لباس اصــلی ک کندال خرید 

 فوقولعاده است من هنوز نخریدم
 کندال :بهار بهار 

 ـ بله
 «��?لباس کوتاه رو همی شیتکی »کندال:این خوبه

 ولی زیادی ل*خ*ته�😍�?ـواییی بالیه 
 کندال:به بهونه نیار با ساپورت مشتی و کت خوب میشه

 ـ راستم میگیا پس بریم بخریم و ی چشمک بهخ زدم 
 رفتیم توی بوتیتـ

 ـ س م ببخشید اقا اون لباس توی ویترین رو میشه لوفا بدینخ
 فیری سایزه و فک نتنم سایز شما بشه ببیبی فروشنده با نیشخند:ولی اون

 ـ شما فقط بیار نظر نده 
 «�😒�?حقخ بود پسره پرووخیلی شیک قهوه ایخ کرد»

پسره نیششو بست و لباسا رو اورد برش داشتم توی اتاق پروو پوشیدم واییییی 
 معرکه اسسسس

 کندال درو باز کرد 
 کندال :اوه خدای من بالیه 

 ـ واقعا
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 �😍😍😍😒😒😒�?کندال :

 ـ هههه پس ببین ساپورت و کت مشتی،سفید داره
 کندال:بوشه

 بهد از تعویض لباسم اومدم بیرون 
 «و ب کت و ساپورت ساده اشاره کرد»کندال :ب نظرت خوبنـ 

 ــ اره هم ساده هم خوشگل 
 لباسارو حساب کردیمو با ی نگاه چپ از بوتیتخ،امدیدم بیرون

 بسه دیه ـ وایی کندال دارم ممیرم 
 کندال:وا خیلی تنبلی 

 �😱😱😱😱�?ـ سابت نههههههههههههههه
 ناهار نخوردمه

 کندال:بععهخخ بریم رستوران ب دبوت من البته ا ه خسته ای میتونی نیای
 �😆😆�?ــ اومم نه نیستم بریم 

و تند تند ب سمت طبقه پایین ک رستوران یود شروع ب حرکت کردم و با این 
 قه زدکارم کندال قه 

 رفتیم داخل رستوران و روی ی میز س نفره نشستیم  ارسون اومد.....

  25👧 
 بهــــــار 

 کندال :بهار چی میخوری
 ــ اوممم نمیدونم
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 کندال رو ب  ارسون کرد
 کندال:همون همیشگی ولی اینبار دوتا

  ارسون سرشو تتون داد و رفت
 ـ اوه همیشگی،مگه چند،بار اومدیه

 ست پسرم زیاد،اینحامیومدم کندال :من با دو
 ��?ــ دوست پسرتتتتت کندال تو دوست پسر داری؟

 کندال:داشتم و ی لبخند تلخ زد
 ـ منظورت چیه

 کندال:اوه بهار خونه میگم غ ارو اوردن 
 و من تازه متوجه شدم دارن غ ارو روی میز میچینن 

 ـ باشه ولی خونه حتما باید بگی 
 دم خندش مصنوبیهکندال:اکی وخندید کام  حس کر

 ـ.....
 دروباز کردم و رفتیم تو 

ـــــ کندال ســریر لباســامو بوض،میتنم میام تو هم باید برام تعریخ کنی و 
 انگشت اشارمو ب نشونه تحدید جلوش تتون دادم

 باشه منم برم بوض،کنم�😂�?کندال:
ــونه  ــامو با لباس خونگی بوض کردم و موهامو ش بدو بدو رفتم توی اتاقم لباس

م ساده با پاپیون سیاه بستم بازم بدو بدو رفتم توی سالن کندال هنوز نیومده کرد
 بود  اه

 ـ کنــــــــــــــــــــــداللللللللل
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 کندال:اومدم اومدم اینقدر ب له داری
 ـ ر  کن تاویم زده باال 

 کندال:فوضولی یا کن تاوی؟
 ـ کنـــــــــــدااااال

ســالم بود طی ۱۹ســالمه وقتی 2۳کندال:اکی اکی اومم خوب میدونی ک من 
 اتفاقات با مزه ای با دیوید اشنا شدم 

 �😃😃�?ــ اسمخ دیویده
 کندال با اخم:وسط حرفم نپر

 ـ اکی ساری 
کندال :حدود سه سال دوست بودیم تا اینته دبوامون شد سر ی بحس التی و 

ــتم نازمو  ــه ولی اون اونمن قهر کردم انتظار داش ــروع کرد ب  ریه »بتش و ش
 ��?من فرداش دستشو توی دست دختری ب ز خودم دیدم«�😢�?کردن

 ـ اوه مای  اد 
سیلی زدم و  فتم رابوه  صورت دیوید محتم  شون و ب  مندال:منم رفتم جلو
ید  ی ما تمومه دختره دســتشــو جلوی دهنخ  رفتر بودو ی هین بلند زد دیو

 خواست حر  بزنه ک من قبول نتردم میخواست توضیح بده 
 #فلخ#   شته*

 ـ حرفی بین ما نمونده
 دیوید :اما کندال تو باید حرفای منو بشنوی

 الزم نیست همه چی رو دیدمــ 
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ید:ولی اشــتباه فتر میتنی اما ا ر جدایی تنها خواســته توبه باشـــه ولی  دیو
 مومئن باش تقاص دل شتستمو میدی

 ـ چی چی میگی تو اینتارو با من کردی خیلی پستی امیدوارم دیگه نبینمت
 #فلخ#حال*

 ـ اوه باورم نمیشه
شیمونم فک میت ه نم این اتافاقاتی ک برام می افتکندال :بهار من من ی ورایی پ

 �😢😢😭😪�?ب خاطر دیویده 
شخ،و ب  شت روی زانوها شو  زا ستا شت کمرش و اون د شتم پ ستم و  زا د

  ریه هاش ادامه داد سعی کردم دلداریخ بدم
 ــ اوه بزیزم من نمیدونم چی بگم ولی تو باید اجازه میدادی،توضیح بده 

 کندال :اما اما من...
یدونم دیوید هم اشتباه کرد باید دنبالت میومد،و به هر نحوی شده ــ میدونم م

 باهات حر  میزد دوتاتون اشتباه کردین 
 �😢😓😪😭😣😣😣�?ــ 

 و ب*غ*لخ،کردم ...........
 ......��?کندال واقعا تنهاست

  26👧 
 بهــار

صبح بلند شدم یونیفرمم رو پوشیدم موهامو ی مدل با حال بافتم و ی صبحانه 
ست  سیدم اون تنها شونیه کندال رو ب*و* صل خوردم رفتم توی اتاق و پی مف
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شدم و پیخ،ب  سوار دوچرخم  سرحالی  شتم و با  ست کتابامو بردا واقعا تنها
ســوی کالج ســرم بهتر شــده و نمیخوام از خودم ضــعخ نشــون بدم پس با ی 

 لبخند بزر  وارد کالج میشم 
 بازم مثل همیشه هرکی رد میشد یا 

 میخندید
 یا

 پوزخند میزد
 یا

 با تاسخ نگاهم میترد
 یا 

بیچاره بهار خودمم دلم »با خشــم ک  زیاد بودن نگاه ها وارد ک س شـــدم 
 رفتم کنار بچه ها«��?سوخت

 ــ س مم 
 هلناو امیلی:اوه بهار س م 

 تد و کن:س م فتر کردیم بیای
 ــ چرا نیام شما حالتون خوبه 
 خوب شدی این بالیه ماهم خوبیم ممنونامیلی :اوه ب نظر میاد خوب 

 ��?ـ  
 انا :تو باز اومدی واقعا چوور میتونی بازم بیای دیوونه
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تد:هه کی به کی میگه دیوونه تو و دوســتات دیوونه این بقده ای ها ب بهار 
 حسودی می کنین

 انا خواست جواب بده ک 
 �😡😡�?تام :بسه 

 النا:اوه استاد اومد
ــتاد  ــدیم و من توی این فتر رفتم ک تام جلوی انا رو همه ب احترام اس بلند ش

 �😯�? رفت و این خیلی ب یبه
....... 

  27👧 
 بهـــــار

اســتاد....:ک س تمومه اما قبل اینته برید باید بگم جلســـه بعد ک باهاتون 
ک س دارم یک امتحان کلی تا جایی ک خوندیم ازتون میگیرم ابتراضــی قبول 

 نیست میتونید برید 
 و از ک س خارج شد

 �😲�?تد:نـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 پیتـــــــر:اوه کی درس میخونه 

 ــ کافیه بچه ها 
شــارلوت :اوه یتم مثل خرخون ک س باشــید هه معلوم نیســت چ کاری برای 

 دبیرا میتنه ک بهخ نمره میدن
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ی�😡😡😡😡😠😠😠😠😠�?امیلی: نت در م باش چی از ده ظج  اد موا
 حداقل هر چی هست از تو بهتره ک فقط با پول دهن دبیر ها رو میبندی

 شارلوت :اونوخ مواظج نباشم چی
 تد :من میدونم با تو هه ی کاریت میتنم خودتم نشناسی دراکوال

 شارلوت :اوه دنیل بیین چی میگه
 دنیل خواست حرفی،بزنه ک تام نزاشت

 حرفخ حقت بودتام :کافیه  شارلوت حرفت درست نبود این 
حاال از اون دختره ی  دای بی ارزش طرفداری میتنی  تا  شـــارلوت :از کی 

 هان؟جسیتا جون انگار حواست ب دوست پسرت نیست 
تام قرمز شـــد اروم رفت کنار  وش شـــارلوت حرفی زد ک بوضــوح ترس و 

 بصبانیت رو از صورتخ خوندم
شدن شارلوت هم  دنیل و تام و اکیپشون بی توجه ب شارلوت از ک س خارج

 ی نگاه با نفرت ب من کرد و پا تند کرد دنبال دنیل و بازوشو  رفت
 خیلی خوب ضایه شدکن:اوه یه 

 ✋تد :بزن قدش

 ✋کن:
 هلنا :امیلی خیلی خوب جوابشو دادی

 ــ ممنونم امیلی

 ☺امیلی :وظیفمه
 �😢😢�?کن و تد :
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 ـ چیشده 
 کن : شــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــهتد:نمــــــ
 ـ ای کارد بخوره ب شتمتون چقدر میخورید

 �😳�?کن:وات؟
 �😒�?ــ کیلو وات 

 ��?تد :چی؟
 ـ اوه بخیال اصو ح ایرانیه 

 �😂�?هلنا:
 �😐😐�?امیلی:

ــزی  ــی ــخ ی چ ــــل ــم س ــری ــال ب ــی ــخ ــی ــ  ب ــــ  ک ــد:اص ــن و ت ک
 مردیمممممم�😖😖�?بخوریمممم

 تا ب جای غ ا مارو نخوردن دخترا بریم�😂�?ــ ک  هنگیدین
 �😃😃�?کن:

 هلنا :اکی تا ک س بعدی نیم سابت مونده
 �😻�?تد :اخ جوووون غ ا ما اومدیمممممم

 دیوونه ها�😂�?امیلی:
 �😍😍�?کن و تد :پیخ ب سوی سلـــــــــــــخ

............... 

  28👧 
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 بهـــــــار 
در خونه رو باز میتنم و وارد میشم اوفففخ چقدر خسته اممممم اومم کندال  

 باید این ا باشه 
 ــ کندال کندال

ــت کوچیک  ــپزخونه ک اب بخورم ی یادداش به به به پس ک اس رفتم تو اش
ندمخ  یدم برش داشــتم همین ور ک اب میخوردم میخو چال د ناردر یخ ک

ون ی مصــاحبه ی کاری دارم شــج کندال:ســ م بهار جان من دارم میرم بیر»
 «بای��?برمیگردم منتظرم نباش

ــه ایا  ــبح مثل بچه مدرس هوووم اینم کار پیدا کرد،من هنوز هلک هلک  هر ص
کالج  ندال »میرم  جه ک خه جو ظار داری بره ۴د ا ســـال ازت بزر تره انت

شخ��?کالج ش ش ست «؛ای شنمه ی لقمه کوچیک با پنیر و خیار در خیلی  
بل و میتشــمخ میتنم میشــینم رو نه »�😲😲😟😧😦�?م منظورش  ای

بدو «�😆😆😆😂😂�?میخورش  باســـامو بوض نتردمهههه اههه  اوپس ل
بدو میرم تا لباسامو بوض کنم ی تاپ و شلوارک ساده بنفخ و سفید می پوشم 

شما هم مثل من »تا خواستم موهامو جمر کنم ببندم صدای نحسخ بلند شد
دقیقا »اخه کی نصــفه شــج میزنگه «�😂�?ادینبا این حر  بهار یاد دنیل افت

 اه  وشیه تلفن رو برمیدارم «��?منظورش از نصفه شج بصره
 ــ س م بفرمایید

 نر س جون :س م دختر  لم
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س م نر س جونم خوبی «��? وشاتونو بگیرید»ـ جیــــــــــــــــــــــز
یل من نه فینگ ند ی وفق مرادتو به ســ متین خوشــین ز ها خو طا قا   ا

 �😃😃�?چووره؟
شخیص میدم»��?نر س،جون : شو ت دختر ی نفس «�😂�?من از این ا قیاف

ــتیم  ــ متم هس بگیر اره اره هم من خوبم  هم طاها همه چی هم رو ب راهه س
 فقط فینگیل کیه 

 اوپس حوایم نبود بچه ندارن ی پس  ردنی ب خودم زدم 
 ــ هیچی نر س جونم حر  اضافه بود چ خبرا

اال همه خبرا پیخ شــماســت انگار بدون ما خیلی بهت خوش نر س جون :و
 میگ ره ک زنگ هم نمیزنی

ــ نر س جون کی  فته اص  هم اینوور نیست ولی خوب من تازه جا یر شدم 
 میدونی ک خیلی سخته کالج هم هست 

نر س جون :باشــه باشــه ا ه بزارمت تا فردا ادامه میدی دلیل میاری مخ منو 
 میخوری

 �😶😶😶�ـ 
 ــ اقا طاها نیستن 

شی،چی  سوار هواپیما  ستی  شرکته اوممم یادته وقتی خوا تر س جون :ن  لم 
  فتم 

 ــ مراقج خودم باشمو ......
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ــو  ــعبه جدیدش ــر برادرم میخواد بیاد،امریتا تا ش نر س جون :ن ن ن  فتم پس
 توامریتا خودش بچرخونه

 ـ اهان االن یادم اومدخووب 
نر س جون :دو ســه روز دیگه میرســه بهخ ســپردم نز دیک تو خونه بگیره و 

 مراقبت باشه 
 ــ وایی الزم نبود تو زحمت بندازینشون 

 نر س جون:زحمت چیه دخترمی
 نیم سابت دیگه هم با نر س،جون حز  زدم و باالخره تلفن رو قور کردم 

سمخ،حامی فرهانی  شه معماری 2۵اوممم این ور ک نر س جون  فته ا سال
ــعبه زده از بس زر نه واییی فک کن  ــعبه داره این ا هم ش خونده ایران چند تا ش
مثل این فیلما  میرم فرود اه دنبالخ داریم احوال پرســی میتنیم و همینوور ب 
ســمت در خروجی میریم ک من پام از لیزی کخ ســالن پیچ میخوره و تاالپی  

 میخوام بی افتم کــــــ

😆😆😆😆😆😆 
  29👧 

 بهــــار
 کـــــــــــــــــــ

ــمام نگاه میتنه �😃😃�?حامی کمرمو میگیره و نمیزاره بی افتم بعد توی چش
خــودتــون مــیــدونــیــد،دیــگــه ...»اروم اروم مــیــاد نــزدیــک بــعــدشــــم 

ست دارم منم میگم منم «�😊😊�۱۸+ شو بلند میتنه میگه  دو سر بعد،ک 
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ــیم از همون ا میریم همینوور بعد کامل ب*غ*لم  ــین میش ــوار ماش میتنه س
محضر بقد کنیم چون میگه تحمل دوریه منو نداره بعد بروسی میریم خونه و 
شیرین تر  شج رویایی رومیگ رونیم بعد الله رو ب دنیا میارمو رند یمون  ی 
ــه باهم میبریمخ،پارک  پام پیچ میخوره ک دوبار  ــالخ میش ــه وقتی دوس میش

زل میزنیم ک تونگاه هم حل میشــیم ولی یهو صــورت کمرمو میگیره ب هم 
میشـــه ی  یل  بد ت یل  ن نه ب  ب د ت ی م یر  ی غ ت ـــروع ب  می ش حا

میتشم ک از «��? وشاتونو بگیرید»جیــــــــــــــــــــــــــــــــــز
رویا پرت میشــم بیرون خاک ب ســرم من ب چی فتر میتردم وایی چ بی حیا 

پس  ردنی ب خودم میزنم تتا از این  ی �😆�?شــدمه اما رویای باحالی  بودا
ته  هه  ودزی ی بی ریخ نه اه له تو فترمم ولم نمیت یام ولی این دنی فترا در ب
ست  شام در ص  ارزش فتر کردن نداره برم ی چیزی برای  شخ ا ش دراکوال ای

 �🚶�?کنم....و میرم ب سمت اشپزخونه...

   30👧 
 بهــــــار 
ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــی صبرکن اهای اهـ ـــای دزدددددد دزددددددد کمک کنید هی

کیفمو دزدید چقدرم توجه اینهمه ک س نرفتم ک از پس این نی قلیون بر نیام 
گار دابخ  یدم ان یدو نان م یابون چ فت تو ی خ بالخ ر تادم دن بدو اف

رســیدم بهخ چند،فن خوشــگل و مامان روش پیاده �😁😂😂😂�?دنبالمه
 سینخ و همون ور ک با  وشیم شماره کردم و کیفمو برداشتم پامو  زاشتم سر

 پلیس رو میگرفتم ب حر  اومدم 
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ـه سعی کن  ـ ـ ـ ـ ـ هه فک کردی میتونی از من دزدی کنی نچ نچ نچ جوج ـ
 «?ک س نین ا رفته حرفه ای دخترمون»دیگه با ی نین ا در نی افتی

 پسره دزد:خانم  لوفا زنگ نزنید لوفا باور کنید دیگه دزدی نمیتنم و....
قدر خواهخ کرد تا دلم ب رحم اومدو ولخ کردم اوففخ روزمم خراب کرد این

مث  اومدم خوش بگزرونم اه این روزا کندال توی ی شرکتی مشغول شده واسه 
همین زیاد نمیبینمخ کالج هم ک مثل همیشه میدون جنگه پففخ االنم اومدم 

 مث   ردش 
 االن چ کنم

ــــــــــان حامیــــــــــ راحت جـــ»اومم بهتره برم واسه روزی ک حامی
ــوهر کرد ــرفا جهت اط ع حیا ش میاد برم لباس « ��?باش بزیزم ؛راحتم ص

پاســـاژ �😧😧�?بخرم بهتره پیخ ب ســـوی متر کردن  تاری ک  بی از 
 �🚶🚶🚶😐😐😐�?ها

اه «بعد پنج دقیقه»بوتیک اول واو معلومه لباساش بالیه برو ک بریم رفتم داخل
مال س هزار ســـال پیشـــه اه اه داغون بودن اه اه ب اینم میگ گار  یک ان ن بوت

 ایشششخ
إإإدیدی انگار قیمت خونشو میگه واه «چهار دقیقه و سی ثانیه بعد»بوتیک دوم 

 «�😑�?»واه واه لباسم ک نبودن ی تیته پارچه بودن
وایی دیدی ترو خدا تازه ب دوران رسیده ها ی نیم «سه دقیقه بعد »بوتیک سوم
با د تا کوک زدن بهخ میگن لباس نچ نچ نچ خ الت دارهپارچه  تمام این »و 

 «?مدت داره با خودش میحرفه نگران نباشید نوبت  رفتم ببرمخ تیمارستان
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ــابت بعد»بوتیک چهارم ــتناک «�😲😲😲�?دوس ــه وحش وایییی باورم نمیش
ساش بالی بود  شتناک لبا شو  رفتم هه �😍😍�?بوددددددددد وح منم بهترین

اینیم دیگه و با سرخوشی رفتم سمت در خروجیه پاساژ میخواستم هه ههه ما 
از در رد شم ک یتی محتم بهم تنه زد نــــــــــــــــــــــــــه لباسم افتاد 
ـــــــــد  ـــــــرت ش ـــــــخ پ ـــــــت ـــــــاک و از پ

ــرون ــی �😲😲😲😲😲😲😲😲😲😬😵😵😵😵😵😵😲😲😲😲😲�?ب

😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😮😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠

ــوددد �😠😠� ــی ب ــار چ االق ــم ک ــم ــم ــم ــــت ــــخ داش ــن دوس م
شخ ش ش ش ش ش ش شم سرمو بلند کردم ک ب معنای �😠😠😠😠😠�?میت

هه  نازههههههههه نا مان چ  ما گگ کردم وایییی  فل و هنگگگگ باهم ق واقعی 
شده ها نگاش میتردم ک با  سخ  شم ابی مثل م شمل چ سمل خو اخیییی ی پ

 صدای اهم اهم ب خودم اومدم 
 خوبه ـاهم اهم خانم حالتون

از بهت در اومدم مخم اومد سر جاش این پسره دقیقا چیتار کرددددددددددددد 
لباس نازنینی ک سه سابت وقت صر  کردم تا پیداش کنم رو کثیخ کرددددد 

 میتشمخ
 بلند شدم وایسادم و داد زدم 

 ــ هی پسره مگه کوری چشم نداری ببین با لباسم چ کردی
اوه بازم مثل همیشه وقتایی ک از کوره در میرفتم حواسم ب حرفام نبوده و االن 

 هم فارسی حر  زدم 



wWw.Roman4u.iR  68 

 

ـل رو ل*ب*ا*شه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای »ب پسره نگاه کردم دیدم ی لبخند خوشم
 فتم ک �😐😐😐�?جــــــــــانم؛از ی جا ب خونخ تشنس از ی جاهم 

 «تمهنگران نباشید واسه تیمارستان براش نوبت  رف

 31👧 
 بهــــار 

 ��«?با ی لحن تلبتار»ـ لبخند میزنی
 ...:اوه من متاسفم حواسم نبود ک ب شما خوردم 

 اااا فارسی حر  زد یعنی اینم ایرانیه لباسمو برداشت و توی پاکتخ  زاشت
...:ب هر حال من متاسفم بنده حامی فرهانی هستم دیدن یه ایرانی توی کشور 

 داد بهم رو لباس پاکت  و☺منهغریج بابث خوشحالیه 
ـان این پسره برادرزاده نر س جونه ای جانم چ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ج

 «?دختره چشم سفید»خوفففخ 
 ــ واو پس شما برادر زاده نر س جونید

 پسره کپ کرد
 حامی:شما منو میشناسید؟

 من بهار تاجیک هستم نر س جون باید درباره من ب شما  فته باشه��?ــ 
ـــدم ووو ح حال ش یدارتون خوشــ عا از د مد واق یادم او امی:اوه اره االن 

 لباســــــــــتوـــــن 
 ــ هههه اشتالی نداره تمیزش میتنم ولی مگه قرار نبود فردا بیاید 

 حامی دستشو برد پشت  ردنخ و  فت :ههه خوب کارام زودتر جور شد 
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 ــ ب هر حال خوش اومدین 
 ب رخواهی  شما رو ب شام دبوت کنم حامی:اوممم موافقید برای  

 من در حال غخ کردنم��
 ☺��?ــ چرا ک نه کی از ی شام مفت و م انی میگزره

 حامی :پس حله 
 و درو باز کرد اول من و بعد خودش خارج شد 

 حامی:بفرمایین رو ب رو ی رستوران بالی هست
 ــ ممنون 

یی من ذوق واوروی ی میز دو نفره نشــســتیم�😍�?رفتیم توی رســتوران
ا ه میترد چ  �😑😐😐�?یعنی خاک خوبه ازت خواستگاری نترده»مر ممم
 «�😐😐�?میتردی

  ارسوت اومد.....ـ

  32👧 
 بهـــــار

  ارسون:خوش،اومدید چی میل دارید
 حامی :هرچی خانم بخوان

 وای مامان داره منو میگه یتی بگیرههههه منووو
یومدم و نمیدونم چ غ اهایی دارن لوفا ــــــ اوه اقای فرهانی من تا حاال این ا ن

 خودتون انتخاب کنید
 «�😆�?اسم نمیارم ک دهنتون اب نیافته»حامی:اکی اقا لوفا..........
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  ارسون :حتما و رفت
 حامی :بهار ب نظرت بهتر نیست بگی حامی

ـ ـان وای خدا قل*ب*م»ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مثل منگ  نگاش کردم ک با هول «ج
  فت

منظورم اینه اقای فرهانی خیلی درازه ســاده تر بگو حامی منم بت حامی :ن ن 
 میگم بهار هووم؟

 ــ ههههخ اکی
 «?لیوه شدی رفت دیگه با خودتم میحرفی»حامی جووون

........ ارســون چند،دقیقه بعد،اومد و غ اها رو روی میز چید غ ا بالی بود 
 بعد غ ا حامی پول رو حساب کرد و  فت ک خودش،میرسونم

 ـ اومم ما ک راهمون فتر نتنم یتی باشه خودم میرم زحمت نمیدم ـ
 کرد�😍�?حامی ی، اخم خوشمل

 حامی :این چ حرفیه اوال وظیفمه دوما تو از ک ا میدونی مسیرمون یتی نیست
 ��?ــ هوم

 :سوار شو حاالاااا حامی
 �😆😆�?بیخیال بابا برسونم دیه شوفر م انی

شدم شه نانازش  کاری ک با فراری دنیل کردم افتادم و خندم  یاد��?سوار پور
  رفت بیچاره هنگ کرد وقتی کارمو انتار کردم خخخخ

 �😐😐😐�?بعد نیم سابت رسیدیم من تو هنگ بودم ک راهو بلد بود
 ــ توو ام چوور
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 حامی:خخخ مگه نر س جون نگفت نزدیک تو خونه بگیرم 
 �😲�?ــ نــــــــــــه

 ��?ه پایین خونه توبه حامی :ارههههه  خونم طبق
 ــ چ باحال 

 حامی :هخخخ بفرمایین 
 کنار رفت تا من اول وارد م تمر بشم

 ــ واو چ جنتلمن
 �😎😎😆�?حامی :ما اینیم دیگه

 ��?و ی ژست مث  دختر کخ  رفت
 ــ دیوونه

 سوار اسانسور شدیم توی طبقه دوم وایساد ک حامی  فت

 ☺ــ بفرمایین در خدمت باشیم
 ــ ن ممنون فردا باید برم کالج 

 حامی :اکی ولی حتما باید ی بار بیای از دستپخت خودم بخوری
 ـ ایول کدبانویی برای خودت
 حامی:برو دختر برو مزه نریز

 ـ هخخخ 
 بدو بدو رفتم توی اسانسور و وقتی در داشت بسته میشد  فتم

 .ـ میبینمت کد بانو 
 و در بسته شد
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 میومد..........صدای خندش 

  33👧 
 بهـــــار

درو باز کردم و وارد خونه شدم بدون اینته لباسام رو بوض،کنم سریر کفشامو 
در اوردم و رفتم چهار زانو  نشستم جلوی تی ویه خاموش و ب فتر فرو رفتم با 
ی لبخند  نـــــــــــــــــده ب امروز فتر کردم نزدیک بود کیفمو بدزدن 

سابت خریدن ی لباس فوقولعاده خوشگل و تنه زدن حامی و  اون دزد بعد،س
ــوندنم ب  ــام رس افتادن لباس فهمیدن اینته بردارزاده نر س جونه دبوت ب ش
صداش بزنم و نگاه اخرش یهو دنیل  سم کوچیک  ست اینته با ا خونه در خوا
اومد توذهنم ولی واقعا بخوایم انصا  داشته باشیم دنیل بهتره اه اص  من چرا 

اون  اومیخ میفترم تو رویا هم ولم نمیتنه اوففخ ولی حامییی واییی فک  ب
 کن واقعا باشق بشیم و بلند شدم و رو مبل بپر بپر کردم

 اخ جون اخ جون
 نگاهم ب سابت خورد  

جیــــــــــــــــــــــــــــــــــز یازده و نیـــــــــــــــــــــــــمه 
شــم ســریر بدو بدو رفتم مســواک زدم لباس خوابمو وابیییییی فردا دیر بیدار می

 �😴😴�?پوشیدم و ولو شدم روی تخت
 .....صبح......

 اومدم درو ببندم ک 
 حامی :پـــــــــــــــــــــــــخ
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یافتم  یک بود ب نار دیوار و نزد یدم ک کیفم محتم خورد،ب در ک نان پر چ
 کـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...............«�😈😈😈😈😏😏😏😏😏�?زدحال بزنم؟ یوهاااهااااها اا»

    34👧 
 بهــــــار

هام پخخ شـــد،روی یتی از  تادنم شـــد مو مانر اف هامو  رفت و  بازو یل  دن
ــمای هم زل زدیم ــورتامون جلوی هم قرار  رفت به چش اینبار »بازوهاش و ص

ــد حال نزدم  با اسرررررمونی ابی بودد چشرررررماش عالی«❤�😂😂😂�?ض
شمای دنیل نازتر بودها چی من چی میگم طوس اطراف ی زیبااا بود ولی چ

سریر  بازم اون  اومیخ اه یهو ب خودم اومدم من تغریبا تو ب*غ*ل حامی ام 
ازش جدا شـــدم و خودمو مرتج کردم حامی ام کیفموبرداشـــت و ب طرفم 

  رفت
 حامی:من من متاسفم فتر نمیتردم اینقدر بترسی،ام ....

 کیفمو ازش  رفتم
 اشتال نداره«مث  هول شده و اضوراب داره»ه هههــ 

 حامی :ولی خیلی ترسویی هاااا
 ــ إ نخیرم تو یهو اومدی،

بالت ک خودم ببرمت  حامی :ههخخخ حاال تو انتار کن اومم اها اومدم دن
 کالج

 ــ نیازی نج.....
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 دستور نر س جونه 2وظیفمه۱حامی :حرفی نباشه 
 دستور نر س جونو نمیشه اجرا نتردــ بهخخخ باشه پس بزن بریم 

 ��?حامی :
شدو از در جلو ک حامی برام باز کرده بود  سعی کردم ب روی خودم نیارم چی

 سوار شدم 
 تو راه ی بالمه بحث کردیم همشم درباره اینته کی ترسوبه

 وقتی نزدیک کالج شدیم ماشین رو نگه داشت
 ــ حامی ازت ممنونم ک منو رسوندی

 زبا ی اخم نانا
حامی :ای بابا  فتم ک وظیفم حاالهم برو تا دیرت نشــده موفق باشــی ترســو 

 خانم 
 با ی نگاه تحدید امیز 

 ــ خداحافظ
 بس مت�😹😹�?حامی:

 ��?پیاده شدم در ماشین رو بستم حامی هم دست تتون دادو رفت 
 منم براش،دست تتون دادم

 امیلی:بـــــــه بــــــــــــه
 هلنا :بهـــــــــــار خانم 

 rarتد :ی صوت بلند و باال کشید
 کن :ماشــــــینو
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شگر و تد هم همینوور  س سینه با ی اخم پر ست ب  شون کن د سمت شتم  بر 
 امیلی و هلناهم دست ب کمر و با اخم زول زده بودن بهم

 ی خنده مصنوبی کردم 
 س م صبح بخیر�😸😸�?ــ هههههههه

هلنا :تــــــــــــــــــو ضیــــــــــــــــــــــــح کن و تد و امیلی و 
 �😡😡😡😠😠😠😒😒�?میدی؟

 �😦😧😯�?ــ ب با باشه اروم چتونه 
ــت حیاط  ــمت پش ــوندنم ب س امیلی و هلنا اومد دو تا بازو هامو  رفتن و کش

 �🚶🚶�?کالج....

    35👧 
 بهـــار

ستای  شت حیاط کالج تتیه ام دادن ب دیوار با ژ شیدم پ از بازوهام  رفتنم و ک
 طلبتار زل زدن بهم 
 کن :بلـــــــه دیگه

 تد:بدون اینتـــــــه ب ما بگــــــــی
 هلنا:با ی پســــــر 

 �😱😱😱😱�?امیلی :دوست شـــــــدی
 ـ امم بچه ها صبر کنین ماجرا اص  اون....

 لی و هلنا:توضیح بده سریـــــــــــرکن و تد و امی
 ��?هلنا:چ ور باهاش،دوست شدی
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 ��?امیلی :قرار زود ازدواج کنید
 کن :شغلخ چیه

 تد :ماشین مال هودش،بود
 ــ کافیـــــــــــــه خو بصبرید حر  بزنم اص  اون ور نیست ک میفترید

 و براشون توضیح دادم حامی کیه
 ��?و با ی نگاه شیوون زل زد بهم امیلی:ب هر حالللللل بازمممم 

 ـ باور کنید همخ همین بود چیزی بین ما نیست 
 �😏�?هلنا:امیدوارم همین باشه ک میگی

ـگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شما چ تصوری از صدای زنگ کالج »زین
 «�😬�?دارید،خو

 تد و کن :اوه اوه زنگ خورد بدوید
 ختسهلنا و امیلی :ارع اره ببیننمون کارمون سا

 و شروع کردیم دویدن ب سوی ک س
...... 

امروز چند تاک س،داشتیم ک همه امتحان  رفتن میدونید از ی چیز تو هنگم  
ک اکیپ دنیل کاری باهام نداشته ب یبـــــــــــــه هوففخ از بس ب  سرم 

 اوردنه کاری نمیتنن شک میتنم هعی شاید بیخیالم شدنه 
 امیلی:بـــــــــــــــــهار دیر شد

یاد،اونروز ک توپ بهم پرت  هعی ورزش داریم و من هنوز توی ســلفم اوه 
کردن افتادم اوففخ خداکنه امروز دیوونه نشــن رفتم رختتن لباســامو بوض 
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پاپیونی ک  م کردم افتادم اون هم خیلی قشــنگ بود هم من خیلی  یاد  کردم 
ی  م شـــد هعی اینبار موهامو باز ول�😢😢😢😓😥😪�?دوســخ داشــتم

 �🚶�? زاشتم و پیخ،ب سوی سالن ورزش......

  36👧 
 بهــــار 

در ســـالن رو باز کردم اوممم این ور ک معلومه امروز والیبال داریم نمیدونم 
نه ک  یل چیتار میتنه حتما ب خاطر ای بدونم دن چرا ولی دوســـت داشــتم 

اره جون »دیگه ای ندارع اره ارهحواســم باشـــه ب یی،ســرم نیاره و رنه دلیل 
شام مخملی؛�😏😏😏�?خودت شم چرخوندم اها «�😒😒�?منم ک  و چ

اوناهاششون با چیزی ک دیدم اخمام نامحسوس توی هم رفت اه این شارلوت 
سبیده ب دنیل ایخ دختره اویزون ش»چقدر کنه ببین چوور چ ست دختر ه دو

نمیدونم ن ن من ناراحت هوم «�😏😏�?اوال دوما حاالتو چراناراحت دنیلی
شن ص  ب م چ ایخ خوش با شدم ا سنگینیه نگاهی رو روی خودم  �😒�?ن

تا نگاهخ کردم  تام داره نگاهم میتنه  حس کردم ســرمو چرخوندم ک دیدم 
 �😐😐😐😐�?وا این چشه«ضایه»سرشو چرخوند

 بچه ها بدو بدو اومدن کنارم 
 �😃😃�?کن :امروز والیبال داریم

 �😃�?تد :ارههههه
 امیلی :اوه این واقعا بده

 �😐😳😳�?ــ چرا
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ــت و کن هم کاپیتانمومنه  روه مقابلمون هم  هلنا :چون ک بازیه ما خوب نیس
 دنیل و زیر دستاش هستن  هیچوقت هیچ شانسی نداریم

 ـ نخیرم کی  فته 
 �😀😀😃😃�?کن :اوه بهار تو والیبالت خوبه؟

 ی ژست باحال  رفتم 
 ن التی ک سه چهارتا مدال ندارمـ پس چی فتر کردی

 کارشون ساختس�😒😒😼😼😼😼😼😏😏😏😏�
 تد ی صوت بلند باال زد

 تد:ایـــــــــنه 
 کن:پس تو کاپیتان باش

 .ــ ن ن الزم نیست
 تد :ب نظر منم بهتر بهار کاپیتان شه

 کن: اکی من میرم با اقای دامنت صحبت کنم
 مهلنا :چقدر خوب امیدوارم ایندفعه ببری

 ــ می بریم
 امیلی:می بریم

 �😂😂😂�ـ 
 �😂�?امیلی:

کن  رو دیدم ک در  وش اقای دامنت حر  میزد اقای دامنت ب من نگاه کرد 
 و سرشو تتون داد 
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سن  روه اول دنیل بچه ها ی تیمتو جمر  شون وای سر جاها دامنت:خوب همه 
  کن و تیم کن بچه ها کاپیتانتون از این ب بعد،بهاره موفق باشید

 همه ب من نگاه کردن ک منم ی لبخند کج و کوله زدم
 دنیل :هه بیچاره ها اخه این دستو پاچلفتی اینو فوت کنی افتاده واستون متاسفم

 میبینیــــــم«��?خنده با تمسخر»ــ هه ههه هه
شروع  شدیم منم  ستاش همه تیم جمر  شت پیخ دو دنیل :ی پوزخند زد و بر 

 اولکردم ب صحبت و باالخره دور 
 ـ...ـــ.......ــــ.....ـ......بعد از بازی

شدیم ولی  ساوی  شحال بودیم منم همینوور واقعا بالی بود با اینته م همه خو
همینم با ارزش بود توی بازی  تیم دنیل با سر بعضی وقتا ب توپ ضربه میزدن 
منم ک دیدم این وریه با حرکات اکروباتیک و پرشــی جوابشــون رو میدادم ک 

ــر میزنن منم این ور اقای دامنت هم دیوید  ابتراض کرد منم  فتم ک اونا با س
ک از بازیم و هم از حرکات پرشــیم خوشــخ اومده بودحرفی نزد هخخخخخ 
شت .......همه با بدنایی خیس و برق کرده ب  شون نگاه کردن دا شدن ضایه 
شیدم رفتم کنار  سامو پو سریر ی دوش کوتاه  رفتمو لبا شتیم من  رختتن بر 
قفســه ام درو باز کردم ک دنیل رســید ی پودخند بهخ،زدم ک بســوزههههه 

 بسوزززز دنیلم سعی کرد خونسردیشو حفظ کنه ولی زیاد موفق نبود
 �😼😼😼�?دنیل: ت فی مبتنم

 ــ هیچ کاری نمیتونی بتنی
 دنیل:هه میبینیم
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ــد ی چیز  ــیده ش ــو باز کرد نگاهم ناخودا اه ب داخلخ کش ــش وقتی در قفس
 ته کمدش بود صبر کم ببینم اره اره پاپیون منه یهو درش بسته شدصورتی 

 دنیل:درست نیست ب ووسایل شخصی دیگران زول بزنی و فوضولی کنی
 ب نظرت اینم درست نیست ک وسایل دیگران رو برداری �😡😠�?ــ

 چی؟��?دنیل:
 ــ اون پاپیون منه بدش

 دنیل :کدوم ؟
 ـ کمدت رو باز کن 

 رد ک پاپیونم نشونخ دادم درش اورد و  رفتخ توی دستخ با بی میلی باز ک
 دنیل:هومممم اینو میگی

 ــ اره مال منه بدش
 دنیل:ا ه مال توبه پس پیخ من چیتار میتنه هووووم؟

 ــ تو برش داشتی من چند روزه ک  مخ کردمه 
 دنیل :نچ نچ نچ خودم پیاده کردم پس مال خودمه

 ـ مگه تو دختری
 میزددد چشماش،شیونتو داد

 هر چی باال پایین چریدم فادیده نداشت اینهو درخت چناره اه 
 دنیل:فع 
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بل میتنم  حدیدش میتردم ک ال میتنم و  و رفت همین ور ک میرفت منم ت
ولی اون بی توجه رفت منم از حرس پامو محتم چند بار روی زمین زدم و از 

 �🉆🚶🚶🚶🚶�?سالن ورزش بیرون رفتم.....

 37👧 
 اربهـــــ

 با ابصاب داغون و ابروهای  ره خورده کیفمو برداشتم و پیخ بچه ها رفتم 
 هلنا:اوه بهار چی شده؟

 امیلی :چرا بصبانی هستی؟
 ــ هه بگو چی نشده ....و همه ی اتفاقات رو براشون تعریخ کردم 

 �😂😂�?تد:
 �😂😂�?کن :

 نخندیــــــــــــن�😒�?امیلی و هلنا و من:
 کن و تد ب زور جلوی خودشونو  رفتن 

 کن :وای خدای من  مثل بچه ها دبوا کردین 
 تد،ادای دنیل رو دراورد

 ..تد:مال منه خودم پیداش کردم نمیدمخ خخههه
 ��?دنیل: هی نمی دونستم داخل کالج میمون هم هست

اوپس،نگاهمو ب رو ب رو دوختم ک دنیل رو دیدم جالبه شـــارلوت باهاش 
 اوه اوه اوه اون تد،رو میتشهنیست اوه 

 «��?لتنت  رفته»تد :م..نم..من
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دنیل یهو اومد جلو و یقه تد رو  رفت و بلندش کرد تد،نســبت ب دنیل جثه 
ـــد صــورتشــو  جدا ش هاش از زمین  پا خاطر همین  اش،خیلی ریز تره ب 

 اورد،جلوی صورت تدو 
ردی از تر کدنیل : وش کن کله پوک ی بار دیدم یا شــنیدم پاتو از  لیمت در

بادم ون  مت  پای چشـــ یدم ک بتونم جلوی خودمو بگیرم ک  قول نم
 �👿👿�?نتارم

ــو تتون داد دنیل ولخ کرد ک محتم خورد ب زمین و با ی  ــرش تد با ترس س
 نگاه تحدید امیز و ی پوزخند ب من رفت .......

هممون توی هنگ بودیم و من بصبانی هلنا خواست حرفی،بزنه ک تد دستشو 
سمت در خروجی کالج رفت کن  ب معنای شدو ب  ستوت باال اورد و بلند 

 هم تند بلند شد و با ی خداحافظی سر سری رفت دنبالخ 
 هلنا :ماهم دیگه میریم بهار توچی؟

امیلی:چی میگی هلنا معلومه دیه اقای حامـــــــــــی میاد دنبالــــــــخ 
ــمت ــتم س ــیوون زل زد بهم ک تا خیز برداش ــون در رفتن و ی و با ی نگاه ش ش

 خداحافظی بلند کردن دیوونه ها
........ 

  38👧 
 بهــــــار

اونروز حامی اومد دنبالم و منو با خودش برد شرکتخ تا شج اون ا بودیم البته 
من بیشتر خراب کاری میتردم شج هم ک بر شتیم چون من درس داشتم زود 
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و تا وقتی ک  زود خداحافظی کردمو رفتم خونه یتم غ ای حاضــری خوردم
 بخوابم درس ها و مشق هام رو ان ام دادم

 ...................چند روز بعد پایان ک س ها
شتم از  شتم دا شت خودم برمیگ سه دا شده بود و چون حامی جل سم تموم  ک 

 کنار پارکینگ رد،میشدم ک صدای جیز دختری اومد
 ت دارم شارلوت :ن ن ن همخ دروغه دنیل تو ک میدونی من چقدر دوست

ــتی ب ی نفر  ــام مخملی تو واقعا دختر ه.ر.ز.ه.ا.ی هس دنیل :هه منم ک  وش
 راضی نیستی 

 شارلوت :دنیل تام دروغ میگههههههه اون دوست ه.ر.ز..ـ.
ـن سریر جلوی دهنمو  رفتم واو دنیل زد توی  وش شارلوت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ هعی

 انگشتشو ب نشونه ی تحدید جلوی صورت شارلوت  رفت
  نصبتای خودت ب دیگرون نچسپوت دوما هه من التی نمیگم دنیل :اوال

 اشتای شارلوت شروع ب باریدن کرد
دنیل  وشــیشــو دراورد یتم باهاش کار کرد چوت ازشــون دور بودم چیزی 

 نشنیدم صداها محو بود ولی دیدم صورتخ سرخ شد و رنگ شارلوت پرید 
 دنیل:حاال چی هنوزم انتار میتنی هه

شارلوت :م من اشتباه کردم تو منو میبخشی ن  من پشیمونم تو باشق منی مگه 
 ن 

دنیل:هه مگه اینته خودت بگی من باشــق تو نبودم و نیســتم تو حتی ارزش 
 دوست داشته شدن هم نداری 
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شد منم  شد و با کیفخ ب دنیل زد و بدو از در پارکینگ خارج  شارلوت قرمز 
با اون ا بصـــابخ بزنه لهم بتنه اومدم بقج برم ک ترســیدم بفهمه اون ام 

سمت من بر ردوند ک  سرشو ب  صدا داد دنیل  نمیدونم پام ب چی خورد ک 
سی دنبالم  شتم و نگاه کردم ک شتم و دویدم بعد از ی دقیقه دویدن پ سری بر 
ست بازو مو  شم یهو از درز دیوار یه د ستم نفس بمیق و راحتی بت نبود تا خوا
ـــــــــــدم  ـــــــــــــی ـــــــــــت و کش ـــــــــــرف  

 �😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😟😟😟😟😟�?تو

  39👧 
 بهـــــار

اون دســت منو محتم چســبوند ب دیوار نفســم از ترس  رفت میترســیدم 
نگاهخ،کنم ولی دلمو زدم ب دریا و سرمو بلند کردم بهخ نگاه کردم ک دنیل 

نت ازش �😲😲😲�?و دیدم مایی ک شــیو ناک و چشــ مای وحشــ با اخ
شت و میبارید،بهم نگاه میتر سرم روی دیوار   ا شو کناره های  ستا د دو تا د

ــاش ب  ــد جوری ک نفس ــمت من خم ش چون قدش از من بلند،تر بود ب س
صورتم میخورد نمیدونم از ترس بود یا اون فاصله ی نزدیک بهخ ک  ر  رفته 

 بودم و  رمم شده بود 
با مظلوم ترین چهره ام بهخ نگاه میتردم ار وم ب چشــمام زول زده بود منم 

اروم ســرشــو بهم نزدیک میترد هم تع ج کرده بودم هم ترســیده بودم ب 
شو تتون داد و لپم و ب.و.س.ی.د و بقج  سر ل*ب*ا*م زول زده بود ک یهو 
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شارش یدونه زد روی  شت ا شده بود با انگ شاد  شمام   شید من از تع ج چ ک
 بینیم وبا نیشخند  فت

همین حد، ولی قول نمیدم دنیل:خانوم کوچولوی فوضــول ایندفعه  تنبیهت تا 
 دفعه ی بعد تنبیعت بیشتر نباشه 

شد و منم با  شد از در حیاط کالج خارج  شاره کرد و ازم دور  و ب ل*ب*ا*م ا
نگاهم دنبالخ میتردم  هم از بصــبانیت ک هیچ کاری نتردم هم از کار اون 

 سرخ شدم

 ��40ـــ   
 دنیـــــــل

یی م نقشه میتشیدم اینبار چ ب همون ور ک داشتم دنبالخ میگشتم پیخ خود
ضول از هر چی بگ رم از  صبانیم کرده دختره ف سرش بیارم چون اینبار واقعا ب
ــته بودم واقعا این  ــولی کنه نمیگ رم کل کالج رو  ش اینته بخواد،تو کارام فض
ــن  ــی ــوی زم ــه ت ــت ــــده رف ــار اب ش ــگ ــه ان ــت ــا رف ــ  ــر ک ــت دخ

ـده» ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تو همین �😈😈�?ولی من کم نمیارم «�😐😐😐�?ورپری
خارج  کالج  یاط، ـــت از ح فترا بودم ک یهو چشــمم بهخ خورد ک داش
میشــدســریر خودمو بهخ رســوندم همین ک خواســت قدم اخرورو برداره از 
ستامو  سبوندم ب دیوار روب روم د شو  رفتم و چ شه بازو درحیاط کالج خارج 

ست با شتم از این این وروجک بعید نی سرش  زا رار زم فروی دیوار کناره های 
کنه باخشــم داشــتم نگاهخ میتردم ک اروم اروم ســرشــو اورد باال تا منو دید 
بوضوح ترس و تع ج رو توچشماش دیدم  هه فتر میترد نمیتونم پیداش کنم 
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و میتونه در بره ولی کورخونده من پیداش کردم ب خاطر قدش م بور شـــدم 
ب رنگ  خم شم تاکامل باهاش،چشم تو چشم شم همینوور ک توی چشمای

تا حاال ب  شــبخ،نگاه میتردممممم محو چشــماش،شـــدم چرا واقعاچرا 
ــمام زول زده بود  ــماش توجه نترده بودم اونم خیلی مظلوم ب چش  ربه »چش

صورتمو بخ نزدیک کردم و به « �😐😐�?شرک سرم زد  شیوانی ب  ی فتر 
گام میترد  با تع ج و ترس ن گاه کردم هیچ حرکتی نترد فقط  ل*ب*ا*ش ن

ر که بخ نزدیک میشدم یهو یه ب.و.س.ه کوچیک رو لپخ زدم و بقج همینوو
 کشیدم وبا نوک انگشتم زدم رو بینیخ و با یه نیشخند بخ  فتم

ــــــــ خانم کوچولو ی فضول ایندفه تنبیهت تا همین حد ولی بهت قول نمیدم 
شاره کردم و ازش  شمام به ل*ب*ا*ش ا شه و با چ شتر نبا دفعه بعد تنبیهت بی

 از در حیاط کالج خارج شدم. دور شدم و

 41👧 
 بهــــار

ــم نبود ک  ــ حواس ــوندم خونه تو راه رو اص با حالت  نگ و هنگ خودمو رس
 یتی زد پس  ردنم بر شتم دیدم کنداله که زل زده بهم 

کندال:وای دختر حواست ک است دوسابت دارم صدات میتنم باز چه  ندی 
 زدی که این وری رفتی تو فتر؟؟؟؟

ــــــ اووبیخیال کندال فع  حوصلتو ندارم بعد برات تعریخ میتنم فع  برو رد 
 کارت 
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شت با تع ج نگام میترد توجه نتردم و رفتم  ص به کندال که دا ،اینو  فتم و ا
خونه و دروپشت سرم بستم لباسامو هرکدوم روی یه مبل پرت کردم و لم دادم 

ومد جلو چشــمام واقعا چرا رومبل و چشــمامو بســتم که یهو باز اون صــحنه ا
ست تو دنیل خرس که این وری هی  شدم تو اون لحظه وای ازد ضعیخ  اینقد 

 �😑😑�?ابصابمو خورد میتنی بی زن بمیری ایشاالااااا
قاروقور شــتمم ازتو فتر اون  ودزی  دراومدم ازبس تو فتر اون  باصـــدای 

یه چیزی   اومیخ بودم شــتمم هم یادم رفت با حرص بلند شـــدم و رفتم تا
بریزم تو شتمم که صداش قور بشه ولی همینته چشمم به قابلمه های خالی 
صمیم  رفتم فع  یه  شپزی ندارم پس ت شد دیدم واقعاحس آ افتاد نظرم بوض 
چیز آماده بخورم رفتم و از تو یخچال پنیرو نون آوردم و رو میز   اشــتم و با 

ـــد ته تموم ش عد ازاین به خوردن کردم ب ها شــروع  ـــای فردام  اشــت یاد درس
وااای فردا امتحان دارم و اون پسره  وریل هم هست باید حسابی  �😱�?افتادم

 بخونم که نمره باالیی بیارم 
رفتم و درسای فردارو مرور کردم وبعد چندسابتی که خوندم و تموم شد خسته 
شـــده بودم تصــمیم  رفتم یه دوش بگیرم و برم پیخ کندال تا به خاطر رفتار 

 زدلخ دربیارم.صبحم ا
دقیقه ای  رفتم و اومدم بیرون بعد اینته ۱۵پس زودپریدم تو حمام و یه دوش 

شیدم  ست  پو شیدم یه  شوار ک س و رفتم دم خونه کندال «بتس میدم»موهامو 
درو زدم و بعد چند ثانیه کندال با یه قیافه ترسناک و با مزه اومد دمه در همینته 

نده معلوم بو یدمخ پقی زدم زیر خ با د ندالم  ـــده ک یدار ش تازه از خواب ب د 
 �😂�?بصبانیت نگام میترد که بابث میشد من بیشتر خندم بگیره
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 کندال:روآب بخندی به چی میخندی؟
ــــــ به تو میخندم بهتره خودتو تو آینه یه نگاهی بتنی اونوقت میفهمی و دوباره 

 زدم زیر خنده 
صبانیت یه نگاهی بهم انداخت و رفت داخ ل خونه و منم تند پریدم کندال با ب
 داخل خونه فک کردم قضییه بصر یادش رفته ولی یهو 

کندال  فت:فک نتن اون رفتار وحشــیانه صــبحتو یادم رفته ها بعدم با طعنه 
  فت :االنم برو رد کارت 

 دیدم نه یادش نرفته یهو پریدم و محتم ب*غ*لخ کردم 
ا ه تو به من محل ندی کی ـ الهی قربون اون طعنه انداختنت کندال جونم آخه 

بهم محل بده ا ه تو منو دوست نداشته باشی کی منو دوست داشته باشه ا ه تو 
.. 

 دیگه ن اشت ادامه حرفمو بزنم و
 فت :کوفت و ا ه پر یه ریز پشــت ســرهم ا ه ا ه میتنه من بااین حرفا خر  

به وی ر نمیشــم اینو  فت و پشــتشــو کرد بهم دیدم نه فایده نداره رفتم و رو
زانوهاش روزمین نشستم و به مظلومانه ترین شتل ممتن نگاش کردم و  فتم 

 کندال جووووووونم 
یهو دیدم رنگ چشماش تغییر کرد و صورتشم یتم مهربون شد ولی یهو قیافخ 

 �😈�?شبیه آدمای خبیث شد 
کندال :به یه شرط قبول میتنم از کار زشتت  بگ رم البته همخ به خاطر بزر ی 

 بون بودنمهو مهر
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تو دلم  فتم آره جون دلت مهربون و بزر  ا ه مهربون و بزر  بودی ک بدون 
شــرط میبخشــیدی ولی خوب من واقعا کندال ودوســـت داشــتم و اصــ  

 نمیخواستم ازدستم ناراحت باشه واسه همین زود  فتم
 ــ باشه باشه قبول هرشرطی باشه قبول

شیک دب وت کنی و منم هرچی که دلم بخاد کندال:بایداالن منو به یه رستوران 
 ��?سفارش بدم  

 ای کندال شتمو 
 ــ باشه کندال خانوم شامم رو چشم من آماده ام تو هم زود آماده شو تا بریم 

یه ماچ آبدار از لپم کرد و  فت :وای خوب زودتر  کندال پرید تو ب*غ*لم و 
ل و ســن مبمیومدی منت کشــی پوســیدم تو خونه اینو  فت و فرار کرد منم کو

ــید  ــورتی کش ــمتخ پرت کردم ک تو لحظه آخر پرید تو اتاق و یه جیز ص »  س
بعد ی ســـابت ک ب خاطر معولی برای کندال «�😆😆�?ابتتار جدیدم

خانم بود ب ی رســتوران شــیک رســیدیم دربون در رو باز کرد اول کندال وارد 
 شد بعدشم من ولی با چیزی ک دیدمممم ..............

 42👧 
 ـــاربهـــ

ـههههههه اهه فک کنم  ـ ـ ـ ـ ـ یعنی هر جا من میرم باید،این  اومیخ،هم باش
ســنگینیه نگاهمو حس،کرد،ک ســرشــو باال اورد اول ابروهاشــو باال انداخت 
ـــابم  باز ابص تام هم همراهخ بود بهم زول زده بود  ند،زد  عدم ی،نیشــخ ب

بیچاره »ـخخورد،شد اههه یاد بصر افتادم اوففخ  ــــــــــــاومیـــــــ



wWw.Roman4u.iR  90 

 

شد سرمو بر ردوندم کندال با کن تاوی بهم نگاه میترد «��?دنی باغ وحخ،
ــوال کرد منم بهخ، فتم  ــینیم مخمو خورد،از،بس س تا زمانی ک روی میز بش

 بعد،غ ا براش تعریخ میتنم
 ــ کندال جونم هر چی دوست داری سفارش،بده

 ادغ ا رو سفارش دکندالم نامردی نترد با ی نگاه و لبخند،خبیث  رون ترین 

 �😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒�ـ 

 �😉😊😊😊😊�?☺☺☺☺کندال:
 ــ دیوونه

 ��?تا لقمه اخر غ اشو خورد
کندال:خوب خوب تموم شد ممنون بابت غ ا زود تند،سریر بگـــــو چرا اون 

 رو دیدی اون ور شدی  �😍�?پسر خوشگله
 و ی چشمک شیونت امیز زد

 ــ پففخ راستخ....و تموم ماجرارو تعریخ کردم 
 چشمای کندال  رد،شده بود نیشخ تا بنا وشخ باز بود،

 کندال:واییی چ رمانتیـــــــــک
 �😳😳�?ــ جــــــــــان؟

 �😃😃�?کندال:اوه خدای من بعدش چی شد
 ��?ــ هیچی اومدم خونه 

نگ داری همین پســره هاش ج با ندال:پس اون پســری ک همخ  یل  ک دن
 چ خوشگل و ج ابه �😆�?هوووووووووم
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 و با شیونت زل زد،بهم
ــــدال من ازش  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ کنـ ـــــ ـ

 �😡😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠�?متنفررررررررم
 �😂😂😀😀😀😆😆😆�?کندال :اکی اکی خودتو کنترل کن

 �😒😒😒😒😒😒�?ــ 
دال از پول غ ا رو حســـاب کردم و بدون اینته ب دنیل و تام توجه کنم با کن

شتم اروم  سرم پایین بود دا شینو بیاره منم  ستوران بیرون رفتیم کندال رفت ما ر
 �😑�?قدم میزدم ک محتم خوردم ب ی چیز سفت

 سرمو بلند کردم م دنیل رو دیدم با ی نیشخند ابصاب هورد کن نگاهم میترد
 دنیل:اوه بفرمایید تو خانم دم در بده بیبی

 �😒😒😒�?ــ 
 تا خواستم حر  بزنمبهخ اخم کردم و 

 سرشو اورد،جلوی صورتم 
دنیل :انگار دفعه قبل زیادی بهت خوش   شــته هووووم اینقدر منتظر تنبیه 

 بعدیتی
 و با شیونت زول زد بهم 

 ابصابم خورد شد از بصبانیت  ر  رفتم این چی میگهه
ــــــ هه خواب دیدی خیر باشه اص  هم این ور نیست من حواسم نبود تو چرا 

 �😼😼😏😏�?چنار جلوم سبز شدیمثل 
 ��?ب هیتل من چنار میحورهدنیل:چنار

 ــ اره ت....
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 کندال :بهار
 بر شتم ب بقج اوففخ کنداله ای خدا بدبخت شدم

 کندال اومد کنارم وایساد
 کندال:س م اقایون بهار جوونم معرفی نمیتنی؟

 تام:س م خانم
 دنیل:س م

ــ اممم ههههه ایشون اقای دنیل واتس ـــ ون و ایشون هم اقای تام جتسون هم ـ
 �💀�?کال ی های من و ایشون هم کندال می یسان دوست و البته خواهرم

 کندال:اوه خوشبختم 
 تام :منم همینوور 

 دنیل هم فقط سرشو تتون داد ایــــــخ بی تربیت
 �😬😬😬�?ــ اومم اقایون داشتن میرفتن

 تام:اوه بله اما ا ر شام نخورده بودید حتما دبوتتون میتردیم 

 ☺کندال:اوه شما خیلی جنتلمن هستید 
جـــــــــــــان اینا چ دل و قلوه ای رد و بدل میتنن ب دنیل نگاه کردم ک با 

 ی نیشخند شونه هاشو باال انداخت 
 تام:میتونم برای ی روز دیگه شما لیدی ها رو دبوت کنم

 ن...ــ 
 ��?کندال:چراک ن

 به به به میپره وسط،حرفم 
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 تام :این کارتمه لوفا بهم زنگ بزنید خوشحال میشم  دبوتتون کنم ب شام
 کندال :اوه ممنون

 ـ خوب دیگه ما باید بریم خدا حافظ
 و دست کندال و  رفتم و کشیدمم رسیدیم ب ماشین و سوار شدیم 

 ــ کنداللللل تو تو
 �😁😁�?وووو خیلی با شخصیت بودن کندال:چیه خووووووو

 من دارم برای تو�😒😒�?ــ
 کندال:بزار برسیم خونه 

 و بعد،ماشین رو روشن کرد........ـ......ـ........ـ.....

 43👧 
 بهــــــار

شو  شدیم من هی چپ چپ ب کندال نگاه میتردم اونم خود شین پیاده  از ما
 «?ضرب و المثل»ب کوچه بلی چپ میزد

 �👩👩�?ممم میای امشج خونه ی منکندال:اوم
 �😒😒😒😒😒😒😒😒�?ــ 

 �😊😊😊😊�?کندال:
 بیا بیا بیا

 ــ اه اه بسه خودتو لوس نتن اکی ولی من فردا ک س دارم میخوابیم هااااا
 کندال :اکی
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مه  بال ندال رفتم ی  باســم رو بوض،کردم و پیخ ک نه و ل ســریر رفتم خو
و بـاالخـره «�😑�?د بـخـوابـنمـثـ  قـرار بـود زو»خـرابـتـاری کـردیـم 

 �😴😴😴�?خوابیدیم

 44👧 
 بهــار

 کندال:بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 بــــــــــــــــــهار بلنــــــــــــد،شــــــــــــــــــــــو

 ــ چرا جیز میتشــــــــی اه
 کندال:دیر رفتی 

 یهو پریدم از تخت پایین 
 چـــــــــــــــــــیــ 

 کندال:سابت هشته
نـــــــــــــــــــــــ �😨😨😨😨😨😨😨😱😱😱😱😱😟😟😦�?ــ

 وای
 کندال:نباید،دیشج دیر میخوابیدیم

 ـ این حرفا رو بیخی کمک کن 
 کندال:اکی

 باالخره ب هر جون کندنی بود اماده شدمو دویدم از م تمر بیرون
 حامی:بهار

 ـ س م
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 چی شده��?حامی:
 ــ دیرم شده ببخشید،من باید برم

 حامی :صبر کن سر راهم میرسونمت
 انگار دنیا رو بهم دادن خوشحال شدم

 ــ ممنون
 حامی هم ی اخم با مزه کرد 

 ــ وظیفمه بفرمایین لیدی
 ی خندع ریزکردم و سوار شدم

 اینقدر تند روند ک راه ربر سابته رو پنج دقیقه ای رسیدیم
 یحامی :موفق باش

 ـ همچنین 
 حامی:میام دنبالت

بدو رفتم داخل دم در ک س  بدو  یارم  از داد و رفت بیخیال  تاخواســتم ن ب
منتظر موندم نفســم جا بیاد و ی تقه ب در زدم و واردشــدم همینحور ک ســرم 

 پایین بود،شروع کردم
ــــــــ س م ب ر میخوام دیر کردم واقعا یه مشتل بزر  پیخ اومد ک نتونستم 

 «�😑😑😑😐�?اره خواب بود»زود برسونم خودمو 
همینوور داشــتم تند تند مع رت خواهی میتردم که یهو همه زدن زیر خنده 
سته تا دنیل و  ش ستاد ن سرمو باال آوردم و دنیل و روبه روم دیدم که جای ا آروم 
دیدم متورم شدن ر ای پیشونیم رو حس کردم و با بصبانیت به دنیل نگاه کردم 

خند زد وای آخه دختر سرتو بیار باال اول ببین داری از کی مع رت که دنیل نیش
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ــتم ب خودم  خواهی میتنی بعد مع رت خواهی کن تو همین فترا بودم و داش
میدادم که یهو دنیل  فت:خانم تاجیک هیچ کدوم از ب رخواهی ۱۸+ .ح.ش

 شین ب و دلی یی که آوردی مورد قبول نیست و باید به خاطر دیر اومدنتون تنبیه
 �😳😳😳�?اینو  فت که یهو چشمام از حدقه دراومد 

ست دارم خفخ کنم این کی که میخاد منو تنبیه کنه انگار فترمو خوند  وای دو
 فت:خانم تاجیک امروز به جای استاد من ک س و اداره میتنم و چنین اجازه 
ای هم دارم پس وقت ک س و نگیر و  وشـــه ک س دودســـت و یه پا تا آخر 

  س وایسا ک
جــــــــــــان چشمام  رد شد چیتار کنم ب دنیل  نگاه کردم ک دستشو ب 
شیدم و رفتم کنار در  شید،تا خندش،نگیره منم ی نفس بلند ک ل*ب*ا*ش میت
باال بردم همه میخندیدن منم حرص میخوردم ای  پام و دســتامو  ک س و ی 

 حرص میخوردم ....
شت درس می شد ک دنیل دا شده بودم هی پاهامو ده دقیقه می سته  دادو من خ

شد،یهو  شمام باز نمی سرم پایین بود هنوز خوابم میومد چ جاب جا میتردم و 
 پام لرزید و داشتم پرس میشدم روی زمیـــن کـــــــــــــ.....

  45👧 
 بهـــار

داشــتم می افتادم ک دو تا دســت منو از کمر  رفت واییی،شــانس اوردم و رنه 
ـــدم ی نف لت میش هام جلوی کت ند،کردم مو یدم ســرمو بل س بمیق کشــ

صــورتمو رفته بودن با انگشــتخ،کنارشــون زد و من تونســتم ناجیمو ببینم 
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چـــــــــــی بازممم دنیل با ی لبخند شیوون زول زده بود بهم ولی کم کم 
ــم  ــو شــــدی ــح ــم م ــای،ه ــوی چشــــم ــو شــــد ت ــح ــدش م ــن ــخ ــب ل

یه بال ماش، ید۱۸»..+چشــ ماتونو بگیر شـــت همین ور دا«��?شـــد،چشــ
شنیدم ها وای بچه ها  صدای اووووو  فتن بچه ها رو  شد ک  سرش،نزدیک می
با هول ازش،جدا شدم و خودم مرتج کردم بهخ نگاه کردم ک دیدم با،شیونت 
با تع ج و شــیونت  ها نگاه کردم دیدم همه دارن  بهم نگاه میتنه ب بچه 

 بهمون نگاه میتنن وایی ابروم رفت 
 «با چشم غره»مممـ اهم اهم من میتونم بشینمم

 دنیل:اوممم ب نظر من ب اندازه کافی تنبیه شدی،میتونی بشینی
 چپ چپ بهخ نگاه کردم و سرجام نشستم ............ـــــــــ.............

 دنیل :ک س تمومه
 ــ س م بچه ها

 امیلی:اخیخ،ک س،تموم شد،
 هلنا:ای شیوون خوش،  شت

 بقیه هم باشیونت نگاهم میتردن
یدونین ک ازش متنفرم ــــــــــ خو ماهم »دتونم م تو ک راســـت میگی 

 پس،لوفا در موردش حر  نزنین ک ناراحت میشم« وش،مخملی
 کن :اکی حاال بصبانی،نشو

 تد :فهمیدیه شارلوت با دنیل بهم زده بهار
 امیلی :اوه من خیلی تع ج کردم

 هلنا:ولی دو از ذهن نبود شارلوت باهمه بود با ی نفر راضی،نبود 
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 هوووم بیخیال ب ما چهــ 
 اندریا :س م س م س م

 تد :س م
 اندریا یتی از همت سی های،شوخ و بامزه ک س،هست

ــما رو ب تولدم دبوت کنمممم امیلی:اوه چه خوب  اندریا:خوب من اومدم ش
 مبارکت باشه بزیزم 

 اندریا سریر چند تا کارت   اشت روی میز 
 منتظرتونممممممم با همراهاتون بیایداندریا :ممنونم من فردا شج 

 و سریر دور شد
 ــ هوووم شما چی میگید 

 هلنا:اومم ما ک همراه نداریم
 امیلی:اهوم هلنا درست میگه

 تد:اهم اهم
 کن :اوهوم اوهوم

 همراهاتونم مشخص،شد��?ــ 
 �😯😐😐😐😐😐�?امیلی و هلنا:

 �😎😎😆😆😆😆😆😆😆�?کن و تد:
 یام درموردش بهتون  فتم ــ منم ک با کندال م

 بچه ها :اره حله
 ــ فقط،برای لباس میاین باهم بریم خرید
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 46👧 
 بهـــــار 

 امیلی و هلنا :ارهههههه
 ــ شما چی پسرا

 �😬😬�?کن و تد :ما خودمون میریم
 ــ اکی

 ــچرا امروز استاد نیومد
 کن :اها باید،بگم ک جلسه دارن و دیگه ک سی امروز نداریم 

 :پس میتونیم بریم خرید،اخ جونهلنا
 جسیتا:اه میدونستم تو ارزش و لیاقت منو نداری،دیگه نمیخوام ببینمت

 تام :هوووم منم همینحور
 امیلی:اوپس ایناهم بهم زدن

 �😂😂�?تد:اره اول دنیل و حاال تام حتما بعدی دیویده
 ــ دیوونه.....خوب پسرا مادخترا میریم خرید پس فع 

 بایکن و تد :اکی 
 هلنا :با چی میریم 

.ــــــــ اول بیاین خونه من اون ا اماده میشیم کندال رو هم میبریم االنم حامی 
 میاد،دنبالمون 

 rarهلنا:
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صدای بوق ماشینه تصور من در همین حد »بــــــــــــــــــــــــــوق
 «�😆😆�?بود

 حامی :خانوما برسونمتون
 ـــ خخخخ س م حامی

 حامی :س م
 ـــ حامی دوستام هم میان 

 حامی :اوه چرا ک ن البته بفرمایین 
ســوار شــدیم و تا برســیم شــوخی کردیم و البته من حامی رو دبوت کردم ک 

  فت متاسفانه ی مهمونی مهم باید بره اوووممم کندال حتما میاد
 حامی :فع اا

 ــ ممنون بابت رسوندمون بای
ب ســمت واحد کندال رفتیم دو س  امیلی و هلنا هم تشــتر کردن و بدو بدو

 باری با کندال و دخترا بیرون و  ردش رفته بودیم اشنا بودن با هم
شده نمیدونم چرا ولی ب  شون ی هفته تعویل  شرکت شو زدم اوووممم  در واحد
هر حال االن باید خونه باشــر کندال:ســ م چی شــده  باهم اومدینه این وقت 

 مگه نباید کالج باشید
رســی کردیم و رفتیم داخل منم ماجرای تولد رو  فتم ک کندال باهم احوال چ

ی چیزی  فت ک هر سه تامون فتامون افتاد کخ زمین چشمامون هم داشت 
 از کاسه در میومد...............

 47👧 
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 بهــــــار
 کندال :من با تام میام

 امیلی :تام جتســـــــــــــــــــــــون
 کندال:اره 

 خهلنا:چوور میشناسی
و منم ماجرای شــج بعد از رســتوران رو براشــون تعریخ کردم هلنا و امیلی تو 

 شک بودن
 کندال :اوه ب نظرم بهتر نیست بریم برای لباس ما لباس نداریم

 ـ اوه راست میگه 
 پس برای همین با جسیتا بهم زد rarهلنا:

 کندال:میدونم میشه راجبخ حر  نزنیم
 هلنا:اکی 

 شین بریم خریدددکندال:نمیخواین اماده 
 ــ اره اره دخترا بیاید بهتون لباس بدم

 کندال :مادر پدراتوووونننن....
 امیلی وهلنا:زنگ زدیم  فتیم 

 کندال:اکی
ــریر با دخترا رفتیم باال و لباس بوض من روهمی  م امیلی اون«بتس میدم»س

بتس »هلنا هم ی رو همیه زیبا«بتس میدم»ی روهمیه خوشــگل و شــیک
یتمی هم ارایخ بدو رفتیم پایین کندال هم اومد و ی صوت بلند  ،کردیم«میدم

 زد
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 کندال:اوالال چ پسر کخ 
 ما:مااینیم دیگه

 ـ توهم پسر کخ شدییییی
 کندال:واقعا

 ارههههلنا:
 امیلی:ابتماد ب نفساااااا

 ـــ خخخ سقخ ترکید
 بچه ها :چی یعنی چی

 ـــ پپپ هخخخخخخ بیخیال بریم دیر نشهر
 کندال شدیم و پیخ ب سوی جارو کردن پاساژ هاسوار ماشین 

............. 

 48👧 
 بهـــــار

 هلنا:این خوبه دخترا
 امیلی:نــــــــــــــه زیادی رسمیه 

 کندال :این چی
 هلنا:اییی نــــــــــــــه

س،ســابته داریم میگردیم هنوز پیدا نتردیم اه خســته شــدم داشــتم از کنار ی 
  rarبوتیک رد میشـــدم ک چند تا لباس داخل بوتیک توجهم رو جلج کرد 

amD بالی بودن بروستی و خوشگللل 



 103 یصورت ونیپاپ

 ــ دخترا 
 ......:بلههه

 ــ بریم تو پیدا کردم
 .....:هوووم بریم

 رفتیم داخل ی خانم تغریبا سن باال ولی شیک پوش فروشنده بود 
 ــ س م ببخشید میتونین برای ما اون لباسا رو بیارید 

 اوه چرا ک نه حتمافروسنده :
سریر رفتیم توی اتاق پرو ها  شون نگاه میتردیم و  سا رو اورد با ذوق بهو و لبا

م بود مال بقیه دختراه لباس من اســتین س ربر با دامن رو زانو صــورتی ســفید
 تقریبا همین طور بود پوشیدم وایی چ نازهه در و باز کردم و رفتم بیرون

 ــ وایی دخترااا
 امیلی:بالی ان

 هلنا:ارهههه
 کندال :اوه خدای من 

 ــ ندوزدنمون
 ما:خخخخخ ابتماد ب سقفا روووووو
 فروشنده :ب نظر من هم بالی شدین 

 ــ اوه واقعا 
 عافروشنده:بله واق

 ــ اینو نگی چی بگی
 و باهم ریز ریز خندیدیم 
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 سریر بوض کردیم رفتم سراغ فروشنده
 ــ خانم ساپورت صورتی یا سفید ندارید

 فروشنده:اوممم این صورتی سفید و براقه خوشتون میاد
 ــ اوه بالیه اینم برمیدارم

 و باال خره حساب کردیم و اومدیم از بوتیک بیرون 
 و کفخ موندهکندال:خوب فقط کیخ 

 هلنا:من ی بوتیک میشناسم وسای ش بالیه
 ــ  ایتگن بالیه وقت هم هدر نمیره بریم پس

 �👩👩�?....:اره بریم 
بعد ربر سابت ب اون بوتیتی ک هلنا  فته بود رسیدیم و واقعا بالی بودن هر 
کدوممون  ی ســت خریدیم و باالخره بعد از چند ســابت هر کس ب خونه 

ا رو هم ک رســتوران خوردیم پس تا رســیدم خونه ســریر خودش بر شــت غ 
 لباهام رو بوض کردم و تخت  اززززز خروپففففففبـ.......

 49👧   
 بهــــــار

شدم همه ی بچه های کالج  صورتی نزدیک می شتم ب ی کیک بزر  بنفخ، دا
هم بودن دستم ی چاقو بود خواستم چاقو رو ب اندریا ک پشت میز کنار کیک 

بدم ک یک یهو از خواب  بود، له رفتم تو ک با ک پام ب چی  یر کرد، یدونم  نم
 پریدم
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واییی ب ج خواب مزخرفی ی نفس بمیق کشیدم خدارو شتر فقط ی خواب 
ـه اوه یعنی  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بود اوففخ ب سابت روی دیوار نگاه کردم اوممم س

 اینقدر خوابیدم البته حق هم داشتم دیشج خیلی خسته شدیم 
شدمو صبحونه  بزور بلند  سوی  ستم و پیخ ب  ش صورتم و  شویی  رفتم رو

 همون ور ک غ امو میخوردم ب این فتر میتردم ک باید،چ کنم اوممم
ست میتنم اره  ساده در اول باید،برم حموم بعدم الک و ارایخ اوممم موهامم 

 بالیه 
 بعد غ ا بدو بدو رفتم حمووووم 

 �😑😑😑😐😐�?دو سابت بعد......ـ.
 اخیخ ب ج حمومی بود هووووم 

 وای وای پارمیدای من کوش 
 وای وای دارم میرم از هوش،

 تو منو دوست داری اره...

«😊😊😊😊😊😊» 
ست و زیر تخت پیداش  سال ج شیم کووو بعد ی  شیمه  و صدای زنگ  و به 

 کردم اون ا چیتار میترد
 «�😑�?رفته بود،هواخوری»

 ــ  س م بله
 ــــــــــز چرا دیر جواب میدیییییییییییییییییییییکندال :جیــــــــــ

 اوه  وشی،رو از  وشم فاصله دادم
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 ــ اروووووووم جیز نتخ خو حمام بودم 
 کندال:وایییی چیتار کردی چیتارنتردی
 ــ اروم اروم االن زنگ میزنم دخترا بیان 

 کندال:هه خانومو هلنا وامیلی واحد منن تو هم بیا این ا
 باشه اومدم ــ به واقعا

شم  شی رو قور کردم خخخخ ببینم میتو بدون اینته اجازه بدم حرفی بزنه  و
سریر ی لباس ساده پوشیدم و وسای م و لباسم رو برداشتموو دویدم بیرون از 
واحدم و ب خونه هلنا رفتم فک نتنم الزم باشه بگم س،سابت اماده شدنمون 

 �😑😑🞀🂄👗👠�?طول کشید
 ــــــــــــــــــــز کندال :جیــــــــ

 ـ چیشده چیشده
 کندال :وای وای وای االن اوه خدای من

 هلنا :بگو دیگه 
 کندال:تام زنگ زد و  فت....

 ��50پـــــــارت 
 بهــــــار

کندال:تام زنگ زد و  فت دم م تمر منتظر منه باورتون میشــه تازه بهم  فت 
 ��☺�😌�?پرنسس

 چه رمانتیک rarهلنا:
 امیلی:تام با اسج سفیدش دنبال پرنسس رو یا هاش چ رویایی 
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 و ی دور چرخید
 ـــ هخخ دیوونه ها

 کندال:وای ب نظرتون چوورم
 و ی دور زد

 ــ محشر
 هلنا:بالی

 امیلی :حر  نداری
 کندال :اوه خدارو شتر ....به اس داد من برمممم 

 ــ خداحافظ، لم
 امیلی و هلنا: بای

 میان دنبالتون  ۸سابتــ شما هم ک کن و تد
 انیلی :اوهوم 

 هلنا :ولی تو چی
 �😊�?ــ هخخخ من تنها میام 
 امیلی :میخوای با ما بیا 

 ــ اومم ن ممنون اوه زنگ رو زدن فتر کنم اومدن
 هلناو امیلی :ارههعه اخ جون ولی زود بیا بابای

 ــ اکی بای
 ســرم ک ی وقتی رفتن منم کیفمو برداشــتم و ب تاکســی زنگ زدم خاک تو

 دوست پسرم ندارم همسنای من چهار تا پچه دارن
 خخخ مثل مادر بزر ا غر میزنم 
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سابت ب بمارت خونه اندریا  شدم بعد نیم  سوار  سی اومد و  رفتم پایین تاک
 بالیه چ بمارت زیبایی rarرسیدم 

 بعد نشون دادن دبوت نامه ب دربان وارد شدم
 نخدمتتار:خانوم لوفا پالتوتونو بدین ب م

 ــ اوه ممنون 
 پالتومو دادم بهخ و رفتم جلوتر تا بچه ها رو پیدا کنم 

 تد:اهم اهم 
سرمو بر ردوندم ک بچه ها رو دیدم اوالال چ شیک تد و امیلی دست  تو دست 

 بودن کن و هلنا هم همینوور
 بچه ها:س م

 چ باحال  rarــ س م 
 بچه ها:خخخه 

 کن :خوب شدیمه
 راضی،باشه راضیههههــ اومم اونی ک باید 

 و ب هلنا اشاره کردم پسرا خندیدن و هلنا قرمز شد
ــر اون میزن ببین چ رمانتیک و البته چیزی ک  امیلی:اوه بهار تام و کندال هم س

 از همه مهم تره اقا حامیه 
 ـ منظورت چیه

 امیلی:حامی دوست پسر اندریاسسسسسسسس
 ـ نــــــــــــــه  
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 ه دنیل هم تنها اومده اما انگار تو کخ ی نفرههلنا :ارههه و جالج اینت
 و با شیوتت ب ی طر  اشاره کرد

ــرمو بر ر دوندم ک در کمال تع ج دنیل رو دیدم ک ب من نگاه میتنه و با  س
 دیوید،حر  میزنه تا دید نگاهخ،میتنم چشماشو دزدید.....

 51👧 
 بهـــار

 نیم سابتی میشد،ک با بچه ها سر میز نشسته بودیم  
 ـ شما تبریک  فتینـ

 کن :اوه اره تو هم برو بگو
 ـــ اوم اکی

سته بودن حرکت  ش سالن ک حامی و اندریا ن شدم و ب طر  میز باالی  بلند،
 کردم 

 ــ س م
 اندریا:اوه س م بزیزم

 حامی :س.. سل.. س م
 ــ خخخ به به اقا حامی حاال ما غریبه شدیمه
 واسه همیننن حامی :اخه اخه هنوز هنوز کامل رسمی نشده

 ــ اکی اکی چون ادم سخاوتمندی ام میبخشمت
 دنیل:اوه سخاوتمند،شما حس،نمیتنید سقخ داره میلرزه هووم

 اوففخ بازم این  اومیخ مگه  ودزی  ها رو هم راه میدن
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 �😂😂😂😂😂😂😂😂�?اندریا و حامی:
  اومیششخ  ودزی اااااا�😳😳�?دنیل:

 ــ وای بلند  فتم
 �😂�?اندویا:اوه بهار تو خیلی با مزه ای 

 ــ اومم امم خوب خوب مگه چیه خوووو
 دنیل:راستشو بگو دیگه چ لقبایی بهم نسبت میدادی

ــــــ اومم خوب خوب  اومیخ  ودزی  خرس  او هرکول غول تشن  نده بک 
 پروو بی ابصاب.....

شدن شدت خنده قرمز  دنیل هم  سرمو بلند ک دم ک دیدم حامی و اندریا از 
 چشماش، رد شده و فتخ مثل غار بازه از قیافخ خندم  رفت

 یهو با حامی اندریا ترکیدیم دنیل هم هر لحظه سرخ تر میشد 
حامی :اهم اهم خوب اومم منو دوست دخترم بریم ب مهمونا سر بزنیم خوش 

 �😆😆�?باشین فع 
 �😡😡😡😡😡😡😠😠😠😠�?دنیل:

 �😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆�?ـــ  

  ,52👧 
 بهــــــار

 دنیل:ت...
 تام :دنیل دنیل

 دنیل:اوه االن نه



 111 یصورت ونیپاپ

 تام :اوه س م بهار
 ــ س م 

 کندال:باال خره اومدی
 تام :منظورت چیه مگه با بچه ها نیومد

 کندال:اومم بهار تنها اومد 
 دنیل:چراا

 ی چشم غره به کندال رفتم 
 ک با ناز بر شت سمت تام و  فت

 ون ک مثل من دوس پسری ب این خوشتیپی ندارهکندال:اوه بزیزم ا
 �😲😲😲😲�?جــــــــــــــــــــــــاننننن 

تام و کندال توی نگاه هم غرق شده بودن و کم کم داشت سرشون بهم نزدیک 
 میشد ک 

 دنیل:اهم اهم سینگل این ا هست
تام بر شــت چنان نگاهخ کرد ک من ب جا دنیل ترســیدم ولی دنیل خندید 

 «?نترسه خرسک  »
 �😂😂😂�?دنیل:

 ــ اومم دارن شام میدن بهتره بریم 
و تند از محلته در رفتم اوففخ ولی چ باحال شـــده بود قیافه دنیل خخخخ 

 بیچاره باغ وحخ،شد،دیه خخخخخ
 فقط،خداکنه ب سرش نزنه امشج ت فی کنه
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ر س اروم اروم ب سمت میز سلخ رفتم از دو نوع غ ا خیلی کم برداشتم و تنها
میز نشستم بچه ها باال نشسته بودن و جا برای من نبود یتی صندلی کناریم رو 

 بقج کشید و نشست نگاهخ،کردم کــــــ وای بازممممممم....

 53👧 
 بهــــار

 دنیـــــــل بازم این خرس اه 
 سرشو طرفم بر ردوند و وقتی قیافه حرصیمو دید
ــو باال انداخت و لبخند زد ــیونت ابروهاش ــت زمینو  با ش فک منوو میگی داش

ند  خ ب ل هم  ی   ین  ودز بودن ا مام  رددد شـــده  ـــ ترد چش ی م جارو 
 میدونــــــــــــــــــه

 ...:دنیل دنیل
ی مردی،صــداش کرد و رفت منم ی دقیقه از دســتخ راحت شــدم نگاهم ب 
ظر  غ اش افتاد اخ جووون ی فتر شــیوانی ب ســرم زد دور اطرافمو نگاه 

واسخ،ب این طر  نیست سریر فلفل رو برداشتم و تو کردم ک دیدم کسی،ح
ظر  غ اش خالی کردم ی بالمه نمک هم توی لیوان نوشــباش خالی کردم 
فلفل تند ها رو هم از روی میز برداشــتم و توی ســوپخ،ریختم اومم ب ج 

 غ اییی 
سر جاش،و ی نیشخند،زد منم لبخند،زدم ک ابرو  ست  ش بعد،دو دقیقه اومد ن

 ..باال انداخت .
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ــوپ  ــق س ــمی ب دنیل نگاه میتردم دو قاش ــروع کردیم ب خوردن زیر چش ش
خورد ک صــورتخ تو هم رفت قاشــق ســوم رو ک   اشــت دهنخ معلوم بود 
بزور داره میخورش کاســه ســوپ رو زد کنار و غ اش رو برداشــت دو لقمه 
نخورده بود ک سرفخ  رفت کناریخ نوشوبه رو بهخ داد تا  زاشت دم دهنخ 

سالمندی ک روب صورتخ قرم شابه رو روی لباس خانوم  شدو همه ی نو ز،
روش نشــســته بود ریخت خانومه جیز جیز میترد دنیل نمیدونســت مع رت 
شت طر  من ک دیددارم با  شو تمیز کنه بر  س خواهی کنه یا اب بخوره  یا لبا
لبخند نگاهخ میتنم فک کنم تا ته ماجرا رورفت چنان اخمی کرد ک  رخیدم 

 نت زیاد،زول زد بهم وای این چرا اینوور نگاه میتنه بعدم با شیو
بلند شدم از کنارش،رد شم ک یهو نوشابه روی لباسم سر ریز شد اوه نهههه ب 

 دنیل نگاه کردم م با شیونت  فت
ــال  ــم ــــت ــا دس ــاال ب ــد ب ــری ــد ب ــی ــون ــت ــی ــود م ــب ــــم ن ــواس ــم ح اوم

 �😆😆😆😆😆😆😆�?تمیزش،کنید
مو ب طبقه باال رسوندم در ی اتاق و ی نگاه وحشتناک بهخ،کردم و با دو خود

باز کردم رفتم داخل زیپ لباسمو یتم پایین کشیدم تا راحت تر نوشابه رو پاک 
کنم بعد،با دســتمال ســعی کردم پاکخ کنم همینحور در یر بودم ک یهو در 

 �😵😓😰�?محتم بسته شد
  54 

 بهــــــار
شتم ی نفر ک از هیتلخ معلوم بود م سبا ترس و تع ج بر  سر تا پا  یاه با رده 

ی نـقـاب ســـیـاه بـود وقـتـی از تـعـ ـج در اومـدم ک فـهـمـیـدم داره 
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سمتم سیده بودم یهو �😱�?میاد، اون میومد جلو من بقج جلو بقج واقعا تر
خت نادم رو ت مد رو ب روم �😨😨�?پام ب ی چیزی  یر کرد اف مرده هم او

بایی روم خم شــد،ی نیشــخند،ابصــاب خورد کن رو ل*ب*ش بود واییی چ ل
ـــاک دیووونه معلوم نیست کیه »داره ناز شی الهی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ یعنی خـ

صدقه ل*ب*ا*ش،میری صورتخ کنار «داری رقربون  ها چی ب خودم اومدم 
 صورتم بود نفساش،ب  وشم میخورد

 هووومم میبینم ک ترسیدی«:��?خخخخ یاد زورو افتادم»مرد نقاب دار
نازی داره یتی منو  نا نا رفتممامان چ صـــدای  یا »بگیره ب ف بهار ب خودت ب

 خاک توسرت
 ؛به خو ب م چ صداش نانازه

 ؛د اخه خر این معلوم نیست دزده ادم ربابه یا..

لد رفتم ت«واییی�😨😨😨😨😨😨😨😰😰😰😰😱😱😱�؛ و ج
  ستاخ و جسورم

 ــ هه ههه بمرا بترسم بتخ کنار  وریل انگوری 
 مردنقاب دار:و ا ه نتشم

 �😥😰😨�?طرفم   اشتدستاشو دو 
 ــ خوب خوب من میدونم با تو

نزدیک تر اومد،حاال دیگه صورتخ سه بند انگشت با صورتم فاصله داشت با 
 تمسخر  فت

 مرد نقاب دار :هوووم چیتار میتنی؟!
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 �😠👿😒�?ــ ی جوری میزنمت کتلت شی
 تو ن بابا شوخی میتنی خوب بزن �😂�?فرد نقاب دار:

 ــ باشه 
ضربه زدن اونم دفر میترد ای خدا مث  با قدرت  ستو پاهاش  شروع کردم ب د

داشــتم با پام ب پاهاش ��?نین ام  ولی جلوی این  اومیخ  اندازه جوجه ام
لگد میزدم ک یهو با پاش زد،ب پام نــــــــنــــــــه پااااااااممممممممم 

تاد،روم پاش،اونم اف پام خورد،زیر  خت  ـــدم رو ت ک  از اون ا�🙈�?ولو ش
ــورتم بود ل.ب.ش خورد ب ل.ب.م دو تامون تو هنگ  ــرش،رو ب روی ص س

 بودیم خواستم از خودم جداش کنم ک چشماش از شیونت برق زد و.....

 54👧 
 بهـــــار

 ........ــ.......ـ........ـ..
وقتی از روم بلند شد روی ل*ب*م دست کشیدم داشت خون میومد با غضج 

جلو ک از ترس پریدم اونور تخت اونقدر اومد  بهخ نگاه کردم ک ی قدم اومد
شم همون ور ک  شو اورد،کنار  و سر سبیدم ب دیوار اروم  و رفتم بقج ک چ

 حر  میزد دستشو برد سمت موهام و جمعشون کرد
مرد نقاب دار:هوووووم از این ب بعد سعی کن کم شیوونی کنی من بدم نمیاد 

 از اینحور تنبیه ها برای تو در نظر ببینم 
و موهام رو با چیزی بست داشتم از ترس،ستته میتردم من تو هنگ بودم و ب 
قاب دار نبود  مدم ک مرد،ن مانی ب خودم او دیوار رو ب رو  زول زده بودم ز
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ته همون  هاااا این این ها.. گاه مردم ه.. هام ن نه و ب مو ســریر رفتم جلوی ایی
 کشمو پاپیونی اس ک دست دنیل بود،پس پس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــزحیــــــــــــــ
 �😡😡😡😡😠😠😠�?دنیل بوووووووووود 

 بابصبانیت لباسمو درست کردم و درو باز کردم ک اندریا رو دم در دیدم
 اندریا:اوه  لم چی شده چرا جیز کشیدی

 هه اونهمه دادو بیداد،کردم تازه فهمید پفخ
 باسممم ــ هیچی بزیزم سوسک دیدم االنم فرار کرد فقط،ل

 اندریا :اوه چ بد لباس ب این زیبایی خراب شد 
 نگران نباش من لباس زیاد دارم برات میام منتظر باش ــ ن ن منم باهات میام

 اندریا :اوم باشه
 حامی:چیشده

باز  و  های من رو براش  ته  جان راســـتخ....و  ف حامی  یا :اوه  ندر ا
 «�😑😑�?دنیل رو ب سوسک تشبیه کرد��?سوسک»کرد

وقتی خیال حامی راحت شد رفت پایین پیخ مهمونا منم ب همراه اندریا رفتم 
 تا لباسم رو بوض کنم

 56👧 
 بهـــــــار

ب لباســی ک دســتم بود نگاه میتردم بالی بود ســریر تعویض کردم لباســمو 
ــد اوه زخمیه  ــتم توجهم ب ل*ب*م جلج ش موهام رو هم با همون پاپیون بس
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اه ی رژلج قرمز برداشــتمو محتم رو ل*ب*م دنیل دبا میتنم شــپخ،بزتی 
 کشیدم ک جای زخم معلوم نباشه و از اتاق خارج شدم

 اندریا :اوه بهار چقدر بهت میاد
 ــ ممنونم بزیزم

 هلنا :چی شد ک لباست خراب شد
 منم ماجرای شیونتمو براشون  فتم 

 دلشونو  رفته بودنو میخندیدن همون ور ک میخندیدن 
سالن میرفت سمت  سابت پیخ فتر ب  شتم وقتی ب ی  یم منم حال ب یبی دا

 میتردم قل*ب*م تند،میزد واییی دیوونه شدممم 
 امیلی :خوب دخترا بریم هدیه ها رو بدیم 

ها  با هم و من تن تد هم  با هم امیلی و  تام هم  با هم رفتن کندال و  نا  کن و هل
 موندم پففخ

 مـدتیل:میبینم باالخره ی وجه تشابه باهم پیدا کردی
 اوففخ بازم این  او

 برپشتم سمتخ و دست ب سینه با حالت سوالی بهخ زول زدم ک  فت
 دنیل:دو تامون تنهاییم این وجه تشابهومنه

 ــ اوه بله متاسفانه
 دتیل:اوممم پاپیونه بهت میاد

 بوضی داره ب ی سابت پیخ،اشاره میتنه بزنم کتلت شه
 د،شو باهم بریم دنیل: زیاد،فک نتن مخت داغ میتنه االنم بلن

 ــ امـ..
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 دنیل:اوه نتنه میترسی 
 و با شیونت بهم زول زدو ابروهاشو باال انداخت

 ی نفس بمیق کشیدم و با دنیل ب سمت اندریا و حامی حرکت کردیم......

 57👧 
 بهــــــار

سایه همو با تیر میزدیم  شتن ما  همه با تع ج نگاهمون میتردن خوب حقم دا
سم الل ص  جن و ب شادوش راه می رفتیم هم زمان ا ه بودیم و حاال کنار هم دو

ـــدامون  نده بزور جلوی خودمو  رفتم ک ص یدیم از خ گاه کردیم و ترک بهم ن
سیدیم جلوی  ست جلوی دهنخ رو میگرفت باالخره ر شه دنیل هم با د بلند،ن
میزشون با تع ج نگاهمون میتردن بازم بهم نگاه کردیم و سعی کردیم جلوی 

 گیریم  با هم کادو هامونو دادیمخندمونو ب
 اندریا :هوووم خوشبخت شین

 ــ هان؟
 دنیل:هان؟

 خخخ باهم  فتیم ب هم نگاه کردیمو خندیدیم 
 حامی:بهم میان نظرت چیه اندریا؟

 اوه هانی خیلییاندریا :
 و با هم خندیدن 

ما دو تا هم ب هم نگاه کردیم یهو اخم کردیم اون از ی ســمت رفت منم از ی 
 سمت بدو رفتم تو اشپزخونه
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 ــ وای خداااا قل*ب*م چ تند،میزنه
ـخ  ـ ـ ـ ـ خوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ....:اوه هانییییی بی

 کنـــــــــــــــــــــــــــــــــم
ساالی خودم بودولی هیتلخ  نده بود،از بس  سن و  سر هم شتم وای ی پ بر 

دم خواستم فرار کنم  رفتم چسبون شل و ول بود معلوم بود مسته اومد نزدیتم تا
 ب دیوار اشپزخونه

نه منم تق  میتردم یهو محتم زد تو  وشــم  ـــت ب*و*ســم ک هی میخواس
ست  سن خودم بود ولی زورش زیاد بود االنم چون ک م صج با اینته هم الم

 بود زیاد تر شده بود دیدم فایده نداره بلند بلند جیز میزدم 
 ــــــــــــــــــــزجیـــــــــــــــز     جیــــ

 جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
 �😐�?ک یهو وزنخ از روم برداشته شد و من ناجیمو دیدم

 58👧 
 بهـــــار

سررو میزد  شت پ صد،ک شت ب ق شه دنیل دنیل منو ن ات داد اوه دا باورم نمی
شپزخونه پرت شد و با ی داد از ا ضی  شد،را سره خونی  صورت پ رد خ کوقتی 

بیرون دستاشو کرد توی موهاش و کشیدشون در تمام این مدت من کنار دیوار 
 اشپزخونه داشتم هق هق میتردم

 دنیل:تو حالت خوبه ؟
 ـ ا ار اره
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 دنیل:تو واقعا مخ داری
 ��?ـ چوور مگه؟

ست تنها جایی  شروبات ه شن ک درش انواع م سط ی ج دنیل:د اخه کی اوا
 میره مخصوصا اشپزخونه

مادرشــون داره  هق هقم بد کردن و  کار  هایی ک  چه  ثل ب مده بودو م ند او ب
 دبواشون میتنه سرمو پایین انداختم
 ــ خج خج من اوففخ نمیدونستم

 �😒😒😒😒😒😒�?دنیل:
ام اوم من من برم دیه اوم خوب �😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆�?ـــــــــ

 خوب 
 دنیل ی ابروشو باال انداخت

 ــ خج خج ممنونم اخیششششششخ
 دختر تو خیلی باحالی�😂😂😂😂😂�?دنیل:

😂😂😂😂😂😂😂 
 ��?ـــ ممنونم

و خواســتم از در اشــپزخونه برم بیرون ک یهو بازوم کشــیده شــد چون کفشــام 
شتم می افتادم  شپزخونه لیز خورد و دا سرامیتای ا شنه بلند بود پاهام روی  پا

 کـــــــــــــــــــ.....

 59👧 
 بهـــــار
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 کـــــــــ
ازم دنیل ن اتم داد محتم بازومو  رفت و باال کشــید ب خاطر شــدتخ پرت ب

نفساشو کنار  وشام احساس میتردم اومدم ازش �🙈�?شدم توی ب*غ*لخ
شدم توی اغوشخ  شتری پرت  شدت بی شم ک دوباره پاهام لیز خوردو با  جدا 
ولی اینبار صورتم جلوی صورتخ بود حس میتردم صورتخ،داره نزدیک میشه 

 ......و...
ستمو  شده بود د شیونت  پروژکتر  شید بازم  چشماش،از  سرشو بقج ک وقتی 

صبی   شت خون میومد ی نگاه ب شیدم چی بازم دا باال اوردم و ب لج پایینم ک
 بهخ انداختم ک چشمک زد سریر ازش جدا شدم 

 ــ ت ت توووو خیلی خیلی خیلی پرویی
 دنیل:اومم اینبار طعم  ی س،میداد رنگشم ک قرمز بود و نیششو باز کرد 

 ــ ت تو تو حق نداشتی ک..
 دنیل:من سه بار جونتو ن ات دادم هووم 

 ــ دو بار فقط دو بار بار دوم خودت بازو مو کشیدی
 �😏😏😏😏�?دنیل :نچ س،بار ا ه جلوتو نگرفته بودم بازم تنها میرفتی بیرون

 واقعا خی..... ــ ها تو
 دنیل :میدونم من من من خیلی خیلی خیلی پروام میدونم

 همه ی این حرفا رو با ادای بامزه میزد،اونقدر بامزه ک ب قهقه افتادم
 دنیل:تو هم خیلی خیلی خیلی قشنگ میخندی

 و ی چشمک خوشمل زد
 ــ چ چ چی؟!!
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 دنیل :هیچی 
 ــ ولی تو االن ی چیزی  فتی 

 ک یادم نمیاد،حاالهم زود باش همه دارن میر*ق*صن دنیل :اوم نه من 
و بدون اینته بهم اجازه بده حر  بزنم دســتم و کشــید و ب وســط ســالن بین 

 �😲😲�?ر*ق*صنده ها کشوند

 60👧 
 بهـــــار

 ــ هـــــــی چیتار میتنی 
 دنیل:ساکت اینقدر حر  نزن زود،باش دیر شد

 ــ چــــی؟!ولم کن
شت  ستاد بر  سرم و یهو ای شدم و  ساکت  سمتم و مثل تلبتارا نگاهم کرد  ک 

شید به به چقدر  ستمو  رفتو ک شید و دوباره د پایین انداختم ی نفس ک فه ک
 پروو انگار ن انگار ک  فتم نمیام

ــدع بودن و  ــالن جمر ش ــط،س ــتر مهمونا وس ــالن اوه اوه اوه بیش رفتیم توی س
 ه واقعا خ الت اوره میر*ق*صیدن ر*ق*ص ک نبود تو حلق هم بودن اه ا

 دنیل:خج زیادم بد نشد رسیدیم 
 ــ چی ؟!

 دنیل:ر*ق*ص
 و ب پیست ر*ق*ص،اشاره کرد 

 با ی حالت  نگ و بهت  فتم
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 ــ هان؟!
 دنیل:یعنی این 

شونه  شت روی  ستامو  زا ست د سط،پی شید و بردم و ستمو مثل کخ،ک بازم د
شت روی کمرم  من ت شو  زا ستای خود شون کرد و د و هنگ بودم هاش و قفل

یل بر*ق*صــم  با این  ور یه افتاد  چی هان من  ثان قا توی چند  تمام این اتفا
 بمـــــــراااااااااااا

 ــ هی ولم کن من نمیخوام بر*ق*صم 
 سرشو اورد،جلو صورتم با حرکات باحال  فت

 دنیل:منم نگفتم میخوای بر*ق*صی یا نه من  فتم بر*ق*ص،هوووم
 ــ خیلی ...

 نم خیلی پروامدنیل:اوه میدو
 ـ نخیرم خیلی سنگ پای قزوینی 

 دنیل :چی؟!
 ـــ اوممم هیچی

 سرشو اورد جلوتر 
 دنیل :باید بگی بگو

 ــ مهم نبود
 اینقدر سرشو جلو اورد ک نفساش ب صورتم میخورد

 61👧 
 بهـــــار
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ب چشــماش،نگاه کردم بهم زول زده بود قل*ب*م داشــت تند تند میزد وای 
صدا قورت دادم و با هول ب بقج هولخ  سر شده اب دهنمو با  خدا من چم 

 دادم و شروع کردم ب توضیح دادن ک منظورم چی بود 
 ــ  خج خج ام یعنی..ـــ....

در تمام مدتی،ک حر  میزدم میدیدم با ی لبخند بامزه نگااهم میتنه حرفام 
ــو میتنم این چند،روز اتفاقات خیلی جالبی افتاده و  ــد حاال ک فترش تموم ش
با هم  حد ک  بل نیســتیم در این  ثل ق گه م یل دی نه منو دن مهم ترینشــون ای

ــارلوت ر ــتم ش ــیم بهخ نگاه کردم نگاهخ ب ی طر  بود بر ش  ومیر*ق*ص
ص  ب من چه  سره پروو من چمه ا شارلوت رو میخواد،پ دیدم اه یعنی هنوزم 

 یعنی دارم حسردی میتنم ن ن ن اص ااااوایییی دیوونه شدم 
 دنیل:تو دوست پسر اندریا رو میشناختی  ؟!

 ــ هان اهان اره خوب ک چی
 دنیل:واقعا اد ک ا؟

 ی میتنهــ برادر زاده مادر خوندمه و طبقه پایین خونم زند  
 دنیل:چــــــــــــی؟!؛!!

 و لج پایینشو  از  رفت
 ــ چیه؟

 دنیل :هیچی تو بلدی،بر*ق*صی ؟
 ــ واسه ی چی!

 باحرص  فت
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 دنیل:پاهامو داغون کردی
هان چی میگه ب پاهامون نگاه کردم ههه وایی کفشام روی کفشاش بود سرمو 

 باال اوردم
 گم بلد،نیستم بر*ق*صم ــ اومم خج خج تو مهلت ب من ندادی ک بهت ب

 بعدم ل*ب*ا*مو کشیدم و ی لبخند  نده زدم ک خندش، رفت
یهو دستماموجدا کرد یتی رو  رفت و چرخم داد و روی یتی از دستاش خمم 
ــت دنیل بود از  ــده بودن روی هوا کمرم روی،دس ــون ش کرد تمام موهام پریش
یک کرد و ل.ب.ش.رو روی مده بود ســـرشـــو نزد ند او  تع ج زبونم ب
ل.ب.م.  اشــت و ب*و*ســیدم تا حاالکســی رو نج*و*ســیده بودم و ت ربه 
نداشتم  رمم شده بود ک صدای صوت و جیز بلند شد دنیل سرشو بلند کرد 

 و طی ی حرکت من رو هم صا  کرد و ی چشمک خوشگل زد....

 ��62پـــــــارت 
 بهــــار

ام رفت تو هم تو هنگ بودم اون اون منو ب*و*سید تو توی جمــــــــر اخم
شو بزر تر کرد ب  صبانیت بهخ نگاه کردم ک لبخند شد و با ب سرخ  صورتم 
دور اطرافم نگاه کردم دوستای خودم فتاشون افتاده بود روی زمین تام و کندال 
کم مونده بود پخخ،شــن روی زمین اما حامی و اندریا با لبخند بهمون نگاه 

ــون  رد بودو ده ــماش ــونو اندازه غار باز کرده میمردن بقیه دیگه هیچی چش نش
بودن پچ پچ اشون بلند شد با بصبانیت بیشتر بر شتم سمتخ چون قدش بلند 
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ــت محتم زدم توی  ــید ب خاطر همین با مش ــورتخ نمیرس ــتم ب ص بود دس
 شتمخ 

 دنیل:اوههه
 ـــ ت تو توو خیلی باا میدونم چیتارت کنم بگیر 

 با مشت محتم تر از قبل زدم ب بازوش 
 دیوانهدنیل:اوه 

بازومو سریر  رفت و کشوندم ب طر  بیرون پیست ر*ق*ص  ی  وشه سالن 
 ک جمعیت کمتر بود وایسادو بر شت طرفم

 دنیل:تو واقعا خ..
 ــ من چی هان هان هان تو بدون اجازه من سه بار اینتارو کردی خیلی پروییی 

سر شت کردنو تتون دادم همزمان  ستامو م مو اخرای جملمو با جیز  فتم و د
ب چپ و راســت تتون دادم چشــمامو بســته بودم و جیز حیز میتردمو بهخ 

 مشت میزدم
 �😂😂😂😂😂😂�?دنیل: 

 �😤😤😠😠😠�?ــ چرا میخندی
 دنیل:وای دختر خیلی بامزه ای

 دماغمو  رفت بین دو انگشتخ و فشار،داد سرمو تتون دادم تا دستخ جدا سه  
 ــ تو اجازه نداری با من این..

دنیل:چرا اومم من ب این خوبی همه چی دارم ی پســر خوشــتیپ با ابهت 
 پولدار ترین پسر کالج همچنین زیباترینشون هستم چرا باید،بدت بیاد 
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 دیگه داشتم جوش میاوردم 
همین ور ک سرمو ب چپ و راست تتون میدادم انگشت اشارمم  ب سمتخ 

  رفتم و با لتنت  فتم
 ــ ت تو توووو ی احمقی 

بعدم باشــدت زدم تو صــورتخ خودم از کارم هنگ کردم چ برســه ب دنیل ی 
نگاه بهخ کردم ی نگاه ب دســتم و الفرارر پا  زاشــتم ب فرار من بدو دنیل 

 �🏃�?بدو....

 63👧 
 بهـــــار

تند میدویدم ب بقیه تنه میزدم رســیدم ب میز ســلخ ی طرفخ وایســادم دنیل 
 اونورفخ بود 

 یتونیم مثل دو تا ادم بالز منوقی صحبت کنیم هاــ اوم ههه ببین ما م
 دنیل:ک ادم بالز منوقی ی،ادم بالز و منوقی نشونت بدم هض کنی

کل   کل  تاب میخوردیمو  یدم اونورفخ هی دور میز  مد ک دو از اونور میز او
 میتردم دنیل هم تحدیدم میترد

ــان اندریا حامی داشتن  ــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــ حواسم ب باالی سالن جمر شد،جـ
 �🙉🙊🙊🙈🙈�?ر*ق*صیدن البته تو حلق هم بودنو ل.ب تو ل.ب.می

ــی این اطرا  نبود  ــیدم کس یهو یتی محتم کمرمو  رفت ک ی جیز بلند کش
 برای همین کسی نفهمید 

 دنیل:ی ب یی سرت بیارم ک دیگه حوس نتنی منو بزنی
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 ــ به دنیــــــــــــل کوتاه بیا دیگه
ق  دست برداشتم اوخ من ب اسم کوچیک یهو دنیل صا  ایستاد خودمم از ت

 �😐�?صداش کردم اونم برای اولین بار
 ساکت بهم نگاه میترد 

 فک کنم بدش اومد ووی خدابیامرزم 
 ــ اووم اممم بج ببین من اوم

 دنیل:تو چی  فتی هان
 ــ چیزه خوب ببین

 دنیل:اوه اسم خودمو  فتی ب جای  اومیخ و ...ووو این بالیه
 �😐�?هــ منظورت چی

 دنیل:اینته توی دیوونه باالخره مخت کار کردو منو با اسمم صدا کردی
 ــ چ چـــــــــــــــــــــــــــــی من دیوونم ارههههههه

ستین اوم البته با این  شی،ه شما دیوونه خل خر وش و پی سم نبود  دنیل:اوه حوا
 قدت خانوم کوچولو هم هستی

 اومدم حرفی بزنم ک
 امیلی و هلنا :اهم اهم 

 سرمو بر ر دوندم بچه ها یا چشمای شیونت بار نگاهمون میتردن 
 هلنا:شمــــــا

 امیلی:این ـــــا
 تد :تنهــــــــا
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 کن :چیتار میتردین؟
 امیلی:البته حدسخ سخت نیست 

 تد :خوش میگزره
نداختم  یل ا با شــیونت ب طرفمون اشـــاره کرد منم ی نگاه ب خودم و دن و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی من توی ب*غ*ل دنیل بودم و با چـ
 ��?این وضعیت هر کی مارر میدید فتر میترد کــــــــ

 ب دنیل نگاه کردم اونم هنگ کرده بود ی جیز بلند کشیدم و هولخ دادم ....

 64👧 
 بهـــار

 دنیل:هی اروم 
 «خخخخ»+چشم غره�😒😒�?ــ 

 شگی دبواــ همون کار همی
 امیلی:ولــــــــــی ب نظر مــــــن

 هلنا :فک نتنم دبوا بود بیشتر شبیه ب..
 ــ جـــیـــــــز بسه ما داشتیم دبوا میتردیم 

 تد:پس اون اتفاق توی پیست ر*ق*ص
 ــ اتفاقی بود االنم داشتیم دبوا میتردیم مگه ن دنیل

 دنیل:
 دنـــیـــــــــــــــــــــــــــــــــلــ 

 دنیل:اوممم 
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اومد جلو و از کمرم ب*غ*لم کرد و ب خودش چسبوند و از  وشه چشم بهم 
 نگاه کردو چشمک زد

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ــمبم  رفتیم ک  ــت و بالی بود و حاال منو بهار تص دنیل:بله اون ی اتفاق درس

 دبوا رو کنار بزاریم و باهم خوب باشیم و مساله مهم اینتهجنگ و 
 ی نگاه به من ک دهنم مثل غار باز بود و چشمام  رد کرد و  فت

 دنیل:بهار از این ب بعد دوست دختر منه توهین ب اون یعنی توهین ب من
شد اطرا  رو نگاه کردم همه ی بچه  ست بلند  صوت و د صدای جیز و  یهو 

شحالی و های کالج تقریبا  ضیا با خو صبانیت بع ضیا با ناراحتی و ب بودن  بع
 مهربونی نگام میتردن  چی بمرا این االغ چی، غت

 ـ ن نـ.....
 حرفمو قور کرد

دنیل:هوووم بریم برسونمت خونت بزیزم از نیمه شج   شته و فردا باید بریم 
 کالج 

 ر ب سمت دو بدون اینته اجازه بده حرفی بزنم  کمرم رو  رفت و حرکت کرد 
 ــ هی هی چیتار میتنی

 دنیل:اوم هیچی فقط میخوام دوست دخترمو برسونم خونخ
 ــ من دوست دختر تو نی...

 اتدریا:اوه من میدونستم واستون خوشحالم
 حامی :اره واقعا خوب شد



 131 یصورت ونیپاپ

 «��?بچم هنگیده»ــ اه بابه
 خوش  زشت فع   ��?دنیل :

ــیدم بیرون پالتومو ت ــین رو اورد وو پالتو مو  رفت و کش  نم کرد خدمتتار ماش
 دنیل بزور سوارم کرد منم هی غر غر میتردم 

 ــ نمیخوام خودم میرم مگه چ غم
 دنیل:اه بسه چقدر غر میزنی

ب طرفم خم شــد ک بقج رفتم بازم خم شــد ک بقج تر رفتم تقریبا دیگه تو 
 ب*غ*لخ بودم دستشو دراز کرد وـ....ـ

 65👧 
 بهـــــــار
 ـکـــــــــ

صا   صندلیخ  شد و روی  ست از روم بلند  شو برد طر  کمربندمو ب ست د
 نشست سرشو بر ردوند و بهم نگاه کرد 

 دنیل:چیه؟
 ــ ها هیچی
 دنیل:دیوونه

و ماشــین و روشــن کرد،بعد،ده دقیقه نزدیک خونه رســیدیدم اون از ک ا خونه 
 منو بلده

 ــ ت تو تواز ک ا
 �😏😏�?دنیل:
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 ــ هاه واقعا ک
 دنیل:رسیدیم شج،خوش 

ــ ببین فردا ک رفتیم کالج جلوی همه ی بچه های کالج میگی ک اون حرفای 
 مزخرفت التی بودن فهمیدی

 دنیل:حرفات تموم شد
 ��?ـ اره

 دنیل:خوب شبت خوش فردا میفرستم دنبالت 
 �😠😤😤😤😡😡�?ــ 

یاده شـــدم و  ماشــینخ پ با این  اومیخ حر  بزنم نمیفهمه از  درو هر چی 
سفت و محتم ب  سید با قدمای  شم میر صدای خندش ب  و ستم  محتم ب

 طر  واحدم رفتم......

 66👧 
 بهـــــــار

از در م تمر زدم بیرون مثل همیشه خواستم دوچرخه ام رو از پارکینگ بردارم 
سرمو بر ردوندم ی لیموزین  شنیدم  شینی رو  صدای بوق ما و ب کالج برم ک 

شتی بود یهو دو مرد با شین دقیقا جلوی  م شدن ما شین پیاده  شتی از ما فرم م
 پای من توقخ کرده بود در بقج رو باز کردن

 شوفر:بفرمایین خانم ارباب جوان خواستن برسونیمتون
 کالج

 ــ هان



 133 یصورت ونیپاپ

 شوفر: بفرمایید
 ـ نخیر کی  فته من میام نمیام از جلوی رام برید کنار 

 شوفر اولیه  وشی رو دراورد و ب ی نفر زنگ زد
 شوفر :بله ارباب جوان ؛بفومایید خانم

  وشی،روازش  رفتم و ب  وشم چسبوندم 
 ــ س س م

 دنیل:چرا اینقدر ل بازی  میتنی سوارشو و رنه
 ــ و رنه؟!

 دنیل :ب زور میارنت
 بعدم  وشی روبدون اینته اجازه بده حرفی بزنم قور کرد وایی خیلی زور  وئه

 شوفر :خانم بفرمایین
ثل ادم اهنی بودن حتی ی اینچ تتون  باکیفم  محتم زدم بشـــون ولی م

ستن  �😑😑😐😐😐�?نخوردن ش ستن و ن صندلی  اونا درو ب ستم روی  ش ن
 ماشین و روشن کردن و ب سمت کالج روندن....

 67👧 
 بهـــار

 شوفر :خانم رسیدیم 
 ــ باشه 

 شوفر :بفرمایین
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شدم همه ی توحه  شدم از در حیاط کالج ک وارد  درو برام باز کردن منم پیاده 
ها بهم جلج شد بچه ها در  وش هم پچ پچ میتردن انابل اومد جلو اوه حتما 

 باز میخواد کنایه بزنه 
 انابل :اوه بهار هفته،دیگه تولد منه خوشحال میشم بیای

 میراندا :باید بیای باهم بریم خرید
 هار ب  روه ما بیا اما:اوه ب

بل اذیتم  ثل ق کاش م مه دورم جمر شـــده بودن و حر  میزدن او   ........ه
 میتردن اون ور بهتر بود

 ــ ههه اونور نگاه کنین اون دنیل نیست 
 تا سرشونو بر ردوندن الفراررررررررر

ــرمو بر ردوندم  ــالن رو باز کردم س اوناهم فهمیدن  و افتادن دنبالم واییی در س
هنوز دنبالمن ک دیدم بیشتر هم شدن وایی یهو محتم خودم ب ی جسم  ببینم

ــد اییییییی هر کی بود،ب*غ*لم کرده بود ک  ــرم داغون ش ــفت وای مادر س س
خاک یعنی خاکـتو مخت »��?نیافتم ایول دستخ درد نتنه و رنه پرس میشدم

 «�😑😑�?دیوونه صحنه احساسیه؛
 دنیل:تو حالت خوبه

 ــ هان اها اره
 :دیوونه شدی برای چی میدویی دنیل 

 ــ ه هیچی 
 ازش،جدا شدم 
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 انابل:اوه بهار
 ــ میشه بپرسم ماجرا چیه

 انابل :اوه دنبالم بیا
 بردم جلوی تلوزیونی ک توی سالن بود برای اط بات 

 انابل:اون ا رو ببین
 ب صفحه تلوزیون نگاه کردم 

 ـ اوه
شپزخونه دنیل منو  صحنه ای بود ک توی ا صحنه همون  شم  سید زیر ب*و*

ر*ق*ص بود باالشم همون ایی ک ب*غ*لم کرد و  فت دوست دخترشم اوه 
 نـــــــــــــــــــه

 انابل :مبارک باشهه
 کارولین:اره چ خوب شد

 ـ ن نه نه
 دنیل اومد جلو و ب*غ*لم کرد 

ست دختر  ست بوده بهار دو شنیدین در سته هر چیزی ک دیدین و  دنیل:بله در
 منه 

 و خرکت مرد ب سمت اتاق موالعه ک البته بیشتر پاتوق خودشو دوستاش بود 
 رفتیم تو 

 ــ هی هی هی چرا دروغ میگی اص  این ور نیست
 دستاشو کرد تو جیبخ و انگار ک داره سینمایی میبینه ب غر غرام نگاه کرد
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پســره کپک دیوانه روانی خر االغ موش کور »:این ارو ب زبون فارســی  فتم 
 �😡😡😡😡😠😠�?«ه اینته بتوشنم دوست دخترت بشممگ

(:ولی تو االنم دوســت دختر �😮😮😯😯😨😨😨�?دنیل)ب زبون فارســی
 منی هووم؟

 68👧 
 بهـــــــار

 چـــــــــــــــــــــــــــی اون اون فارسی،حر  زد نــــــــــــه
 ــ ت تو فارسی بلدی 

 دنیل:اره 
 ن فارسی تیته و فوش و کناییه و ـ...ــ یعنی اونموقر  ها ک ب زبو

 دنیل:اره 
 ــ چوور

بازم اومد جلوتر م ب میز خوردم روم خم شـــد ک  اومد جلو ک بقج رفتم 
 سرمو کج کردم

خانم کوچولو مادر من ایرانیه و خودمم مسلمان هستم چرا نباید بلد ��?دنیل:
 باشم 

 ــ نـــــــــــــــــــــــــــــــه
 دنیل:اره

 «��?بچمون هنگیده»تو اا مــ من 
 دنیل کمرمو  رفت
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 دنیل:حاالم بس کن االنه ک ک س،شروع بشه سریر باش باید بریم 
 بدون اینته اجازه بده حرفی بزنم دستمو کشید و از اتاق موالعه خارح شدیم

.................... 
 از ماشین پیاده شدم 

 شوفر :خداحافظ
 ــ خداحافظ

 و وارد م تمر شدم
 :به س م بهار حامی

 ــ س م ک ا با این ب له 
 حامی :راستخ،با اندریا قرار دارم 

 ـ به باشه من جلوتو نمگیرم ک دیرت نشهـ
یادم اوند نر س حون  فت م بعت بگم وقت اوردی بهخ  ها  حامی:ممنون ا

 زنگ بزنی
 ـ باسه ممنون 

 حامی :بــــــای
 ــ خداحافظ

 بدوو رفتم توی واحدم 
سام رو  ست امروز دنیل و لبا شنمه البته زیادم ب یج نی بوض کردم ب یج  

 �😂�?م بورم کرد باهم غ ا بخوریم البته بیشتر غ ام رو اون خورد شتمو
............ 
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 69👧 
 بهـــــــار

 �😋😋😋�?چ خوشمزه بودددد
پاک  ته همونوور ک دور دهنمو  یادم رف صــبر کن حس میتنم ی چیزی رو 

 دم ک چ چیزی رو فراموش کردم میتردم ب این فتر میتر
ــ بهار فک کن فک کن جیـــــــــــــــز فهمیدم فهمیدم باید زنگ بزنم ب 

 نر س جون بدو بدو رفتم تلفن رو برداشتم و شماره اش رو  رفتم 
 نر س جون :س م بفرمایید

 ــ جیــــــــــــــــز س م نر س جونم 
 همه چی رو ب راهه تر س جون :س م  لم  خوبی خوشی س متی 

 ــ اره اره شما چی خوبید
 نر س جون :اره بزیزم ماهم خوبیم 

 ــ حامی  فت ک کارم دارید مشتلی پیخ اومده 
ــنیدم توی کالج با ی نفر کلتل  ــتخ،ش ــتل ک نه راس نر س جون :ن ن نه مش

 میتنی و االنم با اون شخصصصص....
 حامی دهن لق میتشمتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ل واتسون زیاد مهم نبود یتم کلتل بچگانه بودــ اها دنی
 نر س جون :تو  فتی دنیل واتسون 

ـ بله دنیل واتسون پدرش چند تا کارخونه داره مادرش،تاجره و اینته بموش  ـ
 هم صاحج کال ه
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 «زیر لج  فت ولی من شنیدم»نر س :چرا من متوجه نشدم
 ــ چیزی  فتین

 نر س جون :بهار مادرش اصالت مادرش چیه
 ــ اااممم ایرانیه چوور مگه

 نر س جون:وای خدایا باورم نمیشه
 ــ چی شده

نر س جون :اوه بهار مادرش هلیا اون خاله ی توبه بعد از مر  مادرت خیلی 
 دنبالخ  شتم ولی پیداش نتردم 

 ــ شما چی میگید خاله منته خاله ندارم
 ام من پس فردا اون نر س جون :اینوور نمیشــه نه باید بیام این ی اتفاق بالیه

 فع  خداحافظ 
 و قور کرد 

اون چی  فت منظورش،چیه خاله مامانم اه دارم دیوونه میشــمم خودمو رو 
 کاناپه ول کردم و ب دیوار زول زدم

 اخه من خاله مامانم دنیل واییی دیوونه شدمممم.............

 70👧 
 بهــــار

سوم پس چرا نیومددددد اهههه این چند،ر شغول بود شد،روز  وز چون فترم م
ــتامم ندادم تا اینته دیروز حامی اومد و من بهخ  فتم  کالج نرفتم جواب دوس
تاقم و در  گه وایییی رفتم توی ا یه هم می نا ب بق مده برام مومئن کاری پیخ او
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جعبه ط ییمو باز کردم مال مادرمه  ردنبندشــو در اوردم ی قلج  نیمه خیلی 
ــگل این تنها چیزیه ک ازش ــه من هنوز خوش ،برام مونده یعنی یعنی واقعا میش

 بضوی،از خانوادمو داشته باشم
 «�😑�?صدای زنگ در واحده»زیـــــــــــــــنگــــــــــــــ

خدا جونم  ها بودن واییی  طا قا  باز کردم نر س،جونو ا بدو رفتم درو  بدو 
 نر س،جونو محتم ب*غ*ل کردم

 ــ وایی،س م
 طاها:س م دخترم

 بزیزم نر س:س م
 ــ وای چ دیر اومدین دلم براتون تنگ شده بود واییی چ خوب 

 طاها :نمیخوای اجازه بدی بیایم تو
 ـ به ببخشید بفرمایین تو 
 نر س :چقدر بزر  شدی

 ــ ناس متی ی سال   شته
 �😊�?طاها و نر س:

 نر س:خوب چیک.....
شــده بود نر س بعد ی بالمه حر  و ....اجازه دادم بخوابن دلم براشــون تنگ 

جون  فت ک فردا درباره خاله ام بهم میگه وای خیلی مشــتاقم ولی فردا باید 
 ...... �😪😪😓😓�?برم کالج اخه امتحان دارم نرم اخراجم اهههههه

😴😴😴😴😴😴😴😴 
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 نر س:بهار بهار بهـــــــــــــــــــــــار 
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبلند 

 بهاریییییییی
 ــ ها چیه تو کی من کیم اونا کی ان ما کی هستیم 

 �😒😒😒😒😒😒😒😒�?نر س:
 �😀�?ــ هان اهان خواب بودم

ـرت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدو دی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نر س:ب
 دشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ باشه باشه 
 بدو پریدم توی روشویی

یدم از خونه بیرون به لیموزین دم در بود چ  ی صــبحونه کوچولو خوردم و دو
 �🚗🚗�?خوب نشستم و ماشین حرکت کرد........

 71 👧 
 بهــــار

 داشتم از کنار اتاق مدیر رد میشدم ک یهو یتی جلوم ظاهر شد
 ــ هیــــــــن این چ کاریه

 دنیل:س م
 ــ س م

 �😒😒�?دنیل:
 ــ چیه؟
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 دنیل:این سه چهار روز خانم ک ا بودن ؟
 ــ ب شما ربوی داره؟

 دنیل:معلومه ک داره دوست دخترمی
 ـ هیششخ تو کوتاه نمیای  

 دنیل:نچچچ
 ــ هیچی ی مشتل کوچیک

 زینگـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ به زنگ خورد،من ک س دارم بعدا میبینمت

 پریدم توی ک س بازم جمعیت ه وم اورد اوفخسریر 
 .............خسته نباشید........

 ــ بچه ها میتونیم حر  بزنیم
 هلنا:اوهوم ماهم باهات کار داریم

........... 
 .....خوب بچه ها شما چی فتر میتنید؟

 امیلی:وای باورم نمیشه یعنی تو با دنیل نسبت داری 
 هلنا:اوه غیر قابل باوره

 امیلی:پس برای همین بود کالج نیومدی
 ـ اوهوم امروزم چون امتحان بود اومدم

 کن:بهتره اینقدر فتر نتنی و درست رو بخونی اینا امتحانای پایانی هستن
 ـ پفففففخ 
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 دنیل:بهار
 ــ چیه

 دنیل:این چ طرز صحبت کردن با دوست پسرته
 ــ هان

 دنیل:بلند شووو بریم ناهار بخوریم
 خوام با دوستام بخورمــ هی من می

 همون ور ک دستمو میتشید حرفم میزد
 دنیل:نچ وقتی میگم بریم باهم بخوریم یعنی بریم باهم بخوریم

 ــ اه یواش
 جییـــــز  ردنبندم 

 دنیل:چیشد
 ــ دستمو ول کن  ردنبندم افتاد

 سریر دویدم بقج و زانو زدم تا پیداش کنم 
 دنیل:اینو میگی 

 و دستشو باال اورد
 ــ اره اون مال منه 

 دنیل:این خیلی شبیهههه
و دســـت کرد توی یقخ ی  ردنبند جفت همون  ردنبند رو در اورد همزمان 

 سرمون رو باال اوردیم و ب هم نگاه کردیم
 ــ نـــــــــــــــــــــــــــــه
 دنیل:نــــــــــــــــــــــــــه
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 ��72پـــــــارتـ 
 بهــــــار

 دیگه نتونستیم  پیدات کنیم..........و 
 ـــ چرا دنبالم نگشتید

 دنیل:ما  شتیم خیلی هم  شتیم ولی پیدات نتردیم 
 ـ هنوزم باورم نمیشه توی  اومیخ پسر خالم باشی

 ��?دنیل:ت تو...
 نر س جون :باید باور کنی

 �😶😮😟�?دنیل:خاله نر س
 نر س:س م دنیل بزر  شدی

 .ـــ شمااااا همو میشناسید
 نر س :البته من دوست صمیمی هلیا و هلنام 

 دنیل:درسته کوچیک بودم ولی هنوز شمارو یادمه
 به بهتر نیست بیاین خونه ما مادرم خیلی دوست داشت تو رو پیدا کنه

 نر س جون:اره ب نظر منم بریم دلم برای هلیا تنگ شده 
............ 

ب قصــر روبروم نگاه واوووووو این اروووووووو با چشــمای  ردو دهن باز 
 میتردم اوه بالی بود 

 دنیل:نمیخوای پیاده شی
 ــ آ.. اره
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 دربان:خوش اومدین ارباب جوان 
نده بود فتم بخوره روی زمین  خل کم مو باز کرد رفتیم دا توصــیخ »در رو 
 «?نمیتنم ک خسته نشید شما خودتون ی امارت بالی رو تصور کنید

 خدمتتار:بفرمایین
 ین من االن میامدنیل:ام راحت باش

 و دوید از راه پله های مارپیچی باال رفت 
 دهن من هنوز باز بود

 طاها:س م
 ــ به س م بمو

 طاها :بلیک دخترم
 نر س:چ زود رسیدی

 طاها :مگه میشه خانوممون امری کنه و من دیر ان ام بدم
 ــ اهم اهم

 �😂�?نر س و داها:
 �😢😢😢😓�?هلیا :ب..بهار

صد البته  سرمو باال  رفتم شیک دیدم خدای من کپی مادرم بود و  ک ی خانم 
 چون من شبیه مادرم بودم شبیه اون زن هم بودم

 هلیا:بهار من 
 ــ خ..خاله

 دوید و اومد جلوم ب*غ*لم کرد
 �😢�?هلیا :جان خاله باالخره پیدات کردم باورم نمیشه
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به ک وقتی حس میتنی خیلی  یه میتردیم خیلی خو ی بتوی ب*غ*ل هم  ر
 کسی کسی رو از خانواده ات داشته باشی

 نر س جون:س م
 طاها :س م خانم

 هلیا :اوه خدای من نر س 
حت روی مب   یال را با خ بت  عد از ربر ســـا ناهم همو ب*غ*ل کردن و ب او

 نشستیم

 73👧 
 بهــــار

 ــ و ولی من هنوز  ی م اخه اخه چوور
 ار منو هلیا کاملشو بگیم نر س جون :میدونم دنیل برات تعریخ کرده اما بز

گاه درس  له ات جوون بودیم و دانشــ خا مادرت و  ما یعنی منو  خوب وقتی 
سه نفری ک بهترین رطبه ها رو میاوردن بورسیه  میخوندیم ی امتحان اومد ک 

 کالج میشدن
ــتیم از ایران میرفتیم  ــدیم روزی ک داش ــمون بالی بود پس برنده ش ماهم درس

 ا ما میان فهمیدیم دو نفر دیگه هم ب
هلیا:اقا طاها و پدرت خســرو اوناهم از ی دانشــگاه دیگه بورســیه شــده بودن 
خ صه وقتی رفتیم کالج همه چی بالی بود البته تا اون موقعی ک من جتسون 

باهم کل کل میتردیم ��?رو دیدم اون بهترین در کالج بود منو دنیل »خیلی 
 زمانی ک باشق هم شدیم...ب هم نگاه کردیم اوه دنیل کپیه پدرشه تا 
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شتل دیگه ای  ستن ولی م شق تر بودن و ه نر س:اونا از لیلی و م نون هم با
 وجود داشت

 .ـ چی؟
 پدر هلیا اون قبول نمیترد هلیا با ی مرد خارجی 

 ازدواج کنه
 هلیا:با اینته جتسون با شناخت دین من مسلمان شد
انتخاب کردم و حاصلشم پدرم  فت ک یا جتسون یا اونا منم منم جتسون رو 

 همین دنیل کله شقه
 دنیل:ماماننن!!

 �😂😂�?نر س و طاها و من:
سالی یتبار بیام دیدنتون بدون اینته پدر بفهمه  ستم  سال اول تون تا چهار پنج 
ــم  ــال پیخ خبر اون حادثه نا وار ب  وش ولی بعدش دیگه نه تا اینته چند،س

یل م تو رو پیدا نتردیم تا اینته دنخورد اوه خیلی بد بود خیلی بد هر چی  شتی
 نیم سابت پیخ زنگ زد  فت ک باالخره پیدات کرد با با  ردنبندت

 ــ  ردنبندم
ــتن  �😂�?نر س: ــما دو تا رو برای هم میدونس اره میدونی بهار هلیا و هلنا ش

 برای همین این  ردنبندای نشون رو بهتون دادن 
و کردیم حاال با همین  ردنبند هلیا :و من االن خیلی خوشــحالم ک اون کار

 پیدات کردیم 
 ــ منم خیلی  ی م

 هلیا:اوه اره دنیل بهار رو ب اتاقت راهنمایی کن استراحت کنه  تا موقر غ ا
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 ــ اما..
 ��?هلیا :اما ا ر نداریم

 ــ باشه 
 �😐😐�?بلند شدم و مثل جوجه اردک زشت دنبال دنیل راه افتادم

  74👧 
 بهــار 

 دنیل:برو تو
 ایخ�😒�?ــ 

 خواست بیاد تو ک درو  رفتم
 ــ کوجا؟

 دنیل:بیام توی اتاقم منم خسته ام
 ـ چ چـــــی برو بیرون ببینم 

 �😂�?دنیل:خخخ
 درو محتم بستم دیوانهههههههه

بر شــتم ک برای بار هزاروم فتم افتاد روی زمین واییی ب ج اتاقی من ک ا 
 زند ی میتردم احیانا طویله

دراز کشــیدم و از بس خوابم میومد،و فترم مشــغول بود  روی تخت  رمخ
 بیهوش،شدم......

 دنیل:بهار بهار بزیزم بلند شو بهار جان
 کندال ولم کنننننن چ مودب شدی بهار جان بهار جان میتنی
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 دنیل:بهارررر
 ـ جیغغز چیشده زلزله اس وایی نتنه سیله مامانننننن 

 یتی محتم بازو هامو  رفت و تتونم داد
 دنیل:اروم بگیر بچه

ــمممم ــــ هی بچه خودتی بعدش ـــــ تا یه دقیقه پیخ بهار جان بودم �😏�?ـ
 کتتتک

 دنیل:نمیدونم درباره چی حر  میزنی
 بلند شد،و کنار تخت ایستاد

 ــ ای ای ای من تو رو میشناسم یک مار موزی هستی
 دنیل:میگم اشتباه میتنی

 ــ باشه بابا چرا داد،میزنی
 توان بیا پاییندنیل:همه منتظر 

 و خودشم سریر از اتاق بیرون رفت 
 خخخخخخ دیوونه وایی چ قشنگ اسممو صدا کرد

جـــــــــــان من چی  فتم با دست ب لپام سیلی زدم بلند شو ازخواب بهار 
سط »شما از هم متنفرین ستی این و شم تو چی ه من نمیدونم ا ه من وجدان

سنده ای ؛ای صرفا جهت اط ع تو نوی شخ؛کافیه هان؟؛ شدم «ش واییی دیوانه 
 شتمم صدا داد وای غ ا بدو بدو از پله ها رفتم پایین

 خدمتتار :خانم میز ناهار خوری از اینوره
 ــ ممنون
 ــ س م
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 جتسون:اوه بهار تو واقعا شبیه مادرتی 
 اومد جلو وب*غ*لم کرد واقعا حس،اینو داشتم ک توی ب*غ*ل پدرمم 

 هلیا:حاال بفرمایین ناهار
........... 

 توی نشیمن نشسته بودیم و من درباره زند یم در این ساال میگفتم
 ــ خوب دیگه من باید برم زحمت دادم

 هلیا:چی
 جتسون:ک ا

 دنیل:با کی

 دنیل:چیمار کنی

 هلیا:حق نداری بری از حاال ب بعد همین ایی وس م
 «جملشو با داد  فت»

 ــ چ چشم
 بعد...........................یک هفته 

   54 
 بهــــــار

سیاه با  سر تا پا  شتم ی نفر ک از هیتلخ معلوم بود مرده  با ترس و تع ج بر 
ی نـقـاب ســـیـاه بـود وقـتـی از تـعـ ـج در اومـدم ک فـهـمـیـدم داره 

سمتم سیده بودم یهو �😱�?میاد، اون میومد جلو من بقج جلو بقج واقعا تر
خ نادم رو ت مد رو ب روم �😨😨�?تپام ب ی چیزی  یر کرد اف مرده هم او
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روم خم شــد،ی نیشــخند،ابصــاب خورد کن رو ل*ب*ش بود واییی چ لبایی 
ـــاک دیووونه معلوم نیست کیه »داره ناز شی الهی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ یعنی خـ

صدقه ل*ب*ا*ش،میری صورتخ کنار «داری رقربون  ها چی ب خودم اومدم 
 صورتم بود نفساش،ب  وشم میخورد

 هووومم میبینم ک ترسیدی«:��?خخخخ یاد زورو افتادم»دارمرد نقاب 
نا رفتم نازی داره یتی منو بگیره ب ف نا یا »مامان چ صـــدای  بهار ب خودت ب

 خاک توسرت
 ؛به خو ب م چ صداش نانازه

 ؛د اخه خر این معلوم نیست دزده ادم ربابه یا..

لد رفتم ت«واییی�😨😨😨😨😨😨😨😰😰😰😰😱😱😱�؛ و ج
 سورم ستاخ و ج

 ــ هه ههه بمرا بترسم بتخ کنار  وریل انگوری 
 مردنقاب دار:و ا ه نتشم

 �😥😰😨�?دستاشو دو طرفم   اشت
 ــ خوب خوب من میدونم با تو

نزدیک تر اومد،حاال دیگه صورتخ سه بند انگشت با صورتم فاصله داشت با 
 تمسخر  فت

 مرد نقاب دار :هوووم چیتار میتنی؟!
 �😠👿😒�?کتلت شیــ ی جوری میزنمت 

 تو ن بابا شوخی میتنی خوب بزن �😂�?فرد نقاب دار:
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 ــ باشه 
ضربه زدن اونم دفر میترد ای خدا مث   ستو پاهاش  شروع کردم ب د با قدرت 

داشــتم با پام ب پاهاش ��?نین ام  ولی جلوی این  اومیخ  اندازه جوجه ام
ــه پااااااااممممممممم لگد میزدم ک یهو با پاش زد،ب پام نــــــــنــــــ

تاد،روم پاش،اونم اف پام خورد،زیر  خت  ـــدم رو ت از اون ا ک �🙈�?ولو ش
ــورتم بود ل.ب.ش خورد ب ل.ب.م دو تامون تو هنگ  ــرش،رو ب روی ص س

 بودیم خواستم از خودم جداش کنم ک چشماش از شیونت برق زد و.....

 ❌❌ شین جوین ادامه برای❌❌
t  ni:// M.MDwom.mM//aeDito /ggDDtt8DHqg-

vcAYiB8C2D 
* 

t  ni:// M.MDwom.mM//aeDito /ggDDtt8DHqg-
vcAYiB8C2D 

 75👧 
 بهــــار

 دنیل: برای بار هزارم بدش ب من 
 ــ برای بار هزارو یتم ن م ی د م 
 دنیل:هی بگیرمت زنده نمیمونی

 ��?ــ هه هه ههه ا ه راست میگی بگیرم
 سرمو باال اوردم اوپس بمو جتسوندویدم طر  در ک رفتم تو شتم ی تفر 
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 جتسون:چی شده
 دنیل:پدر بر ه ها و نقشه ها رو نمیده برای جلسه امروزه

 جتسون :من تو رو یک سابت پیخ فرستادم و...
 دنیل:همین بهار خانومتون جلومو  رفت

 جتسون:بهار
 هلیا:هی هی هی میبینم بهارو تنها  یر اوردین

 بزیزم�😂�?جتسون:
 ادته دقیقا مثل منو توهلیا:جتسون ی

 جتسون زول زد توی نگاه هلیاو  فت
 جتسون:وباشق

 درسته دنیل؟
 من سریر دستامو تتون دادم یعنی ن ولی

 دنیل دستشو برد پشت  ردنخ و
 دنیل:اره

 �😳😳😳😳�?ــ 

 هلیا:اوه حدس میزدم هلنا چقدر میخواست چنین روزی رو ببینه
 جتسون :هلیا ب نظرتتتت....

 ارههلیا:اره 
 و دست منو دنیل رو  رفت و با جتسون روی مبل ها نشستیم

شه فک  سال ست  شه و بهار هم بی سال سه  ست و  هلیا:خوب دنیل االن دیگه بی
 کنم اماده باشید 
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 جتسون :درسته ب نظر من دیرم شده
 هلیا:امم میتونیم جشن نامزدیشونو روز فارغالتحصیلیشون بگیریم هوم.؟

 نظرات تو همیشه بالیهجتسون:اوه بهار بزیزم 
 ��?بهار :

 جــــــــــان اینا چی میگن
 دنیل:حتما خیلی خوشحالی داری ب من میرسی 

 زیر  وشمـگفت
 ــ اییییی خیلی ابتماد،ب نفست باالس

 �😂😂�?دنیل:
 هلیا:وای وای وای هفته دیگه جشن و من کاری نتردم

 بلند شدو وایساد دستاشو زد ب کمرش
 کنارس و ب*غ*لخ کردبمو جتسون رفت 

 جتسون :بزیزم اروم باش باهم ان امخ میدیم
 �🙈🙈🙈�?هلیا:ممنونم

 اهم اهم ما هنوز م ردیمدنیل:
 !!!��?هلیا:دنیـــــــــــــــــــــــــل

 دنیل:با جتسون ک حر  میزنه مهربونه ب من ک میرسه دادو بیداد میتنه
 ـ  ب پدرتم حسودیت میشه

 ن تو رو دارمدنیل:معلومه ک نه چو
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مد یک اشــتم در او مانت یا :اوه چ ر ماده شــین برای  ��?هل هار ا یل و ب ...دن
 تدارکات جشن باید،بریم خرید 

ی چشم غره خفن ب دنیل رفتمـک بدو دوید از پله باال  منم با ی لبخند بسیار 
سیدم بهخ رفت توی اتاقخ و درو  ضایه افتادم دنبالخ تا ر صنوبی و  سیار م ب

 بست
 میای بیرون  ــ تو ک

 سرشو از اتاق اورد بیرون و
 �😛😛😛😛😛😛�?دنیل:

 �😯😯😐😐�?ــ
 ..........یک هفته بعد............

 76👧 
 بهــــار

 دنیل:اوه بهار اینقدر ل باز نباش بیا دیگه
 ــ نمیخوام من از بلندی میترسم

 دنیل:ک اینوور
 ــ هی هی هی چرا اینوور نگام میتنی چی تو سرته 

 یهو اومد کولم کرد و با دو شروع کرد از پله ها باال رفتن
 ــ اهای دیوونه روانی وایسا هییییییی

ضله هاش نظرم  شت بزنمخ ک با دیدن ب ستم با م وقتی دیدم فایده نداره خوا
 بوض،شد،اینا ماهیچه ان یا سنگ
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 ــ حداقل از اسانسور بریم
 دنیل:همین ور بهتره

 ــ آ اخه کمرت درد میگیره
 یهو وایساد

 دنیل:چیشده نتنه نگران منی
ــــــــ ها نه نه کی  فته من من  فتم چون خج ترسیدم خسته شی منو بندازی 

 زمین
ــــــــ یعنی به خاطر این نبود ک مثل منته تو رو دوست دارم تو ام منو دوست 

 داری 
ــو  ــرش ــدا داد اونم س ــرش جوری ک  ردنم ص ــرمو تند بر ردوندم طر  س س

 همین صورتامون دقیقا جلوی هم قرار  رفته بودبر ردونده بود برای 
 اون اون  فت دوستم داره

 دنیل:پس توهم منو دوست...
 ــ نخیرم کی  فته

 دنیل:نمیگی ن
 ـ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 دنیل:باشه خودت خواستی
قخ ن طبدنیل منو اورده بود باالی ی برج خیلی بزر  و خوشــگل ک باالتری

بدون ســقخ بود بالی بود بالی ولی نمیدونم االن منظورش چیه چرا دارم ب 
 لج برج نزدیک میشم چیی دنیل
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 ــ دنیل دنیل داری چیتار میتنیییی
 دنیل:باید ابترا  کنی ک دوستم داری

 بردم لج پرتگاهخ و فقط،از پاهام  رفتم
 ــ جیـــــــــــــــز

 بادستام جلوی صورتمو  رفتم
 زارم پایین دنیـــــــــــــــل دیوونهــ ب

 دنیل:باید بگی دوستم داری ابترا  کن
 ــ بمرااااااااااا 

 دنیل:نمیگی
 ــ ن ــنه

 دنیل:باش
 یتی از پاهامو ول کرد وای وحشتناکه

دایا خ«بلند داد زد»دنیل:من ابترا  کردم ک دوستت دارم االنم میگم باشقتم 
 باشقشمممم

 کاریه زشتهــ دیوونه این چ 
 دنیل:نوبت توبه

 ـــ دیوونه
 ـــ من دوستت ندارم

 دنیل:چ چی
 ــ من باشقتم

 دنیل:ت تو تو خیلیییی
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 زبونمو براش در اوردم
 ــ حقته حاال بزارم زمین

 دنیل:دیوونه بشق خودمی
 ـــ دنی خودمیییییییی

 یهو کشیدم توب*غ*لخ و ل.ب.ش.رو   اشت روی ل.ب.م
 ❤?خوشبختی یعنی این

 ...........ــــــ...........

 77👧 
 بهـــار

 دنیل:بهار ایناهم خوشمزس از ایناهم باید بخوری
 ــ وای دنی دارم میترکم

ولی من از زن الغر بدم میاد «ی لبخند  نده زدم»دنیل:اوال ک قربون دنی  فتن
 «لبخندم جمر شد»بخور

ز البته بعد ا بعد از ابترافمون دنیل ب  ارســون  فت ک میز غ ا رو اماده کنه
شتم قبض روح  شم  رفتم بچه پرو دا شگون شیدم نی شو ی بالمه ک اینته موها
میشدم  البته اونم ت فی کرد تا االن اینقدر داده من بخورم ک حس میتنم دارم 

 میترکم
 ب زور اونارم خوردم و بقج کشیدم

 دنیل:هی چیتار میتنی باید بازم بخوری
 دیگه داشتم جوش،می اوردم
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 وااااااااااامــ نمیخ
 دنیل:باشه نخور خو حاال انگار من چی  فتم

 �😶😶😶😶😶😶😶😶�?ــ 
 ب هم نگاه کردیم و باهم زدیم زیر خنده

 �😂😂�?دنیل:
  �😂😂�?ــ :

..........ـــــ...........ـــــ........ـــــ.......ــــ.....ارایشگر :خانم واتسون 
 همسرتون اومدن دنبالتون

 ــ ممنون
 بار دیگه خودمو توی ایینه نگاه کردم زیبا شده  بودم بالیییییییییی 

 جشن نامزدیمونو باجشن فارغ تحصیلی باهم میگیریم
 ی نفس بمیق کشیدم و قدم  زاشتم ب اینده...

درو باز کردم ک دنیل بر شت اوه فوقولعاده شده بود بالییی اروم و با شک جلو 
 اومد 

 ��?ی من تویی؟دنیل: خر وش کوچولویه چشم مشت
 دنیـــــــــــل االنم مسخره بازی در بیار��?ــ 

 دنیل:هی تو بهار من نیستی 
 ــ دنیل چی میگی؟

 دنیل:ا ه بهار بودی جوابمو میدادی 
 ــ من بهارمم دنیل

 دنیل :همینه دیگه ا ه راست میگی اسم بهار چیه؟



wWw.Roman4u.iR  160 

 

 با ی ژست بامزه  فت
 دیوونه �😂�?ــ 

 خوشگل شدی خیلی�😂😂😂😊�?دنیل:
 ــ ممنونم

 دنیل:اوهوع بهارم خ الت بلده
 ـــ دیوونه 

 دستمو  رفت و سوار ماشین 
جشن نامزدیمون بالی بود،بالی مخصوصا قسمت ر*ق*ص دونفرمون خیلی 
قشـنگ شـد چون خیلی هماهنگ بودیم چرخخ اخرش دامنم پخ کردو روی 

بروسو بج*و*س  دستخ خمم کرد یادم نمیره همه جیز میزدن و میگفتن داماد
دنیل ی چشمک شیونت امیز زد و اومد جلو ک ی فتر شیوانی زد ب سرم و 
سرم و بلند کردم و لپخ و ب*و*س کردم  صدای جیز دست بلند شد منم ب 

 دنیل چشمک زدم ک خبیث نگاهم کرد
 االنم توی تخت خوابمم از بس ذوق دارم خوابم نمیبره

.................😴😴😴😴😴 

 78👧 
 بهـــار 

 هلیا:دنیــــــــــــــــــــــــــل
 دنیل:اومدم اومدم ببخشید
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همون ور ک از پله ها با دو میومد پایین نگاش میتردم خیلی وقت بود فهمیده 
ــم و االن فهمیدم فترم غلط نبود و دیگه اون تردید اول رو ندارم  ــقش بودم باش

جاشــه هلیا جونم میگه منو دنیل رابومون بالی شــده اما کلت مون هنوز ســر 
سی  سترس دارم برای برو شحالم ا شیرینیه زند یه ب هر حال االن خیلی خو
ــه و دنیل  ــته ش ــس ــه اما پدر دنیل باید بازنش اخه قرار بود دو ماه دیگه بر زار ش
جانشینخ ب جای اون رئیس بشه اما باید متاهل باشه برای همین بروسی رو 

 ام شـــده فقط،لباس بروس مونده ک جلو انداختیم تقریبا همه کارهاهم ان
 قراره بریم بهترین مزون امریتا

 کـرئیسخ دوست هلیا جونه هووووم خدایا شترت
 دنیل:ب چی فتر میتنی سریر بگر

 ــ ا
و این اصداش»دنیل:چیه نمیخوای بگی مگه یادت نمیاد دیروز مامی چی  فت 

 فتارشونزن و شوهر باید همه چی رو بهم بگن حتی ا«نازک و زنونه کرد
 حاال سریر بگو ب چی فک میتردی

 ما که هنوز زن و شوهر نشدیم��?ــ 
 دنیل:اکه هییی

 یتم دیگه مونده اونوقت حتی افتارتم باید بگی 
 ــ دنیلللل

 �😂😂😂�?دنیل:
 هلیا:نمیخواین پیاده شین جغدای باشق

 ـــ خاله جونم اونا کبوترن
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 �😅�?هلیا :واقعا
 �😂😂�?دنیل:ارههه

 :بشق منو اذیت نتنید بریم توجتسون 
 �😂�?ـ.من و دنی و هلیا .:

 فروشنده:این چووره؟
 ـــ ایییی مثل کهنه اشپز خونه اس

 دنیل:اره خیلی زشته
 جتسون:اوففخ فک کنم هزارمین لباس بودددد

 �😂�?هلیا:اروم باش بزیزم
 از دور ی لباس ب چشمم خورد مانتن ها رو کنار زدم و رفتم جلو

 دنیل:بهار
 ــ هیخ بیا

 بهخ رسیدم واو واقعا بالیییییییی بودددددددد
 دنیل:بالیه

 ــ بالیه
 �😂�?ب هم نگاه کردیم و خندیدیم 

 دنیل:خانم اینو برمیداریم
عا  یاوردم واق ید ک ن مدلی رو نمیخوا نده :اوه من فتر میتردم چنین  فروشــ

 متاسفم 
 ــ موردی نداره
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 دنیل:نمیخوای پرو کنی
 فری سایزه اقای باهوووشششخــ اوال نچ دوما 

 دنیل:منو مسخره میتنی صبر کن ن صبر کن بگیرمت خورده شدی
 ــ جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃 
 ��79پـــــــارت 

 بهــــــار
 باقد:خانم بهار تاحیک ایا ب بنده وک...

سم خودمو دیدم روز اول کالج برخوردم  رفتم توی فتر ب روزی ک روی برد ا
با دنیل کلت مون دبواهامون روز تولد و خراب کردن غ اش و اولین ب*و*سه 
صمون معرفی  شپزخونه ر*ق* ست ن ات دادنم توی ا ش لبخند رو ل*ب*م ن
یل  ته دن یدن این ندم وفهم یدن  ردنب ـــت دخترش د کردن من ب بنوان دوس

 پسرخالمه هم خونه شدنمون
سمت دنیل و ابترا  کردنمون خند شدن بر ردم  هامون لبخندامون همه بابث 

 با بشق توی چشماش،خیره بشم و جواب باقد رو بدم
 ــ با رضایت الهی و اجازه پدر مادر مرحومم و بزر ترا

 بله
 بعد از جواب دادن دنیل باقد رفت 

بعد از مراســم هدیه و حلقه و بســل ک من انگشــتشــو  از  رفتم و باهم بلند 
 ق*صیمشدیم تا بر*

 دستامو روی شونه هاش  زاشتم اونم کمرمو  رفت
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 دنیل:بهار
 ــ جانم 

 �😍�?دنیل:زند یم بمون
 ــ تا وقتی ک زند یم بمونی زند یت میمونم

 دنیل:در همه حال زبون درازیت و کله شقیت رو داری
 ��?ــ 

توی چشــمای هم زول زدیم و اروم ســرمون رو جلو بردیم چشــمامو بســتم و 
  رمای ل.ب.ا.شو احساس کردم.........باالخره 

 80👧 
 بهــــــار

 ــ جیــــــــــــز دنیل بزارم زمین
 با پاش درو بست

دنیل:بمرااا همیشــه دوســت داشــتم بشــقمو توی این شــج با ب*غ*لم ببرم 
 اتاقمون

 ــ به دنیل
 با مشت زدم ب بازوش

 پیشی کوچولوم خ الت کشیده ای جانم ��?دنیل:
ه له  گاه میتردیم من ب خوشــبختیمون فتر اروم از پ باال میرفت ب هم ن ا 

 میتردم روی تخت   اشتم 
 سرشو اورد جلو دستاشو دو طرفم   اشت
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 دنیل:خانومم ب چی فتر میتنه
 ــ آ

 دنیا:ا ا دیگه نمیتونی دلیل التی بیاری ها مال من شدیه 
 ب خوشبختیم��?ــ 

 دنیل:تصحیحخ میتنم خوشبختیمون
 ونــ اره خوشبختیم

 ��?و اروم سرامون رو بهم نزدیک کردیم

 ........ـــــ.........ـــــ.......ـــــ.......ــــ........
 شاید اولخ کلتل بود وسوخ دیوونگی ولی اخرش باشقی 

 رمان ماهم ب پایان رسید و بهار ب بشقخ رسید
 پــــــــــایـــــــــان                  

 بابت نوشتن این رمان زیبا کیمیا ظاهریبا تشکر از 


