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""بسمه تعالي
آقا اينجا سه تا دختر داريم
سه تام پسر داريم
متاسفانه ازشون رو نمايي نميشه
اينا درسته ظاهري شبيه به انسان دارن..ولي سه نمونه موجوده ما قبله تاريخن که با يه سري
آزمايشاته دروني و بيروني اين شکلي شدن
خب..اينا طي اتفاقاتي تو دانشگاهشون با هم به جنگ برميخيزندو معلوم نيس کي اين جنگ و
جدال تموم ميشه و بايد بگم که تمام اتفاقات مخلوط شده با طنزه که مطمعنم خنده رو لباتون مياره و
.البته خوندنش خالي از لطف نيست
ژانر:عاشقانه_اجتماعي_طنز
 :پامو با اخرين توان رو پدال فشار دادم که فک کنم قطعه نخاع شد تو همون حالتم غر ميزدم
اي مرده شور جفتتونو بشوره...عينه بز ميلنبونين..هر چي ميگم دير شد انگار دارم با ديوار -
ميحرفم ...دير برسيم جفتتونو از سقف اويزون ميکنم
ديدم هر چي ميگم کسي هيچي نميگه...برگشتم که ديدم پگاه سرشو تکيه داده به پشتيه صندلي
چشاشم بسته هندزفريم تو گوشش ..هر از گاهيم يه تکوني به نشيمن گاهه مبارک ميده ..اين که اصن
تو اين دنيا نيس...از آينه به عقب نگاه کردم اون يکيم تو همون حالت البته يکم موقر تر مثال يهو تو
جاش قر نمياومد..با حرص دوباره بهشون نگاه کردم ...تا االن من داشتم واسه عمم جزوه
!!.ميدادم؟؟
يهو يه فکره شيطاني اومد تو ذهنم ..دستمو کردم تو جيبمو مثه هميشه يه سيخ کبريت توش پيدا
...ميشد
تو يک حرکته ناگهاني سيخو تا دسته کردم تو سوراخه دماغش که يه جيغفرا بنفش زد..کيميا
بدبختم ک تو حالو هوايه خودش بود با جيغه اين ميمون دو متر پريد سرش خورد ب سقف ...ريلکس
چوب کبريت و ماليدم ب مانتوعه زرد رنگه پگاه و دقيق نگاش کردم ک يه موقع چيز ميزي روش
:نمونده باشع...بعدم گذاشتمش تو جيبم..با صدايه خروسيش شروع کرد قد قد کردن
کثافت..زهرم ترکيد نميگي سکته کنم بميرم..بعد پوله ديه منو ميخواي از کدوم قبرستوني جور -
کني
:ريلکس با يه لبخنده مکُشمرگما گفتم
تو فقط شرتو از سره من کم کن پوله ديت و جور ميکنم-
..با اون دستايه گرز مانندش چنان کوبوند تو کلم که با دماغه مبارک رفتم تو فرمون
:در حالي که بينيمو با يه دست ميمالوندم و با دسته ديگم فرمونو گرفته بودم گفتم
عي الهي ايشاهلل بميري راحت شم..بترشي کسي نياد بگيرتد..عي ايشاهلل کهير بزني قده اون -
قابلمه مسيه کوکب خانوم خدابيامورز..ايشاهلل جلو ملت ب.گو.زي آبروت بره.نفسم گرف ديگه ادامه
...ندادم..ديدم صدا از کسي در نمياد با احتياط رومو برگردوندم
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:پگــــــاه
:داشتم با چشايي ک کم مونده بود از جاش درآد نيگاش ميکردم..برگشت نگام کرد
|:هستي  -هن؟؟؟
:تو همون حالت گفتم
تو تمامه اينارو از کجات دراوردي؟؟ -
:لبخند زد
از تو مغزم-
:منم يه لبخند زدم
مگه داري؟؟-
:با حرص گفت
نه پس فک کردي همه مثه خودت بي مغزن؟؟-
:يهو کيمي از بين صندليا سرشو عينه بز اورد جلو
!!!هستي-الـَـــه الَــه اروم باش خواهرم
:کيميام کم نياورد يکي زد پسه کلش
خفه بمير حواست ب جلوت باشه تا هممونو ب کشتن ندادي عنتر-
:هستي رو ب من در حالي ک سرشو ميماليد گفت
باز يادت رفت ب اين قرصاشو بدي؟؟-
:در حالي ک سعي ميکردم خندمو نگه دارم گفتم
ن ديگه دانشگاه دير شده بود يادم رفت-
..ايندفه کله منه بدبخت بود که توسطه کيميا نشونه رفت
***
:هســـتي
بالخره بعد از پشته سر گذاشتنه فرازو نشيبه طاقت فرسايه راه(جمله سنگين بود دو ثانيه تنفس
..اهسته)رسيديم به دانشگاهه درپيتمون..البته همچينم درپيت نبودااا
جلو پارکينگ واسه عمو رمضون دو تا بوق زدم ک محله سگم نداد ..ايــــش...ماشينو بردم
:خر با بارش گم ميشهIK..داخل..او له ل
بيا من اين عبوتياره رو کجا بکنم؟ -
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فک کنم امروز بايد از خيره ساعته اول بگذريم..بالخره يه جايه خالي پيدا کرديم..عينه اين ..
...خرايي ک بهشون تيتاب تعارف کردن گاز دادم سمتش ک يهو
.....
گاز دادم سمتش که يهو يه بوگاتيه مشکي پيچيد و راست رف توش..سريع زدم رو ترمز ک
..ماشين با صدايه بدي تو دو سانتيه بوگاتيه واستاد
هممون عينه گجه پخش شد يم رو شيشه ..تا دو ديقه تو شک بودم ..ب زور خودمو از شيشه
جدا کردم و ب رو ب روم نگاه کردم..تازه فهميدم چي شـــده و چه حقي از من پايمال گرديده../:عينه
پوزپلنگه گرسنه از ماشين اومدم بيرون دره بدبختو چنان زدم به هم که فک کنم خرج رو دستم
 :بزاره ..تو لحظه آخري ک داشتم درو ميبستم صدايه کيميا رو شنيدم
اوه اوه باز اين رم کرد-
..عمت رم ميکنه..فعال فش دادنه ب کيميا رو موکول کردم ب يه وقته ديگه
بقيه ام پياده شدن بي توجه بهشون پامو تا جايي ک جا داشت بردم باالو کوبودم ب سپر ماشين
ک پام سقت شد...به زور جيغه بنفشمو تو گلو خفه کردمو صاف واستادم..تو همون حالت بودم ک
..دره سمته راننده باز شد و اول يه پا اومد بيرون..ماشاهلل...فک کنم کل کالرياش جمع شد تو پاهاش
!!بعد يهو کله هيکلش اومد بيرون ک رسما خودمو خيس کردم..اين آدمه يا قووووول؟؟؟؟
اومد دقيقا تو حلقم واستاد ..البته قدش خيلي بلند تر بودااا واسه همين کلشو خم کرد روم.آب
...دهنمو با صدا قورت دادمو با چشمايه گشاد شده زل زدم ب چشماش..البته چشاش ک نه عينکش
خودمو ب زور يه ذره کشيدم عقب ..بچه هام از ماشين پياده شده بودن..با اخم بش نگاه
..:کردم
!!!چته تو حلقه من واستادي؟-
حاال عينه س گم ميترسيدما..ولي خب ب کله خر بودن تو خانواده و محل معروف
..بودم...عينکشو از رو چشمش برداشت ک يه لحظه کپيدم
چشماش مشکيه مشکي بود ..با اون مژه هايه بلندو حالت دارش و ابروهايه پرپشت و کشيده
..هر ادميو محوه خودش ميکرد..بينيه قلميو لبايه قلوه اي ميخورد  ?-?2سالش باشه و پوسته
:برنزه...موهايه مشکي که فشن ولي مردونه درست شد بود
اگه ديد زدنت تموم شده جواب منو بده-
..با صداش ب خودم اومدم
يني خاک تو سره پسر نديدت کنن هستي..خوده واموندمو جمو جور کردم ..حاال سوالش چي
 :بود؟../:با گيجي بهش نگاه کردم ک پوزخند زدو ب سپره ماشينش اشاره کرد..بي خيال گفتم
|:خب؟؟-
داري خسارتشو پرداخت کني؟؟-
:دهنمو کج کردم
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.....حاال انگار چي شدهـ-
!!!!!چشمم افتاد ب سپره ماشينش حرف تو دهنم ماسيد ..اينو من اينجوري کردمممم؟؟؟؟
نه بابا..منم شيريني نخورم يه ترشيي ميشما..سپرش قشنگ قُر شده بود..عينه خر ذوق کردم
..داشتم با نيشي که شيش متر باز بود ب اثره هنريم مينگريدم که تازه فهميدم چه عني صرف
..فرمودممم
نيشم به عرضه دو ثانيه کال بسته شد..اي اگه بابا بفهمه دوباره قلدر بازي دراوردم دهنمو
سرويس ميکنه..با قيافه سکته اي برگشتم سمته اون مرده..تازه متوجه دو تا جيگر شدم که از
ماشينش پياده شده بودن البته اينقد وضعيتم وخيم بود وقت نکردم اونارم ديد بزنم..ديدم داره با همون
 :پوزخنده حرص درارش نگام ميکنه ..اب دهنمو با صدا قورت دادم و
!!خوب هستين؟-
قشنگ معلوم بود خندش گرفته چون ل ب و جم کرد..خاک تو گورت هستي االن وقته حالو
!!احوال پرسيه بوزينه؟؟
خودشو کنترل کرد و دوباره پوزخند زد..خب بنال ديه بوزينه..حاال من چه غلطي تو سرم
.:بريزم..با حرص گفتم
به من چه اونجا جا پارکه من بود اومدي تصاحبش کردي-
:يه تايه ابروشو انداخت باال
کدوم ماشين دقيقا؟؟-
:ب پرايده عزيز تر از جانم اشاره کردم
!!!اِنا-
:پوزخنده صدا داري زدو گفت
تو ب اين لگن ميگي ماشين؟؟هه-
مرتيکه قزميت ب پرايده من توهين ميکنــي..حاال درسته شونصد ساله داره کار ميکنه ولي
:بالخره اينم برا خودش شخصيتي داره..بعله بعله..صدا نکرمو بردم باال
لگن اون چيزيه ک تو تپش ب دنيا اومدي نه ماشينه من-
..:سرشو دوباره خم کرد سمتم ..اين چه عالقه اي داره تو حلقه مردم واسته
ببين کوچولو ديگه داري گنده تر از دهنت زر ميزني-
:دهنمو کج کردم
دهنه من واسه جوابايه بزرگ دادن ب عنترايي مثه تووو..با دستم سر تا پاشو نشون دادم و -
ادامه دادم:..کِش مياد
..:سرشو ب يشتر خم کرد ..چه چشمايي داره عنتره بوزينه ..ادم حرف تو دهنش ميماسه
مراقب باش اين کششه زياد از حدش کار دستت نده بچه-
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..:اومدم يه جواب بدم تا اونجاش بسوزه که صدايه کيميا مانع شد
اااه بس کنين ديگه-
با جيغش پگاه که کنارش واستاده بودو ريلکس مشغوله گوشيش بود از جاش پريد کوبوند تو
:کلش
پگي-چته يهو سگ ميگيرت نعره ميزني؟؟
مام که حاال صاف واستاده بوديم برگشتيم سمتشون..کيميام در حالي که سرشو ميمالوند تحديد
:اميز گفت
عنتره شيش منظوره حواست ب اون دسته بيله وا موندت باشه زيادي هرز ميره..در ظمن تا -
تو هستي سگا با من کاري ندارن
باز اين دو تا پريدن به هم..با صدا خنده برگشتم سمته پسره ..صدا ازين نيس که..البته لينم
معلومه خن دش گرفته ولي داره زور ميزنه نپوکه ..به اون پسرا نگاه کردم ديدم بعله دو تا شون پخش
 :شدن دارن زمينو گاز ميزنن ..يکيشون اومد دسشو گذاش رو شونه قزمينه و با خنده گفت
.بيا بريم داداش اينا معلومه با خودشونم درگيرن-
بيا ..فقط مونده بود اين قزميتا ب خود درگير بودنه ما پي ببرن...اون پسره ام دو باره پوزشو
:کج کرد(پوزخند) و گفت
اره بريم که چيزيم تا شروع کالس نمونده-
...چي ؟؟؟گفت کالس
...خاااک تو سرم شدددد
 :سريع از تو کولم يه کاغذو خودکار برداشتمو شمارمو روش نوشتم دادم ديته پسره
ما االن کالسمون دير شده زنگ بزنين من فعال پول همراهم نيست بعد خسارتشو ميدم-
:اون پسره که تا االن حرفي نزده بود چشمکي ب رفيقش زدو گفت
شيوه جديده شماره دادن-
پسره ام پوزخند زد و ب من نگا کرد ...حيف وقت تنگه وگرنه ستاتونو ميشستم مينداختم
:خشک شين ..مثه خودش پوزخند زدم و گفتم
برام مهم نيست چه فکري ميکنين ميخواي زنگ بزن خسارتتو بگير نميخواي هم ب ضرره تو -
ب نفعه من ..حاالم ديرم شده بايد برم
برگشتم سمته کيميا و پگاه که ديگه کارشون ب گيسو گيس کشي رسيده بود..قبله اينکه همو
:بکشن جيغ زدم
بس کنــــــيد-
به زور از هم جداشون کردم ..خاک بر سرا عينه خرس هيکل دارن عينه هاپو ميپرن ب
هم(حاال ن که تو بچه سر ب زيرو خانومي هستي از سنگ صدا در بياد از تو نمياد)..وجدانه
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عنترمو خفه کردم و سوار ماشين شديم ديگه ب اون پسرا نيم نگاهيم ننداختم ..واال هوا برشون
..ميداره فک ميکنن خبر مرگشون خبريه
ماشينو بردم بيرون دو کوچه باال تر پارک کردم ..ديگه از خيره ساعته اول گذشتيم و رفتيم تو
..سلف شروع کرديم به لمبوندن
 :داشتم عينه خلو چال تو ليوانه قهوم فوت ميکردم که ارنجه پگي فرو رفت تو پهلوم
آيـــــ چته عنتر؟؟-
:سرشو اورد دمه گوشم
خفه شو اونجا رو نگا-
:ب سمتي که با چشاش اشاره ميکرد نگا کردم که ديدم اون پسران..چپ چپ نگاش کردم
خب االن بلن شم برات ُکردي برقصم؟؟چار تا چلغوز ارزشه اينو داشت بزني پهلو بيچارمو -
سوالخ(سوراخ)کني؟؟
:نيششو باز کرد
نه خواستم هيجانيش کنم برات-
هيجانش بخوره تو سرت کليم از کار افتاد -
کيميا-ه ــــيس بزارين يه ذره بخونم اين وامونده رو
 :و جزوه شو ورق زد ..دهنمو کج کردم براش
پگاه-اوه اوه دارن نگامون ميکنن بچه ها عادي باشيد
..بعد خودش سرشو انداخت پايين
خب چيکار کنم نگا کنن چششون دراد..خب خاک تو گورت مگه تو نگفتي ديرت شده بايد بري
..سره کالس خو االن ايا نميگن اين قزميت اگه کالس داشت اينجا چه غلطي ميخوره
بعد حتما اون بوزينه فک ميکنه ميخواستم بهش شمارمو بدم..دلم ميخواست بلن شم ميزو از
پهنا بکنم تو حلقم..تو ذهنم با عمم خلوت کرده بودمو داشتم از خجالتش در ميومدم که کيميا با هول
:گفت
اوه اوه بچه ها دير شد بدويين-
***
:کيمـــــــيا
رو اولين صندلي تو رديفه اخر نشستم و پگي و هستيم کنارم نشستن..خدارو شکر استاد اعظمي
هنوز نيومده بود ..سريع گوشيمو در اوردمو ب شاهين زنگ زدم ..بعده دو تا بوق صداش تو گوشم
:پيچيد
!!!به به مادموزل چي شده يادي از ما کردين؟؟-
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مزه نريز شاهين...تولده کامياره پس فردا ميخوام با کامليا غافل گيرش کنيم...گرفتي که چي -
ميگم!!؟
بعله بعله..طبقه معمول بايد بشم قالمه حلقه ب گوشت نه؟؟-
:با خنده گفتم
 ..خوشم مياد ميگيري چي ميگم-
پس فردا بت زنگ ميزنم قالم جون
...و قبل از اينکه ببندم ب رگباره فحش تماسو قط کردم
:برگشتم سمته بچه ها که ديدم دو تاشون مثه بز زل زدن بهم
ها چيه؟؟-
هستي-تولده؟؟
:نيششم تا بناگوش باز بود..بي خيال رومو برگردوندم و گفتم
اره-
پگاه-مام دعوتيم؟؟
:خندم گرف..با خنده گفتم
!مگه ميشه من تولد بگيرم و دوستايه خولو چلمو دعوت نکنم؟؟-
:پگاه يکي کوبوند تو سرم..هستي ايشي کرد
هستي-تو دعوتم نميکردي من با خانواده ميومدم
اره خب از توعه مثاله سنگه پا بعيد نيست-
با باز شدنه در ب سمتش برگشتم استاد وارد شد..پشته سرشم اون پسرا ..چشمام درشت
شد..اينــــا؟؟؟!!!!!بقيه ام وضعيته بهتري نداشتن همه داشتيم با چشايي که داشت از کاسه در ميومد
نگاهشون ميکرديم که چشمشون به ما افتاد..البته اونا زياد تعجبي نکردن..دقيقانم اومدن وره دله ما
:نشستن..صدايه ارومه هستيو که کنارم بود شنيدم
مار از پونه بدش مياد سه تا سه تا جلوش سبز ميشه-
از حرفش خندم گرف ولي جلو خودمو گرفتم..استاد پشته ميزش ايستاد و بعد از احوال پرسيايه
:معمول گفت
خب ميخوام يه خبري رو بهتون بدم..ما اين ترم سه تا دانشجويه جديد داريم که قراره ترمه -
آخرشونو با ما بگذرونن
:با پايانه حرفش ب سمته اون سه تا اشاره کرد که اونام بلند شدن..استاد ادامه داد
خب اقايون خودتونو معرفي کنيد که بريم سره درسمون-
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اول از همه اون چشمو ابرو مشکيه شروع کرد..با صدايه بلند و رسا که غرور توش فرياد
:ميزد
سورن ..سورنه سعادت ترمه آخره معماري-
نشست..يني قشنگ ميديدم آب از لبو لچه همه دخترا راه افتاده بودااا..خاک بر سره بي
..جنبتون
بعدي بلند شد..نيم رخشو ميديم ولي چشمايه براقه سبزش خيلي تو ديد بود و اون مژه هايه بلندو
حالت دار..بينيه خوش فرمو لبايه معمولي..و پوسته نه سفيد نه سبزه ..و اون موهايه خرمايي که دو
طرفش کوتاهو باالي ه سرش يک وجب بلند تر بود و ب سمته راسش که من باشم به طرزه قشنگي
:شونه شده بود
ساميار پاکزاد ترمه آخره معماري-
صداشم خوشکل بود المصب..تو ذهنم يه تو سري باحال به خودم زدم..خاک بر سرت همين
 ..االن داشتي به دخترا ميگفتي بيجنبه ها...سرمو پايين انداختمو ديگه ب اون سمت نگاه نکردم
:پگــــــاه
اينا براچي اينقد گندن؟؟ماشاهلل به گاو گفتن زکي!!!سوميشن بلند شد..اينم که کمي از اون دو تايه
ديگه نداره..پوسته سفيد موهايه مشکي..چشمايه عسلي ابروهايه مشکيو مردونه ..چرا بينيه اين بايد
 ..از بينيه من خوشکل تر باشه؟؟مسعولين رسيدگي کنين خب
جووون چه لبايي..وجدان:پگاه:..ژون؟! وجي:چند وقتيه خيلي هيز شدي باز بايد يه سري
تمرينات برات در نظر بگيرم:..وجي جان يه لطفي در حقم بکن شما وجي:بگو اگه در توانم
باشه:..يه لطفي کن کال خفه شو..وجي:ميبينم که درصده ادبتم کاهش يافته:..خفه شي همه چي درست
:مي شه عزيزم..با صدايه اين پسره دست از خود در گيريم برداشتم
سامانه راد..ترمه اخره معماري_
 ...واستا ببينم..اينا چرا همشون اوله اسماشون "س" داره؟!!!خب ب تو چه ؟؟واال ب من چه
اينا که معرفي کردن خودشونو استاد شروع کرد ب زر زدن...منم خوابم گرفته بود...حاال اگه
امت حان ميگرفت باز يه تقلبي ميکرديم حوصلمون سر نميرفت..بيا اين کيميا اينقد خودشو جر داد
آخرم بخاطره وروده نحسه اينا امتحان لغو شد...با خسته نباشيده استاد خودمو از رو صندلي جم
..:کردم
هستي-آ ي لگنم در اومد..يکم ديگه زر ميزد از ناحيه پايين تنه قطعه نخاع ميشدم
:زدم تو سرش
خاک تو سرت-
:با شنيدنه صدايه سورن ب سمتشون که دقيقا پشته سرمون بودن برگشتيم
فک ميکردم ديرتون شده بود-
:پوزخند زدو يه تايه ابروشو داد باال..هستي با حرص گفت
اگه اقايون وقته مارو نميگرفتيد مجبور نميشديم يه کالس عقب بمونيم-
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سامان-وقتي اختياره دستو پاتو نداري ميزني ماشينه مردمو قُر ميکني بايد به فکره عواقبشم
باشي خانوم
:اخمام رفت تو هم
شما عادت داري عينه قاشقه ن ُشسته بپري وسطه بحثه مردم؟؟-
:اخماش رفت تو هم..اومد چيزي بگه که کيميا پيش دستي کرد
کيمي-دوسته من يه کاري کرده خصارتشم ميده..در شعنه ما نيست که واستيم با چنتا تازه به
دوران رسيده دهن ب دهن کنيم..فردا حتما خسارته ماشينتونو ميديم..روز خوش آقايون
..و بعد دسته مارو کشيد و از مقابله چهره قرمز شده اون سه تا گذشتيم
***
:زدم زيره خنده
..وي ننه..خدايا اين شاديا رو از من نگير-
َوي َ
هستي_خب بسه توام جم کن خودتو
!!!کيميا-چته باز پاچه ميگيري؟
دنده رو عوض کرد
:
هستي-بابا من خسار ته اين قزميتو از کجام بيارم؟؟به بابا بگم از سه ناحيه قاچم ميکنه
:کيميا بي خيال ب پشتيه صندلي تکيه داد
کيمي:نگران اونش نباش مگه من مردم؟
:نيشش تا جايي که جا داشت باز شد
هستي-عه؟
کيمي-اوي اونطوري نگا نکن بعدا از تو حلقت ميکشم بيرون
:هستي ايشي کرد و حواسشو داد به رانندگيش..يهو زدم تو سرم
هستي-بيا ..باز سگ گرفتش
:بي توجه بهش به سمته کيميا برگشتمو گفتم
خاک تو گورت کنم مگه فردا ترم اخريا کالس داررررن؟؟؟-
يکم عينه بز نگام کر
:د يهو زد تو پيشونيش
کيمي-اخ اخ اصال يادم نبود
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هستي-ح اال انگار اگه ما فردا پول و بشون نديم بچشون ميوفته ....بيخيال
:بعد رو به کيميا با نيشه هميشه بازش گفت
فردا ميري خريد؟؟؟-
کيمي-اره ديگه پس فردا تولدشه
هستي-منم بيام؟
قيافشم عينه هو گربه شرک کرد..با اون چشمايه طوسي عسليش واقعا شبيه گربه ميشد..خداييش
تو دو حالت هيچکي نميتونست دربرابرش مقاومت کنه..يکي موقع اي که گريه ميکرد يکيم وقتي
..اينجوري ميشد..واال من که دخترم دلم براش ضعف ميره چه برسه به اون پسره بدبخت
طبقه حدسياتم کيميام نتونست مقاومت کنه و قبول کرد که البته منم وباله گردنشون شدمو قرار
...شد فردا بياد دنباله هر دومون که بريم خريــــــــــد
***
:هســــــــتي
حاال حامد پهالنـــــه
اي فاطي فاطي فاطي ..دل نگرو ُنم فاطي آي فاطي فاطي بزا سرتو رو شونم فاطي
اي بي فاطي بشم الهـــــــي...اي سنگه قبره خودتو فاطيو با هم بشورم..اين چه
کو فتيـــــه؟؟؟؟؟سريع دستمو دراز کردم گوشيو از رو عسلي برداشتم تو دو ثانيه فقط صدايه نفله
...شدنه گوشي توسطه ديوار تو گوشم اکو شد..آخيــــش حاال الال
داشت دوباره چشمام گرم ميشد که مغزم شروع کرد ارور دادن
...:/..فاطي../:گوشي../:ديوار../:صدا
تو دو ثانيه تو جام سيخ شدم...موهايه وامونده مو از تو صورتم جم کردم و اروم اليه چشامو
!!!باز کردم
خدا خدا ميکردم اون چيزي که فک ميکنم نباشه که با ديدنه جنازه گوشيم که به شونصد قسمته
..مساوي تقسيم شده بود تمامه رويا ها و ارزوهام به فنا رفت
يورش بردم سمته جنازه گوشيم اما ديگه کار از کار گذشته بودو گوشيم داره فاني رو
..گفته بود
با قيافه اويزون از اتاق اومدم بيرون...کسي خونه نبود ..بابا که احتماال سرکاره..مامانم که
...حتما پيشه خاله شيرين داره للگي ميکنه
اخه يکي نيس بگه زنيکه شونصد سال سنته تورو چه به بچه و بچه داري..همون هفتا توله که
!!پس انداختي بس نبود؟؟؟
دست از فش دادن به خاله بدبختم برداشتمو از گوشيه خونه با بچه ها هماهنگ کردم که گفتن
...ماشين نميخوادو پسر عمويه کيمي ازون طرف مياد ببرتمون
بي صبرانه منتظر بودم کالس تموم شه بريم خريد
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حاال مگه اين زنيکه تموم ميکرد..طبقه عادت خودمو رو صندلي به سمته جلو کشيده بودم ...
پاهامم دراز کرده بودم...رسما رو صندلي پهن شده بودم..داشت خوابم ميبرد که صدايه نحصه
:دوماغ (استادمونه) تو گوشم پيچيد
خانومه پارسا..ميخوايد بگم براتون بالشتو پتو ام بيارن راحت تر بخوابيد هان؟؟؟-
عينه جن زده ها پريدم..ديدم دقيقا رو به روم واستاده ..البته من چيزي از صورتش نميديدم
:همش زيره حجمه زياده دماغش مدفون شده بود
محبي(دوماغ)-با شمام خانـــوم
خب حاال چرا شيهه ميکشي؟
...:/ديدم پگاه از پشتش انگشته اشارشو کشيد زيره گردنش يني..دودو رو دودو
برگشتم به دوماغ نگاه کردم..مظلوم نگاش کردم..ميدونستم %99جواب ميده
يکم تو چشام نگاه کردو بعد برگشت رف..عخيـــــش مثله هميشه..بالخره کالس تموم شدو
رفتيم برون از دانشگاه که ديدم کيميا رفت سمته يه پورشه مشکي...او له له
سوار شديم ..کيمي جلو نشستو منو پگي عقب..با شاهين که يه پسره مو بوره خوجل بودم اشنا
..گرديديم
***
:کيمــــــيا
هر چي الزم داشتيمو خريدم البته بيشتر دنباله پگاه و هستي بودم و از تو مغازه ها جمشون
...ميکردم
بيچاره شاهين جوره هممونو کشيدو کله خريدارو اون حمل ميکرد که البته وظيفشه..يه لباسه
..ماکسيه بلند و زرشکي خريدم که خيلي به پوسته سفيدم ميومد..هستيو پگاهو نميدونم چي خريدن
خالصه کاميارو به زور فرستاديم با شاهين و خودمو کامليا با هستيو پگاه شروع کرديم به تميز
...کاريو تزئينه خونه
..:با خستگي خودمو رو مبل پرت کردم
واي خدا مردم-
هستي که بعده من کنارم افتاده بود کوبوند تو کلم
:
هستي-تو خسته شدي؟؟توعه خر که فقط دستور ميدادي چه غلطي کردي که خسته شي؟؟
:سرم و مالوندم
چرا زر ميزني شماها که عرضه اين کارارو ندارين مجبور شدم خودم همه کارارو بکنم-
پگاه که رو مبله رو به رومون نشسته بودو داشت خودشو باد ميزد با حرص رو به هستي
:گفت

11

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
عشقم يه دونه ام از طرفه من بزن-
 ..سريع قبله اينکه دسته گرزش بخوره مغزم جا به جا شه در رفتم
پرشه  ? 18درجه زدم عينه قورباقه که با سر رفتم تو شکمه کامليا بدبخت که
از رو مبل يه ِ
..اونم با نشيمن گاهه مبارک افتاد رو زمين
تا دو ثانيه تو هنگ بوديم که صدايه شليکه خنده هستيو پگاه باعث شد به خودم بيام بلند شدم
ديدم هر کدوم دارن يه وره مبلو گاز ميزنن ..قيافم درست شبيه گاوي(البته بالنسبتمااا)که پارچه
قرمز جلوش گرفته بودن..يهو يه جيغه بنفش کشيدم که هستي از رو مبل افتاد پگاهم سيخ شد سره
..جاش
کامليا بدبختم که هنو رو زمين پخش بود..خالصه اون روزم با کلي شوخيو خنده و البته کتک
کاري گذشت و بردم خلو چال(هستيو پگاه) رو رسوندم و زود برگشتم چون نصفه شب بودو کامي تو
!..خونه تنها ..اين مامان بابايه مام تو اين سن حوسه عشقو حاله دو نفره کردن خوبه واال
.ساعت حدودا ? ??:1شب بود که از خستگيه زياد رو تخت بي هوش شدم
***
:پگاه
لنگه ظهره دختر بلند شو خوتو جم کن-
با صدايي که در اثره خواب عينه جارو برقي که سيماش قاتي کرده(مگه سيم داره؟؟)/:شده بود
:گفتم
بزا بخوابــــــــم-
و پتو رو کشيدم رو کلم..هنو چشمام گرم نشده بود که حس کردم لگنم از کمرم جدا شد...سريع
تو ج ام سيخ نشستم که ديدم مامان خيلي خونسرد با يه لبخنده مادرانه داره نگام ميکنه..عدا گريه
:دراوردم
مادره من اين کارا چيه؟؟چرا لگد ميپروني خو؟؟-
اخم کرد پاشو اورد باال که عينه فنر از جام پريدم تو دست به اب ..صدايه خنده مامانو از اون
...طرف شنيدمو لبخند زدم
بعده ناهار برگشتم تو اتاقم..زنگ بزنم به اين هستي چلغوز يياد دنبالم ..گوشيو برداشتمو
:شمارشو گرفتم
دستگاهه مشترک مورده نظر خاموش ميباشد-
اي مورده شور خودتو دستگاتو با هم ببره ..شماره خونشونو گرفتم که شکوفه خانوم(مامانه
:هستي)برداشت
بله؟-
سالم شکو جوووون-
:خنديد و گفت
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به به سالم پگاه خانوم چي شده يه خبري از ما گرفتي-
واال ما احواالتتونو از دختره خل..عه ببخشيد گلتون ميپرسيم-
:خنديد و گفت
راحت باش عزيزم خودم ب خل بودنش ايمان دارم-
:صدايه هستي ازون طرف اومد
واااي مامانم..ممنونم ازين همه لطفي که دارين..واقعا شما باعثه افتخاره منين-
 :شکوفه جون-زبون نريز بچه بعده ادامه داد
خب عزيزم با من کاري نداري؟؟-
نه نه ُشکو جون-
سالم برسون-
حتما همچنين-
:صدا هستي تو گوشم پيچيد
ميمون چي با مامانه من دلو قلوه ميدي مگه خودت ناموس نداري هاااا؟چشاتو درارم باهاش -
ابگوشت درس کنم؟؟
ععععه يه دقه زبون ب دهنه واموندت بگير-
!چيه؟؟-
بلند شو يا دنبالم-
مگه من نوکرتم؟؟-
|:اره-
:با حرص گفت
عنترو نگا کنا-
:خنديدم و گفتم
خب حاال مياي يا بگم پرهام بيارتم؟؟-
:با يه لحني گفت
هععععي چه کنيم که خرابع رفيقيم باش ميام-
:مثه خودش گفتم
هععععي منتظرم نوکر..لباس نو بپوش ابرمو نبري پيشه درو همسايه-
..و قبله اينکه بره سراغه عمه بدبختم قط کردمو زدم زيره خنده
13

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
***
هســ
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
:ــــتي
همين طور که قر ميدادمو آهنگ ميخوندم رفتم سمته آينه..يه مانتو مشکي با شلواره مشکي
کيفو کفش و شاله زرده فس فري پوشيده بودم..جووون عجب عنتري بودمو خودم خبر نداشتمااا..يکمم
ماست (مواد آرايشي منظورمه )/:ماليدم به صورتم که رنگ بگيره..تو آينه به خودم نگا کردم با
نيشه باز
:گفتم
ووي ووي ..پسرا دونه دونه فدام شين-
بعد از برداشتنه وسايلم زدم و خدافظي از مامان بابا زدم بيرون
..صدا آهنگو تا تهههه بردم باال..
تو فاز بودم و عينه ميمون پشته فرمون عدا در مياوردم که صدايه انکر الصواتي تو گوشم
:پيچيد
جووون جيگر خانوم نکن دلم ضعف رفت-
 :برگشتم که يه لحظه کپ کردم..بابا اين دو جنسست..آرامشمو حفظ کردم و با لحنه خودش گفتم
جوووون چه خ انومه با کالسي حال کردم با لبا شتريت..ابروهاتو کجا برداشتي نفس؟!! چه -
!!!موهايي شرط ميبندم شونصد بار اتو کشيديش نه گلــه مــن؟؟
:يه پشته چشمي نازک کرد که از دختر بودنم پشيمون شدم..ايشي کرد و گفت
لياقت نداري-
 :لبخندي زدمو شصتمو خيلي شيکو مجلسي اوردم باال و نشونش دادم
بيه-
همون موقع پيچيدم تو کوچه پگاه اينا و نفهميدم چي جواب داد ولي هر چي گفته خوده دو
!..جنسشه
گوشي که نداشتم مجبور شدم خوده گشــــادمو جم کنم و برم زنگه خونشونو بزنم..اومد سوار
شد اوله کار يدونه فنه هاشي نارو روش پياده کردم که با سر رفت تو داشبورد..دستامو طوري که
 :مثال خاکش بره زدم به هم
اين است سزايه کسي که به هستي توهين کند..بله بله-
:در حالي که سرشو ميمالوند گفت
الهي دستت بشکنه که قطعه نخاعم کردي-

14

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
هاهاها-
:چپ چپ نگام کرد
راه بيوفت تا همين جا خونتو نريختم-
خنديدمو راه افتادم
....
تا اونجا داستانه اون دو جنسه هه رو براش گفتم که عينه خر شروع کرد خنديدن که ماشين
ميلرزيد..رسيديم جلو درشون نه داشتم و پياده شديم...بعده قفل کردنه درا راه افتاديم جلو در بوديم که
:پگي در حالي که اف افو ميزد پرسيد
راستي چلغوز و براچي گوشيت خاموشه همش؟؟-
:بي خيال کيفو تو دستم جا به جا کردمو گفتم
|:زدم تو ديوار نفله شد-
:با تعجب و چشايه گرد با صدايه بلندي گفت
!!!!!چــــــــي؟؟!!!چراااا؟-
:همون موقع در با صدايه تيکي باز شد در و کامل باز کردمو داخل شدم همزمانم گفتم
هيچي بابا خواب بودم گوشيو با توپه بسکت اشتب گرفتم-
:يهو د ستش خورد تو کلم..اخر من ضربه مغزي ميشم از دسته اين دو تا گاوه درنده
خااااک تو سرت-
خاک تو سره شوورت شتر مخم اومد تو حلقم-
کيميا-چتووونه باز به هم پريدين؟؟
برگشتم ديدم جلو دره خونه ويالييه بزرگشون ايستاده ..ما هنو اشتيم از باغشون ميگذشتيم..به
...زوره کيميا از هم جدا شديمو کار به گيسو گيس کشي نرسيد
عي ميزاشت من يکم گيسا اينو ميکشيدم حالم جا ميومد...همينه ديگه نميزارن آدم به خواسته
...هاش برسه بعد عقده اي ميشه..حاال هي من ميگم شما تکذيب کنيد
چنتا از دوستايه کامليام اومده بودن..کامليا رو ديدم ووي چه ناناس شده بود..با اون چشمايه
 ..خمارش که حاال با اون خطه چشم خوشکل تر شده بودو کشيده تر
 ..دو سال از خودمون کوچيک تر بودو ?? سالش بود ..با هم جور بوديم ولي نه مثل کيميا
بهش سالم کرديمو با راهنماييه کيمي رفتيم باال که لباسمونو عوض کنيم بردمون تو اتاقش..رو
 :به کيميا گفتم
تو نميخواي حاظر شي؟؟-
:نيششو باز کرد
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چرا ديگه منتظر بودم بياين خوجلم کنين-
منو پگاه يه نگاه به هم يه نگاه به کيمي کرديم که نيشش در راستايه جر خوردن بود کرديم
:همزمان گفتيم
خيلـــــــي پرويي-
:تو همون حالت گفت
نظر لطفتونه-
يه ارايش سته رنگه لباسش که زرشکي بود براش کردم
پگاهم موهاشو درست کرد..جلوشو پوش دادو پشتشو جم کرد و يه گله سره پر نگينم زد بينه
موهاش..خيلي ناز شده بود..کاره کيميا که تموم شد فرستاديمش پيه نخود سياهو خودمون شروع
..کرديم به ماست ماليدن
يه لباس دکلته مشکي کوتاه تا زيره زانو خريده بودم که رو سينش کار شده بودو جنسشم ساتن
..بود ..در کل برازنده عنتري مثله من بود
..پگاهم اماده شد و با هم رفتيم پايين
ديدم همه تو هلو والن و خيليم شلوغ تر شده بود و عينه بز واستاده بوديم بهشون نگاه ميکرديم
:که يهو کيميا اومد دو تا بادکنکو سوزن دسمون داد در حالي که نفس نفس ميزد گفت
!!او..اومدن پشته ..درن-
ديدم اينجوري که اينا مثه منگال دارن وسطه خونه ميچرخن تمامه نقشه ها شکست ميخوره رفتم
:باال پله ايستادم ..يهو چنان جيغي کشيدم که هنجرم جر خورد
ساااااااااااکـــــــــــــــــت -
:/چلغوزا
|!!:همه تو يه لحظه برگشتن بهم نگا کردن که گرخيدم..چقد چلغوز داريم تو اين مجلس
رو به کيميا گفتم بره چراغارو خاموش کنه و به همه گفتم با هر وسيله دفاعيي که دارن جلو در
واستن..بعد خودم دکمه اف اف که ديگه داشت از جا درميومد و زدم..همه ساکت بودن ک در باز
 ..شد کله يه نفر اومد داخل
بعد کله تنش اومد تو که از قده مثاله زرافش فهميدم خوده چلغوزشه..فک کنم بدبخت هنو
درحاله کنکاش بود که برقا روشن شدو هممون عينه قومه مغل ريختيم سرش..من که همؤن لحظه
 ..نزر کردم اگه زنده از زيره اونا يياد بيرونکله شهر و شيريني بدم
..اون شبم با کلي رقصو منگول بازيو بهترين قسمتشم که خوردنه کيک بود گذشت
***
:پگــــاه
مادره من دير شده بزا برم_
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..:دستمو چنان کشيد که کنده شد فک کنم
مامان-ي ا اول صبحونتو کامل ميخوري يا به زور ميکنم تو حلقت-
با زوره مامان دو لقمه به زور خوردم سريع بلن شدم..عينه جت رفتم سمته ايستگاه..خودمو
...عينه خِل پرت کردم تو اتوب**وس
بالخره بعد از کلي سختي و له شدن بينه چنتا گوررريل رسيدم..هنو پياده نشده بودم پرتم کردن
بيرون که با مخ اومدم تو زمين..بلند شدم دهنم و عينه اسبه ابي باز کردم که فحش کششون کنم که
متوجه بيست جفت چشم شدم که عينه وزغ زل زدن بهم..دهنمو خيلي شيک بستمو يه لبخنده مليح
زدم و راه افتادم سمته دانشگاه ..خدارو شکر مثه اينکه هنو شروع نشده بود با چشم کله حياتو از
نظر گذروندم که ديدم دوتا چلغوزا نشستن کناره هم رو نيمکت..هستي که داشت کيک
ميلونبوند..کيميام سرش تو گوشيش بود ...ريز ريزم با هم حرف ميزدن..متوجه من نشده
بودن...اروم از پشت شون نزديک شدم ..تو يه حرکته کامال بررسي شده کله هاشونو کوبوندم به هم
:که جيغشون رفت هوا
کيميا_ايـــ ننه سنگه قبرتو بشورم پگااااه
هستي-پگااااه
:با نيشه باز گفتم
جوووون؟-هستي_من عمتو خــــيلي دوس دارمممم
منم همين طـــور_
رفتم خودمو به زور بينشون جا کردم و دستمو انداختم دوره گردنشون هستي يه نيشگون از
:پهلوم گرفت که از جا پريدم
!اووو چته وحشي؟؟-
هستي_کي به تو اجازه داد اينجا بشيني؟
شخصه شخيصه خودم-
:اومد چيزي بگه که کيميا گفت
عه عه اومدن هستي بلند شو برو بده پولو بش-
...يه نگاه به جايي که با چشاش اشاره کرده بود کردم ديدم اوه اوه
سه تفنگدار که ميگن اينان هااا..همين جور عينه بز سرشونو انداخته بودن پايينو ميومدن غافل
ازين که دخترا پشته سرشون دراز به دراز قش ميکردن..ديدم هستي و کيميا بلند شدن منم گفتم عقب
..نمونم بلند شدم دنبالشون راه افتادم
***
:هســــــــــتي
..:به زور زبونه واموندمو چرخوندم
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ببخشيد..اقايه سعادت-
...اووووق..اقــــااا..با صدام هر سه شون که داشتن ميرفتن سمته سلف برگشتن سمتم
جلوشون ايستاديم..البته بهتره بگم جلو سعادت..ماشاهلل نردبونه خونه مامان جون جلو اين
:سرشو ميندازه پايين صلوات ميفرسته..با پوزخند گفت
...به به خانوم کوچولو-
:اخمامو کشيدم تو هم..کوچولو عمته عنتر
امجد هستم..نه کوچــولوو-
...کوچولو رو کشيده گفتم که مثال تاکيد کرده باشم
لبخنده شيطوني زد که دلم قيلي ويلي رفت..وووووويي وووويي...چال گونه دارررره...البته
 :زود جمش کرداا..ولي من که ديدم..خودمو جمو جور کردم
اهم اهم-
...اون پسر چشم سبزه که اگه اشتباه نکنم پاکزاد بود
:نگاهي به ساعته مارک دارش انداخت و با اخم گفت
عرضتونو بفرماييد خانوم کالسمون گذشت-
يه چپ چپي نگاش کردم..حاال هر کيم رد ميشد يه نگاهي بهمون مينداخت..نگاهه دخترا که
اصال نگم بهتره..انگار ارثه بابشونو خوردم اونجوري نگا ميکنه ...تو همين فکرا بودم که راد..اه اه
:اين همون بود که گف ميخوام به اين چلغوز شماره بدماااا..با پوزخند گفت
خانوما مثه اينکه حرفي ندارين..لطف کنين مزاحمه ما نشيد به هيچ وجه دلمون نميخواد که -
..کسي خدااايي نکرده فک کنه ما با شما در رابطه ايم
چنان ميگه خدايي نکرده که انگار ما سه کيلو چربي هستيم نچسبيم به عضله هاشون..اومدم
جوابشو بدم که پگاه زود تر از من دست به کار شد ..دستشو زد به کمرشو با پوزخند مثه خودش
:گفت
ببخشيد جناب وس طه نطقه بلند باالتون ميپرم ..ولي مام همچين مشتاقه حرف زدن با شما از -
دماغه فيل افتاده ها نيستيم..درضمن تنها دليلي که ما قدم رو چشمه شما گذاشتيمو رقبت کرديم
..باهاتون حرف بزنيم خسارتي بود که بايد ميداديم
:بعد رو به من گفت
هستي جان خسارتشونو بده بريم که کالس دير شد-
بهشون نگاه کردم ديدم سه تاشون شدن رنگه گوجه..لبمو گاز گرفتم و از تو کيفم پولي رو که
قبال از کيمي گرفته بودمو در اوردم که با داده راد دو متر پريدم هوا پول از دستم افتاد ..چته هوار
ميزنـــي؟؟ديدم رگه پيشونيش زده بيرون ..اين چرا شبي گاو شده.؟!!چرا از سوالخايه دماغش دود
!!.:ميزنه بيرون؟؟
ببين جوجه...حواست باشه چي از دهنت درمياد وگرنه جوري ميبندمش که هيچوقت باز نشه-
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تقريبا تو حلقه پگاه واستاده بود..به کيميا نگاه کردم که ديدم خونسرد داره نگاشون ميکنه..اصن
انگار نه انگار االن ميزنه پگاهو از وسط دو شقه ميکنه..البته خوده پگاهم عينه خيالش نبود ..البته
من ميدونم اينا ظاهرشه االن ولش کني کار خرابي راه ميندازه..اون دوتا چلغوزم که انگار دارن فيلم
...سينمايي نگاه ميکنن..بابا برين اين رفيقه وحشيتونو جم کنـــين
اون بدبخت اون همه جيغ زد خودشو پاره کرد اين خواهره ما داره عينه بز نگاش
ميکنه..دورمونم يه عده ادمه بي کار جم شده بود..حراست نياد صلوات بلند ختم کن ...هللا هم صله
......االن محمد
پگاه بعد از اينکه يه خورده بش نگاه کرد يه تايه ابروشو انداخت باال و خونسرد دو تا لبيه يقه
لباسشو گرفت که همه کپ
 ..کرديم
:قشنگ صافش کرد بعد با يه لبخند ژيکوند دستاشو تو سينش جم کرد
برو...برو خاله جون مدرست دير شده-
..اوه اوه يکي اينو بگيره االن ميترکه
:دستش و برد باال که سعادت از پشت دستشو گرفت
بيا بريم چن تا جوجه ماشيني ارزشه اين حرفارو نداره-
عي لجم گرف عي لجم گرف..ولم ميکردن با سر ميرفتم تو شيکمش که فک کنم فقط مخم
ميپوکيد..واال اتفاقي برا اين که نميوفته..باز اومدم جوابشو بدم که کيميا زود تر جواب داد..حاال نگا
:کن..اينا باعث شدن من عقده اي بشمااا
کيميا -ببين جناب ..اوال که جوجه ماشيني هف جدو آبادته دوما...تو نمونه بارزه بي ارزشي
..لطف کن ارزشه بقيه رو تخمين نزن
سورن پوزخند زد و جواب نداد ..ولي کامال معلوم بود ماتحتش به طرزه فجيعي سوخته...اون
..دو تام که تا بناگوش قرمز کرده بودن
:البته اون اول قرمز بودن االن ديکه آبي شده بودن..يهو اوشکول بازيم گل کرد
..جامعه افتاب پرستان به شما افتخار ميکنن..تبريک ميگم-
:يهو همه پوکيدن که دو متر پريدم هوا..بابا اروم..چتونه؟؟سورن با اخم گفت
خوشمزه_
چشامو چپول کردم زبونمو تا ته دادم بيرون که چشاش درشت شد..بعله فک کردين من ازون
دخترام که االن يه ايشـــــــ کشيده بگم بعد برگردم برم تازه تو هر قدمم باسنه مبارکو ??? درجه
..بچرخونم؟؟نه اقااا...اين اَلپر بازيا به ما نيومده
:سامان يه نگا به پگاه انداخت که من خودمو خيس کردم..بعد خيلي خبيث زر زد
خودت شروع کردي جوجه..منتظره عواقبش باش-
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پگاهم لبخندي زد انگشت اشاره و شصتشو چسبوند به هم ...با چشم به دسش اشاره کرد و با
:پوزخند گفت
ريزي واسه اين حرفا-
 ..:چه حرکته عنتر وارانه اي اومد...يادم باشه يه جا به کار ببرمش
سامان_ميبينيم
پگاه-ببينيم
پولو از رو زمين برداشتمو گرفتم جلويه سورن..اول به صورتم بعد به پوله تويه دستم نگاه کرد
:و با اخم و جدي گفت
به پولت نيازي ندارم-
پول و جلوش تکون دادم و مثه خودش با اخم..بعلههه منم بلدم چي فک کردين؟..اهم
:اهم..خب..مثه خودش با اخم گفتم
منم بهت صدقه ندادم..خسارته ماشينتو دادم_
نميخوام-
...:چه چلغوزيه...خو بگير ديگه دستم خشک شد
دوس ندارم زيره دينه کسي باشم-
انگار فهميد يه بار ديگه نگيره قاتي ميکنم ميپوکونمش که يکم نگام کردو گرفت..يهو ياده
:کالسه استاد احمدي افتادم..چنان جيغي زدم نه تنها پسرا بلکه دخترام دو متر پريدن هوا
دير شـــــــــد-
بعد دستهاون دو تا رو کشيدم عينه کش تنبون پشتم اومدن
***
:کيمـــــــــــيا
پشته دره کالس ايستاديم ...عينه ا سب نفس نفس ميزديم..پگاه دو تا تقه به در زدو با صدايه
..نحصه بفرماييده احمدي رفتيم داخل
درست مثله مجرمايي که حينه ارتکابه جرم دستگير شدن دستامونو تو هم پيچيديمو رديف جلو
در ايستاديم..سرمونم تو خشدکمون بود
 ...?..?..?..:احمدي از بااليه عينکش يه نگاهي بهمون انداخت و خودکار و پرت کرد
خـــانـومـــايـه مـحــتــرم الــان چــه وقــتـــه اومـــدنـه؟؟؟-
:الـــــه الــــه ارام باش حيوان..اروم گفتم
ببخشيد استاد کار پيش اومد-
چه کاري مهم تر از درررررس؟؟؟-
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:صدا ارومه هستيو شنيدم
کشيدنه زيپه دهنه واموندت الويته زندگيه منه خيليم مهم تر از درسه عنتره خر-
:لبامو رو هم فشار دادم که نخندم ..ديدم داره با غيض نگامون ميکنه...اي ننه ديد
بيــــــــــــــرون-
سريع برگشتم در و باز کردم دوييدم تو اخرين لحظه پام ليز خورد با مخ اومدم رو
..زمين..هستيم رو من..پگاهم رو هستي..فک کنم با کاردک بايد بيان جمم کنن
:تو محوطه نشسته بوديم..اي خدا تمامه بدنم درد ميکرد
مرگتون بزنه قده گاو وزن داررررين..آي کمرم..آي ننه-
هستي پايينه نيمکت نشسته بود چارزانو سرشم تکيه داده بود به ميله بغله نيمکت..چشماشم بسته
بود..من رو نيمکت بودم..پگاهم دسته به سينه تکيه داده بود به پشته نيمکت سرشم پايينه بود..برگشتم
:نگاش کردم ديدم تو فکره ..يهو با جيغ گفتم
فهميدين چي گفتــــــــــــــم؟؟؟؟-
..:هستي از جاش پريد جيغ زد
هستي-چي شده؟؟؟کي مُرده؟؟چي خورده؟؟
منو پگاه داشتيم نيمکتو گاز ميزديم ..پگاهم با جيغم شکه شدا ..ولي نه به اندازه اين منگل
..نگاش کردم ديدم عينه اين سکته ايا دهنش کج شده پلکشم ميپره..دستمو جلوش تکون دادم که چنان
:جيغي زد که چسبيدم به نيمکت
اين چــــــــــــه طرزه بيدار کردنـــــــــــــــه-
غلط کردم آروم باش-
 :اومد نشست کنارم پگاهم کنارش...دوباره هممون خفه خون گرفتيم که يهو
پگاه-يافتـــــــــــــم
:هستي با ذوق برگشت سمتش
طال يافتي_
:پگاهم با ذوق جواب داد
نع-
هستي-پول يافتي؟
پگي-نع
هستي-خونه؟؟
پگي-نع
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هستي-ماشين؟؟
پگي-نع
:/هستي-پس شورته بي بي منو يافتي؟
|:پگي-نع
:همينجوري وايميستادم تا صب زر ميزندن يهو داد زدم
پس بنال ديگـــــــه؟؟-
..هر دوتاشون سريع برگشتن با ترس بهم نگا کردن
:هاهاها چه جذبه اي داشتم خبر نداشتم..هستي با ارنج زد به پهلويه پگاه
هستي-بگو..بگو تا از
خشدک اويزونت نکرده
:زدم تو سرش...پگاه دستاشو زد به همو با ذوق گفت
!!!!يافتم چجوري حاله اين پسرارو بگيريم-
من _نــه
هستي-آره
:پگـــاه
بالخره فردا شد...از ديروز دل تو دلم نبود..بلند شدم وسايله مورده نيازمو جم کردم از
جمله..سه متر شِ ر شِ ره..نخ به م قداره الزم..خب همينا ديگه چيه نگا ميکنين؟؟..کولمو برداشتم و زدم
 :از اتاق بيرون..مامان و پرهام داشتن صبحونه ميخوردن صدا مامانو شنيدم
خالصه خانواده خيلي خوبين..باباتم که موافقه...بزا اينم بره سره خونه زندگيش شايد يه ذره -
عقل پيدا کنه
هن؟؟اينا دارن درمورده پريا حرف ميزنن؟؟غلط کردن هنو ? سالش نشده...براچي من و
شوور نميدين هااااا؟؟مگه من چيم کم تره؟بعد ميگن چرا دخترا ميترشن..واسا ببينم..يهو مخم شروع
کرد تجزيه تحليل..اينا دارن در مورده من ميحـــرفن؟؟؟غلط کردن من هنو سني ندارم..من ميخوام
..جووني کنم هنوز
..وجدان:پگاه :...ها؟تو چي ميگي اين وســـط؟؟نميبيني ميخوان منو شوور بدنـــ؟؟
...وجي:من ميگم خودتو به يه روانپزشک نشون بده
!هن؟:
ببين با اين که وجدانمي ولي چنان ميزنمت که از سه ناحيه قطعه نخاع شي..گمشو تا فکرمو _
..عمليش نکردم
وجي:لياقت نداري ايـــش
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از خيره صبونه اي که نخورده کوفتم شد گذشتم و از خونه بيرون زدم..بايد يه فکري برايه اين
 ..خاستگاره تازه وارد بکنم که کال فکره ازدواج از سرش بره..هاهاها ..چنين آدمه خبيثي هستم من
...
رسيدم دانشگاه طبقه قرارمون همه زود تر اومدن..تو سلف پيداشون کردم..سريع رفتم
:کنارشون نشستم
سالاام-
..:جوابمو دادن..سريع دس بردم ليوانه قهوه کيميا رو برداشتم يه هووووورت..کشيدم
آخيــــش-
:ديدم عينه بز دارن نگام ميکنن
چيه عينه بز دارين منو نگا ميکنين..بلن شين بايد بريم سراغه نقشه-
کيميا-من اگه رويه تورو داشتم با بيکيني تو ميدون آزادي قر ميدادم
:هستي زد زيره خنده
هستي-ازون طرفم بايد بري پردتو بدوزي
کيميام کم نياورد چنان زد تو سرش که با صو رت رف تو قهوش..بلند شديم رو به هستي که
:هنو داش سرشو ميماليد گفتم
راستي اومدن؟؟-
هستي _اره قبله اومدنه تو
..از سلف اومديم بيرون راه افتاديم سمته پارکيـنگ
پس کو اين قُراضه؟؟-
کيميا-اوناش اونجاس
به سمتي که اشاره کرد نگاه کردم..خدا رو شکر پارکينگ خلوت بودو کسي از عمله شوممون
با خبر نميشد..به هستي گفتم همون جا واسه مراقبه رفت و امدا باشه که با کلي غر غر قبول
کرد...رفتم نشستم پشته بوگاتيي که داشت با مظلوميت نگام ميکرد..دلم برايه چشمايه پر
.....بغضش(چراغاش)/:سوخت..ولي
کارمو با کماله خباثت انجام دادم و يه جوري که معلوم نشه شر شره ها رو مخفي کردم تا وقتي
:اومدن متوجهش نشن..بعد سريع بلند شدم و با کيميا رفتيم جايه هستي ..هستي با هيجان گف
چي شد انجام شد؟؟-
:با نيشه باز يه چشمک زدم
آبروشون بر باده-
***
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:هستــي
يني داشتن کيلو کيلو تو دلم قند و نبات مي آبيدنا...با بچه ها رو به رويه پارکينگ نشستيم
:منتظره چلغوزا شديم...ديگه داش خوابم ميبرد که پگاه گفت
اوه اوه اومدن-
سريع سيخ شدم ديدم دارن ميرن سمته پارکينگ..يهو سورن نگاش افتاد به من که خيلي ضايع
عينه بز داشتم نگاش ميکردم..يه پوزخند زد که ميخواستم برم خشدکشو پرچم کنم ولي خودمو نگه
داشتم نيشمو ع ينه کشه تنبون کشيدم که نزديک بود جر بخوره..بدبخت يه لحظه کپ کرد چشماش
داشت ميوفتاد کفه محوطه..اوه اوه اين که بدتر شد..سريع نيشمو بستم اخمامو کشيدم تو هم که
چشماش بيشتر زد بيرون...يه لحظه ميخواستم بلند شم برم جلوش که وقتي تخم مرغاش افتاد
بگيرمشون ولي از اون جايي يه خورده گشادم ديگه نرفتم...اونم سرشو با تاسف تکون داد و
:رفت..خب فداسرم..پشته چشمي نازک کردمو رو مو برگردوندم که ديدم دو تا بزغاله زل زدن بهم
!ها؟چيه؟-
کيميا-شد تو يه بار چيززز نزني به نقشه هامون؟؟
|:نه_
:/پگاه_هستي؟
ها؟_
|:پگاه_دره تاالره انديشه رو ببند تا با صورت نيومدم تو سوالخه دماغت
(:چشم-
****
:ســــــــــورن
تو خيابون بوديم ...همين جور که يه ارنجمو تکيه داده بودم به لبه پنجره پوسته لبمو ميکندم و
دسته ديگمم رو فرمون بود ..فکرم مشغوله اون دختره منگول بود..خيلي دلم ميخواست برم چشماشو
...:از کاسه درارم بزارم کفه دستش ولي خب شدني نبود
سامان_اينا چشونه؟؟
:با حواس پرتي گفتم
کي؟-
ساميار_يه نگا به درو برت بندازي ميفهمي
راس ميگفت هر کي از کنارمون رد ميشد با نيشه باز نگامون ميکرد..با تعجب نگاشون
:ميکردم که سمته راننده پنجرشو کشيد پايين با خنده داد زد
عمو جون شر شره هات و جم کن از وسط خيابون-
بعدم گازشو گرفت رفت ..چي؟؟شرشر؟؟ مغزم شروع کرد به فعاليت...سريع ماشينو زدم
..:کنارو پياده شدم
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ساميار_کجا ميري؟؟
جوابشو ندادم و رفتم عقبه ماشين..با چيزي که ديدم دود از کلم بلند شد..سه متر شر شره به
.......:رنگ هايه قرمز.سبز .ابي.زرد.اويزونه ماشين بود..ياده لبخنده اون دختره افتادم
ميکشمــــــــــــــــــــــــــــــت-
...
:هســــــتے
:رو به کيميا که کنارم نشسته بود گفتم
ميگم کيمي براچي نيومدن تا االن؟؟-
کيميا متفکربه پشتيه صندلي تکيه داد
نميدونم-
پگاه-ميگم شايد خجالت کشيدن
اون عنترايي که من ديدم خجالت نميدونن چيه-
کيمي-ععععه اومدن
 ..:بوزينه ها وارد ميشوند...البته تو قيافه هاشون چيزي مشخص نبود..هنوزم عينه بز بودن
کيميا_ميگم نکنه نفهميدن
پگاه_نميدونم
:کيميا در حالي که از پشته ميزه سلف بلند ميشد گفت
حاال ولش بريم سره کالس بعدا ته توشو در مياريم-
اه اه بازم من بايد اين دوماغو تحمل کنم؟؟خدايا چرا هر چي بدبختيه رو سره من آوار
ميکني؟...با زوره اون دو تا عنتر از رو صندلي بلند شدم و رفتيم سره کالس..يه چن دقيقه اي
گذشت و دوماغ اومد..باز خوابم گرفته بود..دس کردم تو جيبم سيخ کبريتم که معموال ازش به عنوان
!گوش پاک کن استفاده ميکردمو دراوردم ..پلشتم خودتونين
اول ماليدمش به مانتوعه پگاه که تميز شه ..چون دقيقا روبهرويه دوماغ نشسته بود نميتونست
..کاري کنه وگرنه من اين وحشيو ميشناسم همين االن يه گيسو گيس کشي اين وسط درس ميکرد
واال وحشيه ديگ ه ..البته االنم يه چشم غره رفت ..منه بدبختم که از صبح دسشويي نرفته بودم
..خودمو خراب کردم..|:درکم کنين رو مثانم فشار اومده بود
مثه هميشه سيخو کردم تو گوشم و ميچرخوندم ..اصالنم حواسم به توضيحاته حوصله سر بره
:دوماغ نبود که
دوماغ-خانومه امجد؟
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هول شدم سيخ و ف شار دادم که فک کنم پرده گوشم جر خورد...با قيافه اي که از شدته درد
:شبيه اختاپوس شده بود نگاش کردم
دوماغ-اون چيه دستت؟؟
ميخواستم بگم شورته بي بيته که صد در صد با لگد از کالس ميندازتم بيرون ..به زور خودمو
:نگه داشتم سيخو جلو چشايه کالجش گرفتم
سيخه..سيخ ميدوني چيه؟؟-
اعصابم حسابي چيز مرغي شده بود..تو دو ثانيه دماغش قرمز شد..واال ..چي بگم خو من فقط
..:دماغش و ميبينم خبر ندارم ديگه کجاهاش قرمز شده..شماهام چه توقعاتي دارينا
دوماغ_بيــــــــرون
خيلي محترمانه بلند شدم رفتم بيرون قبلع اينکه خودش بندازتم بيرون..اولين واحدي که بايد
..ترمه بعد دوباره پاس کنم مشخص شد
....
تو محوطه نشستم منتظره بچه ها که ديدم چلغوزا اومدن..سورن تا چشمش به من که رو
نيمکت نشسته بودمو داشتم با نيشه باز نگاش ميکردم افتاد واستاد...سريع نيشمو بستم و مثه يه
خاااانوم نشستم سره جام...که از همين فاصله تغييره رنگشو احساس کردم که از برنز به قرمز ..از
قرمز ب نيلي..و از نيلي رو به آبي رفت..يهو عينه پلنگ حمله کرد سمتم..يکم نشستم عينه بز نگاش
کردم که ديدم نه واقعا مثه اينکه وضعيت خيلي چيزه..منم از رو نيمکت پريدم پايين شروع کردم به
...دوييدن
دوره محوطه رو دو دور چرخيديم..به نفس نفس افتاده بودم ولي ميترسيدم واستم خودنمو بريزه
:جوون مرگ شم
سورن_واسا...خودت با زبونه خوش واستا که اگه بگيرمت..خونت پايه خودته
:مثه خودش داد زدم
عـــــــــــه؟زرنگي؟؟مگه از جونم سير شدم  ..واينميستـــم-
بعدم برگشتم زبونم و براش درارم که ديدم تو دو قدميمه..چشام گرد شد حواسم پرت شد و فک
ميکنين چي شد؟؟بعــــله عينه خِل پخشه زمين شدم هنوز تو شکه افتادنم بودم که يک تن وزن افتاد
...روم...همون لحظه بود که من با حضرته عزرائيل اشنا گرديدم
داشتم فک ميکردم که با عزرائيل صحبت کنم يه پارتي بازي بکنه منو ببرن بهشت/:اخه من
...طاقته عذابه جهنمو ندارم
داشتم خودمو تو جهنم تصور ميکردم که از موهام اويزونم کردن منم هي دارم کولي بازي در
 :ميارم که يهو...واستا ببينم..من االن کجام؟!.يهو چنان جيغي زدم که گوشايه خودم کر شد
بلند شو از رو من بوزيــــنه-
اونم انگار از شک بيرون اومده باشه سريع بلند شد سيخ واستاد  ..نگا کردم ديدم نصفه دانشگاه
دارن با دهنه باز دارن نگامون ميکنن..برا اولين بار تو عمرم قرمز کردم..منه خرو بگو نفهميدم اين
!!دو ُتن وزن چيه
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فک کردم از عوارضه ضربه مغزيه
بلند شدم واستادم..اه اه چيز شد به لباسام ديه ديدم همه دارن نگامون ميکنن..با حرص نگاش
:کردم که در حالي که خودشو ميتکوند با پوزخند گفت
يک ب يک-
بعدم چشمکي زد و سرشو عينه بز انداخت پايين رفت پيشه دوستاش که داشتن با پوزخند و
تمسخر نگام ميکردن..عينه بچه ها بغض کرده بودم خاک تو سرم..همون موقع بچه ها رسيدن لبه
پايينمو عينه شتر داده بودم بيرون با بغض داشتم به مسيره رفتنشون نگاه ميکردم...با نيشع باز
..اومدن سمتم که نيششون اتوماتيک بسته شد
:کيميا با تعجب جلوم ايستاد که اشک تو چشام جمع شده بود با چشمايه گرد شده پرسيد
کيميا-چي شده؟
:با صدايي که به خاطره بغضم عينه مرغ شده بود گفتم
ابرومو برد تو دانشگاااه-
:پگاه با چشماي گرد گفت
پگاه_کي؟
سورنه حمال-
 ?.?.? :يهو ديدم کيميا داغ کرد ..اوه اوه االن ميترکه..همراه با من بشماريد..حاال
کيميا_غلط کرد مرتيکه االقه بوزينه االن ميرم خودشو دوستاشو يکي ميکنم
بعد راه اف تاد سمته پارکينگ منم که کال گريم رفته بود عينه خر ذوق کرده بودم با پگاه پشته
...سرش بدو بدو کرديم رفتيم
رسيدنمون همانا و ضايع شدنمان ه
مانا تررر
.:چيه خو؟؟رفته بودن ديگه..عينه ماستي که جا نيوفتاده وا رفتيم کفه پارکينگ
کيميا_ولش فردا براشون دارم
..کيميا با ماشينه خودش رفت منم پگيو رسوندمو خودمم رفتم خونه
***
:پگــــــاه
:دره خونه رو باز کردم و از همون جا صدامو انداختم رو سرم
بياين که دليله زنده بودنتون تشريفشو اورده-
:صدا مامانو از تو آشپز خونه شنيدم
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مررررگ ببند دهنتو ..خيلي صدا قشنگي داري؟؟اه اه-
ببينيد دليله اينکه من افسردگي گرفتم همينه ها ..تو چارچوبه دره آشپز خونه ايستادم ديدم بابا و
..:پريا سره ميزن مامانم داشت ميزو ميچيد
بابا_سالم دخترم خسته نباشي باباجان
 :لبام و اويزون کردم و با شونه هايه افتاده رفتم کنارش نشستم ..با همون حالت گفتم
باباجون يه وقت چ يزي نگيا به زنت هي منو تخريب شخصيتي ميکنه-
مامان که تازه نشسته بود و دقيقا رو به رويه منو بابا و کناره پريا که عينه گاو ميلنبوند کفگيرم
:دسش بود..کفگير و گرفت باال
تو چي داري دره گوشه شووره من پچ پچ ميکني ها؟؟-
:با ترس خودمو عقب کشيدم
هيچي بخدا ميگم واقعا افتخار کنه به داشتنه ننه اي ..چي ؟نه!!يني همسري مثه شما-
:مامان رو به بابا گفت
ببين اخه؟؟؟اين بچس من بزرگ کردم؟؟-
:دهنمو کج کردم
پ ن پ چغندره-
يهو ديدم مامان بلند شد کفگير و برد باال که بزنه منم هول شدم سريع بلند شدم ک صندلي از
:پشت افتاد زمين و جيغه مامان بلند شد
جهازمو شکوندددددي-
..بدبخت شدم
سريع از دره اشپز خونه پريدم بيرون مامانم دنبالم..صدايه بابا از تو آشپز خونه اومد که با
:خنده داد زد
بس کنين..خانوم شما کوتاه بيا_
واقعا من به بابام حسوديم ميشه ...اگه يه ذره از خونسرديه بابا رو داشتم قله اورستو تا االن
فتح کرده بودم...بعده يه جنگ و گريزه حسابيو دو تا کفگير که مطمعنم تا يه هفته جاش رو باسنه
...مبارک ميمونه بالخره کوتاه اومد
...
با مامان بابا تو پزيرايي رو به رويه تلوزيون نشسته بوديم و تلوزيون مينگريديم...بشقاب رو
پام بودو داشتم سيب پوست ميکندم..ديدم مامان هي چشو ابرو مياد ..بابام هي سر و ابروهاشو به
:معنيه نه ميده باال اخر عصبي شدم جيغ زدم که دو تاشون پريدن هوا
ااااه ديوونم کردين چي ميخواين بگين عه-
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:مامان با اخم گفت
چرا حيغ ميزني بچم افتاد دختره ور پريده-
:بعد يهو با لحنه مادرانه اي ادامه داد..
ببين دخترم..بالخره هر دختري يه روزي ازدواج ميکنه ..حاالم نوبته توعه اينکه ترس نداره..
:تازه دوهزاريم افتاد..پس بالخره بيان کردن..مامان ادامه داد
حاال که هم من راضيم هم بابات توام از خره شيطون بيا پايين گمشو سره خونه زندگيت يه _
نون خورم از ما کم شه
دقيقا شبيه بادکنکي شده بودم که بادشو خالي کردن..همينجوري زل زل داشتم مامان و نگاه
ميکردم که داشت ميوع پوست ميگرفت و سرشم پايين بود ..يهو سرشو اورد باال با حالته طلبکاري
:گفت
چيه؟!شيرمو حاللت نميکنم ازدواج نکني-
:يهو يه فکري زد به سرم نيشمو باز کردم
شما مگه ب من شيرم دادي ننه؟_
:زد پشته دستش با چشمايه گشاد رو به بابا گفت
!!!ببين ..ببين چي ميگه دختره چش سفيد؟_
:بعد برگشت سمته من تو همون حالت گفت
!!!!پس بابات بهت شير دادههههه؟؟-
قشنگ ديدم لپايه بابا گل انداخت..بعدم با دو تا سرفه بلند شد رفت تو اتاقه مشترکشون..با نيشه
:باز به مامان که بي توحه به بابا اماده به حمله بهم نگاه ميکرد گفتم
نــــــه عمه مهين گفت شير نداشتي منو با شير خشک بزرگ کردي واسه همين عقلم کم شده-
:با حرص گفت
اي الهي خودم تو گور کنم اين عمه هاتوووو خودم با دستام کفنشون کنمممم-
بلند شد يه جيغ زد و پريد تو ا تاق..بعدم صدايه جيغ جيغش ميومد که داشت به عمه هام فش
ميداد خــــــب مثه اينکه امشب و راحت شدم..بلند شدم رفتم تو اتاقم يهو زدم زيره خنده...فردا حتما
...بايد برا هستي و کيمي تعريف کنم با هم يه نقشه واسه اين خاستگاره تازه وارد بکشيم
***
:هســــــــتي
با پگاه و کيميا تو کالس نشسته بوديم پگاه يه ک ِِرم کاکائو دسش بود و عينه فيل هورت ميکشيد
....:نوچ نوچي کردم و سرمو از رويه تاسف تکون دادم
نچ نچ نچ خاک تو فرقه سرت من دو ماهه بودم ازينا ميخوردم-
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دهنشو کج کرد و چيزي نگفت ..منم رومو برگردوندم که دره کالس وا شد سه کله پوک وارد
..شدن
تمامه صندليا پر بود و تک و توک خالي بود که سامان و ساميار رفتن نشستن سورنم يکم نگاه
کرد اومد سمته م ا نگا کردم ديدم دقيقا روبه روم يه صندلي خاليه...چشمم خورد به کرمه تو دسته
پگاه...هاهاها بله افکاره شيطاني به من غلبه نمود..کرمو از دسته پگاه کشيدم دهنشو عينه اسبه ابي
باز کرد که با تمامه اجزاعه صورتم اشاره کردم که اگه خفه نشه صندليو از پهنا ميکنم تو حلقش که
...اونم ترجيه داد خفه شه
سورن از بينه بچه ها رد شد جلومون که رسيد نگاش افتاد به ما که در اون حالته مضحک
شبيه دو تا ماده گاو به هم پريده بوديممثه هميشه پوزشو کج کرد و برگشت که بشينه تو اين فاصله
ک ِِرم و چنان فشار دادم که دلو رودش از حلقش زد بيرونو همشم ريخت رو قسمتي که سورن
...جون نشست
کيميا و پگاه با چشمايه درشت شده داشتن نگام ميکردن ..ک ِِرمه رو دادم به کيميا و ريلکس
نشستم سره جام
کيميا و پگاه که تازه از شک دراومده بودن اروم شروع کردن خنديدن که سورن برگشت
نگامون کرد..هر دوشون با حالته کامال سوتيي نيشاشونو بستن سورنم يه تايه ابروشو داد باال و
...دوباره به حالته اولش نشست
هنوز دو مين نگذشته بود که استاد وارد...بعد از يکم سالم احوال پرسي که جوابشم ندادم..يه
:چي نوشت پا تخته و برگشت سمته ما
..خب-
:يکم نگا کرد بينه بچه ها و رو به سورن گفت
اقايه سعادت_
سورنم خودکارع تو دستشو گذاش رو کالسورش و بلند شدنش همانا و ترکيدنه منو پگاه و
کيمي همانا..همه با چشايه گرد شده نگامون ميکردن که به زور نيشامون بستيمو از استاد معذرت
خواستيم..سورنم که تا االن مشکوک نگامون ميگشت برگشت رفت پايه تخته...با اون شلوار يخيه
..پاش هر کي ميديد فک ميکرد خودشو خراب کرده
با دستام جلو دهنه کيمي و پگي و گرفتم خودمم ب زور خودمو نگه داشتم قشنگ ديدم قيافه
 ..همه قرمز شده بود سامان و ساميارم با چشايه گرد داشتن به نشيمن گاهش نگاه ميکردن
اون بوزينه از همه جا بي خبرم داشت کاره خودشو ميکرد که يهو يکي از پسرايه خل وعضه
:کالس داد زد
سورن چرا قهوه اي شدي؟-
يني کله کالس رفت رو هوا..من خودم داشتم صندليو دندون دندون ميکردم
سورن با چشايه گرد شده داشت نگامون ميکرد..حتي استادم خندش گرفته بود و دستشو همش
..ميکشيد رو لبش
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حاال هر چي صبر کرديم مگه خنده اين گالبيا بند ميومد..استاد يه دو تا سرفه کرد و رو به
:سورن گفت
سورن جان بهتره بري بيرون خودتو تميز کني+
با اين حرفه استاد سورن قرمز شد حاال نميدونم از عصبانيت بود يا خجالت ..اومد سمته
:وسايلش همون بين يکي ديگه از پسرا داد زد
داداش نگران جزوه نباشيا خوب تخليه کن دفه بعد اينجوري نشه-
داشتم ميخنديدم ..البته اندازه ماتحته مورچه ام دلم سوختيد براش..اومد وسايلشو جم کنه که
..چشش افتاد به لکه کاکائويي که رو صندلي بود
به جرعت ميتونم بگم آبي شد سرش پايين بود اروم اروم اورد باال و بهم نگاه کرد که خودمو
..قهوه اي کردم سريع نيشمو بستم..ديدم که تمامه رگايه صورتش باد کرده بودن
اب دهنم و با صدا قورت دادم و سرمو انداختم پايين..اونم يعده اينکه يه خورده با نگاش باهام
زد و خورد کرد گمشد از کالس رفت بيرون
..
با خنده از کالس زديم بيرون..البته نمدونم چرا از اون موقع که اون بوزينه با نگاهه خوفناکش
بهم نگريستع بود ترس منو خورد ه بود..تو محوطه بوديم ..عينه اين وزغ کله محوطه رو با نگام
:کاويدم ولي خبري از سه کله پوک نبود..خب مثه اينکه رفتن ..نيشم باز شد که پگاه زد تو سرم
پگي وحشي-ه ستي اين پسره فهميد کاره توعه ها ..مطمعن باش ميزنه پر پرت ميکنه
با حرص زانومو اوردم باال در يک حرکته کامال ماهرانه کوبوندم تو ماتحتش که قطعه نخاع
 :شه شروع کرد به عر عر کردن
ببند دره مستراحو سرمون رف عنتر..وقتي دو هفته جلو انداختي ميفهمي ديگه نزني تو سره -
نازنينه من ...اون پسره ام غلط ميکنه بخواد غلطي بکنه
:پگاه با قيافه اي که از درد مچاله شده بود گفت
گاوميش پا نيس که عينه سُمه خر ميمونه ميزنه کمرت نصف ميشه ب کبدم اصن بزنه نفلت -
کنه بهتر
کيميام که به خل بازيامون عادت داشت عينه ماست واستاده بود نگامون ميکرد..پگي اومد
:دوباره بزنه که
خانومه امجد؟-
:برگشتم ديدم يکي از خر خونايه کالسه اهم اهم خب بريم تو فازه سنگيني
بله کاري داشتين؟-
ميتونم باهاتون حرف بزنم؟_
:نيشمو باز کردم
بله حتما-
31

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
نگاهي ب پگاه و کيميا که با نيشه باز بهمون زل زده بودن انداخت که يني برين گورتونو گم
کنين ما دو تا کفتره (پرنده)عاشق و با هم تنها بزارين..پگاه که اصن ب رويه مبارک نياورد ولي
:کيميا که گرفته بود دستشو کشيد و رو به من با لبخند گفت
عزيزم ما ميريم من خودم پگاهو ميرسونم باي گلم-
بعد به زور پگاهو ک شيد برد..بعله ديگه مگه جلو غريبه ها من يه عزيزم ازينا بشنوم وگرنه
...بايد تو خواب ببينم ...واال
 :اين پسره که اگه اشتباه نکنم بهروزي بود با خجالت (اخي گوگولي خجالت نکش دخترم)گفت
ام ميشه بريم سلف؟؟-
:با همون نيشه گشاد گفتم
بله حتما-
***
االن يه رب بود که رو به رويه هم ،تو سلف نشسته بوديم.عينه بز داشت نگام ميکرد ،نگاهشم
ميکردم سريع نگاشو مي دزديد .آخرش اعصابم ريخت به هم با جيغ گفتم«:آقاي بهروزي! کاري
»ندارين من برم گم شم؟
با دست پاچگي اشاره کرد خفه شم ،همه داشتن نگاهمون مي کردن،که يه لبخند مکش مرگما
تحويلشون د ادم .برگشتم به بهروزي نگاه کردم...آب دهنشو قورت داد و با استرس زل زد تو چشام.
:جون بکن ديگه اه اه اه
ام ...خب...سخته راستش-
چپ چپي نگاش کردم که چشماشو بست تند تند گفت«:خب مي خواستم بگم دوست دارم! اگه
».توام منو دوس داري بيام با هم زندگيمونو پايه گذاري کنيم
عينه بز داشتم نگاهش ميکردم!چيه؟انتظار دارين بلند شم ميز رو تو حلقش بکنم؟ نه من دختره
» اروميم بعله! چشماشو باز کرد نگاهم کرد .مثل سکته ايا گفت«:خب حاال جوابتون چيه؟
» .بلند شدم کيفم رو انداختم رو دوشم با نيشه باز گفتم«:به نظرم شما،بهتره ادامه تحصيل بدين
.بعد شم يه دست تکون دادم در مقابله چشماي گرد شدش و بيرون رفتم
!منو بگو...گفتم ميخواد چي بگه
 .رفتم سمته پارکينگ که حاال خلوت شده بود.يکم نگاه کردم،تا بالخره جيگرم رو پيدا کردم
.رفتم سمتش و هنوز در رو باز نکرده بودم که يقه ي مانتوم به شدت کشيده شد
!واي مامان...دخترت رو خوردن
...
برم گردوند و کوبوندم به ماشين .چشمام رو بستم و دهنم رو باز کردم،که پارکينگ رو خراب
.کنم رو سرش که دستش رو ،روي دهنم گذاشت
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!صدات در بياد جونت پايه خودته-
بدونه اينکه چشمام رو باز کنم تند تند گفتم«:جونه ننت منو ندزد ،من بابام رفتگره محله بخدا
پول نداره بهت باج بده ،بعدشم من حامله ام ...ويار دارم بايد هر دوساعت گوجه سبز و لواشک و
پاستيل و قره قروت بخورم .اگه ميخري باهات ميام ،نگران شوهرمم نباش،گوره باباش...ميخري؟
ديدم صدايي نمياد،فکر کنم دزده سکته کرد.آروم يکي از چشمام رو باز کردم که ديدم سورن با
.چهره اي کبود،که معلومه خيلي داره به خودش فشار مياره ،داره نگاهم ميکنه
دهنمو کج کردم و گفتم «:بخند بخند،االن باد مي پيچه تو معدت اينجارو به گند مي کشي ،بخند
»!پسرم
.ل ب رو روي هم فشار داد و رفت روي ويبره .جون...چه چال گونه اي داره
مي خوا ستم انگشتم رو بکنم تو چالش که نگاهم افتاد به موقعيتي که توش هستيم .که کامال
بااليه ?? سال بود؛
:من به ماشين چسبيده بودم و سورنه گاو هم به من ،دستاشم روي بازوهام بود.جيغ زدم
گمشو اون طرف ،بوزينه ،مگه خودت ناموس نداري عينه خِل به من چسبيدي؟«
»!گمشو،گمشو اون طرف بدن پره ميکروبت رو به من نزن
فشارم داد به بدنه ماشين ،نگاهش کردم که ديدم خندش ،جاش رو به يک اخم غليض داده .با
:قيافه سکته اي آب دهنم رو قورت دادم و گفتم
»!خب اشکال نداره،راحت باش ،فوقشم اتفاقي افتاد مجبوري بياي بگيريم ديگه«
.اخماش غليظ تر شد
به چه جرعتي همچين گ*ه*ي خوردي؟هــان؟-
با اينکه واقعا داشتم خودم رو خيس مي کردم ،ولي با پرويي گفتم«:اوال به غذات کاري ندارم،
»!دوما حقت بوده
»بعد با خنده ادامه دادم«:راستي خودت رو تميز کردي؟
.بازوهام رو چنان فشار داد،که جيغم رفت هوا
...ايـــــي چته؟ وحشي آمازوني ولم کـــــن-
»در حالي که قرمز شده بود ،با حرص گفت«:مي خواي نشونت بدم وحشي کيه؟
!نيازي نيس ،االن اسطوره وحشي گري جلومه.آي آي ولم کـــــن...شکست-
بيشتر بازوهام رو فشار داد .ديگه اشک تو چشمام جمع شده بود،با پوزخند گفت«:بگو غلط
»!کردم
»!با بغض گفتم«:عمرا
فشارش رو بيشتر کرد،که جيغم در اومد،واي مامان...چرا هيچ گاوي نمياد من رو از دسته اين
نجات بده؟
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»!دوباره گفت«:بگو غلط کردم
نميگــم-
.يهو چنان فشاري دادم،که نفسم بند اومد.اشکام گوله گوله مي ريخت
.با...باشه غلط کردم-
بعدشم هق هقم رفت هوا .بازوهام رو ول کرد و از درد به خودم مي پيچيدم .چشماي اشکيم رو
.که از درد بسته بودم و آروم باز کردم و بهش نگاه کردم
! تو اين حالت زيادي مظلوم مي شدم و هيچکس نمي فهميد که چه عجوزه اي درونم مخفي شده
با ديدنه قيافم لبخنده پيروزمندانش کامال ناپديد شد و با تعجب نگام کرد .بعد از چند ثانيه،که بهم
»! خيره شده بوديم،چشماش رو بست و روي هم فشار داد.بعد اروم گفت«:فقط تالفي بود
.بعدشم سرش رو عينه بز انداخت پايين و گورش رو گم کرد
اون روز ،به زور تا خونه خودم رو رسوندم .بازوهام کبود شده بود و رد انگشتاش کامال
.واضح بود
...
:کيميـــــا
»!با دهنه باز به هستي نگاه مي کرديم..با بغض گفت::افتاد
»هم زمان ،با صداي بلندي گفتيم«:چـــــــي؟
» .در حالي که بينيش رو باال مي کشيد و وسايلش رو از رو ميز جمع مي کرد،گفت«:چشاتـون
پگاه چپ چپ نگاهش کرد،بي خيال از شوخي مسخره اي که کرد،گفتم«:خاک تو سرت
»همينجوري نگاهش کردي؟
.هستي خودش رو مظلوم کرد
!خب چيکار ميکردم؟عينه گوريل هيکل داره-
.پگاه هم تاييد کرد
!اين رو قبول دارم،طبق محاسباتم ،هر سه تاشون هيکل يک گوريل بالقو دارن-
.همون موقع چشمم افتاد به سه کله پوک
!إإإ...اومدن-
به هستي نگاه کردم.عينه ببرگرسنه زل زده بود به سورن،با صدايه ارومي گفت«:من يک
»!باليي به سره اين بيارم،فرشتگان خدا به حالش بگريند
همون طور که با چشاي ريز شده به سورن نگاه مي کرد و با حالت با مزه اي انگشت اشارش
.رو تو هوا تکون ميداد و اينارو مي گفت که باعث شد ،من و پگاه بزنيم زيره خنده
***
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جزوه رو يک مرور کردم و تو کيفم انداختم .سريع يه مانتو کوتاه مشکي با شلوار جين يخي
پوشيدم.مقنعه مشکي سرم کردم و کولم رو برداشتم .با بابا و مامان خدافظي کردم و سوار ماشينم
.شدم،به سمت دانشگاه راه افتادم.سيستم رو روشن کردم
.صداي محسن يگانه تو ماشين پيچيد
??
ب تو بشکن و برگرد
ت قل ِ
ب تو بشکن و برگرد،سکو ِ
ت قل ِ
سکو ِ
نبودن با تو ،خالء اميد و تجربه کردم
ت
روزاي سخ ِ
ِ
داغ دلم که بي تو تازه مي شد هم نفسم شد سايه ي سردم
ِ
اونور ابرا که مي خواي َسر َسري از من رد شي
تو رو مي ديدم از
ِ
آسمونو بي تو خط خطي کردم چجوري مي توني انق ِد بد شي
چجوري مي توني انق ِد بد شي
ب تو بشکن و برگرد،نذار اين فاصله بيشتر از اين شه
ت قل ِ
سکو ِ
آخر قصه همين شه
نمي خوام ِ
مثل گذشته که رفتي،دوباره ِ
ب تو بشکن و برگرد،نذار اين فاصله بيشتر از اين شه
ت قل ِ
سکو ِ
آخر قصه همين شه
نمي خوام ِ
مثل گذشته که رفتي،دوباره ِ
دور نبودنتو خط کشيدم
ت
روزاي سخ ِ
ِ
نبودن با توِ ،
تازه مي فهمم اشتباهم اين بود،چهره ي عشقمو غلط کشيدم
ندار دلم بود ،اومدي دارو ندارمو بُردي
ِ
عشق تو دارو ِ
دل من نمردي
بيا سکوتتو بشکنو برگرد ،که هنوزم تو ِ
که هنوزم تو دل من نمردي
ب تو بشکن و برگرد،نذار اين فاصله بيشتر از اين شه
ت قل ِ
سکو ِ
آخر قصه همين شه
نمي خوام ِ
مثل گذشته که رفتي،دوباره ِ
ب تو بشکن و برگرد،نذار اين فاصله بيشتر از اين شه
ت قل ِ
سکو ِ
آخر قصه همين شه
نمي خوام ِ
مثل گذشته که رفتي،دوباره ِ
ب تو بشکن و برگرد(محسن يگانه
ت قل ِ
)سکو ِ
تو حال و هواي خودم بودم ،که يک جنسيس قرمز از کوچه جلوم سبز شد .پام رو گذاشتم روي
.ترمز و ماشين با صداي بدي به جنسيس برخورد کرد
)گوووووومپ(صدايه تصادف همينجوريه؟
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به سمت جلو پرت شدم و سرم خورد ب فرمون...آي سرم
...
چشمامو رو هم فشار دادم و سرمو که به شدت درد ميکرد از رو فرمون برداشتم ..همه چيو تا
چند دقيقه تار ميديدم ولي بعد خوب شد..تازه فهميدم چي شده..سريع پريدم بيرون و رفتم سمته
:ليموزين
هو يابو بيا پايين ببينم_
شيشه هاش دودي بود و نميتونستم توشو ببينم ..سمته دره شاگردش يه خورده تو رفته بود و
ماشينه منم زياد کاريش نشده بود ..عصبي پامو تکون تکون ميدادم که دره سمته راننده باز شد...با
چشمايه گرد شده زل زدم به ساميار که با خونسرديه زاتيش پياده شد...اي خدااااا اخه اينم ادمه من
باهاش تصادف کردم..با ديدنم يع تايه ابروش باال رفتو درو زد به هم ...من که ديگه از حالته
:متعجب دراومده بودم اخمامو کشيدم تو هم و دست به سينه با لحنه طلبکاري گفتم
مثه اينکه ما تو هيچ شرايطي از دسته شما اسايش نداريم نه؟-
:اومد جلوم ايستاد و با تمسخر گفت
چه اتفاقه نظري ..منم ميخواستم همينو بگم-
 :دندونامو رو هم فشار دادم و در حالي که ب ماشين اشاره ميکردم گفتم
فعال که مقصر شمايي_
پوزخندشو تجديد کرد و يه نگاه به قسمته برخورده ماشين انداخت..رو به من با تميخري که
:لجمو بيشتر درمياورد گفت
نگران نباش اينقدري پول دارم که خسارتت يه دهمشم حساب نشه-
بعدم از تو جيبش يه دسته تراول دراورد و پرت کرد تو سينم که گرفتمش..تو شکه کارش بودم
:که چشمکي زد و با همون لحن ادامه داد
فک کنم شيکمتو تا چن روز سير کنه_
بعدم با نيشخند برگشت که بره..با دهنه باز داشتم بش نگاه ميکردم..اين؟؟؟اين قزميت چي
!!!گفــــــت؟؟؟؟؟
تراوال رو تو دستم فشار دادم و با تمامه قدرتم پرتش کردم سمتش که مستقيم خورد تو سرش که
باعث شد سره جاش بايسته..با تع جب برگشت نگام کرد..با حرصي که کامال تو صدام معلوم بود
:گفتم
نيازي به پوله توعه تازه به دوران رسيده ندارم پوله باباتو به رخه من نکش که اگه اراده کنم -
کله زندگيتو ميخرم به دوهزار من نيازي به پوله يه بچه سوسول مثه تو ندارم پولتو بزا جيبت واسه
دوس دخترايه رنگا رنگت خرجش کن
بعدم بدونه اينکه نگاش کنم سواره ماشينم شدمو دنده عقب گرفتم ..وقتي از کنارش رد ميشدم
...قيافه قرمزشو تشخيص دادم و يه لبخنده پيروز مندانه رو لبم نشست
.رسيدم دانشگاه ماشين رو تو پارکينگ پارک کردم و پياده شدم
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بچه ها رو تو سلف پيدا کردم و نزديکشون شدم .داشتن حرف ميزدن کخ پگاه دهنش رو باز
:کرده بود،تا حرف بزنه با ديدنم گفت
عـــه اومدي؟-
:در حالي که کيفم رو مي ذاشتم رو ميز هم زمان صندلي رو عقب کشيدم و نشستم گفتم
...نه تو راهم-
:هستي با لحن شيطنت آميز گفت
چه داف شدي امروز-
:تهديد آميز گفتم
!بخواي حرفاي خاک بر سري بزني،کفشم رو در ميارم تو حلقت مي کنم-
:با خنده گفت
!باشه بابا اروم باش-
:با ياد اوري اتفاقي که افتاد با ذوق تو جام سيخ شدم و رو به هستي گفتم
!پاشو...پاشو برو دو سه تا قهوه بگير که بگم چي شــد-
 :با غر غر بلند شد رفت و براشون تعريف کردم و پگاه اخماش رفت تو هم
!اينا چرا اينقد چ*س کالس ميان؟ سه تا عنتر که بيشتر نيستن-
:هستي ليوان قهوشو گذاشت رو ميزو در حالي که بلند مي شد گفت
 .کل دختراي دانشگاه ،همين سه تا عنتر و مي بينن...آب از لب و لچشون آويزون مي شه-
:منم بلند شدم
.ولش ،بريم کالس دير شد-
:هستي با ادا گفت
.جوون ...امروز با عشقم کالس داريم،برم دماغش رو ماساژ بدم خيلي ازش کار مي کشه-
.خنديدم و رفتيم.خداروشکر امروز اونا کالس ندارن
:پگــــاه
...ننـــه ...آي ننـــه_
:از تو اتاق مشترکش ،با بابا داد زد
مرگ چته؟؟-
:نيشم رو براش باز کردم و گفتم
...هيچي فقط گشنمه ،يه اوچولو-
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:با غر غر به سمته آشپز خونه رفت
!اي کارت بخوره به اون خندق...که هر چي ميريزي توش پر نمي شه-
:همينطور که از پله ها باال مي رفتم داد زدم
!اون کارده ننه ،با کارت فرق داره-
ديدم يه دمپايي مستقيم اومد سمتم سريع در رفتم.چرا خشونت به خرج مي ده خو؟؟بگو برو
!گمشو..گم ميشم ديگه
.رفتم تو اتاقمو در رو بستم
.شالم رو پرت کردم که مستقيم روجالباسي افتاد
:با قر رفتم سمته کمد
...پگي يه تکون پگي دو تکون پگي بتکون پگي بتکون عاااه حاال بيه بيه-
 :لباسامو عوض کردم و پريدم رو تخت.گوشيم رو برداشتم زنگ زدم ب هستي
هستي:الو
...چطوري سسکيه من؟امشب خونمون رو خالي کردم بيا که-
:ديدم صدا سرفه مياد از پشته گوشي..با خنده خبيثي گفتم
!الهي ،عزيزم...هول نشو قول مي دم مراعات کنم دو تايي نشي-
:صدا سرفه بلند تر شد بعدم صدايه پر حرصه هستي
.سالم عشقه مـــن...خوبي عزيزم؟باشه ميام با هم درس بخونيم-
:با همون لحن ادامه دادم
!جووون...آره بيا درس بخونيــم-
هنوز دو ثانيه نشده بود که صداي شليکه خنده از اون طرف خط نشون دهنده ،سوتي خرابي
.بود که داده بودم
.با شک گوشي رو قطع کردم.زل زدم ب ديوار رو به روم
.زينــــــگ...با ترس رده تماس دادم.يه ?? باري زنگ زد ديگه زنگ نزد ??.?.
...فاتحم رو از همين االن خوندم ديگه
جــــــــــــــيغ
هستي-و استا ..واستا عنتر بگيرمت شلوارتو دو تا ميکنم پگـــــاه
در حالي که نفس نفس مي زدم و اصال به جلوم توجهي نداشتم زبونم و تا ته در اوردم و با
 :خنده مثه خودش داد زدم
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.حرص نخور سسکي تر ميشي...هاهاها-
يهو با برخورد با جسمه سختي ب عقب پرت شدمذو چون هستيم پشته سرم بود ،اول اون افتاد!
.که فک کنم ماتحتش صاف گرديد منم افتادم روش
تو شک بودم و چشمامم بسته بود.هنوز اومدم چشمامو باز کنم که موهام از عقب توسطه هستي
:کشيده شد
جــــــــــــــيغ چته وحشي موهامو ول کن-
تقريبا همه درومون جم شدع بودن بغضيا با خنده..بعضيا با شوق براي فهميدن اينکه اخر
.کدوممون برنده ميشه اون يکي و نصف کنه
بعضيا با اخم و تاسف(برين واسه عمه هاتون تاسف بخورين)و بعضي ازين دختر فس فسوها با
..:چندش ،بهمون نگاه ميکردن.خالصه حسابي همو چلونديم
.هستي _تا ? ميشمورم هر دومون با هم ول مي کنيم
:درحالي که از اين همه وحشي بازي نفس نفس مي زدم گفتم
...باشه_
?_?.?.
 :موهامونو هم زمان ول کرديم...با زور از رو زمين بلند شديم که نگام افتاد به رو ب روم
.هستي_الهي سقت شي پگاه،باسنمو سوالخ کردي عنتر
و هم زمان مانتوشو ميتکوند..از شک در اومدم و اخمامو کشيدم تو هم،با حالته طلبکاري به
سامان که دست به سينه و با يه پوزخند که جزوه اليفنکه صورته اين سه کله پوک بود،داشت نگام
:ميکرد گفتم
ها؟چيه خوشگل نديدي؟-
:با همون پوزخند گفت
.خوشکل که هر روز تو اينه مي بينم ،منگول نديده بودم که با ديدنت اونم رويت کردم-
:حرصم گرفت با غيض گفتم
مطمئني هر روز خوشگل مي بيني؟واال تا اونجايي که من ديدم گوريل تورو ببينه به -
!خوشگليش ايمان مياره
...اخماش رفت تو هم،ها؟...خوردي ؟هستشم توف کن
هستي با خنده زل زده بود بهمون،پوزخندي به سامان زدم و دسته هستي رو کشيدم دنبال خودم.
:يه ذره که دور شديم عينه بز زد زيره خنده
.وا..واي دمت گرم..حال...کردم-
:پشته چشمي نازک کردم و گفتم
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ما اينيم ديگه-
 :با پس گردنيه هستي حرفمو خوردم
آخ باز چرا وحشي شديــــ؟
!هستي-ديشب آبروم رو جلو خانواده داييم بردي گاوميش
:با حرص گفتم
خب به من چه؟-
اخه عنتر...تو نمي فهميدي گوشي رو اسپيکره! هر چي به دهن واموندت مياد تف ميکني _
...بيرون؟ از خجالت مردم
مگه بلدي؟-
:دوباره اومد بزنه که سريع گفتم
راستي کيميا کجاس؟-
:دستش رو اورد پايين و به دور و بره محوطه نگاه کرد
!چمدونم واال-
:لپم رو از تو گاز گرفتم و گفتم
!ميگم يه زنگ بزن بهش ببين کجا مونده-
!هستي:باشه
.گوشي ساده اي که تازه خريده بود و دراورد و شماره گرفت
***
:هســـتي
:شماره کيمي رو گرفتم بعد سه چهار تا بوق برداشت .صداي خواب آلودش تو گوشي پيچيد
.ها؟چته اول صبحم مارو ول نمي کنين؟بذارين بخوابم باو-
..:بعدم بدونه اينکه بذاره هيچگونه زري از دهن مبارکه من دربياد گوشي رو قطع کرد
پگي:چي شد؟
:با گيجي گفتم
!پسر شد-
پگاه:ها؟
..:با جيغي که زد دو قد پريدم ..جيغ نيس که عينه اسب شيهه مي کشه
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ها و مرگ...گاوميش ،خر،چرا هوار مي کشي دمه گوشه من؟چمدونم اينقد تند تند زر زد -
!نفهميدم چي بلغور کرد اصن
:عينه منگال نگام کرد ..دهنمو کج کردم
!وخه وخه بريم سره کالسمون-
ب زور بلندش کردم و رفتيم سمته کالسا
.....
استاد طبقه معمول داشت ور ميزد ،نمي دونم اينا خسته نمي شن چند ساعت تموم فک مي زنن؟
تو حال و هوا خودم بودم .سه کله پوک دقيقا جلويه ما نشسته بودن اين سورن گاوم اينقدر بلنده
.فقط موهايه استاد تو ديدم بود!خيلـــــي هنر مي کردم مي تونستم چشما باباغوريشو ببينم
داشت خونم به جوش ميومد،که در کالس با سرعت باز شد و کيميا ب طوره مضحکي پريد تو
!کالس
يکم نگاهمون کرد ،ديد همه داريم ب چشمه يه بز که وقته زايمانش رسيده بهش نگاه مي
 :کنيم...سريع خودش رو جمع و جور کرد با دستش پشت سرش رو خاروندذو با نيشه باز گفت
!کيمي_ام..اهم ببخشيد خواب موندم
:يهو ساميار گفت
خواب موندنتون رو نزاکت و رفتارتونم تأثير گذاشته،که نمي دونين بدون در زدن نبايد وارد _
شين خانوم شمس؟
.کيميا چشم غره اي بهش رفت ک سگ محلش نداد و پوزخند زد
!استاد بعده کمي تذکر بهش گفت بشينه
خوب شد از قبل براش جا گرفتم،وگرنه بايد ميرفت خيلي عاشقانه کناره استاده شونصد سالمون
.مينشست
.کنارم نشست و با غيض ب ساميار نگاه کرد
اونم که روش اون طرف بود اصال نديد؛ ولي مطمئنم مي ديدم عکس العمل خاصي انجام نمي
!داد
:با صداي کيميا نگاهم رو از ساميار گرفتم
شما عوضيا چرا بهم زنگ نزدين ها؟-
:حرصي گفتم
! من زنگ زدم ،خانوم عين ببره گرسنه پريدي بهم،که ترسيدم دوباره زنگ بزنم_
:با تعجب گفت
عه زدي؟؟_
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...ار_
استاد_چه خبرتونه ته کالس؟خانوم شمس هم دير اومدين ،هم کالس رو بهم مي ريزين؟ خانوم
!من نمي تونم چنين کالسي رو تحمل کنم
.دقيقا ياده اين زنايه زاچ(حامله) افتادم که ويارشون شديد شده
.کيميا با صداي آرومي عذر خواهي کرد ،استادم يه پشته چشم نازک کرد نشست
بروووو...برو از سنت خجالت بکش...سنه پدره پدره پدره پدره پدر بزرگه سورن رو داري!
..بدبخت برو توشت رو برا سفر به آخرت جمع کن جا اين کارا
و تازه اونجا بود که فهميدم من يه بزه کاملم که يه فسيل مثه استاد قادري ،از من قشنگ تر
!پشته چشم نازک ميکنه
!دوباره کله سورن اومد جلوم.شيطون ميگه يه هاشي نارو روش پياده کنم بره تو زمين
.خالصه اون روزم با هر سختيي بود گذشت
!و به چه زودي دوباره فردا شد
داشتم مي رفتم دانشگاه...کيفم رو مرتب کردم رو شونم و يه نگاه ب کله اتاق انداختم.نه خوبه ..
!همچيم سرجاشه
!رفتم تو حال که ديدم ،دو تا ميمون جلو تلوزيون تو فاصله ده ميلي متري واستادن
!اوي...کور شدين بدبختا گمشين اون طرف_
:هر دو تاشون هم زمان صورتاشونو گرفتن سمتم زبونشونو مثه شتر انداختن بيرون
پوريا و پريا-نمي خوااايم
!باز ننتون شما عجوزه هارو ول داد خونه ما؟اون فرش قرمزو بدين تو تا نکشيدمش بيرون_
! ايندفعه پوريا با انگشت شصتش يک حرکته کامال بي شرمانه انجام داد که چشمام گرد شد
بسم هللا،ما هم سن اينا بوديم با سيخ کبريت و نخ برا خودمون عروسک درس ميکرديم؟
 ..:سريع دوييدم سمتشون که هر دو يه جيغ فرا بنفش زدن در رفتن
واستيييين پوريا بگيرمت سرويست مي کنم ،به من انگشت نشون ميدي؟-
:کله خونه رو دنبالشون مي دوييدم مامان از اشپز خونه اومد بيرون
! چتونـــــه؟ هستي؟ تو مگه بچه اي دنباله اينا مي کني؟بيا برو ،بيا برو داشنگاهت دير شد_
!و با عقده اي که تو دلم موند ،منو از خونه شوت کردن بيرون...هعــــي
***
...خودم و رو صندلي تکون تکون ميدادم...ووي ووي ريخت مامان جااان
!پگاه:چتـــه ؟ميزو االن مي ندازي با تکونا هشت ريشتريت
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:همينجور که پايين تنمو تکون تکون ميداد گفتم
...دست به آب دارممممم-
! کيميا:اه اه بلند شو برو تا اينجارو به گند نکشيدي
چپ چپ نگاش کردم ،از خداتم باشه مدفوعاته خالصه من بريزه روت...بلند شدم رفتم سمته
بيرون...همون موقع سورنم اومد داخل  ..جووون چه استايلي داره! زنت فدات شه! عنتر،سرش پايين
!بود،دستاشم تو جيب شلوار جينش.يهو فکري شيطاني ب سرم زد
تا دير نشده ب نقشم کفشه عمل پوشيدم(سنگين بود دو ثانيه تنفس بي صدا)تقريبا جلوم رسيده
:بود که يهو با صدايه نسبتا بلندي داد زدم
گلــــــــــه مـــــــن_
دستامم مثه قيمت تو دورهمي باز کردم و نيشمم تا ته باز بود
:/قيافه سورن دقيقا اين بود
با دستايه باز شده و نيشه باز ب قصده بغل کردن دوييدم سمتش که گرخيد اومد در بره که لنگه
درازمو گذاشتم جلوش و اين سورن بود که با مخ رفت تو صندلي جلويي
همه تا لحظاتي سکوت کردن..لبامو رو هم فشار ميدادم که زود تر از بقيه نزنم زيره خنده
..ولي امان از دهاني که بي موقع باز شود ..اول دهنم مثه اسبه ابي باز شد يهو چنان شروع کردم
شيهه کشيدن کع سورن بدبخت تازع داشت خودشو ب کمکه سامان و ساميار ک نميدونم از کدوم
گوري پيداشون شده بود جم ميکرد افتاد باز
همه بعده من ترکيدن البته ب جز چنتا دختر که عينه شاهپانزه ها نگام ميکردن خاک تو
سرشون..بعضيام که اومده بودن سورن و جم کنن که سورن زد همشونو ماليد بغل ديوار ...داشت
...ميومد سمتم منم ديدم باز کبود شده فلنگو بستم تو دس ب اب قايم شدم
اه اه چه بو عني مياد
***
:کيمــــــيا
..اخ..اي دلم-
:پگي با خنده گفت
بيچاره سورن واقعا اين دفعه ابروش رفت-
حاال خوده عجوزش کجا رفت؟؟_
فک کنم رفت دستشويي بريم ببينيم_
اوکي ..بيرون واستا حساب کنم اومدم_
...
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با پگاه رفتيم دنباله چغندر ..اينقد خنديده بودم دلم درد گرفته بود...تا رسيديم دربه سرويس
:بهداشتي عينه بز پريد بيرون..تبقه معمول تا ما رو ديد شروع کرد غر زدن
آخيــــش هوايه ازاد بدونه هيچ بويي..اه اه اه بچه ها دانشگاه مام معده هاشون خرابه ها ب _
زور خودم و نگه داشتم بيهوش نشم؟؟
:با خنده گفتم
خااااک تو سرت هستي اونجا رو نگاه-
ب جايي ک اشاره کردم نگاه کرد ...منو پگاه که ترکيده بوديم..برگشت با حالت سکته اي
:بهمون نگاه کرد با تته پته گفت
نـ..نوشته برادران-
:پگاه با خنده گفت
بعله رفتي مردونه-
:هستيم با دو تا دستاش کوبوند تو سرش
هستي -ميگم چرا اقايه معيني تو دسشويي بودااا بعد منم باهاش دعوا کردم گفتم اومدي دوربين
:/کار بزاري مگه خودت ناموس نداري؟؟؟اون بدبختم ترسيد سريع رفت بيرون
:ديگه رسما داشتم کفه دانشگاه و گاز ميزدم ..با حالته فکريي دسشو زد زيره چونشو گفت
گفتم واال ما خانوما رودهامون پوسيده نيس که ادمو تا مرزه بيهوشي ببره که-
:پگاه ب زور گفت
هستيييي ببندددددد
خودشم خندش گرفته بود سه تامون راه افتاديم سمته کالسا
 :راه افتاديم سمته کالسا که
.هوووووي واستا ببينم-
اوه اوه سورنه ...هر سمون هم زمان برگشتيم سمتشون ..قيافه سورن شبيه گاو شده بود..از
.دماغش دود ميومد
 .اينقد ترسناک بود که فرصت نکردم ب بقيشون نگاه کنم...با قدماي آهسته اومد سمتمون
:يهو هستي پريد از پشت شونه هامو گرفت
.هستي:منو از چنگال اين گاوه درنده حفظ کن قربونت بشه سورن
!تو اين موقعيتم دس از خلوچل بازي برنميداره
:سورن همونطور که ميومد جلو تحديد اميز گفت
ببين يا خودت مياي با زبونه خوش مياي ميگي غلط کردم يا يع کاري ميکنم ب غلط کردن -
...بيوفتــــــي
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کلمه اخرشو با داد گفت ک دو متر پريدم هر قدمي که اون برميداشت هستي منو يع قدم ب
..:عقب ميکشيد
!هستي:اينجاست که بايد گفت..هيـــــس گاو ها شيهه نميکشنــــد
...سورن_هستـــــي
هستي:هاااااا...واستا ببينم تو ب چه حقي اسمه منو رو زبونت مياري؟ ها؟ها؟
سورن اومد بزنه بترکوندش که هستي با جيغ در رفت..ساميار از پشت بازويه سورن و
.گرفت..به صورتش نگاه کردم داشت ميخنديد
آخي چه نازه...لبم رو گاز گرفتم.خاک تو سرت کيمي...حاال گيريم قيافش خوب باشه..اخالق
!مهمه که ماله اين چيز مرغيه
با داده سورن نگاهمو از ساميار گرفتم..در حالي که سعي دلشت بازوشو از دسته سامي بکشه ..
:بيرون داد زد
.من بعدا تورو گيرت ميارمممم-
.هستيم زبونه سه متريشو انداخت بيرون.خجالتم نميکشه خرسه گنده
هر کي اون درو بر بود داشت بهمون نگاه ميکرد..کال ما از وقتي با اين سه کله پوک اشنا
.شديم ابرومون ب فنا رفت
.با خستگي کيفمو انداختم رو مبل و نشستم کنارش
طبقه معمول خونه سوت و کور بود.مامان که حتما خونه دوستاش بود.بابام که سرکار
.کاميارم تو اتاقش
.نشستم پايه تي وي
.کاناالرو بي دليل باال پايين ميکردم بدونه توجه ب برنامه هاش
.با اعصاب خوردي تلوزيون و خاموش کردم و بلند شدم
 .نياز داشتم يکم تفريح کنم زندگي برام تکراري شده بود
:گوشيمو از تو کوله دراوردم و شکاره پگاهو گرفتم..بعده دو تا بوق برداشت
!جونم کيميا-
سالم خوبي؟رسيدين خونه؟_
!اره تو کوچمونيم_
:همون طور که از پله ها باال ميرفتم گفتم
برگردين بياين دنباله من بريم پارک-
...اووووه_
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:پريدم وسطه حرفش
!سازه مخالف زدي ،نزديا...گمشين بياين منتظرم-
.بعدم فرتي گوشيو قط کردم
...
سريع يه دوش کوچولو گرفتم و يه مانتوعه لي يخي ،با شلوار لي ،ست خودش پوشيدم با شال
!مشکي،کفش اسپرته مشکي...ساده و خوشمزه
همون موقع اف اف زنگ خورد .درو باز کردم و عينه قومه مغول ريختن تو(حاال خوبه دو
)نفرن فقط
هستي_هووو...گوريل کجايي ؟
:از باال پله ها داد زدم
.گوريل عمته...بياين باال لباس عوض کنين بعد بريم-
:پگاه که داشت آرايش مي کرد هستيم،تا کمر خم شده بود تو کمده منه بدبخت
!هو ...عنترا بدويين ديگه دير شد-
!هستي:ااه کو شال قهوه ايت بيا بدش
:از يقش گرفتم کشيدمش بيرون از کمد
احمق جان شاالم همه تو کشوعه_
:با خنگي گفت
!خب چميدونم ،من خودم همه رو يه جا ميتوپونم فک کردم ماله توام همينجوريه-
:شالو دراوردم پرت کردم سمتش
!همه که مثل تو شلخته نيستن که-
.بالخره اماده شديمو راه افتاديم سمته شهربازي
:هستي ماشين رو رو به روي شهربازي پارک کرد .با خنده پياده شديم
.هستي دلقک بودن خيلي بهت مياد ،فقط يه گوجه کم داري رو دماغت _
:پگاه زد زيره خنده .هستي زد به بازوم و با اعتراض گفت
تو غلط کردي .حيف من که دارم شماها رو ميخندونم .ايـــــش ...توام دهنتو ببند تا کفشمو از -
.پهنا نکردم تو حلقت
:پگاه بدتر زد زير خنده
پگي_ چرا خو شغل به اين شريفي؟؟
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:با جيغ افتاد دنبالش .با خنده اروم گفتم
.هر دوتون لنگه همديگه اين-
شهربازي تقريبا شلوغ بود .سه بار ترن سوار شديم .ديگه واقعا داشتم باال مياوردم که هستي
.پيشنهاد داد بريم رنجر
:تو صف واستاديم
پگي_اوووو چه صفيه برم بستني بگيرم تا برسيم بخوريم؟
هستي که کال پايه خوردنه سريع استقبال کرد منم با اينکه زياد رقبتي نداشتم ولي مخالفت
.نکردم
***
:پگــــــاه
بستنيا تو دستم بودن .حاال نميدونستم چجوري نگهشون دارم .اون عوضيا ديگه خودشون رو
.راحت کرده بودن
.حواسم به جلوم پرت بود که يهو سکندري خودم و پوق .پخش زمين شدم
اييييي کمرم مامان .داشتم با خودم غر غر ميکردم که
:صداي مردونه اي رو از فاصله نزديکي شنيدم
حالتون خوبه خانوم؟-
...اروم سرمو بلند کردم که نگام قفل شد تو دو تا تيله عسلي
چه چشماي خوشگليه.شبيه گربه ي دختر هم سايمونه اسمشم پشمالوعه .اينقد مو داره آدم ياده
.سينه اصغر پشمي ميوفته
:همينجوري داشتم عين بز نگاش ميکردم که دوباره گفت
چيزي شده؟چرا هيچي نميگين؟-
به خودم اومدم ،سريع نشستم تو جام .پسره ام که رو پاهاش خم شده بود با اين حرکتم ايستاد .به
بستنيا که حاال عين ع .ن پخش زمين شده بودن نگا کردم .هعـــي .نخير .ديگه قابل خوردن نيستن.
پسره فک کنم از ديدن قيافه آويزونم به همه چيز پي برد .با خنده مردونه اي دستش رو جلوم دراز
:کرد
پسره_اجازه هست؟
با ترديد نگاهمو بين چشماش و دستش چرخوندم .دستم رو با مکث تو دستش گذاشتم .بلندم
.کرد
داشتم مانتوم رو ميتکوندم که ديدم با سه تا بستني برگشت .با تعجب بهش نگاه کردم .اوه اوه.
اين سه تا بستني رو ميخواد کجاش جا کنــــه؟؟؟
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به قيافش نگاه کردم .با لبخند داشت ميومد سمتم .قيافش خيلي آشنا ميزد ولي يادم نميومد کجا
:ديدمش .با صداش دست از فکر کردن برداشتم و نگاش کردم
خب...کجا داشتين ميرفتين؟-
:با تعجب گفتم
وا! برا چي؟-
:با همون لبخند جواب داد
.خب شما بفرماييد کجا ميرفتين عرض ميکنم-
ناز بشي تو که اينقد با ادبي .اينقدر محترمانه گفت که نتونستم نگم .از طرفيم بچه ها منتظرم
:بودن
.سمت رنجر-
راه افتاد .وا خله؟
ديدم داره ميره سمت رنجر .منم همون سمت رفتم رسيد کنار صف واستاد و به من نگا کرد.
:نيششم باز بود .بستنيا رو گرفت جلوم و گفت
.بفرماييد-
:اخمام رو کشيدم تو هم
يعني چي؟
.يني اينا رو بگيرين_
برا چي اونوقت؟_
.چون براي شماست_
خب مگه من گفتم برا من بستني بخرين؟_
:با کالفگي گفت
.نه خانوم .فک کنين مهمون منين_
اونوقت من با شما چه صنمي دارم که مهمونتون بشم؟_
.هيچ صنمي آقا غلط کردم .بگير آب شــــــد_
:بعد هم بستنيا رو داد دستم
.تا سواالي ديگه اي رديف نکردي من برم-
.بعدم با خنده دستي تکون داد و رف .جني بودا
.رفتم ديدم نوبتمونه .هستي و کيمي هم کلي سرم غر زدن و همه بستنيام ريخته شد سطل آشغال
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به زور الي چشمامو باز کردم و با کرختي تو جام نشستم .بـــــله ديگه وقتي تا بوق سگ
بيرون بري ولگردي نميتوني بلند شي ديگه .خودم رو جم و جور کردم و بلند شدم .هر چي دستم
.اومد تنم کردم و از خونه بيرون زدم
کسي نيس امروز بياد دنبالم .يني خـــــاک تو سر بي مغزت پگاه با اين ترس مسخرت از
.رانندگي .تو طول راه خودم و بسته بودم به رگبار
رسيدم وارد محوطه شدم .رو برو نگاه کردم ديدم خبري از گوريال نيس .حتما تو کالسن .راه
.کالسارو در پيش گرفتم
.وارد شدم .طبق معمول کيميا درس ميخوند هستي کخ ميريخت
ديدم کنارش يکي سرش رو گذاشته رو ميز خوابيده .اونم هي سيخ کبريت معروفش رو ميکنه
تو سوراخ دماغش .اون دختره که اگه اشتباه نکنم اسمش نازي بودم هي با دست ميزد تو صورتش.
 .آخر همچين زد که صندلي خم شد با مخ رفت تو زمين
.هستي م شروع کرد هندل زدن يا همون خنديدن ب صورت تيک دار
:با خنده رفتم جلو نازي با اخم بلند شد و ب هستي نگاه کرد
.نازي_هستي جون يه ذره شخصيته بد نيس داشته باشي
:هستي م با حالت خودش گفت
.يه ذره جنبه .بد نيست داشته باشي-
:نازي پشته چشمي نازک کرد
.ايش-
.هستي_ژون
.نازي -مرگ
:بعد هم برگشت رفت .کنارش نشستم و زدم تو کله ش
نشد تو يه بار کخ نريزي؟-
:سرشو مالوند و مظلوم گفت
...يه کوچولو فقط-
:واي باز اينجوري نگاه کرد
صد بار نگفتم اون چشاي گربه ايتو اونجوري نکن عنتر.کاري نکن دست ب همجنسبازي -
.بزنم
:هستي با حالته چندشي زد تو سرم
.اه بمير-
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خنديدم و کنارش جايي که قبال نازي نشسته بود نشستم .همون موقع استاد وارد شد و با جذبه
.نداشتش رف تمرگيد سر جاش .نگاهم تازه به سه کله پوک افتاد
داشتم عين منگال نگاشون ميکردم که دقيقا رديف کنار ما نشسته بودن .يهو سامان سرش رو ب
.سمتم کج کرد و نگام کرد .درست عين بز
تقريبا ?? ثانيه بود داشتيم ب هم نگاه ميکرديم .حواسم پرت شده بود و تو عسلي چشماش غرق
.شده بودم ،غافل از صداهاي اطرافم
حس ميکردم يه رقابت تو نگاهه.که هرکي زود تر نگاهشو برداره کم آورده .ولي عجيب اينجا
)بود اين رقابت يه کوچولو و اسم لذت بخش بود(.خب ديگه زيادي هندي شد
با جيغ بلبلي استاد پريدم و نگاهم رو از چشماي سامان گرفتم و به استاد نگاه کردم .با حرص
:گفت
.خانوم تمدن .آقاي راد .هر دو بيرون .براي زل زدن به هم بيرون وقت بيشتري داريد-
:با هول گفتم
...اما استاد-
:داد زد
.گفتم بيرووووون-
با اعصابي خورد کيفم رو انداختم رو دوشم و بدون نگاه کردن به سامان از کالس زدم
...بيرون
پشت سرم صداي کوبيده شدن در رو شنيدم .از سالن زدم بيرون .از پشت سرم صداي سامان
:رو شنيدم
...کال برا ما دردسر درس ميکنين؛ هم تو هم دوستا-
همچين برگشتم سمتش که حر ف تو دهنش ماسيد .با عصبانيت و صدايي که از کنترلم خارج
:شده بود گفتم
وقتي عينه بـــــز زل ميرني به من ،رقابت چشمي راه ميندازي و باعث ميشي عين خر -
.پرتمون کنن از کالس بيرون نيا جلوي من عين کالغ قار قار کـــــن
 :به نفس نفس افتاده بودم .با دهن باز داشت نگاهم ميکرد .با همون عصبانيت گفتم
ها ؟چيه؟حرفي داري؟-
به خودش اومد .سريع دهنش رو بست و اخماش رو کشيد تو هم .انگشت اشارش رو ب حالت
:تهديد گرفت جلوم و گفت
ببين جوجه يه بار که بهت رو ميدن صدات رو ننداز رو سرت .هزار تا دختر از تو بهتر -
....واسه يه نيم نگاهه من جون ميدن  ،بعد تو دختره هر کاره از نگام بهت ناراحت شد
بي اختيار با تمام زورم قبل اينکه جمله نحسشو تموم کنه کوبوندم تو صورتش که به سمته
:راست متمايل شد .بي توجه به آدمايي که دورمون جمع شده بودن داد زدم
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هر کاره اون دخترايين که به قول خودت واسه يه نيم نگاهت جون ميدن .چون من نه مونده -
نگاهتم نه تو رو در حد بحث و برخورد ميدونم .ياد بگير قبل اينکه هر چرتي رو بندازي بيرون از
عوضي
...دهنت ،اول راجع به معني و مفهومش فکر کني.
ِ
نتونستم جمله م رو ادامه بدم چون ميترسيدم هر لحظه بغضم بشکنه .پس فقط برگشتم و با دو
...از جلوي قيافه مات مونده سامان گذشتم
:هســــــتي
نميدونم چرا دل وامونده م شور افتاده بود .پام رو عصبي تکون ميدادم که کيميا آروم زد به
:پهلوم
.کيمي-چته؟ اون لنگ واموندتو تکون نده صداش رو اعصابمه
:بي توجه به کيميا بلند گفتم
ببخشيد استاد من يه تلفن ضروري دارم ميشه چند لحظه برم بيرون؟-
بدون اينکه به خودش زحمت بده نگام کنه عين خر سر تکون داد .خو اون کله گنده ??
کيلوييتو ميتوني تکون تکون بدي اون زبون دو مثقاليتو زحمتت ميشه؟
با حرص بلند شدم و از کالس بيرون زدم .همينطور که ب سمت خروجي سالن درازمون
.ميرفتم شماره پگي رو گرفتم
.ا نقدر حواسم پرت بود نزديک بود با مخ بيام زمين ولي به موقع خودمو نگه داشتم
دو بار گرفتم که جواب نداد .ديگه کامال مطمئن شدم اون نگراني که داشتم الکي نبوده .برا بار
:پنجم گرفتمش که آخرين بوق برداشت .چنان داد زد که پرده گوشم جر خورد
هـــــان؟ چيـــه؟ چي ميخواي از جونــــم؟-
:گوشي رو از گوشم دور کردم مثل خودش داد زدم
.ببند در تاالر انديشه رو .هنجره نيست که ميگي باند قورت داد با اون صداي نکرش-
.ديدم صدايي نمياد فقط گاهي اوقات صدا باال کشيدنه دماغ مياد .اه اه اه
:با چندش گفتم
!خاک تو سرت پگاه چند وقته فين نکردي چه دماغ پري داري-
.پگاه_ ببند هستي زرتو بزن ميخوام قطع کنم
..اول قشنگ بکش باال حوصله ندارم وسط حرفام خلو فيشت به راه ب -
هستـــــي_
خب باشه باشه .دلم شور افتاده بود که االن فهميدم بي دليل نبوده .بنال ببينم چي گريه عشق _
منو دراورده؟
.هيچي_
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:جدي شدم گفتم
.پگاه-
بله؟_
يادته منو تو و کيميا وقتي ده سالمون بود دست خواهري داديم؟_
:دوباره کشيد باال و آروم گفت
.آره يادمه-
:با لبخندي که از به ياد آوردن اون خاطرات رو لبم نشسته بود گفتم
يادته چه قولي به هم داديم؟-
اره_
:با همون لبخند ادامه دادم
.قول داديم تو هر شرايطي با هم باشيم .پشت هم باشيم .چيزي رو از هم پنهان نکنيم-
با خنده ادامه دادم :..حتي وقت ماهانمون رو ...يادته؟
:با خنده گفت
.آره عنتر .همون موقعم دلقک بودي-
.خب پس بگو_
...نفس عميقي کشيد و با گفتن باشه شروع کرد به گفتن
از عصبانيت مطمئنم لبو شده بودم .گوشي رو قطع کردم و نفس عميق کشيدم تا بتونم به خودم
.مسلط بشم
:با ديدن کيميا به سمتش رفتم .وقتي منو ديد با دو اومد سمتم
کيميا -چي شد؟چرا يهو جني شدي؟
:خيلي کوتاه براش حرف هاي پگاه رو تعريف کردم که اونم اخماش رفت تو هم
.غلط کرده پسره لندهور عوضي-
.ببينمش با آسفالته زمين يکيش ميکنم_
با کيميا به سمت پارکينگ راه افتاديم .تو دلم داشتم به سامان فحش ميدادم که نگاهم افتاد بهشون
.که کنار ماشين واستاده بودن
سامان به بدنه ماشين تکيه زده بود و دست به سينه سرش پايين بود .اخماشم بدجور تو هم بود.
ساميار هم جلوش ايستاده بود و داشت باهاش ميحرفيد .سورنم فکر کنم داخل ماشين بود .بدون اينکه
:به کيميا توجه کنم مثل اسب دوييدم طرفشون .هنوز نرسيده بهشون داد زدم
...هوووو يابو-
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با صدام سرش رو آورد باال و نگاهم کرد .ساميارم که تا االن پشتش بهمون بود برگشت
.نگامون کرد
با دستاي مشت شده و دندونايي که از شدت حرص از نگاه بي تفاوت سامان رو هم ميساييدم
.رفتم جلوش ايستادم
حاال ساميار پشتم بود .با بي تفاوتي نگام ميکرد .يعني دلم ميخواست چشماش رو از کاسه
:درآرم باهاش سوپ درست کنم .عصبي گفتم
به چه حقي لقبي که مختص خودت و دوستاته به رفيق من دادي؟ فکر کردي همه مثه اون -
...دخترايي که برات دم تکون ميدن هرزن؟ اصال فک کردي مفهومه هرزه فقط ما مونثاييم؟؟؟!!! هه
:انگشتم رو با حالت تحقير آميز جلوش تکون دادم و با پوزخند ادامه دادم
هرزه خيلي از شما مردايين که زنا رو فقط واسه يه شب ميخواين .که زن رو ابزاره ارضاي -
.هوستون ميبي نين .هر کاره تويي و خيلي از هم جنسات .نه رفيق من
صاف ايستاد و فقط نگام کرد .قدش ازم خيلي بلند تر بود مجبور بودم سرم رو باال بگيرم تا
:نگاهش کنم .با صداي شيهه اي که سورن کشيد به سمتش برگشتم
چه خبرته معرکه گرفتي؟-
:اين گاوميشم که پيداش شد .با حرص گفتم
.عروسي عمته بيا کل بکش-
سورن بدتر اخماش رفت تو هم .سامان با خونسردي تکيه اش رو از ماشين گرفتدو رو به اون
:دو تاي ديگه گفت
.بياين بريم .ارزش کل ندارن-
شيطونه ميگه بزنم دندوناش بريزه تو شکمش .شيطونه چيز ميخوره با پيشنهاداته عنتر
:وارانش .پوزخند زدم گفتم
!ما ارزش کل کل نداريم يا تو جوابي نداري بدي؟؟-
 :اين بار سورن جواب داد
دخترا حتي ارزش نگاه کردنم ندارن چه برسه به کل کل .روز خوش خانوم کوچولو_
!يه جيغ زدم که مطمعنم صداش تا بيرونه پارکينگم رفت
اگه ما ارزش نگاه کردن نداريم شرف داريم به شما که ارزش ندارين جا سنگ مستراح _
.ازتون استفاده کنـــــن
.واقعا چه تشبيه کار سازي بود،کال وقتي خل ميشم ازين زرا زياد ميزنم
:ساميار با عصبانيت گفت
.هر چي هيچي نميگم بيشتر زياده روي ميکني .احترامت رو نگه دار تا نگهش دارم-
.کيميا_ تو حرف نزني نميگن اللي
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 :ساميار با حالت تهاجميي برگشت سمتش که من دو متر پريدم هوا
ساميار_تو خفه
.اِلـــه اِلـــــــه ارام باش حيوان
.کيميا-خفه شدن که کار توعه
.ساميار_ببين ببند تا نبستمش
...کيميا_کوچيک تر از اين حرفا
...سورن_بســـــــــه
.توام آرام باش عزيزم .اتفاقي نيوفتاده که رم کردي
:سامان برگشت سمتم
سامان_خيلي لطف کردم که به دوستت چيزي نگفتم وگرنه االن بايد تو بيمارستان ميرفتي
مالقاتش .تا ديگه دست رو هر کسي بلند نکنه
اول هنگ کردم،دست رو کي بلند کرده؟؟
 .بعد يادم اومد پگاه گفته بود زده تو گوشه سامان که خيليم کاره آموزنده و پر کاربردي بوده
:حق به جانب گفتم
.خيلي کار خوب و به جايي انجام داده حقت بوده-
:سورن با پوزخند گفت
هه..د آخه اگه سامان ميزدش که االن جا اينکه حق به جانب حرف بزني نشسته بودي گريه -
.ميکردي خانوم کوچولو
:باز گفت کوچولو..کوچولو و درد کوچولو و حناق ..خيلي بي اراده گفتم
.کوچولو اونجاته -
و به خشتکش اشاره کردمِ ...
اي لعنت به دهاني که بي موقع باز شود .تا فهميدم چي گفتم کوبوندم تو دهنم .سورن يه لحظه
چشماش درشت شد بعد ل ب و رو هم فشار داد و با لبخند کنترل شده اي که کامال شيطاني بود و
:چشماي درشت شده گفت
!!!کجام کوچولوعه؟؟-
:اب دهنمو قورت دادم..با هول گفتم
.هيچي ...هيچي شما همه جات بزرگه-
.باز کوبوندم تو دهنم .الهي سر تخته بشورمت هستــــي
 :اين دفعه با صدا خنديد
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سورن_اينقد ضايع س بزرگيش يعني؟؟
:مطمئنم لپام گل انداخته بود .اداي گريه دراوردم
.ببند ديگـــه-
همشون زدن زير خنده .از فرصت استفاده کردم و دست کيميا که از خنده غش کرده بودو
...گرفتم و کشيدم و از محل جرم دور شديم
****
:کيميا با خنده گفت
آخ الهي سقط شي هستــــي ...واي دلم-
.اي زهر هالهل ببند دهنتو ديگه االن تصادف ميکنم_
:با خنده گفت
.خداي سوتي هستي-
 :پيچيدم تو فرعي
.خا ببند-
.مرگ گمشو سمت خونه پگاه اينا فک کنم مرده تا االن_
:جيغ زدم
.خب عوضي من پيچيدم ديگـــه-
.کيميا_دور بزن
.کيميـــا_
.خفه دوووور بزن_
.نميزنم_
:داد زد
.بززززززن_
الــــــــــه الــــــه ارام باش حيوان_
.دستشو برد باال بزنه که جيغ زدم
...دستت به من بخوره با ماشين ميرم تو مغازه حسن بقال_
...خنديد و صاف نشست .پيچيدم سمته خونه پگاه
****
:پگـــــاه
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.پسره عوضيــــ ..عنتره گاوووو فيـــــــن فيـــــن_
 .خودمو تکون تکون ميدادم و گريه ميکردم .دستمال کاغذي آغشته به خلمو انداختم زير تخت
:هستي م در حالي که اداي گريه در مياورد يه دستمال کاغذي ديگه کشيد بيرون داد دستم
.هستي-گريه کن خواهر گريه دواي درده
:بعد خودش يه فين تو دستمال کرد که خودنمون لرزيد.کيميا با يه حالت چندشي گفت
.اااااه هستي ميزنمتا ...بلند شو خودتو جمع کن دختره چندشه خلوک-
خ لوک:اصطالحي برايه ادمايي که اب دماغشون هميشه به راهه(
):/نکتهِ -
 :هستي پشته چشمي نازک کرد
 .ايـــــش-
.کيميا_مرگ
.هستي_تو جونت
.کيمي_تو سوراخ دماغت
.هستي_تو دهنت
.کيمي_تو گوشت
.هستي_اصال تو اونت
.کيميا-هـــــي ...بيشعور بي ادب
:پريد روش شروع کرد زدنش که با گريه داد زدم
بس کنيـــــن..عوضيا به درد دل من برسيييين-
:هم زمان انگشت شصتشونو گرفتن سمتم
.کيمي و هستي_بيه
:گريه م خود به خود بند اومد
:/خيلي گاوين-
:هستي صاف نشست تو همون حالت گفت
.اختيار داري گاوي از خودته -
:جيغ زدم
بلند شين گم شين از خونه ما بيـــــرون-
:کيميا گوشاش رو گرفت و گفت
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!!چته چرا رم ميکني عنتر؟؟-
:هستي بي خيال از رو تخت بلند شد .تو همون حال رو به کيميا گفت
ولش کن کيميا ،باز رگ مُغوليش قلمبه شده ،تو اين حاالت کمي وحشي و غير قابل کنترل -
.ميشه
پام رو با پتويي که روش بود آوردم باال کوبوندم رو باسنش که افتاد رو زمين .مثل هميشه
:کولي بازياش شروع شد .با لبخند رضايت مند از کاري که کرده بودم گفتم
.حقته مغولم هفت جد و ابادته  .حاالم برين گمشين ميخوام استراحت کنم-
:هستي همونجا رو زمين چهارزانو نشست و گفت
.حاال انگار چي شـــــده؟ خوبه تو اونو زدي نه اون تورو-
:لب ورچيدم
.من االن از لحاظه روحي آسيب ديدم نه جسمي-
يهو کيميا زد زيره خنده .من و هستي عين اينايي که دارن به يک موجود ناقص الخلقة نگاه
:ميکنن نگاش کرديم که خندشو خورد
!کيميا_ها چيه؟؟
 .هستي با لبخند بلند شد دستشو گذاشت رو پيشونيه کيميا
کيميا با گيجي به کاراش نگاه ميکرد .منم که لبو شده بودم از خنده .بعد نبضشو چک کرد.
:برگشت سمته من با حالت متفکري گفت
.عالئم حياتيشو چک کردم  .هيچ مشکلي نداشت-
 .زدم زيره خنده.کيميا هم که تازه فهميده بود ايستگاش کرديم پريد رو هستي شروع کرد زدنش
****
:کيــمـــــيا
از پيش پگاه برگشتيم .تمام بدنم درد ميکرد بس که عينه خروس جنگي پريده بوديم به هم.
.هستي من رو رسوند خودش رفت خونه .کليد انداختم و وارد شدم
بوي غذا ميومد .احتماال اکرم خانوم غذا درست کرده بود .واال
.من که يادم نيست مامانم خودش غذا درست کرده باشه
:داد زدم
!اَکي جـــــون عشقـــــم..کجايي نفسم؟؟-
:با خنده از تو آشپزخونه داد زد
.سالم به روي ماهت عزيزم .بيا تو آشپزخونم-
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:رفتم ديدم پاي گازه .عين خر پريدم از پشت بغلش کردم که هيني کشيد
.هـــــي ..لعنت خدا بر شيطون-
:خنديدم .لپش رو يه ماچ کردم که پر تف شد .بعدم کنارش واستادم
 .اوووم چه بويي راه انداختي اکي جون .نه ديگه وقته عروس شدنته-
:ريز خنديد
.اکرم خانوم_ برو دختر حيا کن .محسن بفهمه تيکه بزرگت گوشته
:محسن شوهرش بود .اومدم جوابشو بدم که صداي مامانو شنيدم
.عه تو اينجايي؟ زود باش .زود باش اماده شو مهمون داريم-
:با تعجب تکيه مو از سينک ظرفشويي گرفتم
مهمون؟ کي هست؟-
.يکي از دوستاي قديمي پدرت-
.آها اوکي_
.از کنارش رد شدم و دوييدم طبقه باال
يه کت و دامن فيروزه اي پوشيدم که رو يقه و دامنش با سنگاي سياه براق کار شده بود .جنس
خودشم از ساتن بود .يه ساپورت زخيم مشکي پوشيدم و موهام رو آزاد دورم ريختم .يه آرايش مليحم
.کردم و تموم
.صداي اف اف خبر از اومدن مهمونا بود
وير
 .سر و صداشون از پايين ميومد .حوصله نداشتم برم پايين  .هنوزم زود بود واسه اعالم وجود
رو تخت نشستم و لپتاپم رو روشن کردم و يه فيلم به قول هستي چينگ چانگ چونگي(کره
اي)گذاشتم .تو بهر فيلم بودم و لحظه عشقوالنش که ل ب ون نزديک هم ميشد با ذوق و نيشه باز به
? ...:لپ تاپ زل زده بودم  ?..ـ
کيميــــــا-
:اي مرگ .بي توجه به اينکه مهمون داريم آبرومون ميره کف پامون داد زدم
هـــــا؟؟؟-
چند لحظه هيچ صدايي نيومد .منم دوباره تا کمر رفته بودم تو لپتاپ که در باز شد و مامان با
صورت برزخي تو چهار چوب در نمايان شد .بي تفاوت نگاهش کردم که با عصبانيت ولي تن
:صدايه پاييني گفت
 .آبرومو پيش خانواده اقا کامران بردي .ميرم پايين توام گم ميشي پايين تا ? دقيقه ديگه-
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بعد بي توجه به من در رو بست  .لپ تاپ رو با حالت عصبي بستم .رو تخت ولش کردم و بعد
از مرتب کردن خودم تو آينه و تجديد رژ صورتي کمرنگم که هارموني قشنگي با رنگ فيروزه اي
:/لباسم داشت از اتاق زدم بيرون..چه بد موقع آدم دست به آبش ميگيره
.تند تند از پله ها پايين رفتم و از شانسم دقيقا پشت راه پله سرويس بهداشتي بود
از اون جايي که اگه همون لحظه که دستشوييم ميگيره نرم خودم رو خراب ميکنم سريع دوييدم
سمتش و درش رو باز کردم؛ که باز کردن همانا و قفل شدن چشمام تو دو تا چشم سبز خمار(معلومه
از تخليه لذت کافي رو برده!! )/:همانا .چند لحظه تو شوک بودم .ميترسيدم چشمام بره سمت چيز
.مردم .بعد چند ثانيه گفتم يه حرکتي بزنم
چنان ج يغ زدم که با جيغ من ايشونم دهنش رو چهل و سه متر باز کرد با هم شروع کرديم جيغ
:زدن .داد زد
.برو بيـــــــرون-
...به خودم اومدم سريع در رو بستم دوييدم اون سمت .کال شاش بند شدم
.مطمئنم صورتم سرخ شده بود  .از جيغ من مامان اينام اومدن سمت راه پله
با ديدن يه خان وم و آقاي شيک پوش که کنار مامان بابا ايستاده بودن خودم رو جمع و جور
:کردم و لبخندي زدم که به هر چيزي شبيه بود جز لبخند .مامان با چشم غره نگام ميکرد
!!چي شد چرا جيغ زدي؟؟-
آب دهنم رو قورت دادم و همينطور که از رو پله که نميدونم کي روش نشسته بودم بلند ميشدم
:آروم گفتم
.اناهلل انا اليه راجعون-
:بعد بلند ادامه دادم
.ام نه چيزي نشد .داشتم از پله ها ميوفتادم -
:اون آقاهه با لبخند گفت
.فک کردم صداي ديگه اي هم شنيدم -
 :با دستپاچگي نيشمو باز کردم
 .ام ...نــــه من يه خورده صدام خروسيه جيغ ميزنم فکر ميکنن دو نفر با هم دارن جيغ ميزنن-
 :يعني خاک تو سرت با اين داليل محکمه پسندت .مرده معلوم بود خندش گرفته با لبخند گفت
خب حاال خوبي دخترم؟-
:آب دهنمو قورت دادم گفتم
.ها؟؟بـَ...بله بله-
 :لبخندشو پرنگ تر کرد

59

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
 .خب فرصت نشد خودم رو معرفي کنم .من کامران پاکزادم ايشونم خانومم هانيه جان-
و به خانومي که کنارش بود اشاره کرد .با اين که سنشون زياد بود ولي آثار زيبايي تو
:صورتش ونپيدا بود
...خوشبختـ-
با باز شدن در دستشويي دهنم کال بسته شد با حالت سکته اي برگشتم سمت دستشويي که چشمام
!!!!!گرد شد...ايـ..ايــــن؟؟؟
:اونم با دهن باز نگام ميکرد .با تعجب گفتم
!!تو اينجا چه غلطي ميکني؟؟-
 .بالفاصله دستم رو گذاشتم رو دهنم به مامان بابا نگاه کردم که عين خون خوارا نگام ميکردن
.و باز هم آن جمله معروف .انا هلل انا اليه راجعون
.ساميار_دقيقا منم ميخواستم همين رو بپرسم
:هانيه خانوم چشم غره اي به ساميار رفت و گفت
مثل اينکه شما هم ديگه رو ميشناسين؟-
:با لبخند حرصي گفتم
.بعله .متاسفانه قبال ايشون رو زياد زيارت کردم-
:مامان که ديد يکم ديگه اونجا واستيم علف زير پامون سبز ميشه با خنده مصنوعي گفت
 .چه خوب شد که هم ديگه رو ميشناسين .خب بفرماييد بريم بشينيم خسته شدين-
همه از حرف مامان تبعيت کردن و رفتيم تمرگيديم تو پذيرايي
همه نشستيم...ساميار رو به روم بود..چشم غره اي بهش رفتم که پوزخند زد...مرگ،عينه
...ميمون پوزشو کج ميکنه
چپ چپ نگاش کردمو نگاهمو چرخوندم که خورد تو صورته هانيه خانوم..ديدم با لبخنده
مرموزي زل زده بهم..با اون چشمايه سبزش شبي جادوگرا شده بود..البته قيافه مهربوني داشتا ولي
!!تو اين حالت خيلي خبيث نشون ميداد
با حول نيشمو باز کردم..خندش گرفت..خاک تو سرت کيمي با سوتيات..کال به اين نتيجه
...رسيدم که سرمو بندازم پايين و مثه يه دختره خوب و سر به زير رفتار کنم
:گوشيمو دراوردم به پگاه پي ام دادم
|:ساميار خونه ماست-
:دو دقيقه بعد پيام داد
!!!هن؟_
مرگ..ساميار پاکزاد_
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..چند دقيقه پيامي نيومد بعد گوشيم زنگ خورد
:با ببخشيدي بلند شدم و رفتم باال
الو_
!!!پگاه_ساميار کو؟؟کجاس؟؟خونه شمااااس؟؟
مررررگ ببند خب تا بگم_
:صدا هستي از اون طرف اومد
خب بنال ديگه مرديم از فضولي-
باشـ...واستا ببينم...شماها کناره هميييين؟؟؟_
:معلوم بود دست پاچه شدن..پگاه با من من گفت
اوووم خب..اره کناره هميم-
:با اخم گفتم
چرا به من نگفتين؟؟-
هستي_خو يهو شد حاال بگو ديگههه
بي خيال موضوع شدم..حاال فردا حالشونو جا ميارم...شروع کردم تعريف کردن با هر جملم
..صدا خندشن باال تر ميرفت
:خودمم خندم گرفته بود..با خنده گفتم....
اي کوفت چتونه؟_
:هستي به نفس نفس افتاده بود
!هستي-و ا..واي...کيـ..کيميا..راستشو بگو چشمات از خطه قرمزا که نگذشت؟؟
...بعد بلند زدن زيره خنده
:با حرص گفتم
ببندين ديگه دهناتونو..من بايد برم پايين،در ظمن فردا دهنتونو سرويس ميکنم تو دانشگاه که -
ديگه بي خبر به من حتي ابم نخورين
 :هم زمان يه خااااا گفتن
مرگ-
قبله اينکه حرفي بزنن قط کردم رفتم پايين..با لبخندي به جمع البته به غير از ساميار راهيه
آش پز خونه شدم تا به اکرم جون کمک کنم..نزديکه شام بود..طفلي گناه داشت دست تنها و من هميشه
سعي ميکردم تو کارا بهش کمک کنم کاري که مامان به شدت باهاش مخالف بود و ميگفت در شعنه
دختر خانواده شمس نيست که واسته کناره کلفته خونه کار کنه..هر چند همين کلفت حقه مادري به
..گردنم داره
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ميزو همراهه اکرم جون چيديم و صداشون زديم بيان شام..من نميدونم چه شانسه گنديخ که
|:هميشه من بايد رو به رويه اين باده معده بيوفتم
وسطه غذا هي به هم نگاه ميکرديم چشمامونو چپ ميکرديم برا هم...اومدم نمک پاشو بردارم
که هم زمان دسته ساميارم گرفتش ..با اخم نگاش کردم که خونسرد داشت نگام ميکرد...نمک پاشو
کشيدم کخ ول نکرد..تازه کشيد سمته خودش...به بقيه نگاه کردم حواسشون به ما نبود..دوباره يه
ساميار نگاه کردم با اخم چشو چالمو کج کردم و اشاره زدم به نمک دون..سرشو عينه گاو تکون داد
..:که چيه؟؟..لب زدم
ول کن-
:لب زد
تو ول کن-
:با حرصه بيشتري نمک پاشو کشيدم و همراه با چشم غره لب زدم
ميگم ولش کن-
:با بيخيالي ابروهاشو باال پايين کرد
تو ول کن-
ديدم نه با حرف درست نميشه..نمک پاشو کشيدم سمته خودم که ساميم مقابله به مثل کرد..بکش
بکش ادامه داشت که يهو ساميار ولش کرد و منم چون داشتم ميکشيدم همراه با صندلي با سراميکه
...کفه اشپز خونه يکي شديم
اخـــ...الهي خودم کفن پوشت کنم ساميارررر...مامان سريع بلندم کرد و با چشم غره اروم
:طوري که فقط خودم بشنوم گفت
فقط مايه آبرو ريزي هستي-
اخمام که از درد تو هم بود بيشتر تو هم رفت...هه جا نگرانيشه..صندليو درست کردم و در
برابره سوااليه هانيه جونو اقايه پاکزاد به زور لبخند زدم و به يه خوبم گفتن اکتفا کردم ...نگاهم افتاد
به ساميار ،با نفرت زل زدم تو چشماش که يه لحظه اون پوزخنده مسخره از رو لبش پاک شدو مات
..نگام کرد..نگاهمو گرفتم..ديگه غذا بهم نميچسبيد پس با يه تشکر اروم بلند شدم رفتم باال
***
:هســـتي
توله خر بهت ميگم بدددده_
 :پوريا ابروهاشو داد باال
نميدمممم-
:سرجام واستادم صدا خروسيمو انداختم رو کلم
مـــــامـــــان-
:بابا با خواب الودگي از اتاق اومد بيرون با اخم گفت
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..چته اوله صبحي مادرت خستس خوابه-
اوه اوه معلوم نيس ديشب چقپ خستش کرده مامانو...استغفرهللا استغفرهللا..از فکرايه خاک
:برسري اومدم بيرون با اعتراض به پوريا اشاره کردم
.بگو اين عنتر پاستيلمو بده وگرنه اويزونش ميکنم به تيرک برقه تو کوچه-
بابا با خنده سرشو از رويه تاسف تکون داد برگشت تو اتاق..ازون موقع داشتم واسه عمم
:/گلومو جر ميدادم
:از خيره پاستيل گذشتم با چشم غره به پوريا گفتم
بزا ننت بياد من تکليفمو با تو روشن ميکنم-
ازون جايي که امروز کالس نداشتيم اماده شدم که برم خونه کيميا..واال وگرنه تا فردا پير ميشم
از فضولي...زنگ ز دم به پگاه که گفت مامانش کله خونه رو ريخته سرش بشور بساب ولي بعدظهر
...خودش مياد
***
ماشينو پارکيدمو پياده شدم..ميدونستم اين موقع روز تنهاست..فوقه فوقش کاميار خونس که اونم
به خل بازيايه من عادت داره..بنابراين دستمو گذلشتم رويه زنگ با لبخنده ژيکوندي زل زدم به
..:کوچه که هر کي رد ميشد مثه بز نگام ميکرد..يهو صدايه جيغه کيميا از ايفون دراومد
هستـــــي-
:دستمو برداشتم با نيش باز گفتم
جووون تو فقط بگو هستي-
الهي بي هستي بشم ايشاهلل_
بعدم ايفونو با حرص کوبيد که فک کنم به شونصد تيکه مساوي تبديل شد..عه..عنتر درو
نزد...اومدم دوباره دستمو بزارم رو اف اف که در باز شد..با سر خوشي درو هول دادم عينه خر
...:پريدم تو...از حياطه بزرگشون گذشتم
کيميا عشقـــم-
 :هنوز دره خونه رو نبسته بودم که يکي زد تو کلم با مخ رفتم تو در..شروع کردم خل بازي
اي الهي شلوارت جر بخوره شورتت گل گ لي باشـــه..الهي دماغت باد کنه بشي مثه _
دوماغ(استادشون)..الهي کهير بزني..حيفه اون واژه عشقم که من برايه توعه خر به کار بردم..تو
عشقي؟؟!!تو عنم نيستـــي
کيميا_اي مرررگ ببند ديگه
اييييش-
بيا بريم اتاقم ..احتماال کامي رم بيدار کردي با خل بازيات..تازه اومدخ بود خونه-
:نيشم وا شد
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اشکال نداره عوضش کخه من تخليه شد-
از پله ها باال رفتيم و وارده اتاقش شديم..احساس کردم يه خورده پکر ميزنه
رو تختش نشستم خودشم رفت تو سرويس به مسواک زدن..دره سرويس باز بود و
:ميديدمش..پرسيدم
چته باز باد کردي؟؟سوزن نياوردم بتوکونمتا(باد کردن يه اصطالحه مشهديه که حتي خوده -
).مشهديام زياد استفاده نميکنن..منظورش همون گرفتگي و سرو سنگين شدنه
:دهنشو شست و اومد بيرون ..در حالي که دستاشو و تکون ميداد گفت
حالم از خانوادم بع هم ميخوره-
...باز زد کانال نفرت اندوزي کنارم رو تخت نشست
:با حالته متاثري لبامو ورچيدم
منم همينطور-
:پوزخندي زد
کيمي_حس ميکنم دارم تو جنگل زندگي ميکنم نه خانواده
:بازم تو همون حالت البته با پياز داغه بيشتر گفتم
منم همينطووور-
:ادامه داد
بعضي وقتا دلم ميخواد تنها زندگي کنم جا اينکه با ادمايي زندگي کنم که برام هيچ ارزشي قائل -
نيستن
:دهنمو عينه اسبه ابي باز کردم
منم همينطووووور_
يکم نگام کرد..يهو بالشت و برداشت کوبوند تو کلم
:کال از حالته متاثر در اومدم..عنتر و نگا کنا..کال هم دردي بهش نيومد
!هو..گاوميشه علف خار چرا جفتک ميندازي؟؟-
:با تحديد گفت
بلند شو ،بلند شو تا سرويست نکردم-
:خند يدم ..خودشم اروم خنديد بعد انگار چيزي يادش اومده باشه با ابروهايه باال رفته گفت
!عه راستي پگاه کو؟؟-
:از رو تخت بلند شدم رفتم سمته دراورش
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..به قوله خودش باز مامانش حوسه خونه تکوني وسطه سال کرده-
:باز آه کشيد...با اخم و اعتراض گفتم
هر وقت من مردم اينجوري آه بکش حاالم وخه خودتو جم کن بريم بيرون هم يه بستني -
بخوريم هم يکم روحيت عوض شه..وخه
..به زور بلندش کردم و لباس برش کردم
وي_زود مياي بيرون زيادم نميمالي من رو دوستم غيرت دارم
:با خنده از تو اتاق داد زد
اوکي گمشو-
همون لحظه کاميار از تو تاقش در اومد...با نيشه گشاد سالم کردم که سرشو تکون داد بعدم
..عينه بز سرشو انداخت پايين رفت..بيا..اين چلغوزم برا من ادم رفته
 ..تو ماشين نشستم يه بوق زدم که فک کنم انواتم مورده عنايته همسايگانه گرامي قرار گرفت
کيميا با هول اومد بيرون و در و بست ...نشست کنارم و اوله کار يه هاشي نارو روم پياده
...کرد..هعععي ..يه َفن بلد بوديم اونم ازمون دزديدن
يکم جيغ جيغ کردم بعد راه افتادم
***
)به نزديک ترين محل برايه تهيهه بستني مراجعه کردندي يعني(..بستنيه اصغر و شيرين
:تا نيم ساعت زل زده بوديم به اسمه بستني فروشيش
|:ميگم فک کنم ورژن جديده خسرو شيرينه-
:/کيمي_اين دفه زدن تو کاره بستني
:/هع ،هع ،هع_
کيمي_مرگ ،درد ،زهر
|:تو قيافت تو جونت تو اونت_
اومد بزنه که از ماشين پريدم بيرون و به اصغر پناه بردم...البته شيرينم در جريان گذاشتم که
يه موقع فکره بد نکن
خودمو عينه اسب پرت کردم رو صندلي...همه برگشتن نگام کردن که نيشمو باز کردم شبي
.:منگال سرمو براشون تکون تکون دادم...کيميا نشست رو به روم با تاسف نگام کرد
کيميا_خجالت بکش ?? سال سنته اندازه يه بچه دو ساله عقل نداري
 :چپ چپ نگاش کردم
کيميا-
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:با تعجب گفت
هوم؟؟-
:خيلي جدي ادامه دادم
عمت خوبه؟؟-
:ل ب و رو هم فشار داد
آره سالم داره خدمتتون-
:دوباره عينه منگال نگاش کردم
|:سالمت باشن-
:بعد يکم از فازه شوخي و منگل بازي در اومدم گفتم
....خب ديشب چي شـ-
خوش اومدين؟؟چي سرو ميکنين؟؟_
..اي برخر مگسه معرکه لعنت...بشبا
!!عينه گاو داشتم نگاش ميکردم که زل زده بود بهم...ماشاهلل اين تيرک برقه يا ادم؟؟
دقيقنم تو حلقم ايستاده بود که برا ديدنش بايد سرمو مياوردم باال...حاال هر چي ميارم باال به
صورتش نميرسه که..اخر کلم چُسبيد به کمرم تا تونستم رويتش کنم..ديدم دارم قعطه نخاع ميشم با
:حرص گفتم
..خو برو عقب با اون لنگا درازش اومده تو حلقه مام واستاده-
مرده چشماش گرد شد..خاک تو سرم باز چرت گفتم..کيميا با چشم غره به من رو به مرده که
:فک کنم از جذبم گرخيده بود و عقب ايستاده بود گفت
..اممممم..ببخشيد راستش-
:با حالته متعصري ادامه داد
( ..:راستش دوستم يه خورده مشکل داره...دکترام ازش قطعه اميد کردن ..من عذر ميخوام _
 :مرده با ترحم و دلسوزي به من که با دهنه باز به کيميا نگاه ميکردم نگاه کرد و گفت
متاسفم ..اميدتون به خدا باشه_
چي ميل دارين بيارم؟؟
کيميا_دو تا وانيلي لطفا
...يادداشت کرد و رفت
:با حرص گفتم
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دکترا از من قطعه اميد کردن ديگه؟؟-
:با خنده گفت
به من چه خب؟؟تازه من ابروتم حفظ کردم وگرنه با اردنگي پرتمون ميکردن بيرون-
:چپ چپ نگاش کردم
...خب حاال تعريف کن-
:با حرص بستني و چپوندم تو دهنم که نزديک بود جوونه مرگ شم...با تاسف گفتم
جا اينکه عينه بوزينه ها قهر کني بري بايد واميستادي تالفي کارشو سرش در مياوردي-
تو جايه من نيستي..من قهر نکردم ولي ميدونستم بمونم ممکنه بغضم بشکنه يا يه موقع از _
کوره در برم..عواقبه بعدش برام گرون تر تموم ميشد ..کارشو بعدنم ميتونم تالفي کنم
 :سرمو تکون دادم که صدا گوشيم دراومد..پگاه بود..ارتباط و برقرار کردم که جيغ کشيد
!!کدووووم گوري رفتيــــن بدونه مـــــن؟؟؟-
:گوشي و از گوشم فاصله دادم
اورررر َشه حيوان ..چرا رم کردي االن ميايم خونه-
حيوون عمته..کدوم گوريين بگو ميام_
بيا بستني اصغر و شيرين دومين چهار راهه_
:/هن؟؟!بستني چي چي؟_
|:بستني اصغر و شيرين_
..زد زيره خنده
گوشيو قط کردم و گذاشتم تو جيبم..پگاه که اومد کلي نيشگون از پر و پاچمون گرفت بعدم
موضوع و براش تعريف کرديم که ساميار و مورده عنايت قرار داد بعدم رفتيم خونه..خودم و پرت
کردم رو تخت ..خداروشکر اومده بودن پوريا و پريارو برده بودن وگرنه خودم و از سقف حلق
اويز ميکردم
***
به زور خودم و از رو تخت کندم و با چشمايه بسته رفتم سمته دس به آب...بعد از تخليه يه
مانتو کرمه کوتاه پوشيدم با شلوار جينه مشکي ...مقنعه مشکي...کفشه اسپرته شيري
و کوله مشکي...چشمام باد کرده بود عينه وزغ شده بودم بنابر اين کمي ماليدن الزم بود...ريمل
..زدم و يه خطه چشمه باريک کشيدم که رنگع چشمام خيلي تو چش ميزد...عينه گربه شده بودم
يه برقه لبم زدم و رفتم از اتاق بيرون...مامان تو آشپز خونه داشت ميز صبحونه رو
ميچيد..عينه خر پريدم روش هر جا گيرم اومد از لپ تا سوالخ دماغشو ب**وس کردم و حسابي
فشارش دا دم که دلو رودش اومد تو حلقش..اخر يه جيغي زد که بابا از اتاق پريد بيرون..ديد من عينه
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ميمون اويزون مامان شدم و مامان داره جيغ ميزنه چشماش برزخي شد..يا امار رضا گريب...سريع
:يه ب**وس از لبا مامانم گرفتم که بابام داد زد
واستا ببينم دختره بي حيا-
...اومد بياد دنبالم که در رفتم
!اي خدا بگم پگاه چي بشي؟؟
با حرص دستمو تا ته رو بوق فشار دادم که بالخره خانوم از خونشون بيرون اومد..چه قريم
:ميده راه ميره..شيشه رو دادم پايين داد زدم
گمشو سريع بيا دير شد َکلپوسه وامونده-
:سوار شد راه افتادم...برگشت سمتم گفت
باز که ماليدي_
:حق به جانب گفتم
دوس داشتم صورت خودمه ميخوام بمالم پوستش بره-
:دهنشو کج کرد
درک بوزينه برقي-
عمته_
خالته_
بي بيته_
...
..و کماکان درگيريامون ادامه داشت تا رسيدن به دانشگاه
..تو پارکينک پارکيدمو پياده شديم ..سريع دستشو کشيدم به سمته سالنه کالسا
..درو باز کردم که استاد جلوم سبز شد
 :اوه اوه ..لبخنده گشادي زدم
...سالم استاد خوبين سالمتين خانواده خوبن؟؟سالم برسونيـ-
با نيشگوني که پگاه از بازوم گرفت حرفمو خوردم و تازه نگام افتاد به قيافه سرخ شده از خنده
..استاد و بقيه دانشجويانه عزيز..باز سوتي دادم
:استاد با خنده گفت
خب..بشينيد خانوما-
اخي..استاد مهربون..بوج بوج
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:رفتم نشستم که صدايه انکرو اصواته سورن از کنارم بلند شد
خدا عقل بده_
:با حرص اما خونسرد گفتم
اره نگران نباش خودم برات دخيل ميبندم-
فعال خودت بيشتر نياز داري_
فضوله مني؟_
:با پوزخند گفت
نه پيشنهاد دادم-
|:خب عن خوردي_
:برزخي نگام کرد اومد چيزي بگه که استاد گفت
..خانومه امجد..سورن..اگه بحثي دارين لطفا بيرونع کالس-
و با دسش به در اشاره کرد..ـ
بيا...االن پرتمون ميکنه از کالس بيرون
 :اروم گفتم
اهم..ببخشيد استاد-
.سورن که خفه خون گرفته بود هيچي نگفت..فقط سرشو انداخت پايين
..نگاه کردم ديدن کيميا و پگاه کناره هم نشستن..هعي..احساسه زيادي بودن ميکنم
با حرص بهشون که با کنجکاوي نگام ميکردن نگاه کردم که کيميا با سر پرسيد چي شد؟ سرمو
عينه خر تکون دادم يني هيچي
:با صدايه استاد حواسمو جمع کردم
خب..کتابه()....رو ته يه کنيد و بعد از گروه بندي هر جلسه مياين کنفرانس ميدين..نگران -
نباشين بيشتره مطالبش و قبال توضيح داده شده ولي ميخوام يه بار ديگه دور بشه و اون مطلب هايه
..جديدم گفته شه تا همتون بيشتر اشنا شين..رو نمراته پايان ترمتونم نقشه ماثري داره
.:ساميار پرسيد
..خب خودتون گروه بندي ميکنين يا خودمون درسش کنيم-
:در حالي که وسايلشو جم ميکرد و نگاش پايين بود گفت
نه خودم هفته ديگه اعالم ميکنم-
بي خيال يه لنگه دمپايي چپوندم تو دهنم برا هر بار جوييدنش دهنمو چل متر باز و بسته
:ميکردم و يه صدايه خيلي عني ازش در ميومد..اخر صدا سورن در اومد
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يا عينه ادم بخور يا بلند ميشم با زمين يکيت ميکنم-
بدونه اينکه نگاش کنم دستمو به معنايه برو َيره(يارو) تکون دادم
...داشتم دستمو مياوردم پايين که محکم گرفتش...يا حضرته مريم االن بي عفتم ميکنه
 :نگاه کردم..هوووف خداروشکر کسي حواسش نبود..دستمو تکون دادم
ول کن دستمو-
:اروم مثه خودم گفت
بهت هشدار دادم-
بوزينه سبز رنگه خال خالي ميگم ول کــــن ابروم رفت کفه پام_
با عصبانيت دستمو فشار
:داد که از درد لبمو گاز گرفتم..با حرص گفت
هنوز کاره اون روزت و يادم نرفته پس مواظب حرفات باش تا دستتو نشکونم-
خا..خا ...ول کن کبود شد_
دستمو محکم ول کرد که خورد به لبه صندلي ..اخ خدا دهنتو سرويس کنه..در حالي که دستمو
:ميماليدم و قيافم از درد تو هم بود زيره لب گفتم
فقط بلده زورشو به رخ بکشه عنه متحرک-
:بعد يکم بلند تر گفتم
پيشنهاد ميکنم بري واکسنه هاريتو بزني روز به روز داري وحشي تر ميشي نگرانه مردميم -
که تو داري بينشون زندگي ميکني
:چپ چپ نگام کرد
مثه اينکه هنو خارشت بند نيومد؟؟-
:و کمي از جذبه نگاهش گرخيدم/:ولي بازم زبونم به ترسه درونم غلبه کرد
عمت ميخاره درست صحبت کن تا نزدم عقيمت کنم-
اومد جواب بدع که استاد گفت خسته نباش يد عينه چي ضايه شد..با نيشه باز بهش نگاه کردم که
:با حرص و اخم داشت به استاد نگا ميکرد..برگشت ديد دارم نگاش ميکنم حق به جانب گفت
ها چيه نگا داره؟؟-
ديدنه خر صفا داره_
:قرمز شد
من خرم؟؟-
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اره به عمت رفتي_
:حرصي تر گفت
عمم به تو رفته-
...دروغ ميگي عينه سگـ_
:يهو با صدا نسبتا بلندي گفت
چي؟؟؟-
يهو همه کله ها برگشت سمتمون اروم در حالي که نگام به شونصد جفت چشم بود که عينه
:وزغ نگامون ميکردن دستامو به معني اروم باش تو هوا تکون دادم
اورررشه حيوان ارام باش-
 :بعد سريع کولمو برداشتم در رفتم بيرون..پشته سرمم اون دو تا پنگوعن دوييدن بيرون
چتونه چتونه؟؟_
پگاه_چي گفتي بهش تا رفتي يهو رم کرد داد زد؟؟
..اخييي بيچاره ديدم يه صدا مثه شيهه اسب اومد بيرونا
حاال بياين بريم يه جا بشينيم ميگم_
رفتيم رو يه نيمکت نشستيم.ديدم شلوارمو ول نميکنن تعريف کردم که هر کدوم داشتن يه سمته
نيمکت و گاز ميزدن ..حاال همچينم خنده دار نبودا منتهي اينا زيادي خوش خندن ديدم دو ديقه ديگه
:ساکتشون نکنم نيمکتو قورت ميدن با صداي نسبتا بلندي گفتم
خااااا..خااااا بسه ديه االن خودتونو خراب ميکنين-
يهو هر دوشون ساف تو جاشون نشستن نيشاشون بسته شد..ماشاهلل جذبه..نيشم اتوماتيک باز شد
...که ديدم چشا هر دوشون چپ شده دارن به يه جايي نگا ميکنن
..با همون نيشه باز برگشتم که ديدم چلغوزا دارن ميان سمتمون
سورن چشماشو ريز کرد لب زد ميکشمت...عينه منگال داشتم نگاش ميکردم که يهو دوييد
قريش
سمتم...يا حضرته َ
...يه جيغه فرا بنفش زدم چنان از رو نيمکت بلند شدم که پگي و کيميا افتادن رو زمين
:دوييدم سمته نيمکتايه ديگه پشت سرم داد زد
واستاااا...بگيرمت يه حيووني نشونت ميدم ده تا حيوون از حلقت بزنه بيرون-
زبونم انداختم بيرون که جري تر شد...تبقه معمول همه داشتن نگامون ميکردن..بعله اصن
وحشي با زيايه ما و اين سه کله پوک عادي شده بود تو دانشگاه..پشته نيمکت واستادم با چشم غره
:گفتم
نزديکه من بشي همچين ميزنم اونجا حساست که صدا قيقه َمن کارت بدي-

71

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
:با لبخنده شيطانيي گفت
)):منظورت همون کوچولوعس؟؟ _
:با حرص جيغ زدم
مرگ منحرفه عوضي-
..خنديد...عينه عن پخته ميخنده اصنم خوشکل نيس
...از حواس پرتيش سواستفاده مردم سريع در رفتم
***
:پگـــــاه
با اخ و اوخ بلند شدم از رو زمين...گيره چنتا وحشيه اوس افتاديم تا نزنن ناقصمون کنن ول
.کن نيستن
نگاه کردم ديدم سامان و ساميار باال سرمونن دارن با خنده بهمون نگاه ميکنن...کيميا و بلند
:شد..با اخم داشتم نگاشون ميکردم که سامان گفت
چيه؟؟-
نخوريمون_
اشغال خور نيستم_
منم غذا سگ نميشم_
...هاهاها از قديم گفتن هر کي با پگاه در افتاد چيز خورد در افتاد
:لبخنده گشادي زدم که ساميار با پوزخند صدا داري گفت
هه خيلي بچه اين-
:کيميا حق به جانب به سورن اشاره کرد و گفت
اره شماها خيلي بزرگين اصال ميبنمتون ياده گوريل ميوفتم-
پوزخنده سورن جاشو به يه اخمه چهل مني بينه ابروهاش داد و نيشه منم به اندازه عرضه
حياطه دانشگاه باز شد
***
:يه گاز از سيب زدم و پا رو پا انداختم...با همون دهنه پر با اعتراض گفتم
خو مادره من شما اسراري دارين منو زود عروسم کنين هر روز هر روز مياي برا من امار -
خاستگار ميدي
:با حالت چندشي گفت
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اوال با دهنه پر حرف نزن حالم به هم خورد دوما ...بدبخت من نگران خودتم االن يه ذره قيافه -
داري برا قيافت ميان..وگرنه کدوم اسکولي برا توعه منگول مياد خاستگاري؟؟!چند وقت ديگه همين
قيافتم چلغوزي ميشه بايد بندارمت تو سرکه تا سال ديگه جا بيوفتي
هنوز سيب و قورت نداده بودم با دهنه باز داشتم به ننم نگا ميکردم..مادره من مادره من تو
ياري يو ياوره من..واقعا تنها چيزي که به ذهنم رسيد همين بود ...وجدان:هعععي پگاه؟؟
بلي؟؟_
وجدان_تو به اميده چي زنده اي؟؟
(:خودمم نميدونم_
وجدان با همون حالته متاثر_خاااک تو سرت
برو گمشو باز بهت رو دادم_
مامان که ديد بخاري از من بلند نميشه شونه اي باال انداخت و همينطور که از رو مبل بلند
:ميشد گفت
ديگه خود داني تو اين دوره زمونه شوهر مثه چرکه کفه دسته کم پيدا ميشه-
..يني خداييش من کشته مرده اين مثااليه مامانمم
:/بلند شدم رفتم باال کمي درس بخوانم نم نم
....
...بازم کالاااس اي خداااا
 :امتحانايه ميان ترم شروع شده بودو منم که تنبل ..با زور حاظر شدم ولي اين شعار که
تا تقلب هست بسي اميد است
ب ا عزمي جزم لباس پوشيدم راه افتادم سمته دانشگاه
:هندزفريو گذاشتم تو گوشم و صدايه پاشايي پيچيد تو گوشم
برو که خسته َم تا ديدي وابسته َم روزي صد بار قلب منو شکستي
برو که بسمه تو سينه پر از غمه برو تو همينو مگه نخواستي
برو شکسته َم من و شب و اشک و غم تنها مونديم گفتي برات مهم نيست
برو دلم پره به جون تو دلخوره برو دلم ديگه به نام تو نيست
برو که از تو و عشق تو من ديگه دل بکنم
اوني که زندگيشو داده پاي غم تو منم
وقتشه دل بکنم
برو بگو به همه تو خوبي بگو خيلي َبدم
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برو و فکر منم نکن تنهايي رو بلدم
ديدي چه جوري شدم
بگو چي بين ماست برو نگو اشتباست باور کن من خسته شدم عزيزم
برو که وقتشه برو دلم حقشه آخه تا کي بايد من اشک بريزم
برو تموم بشه برو دل آروم بشه دستام ديگه با دست تو غريبه ست
برو ديوونه شم آخه چه جوري بگم کاش دلم دل به عشق تو نمي بست
(:مرحوم مرتضا پاشايي آهنگه:برو هعي خدا بيامورزش(
از اتوب**وس پياده شدم
...مواظب بودم سر نخورم چون ديشب بارون اومده بود و زمينا همه عينه عن ليز شده بود
..هنوز هندزفزي تو گوشم بود ..بدجو .رفته بودم تو حس که يهو
.
يه ماشين با شونصدتا سرعت از کنارم گذريد که باعث شد سر تا پام پره گل بشه ..درست سر
تا پا شدم رنگه عن ..چشمامو بستم هر چي فش بلد بودم تو دلم نسارش کردم که صدايه ترمز اومد و
بعد دنده عقب اومدنه ماشين...جلو پام ترمز زد و صدايه باز و بسته شدنه در نشون دهنده پياده
:شدنش بود...يه صدايه اشنايي گفت
...ببخشيد خانوم زمينا سر بود..نتونستم سرعتمو کم ک-
چشمامو باز کردم که چشمام قفل شد تو چشمايه عسلي رنگه جذابي که اونروز تو پارک برام
بستني خريد..صورتم پره گل بود و فک کنم نشناختم چون يه ريز داشت دليل و مدرک مياورد...بي
:توجه به زرايي که ميزد داد زدم
بســــه-
دهنش برايه ادامه حرفش باز موند و نگام کرد..با عصبانيت بدونه توجه به اشنا بودنش اشاره
:کردم به ماشينش با همون صدايه نسبتا بلند گفتم
سرتاپامو نمودي حاال برو گمرو تا کفشمو از پهنا نکردم تو حلقت-
:يکم نگاه کرد اومد دوباره حرف بزنه که داد زدم
گمشووو-
ل ب و ورچيد ..نوچ نوچ مرده گنده خجالتم نميکشه..بعدم بدونه حرف سواره ماشينش شد و
...رفت
با همون قيافه چلغوز مانند راه افتادم سمته دانشگاه
اپل صورتم و دستام و شستم و بي توجه به ابرويه نداشتم راهيه کالس شدم
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دره کالس و باز کردم و تا وارد شدم شونصد تا چشم برگشت سمتم..عادي در و بستم و راه
افتادم سمته هستي و کيميا کع با دهنه باز داشتن نگام ميکردن..بينه راه صدايه سامان اومد که بلند
:گفت
تو گِل غلت زدين پگاه خانوم؟-
با تموم شدنه حرفش خودشو چنتا از دخترايه عنتر کالس خنديدن ..با لبخند حرصيي برگشتم
:سمتش و گفتم
به شما ربطي داره اقا سامان؟؟-
سوال بود قصدم فضولي نبود_
هر وقت مسائله مربوط به من ربطي به شما پيدا کرد سوال کنين در غيره اين صورت هر _
...سوالي از نظره من فضولي به حساب مياد
:پوزخنده عصبيش نيشمو باز کرد ..کناره هستي نشستم مثه منگوال نگام کرد گفت
:چرا عينه عن نپخته شدي؟ /:کيميا با نگراني گفت_
:خفه شو هستي..بعد رو به من ادامه داد_
چه غلطي کردي با خودت؟؟ليز خوردي؟؟-
..نه بابـ_
:با باز شدنه در حرفم نيمه تموم موند و اروم گفتم
...حاال بعد ميگم-
 ...صدايه قدمايه استاد باعث شد به سمتش که دقيقا از کنارم رد ميشد برگردم که
!!ايـ...ايــــن؟؟؟
متوجه من نشد و پشته مي ز ايستاد ...دخترا عينه پسر نديده ها نگاش ميکردن...با يه لبخنده
:دختر کش گفت
راد هستم...استاد اعظمي متاسفانه ديگه نميان و من از اين به بعد به جاشون تدريس -
ميکنم...ببخشيد چون نيومدنه استاد اعظمي و اومدنه من بجاشون يهو اتفاق افتاد احتماال خيلياتون
:خبر نداشتين...نفسه عميقي کشيد و ادامه داد
..خب..در هر صورت اميدوارم اوقاته خوبيو با هم بگذرونيم-
...يني دخترارو ول ميکردي ميومدن وسط اذري ميرقصيدن
اومد دوباره توضيح بده که چشمش به من افتاد..يکم نگام کرد بعد يهو چشماش گشاد
...شد..اخمامو کشيدم تو هم رومو اونور کردم که دي دم چنتا ديو با لبايه پروتز شده دارن نگام ميکنن
..يا عيسي ابن مريم
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سريع برگشتم که ديدم باز عينه بز داره نگام ميکنه...يه نگاهه هول ناک بهش انداختم که به
خودش اومد و با يه لبخند که بيشتر شبيه به لبخنده گوريل بود تا انسان رو کرد سمته بقيه...
_ام..خب..اگه مي شع خودتونو معرفي کنين تا بيشتر با هم اشنا شيم
همه يکي يکي بلند شدن خودشونو معرفي کردن...دخترا که صداشونو عينه کشه تنبون
ميکشيدن ولي استاده فقط لبخند ميزد..به سامان رسيد..عينه خل پخش شده بود رو صندلي هيچي
نميگفت
:راد يه تايه ابروشو باال انداخت
شما قصد نداري خودتو معرفي کني؟؟؟-
:سامانم نگاهه عاقل اندر سفيهي بهش انداخت
سامان_نکه تو منو نميشناسي؟؟
راد يه چشم غره ريز بهش رفت که پوفي کشيد و با بي حوصلگي بلند شد خودشو معرفي
:کرد...هستي اروم کناره گوشم گفت
به نظرت اين چلغوزا با هم نسبتي دارن؟؟؟-
 ...:شونه اي باال انداختم
چميدونم...فاميالشون که يکيه-
شما خانومه؟؟_
با هول سرمو اوردم باال..با منه؟؟؟
وجدان_نه با عمه ننه بي بيه خدا بيامورزه منه
:با دستپاچگي گفتم...
!عـــه؟؟با منــي؟؟-
:عينه بز زد زيره خنده...هر هر هر..بلند شدم ايستادم
پگاهه صالحي_
 :يهو چفته نيشش در رفت
خوشبختم بشينين خانومه صالحي-
...اخي..چه ذوقي کرد بچم
همه که خودشونو معرفي کردن کتابشو باز کرد و يه عينکه خوشکلم زد به چشمش ..داشتم با
خودم فک ميکردم برم ?? ساعت به خورشيد زل بزنم عينکي شم که يهو يکي از دخترا که از غذا
يک نمونه گوريله پبوند خورد با شتر...گوره خر ...سوسک گوشت خوار ..وزغه خال خالي...و
:غيره بود گفت
ببــخشيــد استـــاد..ميشه اسمه کوچيکتونو بدونــــم؟؟-
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اين نعشست |:تازه کشيده
:راد که از طرزه حرف زدنه دختره خندش گرفت بود دستي به ل ب کشيد و گفت
..بله..شايانه راد هستم..مجردم هستم-
خاک تو سرت االن مثال خواستي بگي دنباله زن ميگردي؟؟..يهو همه کالس هم همه شد فک
:کنم داشتن براش نقشه ميکشيدن که با خنده دو ضربه به تخته زد و گفت
ولي فعال قصده ازدواج ندارم _
...يهو باده همه خالي شد...آخيش دلم خنک شد دمت جيز جيز
 ...خيلي خوب توضيح ميداد ..همه چيو فول شدم
اخر کالس بود و داشتم وسايلم و جم ميکردم که با صداي راد سرمو باال اوردم
خانومه صالحي-
 :سرمو اوردم باال
بله استاد؟؟-
همه دخترا داشتن نگامون ميکردن به اضافه سامان که با چشمايه ريز شده داشت نگاهمون
:ميکرد
راد-عذر ميخوام من شما رو قبال جايي نديدم؟
:مث منگال نگاش کردم و به لباسام اشاره کردم که با نيشه باز گفت
نه غير از امروز-
بازم نگاش کردم...چه پروعه قربونش برم همچين ميگه امروز انگار عمم بود عن زد به سر تا
..پام
اهاااا...شما همون خانومه اي تو پاررررک؟؟؟بستني خريدم؟؟؟_
:با حرص گفتم
نه من عمشم شباهتمون همه رو به اشتباه ميندازه-
:خندش و خورد و اروم گفت
بابته امروز ببخشيد-
خاهش ميکنم هيکله منو که به عـ..منظورم اينه که به گند کشيديد ديگه بخششه من چه تاثيري _
داره؟؟
به هستي و کيميا که اون طرف داشتن بال بال ميزدن اشاره کردم برين گمرين که از خدا
خاسته رفتن...دخترام هي ميومدن از کنارمون بي دليل عينه خر تردد ميکردن سرک ميکشيدن
خنديد ..اي رو يخ بخندي
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.. .......بدونه محل دادن بهش از کالس بيرون زدم
..سر سري از بچه ها خدافظي کردم و سريع رفتم خونه يه دوشه حسابي بگيرم
***
:کيمـــيا
 ..:پگاه که سريع رفت خونشون دوش بگيره منو هستيم رفتيم تو سلف تا کالس بعدي
هستي_اقا من يه تصميمي گرفته فرمودم
:قهومو مزه مزه کردم
ها؟_
تصميمه جدي دارم اين استادرو بتورم_
:دستشم هي به عالمته تاکيد تکون ميداد با خنده گفتم
تو شترم نميتوني بتوري_
:خودشو پهن کرد رو صندلي
مشکلم همينه ديه ازين عرضه ندارم-
...خنديدم و
:تموم بريم بخش بعدي
مامان من نميــــام_
مامان _تو غلط ميکني مياي نياي به زور ميبرمت
اخه که چي مثال االن بااونا بريم بيرون که چي؟؟_
...تو نميفهمي اگه پاکزاد قبول کنه و با بابات شريکـ_
نقشه هاتون به من ربطي نداره..با اومدنه منم معجزه اي رخ نميده...لپه کالم ..من ..نمياااام_
:بعدم با سرعت از پله ها باال رفتم باال که صدا دادش اومد
مياي چون من ميگم_
با اعصابي داغون درو زدم به هم که خودم يه قد پريدم..يا امامه غريب..خودمو پرت کردم رو
تخت و با زور خابيدم
***
هستي
خب خاک تو گورت_
 :لب چيدم
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چرا؟خو نميخوام برم-
:پگاه در حالي که زيپه کيفشو باز ميکرد گفت
خب اگه بري مثال ساميار ميخواد بخورتت؟؟اسگل؟-
:دهنمو کج کردم
حالم از قيافه نحسش به هم ميخوره-
:هستي ادا در اورد
اوا نگو به اين جيگري-
:نا خداگاه اخمي رو صورتم نشست با لحنه طلبکاري گفتم
چيه نکنه چشمت گرفتتش؟؟-
:مثه سکته ايا نگام کرد
جانه پسر خاله کاله قرمزي نــه بخدا نــه اقا نــه خانوم نه جمعيت نه حاالاااا نه نه نه آااااه بيا -
وســـط
 :پگاه با خنده يکي کوبوند تو سرش
پگي-شيرم دهنت ابرومون و بردي
هستي_بي ادبه بي فرهنگ از چيزي که داري سخن بگن
پگاه_چي گفتم مگه؟؟
هستي مث ننه بزرگا سرشو تکون دادو نچ نچ کرد
:پگاه با چشمايه درشت شده بلند گفت
..عنتره خر گفتم شيـــر نگفتم کـ-
جلو دهنشو گرفت اما ديگه دير شده بود همه داشتن نگامون ميکردن..تغييره رنگه پگاه و حس
کردم
 :هستي يکي کوبوند تو پيشونيش ...بي صدا زدم زيره خنده
هستي-وخزن..وخزن ابرومان به فنا رفت
بغعدخودش کولشو گرفت جلو صورتش از سلف زد بيرون ...صدا خنده کامال پيدا بود بلند شدم
دسته پگاهم که خشک شده بود کشيدم و رفتيم بيرون بلند زدم زيره خنده که باعث شد
پگاه هر چي توفو لعنت بلد بود نسارم کنه...با خنده سرمو اوردم باال که چشمم خورد به ساميار
که کناره اون دو تا ديگه ايستاده بود و زل زده بود بهم...هيزه بدبخت..خاااک تو سرت ..تا ديد دارم
نگاش ميکنم روشو برگردوند
منم خندم و تموم کردم و با بچه ها راه افتاديم سمته کالس
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وارد کالس شديم و پشته سرمونم سه کله پوک وارد شدن
:کناره هم نشست يم..سامي دقيقا اومد ور دله من..با ابروهايه باال رفته نگاش کردم که عادي گفت
چيه؟؟-
جات راحته؟؟_
!عالي مگه جايه تو راحت نيس؟_
:چشم غره اي رفتم و گفتم
نه تا وقتي که جايي که هستم و تو با وجوده نحست مورده عنايت قرار بدي-
:نيشخندي زد و گفت
خب اين ديگه مشکله توعه نه اکثره همجنسات که تو اين کالس و بيرون ازين کالسن ..پس -
سعي کن مشکلتو با خودت حلش کني
 :پوزخنده صدا داري زدم
هه..اکثره همجنسام فقط واسه قيافه و پولته که برات دم تکون ميدن..وگرنه مطمعن باش تفم تو -
:صورتت نمينداختن جناب..پوزخندم و عريض تر کردم و ادامه دادم
خيلي دلم ميخواد بدونم تو اون موقعيتم اينجوري کري ميخوندي؟-
:عصبي گفت
فعال که همشونو دارم و همه چيم سره جاشه..حدتو بدون وگرنه بد ميبيني-
...بدونه تغيير دادنه حالته صورتم فقط سري از تاسف تکون دادم و رومو برگردوندم
از حرکاته عصبيش معلوم بود خيلي خوب رو مخش اسکي رفتم..برگشتم که ديدم پگاه و هستي
با نيشه باز زل زدن بهم ..پگاه يه اليک با شصتش نشون داد که چشمکي زدمو سرمو برگردوندم که
.استاد وارد شد
:هســـتے
تقريبا يه رب از کالس گذشته بود..منم ترق و ترق تخمه ميشکوندم ..استاد بعد از نوشتنه يه
:مثله رو تخته ماژيک و کرو ميزش گذاشت
خب کي ميتونه حلش کنه؟؟-
اومدم دستمو ببرم باال که سورن عينه گاو سريع رفت پا تخته حلش کرد...هي ميخواستم بگم
...اشتباهه که جلو دهنم و ميگرفتم که باز بي موقع باز نشه
حلش کرد و کناره تخته با يه غروره خاصي ايستاد..حاال خوبه اشتباه حل کردي درست ميبود
...فک کنم سقف و مياوردي پايين
:استاد يه نگاهيي به تخته انداخت و گفت
تقريبا نصفه راهه حلو درست رفتي ولي جوابت اشتباه-
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:آه ..عينه خل چُسبوندش به ديوار..استاد رو به ما ادامه داد
خب..کي ميتونه درست حلش کنه؟؟-
..عينه خر تو جام جفتک انداختم که بالخره چشما کورش منو رويت کرد
رفتم پا تخته سريع حلش کردم و کناره سورن که يه لنگه پا همونجا ايستاده بود واستادم...استاد
:نگاهي به مثله کرد و لبخند زد
اُسي_بله درسته..خب بشينيد
سورن که بادش خالي شده بود با اخمه غليضي نگام کرد که دور از چشمه بقيه زبونم و براش
...دراوردم و رفتم نشيتم سرجام
قشنگ دندون قروچه اي که کرد و فهميدم ...هاهاها...و آنگاه است که هستي به خبيث ....
ميگويد:برو سيرابي تا من هستم تو بوقم حساب نميشي
نشستم سرجام با نيشه باز به استاد زل زده بودم که گوشيم تو جيبم شروع کرد بندري
):رفتن...درش اوردم ديدم اسمس از يه شماره ناشناسه..اوهو..آخ جون مزاحمي
:پيامو باز کردم
بالخره من يه باليي سره تو ميارم خانوم کوچولو-
هيچي عني نميتوني بخوري..جان؟؟!!اين کيه ميخواد بال بياره سرم؟!(جمله بنديو )/:عينه منگال
 :زل زده بودم به روبهروم که گوشيم دوباره بندري رفت ...يه پيامه ديگه از همون شماره
به مغزت فشار نيار پشته سرتو نگا کن-
يا امام غريب..نکنه جنه تا برگردم منِه ِبخوره...با ترس برگشتم که ديدم سورن داره نگام
ميکنه...نگامو اوردم پايين که ديدم گوشيش دستشه..دوباره بهش نگاه کردم که پوزخند زد ..خوده
 ..چلغوزشه
:اخمام رفت تو هم سريع نوشتم
!!تو شماره منو از کدوم گوري اوردي؟-
:چند ثانيه بعد جوابش اومد
يادت رفته خودت بهم شماره دادي؟؟-
..:من به گوره عمم خنديدم به تو شماره دادم ادم قحطه
من عادت ندارم به چلغوزا شماره بدم ،راستشو بگو تا خشدکتو پرچم نکردم-
سه ساعت منتظر موندم تا ج بده حتما د اره سعي ميکنه بدونه غلط اماليي بنويسه چند بار
:خواستم برگردم فشش بدم که خودمو نگه داشتم..بالخره ج داد
اوال درست صحبت کن دوما قده اين حرفا نيستي ،سوما...خيلي خودتو دسته باال نگير _
خوشکل تر از تو برام خودشونو هالک ميکنن نياز ني دنباله شماره تو بگردم يکم به اون حافظه سه
ثانيه ايت فشار بياري يادت مياد کي شمارع دادي بهم
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 .اوووو..وصيت نامه نوشتي برادره من
خبر مرگم من که ازين غلطا نميکردم..نکنه مست بودم بهش شماره دادم..يکم به مخه پوکم
 :فشار اوردم تا بالخره يادم اومد تو پارکينگ برا خسارته ماشينش بهش شمارمو دادم...نوشتم
تو غلط کردي شماره منو سيو کردي بي فرهنگه بي تمدن بي شعور عور عور عور-
کارايه من به خودم مربوطه صفتايه خودتم رو بقيه نزار ار ار ار_
|:اسکل شديم
جوابشو ندادم..به درک انگار ميخواد شمارمو بخوره
..... ......
***
:يمـــيا?
با بي ميلي يه مانتو ساتن مشکي بلند تا زيره زانو که اندامم و کشيده تر نشون ميداد از تو کمدم
برداشتم و شلواره لوله تفنگي مشکي با شاله مشکي..کيف و کفشه ورني مشکي...انگار دارم ميرم
مجلسه ختم...يه ارايشه مليحم کردم و رفتم سمته گوشيم که همون موقع زنگ خورد ،هستي بود
:همينطور که به سمته در ميرفتم تماسو برقرار کردم
علو خستي؟-
مرگ و خستي..گوساله مگه بهت نميگم درست اسممو تلفض کن_
:خنديدم
اون پوريا خوب چيزي ياد داد به منا..نقطه ضعفتو به دست اوردم-
هستي_چينگِتِه ببند(ديري ديدين :يکي ديگر از استالحاته مشهدي که خودمم تازه ياد
:گرفتم..چينگ،به معنيه همون منقاره خودمونه و منظور همون نيشتو ببنده!!)ادامه
هــــي راستــــي داري ميري خونه ساميار؟؟؟_
:اخمام رفت تو هم و گفتم
اره خبر مرگش..براچي؟؟-
:صداشو بچگونه کرد
مخشو بزنيااا-
:با حالته چندشي گفتم
!اه اه برو بمير ادم قحطه؟؟_
:با اشاره مامان که گفت زود باشم بدونه توجه به ور وراش گفتم
هستي من بعد بهت زنگ ميزنم فعال-
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..هووو سيرابي زبونه گاووو با عمم حرف نميزد_
:سريع قط کردم و ريز خنديدم که صدا کاميار و از بغل گوشم شنيدم
هستي بود؟؟-
!!وا!! به تو چه؟
:با تعجب گفتم
!اره براچي؟؟-
:احساس کردم هول شد
اوممم هيچي دلم برا خلوچل بازياش تنگ شده بود..خو حاال حالش چطور بود؟؟-
بيا..حتي داداش ماهم به خل بودنه اين پي برده..همينطور که به سمته ماشين ميرفتيم با بي
:خيالي گفتم
):/خوبه..ولي اون روز اگه ميتونست همون جا حاملت ميکرد(بي ادب-
:دره ماشينو باز کردم و سوار شدم چشماش درشت شده بود اومد چيزي بگه که بابا گفت
کامي تو با ماشينه خودت مياي يا با ما-
:بدونه نگاه کردن به بابا منو هل داد تو که الهي دستش بشکنه و و خيلي سرد گفت
با شما ميام-
و نشست کنارم
بابا_اوکي
االن هستي اينجا بود ميگفت عنتر فارسي را پاس بدار...پگاهم معموال شصت نشونش ميده
:ميگه بيه..با صدايه کاميار به سمتش برگشتم
کامي_براچي ميخواست حاملم کنه؟؟
از تصوره کاميار با دو متر قد و يه شکمه بيرون زده با يه چادر گل گلي که دوره کمرش بسته
:و لنگون لنگون راه ميره خندم گرفت ..لبامو جم کردم
هيچي ميگفت سالم کرده عينه بز سرتو انداختي پايين رفتي-
:چشماش و درشت کرد
!!!همينجوري گفت؟؟-
|:تازه من با سانسور گفتم_
ديگه حرفي نزد و منم
..هندزفريمو گذاشتم تو گوشم ديگه تا برسيم سکوت بود
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***
چند مين بعد رسيديم ...نمايه خونشون که ميزد اندازه خونه خودمونه...بابا دو تا بوق زد که
سرايدارشون در و باز کرد و و ارد شديم..حاال که وارد شديم بهتر تونستم تشخيص بدم..يکم بزرگ
تر بود و همش چمن بود و چند تا االچيق اون ته مهاش ديده ميشد و تک و توک درختاش که کم کم
برگاشون ميريختن تو ديد بود و يه تابه بزرگ..وويي تاب بازي
نگاهمو گرفتم و به سنگ فرشي که داشتيم ازش ميگذشتيم نگاه کردم..بابا ماشينو نگه داشت و
پياده شديم هانيه خانوم و اقاي پاکزاد دمه در ايستاده بودن...هانيه همچين با عشق زل زده بود بهم که
يه لحظه خواستم قبله اينکه بهم حمله کنه عقب گرد کنم...اخرم همچين چلوندم که زبونم از حلقم زد
بيرون
هانيه_خوبي عزيزم؟؟
:نيشمو کش دادم
اوهوم ممنون شما خوبين-
هانيه_تو خوب باشي منم خوبم
اينا رو با يه لحني گفت..نکنه همجنس بازه..خاک تو سرت کيميا بازم لبخند زدم و با
تعارفاشون رفتيم داخل..خونشون ترکيبي از رنگايه بادمجوني..نيلي..سفيد و مشکي بود..خيلي
 ...خوشکل بود عينه اين خونه نديده ها زل زده بودم به در و ديوار
:نشستيم که هانيه خانوم تقريبا با صدايه بلندي گفت
سمانه جان..عزيزم شربت بيار-
:بعد با تنه اروم تري ادامه داد
خيلي خوش اومدين_
مامان _خيلي ممنون هانيه جان
..و صحبتاشونو از سر گرفتن
اقا غيبت نکنين..گناهه
(:يه راه پله مارپيچي دقيق رو به روم بود..اينقد اينجوري ميدوستم،ولي ما نداريم
چشمم به نرده هاش بود که چه سر سره اي ميشه باهاشون خورد...البته ميوفتادي دهنت ...
!.سرويس ميشدا..ولي خب
..يهو ديدم يک عدد نردبونه متحرک داره با ناز و عشوه از پله ها مياد پايين
 :سرمو قبله اينکه تابلو بشه انداختم پايين که صداش تو پزيرايي پيچيد
سالم خوش اومدين-
همه خواستن بلند شن که با گفتنه راحت باشين رفت کناره پدرش نشست ..بدونه نگاه کردن
بهش سرمو با انگشتام بند کردم که صدايه بابايه ساميار توجهمو جلب کرد
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اقايه پاکزاد_خب من تو درگيره کارايه يه شرکت برايه ساميارم...البته خودشون همه کاراشو
کردن ولي خب منم يه کمکه کوچيک براي مجوز و اين جور چيزا ميکنم
:بابا سري تکون داد و گفت
بله ميدونم..موفق باشي پسرم-
ساميار با لبخند تشکر کرد
ايش...ايشاهلل شرکتت رو سرت خراب شه
:صدايه پر تعجبه هانيه خانوم باعث شد تو جام بپرم
!وا ..دخترم تو چرا سر تا پا سياه پوشيدي ؟؟اتفاقي که نيفتاده؟؟-
:اومدم جواب بدم که مامان با چشم غره ريزي به من رو به هانيه خانوم جواب داد
اره هانيه جان..متاسفانه يکي از دوستاش فوت کرده..بيچاره خيلي جوون بود..منم خيلي -
ناراحت شدم اسرار کردم لباسه بهتري بپوشه ،ولي چون خيلي دوسش داشت و به احترامش سياه
پوشيده
..يني يکي بايد فکه منو از رو زمين جمع ميکردا
:هانيه با حالته ناراحتي برگشت سمتم
!واقعا متاسفم دخترم..بيچاره پدر و مادرش..چند سالش بود؟-
:فکمو از رو پارکتا جم کردم و به زور گفتم
ام ،هم سنه خودم بود-
..با ناراحتي سر تکون داد و هيچي نگفت
...هوووف...اين مادر منم بايد فيلمنامه نويس ميشد با اين همه خالقيت
برگشتم که ديدم ساميار داره با پوزخند نگام ميکنه...ايشاهلل تو همون حالت بموني..در نياي
...نخود مغزه فقط بلده پوزشو کج کنه
متقابال پوزخندي زدم و سرمو پايين انداختم که صداي اس ام اس گوشيم دراومد...طبق حدسي
:که زده بودم هستي بود
کدوم گوري هستي يه خبر نميدي؟_
:منم نوشتم
.رسيدم...برج کجم روبه روم نشسته_
هستي:بدبخت تو اين بي شوهري همينم غنيمته...مخشو بزن تا از دستت نرفته
واستيکر خنده گذاشته بود..حرصم گرفت و بدون اينکه جوابشو بدم گوشيو پرت کردم تو
کيفم...صداي خدمتکارشون (که از قضا کبري خانم اسمش بود) دراومد که گفت بفرمايين شام
..بخورين
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اگه اون دوتا چلغوز اينجا بودن کلي اين بدبختو دست مينداختن...داشتم مي نشستم که ساميار
:همينطورکه از کنارم رد ميشد گفت
!!! مواظب باش اين دفعه به عالوه خودت ميز و هم نندازي زمين_
جمله ش معني خاصي نميداد فقط ميخو
است اشاره ايي کنه به اتفاق اون روز...خب خوبه خوده عنترت باعث شدي بيوفتم...از کنارم
رد شد و فرصت نشد جوابشو بدم و تنها کاري که تونستم بکنم فشار دادن ناخونام تو پوست دستم بود
که دستم داغون شد
:حرفش کال اش تهامو کور کرده بود،همينجور که داشتم با غذام بازي ميکردم آقاي پاکزاد گفت
چيزي شده دخترم؟؟!! چرا غذاتو نميخوري؟؟_
:لبخند زورکي زدمو گفتم
..اممم هيچي...راستش فکرکنم اتفاقي که واسه دوستم افتاده رو ضاعقم تاثير گذاشته_
 ....و علکي تلخ خند زدم
:پگــــاه
هستي ميزنم تو دهنتا...خاک تو سرت از سنت خجالت بکش-
:با زور هلش دادم سمته بخشه تزريقات که با صدايه بلندي گفت
ولم کـــن ...نميـــام..ولم کن عنتر..پگي ولم ميکني يا جيغ بزنم بيمارستان خراب شه رو سرت-
 :ديدم همه دارن نگامون ميکنن اين ميمونم که هي جفتک مينداخت اروم در گوشش گفتم
هستي بيا بريم قول ميدم يه سطل پاستيل برات بخرم-
يهو آروم گرفت ..عينه خري که ذوق کرده نگام کرد و سرشو تکون داد و خودش سريع رفت
تو اتاق...پشته سرش رفتم نسخه و آمپولو دادم به پرستاره رو به هستي که مثه سکته ايا زل زده بود
...به آمپول گفت بره دراز بکشه
خندم گرفته بود پرستاره بعده دو دقيقه رفت سمته هستي ...دو سه تا پرستار مثه اردک پشته
سرش راه افتادن...هستي همونجور که به پشت دراز کشيده بود با چشمايه درشت شده داشت نگاشون
:ميکرد...با تعجب و ترس گفت
تورو خدا دست و پامو نگيرين قول ميدم عينه بچه ادم بکشم پايين شما بزنين-
:پرستاره با تعجب گفت
وا!!چي ميگي دختر جون-
:هستي با همون حالت گفت
مگه اينارو نياوردي دست و پامو بگيرن؟-
:پرستاره با خنده گفت
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نه بابا اينا کار آموزن-
:يهو حالت صورتش کال عوض شد عينه منگال نگاش کرد گفت
| :يني ميخواي با باسنه من به اينا آمپول زدنو ياد بدي؟؟-
:پرستاره سرشو تکون داد که هستي سريع از رو تخت بلند شد
!!پرستار_عه..چيکار ميکني؟؟
:هستي با دهن کجي گفت
باسنه نحضته سواد آموزي که نيس ..خودت بخاب بده دونه دونه روت امتحان کنن عملي بهتر -
ياد ميگيرن
بعد دسته منو که خشک شده بودم کشيد برد بيرون...تو لحظه آخر قيافه سرخ شده از عصبانيت
...پرستاره باعث شد بزنم زيره خنده
..... .....
***
:از خنده داشتم صندليا رو ميجوييدم ...هستي همين طور که سرفه ميکرد گفت
اورررررشه حيوان...آرام باش-
:زدم تو پهلوش که سريع گرفتش
هستي_الهي خبر مرگتو برام بيارن به حقه علي
با خنده_خفه بابا
:کيميا با تشر گفت
اه چتونه؟؟
هستي_هيچي يکي ميخواست از ماتحتتم به عنوانه وسيله آموزشي استفاده کنه که به موقع
جلويه عمله شومش و گرفتم
و پشته چشمي نازک کرد
 ...کيميا بدونه محل دادن بهمون روشو برگردوند
حس کردم عصبيه چون کيميا تو حالته عادي تا ته تويه قضيه رو در نياره ول کن نيست..بهتر
بود تا قبله اينکه استاد سر برسه قده فضوليم و ساکت کنم
:دستمو رو دستش گذاشتم که نگام کرد
چي شده کيمي؟؟-
 :روشو برگردوند
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..هيچي-
:چپ چپ نگاش کردم که خودش ادامه داد
..ساميار ديشب بدجور عصبيم کرد-
 ...پوزخندايه هر از گاهيش و
:تعريف که کرد هستي گفت
!!اين مگه حرص خوردن داره؟؟-
:ادامه حرفشو گرفتم
راست ميگه همچين حرفه مهميم نزده که انقد بزرگش ميکني-
:کيميا عصبي گفت
شايد واسه شماها حرفه مهمي نباشه ولي برا من که تو اون شرايط تحقير شدم با تيکه انداختن -
راجبش عصبي ميشم خيلي بيشتر از اوني که فک ميکنين
اومدم چيزي بگم که هستي اشاره کرد ساکت باشم..دستشو گذاشت رو شونه کيميا که سرشو
:بينه دستاش گرفت بودو چيزي نميگفت
هستي_راست ميگي عزيزم..ولي با فک کردنه بهش فقط خودت عصبي ميشي ..بيخيال،هميشه
وقت واسه تالفي هست
يني جزعه عجايب بود که هستي اينجوري جدي بشه کم کم داشتم به حالتش عادت ميکردم که
:يهو تو جاش پريد با ذوق گفت
الهي من فداش شــــم...چه لجني بهش ميومـــد-
 :منو کيميا که از حرکته يهوييش تعجب کرده بوديم با هم گفتيم
!!!کـــي؟؟-
:با همون ذوق گفت
عشقـــم_
!!کـــي؟_
نفســـم_
!!!!خو کــــي؟؟_
:/اميدم برايه زندگي_
 :زدم تو سرش
خب بنال ببينم کدوم خريه ميگي-
دوماغ عشقم_
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:اومديم بزنيمش که دوماغ در و باز کرد اومد تو ..اروم گفتم
چه حالل زاده ام هست-
هستي_حالل زاده نه مجيد جان دماغ زاده
...زديم زيره خنده
...... .....
***
...يـــ? هفـــته بعـــد
...يه مانتو کوتاه مشکي پوشيدم با شلوار دمپاي مشکي
کفشايه مشکي ورني پاشنه ?? سانتي با کيفه ستش
..و مقنه مشکي
يه رژه کم رنگ صورتي زدم و ريمل که چشمايه عن رنگمو(عن کجاش سبزه/:حاال اگه
چشاش قهوه اي ميبود يه چيزي) بيشتر نشون بده...بعله دلتون بسوزه
ننه_پگـــاه کدوم گوريي بيا برات لقمه درست کردم
:من اخر يا خودمو ميکشم يا ننمو..مث خودش داد زدم
خاااا واستا-
ننه_اينقد نمال به خودت..اونا همه از دل و روده گوسفند و عوره گاو درست شده ميمالي پس
 ....فردا قيافت ترکيبي از حيواناته اهلي ميشه..هر چند االنم
-:/من
کولمو با حرص برد اشتم از اتاق زدم بيرون..تو راه پله ها يه جيغ زدم که چهار
ستونه خونه لرزيد...پريام با موهايي که شبي سيم ظرف شويي شده بود از اتاقش پريد بيرون
که باعث شد جيغمو قط کنم...با چشمايه درشت شده نگام کرد ..محلش ندادم رفتم پايين..ديدم مامان با
:کماله خونسردي داره ساندويچ ميخوره...با حرص گفتم
کجا گذاشتي لقممو؟-
..با چشماش به ساندويچه تويه دستش اشاره کرد
:دهنمو عينه خر باز کردم باز جيغ بزنم که تهديد اميز با همون دهنه پر گفت
صدات در بياد ميرم کمربنده باباتو ميارم-
دهنم و بستم و با حرص نگاش کردم که بي خيال به داشت ميلومبود...رفتم سمته در و بازش
:کردم..قبله رفتن واسه اينکه يه خورده حرصم خالي شه داد زدم
بالخره به حقيقته حرفه خواهر شوهرات پي بردم ...واقعا تو بابا رو پير کردي بهش حق ميدم -
اگه زير سرش بلند شه
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سريع در و بستمو در رفتم
....ولي چه جيغي زد صداش تا تو کوچه اومد
..پريدم تو کالس
رفتم سمته چندتا از دخترا که دوره هم جمع شده بودن و هستي و کيميام جزوشون بودن ...با
:صدايه بلندي گفتم
السالم و عليکم_
هستي _عليکم السالم دخترم ...بشين حجابتم رعايت کن
:همه عينه بز زدن زيره خنده نشستم کنارع کيميا
هر هر هر-
هستي_تر تر تر
کيميا_مرگ باز شروع نکنيدا
خا-
:يهو يکي از بچه ها جيغ زد
واااي اگه من با ساميار بيوفتم..چرا من شانس ندارم؟؟-
:نازي پشته چشمي نازک کرد
نازي_به دلت صابون نزن اون ماله خودمه
:کيميا زيره لب با حرص گفت
..حاال انگار چه تهفه اي هست-
واال_
:سوگند يکي از دخترايه فوق العاده عنه کالس با ناز گفت
ولي به نظرم از همشون سورن بهتره...جذابيتش هر دختريو خيره ميکنه-
:هستي با اخم گفت
يني خاک تو فرقه سره همتون کنم انگار نه انگار دخترين يه ذره غرور بد نيس..اينقد -
خودتونو پيششون کوچيک و حقير نشون دادين که عادت کردن همه رو پايين تر از خودشون ببينن
..موندم اين همه که ميرين سمتشونو پستون ميزنن چرا دست بر نميدارين؟؟
بعدم بلند شد و بي توجه به ما زد بيرون..همه با دهنه باز به جايه خاليش زل زده بودن يهو
:يکي از بچه ها بلند شد
راست ميگه..خجالت بکشيد واقعا-
سوگند_زر نزن خودتو يادت رفته عينه چي دنباله سامان بودي؟؟
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من خر بودم..ولي القل ديدم محلم نميده ولش کردم..شرف دارم به تو که حاظر شدي تن بدي _
..به هم خوابـ
:کيميا با صدايه نسبتا بلندي داد زد
خفه شين لطفا-
همه ساکت شدن..کيميام بلند شد رفت بيرون..منم گفتم از قافله عقب نمونم بدو بدو رفتم
...دنبالش
...تا خواست يم از در کالس بريم بيرون سه کله پوک جلومون سبز شدن
کيميا با اخمه وحشتناکي به ساميار نگاه ميکرد ...يني جا داره بگم شخصا خودمو خراب
..کردم
:ساميار بدونه اينکه خم به ابرو بياره بي خيال گفت
!مشکلي پيش اومده خانومه شمس؟-
کيميا يکم نگاش کرد و بعد بدونه اينکه جوابشو بده از کنارش رد شد
..يني با سراميکاي کف يکيش کرد که ذوق مرگ شدم
ساميار بد ضايع شده بود اخماش رف تو هم
بدونه نگاه کردن ب من ک نيشم در راستاي جـر خوردن بود ر داخله کالس پشت سرشم
سورن رفت
!! بدونه تغيير دادن حالت چهرم با نگاهم دنبالشون کردم
که صداي نحسه سامان باعث شد رومو برگردونم و نگاش کنم
:سامان
!نيشتو ببند مسواک گرون شده_
حرصم گرفت ولي تغييري تو حالت چهرم ندادم و با کمال خونسردي ک ماتحتش قشنگ بسوزه
:گفتم
افزايش قيمت مسواک از زماني ک تو به دنيا اومدي شروع شد_
:با حرص گفت
ببين اگه يه روز به عمرم مونده باشه اون زبونه تورو جوري کوتاه ميکنم که دهنت واسه _
کوچک ترين جوابم باز نشه
 :صورتم و جمع کردم و با حالت چندشي ب داخل کالس اشاره کردم
بيا برو بيا برو-
.سيراب شيردون گوسفند ..تو نميخاد زبونه منو کوتاه کني...
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فقط خدا ميدونه يه لحظه قيافه سامان چه شکلي شد
..عينه يه اژدها از دماغش دود ميومد بيرون
گوشاشم رنگ جيگر شده بود
ترسيدم بزنه ناکارم کنه
 ....سريع از کنارش رد شدم و در رفتم
رفتم دنبال کيمي و هستي که تو محوطه پيداشون کردم
..هستي چهار زانو رو زمين نشسته بود کيميام باال سرش ايستاده بود به جيغ جيغ کردن
کيميا_هستي بلند شو االن استاد مياد
!!هستي_نميام بهش بگين يا طالقم و بده يا تا صبح همين جا ميشينم
خندم گرفته بود انگار نه انگار دو ديقه پيش اوني که داشت داد و هوار ميکرد سره بچه ها
... ....همين عنتر بود
 :با خنده گفتم
بهش گفتم گفت من هستيمو طالق نميدم ميخام باهاش زندگي کنم ازش بچه دار شم_
:هستي
غلط کرده مرتيکه معتاد مفنگي_
:بعد عين خاله زنکا دستشو تو هوا تکون دادو چشاشو گشاد کرد
:هستي
نميدوني که خاهر هر روز با کمر بند ميوفته به جونم همه جايه بدنم عين عن سياه و کبود_
.کرده
:بعد ادا گريه کردن و با مشت زد به سينش
ازت نميگذرم اصغــــر الهي زنه ديگت به عذات بشينه_
 ..الهي شاش بند شي مثانت بترکه ...الهي جلو مردم ب.گ.و.ز.ي آبروت بده کفه پات
الهي موقعي که گ.و.ز.ي.د.ي نخود خورده باشي
منو کيميا هر کدوم ي طرفه زمين محوطه رو گاز ميزديم آخرم با زور بلندش کرديم تا سالن
..کشيديم برديمش
..
الهي بترکي هستي خر استاد اومده_
هستي بي خيال گفت به درک سياه
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خيلي عني_
اختيار داري درس پس ميدم پيشت_
 :کولمو بردم باال که پاشو مثه لنگ خر اورد باال ..با دهن باز کولمو آوردم پايين و گفتم
!!!!! چه وحشي شديا_
:اومد جواب بده که کيميا گفت
لطفا خفه شين تا خودم دست به کار نشدم_
:هستي
اوکي اوکي اروم باشه ...پگاه قول ميده خفه شه_
تهديد آميز گفتم
...هستي ب خدا ميزنم_
:کيميا
 ......خــــــــــفه شـــــــيد_
جفتمون خيلي مسالمت اميز دهنمون و بستيم
کيميا در زد و با بفرماييده استاد وارد شديم...همه عينه بز نگامون ميکردن منم با حرص به
هستي که با نيشع باز زل زده بود به استاد..کيميام مثه منگال منتظر بود استاد سره حرف باز کنه..
:اون بدبختم که از حالته ما خندش گرفته بود ل ب و رو هم فشار داد
ميتونيد بشينين..تکرار نشه_
:هر سه نفسمونو داديم بيرون و نشستيم کناره هم..استاد رو به هممون ادامه داد
خب قرار بود امروز گروه بنديشين-
با تاييده بچه ها سر رسيدش و باز کرد و نگاهشو بينه هممون چرخود..بعد در حالي که
:مينوشت گفت
??? خانومه عبداللهي..اقاي اسحاقي..کافياني شما با هم از صفحه ??? تا-
:به همين ترتيب ادامه پيدا کرد
...سورن سعادت،نازيال اشکان و_
خانومه کاوياني
) ميدونم االن ضايع شدين..حقتونه(
خندم گرفت..سوگند چنان به نازي نگاه ميکرد انگار طلب داره..نازيم خوشحال از اين که با
:/سورن افتاده تو ماتحتش عروسي بر پا بود
هستي امجد..رهي شاهد ..کيميا شمس_
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:با قيافه اويزون بهشون نگاه کردم که ديدم با ذوق دارن به هم نگاه ميکنن
سامان راد ..شهريار مرادي و...خانومه صالحي_
!!ها؟؟
!!!کدوم صالحي؟؟
:با تعجب و صداي بلدي گفتم
!!!!مـــــن؟؟؟-
:با ارامش بهم نگاه کرد و گفت
بله شما ..مشکلي هست؟؟-
:عصبي گفتم
...بعله استاد_
:با دستم به سامان که چند تا صندلي جلو تر نشسته بود اشاره کردم
مشکله من ايشونن-
:سامان با اخم بهم نگاه کرد و بعد رو بع استاد گفت
 .بله استاد منم با ايشون مشکل دارم و تو گروهي که ايشونم هستن ترجيه ميدم که نباشم-
:استاد با اخم و جديت گفت
اقاي راد من کاري به ترجيهاته شما ندارم ..من با توجه به سطحتون انتخابتون کردم هيچ -
عذريم قبول نميکنم بشينيد
عصبي خودم و رو صندلي انداختم که از باسن به پايين فلج شدم
***
کالس تموم شده بود ..منم عينه ننه مرده ها زل زده بودم به هستي و کيميا که با ذوق داشتن
حرف ميزدن
:با حرص گفتم
ذوق مرگ نشين-
هستي_نه نميشيم من نگرانه توام که از حرصه زياد نميري
:با حرصه زياد که باعث شده بود کلمات و بکشم گفتم
فدااات برم عزيــزم که اينقــدر نگرانه منــي_
خواهش ميکنم گلم_
سروري عنترم_
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فرقونت(قربونت)عن خشکه_
..سريع بلند شدم و با جيغ افتادم دنبالش
***
:هســــتي
پگاه_هستي بگيرمت فقط
يه جيغم تهش زد که هول شدم و مستقيم رفتم تو در...بيا ..اينقد دماغه اون بدبخت و مسخره
کردي خدا به عذابه الهي دچارت کرد..حاال از فردا مد ميشه ميگن دوماغ،شماره .. 2اي لعنت بر
بخته سياهه من
بلند شدم در حالي که دماغم و ميماليدم برگشتم که ديدم پگاه دستاشو زده به کمرش و با يه
لبخنده موزي که رگه هايه خباثت از گوشه کنارش سرازير بود داره نگام ميکنه..از هيچ کسم صدا
..درنميومد..همـــه با هـــم
..انا الــله و انــا اليه راجعـــون
نفهميدم چجوري برگردم که باز با مخ رفتم تو در ولي اين دفه ديگه واينستادم به دماغ فکر
.کنم..سريع در و باز کردم و ِد بدو در رو
برگشتم ديدم داره دنبالم مياد ..منم جايي پيدا نکردم يهو ديدم دو نفر دارن و با هم حرف ميزنن
..عينه خر دوييدم رفتم وسطشون واستادم...انگار وسطه دو تا نردبون واستاده بودم...ماشاهلل خدا
ببخشه هيکل مثاله گوريل..در حالي که داشتم بع پگاه که با چشماش داشت واسم خط و نشون ميکشيد
:مينگريدم گفتم
ببين اقا گوريلـ..عه ببخشيد ..ببين اقاي تنومند و بزرگ هيکل کل کل کل /:من و از دسته اون -
ببره گرسنه نجات بده قول ميدم بهت شام بدم ..ببين به قيافه مظلومش نگا نکن يک عنيـــه..االن من
و بگيره از وسط قاچم ميکنه
..با صدايه خنده اشنايي سرمو اوردم باال که
بعله براي اولين بار درست حدث زديــن
..سورن گاو هيکل بود
..عينه چي داشت ميخنديد..البته صداش کم بود فقط شونه هاش هي ميلرزيد
:سرمو پايين اوردم با حرص اروم گفتم
اي حناق ?? ساعته ...خاک تو مخت که نميتوني يه گاو و از چند تا گوساله تشخيص _
)بدي(اگر نفهميدين اشکالي نداره چون خودمم نفهميدم
تو فکر بودم و زيره لب هي تف و لعنت ميفرستادم که ديدم صداش قط شده..سرمو اوردم باال
!!که..يا امام زاده هکور پکور..چه اخمـــي ..چه قيافه عنـــي
..همين االن يهويي استعداد شاعريم رو کفش کردم
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با صدايه غذب ناکش ترجيه دادم ذهنمو از تو استعداداي چرت و پرتم بکشم بيرون و نگاهش
:کنم
سورن_چي شد؟؟داشتم از القابه زيبايي که بهم نسبت ميدادي لذت ميبردم
:سرم و بردم باال در حالي که به سقف نگاه ميکردم گفتم
!اوم ..دقت کردي امشب هوا چه دو نفرست؟-
:با چشمايه کرد شده کفت
چي ميگي خل و چل االن روزه-
:طلبکارانه نگاش کردم و گفتم
منم نگفتم االن شبه..گفتم امشب هوا دو نفرس-
:با پوزخند گفت
!بعد اونوقت از نگاه کردن به سقف به اين نتيجه رسيدي؟؟-
...ماشاهلل ..پيشرفته کثيري تو سوتي دادن کردم
:خونسرديم و حفظ کردم با اخم گفتم
نخير تو اخبار گفت-
:خندش گرفت..خاک تو مخت هستي ابرو نداري
!!سورن با خنده_تو اخبار گفت امشب هوا دو نفرست؟؟
:کالفه بهش پريدم
اصن به تو چه فضول؟؟ننت بهت ياد نداده تو زندگيه يه دختره جوونه چشم و گوش بسته _
نازه خانــــوم دخالت نکني؟؟ ؟
..قيافه سورن تو اون لحظه دقيقا شبيه گربه اي شده بود که يه سگ رو به روش ديده
:از پشته سرم صدايه سامان و شنيدم که با خنده گفت
مگه خودت بگي-
کي با تو بود ذرت بوداده؟؟_
 :خندش از بين رفت انگشته اشارش و گرفت سمتم و تحديد اميز گفت
ببين دو بار بهت ميخندن دور ورندار-
:اومدم يه انگشت نشون بدم بهش که سورن خيلي جدي گفت
سامان بس کن،بريم_
:سامان با ابروهايه باال رفته به من اشاره کرد و رو به سورن گفت
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!داري طرف اين عفريت و ميگيري؟؟-
!!!!!با کي بود؟؟؟ به من گفت عفريــــت؟؟
..مثه گاوه اماده به حمله نگاش کردم
با کي بودي؟؟_
..دستش و تو هوا به عالمته برو بابا تکون داد..حرص خوردم..يني حــرص خوردما
..مطمعنم قيافم خيلي دحشتناک شده بود
:اومدم جيغ بزنم که سورن گفت
نه بابا فقط حال ندارم باز بشينه يه گوشه هاي هاي گريه کنه_
بعد خودش و ساميار زدن زيره خنده...دو بار لبام از هم فاصله گرفت که چيزي بگم اما
 ..نتونستم..از حرصه زياد اشک تو چشمام جمع شد
يهو نگاهه سورن افتاد بهم،خنده کال از رو لبش رفت و با ابروهايه باال رفته از تعجب نگاهم
...کرد
داشتم نگاهش ميکردم که يه گوله اشک از چشمام سر خورد و ُتلُپ،افتاد رو زميـن
:اخماش با ديدنه اشکم رفت تو همو رو به ساميار که هنوز داشت ميخنديد با اخم گفت
ببند نيشت و توام..برو سلف تا بيام-
..سامانم که ديد عينه چي ضايع شده اخمي کرد و بدونه نگاه به من عقب گرد کرد
با نگاهم دنبالش کردم و دماغم و کشيدم باال..با احساسه سنگينيه نگاهي رومو برگردوندم و با
سورن نگاه کردم..ديدم عينه بز زل زده بهم هيچيم نميگه..با صدايي که در اثره بغض دو رگه شده
:بود گفتم
چيه؟؟برو گمشو حال نداري ببيني گريه ميکنم بعد واستادي تماشام ميکني؟-
:اخماش و تو هم کشيد و با تشر گفت
به تو ربطي نداره من چي ميگم..بچه کوچولو وقتي جنبه نداري کل کل نکن-
با گريه زل زدم بهش که عصبي دستي تو موهاش و کشيد و با اخم نگاهم کرد..هر دختري از
کنارمون رد ميشد کله ميکشيد ببينه چه زري ميزنيم با هم...حاال نميدونم اين پگاه و کيميا عنتر کدوم
گوري موندن
ِبرو ِبر داشت نگام ميکرد منم که پررو کم نمياوردم
:يهو عصبي گفت
نميخواي بس کني؟؟-
خو بيا بخور منو ...زورش به منه بدبخت رسيده
تو عنتري بيش نيستي من به حرف تو گوش نميکنم-
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دماغمم چنان کشيدم باال که به سوزش افتاد  ...سورن باچشماي گشاد شده داشت نگام ميکرد
......خودمم خندم گرفته بود هم از صداي دماغ خودم هم از قيافه سورن
:با خنده کنترل شده اي گفت
!!سورن-اون دماغه يا مکش جاروبرقي؟؟
:خندم از يادم رفت ...با حرص گفتم
.قيافت شبي مکش جاروبرقيه ...بوزينه درختي_
 :اخماشو کشيد تو هم و چپ چپ نگام کرد
سورن -باز بهت رو دادم پررو شدي؟؟
تا چشمت دراد_
 :پوزخندي زد و گفت
!! دوبار بهت خنديدم فک نکن خبريه
يه بار ديگه حرفه زيادي بزني مطمئن باش عاقبت خوبي در انتظارت نخواهد بود
 :بدونه تغيير دادن حالت چهرم گوشه لبمو کج کردم
.خيلي ترسيدم-
...کامال فهميد منظورم اينه که عنمم حسابت نکردم
ولي به روي خودش نياورد
:وگفت
بهتر که بترسي چون پررو بازي جز ضرر برات چيزي نداره_
 ...چرا الاقل روي تو کم ميشه
خودم نگه داشتم که نگم هيچ عني نميتوني بخوري اونم ديد عين بز زل زدم بهش سرشو مثه
...گاو انداخت پايين و رفت
|:ماشاهلل ...دانشگاه نيست که باغ وحشه عموميه
رفتم تو کالس که ديدم خبري از پگاه و کيميا نيست...اين دوتا ميمون امروز
مي خوان منو بکشن
درحالي که از کالس ميزدم بيرون مبايله گوشکوبيمو از کيفم در اوردم و شماره کيميا رو
...گرفتم
 :با دومين بوق برداشت...قبله اينکه جيغ بزنم گفت
جيغ و ويق راه ننداز ،بيا تو سلفيم -
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بعدم فرت قط کرد ...همه دوست دارن ما چند تا گوريل دور خودمون جمع کرديم
..رفتم تو سلف يه نگاهه کلي به اطراف انداختم تا پيداشون کردم
پگاه پشت به من و کيميا رو به روش نشسته بود
 :آروم آروم رفتم سمتشون که صداي پگاه و شنيدم
.همه دوست دارن من دوتا گوريل جهش يافته
!!!عِ ه!!! حرف منو زد
 :کيميا با اعتراض گفت
اگه ما گوريليم تو شاهپانزه اي_
 .خندم گرفت
 :همينطور که از کنار پگاه رد ميشدم محکم کوبوندم تو سرش که سه متر پريد باال
باکي بودي گفتي گوريل ها؟؟ ها؟ها؟ _
 :سرشو ماليد و با قيافه جمع شده گفت
االغ عنتر_
!!!با توعه ِ
 :نشستم کنار کيميا
عن اگه تر بود تا االن جامد نبودي _
کيميا زد زيرخنده پگاه چشاشو ريز کرد
!!!پگي_هستي خدايي اينارو از کجات درمياري؟؟
:نيشموبازکردم و گفتم
از تو مغزي که تو نداري_
:بلندشدبزنه که بلند گفتم
الــــہ الـــــہ آرام باش حيوان_
:باچشماي درشت شده برگشت سمت کيمياوگفت
ببين...ببين بعدميگي هيچي نگو_
:قبله اينکه کيمياچيزيبگهگفتم
ببين پگاه ده باربهت گفتم يک بار ديگهام ميگم ،هيــــــس حيوانات رانده شده فرياد نمي _
...کشند..اين دفعهام نفهمي يني خري بيش نيستي..البته االنم همچين
ديدم ازدماغش داره دود مي زنه بيرون
:ب اهول نيشمو بازکردم و درحالي که ازجام بلندميشدم گفتم
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اِم..خوب بهتره برم که دير شد_
اومدم از کنارپگاه ردشم که باسنم مورده اسابت پايِ پگاه قرار گرفت
....همچين زدکه احساس کردم باسنم از کمرم جداشد
 ..دهنموعينه اسب آبي بازکردم که جيغ بزنم که دهنم توسط کيميا گرفته شد
*******
عـــــــر عـــــــــــــر ...عر عر عر عر...آي مادر بيا که ماتحته دخترتو به تاراج بردن_
کجايــــي ببيني دخترتو بي باسن کردن؟؟
:کيميا بااخم گفت
ببند دهنتو آبرومونو بردي_
:جدي شدم و گفتم
يه سوال ؟_
 :جزوه جلسه قبلو از تو کيفش در اورد و تو همون حالت گفت
هوم_
مگه تو آبرو داشتي ؟_
 :ل ب و با حرص روي هم فشار داد و کوله و جزوه رو کوبيد روي ميز
کيميا _ هستـــــي
 :نيشمو باز کردم
جون_
 :عدا گريه کردن در آورد
کيميا _ خدايا من آخر از دست اين خودمو ميندازم زير ماشين
نه يه وقت اين کارو نکنيااااا_
 :با تعجب گفت
هستي؟!!! خودتي؟!!! بزار ببينم تب نداري_
 :مثه منگال بهش که داشت معاينم ميکرد نگاه کردم
!!!چته ؟
 :با خوشحالي گفت
!!!!وااااي باورم نميشه !!! تو نگرانه من شدددي؟؟؟_
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 :نيشمو باز کردم
...نه بابا
فقط خواستم پيشنهاد کنم
 .اگه خواستي خودتو بکشي حتما با تيغ اين عمله مفيد و انجام بده
القل يه جا بگيم دوستمون خودکشي کرده اگه گفتن چجوري بتونيم کالس بزاريم
...خون خونشو ميخوردا
.... .....پگاهم که عينه بز داشت ميخنديد
همون موقع در باز شد و راد وارد شد...اوف اوف چه جيگري شده
يه پالتو مشکي با شلوار جينه سورمه اي
موهاش ب خاطره باروني که نم نم گرفته بود يه کم براق شده بود
به سمته ميزش رفت
:دستاش و به هم مي ماليد و ها کرد توشون
...اخي قنديل بسته-
:هنوز جملمو کامل نکرده بودم که يکي از دخترا با ناز گفت
!اخي استاد سردتونه؟؟-
:کيفه سامسونيتش و روي ميز گذاشت و گفت
اره هوا داره کم کم رنگ و بويه پاييز و ميگيره-
..الغش و الضعف..يکي بياد اينارو جمع کنه
دختره_واي اره استــــاد
بيا برو..بيا برو اين ترفندا رو زمان ننه بزرگه من ازش استفاده ميکردن
:بيچاره راد گرخيد از ديدنه نگاهه دخترا دست پاچه لبخندي زد و گفت
خب بگذريم..کجا بوديم؟؟_
هاهاهاها..عينه خِل چوسبوندش به ديوار
***
:پگــــــاه
خندم گرفته بود از برخورده راد...داشتم با خنده کنترل شده اي نگاهش ميکردم که سرش و
اورد باال ،نگاش که به من و نيشه بازم افتاد لبخند زد..سريع خودم و جمع و جور کردم و اخم کردم
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که خندش گرفت..پوفي کردم و روم و برگردوندم که نگاهم افتاد به سامان که اون رديف نشسته بود
ابروهام از اخمه غليظش پريد باال..چشم غره اي رفت و روش و برگردوند..وا منگول
....شونه اي باال انداختم و حواسمو به راد که داشت شروع ميکرد جمع کردم
با کيميا و هستي از کالس بيرون زديم
:صداي سامان و از پشته سرم شنيدم
هي-
با تعجب برگشتم ديدم پشته سرمونه ..اخمامو کشيدم تو هم با دستش اشاره کرد برم
:نزديکش..رفتم طرفش و با اخم گفتم
فک کنم اسم داشته باشم..عمت و صدا نميزني که هي ميگي-
لياقت نداري به اسمه صدات بزنم_
نه جناب اين بي شخصيت بودنه تورو نشون ميده _
:دندوناش و رو هم فشار داد و طلبکار گفت
شمارتو بده-
:مثه منگال گفتم
هن؟؟!!چي بدم؟-
 :پوزخند زد
خوشحال نشو واسه کنفرانس ميخوام-
:/اخم کردم ولي ترجيه دادم چيزي نگم ..حاال شمارم چند بود
:داشتم فکر ميکردم که با کالفگي گفت
!!!چته؟!!نکنه شمارتم ياد نداري؟؟-
چپ چپ نگاش کردم ..البته خب راست ميگه سره فرصت بايد بشينم شمارمو حفظ کنم که تو
...يه همچين موقعيتايي ضايع نشم
!سامان_مثه اينکه موش زبونتم خورده هوم؟؟
با فکري که زد به سرم نيشم باز شد البته برا اينکه سوتي نشه سريع بستمش به ظاهر اخم
:کردم
چرا من بايد شمارمو بدم تو بده من بزنگم-
:پوفي کرد و چشماش و چرخوند بعد با حالته متاسفي گفت
....شفا ميده..بزن تو گوشيت -0912
شمارش و سيو کردم و گوشيمو گذاشتم تو کيفم
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..با صدايه هستي برگشتم که ديدم دارن بال بال ميزنن ميگن بيا دير شد
:اومدم برم که سامان با تمسخر گفت
راستي خانومه صالحي؟-
:سوالي بهش نگاه کردم که ادامه داد
فکره تور کردنه داداشه من و از سرت بيرون کن اوکي؟-
:با چشمايه گشاد شده نگاش کردم
چي؟!!داداشت!!!!؟؟-
:پوزخندش غليظ تر شد
بعله!!همون استـــــادي که واسش دندون تيز کردي-
حرفه_
دهنت و بفهم
کامال ميفهمم..توام ميفهمي..بهتره تهديدمو جدي بگيري،کافيه درو بره داداشم ببينمت..اونوقته _
که گورتو ميکنم
...بعدم بدونه توجه به مني که از خشم و حرص ميلرزيدم از کنارم رد شد و رفت
بدونه توجه به هستي و کيميا که صدام ميزدن وارده محوطه شدم و به طرفه خروجي
:دانشگاه..صدايه بلند هستي و از پشته سرم شنيدم
!خب گوريله ماده واستا ببينم چي شده؟؟-
:توجهي نکردم که ادامه داد
خو القل بزار برسونمـــــت-
:عصبي داد زدم
نميخـــام ولم کنيد-
***
:کيمــــــيا
با نفس نفس ايستادم
واستا هستي بزار بره_
:واستاد با حرص پاشو کوبيد رو زمين و جيغ زد
دختره شاشوک ..لج نکن واستا برسونمــــــت-
:بعد با حالته گريه برگشت سمته من
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!باز چي شد جني شــــد؟؟-
:شونه اي باال انداختم
چميدونم،هووووف نفسم گرفت_
صد بار بهت گفتم چربيات داره زياد ميشه برو اب کن ..بيا..پيشگيري نکردي شدي يه تيکه _
)ُ :دنبه(چربي گوسفند
 :لبمو جمع کردم
اااه ببند دهنتو-
 ...:موبايلش و در اورد
...بزار بزنگم به پگاه ببينم باز اين سامان چي گفت که قهر کرد رفت-
:بعد اروم با خودش زمزمه کرد
شيطونه ميگه برو از خشتک اويزونش کنا-
:گوشيش و دراورد و شمارش و گرفت
هستي-ميگه خاموشه
ولش کن بزار خودش اروم ميشه_
:با حرص گفت
!!بخدا ميزنم بميره عنترو..عينه بز قهر ميکنه اون پسره فک ميکنه خبريه-
:با سر تاييد کردم و گفتم
حاال ولش کن تو..اون فعال جوابتو نميده-
:گوشيشو توپوند تو جيبش و رو به من گفت
با من مياي يا خودت ميري-
ماشين اوردم_
:/خو گمشو گچرت و گم کن ديگه_
چپ چپي نگاش کردم و با يه خدافظ ي رفتم از دانشگاه بيرون...ماشينو يه دو کوچه باال تر
پارک کرده بودم ..امروز از شانسه گندم دير شد و پارکينگ جا نبود..ساعت ? شب بود و هوا
تاريک..يه کوچولو ترسيدم ولي با يه خاک برسر حواله خودم کردم و راه افتادم سمته کوچه..يکي
!!نيست بگه حاال چرا تو کوچه به اين خلوتي پارک کردي؟
داشتم به خودم تحف و لعنت ميفرستادم که صدايه قدمايه يه نفر و از پشتم شنيدم..يا امام رضا
!!غريب!!يني کي ميتونه باشه؟
ترجيه دادم برنگردم که اگه خدايي نکرده جني..روحي دزدي ..پشته سرم بود سکته نکنم فقط
قدمامو تند کردم
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داشت خيالم راحت ميشد به ماشين رسيدم ..اومدم ريموتو بزنم که کيفم با شدت از پشت کشيده
..:شدو پرت شدم تو بغله يه نفر..يه جيغه فرا بنفش زدم که جلو دهنم گرفته شد
جيکت دراد زبونت و از حلقت ميکشم بيرون_
..از ترس ميلرزيدم
..چه صدا نکره ايم داره
:ادامه داد
کيفتو ول کن-
!!!!اسکول کيف رو شونمه چجوري ولش کنم؟؟؟
کيفو کشيد و انداخت اون طرف..سرشو نزديکه گوشم کرد طوري که حرمه نفساش ميخورد به
:گوشم و گفت
!!چه عطره خوبي زدي جوجه-
:به تو چه عنتر!!سرمو تکون دادم که دستشو برداره که فشاره دستشو بيشتر کرد
عا.عا سرکشي ممنوع کوچولو..ريموت؟؟-
:ريموتو کوبوندم کفه دستش ..دوباره گفت
نظرت چيه قبله اينکه برم يه حاليم به خودمو خودت بدي؟؟-
:استرسم ده برابر شد..ديگه داشت گريم ميگرفت..با خنده چندشي گفت
چيه جوجه کوچولو؟؟!ميلرزي؟!!دستمو برميدارم اگه دخترع خوبي باشي و يکم حال بدي -
ميزارم سالم بموني
اشکام جاري شد..سرمو محکم تکون دادم و سعي کردم حرف بزنم ولي فقط صداهايه
.نامفهومي از دهنم خارج ميشد
:خندش غليظ تر شد و گفت
!نترس يه کاري ميکنم به توام خوش بذگره-
ميشه يه کاري کني به منم خوش بگذره؟؟_
عينه چي ذوق مرگ شدم ..مرده با ترس همونجوري که من و گرفته بود برگشت ..انگار من
گوني سيبزمينيم ميکشه اينور اونور ..نگا کردم ديدم يه نردبون جلومونه ..عه بابا
!!لنگدراززززه..اومده منو نجات بده
با ذوق داشتم نگاش ميکردم..البته بخاطره تاريک روشنيه کوچه صورتش زياد مشخص
:نبود..با صدايه غضبناکي گفت
دسته کثيفتو بردار از رو دهنش تا قلمش نکردم-
:پسره با صدايي که ترسش تابلو بود گفت
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بياي جلو چاقومو در ميارم-
دزدم دزدايه قديم..يه جو جذبه داشتن ..يهو مرده دو قدم اومد جلو که دزده منو پرت کرد جلو
که رفتم تو بغله بابا لنگ دراز بعدم صدايه قدماش اومد که عينه خر داشت ميدويبد..داشتم با خودم
:فکر ميکردم که اين دزد بود يا فقط ميخواست اعالمه وجود کنه که صدايه بابا لنگ دراز بلند شد
!جاتون راحته خانومه شمس؟؟-
!!عه!!اين از کجا فاميله منو ميدونه؟!!اصن چرا صداش اسنقد اشناست؟
اين..اين که سامانه..خاک تو مخم که از اون موقع فک ميکردم قهرمانه بچگيام اومده نجاتم
بده ..ا ومدم سريع خودم و بکشم عقب که با دست نگهم داشت..دستامو زدم به سينش و سرمو اوردم
باال که دو تا گنده بارش کنم چشمام قفل شد تو دو تا تيله سبز که تو اون تاريکي برق ميزد..دهنم
همونجوري باز موند...چه چشمايي داره المصب
دلم نميخواست نگاهمو بگيرم  ..نگاهه مستقيم و ماتش و که روي خودم ميديدم حس ميکردم
..قلبم داره از سينم کنده ميشه
:اروم مثه مسخ شده ها گفت
تو که بهت خوش گذشته بزار يه ذره به منم خوش بگذره-
اخمام رفت تو هم..اب دهنم و قورت دادم و نگاهم و از چشماش گرفتم و دوختم به سينش..با
!!خودش چه فکري کرده؟؟
ولم کن_
:يه تايه ابروشو انداخت باال
!اگه نکنم؟؟-
!سعي کردم خودم و ازش جدا کنم ولي مگه ميشد؟؟
:به نفس نفس افتاده بودم ،با حرص گفتم
بهت ميگم ولم کن تا جيغ جيغ نکردم بريزن سرت-
 ..خنديد
:با تمسخر گفت
تو اگه ازين عرضه ها داشتي جلو اون جوجه عينه چي نميلرزيدي..اگه نبودم معلوم نبود االن -
تو چه وضعي بودي!! خو حاال چرا من به جايه اون باهات حال نکنم؟! بالخره بايد يه جوري جبران
!کني کاري که برات کردم و يا نه؟؟
تو تمامه اين مدت که حرف ميزد انگار قلبمو سوزن سوزن ميکردن..بغض گلومو گرفته بود
.. :با مشت زدم به سينش و با صدايه گرفته داد زدم
ولم کن-
:محکم تر مشت زدم
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بهت ميگم ولم کـــن-
يهو دستاش و از پشتم برداشت که چون داشتم سعي ميکردم خودمو بکشم عقب محکم با زمين
...برخورد کردم و صدايه اخم بلند شد
:با خنده گفت
تو فک کردي در حدي هستي که من بخوام باهات حـــال کنم؟؟!!!هه..نخندون منو ،خوشکل تر -
!!از تو برام جـــون ميدن بعد من بيام با تو حال کنم؟
 :بدونه توجه به درده بدنم محکم بلند شدم و با از اليه دندونايه فشرده شدم بلندگفتم
..اره من در حدي نيستم که بخواي باهام حال کني!!من ترجيه ميدم در حدش نباشم -
ترجيه ميدم ارزشم از نظره،
:با دستم سر تا پاشو نشون دادم و ادامه دادم
توعو امثاله تــــو کم باشه تا اينکه واسه نگاهتون خودمو بفروشم..تو حده منو مشخص کردي -
بزار منم ملتفتت کنم
:با پوزخند صدام و پايين اوردم و گفتم
ارزشت همون هرزه هايين که هر شب تو هم خوابيات قربون صدقشون ميري!!!همين و بس-
برگشتم و بدون ه توجه بهش ريموت و کيفم و از رويه زمين برداشتم و حتي نيم نگاهي برايه
..فهميدن حالته چهرش بعد حرفام بهش ننداختم  ،سواره ماشين شدم
***
با خستگي ترمز دستي و باال کشيدم و کيفمو از صندلي شاگرد برداشتم..از ماشين پياده شدم و
..نفسم محکم تو کشيدم تا يکم از حجمه سنگينيه سينم کم بشه
..در و باز کردم و داخل شدم
به سمته اشپز خونه رفتم ..عجيب بود تو اين ساعت معموال کسي خونه نبود ولي از روشن
بودنه خونه معلوم بود امروز از تنهايي خبري نيست..البته،چه باشن چه نباشن..خونه برايه من مملو
..از تنهاييه
..نفسمو اه مانند بيرون دادم و اب يخ و يک ضرب سر کشيدم
بطري رو تو يخچال گذاشتم و از اشپز خونه بيرون رفتم ..به سمته پله ها ميرفتم که با صدايه
مامان از ترس پريدم و دستمو رو سينم گذاشتم...با چشمايه گشاد شده نگاهش کردم ،که خيلي عادي
:گفت
بيا بشين کارت دارم-
:پوفي کردم و اروم و شمرده شمرده گفتم
..مامان..امروز به اندازه کافي ..اعصاب خوردي داشتم..خاهشا بزار براي بعد-
:اومدم برم که با تحکم گفت
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..بهت گفتم بيا بشين کارت دارم-
:دهنم و باز کردم چيزي بگم که گفت
دليل و اما و اگر برام نيار کيميا..بشين-
 :به زور رفتم سمتش و رو مبله روبه روش نشستم..نگاش کردم
!!خب؟-
***
:هســــتے
امشب چه شبــــيست شبه مرادســـت امشـــب ...اين خانه پر از شمع و چراغست _
امشــــب..حاال بادا بادا مبارک بادا ايشاهلل مبارک باداااا
يه قر دادم جلوي پگاه که باد کرده رو تخت نشسته بود ..نخير اين بادش با اين چيزا خالي
!نميشه..اين سوزن لحاف دوزي من کو؟؟
:رفتم يکي زدم پسه کلش با حرص گفتم
)وخه خوته جم کن دگه(بلند شو خودت و جمع کن ديگه-
با دستش برو بابايي نشونم داد..عمت باباته..عه؟؟!مگه عمه بابا ميشه؟
وجدان رانده شده_پيشنهاد ميکنم بيا برو خودت و دفن کن يه جامعه رو از وجوده نحصت
پاکسازي کن
در حاله حاظر هيچگونه حرفي به ذهنم نميرسه ..در برابره وجدانه گستاخي مثه تو فقط بايد _
سکوت اختيار کرد
وجي_ببند دهنت و پس
ميزنم دهنت چپه بيوفتيا_
وجي_برووو برووو ..تو عرضه اين کارارو داشته وضعت اين نبود
تهديد اميز_ميزنما
وجي خونسردانه_خو بزن
وجي ميرنمااا_
وجي بازم خونسردانه_خو بزن
وجي اخطارع اخرمه ميزنمااا_
و باز هم وجي خونسردانه_بزن جانم بزن
با تمامه قدرتم چنان کوبيدم تو صورته بيچارم که پرت شدم رو پگاه
پگاه_چتــــه؟؟!!وحشي امازوني
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:منگ صاف شدم و در حالي که صورتم و ميماليدم گفتم
پگاه_
!ها؟_
حس ميکنم وجدانم خيلي خبيث شده_
:دهنش و کج کرد
منم همين طور-
حس ميکنم خيلي بيشوري_
توام همين طور_
گاوي بيش نيستي_
توام همين طور_
عنش و در نيار-
توام همين طور_
ميزنم دهنتا_
منم همين طور_
تو يه ديوزي_
توام همين طور_
:جيغ زدم
ببند دهنتــــو-
:با خنده گفت
توام همينطور-
:بلند شدم عينه سرخ پوستا پريدم سمتش که در رفت از اتاقش زد بيرون ،داد زدم
پگاه بگيرمت حلق اويزت ميکنم_
پگي _منم همين طــــور
پگــــااااه_
پگي-مامــــان
:خاله با عجله از اشپز خونه اومد بيرون ..با ديدنمون يکي کوبوند تو صورتش
 ...اخر و زمون شده خجالت بکشين دو تا هيکله من و دارين هنوز دنبال سره هم ميدويـ_
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..حرفش با کشيده شدنش توسطه پگاه تبديل بع جيغ شد
:خاله رو کرد سپره بالش عنتر...دمپايي رو فرشيمو در اوردم تحديد اميز گفتم
پگاه گمشو اين طرف که ميزنم دهنت-
خاله _ ولم کن چش سفيد
:پگاه با نفس نفس گفت
ـ ما..مامان ازش قول بگيـ..ر نزنـ.نه
:خاله با مهربوني رو کرد به من
خاله جان ميدوني که دختره من عقلش اندازه مورچه نيست تو به بزرگيه خودت ببخشش-
:پگاه اعتراض اميز گفت
مامــــان-
:خاله چپ چپي نگاش کرد
يامان ببند دهنتو_
...ديگه نتونستم جلو خودمو بگيرم پقي زدم زيره خنده
..پگاهم خندش گرفته بود
بعد از مطمعن شدن از اين که حالش خوبه سواره پرايده لکندم شدم و پيش به سوي مقصد يا
...خونه
***
مامان شکووو..عجقه مـــن_
جاااانم بيا تو اتاقتم_
:رفتم تو اتاق ..اوه اوه..نيشم و باز کردم
!خوبي َم َمنيم؟-
چپ چپ نگام کرد و در حالي که شلوارمو که مثه دستمال مچاله کرده بودم کناره تخت بر مي
:داشت گفت
صد بار بهت گفتم اتاقت و تميز کن ..دست به سياه و سفيد نميزني القل کاراي خودت و مثه -
ادم انجام بده..اومدم ميبينم شورتش رو لوستره..شلوارش رو کتاباش ..لباساش هر کدوم يه طرف..به
!!جاجول گفتي زکي
:اب دهنم و قورت دادم و قيافمو مظلوم کردم رو تخت نشستم..گفتم
خو ممني چرا اينقد حرص ميخوري؟؟ پير ميشي بابام طالقت ميده ميره يه زنه ديگه ميگيره -
..بعد من ميوفتم تو دسته يه نامادري و ايندم تباه ميشه
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..بعد شقيقه هامو گرفتم و سرمو به چپو راست تکون دادم
مامان چشم غره اي رفت و با کوه ي از لباس که تو بغلش بود در حالي که به سمته در ميرفت
:گفت
جايه اين چرت و پرتا و لوس بازي بلند شو اتاقت و مثه ادم درس کن..بعدم حاظر شو بريم -
خونه پدر بزرگت
..بعدم در و بست و رفت
:پوفي کشيدم و با صدايه بلند گفتم
!چه خبره اونجا بـــــاز؟؟-
:مامانم مثه خودم داد زد
دورهميه-
مردشور خودشونو دوره همياشون_
البته براي جلو گيري از حمله مادر اروم گفتم اين جمله رو
***
:پگــــــــاه
هستي_نيومد ها
!به من چه؟_
:چپ چپ نگام کرد
شترم کينه هاش يه حده تعادلي داره..تو کينه خوکي ميگيري-
:با اخم بهش نگاه کردم و گفتم
من ديروز حالم بد بود مثال يه زنگ نزد ببينه مردم زندم..حق ندارم قهر کنم-
دوماغ_چه خبرتونه خانوما؟!!بحثي دارين بفرمايين بيرون به ادامش برسين
:هستي موبايلش و در اورد و از جاش بلند شد هم زمان بدونه نگاه کردن به دوماغ گفت
بعله استاد يکي از اقواممون ميخواد بينيشو عمل کنه داشتم از خانومه صالحي ميپرسيدم اگه _
دکتره خوب سراغ داره يا نه!!!ايشاهلل پيدا کردم حتما بهتون معرفيش ميکنم
همه بچه ها به زور سعي داشتن نترکن..انگشتم و زيره دندونم فشار ميدادم تا پق نزنم...با يه
:لبخنده مليح به من نگاه کرد و گفت
پگاه جان من ميرم بهش زنگ بزنم بيرون منتظرتم-
..بعدم چشمکي زد و رفت
..قيافه دوماغ شبيه بمبه در حاله انفجار شده بود
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:تا هستي در و بست همه زديم زيره خنده..اوه اوه يکي اينو بگيره..يهو داد زد
خفه شيــــــد...جيکتون دربياد همتونو ميندازم-
..دوماغ وحشي ميشود
ديگه هممون خفه خون گرفتيم...تا اخره کالس کسي کوچيک ترين حرفي ميزد عينه بز پرتش
ميکرد بيرون
..منم ترجيه داپم غينه بچه ادم بشينم تا تموم شه
.......
..کالس تموم شد سريع وسايلم و جمع کردم و رفتم بيرون
..:گوشيمو در اوردم شماره هستي و گرفتم با اولين بوق برداشت
الو!!کجايي؟_
هستي_ بيا تو ماشينم
:همونطور که به سمته پارکينگ ميرفتم با خنده گفتم
خاک تو مخت اون چه رفتاري بود خر؟!!!دماغ و با ساطور شقه شقش ميکردي جيکش در -
نميومد
:بيخيال گفت
من که ميدونم اين واحدمو دوباره بايد پاس کنم!!خو بزار القل حرصش بدم يخورده_
:گوشي و قط کردم  ..سوار ماشين شدم که هستي دو قد پريد
هستي-يا امام زاده هکور پکور
:خنديدم و گفتم
اتيش کن بريم...به کيميا زنگ زدي راستي؟؟_
:استارت زد و گفت
جواب نداد..گوشيش خاموشه-
:ابروهام و باال انداختم..ادامه داد
ديگه واقعا نگران شدم_
:نگران شده بودم...با استرس گفتم
!يني ميگي اتفاقي افتاده؟؟_
 ..:لبشو جوييد
هستي با توام_
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هستي_ ميگم يه سر بريم خونشون ..بهتر از اينه که بي خبر بمونيم ها؟؟؟
.سرمو تکون دادم
..تا اونجا دو سه باري شماره کيميا رو گرفتم که برنداشت
:رسيديم..هستي دهنش و کج کرد گفت
 :/کم کم بايد به فکره ماشينم باشم،اصن بينه اين ماشينا عينه نخوده تو کيسه باقالي_
راست ميگفت..بينه اون همه ماشين مدل باال يه پرايد که دود از تمامه اقصا نقاطش تراوش
ميشد  ،خيلي مزحک بود
..ترمز کرد و پياده شديم
 :اف اف و زدم و بعده اين که علفا جوونه زدن زيره پامون صدايه مامانه کيميا پيچيد توش
!!شماها اينجا چيکار ميکنيد؟_
ه ستي با باسنش يه ضربه بهم زد که پرت شدم اون طرف..جلوي ايفون تصويري واستاد و در
:حالي که دستش رو سينش بود با نيشه باز گفت
! به به سالم خانومه شمس خوبين؟؟!!مام خوبيم فداتون ..خبري نيست سالمتي..کيميا هست؟_
:يه خنده دستپاچه کرد و گفت
!ببخشيد هستي جون..اينقد اين چند روز درگيري داشتم که حواسم بل کل پرته..خب خوبي؟_
:خودم و انداختم وسط
...خانومه شمس مزاحمتون نميشيم فقط ميخواستيم يه خبر از کيميا بگيريمـ_
بياين باال_
:بعدم تق..ايفونو گذاشت دهنم همينجوري باز موند که هستي با نيشه باز گفت
..ببند مگس ميره..خودت و عن ميکني وسطه بحث ..ميزنن ميمالنت بغله ديفال_
..نيشگوني ازش گرفتم که جيغ زد و خودمم سريع رفتم داخله خونه
:در حالي که بازوشو ميماليد و اطراف و نگاه ميکرد گفت
مثه اينکه مهمون دارن_
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
ها
:شونه اي باال انداختم
ميخواست راهمون نده_
:تقه اي به در زدو بازش کرد
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...هستي_ياهلل ياهلل...چادراتونو سرتون کنيد که من اومـ
با قطع شدنه حرفش حواسم جمعش شد و دست از بنداي کفشم کشيدم و سرمو باال اوردم..ديدم
داره با دهنه باز به رو به روش نگاه ميکنه..نگاهش و دنبال کردم که با ديدنه ساميار و يه خانوم و
..اقا به عالوه کاميار و بابا مامانه کيميا..سريع صاف شدم
:بازويه هستي و کشيدم و با نيشع باز و دست پاچه گفتم
..عه؟؟!!فک کنم بد موقع مزاحم شديم ما ميريم بعدا ميايم خدافـ_
:با کشيده شدنه دسته هستي حرفم نصفه موند
!!هستي_ببند دهنت و ببينم اينجا چه خبره؟؟
:مامان پگاه بلند شد و اومد سمتمون با لبخند گفت
بياين بشينين براتون توضيح ميدم_
رفتيمو هم زمان که سالم احوال پرسي ميکرديم رو يه مبل سه نفره کناره هم تمرگيديم..دره
:گوشه هستي گفتم
فک کنم اينا پدر مادره ساميارن نه؟؟_
:نيشگوني از باسنم گرفت و با لبخند اروم گفت
اسکول جان داره عينه بز کنکاشمون ميکنه ضايع بازي در نيار_
نگا کردم ديدم با اخماي در هم داره نگامون ميکنه..شيطونه ميگه شصتت و بيار باال فرو کن
..تو چشاش
مامي کيميا يا همون فرحناز خودمون ..با دو تا ابميوه برگشت و جلومون گذاشت..هستي عينه
.گاو حمله کرد سمتش..به من ميگه زشته
:فري رفت نشست سر جاش رو مبل تک نفره ..با لبخند گفت
اتفاقا خيلي خوب موقعي اومدين شايد شماها بتونين راضيش کنين_
:با چشمايه گشاد شده گفتم
!کيو؟_
!کيميا_
:هستي با ابروهايه باال رفته گفت
االن خونست؟_
..:فري سرش و تکون داد که هستي بلند شد
هستي_ميرم پيشش
:راه افتاد بره که مادره کيميا سريع گفت
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عه ..نه..واستا_
:هستي واستا و با تعجب نگاش کرد
!!هستي_هن؟!چي شده مگه؟
دستش و کشيدم نشوندمش و يه چشم غره ام رفتم که دور از چشمه بقيه دهنش و برام کج کرد
..ميمون
فرحناز_برات توضيح ميدم عزيزم
:ماشاهلل از بقيه جيکم در نميومد ..با دستش به ساميار و اون خانوم اقاهه اشاره کرد و ادامه داد
ايشون اقاي پاکزادن خانومشون و ..سامياره گل_
يه لبخندم به ساميار زد که جوابش و با دهن کجي داد..ضايع شد..هخ هخ هخ
تبقه تصميمي که بينه خانواده ها گرفته شده قراره کيميا و ساميار جان باهم ازدواج کنن_
:با تموم شدنه جملش هم زمان با هستي داد زديم
!!!!چــــــــــي؟؟_
:که گوشا خودمون به فنا رفت..عصبي گفتم
..خانومه شمس ..اينـ_
:پدره کيميا پريد وسطه حرفمو گفت
اين به نعفه خودشه ..من هيچ مشکلي نميبينم..پس دليلي براي مخالفت وجود نداره تا االن هر _
خاستگاري براش اومده ر د کرده و من و مادرشم کاريش نداشتيم ولي اين دفعه کوتاه نميام..بهتره
خودش کوتاه بياد..يا ساميار يا هيچکس
:هستي از جاش بلند شد با اخم گفت
اقاي شمس شما از ديده خودتون نگاه ميکنين کيميا از ديده خودش..شما حق ندارين اونو _
..مجبور به کاري کنيد که تايين کننده وضعيت زندگيش تو ايندست
شمس_ فک نميکنم تو در حدي باشي بخاي حد و مرزه من و مشخص کني ..من ازتون ميخوام
..راضيش کنيد تا بيشتر از اين روش فشار نيارم ..اگرم نميتونين بهتره همين االن برين
:هستي سرش و با تاسف تکون دادو با لباي جمع شده گفت
!!! هستي_حاال ميفهمم کيميا چي ميگفت
..هيچوقت فکر نميکردم مردي که هميشه ساکت و اروم ديده بودمش اينقد خبيث باشه
:برگشت سمتم
بلند شو بريم_
:سرمو تکون دادم و بلند شدم..با پوزخند برگشت سمته باباي کيميا

115

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
هستي_ ميدونم و ميدونين که کيميام ميدونه که اين ازدواج فقط و فقط به نفعه شماست ..و
متاسفم واستون که دخترتون و قربانيه خاسته ها و حوساتون کردين
اومد برگرده که متوقف شد...برگشت سمته ساميار و با پوزخند سرش و به نشونه تاسف تکون
...داد...ولي سامي فقط گوشه لبش و کشيد
بعدم بدونه نگاه کردن به بقيه مخصوصا کاميار که با دهنه باز زل زده بود به هستي راش و
کشيد رفت سمته در ..حقم دارع واال منم تا حاال تا اين حد جدي نديده بودمش چه برسه به کامي صد
..در صد االن هنگه
اومدم دنباله هستي برم که ياده کيميا افتادم..فداش شم معلوم نيس تا االن اين چلغوزا چي به
:سرش اوردن..با مکث برگشتم سمته مادره کيميا
!!!کيميا االن کجاست؟_
:سرش و اورد باال و گفت
..تو اتاقش_
بدونه توجه بهشون رفتم طبقه باال..از صداي پايي که پشته سرم بود مطمعن شدم هستيم پشته
سرمه..پرروعه ديگه ..صاحب خونه رو شست انداخت رو بند حاالم خيلي راحت تو خونشون قدم
..رو ميره..البته خيليم دلم خنک شد با حرفاش
کناره در و استادم چند بار دست گير رو باال پايين کردم که باز نشد..برگشتم سمته هستي که با
:اخمايه در هم کنارم ايستاده بود..تا اومدم چيزي بگم صدايه گرفته و بلنده کيميا از داخل اتاق اومد
برين گمشين چي ميخواين از جونم؟؟ولم کنيـــــن_
:از صداي پر بغضش دلم گرفت..هستي سرشو نزديکه در برد و با صدايه پاييني گفت
کيميا..عزيزم..باز کن درو_
هنوز چند ثانيه نگذشته بود که در باز شد و خودشو پرت کرد تو بغل هستي و زد زيره
گريه..يه قطره اشک از گوشه چشمم اومد پايين..هستيم چشماش اشکي بود..صدايه کيميا پره بغض و
:گريه بود
اخه چيکارشون کردم هس تي؟؟!!مگه من چه گناهي کردم که از بچگيم بايد با داشتنه همه چيز _
..هيچي نداشته باشم؟؟!!!!مجبورم کردن هر کاري ميخوان انجام بدم
هق زد...حاالم دارن مجبورم ميکنن..بدم مياد..ازشون بدم مياد که زندگيمو کردن زندگيه
..اجباري
:دماغمو کشيدم باال و در حالي که پشتش و نوازش ميکردم گفتم
بيا بريم داخل اتاق حرف ميزني_
.....
:بعد از يکم اروم شدنه کيميا هستي همينطور که با گوشه شالش ور ميرفت گفت
!حاال فکرتون چيه؟_

116

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
:اهي کشيدم و گفتم
..من که چيزي به ذهنم نميرسه_
:کيميا عينه سرش و تکيه داده بود به ديوار ..اروم گفت
!!!!باهاش ازدواج ميکنم_
با چشمايه گشاد شده رو تخت سيخ نشستم..هستيم که جلو دراور بود با تعجب برگشت..با
:صدايه بلندي گفتم
!!!ازدواج ميکنـي؟؟؟_
:صاف شد و با پوزخند نگاهشو دوخت به زمين
اره..ميدونم ازدواج کنم يه جهنم براي خودم ساختم..نکنم يه جهنم ديگه ،منتهي با درجه _
حرارت ب يشتر..پس ترجيه ميدم بينه بد و بدتر بد تر و انتخاب کنم
..هستي_ولي اينطوري ايندت تباهـ
کيميا_ اينده من از هر راهيم برم تباه شدست..ولي بهتون قول ميدم پايه عذابايي که کشيدم و
ميخورن..قول ميدم
:با عصبانيت گفتم
من نميزارم زندگيت و خراب کني کيميا_
:پريد وسطه حرفم و گفت
..حرفشو نزن پگاه..من تصميم و گرفتم_
هستي_يکم يشتر فک کن کيميا..مطمعن باش ساميار ازين کارش يه هدفي داره وگرنه اون
..ادمي نيست که به اين راحتي تن به ازدواج اجباري بده
 ..کيميا_فکرام و کردم..بس کنين
به سمته سرويس رفت و بعد يه ارايش مختصر کرد که هيچ تغييره خاصي تو صورتش ايجاد
..نشد و از صد فرسخي تابلو بود گريه کرده
...با هم از پله ها پايين رفتيم..دسته سردش دستمو ميفشرد
با ديدنه اقاي شمس و مادره کيميا که تنها نشسته بودن معلوم شد گورشونو گم کردن
..کاميارم نبود
با صدايه پامون هر دو سرشونو اوردن باال
:اقاي شم س با ابروهاي باال پريده مردمکه چشماش و بينمون چرخوند بعد با پوزخند گفت
..چي شده؟!!نکنه همتون اومدين که منصرفم کنينـ_
کيميا_من قبول ميکنم
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..چشماشون درشت شد
اما کيميا بيتوجه بهشون رويه مبله رو به روشون نشست..منو هستيم نشستيم..فرحناز چشماش
:و ريز کرد و گفت
...اگه نقشخ اي ريختي بهتر کـ_
:دستش و اورد باال و با پوزخند گفت
 ..نه مامانم..نه عزيزم..نه فداتشم...خسته تر ازين حرفام که بشينم نقشه بريزم_
:اهي کشيد و با لبخند گفت
تا حاال هر چي گفتين قبول کردم..اينم روش..فقط تنها در خاستي که ازتون دارم اينه _
که...بعده ازد واجم ديگه در و برم نيايد..نميخوام حتي واسه يه لحظه ببينمتون..همين
***
:کيمـــــــيا
کيمياااا..بيا ساميار دمه دره_
با صداي فرحناز از دست از خيره شدن به صورت بيروحم توي اينه برداشتم و از رويه
..صندلي بلند شدم
..به سمت در رفتم و از اتاق بيرون رفتم
:فرحناز با ديدنم با تعجب گفت
!!مگه داري ميري ختم سياه پوشيدي؟_
:سرد بدونه اين که نگاش کنم گفتم
کم تر از ختمم نيست_
...جوابي نداد
راهه خونه تا در حياط و اروم طي کردم و در و باز کردم...نگاهمو دور تا دور کوچه
چرخوندم..نخير نيست
..شونه اي باال انداختم و راه افتادم تو کوچه
عصر جمعم اژ هر جمعه ديگه اي دلگير تر بود ..بغضم از هميشه بزرگ تر..اهي کشيدم
همه چي اينقدر زود اتفاق افتاد که هنوزم باورم نميشه دارم ازدواج ميکنم..اونم با کسي که حتي
..يک درصد فکرش و نميکردم
با صداي بوق متمددي از فاصله نزديک سرمو برگردوندم..يه جنسيس مشکي کنارم نگه داشته
..بود..محلش ندادم و به راهم ادامه دادم که صداي سامي مجبورم کرد نگاش کنم
!نکنه ميخواي خودت تا ازمايشگاه پياده بياي؟؟_
:رومو برگردوندم و به راهم ادامه دادم تو همون حالت گفتم
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پياده رفتن و به با تو رفتن ترجيه ميدم_
:عصبي گفت
بيا باال با اعصابه من بازي نکن_
!!فکر نکنم نسبتي باهام داشته باشي که بخوام عوامرتو انجام بدم_
:صداش و برد باال
به درک ..فک کردي از سر دوس داشتن و نگرانيه که دنبالت راه افتادم؟!!نه تو فقط نقشه يه _
ادم اضافي رو تو زندگيه من و حتي پدر و مادرت بازي ميکني..در مورد نسبتمم بايد بگم بعد از عقد
يه کاري ميکنم که به غلط کردن بيوفتي اون موقست که ميفهمي نسبتم باهات چيه
بعدم گازش و گرفت و رفت
نفسم و به زور بيرون دادم و با صدا بغضمو شکوندم..اره!!من فقط نقشه يه ادم اضافي رو تو
...زندگي اطرافيانم بازي ميکنم
با زنگ گوشيم از تو جيب مانتوم درش اوردم
..با ديدنه اسم هستي رو گوشي دکمه اتصال و زدم
جانم هستي؟؟_
:با تعجب گفت
!!گريه ميکني؟؟_
هان؟؟!نه_
..بگو اون عن ترش باز چه غلطي کرده بيام نصفش کنم_
هيچي باور کن_
تو تو خيابوني؟؟_
اره_
:داد زد
!!مگه قرار نبود با ساميار برررري؟؟؟_
داد نزن کر شدم..چرا ولي نرفتم باهاش ..خودم دارم ميرم_
!مگه ادرسش و داري؟_
اره_
کجايي بگو بيام دنبالت_
..نميخوا_
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 :پريد وسط حرفم
زر نزن ادرس_
..با لبخند ادرس و دادم و گوشي و قط کردم
ده مين بعد جلو پام ترمز زد
:با تعجب نشستم ..نگام کرد ديد دارم مثه وزغ نگاش ميکنم
هن؟؟_
!!با چندتا سرعت تا اينجا اومدي؟_
نزديکت بودم_
!مگه کدوم گوري بودي؟_
 :به صندلي عقب اشاره کرد..نگا کردم ديدم انواع و اقصام مواد غذاييه ..با خنده گفتم
اهااا رفته بودي حمالي پس_
:مظلوم نگام کرد
هستي_هعي
:با خنده گفتم
..خب حاال_
:يهو با هيجان برگشت سمتم گفت
چي شده باز اشکت سرازيره؟_
..اهي کشيدم و ماجرا رو براش تعريف کردم ..اخرش ديدم داره عينه بز ميخنده
:با حرص گفتم
!مرگ خنده داره؟_
اره..شب حجلتون خنده داره_
:هيني کشيدم و با کيف کوبوندم تو سرش
..کثافـــت_
:در حالي که دستش و از شدت خنده ميزد رو پاش گفت
نگران نباش مردايي که خشنن معموال شب حجله اروم برخورد ميکنن_
:صورتم و جمع کردم
ببند فکتو ..خيلي بيشوري هستي اه..حالم به هم خورد_
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تا اونجا اينقد اذيتم کرد و حرفاي خاک بر سري زد که بع خودم لعنت فرستادم چرا با ساميار ..
 ..نيومدم..البته ميدونم تمام اين کارا و حرفاش واسه اين بود که من فراموش کنم
..بالخره رسيديم و پياده شديم
هستي_تو برو منم ميام
باشه اي گفتم و رفتم داخل کلينيک
..وارد شدم و به سمت قسمتي که ازامايش ميدادن رفتم..با ديدنه ساميار به سمتش رفتم
:با صدام سرش و باال اورد و نگام کرد
هنوز نوبتمون نشده؟_
:اروهاشو باال انداخت
نوچ_
دور تر ازش نشستم و گوشيم و دراوردم ..به هستي اس ام اس زدم کجايي..که دومين بعد
اومد..تو دستش دو تا شير موز بود
:با تعجب گفتم
من نبايد چيزي بخورم_
:چپ چپ نگام کرد
منم نگرفتم االن بخوري گرفتم بعده ازمايش ضعف نکني_
اهايي گفتم
:هستي در حالي که به اطراف نگا ميکرد گفت
!پس شوورت کو؟_
مرگي نسارش کردم
و رومو برگردوندم که نگام افتاد به مردي که کناره يه دختر ريزه پيزه نشست بود..عينه بز زل
زده بود بهم
..چشم غره اي رفتم و اومدم نگاهمو بگيرم که چشمام قفل شد تو چشماي سبزش
..با اخم اشاره اي به کنارش کرد
ابروهام و باال دادم و عينه منگال نگاش کردم که دوباره با قيافه برزخي اشاره کرد به
...کنارش
..بازم فقط نگاش کردم که پوفي کشيد و از جاش بلند شد
..اومد نشست کنارم..هستي عينه اسکال داشت خم شده بود روي منو نگاش ميکرد
:سرش و به گوشم نزديک کرد
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! سامان_نميفهمي سه ساعت دارم ميگم بيا بشين کنارم؟
نفساي گرمش ميخورد به گوشم ..البته از روي شال ولي از اونجايي که فوق العاده رو اين
منطقه حساسم زدم زيره خنده و سرم و به سمت شونم خم کردم
..سرش و عقب برد و با تعجب نگام کرد
:از حالتش خندم بيشتر شد و بينه خنده گفتم
قِل..قلکم ميـ.ياد_
..اخمي کرد..ولي يهو اخماش و باز کرد و با شيطنت نگام کرد
تا حاال هيچوقت اينجوري نديده بودمش..يني معموال سرد بود و اولين بار بود که برقه شيطنت
..توي چشماش برام تازگي داشت و باعث شد خندم و بخورم
يهو سرش و اورد جلو و دره گوشم ها کرد که جيغه خفه اي کشيدم
:جلو دهنم و گرفت و با چشماي گشاد گفت
ببند دهنتو!!ابرومون و بردي_
:با حرص دستش و پس زدم و بي توجه به نگاهه بقيه گفتم
غلط ميکني کخ ميريزي_
:اخماش غليظ تر شد و اومد چيزي بگه که هستي گفت
وخزن(بلند شين) خوتانه جم کنن نبتتانه(خودتونو جمع کنيد نوبتتونه_
)بسه |:
ِ
از لحجش خندم گرفت..از طرفيم با فکر امپولي که تا دقيقي ديگه تو دسته نازنينم فرو ميرفت
..استرس گرفتم..ساميار با دهن باز داشت نگاش ميکرد
..بلند شدمو بي توجه بهش وارد اتاق شدم
سريع خوابيدم و چشمام و بستم..با حسه سوزشي تو دستم دهنمو عينه اسب باز کردم جيغ
:زدم..از همون بچگي از امپول و ميترسيدم..خيليم ميترسيدم...صداي پرستار اومد که گفت
..تکون نخور دختر جان االن سوزن تو دستت ميشکنه_
:محل ندادم ..صدا هستي و شنيدم
خانوم دکتر اون دستمال و بده بکنم تو حلقش خفه شه هممون راحت شيم_
..سريع دهنم و بستم تا واقهعا همچين کاري نکنه
 :صداي ساميار اومد
!!چي شده کله بيمارستان و گذاشته رو سرش؟_
هستي که جوابش و نداد..ولي پرستار جووني که کنارش بود با ناز موهاي نسکافه ايش رو از
:حلو چشاش زد کنار ..با اشاره ب من گفت
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!نسبتتون؟_
ساميار_متاسفانه قراره ازدواج کنيم
 :از حرص ناخونم و کف دستم فشار دادم..پرستار با ناز خنديد که هستي چپ چپ نگاش کرد
هستي_خر بخندد ..ببند دهنت و الودگي سوتي ايجاد نکن
 :به زور جلو خندم و گرفتم..قيافه پرستار شبي الستيک پنچر شده بود..بعد با حرص گفت
خر تويي نه من..ايش_
:هستي بي خيال دستش و به معنيه برو بابا تکون داد و گفت
از کماالتت پيداست کي خره_
..بعد من و بلند کرد..عــــه؟!حواسم نبود تموم شده
..با ساميار که معلوم بود خندش گرفته از مقابل پرستاره گذشتيم
:دمه در هستي با جديت برگشت سمت ساميار ..انگشت اشارش و جلوش نگه داشت
هستي_اقاي پاکزاد..احترامتون گرچه واجب نيست..ولي شخصيتم اجازه توهين بهت و بهم
نميده..ولي اگه يه بار ديگه کوچيک ترين حرفي بزني که خم به ابروي دوستم بياره..قيافت و چنان
)سه در چار کنم که شبيه ?? بشي(جمله بسي سنگين بود..لحظاتي تنفس
..ساميار اول با تعجب يکم نگاش کرد ..منم که ذوق مرگ بودم
:بعد با پوزخندم گفت
از پس فردا رسما زنمه..هر ک اري دلم بخواد باهاش ميکنم..توام عددي نيستي که تکليف _
مشخص ميکني
..بعد به من نگاهي کرد و چشمکي زد
***
:هســـــــتي
مشتم و جلو دهنم گرفتم و با اون يکي دستم فرمون و نگه داشتم که نريم تو ديوار..تو همون
:حالت با چشماي درشت گفتم
عه عه عه عه..ديدي چه چسبوندم به د يوار؟؟!!اين شوهره تو کردي؟؟نه اين شوهره؟؟ادم کم _
بود رفتي يه گاوه،نره،افريقاييه،عن رنگ و به همسري برگزيدي؟؟!!!نه خدايي کم بود؟؟
:بهش نگا کردم که داشت به زور جلو خندش و ميگرفت..با اخم گفتم
چند بار بهت گفتم بيا با مهتي قصاب مزدوج شو..چند بار گفتم به قيافش نگا نکن دلش مثه دله _
گوسفند بزرگه؟؟
:عينه اسکال کوبيدم رو پام
!!!...گوش نکردي که..گوش نکردي کــــه_
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:کيميا با خنده گفت
.االن سکته ميکني اروم باش_
:جلو در خونشون نگه داشتم..بدونه اينکه نگاش کنم..دهن به زر وا نمودم
گمشو پايين..نميخوام ببينمت ديگه_
يهو سرمو گرفت عينه گش تنبون کشيد سمت خودش ..يع ماچ کرد که هر کي از کنار ماشين
:رد شد فک کنم شنيد ..با چشماي گشاد نگاش کردم در حالي که لپم و پاک ميکردم گفتم
!!باز منو با ساميار اشتباه گرفتي؟_
:زد به شونم و با اخم گفت
...مرگ_
:بعد لبخند محوي زد و ادامه داد
دوست دارم خواهري_
:نيشم و باز کردم
اوه راجو...نگو دلم ضعف کرداهه..کنترل خود از دست داداهه..همينجا يهو تجاوز _
کرداهه..بعدشم که مجبوري با دنياي دخترونت باي باي کرداهه
همون جور يه بند داشتم شرو ور ميگفتم که ديدم دستشو گذاشته رو شقيقه هاشو سرشو پايين
..انداخته ...تو همون حالتم ويبره ميرفت
:با صدايي که از شدت خنده ميلرزيد گفت
از دست تو..من برم تا از خنده خراب کاري نکردم_
|:شاش نکني تو ماشينم_
چپ چپ نگام کرد و پياده شد..با خنده گاز دادم سمت خونه
...با اواي خوش جيغ چشم بر دنيا گوشودم دم دم
:باليشت و کوبوندم تو صورتم و داد زدم
..خفـــه شيــــــد_
:/محل سگم ندادن
..بلند شدم باليشت و کوبوندم رو تخت بدونه توجه به شکل و قيافم رفتم سمت حال
..پريا پوريا بودن تبقه معمول
 :جيغ زدم
!!!مگه نميگم خفه شيــــد؟_
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..داشتن بدو بدو ميکردن که با صدام کناره هم واستادن برگشتن مظلوم نگام کردن
..از عجايب خلقت بود اين دو تا ساکت بشن
:چشمام و ريز کردم گفتم
باز چه نقشه اي تو سرتونه؟؟_
:پوريا مظلوم گفت
مارو نخور..قول ميديم ساکت باشيم_
..پريام سرشو تند تند تکون داد
:مث منگال گفتم
من به شماها چپ نگا کنم اون ننه عجوزتون از خشتک اويزونم ميکنه..بخورمتون از هستي _
ساقتم ميکنه
..يهو پريا دهنشو عينه اسب ابي باز کرد زد زير گريه
پريا_من َم َمنمو ميخوام..اين ميخواد من بخولـــــه
:پوريا کشيدش تو بغلش..اروم که مثال من نشنوم گفت
هيـــس..قول ميدم نزارم اين عفريت بهت نزديک شه_
:پريا با همون گريه گفت
شبي گوريلــــــه_
:پوريام با بغض گفت
اگه شب از تو کمد در بياد بخورتمون چي؟؟_
داشتم با دهنه باز
نگاشون ميکردم..واقعا کجاي من شبيه گوريله؟؟عفريت؟؟؟
:با جيغه مامان برگشتم سمتش..با چشماي گشاد شده گفت
!!تو چرا اين شکلي شدي؟؟_
:با ترس گفتم
!!شبي گوريل؟؟؟_
:با همون قيافه گفت
از اونم بد تر_
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سريع پريدم تو سرويس..با ديدنه موهايي که هر کدوم يه طرف پرتاب بود و چشمايي که کناره
هاش عن جمع شده بود ..و اب دهني که تا چونم اومده بود و خشک شده ام بود حق دادم بهشون ازم
بترسن
..سريع صورتمو شستم پريدم بيرون
هر چي دمه دستم اومد و پوشيدم و راهي دانشگاه شدم
..البته قبلش رفتم دنبال پگاه
ديدم عينه تير چراغ برق جلو درشون واستاده ...پاشم عينه گاو اماده رم کردن ميکشه رو
زمين
واسه اينکه از همين اول صبح انرژيم تخليه بشه قبل از رسيدن بهش يه بوق کشدار زدم که
..چسبيد به ديوار
...داشتم فرمون و گاز ميزدم که يه دست گرز مانند با سرم برخورد کرد
:قيافمو جمع کردم ..همون طور که سرم و ميمالوندم گفتم
حقته اسمه پنير و بزارن روت_
 :برزخي نگام کرد
صد بار بهت گفتم من رو اين موضوع حساسم نگو اينقــــد_
:نيشمو باز کردم ابروهام و باال انداختم
پنير پگاه..دوغه پگاه..شير پگاه..همه چي را با پگاه تجربه کنيد_
:جيغ جيغش شروع شد که سيخ کبريتمو در اوردم
) :/جيغ بزني از پهنا ميکنمش تو سوالخت(استغفرهللا..عزيزان فکر بد نکنيد منظورش دماغه_
ديگه خفه شد ..منم راه افتادم سمته دانشگاه
***
 :پگاه عينه بز داشت ميدوييد ..با نفس نفس واستادم و خم شدم..دستادم و تکيه گاهه زانوم کردم
پنـ..پنيرا..قبال ..از اينا کند تر بودن_
..برگشت چشم غره اي بهم رفت که نيشمو باز کردم
 ...پشت در کالس يه نفس عميق کشيدم تا نفسم بياد باال
بعد از اين که دو تا تقه به در زديم وارد شديم
:همه کله ها يهو برگشت سمتمون..با ديدنه صندلي خالي استاد نيشمو باز کردم
دليل تحريم ايران اومد..برخيزيد _
 ..:همه سرخ شدن
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به باال فشار ميارين از پايين در ميره..راحت باشيد ازادش کنيد_
..با حرفم زدن زيره خنده
 ..داشتم با همون نيشه باز نگاشون ميکردم که نگام افتاد به سورن..اونم داشت ميخنديد
..نمدونم چرا ناخداگاه نيشم بسته شد
 ..نگاهش که به چشمام افتاد اونم نيششو بست
...غرق شدم تو رنگ عنه چشماش که
..صداي استاد چيز زد به لحظه شاعرانه و رمانتيکمون
خانومه امجد؟؟_
:با يه لبخنده مضحک برگشتم سمتش
!بعله استاد؟؟_
 ...انشاهلل که نميخوايد تا اخره تايم کالس اينجا واستيد زل بزنين به_
..حرفش و ادامه نداد...همه داشتن يه جوري نگام ميکردن
..بر َپدره َپدر سگت لعنت که تفکراته بقيه رو راجبم خرابيدي
با حرص رفتم نشستم سر جام..مرده شور قيافت و ببرن سورن ..يه دفه ما خاستيم به يه جا زل
 ..بزنيم عهد زل زديم به اين الشخور
..رفت نشست پشته ميزش
با حرص داشتم پامو تکون تکون ميدادم که صداي اس ام اس گوشيم بلند شد..با ديدنه شماره
:/سورن چشمام گشاد شد..ولي سريع به حالت عادي برگردونديدم
:يه نگاه زير چشمي بهش انداختم که ديدم داره نگام ميکنه ..پيامو باز کردم
ابرومونو جلو استادم بردي دختره خيره سر ..البد از فردا تو رو ميچسبونن به من شکلکي _
:واسه گوشي در اوردم
اخه نکه تا حاال خنده يه بزه ماده حامله رو از نزديک نديده بودم ..واسه همون برام جالب بود _
..بهت اخطار ميدم هوا برت نداره..بعدم دختر به اين خوبي خانومي..از خداتم باشه
سريع ارسال کردم..يکم سر انگشت اشارمو ماساژ دادم..اخيش..عينه وحشيا که تايپ ميکني
..همين ميشه ديگه
:يکم بعد جوابش اومد
اوال اخطار با "ط" نه با "ت" وقتي اماليه يه کلمه رو بلد نيستي لطفا به کار نبرش ..بز ماده -
حامله ام عمته برو نگاش کن تصويرش تو ذهنت هک شه
يني کم اوردماااا
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گوشي و با حرص توپوندم تو جيبم که از شانسم پاره بود گوشي تلپي افتاد رو زمين..ولي
..خداروشکر از اونجايي که گوشکوبي بود يه خراشم برنداشت
***
:پگـــــــاه
هستي وسايلشو جمع کرده بود عينه مجسمه ابوالهول باال سرم ايستاده بود..منم خيلي خونسردانه
..با يه لبخنده مليح وسايلمو يکي پس از ديگري تو کولم جا ميدادم
:اخر جيغ زد
!!!رو دوره ُکند گذاشتنـــــت؟؟؟ _
 ..اخرين خودکارم و تو جامداديه سادم جا دادم و گذاشتمش تو کولم
:بلند شدم براي اينکه حرصش و بيشتر درارم پشت چشمي نازک کردم و گفتم
!!عزيزم يه خانوم متشخص هيچ کاري رو با عجله انجام نميده_
:با قيافه مزحکي گفت
اونوقت تو االن خانومي يا داري عداشو در مياري!!؟؟_
|:خانومم_
:/جونم اقامون_
مرگ_
تو جونت_
!!اکثر سوالخاي بدنت_
تو يه ديوزي_
توهم همين طور_
:با لحنه تحديد اميزي گفت
اين دفعه ننت نيس به دادت برسه همچين ميزنمت که يه دور با حضرت عزراعيل بزني _
برگردي
اوکي_
!!گمشو_
گمشودن کارته وظيفت چ به خوبي انجام بده_
...اومد جواب بده که صداي سامان عن زد به بحثمون
!ببخشيد خانوم صالحي؟_
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..برگشتم سمتش..البته با اخماي تو هم
بله؟_
:يه تاي ابروشو داد باال و گفت
فک کنم قرار بود به من زنگ بزنيد؟_
!!!اخ..اصال يادم نبـــــود
:سعي کردم دستپاچه نشم ..حالتم و حفظ کردم و گفتم
اها..ام..وقت نشد_
:پوزخندي زد و گفت
به هر حال..صفحات(...تا)...براي شماست و قراره خالصه نويسي بشه ..و از اونجايي که _
فقط سه روز وقت داريم شما فردا بايد خالصه نويسيشو بيارين برام..بعدم تقسيم بندي ميکنيم براي
کنفرانس
:با چشماي گرد شده گفتم
!!من چجوري ?? صفحه رو خالصه نويسي کنم تو يه شــــب؟؟_
:شونه اي باال انداخت و با قيافه خبيثي گفت
مشکل خودتونه..از اونجايي که وقــــت نشده بهم زنگ بزنيد ..نتونستم بهتون خبر بدم_
وقت نشد رو با تاکيد گفت که دلم ميخواست از سه ناحيه به سقف اويزونش کنم..با حرص باشه
:اي گفتم و اومدم از کنارش رد شم که صدام زد..با کنجکاوي برگشتم سمتش که گفت
يه تک بهم بزنين که اگه يه وقت احياناااا..وقت نکردين زنگ بزنين بهتون خبر بدم_
اخم کردم..همچين ميگه وقت نشد انگار صب تا شب تو کارخونه سيبزميني،پياز پوست ميکنم
)!:/وقت نميشه بهش زنگ بزنم(چه ربطي داشت؟
..گوشيمو در اوردم
چ؟؟
چ ؟؟
!چ؟
اها..پيداش کردم ..با خوشحالي روي چلغوز کليک کردم و تماس بر قرار رفت..سرمو اوردم
..باال که چشماش گرد شدش و ديدم..اوه اوه
 ..لبخنده مزحکي زدم و سرمو انداختم پايين
...با در اومدن صداي گوشيش سريع قط کردم يه موقع برنداره شارژه گوشيم بره
..
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..عينه زرافه سرمو خم کردم ببينم چي اسممو سيو ميکنه که برگشت نگام کرد
سريع صاف شدم لبخند مليحي زدم
..لبخنده شيطانيي زد و گوشي رو طوري گرفت که قشنگ ببينم
"زد "پ
خب خداروشکر مثه اين که ميخواد عينه ادم اسمم و سيو کنه..عذاب وجدان گرفتم اصن..بايد سر
فرصت اسمشو عوض کنم ..با خودم و وجدانم در گير بودم که ديدم با همون لبخنده داره نگام
..ميکنه
اين دفعه لبخنده مهربوني زدم که نيشش باز تر شد و با ابرو به گوشيش اشاره کرد..مسيري که
...اشاره کرده بود و با چشم دنبال کردم که لبخند ل ب ماسيد و جاشو به حرصي فراوان داد
"پنير پگاه"
...با چشماي به خون نشسته نگاش کردم که گوشيو تو جيبش گذاشت و رفت
بعله..رفت
...ديدم يه صدايي مثه صداي بز مياد ،برگشتم ديدم هستيه داره ميخنده
:جيغ زدم
خفه شـــو_
***
:کيمـــــــيا
 ...با احساس يه چيزه نرم رو بينيم دستم و جلوي بينيم تکون دادم و دوباره خوابيدم
..هنوز چند ثانيه نشده بود کع دوباره اون چيزه نرم و رو بينيم احساس کردم
..:اه
هستي عن..ميزنم بچسبي به زمين ها_
..دوباره دستم و تکون دادم جلو بينيم
..دفعه سوم کوبيدم تو صورتم که خودم تو جام پريدم
..با قيافه منگ بينيم و ماساژ دادم که صداي خنده مردونه اي باعث شد چشمام گرد شه
با ديدنه ساميار که پخش زمين شده بود اخمام تو هم رفت..با همون صداي گرفته از خواب
:گفتم
هر هر هر..به عمت بخند_
...بهم محل نداد و به خنديدن ادامه داد
:پوفي کردم و گفتم
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اصال کي به تو اجازه داده بياي تو اتاقه من؟؟_
:خودشو از رو زمين جمع وجور کرد و به زور گفت
..واي..واي..باز خداروشکر باعث خنده ميشي که ادم حوصلش سر نره_
:اخمم و غليظ تر کردم
!!بهت گفتم کي بهت اجازه داد بياي تو اتاق من؟؟_
:جدي شد و ابروهاشو باال انداخت
!مگه بايد اجازه بگيرم که بيام تو اتاقه زنم؟؟_
!!!اوهو
!زنـــــم؟؟
:پوزخندي زدم و گفتم
کي ميره اين همه راهو؟؟!!يادت باشه هنوز زنت نشدم پس دور برندار_
:بلند شد و لباسشو صاف کرد..بعدم با تمسخر گفت
محضه اطالعت اوال بايد بگم که همچين لُعبتي نيستي که براي ازدواج باهات عجله داشته _
باشم..ثانيا،
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
يادت باشه پس فردا ميشي زنه رسميم..پس زبون درازي نکن چون بعدا ممکنه خيلي اذيت
..بشي
به سمته در رفت و قبل از بيرون رفتن برگشت سمته من که به زور جلوي خودمو گرفته بودم
..که تمام وسايله اتاق و از پهنا نکنم تو حلقش
 :پري که احتماال با همون داشت کخ ميريخت و باال گرفت و در حالي که نگاش بهش بود گفت
تو ماشين منتظرم ضعيفه..مثه اينکه بازم توي زحمت انداختيم و بايد تبق عوامره مادرت _
ببرمت خريد لباس عقد و وسايل..زود بيا حوصله ندارم سه ساعت منتظر شم تا خانوم خودش و
..خوشکل کنه
 :بعدم پر و انداخت و از در بيرون رفت ..ديگه نتونستم خودمو نگه دارم و در نتيجه ترکيدم
!!!ضعيفه هفت جد و ابادتـــــــــه_
..باليشت و برداشتم پرت کردم که خورد به در بسته و افتاد پايين
صداي خندش از اون طرف حسابي رو مخم قدم رو ميرفت..جيغه ديگه اي زدم و حمله کردم
سمت سرويس
...يه تيپ ساده زدم و فقط يه برقه لب که قيافم و بشه نگاه کرد
بدونه خدافظي از مامان از خونه زدم بيرون و سوار جنسيسش شدم..بدونه حرف راه افتاد
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بعد از نيم ساعت جلوي يه پاساژ واستاد..محلش ندادم و پياده شدم ..راه افتادم سمت ورودي
..پاساژ ک ه صداي قدماش و پشته سرم شنيدم..به روي خودم نياوردم و وارد شدم
..بدونه هيچ حرفي دنبالم ميومد و خداروشکر ميکردم به پر و پام نميپيچه
طبقه اول و گشتيم و چيزي که بابه ميلم باشه پيدا نکردم
با ويبره گوشيم نگاهمو از ويترين مغازه گرفتم و سرعتم و کم کردم..با ديدنه اسمه هستي تماس
..:و برقرار کردم
سالم خانوم متاحل گشادمون_
 :خنديدم
سالم عشقم..براچي؟؟؟_
:جيغ جيغ کرد
شوهر کردي گشاد تر شدي دانشگاه و ميپيچوني_
اومدم خريد_
عه؟؟لباس و اينا؟؟_
اره_
عقدتون کي هست حاال؟_
پس فردا_
:يهو چنان جيغي زد که تو جام پريدم
!!!پس چرا زود تر نگفتــــــــــي؟؟؟_
:مظلوم گفتم
حواسم نبود خو_
:شيطون گفت
..بعله ديگه..سرت به شوورت بنده_
هه..شوهر..بي شوهر بشم الهي_
:خنديد ..ادامه دادم ....
از پگي چه خبر؟؟_
.:شروع کرد به هندل زدن
وا..واي...امروز سامان خونش و به جوش اورده بود در حد تيم ملي..بعدم سره من خالي کرد _
اختاپوسه هشت پا
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با کشيده شدنم توسطه ساميار چون حواسم نبود پرت شدم عقب که با کمر رفتم تو بغله
..ساميار...به زور خودم و نگه داشتم جيغ نزنم
:به زور تو گوشي گفتم
مـ..من بعدا بهت زنگ ميزنم هستي_
..هستي_عه ..چي شـ
قط کردم ..تو همون حالت بوديم بدو نه اينکه يکم حتي جا به جا بشيم..سرمو برگردوندم که ديدم
..داره با اخم نگام ميکنه
:خودمو کشيدم جلو که ولم نکرد..با اخم سرمو کج کردم تا ببينمش گفتم
ولم کن ابرومونو بردي_
سه ساعته دارم صدات ميکنم معلوم نيس با کدوم خري داري حرف ميزني که نميفهمي_
با عصبانيت خودم و جلو کشيدم که اين دفه ولم کرد..برگشتم و انگشت اشارمو گرفتم جلو
:چشمش
خر تويي و اخالقت اينو ثابت ميکنه!!دفعه اخرت باشه که به دوستاي من توهين ميکني_
پوزخندي زد و تو دو ديقه قيافش عوض شد..سرده سرد..انگار عمم بود دو ديقه پيش داشت
..ميترکيد
:با تمسخر گفت
باش ه..فقط بدون دو روزه ديگه زنم ميشي..اون موقست که بهت ياد ميدم اينقدر عادي جلوي _
..شوهرت الس نزني با دوست پسرات
...چشمام درشت شد
دوس پسرااااام؟؟؟؟
:بدونه فکر و توجه بع در و اطرافم داد زدم
 ..منو با خودت يکي نکن من مثله تو هرزه نيستم که جنسه مخالفم دروم وول بخورن_
براي اينکه بحث بيشتر از اين کش پيدا نکنه و از نگاهه خيره مردم راحت شم سريع وارده ....
..نزديک ترين مغازه شدم
..چهره دهشدناکش هنوز جلو چشمم بود که اومد داخل مغازه
سريع رومو برگردوندم که نگام ميخه يه دکلته بلند و خيـــــلي خوشکل شد..يه دکلته به رنگه
نيلي که از يقش تا يکم مونده به از نگيناي اتمي بود و طوري که حتي يه کوچولو از پارچه معلوم
نبود و دو وجب از پايينه دامنشم همين طوري..اون تيکه بينه دامن و لباسم که خالي بود و به رنگ
...نيلي..جنسشم يه ساتنه تار بود
..معلوم بود سنگينه تو تن ولي خيلي قشنگ بود
..با ذوق برگشتم سمته ساميار که دست به سينه ايستاده بود و نگاه ميکرد

133

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
..اصن انگار نه انگار دو ديقه پيش داشتم ميخوردمش ها ...
البته تقصير خودشه
رفتم سمتش که تعجب کرد
:استينش و دنباله خودم کشيدم بردمش کناره لباسه..با ذوق گفتم
!!!سامي نگا چه خوشکلــــه_
..ديدم صداش در نمياد برگشتم که با قيافه خندونش مواجه شدم
 :اخمام و کشيدم تو هم
خنده داشت؟؟_
:با خنده جواب داد
ماشينه بابات دنده داشت؟_
هر هر هر مسخره_
:بعد دوباره ياده لباسه افتادم
ساميــــار..خوشکله من همين و ميخواممم_
:با لبخندي که اثاره خندش بود نگام کرد و گفت
...اون موقع ميخواستم همين و نشونت بدم ک_
حرفشو ادامه نداد..البته منظورش و گرفتم
به روي خودم نياوردم و رفتم سمته فروشندش که پشته دخل نشسته بود و با موبايلش مشغول
..بود
 :با صدام سرشو اورد باال
..ببخشيد..اون لباسه رو براي پرو ميخوام_
:نگاهي بهم انداخت و با لبخند گفت
 ...فک کنم خيلي بهت بياد خانومي..فيکسه تنته_
چه زود پسر خاله شد...ميخورد ?? ??سالش باشه..اومدم يه چيزي بهش بگم که صداي
:عصبيه ساميار و شنيدم
تو رو اينجا نذاشتن واسه تز دادن..گذاشتنت اوامره خريدار و انجام بدي ..پس بيشتر از کپنت _
..حرف نزن لباسو بيار
!!با دهنه باز داشتم به ساميار نگاه ميکردم..االن غيرتي شد؟؟!!چه عجيـب
پسره يه نگاه به من يه نگاه به ساميار که عصبي و با اخماي تو هم نگاش ميکرد انداخت و با
 :قيافه ناراضي رفت لباس و از تنه مانکن در اورد..گرفت سمته من

134

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
فقط همين مونده شانس اوردين_
 ..اخيي..ناز بشي چه اروم شد..همچين سرش و انداخته بود پايين
..به زور جلوي خندم و گرفتم و رفتم تو اتاق پرو
با يه جون کندني لباس و تنم کردم
زيپش بسته نميشد عينه ميمون به پشت خم شده بودم که ببندمش..ولي نشد کع نشد
 ..به ناچار دره اتاق پرو رو باز کردم و کلم رو بردم بيرون که رفت تو کمر ساميار
..عينه اين نگهبانا واستاده دمه در
:برگشت سمتم که قيافم از درد جمع شده بود
.مرده شورتو ببرن که همش ماييه زجري_
!!چته؟_
بيا زيپه اين وامونده رو ببند دستم نميرسه_
بعد کلمو کردم تو...درو به اندازه اي که خودش جا شه باز کرد
داشت ميومد داخل که چشمم خورد به فروشنده هه کع عينه زرافه خودش و خم کرده بود تا
...بتونه تورو ببينه زدم زيره خنده
:با خنده رومو کردم سمته ساميار
...سامي پسر_
 ..با ديدنه نگاهه خيرش روي بدنم حرف تو دهنم ماسيد و خندم و خوردم
با هول لباسمو باال تر کشيدم که يه موقع نيوفته بدبخت شم
ام ...ب..ببندش_
..برگشتم و به پشت واستادم جلوش
بعده چند ثانيه دستاي سردشو رو گودي کمرم حس کردم و به خودم لرزيدم..مکثي کردو اروم
..زيپشو باال کشيد
..يکم واستادم ديدم نميره بيرون..لپام داغ شده بود و به زور نفس ميکشيدم
 ...با حسه نفساي گرفمش که نزديک و نزديک تر ميشد ادرنالينه خونم بدجور ترشح ميشد
..قفسه سينم رو ريتمه تند باال پايين ميرفت
...نميدونم چرا نميتونستم عکس العملي نشون بدم..چشمام و محکم رو هم فشار دادم که
..منتظر بودم هر لحظه يه کاري بکنه
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نفسش هر لحظع نزديک تر ميشد و فشاره چشمام روي همم بيشتر که يهو ازم دور شد و سريع
...بيرون رفت
:چشمام و اروم باز کردم و نفسمو محکم بيرون دادم
هوووف اروم باش دختر..چته؟؟مگه ازش متنفر نيستي؟؟_
چرا هستم !!هستم
پس چرا جلوشو نگرفتم؟!؟
!!اگه بخوام اعتراف کنم تهه تهه دلم دوس داشتم تجربش کنم
سرمو محکم تکون دادم که حس کردم اتاق داره دوره سرم ميچرخه
با اين فکر که همش يه حوس و شيطونيه دخترونه بود خودم و قانع کردم..البته نه کامال
لباس و به زور در اوردم و بعد از پوشيدن لباساي خودم از اتاق بيرون اومدم..حرفي بينمون
رد و بدل نشد و خودش رفت حساب کرد منم بيرون ايستادم
بعد از کمي گشتن يه کيف و کفش سته هم که کال روش پره نگينايي از جنسه نگيناي خوده
لباسم پيدا کردم..اين دفعه ذوقم و تو دلم خفه کردم و خيلي خانومانه به ساميار گفتم برام بخردشون،
اونم بي چون و چرا فقط حساب کرد
..
دمه در نگه داشت ..با يه خدافظي
اومدم پياده شم که دستم و گرفت
!!نفسم تو سين م حبس شد ..رومو به سمتش برگردوندم و سرمو تکون دادم يني چيه؟؟
ديدم هيچي نميگه فقط داره نگام ميکنه
کالفه از زل زدنه طوالنيش دهنم و باز کردم که چيزي بگم ولي خيلي ناگهاني خودشو جلو
کشيد و لب رو ...گذاشت و به همون سرعتم برداشت
با چشماي گشاد شده بهش که خونسرد  ،دوباره به حالت اوليش برگشته بود نگاه کردم
:بدونه نگاه کردن بهم گفت
بالخره زنمي ماست که نيستم_
:با صداي ارومي گفتم
ولي زني که ازت متنفره!!و متنفري ازش_
:برگشت سمتم و با يه پوزخند گوشه ل ب گفت
..اره!!دقيقا همينطوره ولي من_
:با انگشت اشارش به خودش اشاره کرد
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ترجيه ميدم با تويي که ازت متنفرم و قرار زنم شي پيوند بخورم تا هرزه هاي تو خيابون_
:دوباره صاف شد و ادامه داد
من ديرم شده ..برو پايين_
..از حرفش يه جورايي خوشم اومد
خريدارو از عقب برداشتم و رفتم داخل خونه..تا موقعي که برم دمه در بود ولي بعد صداي
الستيکاي ماشينش باعث شد نفسي که تا االن نگه داشته بودم چ ازاد کنم ...ولي در عجبم ادمي که
هر روز با يه نفر بوده چجوري ميتونه دو روزه متحول شه؟!! ،البته خودم نديدم ولي اصن نميشه که
!نبوده باشه
***
:پگــــاه
!!هستي جان؟_
با گنجشکي که بالش اسيب ديده بود و دوست شريـــــفه من کمک هاي حيوان دوستانه
:چلغوزيش براش گل کرده بود بازي ميکرد اصن نشنيد
هستي-ه کور پکور!!اي جون تو چقد خوشکلي..ولي رنگ عني !!ولي در کل نازي
گنجشکه هم سگ محلش نميداد فقط عينه بز نگاش ميکرد
:طاقتم تموم شد جيغ زدم
هستــــــي!؟؟؟؟_
:سرشو گرفت باال
ها؟؟_
مرگ!ميخواي اينو برداري با خودت بياري تو کالس؟_
:خيلي عادي گفت
اره_
:واستادم با تعجب گفتم
ميخواي بياري تو کلــــــاس؟؟!!؟؟_
هلم داد اونطرف و رفت داخل کالس
:/با چشماي گشاد شده رفتم راخل ..نشست گنجيشک رو هم گذاشت رو ميزه صندليش
اومدم برم سمتش که نگام خور د به سامان و سورن که کناره هم نشسته بودن..ساميارم که تبقه
معموله کيميا نبود
با حرص به سمته سامان رفتم و هم زمان برگه هايي که ديشب تا نصفه شب داشتم روشون کار
..ميکردم و کوبوندم روي ميزش
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سرشو اورد باال و با ابروهاي باال رفته نگام کرد..يه لبخنده ژکوند که نشون دهنده حرص
:درونم بود زدم و گفتم
عوامرتون انجام شد جناب راد_
لبخنده خبيثي زد و بدونه هيچ حرفي برگه هارو از توي کاورش در اورد و شروع کرد بررسي
کردن که يه اشکالي توشون پيدا کنه بچسبوندم به ديوار
):ولي خودش خيلي نا محسوس چوسبونده شد به ديوار
:در حالي که برگه هارو ميزاشت تو کاور گفت
خب شما همينايي که خالصه نويسي کردين و ب جز صفحات ( )....و براي کنفرانس اماده _
باشيد
:لبخندم و غليظ تر کردم
بله چشم عمره ديگه اي نيست؟_
براي اولين بار ديدم لبخند زد..نه از تمسخر نه دهن کجي!!..يه لبخنده دوستانه
:با بهت به ل ب نگا ميکردم که گفت
عرضي نيست خانوم صالحي_
بهتم از لحنه ارومش که عجيــــب به دل مينشست بيشتر شد
سرم و يه تکون نامحسوس دادم تا بتونم خودم و جمع و جور کنم
:با گفتن ممنون و رفتم نشستم کناره هستي..نازي با حالت چندشي گفت
هستي جون اينو اوردي تو کالس چيکار!!؟_
:هستي سره گ ونجيشکه رو نوازش کرد بعد چپکي يه نگاه به نازي انداخت
اوردم فوضوالرو چينگ بزنه_
از حالت بهتم در اومدم و با اين حرفش ريز خنديدم..نازيم ترجيه داد براي جلو گيري از ضايع
شدن بيشتر خفه شه
***
:هســــتے
:/کالس با خسته نباشيده استاد به پايان رسيدش
چُ ُغکم(گنجيشک)و برداشتم و که ديدم خودشو خراب کرده
خاک تو هم فرقه سرت نميتوني دو ديقه خودتو نگه داري؟؟_
| :با اون نگاه معصومانش يه جوري زل زد تو چشمام که ناخوداگاه جان از کف دادم دم دم دم
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پوفي کردم و به زور با دستمال کاغذي عنشو از رو ميز جمع کردم بردم تو سطل زباله
)!!انداختم(بيشعورم خودتونيد...چيکار کنم بخورمش؟؟
بعد يه لبخنده مادرانه نثاره چغکه کوچکم کردم و
:راه افتاديم به سمته بيرونه کالس که سينه به سينه سورن شدم
اوي چه خبرته نزديک بود لهش کني_
..:يه نگاه به خودم انداخت يه نگاه به چغکم چشماش درشت شد
!!سورن_ايـ ..اين چيه؟
:مثه منگال گفتم
عمته دماغشو عمل کرده..خب چغوکه ديگه_
:با اخم گفت
خودم ميدونم خانوم باهوش..ميگم اينجا چيکا ميکنه_
اومده دماغشو به برادر زاده عنترش نشون بده..بلکه نظرتو بدونه_
خندش گرفت ولي اخم کرد ..باصداي سامان برگشت سمتش..منم فرصت و غنيمت شمردم
چغوکه رو گذاشتم رو شونش
اخي..چه به هم ميان!!چه زوجه کاملي
فقط عرضه جغرافياييه اين با اون خيلي فرق ميکنه ولي اشکال نداره
سورن برگشت که ديد چغوکه رو شونشه..اون بدبختم هي تالش ميکرد خودشو بکشه باال که
:/فک کنم از فشاره زيادي که به خودش اورد همونجا ر.ي.د
سورن بدبخت با ي ه حالته مزحکي زل زده بود به عنش که نيمي از شونشو مزين کرده بود
!!و من
!!!شخصي که مسببه تمامه اين عنها بود
گنجيشکه رو با يه سرعتي از رو شونش برداشتم و در رفتم که فک کنم خوده چغوکه تعجب
!کرد
....
اون روز با پگي رفتيم لباس شب گرفتيم
يه لباس ماکسي بلند و سورمه اي رنگ گرفتم که خيلي به وسته سفيدم ميومد..پگاهم يه دکلته
گرفت رنگشم صورتي چرک بود و تا باالي زانوش..خيلي بهش ميومد و يه کته ستم داشت ...من که
کيف و کفش داشتم ولي پگاه يه کيف و کفش مشکي خيلي ناز خريد که ايشاهلل پاشنش تو عروسي
:/بشکنه
خريدامونو عقب گذاشتم و خودمم نشستم پشت فرمون ...
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:راه افتادم
پگي..ميگم قيبتاي کيميا داره زياد ميشه ها_
اره کرمي امروز سراغشو ميگرفت..گفت سره کالس من تا االن دو بار غيبت داشته_
هوم_
بايد برم امروز اين ? صفحه رو بخونم که فردا وقت نميشه_
:چغوکو ناز کرد و ادامه داد
ميگم وقت ارايشگاه بگيرم؟؟_
زنگ بزن به خوده خل مشنگش بگو کجا وقت گرفته مام بريم همونجا_
باشه اي گفت و گوشيش و دراورد
....
رفتم خونه به مامي اينا ننش خبر داده بود که اونام دعوتن..با اون پررو بازي اونروزم يه
درصدم احتمال نميدادم دعوتم کنن ولي خب
***
:کيـــميــــا
!!چه خوشکل شدي خانومي_
با راهنمايي ارايشگر بلند شدم ولي نذاشت خودمو ببينم..داشتم از شدت فوضولي ميترکيدم ولي
..به روي خودم نياوردم و با کمکش اون لباس شومو تنم کردم
يه بازو بنده پر از نگيناي ريز اتمي که يه نيلي و سفيد قاتي بود به بازوم بست به عالوه
..سرويس طال سفيده ظريفم
 ..اروم رفتم سمت اينه
ارايشگر با تحسين به اثري ک خلق کرده بود نگاه مي کرد..برگشت سمته دختر جووني که
:يکي از دستياراش بود
زينب برو اسفند دود کن_
حتي نميتونستم حرف بزنم ..بيش از حده تصورم زيبا شده بودم..موهاي بلند و رنگ شبم باالي
سرم جمع شده بود جلوي موهام فرقه کج باز بود..يه تاجم که دقيفا مثه بازوبند بود روي سرم..يه
خورده از موهامم تضاده طرفي که بازوبند بسته بود برام با بابليس حلقه حلقه کرده بود و تا روي
بازوم بود ..ابروهام از هميشه تميز تر بود  ..پشت چشمام و با سايه سفيد و مشکي و نيلي سه رنگ
کرده بود و يه خط چشمه متوسط
رژ سرخ ابي و يه رژ گونه مليح صورتي
در عينه سادگي خيــــلي زيبا شده بودم..ساده ساده نبودما..ولي همه چيزم در حده تعادله و
 ..رنگاي جلف توش نبود
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:با سر و صداي هستي و پگاه کامليا به زور دل از خودم کندم..
...هستي_بريد کنار ميخوام بچمو ببينــــــ
..با ديدنم هر سشون خشک شدن و حرف تو دهنه هستي ماسيد
لبخندي از روي ذوق زدم ..درسته عروس اجباريم..ولي دليل نميشه بخاطره اين همه فرق
!!کردن ذوق مرگ نشم نه؟
بعد از کمي به خودشون اومدن و عينه قمه مغل حمله کردن سمتم..البته خودشونم خيلي
خوشکل شده بودن..هم ز مان با من اونارو هم درس کرده بودن...موهاي هستيو فر کرده بود و خيلي
..ساده دورش بود که جلوه خاصي به موهاي بورش داده بود
تضاده پوست سفيدش با رنگ لباس چشمه هر بيننده اي رو خيرع ميکرد ..صورتشم يه ترکيبي
! از سورمه ايو سفيد بود با رژه قرمز ..چشماش از هميشه جذاب تر شده بود تو اون ارايش تيره
پگاهم يه ارايش صورتيه قشنگ داشت و موهاشو باال سرش جمع کرده بود کناره سرش با
موهاش دو تا گله قشنگ درست شده بود
خاهره گلمم يه لباس کرمي رنگ پوشيده بود که تا پايينه باسنش بود و مثه هميشه ساده ولي
..خوشکل
.همديگه رو بغل کرده بوديم حرف ميزديم که صداي ارايشگره در اومد
..اقا داماد اومدن عروس خانوم شنلتو بپوش_
..ضربان قلبم درست مثل اين چند روز يهو باال رفت
پگاه دستم و گرفت و لبخندي به قيافه پر استرسم زد،دستشو فشار دادم و بعد از پوشيدن شنلم
 ..اروم از درب خروجي ارايشگاه بيرون رفتم ..البته بگذريم از نصيحت هاي مادرانه هستي
سرمو پايين انداختم و از پله ها با احتياط پايين رفتم..لباس زيادي سنگين بود و با اون کفشا
..پدرم داشت در ميومد
..پسره بي فکر اون طرف خيابون ماشين و پارک کرده بود
ژستش تو حلقم ،به ماشين تکيه زده و يکي از پاهاشو کناره اون يکي رو پنجه نگه داشته بود
سرش تو گوشيه ايفونش بود موهاي لختش ريخته بود جلوي صورتش و نوره موبايل جذابيتش و
بيشتر به رخ ميکشيد ..اون يکي دستشم تو جيبش بود .. ..تاريک بود ولي رنگ سفيده کت شلوارش
تو چشم ميزد
جلوش ايستادم و سرفه مسلحتي کردم
سرشو اورد باال که سرمو ب يشتر پايبن انداختم ،از زيره شنلم چشماي ريز شدش و ميديم که
تالش ميکرد بفهمه اين زير چي ميگذره../:لبخنده خبيثي زدم
از تالش بي پايان خسته شد و بدونه هيچ حرفي حتي در و باز نکرد و رفت نشست پشت
..فرمون
با اعصاب خورد در و باز کردم و نشستم ،در و باز کنه ميميره؟؟!!گشاده بدبخت..رفتارشم که
دم به دقيقه تغيير ميکنه
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!چته کيميا يادت رفته ازدواجتون اجباري انتظار داري مثه عاشق پيشه ها رفتار کنه؟
با اين فکرا اعصابم بيشتر متشنج ميشد
.. ..
فک کنم اون تو خيلي بهت فشار اوردن که جون نداري در و ببندي نه؟؟_
 ..:با صداش به خودم اومدم
نع..فقط وقتي فکر ميکنم دارم لحظه به لحظه به بدبختي نزديک تر ميشم دلم نمياد خودم و _
..زود تر به سمتش هل بدم
روم خم شد که به در و بست ..از يهو بودنه کارش خودم و کشيدم عقب
بدونه تغيير دادنه حالتش سرشو چرخوند سمتم ..دستش و گذاشت پشته صندليم از سمته پنجره
و با اون يکي دستش کاله شنل و يکم کشيد عقب
قلبم مثل گنجيشک ميزد..وقتي کامال باال کشيدش نگاهش ميخه صورتم شد ولي مسيره نگاهه
من فقط و فقط به کراواته مشکيش بود
:اروم گفت
اگه با معطل کردنه من ميخواي دير تر بدبخت شي ...بايد بگم من وقتم و از سره راه نياوردم _
خانومه شمس
!!نميدونم چرا دلم بدجوري گرفت
شايد انتظاره جمله عاشقانه تري رو ازش داشتم ..هه ،عاشقانه
صاف نشست و من تازه تونستم نگاهش کنم ..با دست کاله شنلم و کشيد روي صورتم
در ظمن  ،خوشکل شدي_
...لبخندي ناخداگاه اومد روي صورتم
:ماشين و روشن کرد و همونطور که گاز ميداد گفت
البته بهتره بگم قابله تحمل شدي_
لبخندم کال محو شد ..صداي خندش و که شنيدم ديگه نتونستم خودم و نگه دارم و با حرص
:کالهه شنل و باال تر کشيدم تا راحت تر ببينمش
هه.هه.هه!!ميدونستي صداي خنده خر خيلي رو اعصابه_
!!!؟
:با خنده گفت
اره از وقتي صدا خندتو شنيدم فهميدم_
دندونام و رو هم فشار دادم ..طاقت نياوردم و با جيغ کيف و کوبوندم تو سرش
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 :بازم خنديد
نکن توله ..رو اين موها وقت گذاشته شده_
:با حرص گفتم
!!برو بمير_
:خندشو خورد و جدي گفت
ادم باش_
عادت دارم فقط با ادما ادم وارانه رفتار کنم_
!..رفتارت که نشون نميده بويي از ادميت برده باشي_
:لبخنده موزيي زدم
گفتم که!!فقط با ادما مثله ادم رفتار ميکنم_
:حرصي شد
هيف کيف ندارم که وقتي حرصم در مياد بکوبم تو سرت_
:داشت به کاره چند دقيقه پيشم اشاره ميکرد و به حرصي شدنم..با خباثت گفتم
..عه!!پس حرصي شدي؟_
!!با خنده سرشو پايين انداخت و منم لبخندي زدم..نه به جر و بحثه اولمون نه به بگو بخنده االن
.ديگه تا مقصد که تاالر بود حرفي زده نشد
***
:هانيه جون بغلم کرد و دره گوشم گفت
اميدوارم خوشبخت شي دخترم!!پسره من اونقدرا بد نيست مطمعنم يه روزي و عاشقش ميشي_
..با پوزخند سرمو پايين انداختم و چيزي نگفتم..بعد از اقاي پاکزاد نوبت به مامان و بابا رسيد
با نفرت به پدر و مادرم نگاه ميکردم ..عجيبه که تو روزه عقدم جاي خوشحالي نفرت تو
چشمام موج ميزنه
..نفرت از اين دنيا و ادماش و اتفاقاتش
سه ماه!!فقط سه ماهه ديگه ميديمشون..تبقه قرارمون بعد از ازدواج ديگه راحت بودم..ولي چه
فايده که از يه جهنم ميرم تو يه جهنم ديگه
 :کامي بغلم کرد
ببخشيد که نتونستم جلوشون و بگيرم..ببخشيد_
:لبخنده تلخي زدم
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بسه!!مهم نيست_
هستي و پگاه عينه بز پريدن روم جا براي کامليا نذاشتن ..برا اولين بار تو اون مجلس واقعي
..خنديدم
نشستيم روي صندليايي که مخصوصمون گذاشته بودم..
به سفره عقده قشنگي که رو به رومون چيده شده بود
..از تو اينه به صورتم که هنوزم زيره شنل بود نگاه کردم
فقط خدا ميدونه تو دلم چي ميگذشت..همه مهمونا يکي يکي مي اومدن سمتمون و تبريک
ميگفتن..با يه لبخنده مصنوعي جوابشون و ميدادم
***
:هســــــتے
از اتاق اومديم بيرون ..مرده شور کفشار و ببرن يکي نيس بگه کخ داري پاشنه خر سانتي
ميپوشي!؟؟
داشتم با خودم غر غر ميکردم که پگاه زد به شونم ..بدونهاينکه نگاش کنم حواسم به پله ها بود
:که نره زيره دامنم کله پا بشم
!پگاه_هستـــــي؟؟
هااااا؟؟؟_
اونجا رو رويت ب ُنما_
سرمو اوردم باال يه نگاه به پگا
ه کردم،ديدم خيره شده به يه جايي...تازه به پايبنه پله ها رسيده بوديم..مسيره نگاهشو دنبال
کردم که رسيدم به دو تا چلغوز!!..بعله درست حدس زديد
..سورن و سامان بودن
..سورن يه کت و شلوار شکالتي و پيراهن نسکافه اي پوشيده بود که داشت ميترکيد تو تنش
ماشاهلل قول و گذاشته تو جيب ساعتيش
رفتيم کناره ننم اينا که کناره مامانه پگاه و باباش نشسته بودن ..برادره گرامم که گم و گور بود
فک کنم نيومده بود پريام که براش بده!!ينه چي بچه رو چه به اينجاها
با سالم عليک نشستي م کنارشون که تازه فهميدم چه جاي نحسي نشستيم
دقيقا کناره ميزي که سورن و سامان و چند تا خانومو اقا که فک کنم خانوادشون بودن
:محل ندادم و صاف نشستم ..مامان پگاه رو کرد سمتم
..ماشاهلل ...چه خوشکل شدي عزيزه دله خاله_
:نيشمو گشاد کردم و نگاهه شومي به پگاه انداختم
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اره خاله!!بسکي من خوش ارايشم ..ولي نميدونم اين دختره چلغوزتون به کي رفته شما به اين _
..خوشکلي ماشاهلل بزنم به تخته
:يکي زدم تو کله پگاه جا تخته..ادامه دادم
!اقاي صالحيم برازندن اين به کي رفته ناموسا؟_
 ..پگاهم کم نياورد يه نيشگون از باسنه مبارک گرفت که به طرز فجيحي سوخت
..ننهامونم که فقط ميخنديدن
ديدم سر کيميا خلوت شده و قوم مغل ازش دور شدن دست پگاه و گرفتم عينه اسب دوييديم
..سمت جايگاه عروس دوماد
:هم زمان با ما سورن و سامانم اومدن..با اخم به ساميار گفتم
گل و با گلدون تحويلت دادم ميخوام گلدون تحويلم بدي ..ندي من ميدونم و تو_
ساميار با ابروهاي باال رفته عينه منگال نگام کرد ..حق داره خودمم نفهميدم چي دقيقا بلغور
 ..کردم؟!!..کيميا با خندهسرشو انداخت پايين..سورن با پوزخند نگام ميکرد سامانم ،که دقت نکردم
حسه اون بزي رو داشتم که به علفاي بقيه بزارو خورده و اونا دارن نقشه ميکشن سرشو ببرن
!!:/چقد خودم و زيبا توصيف کردم
.:پگاه عصبي زد به شونم
پگي_چه ربطي داشت اسکول؟!!؟
...خدايا يا اين سوتيارو رفع و رجو کن يا من و از زمين محو و نابود بگردان..آمين
:سريع اومدم درستش کنم
به هر حال گفتم که يکي داديم دو تا تحويلمون ندي_
!!کيميا نميدونست بخنده!!گريه کنه!!خجالت بکشه؟
!..ساميارم و سورن و سامانم سعي ميکردن نخندن شبيه گوجه شده بودن
:پگاه زد رو پيشونيش ..با هول دستپاچه گفتم
!..در هر حال عيدتون مبارک_
:ديگه يکي بايد ميومد اينارو جمع ميکرد
پگاه_هستي ميشه حرف نزني عزيزم؟
!!..سعي ميکنم ولي نميشه_
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
:/بين اينا از همه بيشتر سورن رو اعصابم بود..ببند بوزينــــه
..همچين با تمسخر ميخنديد که دلم ميخواست از سقف اويزونش کنم
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خيلي نا محسوس رفتم نزديکش،هنوز داشت ميخنديد که در يک حرکت انتحاري پاشته ميخيه
کفشمو کوبوندم روي پاش...چنان جيغي زد که همه برگشتن به ما نگاه کردن ميگم جيغ جيغ
زدا!!!خاک تو سرش دختره ريش گذاشته..ميخواستم ببرمش تو اتاق چک کنم دختره يا نه ولي جلو
..خودم و گرفتم
:بهشون نگاه کردم ديدم دارن بر و بر نگام ميکنن،مث منگال گفتم
!!ها؟؟ چيه؟_
:بعد يه نگا به سورن کردم و کامال خودم و زدم به کوچه يزيد چپ
اواااا..دردتون اومد!!؟؟_
:با قيافه اي که هنوز مچاله بود گفت
نه از خوشحاليه ديدنه رخ يار داد زدم_
:رومو برگردوندم
فدا سرم خب_
با حرص نگام کرد و چيزي نگفت..يکم ديگه همونجا مونديم بعد رفتيم بشينيم ..لحظه اخر
:کناره گوشم گفت
دارم برات_
داشته باش جونت درا_
يه اهنگ شاد گذاشتن ..کنترلم و از دست داده بودم مث مرغ سر کنده اون وسط جولون ميدادم
اصنم حواسم به قيافه بقيه که با تاسف و ارزوي شفاعت نگام ميکرد نبود ..با ديدنه پگاه که تا
چند دقيقه پيش اونم داشت ميرقصيد کناره شايان راد ،دوييدم سمتشون ببينم چي ميگن
:نزديکشون شدم ..پگاه لبخندي زد و گفت
...ممنون شما خوبيد استاد؟؟_
:شايان بين حرفش پريد و گفت
من اينجا ديگه استاد نيستم پس لطفا راحت باش_
 :پگيم مث منگال نيششو باز کرد
چشم اقاي راد_
 :شايي يه اخم کمرنگ کرد
اقاي رادم نه..فقط شايان_
 :قبل از اينکه پگاه بتونه جوابشو بده خودم و انداختم وسط
!!سالم استاده قشنگ_
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:مد گفت
سالم دانشجوي مشنگ_
..مرگ..رو دادم پررو شد
اختيار دارين مشنگي از خودتونه_
خنديد و سرشو تکون داد ..يه اهنگ اروم گذاشته بودن و جون ميداد براي يه رقص عاشقونه
....هعــــي ..يه دوس پسرم نداريم بريم وسط باهاش قر بديم
شايان خيلي محترمانه به پگي پيشنهاد قر داد...اول فک کردم قبول نميکنه که با ديدنه لبخنده
موزيش مسيره نگاهشو دنباليدم و رسيدم به سامان که شبيه گاوه درنده داشت با نگاهش مارو
..ميخورد..البته مارو نه اينارو..پگي و شايي
خ الصه قبول کردن و رفتن وسط..منم که از نقشه شومش با خبر شده بودم لبخنده خبيثي زدم و
سامان و که قرمز شده و ورم کرده بود و در نظر گرفتم
نگام بينه پگاه و شايان و سامان ميچرخيد که صداي سورن و شنيدم و همزمان عين کش تنبون
...رفتم تو يه جاي بزرگ و گرم
ببخشيد من قبال به اين خانوم قولش و دادم_
 :خودم و سريع ازش جدا کردم و گارد گرفتم
برو عقب تا عقيمت نکردم_
با چشماي گرد نگاهم کرد..به ميمون ارايش کرده اي که کنارش ايستاده بود نگاه کردم که حاال
با چشماي گرد داشت نگام ميکرد ..سورنم بهتر از اون نبود
..اهم_
:مظلومانه به سورن نگاه کردم
!باز سوتي دادم؟_
:خنديد و مهربون به چشمام نگاه کرد..دختره با حالت چندشي گفت
!!عزيز چه قولي به اين منگل دادي؟؟! اين که با خودشم درگيره_
:/اومدم يه جواب بدم که بره پماد بزنه سوزشش وايسته
:ولي سورن پيش دستي شد..يني پيش دستي کرد و با اخم گفت
..درست صحبت کن همين منگل به تو شرف داره ميمون هفت رنگ_
از طرفي خوشحال شدم از طرفيم حرصم دراومده بود..يني قشنگ ثابت کرد من منگلم
..دختره چوسبونده شد به ديوار و ديگه هيچي نگفت و رفت
داشتم نگاش ميکردم که از پشت شبيه مرغ ميرفت..يني با هر قدمش شاستيش به طوره ضايعي
..ميچرخيد
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..با کشيده شدنم همراه سورن جيغه کوتاهي زدم که بينه صداي اهنگ گم شد
..گرفتم تو بغلش و شروع کرد تکون خوردن..چه بو خوبي ميده..به به
سرمو اوردم باال که خورد به چونش..در حالي که پيشونيم و ميخاروندم بلند طوري که به
:گوشش برسه گفتم
اين سيخا چيه تو صورتت؟!!اه اه اه_
:با خنده گفت
سيخ نيست خانوم کوچولو ،ته ريشه که دخترا براش قش ميرن_
 :سرتق زل زدم تو چشماش
:/..از دور قشنگه از نزديک شبي سيبيل تامه_
:اخماشو کشيد تو هم
!تام چيه؟_
تام و جري ديگه..نديدي؟؟_
:بي خيال گفت
نه..من وقت ندارم ازين چرت و پرتا نگا کنم_
اوي به کارتون مورده عالقه من توهين نکن که ميزنم بچسبي به سفره عقده کيميا_
..چيزي نگفت و خفه شد
بهتر..سکوت عن..به از حرف زدنشه
ديدم عين چي داره بهم نگاه ميکنه..چشمام و چپ کردم که خنديد و سرشو تکون داد
 ..با نيش باز زل زدم بهش که خندشو خورد...منم کم کم خنده از ل ب رفت
بدنم عينه سيبزميني سرخ شده داغ شد
تو اين هيرو وير برقارم خاموش کردن
:سرمو بردم کناره گوشش که بشنوه..به زور گفتم
به نظرت زيادي نچسبيدي به من؟؟_
:اروم در گوشم گفت
نع..فاصلم عاديه_
عن خوردي که عاديه..داره مياد تو حلقه من بعد ميگه عاديه..البد ميخواي توم حل شي تا
فاصلمون غيره عادي شه!؟
!!ترجيه دادم جوابش و ندم و سرم و بکنم تو يقم..چه بو خوبي ميده اين بوزينه
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..يه بوي سرد و تلخ که بدجوري مشامم و به خارش انداخته بود
ميگما سورن!!؟؟_
اوه اوه..و باز هم سوتي
:با تعجب گفت
!!چه زود دختر خاله شدي_
!!..نِم نِم_
:اين دفعه با تعجب بيشتري گفت
!!!هااا؟؟_
عه!!چيزه خو مگه تو کيي که من سه ساعت خودم و تو زحمت بندازم بگم اقـــــاي _
!!!سوررررن؟؟
يه اقاي محترم_
:شروع کردم عينه بز خنديدن
|:هخ ..هخ ..هخ..هخخخخخخخخخ..اخخخخخ ُتف_
:با حرص گفت
مرگ..حالمو به هم زدي ..بنال ببينم چي ميخواستي بگي!!.؟_
:يکم با دستم هولش دادم
خو يه ذره اين هيکل کروکديل مانندتو بکش کنار تا بگم_
:خودشو يکم ازم دور کرد که تونستم به صورتش نگاه کنم
ميگم مارک ادکلنت چيه؟ _
 :تو نوره کمي که اباجورا ايجاد کرده بودن صورتش و ميتونستم ببينم..اخمي کرد و گفت
!تو مارک ادکلن مردونه ميخواي چيکار؟_
ميخوام واسه دوس پسرم بخرم!!..به تو چه چيکار دارم مارکشو بگو_
با اخمه بيشتري و عصبي گفت
 ..ميخام صد سال سياه نخري_
بعدم هلم داد عقب و رفت ...به چند دليل از جمله_بلند بودن لباس عنم و پاشنه کفشام که پامو
..جر داده بود ..و البته حرکت ناگهانيش با باسن مبارک سقوط کردم رو زمين که جيغم هوا رفت
الهي سنگه قبرتو به عن مرغ جال بدم..الهي بترکي..الهي بيوفتي عقيم شي..چاقو بخوري _
..ر ِحمِت کنده شه بازم عقيم شي
َ
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..داشتم به زور از روي زمين بلند ميشدم که يکي بازومو گرفت و بلندم کرد
***
:پگـــــــاه
با فاصله نه چندان زياد از شايان داشتم ميرقصيدم..حواسم به سامان بود که عصبي پاشو روي
..هم انداخته بود و تکون ميداد
لبخنده پيروزمندانه زدم که با ديدنه هستي که داشت با سورن ميرقصيد چشمام گرد شد..نه
بابا!!؟؟
!ميدونستي چشمات يه جاذبه خاصي داره؟_
:با جمله شايان دست از ديد زدن کشيدم و دست پاچه گفتم
ها چي؟؟!.اها بله بله_
خندش گرفت اما خودش و نگه داشت تو دلم يه کف گرگي نثار خودم کردم که سوتي ندم جلو
اين بشر..لبخنده دستپاچه اي زدم که صداي ارومش و کناره گوشم شنيدم..البته اروم اروم نه ولي به
:خاطره صداي بلنده اهنگ اروم به گوش ميرسيد
..شايان-ع الوه بر اون..لبخنداتم بدجوري دله ادم و ميبره
يکم ديگه بگذره ميگه بيا بريم تو اتاق بقيه جاهارم چک کنم ببينم دقيقا کدومش جذاب
تره..استغفرالـــــله
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
:لبخنده حرصي ولي مليحي زدم و گفتم
ام ،لطف داريد شما_
يهو برقا خاموش شد و يه اهنگ نرم تر پخش شد...شايان فاصلشو باهام کمتر کرد که خودم و
:يکم عقب کشيدم..سرش و کناره گوشم اورد و گفت
..از همون روزه اولم دله من و برد_
با بهت خودم و عقب کشيدم ..اوه اوه..چه غلطي کردم با اين اومدم برقصم..چهرش زياد معلوم
نبود چون برغا خاموش بود و تک و توک اباجورا روشن بود..نميتونستم بفهمم دقيقا چه حسي تو
..صورت و چشاشه
 ..اومد بياد جلو که سريع برگشتم و براي جلو گيري از اعترافات بيشترش دوييدم رفتم
 ..هنوز زياد ازش دور نشده بودم که دستم از پشت کشيده و شد و با صورت رفتم تو سينه يکي
هين ي کشيدم و اومدم خودمو ازش جدا کنم که محکم منو به خودش چسبوند ..تقال کردم عقب
بکشم ولي مگه ميشد ؟؟!!عينه سيريش چسبيده بود ولمم نميکرد ..کناره گوشم نفساي گرمشو حس
:ميکردم..يکم بعدم صداش
مثه اينکه خيلي دوس داري تو بغل يه نفر برقصي و عشوه بياي ،حاال چته هار شدي؟؟واسا _
بزار به منم خوشبگذره ديگه
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صداي سامان بود..اين لعنتي هميشه ميدونست چجوري رو اعصاب من ناخون بکشه..هر دفعه
..هم دقيقا همون بحثيو پيش ميکشيد که من حساسم
سعي کردم اتويي دسش ندم ..به زور خودم و يه ذره عقب کشيدم به صورتش که عصبانيت
:ازش ميباريد نگاه کردم و با خونسردي گفتم
اوال تنه لشتو بکش کنار ثانيا من هر کار دلم بخواد ميکنم به هيچ خريم اجازه دخالت نميدم _
..!!..ثالثا برو با عمت حال کن عوضي
..پوزخنده صدا داري زد که با وجوده صداي اهنگ شنيدم
:محکم خودم و عقب کشيدم و داد زدم
ميگم ولم کن کثافت_
يهو با انگشت ا شاره و شصتش دقيقا پشت گردنمو گرفت و فشار داد که باعث شد تو بغلش
:جمع شم و شونه هامو و جمع کنم..اخه ارومي گفتم..سرشو اورد کناره گوشم و تحديد اميز گفت
مگه بهت نگفته بودم دنباله داداش من نباش؟؟!مگه نگفتم اين لقمه ها برا دهنه تو زياد از حد _
بزرگه هااااان؟؟؟
دي گه داشت گريم ميگرفت..يه دستم که چون دستش دورم حلقه بود گير کرده بود و سعي داشتم
..القل با اون يکي دستشو بکشم
من به برادر شما کاري ندارم داداشه توعه که دم به دقيقه به من چسبيده_
:با يه حرص و عصبانيته خاصي گفت
تو غلط ميکني محلش ميدي_
..دستم روي دستش بود و سعي داشتم از فشارش کم کنم
..مطمعنم صورتم از فرت فشار قرمز شده بود ..بي اراده سرمو به سينش فشار ميدادم
:بدون توجه به نطقش با درد گفتم
..ولم کــــن_
:صداش شيطون شد ..در گوشم گفت
خواهش کن_
چي؟؟!!عمرا..بميرمم به عنتري مثه تو خواهش نميکنم..نميدونم چرا اين اهنگ لعنتي تموم
نميشد يا القل برقا چرا روشن نميشد؟؟!!خدايا اون موقع که داشتي شانس و تقصيم ميکردي من کدوم
!!گوري بودم؟؟
..يهو فکري زد به سرم که باعث شد لبخندي بزنم
خيلي سريع با پاهام رفتم رو پاهاش و با پاشنه هاي کفشم چنان فشاري اوردم که تو دو ثانيه تو
..همون تاريکي هم تغييره رنگه سامان و تيرگي صورتش و حس کردم
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يه لحظه دستش شل شد و منم شونه هامو ول کردم اما دوباره فشاره بيشتري اورد که جيغ زدم
و شونه هامو بيشتر از قبل به سمته بيرون فشار دادم ..و همچنينم فشاره پاهام رو پاهاش
 ..سعي کرد تکون بخوره تا بيام پايين اما دستمو دوره گردنش حلقه کردم و چسبيدم بهش
ديگه داشت کم مياورد
بيا پايين لعنتييييي_
:صداش از شدت درد و فشار گرفته بود ..به زور گفتم
تو ولم کن_
نوچ_
پامو بيشتر فشار دادم اونم فشار دستشو بيشتر کرد
:/فک کنم قطعه نخاع شدم عميقا
بهت ميگم بيا پايين دختره سرتـــــق_
داشتم ميمردما..ولي ولش نميکردم..به زور گفنم
تو ...ولم کن_
نمياي پايين نه؟؟_
:سرتقانه جواب دادم
نوچ_
:با تاکيد گفت
نمياي؟؟_
 :جيغ زدم هم از درد هم از حرص
نههههه_
..باش خودت خواستي_
و قبله اينکه بتونم حرفشو حزم کنم يه چيزه نرم و مرطوبو رو لبم احساس کردم که باعث شد
 ..چشمايي که از شدت درد ريز شده بود از کاسه بزنه بيرون
از شوکه زياد نميتونستم جم بخورم..اروم ميب**وسيدم و لب رو ...حرکت ميداد
دستش اروم از پشت گردنم شل شد و اين دفعه فقط داشت به سمت خودش صورتم و فشار
..ميداد
..چشماش بسته بود و اخماشم تو هم
چون رفته بو دم روي پاهاش هم قد بوديم ..حتي دستمم هنوز دوره گردنش بود و دسته اونم
 ..دوره کمرم
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داشتم نفس کم مياوردم و همين باعث شد کم کم مغزم شروع به فعاليت کنه..تو صدم ثانيه خودم
و عقب کشيدم که چون زيادي تو حس بود بدونه مقاومت ولم کرد
..
دستم و از پشت گردنش کشيدم و کو بيدم تو گوشش ..چنان که سرش به سمته مخالف کشيده اي
..که زده بودم متمايل شد
..خودم و کامال از جدا کردم و از روي پاهاش پايين اومدم
..دستش و گذاشته بود رو صورتش و سرش هنوز همون سمت بود و نگاهش به من
 ..تو چهرش هيچي معلوم نبود و تاريکيه حرص درار تاالرم بيشتر بهش دامن زده بود
 ..به نفس نفس افتاده بودم ..با انزجار دستمو روي لبم کشيدم
خـ..خيلي..خيلي عوضي هستي_
برگشتم برم اما دلم نيومد همونجوري ولش کنم..مس
تقيم رفتم سمتش و قبل از اينکه بتونه واکنشي نشون بده کوبوندم وصط پاش که دادش به هوا
..رفت و خم شد روش زانوهاش..بي تربيت دستشم گذاشت رو جا حساسش که ترجيه دادم نگا نکنم
:برگشتم و تو همون حالم بلند گفتم
..اينم واسه گردنم که داغونش کردي_
..هم زمان با دور شدنه من برقام روشن شد و صداي دست و جيغ بلند شد
***
:هســــــتي
برگشتم که اگر سورن بود جف پا برم تو حلقش ولي با ديدنه يه سيخ قليون دستم که تو هوا بود
همونجا خشک شد...نه اين نميتونه سورن باشه..با کمي دقت قهميدم کامياره
با ترس و چشماي گشاد زل زده بود به دستم..اينقد چشماشو درشت کرده بود که هر لحظه
..امکان داشت عينه چس بيوفتن بيرون
..الهي بچم ترسيددددد..نترس هکور پکور ،گوگول گوگول ،جوجو موجو
يه کف گرگي تو ذهنم به خودم زدم که از اين بيشتر زر زر نکنم
:دستمو اوردم پايين و کامال متين وارانه گفتم
!!سالم اقا کامي خوبـــــي؟؟_
:خودشو جمع و جور کرد و با اخم گفت
بله ممنون_
همين مونده بود اين جلبک برا ما چس بياد/:بزنم چسش و بترکونم
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:منم اخم کردم با حرص گفتم
ممنون منم خوبم_
خداروشکر_
:اومدم برم و دستمم رو ماتحتم گذاشته بودم که گفت
ميشه برقصيم؟_
نع_
..بعدم راهمو کشيدم رفتم
همون موقع برقا روشن شد نگاهم و دور تا دوره سالن گردوندم که بالخره پگاه و پيدا
کردم..اول شک کردم چون زيادي قرمز بود..نک نه نفسش قط شده..خدايا..من دعا کردم بميره ولي نه
..ب اين شکل
دستشم پشت گردنش بود..عينه اسب تازوندم سمتش..البته بهتره بگم پنگوعن با اون وعضي که
..پاشنه هاي گفشم ايجاد کرده بودن
.:قبله اينکه به خودش بياد با تمامه زورم کوبوندم تو کمرش
نفس بکشششش..تو ميتونيييي_
دوباره يدونه محکم تر زدم که تا فيخال دونه خودم تير کشيد..بدبخت شده بود رنگ لبو ..افتاد
به سرفه..خم شده بود و همچين سرفه ميکرد که گفتم االن دل و رودش از تو حلقش ميزنه
بيرون..خب مثه اينکه نفسش برگشت
..:اومدم يکي ديگه بزنم که دستشو اورد باال
پگي_هسـ..تي..؟؟
:با نگراني رو زانوم خم شدم
جانم عزيزم؟؟حالت بده؟؟چي شده؟؟_
:بينه سرفه هاش گفت
فقـ..ط از..جلو چشمام..خفه..شو_
صاف شدم و پامو اوردم باال و با پام يه فنه هاشي نارو رو باسنش پياده کردم..بيشعوره نمک
.:/به حروم
انگار نه انگار اگه نبودم االن به دياره باقي شتافته بود
 ..داشت با مخ ميرفت تو زمين که دستشو به زمين گرفت
هاهاها..و اين است سزايه عنتران_
..ديدم داره کفششو در مياره شاخکام شروع به فعاليت کردن
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قبله اينکه بتونه کاري کنه دوييدم رفتم پيش کيميا..همه عينه بز داشتن نگام ميکردن..اگه چش
..بخورم چشما همتونو در ميارم ابگوشت درس ميکنم
کناره کيميا واستادم و براي پگاه زبونمو دادم بيرون که انگشت نشونم داد ..بوزينه هفت پا
زبونم بيرون بود که نگام افتاد به سورن که داره با تمسخر نگام ميکنه..سريع زبونم جمع کردم
..همون موقع اعالم کردن عاقد اومده
تا االن کدوم گوري بود؟؟
..همه خودشون و جمع و جور کردن عاقد وارد شد  ...حاال انگار رييس جمهوره
روي صندليه نزديک ميزه عقد نشست
 ...با ضربه اي که به بازوم خورد به کامليا نگاه کردم اشاره اي به قنداي تو دستش کرد
عينه خري که بهش تيتاپ دادن ذوق کردم و سريع ازش گرفتم رفتم واستادم پشت پارچه اي که
..پگاه و کامليا باال سرشون گرفته بودن
..پگاه يه جوري نگام ميکرد کع خودم و نگه داشتم خيس نشم
پدر پگاه و ساميار باال سر عاقد بودن..ياده کيميا افتادم..خاک تو سرم بل کل يادم رفته بود
سرم و جلو بردم تا ببينمش
..گالهه شنلش روي سرش بود ولي فشاري که دستاش به هم مياوردن معلوم بود استرس داره
..ميخواستم برم کنارش که صداي عاقد بلند شد
..پگاه اشاره اي به کله قنداي توي دستم کرد...اونم قيافش تو هم بود
براي عوض کردن جو سعي کردم شاد باشم
 ..:همون طور کله قندارو به هم ميماليدم/:به سخنان گران بهاي عاقد گوش فرا دادم دم دم
دوشيزه مکرمه..خانوم کيميا شمس..عايا وکيلم شما را با مهريه ???? سکه بهار ازادي _
ويالي اختصاصي شمال  ،به عقده اقاي ساميار پاکزاد در بياورم؟؟
عايا بنده وکيلم؟؟
:صدا نکرمو انداختم رو سرم
!!عروس رفته بچشو شير بده_
 ..بعضيا که داشتن زمينارو گاز ميزدن بعضيام يه جوري داشتن نگام ميکردن
..خوده عاقده ام خندش گرفته بود
:دوباره ادامه داد
.....
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***
:کيمـــــيا
..حالم بد بود
احساس خفگي ميکردم..تو تمامه ?? سال زندگيي که کردم هيچوقت تا اين حد احساس سنگيني
..نداشتم
با صداي عاقد به خودم اومدم..دستام و تو هم گره کرده بودم و فشار ميدادم ..دستام يخ زده بود
.و تضاده عجيبي داشت با عرقه دستام
..:نفسه عميقي کشيدم و سعي کردم به خودم مسلط بشم
دوشيزه مکرمه..خانوم کيميا شمس..عايا وکيلم شما را با مهريه ???? سکه بهار ازادي _
،ويالي اختصاصي شمال،به عقده اقاي ساميار پاکزاد در بياوردم ؟؟
عايا بنده وکيلم؟؟
قدرته جواب دادن نداشتم..حتي حسه خنديدن يا خجالت کشيدن از تيکه اي که هستي پروند و هم
..نداشتم
دلم ميخواست از اونجا برم..اما کجا؟؟!!مگه خودم نبودم که قبول کردم..هر چند به زور..ولي
حاال که تا اينجا اومدم نميتونم پا پس بکشم...نميشه که پا پس بکشم
..جوششه اشک و تو چشمام احساس ميکردم
بازم صداي عاقد که برام حکم شمارنده نزديک شدن به بدبختي رو داشت
براي بار دوم عرض ميکنم..عايا وکيلم شمارا به عقده اقاي ساميار پاکزاد با ذکره مهريه _
!!معلومه در بياوردم؟؟
هستي_عروس تو دسشويي قش کرده برين بيارينش
همه خنديدن..حتي صداي خنديدن ساميارم ميشنيدم
عروس خانوم براي باره سوم عرض ميکنم وکيلم؟؟؟_
همه سالن سکوت بود...سرمو اوردم باال و نگاهي که لبالب پر از اشک بود و تار قفل شد تو
چشماي پدري ک تو تمامه اين بيست سال فقط اسمه پدر و يدک ميکشيد ...با صداي ضعيفي که سعي
:ميکردم لغزندگيشو پنهون کنم گفتم
...به اجباره نزديک ترينه نزديکانم...بله_
کسايي که اون نزديک بودن و صدام و شنيدن دست نزدن ولي عقبيا با ديدنه لبايي که از
...حرکت ايستاده بود شروع به جيغ و دست زدن کردن
 ..ساميارم بله رو گفت..ميتونستم حرصي که تو صداش بود و حس کنم ..پوزخندي زدم
مادره ساميار بعد از کمي تعمل دستم و توي دستش گذاشت
..بعد از امضا کردن برگه هايي که اصن نميدونستم چي هستن عاقد رفت
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ديگه شنلمو در اورده بودم
طبقه رسومات عسل به دهنه هم گذاشتيم..هعي ..چقد دلم ميخواست با عشق اين کارو بکنم و
..مثه رمانا دستشو گاز بگيرم
البته..دسته کسي و که دوستش داشته باشم
دوباره بساته ساز و اهنگ به پا بود ..پگاه و هستي کنارم بودن..ساميارم به محضه اينکه
..موقعيت گير اورد رفت پيشه رفيقاش
پگاه دستم و تو دستش گرفت که باعث شد نگاهم و از سفره عقد بگيرم ..از موقعي که اومديم
:نشسته بودم...به پگاه که کناره من روي زانوهاش خم شده بود نگاه کردم
پگاه_کيميا ؟؟ميبيني کع اون چقدر شاده تو چرا غمباد گرفتي؟؟چرا نشون نميدي که برات
!!اهميت نداره؟؟
..چون اهميت داره_
..سرمو پايين انداختم ..هستيم از حال و هواي طنز و مسخره بازي بيرون اومده بود
:اومد جاي ساميار نشست و اون يکي دستم وگرفت
..هستي_راست ميگه کيمي..به خودت سخت نگير حاال کاريه که شده
 :وسط حرفش پريدم
کاري که يه عمر زندگيم و تباه کرد..شناسنامه اي که سياه شده..هيچوقتم مثه روزه اولش _
!!نميشه
 :هستي سرشو انداخت پايين..ولي يهو بلند شد و در حالي که دستم و ميکشيد گفت
درسته و تمامه حرفاتو قبول دارم..اما نميتونم اينطوري ببينمت..من اون کيمياي قبل و ميخوام -
و برش ميگردونم
:بعد رو به پگاه ادامه داد
..وخِز..وخز اين خودش و خونوک کرده ببريم چسشو بخابونيم-
َ
 ..به زور بردنم وسط سعي ميکردم نخندم اما ناخداگاه هيجان داشتم و لبخندميزدم
..با اومدنه من همه اونايي که وسط بودن جيغ زدن و دست
هستي اشاره اي به ديجي کرد و ديجيم اهنگ خانوم خانوم حامد پهالن رو گذاشت(..من که
پ بيخياله متن اهنگ
)حوصله تايپشو ندارم..مطمعنم شمام حوصله خوندنشو ندارين َ
کم کم داشتم راه ميوفتادم...رقصم عالي بود و هستي هميشه حرص ميخورد ميگفت الهي دست
و پات لَقوه بگيره شبي کبري خانوم خدابيامورز بشي
داشتم هماهنگ با اهنگ ميرقصيدم و سعي ميکردم فقط حواسم به اهنگ و ريتم رقصم باشه
....هستي گاهي اوقات يه قرايي ميداد که رقص از يادم ميرفت و فقط بلند ميخنديدم
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کم کم حواسم فقط رفت پيه رقص..طوري که نفهميدم اون دو تا کدوم گوري رفتن ..دوباره
..صداي دست و جيغ اومد
 ..توجهي نکردم دو تا دستام و دو طرف بدنم نگه داشتم و شونه هامو با ريتم باال پايين ميکردم
..با اون لباس نميشد اون طوري که ميخوام برقصم مخصوصا اينکه خيلي سنگين بود
لبخندي زدم و چرخيدم که چشمام قفل شد تو چشماي ساميار..دستم و که به دامنم گرفته بودم بي
..اراده گنده شد و لبخند از روي لبام محو شد
..با لبخند داشت نگام ميکرد
تعجب کردم اما قبله اينکه به خودم بيام دستم و کشيد و پرت شدم تو بغلش  ،و دوباره صدايه
بلنده جيغ و دست..همه کنار رفته بودن و فقط من و ساميار بوديم
...با بهت بهش نگاه کردم..لبخندش واقعي بود..شايدم من اينطوري حس ميکردم
اهنگ عوض شده بود و يه اهنگ اروم در حاله پخش بود..دستشو دوره کمرم حلقه کرد و
...اروم شروع کردن رقصيدن
..
..بــــا دلـــــم
تو ديگه بازي نکن غم و راضي نکن عزيزم گلــــم
تو که از چشمام عشقم و ميخوني بازي نکن با دلم گلــــم
مثله تو تو دنيا ديگه نمياد و روزه نبودت هوا پــــسه
از خدا چيزي نميخوام فقط تورو ميخوام همين بســــه
ميدونــــي
ميدونــــــي
تو نباشي ازين دنيا و از همه بي زاررررم
نباشي من سر به بيابون ميزاررم
سر به بيابون ميزاررم
..تا باشه تو باشي عزيزه دلم باشـــي
ديگه غصه اي ندارم تو کنارم باشي
 ..همه حسم و عشقم و عمرم و دو دستي واسه بودن تو به تو ميدم و
..مياي تو خواب و رويامو خيالم و
...عزيزم تو شدي همه دارو ندارم و
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اصال تعادلي روي نگاهم نداشتم..به چ شماش که حاال اروم بود نگاه ميکردم و لبخندي هر چند
کم رنگ رو لبش که عجيب به دل مينشست
ضربانه قلبم ناخداگاه باال رفته بود ..خودش هدايتم ميکرد وگرنه همونجا وايميستادم و زل
ميزدم به سامياره جديدي که رو به روم بود..ريتم اهنگ تند شده بود
..زيره دستش چرخوندم و دوباره رفتم تو بغلش
..
..تا باشه تو باشي عزيزه دلم باشـــي
ديگه غصه اي ندارم تو کنارم باشي
 ..همه حسم و عشقم و عمرم و دو دستي واسه بودن تو به تو ميدم و
..مياي تو خواب و رويامو خيالم و
)عزيزم تو شدي همه دارو ندارم و(...مصطفي فتاحي..هوا پسه
از داخل گر گرفته بودم اما دستام سرد بود ..سرد که چه عرض کنم يخ بود..سرشو اورد
 :نزديک گوشم
!چرا اينقد يخي؟؟_
..باز قلقلکم اومد و گردنم و جمع کردم
به نميدونمي اکتفا کردم..اهنگ تموم شد و رفتيم نشستيم ..از طرفي از اينکه از رقصيدن
باهاش راحت شده بودم خوشحال بودم و از طرفيم دلم بدجوري ميزد براي اون لبخندي که تا حاال
!!نديده بودم ازش..با خودم درگير بودم دقيق نميدونستم چم شده..يني..اصال نميدونستم چمه
***
:پگــــاه
..به زوره مامان از خواب ناز بلند شدم..اه..اگه گذاشت گپمونو بزاريم يه ذره
با چشماي نيمه باز گوشيم و برداشتم و نگاهي به صفحش کردم...عينه جن زده ها تو جام پريدم
...واااااي دير شــــد
سريع بلند شدم رفتم سرويس..بعد از تموم شدنه کارم لباس خواب باب اسفنجي تنمو با يه مانتو
لجني و شلوار راسته سرمه ايم عوض کردم ..مقنعه و کوله مشکيمو برداشتم و همونطور که به
سمته در ميرفتم مقنعه رو سرم کردم به غر غراي مامانم مبني بر اينکه هيچي نخورديو ميميري و
..اخرم اينکه به درک بهتر يه نون خور کمتر راضي شد و دست از سر کچله ما برداشت
.سريع کفشاي اسپرت مشکيمو پوشيدم و ِد برو رفتيم
دره کالس و باز کردم خدارو شکر استاد هنوز نيومده بود..ولي هزارتا صلوات افتاد رو
..دوشم
هستي که کال خواب بود..بر عکس تصورم کيميا اومده بود اوم کمتر از هستي نبود هر دوشون
..مثه الشه افتاده بودن رو ميز
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کنارشون نشيتم و بي حرف خالصه نويسيمو در اوردم و شروع کردم خوندن..داشتم ميخوندم
..:که صداي سامان از کنار گوشم شنيدم
اميدوارم خونده باشي_
..انگار نه انگار اتفاقي افتاده دوباره رونده تيکه پرونيشو از سر گرفته بود
خجالت ميکشيدم و يه حسه خاصي داشتم..يه حسي که مانع ميشد عينه بز زل بزنم تو چشماش
..و يه جواب بدم که تا فيخالدونش بسوزه
..اصال اين کِي اومد کناره من نشست..با اخم نگاش کردم و بدونه جواب دادن رومو برگردوندم
:يکم گذشت
!..سامان_بخشه پنج و بيشتر بخون
!!به تو چه اخه فوضول؟؟
:بازم جوابي ندادم که با حرص گفت
با ادم دارم حرف ميزنم_
..بازم جوابي ندادم..نميدونم چرا از حرصه توي صداش ذوق کردم
..ديد جواب نميدم به درکه زيره لبيي گفت و روش و برگردوند
همون موقع استاد اومد داخل کالس وقت نکردم ديگه بيشتر از اين به سامان و کاراي امروز و
.ديشبش فک کنم
..طبقه برناممون اول سامان بايد توضيح ميداد بعد من و بعدم مرادي
چيزايي که الزم بود و سريع روي تخته نوشت و بعد شروع کرد توضيح دادن..بدونه کوچيک
ترين خطايي ..شايدم من اينطوري فکر ميکردم
با استرس به جزوه ها نگاهي انداختم تا مطالب تو ذهنم لود شه
خداروشکر بر عکس اون چيزي که فکر ميکردم بد نشد فقط يه جاهايي رشته کالم از دستمم
..در ميرفت که دختراي کالس عينه خر شروع ميکردن خنديدن
..مراديم به همين منوال توضيحش و داد و تموم شد
جفتک زنان رفتم کنارع استاد که اون دو تا جلبکم اومدن ..استاد نگاهي از باالي عينگش
:بهمون کرد و گفت
خوب بود ..يني عالي بود_
!!يني تو ماتحتم عروسي بودا
با نيشه کش اومده به استاد که داشت جلو اساميمون عالمت ميزد نگاه ميکردم که سنگيني
نگاهي رو حس کردم..سرمو باال اوردم که ديدم سامي داره نگام ميکنه..نگاهم و که ديد سريع
..نگاهشو دزديد..قلبه منم که تازگيا بي جنبه شده بود شروع کرد تلپ تولوپ کردن
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 ..قراره کنفرانس بعدي با هستي و کيميا بود
اصال حال و حوصله شايان و نداشتم ديشبم بعد از ا
ون برخورد ديگه نديد مش يني دقت نکردم...بازم فکرم کشيده شد سمته اتفاقه ديشب و سامان
....دستي ل ب کشيدم و نيشم بي دليل وا شد
نهيبي به خودم زدم و حواسم و دادم به استاد
کالس که تموم شد به زور کيميا و هستي و که خواب بودن بيدار کردم..ماشاهلل خواب زمستوني
..رفته بودن
رفتيم سرويس بهداشتي يه ابي به صورتشون بزنن..کنارشون دست يه سينه ايستاده بودم که
..:صداي ساميار باعث شد نگاش کنم
ساميار_خانوم شمس بيايد کارتون دارم
:کيميا با صورت خيس يه نگاه بهش انداخت و بعد رو به من و هستي گفت
شما بريد تو کالس من ميام_
:سرمو تکون دادم ..هستيم در حالي کع دستشو رو صورتش ميکشيد گفت
برو به شوهر چلغوزت برس ما هستيم_
اينقد غرق خواب بود که نفهميد ساميار دقيق رو به روشه..ساميار با حرص يه نگاه به هستي
..انداخت بعدم با اشاره به کيميا رفت..يه نگاه به کيميا کردم هر دو با هم زديم زيره خنده
هستي کع به اب خوري تکيه داده بود و سرش پايين بود،معلوم بود خوابه
اومدم چيزي بهش بگم که تلپي از جلو افتاد با مخ رفت تو زمين..به زور با خنده بلندش کردم و
..راه افتاديم سمته کالس اقاي شايان راد
***
چـــــسّگ...الهي بچت معلول در بيــــاد..اخه يه
هستي_الهي خدا بگم چيکارت نکنه کيميا ُک ِ
!!عني نيس بگه مگه مرض دارين تا ساعت ? نصفه شب دنبول دينبول راه ميندازين؟؟
خفه شو ديگه االن استاد مياد_
:/به کبدم_
همون موقع کيميا اومد تو کالس..کنارم نشست و همين طور که کولشو مينداخت رو ميزه
...:صندلي نفسشو محکم بيرون داد
!چته؟؟چي گفت؟_
:يهو هستي با حالت خمار داد زد
خداياااا ،خداياااا تا انقالب مهدي از نحضت خمينيييي محافظت بفرماااا..امييين يا رب _
...العالميـــــ
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:زدم تو سرش که با مخ رفت تو ميز..با تاسف گفتم
اسکل_
:به کيميا که تو همون حالت بود نگاه کردم
نگفتي؟_
:شونه اي باال انداخت و گفت
هيچي...مصيبتاي ديگ ه ي اين زندگي کوفتيه ديه..منتها جديد تر ..هانيه خانوم دعوتم کرده _
براي ناهار خونشون،مثه اينکه همه فاميالشونم هستن
حاال مهم ني که..ميري يکي دو ساعت تحملشون ميکني بعد بر ميگردي ديه_
..کالفه سرشو تکون داد و رفت تو فکر
با اومدنه شايان حواسم و دادم بهش..پکر ميزد يکم
پشت ميزش نشست و اول از همه نگاهشو بينه هممون چرخوند و رو من يکم مکث کرد..بعد
يه سالم کوچيک گفت و شروع کرد حرف زدن از اينکه امتحانات اخر ترم نزديک و فالن..بعدم
خيلي ناگهاني اعالم کرد امتحان ميگيره که صداي هممون در اومد
..کال امروز بي اعصاب ميزد
:با اعتراض گفتم
استاد ينه چي؟!!القل قبلش يه خبري چيزي ..بهتر نيس بزارين براي هفته ديگه؟؟_
از شما نظر نخاستم خانوم..لطفا اماده شيد_
:هستي در حالي که خودکارشو تو دستش ميچرخوند با دهن کجي گفت
معلوم نيس دلش از کجا پره ميخواد مدفوعاتشو رو ما خالي کنه_
:کيميا با قيافه جمع شده گفت
ايييي بيشعور_
واال_
حسابي رفته بودم تو سواال...داشتم با خوشحالي سوالي کع يادم اومده بود و مينوشتم که هستي
..کوبوند به پام
!با اخم نگاش کردم و نا محسوس کلمو تکون دادم که يني چيه؟؟
:اروم گفت
..شـ..شـ.شيـ_
..نشنيدم ..شونه اي باال انداختم و رومو برگردوندم که بدتر زد به پام
:چشم غره اي بهش رفتم که بلند تر گفت
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..شيشششش_
شايان_مشکلي پيش اومده خانومه امجد؟
 :هستي با هول برگشت
..جان..چي نه بله؟!!اخ اخ_
:داشتم ميترکيدم ..اما شايان حتي يه لبخندم نزد با همون اخم گفت
گفتم سوالي داريد از خودم يپرسيد نه از خانوم صالحي_
:هستي يه نگاه به من..بعد يه نگاه به شايان کرد و در حالي که سرشو ميخاروند گفت
:/ببخشيد ميخواستم بپرسم شلغم کيلو چنده اخه يکم سرما خوردم برا همون_
 ..اينقد جدي گفت که منم اگه نميشناختمش و نميدونستم چه مارمولکيه فک ميکردم راس ميگه
ميدونستم ميخواد ضايش کنه به کيميا که خندش گرفته بود نگاه کردم که بهم چشمک زد..
..:شايان بدبخت يکم فکر کرد بعد گفت
فک کنم ? تومن باشه_
هستي ادا خاله زنکارو در اورد در حالي که لبشو ميگزيد چشماشو درشت کرد و زد رو
:دستش
هستي_عـــــــــه!!!بي مروتا چه گرون کرردننن
:شايان با ابروهاي باال رفته گفت
نه..خوبه که_
..با فشار دادنه لبام رو هم سعي کردم صداي خندم بلند نشه
:هستي تو همون حالت پشته چشمي نازک کرد و گفت
بعله براي شما خوبه واس ما ک زيره خطه فقريم خيليم گرونه_
شايان اومد چيزي بگه که نگاش افتاد به بچه ها و دهنش بسته شد..هممون بال استثنا قرمز شده
..بوديم
..يهو سامان زد زيره خنده و با خنديدنش هممون ترکيديم
***
:هســــــتي
..:با دادي که شايان زد هممون خفه شديم
ساکــــــت_
چنان کوبوند رو ميز که گفتم االن لب به سخن باز ميکنه ميگه خو عنتر ..اعصابت از دسته
!اينا خورده چرا سره من خالي ميکني؟؟
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..ولي فقط مظلومانه با نگاهي سراسر نفرت بهمون نگا کرد
:/به درک که متنفري..ميزا هم ديـ...ث شدن
|:شايان حتي نذاشت اسمم و بنويسم کشيد برد
 ..ديه تا اخره کالس حرفي زده نشد..و من فهميدم که کيميا ميخواد بره خونه ننه شوهرش
کيميا_بچه ها چيکارکنم؟..اصن حال ندارن برم..احساسه بدي دارم
)!:احساس و ولش کن بگو ببينم ناهار چي ميدن؟؟_
:خنديد و گفت
پگاه_خاک تو سرت که جون به جونت کنن دلقکي
:/نِم نِم_
مرگ_
..کيمي_راستي هستي
هن_
ميگم فهميدي که هفته ديه کنفرانس با ماست ها_
خب؟؟_
خب و مرگ ..فردا بت زنگ ميزنم ميگم از کجا تا کجا با تو_
..سرمو تکون دادم و خسته و کوفته مسعوليته خطيره بردنه پنير و به منزل قبوليدم
..دمه درشون با يه لگد پرتش کردم تو کوچه و د بدو در رو
:خونه که رسيدم ديدم برقا خاموشه..داد زدم
):/ننهههههه..مامان شکووووو..عشقه بابوووو(بابا_
..معموال تو اين زمانا مامان خونه بود
..:با دلشوره اي که پاچمو گرفته بود رفتم سمته اتاق..شايد خوابيده
..مامان_
..با ديدنه تختي که مرتب بود دلشورم بيشتر شد
به طرف تلفن رفتم و شمارشو گرفتم که صداش از روي عسلي کناره مبل در اومد...با حرص
 :شماره خونه خاله رو گرفتم..بعده دو بوق صداي خاله پيچيد تو گوشي
الو_
:با صدايي که نگراني توش موج ميزد گفتم
سالم خاله مامان اونجاست؟؟_
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نه چي شده مگه؟؟_
:ضربان قلبم رفت باال
هيـ..هيچي فعال خاله_
قبل از اينکه حرفي بزنه قط کردم...شماره بابا رو گرفتم ..برعکس خالع که انگار رو گوشي
:خوابيده بود بابا ديگه موقع ها يي برداشت که داشتم نا اميد ميشدم...قبل از اينکه حرفي بزنه گفتم
سالم بابايي مامان به شما زنگ نزده بگه کجا ميره؟؟_
نه چي شده مگه_
ديگه داشت گريم ميگرفت..نکنه اتفاقـ..سريع زبونم و گاز گرفتم..صداي نگران بابا پيچيد تو
:گوشم
هستي؟؟چي شده دختر چرا چيزي نميگي؟_
:نميخواستم نگرانش کنم
هيـ..هيچي بابا جون مامان رفته بيرون گوشيشو جا گذاشته ..حتما چيزي الزم داشته رفته _
بخره
_:سعي کردم عادي جلوه کنم..پوفي کرد و گفت
باشه دخترم پس اومد به من زنگ بزن من و کار دارن فعال_
فعال بابايي_
..گوشي رو گذاشتم..گلوم خشک شده بود حسابي
 ..رفتم سمته اشپز خونه
:اروم ارومم با خودم زر ميزدم
....ينه چي؟؟حاال مگه اولين باره مامان بي خبر رفته بيرون؟!!اينا که نگراني ندار-
:با چيزي که ديدم ادامه حرفم ماسيد..با چشماي درشت و وحشت زده جيغ زدم
...مامااااااااان_
***
:کيمـــيا
..از هستي و پگاه خدافظي کردم و راه افتادم سمته پارکينگ
تو فکر اين بودم که چه برخوردي داشته باشم..اخرم به اين نتيجه رسيدم که رسمي باشم
..بهتره..بالخره احترام سرم ميشد
:دستم و بردم داخل کيفم همون طور که دنبال ريموت ميگشتم زيره لب غرغر ميکردم
اشغال بايد سه ساعت بگردي تا يه چي پيدا کني_
اي بابا..کيف نيس که سطل
ِ
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جايه غر زدن در و بزن بريم سرده_
تو جام پريدم و سريع برگشتم که رفتم تو سينه ساميار..سريع خودم و ازش جدا کردم و با تشر
:گفتم
زهر ادم ميترکه؟؟_
!!!!چته عينه روح ظاهر ميشي نميگي
ِ
 :پوزخندي زد
!روح تورو ببينه در ميره..چيکار ميکني دو ساعته؟_
ريموتو پيدا کردم و کشيدم بيرون..ترجيه دادم جواب ندم پس ريموتو زدم و دره سمته راننده
رو باز کردم..اومدم بشينم که بازومو کشيد عقب
:بازومو از دستش کشيدم بيرون و به اخماي تو همش نگاه کردم
چيه؟؟خود در گيري پيدا کردي احيانا؟؟_
:با همون اخم سوييچ و از دستم کشيد و در حالي که هولم ميداد گفت
بهم ياد ندادن وقتي هستم بزارم زن پشت فرمون بشينه_
..بعدم نشست و در و بست
با لبخندي که نا خداگاه اومده بود رو لبم رفتم سمته شاکرد نشستم...ماشين و راه انداخت و از
..دانشگاه بيرون زديم
چون شيشه ها دودي بود و هوام تاريک چ يزي از داخل ماشين معلوم نبود وگرنه االن همه بچه
..ها داشتن مثه وزغ نگاهمون ميکردن
:با کنجکاوي پرسيدم
مگه خودت ماشين نياوردي؟؟_
:بدونه اينکه نگام کنه گفت
نه..با سامان اومدم_
اها_
:يکم گذشت که اروم گفت
..امشب غيره مامان بابام يقيه خانواده ام هستن_
:با اين حرف ش برگشتم و نگاش کردم..قبل از اينکه من چيزي بگم خودش ادامه داد
ميدوني که از موضوعه ما خبر ندارن ..فکر ميکنن با عشــــق ازدواج کرديم _
:همراه با گفتن اين جمله پوزخندي زد..بدونه اهميت با کنجکاوي گفتم
البد بايد مثه عاشق معشوقا رفتار کنيم؟؟_
:سرشو تکون داد..پوفي کردم و زيره لب گفتم
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عجب گيري افتادما_
نکه خيليم بدت مياد_
:حق به جانب گفتم
نه پس خوشم مياد...عق..فک کن من بايد قربون صدقه توعه قزميت برم..ااااه_
..:باز شيطون شد
افتخار کن شوهر ..چمه مگه؟؟خوشکل نيستم که هستم..خوش هيکل و خوشتيپ نيستم که هستم_
به اين کاملي داري
 :اخ که چقد تو اين حالت دلم ميخواست ب**وسش کنم..لبمو گاز گرفتم و گفتم
اووو..چشم اقااا..همينم مونده_
!!واال..فقط نميدونم اين مامان چي تو تو ديد که گير داد بچسبونتت به من؟_
:جيغ زدم
من و به تو چسبوندن؟؟من و به تو چسبوندنننن؟؟؟_
:با شيطنت خنديد گفت
اره..مگه يادت نيس ميخواستي رگتو بزني منم دلم سوخت گرفتمت_
..:کيفم و اوردم باال که قه قهش رفت هوا
سامي_باز کيفشو برداشت
کيفمو اوردم پايين..خودمم خندم گرفته بود..بي خيال خنديدم..شايد دومين بار بود که کنارش
..راحت بودم...بيخياله اجبار بودنه اين ازدواج و نفرتي که قبال بهش داشتم
) :قبال..قبال..اره قبال ..االن نه..دوستش ندارم ولي احساسم نسبت بهش نفرت نيس..ديگه نيست
رو به روي خونشون نگه داشت و بوق زد..با باز شدنه در توسطه سرايدار گاز داد توپيديم تو
..
جلوي خونه کناره سه چهار تا ماشينه مدل باال که پارک بود وايستاد،بدونه توجه بهش خاستم
:پياده بشم
کيميا؟؟_
..براي يه لحظه..فقط يه لحظه ضربان قلبم باال رفت
:اب دهنمو قورت دادم و برگشتم سمتش
!!بله؟_
حرفام که يادت نرفته؟؟براي منم وانمود کردن سخته مجبوريم اوکي؟_
 :سرمو تکون دادم و دوباره اومدم پياده شم
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کيميا؟؟_
:دوباره برگشتم سمتش و سوالي زل زدم بهش
سامي_شالتم بکش جلو
:اومدم اعتراض کنم که گفت
..واسه خودت ميگم_
:دهنمو کج کردم
نکه نديدن تو عروسي_
:اخماشو کشيد تو هم و عصبي گفت
 ..اونجا من همش کنارت بودم..يا اون دوسته خل و چلت چيه اسمش؟؟..اها هستي..اون بود_
:بعدم با خنده ادامه داد
..دسته هر چي غيرتيه از پشت بسته_
خودمم خندم گرفته بود البته..بيشترش بخاطره ضعف و قشي بود که تو دلم بابته غيرتي شدنش
..داشتم ميرفتم
:شونه اي باال انداختم
به هر حال من همينطوري راحت ترم_
:اونم متقابال شونه اي باال انداخت
اوکي..پس از کنارم جم نميخوري_
با حرص نگاش کردم که يه تاي ابروشو انداخت باال..شالم کشيدم جلو تر و دوباره در و باز
...:کردم که برم
!!کيميا؟_
:برگشتم سمتش و با تشر بلند گفتم
هاااااااا؟؟_
:با خنده شيطانيي گفت
يه چيزي يادت نرفته؟؟_
 ..اره..يادم رفته شلوارتو در ارم بتوپونم تو حلقت که اينقد زر نزني
 ..اومدم يه چيزي بارش کنم که تو صدمه ثانيه خودشو کشيد جلو دستشو گذاشت پشته سرم و
:با چشماي گشاد شده نگاش کردم که نگاهشو گرفت و سرد گفت
ميتوني بري..همينو يادت رفته بود_
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نفهميدم چجوري در و باز کردم و سريع رفتم سمته وروديه خونشون..قلبم رو هزار ميزد و
..دستام سرد شده بود طوري که وقتي به هانيه خانوم دست ميدادم نگران شد
همونطور که ميگفت خيلي بيشتر از اون چيزي بودن که فکر ميکردم ..عمه عموش که صدره
همه بودن..با ديدنه عمه ملوکش ياده نفرينايي افتادم که نديده به جونشون کردم و خندم گرفت..خانومه
بدي نبود فقط يه ذره دقيق نگاه ميکرد..البته قبلشم تو عروسي اشنا شده بوديم..يه دختر داشت که اول
فک کردم عروسکه....عملييييي در حده الليگا..اسمشم هايده..بيچاره هايده اگه اينو ببينه خودشو حلق
..اويز ميکنه..يه طوريم نگاه ميکرد انگار باباش و کشتم
عمو مالکش که قيافش مهربون ميزد ..دو تا پسر به اسم هايه کوروش و کيهان داشت که ماشاهلل
دسته هر چي هيزه از پشت بسته بودن يع طوري نگاه ميکردن که دلم نميومد سالم کنم حتي..
 ..سوگندم که دخترش بود..که به نظر مهربون ميومد و يه ني نيه نازم داشت
بعد از سالم عليک با همشون کناره سوگند نشستم..داشتم با النا بازي ميکردم که ساميار اومد
..داخل
با خجالت نگاهمو ازش گرفتم ..بدونه اينکه محلم بده رفت کناره عموش..اين بشرم درگيره ها
....يه موقع سردو مغروره يه موقع مهربون و شيطون
با حرص رومو برگردوندم ..اصن به چه حقي منو ب**وس کرد؟؟!!غلط کرد ب**وس کرد
..عنتر
تو حا ل و هواي خودمون بوديم و داشتم چايي ميخوردم که موبايلم زنگ خورد..از جيبم درش
اوردم..هستي بود..با يه ببخشيد از جمعي کع عينه وزغ زل زده بودن بهم گذشتم و رفتم اون طرف
سالن..دکمه برقراري ارتباطو زدم
...الـ_
کـ..کيمـ..يا_
:با وحشت گفتم
هستي؟؟هستي چي شده؟؟؟_
:با همون صداي مرتعش گفت
مـ...مامانـ..مممم_
:با تموم شدن کلمش چنان زد زيره گريه که دلم ريش شد..با نگراني گفتم
اروم باش خاهري..بگو ببينم االن کجايي؟؟_
:بينه گريه هاش گفت
..بيـ..مارسـ..تان_
ادرسو سريع ازش گرفتم و رفتم سمته بقيه..ساميار با ديدنه قيافم که مطمعنن رنگش حسابي
:پريده بود گفت
چي شده؟؟؟_
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بلند شو بايد بريم بيمارستان_
:با نگراني بلند شد و گفت
چي شده کيميا؟؟براي کسي اتفاقي افتاده؟؟_
:سرمو با کالفگي تکون دادم..همه حواسشو بهم بود
..نـ..نميدونم مثه اينکه مادره هستي رو بردن بيمارستان_
نزاشت ادامه بدم با گفتنه تو ماشين منتظرم رفت بيرون از خونه
..:هانيه با نگراني دستشو گذاشت روشونم
دخترم رنگت خيلي پريده حالت خوبه؟_
آ..اره_
..با يه خدافظي سر سري زدم بيرون سريع نشستم تو ماشين
..تو راه به پگاه زنگ زدم که گفت با پرهام دارن ميرن اونجا
***
:هســــتي
چشمام ديگه باز نميشد. .هنوزم گاهي اوقات هق ميزدم..سرمو تکيه داده بودم به ديوارو چشمام
..:و بسته بودم
 ..خدايا..مامانم تمومه زندگيمه..نباشه نيستم..خدايا برشگردون..بخـ..بخدا ديگه اذيتش نميکنم_
 :دو باره داشت گريم ميگرفت..سوزشه چشمام از فرته گريه ام جلويه اشکاي سمجمو نميگرفت
هستي؟؟_
با صداي پگاه سرمو صاف کردم و از نگاهش کردم ..با بهت داشت نگاهم ميکرد..مطمعنن
.زيادي ترسناک شده بودم
:بلند شدم و تا به خودش بياد خودمو پرت کردم تو بغلش..با گريه گفتم
..پگاه..رسيـ..دم نبود...مـ..من دلشوره دا..داشتم_
:بغض کرده گفت
الهي فداتشم..اروم باش خواهري_
سرمو از روي شونش برداشتم و بهش نگاه گردم..اشک تو چشماي اونم جمع شده بود..هق هق
..امونم و بريده بود
خو..خودم ديدمش افتاد..ده بود رو زمـــين_
..بلند زدم زيره گريه..از همون بچگي زيادي زر زرو بودم
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 ...کيميام اومد..بدم ميومد جلوي ساميار گريه کنم ولي همونطور که گفتم زيادي زر زرو بودم
...
..:نشستيم کناره هم روي صندلي
کيميا_پس بابات کو هستي؟؟
:از درد سرم شقيقه هامو فشار ميدادم..با صداي خش داري گفتم
تو راه..الهي بميرم...نميدوني چه حالي شد_
..سرشو با ناراحتي تکون داد
همون موقع دکتر با عجله اومد بيرون...سريع بلند شدم دوييدم سمتش..عينه بز بدو بدو ميکرد
..:منم مجبور بودم پشته سرش بدوم
اقـ..اقاي دکتر حاله مامانم چطوره؟؟؟_
:بدونه نگاه کردن به من گفت
نسبتي با بيمار دارين_
دخترشم_
:ايستاد و برگشت سمتم..با اخماي تو هم گفت
خانوم ميدوني اگه چند دقيقه دير تر مياوردينش االن بايد به فکره کفن و دفنش ميبودي؟؟؟_
:اشکام قلت خوردن رو گونه هام..با بغض گفتم
توروخدا..اقاي دکتر بگين حاله مامانم چطوره؟؟_
سکته رو رد کرده_
با اين حرفش چشمام تا اخرين حد گشاد شد..داشتم ميوفتادم که پگاه بازومو گرفت..کيميا با تشر
:رو به دکتره تقريبا ?? ساله رو برومون گرفت
اين چه طرزه خبر دادنه اقا؟؟ناسالمتي دکتري بلد نيستي چجوري يع همچين خبريو به _
بستگان بيمار بدي؟؟
بسـ..ـه کيمي_
:رو به دکتره که بدجوري به کيميا زل زده بود بي حال ادامه دادم
توروخدا بگيد االن حالش چطوره؟؟_
منتقلش ميکنن بخش..دو سه روزي بايد مهمونه ما باشه..بعد ميتونيد ببرينش_
..بعدم رفت..نفسمو محکم بيرون فرستادمو همونجا نشستم
..خدايا ممنون
...ممنون
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همون موقع ها باباهم اومد وقتي فهميد مامان حالش خوبه قشنگ حس کردم انگار يه وزنه
 ???..کيلويي رو از رو دوشش برداشتن نفسشو فوتيد بيرون
..رفتم کناره پگاه نشستم..کيميا رو که بدرقه کرديم رفت با شوورش
:کناره هم نشسته بوديم..ديدم داره عينه بز نگام ميکنه..برگشتم گفتم
ها؟؟_
قيافت عينه عن شده_
:قيافمو کج کردم
تو چشمات عنيه همه رو همونجوري ميبيني_1:
زبونت باز شده باز که_
از دو ماهگيم باز شده بود_
کال پيش فعالي_1:
..شرف دارم به تو که تو هفت سالگي جيشتو گفتي_
!هستي بلند ميشم همينجا چپو راستت ميکنما_
!!!پگاه..نزار انگشتمو نشونت بدما_
.هستي چپو راستت کردم اعتراض نکنيا_
..يه بار ديه منو تهديد کنيـ_
|:صداي بابا پريد وسطه مخابراتمون
بسه دخترا..پگاه جان دير شده بي شتر نمون اينجا خانوادت نگران ميشن..االنم بيا برسونمت_
:پگاه نگاهي به بابا که خستگي از سرو روش ميباريد کرد و با لبخند گفت
چشم عمو جون_
..بابا هم متقابال بهش لبخند زد..ديگه دارم احساسه سوزش ميکنم
با اخم داشتم به بابا نگاه ميکردم که برگشت و با ديدنه قيافه ماال مال پر از حسادتمو پايين تنه
..:اي که بو سوختنيش همه جارو گرفته بود خندش گرفت
..بابا جون ميدوني که بخندي_
.:بابا به حالته تسليم دستشو اورد باال و با خنده کنترل شده اي گفت
خيله خب ..خيله خب..توام بيا بريم از اون طرف ببرمت خونه..خودمم بايد زود برگردم االنا _
مامانت به هوش مياد
نه من امشب پيشه مامان ميمونم_
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:اومد مخالفت کنه که گفتم
بابا جون شما خسته اي ..ميدونيد االن خودتو بکشينم من نميام خونه پس بريد مواظب _
خودتونم باشيد..خدا سعدي
:اومد دوباره چيزي بگه که ابروهامو انداختم باال..پوفي کرد و رو به پگاه گفت
.منتظرتم دخترم_
 :پگاه نيششو باز کرد
چشم_
:با شونم زدم به شونش
بابا دزده عن_
:زبونشو برام در اورد و بلند شد..بابا نگاهي به من کرد و گفت
مادرت به هوش اومد به من زنگ بزن_
 :باشه اي گفتم و خدافزي کردم..بابا که رفت به پگي نگاه کردم..داشت کيفشو برميداشت گفتم
به بابام تعرض کني حاملت ميکنم_
دستشو گذاشت رو بينيش و چشم غره رفت..پرستاري که داشت از کنارمون رد ميشد معلوم
..بود خندش گرفته به خودش فشار مياورد نترکه..نيشمو باز کردم و پگاهم با يه چشم غره رفت
حدودا نيم ساعت بعد مامان به هوش اومد ،عينه گاو پريدم روش و ماچ و ب**وس و لب و
:/فالن
..يه طوري که پرستارا با زور از ننم جدام کردن..ساعت ?? شب بود
مامان که خر و پف ميکرد منم که خوابم گرفته بود هي ميومدم پخش زمين شم ولي خودمو نگه
ميداشتم..چون ميوفتادم قطعه نخاع ميشدم
کالفه بلند شدم ..يه نگاه به مامان انداختم ..مطمعن شدم که بيدار نميشه
رفتم بيرون از اتاق و مستقيم رفتم تو محوطه بيمارستان ..خيلي بزرگ بود و چمن کاري شده
:/بود..روي نزديک ترين نيمکت نشستم و سرمو اوردم باال ..هواي پاييزي خيلي خيلي عن بود
چيه فک کردين ميخوام بگم عالي بود..نه از نظره من همه فصال به جز بهار عنن..تازه اونم
):فقط فروردينش خوبه..بعله اونم فقط بخاطره به دنيا اومدنه منه
تو همين فکرا بودم و سرم و تو همون حالت نگه داشته بودم و چشمامم بسته..که صدايي خوف
:اور در فضا طنين انداخت
!!!!!تو اينجا چيکار ميکني؟؟؟_
 :چشمام و سريع باز کردم و با ديدنه کرکديل خار داره جلوم چشمام گرد شد
!!!!تو تو بيمارستانم دس از سره کچله من بر نميداري؟؟_
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:ابروهاش که بخاطره تعجب باال پريده بود و تو هم گره کرد
!!تو اومدي تو بيمارستان باباي من بعد من ول کنه تو نيستم؟_
:از رو نيمکت بلند شدم و مثه خودش حق به جانب گفتم
!!بيمارستان باباته که باشه..االن داري مالو منالتو به رخه من ميکشي؟؟؟_
اين تيکه شو داد زدم..چه عصبي شدم تازگيا..با چشماي گرد شده داشت نگام ميکرد هر کي رد
!!ميشد يه جوري نگا ميکرد ..با نگاهشون داشتن ميگفتن :شيهه کشيدن ممنوع
..سورن_چته صداتو انداختي پسه سرت هوار ميکشي؟..گمشو خونتون ..گمشو
فک کردي همه مثه خودت بي اصل و نسب و بي شناسن که گمشن؟!!نخير من دختري سختي _
کشيده از نژاده اريايي هستم..نسل اندر نسلم امجد ها به امثاله تو فرمانروايي ميکردن
:چشماشو درشت کرد و با صداي بلند گفت
!!!! با کي بودي؟؟!!به کي گفتي بي اصل و نسب؟؟امثاله تو به من فرمانروايي ميکردن؟_
اينقد ترسناک شد که گالب به روتون حس کردم االن مثانم ميترکه..اب دهنم و قورت دادم و
:مظلومانه گفتم
خو چرا رم ميکني؟؟من کي گفتم حيوونا حقه زندگي کردن ندارن؟؟_
..ديگه داشت از تمامه سوالخاي بدنش(استغفرهللا)|:دود ميزد بيرون
اومد يه چيزي بگه که سرمو انداختم پايين که اي کااااش هيچوقت نمينداختم...تو صدم ثانيه جيغ
 :زدم
سورن خرچسوووووونهههههه_
:/اينقد ترسيدم که يادم رفت اسمشو صدا زدم
ديدم هيچ حرکتي نميکنه..خرچسونه هه ام رفت رو کفشش..دوباره جيغ زدم و خم شدم کفشمو
در اوردم پام همينجوري تو هوا مونده بود ..هنوز اومد بگه داري چيکار ميکني با پاشنه کفشم
کوبوندم رو پاش که دادش رفت هوا...پاشو اورد باال و در حالي که باال پايين ميپريد جيغ ميزد..ولي
من چشمم به خر چسونه اي بود که قسر در رفته بود و داشت رو اون يکي کفشش جلون ميداد..با
:حرص گفتم
ُک ِچسّگ از دسته من در ميري؟؟؟_
سورن هي وول ميخورد خر چسونه ام اينور اونر ميرفت داشت ميرفت تو پاچش که با نشون
)گيري دقيقم يکي محکم کوبوندم تو سرش که رو کفشه سورن پخش شد(بيشعورم خودتونيد
بيچاره سوري يه دادي زد که فک کنم تا تو بيمارستانم رفت...اومد اون يکي پاشم بياره باال که
تعادلشو از دست داد..منم که مثه يه دختره مظلومو و مهربون با کفشي که هنو تو دستم بود ..يه لنگ
به هوا وايستاده بودم که دستشو انداخت يقمو گرفت ..منم چون رو يه پام واستاده بودم همراه باهاش
 ..تعادلم و از دست دادم وافتادم روش..جيغم توسطه سينش خفه شد
..تا چند ثانيه تو شوک بودم ..واااييي بازم اين بوعه..اخرم لو نداد عنتر که اسمش چيه
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بو رو ول کردم و سريع سرمو از سينش جدا کردم که چشمم خورد به چشماي براقه
 ..مشکيش..همچين عينه بز داشت نگام ميکرد که منم ناخداگاه محوه چشماش شدم
با صداي اهم اهمه يه نفر سرمونو به سمتش کج کرديم..يه اقاي ميانسال با کت و شلوار مشکي
و قده بلند تقريبا هم قده سورن...با موهاي جو گندمي و قيافه جذاب..البته يه لبخنده شيطون رو ل ب
..
داشتم اناليزش ميکردم که سورن عينه عن پرتم کرد اونطرف و صاف واستاد..نشستم و در
:حالي که مقنعمو که از دانشگاه سرم بود و درست ميکردم گفتم
چته بوزينه..مگه بهت نگفتم تو مکانه عمومي رم نکن کسي نيس جمت کنه؟؟_
:بدونه توجه به من با دست پاچگي گفت
..اممم بابا..من ديگه داشتم ميرفتم-
!!!..با دهنه باز نگاشون کردم..باباشههههه؟؟؟
اقاهه در حالي که سعي ميکرد جلو خندشو بگيره دستشو جلوم دراز ک
:رد و با لبخند گفت
بلند شو دخترم_
..:وااااي..چه جنتلمنانههه...با نيشه باز دستشو گرفتم و بلند شدم
:مرسي..بعد رو به سورن ادامه دادم_
يه ذره به بابات نرفتي_1:
:پدرش خنديد و با لحنه شيطون گفت
اگه رفته بود که پير پسر نميشد..البته فک کنم داره يه کارايي ميکنه_
:قبل از اينکه بتونم حرفشو اناليز کنم رو به سورن که به شدت اخم کرده بود ادامه داد
..راستي نگفتي کسي همراهته_
!!!جان؟؟!!من با اين بوزينه همراه شم؟
هم زمان با سورن شروع کرديم به تکذيب کردنه حرفاش که نه اقا ما با هم چه صنمي داريم و
:عن بخوريم همراهه هم باشيم ..باباش با خنده دستشو اورد باال و گفت
خيله خب..من تسليمم_
:نفسمو دادم بيرون..با لحنه موزي ادامه داد
..سورن جان من ميرم توام هر وقت کارت تموم شد بيا_
..بعد با لبخنده پدرانه اي از من خدافظي کرد و رفت
با نيشه باز جوابشو دادم و به سورن که کالفه و عصبي دست تو موهاش ميکشيد نگاه
:کردم..چه خوشکل ميشه تو اين حالتآ..يهو برگشت سمتم که سه متر پريدم هوا
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کال ماموره باليه مني_
بعدم بدونه خدافظي گذاشت رفت..عه...ينه چي؟؟منه بدبخت
شونه اي باال انداختم و برگشتم تو بيمارستان..همه پرستارا يه جوري نگام ميکردن...فقط مونده
بود تو بيمارستان معروف شم که شدم
***
:کيمــــــيا
دو هفته بعد..اوله دي
تقريبا دو هفته و نيم از عقدم ميگذشت
بعد از اون شبه مهموني که به لطفه هستي راحت شدم ازش ،ديگه کمتر ساميارو ميديدم و
..تمامه ديدارامون تو دانشگاه خالصه ميشد
اخالقش مثل قديم شده بود ..سرد و خشک رفتار ميکرد
منم البته محلش نميدادم..ولي حداقلش اين بود که از دستش راحت بودم
امتحاناي اخر ترم شروع شده بود ..منو هستي و پگاهم سرگرمه درسا بوديم..و تنها اتفاقي که
توي اين چند وقت افتاد خاستگاريه استاد راد از پگاه بود که پگاه خيلي محترمانه همونجا جواب رد
..بهش داد
يه جورايي از بعد از ازدواجم با ساميار بينه ما و سه کله پوک اتشبس اعالم شده چون ديگه به
..هم کاري نداريم
تو اين چند روز اينقد سرم گرمه درس و امتحانا بود که وقت نکردم يه بارم با هستي اينا برم
بيرون..خيلي دلم هواي پارک رفتن و شهربازي رو کرده بود..با فکري که به سرم زد جزوه رو
..بستم خميازه کشيدم که فک کنم صداش تا طبقه پايينم رفت
به سمته دراور رفتم و گوشي رو برداشتم اول شماره پگاه و گرفتم...با الو گفتنش لبخند زدم و
:گفتم
سالم خوبي؟؟_
!مرسي تو چطوري؟؟خوندي برا فردا؟؟_
اره عينه چي نشستم ميخونم_
ميدونم عينه خر داري ميخوني_
:خنديدم
عنتر..فردا بعده امتحان مياي بريم پارک؟_
:با خوشحالي گفت
اره اتفاقا به يکم تفريح نياز دارم_
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.خيله خب پس..فردا تو دانشگاه ميبينمت_
اوکي فعال_
..باي_
:بعد از اون به هستي زنگيدم..بعده شونصد ساعت صداي خواب الودش و شنيدم
مشترک مورده نظر خسبيده بعدا زنگ بزنين_
:هنوز اومدم حرفي بزنم قط کرد..با تعجب گوشي رو از گوشم فاصله دادم و زل زدم بهش
خل و چل_
دوباره شمارشو گرفتم بازم جواب نداد..دفعه اخر برداشت اين دفعه صدا جيغش پيچيد تو
:گوشي
خرچسونه مگه بهت نميگم زنگ نزن بزنم از پايين و باال به هفت روشه بروز و سه روش _
قديمي پارت کنم هاا هااااا؟؟؟
:گوشي رو از گوشم فاصله دادم و مثه خودش جيغ زدم
يه دقه دره اون فاضالب و ببند بزار منم حرف بزنم_
:چند ثانيه سکوت شد بعد کفت
عه…!!کيميا تويي؟؟_
:عصبي گفتم
نه بي بيته..زنگ زدم بگم فردا مياي بريم شهر بازي يا نه؟؟؟_
نم نم_
مرگ_
اره ميام_
به کبدم باي_
..بعدم قط کردم..دختره ديوونه ..احساس ميکردم گوشم داره ذوق ذوق ميکنه
..روي تخت دراز کشيدم و به ثانيه نرسيد خوابم برد
... ...
***
از روي صندلي بلند شدم و برگمو دادم به مراقبا..هنوز يه رب نگذشته تموم کردم...به قوله
هستي از عوارضه خر خونيه..داشتم ميرفتم سمته در و به بال بال زدناي هستيم محل نميدادم که
صابري يکي از پسراي کالس صدام زد..جديدا خيلي بد نگام ميکرد و هر از گاهي ميديدم که سامي
نامحسوس چشم غره ميره..دروغ نگم خوشم ميومد از حرص خوردنش...برگشتم سمته صابري و با
:اخماي تو هم گفتم
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بله؟_
..از گوشه چشم نگاهي به ساميار که يکم ازمون جلو تر نشسته بود انداختم
اخماش تو هم بود و با چشماي ريز شده از رو شونش نگامون ميکرد...يهو کخه درونم شروع
:کرد وول خوردن
صابري_اينجا نميشه حرف زد اگه موافق باشيد بريم سلف هم يه چيزي بخوريم هم من حرفامو
بزنم
..با اشاره استاد که ميگفت بريد بيرون سرمو تکون دادم و از کالس زديم بيرون
...
روي صندلي پشت ميز نشستمو کيفم و گذاشتم رو ميز ..منتظر نگاش کردم همونطور ک
:ايستاده بود با لبخند گفت
من برم سفارش بدم ميام..چي ميخوري؟؟_
:اوهو..چه زود پسر دايي شد..اخمام و تو هم کردم و جدي گفتم
قهوه لطفا_
همچين وا رفت حاليدم...لبخندشو که حاال شل شده بود حفظ کرد و رفت سفارش بده
..دو مين نگذشته اومد و نشست جلوم
:قهوه رو جلوم روي ميز گذاشت ...منتظر نگاش ميکردم..دستاشو تو هم قفل کرد و گفت
!!خب..نميدونم چجوري بگم_
:دهنمو کج کردم..يا ده اين دخترايي افتادم که ميخان بله بگن..اروم با حرص گفتم
!!!خو بنال ديگه زير لفظي ميخواي؟؟_
چيزي گفتي؟؟_
:دستپاچه نيشمو باز کردم
اوم..نه ..خب ..بفرماييد_
:نفسشو داد بيرون و اول يکم از نسکافشو مزه مزه کرد بعد نگام کرد و گفت
خيلي بلد نيستم حاشيه سازي کنم . .صريح ميگم ...من از همون اولي ک شمارو ديدم ازتون _
...خوشم اومده بود گفتم بيام که اگه راضي باشيد براي اشنايي بيشتر چند روزي با همـ
متاسفم که ميزنم تو برجکت ولي ايشون قبال با من اشنا شدن_
با چشماي گشاد شده سريع سرمو برگردوندم سمته ساميار..اصال حواسم به صابري نبود فقط
زل زده بودم به قيافه عصبي و قرمز شده سامي..بدونه نگاه کردن بهم کيفمو از روي ميز برداشت و
:با صداي فوق عصبي گفت
..بلند شو بريم_
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..:اومدم بلند شم که صداي صابر بلند شد
ساميار جان فک کنم اگه بزاري خودش تصميم بگيره بهتره...فک نکنم اشناييت باعث بشه _
..اون تورو انتخاب کنه..بهر حال،،
:پوزخند زد و ادامه داد
..کيميا حقه انتخاب داره_
به وضوح صدايه ساييدنه دندوناي ساميار و شنيدم...يهوچنان برگشت که افتادم رو صندلي
.....صابريم يه تکون خفيف خورد
قيافه ساميار زيادي ترسناک شده بود تا حاال اينطوري نديده بودمش ..اب دهنمو قورت دادم و
..نگاهي به درو برمون انداختم..همه داشتن نگامون ميکردن
:صداي ساميار باعث شد نگاش کنم
تمامه تصميماته کيميا به من ربط داره...محضه اطالعت ايشون قبال انتخابشو کرده و کامال _
...راضيه
مکثي کرد و انگشت اشارشو گرفت جلوي صورته صابري..کامال روش خم شده بود يه طوري
:که صابري خودشو کشيد عقب ..ادامه داد
ضمنه اين که از اين به بعد قبل از به زبون اوردنه اسمه زنه من دهنتو اب بکش چون اصال _
دلم نميخواد دهنتو از ايني که هست کج و کوله تر کنم..کامال جا افتاد برات؟؟
:فکم چسبيده بود کفه سلف...تو دلم کيلو کيلو قند ميساييدن ..صابري با بهت گفت
َ
!!!!!!ز...زنت؟؟؟
اره زنم..زنه رسميو شرعيم ،حرفيه؟_
صابري بدونه جواب نگاش بينه من و ساميار در گردش بود ..تا به خودم بيام دستم توسطه
سامي کشيده شد و از جلوي اون همه ادمه متعجب رد شديم..دمه در پگاه و هستي وايساده
..بودن...چشماشون شده بود قده گردو دهنشونم باز...يه طوري بودن که خندم گرفت
ميخاستم دستمو لکشم ولي محکم تر گرفتش...از جلوي هر کدوم از بچه ها که رد ميشديم يکي
...بايد ميومد دهنشونو جم ميکرد..مخصوصا دخترا
تا به خودم بيام پرت شدم رو صندلي و پشت بندش در و محکم بست
خودشم سوار شد و راه افتاد...با سرعت از پارکينگ بيرون اومد ....سرعتش اينقد زياد بود که
هر لحظه احتمال ميدادم بريم تو ديو
..اري جايي
:اب دهنم و براي چندمين بار قورت دادم و اروم گفتم
..ساميار يکم اروم تر_
:يهو داد زد
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..خفه شو کيميا_
:ميخاستم جيغ بزنم اما خودمو نگه داشتم...حق به جانب گفتم
سره من داد نزن_
:بلند تر داد زد
داد ميزنم ببينم چه غلطي ميکني..خيلي دلت ميخاست دير تر ميرسيدم قشنگ با اون پسره _
الدنگ قول و قراراتونو بزارين نه؟؟
داشت گريم ميگرفت...حق نداشت اينجوري فک کنه..حق نداشت
:با بغض گفتم
..عوضي..چرا چرت ميگي؟؟من اصال نميدونستم ميخاد راجب چي حرف بزنه..وگرنه_
:پريد وسط حرفم
خودتو زدي به نفهمي يا واقعا نفهمي...يا شايدم من و خر فرض کردي ارررره؟؟؟؟_
جمله اخرشو چنان داد زد که چسبيدم بع در..تو يک آن کنار خيابون نگه داشت...برگشت سمتم
:و با صداي نسبتا بلندي گفت
!!وقتي اون نگاها ي هرزشو رو خودت ديدي نفهميدي؟؟؟يا دليله اون لبخنداي ژکوندشو؟؟_
..:نفسشو داد بيرون و با پوزخند گفت
 ...اصال فکر نميکردم همچين دختري باشي..ولي توام مثله بقيه اي...من کم کم داشتم بهت دلـ_
حرفشو ادامه نداد...اينقد از حرفاش حرصي شده بودم که به جمله اي که نصفه رهاش کرد فک
نکردم..به نفس نفس افتاده بودم اونم همين طور...با تمامه جرعتي که تونستم از خودم نشون بدم
:سرش داد زدم
خوب گوش کن اقاي پاکزاد...من مثله دختراي در و برت هفت خط نيستم که معني نگاه و _
لبخنده ديگران و هر چيزي تعبير کنم(عينه خرم دروغ ميگفتما...)/:هر فکريم دلت ميخواد بکني
...بکن..چون نه خودت برام مهمي نه افکارت
گريم گرفته بود...اومدم پياده شم که بازومو گرفت و عينه ادم نشستوندم رو صندلي  ..قفل
..مرکزي رو زد و بدونه حرف ماشين و راه انداخت..منم اشکم سره مشکم بود
:يکم که گذشت فهميدم مسير خونمون و نميره..با صداي گرفته اي گفتم
کجا ميري؟؟_
..:نفسشو عصبي داد بيرون و نيم نگاهي بهم انداخت
!!با توام ميگم کجا ميري؟؟_
:عصبي جواب داد
دارم ميبرمت خونمون..حاالم عينه ادم اشکاتو پاک کن بشين_
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:اشکام بيشتر شدن..با گريه داد زدم
به من دستور نده..برو خونه نميخام بيام باهات_
پوزخند زد و بدونه جواب دادن به من به مسيرش ادامه داد
اشکام و که ديگه شورشو دراورده بودنو پس زدم ..به حالته قهر رومو کردم سمته پنجره و
دست به سينه نشستم
محله سگمم نداد به قوله هستي ..هييييي گفتم هستي..فرار بود بريم پارک که به لطفه اين بوزينه
( :منتفي شد
!..دوباره بغض کردم ..نميدونم چرا امروز اينقد زر زرو شدم؟
...بغضمو قورت دادم
...جلوي دربشون پارک کرد و بوق زد..دوباره همون مرده اومد در و باز کرد
به محضه ايستادنه ماشين جلوي ويالشون پياده شدم و راه افتادم ..سعي کردم عادي به نظر بيام
:با هانيه يه برخورده تقريبا گرم کردم ..با لبخند گفت
..بشين دخترم_
 ...روي مبل سه نفره اي که اشاره کرده بود نشستم
:همين طور که به سمته اشپز خونه ميرفت گفت
چاي يا قهوه؟؟_
:با لبخند گفتم
..قهوه_
رفت توي اشپز خونه و دو مين بعد با دو تا قهوه برگشت که هم زمان در باز شد و ساميار
..اومد تو
خود مو زدم به اون راه ..هانيه با ديدنه پسرش گل از گلش شکفت و با ذوق سينيه هاويه قهوه
..رو گذاشت روي عسلي رو به روم و رفت سمتش..ساميارم با لبخند بغلش کرد
رومو ازشون گرفتم و قهوه رو از توي سيني برداشتم..عجيب دلم حوس کرده بود يه بارم که
..شده مامان اينطوري بغلم کنه ..از ديدنم ذوق کنه..هه چه خياالتي
مادري که حتي توي عروسيه بچشم جاظر نشد بغلش کنه..بغل کردن بدونه مناسبت يکي از
..اون وقايعي بود که با فکر کردن بهش خندم بگيره
زل زده بودم به قهوه که حس کردم مبل کنارم فرو رفت..با ديدنه هانيه خانوم لبخنده کم جوني
:زدم..با لبخند گفت
بخور دخترم سرد ميشه..تا تو قهوتو بخوري ساميارم لباساشو عوض ميکنه،مياد_
:قهوم مزه مزه کردم و بي اراده بدونه اينکه نگاش کنم گفتم
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..چقد خوبه که شادين..براي بغل کردنه هم بهانه نميخايد_
:بغضم و فرو خوردم و ادامه دادم
هانيه خانوم من واقعا به ساميار حسوديم ميشه که مادر و پدري داره که بهش اهميت _
ميدن..که محبتشونو بي دليل براش خرج ميکنن...چرا پدر و مادره من اينطوري نبودن؟؟چرا گذاشتن
تو حسرت بزرگشم؟؟
:با چشماي لبالب پر نگاهش کردم..با حالت غمگيني داشت نگام ميکرد..ادامه دادم
کي گفته اوني که پول داره خوشبخته؟؟!!من ميخام فقير ترين ادمه روي زمين باشم ولي _
خانوادم ارزشمو اونقدر پايين ندونن که بخاطره پول مجبورم کنن با کسي که دوسش ندارم ازدواج
کنم و هر لحظه کنارش عذاب بکشم
 :اشکام سرازير شد..سرمو کشيد تو بغلش..بوي مادر ميداد..بوي مهربوني… با لطافت گفت
مطمعن باش پدر و مادر هر طورم کع با بچشون برخورد کنن دوستش دارن..تو پاره تنشوني _
مطمعن باش کاري نميکنن که باعث بدبختيت بشه...در مورده اون جمله اخري که گفتي نظري
ندارم..چون اگر منم بجاي تو بودم همين فکر و ميکردم..ولي دخترم پسره من پسره بدي
نيست..ميدونم اگر يه ذره باهاش مهربون بشي و دست از اين اخالقه سردت برداري خيلي زود بهت
دل ميبنده..پسرم و ميشناسم ..نگاهشو ميشناسم...شايد هنوز با خودش کنار نيومده ولي ميدونم يه
..حسايي بهت داره
:با مکث ادامه داد
...اميد وارم توام همين طور باشي_
:اومدم چيزي بگم که با لبخند گفت
ببين کيميا ..حاال تو ديگه يه زنه متاهلي ..حاال اجباري بودن يا نبودنه اين ازدواج و که در _
نظر نگيريم ..بالخره تو االن ازدواج کردي..ميدونم که به طالق فکر نميکني چون ميدوني تو جامعه
به زني که طالق گرفته به چه چشمي نگاه ميکنن
:سرمو تکون دادم..ادامه داد
پس زندگي کن..پسرمو عاشقه خودت کن احساس خرجش کن و مطمعن باش توام عاشقش _
..ميشي اينو قبلم بهت گفتم..بزار اين اجبار برات شيرين شه
با صداي پايي که از پله هاي مارپيچشون پايين ميومد لبخند زد و ادامه نداد..فقط خيلي اروم
:گفت
در ظمن ديگه نشنوم به من بگي هانيه خانوم..فقط مامان_
لبخند زدم و سرمو تکون دادم ..پشت به راه پله بوديم ولي صداش و شنيدم ..شيطون بود انگار
..:نه انگار تا نيم ساعت پيش داشت من و ميخورد
..مامان خوب خلوت کردين_
اومد و رو مبله کناريمون نشست..نگاهش کردم و که هم زمان نگام کرد..لبخندش محو شد و
:چشماش ريز شد..هانيه خانوم بلند شد و در حالي که قهوه من و از دستم ميگرفت گفت
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خلوته عروس مادر شوهري بود..برم قهوه هارو عوض کنم سرد شد_
و رفت..ساميار با اخماي تو هم اومد کنارم نشست ..نگاهش نکردم..سرم پايين بود و با انگشتام
..بازي ميکردم
:اروم گفت
چته باز؟؟_
به تو ربطي نداره..ميخوام برم خونه_
شرمنده ..اجازه نداري بري_
 ..تو کي هستي که اجازه بدي يا ندي؟؟من با هستي و پگاه قرار دارم ميخايم بريم پارک_
فک کنم ميخاستي بري خونه_
گفتم که نه خودت مهمي نه افکارت_
...دندوناشو از حرص رو هم ميساييد و من کيف ميکردم
..:صداي مامان باعث شد حواسمون جمعش بشع
قهوتونو بخوريد بريد استراحت کنين_
بعد چشمکي به ساميار زد..با تعجب نگاشون ميکردم..ساميارم با ابروهاي باال رفته به مادرش
..نگاه ميکرد
تازه دو هزاريم افتاد منظورش از استراحت خوابيدنه و ...اوه
لپام رنگ گرفت و سرمو انداختم پايين
:ساميارم که منظورش و تازه گرفته بود ابرويي برا مامانش باال انداخت..مامان خنديد و گفت
چيه خب؟؟زن و شوهرين بالخره بايد يه بار کناره هم بخابين که خجالتتون بريزه يا نه؟؟_
:هم زمان با ساميار معترض گفتيم
مامــــــان_
 ..:خنديد..قهومو خوردم تا يه ذره از خجالتم بره..با صداي اقاي پاکزاد سرمونو اورديم باال
به به..جمتون جمعه..عروسه گلمم که هست_
مامان رفت سمتشو همون ژطور که کتش و ميگرفت سالمه ارومي گفت ..اقاي پاکزادم لبخندي
زد و گونش و ب**وسيد..چه مهربون
:لبخندي از رفتارشون با هم رو لبم اومد و گفتم
سالم..خسته نباشيد_
!ساميار_سالم پدر گرام..کارا خوب پيش ميره؟

183

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
:اومد و کنارمون نشست در حالي که جواب مارو ميداد گفت
اي بد نيس..خانوم يه چايي بيار بزنيم تو رگ که از کت و کول افتادم_
:نگاهي به من انداخت و گفت
تو خوبي دخترم؟؟_
کينه اي که نسبت بهشون داشتم کمرنگ شده بود.حتي از بين رفته بود
:لبخندم و حفظ کردم و گفتم
..بعله شما خوبين اقاي پاکـ_
:اخماشو کشيد تو هم
..اقاي پاکزاد شوهرته..من و فقط بابا صدا ميکني عروس_
:خندم گرفت
چشم_
:ساميار سرشو خاروند و گفت
..فک کنم من برم بهتره-
:بابا بي خيال گفت
اره برو من و با عروسم راحت بزار_
:خنديدم و نگاخي به قيافه وا رفته ساميار انداختم..تو همون حالت گفت
من برم زنمم با خودم ميبرم_
 ...از واژه زنم و اون ميم مالکيت يه حسه خوبي بهم دست داد..ولي خودم و جمع و جور کردم
نيم ساعتي به همين منوال گذشت
تازه فهميدم سامي برعکس بيرون که خشک و مغروره تو خونه و با خانوادش گرم و خوش
..برخورده..شخصيتش برام جذاب شده بود
به زوره مامان رفتيم که استراحت کنيم ..تمامه مدت داشتم به ساميار چشم غره ميرفتم ولي
..انگار نه انگار تازه داشت از حرص خوردنم لذت ميبرد
..پشت سرش از پله ها باال ميرفتم..از استرس دو سه بار نزديک بود ليز بخورم
سرم تو يقم بود..تو يه راه رو بزرگ بوديم که سه چهار تا اتاق داخلش بود ...رفت سمته
راست و دره يه اتاق و باز کرد ..پشت سرش رفتم بدونه اينکه تارف کنه خودش اول رفت تو..با
:حرص پشته سرش رفتم و زيره لب طوري کع بشنوه گفتم
شعورم که نداره بفهمه خانوما مقدم ترن_
شنيدم چي گفتي..بيشعورم عمته _گفتم که بشنوي_
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نگاهي به اتاقش انداختم ساده بود با ترکيبه شکالتي کرمي..يه تخته چوبي با ملحفه شکالتي که
دقيقا رو به روي در بود
اونطرفش ميز کامپروتر چوبيش و يه پنجره کوچولو که پردش کرمي بود با طرح هاي
شکالتي ..کمد ديواري چوبي..دراورشم چوبي بود و روش پر از عطر و ادکلون و چيزاي مختلف
..بود
..چند تا عکسم از خودش اينور اونر اتاق زده بود
کيفمو گذاشتم روي صندلي ميز کامپيوترش و در حالي که شالم و که روي شونه هام بود بر
 ...ميداشتم گفتم
اتاقت قشنگه_
:خودشو پرت کرد رو تخت و گفت
مرسي_
نگاهي بهش انداختم که بيخيال ارنجشو گذاشته بود روي چشماش
با استرس نگاهمو گرفتم..يني االن بايد برم کنارش بخابم..اونم رو تخت يک و نيم
نفرش؟؟..بسم هللا
اب دهنم و قورت دادم و مانتومو در اوردم..زيرش يه بليز استين کوتاه تنم بود..با همون شلوار
..لي مشکي رفتم سمته تخت
زياد خسته نبودم ولي بازم خابم ميومد ...يکم نگاش کردم..نکنه خوابيد..سرمو بردم نزديکش
که از صداي نفساش بفهمم..ديگه داشتم مطمعن ميشدم خوابيده..اومدم خودمو بکشم عقب که دستش
..دوره کمرم حلقه شد و محکم به سمته خودش کشيدم..جيغه خفه اي زدم و پرت شدم تو بغلش
سريع برمگردوند و جاشو باهام عوض کرد...با چشماي گشاد شده زل زدم به چشاش که از
:شيطنت برق ميزد ..به تته پته افتاده بودم
چي..چيکار ميکني؟؟؟_
:بي خيال زل زد تو چشمام
يکم تالفي خونم پايين اومده..خاستم تالفي کارا صبحتم درارم نگاهش از چشمام يکم پايين _
:اومد و نشست رو لبم..اب دهنمو با صدا قورت دادم
ادم باش ساميار..جيغ ميزنما_
خنديد و سرشو اورد جلو تر..طوري که دماغم با بينيش مماس بود..نفساي گرمش ميخورد تو
:صورتم
..مشکلي نيس جيغ بزن..بيان باالم حقه دخالت ندارن زنمي دوس دارم جيغتو درارم_
 ..لپام داغ شده بود و مطمعنم قرمز
:با مهربوني دستي روي گونم کشيد و گفت
اخي..خجالت کشيدنم بلدي خانومم؟؟_
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با دهنه باز زل زدم بهش..قلبم بدجور ميکوبيد از واژع اي که هميشه ارزوي شنيدنشو از
شوهرم داشتم..خودشم انگار فهميد چي گفته..ولي به روي خودش نياورد..دوباره قيافش شيطوني
شد..ل ب و جلوتر اورد..خودم و فشار ميدادم به تخت..فک کردم االن تخت از فشار کلم سوراخ
ميشه
خب برسيم به کارمون_
تا اومدم حرفي بزنم ل ب و با ل ب ..چند ثانيه مکث کرد و وقتي داشتم نفس کم مياوردم
..برداشت
..تمامه مدت چشماش بسته بود ولي من با چشماي گشاد داشتم نگاش ميکردم
بدونه حرفي خودشو از روم کنار کشيد و خوابيد کنارم..دستشو به زور از زيره سرم رد کرد و
:بت چشماي بسته گفت
خب بخاب ديگه زيادي بهت خوش گذشته_
:با حرص گفتم
به من يا به تو عنتر فرست طلب_
زنمي دوس دارم_
:با خنده اي که به زور سعي ميکردم بخورمش گفتم
فقطم همين و بلدي_

:سرشو تو موهام فرو کرد و با چشماي بسته و صداي خسته اي گفت
.وول نخور زيادم حرف نزن بزار بکپم_
 ..اينقد داغ بودم و خجالت کشيده بودم که ديگه جم نخوردم..نميدونم چجوري ولي خوابم برد
***
تکوني خوردم ..بدنم خشک شده بود..اومدم جا به جا بشم که ديدم نميتونم...از حرص با همون
چشماي بسته يه جيغ زدم که دستاي ساميار خيلي سريع از روم برداشته شد..چشمامو باز کردم که
..ديدم با موهاي بهم ريخته و چشماي خمار و قرمز داره نشسته و نگام ميکنه
..نيشمو باز کردم…يهو قيافش عوض شد و اخماش رفت تو هم
 :مثله خودش نشستم و در حالي که موهاي بلند و مشکيمو مينداختم پشت شونه هام مظلوم گفتم
چيه خب؟؟همچين گرفته بودي دل و رودم داشت ميومد تو حلقم_
بازم حالتش و تغيير نداد و همون جوري زل زد بهم..سرمو کج کردم و لبامو دادم جلو...چرا
!..اينجوري شده بودم؟؟
با ديدنه حالتم خندش گرفت و سرشو تکون داد ..همون طور که از تخت پايين و به سمته
:سرويس توي اتاقش ميرفت گفت
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)(...زنگ بزن به دوستات بگو ساعت هفت بيان شهربازي_
:با تعجب گفتم
توام مياي؟؟_
:با اخم از روي شونش نگام کرد
پ نه ميخاي تنها بزارم برين؟؟_
شونه اي باال انداختم
با يه اسمس سر تهه قضيه رو هم اوردم..البته با ديدنه ?? تا تماس بي پاسخ از هستي فضول و
? تا پيامه که همه هول و هوشه فوش و کجايي و چي شد ميگشتن خندم گرفت ?..تماس بي پاسخم
..از پگاه
***
:پگــــاه
ساعت ? بود..هستي يه لنگ پا واساده بود دمه در غر ميزد منم واسه اينکه بيشتر حرصش و
..درارم طولش ميدادم
هستي_الهي سر تخته بشورمت..ايشاهلل زيگيل بزني قده قابلمه مسي..ايشاهلل شاش بند شي
!!!!بترکي...داري چه عني ميخورررري؟؟
..خنديدم و يه رژه قرمز برداشتم و خوب ماليدم رو لبم
داد زد:من ميرم تو ماشين توام تنه لشتو جم کن بيا منتظرن
کيفه مشکيمو که با شال و کفشم ست کرده بودم برداشتم و رفتم بيرون..کسي خونه نبود مامان
اينا رفته بودن خونه عمم که نور به روحه پر فتوحش بباره
..البته زندست ها...
:نشستم تو پرايده دره پيتشو در و چنان کوبيدم که ماشين پريد باال..هستي داد زد
هووو چته؟؟_
من خوبم_
به کبدم_
 :ماشين و راه انداخت
چرا کبد؟_1:
:نيششو باز کرد
چون "ک" داره_
استغفرهللا_
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:/تکبير_
سگ توله_
کچسگ_
سگ مصب_
سگ خور_
توله سگ_
سگ توله_
عمه سگ_
سگ شورت_
:با تعجب و خنده گفتم
سگ شورت چيه؟؟_
يني سگي که شرت پاشه_
..از تصورش پقي زدم زيره خنده
..رسيديم و پياده شديم
 :زنگ زدم به کيميا
کجايي؟؟_
بياين سمته ترن اونجاييم_
باشه اي گفتم و قط کردم
هستي_چي گفت؟؟
گفت جاي ترنن_
ترنن؟؟_
:دهنمو کج کردم
پ ن پ_
مگه تنها نيس؟؟_
 :شونه اي باال انداختم و رفتيم سمته ترن که از دور ديدمش که کناره ساميار واستاده
هستي_عه شوشم که اورده
 :رفتيم سمتشون ..ساميار داشت با گوشيش حرف ميزد حواسش به ما نبود ..زدم به پهلوي کيميا
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بگو ببينم در نبوده ما چه عني خوردين؟_
هستي_راس ميگه ...بگو برداشت بردت کدوم گوري؟؟
برامون خيلي اروم تعريف کرد ..البته تا يه جاهايي چون دو تا گودزيال يسر رسيدن..نگاهي به
سامان انداختم..داشت نگام ميکرد..بازم همون حسي که چند روزي بوپ موقعه ديدنش بهم دست
:ميداد اومد سراغم..نگاهم و ازش گرفتم..صداي اروم کيميا رو شنيدم که رو به ساميار گفت
اينا رو براچي خبر کردي؟؟_
سامي_پس انتظار داشتي تنها هلک و هلک با شما سه تا راه بيوفتم بيام شهربازي للگيتونو
بکنم؟؟
:هستي رو کرد سمته سورن
سالم بر خرچسونه جذب کن_
..:سورن دندوناشو رو هم فشار داد و اروم جوابشو داد
سالم بر ماموره بالي من_
منو کيميا که از قضيه خبر داشتيم ريز خنديديم ولي اون دو تا گيج مثه منگال داشتن نگاشون
..ميکردن
:هستي با ذوق گفت
بريم ترن پيچ بخوريم_
:همه تاييد کردن جز من..هستي با حرص لنگشو اورد باال کوبوند تو پام
مرده شورتو ببرن که هميشه و همه جا من به خاطره تو به خاسته هام نميرسم عقده اي ميشم_
به من چيکار دارين خو شما برين من ميمونم_
:تاييد کردن که سامان گفت
منم پيشش ميمونم شماها برين_
..اومدم اعتراض کنم که چشم غره رفت منم کال دهنم و بستم
..اونا که رفتن رفتم روي يه نيمکت همون نزديک نشستم
سامانم سرش پايين بود و دستاش تو جيباش داشت ميمود سمتم و من به استايله باحالش نگا
:ميکردم قربون صدقش ميرفتم که يکي مثله بز پريد روش چنان دادي زد که به منم رسيد صداش
وااااي ساماااان عشقمممم_
سامان بدبخت به زور دختره رو از خودش جدا کرد و يه نگاه چندش بهش انداخت..اه اه
اه..دختره چندش برم بزنم دهنش
يکم با هم حرف زدن تمامه مدتم سامان به زور نگهش داشته بود که نره تو حلقش منم
که..حرص ميخوردماااا
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يهو سامان سرشو برگردوند سمتم...نگاهمو غافل گير کرد..منم کم نياوردم همونطوري
نگاشون کردم و يه لبخنده پر حرصم زدم و اشاره نا محسوسي به دختره کردم
سامان مثه ننه مرده ها نگام کرد ..ابروهام و انداختم باال و با يه لبخنده شيطاني نگاهش
کردم...فک کنم دختره از نگاهه سامان متوجه من شد چون برگشت و با کنجکاوي نگان کرد..به
ثانيه نکشيد که کنجکاو يش جاشو به حرص داد..چنان چونه اون بدبخت و گرفت کشيد سمته خودش
..که سرش از تنش جدا شد
ديگه ديدم دارع پررو ميشه کم مونده وسط شهره بازي لب بگيره از سامان با اخم بلند شدم
رفتم سمتشون ..سامان با ديدنم لبخنده پر ذوقي زد
زدم به شونه دختره که پشتت به منو روش به سامان بود...برگشت سمتم که از ترس سمته
!!!!..زدم...ماشاهلل هزار ماشاهلل اين چه موجوده ناشناخته ايه؟؟
:اب دهنم و قورت دادم با ترس گفتم
اومم من ميرم سامان االنا ديه بچه ها ميرسن_
بعدم با احتياط از کناره دختره رد شدم..ترجيه ميدم از همون دور نگاش کنم خيلي زيبا تر و دل
نشين تره
سامان با حرص بهم نگاه کرد..چيه خب؟؟من مگه ميتونم حريف اين عجوزه بشم؟؟اين يه نگاه
به من بندازه از هستي ساقط ميشم
رفتم سمته ترن که همون موقع هستي اينا پياده شدن همشون بي خيال بودن به جز کيميا که
:رنگش به سفيدي ميزد..سورن با کنجکاوي گفت
سامان کجاس؟؟_
اشاره اي به جايي که با دختره داشتن الو ميترکوندن کردم..البته کمي هم حرص ميخوردم..فقط
کمي ها
... .....
:ساميار به زور خندش و قورت داد
اخر اين دوس دختراش کار دستش ميدن_
سورن خنديد و سر تکون داد رفت سمتشون که شايد بتونه دختره رو رام کنه..سرمو انداختم
:پايين و با حرص اروم به هستي که کنارم بود گفتم
چقد دوس دختر داره که اينارم نگران کرده_
ساميار_نه البته تازگيا پسر خوبي شده..داره يکي يکي دکشون ميکنه
:ماشاهلل شنوايي..کيميا که حاال حالش جا اومده بود با ابروهاي باال رفته گفت
چرا؟؟متحول شده؟؟_
:سامي با لبخنده شيطوني به من نگاه کرد و کفت
نميدونم واال ..شايدم زنه زندگيشو پيدا کرده_
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:با حرصه پنهاني گفتم
مبارکش باشه..بريم اون چرخ و فلک بزرگه؟؟_
 ..همون موقع اون دو تا چلغوزم اومدن..سامان مثه خون خوارا نگام ميکرد منم محلش نميدادم
..همه تاييد کردن..هستي مشکوک نگام ميکرد
***
:هســـــتي
...اين عفريته ها برجور مشکوک ميزنه
رفتم کناره کيميا يه نيشگون از ماتحتش گرفتم که پريد..دستشو گذاشت روش و در حالي که
:ميماليد (استغفار عنايت کن)/:گفت
چته باز رم کردي؟؟_
به نظر تو اين پگاه مشکوک نميزنه؟؟_
عه توام حس کردي؟_
ها_
مرگ و ها خيلي بي ادب شديا_
..شونه اي باال انداختم..يني به بوزينه هاي متاهل ربط نداره
اوي برو از زير زبون ساميار بکش ببين زنه زندگيش کيه؟؟_
:نگام کرد و با چشماي ريز شده گفت
توام به هموني که من فک ميکنم فک ميکني؟؟_
من به شبه جمعه فک ميکنم تو به چي فک ميکني؟؟_
اه..بيشعور دو ديقه ادم باش هستي_
خنديدم و بهش اشاره کردم کع بره سمته ساميار که عينه کش تنبون دنبال ما راه افتاده بود از
..زير زبونش بکشه
تو فکره پگاه بودم ..خيلي ساکت مثه يه پي پيه متشخص دنبالمون داشت ميومد و هر از گاهيم
با سامان به هم نگاه ميکردن و چشم غره ميرفتن...خود درگيراي اسکل..نوچ نوچي کردم و سرمو
..:برگردوندم که رفتم توحلقه سورن
اوووورشه حيوان-
با غضب نگام کرد شبيه گاو شده بود..هر لحظه شبيه يه حيوان اهلي يا وحشي ميشد..کال بچم
..:عادت داشت زود رنگ عوض ميکرد..گاهي بزي مهربان و دلسوز و گاهي گاوي اماده به حمله
چيه؟؟_
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گمشو برو بيليط بگير_
..مگه من مثه توام که_
:پريد وسط حرفم و با تهديد گفت
اگه باز بخاي شروع کني از به همين چرخ و فقک اوزونت ميکنما-
مثه سکتهاي ها نگاش کردم و قبل از اينکه ببلعم خودم مثه يه خانوم خوب رفتم تو صف
بيليطا..منتظر بودم که ديدم صدا پيس پيس مي اد..برگشتم سمته صدا ديدم يه پسره ازين مامانم اينا
..ها..چنان نيششو باز کرده بود که تا تحالشم ديدم
:قيافم و جمع کردم و گفتم
کيش کيش ..خر مگسه ازحال..برو اونور به من برخورد کني خشدکتو دو تا ميکنم_
:نيششو بست و گفت
!!..چه طرز برخورده؟؟چه بي ادب_
:يکي زدم تو سرم با بيچارگي سرمو بردم باال
اي خدااا..چرا هر کي گيره ما ميوفته يا چسخله..يا کم داره..يا از تيمارستان فرار کرده ..يا _
مثه اين دو جنسست؟؟؟چه گناهي به درگاهت کردم خدا که بايد اين همه گوريل و تحمل و کنم؟؟؟
:پسره با بغض نگام کرد و گفت
چه دله پري داري؟؟بيا..بيا تو بغلم خودتو خالي کن_
دستاشم برام باز کرد..يکي محکم تر کوبوندم تو سرم که صداش تو کله صف پيچيد..برگشتم
..بدونه اينکه ديگه به اون چسه سرپايي نگا کنم تا نوبتم شد به جلوم خيره شدم
بليطارو گرفتم و رفتم سمته سورن اينا که وايساده بودن منتظرم..يکم مونده بود بهشون برسم
:که دو جنسه هه کنارم سبز شد..يه برگه گرفته بود سمتم..با ذوق گفت
ببين من هميشه دنبال ذوجه ايده الم ميگشتم با ديدنت مطمعن شدم که اون تويي اينو بگير حتما _
زنگ بزن اوکي؟؟
اينقد حرصم گرفت..اينقده حرصم گرررفت...برگشتم سمتش که سريع نيششو باز کرد و
:دندونايه يکي در ميونش و نشونم داد..کاغذه رو گرفتم و با لبخند گفتم
عا کن_
:مث منگال نگام کرد
ها؟؟_
:ها تو اقصا نقاطه بدنت چلغوز لبخندم و وسعت دادم
ميگم عااااا کن_
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بخاطر لبخندم يا خل مشنگيه خودش بود نميدونم ولي دهنشو عينه غاره علي صدر باز کرد
..منم از فرصت استفاده کردم کاغذه رو تا فرو کردم تو حلقش دهنشم بستم ..رنگش کبود شد و
شروع کرد سرفه کردن..خم شده بود سرفه ميکرد که با دستم دو تا محکم کوبوندم تو کمرش خاک
تو سرش عينه عن پخشه زمين شد..برگشتم با همون لبخنده ژکوند رفتم سمته بچه ها که همشون
..داشتن زمين و گاز ميزدن
سو رن با خنده نگام کرد که چشمک زدم..چشماش گرد شد..چيه؟؟چشمکه ديگه ميخواي قر بدم
!!برات؟؟
باز دارم چرت ميگم...توي يکي از اتاقکاي چرخ و فلک نشستيم من کناره سورن سامان کناره
..سوري..ساميار کناره کيميا ،پگاهم سمته چپه کيمي رو به روي من نشسته بود
احساسه نا آرامي د ر من ميدميد..اخرم طاقت نياوردم با کيفم زدم تو سره سورن ..بدبخت کپ
کرد البته اروم زدم که مغزش از ايني که هست معيوب تر نشه..دستشو گذاشت رو سرش و با تعجب
:گفت
کم داري؟؟_
|:نه_
خل شدي؟؟_
|:نه_
يهو داد زد
.پس چه مرگته!!؟؟_
تو جام پريدم و خيلي ناخاسته..تاکيد ميک نم ناخاسته چنان با کيف کوبوندم تو سرش که ديداري
..:کوتاه با ابا و اجدادش کرد و برگشت...بقيه ام ميخنديدن ..هر هر
خر بخندد ديگران ناله کنند_
جونم جمالته فيلسوفاته..شاعري بودم خبر نداشتم ...سورن سرشو مالوند و رو کرد سمته
:ساميار
بلند شو گمشو جاتو با اين عجوزه عوض کن تا ضربه مغزيم نکرده_
عجوزه رو با من بود؟؟!!اي عفريت ..نفرينه خدايان بر تو بادا...امشب زدم تو فازه ادبي...با
:حرص گفتم
عجوزه عمه ننته_
:پگاه دستشو برد باال پوکر فيس گفت
خدا بيامورزش_
همه برا روحش دعا کرديم و طلب امورزش ...جامو با ساميار عوض کردم..داشتم به تهران
نگا ميکردم از اون باال...برجه ميالدم عينه دسته خر از اون وسط سر در بر اورده و عن زده بود
...به منظره..بعله چنان ادمه مثبت انديشي هستم من
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از تو اتاقکه که اومديم بيرون پسرا تصميم راسخ گرفتن که سامي رو مجبور کنن بره بستني
بخره...هممون بست ني قيفي طلب کرديم...ساميار به دور و بر نگاهي انداخت و رفت سمته بستني
فروشي،سامان و سورنم به عنوان باربره بي جيره مواجب با خودش برد که بتونن اون همه بستني و
...حمل کنن
:رفتم کناره کيميا اروم در گوشش گفتم
تونستي از زير زبونش بکشي يا نه؟؟_
حرف نزن که خودم هنوز منگم_
تا اومدم چيزي بگم
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
 :پگاه پريد وسط
چي دره گوشع هم پچ پچ ميکنين؟؟_
کيميا چشم ابرو اومد برام...برگشتم و دستمو تو هوا اين يني نزارم اين بوزينه از چيزي سر
..:درآره ..انگاري که ميخام دورش کنم تکون دادم
چخه چخه..از گفتنه تماميه اسرار به پي پيا معذوريم_
اول با چشماي گرد شده نگام کرد بعد با اخم رفت اون طرف نشست
:کيميا يکم نگاش کرد بعد گفت
ناراحت شد؟؟_
پ ن پ از خوشحاليه گوشه نشين شده..ااااه بگو ديگه_
...پس پگا_
بعدا از دله اين پنيره در ميارم تو بگووو_
:سرشو تکون داد
باشه..باورت نميشه ساميار چي گفت_
با حرص جيغ زدم :ميگي يا نه
!!!!ساميار ميگه سامان پگاه و ميدوس_
..مثه منگال بهش نگا کردم..چنان جمله رو تند گفت که فقط ميدوس اخرش و فهميدم
ها؟؟_
چي ها؟؟_
ميگم دوباره تکرار کن جملتو_
سامان پگاه و دوس داره_
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!!!!!سامان پنيره مارو دوس دارررره؟؟؟
:يهو جيغ زدم
!!!!!دوسش دارررره؟؟؟_
...:سرشو تکون داد...نيشمو براش باز کردم
):يني يه عروسي افتاديم_
:با خنده سرشو تکون داد
اگه اين پگاه قبول کنه_
عن خورده مگه دسته خودشه قبول نکنه خودم زبحش ميکنم_
خنديد..سامان و سورن و ساميار هر کدوم دو تا بستني به دست داشتن ميومدن..سورن يکي از
بستنيا رو گرفت سمتم..گرفتمش و شروع کردم عينه شتر ليس زدن..کيميا از کنارم بلند شد رفت
سمت ساميار..رفتارشون خيلي با هم بهتر شده بود..خدا کنه بتونن با هم کنار بيان..حواسمو دادم
سمت پگاه..سامان رفت کنارش نشست..چشمامو ريز کردم ..نکنه بهش تجاوز کنه؟؟ آيييي نفس کش
....ميخاستم برم يه چک بزنم زيره گوشش ولي خودمو نگه داشتم
***
:پگـــــاه
اخمام حسابي رفته بود تو هم...بعله ديگه اينقد غريبه شدم که خودشون دو تايي ميشينن حرف
...ميزنن منو بوقشونم حساب نميکنن..صدا جيغ جيغه هستي ميومد..توجهي نکردم
پسرا داشتن از دور ميومدن..سرمو چرخوندم سمته وسايل بازيا و محلشون ندادم..مرده شورتو
ببرن هستي که چس زدي به عيش و نوشم
چند دقيقه بعد احساس کردم کسي کنارم نشست،از بوي عطرش معلوم بود سامان بستنيو گرفت
:سمتم ..با اخماي تو هم تشکر کردم و گرفتم
سامان_چته؟!چرا تو خودتي؟؟
اينقد حرصي بودم که تمامه حرصمو سرش خالي کنم..مخصوصا که از ديدنش با اون دختره و
حرف ساميار حسابي بهم برخورده بود و فک کردن به اينکه اين ادمه هرزه منو بودسيده باعث ميشد
:بيشتر دلم بخواد که رو سرش خراب شم...با لحنه تندي گفتم
!به تو چه؟؟فوضوله مني؟؟_
با ابروهاي باال رفته نگام کرد..توقع اين رفتار و ازم نداشت..بعد از چند لحظه به خودش اومد
:و مثه خودم تند شد
..لياقته محبتم نداري بدبخت_
بعدم بلند شد از کنارم رفت..بغض کرده بودم و اشک تو چشمام جمع شده بود...با صدايي که
:سعي ميکردم بغضش لوم نده بلند گفتم
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م گه تو کي هستي که من بخام لياقته محبتتو داشته باشم؟؟..من هيچوقت محتاجه محبته يه ادم _
..هرزه نيستم
بدونه اينکه به بچه ها که با دهنه باز نگام ميکردن توجه کنم دوييدم سمته يه قسمت از شهره
بازي که پره درخته کاج بود..هوا سرد شده بود ديگه واسه همين يه پالتو شکالتي پوشيده بودم
...تازه با خودم فکر کردم هوا به اين سردي ما چه راحت ميخواستيم بستني بخوريم..بستنيم و
...همونجا انداختم حيف شد
..به خودم که اومدم ديگه صداي صدا زدناي بچه ها نميومد
..نگا کردم ديدم تو همون قسمت از شهره بازيم که پره درخته
چه دور شدم وا..اصال چرا ا ينقدر عصبي شدم که کنترلمو از دست بدم؟؟مگه اون کيه؟
پوفي کردمو همونجا نشستم رو زمين و تکيه دادم به درخت..بايد سر در بيارم اين حس تازه که
..!! ...افتاده به جونم چيه
نکنه مثه اين رمانا عاشقش شدم؟؟
نه بابا..پس چرا وقتي ميبينمش ضربان قلبم تند ميشع؟؟چرا بايد حرص بخورم وقتي ميفهمم
دوس دختر داره؟؟..يا اينکه چرا بايد از اينکه بخاطره اينکه در مقابله بي محليم طوري رفتار کنه
انگار اصال مهم نيست؟؟چرا با فکر به ب**وس ه اي که سره لجو لجبازي اتفاق افتاد لبخند مياد رو
لبم؟؟
..پوووف
اگر ميخواستم با خودم رو راست باشم بايد اعتراف ميکردم که من اين پسره مغروره بد اخالقو
دوست دارم..و اين حس دقيقا از همون لحظه اي جرقه زد که ل ب و گذاشت ل ب ..يا شايدم از قبل
بود ولي با اين تلنگر خودشو نشون داد
! بغض کردم..ساميار ميگفت دختره مورده عالقشو پيدا کرده..پس من چي؟؟
داشت بغضم ميشکست اما جلوشو گرفتم..به درک ..غرورم واسم مهم تر از اين حسه
بچگانست
بلند شدم و سعي کردم غادي باشم..يه نگاه به اطراف کردم جايي معلوم نبود..مگه اين قسمت
از شهربازي چقد بزرگه که گم بشم؟؟
..با فکر به گوشيم خوشحال از تو جيبم درش اوردم که به هستي زنگ بزنم
خانوم خوشگله گم شدي عزيزم؟؟_
گوشي تو دستم لرزيد..واي..فقط همين و کم داشتم با اخم برگشتم سمته صدا که با ديدنه يه نره
...غول که که جلوم ايستاده بود اخمم خود به خود باز شد
..خدايا خودت به داد برس
...
سرمو واسه ديدنش باال اورده بودم و با چشکاي گشاد زل زده بودم به چشماي کثيفش که تمامه
...اجزاي صورت و بدنم و ميکاويد
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زبونم بند اومده بود...با ديدنه بهتم پوزخندي زد و دو قدم اومد نزديک که ناخداگاه سه قدم عقب
..رفتم
:پوزخندش پر رنگ تر شد و گفت
جون عزيزم نترس...قول ميدم بهت سخت نگذره چش لجني-
..چش لجني عمته بي ادب
تعريفاشم مث ادم نيس مرتيکه قزميت
:اومد نزديک تر که بازم عقب رفتم و با اخم گفتم
يه کاري کن به عمت سخت نگذره مرتيکه_
:اخماش رفت تو هم و تو يه حرکت بازومو گرفت و کشيد سمته خودش همونطور گفت
ديگه داري زيادي حرف ميزني_
!!..جيغي زدم و سعي کردم از بغلش بيام بيرون اما زوره من کجا و اين گوريل کجا؟
ديگه گريم در اومده بود..چسبوندم به درخت و در حالي که با يه دستش به درخت فشارم ميداد
...با اون يکي شالمو از سرم کشيد
هر چقد جيغ ميزدم فايده نداشت..از طرفي هنجرم ميسوخت از طرفيم بغضم هر لحظع ممکن
..بود بشکنه..فقط اميدم به بچه ها بود و خدا
:سرش و به گوشم نزديک کرد و با لحنه چندشي گفت
نظرت چيه تو اين هواي سرد يکم تحرک کنيم تا گرم شيم؟..هومممم؟؟_
..ل ب و نزديک گوشم کرد و من با انزجار چشمام و بستم...خدايا خودت کمک کن
هر لحظه منتظر بودم که لباي نجستشو رو پوستم احساس کنم کع يهو ازم جدا شد..وا..پشيمون
!شد؟؟
:با صداي عربده سامان چشمام تا اخرين حد گشاد شد
مرتيکه (بوق..بوق بووووووووق بوق بوبو بو بوققق اقا يکي اينو بگيره)..داشتي چه (بوقي) _
!!ميخوردي؟؟
مرده با اون هيکل نميتونست جلوش واسته..منم که با بهت تکيمو داده بودم به درخت و با عشق
..نگاش ميکردم..اخيش بزن..بزن جونش از اقصا نقاط بدنش بزنه بيرون
وقتي قشنگ زدش به زور بلندش کرد و در حالي که هولش ميداد يه لگد زد تو ماتحته يارو که
دوباره تلپ خورد زمين ...نفس نفس ميزد و قرمز شده بود..رگع روي پيشونيشم باده کرده بود..تو
:همون حالت عصبي گفت
تنه لشتو جم کن گمشو تا جنازت و همينجا چال نکردم_
مرده که ديد جدي جدي بمونه بايد غيده زندگي رو بزنه به هر ضرب و زوري بود در
رفت..داشتم به مسيره رفتنش نگاه ميکردم و سعي ميکردم گيلو کيلو قندي که تو دلم اب ميکردن و
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جمع و جور کنم که سامان خيلي سريع برگشت سمتم که شيش متر پريدم و دستم و گذاشتم رو
...سينم
:داد زد
!! .اومدي اينجا چه غلطي کني هان؟؟بخاطره يه کل کله ساده داشتي سرتو به باد ميدادي احمق_
نميدونم چرا ولي اون لحظه تنها جوابي که داشتم يه قطره اشک بود که اروم از گوشه چشمم
...سرازير شد
تمامه بغض ي که اون موقع جلوي اون گوريل نگهش داشته بودم شکست و صداي هق هقم بلند
شد...بي توجه به دهنه باز مونده و چشماي پر تعجب سامان نشستم و سرمو گذاشتم رو
..زانوهام...توقع نداشتم اينطوري باهام برخورد کنه
حس کردم کنارم نشست..توجهي نکردم و به عر زدن ادامه دادم اما با حسه دستي که دوره
...شونه هام حلقه شد گريم بند اومد تو همون حالت کپ کرده موندم
منو به خودش تکيه داد و سرشو روي سرم که هنوز روي زانوهام بود گذاشت..حس ميکردم
):/داره موهام و بو ميکشه...بي تر ادب(نکه بدت مياد
:اروم گفت
 ..خيله خب..اروم باش ...ببخشيد ولي با ديدنه اون صحنه نتونستم ساکت بمونم_
:سرمو يهو بلند کردم که محکم خورد تو دماغش و اخش و در اورد..حق به جانب گفتم
!!غلط کردي سرم داد زدي_
:دماغشو با اون يکي دستش ماساژ داد و با قيافه جمع شده گفت
عادت داري يهو جني ميشي نه؟؟_
جني عمته_
دستشو از روي صورتش برداشت و با اخم نگام کرد..منم زل زدم به چشماش..چند بار اومد
حرف بزنه ولي سکوت کرد و زل زده به مردمک چشماي سبزم که مطمعنم بعده گريه شيشه اي
شده بودن و مظلوم...انگار يه رقابت نامحسوس بينه چشمامون بوجود اومده بود و هيچکدومم قصد
..نداشتيم تمومش کنيم
چشماش يه عسلي خاص بود ..حالته کشيده چشماش و دوست داشتم..ناخداگاه لبخندي زدم اما
..زود جمش کردم
:سامان اروم گفت
!ميدونستي خيلي پرويي؟_
عوضي..نميزارع دو دقيقه خوش باشه ادم ..با اخمه غليظي بدونه اينکه نگامو از چشماي
:عجيبش بگيرم گفتم
..از هم نشيني با توعه پرو شدم_
 :خنديد و سرشو از روي تاسف تکون داد..با دهن کجي اشاره اي به خودمون کردم
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!!راحتي ؟_
..:لبخند زد و اومد جواب بده که همون لحظه صداي هستي از چند متريمون اومد
پگاه چلمنـــــگ؟؟؟_
سريع از هم جدا شديم
..اما ديگه دير شده بود ..از همون دور چشماشو ريز کرد و طلبکار اومد جلو
خدايا خو دمو به خودت ميسپرم اين دهنش چفت و بسته درست و حسابي نداره االن يه چي ميگه
...اب ميشم ميرم تو زمين
از جامون بلند شديم و سرمونو انداختيم پايين..براي اولين بار ديدم سامانم خجالت کشيده ،البته
..نميدونم واقعني خجالت کشيده بود يا اينطوري وانمود ميکرد
:بالخره صداي خبيث هستي در اومد
!مثه اينکه بدموقع مزاحم شدم ميخواين پشتم و بکنم شما راحت باشين؟..هن؟_
..گونه هام داغ شد..خاک تو فرقه سرت هستي..بميري راحت شم از دستت عنتر
شماتت بار اسمشو صدا زدم و سامانم که کال اللموني گرفته بود و البته اين براي من بهتر بود
هستي زنگ زد به بقيه و گفت برن سمته ماشينا تا مام بيايم ..ساعت ? شب رو نشون ميداد و
..تعجب برانگيز بود که زمان اينقدر زود گذشته
هستي عينه اسگال جلو تر از ما راه ميرفت و گاهي سريع برميگشت که سر از کارمون دراره
 :و اين باعث خندمون ميشد..سامان اروم با صدايي که خنده توش موج ميزد گفت
خوبه کاره خاصي نکرديم که دوستت تا اين حد حساس شده_
:با اخم گفتم
!!!نه ميخاستي کاره خاصيم بکني البد_
:شيطنت اميز از گوشه چشم نگاهم کرد و گفت
من مخالفتي ندارم_
با مشت زدم به بازوش که بلند تر خنديد و دله خاک برسرم قنج رفت..چه بي جنبه شدم بايد
روي خودم کار کنم
هستي_هر هر هر هر...تا حاال بهت گفته بودن وقتي ميخندي قيافت شبي بزه حامله در حاله
زاييدن ميشه؟؟
 ..اين دفعه من بودم که با صداي بلند زدم زيره خنده..عاشقه اين ضدحاالي دوسته عزيزم بودم
....
سامان با قيافه وا رفته نگاهي بع هر دومون انداخت و بعد با حرص جلو تر از ما راه افتاد...با
:ذوق پريدم گونه هستيو ماچ کردم که درع گوشم زمزمه کرد
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از اين به بعد نزار عشقت به يه عنترو از روي کارا و نگاهت بفهمم..ناسالمتي رفيقيم_
بعد با لبخند زد روي شونم و من و توي بهت ول کرد و رفت..چند ثانيه بعد با لبخند قدمامو تند
کردم تا بهش برسم...چقدر خوبه داشتنه دوستي که احساستو از نگاهت بخونه و از پنهان کاريات
..ناراحت نشع
***
:کيمـــــيا
بريم رستوران؟؟_
 :ساميار سرشو تکون داد
اره منم دارم ميميرم از گشنگي_
:با اخم گفتم
روتو برم..تو که نصفه بستني منم خوردي ،تازه کيکم خريدي خوردي هنوز دلت داره ضعف _
!!!ميره؟؟
:با تکبر گفت
تو معده خودتو که با يه کله مورچه سير ميشه با من مقايسه ميکني؟؟_
ايش_
خندش گرفت ولي چيزي نگفت..با بچه ها هماهنگ کرديم که جلوي يه رستوران نزديک
..وايستيم...جلوي رستوران توقف کرديمو پياده شدم
پشته يه ميزه شش نفره دنج ن شستيم..من کناره ساميار..پگاه و هستي کناره هم و رو به روي
 :من و ساميار ..سامان کناره پگاه و سورن کناره ساميار...هممون سفارش داديم
هستي_برا من جوجه کباب بياريد با تمامه مخلفات
:سورن با پوزخند گوشه لبشو خاروند و گفت
از کيسه خليفه ميبخشه_
هستي بي تفاوت نگاش کرد..ميدونستم اگه جاش بود شصتشو نشونه سورن ميداد ولي
:خداروشکر برخورده فيزيکي نکرد و گفت
فک نکنم جيبه شوهر خواهرم ربطي به تو داشته باشه تو جيبه خودتو بچسب که کسي احيانا _
ازش برداشت نکنه
منظور هستي از شوهر خواهر ساميار بود
ساميار با ابروهاي باال رفته نگاش کرد..مسلما
ِ
:ديگه..با اخم گفت
!!ببخشيد هستي خانوم ولي کي گفته قراره من حساب کنم؟_
:هستي طلبکار گفت
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شيريني عروسيتونو هنوز ندادين_
خندم گرفت..نکه بخاطره عشقه عميقي که به هم داشتيم بعد از فرازو نشيب هاي بسيار به هم
..رسيديم واسه همون بايد سورم ميداديم
همه تاييد کردن و ساميار بدبختم مجبور شد حساب کنه
همه از هم خدافظي کردن و ساميار من و رسوند دره خونه...ساعت ?? نيمه شب بود حسابي
:خسته و کسل بودم بنابر اين سريع خدافظي کردم و خواستم پياده شم که گفت
!کيميا؟_
جانم؟_
کامال غيره ارادي از دهنم پريده بود..لبمو محکم گاز گرفتم..خاک تو سرت که نميتوني جلو
دهنت و بگيري..فک کنم ساميارم شکه شد چون چند لحظه مکث کرد و بعد با لبخندي منحصر به
:فرد که تا بحال ازش نديده بودم گفت
جونت بي بال خانومم...خواستم بگم امشب خيلي خوش گذشت..و،شب بخير_
لبخند پر شرم و ذوقي که سعي ميکردم پنهان باشه و همش بخاطره اون خانومي بود که اون
:ميمه مالکيته تهش بدجور به مزاجم خوش اومده بود زدم و اروم گفتم
اره ..خوش گذشت..شبت بخير_
پياده شدم و تا وقتي داخل خونه بشم نگام کرد..طول باغه بزرگ و تا ويال طي ميکردم و به
اين فکر ميکردم که اگه ساميار هميشه همينقدر مهربون باشه..شايد يه روزي از مامان بابا بابته اين
اجبار ممنون بشم
:هســـــتي
...صبح با صداي غد غده موبايلم بيدار شدم..مرده شور سازنده اين موبايل و ببرن
خواستم دوباره بکوبم تو ديوار دل و رودش بپاشه بيرون ولي رحم به عمل اوردم و در حالي
:که نازش ميکردم گفتم
نگران نباشه عزيزه مادر نميزارم مثله اون يکي ناکام از دنيا بري همين فردا ميرم بساته _
حجلتو فراهم ميکنم بعد از شب ضفاف چنان ميزنمت به ديوار که تا جده ننه بزرگت و جلو چشات
ببيني
 :Dبا صداي مامان دست از خود درگيري برداشتم..مديونيد تاييد کنيد..هر کي تاييد کنه خره
مامان_هســـتييييي...بيا پايين عمو پورنگ گذاشته
اخ جون عمو پورنــــگ..سريع رفتم بيرون و اون دوتا عجوزه پريا و پوريا رو از رو کاناپه
پرت کردم پايين و نشستم به تماشاي تنها عشقه زندگيم..يني اگه اين بياد خاستگاري من حاظرم با
خال کناره دماغش که اندازه مالقه هاي حاج خانوم سرکوچس که هر سال باهاشون برامون اش
اون ِ
نظري ميکشه قبول کنم...چه ادمه مهربان و دلسوزيم من
پوريا سعي کرد خودش و به زور بتوپونه کنارم که برگشتم يه فنه هاشي نارو روش پياده کردم
..البته با دوز کمتر که قطعه نخاع نشه
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همونجا خشک شد افتاد رو زمين...بي خيال مشغول نگا کردن بودم که پريا اومد کنارم مظلوم
..وايساد..عخي..ببين تا چه حد ترسناکم اين عجوزه ازم ميترسه
..مامان_هستي بلند شو برو اينارو بخر
بعد يه ليست بلند باال گرفت جلوم...مگه ميخواد هيات بياره خونه
:گرفتم از دستش و شروع کردم بلند بلند خوندن
سه سطل ماست_
چار کيلو عدس
..دو کيسه برنج محسن
نمک به مقدار الزم
مادره من ..من اينارو دقيقا کجام جا کنم؟؟
:با اخم گفت
ماشين خريدي واسه خوشگليش؟؟_
حاال نکه اين پرايد چُ َسکي خيليم خوشکل بود..لگد ميزدي چپ ميکرد
..پوفي کشيدم و لبامو جمع کردم
.هول هولکي حاظر شدم و زدم بيرون
..جلوي فروشگاه ايستادم
يدونه ازين سبد چرخدارا برداشتم و راه افتاده بودم و هر چي ميديدم برميداشتم و غر ميزدم
..يه جا بود يه عالم کنسرو و روي هم به حالت ارمي گذاشته بودن..سرمو از روي تاسف تکون
دادم...من اگه سليقه اي که اينا توي چيدن کنسرو و رب روژين به خرج ميدن و توي زندگي به خرج
ميدادم االن دو تا توله ام پس انداخته بودم
تو همين فکرا بودم که چشمتون روزه بد نبينه..يکي چنان تنه اي بهم زد که با مخ رفتم تو
:هرمه..جيغ زدم
يا امام رضا غريـــــب_
هرمه عينه عن از هم پاشيد من اون وسط پخش شده بودم...با درد بلند شدم ..کدوم فالن شده اي
!!:بود؟
خانوم حالتون خوبه؟؟ببخشيد تعادلمو از دست دادم_
..چه صداش اشناست..دستمو از رو صورتم برداشتم و نگاش کردم
..:وانگهي شعري امد به يادم
نگاهم با نگاهت کرد برخورد خدا مرگت بده حالم به هم خورد_
..دهنش باز موند..دقيقا وصف حاله من بود اين قطعه زيبا
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يکي محکم کوبوند تو پيشونيش که حس کردم مغزش االن از تو گوشاش سرازير ميشه..سورن
:با حالت گريه گفت
من چرا از دست تو اسايش نداررررم؟؟؟_
:اومدم جوابشو بدم که يه صداي کلفتي گفت
اين چه وعضشه خانوم؟؟چرا اينارو ريختيد!؟_
برگشتيم که دوتامون کپ کرديم..حس کردم االن خودمو خراب ميکنم واسه همين خودمو سفت
..نگه داشتم
يه گوريله ماده در ابعاد ? به ? متري..مقنعش کج بود و يه فرم مشکي ام تنش بود ...دماغش
هفتا غله رو ابگوشت ميداد...بايد بگم دوماغ بياد باهاش مسابقه بزاره..دماغاشونو بزنن به هم هر
..کي اول شکست
:اب دهنم و قورت دادم به سورن که معلوم بود مث من ترسيده اشاره کردم
..بخدا اين هلم داد_
:سورن سريع حق به جانب شد
!نه کي گفته..من کي هلت دادم؟؟_
!!االن اين داره ميزنه زيرش؟؟داره ميزنه زيررررررش؟
حالتمون طوري بود که سورن رو زانوهاش خم شده بود منم هنوز اون وسط پخش بودم..اون
زنه ام باال سرمون وايساده بود..خدايا ازين گوريال دو سه تا ديگه بفرست خودم تربيتشون ميکنم
دست به دسته هم نسل اين مردارو منقرض ميکنيم
:صدامو انداختم رو سرم و سمته زنه گفتم
بخدا خوده کروکديلش هلم داد االن داره ميزنه زيرش_
سورن صاف واستاد که منم سريع بلند شدم جلوش وايسادم ..مردم فوضولم که هي نگا ميکردن
..ولي فک کنم اين گوريله برا اونام غيره طبيعي بود که فرار و به قرار ترجيه ميدادن
سورن_ببين درست صحبت کنا..هر چي هيچي بهت نميگم بدترش ميکني
:يهو زنه محکم زد به بازوي سورن که نزديک بود بيوفته
گوريله_ببين باهاش درست صحبت کن..مرتيکه بي فرهنگ
 :اخ جون..چه گوريله مهربونيييي..با قيافه گربه شرکي نگاش کردم که در کماله خباثت گفت
اول تمامه اينارو مثه روزه اول ميچينيد بعد ميزارم ازينجا بريد بيرون_
:صورتم عينه اين مادر مرده ها شد...سورن که تازه به خودش اومده بود با داد گفت
..چي؟؟!!من بميرممـ_
:زنه چنان برگشت سمتش که چشماش گشاد شد و اروم ادامه داد
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من بميرمم از انجامه اوامره شما شونه خالي نميکنم_
خندم گرفت ولي جلو خودمو گرفتم و مثه يه دختر خوب رفتم نشستم و اولين پايه هاي هرمو
چيدم
بالخره بعد از نيم ساعت کاره طاقت فرسا و دهني که کف کرده بود تونستيم يه برجه ميالد
درست کنيم...در واقع هرم نشد اصن
:سورن کشي به بدنش داد و گفت
اي مامان مردم_
لبامو برچيدم..ديدم اون زنه داره از دور با هن و هن مياد سمتمون...بعلع ديگه با اون ابعادش
دو قدم راه مياد به هن هن ميوفته
:يه نگاه به اثره هنريمون کرد و سرشو تکون داد
با اينکه شبيهش نشده ولي خــــب ...ميتونيد بريد_
نفسمو محکم دادم بيرون و بشمار سه چيزايي که گذاشته بودم و حساب کردم و رفتيم
بيرون..چرا ميگم رفتيم چون سورن تمام مدرت عينه بز دنبالم راه افتاده بود
:اخر طاقتم تموم شد مثه ببر زخمي برگشتم سمتش
چته دنبال من راه افتادي؟؟؟_
:نگام کرد و با ابروهاي باال رفته گفت
مطمعن باش از قيافه نحصت خوشم نمياد که دارم دنبالت ميام ماشينم اون سمت پارکه_
قيافه بي بيت نحصه همين قيافه کلي طرفدار داره که براش ميميرن_
:اخماشو کشيد تو هم
غلط کردن_
:با چشماي درشت شده نگاش کردم که سريع حرفشو عوض کرد
برو کنار ميخوام رد شم_
با همون چشماي گشاد کنار رفتم و اونم بدونه نگاه کردن به من رد شد و رفت کناره بوگاتيش
که دقيقا دو تا ماشين با رخشه پيره چالقه من فاصله داشت
:همون موقع صداي موبايلم در اومد..اوه اوه اصال حواسم به مامان نبود..جوابيدم
جونم ننه؟_
مرگ و ننه ..دختره منگل کدوم گوري هستي سه ساعته!؟؟_
اومدم ديگه..فقط يه مشکلي پيش اومد..حاال ميام االن_
زود بيا خدافظ_
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بعدم فرتي قط کرد..يه همچين مامان خبيثي دارم من
) :رفتم خونه و نشستم درس خوندن...فردا اخرين امتحانه اين ترم بود و بعد راحت ميشديم
***
فردا هم مثه همه امتحانا گذشت و تموم شد..هعييي دلم واسه دوماغ تنگ ميشه...هممون داشتيم
..از هم خدافظي ميکرديم که ديدم سورن اومد سمتم
خب مثه اينکه ديگه نميبينمت_
!!نميدونم چرا ناراحت شدم و بغض کردم..پس من ديگه کيو اذيت کنم؟؟
...:با تعجب داشت نگام ميکرد که يهو زدم زيره گريه و شروع کردم عر زدن
عـــــر پس من ديگه کيو اذيت کنم؟..ايشاهلل بيوفتي اين ترمو دوباره بخوني...ايشاهلل استادا _
..باهات لج بشن بندازنت..ايشاهلل پايان نامت گمشه..ايشاهلل بري زيره ?? چرخ بترکي
..ميزدم به سينم و نفرين ميکردم..با خنده نگام ميکرد که بع زور ازش دورم کردن
بغ کرده رفتم روي سکوه دور تر از بچه ها نشستم...هر چي فک ميکنم دلم فقط واسه سورن
تنگ ميشه..ياده خاطراتمون تو اين چند ماه ا فتادم و داغه دلم تازه شد...کثافت..اصن دلش برام تنگ
نميشه منه اسکل عينه بز دارم نعره ميزنم براش
تو همين فکرا بودم و دماغمو ميکشيدم باال که حس کردم يکي نشست کنارم..با بغض بدونه
:نگاه کردن بهش گفتم
پگاه ..يا شايدم کيميا..يا هر خري که هستي...وخه گمرو(گمشو)حالتو ندارم_
صداي خنده سورن اومد..با تعجب برگشتو سمتش که چشمم افتاد به چند تا گراز که با چشماي
...به خون نشسته از پشته سورن زل زده بودن بهم
زنگ بزنم سازمان کمک به حيوانات ترشيده بيان ببرنشون
:با صداي سورن برگشتم سمتش..با مهربونيه خاصي که قلبمو به تپ توپ مينداخت گفت
..چرا گريه ميکني خانوم کوچولو؟!ما بازم همو ميبينيم که_
:دماغم و کيشدم باال و با مظلوميت گفتم
يه خرچسونه پيدا کردم خيلي شبيه توعه_
:بعد گوشيم و از تو جيبم در اوردم و با همون لحن گفتم
!!!رو به دوربين باي باي کن ميخوام ببرم برادره گمشدشو نشونش بدم_
با دهنه باز نگام کرد ..الهي..بچم هنگ کرد!..چيه خب؟ 1:مگه بده ميخوام دله يه حشره تنها
!رو شاد کنم؟
:به خودش اومد و با اخم زد رو دستم و گفت
تو ادم نميشي نه؟؟مگه بهت نگفتم چشماتو اونجوري نکن_
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:براق شدم سمتش
ادمم..تو چشمات مشکل داره..بعدم به توچه چشماي خودمه هر طور دلم بخواد ميکنمش(بي _
):/ادباي منحرف
:پوفي کشيد و در حالي که به اسمون نگاه مي کرد گفت ..
اي خدا..منه بدبخت و گيره چه خل و چلي انداختي..بعد تازه يه کاريم ميکني که ادم دلبستش _
بشه
با دهنه باز بهش نگاه کردم که تو همون حالت خشک شده بود؟دلبسته کي بشه؟؟دلبسته کي
شده؟؟!!عن خورده مگه علکيه پس من چي؟!به من چه مگه من ننشم؟هر کار کردم نتونستم جلو خودم
:و بگيرم و با لحنه بي تفاوت ،البته ارواح عممم گفتم
دلبسته کي شدي؟؟_
داشت با قيافه سکته اي نگام ميکرد که با اين جملم نفسشو نا محسوس فوت کرد بيرون ..بعد
:يهو شيطون شدو گفت
دلبسته يه خانوم خوشکل و زيبا_
چه گها..لبمو محکم گاز گرفتم که زبون وا کرد چنتا فش ناموسي داد..بازم سعي کردم عادي
:باشم و گفتم
خب خوشبخت شين ايشاهلل_
!..اينقده بغض کرده بودم ..خودمم نمدونم چرا
تا االن به سمته من نشسته بود ..برگشت دستاشو از پشت تکيه گاهه بدنش کرد ..بدونه نگاه
:کردن به قيافه مادر مرده من گفت
 ..البته هنوز نميدونم اون چه حسي بهم داره يا نه_
:برگشت و يه چشمک بهم زد
البته با رفتاراي اين اواخرش فک ميکنم بي ميلم نيست_
:به زور اشکاي تو چشمام و پس زدم و همونطور که بلند ميشدم گفتم
اگه ببينمش جتما بهش ميگم که با چه بوزينه اي قراره مزدوج شه..من بايد برم ..فعال_
بعدم بدونه نگاه کردن به اونو ل بخنده مرموزش راه افتادم رفتم..داشتم ميرفتم سمته خروجي
:دانشگاه که پگاه صدام زد..بي حوصله برگشتم سمتش..نفس نفس زنان رسيد بهم
پگاه_سگ..که دنبالـ..ت نکرده..اينقدر تند ..راه ميري
بنال ميخوام برم_
:نفس عميقي کشيد و با اخم کفت
..بي ادب..ميگم چرا اينقدر زود ميري هنوز بچه ها ميخوان برن بيرون_
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خب چيکار کنم؟؟ميخواي گاري بيار تا محله مورده نظر بکشم ببرمتون_
:پگاه با َشک نگام کرد
!!يه جوري شديا..چرا بي اعصابي؟_
:شونه اي باال انداختم و ناراحت گفتم
..نميدونم_
:با لبخند گفت
ميام خونتون حرف بزنيم..هوم؟_
نگاش کردم..کي بهتر از اون؟
نيشمو باز کردم و سرمو تکون دادم ..به کيميا زنگ زد و گفت که ما باهاشون نميريم و من
|!:حالم خوب نيست..اونم عينه سر خر گفت ميام باهاتون..اگه بفهمه بهش گفتم سرخر
تا خونه ما تو سکوت گذشت..چند بازم بغض کردم که خودم و نگه داشتم...بغضم بخاطره
سردرگمي بود ..بخاطره حسي که تازگيا داشتم پيدا ميکردم و حتي از بازگو کردنش توي ذهنمم
ميترسيدم و ميترسم..شايد امروز با حرفاش تلنگري زد که بفهمم اين ميله قوي براي اذيت
کردنش..ذوقاي مخفي حتي از خودم براي ديدنش..خوشحال شدن از توجهاش حتي از روي
حرصم ...الکي و بي علت نيست
***
:کيمــــــيا
زير چشمي به هستي نگاه کردم...بدجور تو فکر بود..نميدونم حسم درسته يا نه!!ولي حس _
...ميکنم اونم مثله من با احساساتش درگيره..مثله من نميدونه چي رو ميخواد و از چي بدش مياد
ميدونم اشکش لبه مشکشه ولي امروز وقتي گريه کرد و بعد سعي کرد با مسخره بازي سر و
تهشو هم بياره...من متوجه مصنوعي بودنه حرفا و کاراش شدم...چرا اينقدر دير متوجه ناراحتي
!!!ابجي مهربونو شيطونم شدم؟
ظاهر سازه خوبي بود...يا شايدم من اينقدر غرق مشکالت خودم شدم که نفهميدم داره يه
!حسايي نسبت به سورن پيدا ميکنه؟
اميد وار بودم حدسام اشتباه باشه و مشکل از يه جاي ديگه باشع يا حداقل حسش دو طرفه باشه
و پگاه...علني نميگه ولي ميتونستم بفهمم سامان و دوست داره...ديگه مثل قبل جلوش جبهه
نميگيره..لبخنداي گاه و بي گاهو نامحسوسش وقتي متوجه نگاه خيره سامان توي جلسات امتحاني
ميشد
..از نگاهاي خيره سامانم ميفهمم که اونم بي حس نيست به پگاه..
چطور پگاه و زيره نظر داشتم اما هستي رو نه؟؟شايد چون فکر نميکردم ممکنه يه
روزي...دوسته سرخوشم که برعکس شيطونياش دله مهربوني داره دلباخته پسري بشه که اون اوال
به خونش تشنه بود
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و اما خودم...مني که اين روزا نميدونم چيو ميخوام و چيو نه؟؟؟
نميدونم درسته که بزارم اين حسه دوست داشتن توي وجودم بيشتر و بيشتر بشه يا بايد
سرکوبش کنم؟
روي تخت هستي ولو شدم..مانتوشو در اورد و پرت کرد رو جا ل ب ي..مقنعشم يه
:طرف..پگاه سرشو با تاسف تکون داد
نچ نچ نچ..خاک عالم تو فرقه سرت هستي..اتاقتو کردي صحراي کربال_
:هستي خودشو پرت کرد کناره منو گفت
گذاشتم تو بياي برام جمع و جورس کني_
پگاه_بيه
بسه..نيومدين کل کل کنيد با هم..اومديم حرف بزنيم_
سرشونو تکون تکون دادن...همون موقع دره اتاق باز شد و شکوفه جون با يه سيني که توش
 :چاي بود اومد داخل..با ديدنه وضع اتاق يه چشم غره به هستي رفت و سيني رو گذاشت رو دراور
چرا زحمت کشيدين شکوفه جون_
:لبخنده مهربوني بهم زد و گفت
وظيفست عزيزم...ببخشيد ديگه اين دختزجر زيادي شلختست_
:پگاه با خنده گفت
عاديه شکو جونم...دستم طال_
يه نوش جونتون گفت و رفت...بازم هممون سکوت کرديم..پگاه روي صندلي ميز کامپيوتر
هستي نشسته بود و من و هستي رو تخت...هر کدوممونم غرق افکار خودمون به يه جا زل زده
بوديم
***
:پگــــاه
...ديدم اينطوري که هر سه مون عينه ماشت نشستيم زل زديم به در و ديوار نميشه که
از اين دو تام که بخاري بلند نميشه پس در نتيجه خودم وارد عمل شدم و از روي صندلي بلند
شدم
دسته دو تاشونو کشيدم و اونام عينه کش تنبون دنبالم اومدن..وسط اتاق دوره هم نشستيم...نفسه
:عميقي کشيدم و گفتم
بيايد امروز هر سه تامون حرف بزنيم...هم خالي ميشيم ..هم چيزي نميمونه که از همديگه _
پنهون کرده باشيم
:لبخندي زدم و نگاهم و دوختم به زمين
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تا قبله مراسم عقده کيميا همه چيز برام يه لجبازي بچگونه بود ..دلم ميخواست روي اون پسر _
لجباز تر از خودم و کع چشماي عسليش از اولين ديدار از جلوي چشمم کنار نميرفت و کم کنم...فکر
ميکرد به داداشش چشم دارم
 :لبخند شيطنت اميزه هستي از چشمم دور نموند..خندم گرفت..با لبخند ادامه دادم
تهديدم کرده بود که دورو برش ببينتم تيکه بزرگم گوشمه..منم از لجش همون شب رفتم با _
شايان رقصيدم...فکرم مدام پيشش بود و نگاهم سمتش..از حرص خوردنش لذت ميبردم...وسطاي
کار داشت خراب ميشد چون شايان داشت برا من از عشق در يک نگاهش ميگفت و برقام
خاموش..گفتم برم تا يه کاري نکرده...يع جوري سر و تهش هم اوردم ولي گيره سامان افتادم..يکم
جنگ گريز داشتيم..جاي رقص اون وسط داشتيم با هم کشتي کج ميگرفيتيم...و سره يه لجبازي
..ساده
 :لبمو گاز گرفتم و به چهره هاي کنجکاوشون نگاه کردم..به زور گفتم
!!منو ب**وسيد_
:هم زمان بلند گفتن
!!!!!چــــــــي؟؟؟_
:رو به هستي با مظلوميت گفتم
يادته عينه وحشيا کوبيدي تو کمرم؟؟قرمزيم بخاطره همون بود ديگه..هم کتک کاري کرده _
بوديم هم ...ادامه ندادم و حرفم و عوض کردم:...توعه اسکلم فک کردي نفسم بند اومده بدتر زدي
..ناقصم کردي
.... ...
:بعد از يکم کتک کاري با هستي که کيميا ساکتمون کرد ادامه دادم
از همون موقع حسم بهش عوض شد...هر بار با ديدنش نا خداگاه قلبم تند ميزد و اون صحنه _
ميومد جلوي چشمم..وقتيم شايان ازم خواست بريم حرف بزنيم..ديدمش که با چشماي به خون نشسته
نگاهم مي کرد...شايد چرت باشه ولي من اون رگه باد کرده رو از روي غيرت تلقي ميکردم نه يه
..لجبازي کوچيک
اون شب توي شهربازي..هم از رفتاراي شما عصبي بودم و هم از سامان...ساميار که ميگفت
..عاشق شده
:اخمام رفت تو هم
و اميدوارم دروغ باشه_
بالخره ..اون رفتار و برخورده تندمم برا همون بود..اما وقتي زد اون مرده رو لت و پار ...
کرد..وقتي بغلم کرد و ناخداگاه اروم شدم...فهميدم حسم خيلي بزرگ تر از اين حرفاست...بايد
اعتراف کنم که عاشق شدم..عاشق ادمي که اصال فکر نميکردم عاشقش بشم
 :سرمو اوردم باال که متوجه لبخند نگاهاي مرموز اون دو تا به هم شدم...با شک پرسيدم
چتونه؟؟_
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:سريع خودشونو جمع و جور کردن..کيميا نذاشت دنبالشو بگيرم و شروع کرد
خب...تا قبله ازدواج ازش متنفر بودم..اولين باري که حس کردم دلم يه کوچولو لرزيد وقتي _
بود که تو ماشين ب**وس يدم...البته...اون لحظه حالت تهوع گرفتم و ازش بيزار شدم..ولي وقتي
گفت ترجيه ميده بجاي ب**وسيدن زناي هرزه زنشو بب**وسه دلم لرزيد..دفه بعدم توي عروسي
بود..زماني که رقصيديم...لبخندش ناب بود..براي مني که تا حاال جز چهره اخموش چيزي نديده
بودم
:نفسي گرفت و ادامه داد
دفعه سوم و خوب يادتونه_
:خنديد و گفت
توي سلف_
خندمون گرفت..بيچاره صابري..هنوز قيافشو يادمه
کيميا_بالخره..منم اعتراف ميکنم بعد از گذروندن اين همه فراز و نشيب...براي اولين بار از
پدرو مادرم براي اجبارشون ممنونم..اجباري که االن برام خيلي شيرينه..ساميار مرده..منم عاشقه
مردونگيشم...اصال اون ادمه هرزه اي که فکر ميکردم نيست يا حداقل االن دوره همه تفريحاته
..دوران مجرديش خط کشيده..فقط زبونش گاهي اوقات تند و تيز ميشه که
:هستي ادامه داد
خودت ادمش ميکني_
کيميا با خنده تاييد کرد...هر دومون طلبکار زل زديم به هستي..عينه ننه مرده ها زد به سينش
:و گفت
خاک تو سره پاستوريزت سورن که مرا در حسرت هم آغوشي سوزاندي...بعد يهو جدي شد _
:و رو به ما ادامه داد
داستان عشقوالنه من هيچ ماچ و ب**وسي نداره_
..از همين االن بگم که
ِ
:پشته چشم نازک کرد
...ما اقامون خجالتيه ..حيا سرش ميشه مثه شوورا شما نيس که هنوز ازدواج نکرده زفاف کـ_
..زدم پس کلش که خفه شد
:سرشو مالوند ..کيميا با اخم گفت
اگه چرت گپييات تموم شده عينه ادم حرغ بزن_
:هستي ام خودشو جم و جور کرد و گفت
خب االن که دارم فکر ميکنم من از همون اولم از سورن خوشم ميمود..از همون موقعي که _
 ...تو پارکينگ ديدمش..با اون چشماي نافذ و جذاب...بعدم که دوست داشتم باهاش کل کل کنم
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بعدم اون شب توي مراسم کيميا باهاش رقصيدم تو بغلش يه ارامش خاصي داشتم...قلبم تند
نميزدا..ولي ارامش داشتم..بعدم که اونشب که مامان حالش بد شد تو بيمارستان ديدمش و فهميدم
..باباش صاحب بيمارستانه
:دو تامون با تعجب نگاش کرديم..با چشماي گرد شده گفتم
تو االن اينو بايد به ما بگي؟؟_
:سرشو خاروند
خب مهم نبود..بعدم که..اون شب تو شهره بازي همش دلم ميخاست دور و برش بپلکم ولي _
غرورم اجازه نميداد
ولي مهم تر امروز بود..امروز وقتي فکر کردم که ديگه نميتونيم کل کل کنيم..ديگه هر هفته
..سه روز نميبينمش...ديگه نميتونم حرصش بدم...دلم گرفت ناخداگاه گريه کردم
با بغض بهمون نگاه کرد..دلم کباب شد..اينقد مظلوم شده بود که دله سنگم اب ميکرد..با
:چشماي اشکي و صداي لرزون گفت
گفت عاشق شده..گـ..گفت دختره ام دوسش داره...پـ..پس دله من چي ميشه؟؟_
..بعد زد زيره گريه ..بغض کرده بودم سريع کشيدمش تو بغلم و کيميا ام از اون ور
هيــــش خواهري اروم باش..درکت ميکنم چون خودمم دقيقا تو يه همچين موقعيتيم...ولي ما _
همو داريم تنها نيستيم
گريش که بند اومد با کيميا بلند شديم که بريم...کيميا در حالي که کيفشو از روي تخت
:برميداشت با لبخند گفت
!!فکر ميکردين يه روزي عاشقه سه کله پوک بشيم؟؟؟_
هر سمون به هم نگاه کرديم و پقي زديم زيره خنده..حس ميکردم خالي شدم..خيلي حسه خوبي
..بود
***
:هســـــتي
من نميام_
:پگاه با اخم نگام کرد
زر نزن هستي ها..مياي...نياي خفت ميکنم_
:لب ورچيدم و گفتم
پگاه من تازه فهميدم چه حسي نسبت به سورن دارم درکم کن نميتونم باهاش رو به رو بشم_
من اين چيزا سرم نميشه اماده شو بيا دنبالم سر راهت_
بعدم فرتي قط کرد...به گوشي نگاه کردم...بوزينه بع فکره من که نيست خره مفتي
ميخواد...البته خر که خودشه
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يه مانتو کوتاه قرمز پوشيدم با شلوار جين مشکي..شالم که زمينش قرمز بود و روش طرهاي
قرمز و طايي داشتم انداخت م رو سرم..کفش و کيفه مشکيمم برداشتم..جووون هلو بپر تو گلو
 ..سورن...هعي سورن..هااااي اي عشقه نا فرجام من ..به چيز بري ايشاهلل که منو تو حسرت گذاشتي
سوييچمو برداشتم و داشتم ميرفتم بيرون که ديدم مامان اينام دارن ميرن..مامان نگام کرد..با
:ديدنه من که حاظر و اماده بودم گفت
عه توام داري ميري بيرون؟؟_
:سرمو تکون دادم
اره شما کجا؟؟_
همين االن شوهر خالت زنگ زد گفت خالت دردش گرفته داريم ميريم بيمارستان..فقط سر _
راهت برو پريا و پوريا رو بردار تو خونه تنها موندن هر جا رفتي ببرشون با خودت ديگه سفارش
نکنم مواظب خودتم باش
يعدم پشت سر بابا بيرون رفت..با دهنه باز داشتم به دري که پشتشون بسته شده بود نگاه
!ميکردم..اي خدددددا...من اين دو تا توله بزو ببرم بگم چي؟
سريع دوييدم برم بگم که ازين کار معافم کنن ولي دستم و خونده بودن فک کنم چون سريع
.رفتن...سوار ماشين شدم و گاز دادم سمته خونه خاله
انگشتم و گذاشتم رو زنگ و با لبخنده ملوسي زل زدم به اف اف...بعد دو دقيقه صدا پوريا که
:نفس نفس ميزد در اومد
..چته يابوووو.؟!ميام دهنتو سرويـ_
ببند دهنتِه..داشتي چه غلطي ميکردي نفس نفس ميزني؟؟بي ادب ..باز خونه رو خالي _
!!ديدي؟
اوه..بچه مردم...چه تهمتايي زدم ..اين بدبخت بُنيه اين کارا رو داره اخه؟
:قبله اينکه حرفي بزنه گفتم
گمشين بياين پايين ..لباسم زياد بپوشيد سرده..بدو ديره_
خودمم رفتم تو ماشين نشستم...به اينا ميگم لباس زياد بپوشين خودم يه مانتو پوشيدم..دو دقيقه
 ...بعد اومدن بيرون
:تا سوار شدن پگاه زنگ زد
الو پگي؟_
کدوم گوري هستي تو؟ سه ساعته منتظرم_
بابا خانواده گرام اين دوتا توله سگ و انداختن به جونم دارم با خودم ميارمشون_
:با تعجب گفت
!کيارو؟_

212

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
پريا و پوريا_
اها..خب باشه زودي بيا_
نزديکم باي_
خدافظ_
کلت تو باسنه حافظ_
..هســـــــــــتي_
گوشيو قط کردم و لبخنده خبيثانه اي زدم..يو ها ها ها
...:پگاه خيلي سريع سوار شد
هوووف چه سرده_
اره ولي من از شوقه ديداره يار گرمم_
:با خنده گفت
اگه سورن بفهمه چقد عاشقشي_
:يهو پوريا کلشو عينه بز اورد جلو گفت
سورن کيه ها ها ها؟؟عاشقشي ها ها ها؟؟_
:با دستي که به فرمون نبود يکي زدم پسه کلش که پرت شد عقب
کله خر کوتاه..اين فوضوليا به تو نيومده_
:پريا داداششو تو بغلش گرفت و گفت
داداش مگه يادت لفته مامان ُدفت اين وحشيه باهاش تالي نداشته باشين؟؟چال ميلي طلفش _
ميزنه دکوالسيونتو مياله پايينا
حاال يکي بايد فکه منو از کفه ماشين جمع ميکرد...البته پگاه وضعيتش بهراني تر بود داشت از
خنده داشبورد و ميخورد
رسيديم به مقصد که يه فست فودي بود..اه اه اه..خاک تو سره خسيستون نوچ نوچ
 ...پياده شديم و رفتيم داخل که ديدم اي دله قافل جا تره و بچه داره عنه خودشو ميخوره
!وجدان_اي ملعون...چرا چيز ميزني به ضرب المثل؟
اينا همه خالقيت که تو نداري_
نگاهم افتاد به سورن که با يه لبخند که ازش بعيد بود زل زل داشت نگام ميکرد...جون جون
تو فقط نگا کن
يکي تو ذهنم زدم پسه کلمو خانومانه سرمو انداختم پايين رفتيم نشستيم..و ناگفته نماند که اون
..دو تا فسقليم عينه کش تنبون بهمون چسبيده بودن

213

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
به همه سالم کرديم..کيميا و ساميار کناره هم نشسته بودن ..کيميا بهم يه چشمک زد که دهنم و
..عينه سکته ايا کج کردم
اروم به سورن سالم کردم اونم به همون ارومي و البــته با لبخندي که تازگيا زياد رو صورتش
بود جوابمو داد
نشستم کناره پريا و پوريا و از شانسه کچله چپولم دقيقا افتادم کناره سورن..قلبم رم کرده بود
داشت سينم و جر ميداد بياد بيرون
هممون سفارش داديم ...تا سفارشا اماده بشه سرمو انداختم پايين و با گوشي گوشکوبيم شروع
!..کردم بازي کردن...حاال چه بازيي؟؟!..مار بازي
چه ماره نفهميه...اين چرا اين همه ميخوره دست به اب نميره؟ همينه ديگه هر دو تا گردالي که
ميخوره عينه درخت قد ميکشه..اخرم به خودش ميخوره به درک واصل ميشه..واال ????..امتياز
گرفته بودم ماره ام که يه شونصد متري شده بود که اگه ميپيچيديش ميشد کالف بافتني...تو عمق
:بازي يهو صداي انکر العصواته سورن گوشم و خراشيد
مار بازي ميکني؟_
اخ باختم ...قيافم شبيه مادر مرده ها شده بود..مارم ُمررررد...عرررر عرررر
چنان با اخم بهش نگاه کردم که قيافش پوکر فيس شد
راحت شدي؟؟باختم..االن اين موبايلو از پهنا بکنم تو دهنه گشادت؟؟ها؟؟_
:با خنده گفت
اروم باش خانوم کوچولو...بده من ببينم_
قبله اينکه مخالفت کنم ازم گوشي رو گرفت...رفت سرعته ماره رو زياد کرد و بعد شروع
کرد...عُوو چه خوب بازي ميکنه
امتياز اورده بود و منم خون خونمو ميخورد ...عنتر بز مجه..چطور جرعت کرده از ????
!من بهتر بازي کنه؟
يهو زدم زيره موبايل که از دستش افتاد...خم شدم زيره صندلي برداشتمش..گفتم االن قيافش
...شبيه گوجه شده ولي ديدم با لبخند زل زده بهم
نکن با دله من اينطوري...اصن اين چرا عاشق يکي ديگست به من لبخند ژکوند تحويل ميده؟؟
از فکره اينکه عاشقه کسي غيره منه خونم به جوش اومد و جوابه نگاهه قشنگشو با غيض دادم
که باعث شد خندش بگيره...تو قبر بخندي
همون موقع سفارشا رو اوردن ...عينه قومه مغل ريختيم سره غذا ها و هورت کشيديم...يه نگاه
به سس انداختم...چنان تو بغلم گرفته بودمش که تا حواسم پرت شد ازم جداش کردن...اصال يادم
...رفت چه برخوردي با سورن داشتم
بهش نگاه کردم و قيافمو شبيه گربه شرک کردم..سنگيني نگاهم و حس کرد که برگشت
...سمتم
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:عينه مسخ شده ها زمزمه کرد
مگه بهت نگفتم اون المصبا رو اونجوري نکن؟يه حرفو چند بار بايد برات تکرار کنم؟_
نيشم به پهناي صورتم باز شد از تعريفش...خدايا هيچي ندادي...يه چشم دادي ما باهاش دل و
:روده مردمو ِب َبريم
):سسو بده سورن_
...نيشمم ب همون حالت باز بود
بدونه اينکه نگاهشو ازم بگيره دستشو دراز کرد و سس و برداشت گرفت جلوم...الهي..مسخه
نگاهم شده...سس و گرفتم و به زور نگاهم و از چشماي خوشکلش گرفتم...هنوز سسو نريخته بودم
...:که
!!!تو سورني؟؟؟_
برگشتم سمته پوريا که حق به جانب به سورن نگاه ميکرد...سورن با تعجب نگاهشو ازم گرفت
:و به پوريا دوخت
..سورن_اره عمو جون
پوريا حالته فکري به خودش گرفت و در حالي که به اسمون زل زده بود ريشه نداشتشو
:خاروند و حرفي که نبايد ميزد و زد
!!!پس هستي عاشقه اين سورنه_
لبم و طوري گاز گرفتم که مزه خون و تو دهنم حس کردم...الهي خدا بگم چيکارت کنه
...پوريااا
...با چشماي گرد شده بع سورن نگاه کردم...نيشش باز بود و نگاهش به من
صدا از کسي در نميومد و مطعن بودم االن همشون زل زدن به ما...بدجوري بغض کرده بودم
...از فکره اينکه االن ابروم پيشه سورن رفته ...از اينکه اون يکي ديگه رو دوست داره...از حسه
...نگاهاي سنگينه بچه ها روي خودم
...نفهميدم چي شد که سريع بلند شدمو دوييدم بيرون..اه اه..غذا هم کوفتم شد
صداي داده بچه ها که اسممو صدا ميزدن با بيرون اومدنم از فست فود ديگه به گوش نرسيد
تا بيرون زدم انگار سده اشکامم شکست..بارون گرفته بود..نم نمش تقريبا داشت تند ميشد و
منم که فقط يه مانتو پوشيده بودم ...دندونام از شدته سرما ميخورد به هم...اصال ماشين يادم نبود فقط
ميدوييدم و گريه ميکردم
ديگه به نفس نفس افتاده بودم ...به پشته سرم نگاه کردم..هيچکي دنبالم نيومده بود..يه پارک
...دقيقا رو به روم بود
...دماغم و باال کشيدم و همزمان داشتم فحش ميدادم رفتم اون سمته خيابون تو پارک
شده بودم شبيه موشه اب کشيده...از سر و کله و لباس و شورت و خشدک و همه چيم اب
..ميچکيد
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نشستم روي يه نيمکت رو به روي وسايل بازي..تو پارک خرم پر نميزد...فقط منه اسکول
..بودم
فکرم رفت سمته سورن...حاال چه غلطي کنم؟؟!کاش ميموندم و يه جوري سر و تهش و هم
...مياوردم...کاش مثه خل و چال رفتار نميکردم...حاال ديگه مطمعن شده که دوسش دارم
 ...ارنجم و تکيه دادم به زانوهام و خم شدم..سرمو بينه دستام گرفتم و اروم اروم اشک ريختم
عررررر...چرا خدايا؟؟؟عرررر...مگه من چيم از اون دختره بوزينه چُسه گوريله گاوه _
خرچسونه که عاشقشه کم تره هاااا ؟؟؟؟عررررررر....ديگه نبايد ببينمش..همه چيز تموم
شدددد...عر عر عر عر
با حلقه شدنه دستي
دوره شونم و کشيده شدنم تو بغله کسي دست از عر زدن برداشتم...صداش پيچيد تو
..:گوشم..صدايي که تا حاال تا اين حد خاص نشنيده بودمش
..هيچي تموم نشده خانوم کوچولو...اين يه شروع عاشقانس...واسع من و تو_
با تعجب سريع سرمو اوردم باال...چشماي درشت شدمو دوختم به نگاه مهربون و شيطونش...با
:لکنت گفتم
...مگه..م..مگه تو عشقتو پيدا نکرده بو_
 :انگشته اشارشو گذاشت رو لبم..لحنش سراسر شيطنت شد
خب اون تويي ديگه...همون بوزينه چسه گوريله گاوه خرچسونه_
زد زيره خنده...اينقدر شکه بودم که بي خياله کردنه کفشم تو چش و چالش کنم
ديد عينه بز نگاش ميکنم خندشو خورد..يکم تو چشمام خيره شد...اوه االنه که يه صحنه
عاشقانه و  18+رخ بده..خودم و اماده کردم که نپرم ل ب و بکنم ...خب اول بايد يکم مقاومت
 ...کنم..بعد هيچ کاري نکنم..بعد اروم همراهيش کنم...واااي سخته که حاال نميشه همون اول
وجدان_خاک تو سرت هستي خجالت نکشيا...ميخاي ببرش خونتون االنم که ننه بابات نيستن
راحت ميتونين کارتونو انجام بدين
):اگه نطقت تموم شده گمشو بزار به معاشقم برسم_
نگامو دوخته بودم به دکمه لباسشو بي توجه بهش با خودم و وجدانم در گيري فيزيکي
...داشتيم..تازه پيشه خودتون بمونه چند تا فش ناموسيم به هم داديم
خالصه مشغول بوديم که داغيه لباي سورن و روي پيشونيم حس کردم...غرق ارامش
شدم...ارامشي که حتي تو اغوشه بابام و با ب**وسه هاي پدر و مادرم تجربه نکرده بودم...هر
دومون خيس خيس شده بوديم...بعد از مکث طوالني ل ب و جدا کرد و زل زد تو چشمام...عينه بز
زل زده بودم تو چشماش...البته خيلي جلو خودم و ميگرفتم نبرمش خونمون بهش تجاوز کنم
:بدونه اينکه نگاهشو از چشمام بگيره گفت
..اين پوريام بانيه خير شدا..خدا به ننه باباش ببخشش_
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خودشو ننه باباش تو ماتحته من جا دارن_
:با ديدنع چشماي گرد شدش تازه فهميدم چه زري زدم...اب دهنم و قورت دادم
مـ..منظورم اينه که خودشو ننه باباش تو قلبه من جا دارن_
بعدم سرمو کردم تو يقم
با صداي بلند زد زيره خنده و کشيدم تو بغلش...هيکلمون به عن کشيده شده بود..بارونم ديگه نم
:نم ميباريد..سورن با خنده دره گوشم گفت
همين کارارو ميکني که هر لحظه بيشتر ميخامت_
:قلبم عينه چي خودشو به سينم ميکوبيد...اروم تر ادامه داد
دوستت دارم_
نفسم رفت...سرمو محکم تر به سينش فشار دادم...دوباره بوي عطر اشناش پيچيد توي
:بينيم...باز داغه دلم تازه شد..عنتر اخرم نگفت اسمش چيه...ديد چيزي نميگم طلبکار گفت
!!تو نميخاي چيزي بگي؟؟_
:سرمو از رو سينش برداشتم و گفتم
به تو چه؟؟..خجالت نميکشي دختر مردمو کنار پارک خفت ميکني؟؟بي ادب..زنگ بزنم بابام _
بياد از خشدک دارت بزنه؟هاها؟؟
:اخم کرد
چرت نگو هستي ها..باز بت رو دادم پررو شدي؟درسته عاشقتم ولي پا رو دمم بزاري _
عواقبشو بايد با جون و دل بپذيري
:حق به جانب گفتم
!..تو کي هستي که منو تهديد ميکني؟ _
:پريد وسط حرفم ..با نيشه باز گفت
عشقت..و شوهر ايندت_
رسما خفه شدم...تو دلم گالون گالون قند اب ميکردن...اب دهنمو قورت دادم و سرمو به معني
قهر برگردوندم.. .يکم گذشت و سنگيني نگاهش و همچنان حس ميکردم ...اخرم طاقت نياورد و
دستشو گذاشت زيره چونم..مقاومت کردم و دست به سينه نشستم ..خودمم ازش دور کردم..بهم
:نزديک شد و اروم گفت
خانوم کوچولوم؟_
_...
هستي خانوم؟_
_...
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خانومم؟؟_
_..
عشقم؟؟_
گمرو(گمشو) َقرُ م بات(قهرم باهات_
:صداي قهقهش و شنيدم ...سرشو گذاشت رو شونم و در حالي که ميخنديد گفت
اخه من به تو چي بگم؟؟!حتي قهر کردناتم فرق داره_
:پشته چشمي نازک کردم
بعله ببين چه عشقه خوبي داري..شکر کن..شکر کن_
:سرشو يکم اورد جلو که بتونه صورتم و ببينه..ابروهاشو انداخت باال
نميخواي چيزي بگي؟_
:منظورشو گرفتم...خواستم يکم اذيتش کنم واسه همين با حالت فکريي گفتم
نه..ميگم بريم ديگه دير شد_
:اومدم بلند شم که بازوهامو گرفت..با اخم گفت
اين همه قربون صدقت رفتم يه چي بگو دله مام خوش بشه بابا_
:اخييي ..بيچاره..دلم سوخت واسش ...نيشمو باز کردم براش و گفتم
چشم_
مشتاق نگام کرد..خودمو به زور از تو بغلش کشيدم بيرون..چه سو استفاده گر..خوبه هنوز
اعتراف نکردم هي بهم ميچسبه..اصن چه معني داره اينقد بهم بچسبه؟..نميگه حامله بشم؟؟
خاک بر سري تو دلم گفتم به خودم
ديدم لبخندش داره ميماسه..واسه همين دوباره لبامو کش دادم و چشمامو بستم..حالت فيلسوفانه
:گرفتم و گفتم
اِي بوزينه خال خالي...اِي دليله وجوده شپش...اِي زيبا ترين خره بالدار..اِييييييي_
زير چشم ي نگاش کردم ديدم داره از دماغش دود ميزنه بيرون..واسع همين توصيفامو گذاشتم
:واسه بعد و سريع گفتم
دوست دارم_
***
:پگـــــاه
يه هفته از اعتراف اون دو تا چلغوز به هم ميگذره...کيميا که سرش با ساميار بنده..و
..اونطوري که از شواهد معلومه خيلي با هم خوب شدن
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هستي ه م که اصال پيداش نيست..فقط تلفني حرف ميزنيم و اونطور که فهميدم پس فردا قرار
..خاستگاري رو گذاشتن ..هولَن ديگه
افسردگي هاد گرفتم...دلم خيلي براس سامان تنگ شده ولي به روي خودم نميارم...دلم خوش
..بود به دوستاي عزيز تر از جانم که سرشون با شووراشون گرمه
تو همين فکرا بودم که گوشيم زنگ خورد با کرختي رو تخت نشستم و گوشي رو از روي
..عسلي برداشتم
:تو صدم ثانيه سيخ شدم سر جام و زل زدم به اسمه حک شده روي گوشي
)چلغوز(
!!!!!!!سامااااان؟؟
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
..به زور سعي کردم از ذوق جيغ نزنم
:گلومو صاف کردم و جواب دادم
اوم..الو؟؟_
:صداش پيچيد تو گوشم و تازه اونموقع بود که فهميدم چقدر دلم براش تنگيده
سالم ..خوبي؟_
:اومدم مثال کالس بزارم
بله..ببخشيد شما؟_
يني نميشناسي؟_
..از صداش تابلو بود اخم کرده...اخي..چقد با اخم خوشکل ميشه گل گليه من
:با ذوق گفتم
نه..بايد بشناسم؟_
:با حرص گفت
نه خب...شما اينقد دورت پسر زياده که صدارو از صدا تشخيص نميدي ..حق داري_
..دندونامو محکم رو هم فشار دادم..پسره گاوه بي خاصيت
:جيغ زدم
ببين هر دفعه کم مياري و حرصت ميگيره ازين حرفا ميزني_
:با خنده گفت
هر دفعه؟؟شما که نميشناسي از کجا ميدوني که هر دفعه ازين حرفا ميزنم؟_
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 ..:پگاه سوتي زاده...از دسته خودم اينقد حرصم گرفته بود ميخواستم سرمو بکوبونم تو ديوار
چي شد؟؟حاال نميخواد دنباله جواب بگردي واسه ماست ماليش..خوبي؟_
:کاري نتونستم جواب بدم جز حرص خوردن
خوبم_
منم خوبم_
خب چيکار کنم که خوبي!؟_
اسفند دود کن_
:دهنمو کج کردم
!!نکه خيليم چشمي هستي_
:با شيطنت گفت
تو چشمي بودن من که شکي نيست..ولي تو چشمات زيادي شوره_
:جيغيدم
سامانه بيشعــــور_
جونــــــــــــش؟؟_
...رسما خفه شدم
..تا چند دقيقه هر دو سکوت اختيار کرده بوديم که بالخره به حرف اومد
:با دستپاچگي گفت
ميگم من کار دارم..زنگ زده بودم حالتو بپرسم..اوم..که خداروشکر خوبي..خو باي_
و قبله اينکه حرفي بزنم قط کرد عنتر...گوشي رو چسبوندم به قلبم و چشما و لبامو محکم رو
هم فشار دادم تا جلوي جيغ زدنم و بگيرم...زنگ زده بود حالمو بپرسه؟؟گفت جونممممم؟؟؟
هم ون موقع دوباره گوشي تو دستم لرزيد..نگاه کردم ديدم هستيه..چه عجب
:با بي حالي برداشتم...هنوز حرف نزده شروع کرد
واااي...پگي پنيره ديوث من چي بپوشممممم؟؟؟سورن ميگه مشکي بپوش بهت مياد..ولي _
خودم خوشم نمياد..اسکله ديگه...نا سالمتي مراسم خاستگاريم ختم نيس که مشکي بپوشم...وااااي
باورم نميشه دارم شوور ميکنم...اونم با سورن!!..ميخام بيکيني بپوشم نظرت چيه؟؟نهههه زشته
ميگن بي حياس نميگيرنم...اهاااا زيره لباسم ميپوشم وقتي رفتيم تو اتاق در ميارم ...بعد سورن
کنترلشو از دست ميده ميزنه دو تاييم ميکنه...ببين پگاه من خيلي فک کردم...من نميتونم تا شب
....عروسي صبر کنم..يا زود عروسم کنيد يا
هستي جان دلت ميخواد يه نفس بگير عزيزه دلم_
:يه نفس عميق کشيد دوباره شروع کرد
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...خب داشتم ميگفتم...يا زود عروسم کنيد يا ميرم تو کاره ِزنا و َفحشا_
هستي؟_
!!! ..تازه يه بار مامانت گفت تو خيلي سسکي هستي...ببين چيم که مامانتم بهم چشم داره_
:بلند تر گفتم
هستـــــــــيي؟؟؟_
فقط نميدونم چرا اين شوور عنترم اينقد پاستوريزس؟..يه هفتس هر روز بيرونيم يه لب از من _
نگرفته...ميگم نکنه خواجه باشه؟؟
هســــــــــــــتي؟؟؟_
واقعا دارم بهش شک ميکنما...عن خورده مرتيکه خواجه اومده منو عاشق خوذش _
کرده...چرا اين حقيقتو از من مخفي کردههههه؟؟؟عررررر عرررررر
 :جيغ زدم
هستي ببند دهنتو يه لحظه ...سامان االن بهم زنگ زد_
:داشت عر عر ميکرد که با اين حرفم ساکت شد...حس کردم زيره لب گفت
پس سورن راست ميگفت داره يه غلطايي ميکنه_
:از حرفش سر در نياوردم ...با خنگي گفتم
چي؟؟ينه چي؟؟_
:دست پاچه گفت
هي..هيچي..خب چي چي گفت؟_
هيچي حالمو پرسيد و تبقه معمول حرصمو دراورد_
:خنديد
خب حاال مياي بريم لباس بخريم؟_
اره کِي؟؟_
فردا..کيميام ميادش_
باشه_
پس تا فردا_
فعال_
خدافظ پنير_
 ....تا اومدم جيغ بزنم قط کرد
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!.رفتم پايين پيشه ننم اينا
ديدم جلو تلوزيون با بابا و پريا نشستن تخمه ميخورن و فيلم نگاه ميکنم...اومدم برم تو اشپز
خونه چايي بريزم برا خودم
:مامان بدونه نگاه کردن بهم گفت
پگي يکم از گشادي در بيا من از صب تا شب همه کارارو تو اين خونه ميکنم..ظرفا رو _
..ميشوري بعد هر غلطي ميخاي ميکني
:اومدم حرفي بزنم که ادامه داد
سر راهتم براي مادر عزيزت و پدر عزيزت چايي ميريزي
:پريا نگاش کرد و گفت
پس من چي مامان؟_
:مامانم يکي زد تو سرش
تو چايي برات ضرر داره..پگاااه نشنيدم بگي چشم؟؟_
:رفتم داخل اشپز خونه و همزمان داد زدم
باشه ننه_
فريادم همزمان شد با زنگ خوردن گوشي...همزمان با مامان حمله کرديم سمتش..مامان سريع
:تر از من برشداشتو گفت
منزل صالحي بفرماييــــد؟؟_
با دهنه باز خيره شدم به مامان...نه به فحشاي زير کمريي که به ما بدبختا ميده نه به نازو
عشوه اي که پشت گوشي ميريزه
... ...
:ادامه داد
قربانه شما..شما خوب هستين؟؟_
_....
مزاحمت چيه امرتونو بفرمايين؟_
_....
اين مکثه مامان بيشتر طول کشيد و معلوم بو ِد زرش خيلي طوالني شده...ديدم مردمک چشماي
..مامان قلب شد...او
ذوق مخفي گفت
:با
ِ
...بعله حتما هر وقت شما بگيد ما خونه ايم_
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_...
پس فردا شب خوبه ..اره...منتظرتون هستيم_
_..
مراحمين..خدا نگهدارتون_
.گوشي رو گذاشت و با ذوق به من وب**وسيد
بابا و پريا نگاه کرد...اومد تو اشپز خونه و با مهربونيه عجيبي که معموال وقتي چيزي ازم
 :ميخاست ازش استفاده ميکرد خيلي محترمانه پرتم کرد بيرون از اشپز خونه
ننه_عزيزم تو برو استراحت کن من خودم ظرفارو ميشورم
با فکري مشغول رفتم تو اتاقم کپيدم...ينه چي؟!!!چرا يهو مهربون شد؟؟
***
:کيمــــــــــيا
!!سامياااار؟؟؟_
جونم؟_
باز قند تو دلم اب شد...عوضي خوب ميدونست چجوري دهنمو ببنده..سرمو انداختم پايين و
:اروم گفتم
بزار برم ديگه...هستي ناراحت ميشه_
:شيطون شد گفت
به يک شرط اجازه ميدم بري_
..:اخمامو کشيدم تو همو کنارش روي تخت نشستم..تا االن رو به روش ايستاده بودم
چه شرطي؟_
:ل ب و غنچه کرد و شيطون خنديد
قربون صدقه...ب**وس ..ماچ ..لب..قولي براي شب جمعه اي به ياد ماندني_
...:بعد بلند زد زيره خنده...بت مشت محکم کوبيدم به شونش
عوضي خر..تو از اولم به فکر همين چيزا بودي_
 ..اومدم بلند شم که عينه کش تنبون کشيدم سمنه خودش و لحظاتي بعد تو بغلش پخش شده بودم
...صورتشو فرو کرد تو موهام و نفس عميق کشيد
باشه خانوم زر زروم ..فقط حواست به تيپت باشه_
:اومدم ذوق کنم که ادامه داد
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..بي احساس..اخرم يه کاري ميکنه برم دختر بيارم خونه_
 :خودم و عقب کشيدم و جيغ زدم
!!!تو غلط ميکني_
بلند قه قهه زد..چشمامو ريز کردم و لبامو از حرص جمع..خودم و اروم از روي تخت کشيدم
عقب و حواسم بود که نگيرتم...البته اينقد سرگرمه خنده بود که متوجه نشه...رفتم برس موهام و
:برداشتم و تا به خودش بياد افتادم به جونش..با خنده دستاشو سپره خودش کرد و گفت
اخ ...آي..نزن خانومم...واال من غلط بکنم...آي...با وجوده بوزينه خوشکلي که کنارم دارم _
!چرا بايد برم دنبال بقيه؟
:جيغ زدم
...بوزينه خوده خوده خل مشنگتي_
دوباره اومدم بزنم که با دستاش مچامو گرفت و محکم کشيدم سمته خودش..با دماغ رفتم تو
:سينش جيغم دراومد
آييييييي...اخ مامان دماغه قشنگمممم_
داشت گريم ميگرفت...با نگراني راستم کرد و بهم نگاه کرد..اخماش رفت تو هم و دستشو
:کشيد رو بينيم
قرمز شده_
...دسشو پس زدم و زدم زيره گريه...واقعا حس کردم شيکسته بسکي درد ميکرد
اومد حرفي بزنه که هانيه جون در و باز کرد و اومد داخل...مالقه دستش بود...با ديدنه قيافه
:بغض داره من و قيافه شرمساره ساميار يه خدا مرگم بده گفت و زد رو لپش
عروسم چرا گريه ميکنه سامياااار؟؟؟باز چه ُکخي ريختي؟؟_
 :بعدم اومد سمته من که با ديدنه مامان حسابي ذوق مرگ شده بودم...ساميار با ترس گفت
هيچي بخدا..اومدم بغلش کنم سرش خورد به سينم درد گرفت_
بي حيا...بي شعور ...بي ادبيات...بي فلسفه
... ....
:مامان چشم غره اي بهش رفت و گفت
همه جا وحشي بودنتو نشون نده پسرم..بزار جلو عروسم بي ابرو نشم القل...بيايد پايين ناهار_
...بعدم رفت بيرون و در و بست...ساميار با دهنه باز زل زده بود به در
محکم لبامو رو هم فشار ميدادم که خندم نگيره ولي اخرم نتونستم جلوي خودمو بگيرم و پقي
زدم زيره خنده
...با غيض نگام کرد و اومد بياد طرفم که ناخداگاه پريدن عقب
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:با خنده گفتم
بخدا بياي طرفم جيغ ميزنم_
با حرص خودشو عقب کشيد
اگه گذاشتم بري خريد با رفيقات؟_
:جدي شدم و گفتم
ساميار مسخره نشو...به هستي قول دادم_
:ل ب و ورچيد و گفت
خيله خب(:بيا بريم پايين االن مامان ميکشدمون...هعيييي چه زن زليل شدم_
خنديدم و پشت سرش راه افتادم
***
:هـســــــــتي
بزييييي گم کرده ام در باغه هستيييي درس حدس زدي ان بز تو هستي_
 :با نيشه باز زل زدم به قيافه برزخي سورن ..تکيشو از ماشين گرفت و ساعتشو کرد تو چشمم
ساعت و نگاااا...نيم ساعته تو اين هو ا اين پايين واستادم منتظره خانوم..حاالم اومدي به بز _
تشبيهم ميکني؟
...:چشمامو مظلوم کردم
....داشتم به خودم ميرسيدم(:..اخه چش چروني گفتم خشگل نباشم ب بقيه نگـ_
هنوز حرفم تموم نشده بود که شونه هامو گرفت و لحظه اي بعد چسبوندم به ماشين...يا جده
...سادات..يا امام دوازدهم...يا شمر ابن زلجوشن
:با قيافه ترسناکي گفت
مگه بهت نگفتم اينجوري نگام نکن ها؟؟؟چرا دوس داري عصبيم کني؟؟من به خودم قول دادم _
تا بعد از محرميت زياده روي نکنم ولي توعه عوضي با نگاهت نميزاري
بعدم اَهه بلندي گفت و ولم کرد رفت چپيد تو ماشين...اقا هموجور قندي بود که تو دله ما آب
..ميکردن
يه نگاه به اينور اونوره کوچه انداختم رفتم تو ماشين...بدونه حرف ماشين و راه انداخت..يکم
...که گذشت حوصلم خودشو خيس کرد
:اروم گفتم
سورن؟؟_
:جواب نداد بوزينه
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سوررررن؟؟_
هوم؟_
سووووووررررن؟؟؟؟_
!بله؟_
:جيغيدم
!!!!!سورن_
جونم؟_
:نيشم باز شد و گفتم
راستکي گفتي سامان ميخواد بره خاستگاري پگي ما؟_
...:سرشو تکون داد
يني ايني که زنگ زده خونه پگاه برا خاستگاري مامان سامان بوده؟؟_
:بازم سرشو عينه بز تکون داد...با خنده گفتم
پس پگاه نميدونه که ميخاد خاستگاره رو پاره کنه_
...:ابروهاشو انداخت باال
نميدونه؟؟_
!!فک نکنم..اگع ميدونست سامانه که خودشو پاره ميکرد_
سورن_هستي مودب باش
:سرجام صاف نشستم
:) ....چمش_
:رسيديم و سورن يع گوشه ماشبن و نگه داشت...با اخم نگام کرد
دکمه پالتوتو ببند سرده_
..حوصله_
قبله اينکه ادامه بدم خودش خم شد طرفم و با اخم دکمه هامو بست...حق به جانب زدم تو سرش
...:سرش و مالوند و با گريه الکي گفت
اي خدااا..فرشته ميخاستم عجوزه دادي_
:با خنده گفتم
عمته..از خداتم باشه_
صد در صد هست...برو پايين خانومم_
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...:پياده شديم...درارو با ريموت قفل کرد و کنارم راه افتاد
سورن_زنگ بزن ببين کجان
:با خباثت گفتم
به سامان زنگيدي؟؟_
اقا سامان..!!.اره...با_
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
کله قبول کرد بچه پررو
ايش...اقا سامان...من فقط يه نفرو اقا ميدونم اونم شوورمه_
:دستشو انداخت دوره شونم و خودشو بهم نزديک تر کرد
...شوهرتم که منم_
اول بزار ببين قبولت ميکنم بعد هلدرم بلدرم کن_
جرعت داري قبول نکن_
.:اومدم جواب بدم که صداي ساميار از پشت سرمون بلند شد و عن زد به فازمون
..ميگم خانوم بريم بعد بيايم_
...:بعد با نيشه باز ادامه داد
راحت باشيد بيشتر برين تو هم_
!!!اوه..ساميارم شوخي بلده؟؟
:سورن ولم کرد و رفت سمت شون..منم عينه جوجه اردک زشت دنبالش بودم..زد تو کله ساميار
!ببند دهنتو...چطوري پسر؟_
..:با کيميا همو بغليديم
ببين االن هر کي ببينه فک ميکنه جمعي از همجنس بازا رو تشکيل داديم...اون تو اون..من _
تو تو
:پرتم کرد بيرون از بغلش و با قيافه جمع شده گفت
!!ببند دهنتو حالمو به هم زدي...چه هوا سرد شده امشب_
:دستامو باز کردم و با خنده گفتم
اره بيا بغلم از گرماي بدنم بهت تزريق کنم_
اومد چيزي بگه که نگاش افتاد به پشته سرمو ابروهاش رفت باال...برگشتم که ديدم سامان با
..نيشه باز..کناره پگاه دارن ميان
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...نيشه منم ناخوداگاه شل شد
...پگاه انگار داره کناره يه گوريله شيش پا راه مياد همچين بهت زده به نظر ميرسيد
اخماشم تو هم بود...به ما که رسيدن دوباره بساطه ماچ و ب**وس و دل و قلوه و جيگر و کله
..پاچه راه افتاد
راه افتاديم سمت پاساژي که همون نزديکيا بود...رفتم کنارش و زدم به بازوشو با نيشه باز
:گفتم
عن من؟؟_
چطوري ِ
:با بغض گفت
چي ميشد اين خاستگاره جاي اين ميمون سامان ميبود؟؟_
لبامو دادم جلو و سعي کردم جلو خندمو بگيرم...کيميا چشماشو ريز کرد و زل زد بهم...اشاره
:کردم بعدا بهت ميگم..سرشو تکون داد و دستشو گذاشت رو بازوي پگاه
وللش حاال مياد ردش ميکني ديگه_
:سرشو تکون داد و گفت
...نع...هر کي باشه قبولش ميکنم...ديگه خسته شدم ازين وضعيت_
:بغضش شکست و ادامه داد
وقتي دوسم نداره...وقتي پا جلو نميزاره چرا بايد منتظرش بمونم؟!ميرم با اون شتر هر خري _
که هست ازدواج ميکنم خودمو ازين وضع در ميارم
از طر في خندم گرفته بود از طرفي ناراحت شده بودم...کال فازم معلوم نبود..خداروشکر از
...پسرا عقب تر بوديم وگرنه با اين کلي بازياي پگاه همشون ميفهميدن يه مرگيش هست
با کيميا به زور ارومش کرديم...اخرم سامان فهميد و نگاهه نگرانش پگاه و همش دنبال دنبال
ميکرد
..پگاهم که اصال تو باغ نبود
:کيميا بلند گفت
!!!!!چـــــــــــــــي؟؟_
هيييس خفه شو االن ميفهمه_
بابا اين بدبخت داره پر پر ميزنه بزار برم بهش بگم_
:عن خوردي ميخام خودش بفهمه..با ذوق ادامه دادم_
وااااييي چه باحال ميشه_
پگاه_چي باحال ميشه؟؟
:من و کيميا با قيافه دست پاچه برگشتيم سمتش..با تته پته گفتم
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آ....آها...گفتم اگه هر دومون برا پس فردا لباس بگيريم خيلي باحال ميشه_
 ...سورن اومد کنارم...اون دو تا بز ديگه ام اومدن...بعله من شوهرمو از بزا جدا ميدونم
.سورن_بيا بريم يه چي نشونت بدم..اگه به خودت باشه که فقط با دوستاتي
:نگاهه مرموري به سامان انداختم و گفتم
...ميخام با پگاه بخرم..ميدوني که پس فردا اونم خاستگار داره_
سامان سريع نگاهشو داد به پگاه..پگاهم با ناخوناش ور ميرفت و سرش پايين بود...ساميار با
:نيش خند گفت
...مبارکه اميد وارم رفيقمون بابه ميلتون باشه_
چشمام گشاد شد...سورن که از نقشه شومم خبر داشت يکي زد سر شونه ساميار و با خنده
..بهش چشم غره رفت
..پگاه با گيجي بهمون نگاه کرد
پگي_رفيقتون؟؟
:سامان اومد چيزي بگه که سريع گفتم
ارع ديگه...تو که ميدوني همه پسرا با هم رفيقن...عينه پي پي ميمونن_
:سورن چشم غره اي رفت و ساميار گفت
!ممنون از تشبيهه زيبات...فقط چه ربطي داشت؟_
:نيشمو باز کردم
خب شما همه چيزتون به پي پي ربط داره_
..کيميا و پگاه زدن زيره خنده..اخيش بالخره امشب خنده اينارو ديديم
سامان زل زده بود به پگاه و چيزي نميگفت..معموال تو اين مواقع جبهه ميگرفت و خونمو
ميريخت
***
:پگـــــــــاه
به خودم تو اينه نگاه کردم...ديشب به زوره هستي يه کت دامن سورمه اي گرفته بودن که
..اندامه کشيدمو به رخ ميکشيد
خط چشم کشيدم و برقه لبه صورتي زدم يکمم رژ گونه زدم که رنگه زرد و زارم ديده
نشه...يه ساپورت زخيم پوشيده بودم با صندل پاشنه ? سانتي سورمه اي..يه روسري ساتن سورمه
...ايم سرم بود
کيميا و هستي ولم نميکردن هي پيام ميدادن..انگار نه انگار اين هستي بز خودش
..خاستکاريشه...بسکي فوضوله

229

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
داشتم با خودم غر ميزدم که صداي آيفون بلند شد و پشت بندش صداي مامان که آکنده از ذوق
:بود
دامادم و اوردن_
ا نگار چيپس و پفکه...دامادمو اوردن...سريع اومد از اتاق کشيدم بيرون و پرتم کرد جلو
در...چشم غره اي رفت که يني عينه ادم برخورد کن...دستامو تو هم قالب کردم و زل زدم به در که
بالخرهه يه مرده خوش پوشو قد بلند اومد داخل...بابا و مامان ياهاش سالم عليک گرمي کردن و منم
:زل زده بودم بهش که بفهمم اين قيافه آشنا رو کجا ديدم..به من که رسيد لبخنده مهربوني زد و گفت
سالم دختره گلم...بالخره به سليقه پسرم ايمان آوردم_
لبخنده محجوبي زدم و اروم جوابشو دادم هنوز نگاهم و ازش نگرفته بودم که صداي زني
توجهم و جلب کرد...نگاهمو به سمتش کشوندم که دهنم باز موند...چشماش...بدجوووور آشنا
...بود...عسلي خالص
سالم عروسه گلم..ماشاهلل هزار ماشاهلل_
..:بعدم بغلم کرد...آغوشش بدجور به دلم نشست
سالم_
چشمام گشاد شد و سريع خودمو از تو بغله خانومه کشيدم بيرون...جرعت نداشتم برگردم...اب
...دهنمو به زور قورت دادم...نکنه توهم زدم...چه صداي آشنايي
صداي بابا و مامان ميومد که احوال پرسي ميکردن ولي من فقط زل زده بودم به صندالمو از
...مواجه شدن با اون صداي اشنا که هنوزم فکر ميکردم توهمه واهمه داشتم
سالم_
رز ابي..چه خوشکله...سرمو اروم اوردم و
متقابال دسته گلي جلوم گرفته شد...يه دسته گلِ ،
...باال نگاهم و دوختم به چشماي عسليش
!!نه...واقعيه مثله اينکه
:با لکنت گفتم
سـ..سالم خوش اومدين_
مث پسر خوبا سرشو انداخت پايين و گفت ممنون
قلبم تو دهنم ميزد..اصال نميتونستم تجزيه کنم اتفاقي که افتاده..اينکه خاستگاري که روحه پر
فتوحع خودشو عمشو اينقدر مورده عنايت قرار دادم سامان باشه
بابا ديد هممون خشک شديم تارف زد کع برن تو پزيرايي ...مامانم منو پرت کرد تو آشپز
:خونه و با تحديد گفت
يه چايي خوش رنگ ميريزي مياري اين خاستگارتم بخاي بپروني خودم ميکشمت_
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بعدم رفت بيرون...اصال چيزي از حرفاش نفهميدم همونجوري ايستاده زل زده بودم به
سراميک کف اشپز خونه...ساميار گفت يکي رو دوس داره...نگفت کيو..نکنه اوني که ميگفته من
!!بودم؟؟
..ازين نيشم کم کم باز شد...سريع چايي ريختم و منتظر شدم مامان صدام بزنه
...چايي رو جلوي سامان گرفتم
مثله چي زل زده بود بهم بي ادب
:برداشت و گفت مرسي...بعد اروم تر ادامه داد
اين چايي خوردن داره_
خندم گرفت ولي جلوشو گرفتم...به همه تعارف کردم و کنارع مامان رو مبل نشستم اصال
حواسم به حرفاي بقيه نبود فقط زل زده بودم به سامان که اخرم با نيشگوني که مامان ازم گرفت
نگاهم و گرفتم
:بعد از کلي چرت و پزت باباي سامان يه نگاهي به ما کرد و گفت
اقاي صالحي اگه موافق باشين بچه ها برن با هم حرفاشونو بزنن_
بابا هم با خوش رويي تاييد کرد...با استرس دستامو به هم فشار دادم
:مامان با چشم غره و لبخند گفت
پگاه جان بلند شو راهنماييشون کن اتاقت_
به زور بلند شدمو اروم گفتم با اجازه
حس ميکردم داره دنبالم مياد
نفساي عميق و بي صدا ميکشيدم که از استرسم کم کنم...دره اتاقمو باز کردم و ايستادم تا بره
:داخل..با لحنه شيطانيي گفت
خانوما مقدم ترن..شما بفرماييد اول_
خجالت ميکشيدم حتي حرف بزنم..رفتم داخل و نشستم روي تخت...حتي يه بارم نگاهش نکردم
...ولي حس کردم که رو بع روم روي ميز کامپيوتر نشست
:چند دقيقه توي سکوت سنگينمون گذشت که بالخره صداش دراومد
نميخاي حرف بزني بريم بيرون؟؟_
:خيلي غيره ارادي سريع سرمو اوردم باال و با چشماي گشاد شده گفتم
!!!!نه_
بعد خودم فهميدم چي گفتم و محکم کوبوندم تو دهنم
:با خنده گفت

231

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
باشه عزيزم...اروم باش من تا هر موقعه بخواي ميمونم تو اتاق تا تو حرفات و بزني..فقط به _
فکر زمانش باش چون هر چقدر دير تر بريم بيرون خانواده بيشتر به سه نفر شدنمون شک ميکنن
با قيافه قرمز شده باليشت و از روي تخت برداشتم و پرت کردم سمتش که رو هوا گرفتش و قه
قهه زد
:لبمو گاز گرفتم
خيلي بيشعوري سامان_
:خندش تبديل به لبخنده مهربوني شد ...زل زد تو چشمام و اروم گفت
بيشعور به فدات دلبر_
لبم اومد کش بياد ولي جلوشو گرفتم و سرمو انداختم پايين...بازم خنديد...امشب چع خوش خنده
..:شده...البته ايشاهلل هميشه بخنده عزيزه دلم بوج بوج
...سامان_خب مثله اينکه تو نميخواي حرفي بزني...پس من ميزنم...فقط
بلند شد و اومد کنارم روي تخت با فاصله نه چندان ژياد نشست و با دستش چونم و گرفت و
صورتم و اورد باال...که البته باعث شد زل بزنم به چشماي عسلي رنگش..بدونه هيچ حالتي تو
:صورتش ادامه حرفشو گرفت
فقط عادت ندارم طرف صحبتم تو چشمام نگاه نکنه...مخصوصا اگه جنگل چشماش همه دنيام _
باشه
طپش قلبم بدجوري باال رفته بود...لبامو روي هم فشار دادم و سعي کردم از ذوق گريه
 :نکنم..دستشو برداشت و نگاهشو ازم گرفت..نفس عميقي کشيد و زيره لب اروم گفت
..المصب شيطونه ميگه شکه خانواده هارو تبديل به يقين کنما_
البته ميخاست من نشنوم ولي شنيدم و چشمام گرد شد...پسره بيشعوره بي حيا...واااي فک کن
بچه من و سامان..چه جيگري بشه
:با ذوق پنهان گفتم
حرفه ديگه اي نداري؟؟_
:سرشو اورد باال و با دستپاچگي گفت
....عه..چرا...خــــب لپه کالمم اينه که_
بهم نگاه کرد و دهنش همونجوري واسه ادامه حرفش باز مونده بود...داشتم هالک ميشدم که
:زرشو بزنه...و بالخره حرفشو کامل کرد و نفسه منو حبس
دوستت دارم...خيلي وقته...از همون روزي که تو دانشگاه زدي تو گوشم و رفتي...جرقع اي _
زدي واسه اينکه بيشتر بهت دقت کنم...بيشتر بشناسمت..و اژ خودم بدم بياد که چرا تورو با دختراي
دورو برم يکي کردم...تو هرزه نبودي...پاک بودي...خيلي پاک...وقتي نگاهاي خاص شايان و روت
ميديدم حرصم ميگرفت..تورو ماله خودم ميدونستم و ميدونم..ولي غروره لعنتيم نميزاشت اعتراف
کنم برعکس با کارام ميرنجوندمت و خودم بيشتر زجر ميکشيدم...وقتي تو بغل شايان بودي با اينکه
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ميدونستم از سر لجبازي داري اينکارو ميکني و بيشتر از اين حرصي ميشدم که کسي که بهت چشم
..داره برادرمه ...نتونستم جلوي خودم و بگيرم و اون ب**وسه
..:مکث کرد و لبخنده شيطانيي به قيافه ذوق زده و خجالت زدم زد
...که بايد بگم بهترين ب**وسع عمرم بود اتفاق افتاد_
چپکي نگاش کردم..حاال درسته ذوق کردم از اعترافش و دوستت دارمي که خيلي سريع ...
:بيانش کرد ولي حسودي جاي خودشو داره..با پوزخنده عصبي گفتم
چند نفر و تا حاال ب**وسيدي که اين يکي برات جذاب تر بوده؟؟_
:زد زيره خنده...با خنده گفت
جوجه مراقبه حرفات و حالتت باش چون دارم خودم و نگه ميدارم دوباره اون ب**وسه رو _
امتحان نکنم
خيلي بي حيايي..ببند نيشتو..اصال کي گفته من قبول ميکنم باهات ازدواج کنم؟؟_
:اخماش رفت تو هم و خندش و خورد ...جدي گفت
شده سه تايي از اين در بريم بيرون تورو زنه خودم ميکنم_
:چشمامو گرد کردم و سعي کردم جيغ نزنم
با عمت سه تايي برو بيرون_
:بازم شيطون شد
عمم با شوهر عمم سه تايي رفتن بيرون نوبت منو توعه االن خانومم_
دلم ضعف رفت واسه خانوممه اخر جملش و لبخند زدم
:متقابال لبخنده مهربوني زد و دستم و تو دستاي مردونه و گرمش گرفت
من حرفام و زدم...ميدونم نسبت بهم بي ميل نيستي...ولي تصميم اخر با خودته..اگه بخوايم تا _
...اخره عمر باهاتم..پشتتم...نخوايم هم
:اخماشو کشيد و تو همو ادامه داد
همون قضيه سه تايي اينا_
تمام قندي که تو دلم داشتن اب ميکردن يک آن تبديل شد به خجالت و اومدم بزنمش که دستاشو
:اورد باال و با خنده گفت
بريم بيرون ديگه دير شد_
بلند شدم و بلند شد ...هنوز دستم تو دستش بود..بهش نگاه کردم و با چشم و ابرو به دستامون
:اشاره کردم
راحتي؟؟_
:نيششو باز کرد و دستمو تو دستش اورد باال و با اشاره گفت
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جاش همينجاس..ولي فعال از حقم ميگذرم تا عقد_
...خنديدم و رفتيم بيرون
تو حال که رسيديم متوجه نگاهه خيره جمع شدم...نگاهي به سامان کردم که لبخند زد...برگشتم
..و به جمع لبخند زدم
باباي سامان_مبارک عروس گلم
..و صداي دستشون اومد و من صد هزار بار خداروشکر کردم از اينکه عشقمو بهم داد
***
:هســـــــــــتي
يه نگاه بع سورن انداختم يه نگاه به باباش...اقا من باباشو ميخوامممم...خودم سورن و بزرگ
...ميکنم فقط من و به همسري بقبوليد
اها راستي يادم رفت بگم شوررم مامانش فت شده..خدا اموات شمارو هم بيامورزه..ولي دستش
درد نکنه که شوهرمو زاييد...به خواهر سورن نگاه کردم..سوگند ?.??..سالش بود فک کنم..چنان
بد بد نگام ميکرد که ترغيب ميشدم بلند شم يه فن هاشي نارو روش پياده کنم
هستــــي جــــــــان؟؟؟_
:سرمو سريع اوردم باال و گفتم
:/ها؟؟نه بله؟؟_
مامان چشم غره اي رفت که نيشمو باز کردم و البته با ديدنه پوزخنده سوگند خانوم کال
..بستمش..دختره عن
مامان گفت پاشو شچورتو راهنمايي کن بريد حرفا اخرتونو بزنين...انگار ميخواد بميره خدا
نکرده زبونه سوگند الل
 ..در و چنان باز کردم که محکم خورد به ديوار و سرمو عينه گاو انداختم پايين رفتم داخل اتاق
سورن اومد داخل و با ارامش در و بست..دست به کمر طلبکار نگاش کردم..اخماشو کشيد تو
:هم و گفت
ها؟؟_
ها تو شورتت بي تربيت بي فرهنگ امازوني...ببين به اين خواهره کفگير خوردت بگو اگه _
بخاد برا من خار شوور بازي دراره شوهرشو در ميارمااا بگم از االن که بدوني
:خنديد و گفت
بابا اون بدبخت که چيزي نميگه_
:با حرص گفتم
نگه من خودم از نگاهش ميخونم که ميخواد سر به تنم نباشه_
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...بدونه حرف دستم و کشيد و نشوندم رو تخت..خودشم کنارم نشست
زل زدم بهش که به در و ديوار نگاه ميکرد...يهو ديدم چشماش گرد شد و ل ب کش
اومد...چشمام و ريز کردم و نگاهش و دنبال کردم که ديدم بعلههههه...سوتين قرمزم اويزونه به آينه
دراور..لبمو گاز گرفتم و نگاهمو به سقف دوختم...فک نکنيد خجالت کشيدما...واال شوهر آيندمه
:با خنده کنترل شده گفت
القل يه ذره اتاقتو جمع و جور ميکردي_
:بدونه اينکه نگاهمو از سقف بگيرم گفتم
گذاشتم سايزشو بفهمي_
..:عينه بز زد زيره خنده که سريع جلو دهنشو گرفتم
...چتهههه؟؟االن مامان اينارو ميکشوني ايـ_
دستمو از رو دهنش برداشت و هلم داد که افتادم رو تخت و خودشم روم...حرف کال تو دهنم
:ماسيد و چشمام گرد شد..غير ارادي چشمام و مظلوم کردم
غلط کردم ديگه نميزارم جلو چشمت...بزار برم من هنوز واسه خداحافظي با دنياي دخترونم _
...اماده نيسـ
ل ب که ل ب نشست دوباره حرفم قط شد
چشماي گشادم و دوختم به چشماي بستش...کم کم از شک در اومدم و دستام و تو موهاش فرو
...کردم و براي اولين بار لباي اولين و اخرين عشقه زندگيمو ب**وسيدم
نفسم داشت بند ميومد ولي کم نمياوردم ازش...لب پايينمو يه گازه اروم گرفت..عنتر منو گاز
!!ميگيري؟؟
لبشو چنان گازي گرفتم که يه اخه اروم گفت و چشماشو باز کرد..لبش هنوز الي دندونام
بود..زل زدم تو چشماش و با شيطنت ا برو باال انداختم..چون يه لبش عينه پاستيل کش اومده بود و
:الي دندونا من بود نميتونست درست حرف بزنه
)لَ َومو ِود کن(لبمو ول کن_
:ابروهامو انداختم باال..ادا گريه دراورد
عژب گژي خوردم اومدم خاستگاري تو عفريت_
:با حرص ل ب و ول کردم و محکم زدم تو بازوش
!!!اوال از خ داتم باشه ..دوما عفريت خواهره عنترته...سوما..االن ميرم ميگم جوابم منفيه_
تا اومد حرفي بزنه عينه گاو چار نعل دوييدم سمته در ..سورنم دنبالم..تا رسيدم جلو خانواده ها
:اومدم دهنمو باز کنم صداشو شنيدم
ما موافقيم..دهناتونو شيرين کنين_
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با حرص نگاهش کردم...با لبخند نگاهم کرد و چند قدمي که بينمون فاصله بود و طي کرد و
کنارم ايستادم..هنوز داشتم با حرص نگاش ميکردم...باباي سورن که نيشش باز شده بود سريع
شروع کرد دست زدن و بقيه ام به تبعيت از اون دست زدن...سورن با لباي جمع شده از خنده به
:قيافه حرصيم نگاه کرد و گفت
حرص نخور زنه چروک دوس ندارم_
 :دندونامو محکم رو هم فشار دادم
بخواي نخواي هر جوريم باشم تا اخره عمرت بيخه ريشتم_
:با خنده گفت
خودم کردم که لعنت بر خودم باد_
 :جيغ زدم
سوررررررن_
***
:کيمــــــــيا
زل زدم به عروس توي آينه...شاد بودم...برعکس سه ماهه پيش..سه ماهيي که شايد همون يه
ماهه اولش غيره قابله تحمل بود...براي اولين بار ممنون بودم براي انتخابي اجباري که پدر و مادرم
...باعثش بودن
):يه اجباره دوست داشتني
..عروس خانوم آقاتون منتظرن_
سرعت ضربانه قلبم باال رفت...به آرايشگر که با لبخند نگاهم ميکرد جواب دادم..به کمک
:کامليا شنلم و پوشيدم ..اروم بغلم کرد و کناره گوشم گفت
قربونت بشم اجي قشنگم خوشبخت شي_
با استرس بهش لبخنده مهربوني زدم و از در خارج شدم...نگاهم خورد به ساميار که کناره
فيلمبردار وايستاده بود و حرف ميزدن فک کنم سنگيني نگاهمو حس کرد که سرشو اورد باال و با
ديدنم يه لحظه مات موند و بعد کم کم لبخند زد...شايد اشتباه کنم ولي حس کردم نگاهش پره از
دوست داشتن..و حتي اگه خيالم بود من سعي داشتم واقعي تصورش کنم
اومد سمتم و با هر قدمش قلبه من ديوونه تر شد...تازه تونستم اناليزش کنم ...کت و شلوار
مشکي که لبه هاي برگشته يقش از ساتن بود با يه پيراهن سفيد يک دست..يه کروات مشکي
..ساتن...موهاش و فشن مردونه درست کرده بود ..دلم واسه مردم ضعف رفت
پسنديدين عروس خانوم؟_
 :به خودم اومدم ...جلوم ايستاده بود با خجالت سرمو انداختم پايين ...خنديد و مهربون گفت
دارم فک ميکنم همه رو قال بزارم و ببرمت يه جاي خلوت_
:اعتراض کردم
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!ساميار؟_
:با خنده غليض گفت
!جونه دله ساميار؟_
:دلم ضعف رفت و لبمو گاز گرفتم...دوباره گفت
...اوي خانومه...گازش نگير ماله منه ميدوني که رو چيزايي که ماله منه حساسم_
:سرشو نزديک گوشم کرد و ادامه داد
مخصوصا اگه اون لباي عشقم باشه_
نفسم رفت...همين
***
:پگــــــــاه
:فيلمبردار با حرص گفت
اقاي راد بخدا دو دقيقه بيشتر وقت نميگيره ..بابا دو دقيقه صبر داشته باش_
:سامان با حرص گفت
آقا اصال من فيلم نخوام بايد کي رو ببينم؟؟_
با خنده بهش نگاه کردم..فکره خوبي بود که شنلمو انداختم رو صورتم..البته يه جوري که من
بتونم اونارو ببينم
بالخره به زور سامان و راضي کردن و همون طوري که ميخواستن عمل کرديم..اروم مثله يه
جنتلمن اومد جلو و دسته گله نانازي رو گرفت سمتم...ازش گرفتم کع بي معطلي کالهکه شنل و زد
 :باال و گشاد شدنه چشماشو ديدم...نيشمو باز کردم..با پشت دست صورتمو ناز کرد و اروم گفت
..چه ناز شدي خانومم_
به خودش نکاه کردم...کت شلوار مشکي که لبه هاي يقش ساتن بود با پيراهن سفيد و کروات
:ساتن آبي..جواب دادم
توام خوشتيپ شدي آقامون_
***
:هســــــــتي
:جيغ زدم
من خوشکل نشدم؟؟؟من خوشکل نشدم عنتر؟؟ولم کن ..ولم کن بزار برم دهنه اينو سرويس _
کنم
:مامان به زور نگهم داشت..سورن با خنده گفت

237

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
بابا من نظرمو گفتم...من هيچ چيو از خانومم پنهان نميکنم_
:مامان اعتراض کرد
سورن اذيتش نکن_
:بينه حرفش جيغ زدم
تو غلط کردي نظر واقعيتو دادي...من با چه اميدي با تو بيام زير يه سقف...من غلط کردم به _
تو جواب مثبت دادم...ولم کن مامان بزار خشتکشو بکشم رو سرش هنوز عينه بز ميخنديد
بغضم گرفت و بغ کرده دست گل و پرت کردم تو بغلش...بعدم بدونه توجه به مامانم و فيلم
 ..بردار رفتم تو ماشين چپيدم..به زور خودم و نگه ميداشتم گريه نکنم...اومد نشست کنارم
:رومو کردم سمته شيشه..خم شد طرفم و گفت
هستي خانوم؟تو که اينقد بي جنبع نبودي خانوم کوچولوم چپ چپ نگاهش کردم و با بغض _
:گفتم
واال همه توقع دارن شوهرشون شبه عروسي وقتي ميبينشون مات بمونه بعد شوهره عنه من _
برگشته ميگه چه زشت شدي!!!!..من به کي بگم؟؟
:با خنده گفت
قبل عروسي حرصت بدم_
به من بگو عشقم..بابا شوخي کردم...خواستم واسه آخرين بار ِ
:/دسته گل و از روي داشبورت برداشتم و چنان کوبوندم تو سرش که گالش پر پر شد
يه داد زد و تو اينه به خودش نگاه کرد و با موهاي ژل زدش ور رفت...همونجوريم غر غر
:ميکرد
...آخ آخ...موهامم خراب کردي_
با لبخنده پيروزمندانه دست به سينه نگاش ميکردم که با اين حرفش پشته چشمي نازک کردم و
:گفتم
قبل شروعه زندگي مشترکمون بزنمت_
حقته..خواستم واسه آخرين دفعه ِ
:دستاشو به آسمون بلند کرد و گفت
خدايا خودت بعدشو به خير بگذرون_
بلند خنديدم که ديدم خيره شده بهم...با همون خنده سرمو تکون دادم يعني چيه؟؟
:آروم با لبخنده شيفته اي گفت
!!!نفسگير شدي کوچولو_
:کيمــــــــيا ***
با ديدنه لکسوز سامان که گل زده از دور داشت ميومد جيغي از هيجان زدم و به ساميار
..نزديک تر شدم
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:با غر غر گفت
..خب بيا برو داخل منتظر بمون سرده_
:با لجبازي گفتم
نميخام..بزار بيان ديگه ميخام ببينم چه شکلي شده_
خب همتون ميرفتين يه ارايشگاه ديگه چه اصراري بود که هر کدوم يه جا بريد_
:با دلخوري نگاهش کردم و گفتم
غر نزن ديگه سامي_
لبخندي زد و چيزي نگفت..منم لبخندي از لبخنده مردم زدم ...همون موقع ماشين سامان کناره
...مازراتي ساميار نگر داشت و پياده شدن...با ديدنه پگاه هر دو جيغ کشيديم و پريديم بغل هم
خيلي خوشکل شده بود با اون آرايش طاليي رو صورتش و رژ سرخ...لباساي هر سه مون
پفي بود..دلکته بود و از کمر به باال يه يه طاووس با نگيناي براق کار شده بود و خيلي قشنگ
بود...البته دمه طاووس روي دامنمون بود و تقريبا نصفش و پر از نگين با طرح ُدمه طاووس گرفته
بود..هر سمون پسنديديمش...داشتم با پگاه حرف ميزدم که بوگاتي مشکي سورنم کناره دو تا ماشين
ديگه نگه داشت و پياده شدن...هر دومون پريديم کناره هستي و چنان جيغ جيغ ميکرديم که ماشينا
ميلرزيد...پسرام هر سه يه تيپ و زده بودن و تنها فرقشون رنگ کراواتشون بود..ساميارم
...مشکي..سامان آبي..سورن قرمز
رفتيم داخل آتليه...جايي که عکس ميگرفتن مثل يه کلبه بود که همه وسايلش چوبي بود و به
طرزه قشنگي چيده شده بود...اول از همه م ا سه تا عروسا رفتيم که عکس بگيريم ..هستي وسطمون
نشست و دسته گلشو جلوي صورتش با فاصله گرفت و چشماشو بست مثال داره بو ميکنه و يه لبخنده
مليحم رو ل ب بود ...من و پگاه پشت سرش به هم تکيه داديم و دست به سينه با يه لبخنده گشاد زل
زديم به دوربين..اين عکسمون و خيلي دوس داشتم..بعد از ما نوبت آقايون شد...اونام چند تا ژست
...گرفتن و من محوه زيباييه مردم شدم
عکاس بقيه رو بيرون کرد و فق من موندم و ساميار...طبقه گفته هاش هر کاري کفت کرديم و
کم کم داشت ميرفت تو فازه مثبت ?? که به مزاجه ساميار خوش اومده بود و بساطه خجالته من و
...فراهم کرده بود
به گفته عکاس تکيه دادم به ديوار و ساميار يه دستشو گذاشت کناره سرم روي ديوار چوبي و
اون يکي رو روي شونه لختم...بازم به دستور عکاس چشمام و خمار کردم و زل زدم به
ساميار...اونم خمار شد...سرشو کج کرد و چشماشو بست و صورتشو نزديک کرد..توي ? سانتي
صورتم با اون حالت که انگار ميخواد بب**وس تم متوقف شد..دونه هاي ريزه عرق روي پيشونيش و
:که ميديدم ذوق ميکردم...با صداي چيليک عکاس با ذوق گفت
 :چقد قشنگ شد..اقا داماد خيلي با احساس ژست گرفتيد..مرسي..بعد با شيطنت ادامه داد_
تنهاتون ميزارم فقط زود بيايد بيرون نوبت ذوجه بعديه_
و رفت بيرون...ساميار نگاهشو از دختره گرفت و دوخت تو چشمام..هنوز تو همون حالت
:بوديم..با عجز گفت
من هنوز سر حرفم هستم...عروسي رو بيخيال شيم بريم يه جا خلوت؟_
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 ..با خجالت زدم زيره خنده که با قرار گرفتنه ل ب ل ب متوقف شد
***
:پگـــــــاه
رفتيم داخل اتاقکي که بي شباهت به کلبه نبود..چند تا ژست گرفتيم که تو هر کدومش سامان يه
...کخي ريخت
:با حرص گفتم
سامان جان خجالت بکش شوهرم اين دختره مجرده...دلش ميخواد_
:سامان با خنده گفت
...نه بابا اين ديگه اينقد ديده چشم و دلش سيره_
بعدم با حسرت ل ب و بيرون داد:چي ميشه امشب زود تر تموم شه بريم خونمون و بالخره
امشب سه تايي شيم؟؟
:اومدم جيغ بزنم که دستاشو با خنده اورد باال
تسليم...سه تايي شدن و ميزاريم واسه بعد...امشب فقط خانومت ميکنم_
...با کفشم محکم کوبوندم رو پاش که کبود شد
...سامان_آي...آخر تو اين پاي من و ميکَني
زدم که ديگه بي حيايي نکني بي تربيت_
از خداتم باشه به دست من خانوم شي_
..اومدم دوباره بزنمش که در رفت
***
:هســــــــتي
امشب شب مهتابه شبه عروسيمه امشب...شبه سورن و هستي و کيميا و ساميار و پگاه و _
...سامانه شبه عروسيمه امشب
:سورن با خنده گفت
تو آتليه ام دست بر نميداري_
نِه_
پگاه و سامان که اومدن بيرون پگاه قرمز بود...نوچ نوچ نوچ..معلوم نيس اون تو چه غلطي
کردن...کيميا که رژش پاک شده بود من و پگاه کلي مسخرش کرديم..خدا من و به خير
بگذرونه...رفتيم داخل و هر کاري دختره ميگفت عينه بز گاوه حلقه به گوش انجام داديم و اومديم
نيفتاد..چيه نکنه فک کردين همون وسط کاراي چيزي ميکنيم..بي ??بيرون...هيچ اتفاقه مثبت
ادبا...انحرافياُ ..تف تو ذهنه بيماره منحرفتون
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سوار ماشينامون شديمو پيــــــــــش به سوي باغ تاالر رسيديم و پياده شديم...همه عينه گلّه شتر
مرغ دوييدن سمتمون و ب**وس و ماچ و بغل و دست ماليو اينا...چه دهناشون بو ميداد..اه اه اه...به
پيشنهاد که نه..به دستور پسرا زن و مرد و جدا کرديم...من نميدونم چه فرقي بيه مرداي ديگه با اين
!!!!دو تا بوزينه نامحرم به من سامان و سامياره؟؟؟
چمدونم...رفتيم تو جايگاهمون نشستيم و پسرا رفتن سمته آقايون ...همون اول بچه ها دانشگاه
از سوگند لب شتري گرفته تا نازي دماغ
خوکي همه حمله کردن سمتمون که آقا...ما ماتحتمون سوخت شما اين سه تفنگ دار و تور
کردين...البته اينقد واضح نگفتن ولي من برا شما واضح گفتم که فشار به مغزتون نيارين...نازي با
:اينه کوچولويي خودشو چک کرد و هم زمان با اون صداي تو دماغيش گفت
ولي پگاه..االن دارم فک ميکنـــــم...ميبينم سامان همچين تحفه ايم نيستا...اصال به هم _
نميايد...البته بهت بر بخوره ها عزيزم..من نظر شخصيمو گفتم
 :پگاه با حرص يه لبخند زد و رو به من که اخمام و از حرف نازي کشيده بودم تو هم گفت
عز يزم توام بوي سوختگي رو حس ميکني؟_
کيميا داشت شربت ميخورد که با اين حرف پگاه زد زيره خنده و شربتا پريد تو گلوش...چون
:من کنارش بودم زدم پشت کمرش و وقتي حالش بهتر شد با لبخندي هوا رو بو کشيدم و گفتم
اره...نازي جون تو سوزشي حس نميکني؟؟_
:نازي نگاهي از کناره آينش بهم انداخت و بي تفاوت گفت
....نــه من چيزي حســ_
انگار تازه دوهزاريش افتاد که با حرص بهمون نگاه کرد و بعدم با قر رفت..بقيه ام انگار
..ننشون داره ميره دنبالش رفتن
اعالم شد که آقايون دارن ميان...پسرا اومدن و هر کدوم کناره ذوجشون نشستن ?...تا ...
...صندلي هر کدوم دو تا دو تا با فاصله کناره هم قرار گرفته بودن
...پدر مادرا اومدن و بعد از مراسم ماچ و ب**وس کادو دادن...بعدم عاقد آوردن
قلبم تند تند ميزد و لپام ملتهب شده بود..سورن دستمو تو دستش گرفت و با ارامش کناره گوشم
:گفت
چرا سرخ شدي خانومم؟؟_
:اروم گفتم
استرس دارم_
 :لبخندشو حس کردم..سرشو دور کرد و از الي لبايي که از زور خنده به هم فشار ميداد گفت
...استرس نداشته باش عزيزم_
:با حرص گفتم
به چي ميخندي؟_
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به قيافت_
به قيافه عمت بخند_
بيچاره عمم_
خطبه ساميار و کيميا اول از همه خونده شد...درسته خونده بودن قبال ولي به خواسته کيميا
دوباره خوندن و من ايندفعه ديدم که دوست عزيزم با رضايت کامل بله گفت و عشقه توي نگاهه هر
...دوشون هويدا بود...نوبت به ما رسيد
...عاقد_خانوم هستي امجد عايا وکيلم شما را با مهريه يه
:چشماشو درشت کرد و بعد با لبخند ادامه داد
سه کيلو پاي مرغ...يه کاميون رز سياه..ماتحته داماد_
ل ب و روي هم فشار داد و سعي کرد نخنده...منم با لبخنده حرص دراري زل زده بودم به
:جمع که فکشون کف تاالر بود..سورن با چشماي گشاد گفت
به ماتحته من چيکار داري؟_
:چشم غره اي رفتم و عاقد ادامه داد
به عقد اقاي سورن سعادت در بياوردم؟عايا وکيلم؟_
:پگاه با خنده گفت
عروس با داماد دعواش شده_
:دوباره گفت...اين دفعه کيميا گفت
عروس گيساي داماد و گرفته ول نميکنه_
همه خنديدن و من چشم غره رفتم بهشون...دفعه سوم قبله اينکه اينا کارو به لگد زدن به جاي
:حساس داماد بکشن سريع گفتم
..با اجازه مامان..بابا..خاله عمه اينوريا اونوريا باال پايين عااااه بيا حاالاا_
:با سقلمه سورن خفه شدم و سريع گفتم
بعله_
همه با خنده به خل وعضيا من دست زدن و بعدم نوبت سامان و پگاه بود که کلي اذيتش
کردم..و رسيديم به قسمت جذابش يعني..عســـــــــل!!! سورن انگشتشو کرد تو عسل و اورد نزديک
صورتم...با چشماشم خط و نشون ميکشيد که دندون نگيرم...منم نامردي نکردم چنان دندوني گرفتم
...که تمامه اجدادش از مرده تا زنده اومدن جلو چشاش يه قر دادن رفتن
انگشتم و زدم تو عسل و با لبخنده مليحي نزديک دهنش کردم..اروم طوري که فقط خودمون
:بشنويم گفتم
عزيزم دندون بگيري سه طالقت ميکنم_

242

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
:اونم مثه خودم با لبخند گفت
عزيزم شب تالفي تمام حرفا و کارات و سرت در ميارم_
...شب زفاف...يا خدا..يا پيغمبر...يا اماز زاده هکور پکور و برادران
با قيافه سکته اي زل زدم بهش که با لبخنده مرموزي عسل و خورد
***
:پگـــــــــاه
انگشتم و بردم داخل ظرف و بردم نزديک سامان...با لبخنده شيطوني انگشتم و گرفت بينه
:دندوناشو يه فشاره اروم داد که اخمام رفت تو هم و گفتم
همه جا بايد به هر نحوي شده نشون بدي وحشي هستي؟؟_
ابروهاشو انداخت باال و انگشتم و ول کرد....انگشته کوچيکشو برد تو ظرف و نزديک
صورتم کرد...با اخم انگشتشو داخل دهنم بردم و اروم مکيدم..نفس راحتي کشيد و با شرمندگي نگام
...کرد
ناگهان خبيث شدم و چنان گازي گرفتم که دود از گوشاش زد بيرون...دستشو ول کردم و
صاف نشستم...حقشه...بوزينه
***
:کيمـــــــــيا
با لبخند به ظرف عسل نگاه ميکردم...انگشته سامي جلوم گرفته شد..لبخند زدم و سرمو
...نزديک کردم...شيرين ترين خوشمزه ترين عسلي بود که تا به حال خوردم
سعي ميکردم تمامه عشقمو تو نگاهم بريزمو بتونم با نگاهم و کارام به ساميار بفهمونم که ديگه
مثل قبل نيست رابطمون...ديگه دلم سرد نيست بخاطره اجباره پدر مادرامون...دلم گرمه به بودنش
به ديدنش به عشقش که حاال تمام روحو قلبمو پر کرده
عسل دهنش گذاشتم...از نگاهش دوست داشتن و ميخونم و حرفاش نشون ميداد نسبت بهم بي
ميل نيست
...با پخش شدن آهنگ شادي همه ريختن وسط و شروع کردن جلون دادن
ساميار اروم زيره گوش م حرف ميزد و منم جواباي کوتاه ميدادم...به مامان و بابا فکر ميکردم
که موقع کادو دادن اشک تو چشماشون جمع شده بود...بخشيده بودمشون ...اما غرورم اجازه نميداد
بگم...فقط تونستم به لبخندي اکتفا کنم...بالخره نوبت رسيد به عروس دومادا تا برقصن
......هممون رفتيم وسط و صداي سامي بيگي بود که تاالر و پر کرده بود
خودم و توي آغوش مردم ول کردم و سرمو روي شونش گذاشتم...زمزمه آرومش و توي
:گوشم شنيدم
کيميا_
:اروم جواب دادم
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جانم؟؟_
ميخوام يه چيزي بگم..همينجا...تو اين شبي که اعتراف ميکنم بهترين شب عمرمه_
:تپش قلبم تند شد
چـ...چي؟؟_
دوستت دارم_
:نفسم گرفت...سرمو به شونش فشار دادم و گفتم
منم_
تو چي؟؟_
منم دوستت دارم_
...
تو دلم هميشه هستــي
پيشه روم اگه نباشي
عاشقت که ميشه باشم
ارزوم که ميشه باشي
دوري و ازم جدايي
ولي کنجه دل يه جايي داري
مثه نبضي تو وجودم که ميزني و بي صدايـــــــي
شبا وقتي تو تنهايي پريشونه
سراغت و ميگيرررره اين دله ديوونه
جواب خستگي هــــام تويي درمونم
خودت نيستي هنوزم از تو ميخونـــــــــم
..هر سه زوج با عشق تو بغل هم ميرقصيدن و سامي بيگي هم با صداش همراهيشون ميکرد
پايان تمام اون کل کال و تالفي ها...خنده ها گريه ها...شاديا غما...شد عشق بينه دانشجوهاي
شيطون قصه ما
!!!و سوالي که تو ذهنه هر سه شون بود ...چي شد که اينجوري شد؟؟
پايان
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
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ي زود بهت دل ميبنده..پسرم و ميشناسم ..نگاهشو ميشناسم...شايد هنوز با خودش کنار نيومده
..ولي ميدونم يه حسايي بهت داره
:با مکث ادامه داد
...اميد وارم توام همين طور باشي_
:اومدم چيزي بگم که با لبخند گفت
ببين کيميا..حاال تو ديگه يه زنه متاهلي ..حاال اجباري بودن يا نبودنه اين ازدواج و که در _
نظر نگيريم ..بالخره تو االن ازدواج کردي..ميدونم که به طالق فکر نميکني چون ميدوني تو جامعه
به زني که طالق گرفته به چه چشمي نگاه ميکنن
:سرمو تکون دادم..ادامه داد
پس زندگي کن..پسرمو عاشقه خودت کن احساس خرجش کن و مطمعن باش توام عاشقش _
..ميشي اينو قبلم بهت گفتم..بزار اين اجبار برات شيرين شه
با صداي پايي که از پله هاي مارپيچشون پايين ميومد لبخند زد و ادامه نداد..فقط خيلي اروم
:گفت
در ظمن ديگه نشنوم به من بگي هانيه خانوم..فقط مامان_
لبخند زدم و سرمو تکون دادم ..پشت به راه پله بوديم ولي صداش و شنيدم ..شيطون بود انگار
..:نه انگار تا نيم ساعت پيش داشت من و ميخورد
..مامان خوب خلوت کردين_
اومد و رو مبله کناريمون نشست..نگاهش کردم و که هم زمان نگام کرد..لبخندش محو شد و
:چشماش ريز شد..هانيه خانوم بلند شد و در حالي که قهوه من و از دستم ميگرفت گفت
خلوته عروس مادر شوهري بود..برم قهوه هارو عوض کنم سرد شد_
و رفت..ساميار با اخماي تو هم اومد کنارم نشست . .نگاهش نکردم..سرم پايين بود و با انگشتام
..بازي ميکردم
:اروم گفت
چته باز؟؟_
به تو ربطي نداره..ميخوام برم خونه_
شرمنده ..اجازه نداري بري_
 ..تو کي هستي که اجازه بدي يا ندي؟؟من با هستي و پگاه قرار دارم ميخايم بريم پارک_
فک کنم ميخاستي بري خونه_
گفتم که نه خودت مهمي نه افکارت_
...دندوناشو از حرص رو هم ميساييد و من کيف ميکردم
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..:صداي مامان باعث شد حواسمون جمعش بشع
قهوتونو بخوريد بريد استراحت کنين_
بعد چشمکي به ساميار زد..با تعجب نگاشون ميکردم..ساميارم با ابروهاي باال رفته به مادرش
..نگاه ميکرد
تازه دو هزاريم افتاد منظورش از استراحت خوابيدنه و ...اوه
لپام رنگ گرفت و سرمو انداختم پايين
 :ساميارم که منظورش و تازه گرفته بود ابرويي برا مامانش باال انداخت..مامان خنديد و گفت
چيه خب؟؟زن و شوهرين بالخره بايد يه بار کناره هم بخابين که خجالتتون بريزه يا نه؟؟_
:هم زمان با ساميار معترض گفتيم
مامــــــان_
 ..:خنديد..قهومو خوردم تا يه ذره از خجالتم بره..با صداي اقاي پاکزاد سرمونو اورديم باال
به به..جمتون جمعه..عروسه گلمم که هست_
مامان رفت سمتشو همون ژطور که کتش و ميگرفت سالمه ارومي گفت ..اقاي پاکزادم لبخندي
زد و گونش و ب**وسيد..چه مهربون
:لبخندي از رفتارشون با هم رو لبم اومد و گفتم
سالم..خسته نباشيد_
!ساميار_سالم پدر گرام..کارا خوب پيش ميره؟
:اومد و کنارمون نشست در حالي که جواب مارو ميداد گفت
اي بد نيس..خانوم يه چايي بيار بزنيم تو رگ که از کت و کول افتادم_
:نگاهي به من انداخت و گفت
تو خوبي دخترم؟؟_
کينه اي که نسبت بهشون داشتم کمرنگ شده بود.حتي از بين رفته بود
:لبخندم و حفظ کردم و گفتم
..بعله شما خوبين اقاي پاکـ_
:اخماشو کشيد تو هم
..اقاي پاکزاد شوهرته..من و فقط بابا صدا ميکني عروس_
:خندم گرفت
چشم_
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:ساميار سرشو خاروند و گفت
..فک کنم من برم بهتره-
:بابا بي خيال گفت
اره برو من و با عروسم راحت بزار_
:خنديدم و نگاخي به قيافه وا رفته ساميار انداختم..تو همون حالت گفت
من برم زنمم با خودم ميبرم_
 ...از واژه زنم و اون ميم مالکيت يه حسه خوبي بهم دست داد..ولي خودم و جمع و جور کردم
نيم ساعتي به همين منوال گذشت
تازه فهميدم سامي برعکس بيرون که خشک و مغروره تو خونه و با خانوادش گرم و خوش
..برخورده..شخصيتش برام جذاب شده بود
به زوره مامان رفتيم که استراحت کنيم ..تمامه مدت داشتم به ساميار چشم غره ميرفتم ولي
 ..انگار نه انگار تازه داشت از حرص خوردنم لذت ميبرد
..پشت سرش از پله ها باال ميرفتم..از استرس دو سه بار نزديک بود ليز بخورم
سرم تو يقم بود..تو يه راه رو بزرگ بوديم که سه چهار تا اتاق داخلش بود ...رفت سمته
راست و دره يه اتاق و باز کرد ..پشت سرش رفتم بدونه اينکه تارف کنه خودش اول رفت تو..با
:حرص پشته سرش رفتم و زيره لب طوري کع بشنوه گفتم
شعورم که نداره بفهمه خانوما مقدم ترن_
شنيدم چي گفتي..بيشعورم عمته _گفتم که بشنوي_
نگاهي به اتاقش انداختم ساده بود با ترکيبه شکالتي کرمي..يه تخته چوبي با ملحفه شکالتي که
دقيقا رو به روي در بود
اونطرفش ميز کامپروتر چوبيش و يه پنجره کوچولو که پردش کرمي بود با طرح هاي
شکالتي ..کمد ديواري چوبي..دراورشم چوبي بود و روش پر از عطر و ادکلون و چيزاي مختلف
..بود
..چند تا عکسم از خودش اينور اونر اتاق زده بود
کيفمو گذاشتم روي صندلي ميز کامپيوترش و در حالي که شالم و که روي شونه هام بود بر
 ...ميداشتم گفتم
اتاقت قشنگه_
:خودشو پرت کرد رو تخت و گفت
مرسي_
نگاهي بهش اند
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]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
اختم که بيخيال ارنجشو گذاشته بود روي چشماش
با استرس نگاهمو گرفتم..يني االن بايد برم کنارش بخابم..اونم رو تخت يک و نيم
نفرش؟؟..بسم هللا
اب دهنم و قورت دادم و مانتومو در اوردم..زيرش يه بليز استين کوتاه تنم بود..با همون شلوار
..لي مشکي رفتم سمته تخت
زياد خسته نبودم ولي بازم خابم ميومد ...يکم نگاش کردم..نکنه خوابيد..سرمو بردم نزديکش
که از صداي نفساش بفهمم..ديگه داشتم مطمعن ميشدم خوابيده..اومدم خودمو بکشم عقب که دستش
..دوره کمرم حلقه شد و محکم به سمته خودش کشيدم..جيغه خفه اي زدم و پرت شدم تو بغلش
سريع برمگردوند و جاشو باهام عوض کرد...با چشماي گشاد شده زل زدم به چشاش که از
:شيطنت برق ميزد ..به تته پته افتاده بودم
چي..چيکار ميکني؟؟؟_
:بي خيال زل زد تو چشمام
يکم تالفي خونم پايين اومده..خاستم تالفي کارا صبحتم درارم نگاهش از چشمام يکم پايين _
:اومد و نشست رو لبم..اب دهنمو با صدا قورت دادم
ادم باش ساميار..جيغ ميزنما_
خنديد و سرشو اورد جلو تر..طوري که دماغم با بينيش مماس بود..نفساي گرمش ميخورد تو
:صورتم
..مشکلي نيس جيغ بزن..بيان باالم حقه دخالت ندارن زنمي دوس دارم جيغتو درارم_
 ..لپام داغ شده بود و مطمعنم قرمز
:با مهربوني دستي روي گونم کشيد و گفت
اخي..خجالت کشيدنم بلدي خانومم؟؟_
با دهنه باز زل زدم بهش..قلبم بدجور ميکوبيد از واژع اي که هميشه ارزوي شنيدنشو از
شوهر م داشتم..خودشم انگار فهميد چي گفته..ولي به روي خودش نياورد..دوباره قيافش شيطوني
شد..ل ب و جلوتر اورد..خودم و فشار ميدادم به تخت..فک کردم االن تخت از فشار کلم سوراخ
ميشه
خب برسيم به کارمون_
تا اومدم حرفي بزنم ل ب و با فشار گذاشت ل ب ..چند ثانيه مکث کرد و وقتي داشتم نفس کم
..مياوردم برداشت
..تمامه مدت چشماش بسته بود ولي من با چشماي گشاد داشتم نگاش ميکردم
بدونه حرفي خودشو از روم کنار کشيد و خوابيد کنارم..دستشو به زور از زيره سرم رد کرد و
:بت چشماي بسته گفت
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خب بخاب ديگه زيادي بهت خوش گذشته_
:با حرص گفتم
به من يا به تو عنتر فرست طلب_
زنمي دوس دارم_
:با خنده اي که به زور سعي ميکردم بخورمش گفتم
فقطم همين و بلدي_
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
حالتمون طوري بود که من به پشت خوابيده بودم و اون يه دستش دوره کمرم يه دستش زيره
سرم بود..بازوهاشم که ماشاهلل مثه سنگ سفت بود..خودمو جا به جا کردم که سفت تر گرفتم..نفسم
بند اومد..هووف
:سرشو تو موهام فرو کرد و با چشماي بسته و صداي خسته اي گفت
.وول نخور زيادم حرف نزن بزار بکپم_
 ..اينقد داغ بودم و خجالت کشيده بودم که ديگه جم نخوردم..نميدونم چجوري ولي خوابم برد
***
تکوني خوردم  ..بدنم خشک شده بود..اومدم جا به جا بشم که ديدم نميتونم...از حرص با همون
چشماي بسته يه جيغ زدم که دستاي ساميار خيلي سريع از روم برداشته شد..چشمامو باز کردم که
..ديدم با موهاي بهم ريخته و چشماي خمار و قرمز داره نشسته و نگام ميکنه
..نيشمو باز کردم…يهو قيافش عوض شد و اخماش رفت تو هم
 :مثله خودش نشستم و در حالي که موهاي بلند و مشکيمو مينداختم پشت شونه هام مظلوم گفتم
چيه خب؟؟همچين گرفته بودي دل و رودم داشت ميومد تو حلقم_
بازم حالتش و تغيير نداد و همون جوري زل زد بهم..سرمو کج کردم و لبامو دادم جلو...چرا
!..اينجوري شده بودم؟؟
با ديدنه حالتم خندش گرفت و سرشو تکون داد ..همون طور که از تخت پايين و به سمته
:سرويس توي اتاقش ميرفت گفت
)(...زنگ بزن به دوستات بگو ساعت هفت بيان شهربازي_
:با تعجب گفتم
توام مياي؟؟_
:با اخم از روي شونش نگام کرد
پ نه ميخاي تنها بزارم برين؟؟_
شونه اي باال انداختم
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با يه اسمس سر تهه قضيه رو هم اوردم..البته با ديدنه ?? تا تماس بي پاسخ از هستي فضول و
? تا پيامه که همه هول و هوشه فوش و کجايي و چي شد ميگشتن خندم گرفت ?..تماس بي پاسخم
..از پگاه
***
:پگــــاه
ساعت ? بود..هستي يه لنگ پا واساده بود دمه در غر ميزد منم واسه اينکه بيشتر حرصش و
..درارم طولش ميدادم
هستي_الهي سر تخته بشورمت..ايشاهلل زيگيل بزني قده قابلمه مسي..ايشاهلل شاش بند شي
!!!!بترکي...داري چه عني ميخورررري؟؟
..خنديدم و يه رژه قرمز برداشتم و خوب ماليدم رو لبم
داد زد:من ميرم تو ماشين توام تنه لشتو جم کن بيا منتظرن
کيفه مشکيمو که با شال و کفشم ست کرده بودم برداشتم و رفتم بيرون..کسي خونه نبود مامان
اينا رفته بودن خونه عمم که نور به روحه پر فتوحش بباره
..البته زندست ها...
:نشستم تو پرايده دره پيتشو در و چنان کوبيدم که ماشين پريد باال..هستي داد زد
هووو چته؟؟_
من خوبم_
به کبدم_
 :ماشين و راه انداخت
چرا کبد؟_1:
:نيششو باز کرد
چون "ک" داره_
استغفرهللا_
:/تکبير_
سگ توله_
کچسگ_
سگ مصب_
سگ خور_
توله سگ_
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سگ توله_
عمه سگ_
سگ شورت_
:با تعجب و خنده گفتم
سگ شورت چيه؟؟_
يني سگي که شرت پاشه_
..از تصورش پقي زدم زيره خنده
..رسيديم و پياده شديم
 :زنگ زدم به کيميا
کجايي؟؟_
بياين سمته ترن اونجاييم_
باشه اي گفتم و قط کردم
هستي_چي گفت؟؟
گفت جاي ترنن_
ترنن؟؟_
:دهنمو کج کردم
پ ن پ_
مگه تنها نيس؟؟_
 :شونه اي باال انداختم و رفتيم سمته ترن که از دور ديدمش که کناره ساميار واستاده
هستي_عه شوشم که اورده
 :رفتيم سمتشون ..ساميار داشت با گوشيش حرف ميزد حواسش به ما نبود ..زدم به پهلوي کيميا
بگو ببينم در نبوده ما چه عني خوردين؟_
هستي_راس ميگه ...بگو برداشت بردت کدوم گوري؟؟
برامون خيلي اروم تعريف کرد ..البته تا يه جاهايي چون دو تا گودزيال يسر رسيدن..نگاهي به
سامان انداختم..داشت نگام ميکرد..بازم همون حسي که چند روزي بوپ موقعه ديدنش بهم دست
:ميداد اومد سراغم..نگاهم و ازش گرفتم..صداي اروم کيميا رو شنيدم که رو به ساميار گفت
اينا رو براچي خبر کردي؟؟_
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سامي_پس انتظار داشتي تنها هلک و هلک با شما سه تا راه بيوفتم بيام شهربازي للگيتونو
بکنم؟؟
:هستي رو کرد سمته سورن
سالم بر خرچسونه جذب کن_
..:سورن دندوناشو رو هم فشار داد و اروم جوابشو داد
سالم بر ماموره بالي من_
منو کيميا که از قضيه خبر داشتيم ريز خنديديم ولي اون دو تا گيج مثه منگال داشتن نگاشون
..ميکردن
:هستي با ذوق گفت
بريم ترن پيچ بخوريم_
:همه تاييد کردن جز من..هستي با حرص لنگشو اورد باال کوبوند تو پام
مرده شورتو ببرن که هميشه و همه جا من به خاطره تو به خاسته هام نميرسم عقده اي ميشم_
به من چيکار دارين خو شما برين من ميمونم_
:تاييد کردن که سامان گفت
منم پيشش ميمونم شماها برين_
..اومدم اعتراض کنم که چشم غره رفت منم کال دهنم و بستم
..اونا که رفتن رفتم روي يه نيمکت همون نزديک نشستم
سامانم سرش پايين بود و دستاش تو جيباش داشت ميمود سمتم و من به استايله باحالش نگا
:ميکردم قربون صدقش ميرفتم که يکي مثله بز پريد روش چنان دادي زد که به منم رسيد صداش
وااااي ساماااان عشقمممم_
سامان بدبخت به زور دختره رو از خودش جدا کرد و يه نگاه چندش بهش انداخت..اه اه
اه..دختره چندش برم بزنم دهنش
يکم با هم حرف زدن تمامه مدتم سامان به زور نگهش داشته بود که نره تو حلقش منم
که..حرص ميخوردماااا
يهو سامان سرشو برگردوند سمتم...نگاهمو قا
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
فل گير کرد..منم کم نياوردم همونطوري نگاشون کردم و يه لبخنده پر حرصم زدم و اشاره نا
محسوسي به دختره کردم
سامان مثه ننه مرده ها نگام کرد ..ابروهام و انداختم باال و با يه لبخنده شيطاني نگاهش
کردم...فک کنم دختره از نگاهه سامان متوجه من شد چون برگشت و با کنجکاوي نگان کرد..به
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ثانيه نکشيد که کنجکاويش جاشو به حرص داد..چنان چونه اون بدبخت و گرفت کشيد سمته خودش
..که سرش از تنش جدا شد
ديگه ديدم دارع پررو ميشه کم مونده وسط شهره بازي لب بگيره از سامان با اخم بلند شدم
رفتم سمتشون ..سامان با ديدنم لبخنده پر ذوقي زد
زدم به شونه دختره که پشتت به منو روش به سامان بود...برگشت سمتم که از ترس سمته
!!!!..زدم...ماشاهلل هزار ماشاهلل اين چه موجوده ناشناخته ايه؟؟
:اب دهنم و قورت دادم با ترس گفتم
اومم من ميرم سامان االنا ديه بچه ها ميرسن_
بعدم با احتياط از کناره دختره رد شدم..ترجيه ميدم از همون دور نگاش کنم خيلي زيبا تر و دل
نشين تره
سامان با حرص بهم نگاه کرد..چيه خب؟؟من مگه ميتونم حريف اين عجوزه بشم؟؟اين يه نگاه
به من بندازه از هستي ساقط ميشم
رفتم سمته ترن که همون موقع هستي اينا پياده شدن همشون بي خيال بودن به جز کيميا که
:رنگش به سفيدي ميزد..سورن با کنجکاوي گفت
سامان کجاس؟؟_
اشاره اي به جايي که با دختره داشتن الو ميترکوندن کردم..البته کمي هم حرص ميخوردم..فقط
کمي ها
... .....
:ساميار به زور خندش و قورت داد
اخر اين دوس دختراش کار دستش ميدن_
سورن خنديد و سر تکون داد رفت سمتشون که شايد بتونه دختره رو رام کنه..سرمو انداختم
:پايين و با حرص اروم به هستي که کنارم بود گفتم
چقد دوس دختر داره که اينارم نگران کرده_
ساميار_نه البته تازگيا پسر خوبي شده..داره يکي يکي دکشون ميکنه
:ماشاهلل شنوايي..کيميا که حاال حالش جا اومده بود با ابروهاي باال رفته گفت
چرا؟؟متحول شده؟؟_
:سامي با لبخنده شيطوني به من نگاه کرد و کفت
نميدونم واال ..شايدم زنه زندگيشو پيدا کرده_
:با حرصه پنهاني گفتم
مبارکش باشه..بريم اون چرخ و فلک بزرگه؟؟_
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 ..همون موقع اون دو تا چلغوزم اومدن..سامان مثه خون خوارا نگام ميکرد منم محلش نميدادم
..همه تاييد کردن..هستي مشکوک نگام ميکرد
***
:هســـــتے
...اين عفريته ها برجور مشکوک ميزنه
رفتم کناره کيميا يه نيشگون از ماتحتش گرفتم که پريد..دستشو گذاشت روش و در حالي که
:ميماليد (استغفار عنايت کن)/:گفت
چته باز رم کردي؟؟_
به نظر تو اين پگاه مشکوک نميزنه؟؟_
عه توام حس کردي؟_
ها_
مرگ و ها خيلي بي ادب شديا_
..شونه اي باال انداختم..يني به بوزينه هاي متاهل ربط نداره
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
اوي برو از زير زبون ساميار بکش ببين زنه زندگيش کيه؟؟_
:نگام کرد و با چشماي ريز شده گفت
توام به هموني که من فک ميکنم فک ميکني؟؟_
من به شبه جمعه فک ميکنم تو به چي فک ميکني؟؟_
اه..بيشعور دو ديقه ادم باش هستي_
خنديدم و بهش اشاره کردم کع بره سمته ساميار که عينه کش تنبون دنبال ما راه افتاده بود از
..زير زبونش بکشه
تو فکره پگاه بودم ..خيلي ساکت مثه يه پي پيه متشخص دنبالمون داشت ميومد و هر از گاهيم
با سامان به هم نگاه ميکردن و چشم غره ميرفتن...خود درگيراي اسکل..نوچ نوچي کردم و سرمو
..:برگردوندم که رفتم توحلقه سورن
اوووورشه حيوان-
با غضب نگام کرد شبيه گاو شده بود..هر لحظه شبيه يه حيوان اهلي يا وحشي ميشد..کال بچم
..:عادت داشت زود رنگ عوض ميکرد..گاهي بزي مهربان و دلسوز و گاهي گاوي اماده به حمله
چيه؟؟_
گمشو برو بيليط بگير_
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..مگه من مثه توام که_
:پريد وسط حرفم و با تهديد گفت
اگه باز بخاي شروع کني از به همين چرخ و فقک اوزونت ميکنما-
مثه سکتهاي ها نگاش کردم و قبل از اينکه ببلعم خودم مثه يه خانوم خوب رفتم تو صف
بيليطا..منتظر بودم که ديدم صدا پيس پيس ميا د..برگشتم سمته صدا ديدم يه پسره ازين مامانم اينا
..ها..چنان نيششو باز کرده بود که تا تحالشم ديدم
:قيافم و جمع کردم و گفتم
کيش کيش ..خر مگسه ازحال..برو اونور به من برخورد کني خشدکتو دو تا ميکنم_
:نيششو بست و گفت
!!..چه طرز برخورده؟؟چه بي ادب_
:يکي زدم تو سرم با بيچارگي سرمو بردم باال
اي خدااا..چرا هر کي گيره ما ميوفته يا چسخله..يا کم داره..يا از تيمارستان فرار کرده ..يا _
مثه اين دو جنسست؟؟؟چه گناهي به درگاهت کردم خدا که بايد اين همه گوريل و تحمل و کنم؟؟؟
:پسره با بغض نگام کرد و گفت
چه دله پري داري؟؟بيا..بيا تو بغلم خودتو خالي کن_
دستاشم برام باز کرد..يکي محکم تر کوبوندم تو سرم که صداش تو کله صف پيچيد..برگشتم
..بدونه اينکه ديگه به اون چسه سرپايي نگا کنم تا نوبتم شد به جلوم خيره شدم
بليطارو گرفتم و رفتم سمته سورن اينا که وايساده بودن منتظرم..يکم مونده بود بهشون برسم
:که دو جنسه هه کنارم سبز شد..يه برگه گرفته بود سمتم..با ذوق گفت
ببين من هميشه دنبال ذوجه ايده الم ميگشتم با ديدنت مطمعن شدم که اون تويي اينو بگير حتما _
زنگ بزن اوکي؟؟
اينقد حرصم گرفت..اينقده حرصم گرررفت...برگشتم سمتش که سريع نيششو باز کرد و
:دندونايه يکي در ميونش و نشونم داد..کاغذه رو گرفتم و با لبخند گفتم
عا کن_
:مث منگال نگام کرد
ها؟؟_
:ها تو اقصا نقاطه بدنت چلغوز لبخندم و وسعت دادم
ميگم عااااا کن_
بخاطر لبخندم يا خل مشنگيه خودش بود نميدونم ولي دهنشو عينه غاره علي صدر باز کرد
..منم از فرصت استفاده کردم کاغذه رو تا فرو کردم تو حلقش دهنشم بستم ..رنگش کبود شد و
شروع کرد سرفه کردن..خم شده بود سرفه ميکرد که با دستم دو تا محکم کوبوندم تو کمرش خاک
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تو سرش عينه عن پخشه زمين شد..برگشتم با همون لبخنده ژکوند رفتم سمته بچه ها که همشون
..داشتن زمين و گاز ميزدن
سورن با خنده نگام کرد که چشمک زدم..چشماش گرد شد..چيه؟؟چشمکه ديگه ميخواي قر بدم
!!برات؟؟
باز دارم چرت ميگ م...توي يکي از اتاقکاي چرخ و فلک نشستيم من کناره سورن سامان کناره
..سوري..ساميار کناره کيميا ،پگاهم سمته چپه کيمي رو به روي من نشسته بود
احساسه نا آرامي در من ميدميد..اخرم طاقت نياوردم با کيفم زدم تو سره سورن ..بدبخت کپ
کرد البته اروم زدم که مغزش از ايني که هست معيوب تر نشه..دستشو گذاشت رو سرش و با تعجب
:گفت
کم داري؟؟_
|:نه_
خل شدي؟؟_
|:نه_
يهو داد زد
.پس چه مرگته!!؟؟_
تو جام پريدم و خيلي ناخاسته..تاکيد ميکنم ناخاسته چنان با کيف کوبوندم تو سرش که ديداري
 ..:کوتاه با ابا و اجدادش کرد و برگشت...بقيه ام ميخنديدن ..هر هر
خر بخندد ديگران ناله کنند_
جونم جمالته فيلسوفاته..شاعري بودم خبر نداشتم ...سورن سرشو مالوند و رو کرد سمته
:ساميار
بلند شو گمشو جاتو با اين عجوزه عوض کن تا ضربه مغزيم نکرده_
عجوزه رو با من بود؟؟!!اي عفريت ..نفرينه خدايان بر تو بادا...امشب زدم تو فازه ادبي...با
:حرص گفتم
عجوزه عمه ننته_
:پگاه دستشو برد باال پوکر فيس گفت
خدا بيامورزش_
همه برا روحش دعا کرديم و طلب امورزش ...جامو با ساميار عوض کردم..داشتم به تهران
نگا ميکردم از اون باال...برجه ميالدم عينه دسته خر از اون وسط سر در بر اورده و عن زده بود
...به منظره..بعله چنان ادمه مثبت انديشي هستم من
از تو اتاقکه که اومديم بيرون پسرا تصميم راسخ گرفتن که سامي رو مجبور کنن بره بستني
بخره...هممون بستني قيفي طلب کرديم...ساميار به دور و بر نگاهي انداخت و رفت سمته بستني
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فروشي،سامان و سورنم به عنوان باربره بي جيره مواجب با خودش برد که بتونن اون همه بستني و
...حمل کنن
:رفتم کناره کيميا اروم در گوشش گفتم
تونستي از زير زبونش بکشي يا نه؟؟_
حرف نزن که خودم هنوز منگم_
تا اومدم چيزي بگم
 :پگاه پريد وسط
چي دره گوشع هم پچ پچ ميکنين؟؟_
کيميا چشم ابرو اومد برام...برگشتم و دستمو تو هوا اين يني نزارم اين بوزينه از چيزي سر
..:درآره ..انگاري که ميخام دورش کنم تکون دادم
چخه چخه..از گفتنه تماميه اسرار به پي پيا معذوريم_
اول با چشماي گرد شده نگام کرد بعد با اخم رفت اون طرف نشست
:کيميا يکم نگاش کرد بعد گفت
ناراحت شد؟؟_
پ ن پ از خوشحاليه گوشه نشين شده..ااااه بگو ديگه_
...پس پگا_
بعدا از دله اين پنيره در ميارم تو بگووو_
:سرشو تکون داد
باشه..باورت نميشه ساميار چي گفت_
با حرص جيغ زدم :ميگي يا نه
!!!!ساميار ميگه سامان پگاه و ميدوس_
..مثه منگال بهش نگا کردم..چنان جمله رو تند گفت که فقط ميدوس اخرش و فهميدم
ها؟؟_
چي ها؟؟_
ميگم دوباره تکرار کن جملتو_
سامان پگاه و دوس داره_
!!!!!سامان پنيره مارو دوس دارررره؟؟؟
:يهو جيغ زدم
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!!!!!دوسش دارررره؟؟؟_
...:سرشو تکون داد...نيشمو براش باز کردم
):يني يه عروسي افتاديم_
:با خنده سرشو تکون داد
اگه اين پگاه قبول کنه_
عن خورده مگه دسته خودشه قبول نکنه خودم زبحش ميکنم_
خنديد..سامان و سورن و ساميار هر کدوم دو تا بستني به دست داشتن ميومدن..سورن يکي از
بستنيا رو گرفت سمتم..گرفتمش و شروع کردم عينه شتر ليس زدن..کيميا از کنارم بلند شد رفت
سمت ساميار..رفتارشون خيل ي با هم بهتر شده بود..خدا کنه بتونن با هم کنار بيان..حواسمو دادم
سمت پگاه..سامان رفت کنارش نشست..چشمامو ريز کردم ..نکنه بهش تجاوز کنه؟؟ آيييي نفس کش
....ميخاستم برم يه چک بزنم زيره گوشش ولي خودمو نگه داشتم
***
:پگـــــاه
اخمام حسابي رفته بود تو هم...بعله د يگه اينقد غريبه شدم که خودشون دو تايي ميشينن حرف
...ميزنن منو بوقشونم حساب نميکنن..صدا جيغ جيغه هستي ميومد..توجهي نکردم
پسرا داشتن از دور ميومدن..سرمو چرخوندم سمته وسايل بازيا و محلشون ندادم..مرده شورتو
ببرن هستي که چس زدي به عيش و نوشم
چند دقيقه بعد احساس کردم کسي کنارم نشست،از بوي عطرش معلوم بود سامان بستنيو گرفت
:سمتم ..با اخماي تو هم تشکر کردم و گرفتم
سامان_چته؟!چرا تو خودتي؟؟
اينقد حرصي بودم که تمامه حرصمو سرش خالي کنم..مخصوصا که از ديدنش با اون دختره و
حرف ساميار حسابي بهم برخورده بود و فک کردن به اينکه اين ادمه هرزه منو بودسيده باعث ميشد
:بيشتر دلم بخواد که رو سرش خراب شم...با لحنه تندي گفتم
!به تو چه؟؟فوضوله مني؟؟_
با ابروهاي باال رفته نگام کرد..توقع اين رفتار و ازم نداشت..بعد از چند لحظه به خودش اومد
:و مثه خودم تند شد
..لياقته محبتم نداري بدبخت_
بع دم بلند شد از کنارم رفت..بغض کرده بودم و اشک تو چشمام جمع شده بود...با صدايي که
:سعي ميکردم بغضش لوم نده بلند گفتم
مگه تو کي هستي که من بخام لياقته محبتتو داشته باشم؟؟..من هيچوقت محتاجه محبته يه ادم _
..هرزه نيستم
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بدونه اينکه به بچه ها که با دهنه باز نگام ميکردن توجه کنم دوييدم سمته يه قسمت از شهره
بازي که پره درخته کاج بود..هوا سرد شده بود ديگه واسه همين يه پالتو شکالتي پوشيده بودم
...تازه با خودم فکر کردم هوا به اين سردي ما چه راحت ميخواستيم بستني بخوريم..بستنيم و
...همونجا انداختم حيف شد
..به خودم که اومدم ديگه صداي صدا زدناي بچه ها نميومد
..نگا کردم ديدم تو همون قسمت از شهره بازيم که پره درخته
چه دور شدم وا..اصال چرا اينقدر عصبي شدم که کنترلمو از دست بدم؟؟مگه اون کيه؟
پوفي کردمو همونجا نشستم رو زمين و تکيه دادم به درخت..بايد سر در بيارم اين حس تازه که
..!! ...افتاده به جونم چيه
نکنه مثه اين رمانا عاشقش شدم؟؟
نه بابا..پس چرا وقتي ميبينمش ضربان قلبم تند ميشع؟؟چرا بايد حرص بخورم وقتي ميفهمم
دوس دختر داره؟؟..يا اينکه چرا بايد از اينکه بخاطره اينکه در مقابله بي محليم طوري رفتار کنه
انگار اصال مهم نيست؟؟چرا با فکر به ب**وس ه اي که سره لجو لجبازي اتفاق افتاد لبخند مياد رو
لبم؟؟
..پوووف
اگر ميخواستم با خودم رو راست باشم بايد اعتراف ميکردم که من اين پسره مغروره بد اخالقو
دوست دارم..و اين حس دقيقا از همون لحظه اي جرقه زد که ل ب و گذاشت ل ب ..يا شايدم از قبل
بود ولي با اين تلنگر خودشو نشون داد
!بغض کردم..ساميار ميگفت دختره مورده عالقشو پيدا کرده..پس من چي؟؟
داشت بغضم ميشکست اما جلوشو گرفتم..به درک ..غرورم واسم مهم تر از اين حسه
بچگانست
بلند شدم و سعي کردم غادي باشم..يه نگاه به اطراف کردم جايي معلوم نبود..مگه اين قسمت
از شهربازي چقد بزرگه که گم بشم؟؟
..با فکر به گوشيم خوشحال از تو جيبم درش اوردم که به هستي زنگ بزنم
خانوم خوشگله گم شدي عزيزم؟؟_
گوشي تو دستم لرزيد..واي..فقط همين و کم داشتم
با اخم برگشتم سمته صدا که با ديدنه يه نره غول که که جلوم ايستاده بود اخمم خود به خود باز
...شد
..خدايا خودت به داد برس
...
سرمو واسه ديدنش باال اورده بودم و با چشکاي گشاد زل زده بودم به چشماي کثيفش که تمامه
...اجزاي صورت و بدنم و ميکاويد
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زبونم بند اومده بود...با ديدنه بهتم پوزخندي زد و دو قدم اومد نزديک که ناخداگاه سه قدم عقب
..رفتم
:پوزخندش پر رنگ تر شد و گفت
جون عزيزم نترس...قول ميدم بهت سخت نگذره چش لجني-
..چش لجني عمته بي ادب
تعريفاشم مث ادم نيس مرتيکه قزميت
:اومد نزديک تر که بازم عقب رفتم و با اخم گفتم
يه کاري کن به عمت سخت نگذره مرتيکه_
:اخماش رفت تو هم و تو يه حرکت بازومو گرفت و کشيد سمته خودش همونطور گفت
ديگه داري زيادي حرف ميزني_
!!..جيغي زدم و سعي کردم از بغلش بيام بيرون اما زوره من کجا و اين گوريل کجا؟
ديگه گريم در اومده بود..چسبوندم به درخت و در حالي که با يه دستش به درخت فشارم ميداد
...با اون يکي شالمو از سرم کشيد
هر چقد ج يغ ميزدم فايده نداشت..از طرفي هنجرم ميسوخت از طرفيم بغضم هر لحظع ممکن
..بود بشکنه..فقط اميدم به بچه ها بود و خدا
:سرش و به گوشم نزديک کرد و با لحنه چندشي گفت
نظرت چيه تو اين هواي سرد يکم تحرک کنيم تا گرم شيم؟..هومممم؟؟_
..ل ب و نزديک گوشم کرد و من با انزجار چشمام و بستم...خدايا خودت کمک کن
هر لحظه منتظر بودم که لباي نجستشو رو پوستم احساس کنم کع يهو ازم جدا شد..وا..پشيمون
!شد؟؟
:با صداي عربده سامان چشمام تا اخرين حد گشاد شد
مرتيکه (بوق..بوق بووووووووق بوق بوبو بو بوققق اقا يکي اينو بگيره)..داشتي چه (بوقي) _
!!ميخوردي؟؟
مرده با اون هيکل نميتونست جلوش واسته..منم که با بهت تکيمو داده بودم به درخت و با عشق
..نگاش ميکردم..اخيش بزن..بزن جونش از اقصا نقاط بدنش بزنه بيرون
وقتي قشنگ زدش به زور بلندش کرد و در حالي که هولش ميداد يه لگد زد تو ماتحته يارو که
دوباره تلپ خور د زمين ...نفس نفس ميزد و قرمز شده بود..رگع روي پيشونيشم باده کرده بود..تو
:همون حالت عصبي گفت
تنه لشتو جم کن گمشو تا جنازت و همينجا چال نکردم_
مرده که ديد جدي جدي بمونه بايد غيده زندگي رو بزنه به هر ضرب و زوري بود در
رفت..داشتم به مسيره رفتنش نگاه ميکردم و سعي ميکردم گيلو کيلو قندي که تو دلم اب ميکردن و

260

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
جمع و جور کنم که سامان خيلي سريع برگشت سمتم که شيش متر پريدم و دستم و گذاشتم رو
...سينم
:داد زد
!! .اومدي اينجا چه غلطي کني هان؟؟بخاطره يه کل کله ساده داشتي سرتو به باد ميدادي احمق_
نميدونم چرا ولي اون لحظه ت نها جوابي که داشتم يه قطره اشک بود که اروم از گوشه چشمم
...سرازير شد
تمامه بغضي که اون موقع جلوي اون گوريل نگهش داشته بودم شکست و صداي هق هقم بلند
شد...بي توجه به دهنه باز مونده و چشماي پر تعجب سامان نشستم و سرمو گذاشتم رو
..زانوهام...توقع نداشتم اينطوري باهام برخورد کنه
حس کردم کنارم نشست..توجهي نکردم و به عر زدن ادامه دادم اما با حسه دستي که دوره
...شونه هام حلقه شد گريم بند اومد تو همون حالت کپ کرده موندم
منو به خودش تکيه داد و سرشو روي سرم که هنوز روي زانوهام بود گذاشت..حس ميکردم
):/داره موهام و بو ميکشه...بي تر ادب(نکه بدت مياد
:اروم گفت
..خيله خب..اروم باش ...ببخشيد ولي با ديدنه اون صحنه نتونستم ساکت بمونم_
:سرمو يهو بلند کردم که محکم خورد تو دماغش و اخش و در اورد..حق به جانب گفتم
!!غلط کردي سرم داد زدي_
 :دماغشو با اون يکي دستش ماساژ داد و با قيافه جمع شده گفت
عادت داري يهو جني ميشي نه؟؟_
جني عمته_
دستشو از روي صورتش برداشت و با اخم نگام کرد..منم زل زدم به چشماش..چند بار اومد
حرف بزنه ولي سکوت کرد و زل زده به مردمک چشماي سبزم که مطمعنم بعده گريه شيشه اي
شده بودن و مظلوم...انگار يه رقابت نامحسوس بينه چشمامون بوجود اومده بود و هيچکدومم قصد
..نداشتيم تمومش کنيم
چشماش يه عسلي خاص بود..حالته کشيده چشماش و دوست داشتم..ناخداگاه لبخندي زدم اما
..زود جمش کردم
:سامان اروم گفت
!ميدونستي خيلي پرويي؟_
عوضي..نميزارع دو دقيقه خوش باشه ادم ..با اخمه غليظي بدونه اينکه نگامو از چشماي
:عجيبش بگيرم گفتم
..از هم نشيني با توعه پرو شدم_
 :خنديد و سرشو از روي تاسف تکون داد..با دهن کجي اشاره اي به خودمون کردم
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!!راحتي ؟_
..:لبخند زد و اومد جواب بده که همون لحظه صداي هستي از چند متريمون اومد
پگاه چلمنـــــگ؟؟؟_
سريع از هم جدا شديم
..اما ديگه دير شده بود ..از همون دور چشماشو ريز کرد و طلبکار اومد جلو
خدايا خودمو به خودت ميسپرم اين دهنش چفت و بسته درست و حسابي نداره االن يه چي ميگه
...اب ميشم ميرم تو زمين
از جامون بلند شديم و سرمونو انداختيم پايين..براي اولين بار ديدم سامانم خجالت کشيده ،البته
..نميدونم واقعني خجالت کشيده بود يا اينطوري وانمود ميکرد
:بالخره صداي خبيث هستي در اومد
مثه اينکه بدموقع مزاحم شدم م_
!يخواين پشتم و بکنم شما راحت باشين؟..هن؟
..گونه هام داغ شد..خاک تو فرقه سرت هستي..بميري راحت شم از دستت عنتر
شماتت بار اسمشو صدا زدم و سامانم که کال اللموني گرفته بود و البته اين براي من بهتر بود
هستي زنگ زد به بقيه و گفت برن سمته ماشينا تا مام بيايم ..ساعت ? شب رو نشون ميداد و
..تعجب برانگيز بود که زمان اينقدر زود گذشته
هستي عينه اسگال جلو تر از ما راه ميرفت و گاهي سريع برميگشت که سر از کارمون دراره
:و اين باعث خندمون ميشد..سامان اروم با صدايي که خنده توش موج ميزد گفت
خوبه کاره خاصي نکرديم که دوستت تا اين حد حساس شده_
:با اخم گفتم
!!!نه ميخاستي کاره خاصيم بکني البد_
:شيطنت اميز از گوشه چشم نگاهم کرد و گفت
من مخالفتي ندارم_
با مشت زدم به بازوش که بلند تر خنديد و دله خاک برسرم قنج رفت..چه بي جنبه شدم بايد
روي خودم کار کنم
هستي_هر هر هر هر...تا حاال بهت گفته بودن وقتي ميخندي قيافت شبي بزه حامله در حاله
زاييدن ميشه؟؟
 ..اين دفعه من بودم که با صداي بلند زدم زيره خنده..عاشقه اين ضدحاالي دوسته عزيزم بودم
....
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سامان با قيافه وا رفته نگاهي بع هر دومون انداخت و بعد با حرص جلو تر از ما راه افتاد...با
:ذوق پريدم گونه هستيو ماچ کردم که درع گوشم زمزمه کرد
از اين به بعد نزار عشقت به يه عنترو از روي کارا و نگاهت بفهمم..ناسالمتي رفيقيم_
بعد با لبخند زد روي شونم و من و توي بهت ول کرد و رفت..چند ثانيه بعد با لبخند قدمامو تند
کردم تا بهش برسم...چقدر خوبه داشتنه دوستي که احساستو از نگاهت بخونه و از پنهان کاريات
..ناراحت نشع
***
:کيمـــــيا
بريم رستوران؟؟_
 :ساميار سرشو تکون داد
اره منم دارم ميميرم از گشنگي_
:با اخم گفتم
روتو برم..تو که نصفه بستني منم خوردي ،تازه کيکم خريدي خوردي هنوز دلت داره ضعف _
!!!ميره؟؟
:با تکبر گفت
تو معده خودتو که با يه کله مورچه سير ميشه با من مقايسه ميکني؟؟_
ايش_
خندش گرفت ولي چيزي نگفت..با بچه ها هماهنگ کرديم که جلوي يه رستوران نزديک
..وايستيم...جلوي رستوران توقف کرديمو پياده شدم
پشته يه ميزه شش نفره دنج نشستيم..من کناره ساميار..پگاه و هستي کناره هم و رو به روي
 :من و ساميار ..سامان کناره پگاه و سورن کناره ساميار...هممون سفارش داديم
هستي_برا من جوجه کباب بياريد با تمامه مخلفات
:سورن با پوزخند گوشه لبشو خاروند و گفت
از کيسه خليفه ميبخشه_
هستي بي تفاوت نگاش کرد..ميدونستم اگه جاش بود شصتشو نشونه سورن ميداد ولي
:خداروشکر برخورده فيزيکي نکرد و گفت
فک نکنم جيبه شوهر خواهرم ربطي به تو داشته باشه تو جيبه خودتو بچسب که کسي احيانا _
ازش برداشت نکنه
منظور هستي از شوهر خواهر ساميار بود
ساميار با ابروهاي باال رفته نگاش کرد..مسلما
ِ
:ديگه..با اخم گفت
!!ببخشيد هستي خانوم ولي کي گفته قراره من حساب کنم؟_
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:هستي طلبکار گفت
شيريني عروسيتونو هنوز ندادين_
خندم گرفت..نکه بخاطره عشقه عميقي که به هم داشتيم بعد از فرازو نشيب هاي بسيار به هم
..رسيديم واسه همون بايد سورم ميداديم
همه تاييد کردن و ساميار بدبختم مجبور شد حساب کنه
همه از هم خدافظي کردن و ساميار من و رسوند دره خونه...ساعت ?? نيمه شب بود حسابي
 :خسته و کسل بودم بنابر اين سريع خدافظي کردم و خواستم پياده شم که گفت
!کيميا؟_
جانم؟_
کامال غيره ارادي از دهنم پريده بود..لبمو محکم گاز گرفتم..خاک تو سرت که نميتوني جلو
دهنت و بگيري..فک کنم ساميارم شکه شد چون چند لحظه مکث کرد و بعد با لبخندي منحصر به
:فرد که تا بحال ازش نديده بودم گفت
جونت بي بال خانومم...خواستم بگم امشب خيلي خوش گذشت..و،شب بخير_
لبخند پر شرم و ذوقي که سعي ميکردم پنهان باشه و همش بخاطره اون خانومي بود که اون
:ميمه مالکيته تهش بدجور به مزاجم خوش اومده بود زدم و اروم گفتم
اره ..خوش گذشت..شبت بخير_
پياده شدم و تا وقتي داخل خونه بشم نگام کرد..طول باغه بزرگ و تا ويال طي ميکردم و به
اين فکر ميکردم که اگه ساميار هميشه همينقدر مهربون باشه..شايد يه روزي از مامان بابا بابته اين
اجبار ممنون بشم
:هســـــتي
...صبح با صداي غد غده موبايلم بيدار شدم..مرده شور سازنده اين موبايل و ببرن
خواستم دوباره ب کوبم تو ديوار دل و رودش بپاشه بيرون ولي رحم به عمل اوردم و در حالي
:که نازش ميکردم گفتم
نگران نباشه عزيزه مادر نميزارم مثله اون يکي ناکام از دنيا بري همين فردا ميرم بساته _
حجلتو فراهم ميکنم بعد از شب ضفاف چنان ميزنمت به ديوار که تا جده ننه بزرگت و جلو چشات
ببيني
با صداي مامان دست از خود درگيري برداشتم..مديونيد تاييد کنيد..هر کي تاييد کنه خره
مامان_هســـتييييي...بيا پايين عمو پورنگ گذاشته
اخ جون عمو پورنــــگ..سريع رفتم بيرون و اون دوتا عجوزه پريا و پوريا رو از رو کاناپه
پرت کردم پايين و نشستم به تماشاي تنها عشقه زندگيم..يني اگه اين بياد خاستگاري من حاظرم با
خال کناره دماغش که اندازه مالقه هاي حاج خانوم سرکوچس که هر سال باهاشون برامون اش
اون ِ
نظري ميکشه قبول کنم...چه ادمه مهربان و دلسوزيم من
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پوريا سعي کرد خودش و به زور بتوپونه کنارم که برگشتم يه فنه هاشي نارو روش پياده کردم
..البته با دوز کمتر که قطعه نخاع نشه
همونجا خشک شد افتاد رو زمين...بي خيال مشغول نگا کردن بودم که پريا اومد کنارم مظلوم
..وايساد..عخي..ببين تا چه حد ترسناکم اين عجوزه ازم ميترسه
..مامان_هستي بلند شو برو اينارو بخر
بعد يه ليست بلند باال گرفت جلوم...مگه ميخواد هيات بياره خونه
:گرفتم از دستش و شروع کردم بلند بلند خوندن
سه سطل ماست_
چار کيلو عدس
..دو کيسه برنج محسن
نمک به مقدار الزم
مادره من ..من اينارو دقيقا کجام جا کنم؟؟
:با اخم گفت
ماشين خريدي واسه خوشگليش؟؟_
حاال نکه اين پرايد چُ َسکي خيليم خوشکل بود..لگد ميزدي چپ ميکرد
..پوفي کشيدم و لبامو جمع کردم
.هول هولکي حاظر شدم و زدم بيرون
..جلوي فروشگاه ايستادم
يدونه ازين سبد چرخدارا برداشتم و راه افتاده بودم و هر چي ميديدم برميداشتم و غر ميزدم
..يه جا بود يه عالم کنسرو و روي هم به حالت ارمي گذاشته بودن..سرمو از روي تاسف تکون
دادم...من اگه سليقه اي که اينا توي چيدن کنسرو و رب روژين به خرج ميدن و توي زندگي به خرج
ميدادم االن دو تا توله ام پس انداخته بودم
تو همين فکرا بودم که چشمتون روزه بد نبينه..يکي چنان تنه اي بهم زد که با مخ رفتم تو
:هرمه..جيغ زدم
يا امام رضا غريـــــب_
هرمه عينه عن از هم پاشيد من اون وسط پخش شده بودم...با درد بلند شدم ..کدوم فالن شده اي
!!:بود؟
خانوم حالتون خوبه؟؟ببخشيد تعادلمو از دست دادم_
..چه صداش اشناست..دستمو از رو صورتم برداشتم و نگاش کردم
..:وانگهي شعري امد به يادم
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نگاهم با نگاهت کرد برخورد خدا مرگت بده حالم به هم خورد_
..دهنش باز موند..دقيقا وصف حاله من بود اين قطعه زيبا
يکي محکم کوبوند تو پيشونيش که حس کردم مغزش االن از تو گوشاش سرازير ميشه..سورن
:با حالت گريه گفت
من چرا از دست تو اسايش نداررررم؟؟؟_
:اومدم جوابشو بدم که يه صداي کلفتي گفت
اين چه وعضشه خانوم؟؟چرا اينارو ريختيد!؟_
برگشتيم که دوتامون کپ کرديم..حس کردم االن خودمو خراب ميکنم واسه همين خودمو سفت
..نگه داشتم
يه گوريله ماده در ابعاد ? به ? متري..مقنعش کج بود و يه فرم مشکي ام تنش بود ...دماغش
هفتا غله رو ابگوشت ميداد.. .بايد بگم دوماغ بياد باهاش مسابقه بزاره..دماغاشونو بزنن به هم هر
..کي اول شکست
:اب دهنم و قورت دادم به سورن که معلوم بود مث من ترسيده اشاره کردم
..بخدا اين هلم داد_
:سورن سريع حق به جانب شد
!نه کي گفته..من کي هلت دادم؟؟_
!!االن اين داره ميزنه زيرش؟؟داره ميزنه زيررررررش؟
حالتمون طوري بود که سورن رو زانوهاش خم شده بود منم هنوز اون وسط پخش بودم..اون
زنه ام باال سرمون وايساده بود..خدايا ازين گوريال دو سه تا ديگه بفرست خودم تربيتشون ميکنم
دست به دسته هم نسل اين مردارو منقرض ميکنيم
:صدامو انداختم رو سرم و سمته زنه گفتم
بخدا خوده کروکديلش هلم داد االن داره ميزنه زيرش_
سورن صاف واستاد که منم سريع بلند شدم جلوش وايسادم ..مردم فوضولم که هي نگا ميکردن
..ولي فک کنم اين گوريله برا اونام غيره طبيعي بود که فرار و به قرار ترجيه ميدادن
سورن_ببين درست صحبت کنا..هر چي هيچي بهت نميگم بدترش ميکني
:يهو زنه محکم زد به بازوي سورن که نزديک بود بيوفته
گوريله_ببين باهاش درست صحبت کن..مرتيکه بي فرهنگ
 :اخ جون..چه گوريله مهربونيييي..با قيافه گربه شرکي نگاش کردم که در کماله خباثت گفت
اول تمامه اينارو مثه روزه اول ميچينيد بعد ميزارم ازينجا بريد بيرون_
:صورتم عينه اين مادر مرده ها شد...سورن که تازه به خودش اومده بود با داد گفت
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..چي؟؟!!من بميرممـ_
:زنه چنان برگشت سمتش که چشماش گشاد شد و اروم ادامه داد
من بميرمم از انجامه اوامره شما شونه خالي نميکنم_
خندم گرفت ولي جلو خودمو گرفتم و مثه يه دختر خوب رفتم نشستم و اولين پايه هاي هرمو
چيدم
بالخره بعد از نيم ساعت کاره طاقت فرسا و دهني که کف کرده
بود تونستيم يه برجه ميالد درست کنيم...در واقع هرم نشد اصن
:سورن کشي به بدنش داد و گفت
اي مامان مردم_
لبامو برچيدم..ديدم اون زنه داره از دور با هن و هن مياد سمتمون...بعلع ديگه با اون ابعادش
دو قدم راه مياد به هن هن ميوفته
:يه نگاه به اثره هنريمون کرد و سرشو تکون داد
با اينکه شبيهش نشده ولي خــــب ...ميتونيد بريد_
نفسمو محکم دادم بيرون و بشمار سه چيزايي که گذاشته بودم و حساب کردم و رفتيم
بيرون..چرا ميگم رفتي م چون سورن تمام مدرت عينه بز دنبالم راه افتاده بود
:اخر طاقتم تموم شد مثه ببر زخمي برگشتم سمتش
چته دنبال من راه افتادي؟؟؟_
:نگام کرد و با ابروهاي باال رفته گفت
مطمعن باش از قيافه نحصت خوشم نمياد که دارم دنبالت ميام ماشينم اون سمت پارکه_
قيافه بي بيت نحصه همين قيافه کلي طرفدار داره که براش ميميرن_
:اخماشو کشيد تو هم
غلط کردن_
:با چشماي درشت شده نگاش کردم که سريع حرفشو عوض کرد
برو کنار ميخوام رد شم_
با همون چشماي گشاد کنار رفتم و اونم بدونه نگاه کردن به من رد شد و رفت کناره بوگاتيش
که دقيقا دو تا ماشين با رخشه پيره چالقه من فاصله داشت
:همون موقع صداي موبايلم در اومد..اوه اوه اصال حواسم به مامان نبود..جوابيدم
جونم ننه؟_
مرگ و ننه ..دختره منگل کدوم گوري هستي سه ساعته!؟؟_
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اومدم ديگه..فقط يه مشکلي پيش اومد..حاال ميام االن_
زود بيا خدافظ_
بعدم فرتي قط کرد..يه همچين مامان خبيثي دارم من
) :رفتم خونه و نشستم درس خوندن...فردا اخرين امتحانه اين ترم بود و بعد راحت ميشديم
***
فردا هم مثه همه امتحانا گذشت و تموم شد..هعييي دلم واسه دوماغ تنگ ميشه...هممون داشتيم
..از هم خدافظي ميکرديم که ديدم سورن اومد سمتم
خب مثه اينکه ديگه نميبينمت_
!!نميدونم چرا ناراحت شدم و بغض کردم..پس من ديگه کيو اذيت کنم؟؟
...:با تعجب داشت نگام ميکرد که يهو زدم زيره گريه و شروع کردم عر زدن
عـــــر پس من ديگه کيو اذيت کنم؟..ايشاهلل بيوفتي اين ترمو دوباره بخوني...ايشاهلل استادا _
..باهات لج بشن بندازنت..اي شاهلل پايان نامت گمشه..ايشاهلل بري زيره ?? چرخ بترکي
..ميزدم به سينم و نفرين ميکردم..با خنده نگام ميکرد که بع زور ازش دورم کردن
بغ کرده رفتم روي سکوه دور تر از بچه ها نشستم...هر چي فک ميکنم دلم فقط واسه سورن
تنگ ميشه..ياده خاطراتمون تو اين چند ماه افتادم و داغه دلم تازه شد...کثافت..اصن دلش برام تنگ
نميشه منه اسکل عينه بز دارم نعره ميزنم براش
تو همين فکرا بودم و دماغمو ميکشيدم باال که حس کردم يکي نشست کنارم..با بغض بدونه
:نگاه کردن بهش گفتم
پگاه ..يا شايدم کيميا..يا هر خري که هستي...وخه گمرو(گمشو)حالتو ندارم_
صداي خنده سورن اومد..با تعجب برگشتو سمتش که چشمم افتاد به چند تا گراز که با چشماي
...به خون نشسته از پشته سورن زل زده بودن بهم
زنگ بزنم سازمان کمک به حيوانات ترشيده بيان ببرنشون
:با صداي سورن برگشتم سمتش..با مهربونيه خاصي که قلبمو به تپ توپ مينداخت گفت
..چرا گريه ميکني خانوم کوچولو؟!ما بازم همو ميبينيم که_
:دماغم و کيشدم باال و با مظلوميت گفتم
يه خرچسونه پيدا کردم خيلي شبيه توعه_
:بعد گوشيم و از تو جيبم در اوردم و با همون لحن گفتم
!!!رو به دوربين باي باي کن ميخوام ببرم برادره گمشدشو نشونش بدم_
با دهنه باز نگام کرد ..الهي..بچم هنگ کرد!..چيه خب؟ 1:مگه بده ميخوام دله يه حشره تنها
!رو شاد کنم؟
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:به خودش اومد و با اخم زد رو دستم و گفت
تو ادم نميشي نه؟؟مگه بهت نگفتم چشماتو اونجوري نکن_
:براق شدم سمتش
ادمم..تو چشمات مشکل داره..بعدم به توچه چشماي خودمه هر طور دلم بخواد ميکنمش(بي _
):/ادباي منحرف
:پوفي کشيد و در حالي که به اسمون نگاه مي کرد گفت ..
اي خدا..منه بدبخت و گيره چه خل و چلي انداختي..بعد تازه يه کاريم ميکني که ادم دلبستش _
بشه
با دهنه باز بهش نگاه کردم که تو همون حالت خشک شده بود؟دلبسته کي بشه؟؟دلبسته کي
شد ه؟؟!!عن خورده مگه علکيه پس من چي؟!به من چه مگه من ننشم؟هر کار کردم نتونستم جلو خودم
:و بگيرم و با لحنه بي تفاوت ،البته ارواح عممم گفتم
دلبسته کي شدي؟؟_
داشت با قيافه سکته اي نگام ميکرد که با اين جملم نفسشو نا محسوس فوت کرد بيرون ..بعد
:يهو شيطون شدو گفت
دلبسته يه خانوم خوشکل و زيبا_
چه گها..لبمو محکم گاز گرفتم که زبون وا کرد چنتا فش ناموسي داد..بازم سعي کردم عادي
:باشم و گفتم
خب خوشبخت شين ايشاهلل_
!..اينقده بغض کرده بودم ..خودمم نمدونم چرا
تا االن به سمته من نشسته بود ..برگشت دستاشو از پشت تکيه گاهه بدنش کرد ..بدونه نگاه
:کردن به قيافه مادر مرده من گفت
..البته هنوز نميدونم اون چه حسي بهم داره يا نه_
:برگشت و يه چشمک بهم زد
البته با رفتاراي اين اواخرش فک ميکنم بي ميلم نيست_
:به زور اشکاي تو چشمام و پس زدم و همونطور که بلند ميشدم گفتم
اگه ببينمش جتما بهش ميگم که با چه بوزينه اي قراره مزدوج شه..من بايد برم ..فعال_
بعدم بدونه نگاه کردن به اونو لبخنده مرموزش راه افتادم رفتم..داشتم ميرفتم سمته خروجي
:دانشگاه که پگاه صدام زد..بي حوصله برگشتم سمتش..نفس نفس زنان رسيد بهم
پگاه_سگ..که دنبالـ..ت نکرده..اينقدر تند ..راه ميري
بنال ميخوام برم_
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:نفس عميقي کشيد و با اخم کفت
..بي ادب..ميگم چرا اينقدر زود ميري هنوز بچه ها ميخوان برن بيرون_
خب چيکار کنم؟؟ميخواي گاري بيار تا محله مورده نظر بکشم ببرمتون_
:پگاه با َشک نگام کرد
!!يه جوري شديا..چرا بي اعصابي؟_
:شونه اي باال انداختم و ناراحت گفتم
..نميدونم_
:با لبخند گفت
ميام خونتون حرف بزنيم..هوم؟_
نگاش کردم..کي بهتر از اون؟
نيشمو باز کردم و سرمو تکون دادم ..به کيميا زنگ زد و گفت که ما باهاشون نميريم و من
|!:حالم خوب نيست..اونم عينه سر خر گفت ميام باهاتون..اگه بفهمه بهش گفتم سرخر
تا خ ونه ما تو سکوت گذشت..چند بازم بغض کردم که خودم و نگه داشتم...بغضم بخاطره
سردرگمي بود..بخاطره حسي که تازگيا داشتم پيدا ميکردم و حتي از بازگو کردنش توي ذهنمم
ميترسيدم و ميترسم..شايد امروز با حرفاش تلنگري زد که بفهمم اين ميله قوي براي اذيت
کردنش..ذوقاي مخفي ح تي از خودم براي ديدنش..خوشحال شدن از توجهاش حتي از روي
حرصم ...الکي و بي علت نيست
***
:کيمــــــيا
زير چشمي به هستي نگاه کردم...بدجور تو فکر بود..نميدونم حسم درسته يا نه!!ولي حس _
 ...ميکنم اونم مثله من با احساساتش درگيره..مثله من نميدونه چي رو ميخواد و از چي بدش مياد
ميدونم اشکش لبه مشکشه ولي امروز وقتي گريه کرد و بعد سعي کرد با مسخره بازي سر و
تهشو هم بياره...من متوجه مصنوعي بودنه حرفا و کاراش شدم...چرا اينقدر دير متوجه ناراحتي
!!!ابجي مهربونو شيطونم شدم؟
ظاهر سازه خوبي بود...يا شايدم من اينقدر غرق مشکالت خودم شدم که نفهميدم داره يه
!حسايي نسبت به سورن پيدا ميکنه؟
اميد وار بودم حدسام اشتباه باشه و مشکل از يه جاي ديگه باشع يا حداقل حسش دو طرفه باشه
و پگاه...علني نميگه ولي ميتونستم بفهمم سامان و دوست داره...ديگه مثل قبل جلوش جبهه
نميگيره..لبخنداي گاه و بي گاه و نامحسوسش وقتي متوجه نگاه خيره سامان توي جلسات امتحاني
ميشد
از نگاهاي خيره ساما..
..نم ميفهمم که اونم بي حس نيست به پگاه
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چطور پگاه و زيره نظر داشتم اما هستي رو نه؟؟شايد چون فکر نميکردم ممکنه يه
روزي...دوسته سرخوشم که برعکس شيطونياش دله مهربوني داره دلباخته پسري بشه که اون اوال
به خونش تشنه بود
و اما خودم...مني که اين روزا نميدونم چيو ميخوام و چيو نه؟؟؟
نميدونم درسته که بزارم اين حسه دوست داشتن توي وجودم بيشتر و بيشتر بشه يا بايد
سرکوبش کنم؟
روي تخت هستي ولو شدم..مانتوشو در اورد و پرت کرد رو جا ل ب ي..مقنعشم يه
:طرف..پگاه سرشو با تاسف تکون داد
نچ نچ نچ..خاک عالم تو فرقه سرت هستي..اتاقتو کردي صحراي کربال_
:هستي خودشو پرت کرد کناره منو گفت
گذاشتم تو بياي برام جمع و جورس کني_
پگاه_بيه
بسه..نيومدين کل کل کنيد با هم..اومديم حرف بزنيم_
سرشونو تکون تکون دادن...همون موقع دره اتاق باز شد و شکوفه جون با يه سيني که توش
:چاي بود اومد داخل..با ديدنه وضع اتاق يه چشم غره به هستي رفت و سيني رو گذاشت رو دراور
چرا زحمت کشيدين شکوفه جون_
:لبخنده مهربوني بهم زد و گفت
وظيفست عزيزم...ببخشيد ديگه اين دختزجر زيادي شلختست_
:پگاه با خنده گفت
عاديه شکو جونم...دستم طال_
يه نوش جونتون گفت و رفت...بازم هممون سکوت کرديم..پگاه روي صندلي ميز کامپيوتر
هستي نشسته بود و من و هستي رو تخت...هر کدوممونم غرق افکار خودمون به يه جا زل زده
بوديم
***
:پگــــاه
...ديدم اينطوري که هر سه مون عينه ماشت نشستيم زل زديم به در و ديوار نميشه که
از اين دو تام که بخاري بلند نميشه پس در نتيجه خودم وارد عمل شدم و از روي صندلي بلند
شدم
دسته دو تاشونو کشيدم و اونام عينه کش تنبون دنبالم اومدن..وسط اتاق دوره هم نشستيم...نفسه
:عميقي کشيدم و گفتم
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بيايد امروز هر سه تامون حرف بزنيم...هم خالي ميشيم ..هم چيزي نميمونه که از همديگه _
پنهون کرده باشيم
:لبخندي زدم و نگاهم و دوختم به زمين
تا قبله مراسم عقده کيميا همه چيز برام يه لجبازي بچگونه بود ..دلم ميخواست روي اون پسر _
لجباز تر از خودم و کع چشماي عسليش از اولين ديدار از جلوي چشمم کنار نميرفت و کم کنم...فکر
ميکرد به داداشش چشم دارم
:لبخند شيطنت اميزه هستي از چشمم دور نموند..خندم گرفت..با لبخند ادامه دادم
تهديدم کرده بود که دورو برش ببينتم تيکه بزرگم گوشمه..منم از لجش همون شب رفتم با _
شايان رقصيدم...فکرم مدام پيشش بود و نگاهم سمتش..از حرص خوردنش لذت ميبردم...وسطاي
کار داشت خراب ميشد چون شايان داشت برا من از عشق در يک نگاهش ميگفت و برقام
خاموش..گفتم برم تا يه کاري نکرده...يع جوري سر و تهش هم اوردم ولي گيره سامان افتادم..يکم
جنگ گريز داشتيم..جاي رقص اون وسط داشتيم با هم کشتي کج ميگرفيتيم...و سره يه لجبازي
..ساده
:لبمو گاز گرفتم و به چهره هاي کنجکاوشون نگاه کردم..به زور گفتم
!!منو ب**وسيد_
:هم زمان بلند گفتن
!!!!!چــــــــي؟؟؟_
:رو به هستي با مظلوميت گفتم
يادته عينه وحشيا کوبيدي تو کمرم؟؟قرمزيم بخاطره همون بود ديگه..هم کتک کاري کرده _
بوديم هم ...ادامه ندادم و حرفم و عوض کردم:...توعه اسکلم فک کردي نفسم بند اومده بدتر زدي
..ناقصم کردي
.... ...
:بعد از يکم کتک کاري با هستي که کيميا ساکتمون کرد ادامه دادم
از همون موقع حسم بهش عوض شد...هر بار با ديدنش نا خداگاه قلبم تند ميزد و اون صحنه _
ميومد جلوي چشمم..وقتيم شايان ازم خواست بريم حرف بزنيم..ديدمش که با چشماي به خون نشسته
نگاهم ميکرد...شايد چرت باشه ولي من اون رگه باد کرده رو از روي غيرت تلقي ميکردم نه يه
..لجبازي کوچيک
اون شب توي شهربازي..هم از رفتاراي شما عصبي بودم و هم از سامان...ساميار که ميگفت
..عاشق شده
:اخمام رفت تو هم
و اميدوارم دروغ باشه_
بالخره ..اون رفتار و برخورده تندمم برا همون بود..اما وقتي زد اون مرده رو لت و پار ...
کرد..وقتي بغلم کرد و ناخداگاه اروم شدم...فهميدم حسم خيلي بزرگ تر از اين حرفاست...بايد
اعتراف کنم که عاشق شدم..عاشق ادمي که اصال فکر نميکردم عاشقش بشم
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 :سرمو اوردم باال که متوجه لبخند نگاهاي مرموز اون دو تا به هم شدم...با شک پرسيدم
چتونه؟؟_
:سريع خودشونو جمع و جور کردن..کيميا نذاشت دنبالشو بگيرم و شروع کرد
خب...تا قبله ازدواج ازش متنفر بودم..اولين باري که حس کردم دلم يه کوچولو لرزيد وقتي _
بود که تو ماشين ب**وس يدم...البته...اون لحظه حالت تهوع گرفتم و ازش بيزار شدم..ولي وقتي
گفت ترجيه ميده بجاي ب**وسيدن زناي هرزه زنشو بب**وسه دلم لرزيد..دفه بعدم توي عروسي
بود..زماني که رقصيديم...لبخندش ناب بود..براي مني که تا حاال جز چهره اخموش چيزي نديده
بودم
:نفسي گرفت و ادامه داد
دفعه سوم و خوب يادتونه_
:خنديد و گفت
توي سلف_
خندمون گرفت..بيچاره صابري..هنوز قيافشو يادمه
کيميا_بالخره..منم اعتراف ميکنم بعد از گذروندن اين همه فراز و نشيب...براي اولين بار از
پدرو مادرم براي اجبارشون ممنونم ..اجباري که االن برام خيلي شيرينه..ساميار مرده..منم عاشقه
مردونگيشم...اصال اون ادمه هرزه اي که فکر ميکردم نيست يا حداقل االن دوره همه تفريحاته
..دوران مجرديش خط کشيده..فقط زبونش گاهي اوقات تند و تيز ميشه که
:هستي ادامه داد
خودت ادمش ميکني_
کيميا با خنده تا ييد کرد...هر دومون طلبکار زل زديم به هستي..عينه ننه مرده ها زد به سينش
:و گفت
خاک تو سره پاستوريزت سورن که مرا در حسرت هم آغوشي سوزاندي...بعد يهو جدي شد _
:و رو به ما ادامه داد
داستان عشقوالنه من هيچ ماچ و ب**وسي نداره_
..از همين االن بگم که
ِ
:پشته چشم نازک کرد
 ...ما اقامون خجالتيه ..حيا سرش ميشه مثه شوورا شما نيس که هنوز ازدواج نکرده زفاف کـ_
..زدم پس کلش که خفه شد
:سرشو مالوند ..کيميا با اخم گفت
اگه چرت گپييات تموم شده عينه ادم حرغ بزن_
:هستي ام خودشو جم و جور کرد و گفت
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خب االن که دارم فکر ميکنم من از همون اولم از سورن خوشم ميمود..از همون موقعي که _
 ...تو پارکينگ ديدمش..با اون چشماي نافذ و جذاب...بعدم که دوست داشتم باهاش کل کل کنم
بعدم اون شب توي مراسم کيميا باهاش رقصيدم تو بغلش يه ارامش خاصي داشتم...قلبم تند
نميزدا..ولي ارامش داشتم..بعدم که اونشب که مامان حالش بد شد تو بيمارستان ديدمش و فهميدم
..باباش صاحب بيمارستانه
:دو تامون با تعجب نگاش کرديم..با چشماي گرد شده گفتم
تو االن اينو بايد به ما بگي؟؟_
:سرشو خاروند
خب مهم نبود..بعدم که..اون شب تو شهره بازي همش دلم ميخاست دور و برش بپلکم ولي _
غرورم اجازه نميداد
ولي مهم تر امروز بود..امروز وقتي فکر کردم که ديگه نميتونيم کل کل کنيم..ديگه هر هفته
..سه روز نميبينمش...ديگه نميتونم حرصش بدم...دلم گرفت ناخداگاه گريه کردم
با بغض بهمون نگاه کرد..دلم کباب شد..اينقد مظلوم شده بود که دله سنگم اب ميکرد..با
:چشماي اشکي و صداي لرزون گفت
گفت عاشق شده..گـ..گفت دختره ام دوسش داره...پـ..پس دله من چي ميشه؟؟_
..بعد زد زيره گريه ..بغض کرده بودم سريع کشيدمش تو بغلم و کيميا ام از اون ور
هيــــش خواهري اروم باش..درکت ميکنم چون خودمم دقيقا تو يه همچين موقعيتيم...ولي ما _
همو داريم تنها نيستيم
گريش که بند اومد با کيميا بلند شديم که بريم...کيميا در حالي که کيفشو از روي تخت
:برميداشت با لبخند گفت
!!فکر ميکردين يه روزي عاشقه سه کله پوک بشيم؟؟؟_
هر سمون به هم نگاه کرديم و پقي زديم زيره خنده..حس ميکردم خالي شدم..خيلي حسه خوبي
..بود
***
:هســـــتي
من نميام_
:پگاه با اخم نگام کرد
زر نزن هستي ها..مياي...نياي خفت ميکنم_
:لب ورچيدم و گفتم
پگاه من تازه فهميدم چه حسي نسبت به سورن دارم درکم کن نميتونم باهاش رو به رو بشم_
من اين چيزا سرم نميشه اماده شو بيا دنبالم سر راهت_
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بعدم فرتي قط کرد...به گوشي نگاه کردم...بوزينه بع فکره من که نيست خره مفتي
ميخواد...البته خر که خودشه
يه مانتو کوتاه قرمز پوشيدم با شلوار جين مشکي..شالم که زمينش قرمز بود و روش طرهاي
قرمز و طايي داشتم انداختم رو سرم..کفش و کيفه مشکيمم برداشتم..جووون هلو بپر تو گلو
..سورن...هعي سورن..هااااي اي عشقه نا فرجام من ..به چيز بري ايشاهلل که منو تو حسرت گذاشتي
سوييچمو برداشتم و داشتم ميرفتم بيرون که ديدم مامان اينام دارن ميرن..مامان نگام کرد..با
:ديدنه من که حاظر و اماده بودم گفت
عه توام داري ميري بيرون؟؟_
:سرمو تکون دادم
اره شما کجا؟؟_
همين االن شوهر خالت زنگ زد گفت خالت دردش گرفته داريم ميريم بيمارستان..فقط سر _
راهت برو پريا و پوريا رو بردار تو خونه تنها موندن هر جا رفتي ببرشون با خودت ديگه سفارش
نکنم مواظب خودتم باش
يعدم پشت سر بابا بيرون رفت..با دهنه باز داشتم به دري که پشتشون بسته شده بود نگاه
!ميکردم..اي خدددددا...من اين دو تا توله بزو ببرم بگم چي؟
سريع دوييدم برم بگم که ازين کار معافم کنن ولي دستم و خونده بودن فک کنم چون سريع
.رفتن...سوار ماشين شدم و گاز دادم سمته خونه خاله
انگشتم و گذاشتم رو زنگ و با لبخنده ملوسي زل زدم به اف اف...بعد دو دقيقه صدا پوريا که
:نفس نفس ميزد در اومد
..چته يابوووو.؟!ميام دهنتو سرويـ_
ببند دهنتِه..داشتي چه غلطي ميکردي نفس نفس ميزني؟؟بي ادب ..باز خونه رو خالي _
!!ديدي؟
اوه..بچه مردم...چه تهمتايي زدم ..اين بدبخت بُنيه اين کارا رو داره اخه؟
:قبله اينکه حرفي بزنه گفتم
گم شين بياين پايين ..لباسم زياد بپوشيد سرده..بدو ديره_
خودمم رفتم تو ماشين نشستم...به اينا ميگم لباس زياد بپوشين خودم يه مانتو پوشيدم..دو دقيقه
 ...بعد اومدن بيرون
:تا سوار شدن پگاه زنگ زد
الو پگي؟_
کدوم گوري هستي تو؟ سه ساعته منتظرم_
بابا خانواده گرام اين دو_
تا توله سگ و انداختن به جونم دارم با خودم ميارمشون
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:با تعجب گفت
!کيارو؟_
پريا و پوريا_
اها..خب باشه زودي بيا_
نزديکم باي_
خدافظ_
کلت تو باسنه حافظ_
..هســـــــــــتي_
گوشيو قط کردم و لبخنده خبيثانه اي زدم..يو ها ها ها
...:پگاه خيلي سريع سوار شد
هوووف چه سرده_
اره ولي من از شوقه ديداره يار گرمم_
:با خنده گفت
اگه سورن بفهمه چقد عاشقشي_
:يهو پوريا کلشو عينه بز اورد جلو گفت
سورن کيه ها ها ها؟؟عاشقشي ها ها ها؟؟_
:با دستي که به فرمون نبود يکي زدم پسه کلش که پرت شد عقب
کله خر کوتاه..اين فوضوليا به تو نيومده_
:پريا داداششو تو بغلش گرفت و گفت
داداش مگه يادت لفته مامان ُدفت اين وحشيه باهاش تالي نداشته باشين؟؟چال ميلي طلفش _
ميزنه دکوالسيونتو مياله پايينا
حاال يکي بايد فکه منو از کفه ماشين جمع ميکرد...البته پگاه وضعيتش بهراني تر بود داشت از
خنده داشبورد و ميخورد
رسيديم به مقصد که يه فست فودي بود..اه اه اه..خاک تو سره خسيستون نوچ نوچ
 ...پياده شديم و رفتيم داخل که ديدم اي دله قافل جا تره و بچه داره عنه خودشو ميخوره
!وجدان_اي ملعون...چرا چيز ميزني به ضرب المثل؟
اينا همه خالقيت که تو نداري_
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نگاهم افتاد به سورن که با يه لبخند که ازش بعيد بود زل زل داشت نگام ميکرد...جون جون
تو فقط نگا کن
يکي تو ذهنم زدم پسه کلمو خانومانه سرمو انداختم پايين رفتيم نشستيم..و ناگفته نماند که اون
..دو تا فسقليم عينه کش تنبون بهمون چسبيده بودن
به همه سالم کرديم..کيميا و ساميار کناره هم نشسته بودن ..کيميا بهم يه چشمک زد که دهنم و
..عينه سکته ايا کج کردم
اروم به سورن سالم کردم اونم به همون ارومي و البــته با لبخندي که تازگيا زياد رو صورتش
بود جوابمو داد
نشستم کناره پريا و پوريا و از شانسه کچله چپولم دقيقا افتادم کناره سورن..قلبم رم کرده بود
داشت سينم و جر ميداد بياد بيرون
هممون سفارش داديم ...تا سفارشا اماده بشه سرمو انداختم پايين و با گوشي گوشکوبيم شروع
!..کردم بازي کردن...حاال چه بازيي؟؟!..مار بازي
چه ماره نفهميه...اين چرا اين همه ميخوره دست به اب نميره؟ همينه ديگه هر دو تا گردالي که
ميخوره عينه درخت قد ميکشه..اخرم به خودش ميخوره به درک واصل ميشه..واال ????..امتياز
گرفته بودم ماره ام که يه شونصد متري شده بود که اگه ميپيچيديش ميشد کالف بافتني...تو عمق
:بازي يهو صداي انکر العصواته سورن گوشم و خراشيد
مار بازي ميکني؟_
اخ باختم ...قيافم شبيه مادر مرده ها شده بود..مارم مُررررد...عرررر عرررر
چنان با اخم بهش نگاه کردم که قيافش پوکر فيس شد
راحت شدي؟؟باختم..االن اين موبايلو از پهنا بکنم تو دهنه گشادت؟؟ها؟؟_
:با خنده گفت
اروم باش خانوم کوچولو...بده من ببينم_
قبله اينکه مخالفت کنم ازم گوشي رو گرفت...رفت سرعته ماره رو زياد کرد و بعد شروع
کرد...عُوو چه خوب بازي ميکنه
امتياز اورده بود و منم خون خونمو ميخورد ...عنتر بز مجه..چطور جرعت کرده از ????
!من بهتر بازي کنه؟
يهو زدم زيره موبايل که از دستش افتاد...خم شدم زيره صندلي برداشتمش..گفتم االن قيافش
...شبيه گوجه شده ولي ديدم با لبخند زل زده بهم
نکن با دله من اينطوري...اصن اين چرا عاشق يکي ديگست به من لبخند ژکوند تحويل ميده؟؟
از فکره اينکه عاشقه کسي غيره منه خونم به جوش اومد و جوابه نگاهه قشنگشو با غيض دادم
که باعث شد خندش بگيره...تو قبر بخندي
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همون موقع سفارشا رو اوردن ...عينه قومه مغل ريختيم سره غذا ها و هورت کشيديم...يه نگاه
به سس انداختم...چنان تو بغلم گرفته بودمش که تا حواسم پرت شد ازم جداش کردن...اصال يادم
...رفت چه برخوردي با سورن داشتم
بهش نگاه کردم و قيافمو شبيه گربه شرک کردم..سنگيني نگاهم و حس کرد که برگشت
...سمتم
:عينه مسخ شده ها زمزمه کرد
مگه بهت نگفتم اون المصبا رو اونجوري نکن؟يه حرفو چند بار بايد برات تکرار کنم؟_
نيشم به پهناي صورتم باز شد از تعريفش...خدايا هيچي ندادي...يه چشم دادي ما باهاش دل و
:روده مردمو ِب َبريم
):سسو بده سورن_
...نيشمم ب همون حالت باز بود
بدونه اينکه نگاهشو ازم بگيره دستشو دراز کرد و سس و برداشت گرفت جلوم...الهي..مسخه
نگاهم شده...سس و گرفتم و به زور نگاهم و از چشماي خوشکلش گرفتم...هنوز سسو نريخته بودم
...:که
!!!تو سورني؟؟؟_
برگشتم سمته پوريا که حق به جانب به سورن نگاه ميکرد...سورن با تعجب نگاهشو ازم گرفت
:و به پوريا دوخت
..سورن_اره عمو جون
پوريا حالته فکري به خودش گرفت و در حالي که به اسمون زل زده بود ريشه نداشتشو
:خاروند و حرفي که نبايد ميزد و زد
!!!پس هستي عاشقه اين سورنه_
لبم و طوري گاز گرفتم که مزه خون و تو دهنم حس کردم...الهي خدا بگم چيکارت کنه
...پوريااا
...با چشماي گرد شده بع سورن نگاه کردم...نيشش باز بود و نگاهش به من
صدا از کسي در نميومد و مطعن بودم االن همشون زل زدن به ما...بدجوري بغض کرده بودم
...از فکره اينکه االن ابروم پيشه سورن رفته ...از اينکه اون يکي ديگه رو دوست داره...از حسه
...نگاهاي سنگينه بچه ها روي خودم
...نفهميدم چي شد که سريع بلند شدمو دوييدم بيرون..اه اه..غذا هم کوفتم شد
صداي داده بچه ها که اسممو صدا ميزدن با بيرون اومدنم از فست فود ديگه به گوش نرسيد
تا بيرون زدم انگار سده اشکامم شکست..بارون گرفته بود..نم نمش تقريبا داشت تند ميشد و
منم که فقط يه مانتو پوشيده بودم ...دندونام از شدته سرما ميخورد به هم...اصال ماشين يادم نبود فقط
ميدوييدم و گريه ميکردم
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ديگه به نفس نفس افتاده بودم ...به پشته سرم نگاه کردم..هيچکي دنبالم نيومده بود..يه پارک
...دقيقا رو به روم بود
...دماغم و باال کشيدم و همزمان داشتم فحش ميدادم رفتم اون سمته خيابون تو پارک
شده بودم شبيه موشه اب کشيده...از سر و کله و لباس و شورت و خشدک و همه چيم اب
..ميچکيد
نشستم روي يه نيمکت رو به روي وسايل بازي..تو پارک خرم پر نميزد...فقط منه اسکول
..بودم
فکرم رفت سمته سورن. ..حاال چه غلطي کنم؟؟!کاش ميموندم و يه جوري سر و تهش و هم
...مياوردم...کاش مثه خل و چال رفتار نميکردم...حاال ديگه مطمعن شده که دوسش دارم
 ...ارنجم و تکيه دادم به زانوهام و خم شدم..سرمو بينه دستام گرفتم و اروم اروم اشک ريختم
عررررر...چرا خدايا؟؟؟عرررر...مگه من چيم از اون دختره بوزينه چُسه گوريله گاوه _
خرچسونه که عاشقشه کم تره هاااا ؟؟؟؟عررررررر....ديگه نبايد ببينمش..همه چيز تموم
شدددد...عر عر عر عر
با حلقه شدنه دستي
دوره شونم و کشيده شدنم تو بغله کسي دست از عر زدن برداشتم...صداش پيچيد تو
..:گوشم..صدايي که تا حاال تا اين حد خاص نشنيده بودمش
..هيچي تموم نشده خانوم کوچولو...اين يه شروع عاشقانس...واسع من و تو_
با تعجب سريع سرمو اوردم باال...چشماي درشت شدمو دوختم به نگاه مهربون و شيطونش...با
:لکنت گفتم
...مگه..م..مگه تو عشقتو پيدا نکرده بو_
:انگشته اشارشو گذاشت رو لبم..لحنش سراسر شيطنت شد
خب اون تويي ديگه...همون بوزينه چسه گوريله گاوه خرچسونه_
زد زيره خنده...اينقدر شکه بودم که بي خياله کردنه کفشم تو چش و چالش کنم
ديد عينه بز نگاش ميکنم خندشو خورد..يکم تو چشمام خيره شد...اوه االنه که يه صحنه
عاشقانه و  18+رخ بده..خودم و اماده کردم که نپرم ل ب و بکنم ...خب اول بايد يکم مقاومت
 ...کنم..بعد هيچ کاري نکنم..بعد اروم همراهيش کنم...واااي سخته که حاال نميشه همون اول
وجدان_خاک تو سرت هستي خجالت نکشيا...ميخاي ببرش خونتون االنم که ننه بابات نيستن
راحت ميتونين کارتونو انجام بدين
):اگه نطقت تموم شده گمشو بزار به معاشقم برسم_
نگامو دوخته بودم به دکمه لباسشو بي توجه بهش با خودم و وجدانم در گيري فيزيکي
...داشتيم..تازه پيشه خودتون بمونه چند تا فش ناموسيم به هم داديم
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خالصه مشغول بوديم که داغيه لباي سورن و روي پيشونيم حس کردم...غرق ارامش
شدم...ارامشي که حتي تو اغوشه بابام و با ب**وسه هاي پدر و مادرم تجربه نکرده بودم...هر
دومون خيس خيس شده بوديم...بعد از مکث طوالني ل ب و جدا کرد و زل زد تو چشمام...عينه بز
زل زده بودم تو چشماش...البته خيلي جلو خودم و ميگرفتم نبرمش خونمون بهش تجاوز کنم
:بدونه اينکه نگاهشو از چشمام بگيره گفت
..اين پوريام بانيه خير شدا..خدا به ننه باباش ببخشش_
خودشو ننه باباش تو ماتحته من جا دارن_
:با ديدنع چشماي گرد شدش تازه فهميدم چه زري زدم...اب دهنم و قورت دادم
مـ..منظورم اينه که خودشو ننه باباش تو قلبه من جا دارن_
بعدم سرمو کردم تو يقم
با صداي بلند زد زيره خنده و کشيدم تو بغلش...هيکلمون به عن کشيده شده بود..بارونم ديگه نم
:نم ميباريد..سورن با خنده دره گوشم گفت
همين کارارو ميکني که هر لحظه بيشتر ميخامت_
:قلبم عينه چي خودشو به سينم ميکوبيد...اروم تر ادامه داد
دوستت دارم_
نفسم رفت...سرمو محکم تر به سينش فشار دادم...دوباره بوي عطر اشناش پيچيد توي
:بينيم...باز داغه دلم تازه شد..عنتر اخرم نگفت اسمش چيه...ديد چيزي نميگم طلبکار گفت
!!تو نميخاي چيزي بگي؟؟_
:سرمو از رو سينش برداشتم و گفتم
به تو چه؟؟..خجالت نميکشي دختر مردمو کنار پارک خفت ميکني؟؟بي ادب..زنگ بزنم بابام _
بياد از خشدک دارت بزنه؟هاها؟؟
:اخم کرد
چرت نگو هستي ها..باز بت رو دادم پررو شدي؟درسته عاشقتم ولي پا رو دمم بزاري _
عواقبشو بايد با جون و دل بپذيري
:حق به جانب گفتم
!..تو کي هستي که منو تهديد ميکني؟ _
:پريد وسط حرفم ..با نيشه باز گفت
عشقت..و شوهر ايندت_
رسما خفه شدم...تو دلم گالون گالون قند اب ميکردن...اب دهنمو قورت دادم و سرمو به معني
قهر برگردوندم...يکم گذشت و سنگ يني نگاهش و همچنان حس ميکردم ...اخرم طاقت نياورد و
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دستشو گذاشت زيره چونم..مقاومت کردم و دست به سينه نشستم ..خودمم ازش دور کردم..بهم
:نزديک شد و اروم گفت
خانوم کوچولوم؟_
_...
هستي خانوم؟_
_...
خانومم؟؟_
_..
عشقم؟؟_
گمرو(گمشو) َقرُ م بات(قهرم باهات_
:صداي قهقهش و شنيدم ...سرشو گذاشت رو شونم و در حالي که ميخنديد گفت
اخه من به تو چي بگم؟؟!حتي قهر کردناتم فرق داره_
:پشته چشمي نازک کردم
بعله ببين چه عشقه خوبي داري..شکر کن..شکر کن_
:سرشو يکم اورد جلو که بتونه صورتم و ببينه..ابروهاشو انداخت باال
نميخواي چيزي بگي؟_
:منظورشو گرفتم...خواستم يکم اذيتش کنم واسه همين با حالت فکريي گفتم
نه..ميگم بريم ديگه دير شد_
:اومدم بلند شم که بازوهامو گرفت..با اخم گفت
اين همه قربون صدقت رفتم يه چي بگو دله مام خوش بشه بابا_
:اخييي ..بيچاره..دلم سوخت واسش ...نيشمو باز کردم براش و گفتم
چشم_
مشتاق نگام کرد..خودمو به زور از تو بغلش کشيدم بيرون..چه سو استفاده گر..خوبه هنوز
اعتراف نکردم هي بهم ميچسبه ..اصن چه معني داره اينقد بهم بچسبه؟..نميگه حامله بشم؟؟
خاک بر سري تو دلم گفتم به خودم
ديدم لبخندش داره ميماسه..واسه همين دوباره لبامو کش دادم و چشمامو بستم..حالت فيلسوفانه
:گرفتم و گفتم
اِي بوزينه خال خالي...اِي دليله وجوده شپش...اِي زيبا ترين خره بالدار..اِييييييي_
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زير چشمي نگاش کردم ديدم داره از دماغش دود ميزنه بيرون..واسع همين توصيفامو گذاشتم
:واسه بعد و سريع گفتم
دوست دارم_
***
:پگـــــاه
يه هفته از اعتراف اون دو تا چلغوز به هم ميگذره...کيميا که سرش با ساميار بنده..و
..اونطوري که از شواهد معلومه خيلي با هم خوب شدن
هستي هم که اصال پيداش نيست..فقط تلفني حرف ميزنيم و اونطور که فهميدم پس فردا قرار
..خاستگاري رو گذاشتن ..هولَن ديگه
افسردگي هاد گرفتم...دلم خيلي براس سامان تنگ شده ولي به روي خودم نميارم...دلم خوش
 ..بود به دوستاي عزيز تر از جانم که سرشون با شووراشون گرمه
تو همين فکرا بودم که گوشيم
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
..زنگ خورد با کرختي رو تخت نشستم و گوشي رو از روي عسلي برداشتم
:تو صدم ثانيه سيخ شدم سر جام و زل زدم به اسمه حک شده روي گوشي
)چلغوز(
!!!!!!!سامااااان؟؟
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
..به زور سعي کردم از ذوق جيغ نزنم
:گلومو صاف کردم و جواب دادم
اوم..الو؟؟_
:صداش پيچيد تو گوشم و تازه اونموقع بود که فهميدم چقدر دلم براش تنگيده
سالم ..خوبي؟_
:اومدم مثال کالس بزارم
بله..ببخشيد شما؟_
يني نميشناسي؟_
 ..از صداش تابلو بود اخم کرده...اخي..چقد با اخم خوشکل ميشه گل گليه من
:با ذوق گفتم
نه..بايد بشناسم؟_
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:با حرص گفت
نه خب...شما اينقد دورت پسر زياده که صدارو از صدا تشخيص نميدي ..حق داري_
..دندونامو محکم رو هم فشار دادم..پسره گاوه بي خاصيت
:جيغ زدم
ببين هر دفعه کم مياري و حرصت ميگيره ازين حرفا ميزني_
:با خنده گفت
هر دفعه؟؟شما که نميشناسي از کجا ميدوني که هر دفعه ازين حرفا ميزنم؟_
 ..:پگاه سوتي زاده...از دسته خودم اينقد حرصم گرفته بود ميخواستم سرمو بکوبونم تو ديوار
چي شد؟؟حاال نميخواد دنباله جواب بگردي واسه ماست ماليش..خوبي؟_
:کاري نتونستم جواب بدم جز حرص خوردن
خوبم_
منم خوبم_
خب چيکار کنم که خوبي!؟_
اسفند دود کن_
:دهنمو کج کردم
!!نکه خيليم چشمي هستي_
:با شيطنت گفت
تو چشمي بودن من که شکي نيست..ولي تو چشمات زيادي شوره_
:جيغيدم
سامانه بيشعــــور_
جونــــــــــــش؟؟_
...رسما خفه شدم
..تا چند دقيقه هر دو سکوت اختيار کرده بوديم که بالخره به حرف اومد
:با دستپاچگي گفت
ميگم من کار دارم..زنگ زده بودم حالتو بپرسم..اوم..که خداروشکر خوبي..خو باي_
و قبله اينکه حرفي بزنم قط کرد عنتر...گوشي رو چسبوندم به قلبم و چشما و لبامو محکم رو
هم فشار دادم تا جلوي جيغ زدنم و بگيرم...زنگ زده بود حالمو بپرسه؟؟گفت جونممممم؟؟؟
همون موقع دوباره گوشي تو دستم لرزيد..نگاه کردم ديدم هستيه..چه عجب
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:با بي حالي برداشتم...هنوز حرف نزده شروع کرد
واااي...پگي پنيره ديوث من چي بپوشممممم؟؟؟سورن ميگه مشکي بپوش بهت مياد..ولي _
خودم خوشم نمياد..اسکله ديگه...نا سالمتي مراسم خاستگاريم ختم نيس که مشکي بپوشم...وااااي
باورم نميشه دارم شوور ميکنم...اونم با سورن!!..ميخام بيکيني بپوشم نظرت چيه؟؟نهههه زشته
ميگن بي حياس نميگيرنم...اهاااا زيره لباسم ميپوشم وقتي رفتيم تو اتاق در ميارم ...بعد سورن
کنترلشو از دست ميده ميزنه د و تاييم ميکنه...ببين پگاه من خيلي فک کردم...من نميتونم تا شب
....عروسي صبر کنم..يا زود عروسم کنيد يا
هستي جان دلت ميخواد يه نفس بگير عزيزه دلم_
:يه نفس عميق کشيد دوباره شروع کرد
...خب داشتم ميگفتم...يا زود عروسم کنيد يا ميرم تو کاره ِزنا و َفحشا_
هستي؟_
!!!..ت ازه يه بار مامانت گفت تو خيلي سسکي هستي...ببين چيم که مامانتم بهم چشم داره_
:بلند تر گفتم
هستـــــــــيي؟؟؟_
فقط نميدونم چرا اين شوور عنترم اينقد پاستوريزس؟..يه هفتس هر روز بيرونيم يه لب از من _
نگرفته...ميگم نکنه خواجه باشه؟؟
هســــــــــــــتي؟؟؟_
واقعا دارم بهش شک ميکنما...عن خورده مرتيکه خواجه اومده منو عاشق خوذش _
کرده...چرا اين حقيقتو از من مخفي کردههههه؟؟؟عررررر عرررررر
 :جيغ زدم
هستي ببند دهنتو يه لحظه ...سامان االن بهم زنگ زد_
:داشت عر عر ميکرد که با اين حرفم ساکت شد...حس کردم زيره لب گفت
پس سورن راست ميگفت داره يه غلطايي ميکنه_
:از حرفش سر در نياوردم ...با خنگي گفتم
چي؟؟ينه چي؟؟_
:دست پاچه گفت
هي..هيچي..خب چي چي گفت؟_
هيچي حالمو پرسيد و تبقه معمول حرصمو دراورد_
:خنديد
خب حاال مياي بريم لباس بخريم؟_
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اره کِي؟؟_
فردا..کيميام ميادش_
باشه_
پس تا فردا_
فعال_
خدافظ پنير_
 ....تا اومدم جيغ بزنم قط کرد
!.رفتم پايين پيشه ننم اينا
ديدم جلو تلوزيون با بابا و پريا نشستن تخمه ميخورن و فيلم نگاه ميکنم...اومدم برم تو اشپز
خونه چايي بريزم برا خودم
:مامان بدونه نگاه کردن بهم گفت
پگي يکم از گشادي در بيا من از صب تا شب همه کارارو تو اين خونه ميکنم..ظرفا رو _
..ميشوري بعد هر غلطي ميخاي ميکني
:اومدم حرفي بزنم که ادامه داد
سر راهتم براي مادر عزيزت و پدر عزيزت چايي ميريزي
:پريا نگاش کرد و گفت
پس من چي مامان؟_
:مامانم يکي زد تو سرش
تو چايي برات ضرر داره..پگاااه نشنيدم بگي چشم؟؟_
:رفتم داخل اشپز خونه و همزمان داد زدم
باشه ننه_
فريادم همزمان شد با زنگ خوردن گوشي...همزمان با مامان حمله کرديم سمتش..مامان سريع
:تر از من برشداشتو گفت
منزل صالحي بفرماييــــد؟؟_
با دهنه باز خيره شدم به مامان...نه به فحشاي زير کمريي که به ما بدبختا ميده نه به نازو
عشوه اي که پشت گوشي ميريزه
... ...
:ادامه داد
قربانه شما..شما خوب هستين؟؟_
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_....
مزاحمت چيه امرتونو بفرمايين؟_
_....
اين مکثه مامان بيشتر طول کشيد و معلوم بو ِد زرش خيلي طوالني شده...ديدم مردمک چشماي
..مامان قلب شد...او
ذوق مخفي گفت
:با
ِ
...بعله حتما هر وقت شما بگيد ما خونه ايم_
_...
پس فردا شب خوبه ..اره...منتظرتون هستيم_
_..
مراحمين..خدا نگهدارتون_
گوشي رو گذاشت و با ذوق به من و
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
بابا و پريا نگاه کرد...اومد تو اشپز خونه و با مهربونيه عجيبي که معموال وقتي چيزي ازم
:ميخاست ازش استفاده ميکرد خيلي محترمانه پرتم کرد بيرون از اشپز خونه
ننه_عزيزم تو برو استراحت کن من خودم ظرفارو ميشورم
با فکري مشغول رفتم تو اتاقم کپيدم...ينه چي؟!!!چرا يهو مهربون شد؟؟
***
:کيمــــــــــيا
!!سامياااار؟؟؟_
جونم؟_
باز قند تو دلم اب شد...عوضي خوب ميدونست چجوري دهنمو ببنده..سرمو انداختم پايين و
:اروم گفتم
بزار برم ديگه...هستي ناراحت ميشه_
:شيطون شد گفت
به يک شرط اجازه ميدم بري_
..:اخمامو کشيدم تو همو کنارش روي تخت نشستم..تا االن رو به روش ايستاده بودم
چه شرطي؟_
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]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
:ل ب و غنچه کرد و شيطون خنديد
قربون صدقه...ب**وس ..ماچ ..لب..قولي براي شب جمعه اي به ياد ماندني_
...:بعد بلند زد زيره خنده...بت مشت محکم کوبيدم به شونش
عوضي خر..تو از اولم به فکر همين چيزا بودي_
 ..اومدم بلند شم که عينه کش تنبون کشيدم سمنه خودش و لحظاتي بعد تو بغلش پخش شده بودم
...صورتشو فرو کرد تو موهام و نفس عميق کشيد
باشه خانوم زر زروم ..فقط حواست به تيپت باشه_
:اومدم ذوق کنم که ادامه داد
..بي احساس..اخرم يه کاري ميکنه برم دختر بيارم خونه_
 :خودم و عقب کشيدم و جيغ زدم
!!!تو غلط ميکني_
بلند قه قهه زد ..چشمامو ريز کردم و لبامو از حرص جمع..خودم و اروم از روي تخت کشيدم
عقب و حواسم بود که نگيرتم...البته اينقد سرگرمه خنده بود که متوجه نشه...رفتم برس موهام و
:برداشتم و تا به خودش بياد افتادم به جونش..با خنده دستاشو سپره خودش کرد و گفت
اخ ...آي..نزن خانومم. ..واال من غلط بکنم...آي...با وجوده بوزينه خوشکلي که کنارم دارم _
!چرا بايد برم دنبال بقيه؟
:جيغ زدم
...بوزينه خوده خوده خل مشنگتي_
دوباره اومدم بزنم که با دستاش مچامو گرفت و محکم کشيدم سمته خودش..با دماغ رفتم تو
:سينش جيغم دراومد
آييييييي...اخ مامان دماغه قشنگمممم_
داشت گريم ميگرفت...با نگراني راستم کرد و بهم نگاه کرد..اخماش رفت تو هم و دستشو
:کشيد رو بينيم
قرمز شده_
...دسشو پس زدم و زدم زيره گريه...واقعا حس کردم شيکسته بسکي درد ميکرد
اومد حرفي بزنه که هانيه جون در و باز کرد و اومد داخل...مالقه دستش بود...با ديدنه قيافه
:بغض داره من و قيافه شرمساره ساميار يه خدا مرگم بده گفت و زد رو لپش
عروسم چرا گريه ميکنه سامياااار؟؟؟باز چه ُکخي ريختي؟؟_
:بعدم اومد سمته من که با ديدنه مامان حسابي ذوق مرگ شده بودم...ساميار با ترس گفت
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هيچي بخدا..اومدم بغلش کنم سرش خورد به سينم درد گرفت_
بي حيا...بي شعور ...بي ادبيات...بي فلسفه
... ....
:مامان چشم غره اي بهش رفت و گفت
همه جا وحشي بودنتو نشون نده پسرم..بزار جلو عروسم بي ابرو نشم القل...بيايد پايين ناهار_
...بعدم رفت بيرون و در و بست...ساميار با دهنه باز زل زده بود به در
محکم ل بامو رو هم فشار ميدادم که خندم نگيره ولي اخرم نتونستم جلوي خودمو بگيرم و پقي
زدم زيره خنده
...با غيض نگام کرد و اومد بياد طرفم که ناخداگاه پريدن عقب
:با خنده گفتم
بخدا بياي طرفم جيغ ميزنم_
با حرص خودشو عقب کشيد
اگه گذاشتم بري خريد با رفيقات؟_
:جدي شدم و گفتم
ساميار مسخره نشو...به هستي قول دادم_
:ل ب و ورچيد و گفت
خيله خب(:بيا بريم پايين االن مامان ميکشدمون...هعيييي چه زن زليل شدم_
خنديدم و پشت سرش راه افتادم
***
:هـســــــــتي
بزييييي گم کرده ام در باغه هستيييي درس حدس زدي ان بز تو هستي_
:با نيشه باز زل زدم به قيافه برزخي سورن ..تکيشو از ماشين گرفت و ساعتشو کرد تو چشمم
ساعت و نگاااا...نيم ساعته تو اين هوا اين پايين واستادم منتظره خانوم..حاالم اومدي به بز _
تشبيهم ميکني؟
...:چشمامو مظلوم کردم
....داشتم به خودم ميرسيدم(:..اخه چش چروني گفتم خشگل نباشم ب بقيه نگـ_
هنوز حرفم تموم نشده بود که شونه هامو گرفت و لحظه اي بعد چسبوندم به ماشين...يا جده
...سادات..يا امام دوازدهم...يا شمر ابن زلجوشن

288

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
:با قيافه ترسناکي گفت
مگه بهت نگفتم اينجوري نگام نکن ها؟؟؟چرا دوس داري عصبيم کني؟؟من به خودم قول دادم _
تا بعد از محرميت زياده روي نکنم ولي توعه عوضي با نگاهت نميزاري
بعدم اَهه بلندي گفت و ولم کرد رفت چپيد تو ماشين...اقا هموجور قندي بود که تو دله ما آب
..ميکردن
يه نگاه به اينور اونوره کوچه انداختم رفتم تو ماشين...بدونه حرف ماشين و راه انداخت..يکم
...که گذشت حوصلم خودشو خيس کرد
:اروم گفتم
سورن؟؟_
:جواب نداد بوزينه
سوررررن؟؟_
هوم؟_
سووووووررررن؟؟؟؟_
!بله؟_
:جيغيدم
!!!!!سورن_
جونم؟_
:نيشم باز شد و گفتم
راستکي گفتي سامان ميخواد بره خاستگاري پگي ما؟_
...:سرشو تکون داد
يني ايني که زنگ زده خونه پگاه برا خاستگاري مامان سامان بوده؟؟_
:بازم سرشو عينه بز تکون داد...با خنده گفتم
پس پگاه نميدونه که ميخاد خاستگاره رو پاره کنه_
...:ابروهاشو انداخت باال
نميدونه؟؟_
!!فک نکنم..اگع ميدونست سامانه که خودشو پاره ميکرد_
سورن_هستي مودب باش
:سرجام صاف نشستم
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:) ....چمش_
:رسيديم و سورن يع گوشه ماشبن و نگه داشت...با اخم نگام کرد
دکمه پالتوتو ببند سرده_
..حوصله_
قبله اينکه ادامه بدم خودش خم شد طرفم و با اخم دکمه هامو بست...حق به جانب زدم تو سرش
...:سرش و مالوند و با گريه الکي گفت
اي خدااا..فرشته ميخاستم عجوزه دادي_
:با خنده گفتم
عمته..از خداتم باشه_
صد در صد هست...برو پايين خانومم_
...:پياده شديم...درارو با ريموت قفل کرد و کنارم راه افتاد
سورن_زنگ بزن ببين کجان
:با خباثت گفتم
به سامان زنگيدي؟؟_
اقا سامان..!!.اره...با_
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
کله قبول کرد بچه پررو
ايش...اقا سامان...من فقط يه نفرو اقا ميدونم اونم شوورمه_
:دستشو انداخت دوره شونم و خودشو بهم نزديک تر کرد
...شوهرتم که منم_
اول بزار ببين قبولت ميکنم بعد هلدرم بلدرم کن_
جرعت داري قبول نکن_
.:اومدم جواب بدم که صداي ساميار از پشت سرمون بلند شد و عن زد به فازمون
..ميگم خانوم بريم بعد بيايم_
...:بعد با نيشه باز ادامه داد
راحت باشيد بيشتر برين تو هم_
!!!اوه..ساميارم شوخي بلده؟؟
:سورن ولم کرد و رفت سمتشون..منم عينه جوجه اردک زشت دنبالش بودم..زد تو کله ساميار
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!ببند دهنتو...چطوري پسر؟_
..:با کيميا همو بغليديم
ببين االن هر کي ببينه فک ميکنه جمعي از همجنس بازا رو تشکيل داديم...اون تو اون..من _
تو تو
:پرتم کرد بيرون از بغلش و با قيافه جمع شده گفت
!!ببند دهنتو حالمو به هم زدي...چه هوا سرد شده امشب_
:دستامو باز کردم و با خنده گفتم
اره بيا بغلم از گرماي بدنم بهت تزريق کنم_
اومد چيزي بگه که نگاش افتاد به پشته سرمو ابروهاش رفت باال...برگشتم که ديدم سامان با
..نيشه باز..کناره پگاه دارن ميان
...نيشه منم ناخوداگاه شل شد
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
...پگاه انگار داره کناره يه گوريله شيش پا راه مياد همچين بهت زده به نظر ميرسيد
اخماشم تو هم بود...به ما که رسيدن دوباره بساطه ماچ و ب**وس و دل و قلوه و جيگر و کله
..پاچه راه افتاد
راه افتاديم سمت پاساژي که همون نزديکيا بود...رفتم کنارش و زدم به بازوشو با نيشه باز
:گفتم
عن من؟؟_
چطوري ِ
:با بغض گفت
چي ميشد اين خاستگاره جاي اين ميمون سامان ميبود؟؟_
لبامو دادم جلو و سعي کردم جلو خندمو بگيرم...کيميا چشماشو ريز کرد و زل زد بهم...اشاره
:کردم بعدا بهت ميگم..سرشو تکون داد و دستشو گذاشت رو بازوي پگاه
وللش حاال مياد ردش ميکني ديگه_
:سرشو تکون داد و گفت
...نع...هر کي باشه قبولش ميکنم...ديگه خسته شدم ازين وضعيت_
:بغضش شکست و ادامه داد
وقتي دوسم نداره...وقتي پا جلو نميزاره چرا بايد منتظرش بمونم؟!ميرم با اون شتر هر خري _
که هست ازدواج ميکنم خودمو ازين وضع در ميارم
از طرفي خندم گرفته بود از طرفي ناراحت شده بودم...کال فازم معلوم نبود..خداروشکر از
 ...پسرا عقب تر بوديم وگرنه با اين کلي بازياي پگاه همشون ميفهميدن يه مرگيش هست
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با کيميا به زور ارومش کرديم...اخرم سامان فهميد و نگاهه نگرانش پگاه و همش دنبال دنبال
ميکرد
..پگاهم که اصال تو باغ نبود
:کيميا بلند گفت
!!!!!چـــــــــــــــي؟؟_
هيييس خفه شو االن ميفهمه_
بابا اين بدبخت داره پر پر ميزنه بزار برم بهش بگم_
:عن خوردي ميخام خودش بفهمه..با ذوق ادامه دادم_
وااااييي چه باحال ميشه_
پگاه_چي باحال ميشه؟؟
:من و کيميا با قيافه دست پاچه برگشتيم سمتش..با تته پته گفتم
آ....آها...گفتم اگه هر دومون برا پس فردا لباس بگيريم خيلي باحال ميشه_
...سورن اومد کنارم...اون دو تا بز ديگه ام اومدن...بعله من شوهرمو از بزا جدا ميدونم
.سورن_بيا بريم يه چي نشونت بدم..اگه به خودت باشه که فقط با دوستاتي
:نگاهه مرموري به سامان انداختم و گفتم
...ميخام با پگاه بخرم..ميدوني که پس فردا اونم خاستگار داره_
سامان سريع نگاهشو داد به پگاه ..پگاهم با ناخوناش ور ميرفت و سرش پايين بود...ساميار با
:نيش خند گفت
...مبارکه اميد وارم رفيقمون بابه ميلتون باشه_
چشمام گشاد شد...سورن که از نقشه شومم خبر داشت يکي زد سر شونه ساميار و با خنده
..بهش چشم غره رفت
..پگاه با گيجي بهمون نگاه کرد
پگي_رفيقتون؟؟
:سامان اومد چيزي بگه که سريع گفتم
ارع ديگه...تو که ميدوني همه پسرا با هم رفيقن...عينه پي پي ميمونن_
:سورن چشم غره اي رفت و ساميار گفت
!ممنون از تشبيهه زيبات...فقط چه ربطي داشت؟_
:نيشمو باز کردم
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خب شما همه چيزتون به پي پي ربط داره_
..کيميا و پگاه زدن زيره خنده..اخيش بالخره امشب خنده اينارو ديديم
سامان زل زده بود به پگاه و چيزي نميگفت..معموال تو اين مواقع جبهه ميگرفت و خونمو
ميريخت
***
:پگـــــــــاه
به خودم تو اينه نگاه کردم...ديشب به زوره هستي يه کت دامن سورمه اي گرفته بودن که
..اندامه کشيدمو به رخ ميکشيد
خط چشم کشيدم و برقه لبه صورتي زدم يکمم رژ گونه زدم که رنگه زرد و زارم ديده
نشه...يه ساپورت زخيم پوشيده بودم با صندل پاشنه ? سانتي سورمه اي..يه روسري ساتن سورمه
...ايم سرم بود
کيميا و هستي ولم نميکردن هي پيام ميدادن..انگار نه انگار اين هستي بز خودش
..خاستکاريشه...بسکي فوضوله
داشتم با خودم غر ميزدم که صداي آيفون بلند شد و پشت بندش صداي مامان که آکنده از ذوق
:بود
دامادم و اوردن_
انگار چيپس و پفکه...دامادمو اوردن...سريع اومد از اتاق کشيدم بيرون و پرتم کرد جلو
در...چشم غره اي رفت که يني عينه ادم برخورد کن...دستامو تو هم قالب کردم و زل زدم به در که
بالخرهه يه مرده خوش پوشو قد بلند اومد داخل...بابا و مامان ياهاش سالم عليک گرمي کردن و منم
:زل زده بودم بهش که بفهمم اين قيافه آشنا رو کجا ديدم..به من که رسيد لبخنده مهربوني زد و گفت
سالم دختره گلم...بالخره به سليقه پسرم ايمان آوردم_
لبخنده محجوبي زدم و اروم جوابشو دادم هنوز نگاهم و ازش نگرفته بودم که صداي زني
توجهم و جلب کرد...نگاهمو به سمتش کشوندم که دهنم باز موند...چشماش...بدجوووور آشنا
...بود...عسلي خالص
سالم عروسه گلم..ماشاهلل هزار ماشاهلل_
..:بعدم بغلم کرد...آغوشش بدجور به دلم نشست
سالم_
چشمام گشاد شد و سريع خودمو از تو بغله خانومه کشيدم بيرون...جرعت نداشتم برگردم...اب
...دهنمو به زور قورت دادم...نکنه توهم زدم...چه صداي آشنايي
صداي بابا و مامان ميومد که احوال پرسي ميکردن ولي من فقط زل زده بودم به صندالمو از
...مواجه ش دن با اون صداي اشنا که هنوزم فکر ميکردم توهمه واهمه داشتم
سالم_
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رز ابي..چه خوشکله...سرمو اروم اوردم و
متقابال دسته گلي جلوم گرفته شد...يه دسته گلِ ،
...باال نگاهم و دوختم به چشماي عسليش
!!نه...واقعيه مثله اينکه
:با لکنت گفتم
سـ..سالم خوش اومدين_
مث پسر خوبا سرشو انداخت پايين و گفت ممنون
قلبم تو دهنم ميزد..اصال نميتو
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
نستم تجزيه کنم اتفاقي که افتاده..اينکه خاستگاري که روحه پر فتوحع خودشو عمشو اينقدر
مورده عنايت قرار دادم سامان باشه
بابا ديد هممون خشک شديم تارف زد کع برن تو پزيرايي ...مامانم منو پرت کرد تو آشپز
:خونه و با تحديد گفت
يه چايي خوش رنگ ميريزي مياري اين خاستگارتم بخاي بپروني خودم ميکشمت_
بعدم رفت بيرون...اصال چيزي از حرفاش نفهميدم همونجوري ايستاده زل زده بودم به
سراميک کف اشپز خونه...ساميار گفت يکي رو دوس داره...نگفت کيو..نکنه اوني که ميگفته من
!!بودم؟؟
..ازين نيشم کم کم باز شد...سريع چايي ريختم و منتظر شدم مامان صدام بزنه
...چايي رو جلوي سامان گرفتم
مثله چي زل زده بود بهم بي ادب
:برداشت و گفت مرسي...بعد اروم تر ادامه داد
اين چايي خوردن داره_
خندم گرفت ولي جلوشو گرف تم...به همه تعارف کردم و کنارع مامان رو مبل نشستم اصال
حواسم به حرفاي بقيه نبود فقط زل زده بودم به سامان که اخرم با نيشگوني که مامان ازم گرفت
نگاهم و گرفتم
:بعد از کلي چرت و پزت باباي سامان يه نگاهي به ما کرد و گفت
اقاي صالحي اگه موافق باشين بچه ها برن با هم حرفاشونو بزنن_
بابا هم با خوش رويي تاييد کرد...با استرس دستامو به هم فشار دادم
:مامان با چشم غره و لبخند گفت
پگاه جان بلند شو راهنماييشون کن اتاقت_
به زور بلند شدمو اروم گفتم با اجازه
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حس ميکردم داره دنبالم مياد
نفساي عميق و بي صدا ميکشيدم که از استرسم کم کنم...دره اتاقمو باز کردم و ايستادم تا بره
:داخل..با لحنه شيطانيي گفت
خانوما مقدم ترن..شما بفرماييد اول_
خجالت ميکشيدم حتي حرف بزنم..رفتم داخل و نشستم روي تخت...حتي يه بارم نگاهش نکردم
...ولي حس کردم که رو بع روم روي ميز کامپيوتر نشست
:چند دقيقه توي سکوت سنگينمون گذشت که بالخره صداش دراومد
نميخاي حرف بزني بريم بيرون؟؟_
:خيلي غيره ارادي سريع سرمو اوردم باال و با چشماي گشاد شده گفتم
!!!!نه_
بعد خودم فهميدم چي گفتم و محکم کوبوندم تو دهنم
:با خنده گفت
باشه عزيزم...اروم باش من تا هر موقعه بخواي ميمونم تو اتاق تا تو حرفات و بزني..فقط به _
فکر زمانش باش چون هر چقدر دير تر بريم بيرون خانواده بيشتر به سه نفر شدنمون شک ميکنن
با قيافه قرمز شده باليشت و از روي تخت برداشتم و پرت کردم سمتش که رو هوا گرفتش و قه
قهه زد
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
:لبمو گاز گرفتم
خيلي بيشعوري سامان_
:خندش تبديل به لبخنده مهربوني شد ...زل زد تو چشمام و اروم گفت
بيشعور به فدات دلبر_
لبم اومد کش بياد ولي جلوشو گرفتم و سرمو انداختم پايين...بازم خنديد...امشب چع خوش خنده
..:شده...البته ايشاهلل هميشه بخنده عزيزه دلم بوج بوج
...سامان_خب مثله اينکه تو نميخواي حرفي بزني...پس من ميزنم...فقط
بلند شد و اومد کنارم روي تخت با فاصله نه چندان ژياد نشست و با دستش چونم و گرفت و
صورتم و اورد باال...که البته باعث شد زل بزنم به چشماي عسلي رنگش..بدونه هيچ حالتي تو
:صورتش ادامه حرفشو گرفت
فقط عادت ندارم طرف صحبتم تو چشمام نگاه نکنه...مخصوصا اگه جنگل چشماش همه دنيام _
باشه
طپش قلبم بدجوري باال رفته بود...لبامو روي هم فشار دادم و سعي کردم از ذوق گريه
:نکنم..دستشو برداشت و نگاهشو ازم گرفت..نفس عميقي کشيد و زيره لب اروم گفت
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..المصب شيطونه ميگه شکه خانواده هارو تبديل به يقين کنما_
البته ميخاست من نشنوم ولي شنيدم و چشمام گرد شد...پسره بيشعوره بي حيا...واااي فک کن
بچه من و سامان..چه جيگري بشه
:با ذوق پنهان گفتم
حرفه ديگه اي نداري؟؟_
:سرشو اورد باال و با دستپاچگي گفت
....عه..چرا...خــــب لپه کالمم اينه که_
بهم نگاه کرد و دهنش همونجوري واسه ادامه حرفش باز مونده بود...داشتم هالک ميشدم که
:زرشو بزنه...و بالخره حرفشو کامل کرد و نفسه منو حبس
دوستت دارم...خيلي وقته...از همون روزي که تو دانشگاه زدي تو گوشم و رفتي...جرقع اي _
زدي واسه اينکه بيشتر بهت دقت کنم...بيشتر بشناسمت..و اژ خودم بدم بياد که چرا تورو با دختراي
دورو برم يکي کردم...تو هرزه نبودي...پاک بودي...خيلي پاک...وقتي نگاهاي خاص شايان و روت
ميديدم حرصم ميگرفت..تورو ماله خودم ميدونستم و ميدونم..ولي غروره لعنتيم نميزاشت اعتراف
کنم برعکس با کارام ميرنجوندمت و خودم بيشتر زجر ميکشيدم...وقتي تو بغل شايان بودي با اينکه
ميدونستم از سر لجبازي داري اينکارو ميکني و بيشتر از اين حرصي ميشدم که کسي که بهت چشم
..داره برادرمه ...نتونستم جلوي خودم و بگيرم و اون ب**وسه
..:مکث کرد و لبخنده شيطانيي به قيافه ذوق زده و خجالت زدم زد
...که بايد بگم بهترين ب**وسع عمرم بود اتفاق افتاد_
چپکي نگاش کردم..حاال درسته ذوق کردم از اعترافش و دوستت دارمي که خيلي سريع ...
:بيانش کرد ولي حسودي جاي خودشو داره..با پوزخنده عصبي گفتم
چند نفر و تا حاال ب**وسيدي که اين يکي برات جذاب تر بوده؟؟_
:زد زيره خنده...با خنده گفت
جوجه مراقبه حرفات و حالتت باش چون دارم خودم و نگه ميدارم دوباره اون ب**وسه رو _
امتحان نکنم
خيلي بي حيايي..ببند نيشتو..اصال کي گفته من قبول ميکنم باهات ازدواج کنم؟؟_
:اخماش رفت تو هم و خندش و خورد ...جدي گفت
شده سه تايي از اين در بريم بيرون تورو زنه خودم ميکنم_
:چشمامو گرد کردم و سعي کردم جيغ نزنم
با عمت سه تايي برو بيرون_
:بازم شيطون شد
عمم با شوهر عمم سه تايي رفتن بيرون نوبت منو توعه االن خانومم_
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دلم ضعف رفت واسه خانوممه اخر جملش و لبخند زدم
 :متقابال لبخنده مهربوني زد و دستم و تو دستاي مردونه و گرمش گرفت
من حرفام و زدم...ميدونم نسبت بهم بي ميل نيستي...ولي تصميم اخر با خودته..اگه بخوايم تا _
...اخره عمر باهاتم..پشتتم...نخوايم هم
:اخماشو کشيد و تو همو ادامه داد
همون قضيه سه تايي اينا_
تمام قندي که تو دلم داشتن اب ميکردن يک آن تبديل شد به خجالت و اومدم بزنمش که دستاشو
:اورد باال و با خنده گفت
بريم بيرون ديگه دير شد_
بلند شدم و بلند شد ...هنوز دستم تو دستش بود..بهش نگاه کردم و با چشم و ابرو به دستامون
:اشاره کردم
راحتي؟؟_
:نيششو باز کرد و دستمو تو دستش اورد باال و با اشاره گفت
جاش همينجاس..ولي فعال از حقم ميگذرم تا عقد_
...خنديدم و رفتيم بيرون
تو حال که رسيديم متوجه نگاهه خيره جمع شدم...نگاهي به سامان کردم که لبخند زد...برگشتم
..و به جمع لبخند زدم
باباي سامان_مبارک عروس گلم
..و صداي دستشون اومد و من صد هزار بار خداروشکر کردم از اينکه عشقمو بهم داد
***
:هســـــــــــتي
يه نگاه بع سورن انداختم يه نگاه به باباش...اقا من باباشو ميخوامممم...خودم سورن و بزرگ
...ميکنم فقط من و به همسري بقبوليد
اها راستي يادم رفت بگم شوررم مامانش فت شده..خدا اموات شمارو هم بيامورزه..ولي دستش
درد نکنه که شوهرمو زاييد...به خواهر سورن نگاه کردم..سوگند ?.??..سالش بود فک کنم..چنان
بد بد نگام ميکرد که ترغيب ميشدم بلند شم يه فن هاشي نارو روش پياده کنم
هستــــي جــــــــان؟؟؟_
:سرمو سريع اوردم باال و گفتم
:/ها؟؟نه بله؟؟_
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مامان چشم غره اي رفت که نيشمو باز کردم و البته با ديدنه پوزخنده سوگند خانوم کال
..بستمش..دختره عن
مامان گفت پاشو شچورتو راهنمايي کن بريد حرفا اخرتونو بزنين...انگار ميخواد بميره خدا
نکرده زبونه سوگند الل
در و چنان باز کردم که محکم خورد به ديوار و سرمو عينه گاو ان
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
..داختم پايين رفتم داخل اتاق
سورن اومد داخل و با ارامش در و بست..دست به کمر طلبکار نگاش کردم..اخماشو کشيد تو
:هم و گفت
ها؟؟_
ها تو شورتت بي تربيت بي فرهنگ امازوني...ببين به اين خواهره کفگير خوردت بگو اگه _
بخاد برا من خار شوور بازي دراره شوهرشو در ميارمااا بگم از االن که بدوني
:خنديد و گفت
بابا اون بدبخت که چيزي نميگه_
:با حرص گفتم
نگه من خودم از نگاهش ميخونم که ميخواد سر به تنم نباشه_
...بدونه حرف دستم و کشيد و نشوندم رو تخت..خودشم کنارم نشست
زل زدم بهش که به در و ديوار نگاه ميکرد...يهو ديدم چشماش گرد شد و ل ب کش
اومد...چشمام و ريز کر دم و نگاهش و دنبال کردم که ديدم بعلههههه...سوتين قرمزم اويزونه به آينه
دراور..لبمو گاز گرفتم و نگاهمو به سقف دوختم...فک نکنيد خجالت کشيدما...واال شوهر آيندمه
:با خنده کنترل شده گفت
القل يه ذره اتاقتو جمع و جور ميکردي_
:بدونه اينکه نگاهمو از سقف بگيرم گفتم
گذاشتم سايزشو بفهمي_
..:عينه بز زد زيره خنده که سريع جلو دهنشو گرفتم
...چتهههه؟؟االن مامان اينارو ميکشوني ايـ_
دستمو از رو دهنش برداشت و هلم داد که افتادم رو تخت و خودشم روم...حرف کال تو دهنم
:ماسيد و چشمام گرد شد..غير ارادي چشمام و مظلوم کردم
غلط کردم ديگه نميزارم جلو چشمت...بزار برم من هنوز واسه خداحافظي با دنياي دخترونم _
...اماده نيسـ
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ل ب که ل ب نشست دوباره حرفم قط شد
چشماي گشادم و دوختم به چشماي بستش...کم کم از شک در اومدم و دستام و تو موهاش فرو
 ...کردم و براي اولين بار لباي اولين و اخرين عشقه زندگيمو ب**وسيدم
نفسم داشت بند ميومد ولي کم نمياوردم ازش...لب پايينمو يه گازه اروم گرفت..عنتر منو گاز
!!ميگيري؟؟
لبشو چنان گازي گرفتم که يه اخه اروم گفت و چشماشو باز کرد..لبش هنوز الي دندونام
بود..زل زدم تو چشماش و با شيطنت ابرو باال انداختم..چون يه لبش عينه پاستيل کش اومده بود و
:الي دندونا من بود نميتونست درست حرف بزنه
)لَ َومو ِود کن(لبمو ول کن_
:ابروهامو انداختم باال..ادا گريه دراورد
عژب گژي خوردم اومدم خاستگاري تو عفريت_
:با حرص ل ب و ول کردم و محکم زدم تو بازوش
!!! اوال از خداتم باشه ..دوما عفريت خواهره عنترته...سوما..االن ميرم ميگم جوابم منفيه_
تا اومد حرفي بزنه عينه گاو چار نعل دوييدم سمته در ..سورنم دنبالم..تا رسيدم جلو خانواده ها
:اومدم دهنمو باز کنم صداشو شنيدم
ما موافقيم..دهناتونو شيرين کنين_
با حرص نگاهش کردم...با لبخند نگاهم کرد و چند قدمي که بينمون فاصله بود و طي کرد و
کنارم ايستادم..هنوز داشتم با حرص نگاش ميکردم...باباي سورن که نيشش باز شده بود سريع
شروع کرد دست زدن و بقيه ام به تبعيت از اون دست زدن...سورن با لباي جمع شده از خنده به
:قيافه حرصيم نگاه کرد و گفت
حرص نخور زنه چروک دوس ندارم_
 :دندونامو محکم رو هم فشار دادم
بخواي نخواي هر جوريم باشم تا اخره عمرت بيخه ريشتم_
:با خنده گفت
خودم کردم که لعنت بر خودم باد_
 :جيغ زدم
سوررررررن_
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
***
:کيمــــــــيا
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زل زدم به عروس توي آينه...شاد بودم...برعکس سه ماهه پيش..سه ماهيي که شايد همون يه
ماهه اولش غيره قابله تحمل بود...براي اولين بار ممنون بودم براي انتخابي اجباري که پدر و مادرم
...باعثش بودن
):يه اجباره دوست داشتني
..عروس خانوم آقاتون منتظرن_
سرعت ضربانه قلبم باال رفت...به آرايشگر که با لبخند نگاهم ميکرد جواب دادم..به کمک
:کامليا شنلم و پوشيدم ..اروم بغلم کرد و کناره گوشم گفت
قربونت بشم اجي قشنگم خوشبخت شي_
با استرس بهش لبخنده مهربوني زدم و از در خارج شدم...نگاهم خورد به ساميار که کناره
فيلمبردار وايستاده بود و حرف ميزدن فک کنم سنگيني نگاهمو حس کرد که سرشو اورد باال و با
دي دنم يه لحظه مات موند و بعد کم کم لبخند زد...شايد اشتباه کنم ولي حس کردم نگاهش پره از
دوست داشتن..و حتي اگه خيالم بود من سعي داشتم واقعي تصورش کنم
اومد سمتم و با هر قدمش قلبه من ديوونه تر شد...تازه تونستم اناليزش کنم ...کت و شلوار
مشکي که لبه هاي برگشته يقش از ساتن بود با يه پيراهن سفيد يک دست..يه کروات مشکي
..ساتن...موهاش و فشن مردونه درست کرده بود ..دلم واسه مردم ضعف رفت
پسنديدين عروس خانوم؟_
 :به خودم اومدم ...جلوم ايستاده بود با خجالت سرمو انداختم پايين ...خنديد و مهربون گفت
دارم فک ميکنم همه رو قال بزارم و ببرمت يه جاي خلوت_
:اعتراض کردم
!ساميار؟_
:با خنده غليض گفت
!جونه دله ساميار؟_
:دلم ضعف رفت و لبمو گاز گرفتم...دوباره گفت
...اوي خانومه...گازش نگير ماله منه ميدوني که رو چيزايي که ماله منه حساسم_
:سرشو نزديک گوشم کرد و ادامه داد
مخصوصا اگه اون لباي عشقم باشه_
نفسم رفت...همين
***
:پگــــــــاه
:فيلمبردار با حرص گفت
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اقاي راد بخدا دو دقيقه بيشتر وقت نميگيره ..بابا دو دقيقه صبر داشته باش_
:سامان با حرص گفت
آقا اصال من فيلم نخوام بايد کي رو ببينم؟؟_
با خنده بهش نگاه کردم..فکره خوبي بود که شنلمو انداختم رو صورتم..البته يه جوري که من
بتونم اونارو ببينم
بالخره به زور سامان و راضي کردن و همون طوري که ميخواستن عمل کرديم..اروم مثله يه
جنتلمن اومد جلو و دسته گله نانازي رو گرفت سمتم...ازش گرفتم کع بي معطلي کالهکه شنل و زد
 :باال و گشاد شدنه چشماشو ديدم...نيشمو باز کردم..با پشت دست صورتمو ناز کرد و اروم گفت
..چه ناز شدي خانومم_
به خودش نکاه کردم...کت شلوار مشکي که لبه هاي يقش ساتن بود با پيراهن سفيد و کروات
:ساتن آبي..جواب دادم
توام خوشتيپ شدي آقامون_
***
:هســــــــتي
:جيغ زدم
من خوشکل نشدم؟؟؟من خوشکل نشدم عنتر؟؟ولم کن ..ولم کن بزار برم دهنه اينو سرويس _
کنم
:مامان به زور نگهم داشت..سورن با خنده گفت
بابا من نظرمو گفتم...من هيچ چيو از خانومم پنهان نميکنم_
:مامان اعتراض کرد
سورن اذيتش نکن_
:بينه حرفش جيغ زدم
تو غلط کردي نظر واقعيتو دادي...من با چه اميدي با تو بيام زير يه سقف...من غلط کردم به _
تو جواب مثبت دادم...ولم کن مامان بزار خشتکشو بکشم رو سرش هنوز عينه بز ميخنديد
بغضم گرفت و بغ کرده دست گل و پرت کردم تو بغلش...بعدم بدونه توجه به مامانم و فيلم
 ..بردار رفتم تو ماشين چپيدم..به زور خودم و نگه ميداشتم گريه نکنم...اومد نشست کنارم
:رومو کردم سمته شيشه..خم شد طرفم و گفت
هستي خانوم؟تو که اينقد بي جنبع نبودي خانوم کوچولوم چپ چپ نگاهش کردم و با بغض _
:گفتم
واال همه توقع دارن شوهرشون شبه عروسي وقتي ميبينشون مات بمونه بعد شوهره عنه من _
برگشته ميگه چه زشت شدي!!!!..من به کي بگم؟؟
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:با خنده گفت
قبل عروسي حرصت بدم_
به من بگو عشقم..بابا شوخي کردم...خواستم واسه آخرين بار ِ
:/دسته گل و از روي داشبورت برداشتم و چنان کوبوندم تو سرش که گالش پر پر شد
يه داد زد و تو اينه به خودش نگاه کرد و با موهاي ژل زدش ور رفت...همونجوريم غر غر
:ميکرد
...آخ آخ...موهامم خراب کردي_
با لبخنده پيروزمندانه دست به سينه نگاش ميکردم که با اين حرفش پشته چشمي نازک کردم و
:گفتم
قبل شروعه زندگي مشترکمون بزنمت_
حقته..خواستم واسه آخرين دفعه ِ
:دستاشو به آسمون بلند کرد و گفت
خدايا خودت بعدشو به خير بگذرون_
بلند خنديدم که ديدم خيره شده بهم...با همون خنده سرمو تکون دادم يعني چيه؟؟
:آروم با لبخنده شيفته اي گفت
!!!نفسگير شدي کوچولو_
:کيمــــــــيا ***
با ديدنه لکسوز سامان که گل زده از دور داشت ميومد جيغي از هيجان زدم و به ساميار
..نزديک تر شدم
:با غر غر گفت
..خب بيا برو داخل منتظر بمون سرده_
:با لجبازي گفتم
نميخام..بزار بيان ديگه ميخام ببينم چه شکلي شده_
خب همتون ميرفتين يه ارايشگاه ديگه چه اصراري بود که هر کدوم يه جا بريد_
:با دلخوري نگاهش کردم و گفتم
غر نزن ديگه سامي_
لبخندي زد و چيزي نگفت..منم لبخندي از لبخنده مردم زدم ...همون موقع ماشين سامان کناره
مازراتي ساميار نگر داشت و پياده شدن...با ديدنه پگاه هر دو جيغ کشيديم و پريديم بغل
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
..هم
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خيلي خوشکل شده بود با اون آرايش طاليي رو صورتش و رژ سرخ...لباساي هر سه مون
پفي بود..دلکته بود و از کمر به باال يه يه طاووس با نگيناي براق کار شده بود و خيلي قشنگ
بود...البته دمه طاووس روي دامنمون بود و تقريبا نصفش و پر از نگين با طرح ُدمه طاووس گرفته
بود..هر سمون پسنديديمش...داشتم با پگاه حرف ميزدم که بوگاتي مشکي سورنم کناره دو تا ماشين
ديگه نگه داشت و پياده شدن...هر دوم ون پريديم کناره هستي و چنان جيغ جيغ ميکرديم که ماشينا
ميلرزيد...پسرام هر سه يه تيپ و زده بودن و تنها فرقشون رنگ کراواتشون بود..ساميارم
...مشکي..سامان آبي..سورن قرمز
رفتيم داخل آتليه...جايي که عکس ميگرفتن مثل يه کلبه بود که همه وسايلش چوبي بود و به
طرزه قشن گي چيده شده بود...اول از همه ما سه تا عروسا رفتيم که عکس بگيريم ..هستي وسطمون
نشست و دسته گلشو جلوي صورتش با فاصله گرفت و چشماشو بست مثال داره بو ميکنه و يه لبخنده
مليحم رو ل ب بود ...من و پگاه پشت سرش به هم تکيه داديم و دست به سينه با يه لبخنده گشاد زل
ز ديم به دوربين..اين عکسمون و خيلي دوس داشتم..بعد از ما نوبت آقايون شد...اونام چند تا ژست
...گرفتن و من محوه زيباييه مردم شدم
عکاس بقيه رو بيرون کرد و فق من موندم و ساميار...طبقه گفته هاش هر کاري کفت کرديم و
کم کم داشت ميرفت تو فازه مثبت ?? که به مزاجه ساميار خوش اومده بود و بساطه خجالته من و
...فراهم کرده بود
به گفته عکاس تکيه دادم به ديوار و ساميار يه دستشو گذاشت کناره سرم روي ديوار چوبي و
اون يکي رو روي شونه لختم...بازم به دستور عکاس چشمام و خمار کردم و زل زدم به
ساميار...اونم خمار شد...سرشو کج کرد و چشماشو بست و صورتشو نزديک کرد..توي ? سانتي
صورتم با اون حالت که انگار ميخواد بب**وستم متوقف شد..دونه هاي ريزه عرق روي پيشونيش و
:که ميديدم ذوق ميکردم...با صداي چيليک عکاس با ذوق گفت
 :چقد قشنگ شد..اقا داماد خيلي با احساس ژست گرفتيد..مرسي..بعد با شيطنت ادامه داد_
تنهاتون ميزارم فقط زود بيايد بيرون نوبت ذوجه بعديه_
و رفت بيرون...ساميار نگاهشو از دختره گرفت و دوخت تو چشمام..هنوز تو همون حالت
:بوديم..با عجز گفت
من هنوز سر حرفم هستم...عروسي رو بيخيال شيم بريم يه جا خلوت؟_
 ..با خجالت زدم زيره خنده که با قرار گرفتنه ل ب ل ب متوقف شد
***
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
:پگـــــــاه
رفتيم داخل اتاقکي که بي شباهت به کلبه نبود..چند تا ژست گرفتيم که تو هر کدومش سامان يه
...کخي ريخت
:با حرص گفتم
سامان جان خجالت بکش شوهرم اين دختره مجرده...دلش ميخواد_
:سامان با خنده گفت
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...نه بابا اين ديگه اينقد ديده چشم و دلش سيره_
بعدم با حسرت ل ب و بيرون داد:چي ميشه امشب زود تر تموم شه بريم خونمون و بالخره
امشب سه تايي شيم؟؟
:اومدم جيغ بزنم که دستاشو با خنده اورد باال
تسليم...سه تايي شدن و ميزاريم واسه بعد...امشب فقط خانومت ميکنم_
...با کفشم محکم کوبوندم رو پاش که کبود شد
...سامان_آي...آخر تو اين پاي من و ميکَني
زدم که ديگه بي حيايي نکني بي تربيت_
از خداتم باشه به دست من خانوم شي_
..اومدم دوباره بزنمش که در رفت
***
:هســــــــتي
امشب شب مهتابه شبه عروسيمه امشب...شبه سورن و هستي و کيميا و ساميار و پگاه و _
...سامانه شبه عروسيمه امشب
:سورن با خنده گفت
تو آتليه ام دست بر نميداري_
نِه_
پگاه و سامان که اومدن بيرون پگاه قرمز بود...نوچ نوچ نوچ..معلوم نيس اون تو چه غلطي
کردن...کيميا که رژش پاک شده بود من و پگاه کلي مسخرش کرديم..خدا من و به خير
بگذرونه...رفتيم داخل و هر کاري دختره ميگفت عينه بز گاوه حلقه به گوش انجام داديم و اومديم
بيرون...هيچ اتفاقه مثبت ?? نيفتاد..چيه نکنه فک کردين همون وسط کاراي چيزي ميکنيم..بي
ادبا...انحرافياُ ..تف تو ذهنه بيماره منحرفتون
سوار ماشينامون شديمو پيــــــــــش به سوي باغ تاالر رسيديم و پياده شديم...همه عينه گلّه شتر
مرغ دوييدن سمتمون و ب**وس و ماچ و بغل و دست ماليو اينا...چه دهناشون بو ميداد..اه اه اه...به
پيشنهاد که نه..به دستور پسرا زن و مرد و جدا کرديم...من نميدونم چه فرقي بيه مرداي ديگه با اين
!!!!دو تا بوزينه نامحرم به من سامان و سامياره؟؟؟
چمدونم...رفتيم تو جايگاهمون نشستيم و پسرا رفتن سمته آقايون ...همون اول بچه ها دانشگاه
از سوگند لب شتري گرفته تا نازي دماغ
ما ماتحتمون سوخت شما اين سه تفنگ دار و تور ...خوکي همه حمله کردن سمتمون که آقا
کردين...البته اينقد واضح نگفتن ولي من برا شما واضح گفتم که فشار به مغزتون نيارين...نازي با
:اينه کوچولويي خودشو چک کرد و هم زمان با اون صداي تو دماغيش گفت
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ولي پگاه..االن دارم فک ميکنـــــم...ميبينم سامان همچين تحفه ايم نيستا...اصال به هم _
نميايد...البته بهت بر بخوره ها عزيزم..من نظر شخصيمو گفتم
 :پگاه با حرص يه لبخند زد و رو به من که اخمام و از حرف نازي کشيده بودم تو هم گفت
عزيزم توام بوي سوختگي رو حس ميکني؟_
کيميا داشت شربت ميخورد که با اين حرف پگاه زد زيره خنده و شربتا پريد تو گلوش...چون
:من کنارش بودم زدم پشت کمرش و وقتي حالش بهتر شد با لبخندي هوا رو بو کشيدم و گفتم
اره...نازي جون تو سوزشي حس نميکني؟؟_
:نازي نگاهي از کناره آينش بهم انداخت و بي تفاوت گفت
....نــه من چيزي حســ_
انگار تازه دوهزاريش افتاد که با حرص بهمون نگاه کرد و بعدم با قر رفت..بقيه ام انگار
..ننشون داره ميره دنبالش رفتن
اعالم شد که آقايون دارن ميان...پسرا اومدن و هر کدوم کناره ذوجشون نشستن ?...تا ...
...صندلي هر کدوم دو تا دو تا با فاصله کناره هم قرار گرفته بودن
...پدر مادرا اومدن و بعد از مراسم ماچ و ب**وس کادو دادن...بعدم عاقد آوردن
قلبم تند تند ميزد و لپام ملتهب شده بود..سورن دستمو تو دستش گرفت و با ارامش کناره گوشم
:گفت
چرا سرخ شدي خانومم؟؟_
:اروم گفتم
استرس دارم_
 :لبخندشو حس کردم..سرشو دور کرد و از الي لبايي که از زور خنده به هم فشار ميداد گفت
...استرس نداشته باش عزيزم_
:با حرص گفتم
به چي ميخندي؟_
به قيافت_
به قيافه عمت بخند_
بيچاره عمم_
خطبه ساميار و کيميا اول از همه خونده شد...درسته خونده بودن قبال ولي به خواسته کيميا
دوباره خوندن و من ايندفعه ديدم که دوست عزيزم با رضايت کامل بله گفت و عشقه توي نگاهه هر
...دوشون هويدا بود...نوبت به ما رسيد
...عاقد_خانوم هستي امجد عايا وکيلم شما را با مهريه يه
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:چشماشو درشت کرد و بعد با لبخند ادامه داد
سه کيلو پاي مرغ...يه کاميون رز سياه..ماتحته داماد_
ل ب و روي هم فشار داد و سعي کرد نخنده...منم با لبخنده حرص دراري زل زده بودم به
 :جمع که فکشون کف تاالر بود..سورن با چشماي گشاد گفت
به ماتحته من چيکار داري؟_
:چشم غره اي رفتم و عاقد ادامه داد
به عقد اقاي سورن سعادت در بياوردم؟عايا وکيلم؟_
:پگاه با خنده گفت
عروس با داماد دعواش شده_
:دوباره گفت...اين دفعه کيميا گفت
عروس گيساي داماد و گرفته ول نميکنه_
همه خنديدن و من چشم غره رفتم بهشون...دفعه سوم قبله اينکه اينا کارو به لگد زدن به جاي
:حساس داماد بکشن سريع گفتم
..با اجازه مامان..بابا..خاله عمه اينوريا اونوريا باال پايين عااااه بيا حاالاا_
:با سقلمه سورن خفه شدم و سريع گفتم
بعله_
همه با خنده به خل وعضيا من دست زدن و بعدم نوبت ساما
]??, [??.??.?? ??:ويرايش رمان
ن و پگاه بود که کلي اذيتش کردم..و رسيديم به قسمت جذابش يعني..عســـــــــل!!! سورن
انگشتشو کرد تو عسل و اورد نزديک صورتم...با چشماشم خط و نشون ميکشيد که دندون
نگيرم...منم نامردي نکردم چنان دندوني گرفتم که تمامه اجدادش از مرده تا زنده اومدن جلو چشاش
...يه قر دادن رفتن
انگشتم و زدم تو عسل و با لبخنده مليحي نزديک دهنش کردم..اروم طوري که فقط خودمون
:بشنويم گفتم
عزيزم دندون بگيري سه طالقت ميکنم_
:اونم مثه خودم با لبخند گفت
عزيزم شب تالفي تمام حرفا و کارات و سرت در ميارم_
...شب زفاف...يا خدا..يا پيغمبر...يا اماز زاده هکور پکور و برادران
با قيافه سکته اي زل زدم بهش که با لبخنده مرموزي عسل و خورد
***
306

www.1roman.irبرای دانلود رمان بیشتر به
دانلود مراجعه کنید

رمان دانشجوهای شیطون|هستی.س
1roman.ir
:پگـــــــــاه
انگشتم و بردم داخل ظرف و بردم نزديک سامان...با لبخنده شيطوني انگشتم و گرفت بينه
:دندوناشو يه فشاره اروم داد که اخمام رفت تو هم و گفتم
همه جا بايد به هر نحوي شده نشون بدي وحشي هستي؟؟_
ابروهاشو انداخت باال و انگشتم و ول کرد....انگشته کوچيکشو برد تو ظرف و نزديک
صورتم کرد...با اخم انگشتشو داخل دهنم بردم و اروم مکيدم..نفس راحتي کشيد و با شرمندگي نگام
...کرد
ناگهان خبيث شدم و چنان گازي گرفتم که دود از گوشاش زد بيرون...دستشو ول کردم و
صاف نشستم...حقشه...بوزينه
***
:کيمـــــــــيا
با لبخند به ظرف عسل نگاه ميکردم...انگشته سامي جلوم گرفته شد..لبخند زدم و سرمو
...نزديک کردم...شيرين ترين خوشمزه ترين عسلي بود که تا به حال خوردم
سعي ميکردم تمامه عشقمو تو نگاهم بريزمو بتونم با نگاهم و کارام به ساميار بفهمونم که ديگه
مثل قبل نيست رابطمون...ديگه دلم سرد نيست بخاطره اجباره پدر مادرامون...دلم گرمه به بودنش
به ديدنش به عشقش که حاال تمام روحو قلبمو پر کرده
عسل دهنش گذاشتم...از نگاهش دوست داشتن و ميخونم و حرفاش نشون ميداد نسبت بهم بي
ميل نيست
...با پخش شدن آهنگ شادي همه ريختن وسط و شروع کردن جلون دادن
ساميار اروم زيره گوشم حرف ميزد و منم جواباي کوتاه ميدادم...به مامان و بابا فکر ميکردم
که موقع کادو دادن اشک تو چشماشون جمع شده بود...بخشيده بودمشون ...اما غرورم اجازه نميداد
بگم...فقط تونستم به لبخندي اکتفا کنم...بالخره نوبت رسيد به عروس دومادا تا برقصن
......هممون رفتيم وسط و صداي سامي بيگي بود که تاالر و پر کرده بود
خودم و توي آغوش مردم ول کردم و سرمو روي شونش گذاشتم...زمزمه آرومش و توي
:گوشم شنيدم
کيميا_
:اروم جواب دادم
جانم؟؟_
ميخوام يه چيزي بگم..همينجا...تو اين شبي که اعتراف ميکنم بهترين شب عمرمه_
:تپش قلبم تند شد
چـ...چي؟؟_
دوستت دارم_
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:نفسم گرفت...سرمو به شونش فشار دادم و گفتم
منم_
تو چي؟؟_
منم دوستت دارم_
...
تو دلم هميشه هستــي
پيشه روم اگه نباشي
عاشقت که ميشه باشم
ارزوم که ميشه باشي
دوري و ازم جدايي
ولي کنجه دل يه جايي داري
مثه نبضي تو وجودم که ميزني و بي صدايـــــــي
شبا وقتي تو تنهايي پريشونه
سراغت و ميگيرررره اين دله ديوونه
جواب خستگي هــــام تويي درمونم
خودت نيستي هنوزم از تو ميخونـــــــــم
..هر سه زوج با عشق تو بغل هم ميرقصيدن و سامي بيگي هم با صداش همراهيشون ميکرد
پايان تمام اون کل کال و تالفي ها...خنده ها گريه ها...شاديا غما...شد عشق بينه دانشجوهاي
شيطون قصه ما
!!!و سوالي که تو ذهنه هر سه شون بود ...چي شد که اينجوري شد؟؟
پايان
دانشجوهاي شيطو ن :hasti.sنويسنده
ساعت16:11:
تاريخ24/12/95:
:hasti.sنويسنده
ساعت16:11:تاريخ24/12/95:
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