
 

 مقدمه

 یباسمه تعال
 

 …لعنت به من 
. 

 …لعنت به این غرور
. 

 …لعنت به این عشق 
. 

 …لعنت به اون روز
. 

 … لعنت به اون جمله
. 

 لعنت به زبونی که نمیچرخه بگه:
... 

 «دوستت دارم"»"
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 تمناي ماندن

 یباسمه تعال
 

 )تمنا(
 در حالي که از نقشه پلیدم تو دلم میخندیدم به مامان گفتم :

 _پوف ماماِن من بس کن دیگه
 

مامان_تمنا زدي غذا رو شور کردي!!! نیم ساعت دیگ مهمونا میان !حاال واسه 
 من نیشتو باز کردي ؟ برو بیرون تا مالقه رو روسرت نشكوندم  

 با خنده در حالي که از آسپزخونه میرفتم بیرون گفتم :
اگ دید غذا نداریم تشككری   100_اواًل مهمونا که عمه ي شكككموعه منه که  

شكنه  شو مي بره ، دومًا مامان جون اخه مگه مالقه با توسر من خوردن می مبارک
 !? 

 اوه اوه اوضاع خطریه .. 
 ه بیچاره مامان قاشق رو پرت کرد که خورد تو کّله من

 با دو از پله ها رفتم باال تو اتاقم  
****  

خانواده عمه ام تقریبا نیم سككاعتي میشككد که رفتن، وقتي اومدن خونمون دیدن 
 غذا آماده نیست ، کم کم خستگیشونو بهونه کردن .



 7 تمناي ماندن

تو دلم داشتم بهشون میخندیدم که با زنگ گوشیم حواسمو بهش دادم. نیال بود 
 یري زنگ زده بود تماس تصو imoکه با 

 _سككالم عشقكككم 
 

 نیال _سالم آجي چطوري !? چه خبرا ?!
 روز دیگه تولدمه تو چه خبر 2_مرسي. تو چطوري خبر خاصي نیس 

 
كككارك. اوممم دیگه،  نیال_مرسي منم خوبم میدونم بابا، ولي بازم پیشاپیش مب

سیو هم ند شگاهو میام اینجا تنهام . ک صي نیس؛ میرم دان سته خبر خا ارم ، خ
 شدم 

 
 _آجي ناراحت نباش، دانشگاه تمام شد ، برمیگردي شیراز پیش خودم 

 
 نیال_حتككما.تمنایي من باید برم ، بعدا بت زنگ میزنم.فعال باي

 
 _باشه عشقم خوش بگذره خدافظ.

 
 آخیش. خوش به حالش ؛ کاش منم مث اون دانشگاه بورسیه میشدم 

به ولي خوب من کنكور دادم ، اون چی زي که میخوام در نیومدم ، چه برسكككه 
 بورسیه 

 خنده اي کردم ؛خوش خیال
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كم )این سوالو تا حاال  ك ك كه خب خب حاال لباس چي بپوش ك ك ك ك امروز تولدم
کي  کدوم دختري به جوابش رسككیده؟!( یه لباس پیدا کردم همچین بد نبود! اي

ادس حلقه اي ، اوم سهمینو میپوشم ، یه لباس سیاه تا زانو ساده و تنگ ، آستین 
 ولي تو تن خیلي خوشگله.

**** 
بود که از خواب بیدار شدم ، بدون اینكه برم پایین ،چپیدم تو حمام و  4ساعت 

 دقیقه آب بازي اومدم بیرون ، 45بعد 
 

ساعت کردم  ستم میفهمین؟! نگاه   ضیح بدم ،خ صه حال ندارم کامل تو خال
شیدم مو سو پو سرونه کوتاه کرده دیدم پنجه  !!! بدو بدو لبا هامو که هفته پیش پ

شیدم.. قدمم  ساده ، رفتم  164بودمو هم اتو ک شه  کاًل قد کوتام ... بعد یه آرای
 پایین  دیدم خاله و دایي و خالصه همه اومدن ؛

 رفتم سمت نسیم دختر خالم و شروع کردیم به چرت و پرت گفتن 
 

 _سالم شپش چطوري ؟
 

 چطوري ؟!راستي تولدت مبارك گورخر  نسیم _سالم شته ! مرسي خر تو
 )مرسي ابراز عالقه  (
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 _مرسي عشككقم گورخري از خودته گوریل جوون!
 

ما کال خیلي همو دوس  به هم زدیم؛  یه پس گردني  عد هم خو طبق معمون  ب
 داریم!!!

 
سر  شد تبریك میگفت ) حاال  سمت مامان ، تو این بین هم هرکي رد می رفتم 

این فامیل که ازشككون خوشككم نمیاد!  ر*ق*صبعد بزن و ب نفر بودنا ( 30جمع 
شرك رو کیك  شت جلوم .هان؟ این چیه ! عكس خر  مامان کیك و اورد و گذا

 بود  دیدم رو کیك نوشته خر جان تولدت مبارك !!
******* 

سككرمو بردم باال دیدم نیش نسككیم و فرشككته بازه؛ یعني من اگه شككما رو تنها گیر 
 بیارم 

 
کیك میخندیدن حتي مامان و بابا، یه نگا بشككون انداختم که  همه داشككتن به 

 ساکت شدن ، بعد فوت کردن شمع و خوردن کیك ،نوبت کادو رسید!
 

خب خب کادوي خاله و دایي هر کدوم یه سكه طال اورده بودن )پولدارن دیگ 
( عمم هم که فقط به خاطر خوردن اومده بود یه لباس مجلسككي با کیفش رو 

 ایول بابا عمه هم خرج کرد( اوممم حاال کادوي مامان و بابا؛اورده بود )
ماهه به سئول  با اقامت و ویزا !! واي داشتم از خوشحالي 2واسم یه بلیط سفر  

 میترکیدم ..
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شه باالخره میرم اونجا ،جاي که  شم و با 4باورم نمی شق شو دارم و عا ساله آرزو

 رو یاد گرفتم. پریدم بغل بابا و این که خیلیا مسككخره کردن رفتم و زبان کره اي
ش کردم ، گریه ام هم گرفته بود از ذوق و خوشككحالي !! بابام تو ب*و*سككکلي 

 گوشم گفت : تولدت مبارك دخترم.
مامانم ما رو از هم جدا کرد و منو بغل کرد، تو گوشككم گ  : من میدونم آخر 

 شوهرت کره اي میشه.
 

سككاله که داره اینو میگه ! هروقت میشككینم پاي فیلم کره اي  2هن!؟ االن مامان 
 میگه تو اخر یه شوهر کره اي گیرت میاد !

بعد اون بغل و تبریك و کادوها همه رفتن، رفتم تو اتاقم سككراگ گوشككیم ...اوم 
 تماس بي پاسخ از مریم. 3تماس بي پاسخ از نیال ،  14

 
 یال رو فشار دادم...رو بازکردمو سریع تماس تصویریه ن(imoایمو )

 
****** 

 بیدار شدم صورتمو شستم و رفتم پایین واس ناهار !  2طبق معمول ساعت 
 _ سالم بابایي خودم !! چطوري امپراطور ؟!

 بابا _ سالم دختر خنگولم تو چطوري پرنسس ؟!
 _مرسي بابا جونم
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 مامان _تمام شد قربون صدقه هاتون ؟! سالم دخترم ظهر بخیر 
 

 مان جوون شوالیه قابلمه هاي سیاه _سالم ما
 

 مامان _حاال من غذا رو میسوزونم توام هي باید بگي؟!  
 

_بي خي مامان بشككینیم ناهار بخوریم که تو شكككمم پنالتیه ، دو گل تاحاال 
 خوردم 

 
بعد ناهار رفتم تو حال و شككروع کردم به میوه خوردن ) من کال غذا یا خورکي 

 نیس فقط میخورم (میبینم دیگ حواسم به کسي 
 

 بابام داشت اخبار میدید تو همین حین گفت
 

روز دیگس پول هم واست ریختم تو کارتت اگه کم و  3_راستي تمنا بلیط مال 
کسري داشتي بگو ، خونه هم که خودت جور کردي ، فقط از مكان و دوستت 

 مطمعني?!
 

 و مامانشو دیدین،  ساله که با نیال دوستم، خودتونم که بابا 3_اره باباجون ،، 
 _اره دیدم خب دیگه همه چي جور شد توام به ارزوت رسیدي 
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_اره باباي واقعا ممنونم هنوز باورم نمیشه که دارم میرم سئول ، خیلي از شما و 
 مامان ممنونم ولي خیلي دلم براتون تنگ میشه

 
 کردم و یه ظهر بخیر گفتم که برم تو اتاق...  ب*و*سپریدم بابا رو 

 
سئول از  شتم با نیال حرف میزدم بش گفتم که دارم میام  صر همون روز که دا ع

شت هي  شحالي دا ستاد و جیغ میزد، به مامان  و باباش هم  ب*و*سخو میفر
شب زنگ زد و گفت که خیلي خوبه  شش،  باباش هم  خبر داد که دارم میرم پی

کم و کسككر بود که تمنا داره میره پیشكككه نیال و از تنهایي در میاد و اگه چیزي 
 بهشون بگیم ، بابامم بعد کلي تشكر و کوفت و تلفن رو قطع کرد  

 و من االن دارم با ذوق مرگیه کامل میرم تو فرودگاه .
 

یه حس گنگي دارم، از طرفي خیلي خوشككحالم که دارم واس مدتي میرم کره، 
ي ایاز طرفي هم بغضككم تو گلوم گیر کرده چون تا حاال بدونه مامان و بابام ج

 نرفتم،دلم واسشون تنگ میشه.
 

 مامان و بابا و نسیم و فرشته و  خاله دایي ، همه اومده بودن؛
من فقط داشكتم تو دلم با صكداي بلند قهقهه میزدم ،از دیدن قیافه پر از حرص  

 یلدا)دختر داییم( چون داییم نمیذاشت دخترش تا وقتي مجرده سفر بره



 13 تمناي ماندن

شمال یا تهران ، وقتي فهم  سودي  2ید من ، حتي  شت از ح ماه میخوام برم دا
میترکید،تو دلم قاه قاه بهش خندیدم. االنم چنان حرسككي نگام میكنه که دارم 

 حال میكنم ....
با صككداي زني که شككماره پروازمو خوند مامانم زد زیره گریه و بغلم کرد بابامم 

 ید و  گ  ب*و*سپیشونیمو 
 

 ، زنگ بزن خبر بده ...  _ تمنا وقتي رسیدي سریع یه سیم کارت بگیر
 

 _باشه باباجون حتما، مگ میشه من یادم بره !
 

و بعد خدافظي از همه و فوش هاي نسككیم که اونم عاشككق کره بود ،چمدونو 
 برداشتم و با لبخند از آینده نامعلومي که داشتم  رفتم به سمت در خروجي...

ست ش صندلي کناریم یه پیرمرد بود، از اول که ن ست تو هواپیما، شو ب شا و  ،چ
كككك   تا نیم ساعت اول بزور خودمو کنترل  كككككر پي ككفككك  ، دوباره خي خُـككر پي
کردم ، گوشكككامو گرفته بودم تا نشككونوم، یهو یادم به هنذفري افتاد ؛ با حرص 
هنذفري رو از تو کیفم دراوردم  و هول دادم تو گوشم ، آهنگ االن بده از وانتونز 

ككككككش دیگه صدا نمیاد. لبخندي زدم و بعد با آرامش رو پلي کردم . آخیكككككك
 خوابیدم.

  
 االن از هواپیما خارج شدم ، باورم نمیشه که تو سئولم .

 نیال گفته بود که میام دنبالت 
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ستم ، دیدم یه  30االنم  ش مین منتظرشم و خبر مرگش هنو نیومده ، یكم دیگ ن
ون میده !! دیوونس دختر خوشككگل و بلوندي از دور داره میدوعه و دسككت تك

 دختره ! 
 

 نزدیك که شد فهمیدم همون نیال خله خودمه !!! 
 

سككال میبینمت !! خوبي !؟ کي  3_سككالم تمنایي ! واي باورم نمیشككه که بعد 
 رسیدي !؟ بیا بریم که ماشینو بد جایي پارك کردم ! بدووو 

 
ب رسیدم ، خ_سالم عشقم...منم باورم نمیشه ولي تو باورت بشه، نیم ساعته 

 االنم داریم میدوییم، فقط چمدونم یكم سنگینه ، یواش تر برو
 

 خندید و از سرعت قدماش کم کرد
 

باز  با وجود اینكه نیال پیشككمه ولي  از فرودگاه خارج شكككدیم ، نمیدونم چرا 
 احساس غریبي میكنم ، شاید چون اوِل راه هستم و اینجا هنوز واسم جدیده.

 
درباره سككئول گفت ، اینكه جاهاي تفریحیش یا مرکز  تو طول راه نیال واسككم

خرید و ... کجاسككت؛ منم کامل گوش دادم چون باالخره از فردا باید بگردم . 



 15 تمناي ماندن

از خستگیه راه چشام بسته شد .با صداي نیال چشامو باز کردم و نگاهي به دور 
 و بر انداختم ؛ 

 
 نیال_ پیاده شو فعال ، برو تو خونه راحت 

 تا شب بخواب
 

 خنده اي کردم و گفتم 
 

 _واي نیال یعني توام فهمیدي که من مث خرس میخوابم 
 

 زد زیر خنده 
 

 نیال_ نه بابا، من میدونم که تو کال خرسي 
 

 _خرسي از خودته عزیزم 
 

 نیال_ خرس منظورت عمته ؟! 
 

شكٓس  _نه عزیزم ،خرس پیشمه ، عمم بي
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سال پیش، 3ه بودم پیشت یادته؟!نیال_ واي عمت خیلي باحاله ، یه بار که اومد
موقع شككام چنان با ذوق نگا غذاها میكرد انگار بچه هاشككو داره واس اولین بار 

 میبینه 
 

 خنده اي کردم و گفتم
 

 _این عمه منم بد سوتیه هاا فعال عمه و خرس رو بیخي،، بریم تو ،من االن 
 همینجا میخوابما!

 
 نیال_ بزار چمدونتو دربیارم ،تو پیاده شو

 
 _صندوقو بزن خودم در میارم 

 
 نیال_باش 

 
سمت خونش  شتم و با نیال به  شق رنگش بودم  بردا شكیمو که عا چمدون زر
قا انتهاي  تا یه طبقه، ا یه خونه دوبلكس ولي  نداشكككت،  رفتیم .خونش حیاط 
ست هم پذیرایي؛ در کل خونه  سمت را شپزخونه ،  سمت چپ آ راهرو بودن ، 

 ي شیك و قشنگي بود .



 17 تمناي ماندن

شت، درو که باز کردم  نیال سمت اتاقي که تو گوشه قرار دا ستمو گرفت و برد  د
،یه اتاق با دیواراي نقره اي  و سرویس خوابه سفید. خیلي خوشكككككككككگل بود ، 

 چمدونو گذاشتم زمین و برگشتم سمت نیال
 

 _واي نیلي اینجا خیلي خوشگله مرسي 
 

 رت میكنمنیال_ خواهش میشه آجي. فعال برو بخواب ، خودم بیدا
 

 با خنده تشكري کردم و بعد عوض کردن لباسام خوابیدم
شب بعد بیدار شدن سریع با گوشي نیال به بابا زنگ زدمو بعد کلي عذرخواهي 

 و احوالپرسي قطع کردم
 

******* 
 

#part_9 
 

رو و مت ب*و*سنیال_ من دیگه میرم دانشككگاه؛ عصككر برمیگردم، بیا کارت اتو
 ه رو بگیر ، اینم کلید خون

 
سیم کارت هم بگیرم موفق  شاید رفتم بیرون یه دوري زدم. که  _حله آجي من 

 باشي . خدافظ
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 نیال_ مرسي، خب دیگ خدافظ 

 
یه تیشرت مردونه با شلوار لي و کفش اسپرت پوشیدمو بعد برداشتن وسایل از 

 خونه زدم بیرون ؛ پوف خب حاال کجا برم!!!!
 

بود کج کردم . از زني که کنارم بود پرسككیدم که  ب*و*سرامو به سككمتي که اتو
مین، اوم خوبه که کره اي بلد بودم وگرنه باید  45چقد تا کوئكس مونده؟ گفت 

 نیال  رو همش با خودم اینور و اونور میچرخوندم 
باهم کالس زبان کره اي رفتیم،با کل  ياخه منو نیال،زماني که نیال ایران بود ، 

 دردسر یاد گرفتیم.
***  

کوئكس یه مرکز خریده زیر زمیني بود ، یه راهرویي هم داشككت که سككق  و 
کواریوم ماهي بود، خیلي جالبه بود. چندتا عكس گرفتم بعد خرید  اطراف ، آ

پدرم درومد ، اخه جعبه هاي  ب*و*س،از اونجا زدم بیرون ، تا رسككیدن به اتو
رفتم بقیش کال شكالت در اندازه ها و دست لباس گ 4لباس سنگین بودن فقط 

شد  ستقیم میرفتم که یكي بهم تنه زد، و باعث  شتم م شكل هاي مختل ، دا
 نایلون هاي لباس بیافته . بي توجه به من رفت، باعصبانیت گفتم:

كا )هي(میخواین از کسي جلو بزنین مثل ادم چراگ راهنما بزنین، نه اینكه  ك ك _ی
 . با تنه زدن باعث تصادف شین



 19 تمناي ماندن

 
 برگشت سمتم و درحالي که نزدیك 

 میشد گفت:
 

 _بیانه)متاسفم( عجله داشتم ندیدمتون 
 

 _هان؟!  
 

کثافت چه خوشككگل بود، من اصككال نفهمیدم چي میگفت ، تازه بعد حرفاش 
 فقط یه هان از دهنم اومد بیرون

 تصادفیه)پسره دیگه( نگاهي بهم انداخت
 

 _چیزي شده؟!
 

 _هان؟! 
 

 خریدامو میداد بهم گفت:در حالي که 
 

 _اوه، من بازم متاسفم 
 

 ب*و*سو بعد حرکت کرد سمت اتو



wWw.Roman4u.iR  20 

 

جا نمونم سككریع با  ب*و*ستازه به حالت عادي برگشككتم، براي اینكه از اتو
 و سوار شدم... ب*و*سوسایالم دویدم سمت اتو

عد روشككو کرد  تاده بود ب نارم ایسكك له(هم ک یه) پسككر خوشككگ اون تصكككادف
ضرب گرفتن  شو هي اون پایین تكون میداد، مثل  ست اونور،نمیدونم چرا ولي د

یده   پایین هي تكون م نه دزده، چرا دسككتشككو این  یا... واي نك نگ!!  واس آه
!؟خیلي نامحسككوس خودمو به چپ حرکت دادم ، در حد چند میلیمتر ، یكم 

 گه هم چپ شدم ، روشو برگردوند سمتم ،دی
 

 +چرا خودتو چپ میككك..
 

گرفت  سككریع میله رو  ب*و*سقبل از اینكه جوابشككو بدم ، با ترمزي که اتو
 گرفتم ،

 با آخي که از سمت راستم شنیدم ، سرمو برگروندم! واییي خدا پوکكیدم! 
كاق از جلو پرت شده بود تو بغل همون پس  ك ك ك ك ك یه، ر تصادفیه پیر زن بسي چ

زدم زیر خنده ،پیرزنه از تصككادفیه معذرت خواهي کرد و رفت رو تك صككندلي 
که تازه خالي شككده بود نشككسككت،)من فك کردم االن مث فیلما ،من میافتم تو 
بغل پسككره و اون با نگاه تو چشككماي من،عاشككقم میشككه،و بعد ازم درخواسكت 

 ازدواج و بعدش یه عالمه بچه ()ریپ( 
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سره یه نگاهي شدم ،  پ ساکت  شت میگ  کوفت، دیگ  بم انداخت ، انگار دا
مین دیگ میرسیم ، اوالي مسیر یه زن و مرد پیاده شدن که من سریع  45پووف 

رفتم رو یكي از جاها نشككسككتم ، از شككانس قهوه اي من ، اون بیریخت)پسككره( 
 اومد کنارم نشست 

 خب خب خب مسیر طوالنیه 
 

شتم تو شم ، بدون توجه به اطراف اهنگو زمزمه  هنذفري هامو دراوردمو گذا گو
سید بي اختیار یكم بلندتر  شمك که ر سته بودم ، اهنگ چ شامو ب میكردم ، چ

 خوندم چون واقعا عاشق آهنگش بودن 
 

 آخكككك...
 

 کدوم رواني کوبید تو پهلوم. دیدم 
 پسره طلبكار نگام میكنه 

 
 _تو کال دوس داري به مردم بزني و تصادف کني؟! 

 
 ون صداي جیغ جیغوت رو بیار پایین، هرچند نفهمیدم چه زبوني خوندي_ا

 
 _برو بابا، من آروم خوندم 
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بعد هم اداشو دراوردم ...رومو برگردوندم سمت شیشه ولي صداشو شنیدم که 
 گفت

 
 _رو که داره هیچ ،منم قورت میده 

 
 _مشكلي داري؟!

 
 _چي؟!

 
 _میگم با پروییه من مشكل داري؟'

 
 اعصابه _رو 

 
 _خب پس مشكل توهه نه من 

 
وایساد سریع پریدم بیرون ..تا رسیدن به خونه فقط به  ب*و*سِا رسیدم.. تا اتو

 شكالتا فكر میكردم ، این که چجوري 
 بخورمش 
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میومد، واس ناهار با موادي که  6ظهر رسككیدم خونه، نیال سككاعت 12سككاعت 
گ با یه بشككقاب پلو داشككت ، یه دمپخت درسككت کردم ، یه کاسككه ماسككت بزر

 بود... K-PoPاومم ایول ، برنامه .. KBSبرداشتم و زدم شبكه 
 
شتم همینجور غذا میخوردمو نگا تلوزیون میكردم ، با دیدن چیزي ، غذا تو   دا

 گلوم پرید
 

 )فك نكنین میخوام بگم پسره بود( 
 

 چیزي نبود جز یه حشره چندش روي میز 
 

****** 
 

 نیال اومد. 6:30ساعت 
 

 _سالم خسته نباشي ! چرا انقد دیر کردي
 

 نیال_ سالم مرسي ترافیك بود ..
 

 رفت تو آشپزخونه و صداي جیغش تا اینجا اومد
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 نیال_واي تمنا دمپخت درست کردي؟؟! من عاشقكككككتم 
 

 _نوش جونت ، هروقت خواستي بگو واست درست کنم
 

 _مرسي آجي
 

 تا شب پیش هم نشستیم و خندیدیم
 

**** 
 

 نیلي؟!_
 

 نیال_جونم
 

 _حوصلم سر رفت 
 

 نیال_منم.  بریم بیرون ؟!
 

 _شهربازي؟!
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 نیال_ فرقي نداره ، پاشو اماده شو ، منم برم لباسمو عوض کنم .
 

 رفتم تو اتاق، تاپ مشكیمو با بلوز مردونه 
قرمز مشكي گشاد پوشیدم، بلوز رو باز گزاشتم که تاپم پیدا باشه، خب مدلشه، 

شبرنگ پوشیدم، )تو شلوار لي  ستار  سوپرا یخي مدل پاره رو با کفش آدیداس 
سرونه بود  شده، ولي اینجا که خز نیس( موهام که پ ایران این بلوز و کفش خز 
شتم  شیمو از رو میز بردا پس ففط یكم بهش موج دادم،  از اتاق زدم بیرون ، گو

 و منتظر نیال موندم.
 
 شبیه هم باشه  اومد. نشد ما یه بار لباسامون تقریبا 
 

یده  تا روي زانو پوشكك با دامن لي یخي  ناف مشكككي  باالي  تا  نه  یه نیم ت نیال 
 بود،کثافت هم خوشتیپه هم خوش هیكل

 نگاهي به تیپامون کرد که اصال شباهتي نداشت و گفت 
 

 نیال_یعني خار تیپیم ما 
 
مت خم شككدم پایین شككلوارو یكم تا زدم با نیال از خونه خارج شككدیم ، به سكك 

ماشككین نیال حرکت کردم، اومم خب پول هم اوردم دیگ ، تو راه همش اهنگ 
 گوش دادیم و مسخره بازي در اوردیم، 

****** 
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 بعد کلي بازي کردن که اکثرش ترسناك 
 بود سوار ترن هوایي شدیم !!!

 
قیافه منو اگ کسي میدید کپ میكرد!!!آخه چشام و دهنم تا اخرین حد باز بود. 

سرم هي قیلي ویلي موهام تو هو شدیم  ستم بود ...وقتي پیاده  ا ، کاله هم تو د
 میرفت ؛

 
 مردي که مسئول ترن هوایي بود یه عكسي داد به نیال؛

که نیال با دیدن عكس بلند زد زیره خنده، عكسككو از دسككتش کشككیدم و نگاش   
 کردم !

 
 
 هان! این قیافه منه  
 

داریم؟!>خفه شككو وجدان !یا خدا، یاموسككي بن جعفر )مگ همچین امامي 
 عزیز،فعال اعصابم داغونه<(

 
شت  سو انداختم تو بغل نیال و بعد خودمم زدم زیر خنده، تو عكس نیال دا عك

 میخندید ولي من چشم و دهنم دومتر باز 
 بود ، اصال یه  وضعي!
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_نیالیي من خسككته شككدم ، دیگه بسككه!! روحمو از بدنم جدا کردي تو بیخیال 
 بریم یه چیزي بخوریم ؛ دیگه ... االنم 

 
نیال_اره ، منم خسككته شككدم، تو رو که بزارنت تو رسككتوان، کل اونجارو از پهنا 

 قورت میدي.
 
 متفكر گفتم  

 _یعني چي ?! 
 

 با خنده زد رو شونم 
 

 نیال_بیكككككككككخیالش آبككجي 
 

********** 
 

نیال هم امروز روز از اومدنم میگذره ، تا االن که خیلي خوش گذشته،  10االن 
 امیدوارم موفق بشه... , magicمصاحبه داشت با شرکت  

 
**** 
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شب بود که صداي باز شدنه درو شنیدم، موبایلمو گذاشتم رو  7تقریبا ساعت 
 کاناپه و رفتم سمت در ، نیال با خوشحالي دوید بغلم کرد و هي تو هوا میپرید 

 
 _سالم نیلكككي ..چي شد قبولت کردن؟

 
 حالي که گردنم گرفته بود هي تو هوا میپرید گفت:نیال در 

 
نیال_واي تككككككككككككمنا طري هامو دید گفت عالیه و این که هنوز دانشجو هستم 

ساعت یه طري  1استعداد خوبي دارم،ولي مرتیكه خیلكككككككي مغرور بود، تو 
 زدم که خیلي خوشش اومد ، گفت

 روز دیگه بیا سرکار.2از 
 

 اشككه، بدو منو ببر بیرون شام بدهه_واي ایول ...مبارك ب
 

 نیال ازم جدا شد و کوبوند پس کّلم و گفت
 نیال_عوضي فقط به خاطر شكمت داري به من تبریك میگي؟! 

 
 در حالي که به سمت اتاق میرفتم خندیدمو گفتم:
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_خب  ببین خودت میدوني شكم واس من چقدر ارزش داره و...و خب تبریك 
 برو بپوش بریم شام بیرون میگم توام االن بدو 

 
 و سریع پریدم تو اتاق 

 تككككق .....
 اوف بالشتو پرت کرد تو در، خوب شد درو بستم 

 صداي دادش اومد
 

 نیال_اورانگوتانه خر شكمت واجبتر از منه اره؟ پدرتو در میارم 
 

 داد زدم
 

 _آرزو بر جوانان عیب نیس 
 

 نیال_کوفككككككككككككككت
 

*** 
بپوشم ! اها ، یه شلوار لي سورمه اي که رو زانوش یكم پاره بود، اوم خوب چي 

سه ربع  ستین  ساده کوتاه، با یه کت آ سفید  شلوارو یكم تا زدم، یه تاپ  پایینه 
لیمویي،که واقعا عاشككق این رنگ بودم رو پوشككیدم، جلوي موهام که تقریبا تا 

 بیرون لبم میرسیدو کمي فر کردم ..با برداشتن گوشیم از اتاق زدم
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رو کاناپه نشككسككتم منتظره نیال ، که باالخره اومد، یه پیراهن بلند تا روي زانو 

 زرشكي که خطاي خیلي نازك و نامرتب سفید داشت ..
 

 نیال_چه خوشگل شدیا
 

 _چون خوشگلم،هرچي بپوشم خوشگل میشم 
 

 نیال_این اعتماد به نفس تورو کاش منم داشتم 
 

 زدیم بیرون با هم خندیدیم و از خونه 
 

***** 
 

 نیال_ َتمي، میخوام ببرمت یه رستوران خوب 
 

 _َتمي و کوفت دوما ایول بابا، بریم که شكمم داره پنالتي میزنه
 

 نیال_ این شكم توام دردسره ها 
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 _ِا چیكار شكمم داري ... ناراحت میشه، اونوقت نمیتونه چیزیو هضم کنه ها
 

 نیال زد زیره خنده 
 

 دیم دیگه حرفي نز
 

*** 
 نیال_خوب ... تو چي میخوري ؟!

 
 نگاهي به منو انداختم 

 
 میخورم  jiggae_اوممم من 

 
 خوراك گوشت( میخورم )  bulgugeنیال_ منم 

 
 غذا رو سفارش دادیم شروع کردیم به 

 حرف زدن تا وقتي غذا بیاد
 

 _نیال من میرم دستمو بشورم
 

 میارن ، سرد میشه_اوکي، فقط سریع بیا که االن غذا رو 
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سرم همینجور  شویي حرکت کردم، س سمت د شدمو به  صندلي بلند  از روي 

 پایین بود که به کسي تنه زدم، سرمو بردم باال ، بدون اینكه نگاش کنم گفتم 
 

 _بیانه) متاسفم ( 
 

سرمو  شتم  شدم برگ شوکه  رومو برگردوندم که برم یهو بازمو گرفت.. یه لحظه 
سوالي ن شناس ، کجا دیدمش؟! خیلي بردم باال و  سره چقد ا گاش کردم، این پ

 آشناست
 

 پسر آشناهه_ حداقل وایسا تا من عذرخواهیتو قبول کنم
 

یرزنه پ ب*و*ساها حاال شناختم همون بیریخته )خوشگل بودااا( بود که تو اتو
 پرت شد روش ، ناخوداگاه خندم گرفت: 

 
 با تعجب گفت:

 
 _چرا میخندي!

 
 _هیچي
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 لي در هر صورت من که نبخشیدم _دیوونه، و

 
 _ِده)چي( ؟آي گو)اي واي( ! من نیازي به بخششت ندارم ، اوکي؟! 

 
 _اگه نداري پس چرا عذرخواهي میكني؟!

 
 واقعا در برابرش کم آوردم 

 چشم غره اي بش رفتمو سرمو برگردوندم ،برم دسشویي.
 دستمو کشیدم و گفتم 

 
عذرخواهي  با ادب  حال من خیلي  كل منم نیس، میخواي _بهر کردم، مشكك

 ببخش،میخواي نبخش
 

 بعد حرکت کردم سمت دسشویي 
 پسره پكككرو  صد برابر من رو داره ، اونوقت به من میگه پرو 

*** 
 

بعد شككسككتن دسككتم به سككمت میز حرکت کردم، نگام افتاد تو چشككماي همون 
شت، با  صله دا سته  2بیریخته  که چند میز با ما فا ش سر ن بود،،،بدون اینكه تا پ

 عكس العمل نشون بدم سرمو برگردوندم و  نشستم سر میز
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 نیال_ هي !! چرا قیافت اینجوریه؟!

 
 با کمي تعجب گفتم 

 
 _چجوري؟!

 
 نیال_ انگار دعوا کردي 

 
 نیشخندي زدمو گفتم

 
 _تو راهرو خوردم به یه بیریختي 

 
 نیال_ ها ؟

 
ص شت درمورد غذا رو اوردن، طبق معمول بدون توجه به  حبت هاي نیال که دا

 شرکت حرف میزد غذامو خوردم، راستش یك کلمه از حرفاشو هم نفهمیدم 
 

 نیال_ تمنا نظرت چیه 
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 هان ؟!ِهن؟! چي؟! درباره چي؟! فك کنم غذا رو میگه
 

 لبخندي زدمو گفتم:
 

 _اومم خیلي خوشمزه بود
  

 نیال با تعجب:
 

 خوشمزه بود؟!نیال_ خوشمزه؟ اون رئس بداخالق 
 

 از دهنم پرید: 
 

 _رئیس؟ بداخالق؟! من فكر کردم غذا رو میگي 
 

 نیال با حرص اشكاري خم شد سمتم و گفت:
 

ساعته که دارم درباره شرکتي که رفتم حرف میزنم، اونوقت خانم 2_عوضي من 
 ازبس هوش و حواسش تو غذاس میگه غذا خوشمزه بود بزار فقط بریم بیرون

 
ي اروم از رو صككندلیم بلند شكككدم ، چون نیال ، وقتي به حرفاش با ترس زیاد

 گوش ندي واقعا عصبي میشه.
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 گوشیمو برداشتمو یواش از میز جدا شدم که نیال بلند و به فارسي گفت 
 

 نیال_ عوضي . منو مسخره میكني. وایسا پولو حساب کنم بیام  دارم واست
 

 _واي نیلي آبرومون رفت ....
 
یدم ب*و*ساروم و با حالت خر کردن رفتم سمت میز ، دستشو گرفتم و لپشو  

 ، تو گوشش گفتم 
 

 _تو که میدوني من موقعه غذا اصال به اطرافم توجه نمیكنم، ببخشید دیگه
 

 چشم غره اي بم رفت. 
 

 فكر کنم خر شد
 

از رو صندلي بلند شد و رفت تا غذا رو حساب کنه، منم وسایالشو برداشتمو 
سمت در خروجي رفتم . سرمو بردم باال که نگاه پر از خنده همون بیریخت  به

نه نیال  ماشككی یك  یدم . طبق معمول چشككم غره اي بش رفتم، و نزد رو د
 وایسادم..چند مین بعد نیال اومد و به سمت خونه حرکت کردیم !!
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******* 
******* 

شلو سررفته .یه  صلم واقعا  سرکار، منم حو صب رفته  و ار لي آبي که رنیال از 
زانوش یه خط پاره داشت رو با چكمه ساق کوتاه مشكي و یه بلوز سفید و پالتو 

 مشكي بلند پوشیدم، چون هوا واقعا سرد بود 
 بعد از برداشتن کلید و گوشي از خونه زدم بیرون...

 به سمت پارکي که نزدیك خونه بود رفتم . 
 عیب رو پلي کردم ..هنذفري رو تو گوشم قرار دادم و اهنگ نداره 

.همزمان باهاش بلند میخوندم، چون هوا ابري بود، پیاده رو هم خالیه خالي 
 بود ،، 

 
 
 

 ِد بیبي نداره عیب 
 

 نداره عیب اگه اینكه فك نمي کنم شبا بهت 
 بده توام نمي سوزه دلم براي کسي 

 باشه هواست به این که اگه دنبالتن چون پرهامه اکست 
 نه نداره عیب 

 ن که خوش مي گزره تنها بهم م
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 تو فقط منتظري یه جا برنامه شه 
 ولي بخوام هرکیومیزنم من با یه تكس 

 روبرفایه تك جاییم نداره حس
 که بخوام تورو بخوام حٰتي برایه سكس  
 جاتم کسي بیادمهم ني همین االن بره  

 کسي نباشه بهتره این روزاکه من بدحالم خرابه )بیب(  
  

 ولي نه نداره نداره عیب حالم خرابه بیب  
 ولي نه نه نداره عیب ' تورو بخوام ٰحتي ' بیب  

 ولي نه نه نداره عیب حالم خرابه بیب  
 ولي نه نه ولي نه نه ولي نه نه نه نه نه  

 ولي نه نه نه نه  
  

 میرم و برنمیگردم ، نه به تو حق نمیدم من  
 اشتبام این بود بخشیدمت  

 برگشتم هرسِري رفتم  سریع 
 بچگي کردم ، اینه بچگي کردم  

  
 نیستي میزنم دردیوارو زول  
 رویه میزته سیگاروجوینت  
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 شب بیداروقفل کالفه رد  
 پس بیاوتوهمینوپاشوبرو  

 نداره فرق دیگه برایه من مي خواي باشي یا نه  
 منوشبایه ترسناك وخطاي برفام وهوایه سرد  

 اصن حواست هس؟!  
  

 ببین دوخي اگه فرداروزي  
 باهرکسي هرجا بودي  

 زنگ نزن نگوپرهام کوشي چون  
 برنمي دارم من باز گوشیمو  

  
 ولي نه نداره نداره عیب حالم خرابه بیب  

 ولي نه نه نداره عیب ' تورو بخوام ٰحتي ' بیب  
 ولي نه نه نداره عیب حالم خرابه بیب  

 ولي نه نه ولي نه نه ولي نه نه نه نه نه  
 ولي نه نه نه نه 

 
****** 

 
با چكیدن آبي رو پیشككونیم سككرمو باال گرفتم، اوه اوه ابرا تیره شككده بودنو بارون 

 داشت شدت میگرفت،
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 همونطور که سرم باال بود ، غرغر کردم 

 
تا میام بیرون میباره رو سككرم  با من لج کرده ،  ،فك کنم تا _این آسككمون هم 

شرایط  ست برنمیداره ) بچه ها تو کره ،بارون زیاد میاد ، یعني  ضم نكنه د مری
 اب و هواییش اینجوریه،رمان هم که مربوط به فصل پاییز و زمستونه(

 
اهنگو قطع کردم و گوشككیو انداختم تو جیبم، سككرمو انداختم پایین و تند تند  

 ادي رو رفته بودم، چون مسیر زیب*و*سحرکت کردم سمت ایستگاه اتو
 

شدم ولي اتو 15 شدت میبارید ، چند  ب*و*سمین منتظر  نیومد، بارون هم با 
 جدا شدم که خوردم به کسي... ب*و*سقدم از ایستگاه اتو

 
از پایین شروع به تجزیه تحلیل کردم تا برسم باال، یه کفش مشكي، شلوار لي  

شككوك یه قدم پریدم سككورمه اي ،بارونیه آبي..سككرمو کامل گرفتم باال..یهو از 
 عقب 

 !! اي خككككدا این اینجا چي میخواد
 

 شوکه و متعجب نگاش کردم که چترشو گرفت باالي  سرم!
 هان؟ 
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 اصال این اینجا چیكار میكنه ?
 

 _وقتي میدوني بارونه،چیزي به اسم چتر  باید با خودت بیاري 
 

 _خوب من نمیدىنستم بارون میاد
 

 شو _خوب االن که میدوني سوار 
 

 بعدم دستمو کشید سمت ماشیني که کنار پیاده رو پارك شده بود
 

 _خودم میتونم برم خونه 
 

 _فعال سوار شو
 

 تو ماشین نشستم،اونم اومد سوار شد،بعد نشستن،قفل ماشینو زد.
 

 با تعجب به دِر قفل شده نگاه کردم. دزده؟بالیي سرم نیاره .
 با ترس گفتم:

 ل کردي؟! _چك...چك....چرا ماشینو قف
 

 نیگاهي بم انداخت و سرشو برگردوند
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 _عادت دارم 

 
 یا خدا !!! چه عادت بدي !! 

 
 _خُـك...خب منو یكم جلوتر پیاده کن میرم 

 
 _باشه 

 
مین بعد گفتم همینجا پیاده میشكم !! نگاهي به اطراف انداخت ، چشكاش  5یه 

 داشت میخندید.
 

 _خونت اینجاست 
 

 از هول گفتم:
 

 _خك....خب اره دیگه سمت چپه ..ممنون رسوندیم
 

 با خنده ي کنترل شده اي گفت
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 _خونت تو مجتمع تجاري قرار داره؟! 
 

 ِهكككن؟! مجتمع تجاري؟ سرمو گرفتم باال !واي خدا چه سوتي داغوني دادم!!
سككمت راسككت پارك بود، سككمت چپ هم یه مجتمع تجاري!! کال بازار بود  

 باید سوتي بدماطراف!! چرا من همش 
 

 _اممم ..چیزه....یعني...آها، ببین من اونجا کار دارم باید برم خرید!! 
 

 با صورت قرمز شده از خنده اي که کنترل میكرد گفت:
 

 ظهر مغازه ها همه بسته !!!  3_اما ساعت 
 

 اي خدا  چرا همش میخواي منو ضایع کنیییي 
 

 میدي گفتم :با سري زیر انداخته از سوتي که دادم با نا ا
 

 _یعني میخواي منو تا خونه برسوني!؟ 
 

 سرشو باال پایین تكون داد
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_اوکي ، خودت خواسككتي، همین خیابون مسككتقیم، سككر چهار راه برو سككمت 
ست ، دوباره مستقیم، به دو راهي که رسیدي برو چپ، دوباره مستقیم، بعد  را

 هم سمت راست ماشینو نگه میداري!!حاال هم برو که دیرم شده .
 
 خنده اي کرد و با تكون دادن سرش ماشینو حرکت داد  
 

ب به من چه میخوا  ست نگه میرسونمت.خي
 

کل راه تو سكككوت گذشككت و این یعني فاجعه!! آخه من نمیتونم نیم سككاعت یه 
شدم !! هي تو جام وول میخوردم که همون  صبي  شینم !  دیگه ع ساکت ب جا 

 تصادفیه)پسره( برگشت سمتم
 

 _مشكلي پیش اومده؟! 
 

 _نه مشكلي نیست
 

 یهو با داد گفتم :
 

 زي نداره!! _این ماشینت اهنگي، ضبطي چی
 حوصلم پوکید دیگ..
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 با چشاي گرد شده نگام کرد و بي حرف ضبط ماشینو روشن کرد...

بزار تو دلش بگه دختره دیوونس،برم مهم نیسككت. اهنگ مالیمي بود !! همونم 
 غنیمته تو این سكوت 

 به خونه که رسیدیم ، بهش گفتم "همینجاست"
 

 _امم خوب دیگه من برم، باي
 

 _صبر کن
 

 شد صندلي عقب و همون چتر سفید رو داد بهم.خم 
 

 _اینو بگیر تا برسي خیس نشي 
 

 _اوم . کومااو) ممنون( هم اینكه تا اینجا رسوندیم هم به خاطر این چتر 
 

 خنده اي کرد و گفت
 

 _ دیگه داشتم ناامید میشدم که تشكر کني 
 

 _در هر حال من تشكر کردم ، بازم زحمت کشیدي رسوندیم



wWw.Roman4u.iR  46 

 

 
 خواهش میكنم ، راستي اسمم هیون وو هست، میتونم اسمتو بپرسم؟!_اوه، 

 
 _اوه البته ، من تمنا هستم ، تانگ آس میدا)از دیدنتون خوشوقتم ( 

 
 _منم همینطور، آنیو)خدافظ( 

 
 _آنیونگ هي کاِسیو)خدافظ( 

 
در ماشككینو بسككتم ، چترو که از قبل باز کرده بودم باالي سككرم گرفتم و براي 

 ه داشت دور میشد دستي تكون دادمماشیني ک
 

شونده   شو پو صورت ستاش  سته و با د ش شدم دیدم نیال رو کاناپه ن وارد خونه که 
 نزدیكش شدمو گفتم

 
 _نیال ، آجي ، چي شده چرا هنوز لباس بیرونو در نیاوردي !؟ 

 
 دستاشو از روي صورتش برداشت و غمگین زل زد بهم:
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خوان عملش کنن ولي قبول نمیكنه ! چي کار نیال _ تمنا مامانم حالش بده  می
صال خوب نبود ، خیلي ناراحت بود ، من  کنم !؟ امروز بابام زنگ زد، حالش ا

 واقعا چیكار میتونم بكنم
 

ته بودي؟ االن چرا معطلي؟ بلیط بگیر برو پیش  به من چیزي نگف _نیال چرا 
 مامانت . با اینجا نشستن و غّصه خوردن چیزي درست 

 نمیشه 
 

 ناراحت و پوکر نگام کرد: 
 

نیال_ تمنا... فك کردي اینكارو نكردم?! رفتم شككرکت که مرخصككي بگیرم ، 
گفتن چون تازه اومدي شكرکت نمیتوني مرخصكي بگیري ،نمیتونم اسكتفاد بدم 
چون قرارداد بستم ، اونوقت باید کلي پول بابت قرارداد بدم ، گفتن اگه تونستي 

 ثل خودت طري بزنه میتوني مرخصي بگیري کسي رو جاي خودت بیاري که م
 قطره اي اشك از چشاش چكید ، 

 
 نیال_ ولي اخه من کي رو جاي خودم بفرستم 

 
 با ناراحتي کنارش نشستمو گفتم 
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_آبجي ناراحت نشككو ، یه فكري واسككش میكنیم، تو باید بري پیش مامانت و 
 بابات ، اونا بهت احتیاج دارن 

 
 سریع از تو سرم رد شد. یهو به فكري مث مارمولك

 
 پریدم تو هوا و گفتم 

 _واییي نیلي یككككككككككافتم یكككككككافتم  من جاي تو این مدت رو میرم سرکار 
 

 با ذوق نگاش کردم ... 
 

 اونم مثل احمقا نگام کرد و گفت:
 

 نیال_ اخه دیوونه، تو از طراحي لباس چي حالیته ? 
 

 با افتخار نگاش کردمو گفتم 
 

دت رفته نسككیم طراحي لباس میخونه تو تهران ?! ازش یاد گرفتم ، همه ي _یا
فن هاي مدل لباس واسه ادماي الغر یا چاق ، توام االن بیا یكم بیشتر یادم بده 

 تا کم نیارم...
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 نیال با ذوق و خوشحالي نگام کرد ، یهو زد زیره گریه ،بغلش کردم 

 
خوشحالم که تو هستیي...فین   اگه تو نبودي نیال_ واي تمنا....فین ؛من خیلي 

 نمیتونستم برم ببینمشون...فین 
 

 از خودم جداش کردم
 
 اه حالمو بهم زدي بس که فین فین _

 کردي .جمع کن خودتو اه .جاي این حرفا یه چیزي بیار من بخورم 
 

 نیال_ چشككككككم . االن واست برنج مخلوط درست میكنم ،
 

 م لباسمو عوض کنم که خیسه خیسم _واااي مرسي، من بر
 

وارد اتاق که شدم چتر رو گذاشتم روي زمین و درحالي که لباسامو در میاوردم 
به هیون وو فكر میكردم، پسككر خوبي بود، بیخي بابا ، واي خیلي خوشككحالم 
تونسككتم به نیال کمك کنم، امیدوارم حال مامانش زودتر حالش خوب بشككه ، 

 اتاق رفتم بیرون که نیال صدام زد بعد عوض کردن لباسام از
 

 نیال_ بیا بشین ببین چي درست کردم واست 
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 با تعجب گفتم:

 
 مین، چقد سریع درست کردي  15_تو 

 
 خندید:

 
نیال_ اخه قبلش واس خودم درسككت کردم ، واس توام گذاشككتم که االن اماده 

 شد 
 

 _اوکي مرسیي اجي
 

وگفت که من بجاش میرم سككرکار و اون بعد خوردن غذا نیال به باباش زنگ زد 
 فردا بلیط میگیره میره پیششون . باباش هم کلي ازم تشكر کرد 

 
 نیال_ راستي تمنا ؛ من معلوم نیس چقد بمونم. اشكال نداره اگه تنها باشي !? 

 
_نه بابا، راحت باش ،قبال  تنها تو خونه موندم ، نمیترسككم، فعال بیا یكم باهام 

 نیارم اونجاتمرین کن که کم 
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 نیال_اوکي عشقم 
 

تا شككب تمرین کردیم ، نیال گفت که طري هاي جالبي میزني و مطمئنًا قبولت 
 میكنن...

 
****** 

 سالتونه ?!  18رئیس _ شما مطمعنین که 
 

 با کمي حرص گفتم :
 

 _البته، کارت شناساییم هم روبروتونه 
 

نمیخوري!!! خوب بیریخت من کجام به  15)مرتیكه برگشته میگه شما بیشتر از 
سنم کمتر میزنه  18ساله ها میخوره آخه، بابا من  15 سته قیافم از  سالمه. در

 ولي نه در این حد؛ همین حرص خوردناست که آدم رو پیر میكنه دیگه(
  

 رئیس _ خیلي خب. شما االن میتوني یه طري بزني?! 
 

 سرمو کمي خم کردمو گفتم
 

 بهم میدین !? _البته چقد زمان 
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 رئیس _ یك ساعت  

 
 _کومااو) ممنونم ( 

 
رئیس به همراه نیال بیرون رفتن تا من تمرکز کنم . طري لباسككي تو ذهنم اومد ، 

 سریع شروع به کشیدن کردم 
**** 

 
#part_28 

 
سر تقریبا  شدیم ، رئیس که یه پ با بفرماییدي که رئیس گفت منو نیال وارد اتاق 

 قیافه جذاب و مردونه اي داشت.. ساله بود ، 25-26
با غرور گفت که کارتون خوب بود، ،میتونید از فردا تا مدتي که خانم سككعادت 

 نیست ، شما بجاشون کار کنید. 
سی،اه )حاال خوبه ازم تعری   سه من، حی  که رئی شش. قیافه میگیره وا ش ای

 کرد و اینهمه تو دلم فوشش میدم(
 

 اق خارج شدیم.بعد از تشكر و خداحافظي از ات
 نیال با خوشحالي پرید تو بغلم :
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نیال_ واي تمنا از طرحت خوشش اومد .واي عاشقكككككككككككككككتم  من برم بلیط 
 بگیرم؛ خدافظ

 
سونه خونه .من نه پولي همراهمه نه کارت اتو  ب*و*سِا ِا ِا نگا کن نكرد منو بر

 پوف. اینم از روز اول ...
سرمو انداختم پایین نگاهي سمت پله  با نا امیدي  سور انداختم ولي به  سان به آ

به زور  تا  5ها رفتم ..من  پایین؟  حاال چجور برم  باال ،  مدم  له او قه از پ طب
رسیدن به پله هاي اخري پشت سر هم غر میزدم که چجور میخوام هر روز این 

 طبقه رو باال پایین کنم ، با صداي بلند به فارسي گفتم: 5
 

 گیر ما افتاده اه _لعنكككتي اخه اینم شرکته که
 

#part_29 
 

 _نمیتوني یك مین آروم و بي صدا باشي؟!
 

 اااا این اینجا چیكار میكنه ?! 
 

 لبخندي زدمو گفتم 
 

 _اگه سایلنت باشم خو زندگي نمیگذره 
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خندید..سككرمو انداختم پایین ،در حالي که با گوشككیم به نیال زنگ میزدم، چند 

 پله آخرو طي کردم،
 ذهنم بود رو به زبون اوردم سوالي که تو 

 _راستي اینجا چیكار میكني 
 

 _داشتم میرفتم سري به دوستم بزنم ...تو چي?!
 

 _اوه ، بله،منم یه مدت واس کار میخوام بیام اینجا 
 

 نیال _الو جونم?!
 

 یه ببخشیدي به هیون وو گفتم و به نیال توپیدم
 

صب _جونم و مرض، جونم و کوفت، منو اینجا ول کردي ر فتي که چي ?! من 
 اشتباهي کیفمو برداشتم، االن نه پول دارم نه کوفت 

 
 نیال_ واي ببخشید تمنا جونمم 

سومت خونه .میتوني  سم بر سم نبود که وای صال حوا شحالي ا  45بخدا از خو

 مین منتظر بموني؟ من کارم تمام شه بیام 



 55 تمناي ماندن

 
بیخیال بابا، مین?  45مین منتظر باشككم ، حاال میگي 10_او برو من خسككتمه 

 خودم میرم .فعال باي؛ خونه میبینمت
 

 نیال_ عشقم خیلي معذرت میخوام،خونه میبینمت ، فعال
 

#part_30 
 

 تلفن رو قطع کردم ، پوووف کي حال داره اینهمه راه رو پیاده بره! اه 
 
 با صداي هیون وو به خودم اومدم و نگاهي بهش انداختم  
 

 هیون وو_ مشكلي پیش اومده?! 
 

سریع  ستم منو اینجا فراموش کرد و رفت االنم باید  سي.فقط دو _هوم?! نه مر
 برسم خونه. پس من برم فعال خدافظ 

 
سككرمو انداختم پایین و از کنارش رد شككدم که بازومو گرفت ... نگاهي بهش 

 انداختم که گفت
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یام، خودم  10هیون وو_ میتوني  مین منتظر بموني من برم پیش دوسككتمو ب
 !!برسونمت

 بعد این حرف دستمو ول کرد و منتظر بهم خیره شد؛
 با هول گفتم 

 
 _ا...نك...نه مرسي .. خودم میتونم برم ...یكم هوا هم میخورم 

 
 هیون وو_باشه .. هرجور راحتي،پس خدافط 

 
ِا ول کرد رفت ?! خب چي میشد یكم التماس میكرد!! پوووف من شانس ندارم 

 که
کردمو از در خارج شكككدم. اوه اوه. چه بارون بدیه. با کلي غرغر راهرو رو طي 

 چي میشد اگه تو ایران هم از این بارونا میومد?!
ضع یه قدمم نمیتونم  سالن  ، با این و شتم داخل  شدم و برگ بیخیال فكر کردن 
برم ،اخه بارون خیلي شدیده ؛گوشیمو دراوردم و به شماره تاکسي که چند روز 

 نگ زدم پیش از نیال گرفته بودم، ز
 

 _یوبه سیوو )الو(
 

 _یوبه سیوو ،یه ماشین میخواستم 
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 ِچزونگهابنیدا ) ببخشید ( تا یك ساعت دیگه ماشین نداریم_
 

 یه لعنتي زیر لب گفتم
 _ارسو)فهمیدم( ممنون ..خدافظ 
 

ناامید و عصباني از این وضعیت برگشتمو روي صندلي تو سالن نشستم ..اخه 
 از هرطرف یه مشكل رو سرم میباره، اه این چه وضعشه ،هر روز 

سرمو  سممو به زبون آورد،  سي که ا صداي ک شتم واس خودم غر میزدم، با  دا
 باال گرفتم 

 
 _بله?! 

 
 هیون وو با تعجب گ  

 _ چرا هنوز اینجا نشستي?!مگ نمیخواستي بري?!  
 

 با ناراحتي سرمو تكون دادم و گفتم 
برم ،زنگ زدم تاکسككي ،ماشككین نداشككتن  _ اخه بارون شككدیده، نتونسككتم پیاده 

 ،مجبورم منتتظر نیال بمونم 
 

 ابرویي باال انداخت و در حالي که از کنارم رد میشد گفت 
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 مین منتتظر میمونم  5هیون وو _ اگه بخواي میتونم برسونمت،فقط 

 
 هیچكدام ?!  ? 2گذینه  !? 1برم ?! نرم?! گذینه  

ستم چرت و پرت م ش شدمو وااااي من چرا ن صندلي بلند  سریع از رو  یگم ?! 
 پشت سرش حرکت کردم.

 
به سككمت در رفتیم و ازش خارج شككدیم تازه اون موقع چشككام به تیپش افتاد 
..موهاش قهوه اي و تو صورتش ریخته بود.قیافشو تجزیه تحلیل کردم،چشاي 
کمي درشكككت و کشككیده،لباي گوشككتي،دماگ عقابي که خیلي به صككورتش 

ا قشككنگ و بامزه اي داشككت..اوم تیپش،اوه چه خوشككتیپ..یه میومد،چهره واقع
عینك دودي زده بود، یه کت اسپرت سرمه اي،تیشرت خاکستري با شالگردنه 
چهارخونه قرمز مشكككي، قدش هم که نگو، یه پا نردبون بود واسككه خودش ، 
سوار ماشین که شدیم نگاهي بهم انداخت و اهنگو روشن کرد...انگار خودش 

 ق میكنم از ساکت بودن فهمید من د
 گرماي بخاري و اهنگ مالیم باعث شد خوابم ببره

 
#part_31 

***  
 _هي..تمنا  تصادفي ، بیدار شو، جیغ جیغو ... 
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 پووف این چه صداییه که نمیزاره بخوابم ?! 
 بدون اینكه چشامو باز کنم گفتم 

 
 _لطفا ساکت خوابم میاد ،

 
 بعد اومدم کج بشم که دیدم نمیشه 

اروم واس اینكه خوابم نپره ، یكي از چشامو باز کردم ، دیدم کمربند بستم، اهه 
شوك ،خنده  ستمو نگاهي به هیون وو که با تعجب و  ش سیخ ن من کجام ?! یهو 
دار زل زده بهم ، میكنم . سككرمو گیج اینور اونور تكون میدم.  ِا اینكه جلوي 

 واب آلود گفتم خونه نیالهه، در حالي که کمربندو باز میكردم خ
 

_اممم  مرسككي که رسككوندیم خیلي ممنون ؛ امیدوارم بتونم جبران کنم . االنم 
 برم که ممكنه تو پیاده رو از خواب بیافتم رو زمین 

 
به زور  کنم  فك  که  میگفتم  یده  لود و کشككك مات رو خواب آ کل قد  ن ا

 فهمید،حرفامو..
 

 در حالي که میخندید گفت 
امیدوارم بتوني جبران کني. بدو برو داخل که هم هیون وو _ خواهش میكنم . 

شماتو هم باز  ستي چ شي از بي خوابي، را سفالت پرت ن خوابت نپره هم رو آ
 کن که جلوتو ببیني
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منظورش از جبران چي بود?! بیخیال خندیدمو بعد خدافظي به سمت خونه راه 

 افتادم ، کلید انداختم و رفتم تو...
***** 

 
#part_32 

****** 
یالیي دلم واست تنگ میشه . مراقب خونت هم هستم؛ ایشالله مامانت هم _ن

 زودتر خوب بشه .هر خبري شد بهم بده، زنگ هم بزن ...
 بعد بغلش کردم 

 
نیال_ منم دلم واسككت خیلي تنگ میشككه، مراقب خودت باش . اگه از تنهایي 

.هر . ترسیدي شماره یكي از دوستامو دادم بهت ، زنگ بزن بیاد پیشت .چشم
 خبري شد بهت زنگ میزنم .

 
مث من بغا داره ، قطره اي اشكككك از  یدم اونم  که د جدا شكككدم  از بغلش 

 چشمامون چكید؛ اخه این مدت خیلي بهم دیگه عادت کرده بودیم
 

نیال_خب دیگ، شماره پروازو خوندن ، من باید برم ، کلید ماشین رو هم بهت 
 است تنگ میشه .خدافظ دادم ، این مدت ازش استفاده کن .. دلم و
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بعدم دسككته چمدون آبیشككو که عاشككق رنگش بود رو گرفت و دوید سككمت پله 
 برقي 

با اشككك و لبخند براش دسككت تكون دادم که که اونم دسككتي تكون داد و بین 
 جمعیت ناپدید شد. 

شین نیال راه افتادم ،  سمت ما سرمو پایین انداختم و به  با ناراحتي از تنها بودن 
 شدن فلش خودمو به ضبط زدم . بلیط یك طرفه از سوگند پخش شد  بعد سوار

 
 می خوام از اینجا برم یه جای دیگه

 که نبینم روی تورو بار دیگه
 تكراریه ب*و*سچون که با تو بودن یه کا

 ترک خاکی که تو توش باشی اجباریه
 میرم و نمی کنم پشتمو نگاه

 یه بلیت یه طرفه دارم به اون دور دوراه
 ی که از تودیگه نیست خبری اونجای

 همونجایی که نمیشناسم هیچ احدی رو
 جایی که نداره راه برگشت

 همونجایی که میگن توش هیچ کمری نشكسته
 از عشق

 بازی باهات نمیكنه سرنوشت
 نشكسته از عشق

 نشكسته از درد روزگار
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 دفعه دیگه که چشامو میبندم 
 نمی خوام ببینم خواب تورو

 من میخندم  دفعه دیگه که دارم
 نمی خوام بكنم یاد تورو

 من بودم با دلم تنها و اومدی
 یهویی این دلم مال تو شد

 ریشه کردی توی قلبمو
 نمیری بزار که بمیرم پاشو برو...

**** 
 

#part_33 
 

طبقه رو با چشككماي بسككته از خواب طي  5صككبح خواب آلود رفتم شككرکت ، 
 شدم  کردم، با هن و هن در شرکتو باز کردمو وارد

سككالمي به منشككي دادم ، با زدن تقه اي به اتقاق رئیس و بفرمایید گفتن اون ، 
 چشامو مالیدم تا اثر خواب بپره ، وارد اتاق شدم ، 

 سرمو به حالت احترام کمي خم کردمو گفتم 
 _سالم رئیس حالتون خوبه ?! 

 رئیس_ آنیو هاسیو) سالم( کومااو) ممنونم( بفرمایید بشینید 
 ي که جلوي میز بود نشستم که گفت:روي مبل
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صل براي یه  شو بهتون میدم ، در ا شما امروز میزنید ، پروند _اولین طرحي که 
 مانكن باید لباس شب طري بزنید .امیدوارم موفق باشید 

 _متشكرم 
پرونده رو ازش گرفتم و اتاقو ترك کردم ، سككر میزي که بهم گفته بودن ماله منه 

شروع کردم به  ستم ،  ش ست و طرحمو ن خوندن جزئیاتي که اون مانكن میخوا
 زدم. یه لباس مشكیه توِر بلند.

**** 
#part_34 

 
ساعت  شغول بودم در نهایت یه طري  6تا  سابي م شد ح شرکت تعطیل می که 

 زدم که خودم خیلي خوشم اومد
با برداشتن وسایلم از شرکت خارج شدم که رئیس هم بعد من از شرکت خارج 

 طرف پله ها میرفتم که گفت شد ، داشتم به
 رئیس _چرا با آسانسور نمیاید?! 

 _ممنونم ولي با پله راحت ترم 
 شونه اي باال انداخت و سوار آسانسور شد و رفت .

 اه چه ادم بیشعوري؛ خداحافظي هم بلد نیس مرتیكه
پله هارو تند تند و با عصككبانیت طي کردم ، وقتي خواسككتم پله ي اخرو بیام  

 پایین .. 
سرم یه لحظه گیج رفت و محكم خوردم زمین ...اه اه ماتحتم صافه صاف شد 

 .اوفف  چه دردي هم میكنه 
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 _حالتون خوبه?! 
 سرمو گرفتم باال دیدم رئیس داره نزدیك میشه 

 به سختي از رو پله بلند شدم و گفتم
 _بله. ممنونم... 

 نگاه مسخره اي همراه با پوزخند بهم انداخت و گفت
 از چهره سرخ و کبودتون مشخصه حالتون خوبه ... _اره ، 

 داشتم حرص میخوردم که صدایي منو از عصبانیت دراورد
 

#part_35 
 

 _چي شده، اتفاقي افتاده?! دستت 
 چرا پشت کمرته ?! 

 
 اي بابا یكي یكي بپرس

  
 _سالم ، خوبم ،فقط سرم گیج رفت و از پله افتادم ، 

 
خونسككرد به طرفم اومد و درحالي که دسككتمو با چشككماي نگران ولي صككورت 

 میكشید رو به رئیس گفت
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ستم همراهیت کنم ، به  هیون وو _ تان ، تو برو ، خیلي معذرت میخوام که نتون
 بچه ها هم از طرف من عذرخواهي کن ، خدافظ.

تان (  تادم، در همین حین از رئیس )  بال هیون وو راه اف منم لنگون لنگون دن
 احافظي کردم عذرخواهي و خد

ك بود ، چون فقط داشكككت مات به ما نگا میكرد ، از در که  اونم انگار تو شكككي
 خارج شدیم منو به سمت ماشینش کشوند 

 به خاطر درد کمر و پشتم اروم و بیجون گفتم
 

 _میشه دستمو ول کني?! ماشینم اون سمته ، باید برم 
 

شین کرد ، همونجور که خودش کمربندمو می سوار ما شو اورد منو  سر ست  ب
 جلو ، با ترس سرمو بردم عقب ...خندید و گفت :

ندگي کني، پس  با این وضككع نمیتوني ران ید بري دکتر ،  با هیون وو_ تو االن 
 حرف نزن 

 
 و غنچه کردمو سرمو باال پایین کردم ل*ب*ا*م

اونم ماشینو دور زد و سوار شد . واي خیلي کمرم درد میكرد ، روم نمیشد بگم 
کنار یه بیمارسككتان ایسككتاد و همونجور که کمكم میكرد پیاده شككم  درد دارم ،

 گفت 
هیون وو _ یكم بیشككتر مواظب خودت باش تا اینجوري نشككي...من نمیدونم 

 وقتي آسانسور هست چرا از پله میاي .
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#part_36 

 
 _خب خب من با پله راحت ترم 

 
بت ، روي اونم یه نگاهي بم انداخت که یعني خر خودتي ...بعد از  گرفتن نو

صككندلي نشككسككتیم ، نگا کنا؛ این پرسككتارا چقد هیزن ! دارن هیون وو رو چهار 
 چشمي میخورن !! 

 سرمو بردم نزدیك گوش هیون وو  وگفتم :
 

 _خوشگله شماره بدم?!
 

 با خنده و ذوق برگشت سمتم و گفت
 

 _یعني توام به خوشككگلي من پي بردي و میخواي باهام دوسككت شككي?! از االن
بگم من پیشنهادتو رد میكنم ، اخه پسر جذاب و خوشگل و پولدار و مهربوني 

 مث من باید بهترین رو داشته باشه 
 بعد هم تابي به گردنش داد 

 
 مشخص بود داره شوخي میكنه. واس همین زدم پس سرش و با خنده گفتم 



 67 تمناي ماندن

 
_خودشككیفته، مغرور ، بیریخت ، کم واس خودت نوشككابه بازکن..من به هفت 
جد و آبادم خندیدم که بیام با تو دوسككت شككم !! فقط دیدم این پرسككتارا دارن 

 واست قش و ضع  میرن ، گفتم شمارتو بگیرم بدم بهشون
 

#part_37 
 

 با خنده دوباره برگشت سمتم 
 

هاد  ما ... همچنین پیشككن ید به تو م مارمو فقط  هیون وو _ هییي ببین من شكك
ستیتو قبول میكنم، چه کنیم دیگ دل ستارا واس  دو ضمن ، اون پر رحمیم، در 

 همه قش و ضع  میكنن.. حاال هم پاشو که نوبت ماست 
 

 با خنده زدم تو بازوش و در حالي که بلند میشدم گفتم 
 

 _این اعتماد به نفسي که توداري رو اگه مورچه داشت ،االن سلطان جنگل بود
 

 زد زیر خنده:
 

 !هیون وو_ این اصتالحاتو از کجا میاري !!
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 _ما اینیم دیگه
 

******  
 از بیمارستان که خارج شدیم یاد ماشینم افتادم

 
 _هیون وو ماشینم چي?! جلوي شرکت گذاشته 

 
 هیون وو درحالي که ماشینو از پارك در مي اورد گفت

 
 هیون وو _ فردا میارم واست، یا اگه شرکت میري میام دنبالت میرسونمت

 با قدرداني نگاش کردم 
 

 هیون وو ...خیلي زحمت دادم بهت..جبران میكنم_ مرسي 
  

 شیطون برگشت سمتم و گفت
 

 هیون وو _ اگه میخواي جبران کني فردا با من بیا بریم بیرون 
 

 با تعجب گفتم 
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 _چي?! کجا?! چه موقع
 

#part_38 
 

 هیون وو _شرکتت ساعت چند تمام میشه?! 
 

_6 
 

 دم در منتظرتم  6هیون وو _پس من ساعت 
 

 _اوم  باشه ... منتظرت میمونم
 نزدیكاي خونه  با کلي کلنجار رفتن که از قیافش پیدا بود گفت

 
 هیون وو_ راستي میشه شمارتو داشته باشم?!

 
 _حتما.  یادداشت کن ....

**** 
وقتي منو دم خونه پیاده کرد تا زماني که وارد خونه بشككم منتظر موند، در رو که 

 ومد ...بستم صداي چرخاي ماشینش ا
***** 
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با خستگي از پله هاي شرکت پایین میومدم ، با دیدن هیون وو شك زده نگاش 
که  کردم، اون اینجا چي میخواسكككت?! گیج و متعجب سككوالمو تكرار کردم 

 متعجب تر از من گفت
 هیون وو _ نگو که یادت رفته قرار امروزو 

 ضربه اي به پیشونیم زدم و گفتم:
 

اسفم، بس که این رئیس عقده اي بازي دراورد و هرچي _اوه اوه هیون خیلي مت
 کار بود روي دوش من انداخت ، به طور کامل قرارو یادم رفت 

 
 _میشه بگین منظورتون از رئیِس عقده اي کي بود ?!

 
#part_39 

 
ند داغوني رومو  با لبخ به اي تو پیشككونیم زدم و  ند زدم ، اروم ضككر اوه اوه گ

 برگردوندم سمت رئیس 
 

م رئیس .. عصككرتون بخیر ، راسككتش ذهنم این چند روزه خیلي درگیره _سككال
هاي  مان  که فر خب منظورم از رئیس همون ذهن و مغزم بود  ته و  مشكككال

 زیادیكك....
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 تان) رئیس ( _ بسه دیگه؛ اه من رفتم
  
 بعدم با گیجي و عصبانیت رفت 
 

شده بود ولي  سمت هیوني که از خنده قرمز  شتم  صداش در گیج و خنگ برگ
 نمیومد 

 
 متعجب گفتم: 

 
 _بخند بابا ، پوکیدي خو

 
 یهو بلند زد زیر خنده :

 
مان! واي  تا چي بود میگفتي، مغز. فر هیون وو _ واي دختر ...این چرتو پر

 داشتم میپوکیدم از خنده. دلم براي تان میسوزه  که همچین کارمندي داره 
 

 دوباره زد زیره خنده که منم خندم گرفت
  

 هیون وو _خب دیگ ، فعال بیا بریم که شب شد 
 

 با اثر خنده اي که رو لبم هنوز بود گفتم
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 _بریم تا من یه سوتي دیگه ندادم 

 خندید
 

#part_40  
 

****** 
 با ذوق و چشماي پر از برق گفتم

 
 _بریم اونجا  بریم دیگ 

 
بعد هم بدون اینكه مهلت حرف زدن بهش بدم ،دسككتشككو کشككیدم سككمت 

 فروشگاهي که پراز شكالت بود
 از پشت ویترین به شكالتا نگاه میكردمو اب دهنمو قورت دادم ،زمزه کردم 

 
 _هیون ، اگه تو این مغازه نرم ، حس میكنم اصال گردش نیومدم. 

 
ستامو پایین  شامو مظلوم کردمو د سمتش ، چ سرمو برگردوندم  بعد این حرف 

شتم همینطور مظ لومانه نگاش میكردم که یهو قهقهه اي چونم بهم گره زدم ، دا
 زد ، کال فازم پرید 
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 پوکر نگاش میكردم ، که باالخره خندش بند اومد، 
 

 هیون وو _ بیا ببینم گربه شكموي کوچولو
 
 _اِ  
 

 هیون وو _اي 
 

 با هم خندیدیم و وارد فروشگاه شدیم 
شروع کردم به  ست هیون وو رو ول کردم ،  شكالت ... د شتن اوه اوه چقد  بردا

هر مدل از شكككالتي که دوسككت داشككتم ، هیون هم وایسككاده بود با خنده نگام 
 میكرد ....خوب چیه ، من شكالت دوس دارممم 

ساب  شخوان تا ح شتم رو پی شكالتا رو گذا شگاه ، بعد کلي غارت کردن فرو
کنن، داشتم کی  پولمو در مي اوردم که کسي جعبه ي شكالتارو گرفت جلوم 

 باال ، نگاهي به هیون وو کردم، . سرمو بردم 
 باگیجي گفتم

 
 _چرا پالستیكو گرفتي تو هوا?! 

 
شكالتارو هم  بر  هیون وو _ چون خریدمش ، حاال هم زود بریم بیرون تا بقیه 

 نداشتي 
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 با خنده گفتم 

 
 _دیوونه.... شكالتاي منو قاپیدي?!

 
 وایسا ببینم 
 

 دنبالش تا شكالتارو ازش بگیرم با خنده از مغازه زد بیرون ، منم رفتم 
 با خنده در حالي که دنبالش میرفتم گفتم:

 _هیون وو ، هیون . هي وایسا ببینم 
 

شكالتایي رو که  سیدم تو یه حرکت  شو کم کرد ،بهش که ر سرعت قدما هیون 
 داشت ازش میخورد رو گرفتم ،

  
 _هي تو چرا حساب کردي?!

 
 با خنده گفت

 
 استم بخورم هیون وو_چون خودمم میخو
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 _دیوونه
 

#part_41 
 

 بعد هم نشستیم رو نیمكتي که کناره پیاده رو بود، 
 شیطون نگاش کردمو گفتم

  
 _حمله?! 

 
 هیون وو _حمله 

 
شروع کردیم به خورن شكالتا ، قشنگ میتونم بگم ضرفشو هم خوردیم ، واي 

 خیلي خوشمزه بود 
 

 _واي هیون ...مرسي ... خیلي عالي بود 
 وو _خواهش ، نوش جونت..هیون 

 
 رو نشون مي داد 9نگاهي به ساعت انداختم که 

 
 شبه، چقد گشتیم ، اصال نفهمیدم زمان چطور گذشت 9_ااا ساعت 
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 هیون با خنده گفت 
 

 _باورت میشه من تا حاال بازار نیومده بودم ?! 
 

 _واقكككعككككا?!!!!!! تو موجود عجیبي هستي، 
 

 هیون وو _ ممنون مرسي 
 

 _خواهش میكنم 
 

 یهو  بینیمو گرفت و کشید 
 

با چشاي گرد شده برگشتم سمتش و نگاش کردم ، تا نگامو دید ، زد زیره خنده 
 و گفت

 
 هیون وو _ واي تمنا ... وقتي چشاتو گرد میكني قیافت خیلي باحال میشه 

 با اعتراض گفتم 
 

ِااِ  ِِ ِِ  _ِا
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 هیون وو _اي اي 
 

 کال در برابرش کم میارم 
 از روي نیمكت بلند شد که منم پشت سرش بلند شدم ،

 
 هیون وو_ میاي بریم شهربازي

 
 یا خكككككدا ، دوباره نه ، دوباره نهههههه

 
#part_42  

 
 مظلوم نگاش کردمو گفتم 

 
 _ر...را...راستش.... 

ب...یعني...اها....من گرسنمه  ...خي  خي
 

 شیطون نگام کرد یهو سرشو خم کرد 
 سمتم و گفت 

 
 +چیه?! ....نكنه میترسي
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 _هان ?! خنده ي کوچیكي کردمو گفتم _ نه بابا ....ترس کجا بود ?! بریم بریم 
 

 شیطون دوباره خندید و گفت 
 

 _اوممم االن میریم 
 

شتم دعا میكردم که مث نیال نره طرف چیزاي  شدیم فقط دا شهربازي که  وارد 
 میشناسین ... ترسناك .... ولي خوب خودتون شانس گند منو دیگ 

 
 هیون وو _خوب اول بریم رنجر 

 
 _باشه بریم 

 
این باشه اي که من گفتم از صدتا فوش هم بدتر بود ...خودش هم فهمید براي 

 همین زد زیره خنده ... 
 

سكوار یه عالمه بازي شكدیم که اکثرًا من دسكت هیون وو رو گرفته بودموسكرمو 
 میخندیدخم کرده بودم پشت سرش . اونم فقط 

#part_43  
**** 
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شهربازي هیون وو گفت بریم یه چیزي بخوریم ، منم موافقت کردم و بعد  بعد 
 سوار شدن تو ماشین ،به سمت رستوران حرکت کرد ؛

 یهو یادم به عكسي که وقتي از ترن هوایي پیاده شدیم بهمون دادن ، 
 افتاد، از تو کیفمو درش اوردم و نگاش کردم .... 

 
ن داشككتم با ترس نگاه پایین میكردمو با دسككتام بازوي هیون وو رو تو عكس م

 گرفته بودم ..
 هیون وو هم داشت با خنده نگاه من میكرد؛

  
 با صداي هیون وو ،دست از نگاه کردن به عكس برداشتم ،

 
 هیون وو _این چیه?! 

 
 شونه اي باال انداختم و گفتم

 
 گرفتن دادن بهم _اوم ، وقتي سوار ترن هوایي بودیم عكس 

 
تو یه حرکت عكس رو ازم قاپید و نگاش کرد، یهو خندید و عكسككو تو جیبش 

 گذاشت 
 

 _ااااا بدش ، اون چیه اخه برداشتي!!... افتضاحه ؛ اههه بدش من 
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 با خنده گفت

 
 هیون وو _ِاِا  این یادگاریه . مگه میشه بندازمش دور ?! 

 
 روبرو نگاه کردمبا نا امیدي سري تكون دادم و به 

 
#part_44 

 
*** 

 
شه اي که خیلي  شی ساختمون  شمم خورد به یه  شدم ،چ شین که پیاده  از ما

 قشنگ بود ، 
 

 هیون وو _بیا بریم دیگ
 
سفارش غذا از پله ها رفتیم طبقه باال و کنار   شدیم، بعد  ستوران  با هم وارد ر

 پنجره که نماي زیبایي داشت نشستیم ، 
 

 من یه سوال واسم پیش اومده ، میتونم بپرسم?!هیون وو _راستي 
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 _البته، بپرس 
 

 هیون وو _ تو چند سالته ?!
 

 ...تو چي؟!18_اومم..
 

 ...راستي تو از کدوم کشور اومدي?! اروپایي هستي?!!24هیون وو _من 
 

 خندیدم و گفتم 
 

پا?! نه بابا، من ایرانیم ، از ایران هم اومدم ، یه مدت فقط اینجام  ، حدود _ارو
 ماه دیگ هم برمیگردم  1

 
ماه دیگه!? یكم زود نمیخواي بري?! من فكر کردم شكككاید اینجا  1هیون وو _

 دانشجویي 
 

ماه دیگ هم باید برگردم ، چون بلیط 1_ن بابا، من سككال دیگ میرم دانشككگاه ، 
 دارم 

 
 هیون وو _ااا ...خوب پس تا وقتي که بري من میام دنبالت بریم بیرون !. )چه

 پرو( راستي تنها زندگي میكني?! 
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 متعجب از سواالش گفتم:
_تنها که نه ، اینجا خونه دوستمه ، االن واس مادرش مشكلي پیش اومده، اون 
هم براي مدتي رفت پیش مادرش، منم االن به جاي اون میرم سرکار ... تا وقتي 

 که برگرده 
 

 _اوه نكنه رئیست تانه؟! 
 

 که به ادم کار میده، وقت نمیكنم سرمو بخارونم _تان ?! اها اره پوووف بس
 

هیون وو _تان پسره مغروریه، الكي هم با کسي لج نمیكنه، رفتارش هم سرد و 
 خشكه ولي دل مهربوني داره 

 
 _اوه. مرسي چقد اطالعات دادي بهم ...

 
 هیون وو _ خواهش میكنم

 
#part_45 

 
 دم خونه که ماشینو نگه داشت برگشتم سمتش، 
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 رسي هیون وو خیلي خوش گذشت...ممنون _م
 

 سرشو خم کرد 
 

که  قت  تا هرو گذشكككت ،  به منم خیلي خوش  هیون وو _ خواهش میكنم، 
 اینجایي ،حوصلت سررفت زنگ بزن بهم ، 

 
 با لبخند گفتم 

 
_اووووه او که حتما بهت زنگ میزنم ... فك نكن دسكككت برمیدارما، باالخره 

 بیرون ...تنهایي اصال خوش نمیگذره یكي پیدا شده که منو ببره 
 

 با خنده گفت
 

 +دیوونه،یعني فقط واس بیرون بهم زنگ میزني??!!!
 

_نه بابا ، باالخره یه دوسككتي هم اینجا پیدا کردم ،خیلي خوشككحالم ، االنم برم 
 خونه ،یه راست میخوابم،صبح هم شرکت دارم 

 
خوشحالم که یه دوست  هیون وو _ اوه اوه ، حسابي سرت شلوغه... منم خیلي

 ایراني پیدا کردم...خب دیگ برو خونه بخواب تا منم برم 
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 _اوکي،شب خوش، خدافظ

 
 +شب خوش ترسو کوچولو، خدافظ

  
 چشم غره اي بش رفتمو در حالي که میخندیدم دستي تكون دادم...

 
#part_46 

 
گذشت، چه وارد خونه که شدم تمام اتفاقاي امروز تو ذهنم اومد، واقعا  خوش 

 خوبه که هیون وو رو پیدا کردم،
واي  توشككهربازي ،این دخترا هي نگاه هیون وو میكردن ،میتونم بگم داشككتن  

 قورتش میدادن.این هیون هم اصال محلشون نمیذاشت وقتي بهش گفتم ،
گفت: وقتي یه خوب و خوشگلش کنارمه واس چي با کس دیگ دوس شم،?!  

 ردم ... که منم یه پس گردني مهمونش ک
****** 

 
#part_47 

 
 اي خدا ....من چه غلطي کردم اخه کي حوصله شرکت رو داره ...
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با چشككمایي که یكي در میون از بیخوابي باز میشككد ، از پله ها رفتم باال و در  
شككرکتو باز کردم ، همینجور که به سككمت اتاقم میرفتم خوردم به کسككي، بدون 

 اینكه نگاش کنم یه عذرخواهي کردمو به سمت اتاقم راه افتادم .
س یاد. دیشب بدر اتاقو بستمو وسایالمو انداختم روي میز....پووووف خوابم م

 که فكرم مشغول بود نتونستم بخوابم 
 

شممو باز کردم ، خودکارو  شتم رو میز ، الي چ سرمو گذا االنم که دیگه هیچ، 
برداشككتم و درحالي که سككرم رو میز بود شككروع کردم به خط کشككیدن تو ورقه 
صورتم ، کمي  ستن  ش شدم، بعد  شه ، از جام بلند  باطله، تا یكم ذهنم خالي ب

بم پرید، کمي شقیقه هامو ماساژ دادم ، که حالم بیاد سرجاش... مدادو از خوا
باره میكشككیدم ..تا  برداشككتم و طري انداختم رو کاغذ، هي پاك میكردمو دو

 باالخره اون طرحي که دوست داشتم درومد..
 دیگ واقعا خسته بودم بنابراین سرمو گذاشتم روي میزو چرت کوتاهي زدم ... 

***** 
 که رو میز خورد یهو پریدم باال  با ضربه اي

سككرمو گرفتم باال..اي خدا!  نشككد یه روز من خرابكاري نكنم ?! اه اه گند زدم 
 رفت..... 

 تان _ میشه بگید االن چه ساعتیه?!
 منه خر هم که هنوز تو اوج خواب و گیجي بودم از هول گفتم  

هیچكدام ?!  !? 2گذینه  !? 1صبح?! ساعت کاري?! شرکت?! گذینه  9_ ساعت 
 هردو?!
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 یهو باعصبانیت دوباره زد رو میز ) بابا میزو شكوندي بیصاحاب ( 
 تان _ کدوم کارمندي ساعت کاري رو میخوابه ?! 

کارامو هم  که  تازه، میبینین  تاهي زدم ،  یدم ، فقط چرت کو كه نخواب _ من
د کردم..کار دیگه اي هم نذود که انجام بدم، در ضككمن اگه چرت نمیزدم بای

 واس خودم مینشستم اینجا و پشه میكشتم 
 بعد هم طلبكارانه زل زدم بهش 

 یه لحظه دستپاچه شد ولي دوباره اخم کرد و گفت
تان _خككك...خب اگه کارتون تمام شده بود ، باید میومدین تا من طري جدیدي 

 رو بهتون میدادم ، نه اینكه اینجا بیكار بشینین 
د واس من داشككتین باید اطالع بدین، من که _عذر میخوام ولي اگه پروژه جدی

 علم غیب ندارم بدونم پروژه جدید هست یا نه!!
  

 اوه اوه کم اورده بود؛ خندم گرفت .خودمو به زور کنترل کردم که نخندم 
تان _لطفا به کارتون برسككید و سككاعت کاري رو نخوابید، واسككه ي پروژه هم 

 بهتون اطالع میدم 
ون ...پوکیدم از خنده و هر هر میخندیدم ، یهو در باز شد و سریع از اتاق زد بیر

و قیافه عصككبي تان اومد جلو چشككمم،  خندم تبدیل به سككرفه شككد. داشككتم 
همینجور سككرفه میكردم که تان شككیطاني نگام کرد و سككرشككو از اتاق برد بیرون 

 عوضكككي گورخر دریایي) ِهن?!(
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#part_48 
 

****** 
ن که تان هم همزمان با من اومد بیرون ، دیدم داشككتم از شككرکت میرفتم بیرو

خیلي مشكككوك میزنه،.. مشكككوك نگاش میكردم که پوزخندي زد...اه اه انقد 
 بدم میاد کسي پوزخند بزنه واسم.. !!!

 
چشككم غره اي بهش رفتم و خواسككتم از کنارش رد شككم که یه پاشككو برد باال و  

 باعث شد که بیافتم !! 
 

من حقمو میگیرم ...نامردي نكردمو ، وقتي خواسككتم ولي خب ...میدونین که 
 بیافتم یقشو گرفتم ، اونم با من خورد زمین 

 
 

یافتي ، منو هم  که م مگ چالقي  ندازي،..  نگ... منو چرا می تان _ دختره خ
 میگیري که بیافتم !!

 
له ب با یا مخواي  پاتو میبري تو ر*ق*صكك_ببین... تو چي?! مگه چالقي  که  ي 

 تمت چون تو منو عمدا انداختهوا?! منم انداخ
  

 بعد هم به فارسي گفتم
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 _مرتیكه بز

  
 تان _این چي بود االن گفتي?! 

 
 _خصوصي بود 

 
شكل رواني داره ...خوددرگیر ...بعدش هم من بیكارم بیام تو  تان _هه دختره م
مدا  كه بخوام ع به این چه برسكككه  هت نمیكنم  گا هه من اصككال ن ندازم?!  رو ب

 بندازمت 
 

مطمعني?! اوکي... . چه خوب که نگاهم نمیكني ...پس نتیجه میگیریم  _هه
 که تو چالقي که پاتو میبري تو هوا....شب خوش رئیس ...آنیووو)خدافظ(

 
#part_49 

 
بعدم بدون توجه بهش از پله ها رفتم پایین و سككوار ماشككینم ) ماشككین نیال ( 

 شدم، به سمت خونه حرکت کردم ... 
 

 دم یه ماشین جلوي خونه پارك شده نزدیكاي خونه دی
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 وا ! یعني کیه ?! ماشینو پشت سرش پارك کردمو پیاده شدم

 
شه هاش دودي  شی شه تا بتونم داخلو ببینم ولي چون  شی سبوندم به  صورتمو چ

 بود ، داخل دیده نمیشد
 
 یهو شیشه اومد پایین ..صورت قرمز شده از خنده ي هیون وو رو دیدم  
 

 همچینه !!!? وا !!  این چرا 
 

 اصال اینجا چیكار میكنه ?!
 
 با تعجب گفتم  
 

 _راحت باش
  

 یهو ترکید از خنده 
 

 مث منگال همینطور زل زده بودم بهش. که با تك سرفه اي خندشو قطع کرد 
 

 هیون وو _ واي دختر قیافت خیلي 



wWw.Roman4u.iR  90 

 

باحال بود، کاش عكس میگرفتم. همچین شیشه رو بغل کرده بودي و صورتتو 
 نده بودي بهش که انگار بچتو بغل کردي و با عشق نگاش میكني چسبو

 
 همراه با خنده ، چشم غره اي بهش 

 رفتمو گفتم 
 

كار  جا چی نه، تو همش دوس داري از من سككوتي بگیري، راسككتي این _ دیوو
 میكني?!

 
#part_50  

 
هیون وو _ هیچي. حوصككلم سككررفته بود ، گفتم بیام یه سككري بهت بزنم، فیلم 

 اوردم ببینیم 
 

 _صحنه محنه نداره?! 
 

 هیون وو_ نه 
 

 _خواهشا گریه دار نباشه چون حال ندارم اشك بریزم
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 هیون وو_نه 
 

 _عاشقانس?! 
 

 هیون وو _نه 
 

 _طنزه?! 
 

 هیون وو_نه
 

_نه و کوفت، نه و درد؛ مگ قرص نه رو خوردي همش میگي نه ، اصككال فیلم 
 چیه ?! 

 
 :در حالي که میخندید گفت

 
نه و طنز و غمگین نیس؛ میدوني  هیون وو_ کمتر حرص بخور. فیلم عاشككقا

 چیه? یه فیلم ترسناك آمریكایي 
 

 چي؟ گفت، گفت ترسناك؟
 روز نمیتونم تنها بخوابم .... 5نه نه من اگه اینو ببینم تا 
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 نككككه نمیخوام ببینم 
 

 با ترس و خنده ي زورکي گفتم: 
 

مكك...مكیك..میدوني چیه ! من از شرکت اومدم ر..را...راستش، _راستش هیون ، 
 خستم، میخوام یه چیزي بخورم بخوابم

 
 با شیطنت و خبیث گفت

 
شكال نداره ..بابا فیلمش همش  شینیم با هم نگا  1هیون وو _خب ا ساعته . می

 میكنیم بعد من میرم خونم ، مزاحمت هم نمیشم...
 

 پیاده شد و رفت جلوي خونم ایستادبعد این حرف ، سریع از ماشین 
#part_51 

 
 طلبكارانه گفت 

 
 هیون وو _یككا )هي( من سردمه ، سریع درو باز کن دیگه
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در حالي که به سككمتش میرفتم ، تو ذهنم به همه ي جد و آبادش فوش میدادم. 
 حاال امشب چه غلطي کنم ?

 
درحالي که ریز  درو با بي میلي باز کردم و داخل شككدم ، پشككت سككرم هیون وو

 ریز میخندید داخل شد ...
شیطوني بود و به   سر  نمیدونم چرا ولي تو این مدت بهش اعتماد کرده بودم ،پ

 وقتش مهربون،تو این چندوقت ندیدم کار اشتباهي در برابر من انجام بده .
 شاید اعتماد به این زودي غلط بوده ولي حس بدي نسبت بهش ندارم 

 ا .بیخیكككككال این حرف
شاید یادش رفت ، با  شغول کنم ، سرشو م فیلمو چیكار کنم! بزار وقت بخرم و 

 خوشحالي اروم خندیدم و از تو اشپزخونه گفتم 
 

 _هیون، شام خوردي?! 
 

 هیون وو _نه، حاال رفتم خونه یه چیزي میخورم 
 

 _ِا این چه حرفیه ، االن شام درست میكنم 
 

 هیون وو _باشه 
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دقیقه   45یعني پروئه ها . اینو هم باید به صفِت شخصیتیش اضافه میكنم، بعد 
که غذا آماده شد نگاهي به ماکارونیه عزیزم انداختم،خكككككككككب به من میگن 

 سرآشپز .
 با داد گفتم: 

 _هیكككككككون وو غذا آمادس 
 

 در حالي که دستاشو تو هوا تكون میداد تا خشك بشه ، وارد اشپزخونه شد 
 

 هیون وو _میگم، سالمه ?! 
 

 با تعجب گفتم :
 

 _چي سالمه ?!
 

 هیون وو _همین دیگ 
 

 دوباره با تعجب گفتم :
 _همین دیگه؟ منظورت چیه 

 
 هیون وو _همین کرما رو میگم
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 _ِکرم ?!

با تعجب نگاهشككو دنبال کردم و رسككیدم به ماکارونیا. کرم! منظورش اینه ?به 
 ماکارونیه من توهین کرد؟

 ا عصبانیت سرمو بلند کردمو گفتم: ب 
 

 _بهتره با ماکارونیه من درست صحبت کني، وگرنه یه ذره هم بهت نمیدم ، 
 

شد..زدم زیره خنده. اولش  شو جمع کرد باال ،واي قیافش خیلي ناز و بامزه  لبا
 زیر لب غر زد و بعد طلبكار نگام کرد و  با اعتراض گفت :

 
 ماکاروني واجب تر از منه ?! اصال االن همشو میخورم هیون وو _ ااا ... یعني 

 
تا به خودم بجنبم ، سریع رو صندلي نشست و بشقابشو پر کرد، داشت تند تند 

 میخورد که به خودم اومدم  ، درحالي که میپریدم سمتش گفتم :
 

 _به ماکارونیام توهین کردي ، حاال میخوریشون ?! 
 

 بعد با داد گفتم:
 

 منم بككزار_حداقل واسه 
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#part_52  

 
**** 

تا حاال این غذا رو نخورده بودم ولي  هیون وو_ واااي خیلي خوشككمزه بود...
 چقد شبیه نودِل. میشه بعدًا بازم واسم درست کني ?!

 
 چشامو گرد کردمو گفتم:

شمزه بود، چون  شقاب خوردي. میدونم خو سه ب شنگ  _آي گو )اي واي( تو ق
عدا مگه من بیكارم بشینم واست غذا درست کنم من کاًل دست پختم خوبه . ب

 ? 
 

 با شیطنت گفت:
 

 _ حاال که خودتم میگي دست پختت خوبه پس بازم باید برام درست کني 
 

 با فروتني گفتم 
 _حتما 

  
 وایسا چي حتما ؟ اصال چي گ ؟ گفت برام درست کن!! 

 یهو بلند گفتم:
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 _چي چیو حتما?! حرفشم نزن 
 

ست و با  ش صاف ن صندلي پرید،ولي دوباره  صداي بلندم ،یه لحظه از رو  با 
 قیافه خندون گفت :

 
 _دیگ نمیتوني حرفتو پس بگیري باید درست کني 

 
 چشم غره اي بهش رفتمو در حالي که بلند میشدم گفتم :

 
 _باید شكمو بودنو هم به صفتات اضافه کنم 

 
 با تعجب گ  :

 
 _صفت، چه صفتي?

 
 در حالي که از اشپزخونه میرفتم بیرون گفتم :

 
شگل و  شو ولي خو شكمو... جو زده ن شت، اورانگوتان،  _پررو ، بیریخت، ز

 مهربون رو هم بعضي وقتا جزد صفتات حساب میكنم .
 

 بلند زد زیر خنده 



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 
 هیون وو _  یكككككا تو که از من خوشت میاد، چرا نمیگي خوب ?! 

 
 شتاش میشمرد گفت :درحالي که داشت با انگ

_ درسككته که من خوشككگلم ،جذابم، مهربونم، پولدارم  ولي خوب چون ادم 
 مهربوبون و خوبیم باور کن میتونم پیشنهادتو قبول کنم و دوست پسرت بشم 

 
 با خنده بلند گفتم :

 
 _یككا )هي( هیون وو باید تحفه و خودشیفته بودنم به صفتات اضافه کنم ، 

 
 روفرشي رو پرت کردم براش که خورد تو سرش بعد هم صندِل 

 
 اونم با اعتراض داد زد:

 
 هیون وو _ منم باید خشن بودنو به صفتات اضافه کنم 

 
****** 

 
#part_53  
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بعد از شككام ، خدا  خدا میكردم که فیلم رو یادش رفته ولي اون ریلكس اومد   
 فلش ِ فیلمو رو وارد دستگاه کرد 

 
 ت رو مبل سه نفره اي که منم نشسته بودم بعد هم خودشو انداخ

 
ر فتوحش  با نا امیدي داشتم نگاش میكردم و تو دلم انواع فوش هارو نثار روي پي

 میكردم.... 
 

 هیون وو_ تمنا ?! 
 

 با ناامیدي گفتم 
 _بله?! 

 
 هیون وو_یه چیزي بگم ?! 

 
 مم واي خدا کنه بگه فیلم نمیزارم ...واي توروخدا بگو فیلمو نمیزار

 
 با کمي امید و خوشحالي گفتم 

 
 _خب بگو 
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 اونم خبیث برگشت سمتم  و گفت 
 

 هیون وو _ پاپ کورن داري ?! 
 
 

 پوف. من از همون روز اول گفتم که شانس ندارم 
 

 با ناراحتي در حالي که کوسن مبل رو پرت میكردم واسش گفتم :
 

 _صبر کن االن میارم 
 

****  
رو گذاشككته بود ، اسككمشككو شككنیده بودم، ولي   paranormal activityفیلم     

 هیچوقت جرعت نداشتم که نگاه کنم ...
درحالي که از ترس پاپ کورنا رو تند تند میخوردم نگاهي به هیون وو انداختم 
سكته میكردم ، فیلمش یه  شتم  شسته بود فیلمو میدید، ولي من دا که ریلكس ن

شنیده ستند بود،  سمت اولش رو از روي یه جریان واقعي  جورایي م بودم که ق
درست کرده بودن ، دست بردم تو ظرف که یه پاپ کورن دیگه بردارم یهو دستم 
به چیزي خورد، با فكراینكه همون روحس، سككریع جیغي زدمو از  روي مبل 
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پریدم ،که باعث شد هیون با چشاي گرد شده نگام کنه، لبخند ضعی  و کج و 
 روي مبل خیلي عادي نشستم  کوله اي زدمو

 
***** 

 
#part_54  

 
 در حالي که خمیازه میكشید و خوابش میومد گفت :

 
هیون وو _ خب دیگ ، من برم ، ممنون به خاطر غذاي خوشمزت و فیلمي که 

 دیدیم ، همیشه از این کارا بكن 
 

 با ترس از تنهایي که داشتم گفتم :
 

نكرده بودم، اگه دوس داري  _خواهش میكنم ، شككام که چیزخاصككي درسككت
 بمون چایي بخوریم 

 
 با کمي امید نگاش کردم که گفت: 

 
 _نه دیگه مرسي من باید برم. خوابم میاد. خب دیگه، آنیو) خدافظ( 
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 نه نه نه من نمیتونم تنها باشم 

 
 با لبخند داغوني گفتم :

 
 _باشه...پس خدافظ 

 
ستم  ش ستم و روي کاناپه ن ست نیال افتادوقتي رفت درو ب   ..یهو یادم به اون دو

 که شمارشو داشتم ...با خوشحالي شمارشو گرفتم 
 

دیدین ? دیدین ? من که گفتم  شكككانس ندارم. شككمارش خاموش بود. حاال 
 چجوري تا صبح صبر کنم ?! 

با ترس چراگ هاي هال رو خاموش کردم. ولي از ترس سككریع روشككنش کردم، 
نكه فكرمو مشككغول کنم ،گوشككیو برداشككتمو آروم روي تخت خزیدم. واس ای

 اینستا  رو باز کردم. با دیدن چیزي سریع، از اینستا خارج شدم ...
عوضككیا همه دوسككتام پسككت ترسككناك و جي ان گذاشككته بودن؛ خب اخه مگه 

 مرض دارین نصفه شبي پست ترسناك میزارین ?! اه اه 
شیم  شون میداد، یه  لحظه یاد فیلم افت 3ساعت گو ادم که همه ي اتفاقات رو ن

شككب اتفاق میافتاد. با یادآوري این موضككوع، بدتر خودمو  3:30تا  2:30بین 
 زیر پتو مچاله کردم 
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چشككامو روي هم فشككار میدادم تا خوابم ببره که یهو صككدایي از تو آشككپزخونه 
سكته میكردم..حس کردم  شتم زیر پتو  صداي قدم زدن اومد، دا اومد، بعد هم 

 ، سریع از روي تخت پریدمو چراگ اتاقو روشن کردم .کسي تو اتاقه 
 

#part_55  
 

چراغو روشن کردم . ولي کسي تو اتاق نبود. بدنم به خاطر ترس و سرماي اتاق 
میلرزید ، صككداي چیكه آب از تو آسككپزخونه میومد..میترسككیدم ولي بازم با دو 

 رفتم سمت اشپزخونه و لوله اي که چیكه میكرد رو سفت کردم.
 س آسوده اي کشیدم ... نف
 

 صداي باد اومد. اي خدا چرا صبح نمیشه،!!!??? 
 سرمو برگردوندم سمت پنجره اي که باز بود . اینو که من بسته بودم !! 

سمت پنجره،  شارمیدادم رفتم  ستم ف شیمو تو د با ترس و لرز ،درحالي که گو
 برقا رفت خوب شد که چراغا روشن بود؛ داشتم به پنجره نزدیك میشدم که 

 اه لعنتي 
 از ترس زیاد گریه ام گرفته بود ، به خاطر تاریكیه یهویي جاییو نمیدیدم... 

 در حالي که اروم اروم اشك میریختم یادم به هیون وو افتاد !!! 
اون تنها کسككي بود که میتونسككت کمكم کنه . تو اون تاریكي و صككداي باروِن 

 م...تندي که میزد، شماره ي هیون وو رو گرفت
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 _بوق
 

 هیون بردار 
 

 _بوق
 

 بردار لعنتي 
 

 _بوق...
 

 با هر بوقي که میخورد و جواب نمیداد ترسم بیشتر میشد و هق هقم باالتر 
 

 _بوق...
 

 هیون اگه جواب ندي دیگه نمیخوام ببینمت 
 

 _بوق
 

#part_56 
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 ناامید شدم دیگه ، خواستم قطع کنم 
 

 _بله ?! 
 

  با خوشحالي و گریه گفتم:
 

 _هیون  وو ، لعنتي چرا جواب نمیدادي ?! 
 

 سعي میكردم هق هقمو کم کنم ولي نمیشد
 صداي نگران و هولش رو شنیدم 

 
 _الو، تمنا، چرا حرف نمیزني، چیشده ، چرا گریه میكني؟ الككو تمنكككا

 
 در حالي که هق هقم بیشتر شده بود گفتم: 

 
بندم که برقا رفت، من مك..میكك... _ترسیدم، اومدم تو حال ، خواستم پنجره رو ب

 مییترسم
 

بین حرف زدن هق هق و گریمو خفه کرده بودم که با تمام شككدن حرفام دوباره 
 صداي گریه ام رفت باال
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 با نگراني تند گفت: 
 

كا با من حرف  ك ك كا نترس من زود میرسم ، نترس باشه!? تمن ك ك ك هیون وو _ تمن
 ? بزن ، به هیچي فك نكن ، االن کجایي

 
 در حالي که بینیمو میكشیدم باال گفتم 

 
 _رو کاناپه نشستم ، هیون وو ، خیلي میترسم، اینجا تاریكه. زود بیا 

 
 هیون وو _دیوونه .. نترسك... 

 
 چرا صداش قطع شد ?! 

كي ? آخه االن وقت  ك ك ك گوشیمو از گوشم جدا کردمو آوردم جلوي صورتم ! چ
 تمام شدن باطري بود ?!

 چیكار کنم ?! اه حاال 
 بدنم از ترس هنوز یخ کرده بود و میلرزید ..خدا کنه هیون وو زود برسه... 

ستن  شك صداي  سم  که  سعي میكردم نتر تقریبا چند دقیقه اي تو فكر بودم و 
 اومد ؛

از ترس جیغ زدم و از جام بلند شدم ، با همون لباسي که تنم بود، عقب عقب  
تم به در بود دسككتگیره درو فشككار دادم و از رفتم سككمت در ... همونطور که پشكك
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الي در خواسككتم خارج شككم که خوردم به چیزي ...با ترس برگشككتم که یه ادم 
 سیاه پوش دیدم ، جیغي کشیدم و ....

 
#part_57 

 
شي رو  ستي دهنم رو گرفت و بعد گرماي آغو سعي کردم برگردم  داخل که د و 

 حس کردم....
شنایي ،   صداي آ سعي میكردم از بغلش بیام بیرون ، با  با جیغ و تكون خوردن 

 آرامش عجیبي گرفتم 
 

 _آروم باش ، منم 
 

ناخوداگاه  تكونام کم شككد و گریه ام شككدت گرفت، همه ي گریه هام به خاطر 
 بي پناهي و ترس بود، ولي این گریه ام به خاطرخوشحالي و بودن هیون ووه 

 
 دهنم برداشت  دور کمرم حلقه کرد دستشو از روي

 
 هیون وو _ نترس من اینجام .. به هیچي فكر نكن 

 
 به خاطر پناهي که بهم داد با گریه بغلش کردم 
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_هیك..هیون وو .. کسي تو خونه...  صدا میاد... برق رفت... من ...من میترسم 
 ... 

 
 محكمتر بغلم کرد و ناراحت گفت: 

 
 گریه کني  میرما هیون وو _دیگ نترس اگه 

 
 پریدم عقب و شك زده ، یقشو گرفتم  
 

 _هیك... هیون ... توروخدا نرو ... من ...من میترسم 
 

 دستاشو دور صورتم قاب گرفت و گفت 
 

 _تو گریه نكن منم نمیرم  باشه ?! 
 

 تند تند با دستام صورتمو پاك کردم و سرمو باال پایین تكون دادم.
 منو میبرد سمت کاناپه فلش گوشیشو روشن کرد  لبخندي زد و همینطور که

 یهو با ترس گفتم
 

#part_58 
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 _بیا بیاااا 

 دستشو کشیدم سمت آشپزخونه و ظرفي که شكسته بود و نشونش دادم ...
 با ترس گفتم 

 _هیون وو ،وقتي برق رفته بود این ظرف شكست ...
سمت ح شپزخونه انداخت ، بعد به  شكوك نگاهي به ا ال رفت منم هیون وو م

 دنبالش 
 هیون وو _ دزد نبوده ?!

 
 _نمیدونم ... نكنه دزد بوده ?! 

 
 هیون وو _ظرف کجا بوده ?!

 
 _توش میوه بود ، گذاشته بودم رو کابینت

 
 داشتم حرف میزدم که برق اومد؛ 

 
 هیون وو _ممكنه گربه بوده باشه ... 

 
 _مطمعني ?! 
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به سككمت پنجره رفت  ید ،  به بیرون هیون وو _ شكككا باز بود، نگاهي  ،پنجره 
 انداخت ، سرشو برد عقب و در حالي که پنجره رو میبست گفت 

 
هیون وو _احتمال زیاد پنجره که باز بود گربه اومده تو ، اخه از این پنجره کي 

 میتونه رد شه 
 نگاهي به پنجره ي نرده اي بسته شده بود انداختم و گفتم 

 
 _پس حتما گربه بوده دیگه 

شامو که باز کردم ب ستام مالوندم ، چ شامو با د شیدمو چ عد حرفم خمیازه اي ک
نگاه خیره ي هیون وو رو به سككمت پایین  دیدم ، چشكككامو سككمت نگاهش 

 برگردونم که یه لحظه خجالت کشیدم ولي سریع گفتم 
 

 _چیه ?! چرا اینجوري نگاه لباسم میكني 
 

 یهو زد زیر خنده 
 

ه باحاله...من عاشككق میموناي لباسككت شككدم ... هیون وو _وااااي لباسككت چ
خیلي خوشككگلن ، راسككتي این لباس رو زمان بچگیت خریدي ?! واس منم 

 میخري ?! 
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 مثل خنگا نگاش کردم  وگفتم 
 

باسككم خیلي  نه ، در ضككمن ل _ صككبر کن ببینم ، وقتي میگم پررویي میگي 
ام میخواي خوشككگله و توام حسككودیت میشككه ، لباسككو هم همینجا خریدم ، تو

 بخري ادرس بدم بت ، خیلي هم ارزونه 
 

 صداي خندش بلندتر شد ، کوفت !! 
 

 هیون وو _ خب دیگه برق هم اومد، بهتره من برم که صب شد ... 
 

 بره ?! بره ?! مگه من میزارم !? من سكته میكنم ... عمرا بزارم بره
 

#part_59  
 

خونه صب شده ، خب ، خب  _ام ، چیزه ، خب ، اها میگم تا تو بخواي برسي
 همینجا بمون صب برو 

 
 بعد هم مظلوم نگاش کردم 
 با تعجب نگام کرد و گفت 

 
 هیون وو _ بمونم ?! اینجا ?? من !? 
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 _خب ، خب ، اره 

 
 بعد با هول گفتم

 
 _میتوني از اتاق من استفاده کني !! من ، من میرم اتاق نیال 

 
 شب بخیر هیون وو _اومم... باشه ... خب ، پس 

 
 با لبخندي از رضایت گفتم 

 
 _باشههه ... شب بخیر 

 
بعد با خوشككحالي به اتاقم رفتم...با فكر کردن به اینكه هیون وو اینجاسككت و 

 کار غلطي نكرده ، اعتمادمو بیشتر کرد...
 

 با فكري مشغول و خسته چشامو بستم و خوابیدم 
 

******#part_60 
**** 
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ساعت که صداي زنِگ  ساعت  صبح با  شدم  شون  7روي میز بود بلند  رو ن
شرکت  شدم...یهو یادم به  سرمو تكون دادمو از روي تخت بلند  میداد ؛ گیج ، 
ستم ،  ش صورتمو  شد ... تند از اتاق پریدم بیرون  و  افتاد، وااااي وااااي دیرم 
شب فكر کردم، اینكه اگه  شیدم به دی سامو میپو شتم تو اتاق در حالي که لبا برگ

شتن هیون  سكته کرده بودم،لبخندي زدمو با بردا وو نبود احتماال از ترس حتما 
 وسایالم از اتاق زدم بیرون...

شدم ،  شته اي روي در کنجكاو  سمت در ورودي حرکت کردم ، با دیدن نو به 
 ولي خب از اونجایي که دیرم شده بود برگه رو چپوندم تو کی  

 
****** 

 ضه اي?! تان _ خانم شما چرا انقد بي مالح
 

 با کالفگي  سرمو خم کردمو گفتم 
 

مد ، براي همین نتونسككتم  ید رئیس، من دیشكككب مشكككلي برام پیش او _ببین
 بخوابم، و معذرت میخوام ، میدونم دیر رسیدم

 
ما کي  که شكك نداره  ما هم ربطي  به  قانون داره،  جا  ید این بدون ید  با تان _پس 

 گه تكرار بشه حتما اخراجتون میكنم خوابیدید ، این بار چندمه که دیر میاید ، ا
 

 متعجب و خیلي مشكوك گفتم 
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_شككما چي گفتید ?! چند بار ?! پس چرا من یادم نمیاد ?! من اولین بارمه که 

 مین دیر کردم؛ 30دیر رسیدم، اونم فقط 
 

شو  شو برد باال و یكم تكون داد .. بعد دوباره خود سر شد.  یهو قیافش تعجبي 
 مغرور کرد و گفت

 
ان _در هر حال دفعه اول آخرتون باشككه که دیر میاید ،وگرنه باهاتون برخورد ت

 میشه ...ارسو)فهمیدي؟(
 

 با همون قیافه کج و کوله گفتم 
 

 _ارسو)فهمیدم (
 

#part_61 
 

تاق خودم شكككدم ،  تاق زدم بیرون و در حالي که بهش فوش میدادم وارد ا از ا
سككرم تو کاره ..نیال هم زنگ زد و پوووف ... مثال اومدم تفریح کنم.... همش 

یب  یدونم چرا ،ولي عج به.. نم حالش خو مل کردن و  مادرشككو ع که  فت  گ
 صداش گرفته و ناراحت بود، اون که باید خوشحال باشه!!!!
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 روز دیگه میاد ، ازش میپرسم ...2بیخیال،
 

سرمو گرم طرحي که خواسته بودن کردم ، یه لباس عروس خواسته بودن،واقعا 
سككاعت طري کشككیدن و رنگ  زدن  2بود کشككیدن طرحش ...بعد ازسككخت 

 ،خسته ،نگاهي به ساعت انداختم، دیگ وقت ناهار بود 
صال پول ندارم،یعني کی  پولمو  شدم یهو یادم افتاد که ا صندلي بلند  از روي 

 نیاورده بودم؛
شن با پا میكوبن به  صبي می ستم مث این ادماي باکالس که ع اه لعنتي ... خوا

بدي گرفت.... اهههه می که درد  به میز  یدم  پامو کوب کارو بكنم ، ز منم همین 
خاك تو سككرت تمنا ... حتي شككانس نداري اداي پولدارا رو دربیاري ..خاااااك 
... پامو تو دسككتام گرفته بودمو تو هوا میپریدم، المصكككب دردم گرفته بود..با 

میپریدم  سرمو باال صداي دستگیره در که درحال چرخیدن بود،، همونطور که 
 گرفتم....

 
#part_62  

 
كدا از امروز بد بیاري ..از صبح بدشانسي اخه  ك ك ك ك ك ك كدا اي خ ك ك ك ك ك ك اي خ

 چرا؟
 سریع پامو ول کردمو صاف ایستادم . سرمو انداختم پایین 

 
 _اینجا محل بازیه خانِم راد ?! 
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 _بازي ?! خیر 

 
ش_پس دلیلتون براي باال پایین پریدن چیه ?! ف شهر بازیه و  ما ك کردین اینجا 

 روي فنر ایستادین?! 
 

 با اعتراض گفتم 
 

_کي گفته داشتم بازي میكردم ?!  و کي به شما اجازه داده تا به من توهین کنین 
یا منو مورد تمسككخر انجام بدین ?! اصككال چرا بدون در زدن اومدین تو اتاق 

در برابر سوالتون باید  بنده؟ شما حق ندارین درموردم قضاوت کنین...و خوب
بگم پام خورد به میز و درد گرفت ...انتظار ندارین که خیلي معمولي فقط نگاه 

 پام کنم و بیخیال باشم ?
 

در برابر حرفام کم آورد و سككرشككو اروم تكون داد. بي توجه به سككوالي که کرده 
 بودم گفت 

 
 تان _وقته ناهاره ...شما نمیخواید تشری  ببرید ?! 

 
 از عوض کردن بحث گفتم:  متعجب
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 _خیر، نمیخوام برم 

 
 با تعجب گفت: 

 
 تان _ مگه شما ناهار نمیخورین ?! یعني هیچوقت ناهار نمیخورین ?! 

 
 _َانیو ) نه(  راستش امروز نمیخورم 

 
 تان _ رژیم هستین ?! 

 
)نه ( گفتم که فقط امروز نمیخورم   _َانيي

 
 تان _چطور مشكلي پیش اومده ?! 

 
 خسته از بحث کردن گفتم: 

 
 _هیچ مشكلي پیش نیومده ، فقط امروز پول همراهم نیس که برم رستوران

 
 _خب،خب، من دارم میرم رستوران اگه دوست داشتید میتونید همراهم بیاید!
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 با تعجب گفتم 
 

_من که گفتم پول همراهم نیس، پس چطور بیام وقتي پول ندارم !? حتما باید 
 ظرف بشورم ?! 

 
 تان _  من ازتون درخواست کردم که با من بیاین ناهار بخورین !!! 

 
 _پولشك

 
 تان _من پایین منتظرم 

 
 بعدم بدون توجه به من رفت 

 
شه بگم نه ) با خودت چند چندي ?! ( ولي  شه برم،رومم نمی اي بابا... روم نمی

 خب شكمم فعال واجبه، نمیخوام تو شرایط سخت قرار بگیره
 

شكنه ... سریع  شتم ، از پله ها رفتم پایین اوف من اخر کمرم می سایالمو بردا و
 یا پاهام نابود میشه 
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در حالي که نفس نفس میزدم به سمت تان رفتم، در ماشینشو باز کرد و نشست 
ستم چیه ?! انتظار دارین  ش سیدم در جلو رو باز کردمو ن شینش ر ، وقتي به ما

 بشینم ?! نگاهي بهم انداخت و گفتمثل این دختراي خجالتي برم عقب 
 

 هیون وو _ چرا نفس نفس میزنید?!
 

 _ِده )چي(?!هیچي. راستش پله ها زیادن..تا برسم طول کشید
 

#part_64 
 

 تان_پله ?! چرا از اسانسور نمیاید که سریع تره ?!
 

شت  _خب من با پله راحت ترم...به پله ها عادت کردم )عمه من بود تا االن دا
 یكرد?!( غر غر م

 
 تان _چه جالب 

 
صابم از  شت ... اع شد، آهنگ هم نزا ستوران حرفي زده ن سیدن به ر دیگه تا ر

 این سكوت بهم خورده بود دیگه 
 

 تان _رسیدیم 
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سادمو قدمامو  شدم ... کنار تان وای شین پیاده  ستوران کردمو از ما نگاهي به ر

 باهاش هماهنگ کردم ، چشام به تیپش خورد؛ 
رخونه قرمز و مشكي، پیراهن و شلوار مشكي ...بابا خوشتیپ! بابا یه کت چها

 خوشگل ! البته منم تیپم خوبه هاااا
یه بلوز سككفید اسككتین بلند که پایینش نیم دایره بود، یه پیراهن کرتاه تر از بلوزم  

رو که راه راه ِسورمه اي خردلي رنگ بود، روش پوشیده بودم با ساپرت مشكي 
 مشكیمو هم پوشیده بودم .. براق،پالتوي چرم

سائل  صي به جزد م ستیم ... تا غذا رو اوردن و خوردیم حرف خا ش سر میز ن
 کاري زده نشد 

********** 
تو راه در حال برگشكت به شكرکت بودیم که تان باالخره اون سكوالي که ذهنشكو 

 درگیر ، و از قیافش مشخص بود رو گفت 
 

  تان _ چجوري با هیون وو اشنا شدین ?!
 با اوردن اسمش ناخداگاه لبخندي زدمو گفتم 

 _خیلي تصادفي و بعد با هم دوست شدیم 
 

 مشكوك برگشت سمتم
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 تان _دوست?!منظورتون از دوس چیه?! 
 

 _یه دوستیه معمولي، بهتره بگم مث دوتا دوسته صمیمي
 

 سرشو تكون داد و چیزي نگفت 
****** 

 واب از پله ها پایین رفتم خسته از شرکت بیرون زدم ... با خستگي و خ
 

 روي پله اخر نشسته امو چشامو بستم 
 

 _چرا اینجا نشستي 
 

 سرمو بلند کردم 
 

 _بله ?!
 

 _میگم چرا اینجا نشستي
 

 _االن بلند میشم، راستش کمي خسته بودم ...
 سري تكون داد و از در خارج شد 
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باز  یدم درو  یازه میكشكك که خم حالي  ند شكككدمو در  له بل کردمو از از روي پ
 ساختمون بیرون زدم ...بعد از سوارشدن تو ماشین ،به سمت خونه روندم 

******* 
 

#part_65 
 

 بعد مسواك زدن خواستم بخوابم که یهو یادم به نامه ي روي در افتاد ؛ 
 سریع به سمت کیفم رفتمو برگه روباز کردم ....

****** 
شككدي ?! دیشككب که زحمتي _سككالم تمناي ترسككو و خوابالو ...باالخره بیدار 

شب میخواي  سه دی ستي پیتزاي تو یخچالتو هم خوردم،میدونم وا شیدم، را نك
ازم تشكككر کني ،پس هروقت ناممو خوندي زنگ بزن تا مجازاتتو بگم موفق 

 باشي....
تان شكككموي  بداخالق اورانگو عه  به هیون ووي پررو قب  لي هیون وو )مل

 خوشگل و مهربون (
 

****** 
 امه خندم گرفت،این پسر دیوونه هم بود ..بعد خوندن ن

 با به یاد آوردن اینكه گفت زنگ بزن سریع گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم؛
 

 هیون وو _یو به سیوو)الو سالم(
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 _سالم،اوه هیون وو ببخشید ، ناموتو االن خوندم. کنچانااو)خوبي(?!

 
امه رو خونده باشككي هیون وو _کومااو)ممنونم( دیگه  نا امید شككده بودم که ن

 خوبي?! کجایي ?!
 

شدم ،نامه رو دیدم ولي تو کی   شرکت بیدار  سه  صبح دیر وا _ممنونم. آخه 
گككذاشككككتككمككش کككه بككعككدا بككخككونككم،کككه تككا االن یككهككو یككادم اومككد و 

 بیانه)ببخشید(خوندمش...
 

 هیون وو _اشكال نداره ..نامه رو کامل خوندي?! 
 

 یهو یادم به اون نوشته افتاد 
 استي هیون وو .. منظورت از مجازات و این حرفا چي بود ?! _واي ر

 
 درحالي که صداي خندش میومد با شیطنت گفت:

هیون وو _ خب?! دیگه من دیشككب از کار و زندگیم گذاشككتم تا بیام پیشككت،تا 
شم،یه جورایي زندانیم کرده بودي!! حاال  صبح هم مجبورم کردي که خونت با

 دیگه با من بیاي بیرونواس مجازاتت باید چهار روز 
 

#part_66 
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شتم تا  شت که من نگهش نمیدا صب اگه اون فیلمو نمیذا یكم فكر کردم. الم
صكككب،پوف...این حرفا رو بیخیال. ایول بعد چند روز دارم میرم بیرون ، واي 

 چه خوبه 
 

یه بیرون  باور کن فقط  نده اي?! ذوق مرگ شكككدي?!  نا،ز هیون وو _ الو،تم
 زیادي ذوق مرگ شي...رفتنه،الزم نیست 

 بعد صداي خندش بلند شد
 

 با اعتراض گفتم:
كا )هي(...حاال که اینطور شد بهت قول نمیدم که بیام...اصال کار دارم  ك ك ك _ی

 میخوام بمونم خونه...خودت برو
 

 با صداي شیطون گفت:
كا ، میدونم خیلي دوست داري که من باهات دوست شم،  ك ك ك ك هیون وو _تمن

ید فكر کنم،ببینم تو اصككال به من میخوري یا نه،میدوني که ولي خوب من با
کشته مرده زیاد دارم،پس االن باید افتخار کني که بهت درخواست بیرون رفتن 

 دادم،بعدم،تو نیاي خودم میام میبرمكت. 
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یادي داره از خودش  ته بود ... دیدم ز از پررویي و خودشككیفتگیش خندم گرف
 کلمه گفتم :تعری  میكنه،فقط با خنده یه 

 _روش فكر میكنم
 

بعد بدون توجه به حرف زدنش ،تلفنو قطع کردم...یك دقیقه بعد پیام داد ...این 
 پسر واقعا دیوونس

 
'''هیون وو _هي تمنا،ذوق مرگ شو،فردا بعد شرکت دم در منتظرتم. خواب منو 

 ببیني...خدافظ''
 

 دیوونه...با خنده رو تخت خوابیدمو چشامو بستم
******* 

 
#part_67 

 
خسككته از شككرکت زدم بیرون...امروز خیلي با تان کل انداختم،از هر طرحي 
ایراد میگیره،راه میره ، خانم چرا اینجاي لباس این رنگیه،خانم چرا طري لباس 
سككادس،چرا شككلوغه،چرا کوفت ،چرا درد...اهه  دیگه زده بودم به سككیم اخر  و 

 ناخداگاه  یه داد زدم ؛
 بدبخت کپ کرد...

 با همون حالت گیج گفت :
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 تان _ مرخصید

 
شاید   سر لج نگاش میكنم ابرو میندازم باال ،تا  ضي وقتا زل میزنه بهم ،منم  بع

سرفه کارشو انكار میكنه. از در زدم بیرون که  یكم از رو بره ، ولي اون با یه تك 
 هیون وو رو دیدم،با تعجب نگاش کردم که نزدیك شد و گفت:

 
 عصره ... 6:15انقد دیر کردي? ساعت هیون وو _ چرا 

 _واي نگو دیرکردي که میخوام با فرق سر مستقیم برم تو دیوار 
 

 متعجب و گیج گفت
 هیون وو _دیوار? یعني چي ?!چجوري میخواي بري تو دیوار?! 

 
 پوووف حاال باید یجوري حالیش کنم 

 کنم  رکار_ببین هیون این یه اصالي ایرانیه، یعني خیلي عصبانیم حاضرم ه
 

 در حالي که به سمت ماشینش میرفتیم با خنده  گفت:
 _حاال چرا عصباني?! باز با تان دعوا کردي?! 

_اههه نگو؛ راه میره گیر میده..هي میگه خانم اینجا چرا ایطوریه،خانم طرحت 
 کوچیكه ،خانم کوفت خانم درد 
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 درحالي که میخندید گفت

 ..صورتت خراب میشه_اوه اوه غرغر نكن ..پیر میشي 
 

#part_68 
 

 با شوخي دستي به صورتم کشیدم 
صورتي که من دارم تا  ستي کجا داریم  100_این  شه ...را سال دیگ چروك نمی

 میریم?!!!
 

 درحالي که خیابونو دور میزد با شیطنت  گفت
 _یه جایي..حاال خودت میفهمي...

 
 20میخواد فضولیه منو تحریك کنه. منم واقعا کنجكاوم بدونم کجا میره..بعد  

شتم نگاش میكردم و  شد،متعجب دا شین پیاده  شینو پارك کرد و از ما مین ما
 ماشینو دور زد و درو برام باز کرد..

ساختموني که میرفت حرکت  سمت  سرش به  شت  شدم و پ شین پیاده  از ما
 ردم...کردم ..وارد که شدم تعجب ک

 با تعجب صداش زدم
 _هیون وو ?! 
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 لبخندي زد و گ 
ساعت دیگه  شین، من میرم ، یك  صندلي ب هیون وو _حرف نزن، فقط رو اون 

 برمیگردم 
 

 با همون بهت و تعجب گفتم :
 _ارسو  )باشه( 

 
 اونم با لبخند درحالي که دستشو تكون میداد واسم ، پشتشو کرد و رفت ...

 ب به مردي که انگار آرایشگربود و صدام میزد نگاه کردم با همون بهت و تعج
 

 مرد_لطفا رو این صندلي بشینید 
 

 سرمو همونطور گیج تكون دادم و روي صندلي نشستم ...
 یه دختر اومد سمتم ،مشغول مرتب و تمیز کردن ابروهام شد 

شت...بعد تمیزکردن  شون ندا صورتم بور بود و کاري به شكر موهاي  خدارو
ام  ،کرم پودر رو به صورتم زد.. اوف من تا حاال کرم پودر نزده بودم..خط ابروه

صورتي  و یه رژ  سمت رژ  شو برد  ست شید ... د شنگي برام ک شم  خیلي ق چ
 صورتي مالیم و براق برام زد ... با زدن یه رژ گونه کرمي تیره ،ارایشمو تمام کرد

 
#part_69  
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جریان چیه! اصككال من واس چي  ارایشككم که عالي شككده بود، هنوز نمیدونم

 اینجام.?!
 همون مرد آرایشگر اومد باالي سرمو گفت 

 _موهات کوتاهه ... ولي جلوشو واست کمي حالت میدم.... 
 

****** 
گل شكككدم  چه خوشكك گل ، چه خوشكك خداوکیلي?! واي  مرامي این منم !!? 
كب .... یه پیراهن کالباسي،ساده و حریر بود،یقش تا تا دور گلوم بسته  ك ك ك امش
بود و از پشكككت زیپ کوتاه طالیي میخورد،پایینش هم کمي چین داشكككت،یه 

 کفش سفید هم پوشیده بودم؛ واقعا لباس خوشگلي بود .
 

اینه نگاه خودم میكردم که با صككداي قدماي پشككت سككرم داشككتم با ذوق تو 
 ،برگشتم...

با تعجب  نگاش کردم...یه کت و شلوار ابي روشن،شال گردن کوتاه ابریشمي 
 سورمه اي،با پیراهن سفید.

 
یدونم خیلي جذاب و خوشككگل شكككدم،ازم تعری  نكن خجالت  _خودم م

 میكشم 
 

 ه بودم بهش گفتم با خنده قدمي نزدیكش شدم و همونطور که زل زد
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_واي هیون چه خوشككتیپ شككدي واي هیون چه  خوشككگل شككدي ،واي هیون  
 دخترا امشب برات ص  میكشن، وایك...

 
لت  جا قد تعری  نكن خ نه،ان هیون وو _واییییي و کوفت . هي واي واي میك

 میكشم...واي تمنا چه خوشگل واي تمنا چه خوشتیپ واي تمنك... 
 
 الفه گفتم در حالي که میخندیدم، ک 

_اعههههه فقط به من گیر میده خودش بدتره ... راسككتي هیون وو نمیگي واس 
 چي اینكارو میكني?! 

 
 هیون وو _چرا، بریم تو راه میگم ، االنم خیلي دیر شده..بدو

 
#part_70  

 
**** 

توي راه هرچي مخشو زدم که یه کلمه حرف بزنه ،فایده نداشت .. فقط میگفت 
 واس جشن این همه منو برد آرایشگاه و لباس عوض کرد!  جشنه؛ اي بابا، 

ستامو تو همدیگه قفل  ستم و د ش صاف ن شه  وقتي دیدم بخاري ازش بلند نمی
 کردم،از این کارم خندش گرفت و سري تكون داد ....

********* 
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ست کردم تا از حالت گیجي در  شامو باز و ب سرمو تكون دادم و چ با دهن باز 
ش شدم یه خونه ي خیككككككككككككلي بزرگ دیدم....اهه بیام. اخه از ما ین که پیاده 

 خدایي اینجا جشنه?!خیلي توپككككه.
با صداي خنده ي هیون وو به سمتش برگشتم و همونطور متعجب نگاش کردم 
..همونطور که سرشو با خنده تكون میداد دستمو گرفت و به سمت ساختمون 

یاط خیلي بزرگي داشكككت؛بهتره بگم  یه فواره خیليبرد...دوطرف ح  باگ بود،
قشنگ که نور هاي تو رنگي هم توش پخش میشد وسط حیاط بود، و اما من ! 
گا پشكككت سككره هیون وو حرکت میكردم اونم دسككتمو هي  مث خن داشككتم 

 میكشید...
هیون وو _تمنا ?! ساکت و با لبخند و خككككككیلي اروم دستمو بگیر و باهام بیا 

 داخل 
دسككتمو دور بازوش حلقه کردم . در سكككاختمونو باز یه ایشككي بهش گفتم و 

کرد...با یك قدم وارد پذیراییه خیلیییي بزرگي شككدیم! اوه مامانم ،طرف چه ادم 
حسككابیو پولداره !! بي خي. با هیون وو به سككمت زن و مرد تقریبا سككن باالیي 

 رفتیم 
 

 زنه با دیدن هیون وو لبخندي زد و بغلش کردو توگوشش یه چیزي گفت 
 چي گفت ?! چي گفت?! یكي به من بگه چي گفت؟ 
 هیون وو از زن جداشد و دستمو گرفت و به زنه گفت 

 _مامان ،این تمناست،همون دوستي که دربارش باهات حرف زدم 
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 بعد روشو برگردوند سمتمو گفت
 تمنا،مادرم_

#part_71 
 

خوب خدایي مامانشككه?!چه جوونه!!! اغا اینا چیكار میكنن پوسككتشككون انقد 
 میمونه ؟! به ما هم بگن خو

 
 با لبخندسرمو به حالت احترام خم کردمو به مامانش گفتم

 _آنیوهاسیو...تانگ آس میدا )سالم..از دیدنتون خوشوقتم( 
 

 مادرشم متقابال لبخندي زد و گفت 
 _سالم عزیزم...خوشحال شدم از دیدنت...هیون وو خیلي ازت حرف میزنه 

 
به هیون وو انداختم که سككرشككو برگردوند و لبخند باگفتن این حرف نگاهي 

 یواشكي زد ....
سمت  ل*ب*ا*ممنم ناخداگاه با لبخندش لبخندي رو  صورتمو به  ست و  ش ن

 مادرش برگردوندم 
_واقعا از دیدنتون خوشككحال شكككدم. هیون وو خیلي خوشككبخته که همچین 

 خانواده ي مهربوني داره 
 سط حرفو گفت تا مادرش اومد جواب بده هیون وو پرید و
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 هیون وو _ِا مادر من اگه شمارو ول کنم تا فردا صب حرف میزنك....

اومد حرفشككون ادامه بده ،یهو یه دختري اومد خودشككو چسككبوند به هیون وو و 
 بغلش کرد ، با حرفي که زد با تعجب نگاه هیون وو کردم ...

 
#part_72  

 
 دختره _ آي گو)واي( عشقم. تولدت مبارك

 
ومتعجب چشامو تو صورت هیون وو به گردش دراوردم تا ببینم میخنده یا گیج 

 مسخره میكنه ...
هیون وو نگاهي به من و به دختره کرد،سككریع دختره رو از خودش جدا کرد و 

 بهش گفت 
 هیون وو _ جه کیونگ ،انقد مثل میمون از من اویزون نشو 

 
 با اعتراض گفت:

 
 جه کیونگ_ هیون وو 

 
 ترو زد کنار و اومد سمت من هیون وو دخ



wWw.Roman4u.iR  134 

 

شه،البته  شتم نگاش میكردم،که چرا به من نگفته تولد صبانیت و منتتظر دا با ع
 پیش خودم اعتراف میكنم کمي از عصبانیتم به خاطر دختره بود که پرید بغلش 

 هیون وو _تمكك...
 پریدم وسط حرفش و گفتم 

یاورد خاطر ن به  ته?! میخواسككتي  لد به من نگفتي تو لت _چرا  جا کادو خ ن 
 بكشم?! چرا منو همینجور سرخود اوردي جشن خانوادگیت?! 

شي،  شنا  شي و همچنین باخوانوادم آ سوپرایز  ستم  هیون وو _ اوال که میخوا
شنایي با تو  ستم که این حرفو میزني?!کادوي من آ دومًا مگه من از تو کادو خوا

مت جزد خوانوادم بودي... ناخت مًا توام از وقتي شكك گه اي بود، سككو حرف دی
 مونده?! 

 
سبود تا دهنمو  شتم نگاش میكردم،که چه راحت کلماتو به هم چ با دهن باز دا

 قفل کنه...
 _هیونك...

 هیون وو _فك نكنم حرف دیگه اي باشه؛
 

 پشتشو کرد به من و خواست بره که دستشو گرفتم،برگشت و سوالي نگام کرد
 کار خوبي نباشه?! دوما .._فك نمیكني تنها گذاشتن من تو این جمع غریبه 

 پریدم بغلش و گفتم 
 _ِسنگ ایل چوکاهه یو)تولدت مبارت(
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 درحالي که میخندید دستشو دور کمرم گذاشت و گ  

_کوماااااو )ممنون( در صككمن میخواسككتم برات شككربت بیارم ....تنهات که 
 نمیذاشتم.

 
 بعد ولش کردمو تو گوشش گفتم 

 که کسي نفهمه.._بیا بریم سمت خوراکیا،یواشكي 
 

بلند زد زیره خنده که توجه چند نفرو جلب کرد...ببخشككیدي بهشككون گفت و 
 سرشو اورد پایین

 
#part_73 

 
هیون وو _ تو به من میگي شكككمو ولي خودت بدتري... صككب کن برم برات 

 بیارم 
 

با لبخندي سككر تكون دادم و اونم رفت؛ داشككتم واسكككه خودم تو هوا مگس 
 شنیدن صدایي سرمو اوردم باالمیكشتم که با 

  
 _شما اینجا چیكار میكنید 

 متعجب تر از خودش گفتم 
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 _من دوست هیون وو هستم ،خودش منو اورده.

 تان _ اه ، آراسو)فهمیدم(
تان داشت نگام میكرد که سرمو انداختم پایین،کسي تان رو صدا زد و اون هم 

 با ببخشیدي به اون سمت رفت...
 

 ي هستي ?! _هي،دختره،تو ک
 

سككرمو بلند کردم ببینم کي داره اینطور بي ادبي صككحبت میكنه ،که جه کیونگ 
خانم )چون از هیون وو اویزون  به میمون  جب  با تع یدم .  رو جلوي خودم د

 میشد( نگاه کردم،
 

 _بوراگو )چي گفتي( ?!
 

شو تكون  ست شربِت تو د سخر امیزي نگام کرد و در حالي که لیوان  با لبخند تم
 میداد  گفت: 

 
جه کیونگ_ یه بار حرفمو تكرار میكنم! ولي چون تو خوب نمیشككني ، لط  

 میكنم و دوباره میگم ، پرسیدم تو کي هستي !? 
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 از این همه بي ادبي و پرروییش پوزخندي زدمو گفتم 
 

 _فكر نمیكنم که به شما ربطي داشته باشه...!
 

 لبخند تمسخرش تبدیل به عصبانیت شد 
 

 نگ_ اتفاقا به من ربط داره! پرسیدم تو کي هستي ?! جه کیو
 

 براي اینكه دست از سرم برداره و هي جیغ جیغ نكنه گفتم :
 

 _دوستشم 
 

 مشكوك گفت:
 

 جه کیونگ _ دوست? چجور دوستي? نكنه دوست دخترشي
 

 با همون پوزخند گفتم: 
 

 میكني  دخالت_بازم میگم ،فكر نمیكنم به تو ربط داشته باشه که تو مسائل ما 
 

 با عصبانیت نگاهي بهم انداخت و زیر لب گفت :
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 جه کیونگ_ حالیت میكنم دختره احمق

  
گاه   خدا نا که کرد  کاري  با  که  یل میكردم  یه تحل گیج داشككتم حرفشككو تجز

كن بلندي کشیدم.! دختره رواني شربتشو ریخت رو لباسم ،سرمو باال  ك ك ك ك هی
گرفتم و با حالت گنگي نگاش کردم . اکثرا حواسككشككون بهم بود. ازاین حالت 

شكنه م بواقعا خجالت کشیدم ،بغا تو گلوم سنگیني میكردولي اجازه نمیداد
 ! به خاطر غرورم . پس هیون وو کجا بود

 جه کیونگ با تمسخر و پوزخند گفت: 
 

 _هه فك کردي کي هستي که به من میگي به تو مربوط نیسكك....
 

 داشت ادامه حرفشو میزد که با صداي عصبانیه هیون وو ساکت شد :
 

 هیون وو _چه خبره ?! 
 

 دوتاشون از اونجا زدم بیرون... نگاهي دلگیر بهش انداختم و بدون توجه به
 

قطره اشكككي از روي غرور از دسككت رفته ام ، پایین ریخت که سككریع پاکش 
سرما  شد از  سرد بود و باعث  سم.  هوا  کردم،اههه دختره میمون گند زد تو لبا
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سفت تر دور خودم پیچیدم.  شیده بودمو  بدنم بلرزه  پالتویي که روي لباس پو
. من دارم کجا میرم ?! من که ادرس خونمو بلد یه لحظه سككرجام وایسكككادم.

صاب خورد  ستم رو نیمكت کنار خیابون و اون کفش هاي اع ش ستم ناامید ن نی
 کن رو دراوردم... 

 
 _میشه بگي چرا یهو رفتي ?! 

 
سرمو باال گرفتم !! اینجا چیكار میكرد?!اون که باید تو تولد باشه، چرا زد بیرون 

?!! 
 

#part_74 
 
 

 س،میتوني بري_چیزي نی
 

 _یعني چي چیزي نیس?! داري از سرما میلرزي ...
 

 بعد گفتن این حرف
 دستمو کشید و برد سمت ماشینش .

 تو ماشین نشستم و سرمو به سمت شیشه  چرخوندم
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هیون وو _ببخشككید.نباید تنهات میزاشككتم.بعدشككم تا به خودم اومدم ،نبودي ، 
 دنبالت گشتم دیدم روي صندلي نشستي.

  
 براي اینكه بحثو تموم کنم و خوشحالیه تولدشو خراب نكنم گفتم :

 
 _بیخیال بابا ،از این کرماي میمون زیاد دیدم ،عادي شده.

 
 زد زیره خنده و گفت :

 
 هیون وو _این اصطالحاتو از کجا میاري آخه ! خیلي باحاله...

 
 با فروتني و اعتماد به نفس گفتم 

 
 _چون خودم باحالم و خاصم 

 
 با خنده گفت 

هیون وو _ اوه خانم خاص، میتونم ازتون درخواسككت کنم با من شككامو بیرون 
 بخورین 

 
 متعجب گفتم 
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 _اما جشنك...
 

ستمو ول کنم برم  شه،اخه نمیتونم دو شن بدون منم برگزار می هیون وو_ اون ج
 جشن 

 بعدم لبخندي زد و ماشینو حرکت داد 
 

شه،فقط با این لباس به نظرت شي  _اومم با شبیه بوم نقا یكم خنده دار نیس؟! 
 شدم که روش رنگ پاشیدن ..

 
 خندید و گفت 

 _پس چیكار کنیم ?! 
 

 _اوم منو برسون خونه تا لباسمو عوض کنم .
 _باشه خانم خاص 

 با خنده زدم تو بازوشو گفتم
  

 _ یكككا)هي( انقد مسخره نكن دیگ 
 

 +چشم خانم خاص 
  

 یهو دوتامون زدیم زیر خنده 
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 به خونه که رسیدیم گفتم 
 

 _فعال بیا تو تا من لباس عوض کنم یكم طول میكشه 
 

 درحالي که از ماشین پیاده میشد گفت 
 _اگه نمیگفتي هم میومدم 

 
 وقتي میگم  پروعه میگین نه !!!! 

هیون وو تو پذیرایي نشككسككت منم رفتم اتاقم تا لباسككمو عوض کنم...پیراهن 
سككت آلبالویي کل لباسككو پوشككونده بود،با کفش مشكككي تا زانو که گل هاي در

صورتم بي روي بود یه رژ  شكي ، اوممم خوب بود ؛براي اینكه  شنه بلند زر پا
سته  و  شتن  اون ب شكي هم زدم ..خب دیگ همه چي  تكمیله...بعد از بردا زر

 پوشیدن پالتوم از اتاق زدم بیرون ..
ض قط  ربع سككاعت لباس عوااا نگا بچه پرو   نشككسككته تلوزیون میبینه..خوبه ف

 کردنم طول کشید...
 

 _هیون وو بلند شو بریم دیگ!! نكنه میخواي از شام در بري !!!
 

سمتم،چند لحظه همینجور زل زده بود بهم ،که با  شت  شد و برگ از جاش بلند 
 تكون دادن سرش حواسشو جمع کرد
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#part_78 

 
كو )واي( تمنا... یه رژ زدي قیافت ك ك ك ك از غاز تغییر پیدا کرد  هیون وو _آي گ

 شدي قو .
 با خنده کوسن روي مبل رو پرت کردم  سمتش که تو هوا گرفت.

 _هي،هیون وو غاز خودتي من از همون اول قو بودم
 با خنده جواب داد 

هیون وو _اوهههه ... چیجا)واقعا (?!پس این قوي زشت قبول میكنه با این غاز 
 زیبا شام بیاد بیرون?! 

 و به سمت در رفتم ،در حالي که از در خارج میشدم گفتم  یه ایشي گفتم
 _غاز ،بدو بیا که قو رفتككا 

 هیون وو خودشو هول نشون داد و گفت 
 +اوه اوه افتخار بزرگي نسیب این غاز شده 

 با هم خندیدیمو سوار ماشین شدیم 
 

 فلشمو درآورم و رو به هیون وو گفتم 
 _هیون هیون میشه فلش بزارم ?! 

 ندي زد و گفت لبخ
 _بزار

 با لبخندي فلشمو زدم به سیستم ماشین ، اهنگ ) پسر بد(  رو  گذاشتم 
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*** 
 تو اون پسر بدی که

 بودی همیشه یه ذره غریبه
 شدی یه ذره سری بهم نزدیک, آره چه بد سلیقه

 اگه تو سرت همینه
 بزنی دخترا رو زود سری زمین هی

 تو سر منی حی  که حواست اونور زمینه
 میخوام ل*ب*ا*مت رو ب*و*سمن یه تتو از 

 که همیشه ببینن مال توام
 جاهای مختل  میرم
 آدمای مختل  دیدم
 ولی منصرف میشم

 چون من منتظرت میشم
 ولی تو....

 همیشه دنبال شر
 پلیسم دنبالت کرد
 منم همش دنبالتم
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 تو اون پسر بدی که نباید 
 تو اون پسر بدی که نباید 

 نباید تو اون پسر بدی که 
 با من باشه

 تو اون پسر بدی که نباید 
 تو اون پسر بدی که نباید 
 تو اون پسر بدی که نباید 

 با من باشه
 

 ]سهراب ام جی[
 یه پسر بد میشه یه پدر بد

 اون راه راست رو ول میكنه بزنه چپ
 جدیدا حس عجیبی نک دستمه

 جک نیست فكر کنم این کک بستمه
 نمیندازم سر رفیقای بد

 ون اکیپای لش میشه یكی پای هشیا ا
 

****** 
 

#part_79 
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 اهنگ که تمام شد هیون وو گفت
 هیون وو_اهنگ باحالي بود ،متنشو که نفهمیدم ولي صداش شبیه تو بود ..

 _اااا واقعا?! اخه منم این اهنگو خوندم...البته واس خودم...
 متعجب گفت 

 ?! هیون وو _اوه جدي?!میشه االن بخوني منم بشنوم 
 _اره ،حتما،االن میخونم...

بعد این حرف اهنگ ماشككینو قطع  کردمو با گوشككیم بیت اهنگ پسككر بد رو 
 گذاشتم.

 
 *** 

 تو اون پسر بدی که،بودی همیشه،یه ذره غریبه
 شدی یه ذره سریع بهم نزدیک اره چه بده سلیقه

 هی تو سرت همینه بزنی دخترارو زود سریع زمین هی
 که حواست اون وره زمینهتوسر منی حی  

 میخوام ... ل*ب*ا*مت رو ب*و*سمن یه تاتو از 
**** 

 هیون وو _تمنا صدات خیلي خوبه !چرا خواننده نمیشي?! 
 _بیخیال بابا دردسره 

 متعجب گفت:
 _دردسر واسه ي چي؟
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به طور پنهایي میتونن  به راحتي نمیتونن خواننده بشككن، ولي  _تو ایران،دخترا 
 رون. آهنگ بخونن بدن بی

 _چرا اینطوریه؟
 شونه اي باال انداختم:

 _نمیدونم،به خاطر بعضي اعتقادات
 گیج سري تكون داد.

بعد این حرف تا رسككیدن به رسككتوران  بحث کردیم ؛از ماشككین پیاده شككدم و  
همراه هیون وو به سككمت رسككتوران حرکت کردیم ... نگاهي به اسككم رسككتوران 

ن<<. روي میز  ي نشستیم ،کردم >>رستوران میگابي
 هیون وو _خب ،چي میخوري?

 _اوممم نمیدونم،هرچي خودت گرفتي 
 هیون وو _باشه

 
غذاي کره اي( ، )Japchaeتا  2تا کیمچي،2گارسككونو صكككدا زد و سككفارش 

 سونگپیان )کیك برنج ( 
سفارش داد که چي?! کي میخوره ?!  شتم نگاش میكردم...اینهمه  با دهن باز دا

 رو هم میخوره?!()عمه ي منه که ضرف غذا 
 

#part_80  
 

 با خنده گفت
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كار  قد میخوري ، الزم نیس ان یدونم تو چ که م هیون وو _این حرفو نزن، من 
 کني...

 _یككككككككا )هي( خوبه خودتم شكمویككككا
 _من شكموام؟! 

 _اره 
 _کي گفته !!?

 _من 
 _از چه جهت 

 بار اومدي خونم کّل یخچالمو خالي کردي 2_از اینكه 
ضعیفي با ز سوت  شمي نگام کرد و  شو انداخت باال و یه چ سر دن این حرف 

 میكشید ..
 این حرکتش کمي مشكوك بود 

یه ابرومو انداختم باال و مشكككوك نگاش کردم،خواسككتم چیزي بگم که غذا رو 
 آوردن .

ید  یدون خب ، خودتون م خب ،  غذا.  به  یالش شكككدم و حواسككمو دادم  بیخ
شككتم نحوه خوردن غذا رو تجزیه تحلیل میكردم دیگه...منم و غذا ..تو دلم دا

که باصداي قهقهه اي سرمو بلند کردمو متعجب به هیون وو نگاه کردم،همچین 
میخندید انگار جوك سككال رو شككنیده ..پوکر خیره شككدم بهش که با طرز نگاه 

 کردنم خندشو خورد و گفت:
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ستم ?! حدس میزنم االن شكمو نی شتي ف _تمنا تو بودي که میگفتي من  كر دا
 میكردي که کدومو اول بخوري !!

 
 با تعجب و خنده خیره شدم بهش: 

_آي گو )وااي(تو واقعا ذهن منو خوندیا،منم حدس میزنم که تو داشككتي فكر 
 میكردي کدومو اول بخوري که واسه دومي جا داشته باشي!!

  
 _ منوتو واقعا ذهن همدیگه رو خوندیما

  
 بخوریم که از دهن میافته _بیخیال این حرفا!! غذا رو 

 با خنده سري تكون داد
....#part_81  

 
 

در حین غذا خوردن ذهنم حسابي درگیر بود..اخه از صبح یه استرس و دلشوره 
عجیبي دارم..نمیدونم واس چیه یا دلیلش چیه...انقد ذهنم درگیر شككده بود که 

 شنیدم بقیه غذا رو با بي میلي خوردم...صداي سوالیه هیون وو رو 
 +چرا داري با غذات بازي میكني?! 

 سرمو پایین انداختم و همونطور که با غذام بازي میكردم گفتم 
_خودمم نمیدونم..از صبح یه دلشوره و استرس عجیبي دارم،خودمم نمیدونم 

 واس چیه یا دلیلش چیه.
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 بعد خوردن غذا با خنده دستامو کوبوندم به همو گفتم
 چشاتو ببندي?!_خب خب...میشه اون 

 خیلي جدي گفت
نه عزیزم من کلك  تا سككوسكككك بندازي تو غذام?! _میخواي چشكككامو ببندم 

 نمیخورم 
 خندیدمو گفتم 

 _دیوونه،سوسكم کجا بود?!کارت دارم،چشاتو ببند
 مشكوك گفت

 م کني?!ب*و*س+نكنه میخواي ببندم تا بپري 
 از زیر میز زدم رو پاش با همون خنده گفتم:

 کنم ..ببنكككككد او چشاتو  ب*و*سعمرا تورو _خودشیفته من 
 لبخند شیطوني زد و گفت 

 _باشه،حاال چرا میزني 
سته اي رو  ست کردم تو کیفم و اون ب ست ...د شو ب شا سریع چ بعد این حرف 
که چند روز پیش واس یادگاري براش خریده بودمو درآوردم؛ولي واس تولدت 

 یه چیز بهتر واسش میخرم. روم نمیشه بدم بهش . بي خي بابا ،فردا میرم
 بسته رو گذاشتم رو میز 

 _هیون وو ،یه وقت چشاتو بستي ،چشات مشكل پیدا نكنه!!?باز کن حاال 
 چشاشو باز کرد و مشكوك و خوشحال گفت 

 _ایگه بویه او )این چیه( بمب توشه?! 
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 _نه،تو بازش کن 
  دستشو برد سمت بسته ،بعد از بازکردنش با ذوق و خوشحالي گفت

که عطر و چیزاي قیمتي گیرم  مه. بس  لد کادوي تو نا ... این بهترین  _واي تم
 اومد خسته شدم. این عالكككیه. همون لباس خوابیه که تِن تو دیده بودم 

 با خنده گفتم
 _اره ولي مردونش

 به خاطر اینكه خوشش اومد ،با ذوق گفتم
 _تولدت مبكككارك 

 _کومااو)ممنون(
 

#part_82 
 

 _تمنا کي وقت کردي اینو بخري?! هیون وو 
_اونشككب که گفتي از لباسككه خوشككت میاد ،فرداش بعد شككرکت رفتم واسككت 

 گرفتم،البته این فقط یه یادگاریه کوچیكه...
 _تمنا،واقعا ازت ممنونم...از اینكه دیدمت و شناختمت خیلي خوشحالم

****** 
ام خودمو پرت بعد خدافظي از هیون وو وارد خونه شدم،بعد عوض کردن لباس

با اون زل زدن عجیبش فكر کردم  تان  باره هیون وو و  کردم رو تخت...انقد در
 که خوابم برد

*** 
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صككبح با نوازشككاي دسككتي ،تكون خوردم لبخندي زدمو خودمو بیشككتر جمع 
 کردم..نوازشاي دست ادامه داشت.وایسا ببینم این کیه!!! 

 یهو از جام پریدم...
 زدم !!! با تعجب به شخص روبروم زل

 که با لبخند داشت نگام میكرد....
 _سالم عزیزم

 
#part_83 

 
 با خوشحالي از جام پریدمو گفتم 

 _وااااي نیال تو کي اومدي?! چرا نگفتي بیام دنبالت ...
 نیال_خب اخه زود رسیدم...گفتم خوابیدي،توام که خوابت مث خرسه.

 
 خندیدم یهو رو صورتش دقیق شدم 

 
 صورتت اینجوریه?!وایسا ببینم  _نیال،نیالیي چرا

 یهو با داد گفتم
 _نیكككككال..چرا گونت کبكككككككوده ?!

 سرشو انداخت پایین و گفت 
 _چیزي نیس
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 با عصبانیت گفتم 
_یعني چي چیزي نیس !! مگ الكیه?!  با صككورت کبود شكككده اومدي میگي 

 چیزي نیس؟
 یه قطره اشك لجباز از چشاش افتاد و با بغا گفت 

 نیال_ تمنا ... 
 _جونم 

 دست چپشو باال اورد و با همون بغا گفت 
_ببین زندگیم چي شككد!! ببین چطوري بدبخت شككدم!! به خاطر اینكه باباش 

 پولداره به خاطر اینكه بابام حریصه..اخه چرا از من استفاده میكنن!?
 زد زیر گریه، ادامه داد:

شككون اهمیت ندارم واس چي _چرا از من نمیپرسككن میخوایش یا نه ?!اگه واسكك
به  که  پسككره کتكم زده،ببین!!  ببین !!! فقط  یا اوردن ?! چرا نمیفهمن  بدن منو 
خاطر اینكه یه پسر ازم ادرس پرسید کتكم زد که چرا با پسرا حرف میزنم،ولي 
خود نامردش با صدتا دختر بوده،با صد نفر بوده!!چرا بابام اینا رو نمیفهمه?!چرا 

بام وقتي بهش گفتم  با باهي کردي!!چرا  کار اشككت ما  فت حت اون کتكم زده ،گ
نمیفهمه?!چرا انقد به اون پسككر اعتماد داره !!چرا مامانم سكككوت میكنه ?!مگه 

 من دخترشون نیستم!?من از کیان متنفرم...
 

صه این مدت خیلي خود خوري کرده. با گریه  شخ هق هقش خیلي بلند بود،م
 بغلش کردمو گفتم :
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خواهري ،اروم باش عزیزم...تو باید قوي باشككي،باید قوي  _هیس اروم باش
شي تا  ست؛باید محكم با شي تا بتوني به پدرت ثابت کني اون ادم زندگي نی با
به همه  باید  بتوني ازش مدرك جمع کني ،بتوني خجالت زدش کني از همه !!

 بفهموني که تو تنها نیستي تا هر بالیي خواستن سرت بیارن ...
 

#part_84 
**** 

مه بال  جا بوده این ه که اون ته اي  یده بود ،فكر نمیكردم این دو هف نیال خواب
 سرش اومده... واس همین بود که صداش پشت تلفن گرفته بود...

آهي کشیدمو رفتم تو آشپزخونه تا ناهار درست کنم،خداروشكر امروز تعطیل 
 بود و شرکت نداشتم...نگاهي به موادغذایي انداختم.خبببب!!!! 

 
ه فسنجون درست کردم ...تقریبا یك ساعتي درست کردنش طول کشید..بعد ی

از  اماده کردن میز ،رفتم تا نیال  رو بیدار کنم ،دلم خیلي براش سككوخت،واقعا 
 چرا پدرش اینكارو کرد?!چرا به یه پسر غریبه بیشتر از دخترش اعتماد داره ?!

سر نیال ستادم..از االن باید سري براي این افكار مزخرف تكون دادمو باالي   ای
نه؛نمیخوام خواهرم اینطوري  ته رو فراموش ک که اون دو هف کاري کنم 

 خودخوري کنه.
شاره رو  ست و ا ش شت  شدم..انگ سمتش خم  سرم زد و اروم  شیطاني به  فكر 

ش... خندم گرفت ب*و*سككروي لبش گذاشككتم ،طوي که فك کنه یكي داره می
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باال عد لبشككو  یدم از ..نیال اول یكم تكون خورد ب پایین کرد ...داشككتم میترک  
 خنده..یهو اخم کرد،تا به خودم بجنبم  با دست کوبوند تو دهنم ...

 
 با چشاي گشاد شده یه متر پریدم عقب ،داد زدم 

 _چرا میككككككزنكككككي?! 
شت منو می شاي متعجب و گیج و خوابالو گفت _اخه یكي دا سبا چ د یب*و*

 منم زدمش
 

 گفت یهو چشاشو گرد کرد و 
 

 یدي??!!!!!!!!!!ب*و*س_تو داشتي منو می
 

 یهو زدم زیره خنده و همینجور میزدم تو پام و میخندیدم ...
 نیال با عصبانیت بلند شد و گفت 

 
 _راستشو بگووووووو!!!  

 
 در حالي که از اتاق فرار میدوییدم بیرون گفتم 

 
 ید...ب*و*س_به خدا دستام داشت تو رو می

 ه ...دوباره زدم زیره  خند
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 داد زد:
 نیال_وایسا پدرتو در بیارم

 
 بالشتو پرت کرد که خورد تو در ...

 خب این از اولش....
 

#part_85  
***** 

 _وااااااااااي  تمناااااا عاشقككككتم ...
 _میدونم عزیزم 

 _حاال من از تو تعری  میكنم جو زده نشو
 _درد

 _کوفت 
 _زهر مار 

 _زهر سوسمار 
 _زهر ماهي 

 
 متعجب گفت نیال 

 _زهر ماهي ?!مگه داریم?! 
 _نمیدونم!! مگه زهر سوسمار داریم ?! 

 _نه 
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 _نه 
گه رو  مدی تامون داریم ه نده ..دو ند زدیم زیر خ نداختیم و بل گاهي بهم ا ن

 مسخره میكنیم!! تازه دوتامون ضایه هم میشیم!!!
شد؛نیال  صداي زنگ گوشیم بلند  شدم که  رید رو پبا خنده از روي کاناپه بلند 

 گوشیم مشكوك و خندون گفت 
 _هیون وو ؟راستشو بگو؟ هیون وو کیه?فقط  دو هفته نبودم ..مشكوك میزنیا

  
 با خنده کوسن مبلو پرت کردم سمتش و گفتم :

 _شپش ،این همونیه که اونروز تو بارونا منو رسوند خونه،االن دوستمه 
 با خنده گفت 

 +اوه تو خیلي چیزارو به من نگفتیا 
 _بیخیال این حرفا اون گوشیو بده من که خودشو کشت .

 پریدم رو مبل و گوشیو از دستش کشیدم و دویدم سمت اتاق
 درحالي که نفس نفس میزدم گفتم 

 _الو
 هیون وو _یوبه سیوو)سالم( چه عجب تلفنو برداشتي 

 با لحن ناراحتي گفتم 
 کشیدم _بیكككانه )متاسفم(...گوشیم دست نیال بود،بزور از دستش

 _اوه ،مگ دوستت کي اومد?!گفتي رفته ایران 
 _اره ،صب اومد

 _پس یعني تو از فردا نمیري شرکت ?!
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 _نه دیگه 
 میام دم خونتون 7_خوبه پس من فردا ساعت 

 _فردا ?! 
 _اره دیگه،من برم پیش تان .فعال خدافظ 

 _باشه.منتظرتم.آنیو)خدافظ(
******* 

 
#part_86 

 
 ) تان ( 
  

 _اوه،مگه دوستت کي اومد?! گفتي رفته ایران  هیون وو
_.... 

 هیون وو _پس یعني تو فردا نمیري شرکت?!
_.... 

 میام دم خونتون 7هیون وو _خوبه پس من فردا ساعت 
_.... 

 هیون وو _اره دیگه،من برم پیش تان.فعال خدافظ..
_.... 

 
 هیون وو گوشیو قطع کرد و رو به من گفت 
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 روبراه نیستي!قیافت کالفه میزنه  _هي ،تان ! چند روزه
 پوزخندي زدمو گفتم 

_هه،فكر میكنن من خسته میشم و برمیگردم پیششون ؛ ولي من عمرًا اینكارو 
یدزدن.فكر میكنن من  نه بشككم،شككرکتو رو هوا م قدم وارد خو یه  یه  کاف کنم.

 نمیفهمم دنبال شرکتن..
 

صدا زدن برادر(خیلي خو صطالحي براي  شحالم که تمنا هیون وو _هیونگ)ا
 رو پیدا کردم 

 _چطور ? اونكه چیز خاصي نداره.نه قیافه جذاب نه پولدار
شناختم.قیافه جذاب فقط روزي اول جلب توجه میكنه  شو  هیون وو _من خود
ولي بعد عادي میشككه.پولدار هم ممكنه  یهو فقیر بشككه.من اخالقشككو دوسككت 

خودشككو لوس نمیكنه دارم.رفتارش.اینكه مث میمون از آدم آویزون نمیشكككه.
.واس پول دنبالت نمیافته.یه جورایي خیلي دوسككت داشككتنیه.وقتي پیشككشككم 

 ناخداگاه دوس دارم بخندم...
 

 لبخندي زد و سرشو تكون داد .
یادم به اونروز افتاد که سككر لج براش زیر پایي گرفتم.اولین باري بود با دختري 
لج میكردم.یا اون ظهري که داشككت از درد تو هوا میپرد ،خندم گرفته بود ولي 
نمیخواسككتم بفهمه که دارم میخندم...وایسككا ببینم !!! من چرا دارم به اون فكر 

 میكنم ؟
 اه بیخیال .
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 بهتره برم.دیر وقته  هیون وو _تان،من دیگه
 _امشبو بمون.

 هیون وو _نه مرسي.بهتره برم.شب خوش.خدافظ
 _باشه.شب خوش.سالم برسون خدافظ 

 از روي کاناپه بلند شد واز خونه بیرون رفت ...
ستش اومد  صبر کن ببینم.گفت تمنا از فردا نمیاد? واس چي? مگه دو ستي  را

کردم.از رو کاناپه بلند شككدمو قهوه ?!اه راسككتي گفت دوسككتش اومد...اه قاطي 
درسككت کردم.لیوان قهوه رو برداشككتم و خسككته خودمو رو کاناپه انداختم.از 

 خستگي چشامو کمي بستم .اوف واقعا روزاي تعطیل خسته کنندن.
 

#part_87 
 
 ) هیون وو (  
 

 چرا انقد بهش عادت کردم?!
 چرا نمیتونم یه روز نبینمش !?

 ردم تا فقط صداشو بشنوم?! چرا کارو زندگیمو ول ک
 چرا دیگه اون هیون ووي مغرور نیستم?!

 چرا وقتي پیششم دوس دارم بخندم و شیطون باشم ?!
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گه میره و من براي همیشكككه نمیتونم  قت دی ند و که چ باور کنم  چرا نمیتونم 
 ببینمش 

.... 
اه لعنتي چرا حسككم از یه دوسكككت داره بیشككتر میشكككه.من نباید به اعتمادش 

س سته سودا ست میبینه.از این فكراي عذاب آور خ تفاده کنم.اون منو مث یه دو
تا االن  نا رو پلي کردم.از اونروز  گاي تم شكككدم...سككرمو تكون دادمو اهن
شونو یاد بگیرم واس  شتم زبون شمه.اخه یادش رفته بود ببرش.خیلي دوس دا پی
مه  فارسككي ترج بان  به ز ماتو   مدت بعضككي جمالت و کل همین تو این 

تقریبا االان یه مقداریاد گرفتم و گفتاري بلدم حرف بزنم.اهنگي پخش کردم.
شته بود  >پس من چي < ریتم اهنگش جالب بود ..یه  سي نو شد که به انگلی

 جورایي غمگین،یه جورایي هم شاد.
 

*** 
 میفته اینورا مسیرت،  تو که هیچوقت تقصیرت نیست

 رفتی که چی، پس من چی بیبی
 پس من چی بیبی   

 یشگیم ، همیشه این قلب پیشت گیر   میمونههم
 فقط بگو پس من چی بیبی

 پس من چی بیب   پس من چی بیب 
 پس من چی بیب      

 فقط بگو پس من چی بیبی 



wWw.Roman4u.iR  162 

 

 منی که داره رد میده از وقتی که رفتی چشم به در میگه پس من چی بیب
 فقط بگو پس من چی 

 به دنیا نمیدم تك تك خنده هات
 دیدم نیستن رو لبات اگه نكشم کنار     

 با اینكه میدونستم میرم تهشم بگ* 
 گفتم برو نه دلیل بیار نه معذرت بخواه    

 شبا ترسیدی زل بزن از پنجرت به ماه 
 اگه حال داشتی بعضی وقتا سر بزن بخوابم   

 البته اگه من بخوابم   
 فقط حداقل  ا ساعت   

 مع کنه به دوستت میگی جلوم چیو ج
 تو که آمارت رو میخواس کیو خر کنه  

 سالرو میخورم کلشو  3مه.  منم این شراب 28راستی چند روز دیگه 
 سالمتیتو هرکی پرسید ازم میگم بي تو ام اوکي. ولی میدونن جكه

 فقط بگو از چیش اومد خوشت
 مگه میتونه منو از یادت ببره   عمرن اگه تو بقلش خوابت ببره

 بح      همه روزارو حفظم اگه یادت رفته توص 5لب ساحل 
 برو  دلت اگه باز شكستشو  چشت از نگاهش خسته شد

 داشتی میفتادی بیا 
 میتونم نگیرم مگه اخه دستتو  
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 بد اره بعد تو و 
 بد اره بعد تو  

 اینم آخرین کادو ی ولنتاین من به تو
 بودی قل میدادم قدرتو بدونم

 همه بعد تو یجورن  
 فرق تو یدونستاینم 

 فرشته ی تقص شیطونمی
 گولم میزنی مسه ، Hتو رگی  

 سخت ترکت ولی بتونم میرم   چون هیچ جای دنیا نیست عشق زورکی
**** 

 
#part_88  

 
امشكككب بهش میگم.امشكككب بهترین وقت گفتن اینه که ازش بخوام نره.یعني 

رت!? چرا میشه بمونه؛نره.دلم واسش تنگ میشه.هیون وو ?!کجا رفت اون غرو
ست رفت ?! چون تمنا مغرور  شدي از د یهو غرورت ، چیزي که باهاش بزرگ 
نیس.چون تمنا میخنده.چون تمنا شیطونه. اینا دلیل هاي قانع کننده نیس!!واس 
دلم قانع کنندس...اگه بخوام تا اخر عمر با غرورم زندگي کنم تمنا رو از دست 

 مان متوق  شه..میدم.اون لحظه که پرید بغلم دوست داشتم  ز
 با صداي گوشیم به خودم اومدم.تان زنگ میزد 

 _الو 
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 _سالم هیون وو خوبي
 _مرسي تان،تو خوبي?!

 _ممنون.کجایي?!
 _دارم میرم دنبال تمنا 

 _اوه،خوشبگذره
 _مرسي داداش.

 _من برم .. شب برگشتي بیا پیشم 
 _باشه داداش...

شیه تمنا زنگ زدمو گ سه فتم که  بیاد بیرون..بعد دبعد قطع کردن تلفن، به گو و
مین اومد بیرون.این دختر هر چي بپوشكككه بهش میاد.با لبخند داشككتم نگاش 

 میكردم که سوار شد ...
 تمنا_سالم هیون چطوري ?!

 _سالم ... مرسي... تو چطوري?!
 تمنا _کومااو)ممنون(

***** 
 

 )تمنا(
 روي صندلي کج نشستم و ورجه وورجه گفتم

 حاال کجا میخواي ببریم ?!_خب هیون وو.. 
 _اومممم 
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 _بگو دیگ 
 _خكككككب 

 _چي شد
 _راستش

 _اصال پشیمون شدم.بیخیال
 لبخند شیطوني زدو گفت 
 _باشه،من مشكلي ندارم

صندلي پرت کردم.اههه فقط میخواد کجنكاویه  از حرص محكم خودمو روي 
 منو زیاد کنههههه 

ناااا منو ت گا ک یدم.ن نده زیر لبشككو شككن عد صكككداي خ ماري میزاره ب و خ
مین تو راه بودیم؛با دیدن منظره روبروم از خوشحالي جیغي  40میخنده.حدود 
 کشیدمو گفتم

قت  یك ببینم ولي و پل رو از نزد _واي هیون وو همیشكككه میخواسككتم این 
 نمیشد.مرسیي

 _خواهش میكنم؛تو که دوست داشتي ببیني به من میگفتي تا بیارمت
 _خب االن اوردي دیگ 

 د و گفت: خندی
 _اره دیگه

 چند دقیقه اي تو سكوت گذشت .. صداي هیون وو رو شنیدم که گفت 
 _تمنا من میرم  بستني بخرم زود میام

 _باشه،منتظرت میمونم.
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یه  یه کردم. مدت خیلي بهش تك گاه کردم،تو این  به دورس نش ن ند  با لبخ
 جورایي دوست خیلي عالي بود.از این که شناختمش خوشحالم....

 ي دختر ...خوشگله _ه
با تعجب برگشتم یمت پسري که اینطور بي ادب حرف میزد،با دیدن نگاهم رو 

 خودش دوباره گفت 
 _میبینم که ازم خوشت امده 

 از روي چندشي لبمو جمع کردم
 _ببین پسر جون.بهتر بري.ارسو)فهمیدي?!(?!

 پسره درحالي که جلو میومد گفت 
 چي میشه!!?  _خب اگه االن نرمو یكم دیرتر برم

 ترسیدم ولي همچنان قیافم جدي بود.
 _بهتره بري تا به پلیس زنگ نزدم

ستم تكون  سرم قفل کرد.نمیتون شت  ستامو محكم پ سبید بهم و د با پوزخند چ
 بخورم ولي داد زدم 

 _ولككككككككم کكككككككن ..کمككككككككك ...هیكككككون وو
ید تو دهنم و پرتم کرد زمین ..از  یدم..پسككره محكم کوب درد تو خودم میپیچ

خودشككو انداخت روم..از ترس واقعا نمیدونسككتم چیكار کنم.تنها کارم جیغ 
 کشیدن بود..تو همین لحظه....

 فكرم قفل کرد....
 براي چند ثانیه.......
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 حس هاي خیلي بدي داشتم ...

 ذهنم پر شد از صحنه هاي بچگیم...
 سالم بود ... 9وقتي فقط 

 نه 
 ككه نككككككككك

 پس پككككككككس چرا تا االن نمیدونستم 
 صحنه ها هي تكرار میشد ....

 اون ...
 اون پسر ، هموني که بابام بهش اعتماد داشت و سرویس مدرسه ام شده بود...

 وقتي جشن تكلی  گرفته بودن ...
 با خوشحالي داشتم براش تعری  میكردم ...

 چشاش برق میزد...
 فرق نگاها رو نمیفهمیدم ...نمیدونستم...بچه بودم... 

تو یه کوچه اي ماشینو نگه داشت ؛با تعجب داشتم نگاش میكردم که از ماشین 
سر  ست..اون زمان یه پ ش شد و اومد عقب ن شو برد  18پیاده  ست ساله بود...د

که فقط میخواد موهامو  یدم عقب...گفت  که خودمو کشكك عه ام  سككمت مقن
سر شت  سیدم . بهش گفتم یكي پ سریعببینه..تر شو اونطرف کرد  از  ته. تا رو

ماشككین پریدم بیرونو دویدم سككمت خیابون ..اونم میدویید سككمتمو باالخره 
شتم جیغ میزدمو گریه  سه امو پاره کرد .. دا گرفتم..پرتم کرد زمین .مانتوي مدر

ید..جیغام بلند بود..نمیدونم ب*و*سككمیكردم. سككرشككو اورد جلو و گردنمو می
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ه زن و مردي رو سككر راهم رسككوند تا کمكم خدا چقدر دوسككم داشككت که ی
سمش عماد بود ،پلیس گرفتش؛ اون زن  سره که ا کنن...اونا منو نجات دادن. پ
ستم  ستان . بعد اون اتفاق زبونم قفل کرده بود..نمیتون سوندن بیمار و مرد منو ر

رده..فقط یه دختر بچه  سككاله بودم. ولي یادم  9حرف بزنم. شككده بودم مثل یه مي
 یشد که اون اتفاق یادم رفت ، خوب شدم.نمیاد چ

 ثانیه بیشتر نبود. تند تند رد شد 4-3همه ي این صحنه هاي تو ذهنم فقط 
یدنن داشت.دستشو رو دهنم گذاشته ب*و*سپسري که روم افتاده بود سعي در 

 بود که جیغ نزنم...
شده  صدا کنم ولي دهنم قفل  ستم هیون وو رو  صحنه ها خوا با یاداوري اون 

. دسككتشككو گاز گرفتم و جیغ زدم..زیره پل خیلي خلوت بود . میتونم بگم بود
هیچكي نبود. دسككت و پا میزدم تا بلكه نجات پیدا کنم . پسككره عصككبي شككد و 

 سرمو محكم کوبید تو زمین. سرم گیج رفت و دیگه چیزي نفهمیدم ..
 ) هیون وو (

 اه یه بستي خواستم بگیرم اینهمه تو ص  بودما .
كتي نباید تنهاش میزاشتم. در حالي ک ك ك ك ه آروم قدم میزدم یادم به تمنا افتاد؛لعن

پسراي مست هم زیاد میان اونجا. پایین پل خیلي خلوت و تاریك بود. سرعت 
صداي  شده بود. با  سرد  ستني  ستام به خاطر گرفتن ب شتر کردم..د قدمامو بی

سمت بو صدا از کدوم  سادم .. سرجام وای شنیدم یه لحظه  د?!دوباره جیغي که 
صككداي جیغ اومد..به سككمت صككدا دویدم ..با دیدن صككحنه روبروم قلبم از 

 حرکت وایساد...
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 تمناي من . زیر دست یه عوضي بیهوش شده بود. زیر سرش خونككك...
بسككتنیا رو انداختم زمین وبه سككمت تمنا دویدم ..اون پسككرو از روي تمنا پرت 

زدم تا بیهوش شد.سریع کنار تمنا کردم کنارو شروع به زدنش کردم..انقد پسرو 
 نشستم . از سرش داشت خون میومد.

 لعنتي. اخه چرا تنهاش گذاشتم?!
 تقصیره خود احمقم بود .

 تمنا رو بغل کردمو به سمت ماشین دویدم ..باید سریع میبردمش بیمارستان..
سمت بیمارستان  شدمو به  شین  سوار ما شتم ؛ صندلي عقب گذا تمنا رو روي 

  حرکت کردم
****** 

 گیج و گنگ تو راه رو حرکت میكردم..حرفاي دکتر تو ذهنم بود...
شد و ممكنه نتونن   شدیدي بهش وارد  ك  شي سفانه به خاطر این اتفاق  دکتر_متا
تا مدتي حرف بزنن.اما مقاوت ایشككون خیلي خوب بود و میتونم بگم حرل  

ي که بهش وارد نزدنشون ممكنه زمان کوتاهي  باشه. اها،یه چیز دیگه،این شك
شككد قدیمیه یعني ریشككه در گذشككته داره و با یاد اوري این شككك شككدید تر 

 شده..بازم باید منتظر باشید تا بهوش بیاد ...
شته داره ? یعني قبال هم این اتفاق براش  شه در گذ یعني چي? یعني چي که ری

سرمو تكون دادم و وارد اتاقش  سخته.  دم شافتاده ? نمیتونم باور کنم..خیلي 
 ..خیلي اروم خوابیده بود. 

 دستشو گرفتم و سرمو گذاشتم رو تخت ...
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 )تمنا(
 با سردرد خیلي بدي بیدار شدم ...

نگاهي به اطراف کردمو دستمو به سمت سرم بردم...اه سرم خیلي تیر میكشید.  
دست چپمو نمیتونستم تكون بدم..نگاهي به دستم که تو دستاي هیون وو قفل 

فاقاتو یادم اومد..لعنتي لعنتییي چه اتفاقي واسككم افتاد..خواسككتم بود کردم. ات
 هیون وو رو صدا بزنم  ولي هیچ صدایي از دهنم خارج نمیشد.

 با تعجب دوباره خواستم صداش بزنم ولي نشد !!!
از ترس زدم زیره گریه؛با دسككتم،دسككت هیون وو رو تكون دادم ..از جاش بلند 

 صاف نشست و گفت شد . با گیجي نگام کرد . یهو 
 هیون وو_تمنااا کي بهوش اومدي ..چرا گریه میكني?!

_... 
 با ناراحتي گفت 

 هیون وو _اوه تمنا تو نمیتوني حرف بزني 
 با تعجب و ترس نگاش کردم...یعني چي من، من،من نمیفهمم

هیون وو_الزم نیس بترسككي..دکتر گفت به خاطر اون اتفاق شككوك بهت وارد 
 موقتیه.شده و این سكوتت 

با ترس زل زده بودم بهش که جلو اومد و بغلم کرد!! اگه در حالت عادي بودم 
شدید نیاز دارم  شت تو بازوش میزدم؛ولي االن؛ االن  هولش میداد اونور و یه م
با یكي درد و دل کنم..یكي که بهم ارامش بده..تو این موقعیت هیون وو بهترین 
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درنیومد..هرچي سعي کردم فایده شخص بود،تو بغلش گریه کردم ولي صدام 
 نداشت . هیون وو ازم جدا شد و با دستاش اشكامو پاك کرد.

 لبخندي از روي ارامش زد و گفت 
 هیون وو _تو زود خوب میشي من مطمئنم.

 لبخندي پر از استرس زدمو سري تكون دادم. نیال! نیال!!! 
ست کردم..با حالت لبخوني بهش فهموندم ک ست .با دهنمو باز و ب  ه نیال کجا

شد .  ست چپم گرم  شیدم..د ستگي دوباره دراز ک گفت بهش زنگ زده . از خ
 باز هیون وو بود که دست گرمشو روي دستم گذاشت. 

با دست راستم پتو رو کشیدم رو صورتم و لبخندي از ارامش از وجود هیون وو 
 زدم.چشام گرم شد...

**** 
 

 و حالت زمزمه تكون دادم :ل*ب*ا*مبا نوازش دستي رو صورتم اروم 
 _هیون وو 

 آخكككككك......
اي خدا. کدوم گرازیه که اول ناز میكنه بعد کتك میزنه . اي خككككككككككدا چرا 

 هرکي میرسه منو میزنه یا بالیي سرم میاره..
 از حرص سریع نشستم دیدم نیال با عصبانیت داره نگام میكنه 

صككم جاشككو به تعجب داد .. چشككام باال پایین شككد. بعدم نگامو به سككق  حر
 دوختم .
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ضي.. گورخر دریایي .. من دارم نازت میكنم اونوقت خانم  نیال_دختره بز . عو
 میگه هیون وو.اي کوفت درد مرض و هیون وو  بپوکي تو 

 با تعجب و جدیت پریدم وسط حرفشو گفتم: 
ت داشككت میشككد جت. بابا اروم تر .تخته گاز _اوال موتور اگه اندازه تو سككرع

گرفتي بنزینت تمام میشككه. دوما گورخر دریایي رو از کجات دراوردي سككوما 
 اخه هیون وو پیشم بود . بایدم اونو صدا میكردم نه توي خر

 یهو چشام گشاد شد ...من !!! من حرف زدم! خدایي ؟ یهو داد زدم :
 

 _هیككون وو 
 جاش پرید و  با خوشحالي گفت:  با دادي که زدم نیال از

نیال_واي دکتر گفت اگه یه شككوك بهش وارد شككه ممكنه تواناییه تكلمشككو پیدا 
 کنه..فكرنمیكردم کتك زدنت یه شوك واست باشكك.....

 در باز شد و هیون وو پرید تو 
 در حالي که نفس نفس میزد گفت 

 ي?! هیون وو _ چیشد ?!تمنا چش شد?! تمنا !! تمنا !! زنده ا
 پوکر نگاش کردم..

 گفتم :
 _فك کنم من بودم که صدات زدم 

 با خوشحالي اومد کنارم و گفت:
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 _واي باورم نمیشهه..چه زود حرف زدییي ...چه شوکي بهت وارد شد?!
 

 دستمو سمت نیال که با نیش باز نگام میكرد بردم و گفتم :
 

 _ایشون کتكم زدن
  

 با خنده به نیال گفت :
 

 _افرین..کارت درسته هیون وو 
 

 با حرص نگاشون کردمو و گفتم :
 

 _هر دوتاتون برین بیرون
 

 با خنده از اتاق خارج شدن ... 
****** 

 
 با خنده سري تكون دادم...

بدتر خودم؛رو تخت دراز  تا ادم خل و چل  تادیم ?! دو خدا میبیني گیر کیا اف
کنم..اه محیط کشككیدم. مجبورم دوسككاعت دیگه رو هم به خاطر سككرم تحمل 

بیمارسككتان چقد اعصككاب خوردکنه ..جدا از اینكه هي اون زن باصككداي نازك 
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،دکترا رو صككدا میزنه محیطش هم همش بو الكل میده ...پوووف همیشككه از 
بیمارسككتان بدم میومده...تخت کناریم یه پسككر بچه کوچیكه،آخیي نازییییییي 

 مثل خرس خوابیدم چه خوشگلهه...خب به من چه ..چشامو بستم و دوباره
**** 

اه .. چه پشككه سككمچیه...پوف با دسككتم دماغمو خاروندم و تو جام یكم چپ و 
شمش  ست بك ستم با د ست رو دماغم ، خوا ش شه..تا ن شدم ،دوباره پ ست  را

 ولي دستم محكم پرت شد رو دماغم .....
شت میخندید  شه مزاحم که دا شامو باز کردم نگاهي به پ آخ دماغم!!! لعنتي ،چ

 دمو دماغمو با دست مالوندم..المصب بد درد میكرد!!کر
سرم  شم!! هر دفعه باید یه بالیي  شته با شه، چرا نمیزاري یه خواب راحت دا _ پ

 بیاد?! 
 درحالي که میخندید گفت: 

 _تقصیر خودت بود..من که نزدمت،تو خودزني میكني.
 با داد گفتم 
 _ هیون وو 

 _باشه باشه..فقط خواستم بگم مرخصي 
 اخیشش حالم از بیمارستان بهم میخوره._

****** 
 با خستگي روي تختم دراز کشیدم و به نیالي غرق در فكر نگاه کردم 

 _نیال
 سرشو باال اورد و نگاهي بهم انداخت 
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 _جونم !?
 _چیشده که انقد تو فكري ?! 

_پوووف خسته شدم دیگه...بابام این مدت که برگشتم همش زنگ میزنه میگه 
که تمام شكككد سككریع برمیگردي واس ازدواجت...واقعا دیگه کم دانشككگات 

اوردم؛اگه پسر خوبي بود قبولش میكردم ولي من واقعا نمیتونم با کسي ازدواج 
 کنم که همزمان با من،با صدنفر دیگه هم باشه.

بابات مقاومت کني؛که بعدا پشككیمون  باید در برابر  _ببین من بهت گفتم.تو 
 بام خواست رو انجام دادم ...نشي بگي چرا کاري که با
 _اره،میفهمم چي میگي . 

_خب پس همینجا بحثو تموم کن..تو فعال حق برگشككتن به ایرانو نداري..حاال 
 هم پاشو بریم بیرون شام بخوریم؛پایه اي?! 

 دستاشو کوبوند به هم و گفت 
 _پایتم ناجور

 _کوفت و ناجور .. اه انقد از این کلمه بدم میااد
 اجوره?! _منظورت ن

 _نگو 
 _چیو ?! ناجورو؟! 

 _خفه شو 
 _چرا ناجور 
 _برو بیرون 

 _باشه ناجور 
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 با خنده از پرید بیرون
*** 

این دوسه روز بدجور اعصابم داغونه..همش استرس دارم ..حس میكنم اتفاق 
بدي قراره بیافته! اه راسككتي من هفته ي دیگه باید برگردم ایران...با ناراحتي به 

ست دیوار اتا شه..اینمدت واقعا دو ق تكیه دادم..دلم برا هیون وو خیلي تنگ می
سي بود که در هر موقعیتي  ست..ک شتر از یه دو خوبي بود..یه جورایي حتي بی
سري بود که  شادم،میتونم بگم اولین پ شم  ش شه بود،وقتي پی نجاتم میداد،همی

شیم نگاهي صداي زنگ گو شدم...با  سطه  ه ب انقدر تو این مدت کم بهش واب
 صفحه اش انداختم...

 با تعجب گوشیو جواب دادم
**** 

 
سككرم گیج میرفت از حرفایي که شككنیده بودم ..نه..نه امكان نداره،از روي دیوار 
شیم..به  صفحه گو ستم...با گیجي زل زده بودم به  ش سر خوردمو روي زمین ن
که  ید..این  ظه اي تو ذهنم نمیگنج مانم فكر میكردم...همچین لح ما حرفاي 

شم و این اتفاق بیافته ..حرفاي مامانم که با گریه میگفت م شور غریبه با ن تو ک
تو ذهنم اکو میشكككد)مامانم:تمنا!! هرچه سككریع تر بلیط بگیر برگرد!!بدبخت 
بابات  باال کشككیده... باتو  با ندیده پوالي  بابات!اون  احمدیه خیر  شكككدیم ..

دي دزدیده،حاال ورشكست شد ...پوالي یه عده هم دست بابات بوده که احم
 اونا از بابات شكایت کردن...سریع برگرد(
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شه بابام بود و  ساله پی سه  سي که  ستم باور کنم. احمدي! امینه بابام! ک نمیتون
به عنوان  بابام بود رو  بهش اعتماد داشكككت!! حاال پوالي مردم رو که دسكككت 

 سرمایه گذاري گرفته و دزدیده!
 یي رو گرفتم ....سرمو تكون دادمو شماره آژانس هواپیما

***** 
به نیال گفته بودم..این که چه اتفاقاتي افتاده.. اوه،راسككتي بهم گفت رسككیدي 
شماره نیال  شتم  شیمو از کیفم بیرون اوردم..دا فرودگاه حتما بهم خبر بده..گو
با تنه اي که بهم زده شكككد،گوشككي از دسككتم افتاده؛اه  رو پیدا میكردم ، ولي 

سته لعنتي!!بیخیال...وقت ندا شك شیم  سیدم ایران بهش زنگ میزنم...گو رم،ر
شغاال و بعد از تحویل دادن چمدونم  بود!دیگ بدردم نمیخورد،انداختمش تو آ

 سوار هواپیما شدم.
***** 

 با داد گفتم:
 _شما به چه حقي پدرمو دستگیر میكنین?!ولش کنین 

ستگیر  شین، خانم، پدرتون به جرم کاله برداري د دن...و شپلیس_لطفا اروم با
گاهي ..  ازشون شكایت شده .االنم باید همراه ما بیان اداره آ

بابا_دخترم،لطفا دخالت نكن،تنها کاري که ازت میخوام انجام بدي اینه که 
 اون احمدي رو پیدا کني.

 بعد گفتن این حرف پدرمو بردن.
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با ناامیدي کنار دیوار سككرخوردمو به مامان زل زدم..قطره اشكككي از چشكككام 
تو این مدت خیلي الغر و شكسته شده بود،روي مبل نشسته بود و گریه چكید؛

 میكرد؛از جام بلند شدم و با قدماي اهسته به سمتش حرکت کردم .
 _مامان ?!

 دستشو از روي صورتش برداشت و با چشاي اشك آلود نگام کرد 
 _جونم !?

بال  یه نكن. خودم از امروز میگردم دن حاال گر مه چي درسكككت میشكككه؛  _ه
 احمدي ... بابا هم ازاد میشه

 سرشو ناامید تكون داد و از جاش بلند شد..
**** 

یه هفته اس که برگشككتم. احمدي رو نتونسككتم پیدا کنم،انگار اب شككده رفته تو 
سرمایه گذاري داده بودن به بابام و  سه ي  زمین .به خاطر پوالیي که  یه عده وا

شو انجام بده،مجبور  شرکت و خونه و زمینایی اونم داد به احمدي کارا شدیم 
ک داشككتیم و ماشككینمونو بفروشككیم تا بتونیم پول اونا رو بهشككون بدیم...تو این 
مه چیز  مه کس و ه قت از ه ندو مدت عموم خیلي کمكون کرده بود. این چ

 غافل بودم ...
با خسككتگي کفشكككامو دراوردم و وارد خونه ي جدیدمون شكككدم..یه خونه ي 

سفیر جنوبي. سالمي کردمو رفتم تو اتاق تا کمي  معمولي تو   به مامان و بابام 
 استراحت کنم 

***** 
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 )هیون وو(
 

سككه روزه که از تمنا خبر ندارم.رو گوشككیش زنگ میزنم میگه خاموشككه،دیگه 
ست!از یه  ست،از یه طرف تان همش میپرسه تمنا کجا ست خودم نی صابم د اع

 یال بپرسم ...طرف نیال چیزي به تان نمیگه،مجبورم خودم برم از ن
سرعت  شین از خونه زدم بیرون؛با  شتن کلید ما شیدم،بعد از بردا سامو پو لبا
رانندگي میكردم،نمیدونم چرا ولي اون اسككترسككي که تمنا هي ازش حرف میزد 

مین ،به خونه نیال رسككیدمو از ماشككین پیاده  30به منم سككرایت کرده بود.بعد از 
 شدم.

 هوا تاریك بود پس حتما خونه اس.
 یفون رو فشار دادم .ا

بعد چند ثانیه در باز شككد..؛نیال روبروم بود،چهره اش کمي گرفته بود،اهمیتي 
 ندادمو سالم کردم 

 نیال_سالم
 _سالم خوبي

 نیال_ممنون،چیزي شده که اومدي اینجا ?!
 سري تكون دادمو گفتم 

 _میتونم بیام داخل 
 از جلوي در کنار رفت و شرمنده گفت 

 _اوه،البته،ببخشید
 بدون تعارف روي کاناپه نشستم،منتظر نگاش کردم تا اونم بیاد.
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 وقتي اومد بدون گفتن هیچ کلمه ي اضافه اي گفتم 
 _میتونم یه سوال بپرسم ?! 

 نیال_بله?!
 _تمنا کجاست?!

 سرشو باال گرفت،آهي کشید  و گفت 
یا نه  کسككي چیزي بگمنیال_ بیانه )متاسككفم(...ولي به من نگفت که میتونم به 

 ،البته با اون شرایطي که داشت منم بودم حتي خودمو هم یادمكك...
 یهو دستشو گرفت جلوي دهنش،با لحن ترسیده اي گفت 

 _مك..من..من ... من چیزي نمیدونم
 با عصبانیت و کالفگي گفتم

 _میشه بگي تمنا کجاست?!!!!!کدوم شرایط!?چیشده?!
 _خب...خب...

 تم: با لحن عصبي گف
_خب چي?! تمنا براي من مهمه،باید بدونم چه اتفاقي افتاده که باعث شككده ، 

 بدون اینكه به من خبر بده،بره !! 
 با ناراحتي نگاهشو ازم گرفت و گفت 

 نیال_خب..دو روز بعد از مرخص شدنش ....
*** 

 
****  
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شه..اینكه حتي نیال هم ا سر تمنا اومده با خبر  زشباور نمیكردم،اینكه این بال 
نداشته باشه...حتما یه اتفاقي جدا از کالهبرداري واسه تمنا افتاده که گوشیشو 

 جواب نمیده و یه زنگ هم به نیال نمیزنه...
 

 با لبخند تشكر امیزي به نیال نگاه کردم و گفتم
  

یاز  عا بهشكككون ن که بهم دادي،واق بي  عات خیلي خو _ممنون براي اطال
 به عنوان یه خواهر بهت اعتماد کنم ?!  داشتم..میتونم از این به بعد

 
 لبخند زد و گفت 

 
هت  یه داداش ب به عنوان  ماد داره پس منم میتونم  هت اعت نا خیلي ب _وقتي تم

 اعتماد کنم
 

 _پس هر کمكي خواستي به من بگو و اعتماد کن . من دیگ باید برم...
 

 _پس لطفا اگه هر خبري از تمنا گرفتي به منم بگو .
 

 تكون دادمو به فارسي بهش گفتم سرمو 
 

 _حتما..خداحافظ
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 با تعجب نگام کرد که گفتم 

_خب تقصیر تمناست؛تو ماشینم اهنگ فارسي میزاره منم کنجكاو میشم ببینم 
 چي میگن

 
 دوباره به فارسي گفتم

  
 _پس شب خوش خدافظ

  
 با همون حالت تعجب به فارسي گفت

 
 نیال_شب خوش ،خدافظ

 رون...از خونه زدم بی
 

با فكر کردن به کاري که میخواسككتم انجام بدم لبخند سككرخوشككي زدم.. بعد 
 روشن کردن ماشین به سمت خونه حرکت کردم ...

***** 
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صبح با صداي جیغ ، از خواب بیدار شدم..خواب آلود سرمو از زیر پتو بیرون 
تا نداختم؛اه این میمون تو ا نده ي اون جیغ ا ید کن به تول گاهي  ق من اوردمو ن

 چیكار میكنه ?! رو تخت غلتي زدمو پتو رو بیشتر دور خودم فشار دادم...
 با صدایي که رگه هاي خواب داشت به میموِن عصباني، گفتم 

_هنوز یاد نگرفتي که بي اجازه وارد اتاق کسي نشي?! حاال که من لط  کردمو 
 یادت دادم برو بیرون.

شتر دور شكم خوابیدمو پتو رو بی سته  بعد هم رو  شامو ب خودم مچاله کردم،چ
 بودم که یهو صداي گوش خراشي شنیدم:

 
كا )هیییي( هیون وو ،تا کي میخواي به من توجه نكني? چرا نمیفهمی  ك ك ك ك _ی
که من دوست دارم?!از وقتي با اون احمِق زشت ، آشنا شدي دیگه حتي به من 

 سالمم نمیكني
 

 بعد هم پاشو کوبید رو زمین
 تخت نشستمو گفتم: با عصبانیت از روي

  
_ببین میمون کوچولوي زشت، اون حمق زشتي هم که گفتي احتماال منظورت 
خودت بوده،چون تمنا عشككق منه و من دوسككش دارم،پس اجازه توهین بهشككو 
بهت نمیدم؛لطفا دیگه هم وارد اتاقم نشككو چون ضككمانت نمیكنم که دفعه بعد 

 داد نزنم...
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 جه کیونگ _ بهت نشون میدم
  

 خندي زدمو دستمو به سمت در بردم پوز
 

 _بیرون
 

ست..اه ببین چطور یه  شد و درو محكم ب صبانیت و حرص از اتاق خارج  با ع
خواب راحت رو ازم گرفت..پوفي کشككیدمو دوبار رو تخت خوابیدم..دسككت 
شتم و با تعجب به حرفایي که چند لحظه پیش زده بودم  سرم گذا ستمو زیر  را

نقد راحت از احساسم به جه کیونِگ میمون گفتم ?! فكر میكردم...من چطور ا
سم  سا سمو به زبون بیارم ? از کي اح سا من چطور به خودم اجازه دادم که اح
تبدیل به عشق شد? اصال چطوري!!? اره ،درسته،درست از وقتي که از تمنا بي 
گه  مدت دی یه  یدم  که فهم یدم نیسكككت،از وقتي  که فهم خبر شكككدم،از وقتي 

ر رفت. لعنتي به خودم فرسككتادم که چرا بهش نگفتم دوسككش میره،ولي زودت
كون!!چرا همیشه براي گفتن احساسي که  ك كم ك كا ب كمن ك دارم!چرا نگفتم بمون!!ت

 داریم دیر میشه?!چرا تا به خودمون میایم همه چي از بین رفته?!
ستم تا بلكه بتونم این  شامو ب سري براي افكاِر بي جوابم تكون دادمو دوباره چ

 تعطیل رو کمي بخوابم ؛تازه چشامو بسته بودم که...روز 
 اه لعنتي . صداي باز شدن در اومد 

 با همون چشاي بسته از خواب باند شدمو بدون اینكه چشامو باز کنم گفتم 
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 _ببین میمونكككككك.....
 _چككككككككككي!!!!!!!????

 از دیدن شخص روبروم با ترس رو تخت نشستم...
 

 ه گفتم:با ترس بریده برید
 

 _مك..ما..مادربزرگ 
 

 با غرور همیشگیش گفت
 

 _چیه?!
 

 _شك..شما اینجا چیكار میكنید?!اوران ماریدا)خیلي وقته ندیدمتون(
 

 به سمت کاناپه اتاق رفت و در حالي که به عصاش تكیه میكرد تا بشینه گفت:
  

 _وي گره )مشكل چیه(از اینكه من اومدم ناراحتي ?!
 

 سیخ نشستم و هول گفتم :
 

)نه( چه خوب که اومدین..خوش اومدین  _انيي )نه(  انيي
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 لبخندي از سر غرور زد و سري تكون داد ...

 
 لبخند زوري رو لبم گذاشتم و سرمو انداختم پایین.

 تودلم عزا گرفته بودم ..اههه اخه االن وقت اومدن بود!? پوف ...
 مبا صداي مادربزرگ سرمو باال گرفت

  
 _شما تا کي میخواید تو این وضعیت بمونید?!

 با تعجب گفتم :
 

 _وضعیت?!منظورتون چیه?!
_اینكه مجرد بمونید؛جه کیونگ بهترین گذینه براي شككماسككت ؛من تدارکات 

 ازدواجتونو فراهم میكنم و شما حق فرار رو ندارید..ارسو)فهمیدید?!(
 با بدبختي سرمو تكون دادم و زمزمه وار گفتم: 

 _ارسو )فهمیدم(
 _نشنیدم!! بوراگو)چي گفتي?!(

 با صداي بلندتري گفتم :
 _اَرسكككو)فهمیدمم(
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لبخندي زد و بعد از تكون دادن سرش  به عصاش تكیه کرد و بعد از بلند شدن 
 از اتاق خارج شد...

 
با ناراحتي و عصكككابانیت خودمو روي تخت پرت کردم و سككرمو به باشكككت 

یدم ...اه  ب كو ی حاال م بود  لم  ك مون مشككك ی م ین  حاال ا تا  یي  ی ی ت ن ع ل
 هموني)مادربزرگ(...اینم از روز تعطیلم.

 
صبحه..بهتره یه سر به تان بزنم تا درباره کاري که  9نگاهي به ساعت کردم ،اوه 

 میخوام بكنم باهاش صحبت کنم
 

 )تان(
شب خونه،گاهي هم با ناپدریم  شرکت، صبح میرم  شدن؛ روزا خیلي تكراري 

شم بحث م سهمم رو میفرو یكنم...پوزخندي زدمو تو دلم گفتم "فك کرده من 
تا اون رئیس بشككه،واقعا مرد احمق و سككوداسككتفاده گریه"..بیخیال این خانواده 
شككدمو قهوه ي سككرد شككدمو روي میز گذاشككتم...به سككمت اتاق کارم حرکت 

سل و  ستش انقد ک ست?!!چرا االن که دیگه نی ي بکردم...تمنا!!!یعني االن کجا
حوصلم ،چرا دیگه مث اون مدتي که پیشم بود دلم نمیخواد با کسي لج کنم و 
سرش بیارم...اون مدت ،میتونم بگم بهترین روزام بود؛چون تفریحم اذیت  بال 

 کردن تمنا و تو تنهایي خندیدن بهش بود...ولي االن چي?!
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تنگي  براي کسكككی دل  ندارم  سكككرمو تكون دادم...من ادم مغروریم!!حق 
!خصوصا اگه دختر باشه،ولي خب به خودم نمیتونم دروگ بگم.من از اون کنم!

 دختر لجباز خوشم میاد...
با صككداي زنگ نگاهمو به آیفوِن خونه انداختم...لبخندي به تصككویر بهترین 

 دوستم، هیون وو، زدمو دکمه رو فشار دادم...
 

 _آنیو هاسككیو )سالم(..کنچا نا او)خوبي?!(
  

 کوماسو)ممنون(..چه خبرا?!چیشده که اینجا اومدي?! _آنیو)سالم( ... 
 

 ابروهاشو باال انداخت و گفت
  

 _اومدم دوستمو ببینم..نكنه اون نمیخواد منو ببینه ?!
 

 لبخندي زدمو گفتم
 _اتفاقا اونم میخواست ببینت

 
 _اوه...چه خوب ...راستي میخواستم باهات درمورد کاري صحبت کنم 

 
 :با جدیت همیشگیم گفتم
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 _خب...میشنوم

 
 هیون وو _من ....

 
******* 

 با تعجب به هیون وو گفتم 
 _حقیقت داره?! االنم هیچ خبري از تمنا نداري?!

 سري از ناراحتي تكون داد و گفت 
نداره..اینطور  که هیچي..خود نیال هم ازش خبري  فت، خبر  _اره،نیال بهم گ

بري تا ر بده ولي تمنا هیچ خگه گفت،به تمنا گفته بود رسككیدي فرودگاه بهم خب
االن نداده،نیال هم زیاد روبراه نبود ،سعي در قایم کردن موضوع داشت ولي هر 

 چند از صورتش مشخص بود که وضعیت چندان خوبي هم نداره .
 مشكوك گفتم 

 _چطور?!
_هیچي،یه جورایي اسككترس عجیبي داشككت،انگار منتظر کسككي بود،وقتي منو 

شید. یج شده بود،نمیدونم؛ولي بهش دید نفس راحتي ک ورایي خیالش راحت 
 گفتم میتونه بهم اعتماد کنه 

 با بیخیالي گفتم :
 _زندگیه خودشه ،حتما اتفاقي افتاده
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 کمي به جلو خم شد و گفت: 
 _اگه نیال زندگیه خودشه ، پس چرا واس تمنا ناراحت و متعجب شدي ?!

 :براي اولین بار دست و پامو گم کردمو با هول گفتم
  

 _کي?! ... من ?!...نه بابا
 خنده ي زورکي کردم و گفتم: 

 _فقط کنجكاوي بود 
 مشكوك سرشو تكون داد و با لحني که میخواست بگه خودتي گفت

 _اره،فقط بخاطر کنجكاوي 
ست  ش سریع روي مبل ن شید ولي یهو انگار یاد چیزي افتاد، روي مبل دراز ک

 ..دستشو کوبید تو پیشونیش و گفت 
وو _واي این موضككوع رو کامال یادم رفته بود..تان ،شككاید به کمكت نیاز هیون 

 پیدا کنم...
 ابرومو باال انداختم و در حالي که با دستم موهامو درست میكردم گفتم 

 _خب!!میشنوم..هر کمكي در توانم باشه انجام میدم.
 لبخندي از روي خوشحالي زد و گفت 

 چقدر مستبده،هر کار و دستوري بگه،باید_مادربزرگم برگشته،و تو میدوني که 
انجام بشككه،االنم گفته باید با جه کیونگ ازدواج کني ...چرا?!چون خاندان لي 

 باید هرچه زودتر نوه دار بشن..
 دهنشو کج و کوله کرد و اداي جه کیونگ رو دراورد
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 _هیون وو عشقم من دوست دارم ، چرا ازم فرار میكني
 اره گفت :به حالت عادي برگشت و دوب

_اخه من نمیدونم این میموِن لوس چي داره که منو میخوان بندازن بهش. بابا 
 من اینو نمیخوام....

 لبخندي به خاطر حرص خوردنش زدمو گفتم 
فك نمیكنم  قد حرص نخور... گه(   ان به برادر می که برادر  نگ)لقبي  _هیو

.مگه اینكه تو مادربزرگت اونقدر سككنگ دل باشككه که اینكارو با نوه اش کنه..
 عاشق یكي دیگك...

 یهو سیخ نشستم و گفتم 
 _نكنه عاشق شدي?!

 خبیث و شیطون نگام کرد و گفت 
 _اوم...تو چطور فكر میكني?!

 
 _من ?!...من هیچ فكري نمیكنم..تو جواب منو بده.

 پاشو رو پاش انداخت و تكیشو به مبل داد؛چشاشو بست و گ 
 

ي، بهت اعتماد دارم. اره، من عاشككق _خب...تو بهترین دوسكككت و داداشككم
شدم.. عاشق یه دختر شیطون؛ دختري که وقتي کنارم بود زمان زود میگذشت. 
ساده و بي  ستیه مداد و پاکن. اینكه چقدر  ساده بود..مثل دو ستیه  اولش یه دو
ریا کنار همن. به هم آسككیب نمیزنن. ما هم دقیقا اینطوري بودیم...باهم مثل 

ولي وقتي که ازش بیخبر شككدم همه جا رو گشككتم؛ کل دوتا دوسككت بودیم،
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بیمارسككتاناي سككئول رو  همه جا! ولي نبود...مثل یه روي سككرگردون شكككده 
سم فرق کرده . دیگه برام  سا شبگرِد تنها...اونموقع بود که فهمیدم اح بودم...یه 

 یه دوست نبود..یه عشِق کوچولوي دوست داشتني بود.
 

 اي زد  چشاشو باز کرد و لبخند خسته
 _انقد حرف زدم سرتو درد اوردم !

 
 نگاهم رو  متعجب از حرفاش بود و هنوز گیج بود ، بهش دوختم 

 
ِنه ان  یه َک ثل  که میگفتي دخترا م بدونم تویي  قا االن دوسكككت دارم  فا نه،ات _

 وازشون خوشت نمیاد ،چطوري از یكیشون خوشت امده و عاشقش شدي?
 خندید و گفت 

شلوار لي _تان،لحظه اي که بر صال دخترونه نبود،یا  اي بار اول دیدمش تیپش ا
با تیشككرت مردونه ... حاال تیپو بیخیال ..حواسككم نبود بهش تنه زدم ...سككریع 
عذرخواهي کردمو خم شككدم بسككته هاشككو جمع کنم ..حدس بزن بسككته هاش 

 چي بود !!
 یه تاي ابرومو باال انداختم و گفتم 

ید با لوازم ارایشككي  _چي بود?! دخترا وقتي میرن خر باس و کفش  همش ل
 میخرن..چیز دیگه اي نمیتونه باشه 

 زد زیر خنده و گفت
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_خوشم میاد همه چیز رو درمورد دخترا میدوني ولي اون فرق داشت...همه ي 
خریداش شكككالت بود،اونم در انواع مختل  ،البته دوتا لباس هم براي خالي 

 نبودن عریضه خریده بود..
شكالت بخره ..حاالاون دختر _تعجب میكنم ،ای نكه دختري بره خرید و فقط 

 عجیب غریب کیه ?! 
 ابروهاشو شیطون باال انداخت و در حالي که از جاش بلند میشد گفت 

 _حاال بعدا میفهمي 
شتمو براش پرت کردم  شتو از روي مبل بردا سمت در فرار کرد...بال سریع به  و 

این پسككر واقعا منبع انرژي بود،البته ولي به در خورد...خنده ي ارومي کردم...
از وقتي که با اون دختر اشككنا شككده حس میكنم بیشككتر میخنده و کمتر تو الك 

 خودش میره...
از جام بلند شدمو به سمت اتاق حرکت کردم ...روي تخت دراز کشیدمو قفل 

 گوشیمو باز کردم...
 وارد گالري شدم. به تنها عكسي که ازش داشتم خیره شدم.

م به اون زمان افتاد،وقتي که با چشككاي بسككته و خوابالود خورد بهم ،و بي یاد
ستم دعواش کنم که چرا  شد...در اتاق رو باز کردم ،خوا توجه وارد اتاق کارش 
با سككرو وضككع خوابالود میاد شككرکت ولي دیدم خوابه..خیلي سككاکت و مظلوم 

شي بهم میداد وقتي که تو چند شدم،یه ارام ي قدمیم بود،وقت خوابیده بود؛اروم 
که خواب بود و یواشككي ازش عكس گرفتم،عكسكي که ثانیه ها میشكینم و زل 

 میزنم بهش...
***** 
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 )نیال(

ستم باهاش  سعي کردم نتون دو هفته اس که تمنا رفته ...تو این مدت هر چقدر 
تماسي بگیرم ،شمارش که خاموش بود،مامانشم جواب نمیداد،کالفه و نگران 

تمنا از طرف دیگه  کیان. اه کیان،ازت متنفرم. بابا زنگ زده که  بودم،از یه طرف
چون اونجا تنهایي و تمنا نیسكككت،یه مدت کیان میاد پیشكككت و چون شككما 
محرمین مشكككلي نیس.دیشككب که هیون وو اومد خیلي تعجب کردم،اول فكر 
کردم کیانه ولي با دیدن هیون وو کمي استرسم کم شد. ولي با اینكه میخواستم 

س و استرسم معلوم نباشه ،اون فهمید، بیخیال...ولي کاش بتونه تمنا رو پیدا تر
 کنه،حداقل یكي از نگرانیام برطرف میشه...

 با صداي زنگ گوشیم نگاهي بهش انداختم...ناخداگاه اخمام رفت توهم 
 _بله

 _سالم عزیزم 
 _حرفتو بزن 

مه ي  كه ه با من حرف بزني؟!من یادم میره _تو این جوري میخواي  فامو  حر
 عشقم 

_خفه شككو... فقط حرفي که به خاطرش زنگ زدي رو بزن،اصككال حوصككله ادم 
 چندشي مث تو رو ندارم 

 خندید و گفت 
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_اوه اوه چه خانم خشككني...عزیزم انقد خشككونت خوب نیسككتا...من اومدم 
پیشت هم میخواي اینجوري باشي?! اونوقت هر بالیي سرت اومد من ضمانت 

 نمیكنم...
 دوباره خنده مستانه اي کرد.

 انگار از اذیت کردن من خوشش میومد ازت متنكككفرم کیان فرداد ...!
_الو عشقم ،همسرم هنوز پشت گوشي هستي?!عزیزم نمیخواد تنقد از اومدنم 

 ذوق مرگ شي 
 با خشم گفتم: 

گه اینطوره پس  فه شككو..فقط براي چرت و پرت گفتن برام زنگ زدي!!? ا _خ
 کني بهتره قطع 

 با لحن لوس و مزخرفي گفت
کیان_اوه عزیزم ناراحتم نكن دلم میشكنه،فقط خواستم بگم فردا کنار هم شام 

 میخوریم ..من برم کلي کار دارم .باي
 بعد هم تلفنو قطع کرد.

 با بهت به گوشي نگاه میكردم ...
ه کتقریبا نیم ساعتي میشد که همونطور کنار دیوار نشسته بودمو فقط فرداهایي 

 پر از ترس و نگراني بود رو تصور میكردم...
 قطره اشكي از روي تنهایي چكید ...

 اشكي که نشون میداد تمنایي نیست تا ازت دفاع کنه ...
 پدر و مادري که این بال رو سرم اوردن و حمایتي ازم نمیكنن...

 کسي نیس که بهش تكیه کنم!! 
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 خسته ام دیگه...
***** 

سترس دارم... صبح ا ست که کیان برسه..نمیدونم چیكار کنم،واقعا در از  االنا
 کنارش امنیت ندارم...

 با صداي در به سمتش رفتم،با باز کردن در نفسم تو سینه حبس شد...
 

***** 
 

 با صداي مزخرفش ، نگاش کردم 
 _سالم عزیزم 

ندید و پشكككت سككرم حرکت  گاش کنم،برگشككتم تو خونه ، خ كه ن بدون این
 ت تو حال ،درحالي که بهم نزدیك میشد گفت کرد..چمدونشو گذاش

 _اوم چه استقبال گرمي...توروخدا انقد شرمندم نكن
 خنده ي ارومي کردو انگشت اشارشو رو گونم کشید.

عقب عقب میرفتم ، اونم  درحالي که میخندید جلو میومد..تا اینكه خوردم به 
 یخچال،زد زیره خنده و گفت 

بري?!میخوام آب بخورم،تو که به من کمك _نمیخواي از جلوي یخچال کنار 
 نمیكني 

 آهي کشید وگفت 
 _هي ببین با کي نامزد کردیم،حتي حرف هم نمیزنه 

 یهو سرشو جلو اورد و گفت 
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_نكنه این مدت که ندیدمت اتفاقي افتاده که باعث الل شككدنت شككده!!!به من 
 بگو باالخره من تنها کسیم که االن داري.

 پوزخندي زد و گفت:
به من  حت تورو  قد را تت ..براي همین ان پدرتم نخواسكك که،حتي  یدي  _د
با دیدن اون پوال خیلي سككریع  نه من چطور آدمیم.  داد..حتي تحقیق نكرد ببی

 گفت دخترشو بهم میده..
 نچ نچي کرد و گفت 

 _پس االن باید خوشحال باشي که حداقل منو داري
 رون رفت ...و بدون اینكه نگاهي بهم بندازه از اشپزخونه بی

به  که زد... هایي  یه  نا به نیش و ک گاه میكردم... خالیش ن جاي  به  با بغا 
ندگي  با همچین مردي ز عا چطور میتونم  فت...من، من واق که گ حقیقتي 
کنم...ازش متنفرم...از اون قیافه جذابش که دل هر دختري رو میبره متنفرم، از 

 رم.متنككككفرم....اون چشاي سبزش متنفرم، از نیش و کنایه هاش متنف
 قطره اشكي از چشام افتاد که سریع با دستم پاکش کردم ...

سته ازش متنفرم ولي  فعال  شیدم ...در شقاب ک شامي که اماده کرده بودمو تو ب
 مجبورم باهاش بسازم ...

شتم باهاش  ست ندا سنم بود اما دو شده بود،اه،خیلي گر شكمم بلند  صداي 
 شام بخورم...

 میز، از اشپزخونه بیرون رفتم ..سرشو کرده بود تو گوشي...بعد اماده کردن 
 خیلي اروم بهش گفتم 

 _شام امادست.
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 سرشو بلند کرد و متعجب نگام کرد...
 _اوه،ممنون،تو باالخره یه کار درست انجام دادي..

 بدون اینكه جوابشو بدم به سمت اتاقم رفتم...
 دستم کشیده شد... برگشتم حرفي بزنم که....

 
 انگشت اشارشو گذاشت رو لبشو خندون گفت :

فت  یا گاه ق باش..ن به من بپري...یكم ارومتر  به  مث گر یه?!فقط میخواي  _چ
 کردي?!شدي مثل گوجه ..ببین نفس عمیق بكش ..اروم...

 بعد دستشو به حالت نفس کشیدم باال پایین کرد و گفت 
 _اینجوري...َدم ...بازدم 

نگه داشككتم..خواسككتم دوباره برگردم تو اتاقم خندم گرفت ولي اخممو کنترل و 
 که زیر پایي برام گرفت...لعنتي ..داشتم میافتادم که بغلم کرد

 زد زیره خنده و گفت 
ستي از روي مانع بپري...حاال کجا  ست و پا چلفتي...حتي بلد نی _دیدي...د

 با این عجله میخواي بري?!
 چشم غره اي بهش رفتم و گفتم 

 _اتاقم
 و که بدون من شام خوردي_ِا....نگ

 _نیازي نیس منتظر تو میموندم 
 اخمي کرد و با لحن ناراحت و مضحكي گفت 
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 _ولي من تنهایي نمیتونم غذا بخورم.
ست به  شتم..با اخم د صندلي گذا شید و روي  ستمو ک بعد گفتن این حرف د

 سینه نشستم و نگاش کردم...با لبخند صندلیو کشید و نشست
 غذا درست کردنم بلدي _اوم.. نمیدونستم 

 
هیچ جوابي بهش ندادم.سككرمو کردم پایین ،اونم بدون توجه به من غذاسككو 

هم صورتم کج و  ٪100خورد...عوضي...معده ام داشت سوراخ میشد و خب 
کوله شده.سرمو کمي باال گرفتم دیدم با نیشخند داره غذاشو میخوره و هروقت 

 ت بخوري...نگاش به من میوفته یواشكي میخنده...کوف
 یهو سرفه اش گرفت 

شد یه لیوان اب خورد،با پوزخند  سریع بلند  سي... سا واي خنده ام گرفته بود ا
 نگاش کردمو گفتم 

_نچ نچ نچ .. حتي یه غذاي ساده هم بلند نیستي بخوري ،اونوقت منو مسخره 
 میكني ..ههه

 خواستم از روي میز بلند شدم که شونه هامو سفت گرفت و گفت
 غذاتو بخور بعد هرجا خواستي برو... _بشین

 شونه هامو از زیر دستاش بیرون کشیدمو گفتم :
 _من غذا خوردم 

 _نخوردي
 _خوردم

 _نخوردي
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 با نیشخند گفتم :
 _از کجا میدوني نخوردم ?!

 ریلكس شونه اي باال انداخت و گفت 
 _از اونجایي که داشتي از استرس میترکیدي 

 با حواس پرتي گفتم 
 _اره 

 واي نه!!! 
 یهو پریدمو گفتم 

 _نك..نه...منظورم اینه...اصال کي گفته: من استرس داشتم!!!اصال نداشتم...
 _اره اره تو راست میگي؛اون قیافت همه چي رو لو میده ...

 در حالي که از اشپزخونه میرفت بیرون گفت 
 +در هر صورت به من ربطي نداره،دوس داشتي غذا بخور نخواستي هم نخور.

 یه ایشي بهش گفتم وبعد کشیدن غذا،شروع به خوردن کردم 
****** 

 
 )تمنا(

بال کار ولي مگه کار گیر  پووف حسكككابي خسككته شكككدم..از صككبح رفتم دن
میاد?!همینه که جووناي مردم بیكارن!!بهشككون زن نمیدن!!تمنا!!تو چرا حرص 

 اونا رو میخوري !!چمیدونم مخم رد داده!
 دادمو روي نیمكت نشستم...سرمو با خستگي تكون 
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 صداي زنگ گوشیم بلند شد،نسیم بود
 اتصالو زدم

 _جونم
 _سالم خوبي ، منم خوبم همه سالم میرسونن مرسي ممنون 

 با خستگي گفتم 
 _نسیم به خدا خسته ام ، اگه کاري داري زود بگو ، باید برم 

 با ناراحتي گفت :
شككرکت منشككي شككو یا یه کوفتي _خب عزیِزمن ، چرا هرچي بابام میگه بیا تو 

 بشو نمیاي?!فقط ادمو حرص میدي 
کار  یه کسككي  که نمیخوام از روي دلسككوز _خواهِر من ،عزیزم،من گفتم 

 کنم،میخوام خودم کار پیدا کنم ..تو فقط دعاکن کار گیرم بیاد..
 با عصبانیت گفت :

_اههه..هیچوقت نشد مث ادم حرف بزني،اصال به من چه ولي در هر صورت 
 وفق باشي م

 با خنده گفتم 
 _من که میدونم دو دیقه ي دیگه زنگ میزني خبر بگیري 

 _کوفت
بعد گفتن این حرف گوشیو قطع کرد..با خنده از جام بلند شدم،امروز از صبح 

 بار زنگ زد که چیشد?!کار گیرت اومد!!?و هر بار جوابم یه نه بود... 10
 باقیمونده کردم ...روزنامه رو باز کردم و نگاهي به آگهي هاي 

 با دیدن آگهي استخدام چشام برق زد..سریع با گوشي به شماره زنگ زدم 
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 _سالم،شرکت انجل بفرمایید
 _.سالم.واسهك.....

 
******* 

 
صب با صداي زنگ ازخواب بیدار شدم.با چشاي خوابالود نگاهي به ساعت 

 بود؛ 7کردم،اوم،
ساعت  سامو پوشیدم؛واي مقنعه بیا  8اوه اوه .گفته بودن  صاحبه...تند تند لبا م

 ام کو؟
اها زیر تخت انداختم..زود پوشیدمش، بعد ازشستن صورت و  برداشتن کی  

 و گوشیم  از اتاق بیرون رفتم..
 داشتم از خونه میرفتم بیرون که صداي مامانم بلند شد 

 _تمنا، میري بیرون حداقل یه چیزي بخور ضع  میكني!!
 اومد و لقمه ي مرباي هویجو داد دستم.بعد به سمتم 

 
یدم...اوه  ب*و*سخدافظي کردمو بعد بسككتن در به سككمت ایسككتگاه اتو دو

،سریع پریدم باال و رو صندلي نشستم.  ب*و*س؛ با اومدن اوتو7:15ساعت 
 مین تو راهم . 40پوف تقریبا 

 سرمو تكیه دادم به صندلي تا کمي استراحت کنم 
***** 
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به سكككاختم باز  یه سكككاختمون با دهن  گاه کردم،جون جون ، ون روبروم ن
طبقه..نماي شككیشككه ایه خیلي شككیكي داشككت. اوممم نگاهي به ادرس رو 14

 کاغذ انداختم!!
 ام  7نه...طبقه 

 اي خدا بازم شروع شد. با بدبختي چهارصدتا پله رو باال رفتم ..
 زنگ کنار درو زدم،یه پیرمرد درو باز کرد،با لبخند گفتم: 

 خشید براي مصاحبه اومدم _سالم ،بب
 سري تكون داد و از جلوي در کنار رفت ..

 وا!! چرا جواب سالممو نداد!!!? 
شو بگیرم  شي که قراره من جا شدم،به من شونه اي باال انداختم و وارد  بیخیال 
صورتش با تعجب و ترس بهش خیره  شو باال اورد،با دیدن  سر سالمي کردم!!

 شدم..
که مشكككي کر با رژ صككورتي دوره چشكككاش رو  باش هم پروتز بود  ده بود ،ل

جیغ،دماغشم که به کل نص  شده بود،پایینه چشاشو سفید کرده بود،ولي کرم 
پودر صككورتش برنزه؛انگار گریه کرده بود ،چون ریمل و خط چشككمش کامال 

 روي گونه هاي تزریقیش ریخته بود..
 با صداي جیغي به خودم اومدم.
 ي پیش اومده ?! _دوساعته به من زل زدین،مشكل

 اوه اوه . صداشم ترسناکه. با کمي ترس و اخم گفتم: 
گهیتون زنگ زده بودمو شما گفتین امروز بیام   _بك...ببك..ببخشید...من واسه آ

 با اخم نگام کرد و گفت :
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 _صبر کن صدات بزنم 
 ناخداگاه اخمام رفت تو هم،چه بداخالق...بي ادب ..اه 

 با تلفن به کسي زنگ زد
ته بود االن  ماس گرف خدام ت که واسكككه اسككت ید ، کسككي  _سككالم،ببخشكك

 اومده،اوکي،االن میگم تشری  بیارن ..
 

 اه اه چه لوس..چنان با عشوه حرف میزد که منم تحت تاثیر قرار میگرفتم ..
 _برو داخل 

 بدون اینكه جوابشو بدم سري تكون دادمو وارد اتاق مدیریت شدم.
 

شت  صندلي پ سرتو بلند کن چهره اتو ببینم یه مردي روي  سته بود..اغا  ش میز ن
 من ...
 _سالم

 بدون اینكه سرشو بلند کنه گفت 
 _سالم،بفرمایید بشینید

ید همون آرتروز گردن!! اههه  یدونم این مرد قوز گردن نمیگیره?!ببخشكك من نم
 حاال چه فرقي میكنه? هنگیدم...

 رو مبل نشستمو گفتم 
 ه کردم _ببخشید براي استخدام مراجع

 _بله،میتونید مدارکتونو بدید!
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مدارك خاصككي نداشككتم،فقط دیپلمم بود با نامه اي که نشككون میداد من براي 
به عنوان طراي کار کردم..مدارکمو بهش دادم ..باالخره   magicمدتي تو شرکت  

صافي  شیده و  شو دیدم..بیني ک شو باال اورد و مدارکو ازم گرفت ؛تازه قیاف سر
متوسككط و خوشككفرم،چشككاماي کشككیده و معمولي ،ابروهاشككم داشككت،لبهاي 

مردونه بود؛ولي المصككب چشككاش سككگ داشككت..بیخیال انالیز شككدم. منتظر 
نگاش کردم تا جوابشككو بگه . بعد سككالیان دراز ،اقا لط  فرمودن  و نگاهي به 

 جمال ما انداختن...با تعجب نگام کرد و گفت 
 کار کردین?! magicسالتونه ?! و تو شرکت  18_شما واقعا 

 اي بابا،دوباره بحث شروع شد
سالمه..و تو این شرکت براي مدتي کار کردم،اکثرا طري گروه هاي  18_بله،من 

 خواننده یا مدال رو میزدم
 تك سرفه اي کرد و گفت :

به،چون من به یك منشككي نیاز  دارم و عجله ي زیادي در این کار  _خیلي خو
 بیاید.. 8ه قبولتون میكنم،میتونید از فردا ساعت داشتم ،با اینكه مدرکتون دیپلم

 _ممنونم،پس خدا نگهدار 
 +خدانگهدار

 بعد از برداشتن مدارك از اتاق بیرون زدم ...
 ایش

 منشي همچین نگام میكرد انگار میخواد بخورم...
سي دیه چیه،? همون  سكه !!  شرکت زدم بیرون،اه لعنتي بازم پله..اخرش دی از 

 میگیرم.،..اها دیسك پا 
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ستم تا کمي نفس تازه  ش با هزارتا بدبختي از پله ها رفتم پایین...روي پله اخر ن
 کنم 

 _خانم اتفاقي افتاده?! 
 سرمو بلند کردمو به پسر غریبه نگاه کردم 

 _نه ممنونم
 سري تكون داد و رفت 

***** 
شب کنار بابا نشسته بودمو داشتیم درمورد شرکت حرف میزدیم،بعد مدتي بابا 
 ساکت شد و با پرزاي فرش ور رفت.با یاداوري موضوعي.آشفته و سریع گفتم 

 _بابا!!! مامان کوش 
 بابا که استرس و نگراني منو دید گفت 

 _چي شده 
 _هیچي بابا ،فقط کار مامان دارم 

 با لحن مشكوکي گفت 
 _رفته تو بالكن لباسارو رو بند بندازه  

ن بحث خوشم نمیاد..وقتي بهش فكر تشكري کردم..واي خدا..من اصال از ای
 میكنم عصبي میشمو موهاي تنم سیخ میشه..با پاهاي لرزون پیش مامان رفتم 

 _ما..ما.ان 
سبد در  سارو از توي  ستپاچگیمو دید و در حالي که لبا سترس  و د نگام کرد؛ ا

 میاورد با نگرانی گفت 
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 _تمنا!!اتفاقي افتاده که انقد آشفته اي؟!
 سترس گفتمبا ناراحتي و ا

سالم بود ،اتفاقي برام افتاد ?! چطوري من اون  9_مككك..مكككا..مامان ،من وقتي 
 اتفاقو فراموش کردم?!

 مامان خواهش میكنم بم بگو  
 با این حرفم ، لباس از دستش افتاد و با بهت زل زد بهم  ...

 
 با ناراحتي بغا کرد و گفت

ك..تمنا...تو...تو اینارو از کجا میدوني...ولي..ولي...ما..ما که حافظتو پاك   +ت
 کردیم 

چي?!حا...حافظمو پاك کردن?!یعني چي؟! اه، خدا ، حاال چي بگم،با من و 
 من گفتم 

_مككككك...مامان..یعني چي حافظمو پاك کردین ?!...من .. من اون اتفاقو یادم 
 اومده...

 با بغا ادامه دادم 
امككان مككگككه اتككفككاق دیككگككه اي هككم افككتككاده کككه حككافككظككمككو پككاك _مكك

 کردین?!اصال...اصال...یعني چي حافظمو پاك کردین ?!
 در حالي که اشكاش اروم میریخت ،با شنیدن حرف یهو گفت :

_نه...نه دخترم..،نه عزیزم..اتفاق دیگه اي نیافتاده..تو...تو...بعد اون شككوك ، 
ستي حرف بزني،دکتر شدنت هیپنوتیدیگ...دیگه نتون زمه ا گفتن تنها راه خوب 

... 
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بعد اون کار ،حافظت پاك شد..دیگه بچگیتو یادت نمیومد،هروقت میپرسیدي 
مامان من چرا دوستامو یادم نمیاد میگفتم تصادف کردي همه فراموشت شده،و 
تو چقد اونموقع غصكككه میخوردي!! دلم میشكككسكككت ولي این دروگ بهتر از 

ستم دخترم  زجر واقعیت بود..از اون مو سعي کردم واقعیتو گم کنم..نمیخوا قع 
 بكشه...

 _ترانه هم میدونست ?!
 سرشو اروم تكون داد و گفت 

فت  هت نگ _اره،ولي اون چون خواهر بزرگترت بود درك کرد ،و واقعیتو ب
 ...تو،تو چجوري یادت اومد?!

 با سري افتاده در حالي که از بالكن خارج میشدم زمزه کردم
 _نمیدونم 

******** 
 

 با حرص گفتم :
 _سینا یه بار دیگه گیر بدي با همین کفشم میكوبم تو سرت 

 لبخند حرص دراري زد و گفت 
 _اوه تمنا!! تو واقعا وحشي هستي...

 با داد گفتم 
 _سینا !!! کارت پیشم گیره ..نفس بي نفس

 یهو گفت: 
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 _باشه من معذرت میخوام...
 گفتم سري تكون دادم و فروتن 

 _اوکي،عذرخواهیت مورد قبول واقع شد
 و درو باز کردم تا از اتاقش برم بیرون.

 زیر لب غرید :
 _فقط بزار اون قبول کنه،میدونم چیكارت کنم 

 بلند گفتم:
 _شنیدم چي گفتیا

 با تته پته گفت 
 _هكك...هان?!

 خندیدمو گفتم 
 _بیخیككككال 

 و از اتاق خارج شدم..
واقعا خله .. دلم براي نفس میسككوزه که چجوري میخواد  اي خدااا..این سككینا

 اینو تحمل کنه ..
روي صككندلي ،پشككت میز نشككسككتم..تقریبا دو هفته اي هسككت که اینجا کار 
میكنم...روزاي اول سككینا)رئیس شككرکت(خیلي خشككك بود،چنان خودشككو 
میگرفت انگار از دماگ فیل میگرفت..اینجوري که فهمیدم منشككي قبلي با همه 

میزد ،برا همین میخواس اخراجش کنه...بعد چند روز یه دختر خیلي ناز  الس
اومد ..مدل بود،المصككب خیلییي ناز بود...من اگه پسككر بودم حتما پیشككنهاد 
ازدواج بهش میدادم...اومده بود براي طراحي یه لباس شب...وقتي سینا دیدش 
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تره که از چشككاش فهمیدم که خیلي ازش خوشككش اومده...براي همین با دخ
اسككمش نفس بود صككمیمي شككدم و تقریبا االن دوسككتیم ..سككینا دید ما با هم 
دوست شدیم ،خیلي خشك گفت که میتونید به یه طریقي دوباره ایشونو بیارید 

 شرکت ?!
 منم نامردي نكردمو گفتم شرط داره..

اینكه اخالقتونو درسككت کنید...انقدر شككما خشكككین که من نمیتونم باهاتون 
بزنم..هنوز بعد دوهفته خشككك هسككت ولي ادم تر شككده... منم که کال حرف 

باهمه راحتم...رابطم با نفس خیلي خوب شككده و سككینا هم هر وقتي منو نفس 
میریم بیرون به طریقي میاد باهامون و به بهونه رسككوندن باهاش میریم...خب 

 دیگه ،تاکسي مفتي.
شیم و یكي  سا رو دیدم..با دیدیكم بیكار بودم ...رفتم تو گالري گو ن یكي عك

 عكس شخصي تو گوشیم با دست محكم کوبوندم تو پیشونیم...
 واي نككیال ....!!!

من چه ادم بیشكعوري بودم،که دوسكتمو،کسكي که باهاش مدتي زندگي کردمو 
 ،فراموش کردم؛

اونم بیخبر...این مدت انقدر درگیر پیدا کردن کار و اسككاس کشككي بودیم که به 
 اموش کرده بودم ....یعني تمنا خیلي بیشعوري خاك بر سرت ... کل همه رو فر

 سریع تو قسمت تماس ها رفتم...واي واي شماره اش  چند بود ?!!!!! 
 با انگشتم پیشونیمو هي ماساژ میدادم تا بلكه یادم بیاد..عادتم بود اینكار.

 اهكككككككككا یادم اومد ...
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 جواب داد سریع شمارشو گرفتم ..با پنجمین بوق 
 _بله 

 _سالم نیالاااااا... خوبي عشقمممم 
 با داد گفت

_خفه شو ..سالم و کوفت ،میدوني من تو این چند هفته چقد منتظر بودم زنگ 
بزني?!میدوني همش چشككام به گوشككي بود ?!اونوقت تو با خوشككحالي میگي 

 سالم!! 
نبال بود و د _نیال ببخشید,معذرت میخوام،به خدا تو این مدت انقد سرم شلوگ

 اون ادم بودم که حتي خودمو هم یادم رفته بود ... 
 صداش نگران شد و گفت 

 _مگ چي شده ?! 
 سینا_خانم راد سریع تلفنو قطع کنید کارتون دارم 

 سري تكون دادمو به نیال گفتم 
_نیالیي من باید برم، تا کارم تمام شكككد بهت زنگ میزنم،فقط تورو خدا ازم 

 ناراحت نباش.
 اشه خواهري،منتظر زنگتم،فعال خدافظ.._ب

 _خدافظ
 تلفنو قطع کردمو به سینا که منتظر بهم خیره شده بود گفتم 

 _چیزي شده 
 سري تكون داد و گفت 
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_اره،بیا اتاقم،یه طراحي لباس هسككت،میخوام که انجام بدي،سككابقه کارت رو 
 که دیدم ،اونم تو همچین شرکتي ،پس میتونم روت حساب باز کنم 

 اوممم..باشه.._
یه طري لباسي میخواست که هیكلشو کشیده تر و جذاب تر نشون بده،بلند و 

 ماکسي هم باشه..
 رو به سینا کردمو گفتم 

 _اوکي ،گرفتم چي میخواد،طرحو تا فردا بهت میدم...
 _باشه،منتظرم؛راستي....

 یه تاي ابرومو باال انداختمو گفتم
 _راستي ...?! 

 داري ?! _میگم...از نفس خبر 
 خندیدمو گفتم

کارت دارم واسكككه گفتن این بود?! اره ،خبر دارم، دو روز دیگه  _اینهمه گفتي 
 عروسیه خواهرشه،منو هم دعوت کرده،ولي خوب ...

 شیطون ادامه دادم
 _منم قایمكي تورو با خودم میبرم که کسي نفهمه 

 لبخند ارومي زد و گفت 
 _تو هیچ وقت ادم نمیشي 

 ه ام _اره چون فرشت
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_برو بیرون ..برو بیرووون که اگه تا یه دیقه ي دیگه اینجا وایسككي میگي که از 
 آسمونم افتادي 

 با ذوق برگشتم سمتشو گفتم 
 _وااي تو اینو از کجا میدونستي 

 بلند زد زیره خنده و منو از اتاق پرت کرد بیرون ...
 <  اروم بهش خندیدمو تو دلم گفتم >دیدي اخر اینو هم ادم کردم

 ) هیون وو (*******
 _اه مادربزرگ...میشه بیخیال من بشي?!من جه کیونگ رو دوس ندارم. 

 با تعجب گفت 
_یعني چي?!اینهمه اون دختر منتظرت موند که حاال بگي دوسش نداري?!پس 

 کیو دوس داري 
_هموني )مادربزرگ(االن یك ساعته دارم میگم یكي دیگه رو دوس دارم ،شما 

 س کیو دوس داري?!تازه میگین پ
 سرمو انداختم پایین و گفتم 

 _من..من تمنا رو دوس دارم 
 صداي بهت زده مادربزرگو شنیدم

_چي چي?!تمنا!!!این دیگه چه اسككمیه?!اسككم حیوونیه؟! نكنه عاشككق جك و 
 جونور شدي !!!!!!!  

 بلند زدم زیر خنده و گفتم 
سم سي که  _واي مادر بزرگ ..جك و جونور چیه دیگه!!! تمنا ا سم ک دختره ..ا

 عاشقش شدم ...ولي یه مشكل هست ..
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 ابروشو باال انداخت و گفت
 _چه مشكلي ?! 

 _خب...خب..اون ایرانیه
 با تعجب گفت 

صال چطور اون دختر ایراني رو  شدي?!تو ا شق یه ایراني  +ایراني!؟تو چطور عا
 دیدي که بخواي عاشقش بشي!!؟

جاي هیچ شك و شبهي نباشه،ببینید  _جریانش طوالنیه،ولي واستون میگم که
 اون روز .....

****** 
خوشككحال از خونه زدم بیرون و به سككمت خونه تان حرکت کردم ...در این بین 

 به آژانس هواپیمایي زنگ زدم...
** 

 کنار تان رو مبل نشستم ؛تان با بي میلي گفت 
 _چیشده انقد شادي 

 خندیدمو گفتم 
 ._فك کنم دارم به عشقم میرسم .

 با تعجب قهوه اشو گذاشت رو میز و صاف نشست و گفت 
 _منظورت چیه?!پس جه کیونگ،مادربزرگت !!!؟

 با خیالي راحت گفتم:
_جه کیونگ رو که اصككال بیخیالش،براي مادربزرگ هم همه چي رو تعری  

 کردم،اینكه تمنا ایرانیه و ...
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***** 
 

 )تان(
 گوشام دیگه بقیه حرفاشو نمیشنید...

 اون...
اون گفت تمنا !!! اره..گوشاي سوت کشیدم شنید که اون گفت تمنا !! و فقط یه 

 تمنا وجود داره ...
 با بهت بهش گفتم 

 _تمنا!!!عشق!!! تو ?!!!!
 انقد خوشحال بود که اصال حالت منو نفهمید...

 با بیخیالي گفت: 
ضر شدم،یعني بودم اما انقدر مغرور بودم که حا شق تمنا  به  _اره دیگه،من عا

 درك و قبول کردنش نبودم...االنم دارم میرم پیداش کنم 
 مثل احمقا نگاش کردم و با پوزخندي از روي خوشحالي گفتم :

 _اخه هیونگ)داداش( مگه تو ادرسشو داري ?! 
 ابروشو باال انداخت و گفت 

 _تو واقعا منو دست کم گرفتي?! اگه ادرس نداشتم که واس فردا بلیط نمیگرفتم 
 گفتم  با بهت

 _چي ?! بلیط ?! واس فردا ?! 
 _اره،قبل از اینكه بیام پیشت بلیط گرفتم...تقریبا فردا شب ایرانم...

 _زبونشونو هم بلدي?! 
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 سرشو کمي خم کرد و گفت 
 _اوم؛ تقریبا یكم یاد گرفتم..در حد مكالمه ي کوتاه 

 با گیجي سري تكون دادم.
 : هیون وو درحالي که از جاش بلند میشد گفت

 _خب دیگه،من برم،فقط خواستم ازت خدافظي کنم.
 بلند شدمو درحالي که بغلش میكردم گفتم :

 _مواظب خودت باش.چقدر اونجا میموني؟!
 _نمیدونم..معلوم نیس ..خب دیگه خدافظ.

بعد رفتن هیون وو ،با ناراحتي روي مبل نشككسككتم و به تمنا فك کردم،به اینكه 
شه..من..من  وقتي دیدمش بگم ازش خوشم میاد شق ... اما..هیون وو ..اون عا

نمیتونم به این احسككاسككم ادامه بدم..احسككاس من تازه داره بوجود میاد،ولي 
احساس اون خیلي وقته که هست.. چشامو با خستگي بستمو روي همون مبل 

 خوابیدم
***** 

 
 )نیال(

 با بي حوصلگي گفتم
 _اه،کیان من تازه از شرکت اومدم،خستمه.

 سینه نشست و گفت دست به 
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سررفته،االن دوروزه که اومدم ولي هیچ جا  صلم  _به من ربطي نداره...من حو
 نرفتم..

از جاش بلندشكككد و در حالكي که به سككمت اتاق خودش ،که قبال مال تمنا 
 بود،میرفت ،گفت :

 مین دیگه اماده باش وگرنه با همین لباسا میبرمت بیرون . 10_تا 
م رفتم،زورگو،تو این دوروز که اومده بود،همش با عصككبانیت به سككمت اتاق

شككرکت بودم و عمدًا دیرتر میومدم خونه،چون حوصككله روبرو شككدن با کیانو 
ستم ،یا میگفت همكارات  شتم..اونم هي گیر میداد که من جایي رو بلد نی ندا
هه کال گیر  باس اینطوري میپوشككي میري سككرکار..اوه یا زنن..چرا ل مردن 

سمو با ی شكي میداد،لبا ساقدار م شلوار لي یخي و بوت  شكي و  ه پالتو بلند م
 عوض کردم...

از اتاق زدم بیرون،کیان منتظر من بود ،با دیدنم ابروشككو باال انداخت و بعد از 
شلوار و کفش  سمت در رفت،یه پالتو کوتاه دودي با  شینم به  شتن کلید ما بردا

 که هر دختريمشكككي؛اگه اخالقش خوب بود میتونسككتم قبولش کنم،پسككریه 
میخوادش؛قیافه جذابي هم داره ،چشككاي سككبز،ابرو هاي پر و مردونه که روبه 
 باال بود،لباي خوشفرم ،بیني صاف ..موهاشم همیشه میبره باال و کج میندازه ..
ین  ماشككك تن در سكككوار  عد از بسككك ب كون دادم و  ت كارم  ف براي ا سكككري 

 شدم...پروعه،ماشینمم ازم گرفته..
 فتم :با پوزخند و خبیث گ

 _من نمیدونم،اخه تو ادرس جایي رو بلدي که پشت فرمون نشستي?!
 با پرویي گفت: 
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 _من بلد نیستم،ولي تو بلدي،پس ادرس میدي من میرم ... 
 زیر لب غریدم 

 _فعال مستقیم برو.
 سري تكون داد و با لبخند حرص دراري گفت

 _اوکككككي
شنگي تو سئول،که از باال ،کل مین به برج  نام سن...برج خیلي ق 30بعد تقریبا 

 سئول زیرپاته...از ماشین پیاده شدیم،کنار هم ساکت به سمت برج رفتیم.
 کیان_جاي قشنگیه

 _اره،اگه بري اون باال منظره قشنگتري هم داره
 _اوم،باال هم میریم 

 _اوهوم
تا وارد برج شدیم بدون توجه به کیان ، به سمت  یخچال)اسمشو نمیدونستم( 

 ودي رفتم و بعد از انداختن سكه،دوتا قهوه گرفتم..کنار ور
شو باال انداخت  ساده بود،با دیدنم یه تاي ابرو سمت کیان رفتم که منتظر وای به 

 و گفت 
 _این چیه

 _قهوه اس،بهترین قهوه اي که خوردم
 _حتما چون ارزونه 

 قهوه رو هول دادم تو دستشو گفتم 
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ند تو نمیفهمي ا چه گرون،هرچ چه ارزون  یه،این خیلي خوشككمزه _ رزون چ
 اس،خواستي بخور نخواستي بدش من .

 بعدم از پله ها باال رفتم...صداشو پشت سرم شنیدم.
 _صبرکن منم بیام 

 _خب بیا
 در حالي که قهوه اشو میخورد گفت:

 _بریم اونجا بشینیم 
با هم به سمت اسانسور شیشه اي رفتیم و کنارش که خالي بود و تمام شهر زیر 

 بود،نشستیم.پات 
 تو سكوت به منظره پایین نگاه میكردیم.

 +کي میخواي برگردي ایران 
 نگاش کردم و بعد نگامو دوختم به قهوه تو دستم.

 _شاید هیچوقت 
 با تعجب گفت

 _یعني چي هیچوقت؟!
_اونجا کي منتظر منه؟! بابایي که منو راحت فروخت?!ماماني که اصككال زنگ 

یا  به  کجام?!اخه کي منتظرمه!!اینجا هم خونه دارم هم نمیزنه ببینه حالم خو
 کار

 
 _من اینجا بوق واقع شدم?! 

 پوزخندي زدمو گفتم :
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 _تو ?!میشه بگي دقیقا تو چیكارمي که منتظر مني?!
 انگشتي که توش حلقه بود رو باال اورد و گفت 

 _فعال که مشخصه،من همه کارتم...این حلقه هم تایید حرفمه.
 وام با تو ازدواج کنم _هه،من اصال نمیخ

 _فعال که مجبوري
 _کسي نمیتونه مجبورم کنه 

 _من میتونم 
 _نمیتوني 
 _میتوونم

 _نمي توووني
 _اصال شرط میبندیم 

 _باشه،هرکي برد باید به اون یكي هر دستوري خواست بده..
 _باشه،قبوله

 دستشو اورد جلو،باهاش دست دادم و گفتم 
 _قبوله

 ؟!_بریم سوار تله کابین 
 _اوم،بریم

 
******** 
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 ) هیون وو (
 نگاهي به بلیطم انداختم...

مین دیگه پروازم بود،روي صندلي نشستم ،صداي زنگ گوشیم  20اومم حدود 
 بلند شد..اوه نیال بود...

 _الو
 _ا...الو...هیك...

 _الو،نیال صدات قطع میشه..نمیشنوم چي میگي
 _هیك...تمك...خو....

 نمیشم چي میگي_اه،نیال اصال متوجه 
 با صداي بوق گوشي،با تعجب نگاه گوشیم کردم..چرا قطع کرد?!

شككونه اي باال انداختم و با صككداي زني که پروازمو اعالم میكرد چمدون زرد 
رنگمو برداشككتم...با قدم هاي تند به سككمت هواپیما رفتم؛ذوق و شككوقم براي 

ارم به مردي که کن دیدن تمنا خیلي زیاد بود..روي صندلي نشستم وبدون توجه
 بود  چشامو بستم ...

**** 
 

 از فرودگاه شیراز خارج شدم ، به مردي که کنار تاکسي بود به فارسي گفتم 
 _ببخشید بهترین هتل اینجا کجاس ?!

 _هتل شیراز
 _ خب منو ببرید اونجا 

 _بشینید 
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 سوار تاکسي زردرنگ شدمو چشامو بستم..
 تو فرودگاه تعجب کرده بودم..

سیاهي به ب شیده بودن..پارچه هاي  ضي از زنایي که لباس عجیب غریب پو ع
 روي خودشون انداخته بودن و فقط صورتشون پیدا بود...

به بیرون  گاهي  باز کردم ..از پنجره ن یال سككري تكون دادمو چشكككامو  بیخ
انداختم...فضككاي سككبزي که دو طرف مسككیر بود و ادماي زیادي روي چمنا 

 نشسته بودن..
 _رسیدیم 

شكري از راننده  سبیده بود ..ت ساختمون بزرگي که به کوه چ صداي راننده به  با 
کردمو بعد از دادن کرایه از ماشككین پیاده شككدم..چمدونو از صككندوق ماشككین 

 دراوردم...
 با قدماي اروم و خسته از چندتا پله باال رفتم..

 به مردي که مسئول بود نزدیك شدم.به فارسي گفتم
 میخواستم_سالم ..یه اتاق 

_سككالم..خوش اومدین...بله..چند لحظه صكككب کنید...لطفا مدارکتون رو 
 بدید..

 بعد از پر کردن فرم و دادن مدارك کلید اتاقو گرفتم...
در اتاقو باز کردمو به سمت تخت دونفره  رفتم ...خودمو پرت کردم رو تخت و 

 چشامو بستم...
***** 
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سایالم از هتل  شتن و بیرون زدم...اومممم خب کجا برم !!!!؟ صب بعد از بردا
ادرسككو از روي برگه خوندمو به مردي که راننده تاکسككي بود گفتم که منو ببره 

 اونجا ...
 به خونه ویالیي روبروم نگاه کردم..یعني تمنا اینجاست?!

 لبخندي از روي خوشحالي زدمو ،دکمه ایفونو فشار دادم..
 

 صداي زني رو شنیدم که گفت 
 _بله?!

 نزدیك ایفون شدم و به فارسي گفتم 
 _خونه ي اقاي راد اینجاست ?! 

 _نه،ایشون اسباب کشي کردن ..ما تازه اینجا رو خریدیم .
جا رفتن  باب کشككي!!!??یعني از این هت تشكككري کردم ...وایي اسكك با ب
?!...حاال...حاال من چجوري پیداش کنم !!! تو این شككهر  چه جوري پیداش 

 کنم!!!!
 .لعنتیي..

با اعصككاب داغون به سككمت خیابون رفتم و تاکسككي گرفتم...نمیدونسككتم کجا 
 برم!!بهتره تو جاهاي شلوگ برم تا کمي فكرم ازاد بشه...

 راننده به انگلیسي گفت 
 _مسیرتون کجاست؟! 

 _نمیدونم،جاهاي شلوگ و قشنگ شیراز منو ببرین 
 _چشم 
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سیدم...بعد  40بعد از حدود  سبز ر ضاي  شین مین به یه ف از دادن کرایه از ما
 پیاده شدمو به سمت ورودي رفتم...به مردي که از کنانرم رد میشد پرسیدم 

 _اسم اینجا چیه 
 _حافظ

 _ممنون 
 سري تكون داد و رفت ..

كت  جاي خیلي شككلوغي بود..گروهي دختر روي نیم باال رفتم... ها  له  از پ
زدن..هه اینا هم نشككسككته بودن..نگاهي به من کردن و تو گوش همیدیگه حرف 

سوال  شاعر معروف بود و با  شن..از کنار مقبره حافظ ،که  شون خو واس خود
کردن فهمیدم ،گذشتم و روي نیمكتي نشستم... فضاي خیلي قشنگي بود..گل 

 هاي رنگارنگ و فضاي سبز حافظ واقعا به ادم ارامش میداد..
رد برگشككتم و بلند شككدمو براي خودم قدم میزدم..با ضككربه اي که به کمرم خو

 سوالي به دختر نگاه کردم...
 به فارسي گفت

 _سالم  
 همونطور نگاش کردم که گفت 

 _فارسي بلدین ?! 
 ابرومو باال انداختم ..دختره احمق فك کرده من نمیفهمم..

 به انگلیسي گفت 
 _شما کجایي هستین ?! 
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 به فارسي گفتم 
 _به شما ربطي نداره

 بعدم رومو برگردوندم و رفتم..
 اومد جلوم و گفت 

 _با من دوست میشي ?! 
 با چشاي گرد شده نگاش کردم..واااي چه دختر پرویي بود .

 به کره اي گفتم 
_تو صككورتتو که کردیش بوم نقاشككي پاك کن ،بعد بیا من خودم کلي دوسككت 

 برات پیدا میكنم 
 با دهن باز نگام کرد و گفت 

 _چي گفتي?!تو .. تو کره اي هستي ?! 
 سي گفتم به فار

 _بله...اگه اجازه بدین من برم 
 سرمو تكون دادمو به سمت خروجي رفتم ....

****** 
 

 سه روز بعد 
سمش بازار  سنتي که ا شتم ..بازار  این چند روزتقریبا میتونم بگم همه جا رو گ
که بهم گفتن تو  فارس ..هرجایي  فارس و خلیج  تاره  یل بود...مجتمع سكك وک

ثري از تمنا پیدا نكردم...تنها چیزي که به نظرم بي شیراز هست رو گشتم؛ولي ا
 ارزش بود و اذیتم  میكرد نگاهاي مردم بود...
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سمون  شدم...ابرهایي که تو ا سي پیاده  سعدي بود...از تاک تنها جایي که نرفتم 
بود نشككون میداد که بارون شككدیدي میخواد بیاد...یادم به روزي اومد که بارون 

باالي سكك ندي زده بود و چترو  خاطرات لبخ یاداوري  با  نا گرفتم... ر تم
 زدم...تمنا!!دلم برات تنگ شده...

 
پالتوي سرمه اي رنگمو بیشتر دور خودم گرفتم...وارد محوطه شدم...نگامو به 
مردمو که حرکت میكردن دوختم..با این که تقریبا غروب شككده بود اما ادماي 

 زیادي اومدي بودن....
زمیني که گفتن یه حوض داره رفتم... از پله ها که  با قدماي اروم به سككمت زیر

سكه پایین  ضي رو دیدم که ادماي زیادي دورش جمع بودن ،و  پایین رفتم حو
 مینداختن؛از خانواده اي که انگلیسي صحبت میكردن پرسیدم:

 
 _این حوض چیه?! چرا توش سكه میندازن ?! 

 سكه بندازي. مرده_بهش میگن حوض ارزوها،باید اول ارزو کني و بعد
 

 و بعد سكه اي رو بطرفم گرفت 
 با لبخند تشكري کردمو سكه رو گرفتم.
 تنها ارزویي که داشتم رو تو دلم گفتم :

 
 >میشه یه بار دیگه ببینمش و بگم عاشقشم ؟! <
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سكه ام میكردم که  شتم نگاه  سكه ام انداختم ...دا لبخندي براي آرزوم زدم و 

 برخورد کرد و دوتا سكه روي هم افتادن !!! در حین افتان به سكه اي 
با تعجب سرمو بلند کردم ببینم سكه ي کي بود!! اما به خاطر شلوغي جمعیت 

 کسیو ندیدم که حواسش به سكه باشه .
بیخیال شككونه اي باال انداختم و از پله ها باال رفتم؛لعنتي ... امروزم نتونسككتم 

 تمنا رو پیدا کنم...
ي بود؛بیخیال ،من که عاشككق بارونم؛االن تنها چیزي که اوه اوه بارون شككدید

به  یدم  تا رسكك قدم میزدم  طه  نه..تو محو بارو هاي  نه قطره  نه ارومم ک میتو
شینا و  شیدمو نگامو به ما سبیده بود.بینیمو باال ک صورتم چ خیابون.موهام به 

 ادمایي که تند تند حرکت میكردن دوختم....
***** 

 
 )تمنا(

شنبه  سینا بخاطر اینكه نفس بهش جواب بله رو اه،امروز پنج سینا!!!  بود ،و اما 
یل بود،منم  که تعط نامزدن.شككرکت  گه ازدواج کنن و االن  ماه دی داد،قراره دو
شتم برم بیرون؛نگاهم به چتري خورد که یاداور خاطراتم بود،هیون  حوصله ندا

 ه اي کهوویي که به عنوان دوستم بود،از لحظه اي که دیدمش و اون به خاطر تن
ست کنم و من  ست براش غذاي ایراني در زد عذرخواهي کرد .. اینكه ازم خوا
نگ  جه کیو جا ،اه  لدش و بیرون زدنم از اون به تو یادم  مل نكردم. به قولم ع
بازي در نمیاوردي و شككربت نمیریختي روم.و  میمون؛چي میشكككد عقده اي 
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توجه نكرد و بعدش هیون وو و کادوي تولدش،چقدر از اینكه به قیمت کادو 
 براش ارزش معنوي داشت خوشحال بودم...

 و در اخر هیون وویي که در همه حال ناجي و تكیه گاهم بود...
 اینكه...

 اینكه دلم براش تنگ شده...
احسككاسككم عوض شككده....درسككت از وقتي که دیگه ندیدمش،حس میكنم 

 احساسم دیگه یه دوستیه ساده و صمیمي نیست.فرق کرده...
 مله اي افتاد :یادم به ج

 
 >>دوستی معمولی وجود نداره

 همیشه یواشكی
 یكی احساس داره...<<

 
 اره...من احساسم عوض شده...کاش..کاش میشد ببینمش.

 با این فكر لبخندي زدم ،اما با صداي زنگ گوشیم حواسم اومد سرجاش.
 _سالم عشقم 

 _سالم چطوري کجایي
 _اوم،خونه ..بیكار...تو کجایي 

 _منم خونه،پاشو اماده شو نیم ساعت دیگه دم خونتونم .
 _نسیككككككككم...من حال ندارم ... نمیام ...خستم
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_خسككته و مرض ،خسككته و کوفت..امروز روز تعطیلیته،باید با من بیاي بریم 
 بیرون ؛حرف نباشه...خدافظ.

 _الك...
سیم   سوزنت رو مناه لعنتي قطع کرد...پوووف کي حال داره بره بیرون...اخه ن

گیر کرده هااااا..با خسككتگي بلند شككدمو یه رژ کرمي زدم،طبق معمول داخل 
چشامو سیاه کردم.بعد از پوشیدن یه پالتوي بلند خاکستري و کفش خاکستري 
سیم از خونه  شیدم..با تك زنگ ن شكیمو هم پو شال م شكي ، شلوار لي م و 

شدم...ن شكي بود  شینن که یه آزرا م سوار ما شدمو  سیم اینا هم مث ما خارج 
وضككعیت مالي خوبي دارن ،اما بعد وضككعیت پیش اومده براي بابام به کل 

 وضعیت مالیمون افتضاه شد.
 _سالم دخترخاله 

 _سالم خاله دختر 
 ماشینو روشن کردو به سمت مقصد مورد نظرش حرکت کرد

 _کوفت،چطوري?!این سر صبحي منو کجا میبري ?!
 صبحه 10_سر صبح?!خنگول ساعت 

 _حاالاااا .. اال کجا میري?! من ناهار برمیگردم خونه هاا 
 با اعتراض گفت 

شش!؟ خونه ما هم  _چي چیو برمیگردم ?!کي خونه اس که میخواي برگردي پی
 که نمیاي..تا شب باید در اختیار من باشي 

 با خنده گفتم 
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_یه جوري میگي در اختیار من باشككي ،انگار میخواي بالیي سككرم بیاري،در 
ضككمن مامانم اینا یكشككنبه بر میگردن،بابا گفت که حال عمو خوب شككده و 

 یكشنبه برمیگردن 
 _مگه عموت هنوز تهران بستریه?!مشكل قلبي داشت دیگه!?

 _اره ،اونجاست،ولي االن بهتره.
 +خداروشكر

 _حاال کجا میري
 م_نمیدونم ،االن بریم یكم دروازه قران و .. بگردیم بعد بریم سككتاره فارس یك

 خرید کنیم
 _اوکي،بریم 

نزدیكاي هتل شككیراز بودیم..یه پسككر قدبلندي رو دیدم که پالتوي سككرمه اي 
پوشیده و قد بلندي داشت...خم شده بود تا سوار تاکسي بشه...یكم اشنا میزد 
ولي بیخیال شككونه اي تكون دادم و با نسككیم از پله هاي سككنگیه دروازه قران باال 

 رفتیم.
****** 

 
همه جا رفتیم...بازار،سینما،رستوران،االنم به پیشنهاد من که  6تا عصر ساعت 

کرده بودم رفتیم سككعدیه...عاشككق اونجا بودم...ارامش خاصككي بهم  ه*و*س
میداد...از ماشین پیاده شدیم و دست همدیگه رو گرفتیمو بعد از دادن ورودي 

 وو رو اوردم... ،داخل محوطه شدیم....هوا ابري بود...خوب شد که چتر هیون
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 نسیم_تمنا!! بریم سكه بندازیم ?!

 
 _بریم 

 
با هم از پله ها پایین رفتیمو ،نسككیم از کیفش دوتا سكككه بیرون اورد...چشككامو 

 بستم و بهترین ارزویي که داشتمو تو دلم گفتم:
  

 >میشه یه بار دیگه ببینمش و بگم عاشقشم ?! <
  

سكه رو  شامو باز کردم. سكه اي لبخندي زدمو چ انداختم ، در حین افتادن به 
برخورد کرد و زیر اون سكككه افتاد.سككرمو بلند کردم دنبال اون کسككي بگردم که 
ستم  سیم ،نتون سط ن ستم تو شدن د شیده  سكه اش خورد ،اما با ک سكه ام به 

 اینكارو بكنم...
 

 _بابا ارومتر دستم کش اومد
 _اوه.تمنا .. بدو بریم که بارون زده...

 
 ابا،ابجي غمت نباشه من چتر دارم..._بیخي ب

 بعدم چتر هیون وو رو باال بردم ..
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در حالي که تند تند ابروهامو باال میبردم با تو سككري که خوردم اخمام رف تو 
 هم 

 
 _چرا میزني

 
که  مگ من عشككقتم  باال ...در ضككمن  هاتو میبري  خه عین منگوال ابرو _ا

 اینجوري سرتو اوردي تو حلقم ?!
 

ستمو دور گردنش با تعجب ب صلمون نگاه کردم...اوه اوه ،به خاطر اینكه د ه فا
انداخته بودم فاصككلمون کم شككده بود..بلند زدم زیره خنده ،نسككیمم همراهم 

 میخندید..چترو باز کردمو دوتامون زیر چتر رفتیم 
 

 _تمنا ... من برم دسشویي...
 

 _پوووف حاال نمیتوني نگهش داري تا خونه? 
 

 ه_نههههه نمیش
  

با هم به سككمت دسككشككوییا رفتیم ،نسككیم رفت دسككشككویي منم بیرون منتظرش 
 وایساده بودم...
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یكي پشت به من داشت راه میرفت...یكم اشنا میزد...اممم...اها همونیه که از 
سرمه اي تنش  صب تو دروازه قران کناره هتل دیدمش...یه پالتوي  سر،  شت  پ

شلوار یخي...لباس و سفید و  سه خیس بود،انگار تو  بود با کتوني  موهاش خی
 عالم دیگه اي بود و اصال توجهي به اطرافش و بارون نمیكرد...

 
 بیتوجه به نسیم که هنوز نیومده بود،با قدم هاي اروم دنبالش رفتم...

سمتش رفتمو چترو باالي  شت...اروم به  ساده بود،قد بلندي دا کنار خیابون وای
 سرش گرفتم....

****** 
 )نیال(

 رئیس ،این طري مشكلي نداره _جناب
 تان_اما خانم این طري براي کسي که هیكل رو فرمي نداره مناسب نیست 

 
 یه تاي ابرومو باال انداختم و گفتم :

 
_بعد ببخشككید جناب رئیس ، میشككه بگید طرحي که من کشككیدم مشكككلش 
شو بگید تا من  شكل شكل داره .لطفا م شما فقط دارید میگید م ست?!اخه  کجا

 ا درس گرفته باشم .از شم
 

قشككنگ از قیافش و تكون دادن چشككاش فهمیدم که هول شككده ... با پوزخند 
 نگاش کردم که یهو گوشیشو دراورد و گذاشت دم گوشش
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 تان_الو ،سالم ،ممنون ،شما خوب هستید

 
با تعجب و دهن باز داشتم نگاش میكردم که جلو اومد ودست ازادش رو روي 

 هول داد...اي خدا...این چش شد یهو!!!! کمرم گذاشت و به سمت در
 در محكم روم بست و من با بهت و تعجب به سمت اتاقم رفتم

***** 
عادل  یده..ت به همه چي گیر م تادم...کال  تان سككر لج اف با  که  مدتي هسكككت 

ساعت  شتن  6نداره...تا  سازي میكردم..بعد از بردا سرکار بودم و طرحمو باز
ارد اسانسور شدم،خواستم درو ببندم که دستي وسایلم از شرکت زدم بیرون..و

سور اورد...خاز طرز  سان شو داخل ا سرش و بعد بدن شد،تان بود که اول  مانع 
سمت  سور به  سان شدنش خندم گرفت اما فقط یه لبخند کوچیك زدم...ا وارد 
سمت در خروجي  شدم و به  سور پیاده  سان پایین حرکت کرد .زودتر از تان از ا

  باید وایسم ببینم کیان کي میاد دنبالم رفتم...پوووف حاال
 اه اومد...داشتم به سمت ماشین میرفتم که صداي تان رو شنیدم:

 تان_ ببخشید خانم سعادت،راننده براي ماشینتون گرفتین 
 _خیر 

 تان_پس کسي رو جاي تمنا اوردین خونتون?! 
 _خیر

 تو همین حین کیان از ماشین پیاده شد و گفت
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 سوارشو دیگه _اه،نیال 
 تان با تعجب گفت 

 تان_چي گفتین ?!
 _هیچي،من باید برم ،خداحافظ 

 خواستم سوار ماشین بشم که  با لحن بدي به انگلیسي رو به تان گفت
  

 _شما کي هستي?!
 

 تان_رئیس شرکتشون
 

 کیان رو به من گفت:
  

 _از فردا حق نداري بیاي شرکت 
 

 با تعجب گفتم 
 _چي گفتي ?!

 
 دور زد و نزدیكم شد و گفت  ماشینو

 _گفتم که..حق نداري بري شرکت
 

 با عصبانیت بهش توپیدم
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 _کیان بهتره حد خودتو بدوني..تو حق نداري به من بگي برمك...
 

به  با بغا و بهت  که تو دهنم خورد ، حرفم تو گلوم گیر کرد.. به اي  با ضككر
باره مثل قدیم اعتماد کرده بودمو به عن وان یه دوسكككت بهش کیاني که بهش دو

 تكیه کردم نگاه کردم..
 با صداي لرزون گفتم 

_کككك...کیان...خو..خودت اعتمادمو از بین بردي...دیگه..دیگه حتي به عنوان 
ست هم نمیتونم بهت اعتماد کنم،..برو...برگرد...به ...به بابامم بگو نیال  یه دو

 مرده...دیگه...دیگك...
 

میدیدم..اما اینكه تالشي براي عذرخواهي تو چشماش پشیموني و ناراحتي رو 
سمت مخال  کیان و تاني که  شدم...رومو برگردوندم و به  نكرد،بدتر ناراحت 

 تماشاگر بود دویدم...
 

 ) تان(
با تعجب به دعواشككون نگاه میكردم...چیزي از حرفاشككون نمیفهمیدم...دقیقا 

 رد ناخداگاهمیتونم بگم مثل خنگا نگاشككون میكردم...با سككیلي که نیال خو
 عصبي شدمو خواستم برم جلو ولي با حرف زدن نیال جلوي خودمو گرفتم...
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با بغا حرف میزد...بعد حرفش به سمت مخال  دوید ...اون پسره خشكش 
زده بود.سریع دنبال نیال دویدم،نزدیكش شدم و سرعت قدمامو کم کردم..اروم 

 كردود و گریه میپشت سرش قدم میزدم و اون دستشو جلوي صورتش گرفته ب
 _یككا)هي(

 برگشت و با صورت خیسش نگام کرد.
 _فك میكردم دخترا وقتي گریه میكنن خوشگلتر میشن،

 نچ نچي کردمو ادامه دادم: 
 _اما با دیدن تو نظرم به کل عوض شد.

 با حرص گفت: 
 _من حتي اگه گریه کنم هم خوشگلم.

 بلند زدم زیر خنده 
به  تت  خدا....تو و دوسكك یادي دارین !!بهتون _وااي  به نفس ز ماد  کل اعت

 حسودیم میشه 
 _اوه،باالخره جناب رئیس هم به دخترا حسودي کرد 

 ابرومو باال انداختم و سرمو به سمتش خم کردم
 _اره خب ،چون من مث دخترا حسودي نمیكنم...

 
 _یككككككككككا )هیییییي(

 
 خندیدمو گفتم 
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 _حقیقته،باید باور کني
 

 رد شدمو دستشو گرفتم،به سمت جلو میكشیدمش که گفت بعد از کنارش
  

 _ولم کن،دستمو شكوندي...ارومتر برو
 

 دید محلش نمیزارم با داد گفت
  

 _یككككككا )هییي( تو اصال گوش داري که بشنوي چي میگم 
 _نه 

 _چه خوب ،پس کري 
 _نه

 _چرا 
 _نه

 _چرا
 _نه 

 با داد گفت :
 _گفتم چرا
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ند زدم زیر  ندم،همونطور بل که امشكككب همش بخ کاري کرد  نده،این دختر  خ
شتم میخندیدم که دیدم داره مثل احمقا نگام میكنه . از دیدن قیافش خنده ام  دا

 شدیدتر شد....
 اروم زمزمه کرد:

 _نهههههه...واقعا دیوونه شده
 دستمو انداختم دور گردنش و به سمت جلو کشیدمش...

بابا ارومتر... شكككوندیش...چرا یهو صككمیمي _آي آي گردنمو ول کن...اه ... 
 میشي

 _نمیدونم،اخه تو یه جورایي برام صمیمي شدي!!
با تعجب نگام کرد،انگار از رك حرف زدنم تعجب کرد ولي حرفي نزد..خب 

 معلومه تعجب میكنه؛خودمم تعجب کردم چه برسه به اون..
 

 ) نیال(
 با تعجب نگاش میكردم...واقعا چه پرو بودا....

 ا داد گفتم :ب
 _میشه این گردن بي صاحابو ول کني?!

 خندید ولي تغییري تو موضعش نشون نداد...
 به فارسي گفتم

 _گوسفند دریایي خر چرا نمیفهمي گردنم ترکید?!
 

 سرشو برگردوند سمتم و با تعجب گفت
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 _حرف میزني حداقل درست بگو منم بفهمم

 _الزم نیس تو بدوني
 ،پس باید بگي چي گفتي _اما تو به من حرف زدي 

 _نمیگمممم 
 _باید بگي

 _نمیگمممم 
 _باشه،خودت خواستي.

 تا بفهمم چیشده منو تو هوا بلند کرد و انداخت رو کولش...
 با جیغ گفتم

 _ولم کن 
 _تا نگي نمیارمت پایین 

 حرصي گفتم 
 _نیار پایین ،اتفاقا به من خیلي خوش میگذره...

 
 صداي خندشو شنیدم 

لت بكشككي میگي خوش _تو...تو  جا كه خ جاي این یاده... عا روت ز واق
 میگذره?!واي خدا ....

 دوباره زد زیره خنده...با حرص و عصبانیت گفتم
 _خب وقتي زبون ادم سرت نمیشه و پایین نمیاریم ،کار دیگه اي ازم برنمیاد
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 _صد در صد همینطوره
 چراغاي المپ باال سرم روشن شد..لبخند شیطاني زدم...

 اي ناله مانندي گفتم :با صد
 _واییي...واییي...صب کن ... فك کنم دارم باال میارم ...اخخخخ 

 بعد دستمو جلوي دهنم گذاشتم و الكي عوق زدم 
 صداي داِد تان بلند شد..
 _واي گند زدي رو لباسم 

شت... زدم  شو دراورد و هي دنبال لكه کثیفي میگ شت زمین ..کت بعد منو گذا
 حالي که میدویدم گفتمزیره خنده و در 

 _خیلي خنگي تان 
 یهو دستمو جلوي دهنم گذاشتم و با چشاي گشاد شده به تان نگاه کردم.

 واییي خدا چه سوتي بدیي!!! 
 االنه که بگه اخراج !!! 

 _بك..ببك...ببخشید
با عصككبانیت جلو اومد و منم عقب عقب میرفتم که خوردم زمین ...روم خم 

 تم شد که از ترس چشامو بس
 _تو چي گفتي?! 

 _مك...من ...ببخشید
 _واس چي ببخشم ?! 

 _خك...خب 
 _خوب?!
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 _یك...یعني چك...چیز
 ابروشو باال انداخت و گفت 

 _چیز?! 
 با حرص گفتم 

 _ببخشد حواسم نبود اسمتونو گفتم 
 شونه اي باال انداخت و گفت 

 _خب بگو
 با تعجب نگاش کردم که سرشو اورد کنار گوشم و گفت 

 _این اجازه رو فقط به تو میدم که اسممو بگي!! 
 انگشتشو اورد جلوي صورتم 

 _البته منم میتونم اسمتو بگم !!!!!!! 
 با گیجي نگاش کردم که دستمو کشید و بلند کرد ...

 باهاش قدم زدم تا یهو برگشتم سمتش
 _کجا داري همینطوري میري?!

 _خونه 
 _اما...من میرم خونه خودم 

 _باش
 پس خدافظ_خب 

 _اخه مگه تو راهو بلدي?!
 _اوم خب ...خب مستقیم میرم بعد...
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 _حرف نزن ..بیا میرسونمت
 _خبك....

****** 
 

از تان تشكككر و خداحافظي کردم؛رفتارش کمي عجیب بود امشككب...میتونم 
بگم قشنگ هنگ کرده بودم.اولین بار بود اینطور صمیمي میدیدمش ..از وقتي 

یه مر با بي توجهیش دیدمش از نظرم  ما اون  مد،ا له..ازش خوشككم میو کام د 
باعث عصككبانیتم میشككد ...وارد خونه شككدم...کیان روي مبل دراز کشككیده بود 

 ،بیتوجه بهش خواستم برم تو اتاق ولي با صداش ،سرجام ایستادم.
 +نیال
 _بگو

 از جاش بلند شد و اومد روبروم ایستاد..
سفم....ولي..ولي ب اورکن نمیتونم تورو در کنار مرد دیگه _نیال..من...من...متا

 اي ببینم...من...من....
 دستمو باال اوردم و به معنیه سكوت جلوي صورتش گرفتم 

که بودیم،اذیتم  جا بودي و برعكس ایران  که این مدتي  یان.... این  _ببین ک
عا  ماد کنم...من...من نمیتونم یعني واق هت اعت عث شكككد ب با نكردي،و این 

شتیه،اما من نمیدونم،اما من  شوهر نمیبینم...میدونم رفتار ز شم یه  تورو به چ
 هیچوقت نمیتونم به تو به چشم یه همسر نگاه کنم.
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شماش دیدم قابل باور نبود...به هیچ وجه....با بهت بهش نگاه  چیزي که تو چ
 میكردم...اون....کیان...کیان چشاش اشكیه ؟!
 به چشماش نگاه کردم اصال نمیتونستم باور کنم...با صداي لرزونش ،

_نیال...شاید...شاید از نظرت مسخره باشه...اما...اما من دوست دارم..یعني 
داشككتم...اذیت هایي که میكردم فقط به خاطر این بود که نمیخواسككتم کسككي 
سرا  سواري میكردي و با خنده پ شه...هنوز..هنوز وقتي که دوچرخه  نزدیكت ب

یادت ن مه.تو منو  یاد ما...من از رو ضكككایع میكردي  یاد ا سكككالم بود  15م
سكككالگیم یه حس مالكیت بهت داشككتم...وقتي  20میشككناختمت...بعد از 

شه و میاد 18 شدي حس کردم قلبم داره از جا کنده می سالت بود و بورسیه کره 
اینجا...طاقت نیاوردم .. به پدرت پول دادم تا راضككي شككه من باهات ازدواج 

مدي ایران ،و که او به من  توجه نمیكني عصككبي کنم...اونموقع  یدیدم  قتي م
میشككدم؛طاقت نداشككتم با مردي حرف بزني،همین موضككوع باعث شككد بهت 
سیلي بزنم...و من در نظر تو یه ادم پست شدم...به خاطر اینكه توجه نمیكردي 
تا حسككودیت بشكككه و نزدیكم  قه ام طرف دختراي دیگ میرفتم  به من و عال

باه بوده..اما باور کن من با هیچ دختري بشككي...میدونم.،،میدونم روشككم اشككت
هام  با که  مام فكرم پیش تو بود...تو ،منو قبول میكني!!؟ قبول میكني  نبودم،ت

 باشي؟! باهام ازدواج کني?!
شده بود...انگار تمام حرف و کلماتي که  شاش نگاه میكردم...دهنم قفل  تو چ

.. از بغضككش...از بلد بودم همه رو از یاد بردم...متعجب بودم ...از حرفاش.
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ضي  سره مغرور و از خود را صداقت حرفاش...هیچ وقت فكر نمیكردم اون پ
 این احساسو بهم داشته باشه...

شتم فقط یه  سي که بهت دا شناختمت تنها ح _بكككك...ببین کیان ..من از وقتي 
ستي که رازامو بهش میگفتم...اما...اما از وقتي نامزد کردیم و  ست بوده..دو دو

به حر ف من توجه نشكككد ازت بدم اومد...حس میكردم تو باعث این اصككال 
اتفاقاتي....سككیلي هایي که بهم زدي و اجبارت براي رفتار و کارام ،همه و همه 
باره تورو  این اجازه رو بهم داد که ازت متنفر بشككم...اما وقتي اومدي کره ،دو

 .. مث یه دوست دیدم...من ... من متاسفم... تو براي من فقط یه دوستي
 سرشو به ارومي تكون داد و با لبخند بي حالي گفت 

 _میدونستم...میدونستم که قبولم نمیكني..منو ببخش که اینهمه اذیتت کردم.
 با شونه هاي افتاده به سمت اتاقش رفت و درو بست...

ناراحت بودم...به خاطر احساسي که داشتیم...حس تنفرم از بین رفته بود..من 
یه  مث  عا اونو  خت واق تاق شكككدمو خودمو روي ت یدیدم...وارد ا دوسكككت م

 انداختم.با ذهن درگیر از احساسم به کیان و تان خوابیدم.
******* 

 
 )تان(

 کسل خودمو روي تخت انداختم...
شتمو پتورو از روي خودم پرت کردم زمین..اه..تبم  شونیم گذا ستمو روي پی د

شیمو از کنار  شرکت نمیتونم برم؛گو شتمو به منباال بود.پس  شت بردا شي بال
زنگ زدم...یه بوق...دو بوق...سككه بوق...پوف چرا برنمیداره ...مواسككتم قطع 
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گه دام نمیخواسكككت قطع  که صكككدایي از پشكككت تلفن جواب داد..دی کنم 
صدا گوش کنم...با الو گفتن  شینم و به این  شتم تمام لحظاتو ب ست دا کنم.دو

 دوبارش ،صدام باز شد و جواب دادم 
 سیوو )سالم(_یوبه 

 +سالم.خوبید!!چرا صداتون گرفته?!
 _چیزي نیس ..کمي سرما خوردم...

 صداي نگرانش به گوشم رسید و باعث شد کمي لبخند بزنم 
 _بوراگو)چي گفتي؟!(...اپایكككو)مریا شدي( ?!!!! 

 _گفتم که چیزي نیس.نگران نباش...فقط به منشي بگو امروز نمیتونم بیام.
 با عجله گفت 

 ه...بهشون میگم...انیو)خدافظ(_باش
 

 بوق...بوق....با تعجب به گوشي نگاه کردم!!!نیال تلفنو روم قطع کرد !!!
گوشیو پرت کردم رو تخت...با بیحالي و تني داگ و کرخت به سمت اشپزخونه 

شیدم...حدود  صداي زنگو  30رفتمو قرص خوردم...روي مبل دراز ک مین بعد 
حوصككله هیشكككیو ندارم...با اجبار درو باز کردم،با شككنیدم...اهههه...اال واقعا 

 دیدن شخص روبروم تو دلم گفتم : واقعا حوصله هیشكیو ندارم ?!
 

 با تعجب از جلوي در کنار رفتم تا وارد بشه...اون ادرس منو از کجا داشت?!
 _سالم 
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 _سالم...خوبي?!تو ادرس اینجا رو از کجا اوردي?! 
 لبخند دندون نمایي زد و گفت 

 _از منشي
 یهو قیافش نگران شد و گفت 

 _راستي االن بهتري?!تب داري?! 
صورتم ،دماي بدنم  ستش به  شونیم...با تماس د شت رو پی شو گذا ست بي هوا د

 از ایني که هست باالتر رفت ...
 سرفه اي کردم و درحالي که چشامو تو هوا تاب میدادم گفتم 

 _اومم...خب...میدوني
 ا نشون دادم و با لحن خسته اي گفتمقیافه امو خسته و مری

صال خوب نیس...تبم باالس...قرص خوردما ولي فایده اي  _میدوني...حالم ا
 نداره....بدنم داره تو تب میسكك...

 _وااااي ...برو برو  بخواب تا من برات یه سوپي چیزي درست کنم ..
 سري تكون دادمو از پله هاي شیشه اي 

نشونه ذوق مرگیم بود.دست راستمو مشت کردم و به  باال رفتم ...لبخند رو لبم
ستگي و تب  شونه موفقیت پایین اوردم .روي تخت خوابیدم...ناخداگاه از خ ن

 خوابم برد....
*********** 

شامو باز کردم...متعجب به  شد چ شته می شونیم گذا با حس حوله اي که رو پی
 .نیالیي نگاه کردم که حوله ي خیسو رو پیشونیم میذاشت..

 با صداي گرفته اي گفتم 
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 _ساعت چنده?!
 _هفت شب 

 با تعجب گفتم 
 _پس تو چرا نرفتي ?!

 نگام کرد و گفت 
 _هنوز سوپ نخوردي 

 _ناهار خوردي?!
 _اره...

 از جاش بلند شد
 _کجا میري?! 

 _االن میام 
مین،با یه سككیني برگشككت که توش کاسككه سككوپ بود  5از اتاق خارج شككد بعد 

 نشست و کاسه رو جلوم گذاشت ..کنارم رو تخت 
 _خب بخور

شق رو  ستم توان بلند کردن قا ضع  داره،د ضم ...بدنم  _چجوري?!من مری
 ندارهك.....

 با حرص گفت 
 _باشه...خودم بهت میدم....

قاشككق سككوپي رو نزدیك دهنم  نداختم ... باال ا نه اي ابرومو  با لبخند زیرکا
نیال رو مخم بود...چرا نمیفهمید قاشكق خوردم...نگاه کردناي  10کرد...تقریبا 
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بهش عالقه پیدا کردم?!قاشككق سككوپو نزدیك دهنم کرد ،که قاشككق و کاسككه رو 
 ازش گرفتم و روي میز گذاشتم...بهش زل زدم که با تعجب نگام کرد ...

 
 نیال_ چرا اینجوري نگام میكنك....
 یدم...تكون نمیخورد...ازش ب*و*سبا لبم صداشو خفه کردمو ،لباشو 

 شدم،قیافش شوك زده بود،دستمو روي گونش گذاشتمو زمزه کردم  جدا
 _دوست دارم

 
************ 

 
 )هیون وو(

 
اه...چرا ماشین نیست...خیِس خیس شدم...عطسه اي کردم ...بارون یهو قطع 

 شد...پس چرا اطرافم بارون میاد?!!!!واي خدا دیوونه شدم .
 بود...چتري که به عشقم دادهك....سرمو باال گرفتم...یه چتر باالي سرم 

 
 چككككككككككككي!!!!!!!??????

 این....این چقد شبیه  همون چتره سفیدیه که به تمنا دادم...
 با بهت و چشاي اشكي به سمت کسي که چترو گرفته بود چرخیدم...

 باورش برام سخت بود..
 تو بهت بود ...اینكه...اینكه تو اوج نا امیدي ، تمنا رو ببینم...اونم مث من 
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 شاید...شاید یه رویا باشه...رویایي که به واقعیت نزدیك بود..
 دستمو از پالتوم جدا کردمو اروم باال اوردم..میخواستم باور کنم....

 باور کنم کسي که روبرومه تمناي منه...عشقمه...
پایین  بازم از چشكككام  به گونش خورد،قطره اشكككك لج تام  وقتي نوك انگشكك

 چشماش بودم...چشمایي که االن بارونیه... ریخت....عاشق
 دهنم ،ذهنم ،به کل قفل شده بود..

 با دستام صورتشو قاب گرفتم..باورش هنوز برام سخت بود...
 صداي بغا دارشو شنیدم

 _هیون وو
 قفل دهنم باز شد...انگار کلیدشو پیدا کرده بود...و اون صداي تمنا بود.

 د گفتم با صدایي که به خاطر بغا گرفته بو
 _جونه هیون وو 
 بینیشو باال کشید

 _دلم...دلم برات تنگ شده 
 با این حرفش قطره اشكم دوباره ریخت...

محكم بغلش کرم و به خودم فشار میدادم...تو عشق ،غرور فقط باعث جدایي 
 میشه...نمیخوام غرورم باعث بشه که تمنا ازم خسته بشه...

 
 بود..میشه..میشه دیگه بیخیر جایي نري?!_منم...منم دلم برات تنگ شده 

 از خودم جداش کردم و با دستام شونشو گرفتم..منتظر بهش خیره شدم ،
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 سرشو اروم تكون داد و با همون بغا خندید و گفت 
 _نمیرم...میمونم

 خندیدمو با دستم اشكاشو باك کردم.
 یكردمم با صداي جیغي برگشتیم و من متعجب به دختري که جیغ زده بود نگاه

كا میكشمتتتت!!! نشستي با یه خارجكي خوش و بش  ك ك ك ك دختر جیغي_تمن
 میكني?!!!!! این کیههههه زود بگو تا جنازتو ننداختم تو جوب 

 
مه از حرفاشككو فقط تونسككتم  ندکل گه این چي گفت...معني چ به من ب یكي 

 بفهمم...به فارسي گفتم
 _تمنا..این دختر چي گفت 

 و گفت تمنا با بهت نگام کرد 
 _تو...تو...فارسي بلدي?!!!!

 ابرومو باال انداختم و با خنده و فروتني گفتم 
 _تو هنوز خیلي چیزارو نمیدوني

 _اوه البته...پس باید همشو بهم بگي
 _حتماااااا

دختر جیغي_هي شككما دوتا چي به هم میگین؟! تمناااا زود بیا اینجا ببینم..من 
 ?!خیِس بارون شدم تو وایسادي میخندي

 تمنا دستمو گرفت و با هم به سمت اون دختر رفتیم .تمنا به دختره گفت 
 _هیون وو،، هموني که دربارش بهت گفتم و تو کره باهاش اشنا شدم...
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 بعد رو به من گفت 
 _نسیم.دختر خالم

 
سككرمو اروم تكون دادمو اظهار خوشككبختي کردم...تمنا خندید و اون دختر که 

 غره رفت. اسمش نسیم بود بهش چشم
 نسیم_یه فكري به حال من بكنین...خیسه خیس شدم..تمنا خندید و گفت 

 _بریم ماشینتو بیاریم .
 

******* 
 

 )تمنا(
باور نمیكردم...تصككویر صككورتش جلوي دیدم بود اما باور نمیكردم ..پلكام 
ستم  شایدم یه خواب...اما..اما اگه خواب بود نمیخوا لرزید...این یه رویا بود..

 هیچوقت بیدار شم..
شونو پیدا کردنو  شكام راه خود صورتمو لمس کرد،از الي پلكم ا ستش  وقتي د

 مثل بارون ریختن...
 پس...پس وجودش حقیقت بود...

اینكه هیون ووي من ،جلوم ایستاده بود...موهاي خیسش روي صورتش ریخته 
 بود و اونو جذاب تر میكرد...
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به ارزوم از سككعدي ممنون بودم...از حوض آرزو  ها ممنون بودم...اینكه منو 
حال  که هیچ چیز م یدم  ما فهم له..ا حا که فكر میكردم م رسككوندن..آرزویي 

 نیست...
شو جمع کرده  سرما خود سته بود و از  ش نگاهي به هیون وو انداختم..عقب ن

 بود...درجه بخاري رو بیشتر کردمو سرمو به صندلي تكیه دادم.
 

****** 
باره متوجه هیچ چیز نبودم. ..تو فكر بودم...اینكه اگه هیون وو رو هیچ وقت دو

 نمیدیدم چي میشد?!
 اینكه بهش وابسته شدم...میترسم ... یه تیكه از اهنگ پرهام تو ذهنم اومد:

 
 >>وابستگي بده....اگه وابسته شي ... المصبي غمه همش<<

 
 میترسم که از دستش بدم...

عته بدون حرف به صككورت هیون وو انقد تو فكر بودم که متوجه نبودم،یك سككا
 زل زدم.!

_هي...خودم میدونم جذابم...یك سككاعته زل زدي به من ... خب اگه انقد از 
قیافم خوشكككت میاد ، بزارم تو ویترون و سكككاعت ها منو تماشكككا کن...البته ، 

 خودمم میدونم که چهره جذابي دارم.
 ابروشو باال انداخت و قیافه فروتني به خودش گرفت.

 زیره خنده .. درحالي که میخندیدم گفتم  زدم
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_با این حرفت نشككون دادي که همون،هیون ووي شكككموعه بیریخت زشككِت 
 خودشیفته اي 

 با صداي بلندي گفت 
که  مل نمیگي?! شكككمو  کا هاي منو  فت  چدا صكك +اي گوووو)وااي( تو 
شیفته هم که  تویي..بیریخت که تانه...زشت هم اون جه کیونگه ِمیمونه...خود

 مون دخترخالته...ه
 بعد انگشتاشو باال اورد تا صفتاشو بشماره و با لبخنِد خنده دار و ذوقي 

 گفت
سراي معروف کره  شتیپم،جزد پ شگلم،پولدارم، خو _من مهربونم،جذابم،خو
ست که بعدا بهت میگم.فعال همینارو  ام...اوممم دیگه...اها یه چیز دیگه ام ه

 تو ذهنت داشته باش.
باز از  قد با دهن  خدا !!! این پسككرچ گاش کردم!!! واي  مه پروییش ن این ه

 خودشیفته اس..
 اینبار با صداي بلندتري زدم زیره خنده که هیون وو خودشم خندش گرفت.

**** 
جا  حال بخواب.برات  تاق خودم میخوابم،توام تو  _ببین هیون ..من تو ا

 انداختم.
 سرشو خاروند و گفت

 درد میگیره_من رو زمین بخوابم ?! اخه کمرم 
 در حالي که به سمت اتاقم میرفتم گفتم
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 _به من ربطي نداره...اگه دوس داري میتوني بري هتلت..
 سریع گفت

 _نهه..نههههه اینجا خیلي هم خوبه..پتو چقد نرمه..
 اروم خندیدمو بعد شب بخیري به سمت اتاق رفتمو خوابیدم.

****** 
 

شدم..اه کدوم خر صداي تق و توق بیدار  صدا صب با سرو صب  ي اینموقع 
 میكنه!?

صدا رفتم و  سمت منبع  سته بود به  شام ب صبانیت درحالي که چ با حرص و ع
 خونه رو روسرم خراب کردم

من  بن... خوا مردم  با  با ني... ك ی م قد سكككروصكككدا  چ تت... ت _سكككرم رف
ماده  هاشككو ا نگ و داره سككالي  مده ج گار او هه...لعنتي...ان خوابم...اهه

 ككم میادمیكنه...بابا من خوابكككك
یاااااد...بزارین بخوابم  یاااا من خوابم م مه؟!! لعنت ...چرا کسككي درد منو نمیفه

 بعد بیدارشم تا حال داشته باشم به آرزوهام برسم...
 

 اه...
سككروصككدا قطع شككد...لبخندي از روي پیروزي زدمو با دسككتم کمي چشككامو 
مالیدم...اخیشككشككش صككدا قطع شككد...با خسككتگي و خوابالود چشككم سكمت 
راسككتمو باز کردم تا خوابم نپره،با دیدن هیون وو و اون پیشككبند و ضككرف تخم 

 مرغش،دوتا چشام باز شد و از کاسه زد بیرون!!!
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 چي میبینم.؟؟؟؟!!
 هیون وو !!!!!!! 
 اشپزي?!!!!!?

 نهههههه دروغهههه!!! 
 با تعجب داشت نگام میكرد که گفتم

 _چیه چي میخواي?!
 میگفتي?!_تو،تو چي داشتي یك ساعته 

 _ها?!چي?! هیچي!!!...داشتم داشتم...اها داشتم ورزِش صدا میكردم...
 با گیجي گفت:
 _ورزِش صدا?!
 اهم اهمي کردم

_خب خب میدوني ،این ورزش نوع خاصككي از ورزشككه...یعني...یعني ..اها 
صدا یعني  شه،ورزش  صدات باز ب شي،براي اینكه  صب پا می ببین...باید وقتي 

 یعني با داد زدن تار هاي صوتیتو باز کني ...یعنككك...صداتو نرم کني 
 

 هیون وو با صداي بلند زد زیره خنده و گفت
_باشه...باشه...فهمیدم خواب بودي...واااي دختر ... خودتم نفهمیدي که چه 

 چرت و پرتایي گفتي...اخه ورزش صدا دیگه چه مدلشه..
 با دستاش منو هول داد به سمت دسشویي و گفت

 ...برو صورتتو بشور شاید سرحال شدي_برو
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ستم و با دیدن خودم تو اینه زدم زیره خنده...خدایي ورزش  شویي رو ب س در د
 صدا دیگه چه کوفتي بود؟؟!

 
********* 

 
**** 

 حوصله ام سررفته بود..یهو فكري به ذهنم اومد و گفتمش
 _هیون وو ، بستي دوست داري?!

 
 که نگام میكرد لبخند زد و گفت سرشو به ارومي تكون داد و در حالي

_یادته یه بار برات بستي خریدم?!چنان با ذوق میخوردي که من اصال حواسم 
 به بستنیه آب شده تو دستم ،نبود...

 
 خندیدمو گفتم

 
 _وااي یادته وقتي بستني ریخت رو شلوارت یه دختر پرید تا برات پاکش کنه?!

خانم خودم تمیزش می نه خودم ریختم _نگووو...برگشككتم میگم  گه  كنم،می
باید تمیزش کنم!! وایییي قیافه تو خنده دار بود..صككورتتو کج و کوله  خودمم 

 کرده بودي و نگاه دختره میكردي.
 

 بالشتو براش پرت کردمو گفتم
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_ااااا هیون وو ... خب دختره خیلي ادا در میاورد..حاال بیخیال این حرفا..پایه 
زه له اش از شیراز زیاده ولي خیلییییي خوشماي بریم بستني بخوریم?!یكم فاص

 اس..
 صاف نشست ...

 _خب بریم،منم یكم به بستني خوردنت نگاه کنم بخندم...ولي ماشین نداریم.
 

 شونه اي باال انداختم...
 _کاري نداره...ماشینه نسیمو میبرم.

 
******* 

 از ماشین پیاده شدم و سرمو از تو شیشه دخل اوردم...
 وو...شكالتي?! یا زعفروني ؟! یا وانیلي?!_خب هیون 

 _اوم،زعفروني
 _منم شكالتي

 _بیا بشین خودم میرم میخرم.
_تعارف نكن...تو فارسككي رو کامل بلد نیسككتي حاال میخواي بري بسككتي 

 بخري?!اینو بزار جاي اون شكالتي که برام خریدي..
 _با اینكه جبران میكنم ولي قبوله..

س سط سرمو تكون دادمو رفتم  شیه بزرگي که یه حوض اب و ستني فرو مت ب
 ورودیشه و تازه سنگ نماش کردن...
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ست من بود  سیم که االن د شینه ن سمت ما ستني قیفي به  بعد از خریدن دوتا ب
 رفتم..

 شیشه پایین بود..بستنیا رو به هیون وو دادم..
 

 _اینا رو بگیر من برم دسشویي االن میام.
 _باشه.زود بیا...

****** 
ستنیش بودم...انقد سوا شق ب ستنیمو از هیون وو گرفتم ... عا شدمو ب شین  ر ما

ستنیمو گاز میزدم  سفت بود که باید گازش میزدي و بجوییش...همونطور که ب
 نگام به هیون وو افتاد...

 با لبخند داشت نگام میكرد...
سفت تو گلوم ستني زدم..اوههه اوههههه ... یه چیز   از هول ،یه گاز محكم به ب
سرفه میكردم و هیون وو میزد تو  سرفه ام بگیره...تند تند  شد  گیر کرد که باعث 
ضربه محكمي که  صورتم رو به قرمزي میزد...با  شه... سرفه ام قطع  کمرم تا 
هیون وو به کمرم وارد کرد،اون چیزي که تو گلوم بود ، پرید رو زبونم؛با تعجب 

ردم...بهت زده  به وسككیله تو دسككت کردم تو دهنم و اون عامِل خفه شككدنو دراو
دسككتم نگاه کردم...حلقه تك نگین خیلي خوشككگلي بود...چشككامو برگردوندم 
سر هیچیش به آدم  شو باال گرفت و لبخندي زد..این پ سر سمت هیون وو ،که 

 نرفته...
 با دهن باز گفتم

 _هیون وو !!!!
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 سرشو برگردوند سمتم و گفت
 _میشه نگام نكني?!

نمیشككد...وقتي دید عكس العملي نشككون نمیدم خودش  چشككام از این گرد تر
 خم شد سمتم و شالمو روي صورتم انداخت....

 تصویر تاري ازش رو میدیدم،که لبخندي زد و گفت
_تمنا...وقتي تو چشككمات نگاه میكنم،کل حرفایي که حفظ کرده بودمو یادم 

ه پیشروي میره...من...تمنا...احساسم از اول یه دوست بود...یعني خودم اجاز
رو بهش نمیدادم..مغرور بودمو عشق رو قبول نداشتم...اما..اما نتونستم جلوي 
احسككاسككي رو که بهت داشككتمو بگیرم...وقتي بیخبر رفتي،میتونم بگم دیوونه 
شككدم...همه جا رو دنبالت گشككتم..تنها کسككي که میتونسككتم ازش اطالعات 

...اما شككماره اي ازت بگیرم،دوسككتت بود...نیال...ادرس خونه و شككهرتونو داد
ید الكي  یه ام ما فقط  یدات کردم،ا باالخره پ که  حال بودم  نداشكككت...خوشكك
بود..اومدم خونتون که گفتن اسباب کشي کردي...کل شیرازو گشتم....از اون 
حوض آرزو ممنونم که دوباره تورو به من رسوند...تمنا...حاال که ارزوم براورده 

ب که دو هت میگم...ارزو کردم  قد دوسكككت شكككده ب که چ مت  و بگم  اره ببین
دارم...بگم که چقد عاشقتم...تمنا...احساسا همیشه ثابت نمیمونه...احساس 
من  از یه دوسككتي تبدیل به عشككق  و انقدر به این عشككق پایبندم که حاضككرم 
هرکاري براي رسیدن بهت بكنم...تمنا...?! تمناي من میشي?!براي همیشه...با 

 ... با من ازدواج 
 میكني?!
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شنیده بودم که ارزوم بود....اینكه هیون  شماش...حرفایي رو  زل زده بودم به چ

 وو احساسش به من فقط یه دوستي نباشه....اینكه عشقم یه طرفه نباشه...
سم اگه نگم هیون وو بره...من  شه...میتر سم دیر ب منم ....منم باید بگم....میتر

ن میدونم که اون بهترین مرد براي میتونسككتم اونو براي همیشكككه قبول کنم...م
 منع...عشقي که دارمو به هیون وو مدیونم....

 با صداي ارومي گفتم
 _هیون وو...من .... من باهات میك...

 
 با صداي زنگ گوشیم حرفمو قطع کردم..نیال بود

 _جونم نیال
 _واااي تمنا خدا خفت کنه...الهي زیر تریلي له بشي....گوسفند

 با خنده گفتم: 
 

 _چیشده انقد عصبي هستي?!
 با حرص گفت

 _تمنا میشه بگي نقاشیه تان رو کي کشیدي?!
  

 _اومممم...اونو میگي که اخماش تو هم بود و زبونشو دراورده بود?!
 

 با حرص داد زد
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 _پس میدوني! تان اومد اینجا،نقاشیتو دید...آبروم رفت
 

 با خنده و لحن مشكوکي گفتم:
 

 ده خونت?!اصال واس چي داره تو خونت میچرخه ?!_تان?!تان براي چي اوم
 

 صداي هول شدن و سرفه اش رو  شنیدم:
 

نیال_چیزه...چیز....تمنا...راستش من باید برم...اممم....خب بعدا بهت زنگ 
 خذافظمیزنم ...

 
با خنده گوشككیو قطع کردم...نگام به نگاه خیره ي هیون وو برخورد کرد!!! امم 

 قضیه یكم جدا شیم?! اغا من خجالت میكشم..خب نمیشه از این 
 ساکت بهش خیره شدم ...

به  باي گرمش  با برخورد ل گاه چشكككامو بسككتم... خدا نا سككرشككو جلو اورد؛
 گونم،چشامو باز کردم...اروم بغلم کرد و گفت

 _نمیخواي به من بگي تصمیمت چیه?!چرا دوس داري منو تو خماري بزاري?!
 

و به ل*ب*ا*مسككرمو رو شككونش گذاشككتم...دسككتامو دور کمرش حلقه کردمو 
 گوشش نزیك کردمو گفتم:
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 _هیون وو، دوست دارم، براي همیشه... تا آخر عمر....
 _تو تمناي مني...

****** 
سر طري ها بودند...تان از حرص  شغول کل کل  از طرف دیگر ....نیال و تان م

یال در خوردن نیال ،ذوق میكرد...اذیتش میكرد و به روش هاي خودش از دل ن
صادف کرد و  شان ،نفس ت سی سینا... یك روز بعد از عرو میاورد...  اما نفس و 

 به کما رفت...پدر تمنا با کمك برادرش شرکت کوچكي زد...
کیان به ایران برگشكت و بعد از جمع کردن وسكایالش براي همیشكه به انگلیس 

 مسافرت کرد...
******* 

 
 ادامه دارد...

 
 

*****  ********  ******  ***** 
 نگذار؛“
 

 نه سیاهی..نه سكوت ..نه دیوار و نه سیم خاردار ..
 

 و نه حّتی من ..لبخندت را از من بگیرد ..
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 بگذارشیرینی لبخندت تلخی گذشته را بیرنگ کند..
 

 هر جا که هستی باش ؛
 

 !”فقط باش …. فقط خوشبخت و خوشحال باش
 
 

 پكككككككایككككككان
 

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز nacm.kyبا تشکر از  


