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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 ""تعالی بسمه

 داریم دختر تا سه اینجا آقا

 داریم پسر تام سه

 نمیشه نمایی رو ازشون متاسفانه  

 سری یه با که تاریخن قبله ما موجوده نمونه سه ولی..دارن انسان به شبیه ظاهری درسته اینا

 شدن شکلی این بیرونی و درونی آزمایشاته

 و جنگ این کی نیس معلوم برمیخیزندو جنگ به هم با دانشگاهشون تو اتفاقاتی طی اینا..خب

 لباتون رو خنده مطمعنم که طنزه با شده مخلوط اتفاقات تمام که بگم باید و میشه تموم جدال

 .نیست لطف از خالی خوندنش البته و میاره

  طنز_اجتماعی_عاشقانه:ژانر

 

 

 :میزدم غر حالتم همون تو شد نخاع قطعه کنم فک که دادم فشار پدال رو توان اخرین با پامو

 

http://www.romankade./
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 دیوار با دارم انگار شد دیر میگم چی هر..میلنبونین بز عینه...بشوره جفتتونو شور مرده ای-

 میکنم اویزون سقف از جفتتونو برسیم دیر... میحرفم

 

 

 پشتیه به داده تکیه سرشو پگاه دیدم که برگشتم...نمیگه هیچی کسی میگم چی هر دیدم

 یدهم مبارک گاهه نشیمن به تکونی یه گاهیم از هر.. گوشش تو هندزفریم بسته چشاشم صندلی

 کمی البته حالت همون تو یکیم اون کردم نگاه عقب به آینه از...نیس دنیا این تو اصن که این..

 هواس داشتم من الان تا... کردم نگاه بهشون دوباره حرص با..نمیاومد قر جاش تو یهو مثلا تر موقر

 !!.میدادم؟؟ جزوه عمم

 

 شتو کبریت سیخ یه همیشه مثه جیبمو تو کردم دستمو.. ذهنم تو اومد شیطانی فکره یه یهو 

 ...میشد پیدا

 

 میاکی..زد بنفش جیغفرا یه که دماغش سوراخه تو کردم دسته تا سیخو ناگهانی حرکته یک تو

... سقف ب خورد سرش پرید متر دو میمون این جیغه با بود خودش هوایه حالو تو ک بدبختم

 چیز موقع یه ک کردم نگاش دقیق و پگاه رنگه زرد مانتوعه ب مالیدم و کبریت چوب ریلکس

 :نکرد قد قد کرد شروع خروسیش صدایه با..جیبم تو گذاشتمش بعدم...باشع نمونده روش میزی

 

 جور نیقبرستو کدوم از میخوای منو دیه پوله بعد..بمیرم کنم سکته نمیگی ترکید زهرم..کثافت-

 کنی

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 5 

 

 :گفتم مکُشمرگما لبخنده یه با ریلکس

 

 میکنم جور و دیت پوله کن کم من سره از شرتو فقط تو-

 ..فرمون تو رفتم مبارک دماغه با که کلم تو کوبوند چنان مانندش گرز دستایه اون با

 

 :گفتم بودم گرفته فرمونو دیگم دسته با و میمالوندم دست یه با بینیمو که حالی در

 اون دهق بزنی کهیر ایشالله عی..بگیرتد نیاد کسی بترشی..شم راحت بمیری ایشالله الهی عی-

 گهدی گرف نفسم.بره آبروت زی.گو.ب ملت جلو ایشالله..خدابیامورز خانوم کوکب مسیه قابلمه

 ... برگردوندم رومو احتیاط با نمیاد در کسی از صدا دیدم..ندادم ادامه

 :پگــــــاه

 :کرد نگام برگشت..میکردم نیگاش درآد جاش از بود مونده کم ک چشایی با داشتم

 |:هن؟؟؟ - هستی

 :گفتم حالت همون تو

 دراوردی؟؟ کجات از اینارو تمامه تو -

 :زد لبخند

 مغزم تو از-

 :زدم لبخند یه منم

 داری؟؟ مگه-
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 :گفت حرص با

 مغزن؟؟ بی خودت مثه همه کردی فک پس نه-

 :جلو اورد بز عینه سرشو صندلیا بین از کیمی یهو

 !!!خواهرم باش اروم الَــه الـَـــه-هستی

 :کلش پسه زد یکی نیاورد کم کیمیام

 عنتر ندادی کشتن ب هممونو تا باشه جلوت ب حواست بمیر خفه-

 :گفت میمالید سرشو ک حالی در من ب رو هستی

 بدی؟؟ قرصاشو این ب رفت یادت باز-

 :گفتم دارم نگه خندمو میکردم سعی ک حالی در

 رفت یادم بود شده دیر دانشگاه دیگه ن-

 ..رفت نشونه کیمیا توسطه که بود بدبخت منه کله ایندفه

*** 

 :هســـتی

 

 تنفس هثانی دو بود سنگین جمله)راه فرسایه طاقت نشیبه فرازو گذاشتنه سر پشته از بعد بلاخره

 ..نبودااا درپیت همچینم البته..درپیتمون دانشگاهه به رسیدیم(اهسته

 بردم ماشینو...ایــــش.. نداد سگم محله ک زدم بوق تا دو رمضون عمو واسه پارکینگ جلو

 :میشه گم بارش با خر..IKل له او..داخل

 بکنم؟ کجا رو عبوتیاره این من بیا -
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 این عینه..کردیم پیدا خالی جایه یه بلاخره..بگذریم اول ساعته خیره از باید امروز کنم فک.. 

 ...یهو ک سمتش دادم گاز کردن تعارف تیتاب بهشون ک خرایی

..... 

 ک ترمز رو زدم سریع..توش رف راست و پیچید مشکی بوگاتیه یه یهو که سمتش دادم گاز

 ..واستاد بوگاتیه سانتیه دو تو بدی صدایه با ماشین

 

 جدا شیشه از خودمو زور ب.. بودم شک تو دیقه دو تا.. شیشه رو شدیم پخش گجه عینه هممون

 پایمال من از حقی چه و شـــده چی فهمیدم تازه..کردم نگاه روم ب رو ب و کردم

 نمک فک که هم به زدم چنان بدبختو دره بیرون اومدم ماشین از گرسنه پوزپلنگه عینه:/..گردیده

 : شنیدم رو کیمیا صدایه میبستم درو داشتم ک آخری لحظه تو.. بزاره دستم رو خرج

 کرد رم این باز اوه اوه-

 ..دیگه وقته یه ب کردم موکول رو کیمیا ب دادنه فش فعلا..میکنه رم عمت

 

 ینماش سپر ب کوبودم بالاو بردم داشت جا ک جایی تا پامو بهشون توجه بی شدن پیاده ام بقیه

 ک بودم حالت همون تو..واستادم صاف کردمو خفه گلو تو بنفشمو جیغه زور به...شد سقت پام ک

 تو شد جمع کالریاش کل کنم فک...ماشالله..بیرون اومد پا یه اول و شد باز راننده سمته دره

 ..پاهاش

 

 !!قووووول؟؟؟؟ یا آدمه این..کردم خیس خودمو رسما ک بیرون اومد هیکلش کله یهو بعد
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 بآ.روم کرد خم کلشو همین واسه بودااا تر بلند خیلی قدش البته.. واستاد حلقم تو دقیقا اومد

 نه ک چشاش البته..چشماش ب زدم زل شده گشاد چشمایه با دادمو قورت صدا با دهنمو

 ...عینکش

 

 ..:کردم نگاه بش اخم با..بودن شده پیاده ماشین از هام بچه.. عقب کشیدم ذره یه زور ب خودمو

 !!!واستادی؟ من حلقه تو چته-

 

 

 زا عینکشو...بودم معروف محل و خانواده تو بودن خر کله ب خب ولی..میترسیدما سگم عینه حالا

 ..کپیدم لحظه یه ک برداشت چشمش رو

 

 ره.. کشیده و پرپشت ابروهایه و دارش حالت بلندو هایه مژه اون با.. بود مشکی مشکیه چشماش

 پوسته و باشه سالش ۶-٢۵ میخورد ای قلوه لبایه قلمیو بینیه..میکرد خودش محوه ادمیو

 :بود شد درست مردونه ولی فشن که مشکی موهایه...برنزه

 بده منو جواب شده تموم زدنت دید اگه-

 ..اومدم خودم ب صداش با

 

 چی سوالش حالا.. کردم جور جمو واموندمو خوده..هستی کنن ندیدت پسر سره تو خاک ینی

 :گفتم خیال بی..کرد اشاره ماشینش سپره ب زدو پوزخند ک کردم نگاه بهش گیجی با:/..بود؟

 |:خب؟؟-
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 کنی؟؟ پرداخت خسارتشو داری-

 :کردم کج دهنمو

 .....شدهـ چی انگار حالا-

 

 !!!!!کردمممم؟؟؟؟ اینجوری من اینو.. ماسید دهنم تو حرف ماشینش سپره ب افتاد چشمم

 

 مکرد ذوق خر عینه..بود شده قُر قشنگ سپرش..میشما ترشیی یه نخورم شیرینی منم..بابا نه

 رفص عنی چه فهمیدم تازه که مینگریدم هنریم اثره ب بود باز متر شیش که نیشی با داشتم..

 ..فرمودممم

 

 رویسس دهنمو دراوردم بازی قلدر دوباره بفهمه بابا اگه ای..شد بسته کلا ثانیه دو عرضه به نیشم

 شماشین از که شدم جیگر تا دو متوجه تازه..مرده اون سمته برگشتم ای سکته قیافه با..میکنه

 ونهم با داره دیدم..بزنم دید اونارم نکردم وقت بود وخیم وضعیتم اینقد البته بودن شده پیاده

 : و دادم قورت صدا با دهنمو اب.. میکنه نگام درارش حرص پوزخنده

 

 !!هستین؟ خوب-

 

 لاحوا حالو وقته الان هستی گورت تو خاک..کرد جم لباشو چون گرفته خندش بود معلوم قشنگ

 !!بوزینه؟؟ پرسیه
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 با..بریزم سرم تو غلطی چه من حالا..بوزینه دیه بنال خب..زد پوزخند دوباره و کرد کنترل خودشو

 .:گفتم حرص

  کردی تصاحبش اومدی بود من پارکه جا اونجا چه من به-

 :بالا انداخت ابروشو تایه یه

 دقیقا؟؟ ماشین کدوم-

 :کردم اشاره جانم از تر عزیز پرایده ب

 !!!اِنا-

 :گفت زدو داری صدا پوزخنده

 ماشین؟؟هه میگی لگن این ب تو-

 ولی میکنه کار داره ساله شونصد درسته حالا..میکنــی توهین من پرایده ب قزمیت مرتیکه

 :بالا بردم نکرمو صدا..بعله بعله..داره شخصیتی خودش برا اینم بلاخره

  من ماشینه نه اومدی دنیا ب تپش تو ک چیزیه اون لگن-

 ..:واسته مردم حلقه تو داره ای علاقه چه این.. سمتم کرد خم دوباره سرشو

 میزنی زر دهنت از تر گنده داری دیگه کوچولو ببین-

 :کردم کج دهنمو

 هادام و دادم نشون پاشو تا سر دستم با..تووو مثه عنترایی ب دادن بزرگ جوابایه واسه من دهنه-

 میاد کِش..:دادم
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 ..:میماسه دهنش تو حرف ادم.. بوزینه عنتره داره چشمایی چه.. کرد خم بیشتر سرشو

 بچه نده دستت کار حدش از زیاد کششه این باش مراقب-

 ..:شد مانع کیمیا صدایه که بسوزه اونجاش تا بدم جواب یه اومدم

 دیگه کنین بس اااه-

 وت کوبوند پرید جاش از بود گوشیش مشغوله ریلکس بودو واستاده کنارش که پگاه جیغش با

 :کلش

 میزنی؟؟ نعره میگیرت سگ یهو چته-پگی

 

 حدیدت میمالوند سرشو که حالی در کیمیام..سمتشون برگشتیم بودیم واستاده صاف حالا که مام

 :گفت امیز

 

 تو تا ظمن در..میره هرز زیادی باشه موندت وا بیله دسته اون ب حواست منظوره شیش عنتره-

 ندارن کاری من با سگا هستی

 

 

 نملی البته..که نیس ازین صدا.. پسره سمته برگشتم خنده صدا با..هم به پریدن تا دو این باز

 نشو تا دو بعله دیدم کردم نگاه پسرا اون به.. نپوکه میزنه زور داره ولی گرفته خندش معلومه

 : گفت خنده با و قزمینه شونه رو گذاش دسشو اومد یکیشون.. میزنن گاز زمینو دارن شدن پخش
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 .درگیرن خودشونم با معلومه اینا داداش بریم بیا-

 

 جک پوزشو باره دو ام پسره اون...ببرن پی ما بودنه درگیر خود ب قزمیتا این بود مونده فقط.. بیا

 :گفت و( پوزخند)کرد

 نمونده کلاس شروع تا چیزیم که بریم اره-

 ...کلاس ؟؟؟گفت چی

 

 ...شدددد سرم تو خاااک

 

 : پسره دیته دادم نوشتم روش شمارمو برداشتمو خودکار کاغذو یه کولم تو از سریع

 میدم خسارتشو بعد نیست همراهم پول فعلا من بزنین زنگ شده دیر کلاسمون الان ما-

 :گفت زدو رفیقش ب چشمکی بود نزده حرفی الان تا که پسره اون

  دادن شماره جدیده شیوه-

 

 مینداختم میشستم ستاتونو وگرنه تنگه وقت حیف... کرد نگا من ب و زد پوزخند ام پسره 

 :گفتم و زدم پوزخند خودش مثه.. شین خشک

 ب وت ضرره ب هم نمیخوای بگیر خسارتتو بزن زنگ میخوای میکنین فکری چه نیست مهم برام-

  برم باید شده دیرم حالام.. من نفعه
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 همو نکهای قبله..بود رسیده کشی گیس گیسو ب کارشون دیگه که پگاه و کیمیا سمته برگشتم

 :زدم جیغ بکشن

 

 

 کنــــــید بس-

 ن حالا)هم ب میپرن هاپو عینه دارن هیکل خرس عینه سرا بر خاک.. کردم جداشون هم از زور به

 دمکر خفه عنترمو وجدانه..(نمیاد تو از بیاد در صدا سنگ از هستی خانومی زیرو ب سر بچه تو که

 نمیکن فک میداره برشون هوا والا.. ننداختم نگاهیم نیم پسرا اون ب دیگه شدیم ماشین سوار و

 ..خبریه مرگشون خبر

 وت رفتیم و گذشتیم اول ساعته خیره از دیگه.. کردم پارک تر بالا کوچه دو بیرون بردم ماشینو

 ..لمبوندن به کردیم شروع سلف

 

 

 :پهلوم تو رفت فرو پگی ارنجه که میکردم فوت قهوم لیوانه تو چلا خلو عینه داشتم

 عنتر؟؟ چته آیـــــ-

 :گوشم دمه اورد سرشو

 نگا رو اونجا شو خفه-

 

 :کردم نگاش چپ چپ..پسران اون دیدم که کردم نگا میکرد اشاره چشاش با که سمتی ب
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 بیچارمو پهلو بزنی داشت اینو ارزشه چلغوز تا برقصم؟؟چار کُردی برات شم بلن الان خب-

 کنی؟؟(سوراخ)سولاخ

 :کرد باز نیششو

 برات کنم هیجانیش خواستم نه-

 

 افتاد کار از کلیم سرت تو بخوره هیجانش -

  رو وامونده این بخونم ذره یه بزارین هــــیس-کیمیا

 : براش کردم کج دهنمو.. زد ورق شو جزوه و

 باشید عادی ها بچه میکنن نگامون دارن اوه اوه-پگاه

 ..پایین انداخت سرشو خودش بعد

 

 ریب باید شده دیرت نگفتی تو مگه گورت تو خاک خب..دراد چششون کنن نگا کنم چیکار خب

 ..میخوره غلطی چه اینجا داشت کلاس اگه قزمیت این نمیگن ایا الان خو کلاس سره

 

 پهنا زا میزو شم بلن میخواست دلم..بدم شمارمو بهش میخواستم میکنه فک بوزینه اون حتما بعد

 وله با کیمیا که میومدم در خجالتش از داشتم بودمو کرده خلوت عمم با ذهنم تو..حلقم تو بکنم

 :گفت

 بدویین شد دیر ها بچه اوه اوه-
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*** 

 :کیمـــــــیا

 عظمیا استاد شکر خدارو..نشستن کنارم هستیم و پگی و نشستم اخر ردیفه تو صندلی اولین رو

 گوشم تو صداش بوق تا دو بعده.. زدم زنگ شاهین ب اوردمو در گوشیمو سریع.. بود نیومده هنوز

 :پیچید

 !!!کردین؟؟ ما از یادی شده چی مادموزل به به-

 چی که گرفتی...کنیم گیرش غافل کاملیا با میخوام فردا پس کامیاره تولده...شاهین نریز مزه-

 ؟!!میگم

 نه؟؟ گوشت ب حلقه قلامه بشم باید معمول طبقه..بعله بعله-

 :گفتم خنده با

 .. میگم چی میگیری میاد خوشم-

 

 

 جون قلام میزنم زنگ بت فردا پس

 ...کردم قط تماسو فحش رگباره ب ببندم اینکه از قبل و

 

 :بهم زدن زل بز مثه تاشون دو دیدم که ها بچه سمته برگشتم

 چیه؟؟ ها-

 تولده؟؟-هستی
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 :گفتم و برگردوندم رومو خیال بی..بود باز بناگوش تا نیششم

 اره-

 دعوتیم؟؟ مام-پگاه

 

 :گفتم خنده با..گرف خندم

 !نکنم؟؟ دعوت چلمو خولو دوستایه و بگیرم تولد من میشه مگه-

 :کرد ایشی هستی..سرم تو کوبوند یکی پگاه

 

 میومدم خانواده با من نمیکردی دعوتم تو-هستی

 

 نیست بعید پا سنگه مثاله توعه از خب اره-

 درشت چشمام.. پسرا اون سرشم پشته..شد وارد استاد برگشتم سمتش ب در شدنه باز با

 رد کاسه از داشت که چشایی با داشتیم همه نداشتن بهتری وضعیته ام بقیه!!!!!اینــــا؟؟؟..شد

 ومدنا دقیقانم..نکردن تعجبی زیاد اونا البته..افتاد ما به چشمشون که میکردیم نگاهشون میومد

 :شنیدم بود کنارم که هستیو ارومه صدایه..نشستن ما دله وره

 میشه سبز جلوش تا سه تا سه میاد بدش پونه از مار-

 هپرسیای احوال از بعد و ایستاد میزش پشته استاد..گرفتم خودمو جلو ولی گرف خندم حرفش از

 :گفت معمول
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 ترمه قراره که داریم جدید دانشجویه تا سه ترم این ما..بدم بهتون رو خبری یه میخوام خب-

  بگذرونن ما با آخرشونو

 :داد ادامه استاد..شدن بلند اونام که کرد اشاره تا سه اون سمته ب حرفش پایانه با

 درسمون سره بریم که کنید معرفی خودتونو اقایون خب-

 :میزد فریاد توش غرور که رسا و بلند صدایه با..کرد شروع مشکیه ابرو چشمو اون همه از اول

 معماری آخره ترمه سعادت سورنه.. سورن-

 

 ..جنبتون بی سره بر خاک..بودااا افتاده راه دخترا همه لچه لبو از آب میدیدم قشنگ ینی..نشست

 

 

 هایه مژه اون و بود دید تو خیلی سبزش براقه چشمایه ولی میدیم رخشو نیم..شد بلند بعدی

 رماییخ موهایه اون و.. سبزه نه سفید نه پوسته و..معمولی لبایه فرمو خوش بینیه..دار حالت بلندو

 هطرز به باشم من که راسش سمته ب و بود تر بلند وجب یک سرش بالایه کوتاهو طرفش دو که

 :بود شده شونه قشنگی

 معماری آخره ترمه پاکزاد سامیار-

 

 الان همین سرت بر خاک..زدم خودم به باحال سری تو یه ذهنم تو..لامصب بود خوشکل صداشم

 ..نکردم نگاه سمت اون ب دیگه انداختمو پایین سرمو...ها بیجنبه میگفتی دخترا به داشتی

 

 :پگــــــاه
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 دو ونا از کمی که اینم..شد بلند سومیشن!!!زکی گفتن گاو به گندن؟؟ماشالله اینقد براچی اینا

 ینیهب چرا.. مردونه مشکیو ابروهایه عسلی چشمایه..مشکی موهایه سفید پوسته..نداره دیگه تایه

 ..خب کنین رسیدگی باشه؟؟مسعولین تر خوشکل من بینیه از باید این

 

 تمرینات سری یه باید باز شدی هیز خیلی وقتیه چند:وجی! ژون؟..:پگاه:وجدان..لبایی چه جووون

 فیلط یه..:باشه توانم در اگه بگو:وجی شما بکن حقم در لطفی یه جان وجی..:بگیرم نظر در برات

 میشه درست چی همه شی خفه..:یافته کاهش ادبتم درصده که میبینم:وجی..شو خفه کلا کن

 :برداشتم گیریم در خود از دست پسره این صدایه با..عزیزم

 

 معماری اخره ترمه..راد سامانه_

 ...چه من ب ؟؟والا چه تو ب خب!!!داره؟ "س" اسماشون اوله همشون چرا اینا..ببینم واستا

 

 اگه حالا...بود گرفته خوابم منم...زدن زر ب کرد شروع استاد خودشونو کردن معرفی که اینا

 داد جر وخودش اینقد کیمیا این بیا..نمیرفت سر حوصلمون میکردیم تقلبی یه باز میگرفت امتحان

 جم صندلی رو از خودمو استاد نباشیده خسته با...شد لغو امتحان اینا نحسه وروده بخاطره آخرم

 ..:کردم

 

 میشدم نخاع قطعه تنه پایین ناحیه از میزد زر دیگه یکم..اومد در لگنم آی-هستی

 :سرش تو زدم

 سرت تو خاک-

 :برگشتیم بودن سرمون پشته دقیقا که سمتشون ب سورن صدایه شنیدنه با
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 بود شده دیرتون میکردم فک-

 

 :گفت حرص با هستی..بالا داد ابروشو تایه یه زدو پوزخند

 بمونیم عقب کلاس یه نمیشدیم مجبور نمیگرفتید مارو وقته اقایون اگه-

 شمعواقب فکره به باید میکنی قُر مردمو ماشینه میزنی نداری پاتو دستو اختیاره وقتی-سامان

 خانوم باشی

 :هم تو رفت اخمام

 مردم؟؟ بحثه وسطه بپری نشُسته قاشقه عینه داری عادت شما-

 :کرد دستی پیش کیمیا که بگه چیزی اومد..هم تو رفت اخماش

 هب تازه چنتا با واستیم که نیست ما شعنه در..میده خصارتشم کرده کاری یه من دوسته-کیمی

  آقایون خوش روز..میدیم ماشینتونو خسارته حتما فردا..کنیم دهن ب دهن رسیده دوران

 

 ..گذشتیم تا سه اون شده قرمز چهره مقابله از و کشید مارو دسته بعد و

 

*** 

 :خنده زیره زدم

 نگیر من از رو شادیا این خدایا..ننه وَی.. وَی-

  خودتو کن جم توام بسه خب_هستی

 !!!میگیری؟ پاچه باز چته-کیمیا
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 کرد عوض رو دنده

: 

 میکنه قاچم ناحیه سه از بگم بابا بیارم؟؟به کجام از قزمیتو این خسارته من بابا-هستی

 

 :داد تکیه صندلی پشتیه ب خیال بی کیمیا

 

 مردم؟ من مگه  نباش اونش نگران:کیمی

 :شد باز داشت جا که جایی تا نیشش

 عه؟-هستی

 

 بیرون میکشم حلقت تو از بعدا نکن نگا اونطوری اوی-کیمی

 :سرم تو زدم یهو..رانندگیش به داد حواسشو و کرد ایشی هستی

 گرفتش سگ باز.. بیا-هستی

 

 :گفتم برگشتمو کیمیا  سمته به  بهش توجه بی

 داررررن؟؟؟ کلاس اخریا ترم فردا مگه کنم گورت تو خاک-

 

 کر نگام بز عینه یکم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 21 

 

 

 :پیشونیش تو زد یهو د

 

 نبود یادم اصلا اخ اخ-کیمی

 بیخیال.... میوفته بچشون ندیم بشون و پول فردا ما اگه انگار حالا-هستی

 

 :گفت بازش همیشه نیشه با کیمیا به رو بعد

 

 خرید؟؟؟ میری فردا-

 

 تولدشه فردا پس دیگه اره-کیمی

 بیام؟ منم-هستی

 

 گربه شبیه واقعا عسلیش طوسی چشمایه اون با..کرد شرک گربه هو عینه قیافشم

 یهگر که ای موقع یکی..کنه مقاومت دربرابرش نمیتونست هیچکی حالت دو تو خداییش..میشد

 سرهپ اون به برسه چه میره ضعف براش دلم دخترم که من والا..میشد اینجوری وقتی یکیم میکرد

 ..بدبخت
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 قرار دموش گردنشون وباله منم البته که کرد قبول و  کنه مقاومت نتونست کیمیام حدسیاتم طبقه

 ...خریــــــــــد بریم که دومون هر دنباله بیاد فردا شد

 

*** 

 :هســــــــتی

  پهلانـــــه حامد حالا

 فاطی شونم رو سرتو بزا فاطی فاطی آی فاطی نگرونُم دل.. فاطی فاطی فاطی ای

 چه این..بشورم هم با فاطیو خودتو قبره سنگه ای...الهـــــــی بشم فاطی بی ای

 دایهص فقط ثانیه دو تو برداشتم عسلی رو از گوشیو کردم دراز دستمو کوفتیـــــه؟؟؟؟؟سریع

 ...لالا حالا آخیــــش..شد اکو گوشم تو دیوار توسطه گوشی شدنه نفله

 

 دادن ارور کرد شروع مغزم که میشد گرم چشمام دوباره داشت

 :/..صدا:/..دیوار:/..گوشی:/..فاطی...

 

 باز چشامو لایه اروم و کردم جم صورتم تو از مو وامونده موهایه...شدم سیخ جام تو ثانیه دو تو

 !!!کردم

 

 متهقس شونصد به که گوشیم جنازه دیدنه با که نباشه میکنم فک که چیزی اون میکردم خدا خدا

 ..رفت فنا به ارزوهام و ها رویا تمامه بود شده تقسیم مساوی
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  رو فانی داره گوشیم بودو گذشته کار از کار دیگه اما گوشیم جنازه سمته بردم یورش 

 .. بود گفته

 

 ماحت که مامانم..سرکاره احتمالا که بابا.. نبود خونه کسی...بیرون اومدم اتاق از اویزون قیافه با

 ...میکنه للگی داره شیرین خاله پیشه

 

 پس هک توله هفتا همون..داری بچه و بچه به چه تورو سنته سال شونصد زنیکه بگه نیس یکی اخه

 !!نبود؟؟؟ بس انداختی

 

 گفتن که  کردم هماهنگ ها بچه با خونه گوشیه از برداشتمو بدبختم خاله به دادن فش از دست

 ...ببرتمون میاد طرف ازون کیمی عمویه پسر نمیخوادو ماشین

 

 

 خرید بریم شه تموم کلاس بودم منتظر صبرانه بی

 

 بودم کشیده جلو سمته به صندلی رو خودمو عادت طبقه..میکرد تموم زنیکه این مگه حالا...

 نحصه صدایه که میبرد خوابم داشت..بودم شده پهن صندلی رو رسما...بودم کرده دراز پاهامم

 :پیچید گوشم تو( استادمونه) دوماغ
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 هان؟؟؟ بخوابید تر راحت بیارن ام پتو بالشتو براتون بگم میخواید..پارسا خانومه-

 

 نمیدیدم صورتش از چیزی من البته.. واستاده روم به رو دقیقا دیدم..پریدم ها زده جن عینه

 :بود شده مدفون دماغش زیاده حجمه زیره همش

 

 خانـــوم شمام با-(دوماغ)محبی

 میکشی؟ شیهه چرا حالا خب

 

 ...:/دودو رو دودو..ینی گردنش زیره کشید اشارشو انگشته پشتش از پگاه دیدم

 

 میده جواب%٩٩ میدونستم..کردم نگاش مظلوم..کردم نگاه دوماغ به برگشتم

 

 وشد تموم کلاس بلاخره..همیشه مثله عخیـــــش..رف برگشت بعد کردو نگاه چشام تو یکم

 له له او...مشکی پورشه یه سمته رفت کیمیا دیدم که دانشگاه از برون رفتیم

 

 نااش بودم خوجل بوره مو پسره یه که شاهین با..عقب پگی منو نشستو جلو کیمی.. شدیم سوار

 ..گردیدیم

*** 

 :کیمــــــیا
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 جمشون ها مغازه تو از و بودم هستی و پگاه دنباله بیشتر البته خریدم داشتیمو لازم چی هر

 ...میکردم

 

 لباسه یه..وظیفشه البته که میکرد حمل اون خریدارو کله کشیدو هممونو جوره شاهین بیچاره

 یچ نمیدونم پگاهو هستیو..میومد سفیدم پوسته به خیلی که خریدم زرشکی و بلند ماکسیه

 ..خریدن

 

 میزت به کردیم شروع پگاه هستیو با کاملیا خودمو و شاهین با فرستادیم زور به کامیارو خلاصه

 ...خونه تزئینه کاریو

 

 ..:کردم پرت مبل رو خودمو خستگی با

 

 مردم خدا وای-

 

 کلم تو کوبوند بود افتاده کنارم من بعده که هستی

: 

 شی؟؟ خسته که کردی غلطی چه میدادی دستور فقط که خر شدی؟؟توعه خسته تو-هستی

 

 :مالوندم و سرم
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 بکنم کارارو همه خودم شدم مجبور ندارین کارارو این عرضه که شماها میزنی زر چرا-

 

 :گفت هستی به رو حرص با میزد باد خودشو داشت بودو نشسته رومون به رو مبله رو که پگاه

 

  بزن من طرفه از ام دونه یه عشقم-

 

 .. رفتم در شه جا به جا مغزم بخوره گرزش دسته اینکه قبله سریع

 اب اونم که بدبخت کاملیا شکمه تو رفتم سر با که قورباقه عینه زدم درجه ٨١۰ پرِشه یه مبل رو از

 ..زمین رو افتاد مبارک گاهه نشیمن

 

 شدم ندبل بیام خودم به شد باعث پگاه هستیو خنده شلیکه صدایه که بودیم هنگ تو ثانیه دو تا

 پارچه که(بلانسبتمااا البته)گاوی شبیه درست قیافم.. میزنن گاز مبلو وره یه دارن کدوم هر دیدم

 شد سیخ پگاهم افتاد مبل رو از هستی که کشیدم بنفش جیغه یه یهو..بودن گرفته جلوش قرمز

 ..جاش سره

 

 کتک البته و خنده شوخیو کلی با روزم اون خلاصه..بود پخش زمین رو هنو که بدبختم کاملیا

 امیک بودو شب نصفه چون برگشتم زود و رسوندم رو( پگاه هستیو)چلا خلو بردم و گذشت کاری

 ..!والا خوبه کردن نفره دو حاله عشقو حوسه سن این تو مام بابایه مامان این.. تنها خونه تو
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 .شدم هوش بی تخت رو زیاد خستگیه از که بود شب ۰٨:۰۰ حدودا ساعت

 

*** 

 

 :پگاه

 

 کن جم خوتو شو بلند دختر ظهره لنگه-

 

 بود شده:/(داره؟؟ سیم مگه)کرده قاتی سیماش که برقی جارو عینه خواب اثره در که صدایی با

 :گفتم

 

 بخوابــــــــم بزا-

 

 سریع...شد جدا کمرم از لگنم کردم حس که بود نشده گرم چشمام هنو..کلم رو کشیدم رو پتو و

 اعد..میکنه نگام داره مادرانه لبخنده یه با خونسرد خیلی مامان دیدم که نشستم سیخ جام تو

 :دراوردم گریه

 

 خو؟؟ میپرونی لگد چیه؟؟چرا کارا این من مادره-
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 طرف اون از مامانو خنده صدایه.. اب به دست تو پریدم جام از فنر عینه که بالا اورد پاشو کرد اخم

 ...زدم لبخند شنیدمو

 

 موبرداشت گوشیو.. دنبالم ییاد چلغوز هستی این به بزنم زنگ..اتاقم تو برگشتم ناهار بعده 

 :گرفتم شمارشو

 

 میباشد خاموش نظر مورده مشترک دستگاهه-

 

 مامانه)خانوم شکوفه که گرفتم خونشونو شماره.. ببره هم با دستگاتو خودتو شور مورده ای

 :برداشت(هستی

 بله؟-

 

 جوووون شکو سلام-

 :گفت و خندید

 

 گرفتی ما از خبری یه شده چی خانوم پگاه سلام به به-

 

 میپرسیم گلتون ببخشید عه..خل دختره از احوالاتتونو ما والا-
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 :گفت و خندید

 

 دارم ایمان بودنش خل ب خودم عزیزم باش راحت-

 

 :اومد طرف ازون هستی صدایه

 

  منین افتخاره باعثه شما واقعا..دارین که لطفی همه ازین ممنونم..مامانم وااای-

 

 : داد ادامه بعده بچه نریز زبون-جون شکوفه

 

 نداری؟؟ کاری من با عزیزم خب-

 

  جون شُکو نه نه-

 

 برسون سلام-

 

 همچنین حتما-
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 :پیچید گوشم تو هستی صدا

 

 باهاش درارم هاااا؟چشاتو نداری ناموس خودت مگه میدی قلوه دلو من مامانه با چی میمون-

 کنم؟؟ درس ابگوشت

 

 بگیر واموندت دهنه ب زبون دقه یه ععععه-

 

 !چیه؟؟-

 

 دنبالم یا شو بلند-

 

 نوکرتم؟؟ من مگه-

 

 |:اره-

 :گفت حرص با

 

 کنا نگا عنترو-
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 :گفتم و خندیدم

 

 بیارتم؟؟ پرهام بگم یا میای حالا خب-

 :گفت لحنی یه با

 

 میام باش رفیقیم خرابع که کنیم چه هععععی-

 :گفتم خودش مثه

 

 همسایه درو پیشه نبری ابرمو بپوش نو لباس..نوکر منتظرم هععععی-

 

 ..خنده زیره زدم کردمو قط بدبختم عمه سراغه بره اینکه قبله و

*** 

 هســ 

 

 [٨٩:۵۵ ٨۰,۰٨,٨۱, ]رمان ویرایش

 :ــــتی
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 مشکی شلواره با مشکی مانتو یه..آینه سمته رفتم میخوندم آهنگ میدادمو قر که طور همین

 خبر خودم بودمو عنتری عجب جووون..بودم پوشیده فسفری زرده شاله و کفش کیفو

 هب آینه تو..بگیره رنگ که صورتم به مالیدم:/( منظورمه آرایشی مواد) ماست یکمم..نداشتمااا

  باز نیشه با کردم نگا خودم

 :گفتم

 

 شین فدام دونه دونه پسرا.. ووی ووی-

 

 بیرون زدم بابا مامان از خدافظی و زدم وسایلم برداشتنه از بعد

 

 ..بالا بردم تهههه تا آهنگو صدا..

 

 :چیدپی گوشم تو الصواتی انکر صدایه که میاوردم در عدا فرمون پشته میمون عینه و بودم فاز تو

 رفت ضعف دلم نکن خانوم جیگر جووون-

 

 :فتمگ خودش لحنه با و کردم حفظ آرامشمو..جنسست دو این بابا..کردم کپ لحظه یه که برگشتم

 

 چه!! نفس؟ برداشتی کجا ابروهاتو..شتریت لبا با کردم حال کلاسی با خانومه چه جوووون-

 !!!مــن؟؟ گلــه نه کشیدیش اتو بار شونصد میبندم شرط موهایی
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 :گفت و کرد ایشی..شدم پشیمون بودنم دختر از که کرد نازک چشمی پشته یه

 

 نداری لیاقت-

 

 :دادم نشونش و بالا اوردم مجلسی شیکو خیلی شصتمو زدمو لبخندی

 

 بیه-

 

 دو خوده گفته چی هر ولی داد جواب چی نفهمیدم و اینا پگاه کوچه تو پیچیدم موقع همون

 ..!جنسشه

 

 ارسو اومد..بزنم خونشونو زنگه برم و کنم جم گشــــادمو خوده شدم مجبور نداشتم که گوشی

 هک طوری دستامو..داشبورد تو رفت سر با که کردم پیاده روش نارو هاشی فنه یدونه کار اوله شد

 : هم به زدم بره خاکش مثلا

 

 بله بله..کند توهین هستی به که کسی سزایه است این-

 :گفت میمالوند سرشو که حالی در
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 کردی نخاعم قطعه که بشکنه دستت الهی-

 

 هاهاها-

 

 :کرد نگام چپ چپ

 

 نریختم خونتو جا همین تا بیوفت راه-

 

 افتادم راه خندیدمو

.... 

 ماشین که خندیدن کرد شروع خر عینه که گفتم براش رو هه جنسه دو اون داستانه اونجا تا

 رد جلو افتادیم راه درا کردنه قفل بعده...شدیم پیاده و داشتم نه درشون جلو رسیدیم..میلرزید

 :پرسید میزد افو اف که حالی در پگی که بودیم

 

 همش؟؟ خاموشه گوشیت براچی و چلغوز راستی-

 

 :گفتم کردمو جا به جا دستم تو کیفو خیال بی

 

 |:شد نفله دیوار تو زدم-
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 :گفت بلندی صدایه با گرد چشایه و تعجب با

 

 !!!!!چراااا؟!!!چــــــــی؟؟-

 

 :گفتم همزمانم شدم داخل کردمو باز کامل و در شد باز تیکی صدایه با در موقع همون

 

  گرفتم اشتب بسکت توپه با گوشیو بودم خواب بابا هیچی-

 

 :درنده گاوه تا دو این دسته از میشم مغزی ضربه من اخر..کلم تو خورد دستش یهو

 

 سرت تو خااااک-

 

 حلقم تو اومد مخم شتر شوورت سره تو خاک-

 

 پریدین؟؟ هم به باز چتووونه-کیمیا
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 به..ممیگذشتی باغشون از اشتیم هنو ما.. ایستاده بزرگشون ویلاییه خونه دره جلو دیدم برگشتم

 ...نرسید کشی گیس گیسو به کار شدیمو جدا هم از کیمیا زوره

 

 هخواست به آدم نمیزارن دیگه همینه...میومد جا حالم میکشیدم اینو گیسا یکم من میزاشت عی

 ...کنید تکذیب شما میگم من هی حالا..میشه ای عقده بعد برسه هاش

 

 چشمایه اون با..بود شده ناناس چه ووی دیدم رو کاملیا..بودن اومده کاملیام دوستایه از چنتا

 .. تر کشیده بودو شده تر  خوشکل چشم خطه اون با حالا که خمارش

 

 ..کیمیا مثل نه ولی بودیم جور هم با.. بود سالش ٨١ بودو تر کوچیک خودمون از سال دو

 

 به رو..شاتاق تو بردمون کنیم عوض لباسمونو که بالا رفتیم کیمی راهنماییه با کردیمو سلام بهش

 : گفتم کیمیا

 

 شی؟؟ حاظر نمیخوای تو-

 

 :کرد باز نیششو

 

 کنین خوجلم بیاین بودم منتظر دیگه چرا-
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 کردیم بود خوردن جر راستایه در نیشش که کردیم کیمی به نگاه یه هم به نگاه یه پگاه منو

 :گفتیم همزمان

 

 پرویی خیلـــــــی-

 

 :گفت حالت همون تو

 

 لطفتونه نظر-

 

 کردم براش بود زرشکی که لباسش رنگه سته ارایش یه

 

 هبین زد نگینم پر سره گله یه و کرد جم پشتشو دادو پوش جلوشو..کرد درست موهاشو پگاهم 

 وعشر خودمون سیاهو نخود پیه فرستادیمش شد تموم که کیمیا کاره..بود شده ناز خیلی..موهاش

 ..مالیدن ماست به کردیم

 

 اتنس جنسشم بودو شده کار سینش رو که بودم خریده زانو زیره تا کوتاه مشکی دکلته لباس یه

 ..بود من مثله عنتری برازنده کل در.. بود

 ..پایین رفتیم هم با و شد اماده پگاهم
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 ردیممیک نگاه بهشون بودیم واستاده بز عینه و بود شده تر شلوغ خیلیم و ولان هلو تو همه دیدم

 :گفت میزد نفس نفس که حالی در داد دسمون سوزن بادکنکو تا دو اومد کیمیا یهو که

 

 

 !!درن.. پشته اومدن..او-

 

 

 مرفت میخوره شکست ها نقشه تمامه میچرخن خونه وسطه دارن منگلا مثه اینا که اینجوری دیدم

 :خورد جر هنجرم که کشیدم جیغی چنان یهو.. ایستادم پله بالا

 

 ساااااااااااکـــــــــــــــــت -

 :/چلغوزا

 

 |!!:مجلس این تو داریم چلغوز چقد..گرخیدم که کردن نگا بهم برگشتن لحظه یه تو همه

 

 رد جلو دارن که دفاعیی وسیله هر با گفتم همه به و کنه خاموش چراغارو بره گفتم کیمیا به رو

 باز در ک بودن ساکت همه..زدم و درمیومد جا از داشت دیگه که اف اف دکمه خودم بعد..واستن

 .. داخل اومد نفر یه کله شد
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 هنو بدبخت کنم فک..چلغوزشه خوده فهمیدم زرافش مثاله قده از که تو اومد تنش کله بعد

 لحظه همؤن که من..سرش ریختیم مغل قومه عینه هممون شدو روشن برقا که بود کنکاش درحاله

 ..بدم شیرینی و شهر کلهبیرون ییاد اونا زیره از زنده اگه کردم نزر

 

 ..گذشت بود کیک خوردنه که قسمتشم بهترین بازیو منگول رقصو کلی با شبم اون

 

*** 

 

 :پگــــاه

 

  برم بزا شده دیر من مادره_

 

 

 ..:کنم فک شد کنده که کشید چنان دستمو

 

 

 حلقت تو میکنم زور به یا میخوری کامل صبحونتو اول یا-مامان-
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 هعین خودمو..ایستگاه سمته رفتم جت عینه..شدم بلن سریع خوردم زور به لقمه دو مامان زوره با

 ...اتوبوس تو کردم پرت خِل

 

 کردن پرتم بودم نشده پیاده هنو..رسیدم گوررریل چنتا بینه شدن له و سختی کلی از بعد بلاخره

 نمک کششون فحش که کردم باز ابی اسبه عینه و دهنم شدم بلند..زمین تو اومدم مخ با که بیرون

 یه بستمو شیک خیلی دهنمو..بهم زدن زل وزغ عینه که شدم چشم جفت بیست متوجه که

 با بود نشده شروع هنو اینکه مثه شکر خدارو.. دانشگاه سمته افتادم راه و زدم ملیح لبخنده

 هک هستی..نیمکت رو هم کناره نشستن چلغوزا دوتا دیدم که گذروندم نظر از حیاتو کله چشم

 نم متوجه..میزدن حرف هم با ریزم ریز... بود گوشیش تو سرش کیمیام..میلونبوند کیک داشت

 هاشونو کله شده بررسی کاملا حرکته یه تو.. شدم نزدیک شون پشت از اروم...بودن نشده

 :هوا رفت جیغشون که هم به کوبوندم

 

 پگااااه بشورم قبرتو سنگه ننه ایـــ_کیمیا

 

 پگااااه-هستی

 

 

 :گفتم باز نیشه با

 -جوووون؟-
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 دارمممم دوس خــــیلی عمتو من_هستی

 

 طـــور همین منم_

 

 

 از نیشگون یه هستی گردنشون دوره انداختم دستمو و کردم جا بینشون زور به خودمو رفتم

 :پریدم جا از که گرفت پهلوم

 

 !وحشی؟؟ چته اووو-

 

 

 بشینی؟ اینجا داد اجازه تو به کی_هستی

 

 خودم شخیصه شخصه-

 

 :گفت کیمیا که بگه چیزی اومد

 

  بش پولو بده برو شو بلند هستی اومدن عه عه-
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 ...اوه اوه دیدم کردم بود کرده اشاره چشاش با که جایی به نگاه یه

 

 افلغ میومدن پایینو بودن انداخته سرشونو بز عینه جور همین..هااا اینان میگن که تفنگدار سه

 منم شدن بلند کیمیا و هستی دیدم..میکردن قش دراز به دراز سرشون پشته دخترا که ازین

 ..افتادم راه دنبالشون شدم بلند نمونم عقب گفتم

 

 

*** 

 

 :هســــــــــتی

 ..:چرخوندم واموندمو زبونه زور به

 

 سعادت اقایه..ببخشید-

 

 ...سمتم برگشتن سلف سمته میرفتن داشتن که شون سه هر صدام با..اقــــااا..اووووق
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 رشوس این جلو جون مامان خونه نردبونه ماشالله..سعادت جلو بگم بهتره البته..ایستادیم جلوشون

 :گفت پوزخند با..میفرسته صلوات پایین میندازه

 

 

 ...کوچولو خانوم به به-

 

 :عنتر عمته کوچولو..هم تو کشیدم اخمامو

 

 

 کوچــولوو نه..هستم امجد-

 ...باشم کرده تاکید مثلا که گفتم کشیده رو کوچولو

 

 

 

 زود البته...دارررره گونه چال...وووویی وووووویی..رفت ویلی قیلی دلم که زد شیطونی لبخنده

 : کردم جور جمو خودمو..دیدم که من ولی..کرداا جمش

 

 اهم اهم-
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 ...بود پاکزاد نکنم اشتباه اگه که سبزه چشم پسر اون

 

 :گفت اخم با و انداخت دارش مارک ساعته به نگاهی

 

 

 گذشت کلاسمون خانوم بفرمایید عرضتونو-

 

  

 ااصل که دخترا نگاهه..مینداخت بهمون نگاهی یه میشد رد کیم هر حالا..کردم نگاش چپی چپ یه

 ینا اه اه..راد که بودم فکرا همین تو... میکنه نگا اونجوری خوردم بابشونو ارثه انگار..بهتره نگم

 :گفت پوزخند با..بدماااا شماره چلغوز این به میخوام گف که بود همون

 

 

 که نمیخواد دلمون وجه هیچ به نشید ما مزاحمه کنین لطف..ندارین حرفی اینکه مثه خانوما-

 ..ایم رابطه در شما با ما کنه فک نکرده خدااایی کسی
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 اومدم..هاشون عضله به نچسبیم هستیم چربی کیلو سه ما انگار که نکرده خدایی میگه چنان

 شخود مثه پوزخند با کمرشو به زد دستشو.. شد کار به دست من از تر زود پگاه که بدم جوابشو

 :گفت

 

 زا شما با زدن حرف مشتاقه همچین مام ولی.. میپرم بالاتون بلند نطقه وسطه جناب ببخشید-

 رقبت گذاشتیمو شما چشمه رو قدم ما که دلیلی تنها درضمن..نیستیم ها افتاده فیل دماغه

 ..میدادیم باید که بود خسارتی بزنیم حرف باهاتون کردیم

 

 

 :گفت من به رو بعد

 

 شد دیر کلاس که بریم بده خسارتشونو جان هستی-

 

 که رو پولی کیفم تو از و گرفتم گاز لبمو..گوجه رنگه شدن تاشون سه دیدم کردم نگاه بهشون

 واره چته.. افتاد دستم از پول هوا پریدم متر دو راد داده با که اوردم در بودمو گرفته کیمی از قبلا

 دماغش سولاخایه از چرا!!؟.شده گاو شبی چرا این.. بیرون زده پیشونیش رگه میزنـــی؟؟دیدم

 !!.:بیرون؟؟ میزنه دود

 

 

 نشه باز هیچوقت که میبندمش جوری وگرنه درمیاد دهنت از چی باشه حواست...جوجه ببین-
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 اصن..نهمیک نگاشون داره خونسرد دیدم که کردم نگاه کیمیا به..بود واستاده پگاه حلقه تو تقریبا

 البته.. نبود خیالش عینه پگاهم خوده البته..میکنه شقه دو وسط از پگاهو میزنه الان انگار نه انگار

 دارن انگار که چلغوزم دوتا اون..میندازه راه خرابی کار کنی ولش الان ظاهرشه اینا میدونم من

 ...کنـــین جم وحشیتونو رفیقه این برین بابا..میکنن نگاه سینمایی فیلم

 دورمونم..میکنه نگاش بز عینه داره ما خواهره این کرد پاره خودشو زد جیغ همه اون بدبخت اون

 ......محمد الان صله هم الله... کن ختم بلند صلوات نیاد حراست..بود شده جم کار بی ادمه عده یه

 

 قهی لبیه تا دو خونسرد و بالا انداخت ابروشو تایه یه کرد نگاه بش خورده یه اینکه از بعد پگاه

 کپ همه که گرفت لباسشو

 .. کردیم

 

 :کرد جم سینش تو دستاشو ژیکوند لبخند یه با بعد کرد صافش قشنگ

 

 شده دیر مدرست جون خاله برو...برو-

 

 ..میترکه الان بگیره اینو یکی اوه اوه

 

 :گرفت دستشو پشت از سعادت که بالا برد و دستش
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 نداره حرفارو این ارزشه ماشینی جوجه تا چن بریم بیا-

 

 

 مخم فقط کنم فک که شیکمش تو میرفتم سر با میکردن ولم..گرف لجم عی گرف لجم عی

 نگا حالا..داد جواب تر زود کیمیا که بدم جوابشو اومدم باز..نمیوفته که این برا اتفاقی والا..میپوکید

 :بشمااا ای عقده من شدن باعث اینا..کن

 

 

 فلط.. ارزشی بی بارزه نمونه تو...دوما آبادته جدو هف ماشینی جوجه که اولا.. جناب ببین-کیمیا

 نزن تخمین رو بقیه ارزشه کن

 

 دو اون...سوخته فجیعی طرزه به ماتحتش بود معلوم کاملا ولی.. نداد جواب و زد پوزخند سورن

 ..بودن کرده قرمز بناگوش تا که تام

 

 :کرد گل بازیم اوشکول یهو..بودن شده آبی دیکه الان بودن قرمز اول اون البته

 

 ..میگم تبریک..میکنن افتخار شما به پرستان افتاب جامعه-
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 :گفت اخم با چتونه؟؟سورن..اروم بابا..هوا پریدم متر دو که پوکیدن همه یهو

 

 خوشمزه_

 

 ازون من کردین فک بعله..شد درشت چشاش که بیرون دادم ته تا زبونمو کردم چپول چشامو

 ۰۶۰ مبارکو باسنه قدمم هر تو تازه برم برگردم بعد بگم کشیده ایشـــــــ یه الان که دخترام

 ..نیومده ما به بازیا اَلپر این...اقااا بچرخونم؟؟نه درجه

 

 

 :زد زر خبیث خیلی بعد..کردم خیس خودمو من که انداخت پگاه به نگا یه سامان

 

 باش عواقبش منتظره..جوجه کردی شروع خودت-

 

 

 با و کرد اشاره دسش به چشم با... هم به چسبوند شصتشو و اشاره انگشت زد لبخندی پگاهم

 :گفت پوزخند

 حرفا این واسه ریزی-

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 49 

 

 ..: ببرمش کار به جا یه باشه یادم...اومد ای وارانه عنتر حرکته چه

 

 میبینیم_سامان

 

 ببینیم-پگاه

 

 

 با و کرد نگاه دستم تویه پوله به بعد صورتم به اول..سورن جلویه گرفتم برداشتمو زمین رو از پولو

 :گفت جدی و اخم

 

 

 ندارم نیازی پولت به-

 

 

 اهم..کردین؟ فک چی بلدم منم بعلههه..اخم با خودش مثه و دادم تکون جلوش پولو

 :گفتم اخم با خودش مثه..خب..اهم

 

 دادم ماشینتو خسارته..ندادم صدقه بهت منم_
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 نمیخوام-

 

 ...:شد خشک دستم دیگه بگیر خو...چلغوزیه چه

 

 باشم کسی دینه زیره ندارم دوس-

    

 کلاسه ادهی یهو..گرفت کردو نگام یکم که میپوکونمش میکنم قاتی نگیره دیگه بار یه فهمید انگار

 :هوا پریدن متر دو دخترام بلکه پسرا تنها نه زدم جیغی چنان..افتادم احمدی استاد

 

 

 شـــــــــد دیر-

 

 

 اومدن پشتم تنبون کش عینه کشیدم رو تا دو دستهاون بعد

 

*** 
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 :کیمـــــــــــیا

 یهصدا با زدو در به تقه تا دو پگاه..میزدیم نفس نفس اسب عینه... ایستادیم کلاس دره پشته

 ..داخل رفتیم احمدی بفرماییده نحصه

 

 لوج ردیف پیچیدیمو هم تو دستامونو شدن دستگیر جرم ارتکابه حینه که مجرمایی مثله درست

 بود خشدکمون تو سرمونم..ایستادیم در

 

 ..:۰..٢..٨...کرد پرت و خودکار و انداخت بهمون نگاهی یه عینکش بالایه از احمدی

 

 

 اومـــدنـه؟؟؟ وقــتـــه چــه الــان مـحــتــرم خـــانـومـــایـه-

 

 :گفتم اروم..حیوان باش ارام الــــه الـــــه

 

 اومد پیش کار استاد ببخشید-

 

 درررررس؟؟؟ از تر مهم کاری چه-

 

 :شنیدم هستیو ارومه صدا
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 خر عنتره درسه از تر مهم خیلیم منه زندگیه الویته واموندت دهنه زیپه کشیدنه-

 

 :دید ننه ای...میکنه نگامون غیض با داره دیدم.. نخندم که دادم فشار هم رو لبامو

 بیــــــــــــــرون-

 

 

 مهستی..زمین رو اومدم مخ با خورد لیز پام لحظه اخرین تو دوییدم کردم باز و در برگشتم سریع

 ..کنن جمم بیان باید کاردک با کنم فک..هستی رو پگاهم..من رو

 

 

 :میکرد درد بدنم تمامه خدا ای..بودیم نشسته محوطه تو

 

 ننه آی..کمرم آی..داررررین وزن گاو قده بزنه مرگتون-
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 شماشمچ..نیمکت بغله میله به بود داده تکیه سرشم چارزانو بود نشسته نیمکت پایینه هستی

 پایینه شمسر نیمکت پشته به بود داده تکیه سینه به دسته پگاهم..بودم نیمکت رو من..بود بسته

 :گفتم جیغ با یهو.. فکره تو دیدم کردم نگاش برگشتم..بود

 

 گفتــــــــــــــم؟؟؟؟ چی فهمیدین-

 

 ..:زد جیغ پرید جاش از هستی

 خورده؟؟ مُرده؟؟چی شده؟؟؟کی چی-هستی

 

 

 لمنگ این اندازه به نه ولی.. شدا شکه جیغم با پگاهم..  میزدیم گاز نیمکتو داشتیم  پگاه منو

 ادمد تکون جلوش دستمو..میپره پلکشم شده کج دهنش ایا سکته این عینه دیدم کردم نگاش..

 :نیمکت به چسبیدم که زد جیغی چنان که

 

 کردنـــــــــــــــه بیدار طرزه چــــــــــــه این-

 

 باش آروم کردم غلط-

 

 :یهو که گرفتیم خون خفه هممون دوباره...کنارش پگاهم کنارم نشست اومد
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 یافتـــــــــــــم-پگاه

 

 :سمتش برگشت ذوق با هستی

 

 یافتی طلا_

 

 :داد جواب ذوق با پگاهم

 نع-

 

 یافتی؟ پول-هستی

 

 نع-پگی

 

 خونه؟؟-هستی

 

 نع-پگی
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 ماشین؟؟-هستی

 

 نع-پگی

 

 :/یافتی؟ منو بی بی شورته پس-هستی

 

 |:نع-پگی

 

 :زدم داد یهو میزندن زر صب تا وایمیستادم همینجوری

 دیگـــــــه؟؟ بنال پس-

 

 

 ..کردن نگا بهم ترس با برگشتن سریع دوتاشون هر

 

 :پگاه پهلویه به زد ارنج با هستی..نداشتم خبر داشتم ای جذبه چه هاهاها

 

 از تا بگو..بگو-هستی
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 نکرده اویزونت خشدک

 

 :گفت ذوق با همو به زد دستاشو پگاه...سرش تو زدم

 

 !!!!بگیریم پسرارو این حاله چجوری یافتم-

 

 نــه_ من

 

 آره-هستی

 

 

 :پگـــاه

 

 هس..جمله از کردم جم نیازمو مورده وسایله شدم بلند..نبود دلم تو دل دیروز از...شد فردا بلاخره

 تاقا از زدم و برداشتم کولمو..میکنین؟؟ نگا چیه دیگه همینا خب..لازم مقداره به نخ..شِره شِر متر

 :شنیدم مامانو صدا میخوردن صبحونه داشتن پرهام و مامان..بیرون
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 رهذ یه شاید زندگیش خونه سره بره اینم بزا...موافقه که باباتم..خوبین خیلی خانواده خلاصه-

 کنه پیدا عقل

 

 

 شوور و من براچی...نشده سالش ۵ هنو کردن میزنن؟؟غلط حرف پریا درمورده دارن هن؟؟اینا

 شروع مخم یهو..ببینم واسا..میترشن دخترا چرا میگن تره؟بعد کم چیم من هااااا؟؟مگه نمیدین

 من..ندارم سنی هنو من کردن میحـــرفن؟؟؟غلط من مورده در دارن اینا..تحلیل تجزیه کرد

 ..هنوز کنم جوونی میخوام

 

 ..بدنـــ؟؟ شوور منو میخوان وســـط؟؟نمیبینی این میگی چی ها؟تو...: پگاه:وجدان

 

 ...بده نشون روانپزشک یه به خودتو میگم من:وجی

 !هن؟:

 

 وفکرم تا گمشو..شی نخاع قطعه ناحیه سه از که میزنمت چنان ولی وجدانمی که این با ببین_

 ..نکردم عملیش

 

 ایـــش نداری لیاقت:وجی
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 نای برایه فکری یه باید..زدم بیرون خونه از و گذشتم شد کوفتم نخورده که ای صبونه خیره از

 هستم خبیثی آدمه چنین.. هاهاها..بره سرش از ازدواج فکره کلا که بکنم وارد تازه خاستگاره

 ..من

... 

 کنارشون رفتم سریع..کردم پیداشون سلف تو..اومدن تر زود همه قرارمون طبقه دانشگاه رسیدم

 :نشستم

 

 

 سلااام-

 

 

 ..:کشیدم..هووووورت یه برداشتم رو کیمیا قهوه لیوانه بردم دس سریع..دادن جوابمو

 آخیــــش-

 

 :میکنن نگام دارن بز عینه دیدم

 

 نقشه سراغه بریم باید شین بلن..میکنین نگا منو دارین بز عینه چیه-
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 میدادم قر آزادی میدون تو بیکینی با داشتم تورو رویه اگه من-کیمیا

 :خنده زیره زد هستی

 

 

 بدوزی پردتو بری باید طرفم ازون-هستی

 

 نوه که هستی به رو شدیم بلند..قهوش تو رف رت صو با که سرش تو زد چنان نیاورد کم کیمیام

 :گفتم میمالید سرشو داش

 

 اومدن؟؟ راستی-

 

 

 تو اومدنه قبله اره_ هستی

 

  

 ..پارکیـنگ سمته افتادیم راه بیرون اومدیم سلف از

 قُراضه؟؟ این کو پس-
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 اونجاس اوناش-کیمیا

 

 

 اب شوممون عمله از کسی بودو خلوت پارکینگ شکر رو خدا..کردم نگاه کرد اشاره که سمتی به

 قبول غر غر کلی با که باشه امدا و رفت مراقبه واسه جا همون گفتم هستی به..نمیشد خبر

 رپ چشمایه برایه دلم..میکرد نگام مظلومیت با داشت که بوگاتیی پشته نشستم رفتم...کرد

 .....ولی..سوخت:/(چراغاش)بغضش

 

 

 

 وقتی تا کردم مخفی رو ها شره شر نشه معلوم که جوری یه و دادم انجام خباثت کماله با کارمو

 :فگ هیجان با هستی.. هستی جایه رفتیم کیمیا با و شدم بلند سریع بعد..نشن متوجهش اومدن

 

 

 شد؟؟ انجام شد چی-

 

 :زدم چشمک یه باز نیشه با
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 باده بر آبروشون-

 

*** 

 :هستــی

 

 

 تیمنشس پارکینگ رویه به رو ها بچه با...آبیدنا می نبات و قند دلم تو کیلو کیلو داشتن ینی

 :گفت پگاه که میبرد خوابم داش دیگه...شدیم چلغوزا منتظره

 

 

 اومدن اوه اوه-

 

 

 ایعض خیلی که من به افتاد نگاش سورن یهو..پارکینگ سمته میرن دارن دیدم شدم سیخ سریع

 ودموخ ولی کنم پرچم خشدکشو برم میخواستم که زد پوزخند یه..میکردم نگاش داشتم بز عینه

 کرد پک لحظه یه بدبخت..بخوره جر بود نزدیک که کشیدم تنبون کشه عینه نیشمو داشتم نگه

 دمکشی اخمامو بستم نیشمو سریع..شد بدتر که این اوه اوه..محوطه کفه میوفتاد داشت چشماش

 تخم وقتی که جلوش برم شم بلند میخواستم لحظه یه...بیرون زد بیشتر چشماش که هم تو

 کونت تاسف با سرشو اونم...نرفتم دیگه گشادم خورده یه اونجایی از ولی بگیرمشون افتاد مرغاش
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 زل بزغاله تا دو دیدم که برگردوندم مو رو کردمو نازک چشمی پشته..فداسرم خب..رفت و داد

 :بهم زدن

 

 

 !ها؟چیه؟-

 

 

 هامون؟؟ نقشه به نزنی چیززز بار یه تو شد-کیمیا

 

 

 |:نه_

 

 :/هستی؟_پگاه

 

 ها؟_

 

 |:دماغت سولاخه تو نیومدم صورت با تا ببند رو اندیشه تالاره دره_پگاه
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 :)چشم-

 

**** 

 :ســــــــــورن

 

 

 و ندممیک لبمو پوسته پنجره لبه به بودم داده تکیه ارنجمو یه که جور همین... بودیم خیابون تو

 برم میخواست دلم خیلی..بود منگول دختره اون مشغوله فکرم.. بود فرمون رو دیگمم دسته

 ...:نبود شدنی خب ولی دستش کفه بزارم درارم کاسه از چشماشو

 

 چشونه؟؟ اینا_سامان

 

 

 :گفتم پرتی حواس با

 کی؟-

 

 

 میفهمی بندازی برت درو به نگا یه_سامیار
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 که دممیکر نگاشون تعجب با..میکرد نگامون باز نیشه با میشد رد کنارمون از کی هر میگفت راس

 :زد داد خنده با پایین کشید پنجرشو راننده سمته

 

 

 خیابون وسط از کن جم و هات شره شر جون عمو-

 کنارو زدم ماشینو سریع...فعالیت به کرد شروع مغزم چی؟؟شرشر؟؟.. رفت گرفت گازشو بعدم

 ..:شدم پیاده

 

 میری؟؟ کجا_سامیار

 

 

 هب شره شر متر سه..شد بلند کلم از دود دیدم که چیزی با..ماشین عقبه رفتم و ندادم جوابشو

 .......:افتادم دختره اون لبخنده یاده..بود ماشین اویزونه.زرد.ابی.سبز.قرمز هایه رنگ

 میکشمــــــــــــــــــــــــــــــت-

... 

 :ےهســــــت

 

 :گفتم بود نشسته کنارم که کیمیا به رو
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 الان؟؟ تا نیومدن براچی کیمی میگم-

 

 

 داد تکیه صندلی پشتیه متفکربه کیمیا

 

 نمیدونم-

 

 کشیدن خجالت شاید میگم-پگاه

 

 چیه نمیدونن خجالت دیدم من که عنترایی اون-

 

 اومدن ععععه-کیمی

 

 ..:بودن بز عینه هنوزم..نبود مشخص چیزی هاشون قیافه تو البته...میشوند وارد ها بوزینه

 

 نفهمیدن نکنه میگم_کیمیا
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 نمیدونم_پگاه

 

 :گفت میشد بلند سلف میزه پشته از که حالی در کیمیا

 

 

 میاریم در توشو ته بعدا کلاس سره بریم ولش حالا-

 

 

 اب...میکنی؟ آوار من سره رو بدبختیه چی هر چرا کنم؟؟خدایا تحمل دوماغو این باید من بازم اه اه

 غدوما و گذشت ای دقیقه چن یه..کلاس سره رفتیم و شدم بلند صندلی رو از عنتر تا دو اون زوره

 اکپ گوش عنوان به ازش معمولا که کبریتم سیخ جیبم تو کردم دس..بود گرفته خوابم باز..اومد

 !خودتونین پلشتم.. دراوردم میکردمو استفاده  کن

 

 تنمیتونس بود نشسته دوماغ روبهرویه دقیقا چون.. شه تمیز که پگاه مانتوعه به مالیدمش اول

 درس وسط این کشی گیس گیسو یه الان همین میشناسم وحشیو  این من وگرنه کنه کاری

 ..میکرد

 

 ودمب نرفته دسشویی صبح از که بدبختم منه.. رفت غره چشم یه الانم البته.. دیگه وحشیه والا

 ..بود اومده فشار مثانم رو کنین درکم..|:کردم خراب خودمو
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 بره سر حوصله توضیحاته به حواسم اصلانم.. میچرخوندم و گوشم تو کردم سیخو همیشه مثه

 :که نبود دوماغ

 

 

 امجد؟ خانومه-دوماغ

 

 هشبی درد شدته از که ای قیافه با...خورد جر گوشم پرده کنم فک که دادم فشار و سیخ شدم هول

 :کردم نگاش بود شده اختاپوس

 

 دستت؟؟ چیه اون-دوماغ

 

 

 نگه موخود زور به.. بیرون میندازتم کلاس از لگد با صد در صد که بیته بی شورته بگم میخواستم

 :گرفتم کلاجش چشایه جلو سیخو داشتم

 

 

 چیه؟؟ میدونی سیخ..سیخه-
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 فقط من خو بگم چی.. والا..شد قرمز دماغش ثانیه دو تو..بود شده مرغی چیز حسابی اعصابم

 ..:دارینا توقعاتی چه شماهام..شده قرمز کجاهاش دیگه ندارم خبر میبینم و دماغش

 

 بیــــــــرون_دوماغ

 

 

 باید هک واحدی اولین..بیرون بندازتم خودش اینکه قبلع بیرون رفتم شدم بلند محترمانه خیلی

 ..شد مشخص کنم پاس دوباره بعد ترمه

 

.... 

 نیمکت رو که من به چشمش تا سورن..اومدن چلغوزا دیدم که ها بچه منتظره نشستم محوطه تو

 یه همث و بستم نیشمو سریع...واستاد افتاد میکردم نگاش باز نیشه با داشتم بودمو نشسته

 از.. قرمز به برنز از که کردم احساس رنگشو تغییره فاصله همین از که...جام سره نشستم خاااانوم

 بز نهعی نشستم یکم..سمتم کرد حمله پلنگ عینه یهو..رفت آبی به رو نیلی از و..نیلی ب قرمز

 روعش پایین پریدم نیمکت رو از منم..چیزه خیلی وضعیت اینکه مثه واقعا نه دیدم که کردم نگاش

 ...دوییدن به کردم

 

 هبریز خودنمو واستم میترسیدم ولی بودم افتاده نفس نفس به..چرخیدیم دور دو رو محوطه دوره

 :شم مرگ جوون
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 خودته پایه خونت..بگیرمت اگه که واستا خوش زبونه با خودت...واسا_سورن

 

 :زدم داد خودش مثه

 

 

 واینمیستـــم..  شدم سیر جونم از عـــــــــــه؟زرنگی؟؟مگه-

 

  

 فک و شد پرت حواسم شد گرد چشام..قدمیمه دو تو دیدم که درارم براش و زبونم برگشتم بعدم

 نت یک که بودم افتادنم شکه تو هنوز شدم زمین پخشه خِل عینه شد؟؟بعــــله چی میکنین

 ...گردیدم اشنا عزرائیل حضرته با من که بود لحظه همون...روم افتاد وزن

 

 نم اخه:/بهشت ببرن منو بکنه بازی پارتی یه کنم صحبت عزرائیل با که میکردم فک داشتم

 ...ندارم جهنمو عذابه طاقته

 

 در بازی کولی دارم هی منم کردن اویزونم موهام از که میکردم تصور جهنم تو خودمو داشتم

 :شد کر خودم گوشایه که زدم جیغی چنان یهو.!کجام؟ الان من..ببینم واستا...یهو که میارم
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 بوزیــــنه من رو از شو بلند-

 

 

 شگاهدان نصفه دیدم کردم نگا..  واستاد سیخ شد بلند سریع باشه اومده بیرون شک از انگار اونم

 ینا نفهمیدم بگو خرو منه..کردم قرمز عمرم تو بار اولین برا..میکنن نگامون دارن باز دهنه با دارن

 !!چیه وزن تُن دو

 مغزیه ضربه عوارضه از کردم فک

 نگاش حرص با..میکنن نگامون دارن همه دیدم  دیه لباسام به شد چیز اه اه..واستادم شدم بلند

 :گفت پوزخند با میتکوند خودشو که حالی در که کردم

 

 

  یک ب یک-

 

 

 و پوزخند با داشتن که دوستاش پیشه رفت پایین انداخت بز عینه سرشو و زد چشمکی بعدم

 هلب رسیدن ها بچه موقع همون..سرم تو خاک بودم کرده بغض ها بچه عینه..میکردن نگام تمسخر

 باز نیشع با...میکردم نگاه رفتنشون مسیره به داشتم بغض با بیرون بودم داده شتر عینه پایینمو

 ..شد بسته اتوماتیک نیششون که سمتم اومدن

 

 :پرسید شده گرد چشمایه با بود شده جمع چشام تو اشک که ایستاد جلوم تعجب با کیمیا
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 شده؟ چی-کیمیا

 

 :گفتم بود شده مرغ عینه بغضم خاطره به که صدایی با

 دانشگاااه تو برد ابرومو-

 

 :گفت گرد چشمای با پگاه

 

 کی؟_پگاه

 حمال سورنه-

 : ٨,٢,۰ حالا..بشمارید من با همراه..میترکه الان اوه اوه.. کرد داغ کیمیا دیدم یهو

 

 

 میکنم یکی دوستاشو خودشو میرم الان بوزینه الاقه مرتیکه کرد غلط_کیمیا
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 شتهپ پگاه با بودم کرده ذوق خر عینه بود رفته گریم کلا که منم پارکینگ سمته افتاد راه بعد

 ...رفتیم کردیم بدو بدو سرش

 ه شدنمان ضایع و همانا رسیدنمون

 

  

 تررر مانا

 

 

 .:پارکینگ کفه رفتیم وا نیوفتاده جا که ماستی عینه..دیگه بودن خو؟؟رفته چیه

 دارم براشون فردا ولش_کیمیا

 

 

 ..خونه رفتم خودمم رسوندمو پگیو منم رفت خودش ماشینه با کیمیا

*** 

 :پگــــــاه

 

 :سرم رو انداختم صدامو جا همون از و کردم باز رو خونه دره
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 اورده تشریفشو بودنتون زنده دلیله که بیاین-

 

 

 :شنیدم خونه آشپز تو از مامانو صدا

 

 

 اه داری؟؟اه قشنگی صدا خیلی.. دهنتو ببند مررررگ-

 

 بابا یدمد ایستادم خونه آشپز دره چارچوبه تو.. ها همینه گرفتم افسردگی من اینکه دلیله ببینید

 ..:میچید میزو داشت مامانم میزن سره پریا و

 

 

 باباجان نباشی خسته دخترم سلام_بابا

 

 

 :گفتم حالت همون با.. نشستم کنارش رفتم افتاده هایه شونه با و کردم اویزون و لبام

 میکنه شخصیتی تخریب منو هی زنت به نگیا چیزی وقت یه باباجون-
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 فگیرمک میلنبوند گاو عینه که پریا کناره و بابا منو رویه به رو دقیقا و بود نشسته تازه که مامان

 :بالا گرفت و کفگیر..بود دسش

 

 

 ها؟؟ میکنی پچ پچ من شووره گوشه دره داری چی تو-

 

 

 :کشیدم عقب خودمو ترس با

 

 

 شما مثه همسری ینی!!؟نه چی.. ای ننه داشتنه به کنه افتخار واقعا میگم بخدا هیچی-

 

 :گفت بابا به رو مامان

 

 

 کردم؟؟ بزرگ من بچس اخه؟؟؟این ببین-
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 :کردم کج دهنمو

 

 

 چغندره پ ن پ-

 

 از صندلی ک شدم بلند سریع شدم هول منم بزنه که بالا برد و کفگیر شد بلند مامان دیدم یهو

 :شد بلند مامان جیغه و زمین افتاد پشت

 

 

 شکوندددددی جهازمو-

 

 

 ..شدم بدبخت

 

 ندهخ با که اومد خونه آشپز تو از بابا صدایه..دنبالم مامانم بیرون پریدم خونه اشپز دره از سریع

 :زد داد
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 بیا کوتاه شما خانوم..کنین بس_

 

 تحف الان تا اورستو قله داشتم رو بابا خونسردیه از ذره یه اگه... میشه حسودیم بابام به من واقعا

 نهباس رو جاش هفته یه تا مطمعنم که کفگیر تا دو حسابیو گریزه و جنگ یه بعده...بودم کرده

 ...اومد کوتاه بلاخره میمونه مبارک

... 

 

 پام رو ببشقا...مینگریدیم تلوزیون و بودیم نشسته تلوزیون رویه به رو پزیرایی تو بابا مامان با

 به ابروهاشو و سر هی بابام.. میاد ابرو چشو هی مامان دیدم..میکندم پوست سیب داشتم بودو

 :هوا پریدن تاشون دو که زدم جیغ شدم عصبی اخر بالا میده نه معنیه

 

 

 عه بگین میخواین چی کردین دیوونم ااااه-

 

 

 :گفت اخم با مامان

 پریده ور دختره افتاد بچم میزنی حیغ چرا-
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 :داد ادامه ای مادرانه لحنه با یهو بعد..

 نداره ترس اینکه توعه نوبته حالام.. میکنه ازدواج روزی یه دختری هر بلاخره..دخترم ببین..

 :داد ادامه مامان..کردن بیان بلاخره پس..افتاد دوهزاریم تازه

 

 ونن یه زندگیت خونه سره گمشو پایین بیا شیطون خره از توام بابات هم راضیم من هم که حالا_

 شه کم ما از خورم

 

 

 نگاه و مامان داشتم زل زل همینجوری..کردن خالی بادشو که بودم شده بادکنکی شبیه دقیقا

 حالته با بالا اورد سرشو یهو.. بود پایین سرشم و میگرفت پوست میوع داشت که میکردم

 :گفت طلبکاری

 نکنی ازدواج نمیکنم حلالت شیرمو!چیه؟-

 

 

 :کردم باز نیشمو سرم به زد فکری یه یهو

 

 

 ننه؟ دادی شیرم من ب مگه شما_
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 :گفت بابا به رو گشاد چشمایه با دستش پشته زد

 

 

 !!!سفید؟ چش دختره میگه چی ببین.. ببین_

 

 

 :گفت حالت همون تو من سمته برگشت بعد

 

 

 !!!!دادههههه؟؟ شیر بهت بابات پس-

 

 

 نیشه با..مشترکشون اتاقه تو رفت شد بلند سرفه تا دو با بعدم..انداخت گل بابا لپایه دیدم قشنگ

 :گفتم میکرد نگاه بهم حمله به اماده بابا به توحه بی که مامان به باز

 

 

 کم عقلم همین واسه کردی بزرگ خشک شیر با منو نداشتی شیر گفت مهین عمه نــــــه-

 شده
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 :گفت حرص با

 

 

 کنمممم کفنشون دستام با خودم هاتوووو عمه این کنم گور تو خودم الهی ای-

 

 

 فش هام عمه به داشت که میومد جیغش جیغ صدایه بعدم..اتاق تو پرید و زد جیغ یه شد بلند 

 زیره زدم یهو اتاقم تو رفتم شدم بلند..شدم راحت و امشب اینکه مثه خــــــب میداد

 وارد هتاز خاستگاره این واسه نقشه یه هم با کنم تعریف کیمی و هستی برا باید حتما فردا...خنده

 ...بکشیم

*** 

 

 

 :هســــــــتی

 میکشید هورت فیل عینه و بود دسش کاکائو کِرِم یه پگاه بودیم نشسته کلاس تو کیمیا و پگاه با

 ..:دادم تکون تاسف رویه از سرمو و کردم نوچی نوچ..
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  میخوردم ازینا بودم ماهه دو من سرت فرقه تو خاک نچ نچ نچ-

 

 

 

 وارد پوک کله سه شد وا کلاس دره که برگردوندم رومو منم.. نگفت چیزی و کرد کج دهنشو

 ..شدن

 

 

 گاهن یکم سورنم نشستن رفتن سامیار و سامان که بود خالی توک و تک و بود پر صندلیا تمامه

 تو کرمه به خورد چشمم...خالیه صندلی یه روم روبه دقیقا دیدم کردم نگا ما سمته اومد کرد

 ینهع دهنشو کشیدم پگاه دسته از کرمو..نمود غلبه من به شیطانی افکاره بله هاهاها...پگاه دسته

 تو نممیک پهنا از صندلیو نشه خفه اگه که کردم اشاره صورتم اجزاعه تمامه با که کرد باز ابی اسبه

 ...شه خفه داد ترجیه اونم که حلقش

 

 شبیه مضحک حالته اون در که ما به افتاد نگاش رسید که جلومون شد رد ها بچه بینه از سورن

 اصلهف این تو بشینه که برگشت و کرد کج پوزشو همیشه بودیممثه پریده هم به گاو ماده تا دو

 

 

 جون سورن که قسمتی رو ریخت همشم بیرونو زد حلقش از رودش دلو که دادم فشار چنان و کِرِم

 ...نشست
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 ریلکس و کیمیا به دادم رو کِرِمه.. میکردن نگام داشتن شده درشت چشمایه با پگاه و کیمیا

 جام سره نشستم

 

 

 نگامون برگشت سورن که خندیدن کردن شروع اروم بودن دراومده شک از تازه که پگاه و کیمیا

 به وبارهد و بالا داد ابروشو تایه یه سورنم بستن نیشاشونو سوتیی کاملا حالته با دوشون هر..کرد

 ...نشست اولش حالته

 

 

 یچ یه..ندادم جوابشم که پرسی احوال سلام یکم از بعد...وارد استاد که بود نگذشته مین دو هنوز

 :ما سمته برگشت و تخته پا نوشت

 

 

 ..خب-

 

 

 :گفت سورن به رو و ها بچه بینه کرد نگا یکم
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 سعادت اقایه_

 

 

 یمیک و پگاه منو ترکیدنه و همانا شدنش بلند و کلاسورش رو گذاش دستشو تو خودکارع سورنم

 معذرت استاد از بستیمو نیشامون زور به که میکردن نگامون شده گرد چشایه با همه..همانا

 یخیه ارشلو اون با...تخته پایه رفت برگشت میگشت نگامون مشکوک الان تا که سورنم..خواستیم

 ..کرده خراب خودشو میکرد فک میدید کی هر پاش

 

 قیافه دیدم قشنگ داشتم نگه خودمو زور ب خودمم گرفتم و پگی و کیمی دهنه جلو دستام با

 .. میکردن نگاه گاهش نشیمن به داشتن گرد چشایه با سامیارم و سامان بود شده قرمز همه

 کلاس وعضه خل پسرایه از یکی یهو که میکرد خودشو کاره داشت خبرم بی جا همه از بوزینه اون

 :زد داد

 

 

 شدی؟ ای قهوه چرا سورن-

 

 

 میکردم دندون دندون صندلیو داشتم خودم من..هوا رو رفت کلاس کله ینی
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 همش دستشو و بود گرفته خندش استادم حتی..میکرد نگامون داشت شده گرد چشایه با سورن

 ..لبش رو میکشید

 

 ورنس به رو و کرد سرفه تا دو یه استاد..میومد بند گلابیا این خنده مگه کردیم صبر چی هر حالا

 :گفت

 

  کنی تمیز خودتو بیرون بری بهتره جان سورن+

 

 

 شوسایل سمته اومد.. خجالت یا بود عصبانیت از نمیدونم حالا شد قرمز سورن استاد حرفه این با

 :زد داد پسرا از دیگه یکی بین همون

 

 

 نشه اینجوری بعد دفه کن تخلیه خوب نباشیا جزوه نگران داداش-

 

  

 هک کنه جم وسایلشو اومد..براش سوختید دلم ام مورچه ماتحته اندازه البته.. میخندیدم داشتم

 ..بود صندلی رو که کاکائویی لکه به افتاد چشش
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 هوهق خودمو که کرد نگاه بهم و بالا اورد اروم اروم بود پایین سرش شد آبی بگم میتونم جرعت به

 ..بودن کرده باد صورتش رگایه تمامه که دیدم..بستم نیشمو سریع کردم ای

 

 

 زد باهام نگاش با خورده یه اینکه یعده اونم..پایین انداختم سرمو و دادم قورت صدا با و دهنم اب

 بیرون رفت کلاس از گمشد کرد خورد و

 

.. 

 همب خوفناکش نگاهه با بوزینه اون که موقع اون از چرا نمدونم البته..بیرون زدیم کلاس از خنده با

 اویدمک نگام با رو محوطه کله وزغ این عینه.. بودیم محوطه تو..بود خورده منو ترس بود نگریستع

 :سرم تو زد پگاه که شد باز نیشم.. رفتن اینکه مثه خب..نبود پوک کله سه از خبری ولی

 

 میکنه پرت پر میزنه باش مطمعن.. ها توعه کاره فهمید پسره این هستی-وحشی پگی

 شه نخاع قطعه که ماتحتش تو کوبوندم ماهرانه کاملا حرکته یک در بالا اوردم زانومو حرص با

 : کردن عر عر به کرد شروع

 

 هسر تو نزنی دیگه میفهمی انداختی جلو هفته دو وقتی..عنتر رف سرمون مستراحو دره ببند-

 بکنه غلطی بخواد میکنه غلط ام پسره اون... من نازنینه

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 85 

 :گفت بود شده مچاله درد از که ای قیافه با پگاه

 

 کنه تنفل بزنه اصن کبدم ب میشه نصف کمرت میزنه میمونه خر سُمه عینه که نیس پا گاومیش-

 بهتر

 ارهدوب اومد پگی..میکرد نگامون بود واستاده ماست عینه داشت عادت بازیامون خل به که کیمیام

 :که بزنه

 امجد؟ خانومه-

 

 :سنگینی فازه تو بریم خب اهم اهم کلاسه خونایه خر از یکی دیدم برگشتم

 داشتین؟ کاری بله-

 بزنم؟ حرف باهاتون میتونم_

 :کردم باز نیشمو

 حتما بله-

 کنین مگ گورتونو برین ینی که انداخت بودن زده زل بهمون باز نیشه با که کیمیا و پگاه ب نگاهی

 که یاکیم ولی نیاورد مبارک رویه ب اصن که پگاه..بزارین تنها هم با و عاشق(پرنده) کفتره تا دو ما

 :گفت لبخند با من به رو و کشید دستشو بود گرفته

 

 گلم بای میرسونم پگاهو خودم من میریم ما عزیزم-

 تو ایدب وگرنه بشنوم ازینا عزیزم یه من ها غریبه جلو مگه دیگه بعله..برد کشید پگاهو زور به بعد

 ...والا... ببینم خواب
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 :تگف(دخترم نکش خجالت گوگولی اخی) خجالت با بود بهروزی نکنم اشتباه اگه که پسره این

 سلف؟؟ بریم میشه ام-

 :گفتم گشاد نیشه همون با

 حتما بله-

 

 

*** 

 منگاهش میکرد، نگام داشت بز عینه.بودیم نشسته سلف تو هم، رویه به رو که بود رب یه الان

 کاری! بهروزی آقای:»گفتم جیغ با هم به ریخت اعصابم آخرش. دزدید می نگاشو سریع میکردم

 «شم؟ گم برم من ندارین

 مرگما مکش لبخند یه کردن،که می نگاهمون داشتن همه شم، خفه کرد اشاره پاچگی دست با

 تو زد زل استرس با و داد قورت دهنشو آب...کردم نگاه بهروزی به برگشتم. دادم تحویلشون

 :اه اه اه دیگه بکن جون. چشام

 راستش سخته...خب... ام-

 هاگ! دارم دوست بگم خواستم می خب:»گفت تند تند بست چشماشو که کردم نگاش چپی چپ

 .«کنیم گذاری پایه زندگیمونو هم با بیام داری دوس منو توام

 خترهد من نه بکنم؟ حلقش تو رو میز شم بلند دارین چیه؟انتظار!میکردم نگاهش داشتم بز عینه

 «چیه؟ جوابتون حالا خب:»گفت ایا سکته مثل. کرد نگاهم کرد باز چشماشو! بعله ارومیم

 .«دینب تحصیل ادامه شما،بهتره نظرم به:»گفتم باز نیشه با دوشم رو انداختم رو کیفم شدم بلند
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 .رفتم بیرون و شدش گرد چشمای مقابله در دادم تکون دست یه بعدشم

 !بگه چی میخواد گفتم...بگو منو

 .مکرد پیدا رو جیگرم بلاخره کردم،تا نگاه یکم.بود شده خلوت حالا که پارکینگ سمته رفتم

 .شد کشیده شدت به مانتوم ی یقه که بودم نکرده باز رو در هنوز و سمتش رفتم

 !خوردن رو دخترت...مامان وای

 

 

... 

 نمک خراب رو پارکینگ کردم،که باز رو دهنم و بستم رو چشمام. ماشین به کوبوندم و گردوند برم

 .گذاشت دهنم روی رو، دستش که سرش رو

 !خودته پایه جونت بیاد در صدات-

 بخدا محله رفتگره بابام من ندزد، منو ننت جونه:»گفتم تند تند کنم باز رو چشمام اینکه بدونه

 و لواشک و سبز گوجه دوساعت هر باید دارم ویار... ام حامله من بعدشم بده، باج بهت نداره پول

 میخری؟...باباش نباش،گوره شوهرمم نگران میام، باهات میخری اگه. بخورم قروت قره و پاستیل

 اب سورن دیدم که کردم باز رو چشمام از یکی آروم.کرد سکته دزده کنم نمیاد،فکر صدایی دیدم

 .میکنه نگاهم داره میاره، فشار خودش به داره خیلی معلومه کبود،که ای چهره

 خندب کشی، می گند به اینجارو معدت تو پیچه می باد بخند،الان بخند:»گفتم و کردم کج دهنمو

 !«پسرم

 .داره ای گونه چال چه...جون. ویبره روی رفت و داد فشار هم روی رو لباش
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 بالایه املاک که. هستیم توش که موقعیتی به افتاد نگاهم که چالش تو بکنم رو انگشتم خواستم می

 بود؛ سال ٨١

 :زدم جیغ.بود بازوهام روی دستاشم من، به هم گاو سورنه و بودم چسبیده ماشین به من

 چسبیدی؟ من به خِل عینه نداری ناموس خودت مگه بوزینه، طرف، اون گمشو»

 !«نزن من به رو میکروبت پره بدن طرف اون گمشو،گمشو

 با. داده غلیض اخم یک به رو جاش خندش، دیدم که کردم نگاهش ماشین، بدنه به داد فشارم

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب ای سکته قیافه

 !«دیگه بگیریم بیای مجبوری افتاد اتفاقی فوقشم باش، نداره،راحت اشکال خب»

 

 

 .شد تر غلیظ اخماش

 خوردی؟هــان؟ ی*ه*گ همچین جرعتی چه به-

 وماد ندارم، کاری غذات به اولا:»گفتم پرویی با ولی کردم، می خیس رو خودم داشتم واقعا اینکه با

 !«بوده حقت

 «کردی؟ تمیز رو خودت راستی:»دادم ادامه خنده با بعد

 .هوا رفت جیغم داد،که فشار چنان رو بازوهام

 ...کـــــن ولم آمازونی وحشی چته؟ ایـــــی-

 «کیه؟ وحشی بدم نشونت خوای می:»گفت حرص با بود، شده قرمز که حالی در

 !شکست...کـــــن ولم آی آی.جلومه گری وحشی اسطوره الان نیس، نیازی-
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 غلط بگو:»گفت پوزخند بود،با شده جمع چشمام تو اشک دیگه. داد فشار رو بازوهام بیشتر

 !«کردم

 !«عمرا:»گفتم بغض با

 این دسته از رو من نمیاد گاوی هیچ چرا...مامان اومد،وای در جیغم کرد،که بیشتر رو فشارش

 بده؟ نجات

 !«کردم غلط بگو:»گفت دوباره

 نمیگــم-

 .ریخت می گوله گوله اشکام.اومد بند نفسم دادم،که فشاری چنان یهو

 .کردم غلط باشه...با-

 که رو اشکیم چشمای. پیچیدم می خودم به درد از و کرد ول رو بازوهام. هوا رفت هقم هق بعدشم

 .کردم نگاه بهش و کردم باز آروم و بودم بسته درد از

 !شده مخفی درونم ای عجوزه چه که فهمید نمی هیچکس و شدم می مظلوم زیادی حالت این تو

 انیه،کهث چند از بعد. کرد نگام تعجب با و شد ناپدید کاملا پیروزمندانش لبخنده قیافم دیدنه با

 !«بود تلافی فقط:»گفت اروم بعد.داد فشار هم روی و بست رو بودیم،چشماش شده خیره بهم

 .کرد گم رو گورش و پایین انداخت بز عینه رو سرش بعدشم

 .بود واضح کاملا انگشتاش رد و بود شده کبود بازوهام. رسوندم رو خودم خونه تا زور به روز، اون

 

 

... 
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 :کیمیـــــا

 !«افتاد::گفت بغض با..کردیم می نگاه هستی به باز دهنه با

 «چـــــــی؟:»گفتیم بلندی صدای با زمان، هم

 .«چشاتـون:»کرد،گفت می جمع میز رو از رو وسایلش و کشید می بالا رو بینیش که حالی در

 سرت تو خاک:»کرد،گفتم که ای مسخره شوخی از خیال کرد،بی نگاهش چپ چپ پگاه

 «کردی؟ نگاهش همینجوری

 .کرد مظلوم رو خودش هستی

 !داره هیکل گوریل میکردم؟عینه چیکار خب-

 .کرد تایید هم پگاه

 !دارن بالقو گوریل یک هیکل تاشون سه هر محاسباتم، دارم،طبق قبول رو این-

 .پوک کله سه به افتاد چشمم موقع همون

 !اومدن...إإإ-

 به اییبل یک من:»گفت ارومی صدایه سورن،با به بود زده زل ببرگرسنه عینه.کردم نگاه هستی به

 !«بگریند حالش به خدا بیارم،فرشتگان این سره

 تو رو اشارش انگشت ای مزه با حالت با و کرد می نگاه سورن به شده ریز چشای با که طور همون

 .خنده زیره بزنیم پگاه و من شد، باعث که گفت می اینارو و میداد تکون هوا

*** 

 یخی جین شلوار با مشکی کوتاه مانتو یه سریع. انداختم کیفم تو و کردم مرور یک رو جزوه

 ینمماش سوار و کردم خدافظی مامان و بابا با. برداشتم رو کولم و کردم سرم مشکی مقنعه.پوشیدم

 .کردم روشن رو سیستم.افتادم راه دانشگاه سمت شدم،به
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 .پیچید ماشین تو یگانه محسن صدای

♪♪ 

 برگرد و بشکن تو قلبِ برگرد،سکوتِ و بشکن تو قلبِ سکوتِ

 

 کردم تجربه و امید خلاء تو، با نبودنِ سختِ روزای

 

 سردم ی سایه شد نفسم هم شد می تازه تو بی که دلم داغِ

 

 شی رد من از سَرسَری خوای می که ابرا اونورِ از دیدم می رو تو

 

 شی بد انقدِ تونی می چجوری کردم خطی خط تو بی آسمونو

 

 شی بد انقدِ تونی می چجوری

 

 شه این از بیشتر فاصله این برگرد،نذار و بشکن تو قلبِ سکوتِ

 

 شه همین قصه آخرِ رفتی،دوباره که گذشته مثلِ خوام نمی
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 شه این از بیشتر فاصله این برگرد،نذار و بشکن تو قلبِ سکوتِ

 

 شه همین قصه آخرِ رفتی،دوباره که گذشته مثلِ خوام نمی

 

 کشیدم خط نبودنتو دورِ تو، با نبودنِ سختِ روزای

 

 کشیدم غلط عشقمو ی بود،چهره این اشتباهم فهمم می تازه

 

 بُردی ندارمو دارو اومدی بود، دلم ندارِ دارو تو عشقِ

 

 نمردی من دلِ تو هنوزم که برگرد، بشکنو سکوتتو بیا

 

 نمردی من دل تو هنوزم که

 

 شه این از بیشتر فاصله این برگرد،نذار و بشکن تو قلبِ سکوتِ

 

 شه همین قصه آخرِ رفتی،دوباره که گذشته مثلِ خوام نمی
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 شه این از بیشتر فاصله این برگرد،نذار و بشکن تو قلبِ سکوتِ

 

 شه همین قصه آخرِ رفتی،دوباره که گذشته مثلِ خوام نمی

 

 (یگانه محسن)برگرد و بشکن تو قلبِ سکوتِ

 

 روی گذاشتم رو پام. شد سبز جلوم کوچه از قرمز جنسیس یک که بودم، خودم هوای و حال تو

 .کرد برخورد جنسیس به بدی صدای با ماشین و ترمز

 (همینجوریه؟ تصادف صدایه)گوووووومپ

 سرم آی...فرمون ب خورد سرم و شدم پرت جلو سمت به

... 

 چند تا چیو همه.. برداشتم فرمون رو از میکرد درد شدت به که سرمو و دادم فشار هم رو چشمامو

 سمته رفتم و بیرون پریدم سریع..شده چی فهمیدم تازه..شد خوب بعد ولی میدیدم تار دقیقه

 :لیموزین

 ببینم پایین بیا یابو هو_

 و دبو رفته تو خورده یه شاگردش دره سمته.. ببینم توشو نمیتونستم و بود دودی هاش شیشه

 باز راننده سمته دره که میدادم تکون تکون پامو عصبی.. بود نشده کاریش زیاد منم ماشینه

 اخه خدااااا ای...شد پیاده زاتیش خونسردیه با که سامیار به زدم زل شده گرد چشمایه با...شد

 از هدیگ که من... هم به زد درو رفتو بالا ابروش تایه یع دیدنم با..کردم تصادف باهاش من ادمه اینم

 :گفتم طلبکاری لحنه با سینه به دست و هم تو کشیدم اخمامو بودم دراومده متعجب حالته



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 94 

 نه؟ نداریم اسایش شما دسته از شرایطی هیچ تو ما اینکه مثه-

 :گفت تمسخر با و ایستاد جلوم اومد

 بگم همینو میخواستم منم.. نظری اتفاقه چه-

 : گفتم میکردم اشاره ماشین ب که حالی در و دادم فشار هم رو دندونامو

  شمایی مقصر که فعلا_

 جمول که تمیخری با من به رو..انداخت ماشین برخورده قسمته به نگاه یه و کرد تجدید پوزخندشو

 :گفت درمیاورد بیشتر

 نشه حساب دهمشم یه خسارتت که دارم پول اینقدری نباش نگران-

 ودمب کارش شکه تو..گرفتمش که سینم تو کرد پرت و دراورد تراول دسته یه جیبش تو از بعدم

 :داد ادامه لحن همون با و زد چشمکی که

 کنه سیر روز چن تا شیکمتو کنم فک_

 یچ قزمیت این؟؟؟این..میکردم نگاه بش داشتم باز دهنه با..بره که برگشت نیشخند با بعدم

 !!!گفــــــت؟؟؟؟؟

 که سرش تو خورد مستقیم که سمتش کردم پرتش قدرتم تمامه با و دادم فشار دستم تو رو تراولا

 ودب معلوم صدام تو کاملا که حرصی با..کرد نگام برگشت تعجب با..بایسته جاش سره شد باعث

 :گفتم

 کله نمک اراده اگه که نکش من رخه به  باباتو پوله ندارم رسیده دوران به تازه توعه پوله به نیازی-

 اسهو جیبت بزا پولتو ندارم تو مثه سوسول بچه یه پوله به نیازی من دوهزار به میخرم زندگیتو

 کن خرجش رنگت رنگا دخترایه دوس

 شدممی رد کنارش از وقتی.. گرفتم عقب دنده شدمو ماشینم سواره کنم نگاش اینکه بدونه بعدم

 ...نشست لبم رو مندانه پیروز لبخنده یه و دادم تشخیص قرمزشو قیافه
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 .شدم پیاده و کردم پارک پارکینگ تو رو ماشین دانشگاه رسیدم

 دهکر باز رو دهنش پگاه کخ میزدن حرف داشتن. شدم نزدیکشون و کردم پیدا سلف تو رو ها بچه

 :گفت دیدنم با بزنه حرف بود،تا

 اومدی؟ عـــه-

 :گفتم نشستم و کشیدم عقب رو صندلی زمان هم میز رو ذاشتم می رو کیفم که حالی در

 ...راهم تو نه-

 :گفت آمیز شیطنت لحن با هستی

 امروز شدی داف چه-

 :گفتم آمیز تهدید

 !کنم می حلقت تو میارم در رو بزنی،کفشم سری بر خاک حرفای بخوای-

 :گفت خنده با

 !باش اروم بابا باشه-

 :گفتم هستی به رو و شدم سیخ جام تو ذوق با افتاد که اتفاقی اوری یاد با

 !شــد چی بگم که بگیر قهوه تا سه دو برو پاشو...پاشو-

 :هم تو رفت اخماش پگاه و کردم تعریف براشون و رفت شد بلند غر غر با

 !نیستن بیشتر که عنتر تا سه میان؟ کلاس س*چ اینقد چرا اینا-

 :گفت شد می بلند که حالی در میزو رو گذاشت قهوشو لیوان هستی

 .شه می آویزون لچشون و لب از آب...بینن می و عنتر تا سه همین دانشگاه، دخترای کل-
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 : شدم بلند منم

 .شد دیر کلاس بریم ولش،-

 :گفت ادا با هستی

 .کشه می کار ازش خیلی بدم ماساژ رو دماغش داریم،برم کلاس عشقم با امروز... جوون-

 .ندارن کلاس اونا امروز خداروشکر.رفتیم و خندیدم

 

 :پگــــاه

 ...ننـــه آی... ننـــه_

 :زد داد بابا با مشترکش، اتاق تو از

 چته؟؟ مرگ-

 :گفتم و کردم باز براش رو نیشم

 ...اوچولو یه گشنمه، فقط هیچی-

 :رفت خونه آشپز سمته به غر غر با

 !شه نمی پر توش میریزی چی هر که...خندق اون به بخوره کارت ای-

 :زدم داد رفتم می بالا ها پله از که همینطور

 !داره فرق کارت با ننه، کارده اون-

 برو خو؟؟بگو ده می خرج به خشونت چرا.رفتم در سریع سمتم اومد مستقیم دمپایی یه دیدم

 !دیگه میشم گم..گمشو
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 .بستم رو در اتاقمو تو رفتم

 .افتاد جالباسیرو مستقیم که کردم پرت رو شالم

 :کمد سمته رفتم قر با

 ...بیه بیه حالا عاااه بتکون پگی بتکون پگی تکون دو پگی تکون یه پگی-

 : هستی ب زدم زنگ برداشتم رو گوشیم.تخت رو پریدم و کردم عوض لباسامو

 الو:هستی

 ...که بیا کردم خالی رو خونمون من؟امشب سسکیه چطوری-

 :گفتم خبیثی خنده با..گوشی پشته از میاد سرفه صدا دیدم

 !نشی تایی دو کنم مراعات دم می قول نشو هول...عزیزم الهی،-

 :هستی حرصه پر صدایه بعدم شد تر بلند سرفه صدا

 .بخونیم درس هم با میام عزیزم؟باشه خوبی...مـــن عشقه سلام-

 :دادم ادامه لحن همون با

 !بخونیــم درس بیا آره...جووون-

 بود خرابی سوتی دهنده، نشون خط طرف اون از خنده شلیکه صدای که بود نشده ثانیه دو هنوز

 .بودم داده که

 .روم به رو دیوار ب زدم زل.کردم قطع رو گوشی شک با

 .نزد زنگ دیگه زد زنگ باری ٢۰ یه.دادم تماس رده ترس با...زینــــــگ ۰,٨,٢ 

 ...دیگه خوندم الان همین از رو فاتحم
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 جــــــــــــــیغ

 پگـــــاه میکنم تا دو شلوارتو بگیرمت عنتر واستا.. واستا-هستی

 خنده با و اوردم در ته تا و زبونم نداشتم توجهی جلوم به اصلا و زدم می نفس نفس که حالی در

 : زدم داد خودش مثه

 .هاهاها...میشی تر سسکی نخور حرص-

 !افتاد اون اول بود، سرم پشته هستیم چون شدمذو پرت عقب ب سختی جسمه با برخورد با یهو

 .روش افتادم منم گردید صاف ماتحتش کنم فک که

 هستی توسطه عقب از موهام که کنم باز چشمامو اومدم هنوز.بود بسته چشمامم و بودم شک تو

 :شد کشیده

 کن ول موهامو وحشی چته جــــــــــــــیغ-

 اخر اینکه فهمیدن برای شوق با بعضیا..خنده با بغضیا بودن شدع جم درومون همه تقریبا

 .کنه نصف و یکی اون میشه برنده کدوممون

 اب فسوها فس دختر ازین بعضی و(بخورین تاسف هاتون عمه واسه برین)تاسف و اخم با بعضیا

 ..:چلوندیم همو حسابی خلاصه.میکردن نگاه بهمون چندش،

 .کنیم می ول هم با دومون هر میشمورم ۰ تا_ هستی

 :گفتم زدم می نفس نفس بازی وحشی همه این از که درحالی

 ...باشه_

_٨,٢,۰ 

 : روم ب رو به افتاد نگام که شدیم بلند زمین رو از زور با...کردیم ول زمان هم موهامونو

 .عنتر کردی سولاخ پگاه،باسنمو شی سقت الهی_هستی
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 به طلبکاری حالته هم،با تو کشیدم اخمامو و اومدم در شک از..میتکوند مانتوشو زمان هم و

 بود،داشت پوک کله سه این صورته لایفنکه جزوه که پوزخند یه با و سینه به دست که سامان

 :گفتم میکرد نگام

 ندیدی؟ خوشگل ها؟چیه-

 :گفت پوزخند همون با

 .کردم رویت اونم دیدنت با که بودم ندیده منگول بینم، می اینه تو روز هر که خوشکل-

 :گفتم غیض با گرفت حرصم

 یشخوشگل به ببینه تورو گوریل دیدم من که اونجایی تا بینی؟والا می خوشگل روز هر مطمئنی-

 !میاره ایمان

 ...کن توف ؟هستشم خوردی...هم،ها؟ تو رفت اخماش

 دنبال کشیدم رو هستی دسته و زدم سامان به بهمون،پوزخندی بود زده زل خنده با هستی

 :خنده زیره زد بز عینه شدیم دور که ذره یه. خودم

 .کردم...حال..گرم دمت وای..وا-

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشته

 دیگه اینیم ما-

 : خوردم حرفمو هستی گردنیه پس با

 شدیــــ؟ وحشی چرا باز آخ

 !گاومیش بردی داییم خانواده جلو رو آبروم دیشب-هستی

 :گفتم حرص با
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 چه؟ من به خب-

 ن؟بیرو میکنی تف میاد واموندت دهن به چی هر! اسپیکره رو گوشی فهمیدی نمی تو...عنتر اخه_

 ...مردم خجالت از

 بلدی؟ مگه-

 :گفتم سریع که بزنه اومد دوباره

 کجاس؟ کیمیا راستی-

 :کرد نگاه محوطه بره و دور به و پایین اورد رو دستش

 !والا چمدونم-

 :گفتم و گرفتم گاز تو از رو لپم

 !مونده کجا ببین بهش بزن زنگ یه میگم-

 !باشه:هستی

 .گرفت شماره و دراورد و بود خریده تازه که ای ساده گوشی

*** 

 :هســـتی

 :پیچید گوشی تو آلودش خواب صدای. برداشت بوق تا چهار سه بعد گرفتم رو کیمی شماره

 .باو بخوابم کنین؟بذارین نمی ول مارو صبحم اول ها؟چته-

 ..:کرد قطع رو گوشی دربیاد من مبارکه دهن از زری هیچگونه بذاره اینکه بدونه بعدم
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 شد؟ چی:پگی

 :گفتم گیجی با

 !شد پسر-

 ها؟:پگاه

 ..:کشه می شیهه اسب عینه که نیس جیغ.. پریدم قد دو زد که جیغی با

 زد زر تند تند اینقد من؟چمدونم گوشه دمه کشی می هوار خر،چرا گاومیش،...مرگ و ها-

 !اصن کرد بلغور چی نفهمیدم

 :کردم کج دهنمو.. کرد نگام منگلا عینه

 !کلاسمون سره بریم وخه وخه-

 کلاسا سمته رفتیم و کردم بلندش زور ب

 ..... 

 زنن؟ می فک تموم ساعت چند شن نمی خسته اینا دونم نمی میزد، ور داشت معمول طبقه استاد

 ندهبل اینقدر گاوم سورن این بودن نشسته ما جلویه دقیقا پوک کله سه. بودم خودم هوا و حال تو

 .نمببی باباغوریشو چشما تونستم می کردم می هنر خیلـــــی!بود دیدم تو استاد موهایه فقط

 تو پرید مضحکی طوره ب کیمیا و شد باز سرعت با کلاس در میومد،که جوش به خونم داشت

 !کلاس

 می نگاه بهش رسیده زایمانش وقته که بز یه چشمه ب داریم همه دید کرد، نگاهمون یکم

 : گفت باز نیشه با خاروندذو رو سرش پشت دستش با کرد جور و جمع رو خودش سریع...کنیم

 !موندم خواب ببخشید اهم..ام_کیمی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 102 

 :گفت سامیار یهو

 ردوا نباید زدن در بدون دونین نمی گذاشته،که تأثیر رفتارتونم و نزاکت رو موندنتون خواب_

 شمس؟ خانوم شین

 .زد پوزخند و نداد محلش سگ ک رفت بهش ای غره چشم کیمیا

 !بشینه گفت بهش تذکر کمی بعده استاد

 المونس شونصد استاده کناره عاشقانه خیلی میرفت باید گرفتم،وگرنه جا براش قبل از شد خوب

 .مینشست

 .کرد نگاه سامیار ب غیض با و نشست کنارم

 !داد نمی انجام خاصی العمل عکس دیدم می مطمئنم ولی ندید؛ اصلا بود طرف اون روش که اونم

 :گرفتم سامیار از رو نگاهم کیمیا صدای با

 ها؟ نزدین زنگ بهم چرا عوضیا شما-

 :گفتم حرصی

 ! بزنم زنگ دوباره ترسیدم بهم،که پریدی گرسنه ببره عین خانوم زدم، زنگ من_

 :گفت تعجب با

 زدی؟؟ عه_

 ...ار_

 خانوم ریزین؟ می بهم رو کلاس هم اومدین، دیر هم شمس کلاس؟خانوم ته خبرتونه چه_استاد

 !کنم تحمل رو کلاسی چنین تونم نمی من

 .شده شدید ویارشون که افتادم( حامله)زاچ زنایه این یاده دقیقا
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 . نشست کرد نازک چشم پشته یه استادم کرد، خواهی عذر آرومی صدای با کیمیا

 بدبخت! داری رو سورن بزرگه پدر پدره پدره پدره پدره سنه...بکش خجالت سنت از برو...بروووو

 ..کارا این جا کن جمع آخرت به سفر برا رو توشت برو

 شتهپ تر قشنگ من از قادری، استاد مثه فسیل یه که کاملم بزه یه من فهمیدم که بود اونجا تازه و

 !میکنه نازک چشم

 !زمین تو بره کنم پیاده روش نارو هاشی یه میگه شیطون.جلوم اومد سورن کله دوباره

 .گذشت بود سختیی هر با روزم اون خلاصه

 !شد فردا دوباره زودی چه به و

 وبهخ نه.انداختم اتاق کله ب نگاه یه و شونم رو کردم مرتب رو کیفم...دانشگاه رفتم می داشتم..

 !سرجاشه همچیم

 !واستادن متری میلی ده فاصله تو تلوزیون جلو میمون تا دو دیدم، که حال تو رفتم

 !طرف اون گمشین بدبختا شدین کور...اوی_

 :بیرون انداختن شتر مثه زبونشونو سمتم گرفتن صورتاشونو زمان هم تاشون دو هر

 خوااایم نمی-پریا و پوریا

 !بیرون نکشیدمش تا تو بدین قرمزو فرش ما؟اون خونه داد ول هارو عجوزه شما ننتون باز_

 !شد گرد چشمام که داد انجام شرمانه بی کاملا حرکته یک شصتش انگشت با پوریا ایندفعه

 میکردیم؟ درس عروسک خودمون برا نخ و کبریت سیخ با بودیم اینا سن هم الله،ما بسم

 ..: رفتن در زدن بنفش فرا جیغ یه دو هر که سمتشون دوییدم سریع

 میدی؟ نشون انگشت من به کنم، می سرویست بگیرمت پوریا واستیییین-
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 :بیرون اومد خونه اشپز از مامان دوییدم می دنبالشون رو خونه کله

 !دش دیر داشنگاهت برو بیا برو، کنی؟بیا می اینا دنباله ای بچه مگه تو هستی؟ چتونـــــه؟_

 !هعــــی...بیرون کردن شوت خونه از منو موند، دلم تو که ای عقده با و

*** 

 

 ...جااان مامان ریخت ووی ووی...میدادم تکون تکون صندلی رو و خودم

 !ریشتریت هشت تکونا با ندازی می الان ؟میزو چتـــه:پگاه

 :گفتم میداد تکون تکون تنمو پایین که همینجور

 ...دارممممم آب به دست-

 !نکشیدی گند به اینجارو تا برو شو بلند اه اه:کیمیا

 سمته رفتم شدم بلند...روت بریزه من خالصه مدفوعاته باشه خداتم از کردم، نگاش چپ چپ

 عنتر،سرش! شه فدات زنت! داره استایلی چه جووون.. داخل اومد سورنم موقع همون...بیرون

 !زد سرم ب شیطانی فکری یهو.جینش شلوار جیب تو بود،دستاشم پایین

 لومج تقریبا(صدا بی تنفس ثانیه دو بود سنگین)پوشیدم عمل کفشه نقشم ب نشده دیر تا

 :زدم داد بلندی نسبتا صدایه با یهو که بود رسیده

 مـــــــن گلــــــــــه_

 

 بود باز ته تا نیشمم و کردم باز دورهمی تو قیمت مثه دستامم
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 :/بود این دقیقا سورن قیافه

 

 نگهل که بره در اومد گرخید که سمتش دوییدم کردن بغل قصده ب باز نیشه و شده باز دستایه با

 جلویی صندلی تو رفت مخ با که بود سورن این و جلوش گذاشتم درازمو

 ولی.. خنده زیره نزنم بقیه از تر زود که میدادم فشار هم رو لبامو..کردن سکوت لحظاتی تا همه

 شیهه کردم شروع چنان یهو شد باز ابی اسبه مثه دهنم اول.. شود باز موقع بی که دهانی از امان

 کدوم از نمیدونم ک سامیار و سامان کمکه ب خودشو داشت تازع بدبخت سورن کع کشیدن

 باز افتاد میکرد جم بود شده پیداشون گوری

 تو خاک میکردن نگام ها شاهپانزه عینه که دختر چنتا جز ب البته ترکیدن من بعده همه

 داشت... دیوار بغل مالید همشونو زد سورن که کنن جم و سورن بودن اومده که بعضیام..سرشون

 ...شدم قایم اب ب دس تو بستم فلنگو شده کبود باز دیدم منم سمتم میومد

 میاد عنی بو چه اه اه

*** 

 :کیمــــــیا

 ..دلم ای..اخ-

 :گفت خنده با پگی

 رفت ابروش دفعه این واقعا سورن بیچاره-

 رفت؟؟ کجا عجوزش خوده حالا_

 ببینیم بریم دستشویی رفت کنم فک_

 اومدم کنم حساب واستا بیرون.. اوکی_
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... 

 رویسس دربه رسیدیم تا...بود گرفته درد دلم بودم خندیده اینقد.. چغندر دنباله رفتیم پگاه با

 :زدن غر کرد شروع دید رو ما تا معمول تبقه..بیرون پرید بز عینه بهداشتی

 

 ب ها خرابه هاشون معده مام دانشگاه ها بچه اه اه اه..بویی هیچ بدونه ازاد هوایه آخیــــش_

 نشم؟؟ بیهوش داشتم نگه و خودم زور

 

 :گفتم خنده با

 نگاه رو اونجا هستی سرت تو خااااک-

 همونب ای سکته حالت با برگشت..بودیم ترکیده که پگاه منو... کرد نگاه کردم اشاره ک جایی ب

 :گفت پته تته با کرد نگاه

 برادران نوشته..نـ-

 :گفت خنده با پگاه

 مردونه رفتی بعله-

 :سرش تو کوبوند دستاش تا دو با هستیم

 یندورب اومدی گفتم کردم دعوا باهاش منم بعد بودااا دسشویی تو معینی اقایه چرا میگم-هستی

 :/بیرون رفت سریع ترسید بدبختم نداری؟؟؟اون ناموس خودت مگه بزاری کار

 :گفت چونشو زیره زد دسشو فکریی حالته با.. میزدم گاز و دانشگاه کفه داشتم رسما دیگه

 که ببره بیهوشی مرزه تا ادمو که نیس پوسیده رودهامون خانوما ما والا گفتم-
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 :گفت زور ب پگاه

 ببندددددد هستیییی

  کلاسا سمته افتادیم راه تامون سه بود گرفته خندش خودشم

 

 : که کلاسا سمته افتادیم راه 

 .ببینم واستا هوووووی-

 از..بود شده گاو شبیه سورن قیافه.. سمتشون برگشتیم زمان هم سمون هر... سورنه اوه اوه

 .میومد دود دماغش

 .سمتمون اومد آهسته قدمای با...کنم نگاه بقیشون ب نکردم فرصت که بود ترسناک اینقد

 :گرفت هامو شونه پشت از پرید هستی یهو

 .سورن بشه قربونت کن حفظ درنده گاوه این چنگال از منو:هستی

 !برنمیداره بازی خلوچل از دس موقعیتم این تو

 :گفت امیز تحدید جلو میومد که همونطور سورن

 کردن غلط ب میکنم کاری یع یا کردم غلط میگی میای خوش زبونه با میای خودت یا ببین-

 ... بیوفتــــــی

 عقب ب قدم یع منو هستی برمیداشت اون که قدمی هر پریدم متر دو ک گفت داد با اخرشو کلمه

 ..:میکشید

 !نمیکشنــــد شیهه ها گاو هیـــــس..گفت باید که اینجاست:هستی  

 ...هستـــــی_سورن
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 ها؟ها؟ میاری؟ زبونت رو منو اسمه حقی چه ب تو ببینم واستا...هاااااا:هستی

 به..گرفت و سورن بازویه پشت از سامیار..رفت در جیغ با هستی که بترکوندش بزنه اومد سورن

 .میخندید داشت کردم نگاه صورتش

 مهمه اخلاق..باشه خوب قیافش گیریم حالا...کیمی سرت تو خاک.گرفتم گاز رو لبم...نازه چه آخی

 !مرغیه چیز این ماله که

 بکشه سامی دسته از بازوشو دلشت سعی که حالی در..گرفتم سامیار از نگاهمو سورن داده با..

 :زد داد بیرون

 .میارمممم گیرت تورو بعدا من-

 .گنده خرسه نمیکشه خجالتم.بیرون انداخت متریشو سه زبونه هستیم

 شدیم اشنا پوک کله سه این با وقتی از ما کلا..میکرد نگاه بهمون داشت بود بر درو اون کی هر

 .رفت فنا ب ابرومون

 .کنارش نشستم و مبل رو انداختم کیفمو خستگی با

 سرکار که بابام.بود دوستاش خونه حتما که مامان.بود کور و سوت خونه معمول طبقه

 .اتاقش تو کامیارم

 .وی تی پایه نشستم

 .هاش برنامه ب توجه بدونه میکردم پایین بالا دلیل بی کانالارو 

 .شدم بلند و کردم خاموش و تلوزیون خوردی اعصاب با

 .بود شده تکراری برام زندگی کنم تفریح یکم داشتم نیاز

 :برداشت بوق تا دو بعده..گرفتم پگاهو شکاره و دراوردم کوله تو از گوشیمو
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 !کیمیا جونم-

 خونه؟ خوبی؟رسیدین سلام_

 !کوچمونیم تو اره_

 :گفتم میرفتم بالا ها پله از که طور همون

 پارک بریم من دنباله بیاین برگردین-

 ...اووووه_

 :حرفش وسطه پریدم

 !منتظرم بیاین گمشین...نزدیا زدی، مخالف سازه-

 .کردم قط گوشیو فرتی بعدم

... 

 لشا با پوشیدم خودش ست لی، شلوار با یخی، لی مانتوعه یه و گرفتم کوچولو دوش یه سریع

 !خوشمزه و ساده...مشکی اسپرته مشکی،کفش

 نفرن دو خوبه حالا)تو ریختن مغول قومه عینه و کردم باز درو. خورد زنگ اف اف موقع همون

 (فقط

 ؟ کجایی گوریل...هووو_هستی

 :زدم داد ها پله بالا از

 .بریم بعد کنین عوض لباس بالا بیاین...عمته گوریل-

 :بدبخت منه کمده تو بود شده خم کمر هستیم،تا کرد می آرایش داشت که پگاه

 !شد دیر دیگه بدویین عنترا... هو-
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 !بدش بیا ایت قهوه شال کو ااه:هستی

 :کمد از بیرون کشیدمش گرفتم یقش از

 کشوعه تو همه شالام جان احمق_

 :گفت خنگی با

 !همینجوریه توام ماله کردم فک میتوپونم جا یه رو همه خودم من چمیدونم، خب-

 :سمتش کردم پرت دراوردم شالو

 !که نیستن شلخته تو مثل که همه-

 .شهربازی سمته افتادیم راه شدیمو اماده بلاخره

 :شدیم پیاده خنده با. کرد پارک شهربازی روی به رو رو ماشین هستی

 .دماغت رو داری کم گوجه یه فقط میاد، بهت خیلی بودن دلقک هستی _

 :گفت اعتراض با و بازوم به زد هستی. خنده زیره زد پگاه

 کفشمو تا ببند دهنتو توام... ایـــــش. میخندونم رو شماها دارم که من حیف. کردی غلط تو-

 . حلقت تو نکردم پهنا از

 :خنده زیر زد بدتر پگاه

 شریفی؟؟ این به شغل خو چرا _پگی

 : گفتم اروم خنده با. دنبالش افتاد جیغ با

 . این همدیگه لنگه دوتون هر-

 یهست که میاوردم بالا داشتم واقعا دیگه. شدیم سوار ترن بار سه. بود شلوغ تقریبا شهربازی

 .رنجر بریم داد پیشنهاد
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 :واستادیم صف تو

 بخوریم؟ برسیم تا بگیرم بستنی برم صفیه چه اوووو_پگی

 فتمخال ولی نداشتم رقبتی زیاد اینکه با منم کرد استقبال سریع خوردنه پایه کلا که هستی

 . نکردم

*** 

 :پگــــــاه

 رو خودشون دیگه عوضیا اون. دارم نگهشون چجوری نمیدونستم حالا. بودن دستم تو بستنیا

 . بودن کرده راحت

 .شدم زمین پخش. پوق و خودم سکندری یهو که بود پرت جلوم به حواسم

  که میکردم غر غر خودم با داشتم. مامان کمرم اییییی

 :شنیدم نزدیکی فاصله از رو ای مردونه صدای

 خانوم؟ خوبه حالتون-

 ...عسلی تیله تا دو تو شد قفل نگام که کردم بلند سرمو اروم

 دهیا آدم داره مو اینقد. پشمالوعه اسمشم همسایمونه دختر ی گربه شبیه.خوشگلیه چشمای چه 

 .میوفته پشمی اصغر سینه

 :گفت دوباره که میکردم نگاش بز عین داشتم همینجوری

 نمیگین؟ هیچی شده؟چرا چیزی-

 .ایستاد حرکتم این با بود شده خم پاهاش رو که ام پسره. جام تو نشستم سریع اومدم، خودم به

 دنخور قابل دیگه. نخیر. هعـــی. کردم نگا بودن شده زمین پخش ن.ع عین حالا که بستنیا به
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 ور دستش ای مردونه خنده با. برد پی چیز همه به آویزونم قیافه دیدن از کنم فک پسره. نیستن

 :کرد دراز جلوم

  هست؟ اجازه_پسره

 مبلند. گذاشتم دستش تو مکث با رو دستم. چرخوندم دستش و چشماش بین نگاهمو تردید با

 . کرد

. اوه اوه .کردم نگاه بهش تعجب با. برگشت بستنی تا سه با دیدم که میتکوندم رو مانتوم داشتم

 کنــــه؟؟؟ جا کجاش میخواد رو بستنی تا سه این

 کجا مدنمیو یادم ولی میزد آشنا خیلی قیافش. سمتم میومد داشت لبخند با. کردم نگاه قیافش به

 :کردم نگاش و برداشتم کردن فکر از دست صداش با. دیدمش

 میرفتین؟ داشتین کجا...خب-

 :گفتم تعجب با

 چی؟ برا! وا-

 :داد جواب لبخند همون با

 . میکنم عرض میرفتین کجا بفرمایید شما خب-

 نتظرمم ها بچه طرفیم از. نگم نتونستم که گفت محترمانه اینقدر. ادبی با اینقد که تو بشی ناز

 :بودن

 . رنجر سمت-

 خله؟ وا. افتاد راه

. کرد نگا من به و واستاد صف کنار رسید رفتم سمت همون منم. رنجر سمت میره داره دیدم

 :گفت و جلوم گرفت رو بستنیا. بود باز نیششم
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 . بفرمایید-

 :هم تو کشیدم رو اخمام

 چی؟ یعنی

 . بگیرین رو اینا ینی_

 اونوقت؟ چی برا_

 . شماست برای چون_

 بخرین؟ بستنی من برا گفتم من مگه خب_

 :گفت کلافگی با

 .منین مهمون کنین فک. خانوم نه_

 بشم؟ مهمونتون که دارم صنمی چه شما با من اونوقت_

 . شــــــد آب بگیر. کردم غلط آقا صنمی هیچ_

 :دستم داد رو بستنیا هم بعد

 .برم من نکردی ردیف ای دیگه سوالای تا-

 . بودا جنی. رف و داد تکون دستی خنده با بعدم

 سطل شد ریخته بستنیام همه و زدن غر سرم کلی هم کیمی و هستی. نوبتمونه دیدم رفتم

 .آشغال

 یرونب سگ بوق تا وقتی دیگه بـــــله. نشستم جام تو کرختی با و کردم باز چشمامو لای زور به

 اومد دستم چی هر. شدم بلند و کردم جور و جم  رو خودم. دیگه شی بلند نمیتونی ولگردی بری

 .زدم بیرون خونه از و کردم تنم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 114 

 از مسخرت ترس این با پگاه مغزت بی سر تو خـــــاک ینی. دنبالم بیاد امروز نیس کسی

 . رگبار به بودم بسته و خودم راه طول تو. رانندگی

 راه. کلاسن تو حتما. نیس گوریلا از خبری دیدم کردم نگاه برو رو. شدم محوطه وارد رسیدم

 .گرفتم پیش در کلاسارو

 . میریخت کخ هستی میخوند درس کیمیا معمول طبق. شدم وارد

 وت میکنه رو معروفش کبریت سیخ هی اونم. خوابیده میز رو گذاشته رو سرش یکی کنارش دیدم

 .صورتش تو میزد دست با هی بودم نازی اسمش نکنم اشتباه اگه که دختره اون. دماغش سوراخ

 . زمین تو رفت مخ با شد خم صندلی که زد همچین آخر

 . دار تیک صورت ب خندیدن همون یا زدن هندل کرد شروع م هستی

 :کرد نگاه هستی ب و شد بلند اخم با نازی جلو رفتم خنده با

 . باشی داشته نیس بد شخصیته ذره یه جون هستی_نازی

 :گفت خودش حالت با م هستی

 . باشی داشته نیست بد. جنبه ذره یه-

 :کرد نازک چشمی پشته نازی

 . ایش-

 . ژون_هستی

 . مرگ- نازی

 :ش کله تو زدم و نشستم کنارش. رفت برگشت هم بعد

 نریزی؟ کخ بار یه تو نشد-
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 :گفت مظلوم و مالوند سرشو

 ... فقط کوچولو یه-

 :کرد نگاه اینجوری باز وای

 . زنمب همجنسبازی ب دست نکن کاری.عنتر نکن اونجوری ایتو گربه چشای اون نگفتم بار صد-

 :سرم تو زد چندشی حالته با هستی

 . بمیر اه-

 هجذب با و شد وارد استاد موقع همون. نشستم بود نشسته نازی قبلا که جایی کنارش و خندیدم

 . افتاد پوک کله سه به تازه نگاهم. جاش سر تمرگید رف نداشتش

 ب ور سرش سامان یهو. بودن نشسته ما کنار ردیف دقیقا که میکردم نگاشون منگلا عین داشتم

 . بز عین درست. کرد نگام و کرد کج سمتم

 قغر چشماش عسلی تو و بود شده پرت حواسم. میکردیم نگاه هم ب داشتیم بود ثانیه ٨۵ تقریبا

 . اطرافم صداهای از غافل بودم، شده

 دبو اینجا عجیب ولی. آورده کم برداره نگاهشو تر زود هرکی که.نگاهه تو رقابت یه میکردم حس

 (شد هندی زیادی دیگه خب.)بود بخش لذت واسم کوچولو یه رقابت این

 صحر با. کردم نگاه استاد به و گرفتم سامان چشمای از رو نگاهم و پریدم استاد بلبلی جیغ با

 :گفت

 . دارید بیشتری وقت بیرون هم به زدن زل برای. بیرون دو هر. راد آقای. تمدن خانوم-

 :گفتم هول با

 ...استاد اما-

 :زد داد
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 . بیرووووون گفتم-

 ...بیرون زدم کلاس از سامان به کردن نگاه بدون و دوشم رو انداختم رو کیفم خورد اعصابی با

 رو سامان صدای سرم پشت از. بیرون زدم سالن از. شنیدم رو در شدن کوبیده صدای سرم پشت

 :شنیدم

 ...دوستا هم تو هم میکنین؛ درس دردسر ما برا کلا-

 شده خارج کنترلم از که صدایی و عصبانیت با. ماسید دهنش تو حرف که سمتش برگشتم همچین

 :گفتم بود

 خر عین میشی باعث و میندازی راه چشمی رقابت من، به میرنی زل بـــــز عینه وقتی-

 .کـــــن قار قار کلاغ عین من جلوی نیا بیرون کلاس از کنن پرتمون

 :گفتم عصبانیت همون با. میکرد نگاهم داشت باز دهن با. بودم افتاده نفس نفس به

 داری؟ ؟چیه؟حرفی ها-

 حالت ب رو اشارش انگشت. هم تو کشید رو اخماش و بست رو دهنش سریع. اومد خودش به

 :گفت و جلوم گرفت تهدید

 یه واسه بهتر تو از دختر تا هزار. سرت رو ننداز رو صدات میدن رو بهت که بار یه جوجه ببین-

 ....شد ناراحت بهت نگام از کاره هر دختره تو بعد میدن، جون من نگاهه نیم

 راست تهسم به که صورتش تو کوبوندم کنه تموم نحسشو جمله اینکه قبل زورم تمام با اختیار بی

 :زدم داد بودن شده جمع دورمون که آدمایی به توجه بی. شد متمایل

 مونده نه من چون. میدن جون نگاهت نیم یه واسه خودت قول به که دخترایین اون کاره هر-

 از بیرون بندازی رو چرتی هر اینکه قبل بگیر یاد. میدونم برخورد و بحث حد در رو تو نه نگاهتم

 ...عوضیِ. کنی فکر مفهومش و معنی به راجع اول دهنت،
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 از دو با و برگشتم فقط پس. بشکنه بغضم لحظه هر میترسیدم چون بدم ادامه رو م جمله نتونستم

 ...گذشتم سامان مونده مات قیافه جلوی

 :هســــــتی

 به زد آروم کیمیا که میدادم تکون عصبی رو پام. بود افتاده شور م وامونده دل چرا نمیدونم

 :پهلوم

 . اعصابمه رو صداش نده تکون واموندتو لنگ اون چته؟-کیمی

 :گفتم بلند کیمیا به توجه بی

 بیرون؟ برم لحظه چند میشه دارم ضروری تلفن یه من استاد ببخشید-

 کیلوییتو ٨۰ گنده کله اون خو. داد تکون سر خر عین کنه نگام بده زحمت خودش به اینکه بدون

 میشه؟ زحمتت مثقالیتو دو زبون اون بدی تکون تکون میتونی

 میرفتم درازمون سالن خروجی سمت ب که همینطور. زدم بیرون کلاس از و شدم بلند حرص با

 . گرفتم رو پگی شماره

 . داشتم نگه خودمو موقع به ولی زمین بیام مخ با بود نزدیک بود پرت حواسم انقدر

 ارب برا. نبوده الکی داشتم که نگرانی اون شدم مطمئن کاملا دیگه. نداد جواب که گرفتم بار دو

 :خورد جر گوشم پرده که زد داد چنان. برداشت بوق آخرین که گرفتمش پنجم

 جونــــم؟ از میخوای چی چیـــه؟ هـــــان؟-

 :زدم داد خودش مثل کردم دور گوشم از رو گوشی

 .نکرش صدای اون با داد قورت باند میگی که نیست هنجره. رو اندیشه تالار در ببند-

 . اه اه اه. میاد دماغ کشیدنه بالا صدا اوقات گاهی فقط نمیاد صدایی دیدم

 :گفتم چندش با
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 ! داری پری دماغ چه نکردی فین وقته چند پگاه سرت تو خاک-

 .کنم قطع میخوام بزن زرتو هستی ببند _پگاه

 ..ب راه به فیشت خلو حرفام وسط ندارم حوصله بالا بکش قشنگ اول -

  هستـــــی_

 عشق هگری چی ببینم بنال. نبوده دلیل بی فهمیدم الان که بود افتاده شور دلم. باشه باشه خب_

 دراورده؟ منو

 .هیچی_

 :گفتم شدم جدی

 .پگاه-

 بله؟_

  دادیم؟ خواهری دست بود سالمون ده وقتی کیمیا و تو منو یادته_

 :گفت آروم و بالا کشید دوباره

 . یادمه آره-

 :گفتم بود نشسته لبم رو خاطرات اون آوردن یاد به از که لبخندی با

 دادیم؟ هم به قولی چه یادته-

 اره_

 :دادم ادامه لبخند همون با

 . نکنیم پنهان هم از رو چیزی. باشیم هم پشت. باشیم هم با شرایطی هر تو دادیم قول-
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 یادته؟... رو ماهانمون وقت حتی..: دادم ادامه خنده با

 :گفت خنده با

 . بودی دلقک موقعم همون. عنتر آره-

 . بگو پس خب_

 ...گفتن به کرد شروع باشه گفتن با و کشید عمیقی نفس

 خودم هب بتونم تا کشیدم عمیق نفس و کردم قطع رو گوشی. بودم شده لبو مطمئنم عصبانیت از

 . بشم مسلط

 :سمتم اومد دو با دید منو وقتی. رفتم سمتش به کیمیا دیدن با

 شدی؟ جنی یهو شد؟چرا چی -کیمیا

 :هم تو رفت اخماش اونم که کردم تعریف رو پگاه های حرف براش کوتاه خیلی

 . عوضی لندهور پسره کرده غلط-

 .میکنم یکیش زمین آسفالته با ببینمش_

 

 ادافت نگاهم که میدادم فحش سامان به داشتم دلم تو. افتادیم راه پارکینگ سمت به کیمیا با

 .بودن واستاده ماشین کنار که بهشون

. ودب هم تو بدجور اخماشم. بود پایین سرش سینه به دست و بود زده تکیه ماشین بدنه به سامان

 نبدو. بود ماشین داخل کنم فکر سورنم. میحرفید باهاش داشت و بود ایستاده جلوش هم سامیار

 :زدم داد بهشون نرسیده هنوز. طرفشون دوییدم اسب مثل کنم توجه کیمیا به اینکه

 ... یابو هوووو-
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 نگامون برگشت بود بهمون پشتش الان تا که سامیارم. کرد نگاهم و بالا آورد رو سرش صدام با

 . کرد

 میساییدم هم رو سامان تفاوت بی نگاه از حرص شدت از که دندونایی و شده مشت دستای با

 . ایستادم جلوش رفتم

 رآرمد کاسه از رو چشماش میخواست دلم یعنی. میکرد نگام تفاوتی بی با. بود پشتم سامیار حالا

 :گفتم عصبی. کنم درست سوپ باهاش

 اون مثه همه کردی فکر دادی؟ من رفیق به دوستاته و خودت مختص که لقبی حقی چه به-

 ...هه!!! مونثاییم؟؟؟ ما فقط هرزه مفهومه کردی فک اصلا هرزن؟ میدن تکون دم برات که دخترایی

 :دادم ادامه پوزخند با و دادم تکون جلوش آمیز تحقیر حالت با رو انگشتم 

 ارضای ابزاره رو زن که. میخواین شب یه واسه فقط رو زنا که مردایین شما از خیلی هرزه-

 .  من رفیق نه. جنسات هم از خیلی و تویی کاره هر. میبینین هوستون

 ات بگیرم بالا رو سرم بودم مجبور بود تر بلند خیلی ازم قدش. کرد نگام فقط و ایستاد صاف

 :برگشتم سمتش به کشید سورن که ای شیهه صدای با. کنم نگاهش

 گرفتی؟ معرکه خبرته چه-

 

 :گفتم حرص با. شد پیداش که گاومیشم این

 . بکش کل بیا عمته عروسی-

 دو اون به رو گرفتدو ماشین از رو اش تکیه خونسردی با سامان. هم تو رفت اخماش بدتر سورن

 :گفت دیگه تای

 . ندارن کل ارزش. بریم بیاین-
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. ارانشو عنتر پیشنهاداته با میخوره چیز شیطونه. شکمش تو بریزه دندوناش بزنم میگه شیطونه

 :گفتم زدم پوزخند

 !بدی؟؟ نداری جوابی تو یا نداریم کل کل ارزش ما-

 : داد جواب سورن بار این

 کوچولو خانوم خوش روز. کل کل به برسه چه ندارن کردنم نگاه ارزش حتی دخترا_

 !رفت پارکینگم بیرونه تا صداش مطمعنم که زدم جیغ یه

 ازتون مستراح سنگ جا ندارین ارزش که شما به داریم شرف نداریم کردن نگاه  ارزش ما اگه_

 .کنـــــن استفاده

 .میزنم زیاد زرا ازین میشم خل وقتی بود،کلا سازی کار تشبیه چه واقعا

 :گفت عصبانیت با سامیار

 .دارم نگهش تا دار نگه رو احترامت. میکنی روی زیاده بیشتر نمیگم هیچی چی هر-

 . لالی نمیگن نزنی حرف تو _کیمیا

 :هوا پریدم متر دو من که سمتش برگشت تهاجمیی حالت با سامیار

 خفه تو_سامیار

 . حیوان باش ارام اِلـــــــه اِلـــه

 .توعه کار که شدن خفه-کیمیا

 . نبستمش تا ببند ببین_سامیار

 ...حرفا این از تر کوچیک_کیمیا

 ... بســـــــــه_سورن
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 . کردی رم که نیوفتاده اتفاقی. عزیزم باش آرام توام

 :سمتم برگشت سامان

 یمیرفت بیمارستان تو باید الان وگرنه نگفتم چیزی دوستت به که کردم لطف خیلی_سامان

 نکنه بلند کسی هر رو دست دیگه تا. ملاقاتش

 کرده؟؟ بلند کی رو کردم،دست هنگ اول

 . بوده کاربردی پر و آموزنده کاره خیلیم که سامان گوشه تو زده بود گفته پگاه اومد یادم بعد

 :گفتم جانب به حق

 .بوده حقت داده انجام جایی به و خوب کار خیلی-

 :گفت پوزخند با سورن

 گریه بودی نشسته بزنی حرف جانب به حق اینکه جا الان که میزدش سامان اگه آخه د..هه-

 . کوچولو خانوم میکردی

 :گفتم اراده بی خیلی.. حناق و کوچولو درد و کوچولو..کوچولو گفت باز

 . اونجاته کوچولو -

 ... ِکردم اشاره خشتکش به و

 

 حظهل یه سورن.  دهنم تو کوبوندم گفتم چی فهمیدم تا. شود باز موقع بی که دهانی به لعنت ای

 و ودب شیطانی کاملا که ای شده کنترل لبخند با و داد فشار هم رو لباشو بعد شد درشت چشماش

 :گفت شده درشت چشمای

 !!!کوچولوعه؟؟ کجام-
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 :گفتم هول با..دادم قورت دهنمو اب

 . بزرگه جات همه شما هیچی... هیچی-

 . هستــــی بشورمت تخته سر الهی. دهنم تو کوبوندم باز

 : خندید صدا با دفعه این

 یعنی؟؟ بزرگیش س ضایع اینقد_سورن

 :دراوردم گریه ادای. بود انداخته گل لپام مطمئنم

 . دیگـــه ببند-

 گرفتم بودو کرده غش خنده از که کیمیا دست و کردم استفاده فرصت از. خنده زیر زدن همشون

 ...شدیم دور جرم محل از و کشیدم و

**** 

 :گفت خنده با کیمیا

  دلم وای... هستــــی شی سقط الهی آخ-

 . میکنم تصادف الان دیگه دهنتو ببند هلاهل زهر ای_

 :گفت خنده با

 .هستی سوتی خدای-

 : فرعی تو پیچیدم

 . ببند خا-

 . الان تا مرده کنم فک اینا پگاه خونه سمت گمشو مرگ_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 124 

 :زدم جیغ

 .دیگـــه پیچیدم من عوضی خب-

 .بزن دور_کیمیا

 .کیمیـــا_

 .بزن دوووور خفه_

 .نمیزنم_

 : زد داد

 .بززززززن_

 حیوان باش ارام الــــــه الــــــــــه_

 .زدم جیغ که بزنه بالا برد دستشو

 

 ... بقال حسن مغازه تو میرم ماشین با بخوره من به دستت_

 ...پگاه خونه سمته پیچیدم. نشست صاف و خندید

**** 

 :پگـــــاه

 . فیـــــن فیـــــــن گاوووو عنتره.. عوضیــــ پسره_

  .تخت زیر انداختم خلمو به آغشته کاغذی دستمال. میکردم گریه و میدادم تکون تکون خودمو

 :دستم داد بیرون کشید دیگه کاغذی دستمال یه میاورد در گریه ادای که حالی در م هستی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 125 

 . درده دوای گریه خواهر کن گریه-هستی

 :گفت چندشی حالت یه با کیمیا.لرزید خودنمون که کرد دستمال تو فین یه خودش بعد

 .خلوک چندشه دختره کن جمع خودتو شو بلند... میزنمتا هستی اااااه-

 :/(راهه به همیشه دماغشون اب که ادمایی برایه اصطلاحی:خِلوک-نکته)

 : کرد نازک چشمی پشته هستی

 .  ایـــــش-

 .مرگ_کیمیا

 .جونت تو_هستی

 .دماغت سوراخ تو_کیمی

 .دهنت تو_هستی

 .گوشت تو_کیمی

 .اونت تو اصلا_هستی

 .ادب بی بیشعور... هـــــی-کیمیا

 :زدم داد گریه با که زدنش کرد شروع روش پرید

 برسیییین من دل درد به عوضیا..کنیـــــن بس-

 :سمتم گرفتن شصتشونو انگشت زمان هم

 . بیه_هستی و کیمی

 :اومد بند خود به خود م گریه
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 :/گاوین خیلی-

 

 :گفت حالت همون تو نشست صاف هستی

 .خودته از گاوی داری اختیار -

 :زدم جیغ

 بیـــــرون ما خونه از شین گم شین بلند-

 :گفت و گرفت رو گوشاش کیمیا

 !!عنتر؟؟ میکنی رم چرا چته-

 :گفت کیمیا به رو حال همون تو. شد بلند تخت رو از خیال بی هستی

 کنترل قابل غیر و وحشی کمی حالات این تو شده، قلمبه مُغولیش رگ باز کیمیا، کن ولش-

 .میشه

 ولیک همیشه مثل. زمین رو افتاد که باسنش رو کوبوندم بالا آوردم بود روش که پتویی با رو پام

 :گفتم بودم کرده که کاری از مند رضایت لبخند با. شد شروع بازیاش

 .کنم استراحت میخوام گمشین برین حالام.  ابادته و جد هفت مغولم حقته-

 :گفت و نشست چهارزانو زمین رو همونجا هستی

 .تورو اون نه زدی اونو تو خوبه شـــــده؟ چی انگار حالا-

 :ورچیدم لب

 . جسمی نه دیدم آسیب روحی لحاظه از الان من-
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 نگاه الخلقة ناقص موجود یک به دارن که اینایی عین هستی و من. خنده زیره زد کیمیا یهو

 :خورد خندشو که کردیم نگاش میکنن

 !چیه؟؟ ها_کیمیا

 .  کیمیا پیشونیه رو گذاشت دستشو شد بلند لبخند با هستی

. کرد چک نبضشو بعد. خنده از بودم شده لبو که منم. میکرد نگاه کاراش به گیجی با کیمیا

 :گفت متفکری حالت با من سمته برگشت

 .نداشت مشکلی هیچ.  کردم چک حیاتیشو علائم-

 .زدنش کرد شروع هستی رو پرید کردیم ایستگاش بود فهمیده تازه که هم کیمیا.خنده زیره زدم

**** 

 :کیــمـــــیا

. مه به بودیم پریده جنگی خروس عینه که بس میکرد درد بدنم تمام. برگشتیم پگاه پیش از

 .شدم وارد و انداختم کلید. خونه رفت خودش رسوند رو من هستی

 

 والا. بود کرده درست غذا خانوم اکرم احتمالا. میومد غذا بوی

 . باشه کرده درست غذا خودش مامانم نیست یادم که من

 :زدم داد

 !نفسم؟؟ کجایی..عشقـــــم جـــــون اَکی-

 :زد داد آشپزخونه تو از خنده با

 . آشپزخونم تو بیا. عزیزم ماهت روی به سلام-
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 :کشید هینی که کردم بغلش پشت از پریدم خر عین. گازه پای دیدم رفتم

 . شیطون بر خدا لعنت.. هـــــی-

 :واستادم کنارش بعدم. شد تف پر که کردم ماچ یه رو لپش. خندیدم

 . شدنته عروس وقته دیگه نه. جون اکی انداختی راه بویی چه اوووم-

 :خندید ریز

 . گوشته بزرگت تیکه بفهمه محسن. کن حیا دختر برو _خانوم اکرم

 :شنیدم مامانو صدای که بدم جوابشو اومدم. بود شوهرش محسن

 .داریم مهمون شو اماده باش زود. باش زود اینجایی؟ تو عه-

 :گرفتم ظرفشویی سینک از مو تکیه تعجب با

  هست؟ کی مهمون؟-

 .پدرت قدیمی دوستای از یکی-

 . اوکی آها_

 . بالا طبقه دوییدم و شدم رد کنارش از

 جنس. بود شده کار براق سیاه سنگای با دامنش و یقه رو که پوشیدم ای فیروزه دامن و کت یه

 آرایش یه. ریختم دورم آزاد رو موهام و پوشیدم مشکی زخیم ساپورت یه. بود ساتن از خودشم

 . تموم و کردم ملیحم

 .بود مهمونا اومدن از خبر اف اف صدای

 

 ویر
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 . وجود اعلام واسه بود زود هنوزم.  پایین برم نداشتم حوصله. میومد پایین از صداشون و سر

 کره)چونگی چانگ چینگ هستی قول به فیلم یه و کردم روشن رو لپتاپم و نشستم تخت رو

 باز هنیش و ذوق با میشد هم نزدیک لباشون که عشقولانش لحظه و بودم فیلم بهر تو. گذاشتم(ای

 ...: ٢ـ ٨..  بودم زده زل تاپ لپ به

 کیمیــــــا-

 :زدم داد پامون کف میره آبرومون داریم مهمون اینکه به توجه بی. مرگ ای

 هـــــا؟؟؟-

 اب مامان و شد باز در که لپتاپ تو بودم رفته کمر تا دوباره منم. نیومد صدایی هیچ لحظه چند

 تن ولی عصبانیت با که کردم نگاهش تفاوت بی. شد نمایان در چوب چهار تو برزخی صورت

 :گفت پایینی صدایه

 .دیگه دقیقه ٢ تا پایین میشی گم توام پایین میرم. بردی کامران اقا خانواده پیش آبرومو-

 زا بعد و کردم ولش تخت رو. بستم عصبی حالت با رو تاپ لپ.  بست رو در من به توجه بی بعد

 ای فیروزه رنگ با قشنگی هارمونی که کمرنگم صورتی رژ تجدید و آینه تو خودم کردن مرتب

 :/میگیره آبش به دست آدم موقع بد چه..بیرون زدم اتاق از داشت لباسم

 . بود بهداشتی سرویس پله راه پشت دقیقا شانسم از و رفتم پایین ها پله از تند تند

 دوییدم سریع میکنم خراب رو خودم نرم میگیره دستشوییم که لحظه همون اگه که جایی اون از

 سبز چشم تا دو تو چشمام شدن قفل و همانا کردن باز که  کردم؛ باز رو درش و سمتش

 چشمام میترسیدم.  بودم شوک تو لحظه چند. همانا!!:/( برده رو کافی لذت تخلیه از معلومه)خمار

 .بزنم حرکتی یه گفتم ثانیه چند بعد. مردم چیز سمت بره

 جیغ کردیم شروع هم با کرد باز متر سه و چهل رو دهنش ایشونم من جیغ با که زدم جیغ چنان 

 :زد داد. زدن
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 . بیـــــــرون برو-

 ...شدم بند شاش کلا. سمت اون دوییدم بستم رو در سریع اومدم خودم به

 

 . پله راه سمت اومدن اینام مامان من جیغ از.  بود شده سرخ صورتم مطمئنم

 کردم جور و جمع رو خودم بودن ایستاده بابا مامان کنار که پوش شیک آقای و خانوم یه دیدن با

 :میکرد نگام غره چشم با مامان. لبخند جز بود شبیه چیزی هر به که زدم لبخندی و

 !!زدی؟؟ جیغ چرا شد چی-

 میشدم بلند بودم نشسته روش کی نمیدونم که پله رو از که همینطور و دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم آروم

 . راجعون الیه انا انالله-

 :دادم ادامه بلند بعد

 .میوفتادم ها پله از داشتم. نشد چیزی نه ام -

 :گفت لبخند با آقاهه اون

 . شنیدم هم ای دیگه صدای کردم فک -

 : کردم باز نیشمو دستپاچگی با

  .میزنن جیغ دارن هم با نفر دو میکنن فکر میزنم جیغ خروسیه صدام خورده یه من نــــه... ام-

 :فتگ لبخند با گرفته خندش بود معلوم مرده. پسندت محکمه دلایل این با سرت تو خاک یعنی

 دخترم؟ خوبی حالا خب-

 :گفتم دادم قورت دهنمو آب
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 . بله بله...ها؟؟بـَ-

 : کرد تر پرنگ لبخندشو

 .جان هانیه خانومم ایشونم پاکزادم کامران من. کنم معرفی رو خودم نشد فرصت خب-

 شصورت تو زیبایی آثار ولی بود زیاد سنشون که این با. کرد اشاره بود کنارش که خانومی به و

 :بود ونپیدا

 ...خوشبختـ-

 هک دستشویی سمت برگشتم ای سکته حالت با شد بسته کلا دهنم دستشویی در شدن باز با

 !!!!!ایــــن؟؟؟..ایـ...شد گرد چشمام

 :گفتم تعجب با. میکرد نگام باز دهن با اونم

 !!میکنی؟؟ غلطی چه اینجا تو-

 .میکردن نگام خوارا خون عین که کردم نگاه بابا مامان به دهنم رو گذاشتم رو دستم بلافاصله

 . راجعون الیه انا لله انا. معروف جمله آن هم باز و

 . بپرسم رو همین میخواستم منم دقیقا_سامیار

 :گفت و رفت سامیار به ای غره چشم خانوم هانیه

 میشناسین؟ رو دیگه هم شما اینکه مثل-

 :گفتم حرصی لبخند با

 . کردم زیارت زیاد رو ایشون قبلا متاسفانه. بعله-

 :گفت مصنوعی خنده با میشه سبز پامون زیر علف واستیم اونجا دیگه یکم دید که مامان

 . شدین خسته بشینیم بریم بفرمایید خب. میشناسین رو دیگه هم که شد خوب چه-
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 پذیرایی تو تمرگیدیم رفتیم و کردن تبعیت مامان حرف از همه

 میمون مرگ،عینه...زد پوزخند که رفتم بهش ای غره چشم..بود روم به رو سامیار...نشستیم همه

 ...میکنه کج پوزشو

 مرموزی لبخنده با دیدم..خانوم هانیه صورته تو خورد که چرخوندم نگاهمو کردمو نگاش چپ چپ

 این وت ولی داشتا مهربونی قیافه البته..بود شده جادوگرا شبی سبزش چشمایه اون با..بهم زده زل

 !!میداد نشون خبیث خیلی حالت

 سیدمر نتیجه این به کلا..سوتیات با کیمی سرت تو خاک..گرفت خندش..کردم باز نیشمو حول با

 ...کنم رفتار زیر به سر و خوب دختره یه مثه و پایین بندازم سرمو که

 :دادم ام پی پگاه به دراوردم گوشیمو

 |:ماست خونه سامیار-

 :داد پیام بعد دقیقه دو 

 !!!هن؟_

 پاکزاد سامیار..مرگ_

 ..خورد زنگ گوشیم بعد نیومد پیامی دقیقه چند

 :بالا رفتم و شدم بلند ببخشیدی با

 الو_

 !!!شمااااس؟؟ کو؟؟کجاس؟؟خونه سامیار_پگاه

 بگم تا خب ببند مررررگ_

 :اومد طرف اون از هستی صدا
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 فضولی از مردیم دیگه بنال خب-

 همیییین؟؟؟ کناره شماها...ببینم واستا...باشـ_

 :گفت من من با پگاه..شدن پاچه دست بود معلوم

 همیم کناره اره..خب اوووم-

 :گفتم اخم با

 نگفتین؟؟ من به چرا-

 دیگههه بگو حالا شد یهو خو_هستی

 صدا جملم هر با کردن تعریف کردم شروع...میارم جا حالشونو فردا حالا..شدم موضوع خیال بی

 ..میرفت تر بالا خندشن

 :گفتم خنده با..بود گرفته خندم خودمم....

 چتونه؟ کوفت ای_

 

 :بود افتاده نفس نفس به هستی

 !نگذشت؟؟ که قرمزا خطه از چشمات  بگو راستشو..کیمیا..کیـ...وای..وا-هستی

 ...خنده زیره زدن بلند بعد

 :گفتم حرص با

 که گاهدانش تو میکنم سرویس دهنتونو فردا ظمن پایین،در برم باید من..دهناتونو دیگه ببندین-

 نخورین ابم حتی من به خبر بی دیگه

 : گفتن خااااا یه زمان هم
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 مرگ-

 آشپز اهیهر سامیار از غیر به البته جمع به لبخندی با..پایین رفتم کردم قط بزنن حرفی اینکه قبله

 ههمیش من و تنها دست داشت گناه طفلی..بود شام نزدیکه..کنم کمک جون اکرم به تا شدم خونه

 در میگفت و بود مخالف باهاش شدت به مامان که کاری کنم کمک بهش کارا تو میکردم سعی

 قهح کلفت همین چند هر..کنه کار خونه کلفته کناره واسته که نیست شمس خانواده دختر شعنه

 ..داره گردنم به مادری

 که گندیخ شانسه چه نمیدونم من..شام بیان زدیم صداشون و چیدیم جون اکرم همراهه میزو

 |:بیوفتم معده باده این رویه به رو باید من همیشه

 که بردارم پاشو نمک اومدم...هم برا میکردیم چپ چشمامونو میکردیم نگاه هم به هی غذا وسطه

 پاشو نمک...میکرد نگام داشت خونسرد که کردم نگاش اخم با..گرفتش سامیارم دسته زمان هم

 یه بارهدو..نبود ما به حواسشون کردم نگاه بقیه به...خودش سمته کشید تازه..نکرد ول کخ کشیدم

 تکون گاو عینه سرشو..دون نمک به زدم اشاره و کردم کج چالمو چشو اخم با کردم نگاه سامیار

 ..:زدم لب..چیه؟؟ که داد

 کن ول-

 :زد لب

 کن ول تو-

 :زدم لب غره چشم با همراه و کشیدم پاشو نمک بیشتری حرصه با

 کن ولش میگم-

 :کرد پایین بالا ابروهاشو بیخیالی با

 کن ول تو-
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 مثل به مقابله سامیم که خودم سمته کشیدم پاشو نمک..نمیشه درست حرف با نه دیدم

 با همراه میکشیدم داشتم چون منم و کرد ولش سامیار یهو که داشت ادامه بکش بکش..کرد

 ...شدیم یکی خونه اشپز کفه سرامیکه با صندلی

 

 اروم غره چشم با و کرد بلندم سریع مامان...سامیارررر کنم پوشت کفن خودم الهی...اخـــ

 :گفت بشنوم خودم فقط که طوری

  هستی ریزی آبرو مایه فقط-

 هبرابر در و کردم درست صندلیو..نگرانیشه جا هه...رفت هم تو بیشتر بود هم تو درد از که اخمام

 به فتادا نگاهم... کردم اکتفا گفتن خوبم یه به و زدم لبخند زور به پاکزاد اقایه جونو هانیه سوالایه

 مات شدو پاک لبش رو از مسخره پوزخنده اون لحظه یه که چشماش تو زدم زل نفرت با سامیار،

 ..الاب رفتم شدم بلند اروم تشکر یه با پس نمیچسبید بهم غذا دیگه..گرفتم نگاهمو..کرد نگام

*** 

 :هســـتی

 بدددده میگم بهت خر توله_

 : بالا داد ابروهاشو پوریا

 نمیدمممم-

 :کلم رو انداختم خروسیمو صدا واستادم سرجام

 مـــــامـــــان-

 :گفت اخم با بیرون اومد اتاق از الودگی خواب با بابا

 ..خوابه خستس مادرت صبحی اوله چته-
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 خاک فکرایه از..استغفرالله استغفرالله...مامانو کرده خستش چقپ دیشب نیس معلوم اوه اوه

 :کردم اشاره پوریا به اعتراض با بیرون اومدم برسری

 .کوچه تو برقه تیرک به میکنم اویزونش وگرنه بده پاستیلمو عنتر این بگو-

 وگلوم عمم واسه داشتم موقع ازون..اتاق تو برگشت داد تکون تاسف رویه از سرشو خنده با بابا

 :/میدادم جر

 :گفتم پوریا به غره چشم با گذشتم پاستیل خیره از

  میکنم روشن تو با تکلیفمو من بیاد ننت بزا-

 از ممیش پیر فردا تا وگرنه والا..کیمیا خونه برم که شدم اماده نداشتیم کلاس امروز که جایی ازون

 هربعدظ ولی بساب بشور سرش ریخته رو خونه کله مامانش گفت که پگاه به زدم زنگ...فضولی

 ...میاد خودش

 

 

*** 

 هک خونس کامیار فوقش فوقه..تنهاست روز موقع این میدونستم..شدم پیاده پارکیدمو ماشینو

 زدم لز ژیکوندی لبخنده با زنگ رویه گذلشتم دستمو بنابراین..داره عادت من بازیایه خل به اونم

 ..:دراومد ایفون از کیمیا جیغه صدایه یهو..میکرد نگام بز مثه میشد رد کی هر که کوچه به

 هستـــــی-

 :گفتم باز نیش با برداشتم دستمو

 

 هستی بگو فقط تو جووون-
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 ایشالله بشم هستی بی الهی_

 درو عنتر..عه..شد تبدیل مساوی تیکه شونصد به کنم فک که کوبید حرص با ایفونو بعدم

 خر عینه دادم هول درو خوشی سر با..شد باز در که اف اف رو بزارم دستمو دوباره اومدم...نزد

 ...:گذشتم بزرگشون حیاطه از...تو پریدم

 

 عشقـــم کیمیا-

 

 :بازی خل کردم شروع..در تو رفتم مخ با کلم تو زد یکی که بودم نبسته رو خونه دره هنوز

 مثه بشی کنه باد دماغت الهی..باشـــه گلی گل شورتت بخوره جر شلوارت الهی ای_

 وت..بردم کار به خر توعه برایه من که عشقم واژه اون حیفه..بزنی کهیر الهی(..استادشون)دوماغ

 نیستـــی عنم تو!!عشقی؟؟

 دیگه ببند مرررگ ای_کیمیا

 اییییش-

 خونه بود اومدخ تازه..بازیات خل با کردی بیدار رم کامی احتمالا.. اتاقم بریم بیا-

 :شد وا نیشم

 شد تخلیه من کخه عوضش نداره اشکال-

 

 میزنه پکر خورده یه کردم احساس..شدیم اتاقش وارده و رفتیم بالا ها پله از

 و بود باز سرویس دره..زدن مسواک به سرویس تو رفت خودشم نشستم تختش رو

 :پرسیدم..میدیدمش
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 خوده حتی که مشهدیه اصطلاحه یه کردن باد)بتوکونمتا نیاوردم کردی؟؟سوزن باد باز چته-

 .(شدنه سنگین سرو و گرفتگی همون منظورش..نمیکنن استفاده زیاد مشهدیام

 :گفت میداد تکون و دستاشو که حالی در.. بیرون اومد و شست دهنشو

 میخوره هم بع خانوادم از حالم-

 

 ... نشست تخت رو کنارم اندوزی نفرت کانال زد باز

 :ورچیدم لبامو متاثری حالته با

 همینطور منم-

 :زد پوزخندی

 

 خانواده نه میکنم زندگی جنگل تو دارم میکنم حس_کیمی

 

 :گفتم بیشتر داغه پیاز با البته حالت همون تو بازم

 همینطووور منم-

 

 :داد ادامه

 قائل ارزشی هیچ برام که کنم زندگی ادمایی با اینکه جا کنم زندگی تنها میخواد دلم وقتا بعضی-

 نیستن
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 :کردم باز ابی اسبه عینه دهنمو

 همینطووووور منم_

 

 کلم تو کوبوند برداشت و بالشت یهو..کرد نگام یکم

 :نیومد بهش دردی هم کلا..کنا نگا و عنتر..اومدم در متاثر حالته از کلا

 

 !میندازی؟؟ جفتک چرا خار علف گاومیشه..هو-

 

 :گفت تحدید با

 نکردم سرویست تا شو بلند شو، بلند-

 :گفت رفته بالا ابروهایه با باشه اومده یادش چیزی انگار بعد خندید اروم خودشم.. خندیدم

 

 !کو؟؟ پگاه راستی عه-

 :دراورش سمته رفتم شدم بلند تخت رو از

 ..کرده سال وسطه تکونی خونه حوسه مامانش باز خودش قوله به-

 

 :گفتم اعتراض و اخم با...کشید آه باز
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 بخوریم بستنی یه هم بیرون بریم کن جم خودتو وخه حالام بکش آه اینجوری مردم من وقت هر-

 وخه..شه عوض روحیت یکم هم

 ..کردم برش لباس و کردم بلندش زور به

 

 دارم غیرت دوستم رو من نمیمالی زیادم بیرون میای زود_وی

 :زد داد اتاق تو از خنده با

 گمشو اوکی-

 ینهع بعدم داد تکون سرشو که کردم سلام گشاد نیشه با...اومد در تاقش تو از کامیار لحظه همون

 ..رفته ادم من برا چلغوزم این..بیا..رفت پایین انداخت سرشو بز

 ..گرفت قرار گرامی همسایگانه عنایته مورده انواتم کنم فک که زدم بوق یه نشستم ماشین تو

 پیاده روم نارو هاشی یه کار اوله و کنارم نشست... بست و در و بیرون اومد هول با کیمیا

 ...دزدیدن ازمون اونم بودیم بلد فَن یه.. هعععی..کرد

 افتادم راه بعد کردم جیغ جیغ یکم

*** 

 (شیرین و اصغر بستنیه..)یعنی کردندی مراجعه بستنی تهیهه برایه محل ترین نزدیک به

 

 :فروشیش بستنی اسمه به بودیم زده زل ساعت نیم تا

 

 |:شیرینه خسرو جدیده ورژن کنم فک میگم-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 141 

 

 :/بستنی کاره تو زدن دفه این_کیمی

 

 

 :/،هع هع هع،_ 

 

 زهر درد، مرگ،_کیمی

 

 |:اونت تو جونت تو قیافت تو_

 

 یه هک گذاشتم جریان در شیرینم البته...بردم پناه اصغر به و بیرون پریدم ماشین از که بزنه اومد

 نکن بد فکره موقع

 

 نگلام شبی کردم باز نیشمو که کردن نگام برگشتن همه...صندلی رو کردم پرت اسب عینه خودمو

 .:کرد نگام تاسف با روم به رو نشست کیمیا...دادم تکون تکون براشون سرمو

 نداری عقل ساله دو بچه یه اندازه سنته سال ٢۰ بکش خجالت_کیمیا

 : کردم نگاش چپ چپ

 کیمیا-

 :گفت تعجب با
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 هوم؟؟-

 :دادم ادامه جدی خیلی

 خوبه؟؟ عمت-

 :داد فشار هم رو و لباش

 خدمتتون داره سلام آره-

 :کردم نگاش منگلا عینه دوباره

 |:باشن سلامت-

 :گفتم اومدم در بازی منگل و شوخی فازه از یکم بعد

 ....شـ چی دیشب خب-

 میکنین؟؟ سرو اومدین؟؟چی خوش_

 ..بشبا...لعنت معرکه مگسه برخر ای

 !!ادم؟؟ یا برقه تیرک این ماشالله...بهم بود زده زل که میکردم نگاش داشتم گاو عینه

 هب بالا میارم چی هر حالا...بالا میاوردم سرمو باید دیدنش برا که بود ایستاده حلقم تو دقیقنم

 عنخا قعطه دارم دیدم..کنم رویتش تونستم تا کمرم به چُسبید کلم اخر..که نمیرسه صورتش

 :گفتم حرص با میشم

 ..واستاده مام حلقه تو اومده درازش لنگا اون با عقب برو خو-

 فک که مرده به رو من به غره چشم با کیمیا..گفتم چرت باز سرم تو خاک..شد گرد چشماش مرده

 :گفت بود ایستاده عقب و بود گرخیده جذبم از کنم

 ..راستش ببخشید..اممممم-
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 :داد ادامه متعصری حالته با

 ..:) میخوام عذر من.. کردن امید قطعه ازش دکترام...داره مشکل خورده یه دوستم راستش _

 :گفت و کرد نگاه میکردم نگاه کیمیا به باز دهنه با که من به دلسوزی و ترحم با مرده

 باشه خدا به امیدتون.. متاسفم_

 بیارم؟؟ دارین میل چی

  لطفا وانیلی تا دو_کیمیا

 ...رفت و کرد یادداشت

 :گفتم حرص با

 دیگه؟؟ کردن امید قطعه من از دکترا-

 :گفت خنده با

 بیرون میکردن پرتمون اردنگی با وگرنه کردم حفظ ابروتم من خب؟؟تازه چه من به-

 :کردم نگاش چپ چپ

 ...کن تعریف حالا خب-

 

 :گفتم تاسف با...شم مرگ جوونه بود نزدیک که دهنم تو چپوندم و بستنی حرص با

 میاوردی در سرش کارشو تلافی وامیستادی باید بری کنی قهر ها بوزینه عینه اینکه جا-

 کوره از موقع یه یا بشکنه بغضم ممکنه بمونم میدونستم ولی نکردم قهر من..نیستی من جایه تو_

 کنم تلافی میتونم بعدنم کارشو..  میشد تموم تر گرون برام بعدش عواقبه..برم در
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 :کشید جیغ که کردم برقرار و ارتباط..بود پگاه..دراومد گوشیم صدا که دادم تکون سرمو

 !!مـــــن؟؟؟ بدونه رفتیــــن گوری کدووووم-

 

 :دادم فاصله گوشم از و گوشی

 خونه ایممی الان کردی رم چرا.. حیوان اوررررشَه-

 میام بگو گوریین کدوم..عمته حیوون_

 راهه چهار دومین شیرین و اصغر بستنی بیا_

 :/چی؟ چی بستنی!هن؟؟_

 |:شیرین و اصغر بستنی_

 ..خنده زیره زد

 دمبع گرفت پاچمون و پر از نیشگون کلی اومد که پگاه..جیبم تو گذاشتم و کردم قط گوشیو

 پرت و خودم..خونه رفتیم بعدم داد قرار عنایت مورده و سامیار که کردیم تعریف براش و موضوع

 اویز حلق سقف از و خودم وگرنه بودن برده پریارو و پوریا بودن اومده خداروشکر.. تخت رو کردم

 میکردم

 

*** 

 نتوما یه تخلیه از بعد...آب به دس سمته رفتم بسته چشمایه با و کندم تخت رو از و خودم زور به

 شیری اسپرته کفشه...مشکی  مقنعه... مشکی جینه شلوار با پوشیدم کوتاه کرمه

 ملری...بود لازم مالیدن کمی این بنابر بودم شده وزغ عینه بود کرده باد چشمام...مشکی کوله و

 ..مبود شده گربه عینه...میزد چش تو خیلی چشمام رنگع که کشیدم باریک چشمه خطه یه و زدم
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 نهعی..میچید رو صبحونه میز داشت خونه آشپز تو مامان...بیرون اتاق از رفتم و زدم لبم برقه یه

 که دادم فشارش حسابی و کردم بوس دماغشو سولاخ تا لپ از اومد گیرم جا هر روش پریدم خر

 میمون عینه من دید..بیرون پرید اتاق از بابا که زد جیغی یه اخر..حلقش تو اومد رودش دلو

 یه سریع...گریب رضا امار یا..شد برزخی چشماش میزنه جیغ داره مامان و شدم مامان اویزون

 :زد داد بابام که گرفتم مامانم لبا از بوس

 حیا بی دختره ببینم واستا-

 ...رفتم در که دنبالم بیاد اومد

 

 !بشی؟؟ چی پگاه بگم خدا ای

 میده قریم چه..اومد بیرون خونشون از خانوم بلاخره که دادم فشار بوق رو ته تا دستمو حرص با

 :زدم داد پایین دادم رو شیشه..میره راه

 وامونده کَلپوسه شد دیر بیا سریع گمشو-

 :گفت سمتم برگشت...افتادم راه شد سوار

 مالیدی که باز_

 :گفتم جانب به حق

 بره پوستش بمالم میخوام خودمه صورت داشتم دوس-

 :کرد کج دهنشو

 برقی بوزینه درک-

  عمته_

 خالته_
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 بیته بی_

... 

 ..دانشگاه به رسیدن تا داشت ادامه درگیریامون کماکان و

 ..کلاسا سالنه سمته به کشیدم دستشو سریع.. شدیم پیاده پارکیدمو پارکینک تو

 ..شد سبز جلوم استاد که کردم باز درو

 : زدم گشادی لبخنده.. اوه اوه

 ...برسونیـ خوبن؟؟سلام خانواده سلامتین خوبین استاد سلام-

 ندهخ از شده سرخ قیافه به افتاد نگام تازه و خوردم حرفمو گرفت بازوم از پگاه که نیشگونی با

 ..دادم سوتی باز..عزیز دانشجویانه بقیه و استاد

 :گفت خنده با استاد

 خانوما بشینید..خب-

 بوج بوج..مهربون استاد..اخی

 :شد بلند کنارم از سورن اصواته انکرو صدایه که نشستم رفتم

 بده عقل خدا_

 :گفتم خونسرد اما حرص با

 میبندم دخیل برات خودم نباش نگران اره-

 داری نیاز بیشتر خودت فعلا_

 منی؟ فضوله_
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 :گفت پوزخند با

 دادم پیشنهاد نه-

 |:خوردی عن خب_

 :گفت استاد که بگه چیزی اومد کرد نگام برزخی

 ..کلاس بیرونع لطفا دارین بحثی اگه..سورن..امجد خانومه-

 ـ..کرد اشاره در به دسش با و

 

  بیرون کلاس از میکنه پرتمون الان...بیا

 : گفتم اروم

 استاد ببخشید..اهم-

 .پایین انداخت سرشو فقط..نگفت هیچی بود گرفته خون خفه که سورن

 ..میکنم بودن زیادی احساسه..هعی..نشستن هم کناره پگاه و کیمیا دیدن کردم نگاه

 رموس شد؟ چی پرسید سر با کیمیا که کردم نگاه میکردن نگام کنجکاوی با که بهشون حرص با

 هیچی ینی دادم تکون خر عینه

 :کردم جمع حواسمو استاد صدایه با

 نگران..میدین کنفرانس میاین جلسه هر بندی گروه از بعد و کنید تهیه رو)....(کتابه..خب-

 طلبم اون و بشه دور دیگه بار یه میخوام ولی شده داده توضیح قبلا و مطالبش بیشتره نباشین

 ..رهدا ماثری نقشه ترمتونم پایان نمراته رو..شین اشنا بیشتر همتون تا شه گفته جدیدم هایه

 .:پرسید سامیار
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 ..کنیم درسش خودمون یا میکنین بندی گروه خودتون خب-

 :گفت بود پایین نگاش و میکرد جم وسایلشو که حالی در

 میکنم اعلام دیگه هفته خودم نه-

 یکردمم بسته و باز متر چل دهنمو جوییدنش بار هر برا دهنم تو چپوندم دمپایی لنگه یه خیال بی

 :اومد در سورن صدا اخر..میومد در ازش عنی خیلی صدایه یه و

 میکنم یکیت زمین با میشم بلند یا بخور ادم عینه یا-

  دادم تکون( یارو)یَره برو معنایه به دستمو کنم نگاش اینکه بدونه

 ...میکنه عفتم بی الان مریم حضرته یا...گرفتش محکم که پایین میاوردم دستمو داشتم

 :دادم تکون دستمو..نبود حواسش کسی خداروشکر هوووف..کردم نگاه

  دستمو کن ول-

 :گفت خودم مثه اروم

 دادم هشدار بهت-

 پام کفه رفت ابروم کــــن ول میگم خالی خال رنگه سبز بوزینه_

 فشار دستمو عصبانیت با

 

 :گفت حرص با..گرفتم گاز لبمو درد از که داد

 نشکونم دستتو تا باش حرفات مواظب پس نرفته یادم و روزت اون کاره هنوز-

 شد کبود کن ول... خا..خا_
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 دستمو که حالی در..کنه سرویس دهنتو خدا اخ.. صندلی لبه به خورد که کرد ول محکم دستمو

 :گفتم لب زیره بود هم تو درد از قیافم و میمالیدم

 متحرک عنه بکشه رخ به زورشو بلده فقط-

 :گفتم تر بلند یکم بعد

 تو هک مردمیم نگرانه میشی تر وحشی داری روز به روز بزنی هاریتو واکسنه بری میکنم پیشنهاد-

 میکنی زندگی بینشون داری

 :کرد نگام چپ چپ 

 نیومد؟؟ بند خارشت هنو اینکه مثه-

 :کرد غلبه درونم ترسه به زبونم بازم ولی:/گرخیدم نگاهش جذبه از کمی و

 کنم عقیمت نزدم تا کن صحبت درست میخاره عمت-

 که ردمک نگاه بهش باز نیشه با..شد ضایه چی عینه نباشید خسته گفت استاد که بدع جواب اومد

 :گفت جانب به حق میکنم نگاش دارم دید برگشت..میکرد نگا استاد به داشت اخم و حرص با

 داره؟؟ نگا چیه ها-

 داره صفا خر دیدنه_

 :شد قرمز

 خرم؟؟ من-

 رفتی عمت به اره_

 :گفت تر حرصی

 رفته تو به عمم-
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 ...سگـ عینه میگی دروغ_

 :گفت بلندی نسبتا صدا با یهو

 چی؟؟؟-

 وزغ عینه که بود چشم جفت شونصد به نگام که حالی در اروم سمتمون برگشت ها کله همه یهو

 :دادم تکون هوا تو باش اروم معنی به دستامو میکردن نگامون

 باش ارام حیوان اورررشه-

 

 :بیرون دوییدن پنگوعن تا دو اون سرمم پشته..بیرون رفتم در برداشتم کولمو سریع بعد

 چتونه؟؟ چتونه_

 زد؟؟ داد کرد رم یهو رفتی تا بهش گفتی چی_پگاه

 ..بیرونا اومد اسب شیهه مثه صدا یه دیدم بیچاره اخییی

 میگم بشینیم جا یه بریم بیاین حالا_

 هی داشتن کدوم هر که کردم تعریف نمیکنن ول شلوارمو دیدم.نشستیم نیمکت یه رو رفتیم

  دو دیدم خندن خوش زیادی اینا منتهی نبودا دار خنده همچینم حالا.. میزدن گاز و نیمکت سمته

 :گفتم بلندی نسبتا صدای با میدن قورت نیمکتو نکنم ساکتشون دیگه دیقه

 

 میکنین خراب خودتونو الان دیه بسه خااااا..خااااا-

 ازب اتوماتیک نیشم..جذبه ماشالله..شد بسته نیشاشون نشستن جاشون تو ساف دوشون هر یهو

 ...میکنن نگا جایی یه به دارن شده چپ دوشون هر چشا دیدم که شد
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 ..سمتمون میان دارن چلغوزا دیدم که برگشتم باز نیشه همون با

 دویید یهو که میکردم نگاش داشتم منگلا عینه...میکشمت زد لب کرد ریز چشماشو سورن

 قرَیش حضرته یا...سمتم

 ...زمین رو افتادن کیمیا و پگی که شدم بلند نیمکت رو از چنان زدم بنفش فرا جیغه یه

 :زد داد سرم پشت دیگه نیمکتایه سمته دوییدم

 بیرون بزنه حلقت از حیوون تا ده میدم نشونت حیوونی یه بگیرمت...واستاااا-

 شیوح اصن بعله..میکردن نگامون داشتن همه معمول تبقه...شد تر جری که بیرون انداختم زبونم

 :گفتم غره چشم با واستادم نیمکت پشته..دانشگاه تو بود شده عادی پوک کله سه این و ما بازیایه

 بدی کارت مَن قیقه صدا که حساست اونجا میزنم همچین بشی من نزدیکه-

 :گفت شیطانیی لبخنده با

 :((کوچولوعس؟؟ همون منظورت _

 :زدم جیغ حرص با

 عوضی منحرفه مرگ-

 ..نیس خوشکل اصنم میخنده پخته عن عینه...خندید

 ...رفتم در سریع مردم سواستفاده پرتیش حواس از

*** 

 :پگـــــاه

 نک ول کنن ناقصمون نزنن تا افتادیم اوس وحشیه چنتا گیره...زمین رو از شدم بلند اوخ و اخ با 

 .نیستن
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 بلند و کیمیا...میکنن نگاه بهمون خنده با دارن سرمونن بالا سامیار و سامان دیدم کردم نگاه

 :گفت سامان که میکردم نگاشون داشتم اخم با..شد

 چیه؟؟-

 نخوریمون_

 نیستم خور اشغال_

 نمیشم سگ غذا منم_

 

 ...افتاد در خورد چیز افتاد در پگاه با کی هر گفتن قدیم از هاهاها

 :گفت داری صدا پوزخند با سامیار که زدم گشادی لبخنده

 این بچه خیلی هه-

 :گفت و کرد اشاره سورن به جانب به حق کیمیا

 میوفتم گوریل یاده میبنمتون اصلا بزرگین خیلی شماها اره-

 حیاطه عرضه اندازه به منم نیشه و داد ابروهاش بینه منی چهل اخمه یه به جاشو سورن پوزخنده

  شد باز دانشگاه

 

 

 *** 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 153 

 :گفتم اعتراض با پر دهنه همون با...انداختم پا رو پا و زدم سیب از گاز یه

 

 خاستگار امار من برا میای روز هر روز هر کنین عروسم زود منو دارین اسراری شما من مادره خو-

 میدی

 :گفت چندشی حالت با

 قیافه ذره یه الان خودتم نگران من بدبخت... دوما خورد هم به حالم نزن حرف پر دهنه با اولا-

 دیگه وقت چند!خاستگاری؟؟ میاد منگول توعه برا اسکولی کدوم وگرنه..میان قیافت برا داری

 بیوفتی جا دیگه سال تا سرکه تو بندارمت باید میشه چلغوزی قیافتم همین

 یاری تو من مادره من مادره..میکردم نگا ننم به داشتم باز دهنه با  بودم نداده قورت و سیب هنوز

 پگاه؟؟ هعععی:وجدان... بود همین رسید ذهنم به که چیزی تنها واقعا..من یاوره یو

 بلی؟؟_

 ای؟؟ زنده چی امیده به تو_وجدان

 :)نمیدونم خودمم_

 سرت تو خاااک_متاثر حالته همون با وجدان

 

 دادم رو بهت باز گمشو برو_

 دمیش بلند مبل رو از که همینطور و انداخت بالا ای شونه نمیشه بلند من از بخاری دید که مامان

 :گفت

 

 میشه پیدا کم دسته کفه چرکه مثه شوهر زمونه دوره این تو دانی خود دیگه-
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 ..مامانمم مثالایه این مرده کشته من خداییش ینی

 

 :/نم نم بخوانم درس کمی بالا رفتم شدم بلند

.... 

 ...خداااا ای کلااااس بازم

 :که شعار این ولی شدم حاظر زور با.. تنبل که منم بودو شده شروع ترم میان امتحانایه

 است امید بسی هست تقلب تا

 دانشگاه سمته افتادم راه پوشیدم لباس جزم عزمی با

 :گوشم تو پیچید پاشایی صدایه و گوشم تو گذاشتم هندزفریو

 

 شکستی منو قلب بار صد روزی مََ وابسته دیدی تا مََ خسته که برو

 نخواستی مگه همینو تو برو غمه از پر سینه تو بسمه که برو

 نیست مهم برات گفتی موندیم تنها غم و اشک و شب و من مََ شکسته برو

 نیست تو نام به دیگه دلم برو دلخوره تو جون به پره دلم برو

 

 بکنم دل دیگه من تو عشق و تو از که برو

 منم تو غم پای داده زندگیشو که اونی

 بکنم دل وقتشه
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 بَدم خیلی بگو خوبی تو همه به بگو برو

 بلدم رو تنهایی نکن منم فکر و برو

 شدم جوری چه دیدی

 

 عزیزم شدم خسته من کن باور اشتباست نگو برو ماست بین چی بگو

 بریزم اشک من باید کی تا آخه حقشه دلم برو وقتشه که برو

 ست غریبه تو دست با دیگه دستام بشه آروم دل برو بشه تموم برو

 بست نمی تو عشق به دل دلم کاش بگم جوری چه آخه شم دیوونه برو

 :)بیامورزش خدا هعی برو:آهنگه پاشایی مرتضا مرحوم)

 شدم پیاده اتوبوس از

 ...بود شده لیز عن عینه همه زمینا و بود اومده بارون دیشب چون نخورم سر بودم مواظب

 ..یهو که حس تو بودم رفته. بدجو.. بود گوشم تو هندزفزی هنوز 

. 

 تا رس درست.. بشه گل پره پام تا سر شد باعث که گذرید کنارم از سرعت شونصدتا با ماشین یه

 مداو ترمز صدایه که کردم نسارش دلم تو بودم بلد فش چی هر بستم چشمامو.. عن رنگه شدم پا

 ادهپی دهنده نشون در شدنه بسته و باز صدایه و زد ترمز پام جلو...ماشین اومدنه عقب دنده بعد و

 :گفت اشنایی صدایه یه...بود شدنش

 

 ...ک کم سرعتمو نتونستم..بود سر زمینا خانوم ببخشید-
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 برام پارک تو اونروز که جذابی رنگه عسلی چشمایه تو شد قفل چشمام که کردم باز چشمامو

 مدرک و دلیل داشت ریز یه چون نشناختم کنم فک و بود گل پره صورتم..خرید بستنی

 :زدم داد میزد که زرایی به توجه بی...میاورد

 بســــه-

 ردمک اشاره بودنش اشنا به توجه بدونه عصبانیت با..کرد نگام و موند باز حرفش ادامه برایه دهنش

 :گفتم بلند نسبتا صدایه همون با ماشینش به

 حلقت تو نکردم پهنا از کفشمو تا گمرو برو حالا نمودی سرتاپامو-

 :زدم داد که بزنه حرف دوباره اومد کرد نگاه یکم

 گمشووو-

 

 و شد ماشینش سواره حرف بدونه بعدم..نمیکشه خجالتم گنده مرده نوچ نوچ.. ورچید لباشو

 ...رفت

 

 دانشگاه سمته افتادم راه مانند چلغوز قیافه همون با

 شدم کلاس راهیه نداشتم ابرویه به توجه بی و شستم و دستام و صورتم اپل

 

 مافتاد راه و بستم و در عادی..سمتم برگشت چشم تا شونصد شدم وارد تا و کردم باز و کلاس دره

 ندبل که اومد سامان صدایه راه بینه..میکردن نگام داشتن باز دهنه با کع کیمیا و هستی سمته

 :گفت
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 خانوم؟ پگاه زدین غلت گِل تو-

 تمبرگش حرصیی لبخند با.. خندیدن کلاس عنتر دخترایه از چنتا خودشو حرفش شدنه تموم با

 :گفتم و سمتش

 سامان؟؟ اقا داره ربطی شما به-

 نبود فضولی قصدم بود سوال_

 سوالی هر صورت این غیره در کنین سوال کرد پیدا شما به ربطی من به مربوط مسائله وقت هر_

 ...میاد حساب به فضولی من نظره از

 :گفت کرد نگام منگولا مثه نشستم هستی کناره.. کرد باز نیشمو عصبیش پوزخنده

 :گفت نگرانی با کیمیا:/ شدی؟ نپخته عن عینه چرا_

 :داد ادامه من به رو بعد..هستی شو خفه_

 خوردی؟؟ خودت؟؟لیز با کردی غلطی چه-

 ..بابـ نه_

 :گفتم اروم و موند تموم نیمه حرفم در شدنه باز با

 ...میگم بعد حالا-

 ... که برگردم میشد رد کنارم از دقیقا که سمتش به شد باعث استاد قدمایه صدایه

 

 !!ایــــن؟؟؟...ایـ

 هلبخند یه با...میکردن نگاش ها ندیده پسر عینه دخترا... ایستاد میز پشته و نشد من متوجه

 :گفت کش دختر
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 تدریس جاشون به بعد به این از من و نمیان دیگه متاسفانه اعظمی استاد...هستم راد-

 احتمالا افتاد اتفاق یهو بجاشون من اومدنه و اعظمی استاد نیومدنه چون ببخشید...میکنم

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفسه...نداشتین خبر خیلیاتون

 ..بگذرونیم هم با خوبیو اوقاته امیدوارم صورت هر در..خب-

 ...میرقصیدن اذری وسط میومدن میکردی ول دخترارو ینی

 گشاد چشماش یهو بعد کرد نگام یکم..افتاد من به چشمش که بده توضیح دوباره اومد

 نگام دارن شده پروتز لبایه با دیو چنتا دیدم که کردم اونور رومو هم تو کشیدم اخمامو..شد

 ... میکنن

 ..مریم ابن عیسی یا

 هب که انداختم بهش ناک هول نگاهه یه...میکنه نگام داره بز عینه باز دیدم که برگشتم سریع

... قیهب سمته کرد رو انسان تا بود گوریل لبخنده به شبیه بیشتر که لبخند یه با و اومد خودش

 شیم اشنا هم با بیشتر تا کنین معرفی خودتونو میشع اگه..خب..ام_

 تنبون کشه عینه صداشونو که دخترا...کردن معرفی خودشونو شدن بلند یکی یکی همه

  صندلی رو بود شده پخش خل عینه..رسید سامان به..میزد لبخند فقط استاده ولی میکشیدن

 نمیگفت هیچی

 :انداخت بالا ابروشو تایه یه راد

 کنی؟؟؟ معرفی خودتو نداری قصد شما-

 :انداخت بهش سفیهی اندر عاقل نگاهه سامانم

 نمیشناسی؟؟ منو تو نکه_سامان

 معرفی خودشو شد بلند حوصلگی بی با و کشید پوفی که رفت بهش ریز غره چشم یه راد

 :گفت گوشم کناره اروم هستی...کرد
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 دارن؟؟؟ نسبتی هم با چلغوزا این نظرت به-

 ...: انداختم بالا ای شونه

  یکیه که فامیلاشون...چمیدونم-

 خانومه؟؟ شما_

 منه؟؟؟ با..بالا اوردم سرمو هول با

  منه بیامورزه خدا بیه بی ننه عمه با نه_وجدان

 :گفتم دستپاچگی با...

 !منــی؟؟ عـــه؟؟با-

 :ایستادم شدم بلند..هر هر هر...خنده زیره زد بز عینه

  صالحی پگاهه_

 : رفت در نیشش چفته یهو

 صالحی خانومه بشینین خوشبختم-

 ...بچم کرد ذوقی چه..اخی

 اب داشتم.. چشمش به زد خوشکلم عینکه یه و کرد باز کتابشو کردن معرفی خودشونو که همه

 غذا از که دخترا از یکی یهو که شم عینکی بزنم زل خورشید به ساعت ٢۲ برم میکردم فک خودم

 غیره و...خالی خال وزغه.. خوار گوشت سوسک... خر گوره...شتر با خورد پبوند گوریله نمونه یک

 :گفت بود

 بدونــــم؟؟ کوچیکتونو اسمه میشه..استـــاد ببــخشیــد-

 کشیده تازه |:نعشست این
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 :گفت و کشید لباش به دستی بود گرفت خندش دختره زدنه حرف طرزه از که راد

 ..هستم مجردم..هستم راد شایانه..بله-

 کنم فک شد همه هم کلاس همه یهو..میگردی؟؟ زن دنباله بگی خواستی مثلا الان سرت تو خاک

 :گفت و زد تخته به ضربه دو خنده با که میکشیدن نقشه براش داشتن

 ندارم ازدواج قصده فعلا ولی _

 ...جیز جیز دمت شد خنک دلم آخیش...شد خالی همه باده یهو

 

 ... شدم فول چیو همه.. میداد توضیح خوب خیلی

 اوردم بالا سرمو راد صدای با که میکردم جم و وسایلم داشتم و بود کلاس اخر

 صالحی خانومه-

 : بالا اوردم سرمو

 استاد؟؟ بله-

 نگاهمون داشت شده ریز چشمایه با که سامان اضافه به میکردن نگامون داشتن دخترا همه

 :میکرد

 ندیدم؟ جایی قبلا رو شما من میخوام عذر-راد

 :گفت باز نیشه با که کردم اشاره لباسام به و کردم نگاش منگلا مث

 امروز از غیر نه-

 ..پام تا سر به زد عن بود عمم انگار امروز میگه همچین برم قربونش پروعه چه...کردم نگاش بازم

 خریدم؟؟؟ پاررررک؟؟؟بستنی تو ای خانومه همون شما...اهاااا_
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 :گفتم حرص با

 میندازه اشتباه به رو همه شباهتمون عمشم من نه-

 :گفت اروم و خورد و خندش

 ببخشید امروز بابته-

 چه من بخششه دیگه کشیدید گند به که اینه منظورم..عـ به که منو هیکله میکنم خاهش_

 داره؟؟ تاثیری

 هخاست خدا از که گمرین برین کردم اشاره میزدن بال بال داشتن طرف اون که کیمیا و هستی به

 میکشیدن سرک میکردن تردد خر عینه دلیل بی کنارمون از میومدن هی دخترام...رفتن

  بخندی یخ رو ای.. خندید

 .. .......زدم بیرون کلاس از بهش دادن محل بدونه

 ..بگیرم حسابی دوشه یه خونه رفتم سریع و کردم خدافظی ها بچه از سری سر

*** 

 :کیمـــیا

 ..:بعدی کلاس تا سلف تو رفتیم هستیم منو بگیره دوش خونشون رفت سریع که پگاه

 فرمودم گرفته تصمیمی یه من اقا_هستی

 :کردم مزه مزه قهومو

 ها؟_

 بتورم استادرو این دارم جدی تصمیمه_

 :گفتم خنده با میداد تکون تاکید علامته به هی دستشم
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 بتوری نمیتونی شترم تو_

 :صندلی رو کرد پهن خودشو

 ندارم عرضه ازین دیه همینه مشکلم-

 ...و خندیدم

 :بعدی بخش بریم تموم

 

 

 نمیــــام من مامان_

 میبرمت زور به نیای میای میکنی غلط تو_ مامان

 چی؟؟ که بیرون بریم بااونا الان مثلا چی که اخه_

 ...شریکـ بابات با و کنه قبول پاکزاد اگه نمیفهمی تو_

 نمیاااام.. من.. کلام لپه...نمیده رخ ای معجزه منم اومدنه با..نداره ربطی من به هاتون نقشه_

 :اومد دادش صدا که بالا رفتم بالا ها پله از سرعت با بعدم

 میگم من چون میای_

 

 تخت رو کردم پرت خودمو..غریب امامه یا..پریدم قد یه خودم که هم به زدم درو داغون اعصابی با

 خابیدم زور با و

*** 
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 هستی

 

 گورت تو خاک خب_

 : چیدم لب

 

 برم نمیخوام چرا؟خو-

 :گفت میکرد باز کیفشو زیپه که حالی در پگاه

 بخورتت؟؟اسگل؟ میخواد سامیار مثلا بری اگه خب-

 :کردم کج دهنمو

 میخوره هم به نحسش قیافه از حالم-

 :اورد در ادا هستی

 جیگری این به نگو اوا-

 :گفتم طلبکاری لحنه با نشست صورتم رو اخمی خداگاه نا

 گرفتتش؟؟ چشمت نکنه چیه-

 :کرد نگام ایا سکته مثه

 یاب آااااه نه نه نه حالااااا نه جمعیت نه خانوم نــه اقا نــه بخدا نــه قرمزی کلاه خاله پسر جانه-

 وســـط

 : سرش تو کوبوند یکی خنده با پگاه
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  بردی و ابرومون دهنت شیرم-پگی

 بگن سخن داری که چیزی از فرهنگ بی ادبه بی_هستی

 

 مگه؟؟ گفتم چی_پگاه

  کرد نچ نچ دادو تکون سرشو بزرگا ننه مث هستی

 :گفت بلند شده درشت چشمایه با پگاه

 ..کـ نگفتم شیـــر گفتم خر عنتره-

 حس و پگاه رنگه تغییره..میکردن نگامون داشتن همه بود شده دیر دیگه اما گرفت دهنشو جلو

 کردم

 : خنده زیره زدم صدا بی... پیشونیش تو کوبوند یکی هستی

 رفت فنا به ابرومان وخزن..وخزن-هستی

 دمش بلند بود پیدا کاملا خنده صدا... بیرون زد سلف از صورتش جلو گرفت کولشو بغعدخودش

   شد باعث که خنده زیره زدم بلند بیرون رفتیم و کشیدم بود شده خشک که پگاهم دسته

 که ارسامی به خورد چشمم که بالا اوردم سرمو خنده با...کنه نسارم بود بلد لعنت توفو چی هر پگاه

 دارم دید تا.. سرت تو خاااک..بدبخت هیزه...بهم بود زده زل و بود ایستاده دیگه تا دو اون کناره

 برگردوند روشو میکنم نگاش

 کلاس سمته افتادیم راه ها بچه با و کردم تموم و خندم منم

 شدن وارد پوک کله سه سرمونم پشته و شدیم کلاس وارد

 :تگف عادی که کردم نگاش رفته بالا ابروهایه با..من دله ور اومد دقیقا سامی..نشستیم هم کناره
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 چیه؟؟-

 راحته؟؟ جات_

 !نیس؟ راحت تو جایه مگه عالی_

 :گفتم و رفتم ای غره چشم

 

 بدی قرار عنایت مورده نحست وجوده با تو و هستم که جایی که وقتی تا نه-

 :گفت و زد نیشخندی

 

 

 پس.. کلاسن ازین بیرون و کلاس این تو که همجنسات اکثره نه توعه مشکله دیگه این خب-

 کنی حلش خودت با مشکلتو کن سعی

 

 : زدم داری صدا پوزخنده

 تو متف باش مطمعن وگرنه..میدن تکون دم برات که پولته و قیافه واسه فقط همجنسام اکثره..هه-

 :دادم ادامه و کردم تر عریض و پوزخندم..جناب نمینداختن صورتت

 میخوندی؟ کری اینجوری موقعیتم اون تو بدونم میخواد دلم خیلی-

 

 :گفت عصبی

 میبینی بد وگرنه بدون حدتو..جاشه سره چیم همه و دارم همشونو که فعلا-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 166 

 ...برگردوندم رومو و دادم تکون تاسف از سری فقط صورتم حالته دادنه تغییر بدونه

 تیهس و پگاه دیدم که برگشتم..رفتم اسکی مخش رو خوب خیلی بود معلوم عصبیش حرکاته از

 مبرگردوند سرمو زدمو چشمکی که داد نشون شصتش با لایک یه پگاه.. بهم زدن زل باز نیشه با

 .شد وارد استاد که

 

 :ےهســـت

 مثله هی نوشتنه از بعد استاد.. میشکوندم تخمه ترق و ترق منم..بود گذشته کلاس از رب یه تقریبا

 :گذاشت میزش کرو و ماژیک تخته رو

 کنه؟؟ حلش میتونه کی خب-

 مبگ میخواستم هی...کرد حلش تخته پا رفت سریع گاو عینه سورن که بالا ببرم دستمو اومدم

 ...نشه باز موقع بی باز که میگرفتم و دهنم جلو که اشتباهه

 کف میبود درست کردی حل اشتباه خوبه حالا..ایستاد خاصی غروره یه با تخته کناره و کرد حلش

 ...پایین میاوردی و سقف کنم

 :گفت و انداخت تخته به نگاهیی یه استاد

 اشتباه جوابت ولی رفتی درست حلو راهه نصفه تقریبا-

 :داد ادامه ما به رو استاد..دیوار به چُسبوندش خل عینه.. آه

 کنه؟؟ حلش درست میتونه کی..خب-

 ..کرد رویت منو کورش چشما بلاخره که انداختم جفتک جام تو خر عینه

 استاد...واستادم بود ایستاده همونجا پا لنگه یه که سورن کناره و کردم حلش سریع تخته پا رفتم

 :زد لبخند و کرد مثله به نگاهی
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 بشینید خب..درسته بله_اُسی

 براش و زبونم بقیه چشمه از دور که کرد نگام غلیضی اخمه با بود شده خالی بادش که سورن

 ...سرجام نشیتم رفتم و دراوردم

 خبیث به هستی که است آنگاه و...هاهاها... فهمیدم و کرد که ای قروچه دندون قشنگ.... 

 نمیشی حساب بوقم تو هستم من تا سیرابی برو:میگوید

 بندری کرد شروع جیبم تو گوشیم که بودم زده زل استاد به باز نیشه با سرجام نشستم

 :(مزاحمی جون آخ..اوهو..ناشناسه شماره یه از اسمس دیدم اوردم درش...رفتن

 :کردم باز پیامو

 کوچولو خانوم میارم تو سره بلایی یه من بلاخره-

 گلامن عینه:/( بندیو جمله!)سرم؟ بیاره بلا میخواد کیه این!!جان؟؟..بخوری نمیتونی عنی هیچی

 :شماره همون از دیگه پیامه یه... رفت بندری دوباره گوشیم که روبهروم به بودم زده زل

 کن نگا سرتو پشته نیار فشار مغزت به-

 نگام داره سورن دیدم که برگشتم ترس با...بِخوره منِه برگردم تا جنه نکنه..غریب امام یا

 زد پوزخند که کردم نگاه بهش دوباره..دستشه گوشیش دیدم که پایین اوردم نگامو...میکنه

 .. چلغوزشه خوده..

 

 :نوشتم سریع هم تو رفت اخمام

 !!اوردی؟ گوری کدوم از منو شماره تو-

 :اومد جوابش بعد ثانیه چند

 دادی؟؟ شماره بهم خودت رفته یادت-
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 ..:قحطه ادم دادم شماره تو به خندیدم عمم گوره به من

 نکردم پرچم خشدکتو تا بگو راستشو بدم، شماره چلغوزا به ندارم عادت من-

 بار چند بنویسه املایی غلط بدونه میکنه سعی داره حتما بده ج تا موندم منتظر ساعت سه

 :داد ج بلاخره..داشتم نگه خودمو که بدم فشش برگردم خواستم

 لخوشک نگیر بالا دسته خودتو خیلی...سوما نیستی، حرفا این قده دوما کن صحبت درست اولا_

 انیهث سه حافظه اون به یکم بگردم تو شماره دنباله نی نیاز میکنن هلاک خودشونو برام تو از تر

 بهم دادی شمارع کی میاد یادت بیاری فشار ایت

 . من برادره نوشتی نامه وصیت..اوووو

 شارف پوکم مخه به یکم..دادم شماره بهش بودم مست نکنه..نمیکردم غلطا ازین که من مرگم خبر

 :نوشتم...دادم شمارمو بهش ماشینش خسارته برا پارکینگ تو اومد یادم بلاخره تا اوردم

  عور عور عور شعور بی تمدن بی فرهنگه بی کردی سیو منو شماره کردی غلط تو-

 ار ار ار نزار بقیه رو خودتم صفتایه مربوطه خودم به من کارایه_

 |:شدیم اسکل

 بخوره شمارمو میخواد انگار درک به..ندادم جوابشو

...... ..... 

*** 

 :یمـــیاڪ

 کمدم وت از میداد نشون تر کشیده و اندامم که زانو زیره تا بلند مشکی ساتن مانتو یه میلی بی با

 میرم ارمد انگار...مشکی ورنی کفشه و کیف..مشکی شاله با مشکی تفنگی لوله شلواره و برداشتم
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 ودب هستی خورد، زنگ موقع همون که گوشیم سمته رفتم و کردم ملیحم ارایشه یه...ختم مجلسه

 :کردم برقرار تماسو میرفتم در سمته به که همینطور

 خستی؟ علو-

 کن تلفض اسممو درست نمیگم بهت مگه گوساله..خستی و مرگ_

 :خندیدم

 اوردم دست به ضعفتو نقطه..منا به داد یاد چیزی خوب پوریا اون-

 یاد تازه خودمم که مشهدی استلاحاته از دیگر یکی: دیدین دیری)ببند چینگِتِه_هستی

 :ادامه!!(ببنده نیشتو همون منظور و خودمونه منقاره همون معنیه چینگ،به..گرفتم

 سامیار؟؟؟ خونه میری داری راستــــی هــــی_

 :گفتم و هم تو رفت اخمام

 براچی؟؟..مرگش خبر اره-

 :کرد بچگونه صداشو

 بزنیااا مخشو-

 :گفتم چندشی حالته با

 !قحطه؟؟ ادم بمیر برو اه اه_

 :گفتم وراش ور به توجه بدونه باشم زود گفت که مامان اشاره با

 فعلا میزنم زنگ بهت بعد من هستی-

 ..نمیزد حرف عمم با گاووو زبونه سیرابی هووو_

 :شنیدم گوشم بغل از و کامیار صدا که خندیدم ریز و کردم قط سریع
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 بود؟؟ هستی-

 !!چه؟ تو به!! وا

 :گفتم تعجب با

 !براچی؟؟ اره-

 :شد هول کردم احساس

 بود؟؟ چطور حالش حالا خو..بود شده تنگ بازیاش خلوچل برا دلم هیچی اوممم-

 

 یب با میرفتیم ماشین سمته به که همینطور..برده پی این بودنه خل به ماهم داداش حتی..بیا

 :گفتم خیالی

 :/(ادب بی)میکرد حاملت جا همون میتونست اگه روز اون ولی..خوبه-

 :گفت بابا که بگه چیزی اومد بود شده درشت چشماش شدم سوار و کردم باز ماشینو دره

 ما با یا میای خودت ماشینه با تو کامی-

 :گفت سرد خیلی و و بشکنه دستش الهی که تو داد هل منو بابا به کردن نگاه بدونه

 میام شما با-

 کنارم نشست و

 اوکی_بابا

 یگهم میده نشونش شصت معمولا پگاهم...بدار پاس را فارسی عنتر میگفت بود اینجا هستی الان

 :برگشتم سمتش به کامیار صدایه با..بیه

 کنه؟؟ حاملم میخواست براچی_کامی
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 و بسته کمرش دوره که گلی گل چادر یه با زده بیرون شکمه یه و قد متر دو با کامیار تصوره از

 :کردم جم لبامو.. گرفت خندم میره راه لنگون لنگون

 رفتی پایین انداختی سرتو بز عینه کرده سلام میگفت هیچی-

 :کرد درشت و چشماش

 !!!گفت؟؟ همینجوری-

 |:گفتم سانسور با من تازه_

  منم و نزد حرفی دیگه

 ..بود سکوت برسیم تا دیگه  گوشم تو گذاشتم هندزفریمو

*** 

 که زد بوق تا دو بابا...خودمونه خونه اندازه میزد که خونشون نمایه... رسیدیم بعد مین چند

 زرگب یکم..بدم تشخیص تونستم بهتر شدیم وارد که حالا..شدیم وارد و کرد باز و در سرایدارشون

 کم که درختاش توک و تک و میشد دیده مهاش ته اون الاچیق تا چند و بود چمن همش و بود تر

 بازی تاب وویی..بزرگ تابه یه و بود دید تو میریختن  برگاشون کم

 و داشت نگه ماشینو بابا..کردم نگاه میگذشتیم ازش داشتیم که فرشی سنگ به و گرفتم نگاهمو

 بود زده زل عشق با همچین هانیه...بودن ایستاده در دمه پاکزاد اقای و خانوم هانیه شدیم پیاده

 که چلوندم همچین اخرم...کنم گرد عقب کنه حمله بهم اینکه قبله خواستم لحظه یه که بهم

 بیرون زد حلقم از زبونم

 عزیزم؟؟ خوبی_هانیه

 :دادم کش نیشمو

 خوبین شما ممنون اوهوم-
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 خوبم منم باشی خوب تو_هانیه

 ونتعارفاش با و زدم لبخند بازم کیمیا سرت تو خاک..بازه همجنس نکنه..گفت لحنی یه با رو اینا

 بود کلخوش خیلی..بود مشکی و سفید..نیلی..بادمجونی رنگایه از ترکیبی خونشون..داخل رفتیم

 ... دیوار و در به بودم زده زل ها ندیده خونه این عینه

 

 :گفت بلندی صدایه با تقریبا خانوم هانیه که نشستیم

 بیار شربت عزیزم..جان سمانه-

 :داد ادامه تری اروم تنه با بعد

 اومدین خوش خیلی_

 جان هانیه ممنون خیلی_ مامان

 ..گرفتن سر از صحبتاشونو و

 گناهه..نکنین غیبت اقا

 :)نداریم ما میدوستم،ولی اینجوری اینقد..بود روم به رو دقیق مارپیچی پله راه یه

 دهنت میوفتادی البته...خورد باهاشون میشه ای سره سر چه که بود هاش نرده به چشمم...

 .!خب ولی..میشدا سرویس

 ..پایین میاد ها پله از عشوه و ناز با داره متحرک نردبونه عدد یک دیدم یهو

 

 :پیچید پزیرایی تو صداش که پایین انداختم بشه تابلو اینکه قبله سرمو

 اومدین خوش سلام-
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 ردنک نگاه بدونه.. نشست پدرش کناره رفت باشین راحت گفتنه با که شن بلند خواستن همه

 کرد جلب توجهمو سامیار بابایه صدایه که کردم بند انگشتام با سرمو بهش

 کاراشو همه خودشون البته...سامیارم برایه شرکت یه کارایه درگیره تو من خب_پاکزاد اقایه

 میکنم چیزا جور این و مجوز برای کوچیک کمکه یه منم خب ولی کردن

 :گفت و داد تکون سری بابا

  پسرم باشی موفق..میدونم بله-

  کرد تشکر لبخند با سامیار

  شه خراب سرت رو شرکتت ایشالله...ایش

 :بپرم جام تو شد باعث خانوم هانیه تعجبه پر صدایه 

 !نیفتاده؟؟ که ؟؟اتفاقی پوشیدی سیاه پا تا سر چرا تو دخترم.. وا-

 :داد جواب خانوم هانیه به رو من به ریزی غره چشم با مامان که بدم جواب اومدم

 تناراح خیلی منم..بود جوون خیلی بیچاره..کرده فوت دوستاش از یکی متاسفانه..جان هانیه اره-

 سیاه احترامش به و داشت دوسش خیلی چون ،ولی بپوشه بهتری لباسه کردم اسرار شدم

 پوشیده

 ..میکردا جمع زمین رو از منو فکه باید یکی ینی

 :سمتم برگشت ناراحتی حالته با هانیه

 !بود؟ سالش چند..مادرش و پدر بیچاره..دخترم متاسفم واقعا-

 :گفتم زور به و کردم جم پارکتا رو از فکمو

 بود خودم سنه هم ام،-
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 ..نگفت هیچی و داد تکون سر ناراحتی با

 

 ...خلاقیت همه این با میشد نویس فیلمنامه باید منم مادر این...هوووف

 نخود ینیا در..بمونی حالت همون تو ایشالله...میکنه نگام پوزخند با داره سامیار دیدم که برگشتم

 ...کنه کج پوزشو بلده فقط  مغزه

 حدسی طبق...دراومد گوشیم اس ام اس صدای که انداختم پایین سرمو و زدم پوزخندی متقابلا

 :بود هستی بودم زده که

 نمیدی؟ خبر یه هستی گوری کدوم_

 

 :نوشتم منم

 .نشسته روم روبه کجم برج...رسیدم_

 نرفته دستت از تا بزن مخشو...غنیمته همینم شوهری بی این تو بدبخت:هستی

 

 تو کردم پرت گوشیو بدم جوابشو اینکه بدون و گرفت حرصم..بود گذاشته خنده واستیکر

 مشا بفرمایین گفت که دراومد( بود اسمش خانم کبری قضا از که) خدمتکارشون صدای...کیفم

 ..بخورین

 امیارس که نشستم می داشتم...مینداختن دست بدبختو این کلی بودن اینجا چلغوز دوتا اون اگه

 :گفت میشد رد کنارم از همینطورکه

 !!! زمین نندازی هم و میز خودت علاوه به دفعه این باش مواظب_

 میخو فقط نمیداد خاصی معنی ش جمله
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 رد کنارم از...بیوفتم شدی باعث عنترت خوده خوبه خب...روز اون اتفاق به کنه ایی اشاره است

 ستمد پوست تو ناخونام دادن فشار بکنم تونستم که کاری تنها و بدم جوابشو نشد فرصت و شد

 شد داغون دستم که بود

 :گفت پاکزاد آقای میکردم بازی غذام با داشتم که بود،همینجور کرده کور اشتهامو کلا حرفش

 نمیخوری؟؟ غذاتو چرا!! دخترم؟؟ شده چیزی_

 :گفتم زدمو زورکی لبخند

 ..گذاشته تاثیر ضاعقم رو افتاده دوستم واسه که اتفاقی فکرکنم راستش...هیچی اممم_

 .... زدم خند تلخ علکی و

 :پگــــاه

 بکش خجالت سنت از سرت تو خاک...دهنتا تو میزنم هستی-

 :گفت بلندی صدایه با که تزریقات بخشه سمته دادم هلش زور با

 ور شه خراب بیمارستان بزنم جیغ یا میکنی ولم پگی..عنتر کن ولم..نمیـــام... کـــن ولم-

 سرت

 :گفتم گوشش در اروم مینداخت جفتک هی که میمونم این میکنن نگامون دارن همه دیدم

 بخرم برات پاستیل سطل یه میدم قول بریم بیا هستی-

 تو رفت سریع خودش و داد تکون سرشو و کرد نگام کرده ذوق که خری عینه.. گرفت آروم یهو

 بود دهز زل ایا سکته مثه که هستی به رو پرستاره به دادم آمپولو و نسخه رفتم سرش پشته...اتاق

 ...بکشه دراز بره گفت آمپول به
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 تهپش اردک مثه پرستار تا سه دو... هستی سمته رفت دقیقه دو بعده پرستاره بود گرفته خندم

 داشت شده درشت چشمایه با بود کشیده دراز پشت به که همونجور هستی...افتادن راه سرش

 :گفت ترس و تعجب با...میکرد نگاشون

 بزنین شما پایین بکشم ادم بچه عینه میدم قول نگیرین پامو و دست خدا تورو-

 :گفت تعجب با پرستاره

 جون دختر میگی چی!!وا-

 :گفت حالت همون با هستی

 بگیرن؟ پامو و دست نیاوردی اینارو مگه-

 :گفت خنده با پرستاره

 آموزن کار اینا بابا نه-

 :گفت کرد نگاش منگلا عینه شد عوض کلا صورتش حالت یهو

 |:بدی؟؟ یاد زدنو آمپول اینا به من باسنه با میخوای ینی-

 :شد بلند تخت رو از سریع هستی که داد تکون سرشو پرستاره

 !!میکنی؟؟ چیکار..عه_پرستار

 :گفت کجی دهن با هستی

 بهتر عملی کنن امتحان روت دونه دونه بده بخاب خودت.. نیس که آموزی سواد نحضته باسنه-

 میگیرن یاد

 یتعصبان از شده سرخ قیافه آخر لحظه تو...بیرون برد کشید بودم شده خشک که منو دسته بعد

 ...خنده زیره بزنم شد باعث پرستاره
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..... ..... 

*** 

 :گفت میکرد سرفه که طور همین هستی... میجوییدم رو صندلیا داشتم خنده از

 باش آرام...حیوان اورررررشه-

 :گرفتش سریع که پهلوش تو زدم

 علی حقه به بیارن برام مرگتو خبر الهی_هستی

 بابا خفه_خنده با

 :گفت تشر با کیمیا

- 

 چتونه؟؟ اه

 عموق به که کنه استفاده آموزشی وسیله عنوانه به ماتحتتم از میخواست یکی هیچی_هستی

 گرفتم و شومش عمله جلویه

 کرد نازک چشمی پشته و

 ... برگردوند روشو بهمون دادن محل بدونه کیمیا

 بود ربهت..نیست کن ول نیاره در رو قضیه تویه ته تا عادی حالته تو کیمیا چون عصبیه کردم حس

 کنم ساکت و فضولیم قده برسه سر استاد اینکه قبله تا

 :کرد نگام که گذاشتم دستش رو دستمو

 کیمی؟؟ شده چی-

 : برگردوند روشو
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 ..هیچی-

 :داد ادامه خودش که کردم نگاش چپ چپ

 ..کرد عصبیم بدجور دیشب سامیار-

 ... و گاهیش از هر پوزخندایه

 :گفت هستی کرد که تعریف

 !!داره؟؟ خوردن حرص مگه این-

 :گرفتم حرفشو ادامه

 میکنی بزرگش انقد که نزده مهمیم حرفه همچین میگه راست-

 :گفت عصبی کیمیا

 نانداخت تیکه با شدم تحقیر شرایط اون تو که من برا ولی نباشه مهمی حرفه شماها واسه شاید-

 میکنین فک که اونی از بیشتر خیلی میشم عصبی راجبش

 سرشو که کیمیا شونه رو گذاشت دستشو..باشم ساکت کرد اشاره هستی که بگم چیزی اومدم

 :نمیگفت چیزی بودو گرفت دستاش بینه

 بیخیال،همیشه.. میشی عصبی خودت فقط بهش کردنه فک با ولی..عزیزم میگی راست_هستی

 هست تلافی واسه وقت

 هک میکردم عادت حالتش به داشتم کم کم بشه جدی اینجوری هستی که بود عجایب جزعه ینی

 :گفت ذوق با پرید جاش تو یهو

 میومـــد بهش لجنی چه...شــــم فداش من الهی-

 : گفتیم هم با بودیم کرده تعجب یهوییش حرکته از که کیمیا منو
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 !!!کـــی؟؟-

 :گفت ذوق همون با

 عشقـــم_

 !!کـــی؟_

 نفســـم_

 !!!!کــــی؟؟ خو_

 :/زندگی برایه امیدم_

 : سرش تو زدم

 میگی خریه کدوم ببینم بنال خب-

 عشقم دوماغ_

 :گفتم اروم.. تو اومد کرد باز و در دوماغ که بزنیمش اومدیم

 هست ام زاده حلال چه-

 زاده دماغ جان مجید نه زاده حلال_هستی

 ...خنده زیره زدیم

..... ...... 

*** 

 ...بعـــد هفـــته ڪیـــ
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 ...مشکی دمپای شلوار با پوشیدم مشکی کوتاه مانتو یه

  ستش کیفه با سانتی ٨۰ پاشنه ورنی مشکی کفشایه

 ..مشکی مقنه و

 چشاش اگه حالا:/سبزه کجاش عن)رنگمو عن چشمایه که ریمل و زدم صورتی رنگ کم رژه یه

 بسوزه دلتون بعله...بده نشون بیشتر( چیزی یه میبود ای قهوه

 

 کردم درست لقمه برات بیا گوریی کدوم پگـــاه_ننه

 :زدم داد خودش مث..ننمو یا میکشم خودمو یا اخر من

 واستا خاااا-

 فردا پس میمالی شده درست گاو عوره و گوسفند روده و دل از همه اونا..خودت به نمال اینقد_ننه

 .... الانم چند هر..میشه اهلی حیواناته از ترکیبی قیافت

 :/-من

 چهار که زدم جیغ یه ها پله راه تو..بیرون زدم اتاق از برداشتم حرص با کولمو

 

 که نبیرو پرید اتاقش از بود شده شویی ظرف سیم شبی که موهایی با پریام...لرزید خونه ستونه

 دیدم..پایین رفتم ندادم محلش.. کرد نگام شده درشت چشمایه با...کنم قط جیغمو شد باعث

 :گفتم حرص با...میخوره ساندویچ داره خونسردی کماله با مامان

 

 لقممو؟ گذاشتی کجا-
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 ..کرد اشاره دستش تویه ساندویچه به چشماش با

 :گفت پر دهنه همون با امیز تهدید که بزنم جیغ باز کردم باز خر عینه دهنمو

 

 میارم باباتو کمربنده میرم بیاد در صدات-

 بازش و در سمته رفتم...میلومبود داشت به خیال بی که کردم نگاش حرص با و بستم و دهنم

 :زدم داد شه خالی حرصم خورده یه اینکه واسه رفتن قبله..کردم

 گها میدم حق بهش کردی پیر رو بابا تو واقعا... بردم پی شوهرات خواهر حرفه حقیقته به بلاخره-

 شه بلند سرش زیر

 رفتم در بستمو و در سریع

 ....اومد کوچه تو تا صداش زد جیغی چه ولی

 

 ..کلاس تو پریدم

 با... بودن جزوشون کیمیام و هستی و بودن شده جمع هم دوره که دخترا از چندتا سمته رفتم

 :گفتم بلندی صدایه

 علیکم و السلام_

 کن رعایت حجابتم بشین... دخترم السلام علیکم_ هستی

 :کیمیا کنارع نشستم خنده زیره زدن بز عینه همه

  هر هر هر-
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 تر تر تر_هستی

 نکنیدا شروع باز مرگ_کیمیا

 خا-

 :زد جیغ ها بچه از یکی یهو

 ندارم؟؟ شانس من چرا..بیوفتم سامیار با من اگه وااای-

 :کرد نازک چشمی پشته نازی

 خودمه ماله اون نزن صابون دلت به_نازی

 :گفت حرص با لب زیره کیمیا

 ..هست ای تهفه چه انگار حالا-

 والا_

 :گفت ناز با کلاس عنه العاده فوق دخترایه از یکی سوگند

 میکنه خیره دختریو هر جذابیتش...بهتره سورن همشون از نظرم به ولی-

 

 :گفت اخم با هستی

 

 نوخودتو اینقد..نیس بد غرور ذره یه دخترین انگار نه انگار کنم همتون سره فرقه تو خاک ینی-

 ببینن خودشون از تر پایین رو همه کردن عادت که دادین نشون حقیر و کوچیک پیششون

 نمیدارین؟؟ بر دست چرا میزنن پستون سمتشونو میرین که همه این موندم..
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 از ییک یهو بودن زده زل خالیش جایه به باز دهنه با همه..بیرون زد ما به توجه بی و شد بلند بعدم

 :شد بلند ها بچه

  واقعا بکشید خجالت..میگه راست-

 بودی؟؟ سامان دنباله چی عینه رفته یادت خودتو نزن زر_سوگند

 هب بدی تن شدی حاظر که تو به دارم شرف..کردم ولش نمیده محلم دیدم لاقل ولی..بودم خر من_

 ..خوابـ هم

 :زد داد بلندی نسبتا صدایه با کیمیا

 لطفا شین خفه-

 مرفت بدو بدو نمونم عقب قافله از گفتم منم..بیرون رفت شد بلند کیمیام..شدن ساکت همه

 ...دنبالش

 ...شدن سبز جلومون پوک کله سه بیرون بریم کلاس در از خواستیم تا

 . .کردم خراب خودمو شخصا بگم داره جا ینی... میکرد نگاه سامیار به وحشتناکی اخمه با کیمیا

 :گفت خیال بی بیاره ابرو به خم اینکه بدونه سامیار

 !شمس؟ خانومه اومده پیش مشکلی-

 شد رد کنارش از بده جوابشو اینکه بدونه بعد و کرد نگاش یکم کیمیا

 ..شدم مرگ ذوق که کرد یکیش کف سرامیکای با ینی

 هم تو رف اخماش بود شده ضایع بد سامیار

 سورن سرشم پشت کلاس داخله ر بود خوردن جـر راستای در نیشم ک من ب کردن نگاه بدونه

 رفت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 184 

 !! کردم دنبالشون نگاهم با چهرم حالت دادن تغییر بدونه

 کنم نگاش و برگردونم رومو شد باعث سامان نحسه صدای که

 

 :سامان

 !شده گرون مسواک ببند نیشتو_

  بسوزه قشنگ ماتحتش ک خونسردی کمال با و ندادم چهرم حالت تو تغییری ولی گرفت حرصم

 :گفتم

  شد شروع اومدی دنیا به تو ک زمانی از مسواک قیمت افزایش_

 :گفت حرص با

 ککوچ واسه دهنت که میکنم کوتاه جوری تورو زبونه اون باشه مونده عمرم به روز یه اگه ببین_

 نشه باز جوابم ترین

 : کردم اشاره کلاس داخل ب چندشی حالت با و کردم جمع و صورتم

  برو بیا برو بیا-

 .کنی کوتاه منو زبونه نمیخاد تو.. گوسفند شیردون سیراب...

 شد شکلی چه سامان قیافه لحظه یه میدونه خدا فقط

 ..بیرون میومد دود دماغش از اژدها یه عینه

 بود شده جیگر رنگ گوشاشم
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  کنه ناکارم بزنه ترسیدم

 .... رفتم در و شدم رد کنارش از سریع

 

 

 کردم پیداشون محوطه تو که هستی و کیمی دنبال رفتم

 ..کردن جیغ جیغ به بود ایستاده سرش بالا کیمیام بود نشسته زمین رو زانو چهار هستی

 

 میاد استاد الان شو بلند هستی_کیمیا

 !!میشینم جا همین صبح تا یا بده و طلاقم یا بگین بهش نمیام_هستی

 

 همین ها بچه سره میکرد هوار و داد داشت که اونی پیش دیقه دو انگار نه انگار بود گرفته خندم

 ... ....بود عنتر

 : گفتم خنده با

 شم دار بچه ازش کنم زندگی باهاش میخام نمیدم طلاق هستیمو من گفت گفتم بهش_

 :هستی

    مفنگی معتاد مرتیکه کرده غلط_

 :کرد گشاد چشاشو دادو تکون هوا تو دستشو زنکا خاله عین بعد

 :هستی
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 کبود و سیاه عن عین بدنم جایه همه جونم به میوفته بند کمر با روز هر خاهر که نمیدونی_

 .کرده

 :سینش به زد مشت با و کردن گریه ادا بعد

  بشینه عذات به دیگت زنه الهی اصغــــر نمیگذرم ازت_

 .. پات کفه بده آبروت ی.ز.و.گ.ب مردم جلو الهی... بترکه مثانت شی بند شاش الهی

  باشی خورده نخود ی.د.ی.ز.و.گ که موقعی الهی

 

 سالن تا کردیم بلندش زور با آخرم میزدیم گاز رو محوطه زمین طرفه ی کدوم هر کیمیا منو

 ..بردیمش کشیدیم

.. 

  اومده استاد خر هستی بترکی الهی_

  سیاه درک به گفت خیال بی هستی

 عنی خیلی_

 پیشت میدم پس درس داری اختیار_

 

 :گفتم و پایین آوردم کولمو باز دهن با.. بالا اورد خر لنگ مثه پاشو که بالا بردم کولمو

 !!!!! شدیا وحشی چه_

 :گفت کیمیا که بده جواب اومد
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 نشدم کار به دست خودم تا شین خفه لطفا_

 

 :هستی

  شه خفه میده قول پگاه... باشه اروم اوکی اوکی_

  گفتم آمیز تهدید

 ...میزنم خدا ب هستی_

 : کیمیا

 ...... شـــــــید خــــــــــفه_

 بستیم و دهنمون امیز مسالمت خیلی جفتمون

 ستیه به حرص با منم میکردن نگامون بز عینه همه...شدیم وارد استاد بفرماییده با و زد در کیمیا

 اون.. هکن باز حرف سره استاد بود منتظر منگلا مثه کیمیام..استاد به بود زده زل باز نیشع با که

 :داد فشار هم رو لباشو بود گرفته خندش ما حالته از که بدبختم

 نشه تکرار..بشینین میتونید_

 :داد ادامه هممون به رو استاد..هم کناره نشستیم و بیرون دادیم نفسمونو سه هر

 بندیشین گروه امروز بود قرار خب-

 

 مینوشت که حالی در بعد..چرخود هممون بینه نگاهشو و کرد باز و رسیدش سر ها بچه تاییده با 

 :گفت

 ٢٨۶ تا ٨٩۵ صفحه از هم با شما کافیانی..اسحاقی اقای..عبداللهی خانومه-
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 :کرد پیدا ادامه ترتیب همین به

 ...و اشکان سعادت،نازیلا سورن_

 کاویانی خانومه

 ( حقتونه..شدین ضایع الان میدونم)

 ورنس با که این از خوشحال نازیم..داره طلب انگار میکرد نگاه نازی به چنان سوگند..گرفت خندم

 :/بود پا بر عروسی ماتحتش تو افتاده

 شمس کیمیا.. شاهد رهی..امجد هستی_

 :میکنن نگاه هم به دارن ذوق با دیدم که کردم نگاه بهشون اویزون قیافه با

 صالحی خانومه...و مرادی شهریار.. راد سامان_

 !!ها؟؟

 !!!صالحی؟؟ کدوم

 :گفتم بلدی صدای و تعجب با

 !!!!مـــــن؟؟؟-

 :گفت و کرد نگاه بهم ارامش با

 هست؟؟ مشکلی.. شما بله-

 

 :گفتم عصبی

 ...استاد بعله_
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 :کردم اشاره بود نشسته تر جلو صندلی تا چند که سامان به دستم با

 ایشونن من مشکله-

 :گفت استاد بع رو بعد و کرد نگاه بهم اخم با سامان

 .نباشم که میدم ترجیه هستن ایشونم که گروهی تو و دارم مشکل ایشون با منم استاد بله-

 :گفت جدیت و اخم با استاد

 یمعذر هیچ کردم انتخابتون سطحتون به توجه با من.. ندارم شما ترجیهاته به کاری من راد اقای-

 بشینید نمیکنم قبول

 

 شدم فلج پایین به باسن از که انداختم صندلی رو و خودم عصبی

*** 

 داشتن ذوق با که کیمیا و هستی به بودم زده زل ها مرده ننه عینه منم.. بود شده تموم کلاس

 میزدن حرف

 :گفتم حرص با

 نشین مرگ ذوق-

 نمیری زیاد حرصه از  که توام نگرانه من نمیشیم نه_هستی

 :گفتم بکشم و کلمات بود شده باعث که زیاد حرصه با

 منــی نگرانه اینقــدر که عزیــزم برم فدااات_

 گلم میکنم خواهش_

 عنترم سروری_
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 خشکه عن(قربونت)فرقونت_

 

 ..دنبالش افتادم جیغ با و شدم بلند سریع

 

*** 

 :هســــتی

 فقط بگیرمت هستی_پگاه

 مسخره و بدبخت اون دماغه اینقد.. بیا...در تو رفتم مستقیم و شدم هول که زد تهش جیغم یه

 بر لعنت ای.. ٢ دوماغ،شماره میگن میشه مد فردا از حالا..کرد دچارت الهی عذابه به خدا کردی

 من سیاهه بخته

 هی با و کمرش به زده دستاشو پگاه دیدم  که برگشتم میمالیدم و دماغم که حالی در شدم بلند

 داص کسم هیچ از..میکنه نگام داره بود سرازیر کنارش گوشه از خباثت هایه رگه که موزی لبخنده

 ..هـــم با همـــه..درنمیومد

 ..راجعـــون الیه انــا و الــله انا

 فکر دماغ به واینستادم دیگه دفه این ولی در تو رفتم مخ با باز که برگردم چجوری نفهمیدم

 .رو در بدو دِ و کردم باز و در سریع..کنم

 نمیزن حرف هم با و دارن نفر دو دیدم یهو نکردم پیدا جایی منم.. میاد دنبالم داره دیدم برگشتم

 داخ ماشالله...بودم واستاده نردبون تا دو وسطه انگار...واستادم وسطشون رفتم دوییدم خر عینه..

 ننشو و خط واسم داشت چشماش با که پگاه بع داشتم که حالی در..گوریل مثاله هیکل ببخشه

 :گفتم مینگریدم میکشید
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 اون هدست از و من:/ کل کل کل هیکل بزرگ و تنومند اقای ببین.. ببخشید عه..گوریلـ اقا ببین-

 یک نکن نگا مظلومش قیافه به ببین.. بدم شام بهت میدم قول بده نجات گرسنه ببره

 میکنه قاچم وسط از بگیره و من الان..عنیـــه

 ..که بالا اوردم سرمو اشنایی خنده صدایه با

 

 زدیــن حدث درست بار اولین برای بعله

 ..بود هیکل گاو سورن

 ..میلرزید هی هاش شونه فقط بود کم صداش البته..میخندید داشت چی عینه

 

 :گفتم اروم حرص با اوردم پایین سرمو

 اگر)بدی تشخیص گوساله تا چند از و گاو یه نمیتونی که مخت تو خاک... ساعته ٢۲ حناق ای_

 (نفهمیدم خودمم چون نداره اشکالی نفهمیدین

 

 بالا اوردم سرمو..شده قط صداش دیدم که میفرستادم لعنت و تف هی لب زیره و بودم فکر تو

 !!عنـــی قیافه چه.. اخمـــی چه..پکور هکور زاده امام یا..که

 ..کردم کفش رو شاعریم استعداد یهویی الان همین

 نگاهش و بیرون بکشم پرتم و چرت استعدادای تو از ذهنمو دادم ترجیه ناکش غذب صدایه با

 :کنم

 میبردم لذت میدادی نسبت بهم که زیبایی القابه از شد؟؟داشتم چی_سورن

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 192 

 :گفتم میکردم نگاه سقف به که حالی در بالا بردم و سرم

 !نفرست؟ دو چه هوا امشب کردی دقت.. اوم-

 :کفت شده کرد چشمایه با

  روزه الان چل و خل میگی چی-

 :گفتم و کردم نگاش طلبکارانه

 نفرس دو هوا امشب گفتم..شبه الان نگفتم منم-

 :گفت پوزخند با

 !رسیدی؟؟ نتیجه این به سقف به کردن نگاه از اونوقت بعد-

 

 

 ...کردم دادن سوتی تو کثیری پیشرفته.. ماشالله

 :گفتم اخم با کردم حفظ و خونسردیم

 گفت اخبار تو نخیر-

 :نداری ابرو هستی مخت تو خاک..گرفت خندش

 

 !!نفرست؟؟ دو هوا امشب گفت اخبار تو_خنده با سورن

 

 :پریدم بهش کلافه
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 ازهن بسته گوش و چشم جوونه دختره یه زندگیه تو نداده یاد بهت فضول؟؟ننت چه تو به اصن _

 ؟ نکنی؟؟ دخالت خانــــوم

 

 ..دیده روش به رو سگ یه که بود شده ای گربه شبیه دقیقا لحظه اون تو سورن قیافه

 

 :گفت خنده با که شنیدم و سامان صدایه سرم پشته از

 بگی خودت مگه-

 

 بوداده؟؟ ذرت بود تو با کی_

 

 :گفت امیز تحدید و سمتم گرفت و اشارش انگشته رفت بین از خندش

 ورندار دور میخندن بهت بار دو ببین-

 

 :گفت جدی خیلی سورن که بهش بدم نشون انگشت یه اومدم

 کن،بریم بس سامان_

 

 :گفت سورن به رو و کرد اشاره من به رفته بالا ابروهایه با سامان

 !میگیری؟؟ و عفریت این طرف داری-
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 !!!!!عفریــــت؟؟ گفت من به بود؟؟؟ کی با

 ..کردم نگاش حمله به اماده گاوه مثه

 

 

 بودی؟؟ کی با_

 ..خوردما حــرص ینی..خوردم حرص..داد تکون بابا برو علامته به هوا تو و دستش

 ..بود شده دحشتناک خیلی قیافم مطمعنم

 :گفت سورن که بزنم جیغ اومدم

 

 کنه گریه های های گوشه یه بشینه باز ندارم حال فقط بابا نه_

 اما بگم چیزی که گرفت فاصله هم از لبام بار دو...خنده زیره زدن سامیار و خودش بعد

 .. شد جمع چشمام تو اشک زیاد حرصه از..نتونستم

 ...ردک نگاهم تعجب از رفته بالا ابروهایه با و رفت لبش رو از کلا بهم،خنده افتاد سورن نگاهه یهو

 زمیـن رو تُلُپ،افتاد و خورد سر چشمام از اشک گوله یه که میکردم نگاهش داشتم

 

 :گفت اخم با میخندید داشت هنوز که سامیار به رو همو تو رفت اشکم دیدنه با اخماش

 بیام تا سلف برو..توام و نیشت ببند-
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 ..کرد گرد عقب من به نگاه بدونه و کرد اخمی شده ضایع چی عینه دید که سامانم

 با و برگردوندم رومو نگاهی سنگینیه احساسه با..بالا کشیدم و دماغم و کردم دنبالش نگاهم با 

 دهش رگه دو بغض اثره در که صدایی با..نمیگه هیچیم بهم زده زل بز عینه دیدم..کردم نگاه سورن

 :گفتم بود

 میکنی؟ تماشام واستادی بعد میکنم گریه ببینی نداری حال گمشو چیه؟؟برو-

 

 :گفت تشر با و کشید هم تو و اخماش

  نکن کل کل نداری جنبه وقتی کوچولو بچه..میگم چی من نداره ربطی تو به-

 

 از دختری هر..کرد نگاهم اخم با و کشید و موهاش تو دستی عصبی که بهش زدم زل گریه با

 عنتر اکیمی و پگاه این نمیدونم حالا...هم با میزنیم زری چه ببینه میکشید کله میشد رد کنارمون

 موندن گوری کدوم

 

  نمیاوردم کم پررو که منم میکرد نگام داشت بِر بِرو

 

 :گفت عصبی یهو

 کنی؟؟ بس نمیخوای-
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 رسیده بدبخت منه به زورش... منو بخور بیا خو

 نمیکنم گوش تو حرف به من نیستی بیش عنتری تو- 

 

 میکرد نگام داشت شده گشاد باچشمای سورن...  افتاد سوزش به که بالا کشیدم چنان دماغمم

 ...سورن قیافه از هم خودم دماغ صدای از هم بود گرفته خندم خودمم...

 : گفت ای شده کنترل خنده با 

 !! جاروبرقی؟؟ مکش یا دماغه اون-سورن

 :گفتم حرص با... رفت یادم از خندم

 .درختی بوزینه... جاروبرقیه مکش شبی قیافت_

 

 

 : کرد نگام چپ چپ و هم تو کشید اخماشو

  شدی؟؟ پررو دادم رو بهت باز- سورن 

 دراد چشمت تا_

 :  گفت و زد پوزخندی

 !! خبریه نکن فک خندیدم بهت دوبار

 

  بود نخواهد انتظارت در خوبی عاقبت باش مطمئن  بزنی زیادی حرفه دیگه بار یه 
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 : کردم کج لبمو گوشه چهرم حالت دادن تغییر بدونه 

 

 .ترسیدم خیلی- 

 

 ... نکردم حسابت عنمم که اینه منظورم فهمید کاملا 

  نیاورد خودش روی به ولی

 

 :وگفت

 

 نداره چیزی برات ضرر جز بازی پررو چون بترسی که بهتر_ 

 

 ... میشه کم تو روی لااقل چرا 

 

 گاو همث سرشو بهش زدم زل بز عین دید اونم بخوری نمیتونی عنی هیچ نگم که داشتم نگه خودم 

 ...رفت و پایین انداخت

 

 |:عمومیه وحشه باغ که نیست دانشگاه... ماشالله
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 امروز میمون دوتا این...نیست کیمیا و پگاه از خبری دیدم که کلاس تو رفتم 

 

 بکشن منو خوان می

 

 ... تمگرف رو کیمیا شماره و اوردم در کیفم از گوشکوبیمو مبایله بیرون میزدم کلاس از که درحالی

 : گفت بزنم جیغ اینکه قبله...برداشت بوق دومین با

 

 سلفیم تو ،بیا ننداز راه ویق و جیغ - 

  

  کردیم جمع خودمون دور  گوریل تا چند ما دارن دوست همه... کرد قط فرت بعدم

 

 ..کردم پیداشون تا انداختم اطراف به کلی نگاهه یه سلف تو رفتم 

 

 بود نشسته روش به رو کیمیا و من به پشت پگاه

 :  شنیدم و پگاه صدای که سمتشون رفتم آروم آروم

 . یافته جهش گوریل دوتا من دارن دوست همه
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 !!! زد منو حرف!!! عِه

 

 :  گفت اعتراض با کیمیا

 ای شاهپانزه تو گوریلیم ما اگه_

 

 .  گرفت خندم

 

 : بالا پرید متر سه که سرش تو کوبوندم محکم میشدم رد پگاه کنار از که همینطور

 

  ها؟ها؟ ها؟؟ گوریل گفتی بودی باکی _ 

 :  گفت شده جمع قیافه با و مالید سرشو

 !!! عنتر الاغِ توعه با_

 

 : کیمیا کنار نشستم

 نبودی جامد الان تا بود تر اگه عن _

 

 کرد ریز چشاشو پگاه زیرخنده زد کیمیا
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 !!!درمیاری؟؟ کجات از اینارو خدایی هستی_پگی

 

 :گفتم و نیشموبازکردم

 نداری تو که مغزی تو از_

 

 :گفتم بلند که بلندشدبزنه

 حیوان باش آرام ہالـــــ ہالــــ_

 

 :کیمیاوگفت سمت برگشت شده درشت باچشمای

 

 نگو هیچی بعدمیگی ببین...ببین_

 :گفتمبگهچیزیکیمیا اینکه قبله

 

 مین فریاد شده رانده حیوانات ،هیــــــس میگم امدیگه بار یک گفتم بهتبار ده پگاه ببین_

 ...همچین الانم البته..نیستی بیش خری ینی نفهمی امدفعه این..کشند

  بیرون زنه می دود داره ازدماغش دیدم

 :گفتم بلندمیشدم ازجام که درحالی و بازکردم نیشمو باهول

 شد دیر که برم بهتره خوب..اِم_
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  گرفت قرار پگاه پایِ  اسابت مورده باسنم که ردشم کنارپگاه از اومدم

 ....جداشد کمرم از باسنم کردم احساس زدکه همچین

 

 ..شد گرفته کیمیا توسط دهنم که بزنم جیغ که بازکردم آبی اسب دهنموعینه

******* 

 بردن تاراج به دخترتو ماتحته که بیا مادر آی...عر عر عر عر... ـــرعــــــــــ عـــــــر_

 کردن؟؟ باسن بی دخترتو ببینی کجایــــی

 :گفت بااخم کیمیا

 بردی آبرومونو دهنتو ببند_

 :گفتم  و شدم جدی

 

 

 ؟ سوال یه_

 

 :  گفت حالت همون تو و اورد در کیفش تو از قبلو جلسه جزوه 

 

 هوم_
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 ؟ داشتی آبرو تو مگه_ 

 

 : میز روی کوبید رو جزوه و کوله و داد فشار هم روی حرص با لباشو 

 

  هستـــــی _ کیمیا 

 

 :  کردم باز نیشمو

 

  جون_

 

 :  آورد در کردن گریه عدا

 

 ماشین زیر میندازم خودمو این دست از آخر من خدایا _ کیمیا

 

 نکنیااااا کارو این وقت یه نه_ 

 

 

 :  گفت تعجب با
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 نداری تب ببینم بزار!!! خودتی؟!!! هستی؟_

 

 :  کردم نگاه میکرد معاینم داشت که بهش منگلا مثه 

 

 !!! ؟ چته

 

 :  گفت خوشحالی با

 

 !!!!شدددی؟؟؟ من نگرانه تو!!!  نمیشه باورم واااای_

 

 :  کردم باز نیشمو 

 

 ... بابا نه

 

 کنم پیشنهاد خواستم فقط

 . بده انجام و مفید عمله این تیغ با حتما بکشی خودتو خواستی اگه 
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 بزاریم کلاس بتونیم چجوری گفتن اگه کرده خودکشی دوستمون بگیم جا یه لاقل 

 

 ...میخوردا خونشو خون 

 

 .... .....میخندید داشت بز عینه که پگاهم 

 شده جیگری چه اوف اوف...شد وارد راد و شد باز در موقع همون

 

 ای سورمه جینه شلوار با مشکی پالتو یه

 بود شده براق کم یه بود گرفته نم نم که بارونی بخاطره موهاش

 

 رفت میزش سمته به

 :توشون کرد ها و مالید می هم به و دستاش  

 ...بسته قندیل اخی-

 

 :گفت ناز با دخترا از یکی که بودم نکرده کامل جملمو هنوز

 !سردتونه؟؟ استاد اخی-
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 :گفت و گذاشت میز روی و سامسونیتش کیفه

 میگیره و پاییز بویه و رنگ کم کم داره هوا اره-

 

 ..کنه جمع اینارو بیاد یکی..الضعف و الغش

 

 استــــاد اره وای_دختره

 

 میکردن استفاده ازش من بزرگه ننه زمان رو ترفندا این برو بیا..برو بیا

 

 :گفت و زد لبخندی پاچه دست دخترا نگاهه دیدنه از گرخید راد بیچاره

 بودیم؟؟ کجا..بگذریم خب_

 

  دیوار به چوسبوندش خِل عینه..هاهاهاها

 

*** 

 

 :پگــــــاه
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 داور و سرش که میکردم نگاهش ای شده کنترل خنده با داشتم...راد برخورده از بود گرفته خندم

 هک کردم اخم و کردم جور و جمع و خودم سریع..زد لبخند افتاد بازم نیشه و من به که ،نگاش بالا

 ودب نشسته ردیف اون که سامان به افتاد نگاهم که برگردوندم و روم و کردم پوفی..گرفت خندش

 منگول وا..برگردوند و روش و رفت ای غره چشم..بالا پرید غلیظش اخمه از ابروهام

 

 ....کردم جمع میکرد شروع داشت که راد به حواسمو و  انداختم بالا ای شونه

 

 زدیم بیرون کلاس از هستی و کیمیا با

 :شنیدم سرم پشته از و سامان صدای

 هی-

 برم کرد اشاره دستش با هم تو کشیدم اخمامو.. سرمونه پشته دیدم برگشتم تعجب با

 :گفتم اخم با و طرفش رفتم..نزدیکش

 میگی هی که نمیزنی صدا و عمت..باشم داشته اسم کنم فک-

 

 بزنم صدات اسمه به نداری لیاقت_

 

 میده نشون تورو بودنه شخصیت بی این جناب نه _

 

 :گفت طلبکار و داد فشار هم رو و دندوناش
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 بده شمارتو-

 

 :گفتم منگلا مثه

 بدم؟ چی!!هن؟؟-

 

 : زد پوزخند

 میخوام کنفرانس واسه نشو خوشحال-

 :/بود چند شمارم حالا.. نگم چیزی دادم ترجیه ولی کردم اخم

 :گفت کلافگی با که میکردم فکر داشتم

 !!!نداری؟؟ یاد شمارتم نکنه!!چته؟-

 

 یه وت که کنم حفظ شمارمو بشینم باید فرصت سره میگه راست خب البته.. کردم نگاش چپ چپ

 ...نشم ضایع موقعیتایی همچین

 ! هوم؟؟ خورده زبونتم موش اینکه مثه_سامان

 :کردم خما ظاهر به بستمش سریع نشه سوتی اینکه برا البته شد باز نیشم سرم به زد که فکری با

 

 بزنگم من بده تو بدم شمارمو باید من چرا-
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 :گفت متاسفی حالته با بعد چرخوند و چشماش و کرد پوفی

 .... ۰٩٨٢ گوشیت تو بزن..میده شفا-

  کیفم تو گذاشتم گوشیمو و کردم سیو و شمارش

 ..شد دیر بیا میگن میزنن بال بال دارن دیدم که برگشتم هستی صدایه با

 :گفت تمسخر با سامان که برم اومدم

 صالحی؟ خانومه راستی-

 

 :داد ادامه که کردم نگاه بهش سوالی

 اوکی؟ کن بیرون سرت از و من داداشه کردنه تور فکره-

 :کردم نگاش شده گشاد چشمایه با

 ؟؟!!!!داداشت!!چی؟-

 

 :شد تر غلیظ پوزخندش

 کردی تیز دندون واسش که استـــــادی همون!!بعله-

 

 حرفه_

 

  بفهم و دهنت
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 ونوقتها..ببینمت داداشم بره درو بگیری،کافیه جدی تهدیدمو بهتره..میفهمی توام..میفهمم کاملا_

 میکنم گورتو که

 

 ...رفت و شد رد کنارم از میلرزیدم حرص و خشم از که منی به توجه بدونه بعدم

 

 خروجی طرفه به و شدم محوطه وارده میزدن صدام که کیمیا و هستی به توجه بدونه

 :شنیدم سرم پشته از و هستی بلند صدایه..دانشگاه

 !شده؟؟ چی ببینم واستا ماده گوریله خب-

 

 

 :داد ادامه که نکردم توجهی

 برسونمـــــت بزار لاقل خو-

 

 :زدم داد عصبی

  کنید ولم نمیخـــام-

 

*** 
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 :کیمــــــیا

 

 ایستادم نفس نفس با

 بره بزار هستی واستا_

 :زد جیغ و زمین رو کوبید پاشو حرص با واستاد

 برسونمــــــت واستا نکن لج.. شاشوک دختره-

 

 :من سمته برگشت گریه حالته با بعد

 !شــــد؟؟ جنی شد چی باز-

 :انداختم بالا ای شونه

 

 گرفت نفسم چمیدونم،هووووف_

 کهتی یه شدی نکردی پیشگیری..بیا.. کن اب برو میشه زیاد داره چربیات گفتم بهت بار صد_

 :(گوسفند چربی)دُنبه

 

 : کردم جمع لبمو

  دهنتو ببند اااه-
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 ...: اورد در و موبایلش

 ...رفت کرد قهر که گفت چی سامان این باز ببینم پگاه به بزنگم بزار-

 

 

 :کرد زمزمه خودش با اروم بعد

 کنا اویزونش خشتک از برو میگه شیطونه-

 

 :گرفت و شمارش و دراورد و گوشیش

  خاموشه میگه-هستی

 میشه اروم خودش بزار کن ولش_

 :گفت حرص با

 !!خبریه میکنه فک پسره اون میکنه قهر بز عینه..عنترو بمیره میزنم بخدا-

 

 :گفتم و کردم تایید سر با

 نمیده جوابتو فعلا اون..تو کن ولش حالا-

 :گفت من به رو و جیبش تو توپوند گوشیشو

 میری خودت یا میای من با-

 اوردم ماشین_
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 :/دیگه کن گم و گچرت گمشو خو_

 ارکپ تر بالا کوچه دو یه ماشینو...بیرون دانشگاه از رفتم خدافظی یه با و کردم نگاش چپی چپ

 یه..تاریک هوا و بود شب ۱ ساعت..نبود جا پارکینگ و شد دیر گندم شانسه از امروز.. بودم کرده

 گهب نیست یکی..کوچه سمته افتادم راه و کردم خودم حواله برسر خاک یه با ولی ترسیدم کوچولو

 !!کردی؟ پارک خلوتی این به کوچه تو چرا حالا

 

 ضار امام یا..شنیدم پشتم از و نفر یه قدمایه صدایه که میفرستادم لعنت و تحف خودم به داشتم

 !!باشه؟ میتونه کی ینی!!غریب

 طفق نکنم سکته بود سرم پشته.. دزدی روحی..جنی نکرده خدایی اگه که برنگردم دادم ترجیه

  کردم تند قدمامو

 

 یدهکش پشت از شدت با کیفم که بزنم ریموتو اومدم.. رسیدم ماشین به میشد راحت خیالم داشت

 ..:شد گرفته دهنم جلو که زدم بنفش فرا جیغه یه..نفر یه بغله تو شدم پرت شدو

 

 بیرون میکشم حلقت از و زبونت دراد جیکت_

 ..میلرزیدم ترس از

 ..داره ایم نکره صدا چه

 :داد ادامه

 کن ول کیفتو-
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 !!!!کنم؟؟؟ ولش چجوری شونمه رو کیف اسکول

 

 به میخورد نفساش حرمه که طوری کرد گوشم نزدیکه سرشو..طرف اون انداخت و کشید کیفو

 :گفت و گوشم

 !!جوجه زدی خوبی عطره چه-

 

 :کرد بیشتر دستشو فشاره که برداره دستشو که دادم تکون سرمو!!عنتر چه تو به

 ریموت؟؟..کوچولو ممنوع سرکشی عا.عا-

 :گفت دوباره.. دستش کفه کوبوندم ریموتو

 بدی؟؟ خودت خودمو به حالیم یه برم اینکه قبله چیه نظرت-

 

 

 :گفت چندشی خنده با..میگرفت گریم داشت دیگه..شد برابر ده استرسم

 میزارم بدی حال یکم و باشی خوبی دخترع اگه برمیدارم دستمو!!میلرزی؟!کوچولو؟؟ جوجه چیه-

 بمونی سالم

 

 از نامفهومی صداهایه فقط ولی بزنم حرف کردم سعی و دادم تکون محکم سرمو..شد جاری اشکام

 .میشد خارج دهنم
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 :گفت و شد تر غلیظ خندش

 !بذگره خوش توام به میکنم کاری یه نترس-

 

 بگذره؟؟ خوش منم به کنی کاری یه میشه_

 

 گونی من انگار.. برگشت بود گرفته و من که همونجوری ترس با مرده.. شدم مرگ ذوق چی عینه

 اومده..لنگدراززززه بابا عه.. جلومونه نردبون یه دیدم کردم نگا.. اونور اینور میکشه سیبزمینیم

 !!بده نجات منو

 با..نبود مشخص زیاد صورتش کوچه روشنیه تاریک بخاطره البته..میکردم نگاش داشتم ذوق با

 :گفت غضبناکی صدایه

 نکردم قلمش تا دهنش رو از بردار کثیفتو دسته-

 :گفت بود تابلو ترسش که صدایی با پسره

 میارم در چاقومو جلو بیای-

 

 جلو کرد پرت منو دزده که جلو اومد قدم دو مرده یهو.. داشتن جذبه جو یه..قدیم دزدایه دزدم

 اب داشتم..میدویبد داشت خر عینه که اومد قدماش صدایه بعدم دراز لنگ بابا بغله تو رفتم که

 دراز لنگ بابا صدایه که کنه وجود اعلامه میخواست فقط یا بود دزد این که میکردم فکر خودم

 :شد بلند

 !شمس؟؟ خانومه راحته جاتون-

 !!اشناست؟ اسنقد صداش چرا اصن!!میدونه؟ منو فامیله کجا از این!!عه
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. .بده نجاتم اومده بچگیام قهرمانه میکردم فک موقع اون از که مخم تو خاک..سامانه که این..این

 اوردم سرمو و سینش به زدم دستامو..داشت نگهم دست با که عقب بکشم و خودم سریع اومدم

 دهنم..یزدم برق تاریکی اون تو که سبز تیله تا دو تو شد قفل چشمام کنم بارش گنده تا دو که بالا

 لامصب داره چشمایی چه...موند باز همونجوری

 

 میکردم حس میدیدم خودم روی که و ماتش و مستقیم نگاهه..  بگیرم نگاهمو نمیخواست دلم

 ..میشه کنده سینم از داره قلبم

 

 :گفت ها شده مسخ مثه اروم

 بگذره خوش منم به ذره یه بزار گذشته خوش بهت که تو-

 

 با..سینش به دوختم و گرفتم چشماش از و نگاهم و دادم قورت و دهنم اب..هم تو رفت اخمام

 !!کرده؟؟ فکری چه خودش

 

 کن ولم_

 

 :بالا انداخت ابروشو تایه یه

 

 !نکنم؟؟ اگه-
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 !میشد؟؟ مگه ولی کنم جدا ازش و خودم کردم سعی

 

 :گفتم حرص با بودم، افتاده نفس نفس به

 سرت بریزن نکردم جیغ جیغ تا کن ولم میگم بهت-

 

 .. خندید

 :گفت تمسخر با

 وت الان نبود معلوم نبودم اگه..نمیلرزیدی چی عینه جوجه اون جلو داشتی ها عرضه ازین اگه تو-

 جبران جوری یه باید بلاخره! نکنم؟ حال باهات اون جایه به من چرا حالا خو!! بودی وضعی چه

 !نه؟؟ یا و کردم برات که کاری کنی

 

 با.. بود گرفته گلومو بغض..میکردن سوزن سوزن قلبمو انگار میزد حرف که مدت این تمامه تو

 :زدم داد گرفته صدایه با و سینش به زدم مشت

 کن ولم-

 

 :زدم مشت تر محکم

 کـــن ولم میگم بهت-
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 نزمی با محکم عقب بکشم خودمو میکردم سعی داشتم چون که برداشت پشتم از و دستاش یهو

 ...شد بلند اخم صدایه و کردم برخورد

 :گفت خنده با

 ،خوشکل منو نخندون..هه!!!کنم؟؟ حـــال باهات بخوام من که هستی حدی در کردی فک تو-

 !!کنم؟ حال تو با بیام من بعد میدن جـــون برام تو از تر

 

 :بلندگفتم شدم فشرده دندونایه لایه از با و شدم بلند محکم بدنم درده به توجه بدونه

 ..نباشم حدش در میدم ترجیه من!!کنی حال باهام بخوای که نیستم حدی در من اره -

 نظره، از ارزشم میدم ترجیه

 :دادم ادامه و دادم نشون پاشو تا سر دستم با

 

 ردیک مشخص منو حده تو..بفروشم خودمو نگاهتون واسه اینکه تا باشه کم تــــو امثاله توعو -

  کنم ملتفتت منم بزار

 

 :گفتم و اوردم پایین و صدام پوزخند با

  بس و همین!!!میری صدقشون قربون خوابیات هم تو شب هر که هایین هرزه همون ارزشت-

 

 برایه نگاهی نیم حتی و برداشتم زمین رویه از و کیفم و ریموت بهش توجه بدونه و برگشتم

 ..شدم ماشین سواره ، ننداختم بهش حرفام بعد چهرش حالته فهمیدن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 218 

 

*** 

 و دمش پیاده ماشین از..برداشتم شاگرد صندلی از کیفمو و کشیدم بالا و دستی ترمز خستگی با

 ..بشه کم سینم سنگینیه حجمه از یکم تا کشیدم تو محکم نفسم

 ..شدم داخل و کردم باز و در

 

 دنهبو روشن از ولی نبود خونه کسی معمولا ساعت این تو بود عجیب.. رفتم خونه اشپز سمته به

 از مملو من برایه خونه..نباشن چه باشن البته،چه..نیست خبری تنهایی از امروز بود معلوم خونه

 ..تنهاییه

 ..کشیدم سر ضرب یک و یخ اب و دادم بیرون مانند اه نفسمو

 

 یهصدا با که میرفتم ها پله سمته به.. رفتم بیرون خونه اشپز از و گذاشتم یخچال تو رو بطری

 خیلی ،که کردم نگاهش شده گشاد چشمایه با...گذاشتم سینم رو دستمو و پریدم ترس از مامان

 :گفت عادی

  دارم کارت بشین بیا-

 :گفتم شمرده شمرده و اروم و کردم پوفی

 ..بعد برای بزار خاهشا..داشتم خوردی اعصاب.. کافی اندازه به امروز..مامان-

 :گفت تحکم با که برم اومدم

 ..دارم کارت بشین بیا گفتم بهت-

 :گفت که بگم چیزی کردم باز و دهنم
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 بشین..کیمیا نیار برام اگر و اما و دلیل-

 

 :کردم نگاش..نشستم روش روبه مبله رو و سمتش رفتم زور به

 !!خب؟-

 

*** 

 

 :ےهســــت

 

 چراغست و شمع از پر خانه این... امشـــب مرادســـت شبه شبــــیست چه امشب_

 باداااا مبارک ایشالله بادا مبارک بادا بادا حالا..امشــــب

 خالی چیزا این با بادش این نخیر.. بود نشسته تخت رو کرده باد که پگاه جلوی دادم قر یه

 !کو؟؟ من دوزی لحاف سوزن این..نمیشه

 

 :گفتم حرص با کلش پسه زدم یکی رفتم

 (دیگه کن جمع و خودت شو بلند)دگه کن جم خوته وخه-

 

 میشه؟ بابا عمه مگه!عه؟؟..باباته عمت..داد نشونم بابایی برو دستش با
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 نحصت وجوده از رو جامعه یه کن دفن و خودت برو بیا میکنم پیشنهاد_شده رانده وجدان

 کن پاکسازی

 

 باید فقط تو مثه گستاخی وجدانه برابره در.. نمیرسه ذهنم به حرفی هیچگونه حاظر حاله در _

 کرد اختیار سکوت

 پس و دهنت ببند_وجی

 بیوفتیا چپه دهنت میزنم_

 نبود این وضعت داشته کارارو این عرضه تو.. برووو برووو_وجی

 میزنما_امیز تهدید

 بزن خو_خونسردانه وجی

 میرنمااا وجی_

 بزن خو_خونسردانه بازم وجی

 میزنمااا اخرمه اخطارع وجی_

 بزن جانم بزن_خونسردانه وجی هم باز و

 پگاه رو شدم پرت که بیچارم صورته تو کوبیدم چنان قدرتم تمامه با

 امازونی وحشی!!چتــــه؟؟_پگاه

 :گفتم میمالیدم و صورتم که حالی در و شدم صاف منگ

 پگاه_

 !ها؟_
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 شده خبیث خیلی وجدانم میکنم حس_

 :کرد کج و دهنش

 طور همین منم-

 بیشوری خیلی میکنم حس_

 طور همین توام_

 نیستی بیش گاوی_

 طور همین توام_

  نیار در و عنش-

 طور همین توام_

 دهنتا میزنم_

  طور همین منم_

 دیوزی یه تو_

 طور همین توام_

 :زدم جیغ

 دهنتــــو ببند-

 :گفت خنده با

 همینطور توام-

 :زدم ،داد بیرون زد اتاقش از رفت در که سمتش پریدم پوستا سرخ عینه شدم بلند
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 میکنم اویزت حلق بگیرمت پگاه_

 طــــور همین منم_ پگی

 

 پگــــااااه_

 

 مامــــان-پگی

 :صورتش تو کوبوند یکی دیدنمون با.. بیرون اومد خونه اشپز از عجله با خاله

 ...میدویـ هم سره دنبال هنوز دارین و من هیکله تا دو بکشین خجالت شده زمون و اخر_

 

 ..شد جیغ بع تبدیل پگاه توسطه شدنش کشیده با حرفش

 :گفتم امیز تحدید اوردم در فرشیمو رو دمپایی...عنتر بلاش سپره کرد رو خاله

 دهنت میزنم که طرف این گمشو پگاه-

 سفید چش کن ولم _ خاله

 :گفت نفس نفس با پگاه

 نه.نزنـ ر..بگیـ قول ازش مامان..ما ـ

 :من به کرد رو مهربونی با خاله

 ببخشش خودت بزرگیه به تو نیست مورچه اندازه عقلش من دختره که میدونی جان خاله-
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 :گفت امیز اعتراض پگاه

 مامــــان-

 :کرد نگاش چپی چپ خاله

 دهنتو ببند یامان_

 ...خنده زیره زدم پقی بگیرم خودمو جلو نتونستم دیگه

 

 ..بود گرفته خندش پگاهم

 یا مقصد سوی به پیش و شدم لکندم پرایده سواره خوبه حالش که این از شدن مطمعن از بعد

 ...خونه

 

*** 

 

 مـــن عجقه..شکووو مامان_

 

 اتاقتم تو بیا جاااانم_

 

 :کردم باز و نیشم..اوه اوه.. اتاق تو رفتم

 !مَمَنیم؟ خوبی-
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 می بر تخت کناره بودم کرده مچاله دستمال مثه که شلوارمو که حالی در و کرد نگام چپ چپ

 :گفت داشت

 ادم ثهم و خودت کارای لاقل نمیزنی سفید و سیاه به دست.. کن تمیز و اتاقت گفتم بهت بار صد-

 به..طرف یه کدوم هر لباساش.. کتاباش رو شلوارش..لوستره رو شورتش میبینم اومدم..بده انجام

 !!زکی گفتی جاجول

 

 

 :گفتم..نشستم تخت رو کردم مظلوم قیافمو و دادم قورت و دهنم اب

 میگیره دیگه زنه یه میره میده طلاقت بابام میشی پیر میخوری؟؟ حرص اینقد چرا ممنی خو-

 میشه تباه ایندم و نامادری یه دسته تو میوفتم من بعد..

 

 ..دادم تکون راست چپو به سرمو و گرفتم هامو شقیقه بعد

 میرفت در سمته به که حالی در بود بغلش تو که لباس از کوهی با و رفت ای غره چشم مامان

 :گفت

 هخون بریم شو حاظر بعدم..کن درس ادم مثه و اتاقت شو بلند بازی لوس و پرتا و چرت این جایه-

 بزرگت پدر

 ..رفت و بست و در بعدم 

 

 :گفتم بلند صدایه با و کشیدم پوفی
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 !بـــــاز؟؟ اونجا خبره چه-

 

 :زد داد خودم مثه مامانم

 

 دورهمیه-

 

 همیاشون دوره خودشونو مردشور_

 

 رو جمله این گفتم اروم مادر حمله از گیری جلو برای البته

 

*** 

 

 :پگــــــــاه

 

 ها نیومد_هستی

 

 !چه؟ من به_
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 :کرد نگام چپ چپ

 

 میگیری خوکی کینه تو..داره تعادلی حده یه هاش کینه شترم-

 

 :گفتم و کردم نگاه بهش اخم با

 

 کنم قهر ندارم حق..زندم مردم ببینه نزد زنگ یه مثلا بود بد حالم دیروز من-

 

 برسین ادامش به بیرون بفرمایین دارین بحثی!!خانوما؟ خبرتونه چه_دوماغ

 

 :گفت دوماغ به کردن نگاه بدونه زمان هم شد بلند جاش از و  اورد در و موبایلش هستی

 

 گها میپرسیدم صالحی خانومه از داشتم کنه عمل بینیشو میخواد اقواممون از یکی استاد بعله_

 میکنم معرفیش بهتون حتما کردم پیدا ایشالله!!!نه یا داره سراغ خوب دکتره

 

 هی با...نزنم پق تا میدادم فشار دندونم زیره و انگشتم..نترکن داشتن سعی زور به ها بچه همه

 :گفت و کرد نگاه من به ملیح لبخنده

 

 منتظرتم بیرون بزنم زنگ بهش میرم من جان پگاه-
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 ..رفت و زد چشمکی بعدم

 

 

 ..بود شده انفجار حاله در بمبه شبیه دوماغ قیافه

 

 :زد داد یهو..بگیره اینو یکی اوه اوه..خنده زیره زدیم همه بست و در هستی تا

 

 میندازم همتونو دربیاد جیکتون...شیــــــد خفه-

 

 ..میشود وحشی دوماغ

 

 پرتش بز عینه میزد حرفی ترین کوچیک کسی کلاس اخره تا...گرفتیم خون خفه هممون دیگه

  بیرون میکرد

 ..شه تموم تا بشینم ادم بچه غینه داپم ترجیه منم

 

....... 
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 ..بیرون رفتم و کردم جمع و وسایلم سریع شد تموم کلاس

 

 ..:برداشت بوق اولین با گرفتم و هستی شماره اوردم در گوشیمو

 

 کجایی؟!!الو_

 

 

  ماشینم تو بیا _هستی

 

 :گفتم خنده با میرفتم پارکینگ سمته به که همونطور

 

 نمیومد در جیکش میکردی شقش شقه ساطور با و دماغ!!!خر؟ بود رفتاری چه اون مخت تو خاک-

 

 :گفت بیخیال

 

 یخورده بدم حرصش لاقل بزار خو!!کنم پاس باید دوباره واحدمو این میدونم که من_

 

 :پرید قد دو هستی که شدم ماشین سوار..  کردم قط و گوشی
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 پکور هکور زاده امام یا-هستی

 

 :گفتم و خندیدم

 

 راستی؟؟ زدی زنگ کیمیا به...بریم کن اتیش_

 

 :گفت و زد استارت

 

 خاموشه گوشیش..نداد جواب-

 

 :داد ادامه..انداختم بالا و ابروهام

 

 شدم نگران واقعا دیگه_

 

 :گفتم استرس با...بودم شده نگران

 

 !افتاده؟؟ اتفاقی میگی ینی_
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 ..: جویید لبشو

 توام با هستی_

 

 ها؟؟؟ بمونیم خبر بی که اینه از بهتر.. خونشون بریم سر یه میگم _هستی

 

 .دادم تکون سرمو

 

 ..برنداشت که گرفتم رو کیمیا شماره باری سه دو اونجا تا

 

 :گفت کرد کج و دهنش هستی..رسیدیم

 

 /:باقالی کیسه تو نخوده عینه ماشینا این بینه باشم،اصن ماشینم فکره به باید کم کم_

 دمیش تراوش نقاطش اقصا تمامه از دود که پراید یه بالا مدل ماشین همه اون بینه..میگفت راست

  بود مزحک خیلی ،

 

 .. شدیم پیاده و کرد ترمز 

 :توش پیچید کیمیا مامانه صدایه پامون زیره زدن جوونه علفا که این بعده و زدم و اف اف
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 !!میکنید؟ چیکار اینجا شماها_

 در و واستاد تصویری ایفون جلوی..طرف اون شدم پرت که زد بهم ضربه یه باسنش با هستی

 :گفت باز نیشه با بود سینش رو دستش که حالی

 

 !هست؟ کیمیا..سلامتی نیست خبری.. فداتون خوبیم مام!!خوبین؟؟ شمس خانومه سلام به به_

 

 :گفت و کرد دستپاچه خنده یه

 

 !خوبی؟ خب..پرته کل بل حواسم که داشتم درگیری روز چند این اینقد..جون هستی ببخشید_

 

 :وسط انداختم و خودم

 ...بگیریمـ کیمیا از خبر یه میخواستیم فقط نمیشیم مزاحمتون شمس خانومه_

 

 بالا بیاین_

 

 :گفت باز نیشه با هستی که موند باز همینجوری دهنم گذاشت ایفونو..تق بعدم

 ..دیفال بغله میمالنت میزنن.. بحث وسطه میکنی عن و خودت..میره مگس ببند_
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 ..خونه داخله رفتم سریع خودمم و  زد جیغ که گرفتم ازش نیشگونی

 :گفت میکرد نگاه و اطراف و میمالید بازوشو که حالی در

 دارن مهمون اینکه مثه_

 

 [۰٨:۲۵ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ها

 

 :انداختم بالا ای شونه

 

 نده راهمون میخواست_

 

 :کرد بازش زدو در به ای تقه

 ...اومـ من که کنید سرتون چادراتونو...یالله یالله_هستی

 دیدم..اوردم بالا سرمو و کشیدم کفشم بندای از دست و شد جمعش حواسم حرفش شدنه قطع با

 و مخانو یه و سامیار دیدنه با که کردم دنبال و نگاهش..میکنه نگاه روش به رو به باز دهنه با داره

 ..شدم صاف سریع..کیمیا مامانه بابا و کامیار علاوه به اقا

 

 :گفتم پاچه دست و باز نیشع با و کشیدم و هستی بازویه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 233 

 

 ..خدافـ میایم بعدا میریم ما شدیم مزاحم موقع بد کنم فک!!عه؟؟_

 

 :موند نصفه حرفم هستی دسته شدنه کشیده با

 !!خبره؟؟ چه اینجا ببینم و دهنت ببند_هستی

 

 :گفت لبخند با سمتمون اومد و شد بلند پگاه مامان

 

 میدم توضیح براتون بشینین بیاین_

 

 دره..تمرگیدیم هم کناره نفره سه مبل یه رو میکردیم پرسی احوال سلام که زمان هم رفتیمو

 :گفتم هستی گوشه

 

 نه؟؟ سامیارن مادره پدر اینا کنم فک_

 

 :گفت اروم لبخند با و گرفت باسنم از نیشگونی

 

 نیار در بازی ضایع میکنه کنکاشمون بز عینه داره جان اسکول_
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 وت کن فرو بالا بیار و شصتت میگه شیطونه..میکنه نگامون داره هم در اخمای با دیدم کردم نگا

 ..چشاش

 

 اوگ عینه هستی..گذاشت جلومون و برگشت ابمیوه تا دو با.. خودمون فرحناز همون یا کیمیا مامی

 .زشته میگه من به..سمتش کرد حمله

 

 :گفت لبخند با.. نفره تک مبل رو جاش سر نشست رفت فری

 کنین راضیش بتونین شماها شاید اومدین موقعی خوب خیلی اتفاقا_

 

 :گفتم شده گشاد چشمایه با

 !کیو؟_

 !کیمیا_

 :گفت رفته بالا ابروهایه با هستی

 خونست؟ الان_

 ..:شد بلند هستی که داد تکون و سرش فری

 پیشش میرم_هستی

 :گفت سریع کیمیا مادره که بره افتاد راه

  واستا..نه.. عه_
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 :کرد نگاش تعجب با و واستا هستی

 !!مگه؟ شده چی!هن؟_هستی

 کرد کج برام و دهنش بقیه چشمه از دور که رفتم ام غره چشم یه و نشوندمش کشیدم و دستش

 .. میمون

 عزیزم میدم توضیح برات_فرحناز

 

 :داد ادامه و کرد اشاره اقاهه خانوم اون و سامیار به دستش با.. نمیومد در جیکم بقیه از ماشالله

 گل سامیاره.. و خانومشون پاکزادن اقای ایشون_

 

 هخ هخ هخ..شد ضایع..داد کجی دهن با و جوابش که زد سامیار به لبخندم یه

 

 کنن ازدواج باهم جان سامیار و کیمیا قراره شده گرفته ها خانواده بینه که تصمیمی تبقه_

 

 :زدیم داد هستی با زمان هم جملش شدنه تموم با

 !!!!چــــــــــی؟؟_

 :گفتم عصبی..رفت فنا به خودمون گوشا که

 ..اینـ.. شمس خانومه_
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 :گفت حرفمو وسطه پرید کیمیا پدره

 هر نالا تا نداره وجود مخالفت برای دلیلی پس..نمیبینم مشکلی هیچ من.. خودشه نعفه به این_

 ترهبه..نمیام کوتاه دفعه این ولی نداشتیم کاریش مادرشم و من و کرده رد اومده براش خاستگاری

 هیچکس یا سامیار یا..بیاد کوتاه خودش

 

 :گفت اخم با شد بلند جاش از هستی

 اونو ندارین حق شما..خودش دیده از کیمیا میکنین نگاه خودتون دیده از شما شمس اقای_

 ..ایندست تو زندگیش وضعیت کننده تایین که کنید کاری به مجبور

 میخوام ازتون من.. کنی مشخص و من مرزه و حد بخای باشی حدی در تو نمیکنم فک _شمس

 ..برین الان همین بهتره نمیتونین اگرم.. نیارم فشار روش این از بیشتر تا کنید راضیش

 :گفت شده جمع لبای با دادو تکون تاسف با و سرش هستی

 !!! میگفت چی کیمیا میفهمم حالا_هستی

 

 .. باشه خبیث اینقد بودمش دیده اروم و ساکت همیشه که مردی نمیکردم فکر هیچوقت

 :سمتم برگشت

 

  بریم شو بلند_

 :کیمیا بابای سمته برگشت پوزخند با..شدم بلند و دادم تکون سرمو

 و.. شماست نفعه به فقط و فقط ازدواج این که میدونه کیمیام که میدونین و میدونم _هستی

 کردین حوساتون و ها خاسته قربانیه و دخترتون که واستون متاسفم
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 ونتک تاسف نشونه به و سرش پوزخند با و سامیار سمته برگشت...شد متوقف که برگرده اومد

 ...کشید و لبش گوشه فقط سامی ولی...داد

 شیدک و راش هستی به بود زده زل باز دهنه با که کامیار مخصوصا بقیه به کردن نگاه بدونه بعدم

 در صد کامی به برسه چه بودمش ندیده جدی حد این تا حالا تا منم والا دارع حقم.. در سمته رفت

 ..هنگه الان صد

 

 هب چی چلغوزا این الان تا نیس معلوم شم فداش..افتادم کیمیا یاده که برم هستی دنباله اومدم

 :کیمیا مادره سمته برگشتم مکث با..اوردن سرش

 

 !!!کجاست؟ الان کیمیا_

 

 :گفت و بالا اورد و سرش

 ..اتاقش تو_

 

 شتهپ هستیم شدم مطمعن بود سرم پشته که پایی صدای از..بالا طبقه رفتم بهشون توجه بدونه

 قدم خونشون تو راحت خیلی حالام بند رو انداخت شست رو خونه صاحب.. دیگه پرروعه..سرمه

 ..حرفاش با شد خنک دلم خیلیم البته..میره رو
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 با که هستی سمته برگشتم..نشد باز که  کردم پایین بالا رو گیر دست بار چند واستادم در کناره

 اتاق داخل از کیمیا بلنده و گرفته صدایه بگم چیزی اومدم تا..بود ایستاده کنارم هم در اخمایه

 :اومد

 

 کنیـــــن جونم؟؟ولم از میخواین چی گمشین برین_

 

 :گفت پایینی صدایه با و برد در نزدیکه سرشو هستی..گرفت دلم بغضش پر صدای از

 درو کن باز..عزیزم..کیمیا_

 

 یه..گریه زیره زد و هستی بغل تو کرد پرت خودشو و شد باز در که بود نگذشته ثانیه چند هنوز

 و بغض پره کیمیا صدایه..بود اشکی چشماش هستیم..پایین اومد چشمم گوشه از اشک قطره

 :بود گریه

 چیز همه داشتنه با باید بچگیم از که کردم گناهی چه من مگه!!هستی؟؟ کردم چیکارشون اخه_

  بدم انجام میخوان کاری هر کردن مجبورم!!!!باشم؟؟ نداشته هیچی..

 زندگیه کردن زندگیمو که میاد بدم ازشون..میاد بدم..میکنن مجبورم دارن حالام...زد هق

 ..اجباری

 

 :گفتم میکردم نوازش و پشتش که حالی در و بالا کشیدم دماغمو

 

 میزنی حرف اتاق داخل بریم بیا_
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..... 

 :گفت میرفت ور شالش گوشه با که همینطور هستی کیمیا شدنه اروم یکم از بعد

 !چیه؟ فکرتون حالا_

 

 :گفتم و کشیدم اهی

 

 ..نمیرسه ذهنم به چیزی که من_

 

 :گفت اروم.. دیوار به بود داده تکیه و سرش عینه کیمیا

 !!!!میکنم ازدواج باهاش_

 

 صدایه اب..برگشت تعجب با بود دراور جلو که هستیم..نشستم سیخ تخت رو شده گشاد چشمایه با

 :گفتم بلندی

 

 !!!میکنـی؟؟؟ ازدواج_

 

 :زمین به دوخت نگاهشو پوزخند با و شد صاف

 درجه با منتهی دیگه، جهنم یه نکنم..ساختم خودم برای جهنم یه کنم ازدواج میدونم..اره_

 کنم انتخاب و تر بد بدتر و بد بینه میدم ترجیه پس..بیشتر حرارت
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 ..تباهـ ایندت اینطوری ولی_هستی

 و کشیدم که عذابایی پایه میدم قول بهتون ولی..شدست تباه برم راهیم هر از من اینده _کیمیا

 میدم قول..میخورن

 :گفتم عصبانیت با 

 

 کیمیا کنی خراب و زندگیت نمیزارم من_

 :گفت و حرفم وسطه پرید

 

 ..گرفتم و تصمیم من..پگاه نزن حرفشو_

 

 یادم اون وگرنه داره هدفی یه کارش ازین سامیار باش مطمعن..کیمیا کن فک یشتر یکم_هستی

 ..بده اجباری ازدواج به تن راحتی این به که نیست

 

 .. کنین بس..کردم و فکرام_کیمیا

 شدن ایجاد صورتش تو خاصی تغییره هیچ که کرد مختصر ارایش یه بعد و رفت سرویس سمته به

 .. کرده گریه بود تابلو فرسخی صد از و

 

 ...میفشرد دستمو سردش دسته..رفتیم پایین ها پله از هم با
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 کردن گم گورشونو شد معلوم بودن نشسته تنها که کیمیا مادره و شمس اقای دیدنه با

 

 ..نبود کامیارم

 

  بالا اوردن سرشونو دو هر پامون صدایه با

 

 :گفت پوزخند با بعد چرخوند بینمون و چشماش مردمکه پریده بالا ابروهای با شمس اقای

 

 ..کنینـ منصرفم که اومدین همتون نکنه!!شده؟ چی_

 

 میکنم قبول من_کیمیا

 

 ..شد درشت چشماشون

 ماشچش فرحناز..نشستیم هستیم منو..نشست روشون به رو مبله رویه بهشون بیتوجه کیمیا اما

 :گفت و کرد ریز و

 

 ...کـ بهتر ریختی ای نقشخ اگه_

 :گفت پوزخند با و بالا اورد و دستش
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 .. بریزم نقشه بشینم که حرفام ازین تر خسته...فداتشم نه..عزیزم نه..مامانم نه_

 :گفت لبخند با و کشید اهی

 عدهب...که اینه دارم ازتون که خاستی در تنها فقط..روش اینم..کردم قبول گفتین چی هر حالا تا_

 همین..ببینمتون لحظه یه واسه حتی نمیخوام..نیاید برم و در دیگه ازدواجم

 

  

*** 

 

 :کیمـــــــیا

 

 دره دمه سامیار بیا..کیمیاااا_

 

 لندب صندلی رویه از و برداشتم اینه توی بیروحم صورت به شدن خیره از دست از فرحناز صدای با

 ..شدم

 

 ..رفتم بیرون اتاق از و رفتم در سمت به

 

 :گفت تعجب با دیدنم با فرحناز
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 !!پوشیدی؟ سیاه ختم میری داری مگه_

 

 :گفتم کنم نگاش که این بدونه سرد

 نیست ختمم از تر کم_

 ...نداد جوابی

 

 نخیر..چرخوندم کوچه دور تا دور نگاهمو...کردم باز و در و کردم طی اروم و حیاط در تا خونه راهه

 نیست

 

 ..کوچه تو افتادم راه و انداختم بالا ای شونه

  کشیدم اهی..تر بزرگ همیشه از بغضم.. بود تر دلگیر ای دیگه جمعه هر اژ جمعم عصر

 

 یحت که کسی با اونم..میکنم ازدواج دارم نمیشه باورم هنوزم که افتاد اتفاق زود اینقدر چی همه

 ..نمیکردم و فکرش درصد یک

 

 هداشت نگه کنارم مشکی جنسیس یه..برگردوندم سرمو نزدیک فاصله از متمددی بوق صدای با

 ..کنم نگاش کرد مجبورم سامی صدای که دادم ادامه راهم به و ندادم محلش..بود

 !بیای؟؟ پیاده ازمایشگاه تا خودت میخوای نکنه_
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 :گفتم حالت همون تو دادم ادامه راهم به و برگردوندم رومو

 

 میدم ترجیه رفتن تو با به و رفتن پیاده_

 :گفت عصبی

 نکن بازی من اعصابه با بالا بیا_

 !!بدم انجام عوامرتو بخوام که باشی داشته باهام نسبتی نکنم فکر_

 

 :بالا برد و صداش

 ادم هی نقشه فقط تو نه!!افتادم؟ راه دنبالت که نگرانیه و داشتن دوس سر از کردی فک.. درک به_

 قدع از بعد بگم باید نسبتمم مورد در..میکنی بازی مادرت و پدر حتی و من زندگیه تو رو اضافی

 چیه باهات نسبتم میفهمی که موقست اون بیوفتی کردن غلط به که میکنم کاری یه

 رفت و گرفت و گازش بعدم

 

 دگیزن تو رو اضافی ادم یه نقشه فقط من!!اره..شکوندم بغضمو صدا با و دادم بیرون زور به و نفسم

 ...میکنم بازی اطرافیانم

 

 اوردم درش مانتوم جیب تو از گوشیم زنگ با

 

 ..زدم و اتصال دکمه گوشی رو هستی اسم دیدنه با
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 هستی؟؟ جانم_

 :گفت تعجب با

 !!میکنی؟؟ گریه_

 

 نه!هان؟؟_

 ..کنم نصفش بیام کرده غلطی چه باز ترش عن اون بگو_

 کن باور هیچی_

 خیابونی؟؟ تو تو_

 اره_

 :زد داد

 !!برررری؟؟؟ سامیار با نبود قرار مگه_

 میرم دارم خودم.. باهاش نرفتم ولی چرا..شدم کر نزن داد_

 

 !داری؟ و ادرسش مگه_

 اره_

 دنبالت بیام بگو کجایی_

 ..نمیخوا_

 : حرفم وسط پرید
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 ادرس نزن زر_

 

 ..کردم قط و گوشی و دادم و ادرس لبخند با

 زد ترمز پام جلو بعد مین ده

 

 :میکنم نگاش وزغ مثه دارم دید کرد نگام.. نشستم تعجب با

 هن؟؟_

 !!اومدی؟ اینجا تا سرعت چندتا با_

 بودم نزدیکت_

 !بودی؟ گوری کدوم مگه_

 :گفتم خنده با.. غذاییه مواد اقصام و انواع دیدم کردم نگا..کرد اشاره عقب صندلی به

 پس حمالی بودی رفته اهااا_

 

 :کرد نگام مظلوم

 هعی_هستی

 :گفتم خنده با

 ..حالا خب_

 :گفت سمتم برگشت هیجان با یهو
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 سرازیره؟ اشکت باز شده چی_

 ..میخنده بز عینه داره دیدم اخرش.. کردم تعریف براش رو ماجرا و کشیدم اهی

 :گفتم حرص با

 !داره؟ خنده مرگ_

 داره خنده حجلتون شب..اره_

 :سرش تو کوبوندم کیف با و کشیدم هینی

 ..کثافـــت_

 

 :گفت پاش رو میزد خنده شدت از و دستش که حالی در

 میکنن برخورد اروم حجله شب معمولا خشنن که مردایی نباش نگران_

 :کردم جمع و صورتم

 خورد هم به حالم..اه هستی بیشوری خیلی.. فکتو ببند_

 

 سامیار با چرا فرستادم لعنت خودم بع که زد سری بر خاک حرفای و کرد اذیتم اینقد اونجا تا..

 ..کنم فراموش من که بود این واسه حرفاش و کارا این تمام میدونم البته..نیومدم

 ..شدیم پیاده و رسیدیم بلاخره

 

 میام منم برو تو_هستی
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 کلینیک داخل رفتم و گفتم ای باشه

 

 ..رفتم سمتش به سامیار دیدنه با..رفتم میدادن ازامایش که قسمتی سمت به و شدم وارد

 :کرد نگام و اورد بالا و سرش صدام با

 نشده؟ نوبتمون هنوز_

 :انداخت بالا اروهاشو

 نوچ_

 

 تو..اومد بعد دومین که..کجایی زدم اس ام اس هستی به.. دراوردم و گوشیم و نشستم ازش تر دور

  بود موز شیر تا دو دستش

 :گفتم تعجب با

 بخورم چیزی نباید من_

 :کرد نگام چپ چپ

 نکنی ضعف ازمایش بعده گرفتم بخوری الان نگرفتم منم_

 

 گفتم اهایی

 :گفت میکرد نگا اطراف به که حالی در هستی
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 !کو؟ شوورت پس_

  کردم نسارش مرگی

 زل بز عینه..بود نشست پیزه ریزه دختر یه کناره که مردی به افتاد نگام که برگردوندم رومو و 

 بهم بود زده

 ..سبزش چشمای تو شد قفل چشمام که بگیرم نگاهمو اومدم و رفتم ای غره چشم

 

 ..کرد کنارش به ای اشاره اخم با

 ...کنارش به کرد اشاره برزخی قیافه با دوباره که کردم نگاش منگلا عینه و دادم بالا و ابروهام

 ..شد بلند جاش از و کشید پوفی که کردم نگاش فقط بازم

 

 ..میکرد نگاش منو روی بود شده خم داشت اسکلا عینه هستی..کنارم نشست اومد

 

 :کرد نزدیک گوشم به و سرش

 

 !کنارم؟ بشین بیا میگم دارم ساعت سه نمیفهمی_سامان

 همنطق این رو العاده فوق که اونجایی از ولی شال روی از البته.. گوشم به میخورد گرمش نفسای 

 کردم خم شونم سمت به و سرم و خنده زیره زدم حساسم

 ..کرد نگام تعجب با و برد عقب و سرش
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 :گفتم خنده بینه و شد بیشتر خندم حالتش از

 یاد.میـ قلکم..قِل_

 

 ..کرد نگام شیطنت با و کرد باز و اخماش یهو ولی..کرد اخمی

 

 تشیطن برقه که بود بار اولین و بود سرد  معمولا ینی..بودمش ندیده اینجوری هیچوقت حالا تا

 ..بخورم و خندم شد باعث و داشت تازگی برام چشماش توی

 

  کشیدم ای خفه جیغه که کرد ها گوشم دره و جلو اورد و سرش یهو

 :گفت گشاد چشمای با و گرفت و دهنم جلو

 بردی و ابرومون!!دهنتو ببند_

 

 :گفتم بقیه نگاهه به توجه بی و زدم پس و دستش حرص با

 

 میریزی کخ میکنی غلط_

 :گفت هستی که بگه چیزی اومد و شد تر غلیظ اخماش

 

 (نوبتتونه کنید جمع خودتونو)نبتتانه کنن جم خوتانه( شین بلند)وخزِن |: بسه_
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 یرفتم فرو نازنینم دسته تو دیگه دقیقی تا که امپولی فکر با طرفیم از..گرفت خندم لحجش از

 ..میکرد نگاش داشت باز دهن با سامیار..گرفتم استرس

 

 ..شدم اتاق وارد بهش توجه بی شدمو بلند

 جیغ کردم باز اسب عینه دهنمو دستم تو سوزشی حسه با..بستم و چشمام و خوابیدم سریع

 :گفت که اومد پرستار صدای...میترسیدم خیلیم..میترسیدم و امپول از بچگی همون از..زدم

 ..میشکنه دستت تو سوزن الان جان دختر نخور تکون_

 :شنیدم و هستی صدا.. ندادم محل

 

 شیم راحت هممون شه خفه حلقش تو بکنم بده و دستمال اون دکتر خانوم_

 

 ..نکنه کاری همچین واقهعا تا بستم و دهنم سریع

 : اومد سامیار صدای

 

 !!سرش؟ رو گذاشته و بیمارستان کله شده چی_

 

 وحل از رو ایش نسکافه موهای ناز با بود کنارش که جوونی پرستار ولی..نداد و جوابش که هستی

 :گفت من ب اشاره با.. کنار زد چشاش

 !نسبتتون؟_
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 کنیم ازدواج قراره متاسفانه_سامیار

 :کرد نگاش چپ چپ هستی که خندید ناز با پرستار..دادم فشار دستم کف و ناخونم حرص از

 

 نکن ایجاد سوتی الودگی و دهنت ببند.. بخندد خر_هستی

 

 :گفت حرص با بعد..بود شده پنچر لاستیک شبی پرستار قیافه..گرفتم و خندم جلو زور به

 ایش..من نه تویی خر_

 

 :گفت و داد تکون بابا برو معنیه به و دستش خیال بی هستی

 خره کی پیداست کمالاتت از_

 

 ..شده تموم نبود حواسم!عــــه؟..کرد بلند و من بعد

 

 ..گذشتیم پرستاره مقابل از گرفته خندش بود معلوم که سامیار با

 

 

 :داشت نگه جلوش و اشارش انگشت.. سامیار سمت برگشت جدیت با هستی در دمه
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 بهم و بهت توهین اجازه شخصیتم ولی..نیست واجب گرچه احترامتون..پاکزاد اقای_هستی

 و قیافت..بیاره دوستم ابروی به خم که بزنی حرفی ترین کوچیک دیگه بار یه اگه ولی..نمیده

 (تنفس لحظاتی..بود سنگین بسی جمله)بشی ٨٢ شبیه که کنم چار در سه چنان

 

 ..بودم مرگ ذوق که منم.. کرد نگاش یکم تعجب با اول سامیار

 :گفت پوزخندم با بعد

 صمشخ تکلیف که نیستی عددی توام..میکنم باهاش بخواد دلم کاری هر..زنمه رسما فردا پس از_

 میکنی

 

 ..زد چشمکی و کرد نگاهی من به بعد

 

*** 

 

 :هســـــــتی

 

 همون تو..دیوار تو نریم که داشتم نگه و فرمون دستم یکی اون با و گرفتم دهنم جلو و مشتم

 :گفتم درشت چشمای با حالت

 بود کم شوهره؟؟ادم این کردی؟؟نه تو شوهره این!!دیوار؟؟ به چسبوندم چه دیدی..عه عه عه عه_

 بود؟؟ کم خدایی نه!!!برگزیدی؟؟ همسری به و رنگ گاوه،نره،افریقاییه،عن یه رفتی

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 254 

 :گفتم اخم با..میگرفت و خندش جلو زور به داشت که کردم نگا بهش

 دله مثه دلش نکن نگا قیافش به گفتم بار چند..شو مزدوج قصاب مهتی با بیا گفتم بهت بار چند_

 بزرگه؟؟ گوسفند

 

 :پام رو کوبیدم اسکلا عینه

 !!!...کــــه نکردی گوش..که نکردی گوش_

 

 :گفت خنده با کیمیا

 

 .باش اروم میکنی سکته الان_

 

 :نمودم وا زر به دهن..کنم نگاش اینکه بدونه..داشتم نگه خونشون در جلو

 دیگه ببینمت نمیخوام..پایین گمشو_

 

 در ماشین کنار از کی هر که کرد ماچ یع.. خودش سمت کشید تنبون گش عینه گرفت سرمو یهو

 :گفتم میکردم پاک و لپم که حالی در کردم نگاش گشاد چشمای با.. شنید کنم فک شد

 

 !!گرفتی؟ اشتباه سامیار با منو باز_

 :گفت اخم با و شونم به زد
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 ...مرگ_

 :داد ادامه و زد محوی لبخند بعد

 خواهری دارم دوست_

 

 :کردم باز و نیشم

 بعدشم..کرداهه تجاوز یهو همینجا..داداهه دست از خود کنترل..کرداهه ضعف دلم نگو...راجو اوه_

 کرداهه بای بای دخترونت دنیای با مجبوری که

 یینپا سرشو هاشو شقیقه رو گذاشته دستشو دیدم که میگفتم ور شرو داشتم بند یه جور همون

 ..میرفت ویبره حالتم همون تو... انداخته

 

 :گفت میلرزید خنده شدت از که صدایی با

 نکردم کاری خراب خنده از تا برم من..تو دست از_

 

 |:ماشینم تو نکنی شاش_

 

 خونه سمت دادم گاز خنده با..شد پیاده و کرد نگام چپ چپ

 

 

 ...دم دم گوشودم دنیا بر چشم جیغ خوش اوای با
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 :زدم داد و صورتم تو کوبوندم و بالیشت

 

 ..شیــــــد خفـــه_

 

 :/ندادن سگم محل

 

 ..حال سمت رفتم قیافم و شکل به توجه بدونه تخت رو کوبوندم و بالیشت شدم بلند

 

 ..معمول تبقه بودن پوریا پریا

 : زدم جیغ

 !!!شیــــد؟ خفه نمیگم مگه_

 

 ..کردن نگام مظلوم برگشتن واستادن هم کناره صدام با که میکردن بدو بدو داشتن

 ..بشن ساکت تا دو این بود خلقت عجایب از

 

 :گفتم کردم ریز و چشمام

 سرتونه؟؟ تو ای نقشه چه باز_
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 :گفت مظلوم پوریا

 باشیم ساکت میدیم قول..نخور مارو_

 ..داد تکون تند تند سرشو پریام

 

 :گفتم منگلا مث

 هستی از بخورمتون..میکنه اویزونم خشتک از عجوزتون ننه اون کنم نگا چپ شماها به من_

 میکنه ساقتم

 

 ..گریه زیر زد کرد باز ابی اسب عینه دهنشو پریا یهو

 

 بخولـــــه من میخواد این..میخوام مَمَنمو من_پریا

 

 :گفت نشنوم من مثلا که اروم..بغلش تو کشیدش پوریا

  شه نزدیک بهت عفریت این نزارم میدم قول..هیـــس_

 

 :گفت گریه همون با پریا

 گوریلــــــه شبی_
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 :گفت بغض با پوریام

 چی؟؟ بخورتمون بیاد در کمد تو از شب اگه_

 

 باز دهنه با داشتم

 گوریله؟؟عفریت؟؟؟ شبیه من کجای واقعا..میکردم نگاشون

 

 :گفت شده گشاد چشمای با..سمتش برگشتم مامان جیغه با

 !!شدی؟؟ شکلی این چرا تو_

 

 :گفتم ترس با

 !!گوریل؟؟؟ شبی_

 

 :گفت قیافه همون با

 تر بد اونم از_

 

 کناره که چشمایی و بود پرتاب طرف یه کدوم هر که موهایی دیدنه با..سرویس تو پریدم سریع

 بهشون دادم حق بود ام شده خشک و بود اومده چونم تا که دهنی اب و.. بود شده جمع عن هاش

 بترسن ازم
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 ..بیرون پریدم شستم صورتمو سریع

 

 شدم دانشگاه راهی و پوشیدم و اومد دستم دمه چی هر

 ..پگاه دنبال رفتم قبلش البته

 زمین رو میکشه کردن رم اماده گاو عینه پاشم... واستاده درشون جلو برق چراغ تیر عینه دیدم

 

 که زدم کشدار بوق یه بهش رسیدن از قبل بشه تخلیه انرژیم صبح اول همین از اینکه واسه

 ..دیوار به چسبید

 

 ...کرد برخورد سرم با مانند گرز دست یه که میزدم گاز و فرمون داشتم

 :گفتم میمالوندم و سرم که طور همون.. کردم جمع قیافمو

 

 روت بزارن و پنیر اسمه حقته_

 

 : کرد نگام برزخی

 اینقــــد نگو حساسم موضوع این رو من گفتم بهت بار صد_

 

 :انداختم بالا و ابروهام کردم باز نیشمو
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 کنید تجربه پگاه با را چی همه..پگاه شیر..پگاه دوغه..پگاه پنیر_

 

 :اوردم در کبریتمو سیخ که شد شروع جیغش جیغ

 :/(هدماغ منظورش نکنید بد فکر عزیزان..استغفرالله)سولاخت تو میکنمش پهنا از بزنی جیغ_

 

 

 دانشگاه سمته افتادم راه منم.. شد خفه دیگه

 

*** 

 :ردمک زانوم گاهه تکیه و دستادم..شدم خم و واستادم نفس نفس با.. میدویید داشت بز عینه پگاه

 بودن تر کند اینا از.. قبلا..پنیرا..پنـ_

 ..کردم باز نیشمو که رفت بهم ای غره چشم برگشت

 

 ... بالا بیاد نفسم تا کشیدم عمیق نفس یه کلاس در پشت

  شدیم وارد زدیم در به تقه تا دو که این از بعد

 :کردم باز نیشمو استاد خالی صندلی دیدنه با..سمتمون برگشت یهو ها کله همه

 برخیزید..اومد ایران تحریم دلیل _
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 ..: شدن سرخ همه 

 کنید ازادش باشید راحت..میره در پایین از میارین فشار بالا به_

 

 ..خنده زیره زدن حرفم با

 ..میخندید داشت اونم..سورن به افتاد نگام که میکردم نگاشون باز نیشه همون با داشتم 

 ..شد بسته نیشم ناخداگاه چرا نمدونم

 .. بست نیششو اونم افتاد چشمام به که نگاهش

 ...که چشماش عنه رنگ تو شدم غرق

 ..رمانتیکمون و شاعرانه لحظه به زد چیز استاد صدای

 

 امجد؟؟ خانومه_

 

 :سمتش برگشتم مضحک لبخنده یه با

 !استاد؟؟ بعله_

 ...به بزنین زل واستید اینجا کلاس تایم اخره تا نمیخواید که انشالله_

 ..میکردن نگام جوری یه داشتن همه...نداد ادامه و حرفش

 ..خرابیدی راجبم رو بقیه تفکراته که لعنت سگت پَدر پَدره بر
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 زل جا یه به خاستیم ما دفه یه.. سورن ببرن و قیافت شور مرده..جام سر نشستم رفتم حرص با

 .. لاشخور این به زدیم زل عهد بزنیم

 

 

 ..میزش پشته نشست رفت

 شماره دیدنه با..شد بلند گوشیم اس ام اس صدای که میدادم تکون تکون پامو داشتم حرص با

 :/برگردوندیدم عادی حالت به سریع ولی..شد گشاد چشمام سورن

 :کردم باز پیامو.. میکنه نگام داره دیدم که انداختم بهش چشمی زیر نگاه یه

 اسهو شکلکی من به میچسبونن رو تو فردا از لابد.. سر خیره دختره بردی استادم جلو ابرومونو_

 :اوردم در گوشی

 بود جالب برام همون واسه.. بودم ندیده نزدیک از رو حامله ماده بزه یه خنده حالا تا نکه اخه_

 باشه خداتم از..خانومی خوبی این به دختر بعدم..نداره برت هوا میدم اخطار بهت..

 میکنی تایپ که وحشیا عینه..اخیش..دادم ماساژ اشارمو انگشت سر یکم..کردم ارسال سریع

 ..دیگه میشه همین

 :اومد جوابش بعد یکم

 ادهم بز.. نبرش کار به لطفا نیستی بلد رو کلمه یه املایه وقتی  "ت" با نه "ط" با اخطار اولا-

 شه هک ذهنت تو تصویرش کن نگاش برو عمته ام حامله

 اوردماااا کم ینی
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 ولی..زمین رو افتاد تلپی گوشی بود پاره شانسم از که جیبم تو توپوندم حرص با و گوشی 

 ..برنداشت خراشم یه بود گوشکوبی که اونجایی از خداروشکر

 

*** 

 :پگـــــــاه

 

 خیلی منم..بود ایستاده سرم بالا ابوالهول مجسمه عینه بود کرده جمع وسایلشو هستی

 ..میدادم جا کولم تو دیگری از پس یکی وسایلمو ملیح لبخنده یه با خونسردانه

 :زد جیغ اخر

 !!!گذاشتنـــــت؟؟؟ کُند دوره رو _

 

 .. کولم تو گذاشتمش و دادم جا سادم جامدادیه تو و خودکارم اخرین

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت درارم بیشتر و حرصش اینکه برای شدم بلند

 

 !!نمیده انجام عجله با رو کاری هیچ متشخص خانوم یه عزیزم_

 

 :گفت مزحکی قیافه با

 ؟؟!!میاری در عداشو داری یا خانومی الان تو اونوقت_
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 |:خانومم_

 :/اقامون جونم_

 مرگ_

 جونت تو_ 

 !!بدنت سولاخای اکثر_

 دیوزی یه تو_

 طور همین توهم_

 :گفت امیزی تحدید لحنه با

 یبرگرد بزنی عزراعیل حضرت با دور یه که میزنمت همچین برسه دادت به نیس ننت دفعه این_

 اوکی_

 !!گمشو_

 بده انجام خوبی به چ وظیفت کارته گمشودن_

 ...بحثمون به زد عن سامان صدای که بده جواب اومد

 

 

 !صالحی؟ خانوم ببخشید_

 

 ..هم تو اخمای با البته..سمتش برگشتم
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 بله؟_

 :گفت و بالا داد ابروشو تای یه

 بزنید؟ زنگ من به بود قرار کنم فک_

 

 !!!نبـــــود یادم اصلا..اخ

 :گفتم و کردم حفظ و حالتم.. نشم دستپاچه کردم سعی

 

 نشد وقت..ام..اها_

 :گفت و زد پوزخندی

 سه فقط که اونجایی از و.. بشه نویسی خلاصه قراره و شماست برای...(تا)...صفحات..حال هر به_

 رایب میکنیم بندی تقسیم بعدم..برام بیارین نویسیشو خلاصه باید فردا شما داریم وقت روز

 کنفرانس

 

 :گفتم شده گرد چشمای با

 

 !!شــــب؟؟ یه تو کنم نویسی خلاصه رو صفحه ٨٢ چجوری من_

 

 :گفت خبیثی قیافه با و انداخت بالا ای شونه

 بدم خبر بهتون نتونستم.. بزنید زنگ بهم نشده وقــــت که اونجایی از..خودتونه مشکل_
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 ای اشهب حرص با..کنم اویزونش سقف به ناحیه سه از میخواست دلم که گفت تاکید با رو نشد وقت

 :گفت که سمتش برگشتم کنجکاوی با..زد صدام که شم رد کنارش از اومدم و گفتم

 بدم خبر بهتون بزنین زنگ نکردین وقت..احیاناااا وقت یه اگه که بزنین بهم تک یه_

 

 نممیک پوست سیبزمینی،پیاز کارخونه تو شب تا صب انگار نشد وقت میگه همچین..کردم اخم

 !:/(داشت؟ ربطی چه)بزنم زنگ بهش نمیشه وقت

 

 ..اوردم در گوشیمو

 چ؟؟

 ؟؟ چ

 !چ؟

 هک بالا اوردم سرمو..رفت قرار بر تماس و کردم کلیک چلغوز روی خوشحالی با.. کردم پیداش..اها

 ..اوه اوه..دیدم و شدش گرد چشماش

 

 ..پایین انداختم سرمو و زدم مزحکی لبخنده

 ...بره گوشیم شارژه برنداره موقع یه کردم قط سریع گوشیش صدای اومدن در با

.. 

 ..کرد نگام برگشت که میکنه سیو اسممو چی ببینم کردم خم سرمو زرافه عینه
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  زدم ملیحی لبخند شدم صاف سریع

 ..ببینم قشنگ که گرفت طوری رو گوشی و زد شیطانیی لبخنده

 "پ" زد

 سر باید..اصن گرفتم وجدان عذاب..کنه سیو و اسمم ادم عینه میخواد اینکه مثه خداروشکر خب

 نگام داره لبخنده همون با دیدم که بودم گیر در وجدانم و خودم با.. کنم عوض اسمشو فرصت

 ..میکنه

 هک مسیری..کرد اشاره گوشیش به ابرو با و شد تر باز نیشش که زدم مهربونی لبخنده دفعه این

 ...داد فراوان حرصی به جاشو و ماسید لبام رو لبخند که کردم دنبال چشم با و بود کرده اشاره

 

 "پگاه پنیر"

 

 ...رفت و گذاشت جیبش تو گوشیو که کردم نگاش نشسته خون به چشمای با

 رفت..بعله

 

 ...میخنده داره هستیه دیدم برگشتم میاد، بز صدای مثه صدایی یه دیدم

 

 :زدم جیغ

 شـــو خفه_

*** 
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 :کیمـــــــیا

 

 ... خوابیدم دوباره و دادم تکون بینیم جلوی و دستم بینیم رو نرم چیزه یه احساس با

 ..کردم احساس بینیم رو و نرم چیزه اون دوباره کع بود نشده ثانیه چند هنوز

 ..:اه

 ها زمین به بچسبی میزنم..عن هستی_

 

 ..بینیم جلو دادم تکون و دستم دوباره

 ..پریدم جام تو خودم که صورتم تو کوبیدم سوم دفعه

 

 ..شه گرد چشمام شد باعث ای مردونه خنده صدای که دادم ماساژ و بینیم منگ قیافه با

 

 :گفتم خواب از گرفته صدای همون با..رفت هم تو اخمام بود شده زمین پخش که سامیار دیدنه با

 بخند عمت به..هر هر هر_

 

 ...داد ادامه خندیدن به و نداد محل بهم

 :گفتم و کردم پوفی
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 من؟؟ اتاقه تو بیای داده اجازه تو به کی اصلا_

 

 :گفت زور به و کرد وجور جمع زمین رو از خودشو

 ..نره سر حوصلش ادم که میشی خنده باعث خداروشکر باز..وای..وای_

 :کردم تر غلیظ و اخمم

 !!من؟؟ اتاق تو بیای داد اجازه بهت کی گفتم بهت_

 

 :انداخت بالا ابروهاشو و شد جدی

 !زنم؟؟ اتاقه تو بیام که بگیرم اجازه باید مگه_

 !!!اوهو

 !زنـــــم؟؟

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 برندار دور پس نشدم زنت هنوز باشه یادت!!راهو؟؟ همه این میره کی_

 

 :گفت تمسخر با بعدم..کرد صاف لباسشو و شد بلند
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 داشته عجله باهات ازدواج برای که نیستی لُعبتی همچین که بگم باید اولا اطلاعت محضه_

 ثانیا،..باشم

 

 [۰٢:۰۰ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ..یبش اذیت خیلی ممکنه بعدا چون نکن درازی زبون پس..رسمیم زنه میشی فردا پس باشه یادت

 

 که مبود گرفته خودمو جلوی زور به که من سمته برگشت رفتن بیرون از قبل و رفت در سمته به

 ..حلقش تو نکنم پهنا از و اتاق وسایله تمام

 :گفت بود بهش نگاش که حالی در و گرفت بالا و میریخت کخ داشت همون با احتمالا که پری

 

 برمتب مادرت عوامره تبق باید و انداختیم زحمت توی بازم اینکه مثه..ضعیفه منتظرم ماشین تو_

 خوشکل و خودش خانوم تا شم منتظر ساعت سه ندارم حوصله بیا زود..وسایل و عقد لباس خرید

 ..کنه

 

 :ترکیدم  نتیجه در و دارم نگه خودمو نتونستم دیگه.. رفت بیرون در از و انداخت و پر بعدم

 !!!ابادتـــــــــه و جد هفت ضعیفه_

 

 ..پایین افتاد و بسته در به خورد که کردم پرت برداشتم و بالیشت
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 کردم حمله و زدم ای دیگه جیغه..میرفت رو قدم مخم رو حسابی طرف اون از خندش صدای

 سرویس سمت

 ...کرد نگاه بشه و قیافم که لب برقه یه فقط و زدم ساده تیپ یه

  افتاد راه حرف بدونه..شدم جنسیسش سوار و بیرون زدم خونه از مامان از خدافظی بدونه

 ورودی سمت افتادم راه.. شدم پیاده و ندادم محلش..واستاد پاساژ یه جلوی ساعت نیم از بعد

 ..شدم وارد و نیاوردم خودم روی به..شنیدم سرم پشته و قدماش صدای که پاساژ

 

 ..نمیپیچه پام و پر به میکردم خداروشکر و میومد دنبالم حرفی هیچ بدونه

  نکردم پیدا باشه میلم بابه که چیزی و گشتیم و اول طبقه

 

 و ماست هستی اسمه دیدنه با..کردم کم و سرعتم و گرفتم مغازه ویترین از نگاهمو گوشیم ویبره با

 ..:کردم برقرار

 گشادمون متاحل خانوم سلام_

 

 : خندیدم

 براچی؟؟؟..عشقم سلام_

 :کرد جیغ جیغ

 میپیچونی و دانشگاه شدی تر گشاد کردی شوهر_
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 خرید اومدم_

 

 اینا؟؟ و عه؟؟لباس_

 اره_

 حالا؟ هست کی عقدتون_

 

 فردا پس_

 :پریدم جام تو که زد جیغی چنان یهو

 

 !!!نگفتــــــــــی؟؟؟ تر زود چرا پس_

 

 :گفتم مظلوم

 

 خو نبود حواسم_

 :گفت شیطون

 ..بنده شوورت به سرت..دیگه بعله_

 

 الهی بشم شوهر بی..شوهر..هه_
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 :دادم ادامه.. خندید.... 

 خبر؟؟ چه پگی از_

 

 .:زدن هندل به کرد شروع

 کرد خالی من سره بعدم..ملی تیم حد در بود اورده جوش به و خونش سامان امروز...وای..وا_

 پا هشت اختاپوسه

 

 بغله تو رفتم کمر با که عقب شدم پرت نبود حواسم چون سامیار توسطه شدنم کشیده با

 ..نزنم جیغ داشتم نگه و خودم زور به...سامیار

 

 :گفتم گوشی تو زور به

 

 هستی میزنم زنگ بهت بعدا من..مـ_

 

 ..شـ چی.. عه_هستی

 

 یدمد که برگردوندم سرمو..بشیم جا به جا حتی یکم اینکه بدونه بودیم حالت همون تو.. کردم قط

 ..میکنه نگام اخم با داره
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 :گفتم ببینمش تا کردم کج سرمو اخم با..نکرد ولم که جلو کشیدم خودمو

 

 بردی ابرومونو کن ولم_

 

 نمیفهمی که میزنی حرف داری خری کدوم با نیس معلوم میکنم صدات دارم ساعته سه_

 

 وجل گرفتم اشارمو انگشت و برگشتم..کرد ولم دفه این که کشیدم جلو و خودم عصبانیت با

 :چشمش

 

 میکنی توهین من دوستای به که باشه اخرت دفعه!!میکنه ثابت اینو اخلاقت و تویی خر_

 

 داشت پیش دیقه دو بود عمم انگار..سرد سرده..شد عوض قیافش دیقه دو تو و زد پوزخندی

 ..میترکید

 

 :گفت تمسخر با

 

 جلوی عادی اینقدر میدم یاد بهت که موقست اون..میشی زنم دیگه روزه دو بدون فقط..باشه_

 ..پسرات دوست با نزنی لاس شوهرت
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 ...شد درشت چشمام

 

 پسرااااام؟؟؟؟ دوس

 

 :زدم داد اطرافم و در بع توجه و فکر بدونه

 

 ..بخورن وول دروم مخالفم جنسه که نیستم هرزه تو مثله من نکن یکی خودت با منو_

 وارده سریع شم راحت مردم خیره نگاهه از و نکنه پیدا کش این از بیشتر بحث اینکه برای.... 

 ..شدم مغازه ترین نزدیک

 ..مغازه داخل اومد که بود چشمم جلو هنوز دهشدناکش چهره

 

 رنگه هب دکلته یه..شد خوشکل خیـــــلی و بلند دکلته یه میخه نگام که برگردوندم رومو سریع

 علومم پارچه از کوچولو یه حتی که طوری و بود اتمی نگینای از به مونده یکم تا یقش از که نیلی

 به و بود خالی که لباسم و دامن بینه تیکه اون..طوری همین دامنشم پایینه از وجب دو و نبود

 ...بود تار ساتنه یه جنسشم..نیلی رنگ

 

 ..بود قشنگ خیلی ولی تن تو سنگینه بود معلوم

 

 ..میکرد نگاه و بود ایستاده سینه به دست که سامیار سمته برگشتم  ذوق با
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 ..ها میخوردمش داشتم پیش دیقه دو انگار نه انگار اصن... 

 

 خودشه تقصیر البته

  کرد تعجب که سمتش رفتم

 :گفتم ذوق با..لباسه کناره بردمش کشیدم خودم دنباله و استینش

 

 !!!خوشکلــــه چه نگا سامی_

 

 ..شدم مواجه خندونش قیافه با که برگشتم نمیاد در صداش دیدم

 : هم تو کشیدم و اخمام

 داشت؟؟ خنده_

 

 :داد جواب خنده با

 

 داشت؟ دنده بابات ماشینه_

 مسخره هر هر هر_

 

 :افتادم لباسه یاده دوباره بعد
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 میخواممم و همین من خوشکله..سامیــــار_

 

 :گفت و کرد نگام بود خندش اثاره که لبخندی با

 

 ...ک بدم نشونت و همین میخواستم موقع اون_

 گرفتم و منظورش البته..نداد ادامه حرفشو

 ولمشغ موبایلش با و بود نشسته دخل پشته که فروشندش سمته رفتم و نیاوردم خودم روی به

 ..بود

 

 : بالا اورد سرشو صدام با

 ..میخوام پرو برای رو لباسه اون..ببخشید_

 

 :گفت لبخند با و انداخت بهم نگاهی

 

 ... تنته فیکسه..خانومی بیاد بهت خیلی کنم فک_

 

 عصبیه صدای که بگم بهش چیزی یه اومدم..باشه سالش٢٨ ٢۰ میخورد...شد خاله پسر زود چه

 :شنیدم و سامیار
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 کپنت از بیشتر پس.. بدی انجام و خریدار اوامره گذاشتنت..دادن تز واسه نذاشتن اینجا رو تو_

 ..بیار لباسو نزن حرف

 

 !!عجیـب چه!!شد؟؟ غیرتی الان..میکردم نگاه سامیار به داشتم باز دهنه با

 

 یافهق با و انداخت میکرد نگاش هم تو اخمای با و عصبی که سامیار به نگاه یه من به نگاه یه پسره

 : من سمته گرفت..اورد در مانکن تنه از و لباس رفت ناراضی

 

 اوردین شانس مونده همین فقط_

 

 .. پایین بود انداخته و سرش همچین..شد اروم چه بشی ناز..اخیی

 

 .. پرو اتاق تو رفتم و گرفتم و خندم جلوی زور به

 

  کردم تنم و لباس کندنی جون یه با

 نشد کع نشد ولی..ببندمش که بودم شده خم پشت به میمون عینه نمیشد بسته زیپش

 

 ..سامیار کمر تو رفت که بیرون بردم رو کلم و کردم باز رو پرو اتاق دره ناچار به
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 ..در دمه واستاده نگهبانا این عینه

 :بود شده جمع درد از قیافم که سمتم برگشت

 

 .زجری ماییه همش که ببرن شورتو مرده_

 

 !!چته؟_

 

 نمیرسه دستم ببند رو وامونده این زیپه بیا_

 

  کرد باز شه جا خودش که ای اندازه به درو...تو کردم کلمو بعد

 تا بود کرده خم و خودش زرافه عینه کع هه فروشنده به خورد چشمم که داخل میومد داشت

 ...خنده زیره زدم ببینه تورو بتونه

 

 :سامیار سمته کردم رومو خنده با

 

 ...پسر سامی_

 

 .. خوردم و خندم و ماسید دهنم تو حرف بدنم روی خیرش نگاهه دیدنه با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 280 

 شم بدبخت نیوفته موقع یه که کشیدم تر بالا لباسمو هول با

 

 ببندش..ب... ام_

 

 ..جلوش واستادم پشت به و برگشتم

 

 اروم کردو مکثی..لرزیدم خودم به و کردم حس کمرم گودی رو سردشو دستای ثانیه چند بعده

 ..کشید بالا زیپشو

 

 ..میکشیدم نفس زور به و بود شده داغ لپام..بیرون نمیره دیدم واستادم یکم

 

 ... میشد ترشح بدجور خونم ادرنالینه میشد تر نزدیک و نزدیک که گرفمش نفسای حسه با

 

 ..میرفت پایین بالا تند ریتمه رو سینم قفسه

 ...که دادم فشار هم رو محکم و چشمام..بدم نشون العملی عکس نمیتونستم چرا نمیدونم

 ..بکنه کاری یه لحظه هر بودم منتظر

 

 سریع و شد دور ازم یهو که بیشتر همم روی چشمام فشاره و میشد تر نزدیک لحظع هر نفسش

 ...رفت بیرون
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 :دادم بیرون محکم نفسمو و کردم باز اروم و چشمام

 

 نیستی؟؟ متنفر ازش چته؟؟مگه..دختر باش اروم هوووف_

 

  هستم!! هستم چرا

 ؟!نگرفتم؟ جلوشو چرا پس

 !!کنم تجربش داشتم دوس دلم تهه تهه کنم اعتراف بخوام اگه

 

 میچرخه سرم دوره داره اتاق کردم حس که دادم تکون محکم سرمو

 

 کاملا نه البته..کردم قانع و خودم بود دخترونه شیطونیه و حوس یه همش که فکر این با

 

 و رد بینمون حرفی..اومدم بیرون اتاق از خودم لباسای پوشیدن از بعد و اوردم در زور به و لباس

  ایستادم بیرون منم کرد حساب رفت خودش و نشد بدل

 دهخو نگینای جنسه از نگینایی پره روش کلا که هم سته کفش و کیف یه گشتن کمی از بعد

 برام گفتم سامیار به خانومانه خیلی و کردم خفه دلم تو و ذوقم دفعه این..کردم پیدا لباسم

 کرد حساب فقط چرا و چون بی اونم بخردشون،

.. 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 282 

 خدافظی یه با.. داشت نگه در دمه

 گرفت و دستم که شم پیاده اومدم

 

 !!چیه؟؟ ینی دادم تکون سرمو و برگردوندم سمتش به رومو.. شد حبس سینم تو نفسم

 

 میکنه نگام داره فقط نمیگه هیچی دیدم

 

 یدکش جلو خودشو ناگهانی خیلی ولی بگم چیزی که کردم باز و دهنم طولانیش زدنه زل از کلافه

  برداشت سرعتم همون به و گذاشت لبام رو و لباش و

 

  کردم نگاه بود برگشته اولیش حالت به دوباره ، خونسرد که بهش شده گشاد چشمای با

 :گفت بهم کردن نگاه بدونه

 

 نیستم که ماست زنمی بلاخره_

 

 :گفتم ارومی صدای با

 

  ازش متنفری و!!متنفره ازت که زنی ولی_
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 :گفت لباش گوشه پوزخند یه با و سمتم برگشت

 

 ..من ولی همینطوره دقیقا!!اره_

 

 :کرد اشاره خودش به اشارش انگشت با

 

 خیابون تو های هرزه تا بخورم پیوند شی زنم قرار و متنفرم ازت که تویی با میدم ترجیه_

 

 :داد ادامه و شد صاف دوباره

 

 پایین برو.. شده دیرم من_

 

 ..اومد خوشم جورایی یه حرفش از

 صدای بعد ولی بود در دمه برم که موقعی تا..خونه داخل رفتم و برداشتم عقب از خریدارو

 دمیا عجبم در ولی... کنم ازاد چ بودم داشته نگه الان تا که نفسی شد باعث ماشینش لاستیکای

 اصن ولی ندیدم خودم ،البته!! شه؟ متحول روزه دو میتونه چجوری بوده نفر یه با روز هر که

 !باشه نبوده که نمیشه

*** 
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 :پگــــاه

 

 !!جان؟ هستی_

 

 دوستانه حیوان های کمک من شریـــــفه دوست و بود دیده اسیب بالش که گنجشکی با

 :نشنید اصن میکرد بازی بود کرده گل براش چلغوزیش

 

 نازی کل در ولی!! عنی رنگ ولی..خوشکلی چقد تو جون ای!!پکور هکور-هستی

 

  میکرد نگاش بز عینه فقط نمیداد محلش سگ هم گنجشکه

 :زدم جیغ شد تموم طاقتم

 

 ؟؟؟؟!هستــــــی_

 

 :بالا گرفت سرشو

 

 ها؟؟_
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 کلاس؟ تو بیاری خودت با برداری اینو میخوای!مرگ_

 

 :گفت عادی خیلی

 

  اره_

 :گفتم تعجب با واستادم

 

 ؟؟!!کلــــــاس؟؟ تو بیاری میخوای_

 

  کلاس داخل رفت و اونطرف داد هلم

 

 :/صندلیش میزه رو گذاشت هم رو گنجیشک نشست.. راخل رفتم شده گشاد چشمای با

 

 هتبق که سامیارم..بودن نشسته هم کناره که سورن و سامان به خورد نگام که سمتش برم اومدم

 نبود کیمیا معموله

 

 کار روشون داشتم شب نصفه تا دیشب که هایی برگه زمان هم و رفتم سامان سمته به حرص با

 ..میزش روی کوبوندم و میکردم
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 بود درونم حرص دهنده نشون که ژکوند لبخنده یه..کرد نگام رفته بالا ابروهای با و بالا اورد سرشو

 :گفتم و زدم

 

 راد جناب شد انجام عوامرتون_

 

 بررسی کرد شروع و اورد در کاورش توی از هارو برگه حرفی هیچ بدونه و زد خبیثی لبخنده

  دیوار به بچسبوندم کنه پیدا توشون اشکالی یه که کردن

 

 :(دیوار به شد چوسبونده محسوس نا خیلی خودش ولی

 

 :گفت کاور تو میزاشت هارو برگه که حالی در

 

 باشید اماده کنفرانس برای و)....(  صفحات جز ب و کردین نویسی خلاصه که همینایی شما خب_

 

 :کردم تر غلیظ و لبخندم

 

 نیست؟ ای دیگه عمره چشم بله_
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 دوستانه لبخنده یه!!..کجی دهن نه تمسخر از نه..زد لبخند دیدم بار اولین برای

 

 :گفت که میکردم نگا لباش به بهت با

 

 صالحی خانوم نیست عرضی_

 

 شد بیشتر مینشست دل به عجیــــب که ارومش لحنه از بهتم

 

 کنم جور و جمع و خودم بتونم تا دادم نامحسوس تکون یه و سرم

 

 :گفت چندشی حالت با نازی..هستی کناره نشستم رفتم و ممنون گفتن با

 

 ؟!!چیکار کلاس تو اوردی اینو جون هستی_

 

 :انداخت نازی به نگاه یه چپکی بعد کرد نوازش رو گونجیشکه سره هستی

 

 بزنه چینگ فوضولارو اوردم_
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 ضایع از گیری جلو برای داد ترجیه نازیم..خندیدم ریز حرفش این با و اومدم در بهتم حالت از

 شه خفه بیشتر شدن

 

*** 

 

 :ےهســــت

 

 :/رسیدش پایان به استاد نباشیده خسته با کلاس

 

 کرده خراب خودشو دیدم که و برداشتم و(گنجیشک)چُغُکم

 

 داری؟؟ نگه خودتو دیقه دو نمیتونی سرت فرقه هم تو خاک_

 

 |:دم دم دم دادم کف از جان ناخوداگاه که چشمام تو زد زل جوری یه معصومانش نگاه اون با

 

 زباله سطل تو بردم کردم جمع میز رو از عنشو کاغذی دستمال با زور به و کردم پوفی

 !!(بخورمش؟؟ کنم چیکار...خودتونید بیشعورم)انداختم
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 و کردم کوچکم چغکه نثاره مادرانه لبخنده یه بعد

 

 :شدم سورن سینه به سینه که کلاس بیرونه سمته به افتادیم راه

 

 کنی لهش بود نزدیک خبرته چه اوی_

 

 ..:شد درشت چشماش چغکم به نگاه یه انداخت خودم به نگاه یه

 !!چیه؟ این.. ایـ_سورن

 

 :گفتم منگلا مثه

 

 دیگه چغوکه خب..کرده عمل دماغشو عمته_

 

 :گفت اخم با

 

 میکنه چیکا اینجا میگم..باهوش خانوم میدونم خودم_
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 بدونه نظرتو بلکه..بده نشون عنترش زاده برادر به دماغشو اومده_

 

 شمردم غنیمت و فرصت منم..سمتش برگشت سامان باصدای.. کرد اخم ولی گرفت خندش

  شونش رو گذاشتم رو چغوکه

 

 کاملی  زوجه چه!!میان هم به چه..اخی

 

  نداره اشکال ولی میکنه فرق خیلی اون با این جغرافیاییه عرضه فقط

 

 فک هک بالا بکشه خودشو میکرد تلاش هی بدبختم اون..شونشه رو چغوکه دید که برگشت سورن

 :/د.ی.ر همونجا اورد خودش به که زیادی فشاره از کنم

 

 بود کرده مزین شونشو از نیمی که عنش به بود زده زل مزحکی حالته یه با بدبخت سورن

 

 !!من و

 

 !!!بود عنها این تمامه مسببه که شخصی

 

 !ردک تعجب چغوکه خوده کنم فک که رفتم در و برداشتم شونش رو از سرعتی یه با رو گنجیشکه
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.... 

  گرفتیم شب لباس رفتیم پگی با روز اون

 کلتهد یه پگاهم..میومد سفیدم وسته به خیلی که گرفتم رنگ ای سورمه و بلند ماکسی لباس یه

 نم... داشت ستم کته یه و میومد بهش خیلی..زانوش بالای تا و بود چرک صورتی رنگشم گرفت

 تو شپاشن ایشالله که خرید ناز خیلی مشکی کفش و کیف یه پگاه ولی داشتم کفش و کیف که

 :/بشکنه عروسی

 

 فرمون پشت نشستم خودمم و گذاشتم عقب خریدامونو... 

 

 :افتادم راه

 

 ها میشه زیاد داره کیمیا قیبتای میگم..پگی_

 

 داشته غیبت بار دو الان تا من کلاس سره گفت..میگرفت سراغشو امروز کرمی اره_

 

 هوم_

 

 

 نمیشه وقت فردا که بخونم رو صفحه ١ این امروز برم باید_
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 :داد ادامه و کرد ناز چغوکو

 

 بگیرم؟؟ ارایشگاه وقت میگم_

 

 همونجا بریم مام گرفته وقت کجا بگو مشنگش خل خوده به بزن زنگ_

 

  دراورد و گوشیش و گفت ای باشه

.... 

  درصدم یه اونروزم بازی پررو اون با..دعوتن اونام که بود داده خبر ننش اینا مامی به خونه رفتم

 خب ولی کنن دعوتم نمیدادم احتمال

*** 

 :کیـــمیــــا

 

 !!خانومی شدی خوشکل چه_

 

 ولی میترکیدم فوضولی شدت از داشتم..ببینم خودمو نذاشت ولی شدم بلند ارایشگر راهنمایی با

 ..کردم تنم شومو لباس اون کمکش با و نیاوردم خودم روی به
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 سرویس علاوه به بست بازوم به بود قاتی سفید و نیلی یه که اتمی ریز نگینای از پر بنده بازو یه

 ..ظریفم سفیده طلا

 

 .. اینه سمت رفتم اروم

 

 از کیی که جوونی دختر سمته برگشت..کرد می نگاه بود کرده خلق ک اثری به تحسین با ارایشگر

 :بود دستیاراش

 

 کن دود اسفند برو زینب_

 

 الایب شبم رنگ و بلند موهای..بودم شده زیبا تصورم حده از بیش.. بزنم حرف نمیتونستم حتی

 یه..سرم روی بود بازوبند مثه دقیفا که تاجم یه..بود باز کج فرقه موهام جلوی بود شده جمع سرم

 روی ات و بود کرده حلقه حلقه بابلیس با برام بود بسته بازوبند که طرفی تضاده موهامم از خورده

 هس نیلی و مشکی و سفید سایه با و چشمام پشت..  بود تر تمیز همیشه از ابروهام.. بود بازوم

 متوسط چشمه خط یه و بود کرده رنگ

 

 صورتی ملیح گونه رژ یه و ابی سرخ رژ

 و تعادله حده در چیزم همه ولی..نبودما ساده ساده..بودم شده زیبا خیــــلی سادگی عینه در

 .. نبود توش جلف رنگای
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 :کندم خودم از دل زور به کاملیا پگاه و هستی صدای و سر با..

 

 ...ببینــــــ بچمو میخوام کنار برید_هستی

 

 ..ماسید هستی دهنه تو حرف و شدن خشک سشون هر دیدنم با

 

 کردن فرق همه این بخاطره نمیشه دلیل ولی..اجباریم عروس درسته.. زدم ذوق روی از لبخندی

 !!نه؟ نشم مرگ ذوق

 

 خیلی خودشونم البته..سمتم کردن حمله مغل قمه عینه و اومدن خودشون به کمی از بعد

 و بود کرده فر هستیو موهای...بودن کرده درس هم اونارو من با زمان هم..بودن شده خوشکل

 ..بود داده بورش موهای به خاصی جلوه که بود دورش ساده خیلی

 یبیترک یه صورتشم..  میکرد خیرع رو ای بیننده هر چشمه لباس رنگ با سفیدش پوست تضاده

 !تیره ارایش اون تو بود شده تر جذاب همیشه از چشماش.. قرمز رژه با بود سفید ایو سورمه از

 

 موهاش با سرش کناره بود کرده جمع سرش بالا موهاشو و داشت قشنگ صورتیه ارایش یه پگاهم

  بود شده درست قشنگ گله تا دو

 لیو ساده همیشه مثه و بود باسنش پایینه تا که بود پوشیده رنگ کرمی لباس یه گلمم خاهره

 ..خوشکل
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 .اومد در ارایشگره صدای که میزدیم حرف بودیم کرده بغل رو همدیگه

 

 ..بپوش شنلتو خانوم عروس اومدن داماد اقا_

 

 ..رفت بالا یهو روز چند این مثل درست قلبم ضربان

 

 نلمش پوشیدن از بعد و دادم فشار زد،دستشو استرسم پر قیافه به لبخندی و گرفت و دستم پگاه

 ..هستی مادرانه های نصیحت از بگذریم البته.. رفتم بیرون ارایشگاه خروجی درب از اروم

 

 فشاک اون با و بود سنگین زیادی لباس..رفتم پایین احتیاط با ها پله از و انداختم پایین سرمو

 ..میومد در داشت پدرم

 

 ..بود کرده پارک و ماشین خیابون طرف اون فکر بی پسره

 

 ودب داشته نگه پنجه رو یکی اون کناره پاهاشو از یکی و زده تکیه ماشین ،به حلقم تو ژستش

 و جذابیتش موبایل نوره و صورتش جلوی بود ریخته لختش موهای بود ایفونش گوشیه تو سرش

 تک سفیده رنگ ولی بود تاریک.. .. بود جیبش تو دستشم یکی اون.. میکشید رخ به بیشتر

 میزد چشم تو شلوارش

 

  کردم مسلحتی سرفه و ایستادم جلوش
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 تلاش که میدیم و شدش ریز چشمای شنلم زیره ،از انداختم پایبن بیشتر سرمو که بالا اورد سرشو

  زدم خبیثی لبخنده:/..میگذره چی زیر این بفهمه میکرد

 

 ..نفرمو پشت نشست رفت و نکرد باز و در حتی حرفی هیچ بدونه و شد خسته پایان بی تلاش از

 

 به مد که رفتارشم..بدبخت گشاده!!میمیره؟؟ کنه باز و ،در نشستم و کردم باز و در خورد اعصاب با

 میکنه تغییر دقیقه

 

 !کنه؟ رفتار ها پیشه عاشق مثه داری انتظار اجباری ازدواجتون رفته یادت کیمیا چته

  میشد متشنج بیشتر اعصابم فکرا این با

.. .. 

 

 نه؟؟ ببندی و در نداری جون که اوردن فشار بهت خیلی تو اون کنم فک_

 

 ..: اومدم خودم به صداش با

 

 و  دمخو نمیاد دلم میشم تر نزدیک بدبختی به لحظه به لحظه دارم میکنم فکر وقتی فقط..نع_

 ..بدم هل سمتش به تر زود
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  عقب کشیدم و خودم کارش بودنه یهو از.. بست و در به که شد خم روم

 

 نجرهپ سمته از صندلیم پشته گذاشت و دستش.. سمتم چرخوند سرشو حالتش دادنه تغییر بدونه

 عقب کشید یکم و شنل کلاه دستش یکی اون با و

 

 گاههن مسیره ولی شد صورتم میخه نگاهش کشیدش بالا کاملا وقتی..میزد گنجیشک مثل قلبم

  بود مشکیش کراواته به فقط و فقط من

 

 :گفت اروم

 

 نیاوردم راه سره از و وقتم من بگم باید... شی بدبخت تر دیر میخوای من کردنه معطل با اگه_

 شمس خانومه

 

 !!گرفت بدجوری دلم چرا نمیدونم

 

 عاشقانه هه،.. داشتم ازش رو تری عاشقانه جمله انتظاره شاید

 

  صورتم روی کشید و شنلم کلاه دست با.. کنم نگاهش تونستم تازه من و نشست صاف
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  شدی خوشکل ، ظمن در_

 

 ...صورتم روی اومد ناخداگاه لبخندی

 :گفت میداد گاز که همونطور و کرد روشن و ماشین

 

 شدی تحمل قابله بگم بهتره البته_

 

 حرص با و دارم نگه و خودم نتونستم دیگه شنیدم که و خندش صدای.. شد محو کلا لبخندم

 :ببینمش تر راحت تا کشیدم تر بالا و شنل کلاهه

 

 اعصابه رو خیلی خر خنده صدای میدونستی!!هه.هه.هه_

 !!!؟

 

 :گفت خنده با

 

 فهمیدم شنیدم خندتو صدا وقتی از اره_
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  سرش تو کوبوندم و کیف جیغ با و نیاوردم طاقت.. دادم فشار هم رو و دندونام

 

 : خندید بازم

 

 شده گذاشته وقت موها این رو.. توله نکن_

 :گفتم حرص با

 

 !!بمیر برو_

 

 :گفت جدی و خورد خندشو

 

 باش ادم_

 

 کنم رفتار وارانه ادم ادما با فقط دارم عادت_

 

 ..!باشی برده ادمیت از بویی نمیده نشون که رفتارت_

 

 :زدم موزیی لبخنده
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 میکنم رفتار ادم مثله ادما با فقط!!که گفتم_

 

 :شد حرصی

 

 سرت تو بکوبم میاد در حرصم وقتی که ندارم کیف هیف_

 

 :گفتم خباثت با..شدنم حرصی به و میکرد اشاره پیشم دقیقه چند کاره به داشت

 

 ..شدی؟ حرصی پس!!عه_

 

 !!لانا بخنده بگو به نه اولمون بحثه و جر به نه..زدم لبخندی منم و انداخت پایین سرشو خنده با

 .نشد زده حرفی بود تالار که مقصد تا دیگه

 

*** 

 

 :گفت گوشم دره و کرد بغلم جون هانیه

 

 میشی عاشقش و روزی یه مطمعنم نیست بد اونقدرا من پسره!!دخترم شی خوشبخت امیدوارم_
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 ..یدرس بابا و مامان به نوبت پاکزاد اقای از بعد..نگفتم چیزی و انداختم پایین سرمو پوزخند با

 

 چشمام تو نفرت خوشحالی جای عقدم روزه تو که عجیبه.. میکردم نگاه مادرم و پدر به نفرت با

 میزنه موج

 

 ..اتفاقاتش و ادماش و دنیا این از نفرت

 

 چه ولی..بودم راحت دیگه ازدواج از بعد قرارمون تبقه..میدیمشون دیگه ماهه سه فقط!!ماه سه

 دیگه جهنم یه تو میرم جهنم یه از که فایده

 : کرد بغلم کامی

 

  ببخشید..بگیرم و جلوشون نتونستم که ببخشید_

 

 :زدم تلخی لبخنده

 

 نیست مهم!!بسه_
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 واقعی مجلس اون تو بار اولین برا.. نذاشتن کاملیا برای جا روم پریدن بز عینه پگاه و هستی

 ..خندیدم

 

 

 بودم گذاشته مخصوصمون که صندلیایی روی نشستیم..

 

 بود شده چیده رومون به رو که قشنگی عقده سفره به

 

 ..کردم نگاه بود شنل زیره هنوزم که صورتم به اینه تو از

 

 تبریک و سمتمون اومدن می یکی یکی مهمونا همه..میگذشت چی دلم تو میدونه خدا فقط

 میدادم و جوابشون مصنوعی لبخنده یه با..میگفتن

 

*** 

 :ےهســــــت

 سانتی خر پاشنه داری کخ بگه نیس یکی ببرن و کفشار شور مرده.. بیرون اومدیم اتاق از

 ؟؟!میپوشی
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 بود اه پله به حواسم کنم نگاش بدونهاینکه.. شونم به زد پگاه که میکردم غر غر خودم با داشتم

 :بشم پا کله دامنم زیره نره که

 

 !هستـــــی؟؟_پگاه

 

 هااااا؟؟؟_

 

 بنُما رویت رو اونجا_

 

 پگا به نگاه یه بالا اوردم سرمو

 الدنب نگاهشو مسیره..بودیم رسیده ها پله پایبنه به تازه...جایی یه به شده خیره کردم،دیدم ه

 زدید حدس درست بعله!!..چلغوز تا دو به رسیدم که کردم

 

 ..بودن سامان و سورن

 

 ..شتن تو میترکید داشت که بود پوشیده ای نسکافه پیراهن و شکلاتی شلوار و کت یه سورن

 ساعتیش جیب تو گذاشته و قول ماشالله
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 بود ورگ و گم که گرامم برادره.. بودن نشسته باباش و پگاه مامانه کناره که اینا ننم کناره رفتیم

 اینجاها به چه رو بچه چی ینه!!بده براش که پریام بود نیومده کنم فک

 

 

  نشستیم نحسی جای چه فهمیدم تازه که کنارشون نشستیم علیک سلام با 

 

  بودن خانوادشون کنم فک که اقا خانومو تا چند و سامان و سورن که میزی کناره دقیقا

 

 :سمتم کرد رو پگاه مامان.. نشستم صاف و ندادم محل

 

 ..خاله دله عزیزه شدی خوشکل چه... ماشالله_

 

 :انداختم پگاه به شومی نگاهه و کردم گشاد نیشمو

 

 نای به شما رفته کی به چلغوزتون دختره این نمیدونم ولی.. ارایشم خوش من بسکی!!خاله اره_

 ..تخته به بزنم ماشالله خوشکلی

 :دادم ادامه..تخته جا پگاه کله تو زدم یکی

 

 !ناموسا؟ رفته کی به این برازندن صالحیم اقای_
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 ..سوخت فجیحی طرز به که گرفت مبارک باسنه از نیشگون یه نیاورد کم پگاهم

 ..میخندیدن فقط که ننهامونم

 

 دوییدیم اسب عینه گرفتم و پگاه دست شدن دور ازش مغل قوم و شده خلوت کیمیا سر دیدم

 ..دوماد عروس جایگاه سمت

 

 :گفتم سامیار به اخم با..اومدن سامانم و سورن ما با زمان هم

 

 تو و میدونم من ندی.. بدی تحویلم گلدون میخوام دادم تحویلت گلدون با و گل_

 

 بلغور دقیقا چی نفهمیدم خودمم داره حق.. کرد نگام منگلا عینه رفته بالا ابروهای با سامیار

 دقت که سامانم، میکرد نگام پوزخند با سورن..پایین انداخت خندهسرشو با کیمیا!!..کردم؟

 ..نکردم

 ببرن سرشو میکشن نقشه دارن اونا و خورده بزارو بقیه علفای به که داشتم رو بزی اون حسه

 :/کردم توصیف زیبا و خودم چقد!!

 

 

 .:شونم به زد عصبی پگاه
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 ؟!!اسکول؟ داشت ربطی چه_پگی

 

 ...آمین..بگردان نابود و محو زمین از و من یا کن رجو و رفع سوتیارو این یا خدایا

 :کنم درستش اومدم سریع

 

  ندی تحویلمون تا دو دادیم یکی که گفتم حال هر به_

 

 !!بکشه؟ خجالت!!کنه گریه!!بخنده نمیدونست کیمیا

 !..بودن شده گوجه شبیه نخندن میکردن سعی سامانم و سورن و سامیارم

 

 :گفتم دستپاچه هول با.. پیشونیش رو زد پگاه

 

 ..!مبارک عیدتون حال هر در_

 

 

 :میکرد جمع اینارو میومد باید یکی دیگه

 

 عزیزم؟ نزنی حرف میشه هستی_پگاه
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 !..!نمیشه ولی میکنم سعی_

 

 [٨۰:۵٩ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 :/بوزینــــه ببند..بود اعصابم رو سورن بیشتر همه از اینا بین

 

 ..کنم اویزونش سقف از میخواست دلم که میخندید تمسخر با همچین

 همیخی پاشته انتحاری حرکت یک در که میخندید داشت نزدیکش،هنوز رفتم محسوس نا خیلی

 جیغ جیغ میگم کردن نگاه ما به برگشتن همه که زد جیغی چنان...پاش روی کوبوندم کفشمو

 ولی نه یا دختره کنم چک اتاق تو ببرمش میخواستم..گذاشته ریش دختره سرش تو خاک!!!زدا

 ..گرفتم و خودم جلو

 

 :گفتم منگلا میکنن،مث نگام بر و بر دارن دیدم کردم نگاه بهشون

 

 !!چیه؟ ها؟؟_

 :چپ یزید کوچه به زدم و خودم کاملا و کردم سورن به نگا یه بعد

 

 ؟؟!!اومد دردتون..اواااا_
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 :گفت بود مچاله هنوز که ای قیافه با

 

 زدم داد یار رخ دیدنه خوشحالیه از نه_

 

 :برگردوندم رومو

 خب سرم فدا_

 

 کناره اخر لحظه.. بشینیم رفتیم بعد موندیم همونجا دیگه یکم..نگفت چیزی و کرد نگام حرص با

 :گفت گوشم

 

 برات دارم_

 

 درا جونت باش داشته_

 

  میدادم جولون وسط اون کنده سر مرغ مث بودم داده دست از و کنترلم.. گذاشتن شاد اهنگ یه

 

 چند تا هک پگاه دیدنه با.. نبود میکرد نگام شفاعت ارزوی و تاسف با که بقیه قیافه به حواسم اصنم

 میگن چی ببینم سمتشون ،دوییدم راد شایان کناره میرقصید داشت اونم پیش دقیقه
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 :گفت و زد لبخندی پگاه.. شدم نزدیکشون

 

 ...استاد؟؟ خوبید شما ممنون_

 

 :گفت و پرید حرفش بین شایان

 

  باش راحت لطفا پس نیستم استاد دیگه اینجا من_

 

 : کرد باز نیششو منگلا مث پگیم

 

 راد اقای چشم_

 : کرد کمرنگ اخم یه شایی 

 شایان فقط..نه رادم اقای_

 

 : وسط انداختم و خودم بده جوابشو بتونه پگاه اینکه از قبل

 !!قشنگ استاده سلام_

 :گفت مد
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 مشنگ دانشجوی سلام_

 

 ..شد پررو دادم رو..مرگ

 

 خودتونه از مشنگی دارین اختیار_

 

 عاشقونه رقص یه برای میداد جون و بودن گذاشته اروم اهنگ یه.. داد تکون سرشو و خندید

 ..بدیم قر باهاش وسط بریم نداریم پسرم دوس یه.. هعــــی..

 

 بخندهل دیدنه با که نمیکنه قبول کردم فک اول...داد قر پیشنهاد پگی به محترمانه خیلی شایان

 ومار نگاهش با داشت درنده گاوه شبیه که سامان به رسیدم و دنبالیدم نگاهشو مسیره موزیش

 ..شایی و پگی..اینارو نه مارو البته..میخورد

 

 و دمز خبیثی لبخنده بودم شده خبر با شومش نقشه از که منم..وسط رفتن و کردن قبول خلاصه

 گرفتم نظر در و بود کرده ورم و شده قرمز که و سامان

 

 تنبون کش عین همزمان و شنیدم و سورن صدای که میچرخید سامان و شایان و پگاه بینه نگام

 ...گرم و بزرگ جای یه تو رفتم

 دادم و قولش خانوم این به قبلا من ببخشید_
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 : گرفتم گارد و کردم جدا ازش سریع و خودم

 

 نکردم عقیمت تا عقب برو_

 

 با احال که کردم نگاه بود ایستاده کنارش که ای کرده ارایش میمون به..کرد نگاهم گرد چشمای با

  نبود اون از بهتر سورنم.. میکرد نگام داشت گرد چشمای

 

 ..اهم_

 

 :کردم نگاه سورن به مظلومانه

 

 !دادم؟ سوتی باز_

 :گفت چندشی حالت با دختره..کرد نگاه چشمام به مهربون و خندید

 

 !!درگیره خودشم با که این! دادی؟؟ منگل این به قولی چه عزیز_

 

 :/وایسته سوزشش بزنه پماد بره که بدم جواب یه اومدم
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 :گفت اخم با و کرد دستی پیش ینی..شد دستی پیش سورن ولی

 

 ..رنگ هفت میمون داره شرف تو به منگل همین کن صحبت درست_

 

 منگلم من کرد ثابت قشنگ ینی..بود دراومده حرصم طرفیم از شدم خوشحال طرفی از

 

 ..رفت و نگفت هیچی دیگه و دیوار به شد چوسبونده دختره

 

 عیضای طوره به شاستیش قدمش هر با ینی..میرفت مرغ شبیه پشت از که میکردم نگاش داشتم

 ..میچرخید

 ..شد گم اهنگ صدای بینه که زدم کوتاهی جیغه سورن همراه شدنم کشیده با

 

 ..به به..میده خوبی بو چه..خوردن تکون کرد شروع و بغلش تو گرفتم

 

 گوشش به که طوری بلند میخاروندم و پیشونیم که حالی در..چونش به خورد که بالا اوردم سرمو

 :گفتم برسه

 

 اه اه اه!!صورتت؟ تو چیه سیخا این_
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 :گفت خنده با

 

 میرن قش براش دخترا که ریشه ته کوچولو، خانوم نیست سیخ_

 

 : چشماش تو زدم زل سرتق

 

 :/..تامه سیبیل شبی نزدیک از قشنگه دور از_

 :هم تو کشید اخماشو

 !چیه؟ تام_

 ندیدی؟؟..دیگه جری و تام_

 :گفت خیال بی

 کنم نگا پرتا و چرت ازین ندارم وقت من..نه_

 

 کیمیا عقده سفره به بچسبی میزنم که نکن توهین من علاقه مورده کارتون به اوی_

 ..شد خفه و نگفت چیزی

 زدنشه حرف از به..عن سکوت..بهتر

 داد تکون سرشو و خندید که کردم چپ و چشمام..میکنه نگاه بهم داره چی عین دیدم
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 ..رفت لبام رو از خنده کم کم منم...خورد خندشو که بهش زدم زل باز نیش با

 

  شد داغ شده سرخ سیبزمینی عینه بدنم

 

 کردن خاموش برقارم ویر هیرو این تو

 :گفتم زور به..بشنوه که گوشش کناره بردم سرمو

 

 من؟؟ به نچسبیدی زیادی نظرت به_

 :گفت گوشم در اروم

 

 عادیه فاصلم..نع_

 

 تا شی حل توم میخوای لابد..عادیه میگه بعد من حلقه تو میاد داره..عادیه که خوردی عن

 ؟!شه عادی غیره فاصلمون

 

 !! بوزینه این میده خوبی بو چه..یقم تو بکنم و سرم و ندم و جوابش دادم ترجیه
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 ..بود انداخته خارش به و مشامم بدجوری که تلخ و سرد بوی یه

 

 ؟؟!!سورن میگما_

 سوتی هم باز و..اوه اوه

 :گفت تعجب با

 !!شدی خاله دختر زود چه_

 

 !!..نِم نِم_

 :گفت بیشتری تعجب با دفعه این

 

 !!!هااا؟؟_

 اقـــــای بگم بندازم زحمت تو و خودم ساعت سه من که کیی تو مگه خو چیزه!!عه_

 !!!سوررررن؟؟

 

 محترم اقای یه_

 :خندیدن بز عینه کردم شروع

 |:تُف اخخخخخ..هخخخخخخخخخ..هخ.. هخ.. هخ_
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 :گفت حرص با

 ؟.!!بگی میخواستی چی ببینم بنال.. زدی هم به حالمو..مرگ_

 

 :دادم هولش دستم با یکم

 

 بگم تا کنار بکش مانندتو کروکدیل هیکل این ذره یه خو_

 :کنم نگاه صورتش به تونستم که کرد دور ازم یکم خودشو

 چیه؟ ادکلنت مارک میگم _

 

 :گفت و کرد اخمی..ببینم میتونستم و صورتش بودن کرده ایجاد اباجورا که کمی نوره تو

 

 !چیکار؟ میخوای مردونه ادکلن مارک تو_

 

 بگو مارکشو دارم چیکار چه تو به!!..بخرم پسرم دوس واسه میخوام_

 گفت عصبی و بیشتری اخمه با

 .. نخری سیاه سال صد میخام_
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 اموپ که کفشام پاشنه و عنم لباس بودن بلند_جمله از دلیل چند به... رفت و عقب داد هلم بعدم

 ..رفت هوا جیغم که زمین رو کردم سقوط مبارک باسن با ناگهانیش حرکت البته و.. بود داده جر

 

 حِمِترَ بخوری چاقو..شی عقیم بیوفتی الهی..بترکی الهی..بدم جلا مرغ عن به قبرتو سنگه الهی_

 ..شی عقیم بازم شه کنده

 

 ..کرد بلندم و گرفت بازومو یکی که میشدم بلند زمین روی از زور به داشتم

 

*** 

 

 :پگـــــــاه

 

 هم روی پاشو عصبی که بود سامان به حواسم..میرقصیدم داشتم شایان از زیاد چندان نه فاصله با

 ..میداد تکون و بود انداخته

 

 نه..شد گرد چشمام میرقصید سورن با داشت که هستی دیدنه با که زدم پیروزمندانه لبخنده

 ؟؟!!بابا

 

 !داره؟ خاصی جاذبه یه چشمات میدونستی_
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 :گفتم پاچه دست و کشیدم زدن دید از دست شایان جمله با

 بله بله اها!.چی؟؟ ها_

 

 جلو ندم سوتی که کردم خودم نثار گرگی کف یه دلم تو داشت نگه و خودش اما گرفت خندش

 لیو نه اروم اروم البته..شنیدم گوشم کناره و ارومش صدای که زدم ای دستپاچه لبخنده..بشر این

 :میرسید گوش به اروم اهنگ بلنده صدای خاطره به

 

 ..میبره و ادم دله بدجوری لبخنداتم..اون بر علاوه-شایان

 

 جذاب کدومش دقیقا ببینم کنم چک جاهارم بقیه اتاق تو بریم بیا میگه بگذره دیگه یکم

 استغفرالـــــله..تره

 

 [٨٨:۰۰ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 :گفتم و زدم ملیحی ولی حرصی لبخنده

 

 شما دارید لطف ام،_
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 و خودم که کرد کمتر باهام فاصلشو شایان...شد پخش تر نرم اهنگ یه و شد خاموش برقا یهو 

 :گفت و اورد گوشم کناره و سرش..کشیدم عقب یکم

 

 ..برد و من دله اولم روزه همون از_

 

 معلوم زیاد چهرش..برقصم اومدم این با کردم غلطی چه..اوه اوه.. کشیدم عقب و خودم بهت با

 تو حسی چه دقیقا بفهمم نمیتونستم..بود روشن اباجورا توک و تک و بود خاموش برغا چون نبود

 ..چشاشه و صورت

 

 .. رفتم دوییدم بیشترش اعترافات از گیری جلو برای و برگشتم سریع که جلو بیاد اومد

 

 ..یکی سینه تو رفتم صورت با و شد و کشیده پشت از دستم که بودم نشده دور ازش زیاد هنوز

 

 عقب کردم تقلا.. چسبوند خودش به منو محکم که کنم جدا ازش خودمو اومدم و کشیدم هینی

 رمشوگ نفسای گوشم کناره.. نمیکرد ولمم بود چسبیده سیریش عینه!!؟؟ میشد مگه ولی بکشم

 :صداش بعدم یکم..میکردم حس

 

 زارب شدی؟؟واسا هار چته ،حالا بیای عشوه و برقصی نفر یه بغل تو داری دوس خیلی اینکه مثه_

 دیگه خوشبگذره منم به
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 هم دفعه هر..بکشه ناخون من اعصاب رو چجوری میدونست همیشه لعنتی این..بود سامان صدای

 ..حساسم من که میکشید پیش بحثیو همون دقیقا

 

 ازش عصبانیت که صورتش به کشیدم عقب ذره یه و خودم زور به.. ندم دسش اتویی کردم سعی

 :گفتم خونسردی با و کردم نگاه میبارید

 

 منمید دخالت اجازه خریم هیچ به میکنم بخواد دلم کار هر من ثانیا کنار بکش لشتو تنه اولا_

 !!..عوضی کن حال عمت با برو ثالثا..

 ..شنیدم اهنگ صدای وجوده با که زد داری صدا پوزخنده

 

 :زدم داد و کشیدم عقب و خودم محکم

 

 کثافت کن ولم میگم_

 

 جمع بغلش تو شد باعث که داد فشار و گرفت گردنمو پشت دقیقا شصتش و اشاره انگشت با یهو

 :گفت امیز تحدید و گوشم کناره اورد سرشو..گفتم ارومی اخه..کنم جمع و هامو شونه و شم

 

 حد از زیاد تو دهنه برا ها لقمه این نگفتم مگه!نباش؟؟ من داداش دنباله بودم نگفته بهت مگه_

 هااااان؟؟؟ بزرگه
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 اشتمد سعی و بود کرده گیر بود حلقه دورم دستش چون که دستم یه..میگرفت گریم داشت دیگه

 ..بکشم دستشو یکی اون با لاقل

 

 چسبیده من به دقیقه به دم که توعه داداشه ندارم کاری شما برادر به من_

 

 :گفت خاصی عصبانیته و حرص یه با

 میدی محلش میکنی غلط تو_

 

 .. کنم کم فشارش از داشتم سعی و بود دستش روی دستم

 ..میدادم فشار سینش به سرمو اراده بی.. بود شده قرمز فشار فرت از صورتم مطمعنم

 

 

 :گفتم درد با نطقش به توجه بدون

 

 ..کــــن ولم_

 

 :گفت گوشم در.. شد شیطون صداش
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  کن خواهش_

 

 تموم لعنتی اهنگ این چرا نمیدونم..نمیکنم خواهش تو مثه عنتری به بمیرمم..عمرا!!چی؟؟

 نم میکردی تقصیم و شانس داشتی که موقع اون خدایا!!نمیشد؟؟ روشن چرا برقا لاقل یا نمیشد

 !!بودم؟؟ گوری کدوم

 

 

 ..بزنم لبخندی شد باعث که سرم به زد فکری یهو

 وت ثانیه دو تو که اوردم فشاری چنان کفشم های پاشنه با و پاهاش رو رفتم پاهام با سریع خیلی

 ..کردم حس و صورتش تیرگی و سامان رنگه تغییره هم تاریکی همون

 

 و زدم جیغ که اورد بیشتری فشاره دوباره اما کردم ول هامو شونه منم و شد شل دستش لحظه یه

  پاهاش رو پاهام فشاره همچنینم و.. دادم فشار بیرون سمته به قبل از بیشتر هامو شونه

 

 ..بهش چسبیدم و کردم حلقه گردنش دوره دستمو اما پایین بیام تا بخوره تکون کرد سعی

  میاورد کم داشت دیگه

 

 لعنتییییی پایین بیا_
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 :گفتم زور به.. بود گرفته فشار و درد شدت از صداش

 کن ولم تو_

 

 نوچ_

  کرد بیشتر دستشو فشار اونم دادم فشار بیشتر پامو

 

 :/عمیقا شدم نخاع قطعه کنم فک

 

 سرتـــــق دختره پایین بیا میگم بهت_

 گفنم زور به..نمیکردم ولش ولی..میمردما داشتم

 

 کن ولم... تو_

 

 نه؟؟ پایین نمیای_

 

 :دادم جواب سرتقانه

 

 نوچ_
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 :گفت تاکید با

 نمیای؟؟_

 : حرص از هم درد از هم زدم جیغ

 نههههه_

 

 ..خواستی خودت باش_

 

 دش باعث که کردم احساس لبم رو مرطوبو و نرم چیزه یه کنم حزم حرفشو بتونم اینکه قبله و

 .. بیرون بزنه کاسه از بود شده ریز درد شدت از که چشمایی

 

 میداد حرکت لبام رو و لباش و میبوسیدم اروم..بخورم جم نمیتونستم زیاد شوکه از

 

 فشار و صورتم خودش سمت به داشت فقط دفعه این و شد شل گردنم پشت از اروم دستش

 ..میداد

 ..هم تو اخماشم و بود بسته چشماش

 دوره اونم دسته و بود گردنش دوره هنوز دستمم حتی.. بودیم قد هم پاهاش روی بودم رفته چون

 .. کمرم
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 ودمخ ثانیه صدم تو..کنه فعالیت به شروع مغزم کم کم شد باعث همین و میاوردم کم نفس داشتم

 کرد ولم مقاومت بدونه بود حس تو زیادی چون که کشیدم عقب و

 .. 

 

 دهکشی مخالف سمته به سرش که چنان.. گوشش تو کوبیدم و کشیدم گردنش پشت از و دستم

 .. شد متمایل بودم زده که ای

 ..اومدم پایین پاهاش روی از و کردم جدا از کاملا و خودم

 

 ..من به نگاهش و بود سمت همون هنوز سرش و صورتش رو بود گذاشته و دستش

 

 .. بود زده دامن بهش بیشتر تالارم  درار حرص تاریکیه و نبود معلوم هیچی چهرش تو

 

 .. کشیدم لبم روی دستمو انزجار با.. بودم افتاده نفس نفس به

 هستی عوضی خیلی..خیلی..خـ_

 

 مس..کنم ولش همونجوری نیومد دلم اما برم برگشتم
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 هوا هب دادش که پاش وصط کوبوندم بده نشون واکنشی بتونه اینکه از قبل و سمتش رفتم تقیم

 نگا دادم ترجیه که حساسش جا رو گذاشت دستشم تربیت بی..زانوهاش روش شد خم و رفت

 ..نکنم

 

 :گفتم بلند حالم همون تو و برگشتم

 

 ..کردی داغونش که گردنم واسه اینم_

 ..شد بلند جیغ و دست صدای و شد روشن برقام من شدنه دور با زمان هم

 

*** 

 

 :هســــــتی

 

 بود هوا تو که دستم قلیون سیخ یه دیدنه با ولی حلقش تو برم پا جف بود سورن اگر که برگشتم

 کامیاره قهمیدم دقت کمی با..باشه سورن نمیتونه این نه...شد خشک همونجا

 

 امکان لحظه هر که بود کرده درشت چشماشو اینقد..دستم به بود زده زل گشاد چشمای و ترس با

 ..بیرون بیوفتن چس عینه داشت
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 ..موجو جوجو گوگول، ،گوگول پکور هکور نترس..ترسیددددد بچم الهی

 

  نکنم زر زر بیشتر این از که زدم خودم به ذهنم تو گرگی کف یه

 

 :گفتم وارانه متین کاملا و پایین اوردم دستمو

 

 !!خوبـــــی؟؟ کامی اقا سلام_

 

 :گفت اخم با و کرد جور و جمع خودشو

 

 ممنون بله_

 

 بترکونم و چسش بزنم:/بیاد چس ما برا جلبک این بود مونده همین

 :گفتم حرص با کردم اخم منم

 

 خوبم منم ممنون_

 خداروشکر_

 :گفت که  بودم گذاشته ماتحتم رو دستمم و برم اومدم
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 برقصیم؟ میشه_

 

 نع_

 ..رفتم کشیدم راهمو بعدم

 

 اول..کردم پیدا و پگاه بلاخره که گردوندم سالن دوره تا دور و نگاهم شد روشن برقا موقع همون

 این ب نه ولی بمیره کردم دعا من..خدایا..شده قط نفسش نکنه..بود قرمز زیادی چون کردم شک

 ..شکل

 

 که عضیو اون با پنگوعن بگم بهتره البته..سمتش تازوندم اسب عینه..بود گردنش پشت دستشم

 ..بودن کرده ایجاد گفشم های پاشنه

 

 .:کمرش تو کوبوندم زورم تمامه با بیاد خودش به اینکه قبله 

 

 میتونیییی تو..بکشششش نفس_

 به تاداف.. لبو رنگ بود شده بدبخت..کشید تیر خودم دونه فیخال تا که زدم تر محکم یدونه دوباره

 میزنه حلقش تو از رودش و دل الان گفتم که میکرد سرفه همچین و بود شده خم..سرفه

 برگشت نفسش اینکه مثه خب..بیرون
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 ..:بالا اورد دستشو که بزنم دیگه یکی اومدم

 

 ؟؟..تی..هسـ_پگی

 

 :شدم خم زانوم رو نگرانی با

 

 شده؟؟ بده؟؟چی عزیزم؟؟حالت جانم_

 

 :گفت هاش سرفه بینه

 

 شو..خفه..چشمام جلو..از ط..فقـ_

 

 هب نمک بیشعوره..کردم پیاده باسنش رو نارو هاشی فنه یه پام با و بالا اوردم پامو و شدم صاف

 .:/حروم

 بود شتافته باقی دیاره به الان نبودم اگه انگار نه انگار

 

 .. گرفت زمین به دستشو که زمین تو میرفت مخ با داشت
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 عنتران سزایه است این و..هاهاها_

 ..کردن فعالیت به شروع شاخکام میاره در کفششو داره دیدم

 چش اگه..میکردن نگام داشتن بز عینه همه..کیمیا پیش رفتم دوییدم کنه کاری بتونه اینکه قبله

 ..میکنم درس ابگوشت میارم در همتونو چشما بخورم

 

 اپ هفت بوزینه.. داد نشونم انگشت که بیرون دادم زبونمو پگاه برای و واستادم کیمیا کناره

 

  ردمک جمع زبونم سریع..میکنه نگام تمسخر با داره که سورن به افتاد نگام که بود بیرون زبونم

 ..اومده عاقد کردن اعلام موقع همون

 

 بود؟؟ گوری کدوم الان تا

 

 ..جمهوره رییس انگار حالا...  شد وارد عاقد کردن جور و جمع و خودشون همه

 

 نشست عقد میزه نزدیک صندلیه روی

 

 ... کرد دستش تو قندای به ای اشاره کردم نگاه کاملیا به خورد بازوم به که ای ضربه با

 هک ای پارچه پشت واستادم رفتم گرفتم ازش سریع و کردم ذوق دادن تیتاپ بهش که خری عینه

 ..بودن گرفته سرشون بالا کاملیا و پگاه
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 ..نشم خیس داشتم نگه و خودم کع میکرد نگام جوری یه پگاه

 

  بود رفته یادم کل بل سرم تو خاک..افتادم کیمیا یاده..بودن عاقد سر بالا سامیار و پگاه پدر

 

  ببینمش تا بردم جلو و سرم

 ..داره استرس بود معلوم میاوردن هم به دستاش که فشاری ولی بود سرش روی شنلش گلاهه

 

 ..شد بلند عاقد صدای که کنارش برم میخواستم

 

 ..بود هم تو قیافش اونم...کرد دستم توی قندای کله به ای اشاره پگاه

 

  باشم شاد کردم سعی جو کردن عوض برای

 ..:دم دم دادم فرا گوش عاقد  بهای گران سخنان به:/میمالیدم هم به قندارو کله طور همون

 

 ویلای ازادی بهار سکه ٢۰۰۰ مهریه با را شما وکیلم عایا..شمس کیمیا خانوم..مکرمه دوشیزه_

 بیاورم؟؟ در پاکزاد سامیار اقای عقده به ، شمال اختصاصی

 وکیلم؟؟ بنده عایا
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 :سرم رو انداختم نکرمو صدا

 

 !!بده شیر بچشو رفته عروس_

 

 ..میکردن نگام داشتن جوری یه بعضیام میزدن گاز زمینارو داشتن که بعضیا

 ..بود گرفته خندش ام عاقده خوده

 :داد ادامه دوباره

..... 

*** 

 :کیمـــــیا

 

 ..بود بد حالم

 سنگینی احساس حد این تا هیچوقت کردم که زندگیی سال ٢۰ تمامه تو..میکردم خفگی احساس

 ..نداشتم

 

 بود زده یخ دستام.. میدادم فشار و بودم کرده گره هم تو و دستام..اومدم خودم به عاقد صدای با

 .دستام عرقه با داشت عجیبی تضاده و
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 ..:بشم مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفسه

 

 ،ویلای ازادی بهار سکه ٢۰۰۰ مهریه با را شما وکیلم عایا..شمس کیمیا خانوم..مکرمه دوشیزه_

 ؟؟ بیاوردم در پاکزاد سامیار اقای عقده شمال،به اختصاصی

 وکیلم؟؟ بنده عایا

 

 و پروند هستی که ای تیکه از کشیدن خجالت یا خندیدن حسه حتی..نداشتم دادن جواب قدرته

 ..نداشتم هم

 

 حالا ولی..زور به چند هر..کردم قبول که نبودم خودم مگه!!کجا؟؟ اما..برم اونجا از میخواست دلم

 بکشم پس پا که نمیشه...بکشم پس پا نمیتونم اومدم اینجا تا که

 

 ..میکردم احساس چشمام تو و اشک جوششه

 

 داشت رو بدبختی به شدن نزدیک شمارنده حکم برام که عاقد صدای بازم

 همعلوم مهریه ذکره با پاکزاد سامیار اقای عقده به شمارا وکیلم عایا..میکنم عرض دوم بار برای_

 !!بیاوردم؟؟ در

 

 بیارینش برین کرده قش دسشویی تو عروس_هستی
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 میشنیدم سامیارم خندیدن صدای حتی..خندیدن همه

 

 وکیلم؟؟؟ میکنم عرض سوم باره برای خانوم عروس_

 

 تو شد قفل تار و بود اشک از پر لبالب که نگاهی و بالا اوردم سرمو...بود سکوت سالن همه

 هک ضعیفی صدای با... میکشید یدک و پدر اسمه فقط سال بیست این تمامه تو ک پدری چشمای

 :گفتم کنم پنهون لغزندگیشو میکردم سعی

 ...بله...نزدیکانم ترینه نزدیک اجباره به_

 

 رکتح از که لبایی دیدنه با عقبیا ولی نزدن دست شنیدن و صدام و بودن نزدیک اون که کسایی

 ...کردن زدن دست و جیغ به شروع بود ایستاده

 

 ..زدم پوزخندی.. کنم حس و بود صداش تو که حرصی میتونستم..گفت رو بله سامیارم

 گذاشت دستش توی و دستم تعمل کمی از بعد سامیار مادره 

 

 ..رفت عاقد هستن چی نمیدونستم اصن که هایی برگه کردن امضا از بعد

 بودم اورده در شنلمو دیگه
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 و بکنم کارو این عشق با میخواست دلم چقد.. هعی..گذاشتیم هم دهنه به عسل رسومات طبقه

 ..بگیرم گاز دستشو رمانا مثه

 

 باشم داشته دوستش که و کسی دسته..البته

 

 یتموقع اینکه محضه به سامیارم..بودن کنارم هستی و پگاه.. بود پا به اهنگ و ساز بساته دوباره

 ..رفیقاش پیشه رفت اورد گیر

 

 ماومدی که موقعی از.. بگیرم عقد سفره از و نگاهم شد باعث که گرفت دستش تو و دستم پگاه 

 :کردم نگاه بود شده خم زانوهاش روی من کناره که پگاه به...بودم نشسته

 

 برات که نمیدی نشون گرفتی؟؟چرا غمباد چرا تو شاده چقدر اون کع ؟؟میبینی کیمیا_پگاه

 !!نداره؟؟ اهمیت

 ..داره اهمیت چون_

 ..بود اومده بیرون بازی مسخره و طنز هوای و حال از هستیم.. انداختم پایین سرمو

 :وگرفت دستم یکی اون و نشست سامیار جای اومد

 

 ..شده که کاریه حالا نگیر سخت خودت به..کیمی میگه راست_هستی

 : پریدم حرفش وسط
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 اولش روزه مثه هیچوقتم..شده سیاه که ای شناسنامه..کرد تباه و زندگیم عمر یه که کاری_

 !!نمیشه

 

 :گفت میکشید و دستم که حالی در و شد بلند یهو ولی..پایین انداخت سرشو هستی

 

 و واممیخ و قبل کیمیای اون من..ببینمت اینطوری نمیتونم اما..دارم قبول حرفاتو تمامه و درسته-

 میگردونم برش

 

 :داد ادامه پگاه به رو بعد

 ..بخابونیم چسشو ببریم کرده خونوک و خودش این وخز..وَخِز-

 

 ..لبخندمیزدم و داشتم هیجان ناخداگاه اما نخندم میکردم سعی وسط بردنم زور به

 

 

 ..دست و زدن جیغ بودن وسط که اونایی همه من اومدنه با

 

 که من..)گذاشت رو پهلان حامد خانوم خانوم اهنگ دیجیم و کرد دیجی به ای اشاره هستی

 (اهنگ متن بیخیاله پَ ندارین خوندنشو حوصله شمام مطمعنم..ندارم تایپشو حوصله
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 و دست الهی میگفت میخورد حرص همیشه هستی و بود عالی رقصم...میوفتادم راه داشتم کم کم

 بشی خدابیامورز خانوم کبری شبی بگیره لَقوه پات

 

 باشه رقصم ریتم و اهنگ به حواسم فقط میکردم سعی و میرقصیدم اهنگ با هماهنگ داشتم

 ..میخندیدم بلند فقط و میرفت یادم از رقص که میداد قرایی یه اوقات گاهی هستی..

 صدای دوباره.. رفتن گوری کدوم تا دو اون نفهمیدم که طوری..رقص پیه رفت فقط حواسم کم کم

 ..اومد جیغ و دست

 

 ..میکردم پایین بالا ریتم با هامو شونه و داشتم نگه بدنم طرف دو و دستام تا دو نکردم توجهی

 

 ..بود سنگین خیلی اینکه مخصوصا برقصم میخوام که طوری اون نمیشد لباس اون با

 

 مبود گرفته دامنم به که و دستم..سامیار چشمای تو شد قفل چشمام که چرخیدم و زدم لبخندی

 ..شد محو لبام روی از لبخند و شد گنده اراده بی

 

 ..میکرد نگام داشت لبخند با

 

 ایهصد دوباره و ، بغلش تو شدم پرت و کشید و دستم بیام خودم به اینکه قبله اما کردم تعجب

 بودیم سامیار و من فقط و بودن رفته کنار همه..دست و جیغ بلنده
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 ...میکردم حس اینطوری من شایدم..بود واقعی لبخندش..کردم نگاه بهش بهت با

 

 اروم و کرد حلقه کمرم دوره دستشو..بود پخش حاله در اروم اهنگ یه و بود شده عوض اهنگ

 ...رقصیدن کردن شروع

.. 

 ..دلـــــم بــــا

 گلــــم عزیزم نکن راضی و غم نکن بازی دیگه تو 

  گلــــم دلم با نکن بازی میخونی و عشقم چشمام از که تو

 پــــسه هوا نبودت روزه و نمیاد دیگه دنیا تو تو مثله

 

  بســــه همین میخوام تورو فقط نمیخوام چیزی خدا از 

  میدونــــی

  میدونــــــی

 زاررررم بی همه از و دنیا ازین نباشی تو

 میزاررم بیابون به سر من نباشی

 میزاررم بیابون به سر
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 ..باشـــی دلم عزیزه باشی تو باشه تا

  باشی کنارم تو ندارم ای غصه دیگه 

 .. و میدم تو به تو بودن واسه دستی دو و عمرم و عشقم و حسم همه

 ..و خیالم رویامو و خواب تو میای

 ...و ندارم دارو همه شدی تو عزیزم 

 

 مک چند هر لبخندی و میکردم نگاه بود اروم حالا که چشماش به..نداشتم نگاهم روی تعادلی اصلا

 مینشست دل به عجیب که لبش رو رنگ

 

 یزدمم زل و وایمیستادم همونجا وگرنه میکرد هدایتم خودش.. بود رفته بالا ناخداگاه قلبم ضربانه

  بود شده تند اهنگ ریتم..بود روم به رو که جدیدی سامیاره به

 ..بغلش تو رفتم دوباره و چرخوندم دستش زیره

.. 

 ..باشـــی دلم عزیزه باشی تو باشه تا

  باشی کنارم تو ندارم ای غصه دیگه 

 .. و میدم تو به تو بودن واسه دستی دو و عمرم و عشقم و حسم همه

 ..و خیالم رویامو و خواب تو میای

 (پسه هوا..فتاحی مصطفی...)و ندارم دارو همه شدی تو عزیزم 
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 نزدیک اورد سرشو..بود یخ کنم عرض چه که سرد.. بود سرد دستام اما بودم گرفته گر داخل از

 : گوشم

 

 !یخی؟؟ اینقد چرا_

 

 ..کردم جمع و گردنم و  اومد قلقلکم باز 

 اهاشب رقصیدن از اینکه از طرفی از.. نشستیم رفتیم و شد تموم اهنگ..کردم اکتفا نمیدونمی به

 ندیده حالا تا که لبخندی اون برای میزد بدجوری دلم طرفیم از و بودم خوشحال بودم شده راحت

 !!چمه نمیدونستم اصلا..ینی..شده چم نمیدونستم دقیق بودم درگیر خودم با..ازش بودم

 

*** 

 

 :پگــــاه

 

 ..ذره یه بزاریم گپمونو گذاشت اگه..اه..شدم بلند ناز خواب از مامان زوره به

 

 مپرید جام تو ها زده جن عینه...کردم صفحش به نگاهی و برداشتم و گوشیم باز نیمه چشمای با

 شــــد دیر وااااای...
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 مانتو هی با تنمو اسفنجی باب خواب لباس کارم شدنه تموم از بعد..سرویس رفتم شدم بلند سریع

 به که همونطور و برداشتم مشکیمو کوله و مقنعه.. کردم عوض ایم سرمه راسته شلوار و لجنی

 و یمیمیر نخوردیو هیچی اینکه بر مبنی مامانم غرای غر به کردم سرم رو مقنعه میرفتم در سمته

 ..برداشت ما کچله سر از دست و شد راضی کمتر خور نون یه بهتر درک به اینکه اخرم

 

 .رفتیم برو دِ و پوشیدم مشکیمو اسپرت کفشای سریع

 

 ..دوشم رو افتاد صلوات هزارتا ولی..بود نیومده هنوز استاد شکر خدارو کردم باز و کلاس دره

 ثهم دوشون هر نبود هستی از کمتر اوم بود اومده کیمیا تصورم عکس بر..بود خواب کلا که هستی

 ..میز رو بودن افتاده لاشه

 

 هک میخوندم داشتم..خوندن کردم شروع و اوردم در نویسیمو خلاصه حرف بی و نشیتم کنارشون

 ..:شنیدم گوشم کنار از سامان صدای

 

  باشی خونده امیدوارم_

 

 ..بود گرفته سر از پرونیشو تیکه رونده دوباره افتاده اتفاقی انگار نه انگار

 چشماش تو بزنم زل بز عینه میشد مانع که حسی یه..داشتم خاصی حسه یه و میکشیدم خجالت

 ..بسوزه فیخالدونش تا که بدم جواب یه و
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 ..برگردوندم رومو دادن جواب بدونه و کردم نگاش اخم با..نشست من کناره اومد کِی این اصلا

 

 :گذشت یکم

 

 ..!بخون بیشتر و پنج بخشه_سامان

 !!فوضول؟؟ اخه چه تو به

 

 :گفت حرص با که ندادم جوابی بازم

 میزنم حرف دارم ادم با_

 

 ..کردم ذوق صداش توی حرصه از چرا نمیدونم..ندادم جوابی بازم

 ..برگردوند و روش و گفت لبیی زیره درکه به نمیدم جواب دید

  

 و امروز کارای و سامان به این از بیشتر دیگه نکردم وقت کلاس داخل اومد استاد موقع همون

 .کنم فک دیشبش

 

 ..مرادی بعدم و من بعد میداد توضیح باید سامان اول برناممون طبقه
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 رینت کوچیک بدونه..دادن توضیح کرد شروع بعد و نوشت تخته روی سریع و بود لازم که چیزایی

 میکردم فکر اینطوری من شایدم.. خطایی

 

 شه لود ذهنم تو مطالب تا انداختم نگاهی ها جزوه به استرس با

 رد دستمم از کلام رشته جاهایی یه فقط نشد بد میکردم فکر که چیزی اون عکس بر خداروشکر

 ..خندیدن میکردن شروع خر عینه کلاس دخترای که میرفت

 

 ..شد تموم و داد و توضیحش منوال همین به مرادیم

 همونب عینگش بالای از نگاهی استاد.. اومدن جلبکم تا دو اون که استاد کنارع رفتم زنان جفتک

 :گفت و کرد

 

  بود عالی ینی.. بود خوب_

 

 !!بودا عروسی ماتحتم تو ینی

 

 سنگینی که میکردم نگاه میزد علامت اسامیمون جلو داشت که استاد به اومده کش نیشه با

 سریع دید که و نگاهم..میکنه نگام داره سامی دیدم که اوردم بالا سرمو..کردم حس رو نگاهی

 ..کردن تولوپ تلپ کرد شروع بود شده جنبه بی تازگیا که منم قلبه..دزدید نگاهشو

 

 .. بود کیمیا و هستی با بعدی کنفرانس قراره
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 ا از بعد دیشبم نداشتم و شایان حوصله و حال اصلا

 

 امانس و دیشب اتفاقه سمته شد کشیده فکرم بازم...نکردم دقت ینی ندیدمش دیگه برخورد ون

 ..شد وا دلیل بی نیشم و کشیدم لبام رو دستی..

 

 استاد به دادم و حواسم و زدم خودم به نهیبی

 

 زمستونی خواب ماشالله..کردم بیدار بودن خواب که و هستی و کیمیا زور به شد تموم که کلاس

 ..بودن رفته

 

 که دمبو ایستاده سینه یه دست کنارشون..بزنن صورتشون به ابی یه بهداشتی سرویس رفتیم

 ..:کنم نگاش شد باعث سامیار صدای

 

 دارم کارتون بیاید شمس خانوم_سامیار

 

 :گفت هستی و من به رو بعد و انداخت بهش نگاه یه خیس صورت با کیمیا

 

 میام من کلاس تو برید شما_
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 :گفت میکشید صورتش رو دستشو کع حالی در هستیم.. دادم تکون سرمو

 

  هستیم ما برس چلغوزت شوهر به برو_

 هستی به نگاه یه حرص با سامیار..روشه به رو دقیق سامیار نفهمید که بود خواب غرق اینقد

 ..خنده زیره زدیم هم با دو هر کردم کیمیا به نگاه یه..رفت کیمیا به اشاره با بعدم انداخت

 

 خوابه بود بود،معلوم پایین سرش و بود داده تکیه خوری اب به کع هستی

 

 و مکرد بلندش خنده با زور به..زمین تو رفت مخ با افتاد جلو از تلپی که بگم بهش چیزی اومدم

 ..راد شایان اقای کلاس سمته افتادیم راه

 

*** 

 اخه..بیــــاد در معلول بچت الهی...کُچِـــــسّگ کیمیا نکنه چیکارت بگم خدا الهی_هستی

 !!میندازین؟؟ راه دینبول دنبول شب نصفه ٢ ساعت تا دارین مرض مگه بگه نیس عنی یه

 

 میاد استاد الان دیگه شو خفه_

 

 :/کبدم به_
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 صندلی میزه رو مینداخت کولشو که طور همین و نشست کنارم..کلاس تو اومد کیمیا موقع همون

 ...:داد بیرون محکم نفسشو

 

 !گفت؟ چته؟؟چی_

 

 :زد داد خمار حالت با هستی یهو

 رب یا امییین..بفرماااا محافظت خمینیییی نحضت از مهدی انقلاب تا خدایاااا خدایاااا،_

 ...العالمیـــــ

 

 :گفتم تاسف با..میز تو رفت مخ با که سرش تو زدم

 

 اسکل_

 :کردم نگاه بود حالت همون تو که کیمیا به

 

 نگفتی؟_

 

 :گفت و انداخت بالا ای شونه
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 هکرد دعوتم خانوم هانیه.. تر جدید منتها..دیه کوفتیه زندگی این ی دیگه مصیبتای...هیچی_

 هستن فامیلاشونم همه اینکه خونشون،مثه ناهار برای

 

 دیه میگردی بر بعد میکنی تحملشون ساعت دو یکی میری..که نی مهم حالا_

 

 ..فکر تو رفت و داد تکون سرشو کلافه

 

 یکم میزد پکر..بهش دادم و حواسم شایان اومدنه با

 

 یه بعد..کرد مکث یکم من رو و چرخوند هممون بینه نگاهشو همه از اول و نشست میزش پشت

 یخیل بعدم..فلان و نزدیک ترم اخر امتحانات اینکه از زدن حرف کرد شروع و گفت کوچیک سلام

 اومد در هممون صدای که میگیره امتحان کرد اعلام ناگهانی

 ..میزد اعصاب بی امروز کلا

 

 :گفتم اعتراض با

 

 دیگه؟؟ هفته برای بزارین نیس بهتر.. چیزی خبری یه قبلش لاقل!!چی؟ ینه استاد_

 

  شید اماده لطفا..خانوم نخاستم نظر شما از_
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 :گفت کجی دهن با میچرخوند دستش تو خودکارشو که حالی در هستی

 

 کنه خالی ما رو مدفوعاتشو میخواد پره کجا از دلش نیس معلوم_

 

 :گفت شده جمع قیافه با کیمیا

 بیشعور ایییی_

 

 والا_

 

 ستیه که مینوشتم و بود اومده یادم کع سوالی خوشحالی با داشتم...سوالا تو بودم رفته حسابی

 ..پام به کوبوند

 !چیه؟؟ ینی که دادم تکون کلمو محسوس نا و کردم نگاش اخم با

 

 :گفت اروم

 

 ..شیـ.شـ..شـ_

 ..پام به زد بدتر که برگردوندم رومو و انداختم بالا ای شونه.. نشنیدم
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 :گفت تر بلند که رفتم بهش ای غره چشم

 

 ..شیشششش_

 

 امجد؟ خانومه اومده پیش مشکلی_شایان

 

 : برگشت هول با هستی

 

 ..اخ اخ!!بله؟ نه چی..جان_

 

 :گفت اخم همون با نزد لبخندم یه حتی شایان اما.. میترکیدم داشتم

 صالحی خانوم از نه یپرسید خودم از دارید سوالی گفتم_

 

 :گفت میخاروند سرشو که حالی در و کرد شایان به نگاه یه بعد..من به نگاه یه هستی

 

 

 :/همون برا خوردم سرما یکم اخه چنده کیلو شلغم بپرسم میخواستم ببخشید_
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 ..گهمی راس میکردم فک مارمولکیه چه نمیدونستم و نمیشناختمش اگه منم که گفت جدی اینقد

.. زد چشمک بهم که کردم نگاه بود گرفته خندش که کیمیا به کنه ضایش میخواد میدونستم

 :گفت بعد کرد فکر یکم بدبخت شایان..

 

 باشه تومن ۱ کنم فک_

 

 :دستش رو زد و کرد درشت چشماشو میگزید لبشو که حالی در اورد در زنکارو خاله ادا هستی

 

 کرردننن گرون چه مروتا بی!!!عـــــــــه_هستی

 

 :گفت رفته بالا ابروهای با شایان

 

 که خوبه..نه_

 

 ..نشه بلند خندم صدای کردم سعی هم رو لبام دادنه فشار با

 

 :گفت و کرد نازک چشمی پشته حالت همون تو هستی
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 گرونه خیلیم فقریم خطه زیره ک ما واس خوبه شما برای بعله_

 

 دهش قرمز استثنا بلا هممون..شد بسته دهنش و ها بچه به افتاد نگاش که بگه چیزی اومد شایان

 ..بودیم

 

 ..ترکیدیم هممون خندیدنش با و خنده زیره زد سامان یهو

 

*** 

 

 :هســــــتی

 

 

 ..:شدیم خفه هممون زد شایان که دادی با

 ساکــــــت_

 

 یناا دسته از اعصابت.. عنتر خو میگه میکنه باز سخن به لب الان گفتم که میز رو کوبوند چنان

 !میکنی؟؟ خالی من سره چرا خورده
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 ..کرد نگا بهمون نفرت سراسر نگاهی با مظلومانه فقط ولی

 

 :/شدن ث...دیـ هم میزا..متنفری که درک به

 

 |:برد کشید بنویسم و اسمم نذاشت حتی شایان

 

 

 ..شوهرش ننه خونه بره میخواد کیمیا که فهمیدم من و..نشد زده حرفی کلاس اخره تا دیه

 

 دارم بدی احساسه..برم ندارن حال اصن..چیکارکنم؟ ها بچه_کیمیا

 

 !:(میدن؟؟ چی ناهار ببینم بگو کن ولش و احساس_

 

 :گفت و خندید

 

 دلقکی کنن جونت به جون که سرت تو خاک_پگاه

 

 :/نِم نِم_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 353 

 

 مرگ_

 

 ..هستی راستی_کیمی

 هن_

 ها ماست با کنفرانس دیه هفته که فهمیدی میگم_

 

 خب؟؟_

 تو با کجا تا کجا از میگم میزنم زنگ بت فردا.. مرگ و خب_

 

 ..قبولیدم منزل به و پنیر بردنه خطیره مسعولیته کوفته و خسته و دادم تکون سرمو

 

 ..رو در بدو د و کوچه تو کردم پرتش لگد یه با درشون دمه

 

 :زدم داد..خاموشه برقا دیدم رسیدم که خونه

 

 :/(بابا)بابوووو عشقه..شکووووو مامان..ننهههههه_
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 ..بود خونه مامان زمانا این تو معمولا

 

 ..:خوابیده شاید..اتاق سمته رفتم بود گرفته پاچمو که ای دلشوره با

 

 ..مامان_

 

 ..شد بیشتر دلشورم بود مرتب که تختی دیدنه با

 

 ارهشم حرص با...اومد در مبل کناره عسلی روی از صداش که گرفتم شمارشو و رفتم تلفن طرف به

 :گوشی تو پیچید خاله صدای بوق دو بعده..گرفتم رو خاله خونه

 

 الو_

 :گفتم میزد موج توش نگرانی که صدایی با

 

 اونجاست؟؟ مامان خاله سلام_

 

 مگه؟؟ شده چی نه_
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 :بالا رفت قلبم ضربان

 خاله فعلا هیچی..هیـ_

 

 وابیدهخ گوشی رو انگار که خالع برعکس.. گرفتم رو بابا شماره...کردم قط بزنه حرفی اینکه از قبل

 :مگفت بزنه حرفی اینکه از قبل...میشدم امید نا داشتم که برداشت هایی موقع دیگه بابا بود

 

 میره؟؟ کجا بگه نزده زنگ شما به مامان بابایی سلام_

 

 مگه شده چی نه_

 

 تو یدپیچ بابا نگران صدای..گرفتم گاز و زبونم سریع..اتفاقـ نکنه..میگرفت گریم داشت دیگه

 :گوشم

 

 نمیگی؟ چیزی چرا دختر شده هستی؟؟چی_

 

 :کنم نگرانش نمیخواستم

 

 خرهب رفته داشته لازم چیزی حتما.. گذاشته جا گوشیشو بیرون رفته مامان جون بابا هیچی..هیـ_
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 _:گفت و کرد پوفی..کنم جلوه عادی کردم سعی

 

 فعلا دارن کار و من بزن زنگ من به اومد پس دخترم باشه_

 

 بابایی فعلا_

 

 ..حسابی بود شده خشک گلوم..گذاشتم رو گوشی

 

 .. خونه اشپز سمته رفتم

 :میزدم زر خودم با ارومم اروم

 

 ....ندار نگرانی که اینا!!بیرون؟ رفته خبر بی مامان باره اولین مگه چی؟؟حالا ینه-

 

 :زدم جیغ زده وحشت و درشت چشمای با..ماسید حرفم ادامه دیدم که چیزی با

 

 ...مامااااااااان_

*** 
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 :کیمـــیا

 

 ..پارکینگ سمته افتادم راه و کردم خدافظی پگاه و هستی از

 

 باشم رسمی که رسیدم نتیجه این به اخرم..باشم داشته برخوردی چه که بودم این فکر تو

 ..میشد سرم احترام بلاخره..بهتره

 

 :میکردم غرغر لب زیره میگشتم ریموت دنبال که طور همون کیفم داخل بردم و دستم

 

 کنی پیدا چی یه تا بگردی ساعت سه باید اشغالِ سطل که نیس کیف..بابا ای_

 

 سرده بریم بزن و در زدن غر جایه_

 

 شرت با و کردم جدا ازش و خودم سریع..سامیار سینه تو رفتم که برگشتم سریع و پریدم جام تو

 :گفتم

 

 !!!!میترکه؟؟ ادم زهرِ نمیگی میشی ظاهر روح عینه چته_
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 : زد پوزخندی

 !ساعته؟ دو میکنی چیکار..میره در ببینه تورو روح_

 

 ور راننده سمته دره و زدم ریموتو پس ندم جواب دادم ترجیه..بیرون کشیدم و کردم پیدا ریموتو

 عقب کشید بازومو که بشینم اومدم..کردم باز

 

 

 :کردم نگاه همش تو اخمای به و بیرون کشیدم دستش از بازومو

 

 احیانا؟؟ کردی پیدا گیری در چیه؟؟خود_

 

 :گفت  میداد هولم که حالی در و کشید دستم از و سوییچ اخم همون با

 

 بشینه فرمون پشت زن بزارم هستم وقتی ندادن یاد بهم_

 

 ..بست و در و نشست بعدم
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 از و انداخت راه و ماشین...نشستم شاکرد سمته رفتم لبم رو بود اومده خداگاه نا که لبخندی با

 ..زدیم بیرون دانشگاه

 

 ها بچه همه الان وگرنه نبود معلوم ماشین داخل از چیزی تاریک هوام و بود دودی ها شیشه چون

 ..میکردن نگاهمون وزغ مثه داشتن

 

 :پرسیدم کنجکاوی با

 

 نیاوردی؟؟ ماشین خودت مگه_

 :گفت کنه نگام اینکه بدونه

 اومدم سامان با..نه_

 

 اها_

 

 :گفت اروم که گذشت یکم

 

 ..هستن ام خانواده یقیه بابام مامان غیره امشب_

 

 :داد ادامه خودش بگم چیزی من اینکه از قبل..کردم نگاش و برگشتم حرفش این با
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 کردیم ازدواج عشــــق با میکنن فکر.. ندارن خبر ما موضوعه از که میدونی _

 

 :گفتم کنجکاوی با اهمیت بدونه..زد پوزخندی جمله این گفتن با همراه

 

 کنیم؟؟ رفتار معشوقا عاشق مثه باید لابد_

 

 :گفتم لب زیره و کردم پوفی..داد تکون سرشو

 

 افتادما گیری عجب_

 

 میاد بدت خیلیم نکه_

 

 :گفتم جانب به حق

 

 ااااه..برم قزمیت توعه صدقه قربون باید من کن فک..عق...میاد خوشم پس نه_

 

 ..:شد شیطون باز
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 کن افتخار..هستم که نیستم خوشتیپ و هیکل خوش..هستم که نیستم مگه؟؟خوشکل چمه_

 داری کاملی این به شوهر

 

 

 :گفتم و گرفتم گاز لبمو..کنم بوسش میخواست دلم حالت این تو چقد که اخ

 

 مونده همینم..اقااا چشم..اووو_

 

 !!من؟ به بچسبونتت داد گیر که دید تو تو چی مامان این نمیدونم فقط..والا_

 

 :زدم جیغ

 

 چسبوندنننن؟؟؟ تو به و چسبوندن؟؟من تو به و من_

 

 :گفت خندید شیطنت با

 

 گرفتمت سوخت دلم منم بزنی رگتو میخواستی نیس یادت مگه..اره_
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 ..:هوا رفت قهش قه که بالا اوردم و کیفم

 

 برداشت کیفشو باز_سامی

 

 شکنار که بود بار دومین شاید..خندیدم خیال بی..بود گرفته خندم خودمم..پایین اوردم کیفمو

 ..داشتم بهش قبلا که نفرتی و ازدواج این بودنه اجبار بیخیاله...بودم راحت

 

 :(تنیس دیگه..نیس نفرت بهش نسبت احساسم ولی ندارم دوستش..نه الان.. قبلا اره..قبلا..قبلا

 

 .. تو توپیدیم داد گاز سرایدار توسطه در شدنه باز با..زد بوق و داشت نگه خونشون روی به رو

 

 خاستم بهش توجه وایستاد،بدونه بود پارک که بالا مدل ماشینه تا چهار سه کناره خونه جلوی

 :بشم پیاده

 

 کیمیا؟؟_

 

 ..رفت بالا قلبم ضربان لحظه یه فقط..لحظه یه برای

 

 :سمتش برگشتم و دادم قورت دهنمو اب
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 !!بله؟_

 

 اوکی؟ مجبوریم سخته کردن وانمود منم نرفته؟؟برای یادت که حرفام_

 

 : شم پیاده اومدم دوباره و دادم تکون سرمو

 

 کیمیا؟؟_

 

 :بهش زدم زل سوالی و سمتش برگشتم دوباره

 جلو بکش شالتم_سامی

 

 :گفت که کنم اعتراض اومدم

 

 ..میگم خودت واسه_

 

 :کردم کج دهنمو
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 عروسی تو ندیدن نکه_

 

 :گفت عصبی و هم تو کشید اخماشو

 

 .. بود اون..هستی اها..اسمش؟؟ چیه چلت و خل دوسته اون یا..بودم کنارت همش من اونجا_

 

 :داد ادامه خنده با بعدم

 

 ..بسته پشت از غیرتیه چی هر دسته_

 

 شدنش غیرتی بابته دلم تو که بود قشی و ضعف بخاطره بیشترش..البته بود گرفته خندم خودمم

 ..میرفتم داشتم

 

 :انداختم بالا ای شونه

 

 ترم راحت همینطوری من حال هر به_

 :انداخت بالا ای شونه متقابلا اونم
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 نمیخوری جم کنارم از پس..اوکی_

 

 که مکرد باز و در دوباره و تر جلو کشیدم شالم..بالا انداخت ابروشو تای یه که کردم نگاش حرص با

 ...:برم

 

 !!کیمیا؟_

 

 :گفتم بلند تشر با و سمتش برگشتم

 هاااااااا؟؟_

 

 :گفت شیطانیی خنده با

 

 نرفته؟؟ یادت چیزی یه_

 

 ..نزنی زر اینقد که حلقت تو بتوپونم ارم در شلوارتو رفته یادم..اره

 و سرم پشته گذاشت دستشو جلو کشید خودشو ثانیه صدمه تو که کنم بارش چیزی یه اومدم

 ..برداشت لبام روی از لباشو بیام خودم به تا.. کرد قفل لباش بینه لبامو

 

 :گفت سرد و گرفت نگاهشو که کردم نگاش شده گشاد چشمای با
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 بود رفته یادت همینو..بری میتونی_

 

 

 دستام و میزد هزار رو قلبم..خونشون ورودیه سمته رفتم سریع و کردم باز و در چجوری نفهمیدم

 ..شد نگران میدادم دست خانوم هانیه به وقتی که طوری بود شده سرد

 

 مهه صدره که عموش عمه.. میکردم فکر که بودن چیزی اون از بیشتر خیلی میگفت که همونطور

 خندم و کردم جونشون به ندیده که افتادم نفرینایی یاده ملوکش عمه دیدنه با..بودن

 شده اشنا عروسی تو قبلشم البته..میکرد نگاه دقیق ذره یه فقط نبود بدی خانومه..گرفت

 اسمشم..لالیگا حده در عملییییی....عروسکه کردم فک اول که داشت دختر یه..بودیم

 و اشباب انگار میکرد نگاه طوریم یه..میکنه اویز حلق خودشو ببینه اینو اگه هایده بیچاره..هایده

 ..کشتم

 

 

 ماشالله که داشت کیهان و کوروش هایه اسم به پسر تا دو..میزد مهربون قیافش که مالکش عمو 

.. حتی کنم سلام نمیومد دلم که میکردن نگاه طوری یع بودن بسته پشت از هیزه چی هر دسته

 .. داشت نازم نیه نی یه و میومد مهربون نظر به که..بود دخترش که سوگندم

 

 ومدا سامیار که میکردم بازی النا با داشتم..نشستم سوگند کناره همشون با علیک سلام از بعد 

 .. داخل
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 یه.. اه درگیره بشرم این..عموش کناره رفت بده محلم اینکه بدونه.. گرفتم ازش نگاهمو خجالت با

 ..شیطون و مهربون موقع یه مغروره سردو موقع

 

 ..عنتر کرد بوس کرد غلط!!کرد؟؟ بوس منو حقی چه به اصن.. برگردوندم رومو حرص با

 

 درش جیبم از..خورد زنگ موبایلم که میخوردم چایی داشتم و بودیم خودمون هوای و حال تو

 اون رفتم و گذشتم بهم بودن زده زل وزغ عینه کع جمعی از ببخشید یه با..بود هستی..اوردم

 زدم ارتباطو برقراری دکمه..سالن طرف

 ...الـ_

 

 یا..کیمـ..کـ_

 

 :گفتم وحشت با

 

 شده؟؟؟ چی هستی؟؟هستی_

 

 :گفت مرتعش صدای همون با
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 مممم..مامانـ...مـ_

 

 :گفتم نگرانی با..شد ریش دلم که گریه زیره زد چنان کلمش شدن تموم با

 کجایی؟؟ الان ببینم بگو..خاهری باش اروم_

 

 :گفت هاش گریه بینه

 ..تان..مارسـ..بیـ_

 

 ابیحس رنگش مطمعنن که قیافم دیدنه با سامیار..بقیه سمته رفتم و گرفتم ازش سریع ادرسو

 :گفت بود پریده

 

 شده؟؟؟ چی_

 

 بیمارستان بریم باید شو بلند_

 

 

 :گفت و شد بلند نگرانی با
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 افتاده؟؟ اتفاقی کسی کیمیا؟؟برای شده چی_

 

 :بود بهم حواسشو همه..دادم تکون کلافگی با سرمو

 

 ..بیمارستان بردن رو هستی مادره اینکه مثه نمیدونم..نـ_

 

 خونه از بیرون رفت منتظرم ماشین تو گفتنه با بدم ادامه نزاشت

 

 ..:روشونم گذاشت دستشو نگرانی با هانیه

 

 خوبه؟ حالت پریده خیلی رنگت دخترم_

 

 اره..آ_

 

 ..ماشین تو نشستم سریع بیرون زدم سری سر خدافظی یه با

 ..اونجا میرن دارن پرهام با گفت که زدم زنگ پگاه به راه تو

 

*** 
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 :هســــتی

 

 و چشمام دیوارو به بودم داده تکیه سرمو..میزدم هق اوقات گاهی هنوزم..نمیشد باز دیگه چشمام

 ..:بودم بسته

 

 ..کنمنمی اذیتش دیگه بخدا..بخـ..برشگردون خدایا..نیستم نباشه..زندگیمه تمومه مامانم..خدایا_

 

 :نمیگرفت سمجمو اشکای جلویه ام گریه فرته از چشمام سوزشه..میگرفت گریم داشت باره دو

 

 هستی؟؟_

 

 زیادی مطمعنن..میکرد نگاهم داشت بهت با.. کردم نگاهش از و کردم صاف سرمو پگاه صدای با

 .بودم شده ترسناک

 

 :گفتم گریه با..بغلش تو کردم پرت خودمو بیاد خودش به تا و شدم بلند

 

 ..داشتم..دا دلشوره من..مـ...نبود دم..رسیـ..پگاه_

 

 :گفت کرده بغض
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  خواهری باش اروم..فداتشم الهی_

 

 هق هق..بود شده جمع اونم چشمای تو اشک..گردم نگاه بهش و برداشتم شونش روی از سرمو

 ..بود بریده و امونم

 

 زمـــین رو بود ده..افتاد دیدمش خودم..خو_

 

 ..بودم زرو زر زیادی بچگی همون از..گریه زیره زدم بلند

 

 ... ...بودم زرو زر زیادی گفتم که همونطور ولی کنم گریه سامیار جلوی میومد بدم..اومد کیمیام

 

 ..:صندلی روی هم کناره نشستیم

 

 هستی؟؟ کو بابات پس_کیمیا

 :گفتم داری خش صدای با..میدادم فشار هامو شقیقه سرم درد از

 شد حالی چه نمیدونی...بمیرم الهی..راه تو_

 

 ..داد تکون ناراحتی با سرشو
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 کردمی بدو بدو بز عینه..سمتش دوییدم شدم بلند سریع...بیرون اومد عجله با دکتر موقع همون

 ..:بدوم سرش پشته بودم مجبور منم

 

 چطوره؟؟؟ مامانم حاله دکتر اقای..اقـ_

 

 :گفت من به کردن نگاه بدونه

 

 دارین بیمار با نسبتی_

 

 دخترشم_

 

 :گفت هم تو اخمای با..سمتم برگشت و ایستاد

 

 میبودی؟؟؟ دفنش و کفن فکره به باید الان میاوردینش تر دیر دقیقه چند اگه میدونی خانوم_

 

 :گفتم بغض با..هام گونه رو خوردن قلت اشکام
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 چطوره؟؟ مامانم حاله بگین دکتر اقای..توروخدا_

 

 کرده رد رو سکته_

 

 اب کیمیا..گرفت بازومو پگاه که میوفتادم داشتم..شد گشاد حد اخرین تا چشمام حرفش این با

 :گرفت برومون رو ساله ۰۵ تقریبا دکتره به رو تشر

 

 تگانبس به خبریو همچین یع چجوری نیستی بلد دکتری اقا؟؟ناسلامتی دادنه خبر طرزه چه این_

 بدی؟؟ بیمار

 

 کیمی ـه..بسـ_

 

 :دادم ادامه حال بی بود زده زل کیمیا به بدجوری که دکتره به رو

 چطوره؟؟ حالش الان بگید توروخدا_

 

 ببرینش میتونید بعد..باشه ما مهمونه باید روزی سه دو..بخش میکنن منتقلش_

 

 ..نشستم همونجا فرستادمو بیرون محکم نفسمو..رفت بعدم
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 ..ممنون خدایا

 ...ممنون

 

 ٨۰۰ وزنه یه انگار کردم حس قشنگ خوبه حالش مامان فهمید وقتی اومد باباهم ها موقع همون

 ..بیرون فوتید نفسشو برداشتن دوشش رو از رو کیلویی

 

 .. شوورش با رفت کردیم بدرقه که رو کیمیا..نشستم پگاه کناره رفتم

 

 :گفتم برگشتم..میکنه نگام بز عینه داره دیدم..بودیم نشسته هم کناره

 

 ها؟؟_

 

 شده عن عینه قیافت_

 

 :کردم کج قیافمو

 

 ٨:میبینی همونجوری رو همه عنیه چشمات تو_
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 که باز شده باز زبونت_

 

 بود شده باز ماهگیم دو از_

 

 ٨:فعالی پیش کلا_

 

 ..گفتی جیشتو سالگی هفت تو که تو به دارم شرف_

 

 !میکنما راستت چپو همینجا میشم بلند هستی_

 

 !!!بدما نشونت انگشتمو نزار..پگاه_

 

 .نکنیا اعتراض کردم راستت چپو هستی_

 

 ..کنیـ تهدید منو دیه بار یه_

 

 |:مخابراتمون وسطه پرید بابا صدای
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 برسونمت بیا الانم..میشن نگران خانوادت اینجا نمون بیشتر شده دیر جان پگاه..دخترا بسه_

 

 :گفت لبخند با و کرد میبارید روش سرو از خستگی که بابا به نگاهی پگاه

 

 جون عمو چشم_

 

 ..میکنم سوزش احساسه دارم دیگه..زد لبخند بهش متقابلا هم بابا

 ای تنه ینپای حسادتمو از پر مال مالا قیافه دیدنه با و برگشت که میکردم نگاه بابا به داشتم اخم با

 ..:گرفت خندش بود گرفته جارو همه سوختنیش بو که

 

 ..بخندی که میدونی جون بابا_

 

 .:گفت ای شده کنترل خنده با و بالا اورد دستشو تسلیم حالته به بابا

 

 الانا برگردم زود باید خودمم..خونه ببرمت طرف اون از بریم بیا توام..خب خیله.. خب خیله_

 میاد هوش به مامانت

 

 میمونم مامان پیشه امشب من نه_
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 :گفتم که کنه مخالفت اومد

 ونمخودت مواظب برید پس خونه نمیام من بکشینم خودتو الان میدونید.. ای خسته شما جون بابا_

 سعدی خدا..باشید

 

 :گفت پگاه به رو و کرد پوفی..بالا انداختم ابروهامو که بگه چیزی دوباره اومد

 

 .دخترم منتظرتم_

 

 : کرد باز نیششو پگاه

 

 چشم_

 

 :شونش به زدم شونم با

 

 عن دزده بابا_

 

 :گفت و کرد من به نگاهی بابا..شد بلند و اورد در برام زبونشو
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 بزن زنگ من به اومد هوش به مادرت_

 :فتمگ برمیداشت کیفشو داشت..کردم نگاه پگی به رفت که بابا..کردم خدافزی و گفتم ای باشه

 

 میکنم حاملت کنی تعرض بابام به_

 

 ودب معلوم میشد رد کنارمون از داشت که پرستاری..رفت غره چشم و بینیش رو گذاشت دستشو

 ..رفت غره چشم یه با پگاهم و کردم باز نیشمو..نترکه میاورد فشار خودش به گرفته خندش

 

 :/فلان و لب و بوس و ماچ و روش پریدم گاو عینه اومد، هوش به مامان بعد ساعت نیم حدودا

 

 ..بود شب ٨٢ ساعت..کردن جدام ننم از زور با پرستارا که طوری یه

 

 نگه خودمو ولی شم زمین پخش میومدم هی بود گرفته خوابم که منم میکرد پف و خر که مامان

 میشدم نخاع قطعه میوفتادم چون..میداشتم

 

 نمیشه بیدار که شدم مطمعن.. انداختم مامان به نگاه یه.. شدم بلند کلافه

 

 هشد کاری چمن و بود بزرگ خیلی.. بیمارستان محوطه تو رفتم مستقیم و اتاق از بیرون رفتم

 /:بود عن خیلی خیلی پاییزی هوای.. بالا اوردم سرمو و نشستم نیمکت ترین نزدیک روی..بود
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 فقط اونم تازه..عنن بهار جز به فصلا همه من نظره از نه..بود عالی بگم میخوام کردین فک چیه

 :(منه اومدنه دنیا به بخاطره فقط اونم بعله..خوبه فروردینش

 

 خوف صدایی که..بسته چشمامم و بودم داشته نگه حالت همون تو و سرم و بودم فکرا همین تو

 :انداخت طنین فضا در اور

 

 !!!!!میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو_

 :شد گرد چشمام جلوم داره خار کرکدیل دیدنه با و کردم باز سریع و چشمام

 

 !!!!نمیداری؟؟ بر من کچله سره از دس بیمارستانم تو تو_

 

 :کرد گره هم تو و بود پریده بالا تعجب بخاطره که ابروهاش

 

 !!نیستم؟ تو کنه ول من بعد من بابای بیمارستان تو اومدی تو_

 

 :گفتم جانب به حق خودش مثه و شدم بلند نیمکت رو از

 

 !!میکشی؟؟؟ من رخه به منالتو مالو داری الان..باشه که باباته بیمارستان_
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 رد کی هر میکرد نگام داشت شده گرد چشمای با..تازگیا شدم عصبی چه..زدم داد شو تیکه این

 !!ممنوع کشیدن شیهه: میگفتن داشتن نگاهشون با.. میکرد نگا جوری یه میشد

 

 

 ..گمشو.. خونتون گمشو..میکشی؟ هوار سرت پسه انداختی صداتو چته_سورن

 

 سختی دختری من نخیر!!گمشن؟ که شناسن بی و نسب و اصل بی خودت مثه همه کردی فک_

 میکردن فرمانروایی تو امثاله به ها امجد نسلم اندر نسل..هستم اریایی نژاده از کشیده

 

 

 :گفت بلند صدای با و کرد درشت چشماشو

 

 !!!!میکردن؟ فرمانروایی من به تو نسب؟؟امثاله و اصل بی گفتی کی به!!بودی؟؟ کی با_

 

 و دادم قورت و دهنم اب..میترکه مثانم الان کردم حس روتون به گلاب که شد ترسناک اینقد

 :گفتم مظلومانه

 

 ندارن؟؟ کردن زندگی حقه حیوونا گفتم کی میکنی؟؟من رم چرا خو_
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 ..بیرون میزد دود(|:استغفرالله)بدنش سولاخای تمامه از داشت دیگه

 

 یغج ثانیه صدم تو...نمینداختم هیچوقت کااااش ای که پایین انداختم سرمو که بگه چیزی یه اومد

 : زدم

 

 خرچسوووووونهههههه سورن_

 

 :/زدم صدا اسمشو رفت یادم که ترسیدم اینقد

 

 کفشمو شدم خم و زدم جیغ دوباره..کفشش رو رفت ام هه خرچسونه..نمیکنه حرکتی هیچ دیدم

 کفشم پاشنه با میکنی چیکار داری بگه اومد هنوز.. بود مونده هوا تو همینجوری پام اوردم در

 ولی..میزد جیغ میپرید پایین بالا که حالی در و بالا اورد پاشو...هوا رفت دادش که پاش رو کوبوندم

 اب..میداد جلون کفشش یکی اون رو داشت و بود رفته در قسر که بود ای چسونه خر به چشمم من

 :گفتم حرص

 

 میری؟؟؟ در من دسته از کُچِسّگ_

 

 گیری نشون با که پاچش تو میرفت داشت میرفت اونر اینور ام چسونه خر میخورد وول هی سورن

 (خودتونید بیشعورم)شد پخش سورن کفشه رو که سرش تو کوبوندم محکم یکی دقیقم
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 که ابال  بیاره پاشم یکی اون اومد...رفت بیمارستانم تو تا کنم فک که زد دادی یه سوری بیچاره

 یه.. بود دستم تو هنو که کفشی با مهربون و مظلومو دختره یه مثه که منم..داد دست از تعادلشو

 بودم واستاده پام یه رو چون منم.. گرفت یقمو انداخت دستشو که بودم وایستاده هوا به لنگ

 .. شد خفه سینش توسطه جیغم..روش وافتادم دادم دست از و تعادلم باهاش همراه

 

 ..چیه اسمش که عنتر نداد لو اخرم..بوعه این بازم واااییی.. بودم شوک تو ثانیه چند تا

 

 براقه چشمای به خورد چشمم که کردم جدا سینش از سرمو سریع و کردم ول رو بو

 .. شدم چشماش محوه ناخداگاه منم که میکرد نگام داشت بز عینه همچین..مشکیش

 

 و مشکی شلوار و کت با میانسال اقای یه..کردیم کج سمتش به سرمونو نفر یه اهمه اهم صدای با

 ور شیطون لبخنده یه البته..جذاب قیافه و گندمی جو موهای با...سورن قده هم تقریبا بلند قده

 ..لباش

 

 یحال در و نشستم..واستاد صاف و اونطرف کرد پرتم عن عینه سورن که میکردم انالیزش داشتم

 :گفتم میکردم درست و بود سرم دانشگاه از که مقنعمو که

 

 کنه؟؟ جمت نیس کسی نکن رم عمومی مکانه تو نگفتم بهت مگه..بوزینه چته_
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 :گفت پاچگی دست با من به توجه بدونه

 

 ..میرفتم داشتم دیگه من..بابا اممم-

 

 !!!..باباشههههه؟؟؟..کردم نگاشون باز دهنه با

 

 ک دراز جلوم دستشو بگیره خندشو جلو میکرد سعی که حالی در اقاهه

 

 :گفت لبخند با و رد

 

 دخترم شو بلند_

 

 ..:شدم بلند و گرفتم دستشو باز نیشه با...جنتلمنانههه چه..واااای

 

 :دادم ادامه سورن به رو بعد..مرسی_

 

 ٨:نرفتی بابات به ذره یه_
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 :گفت  شیطون لحنه با و خندید پدرش

 

 میکنه کارایی یه داره کنم فک البته..نمیشد پسر پیر که بود رفته اگه_

 

 :داد ادامه بود کرده اخم شدت به که سورن به رو کنم  انالیز حرفشو بتونم اینکه از قبل

 

 ..همراهته کسی نگفتی راستی_

 

 !!!شم؟ همراه بوزینه این با من!!جان؟؟

 

 عن و داریم صنمی چه هم با ما اقا نه که حرفاش کردنه تکذیب به کردیم شروع سورن با زمان هم

 :گفت و بالا اورد دستشو خنده با باباش.. باشیم هم همراهه بخوریم

 

 تسلیمم من..خب خیله_

 

 :داد ادامه موزی لحنه با..بیرون دادم نفسمو

 

 ..بیا شد تموم کارت وقت هر توام میرم من جان سورن_
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 ..رفت و کرد خدافظی من از ای پدرانه لبخنده با بعد

 

 چه..کردم نگاه میکشید موهاش تو دست عصبی و کلافه که سورن به و دادم جوابشو باز نیشه با

 :هوا پریدم متر سه که سمتم برگشت یهو..حالتآ این تو میشه خوشکل

 

 منی بلایه ماموره کلا_

 

 بدبخت چی؟؟منه ینه...عه..رفت گذاشت خدافظی بدونه بعدم

 

 وندهم فقط...میکردن نگام جوری یه پرستارا همه..بیمارستان تو برگشتم و انداختم بالا ای شونه

 شدم که شم معروف بیمارستان تو بود

*** 

 :کیمــــــیا

 

 دی اوله..بعد هفته دو

 

 

  میگذشت عقدم از نیم و هفته دو تقریبا
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 هتمام و میدیدم سامیارو کمتر دیگه ازش، شدم راحت هستی لطفه به که مهمونی شبه اون از بعد

 ..میشد خلاصه دانشگاه تو دیدارامون

 

  میکرد رفتار خشک و سرد.. بود شده قدیم مثل اخلاقش

 

 

 بودم راحت دستش از که بود این حداقلش ولی..نمیدادم محلش البته منم

 

 که اتفاقی تنها و..بودیم درسا سرگرمه پگاهم و هستی منو.. بود شده شروع ترم اخر امتحانای

 وابج همونجا محترمانه خیلی پگاه که بود پگاه از راد استاد خاستگاریه افتاد وقت چند این توی

 ..داد بهش رد

 

 هم به دیگه چون شده اعلام اتشبس پوک کله سه و ما بینه سامیار با ازدواجم از بعد از جورایی یه

 ..نداریم کاری

 

 برم اینا هستی با بارم یه نکردم وقت که بود امتحانا و درس گرمه سرم اینقد روز چند این تو

 تمبس رو جزوه زد سرم به که فکری با..بود کرده رو شهربازی و رفتن پارک هوای دلم خیلی..بیرون

 ..رفت پایینم طبقه تا صداش کنم فک که کشیدم خمیازه
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 و دمز لبخند گفتنش الو با...گرفتم و پگاه شماره اول برداشتم رو گوشی و رفتم دراور سمته به

 :گفتم

 

 خوبی؟؟ سلام_

 

 !فردا؟؟ برا چطوری؟؟خوندی تو مرسی_

 

 میخونم نشستم چی عینه اره_

 

 میخونی داری خر عینه میدونم_

 

 :خندیدم

 

 پارک؟ بریم میای امتحان بعده فردا..عنتر_

 

 :گفت خوشحالی با

 

 دارم نیاز تفریح یکم به اتفاقا اره_
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 .میبینمت دانشگاه تو فردا..پس خب خیله_

 

 فعلا اوکی_

 

 ..بای_

 

 :شنیدم و الودش خواب صدای ساعت شونصد بعده..زنگیدم هستی به اون از بعد

 

 بزنین زنگ بعدا خسبیده نظر مورده مشترک_

 

 :بهش زدم زل و دادم فاصله گوشم از رو گوشی تعجب با..کرد قط بزنم حرفی اومدم هنوز

 

 چل و خل_

 

 :یگوش تو پیچید جیغش صدا دفعه این برداشت اخر دفعه..نداد جواب بازم گرفتم شمارشو دوباره
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 یقدیم روش سه و بروز روشه هفت به بالا و پایین از بزنم نزن زنگ نمیگم بهت مگه خرچسونه_

 هااااا؟؟؟ هاا کنم پارت

 

 :زدم جیغ خودش مثه و دادم فاصله گوشم از رو گوشی

 

 

 بزنم حرف منم بزار  ببند و فاضلاب اون دره دقه یه_

 

 :کفت بعد شد سکوت ثانیه چند

 

 تویی؟؟ کیمیا!!…عه_

 

 :گفتم عصبی

 

 نه؟؟؟ یا بازی شهر بریم میای فردا بگم زدم زنگ..بیته بی نه_

 

 نم نم_
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 مرگ_

 

 میام اره_

 

 بای کبدم به_

 

 ..میکنه ذوق ذوق داره گوشم میکردم احساس.. دیوونه دختره..کردم قط بعدم

 

 ..برد خوابم نرسید ثانیه به و کشیدم دراز تخت روی

... ... 

*** 

 

 قوله به...کردم تموم نگذشته رب یه هنوز..مراقبا به دادم برگمو و شدم بلند صندلی روی از 

 هک نمیدادم محل هستیم زدنای بال بال به و در سمته میرفتم داشتم..خونیه خر عوارضه از هستی

 که میدیدم گاهی از هر و میکرد نگام بد خیلی جدیدا..زد صدام کلاس پسرای از یکی صابری

 سمته برگشتم...خوردنش حرص از میومد خوشم نگم دروغ..میره غره چشم نامحسوس سامی

 :گفتم هم تو اخمای با و صابری

 

 بله؟_
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 ..انداختم بود نشسته تر جلو ازمون یکم که سامیار به نگاهی چشم گوشه از

 

 کرد شروع درونم کخه یهو...میکرد نگامون شونش رو از شده ریز چشمای با و بود هم تو اخماش 

 :خوردن وول

 

 حرفامو من هم بخوریم چیزی یه هم سلف بریم باشید موافق اگه زد حرف نمیشه اینجا_صابری

 بزنم

 

 ..بیرون زدیم کلاس از و دادم تکون سرمو بیرون برید میگفت که استاد اشاره با

 

... 

 تادهایس ک همونطور کردم نگاش منتظر.. میز رو گذاشتم و کیفم نشستمو میز پشت صندلی روی

 :گفت لبخند با بود

 

 میخوری؟؟ چی..میام بدم سفارش برم من_

 

 :گفتم جدی و کردم هم تو و اخمام..شد دایی پسر زود چه..اوهو
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 لطفا قهوه_

 

 بده سفارش رفت و کرد حفظ بود شده شل حالا که لبخندشو...حالیدم رفت وا همچین

 

 ..جلوم نشست و اومد نگذشته مین دو

 

 :گفت و کرد قفل هم تو دستاشو..میکردم نگاش منتظر... گذاشت میز روی جلوم رو قهوه

 

 

 !!بگم چجوری نمیدونم..خب_

 

 :گفتم حرص با اروم..بگن بله میخان که افتادم دخترایی این یاده..کردم کج دهنمو

 

 

 !!!میخوای؟؟ لفظی زیر دیگه بنال خو_

 

 گفتی؟؟ چیزی_
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 :کردم باز نیشمو دستپاچه

 

  بفرمایید.. خب.. نه..اوم_

 

 

 :گفت و کرد نگام بعد کرد مزه مزه نسکافشو از یکم اول و بیرون داد نفسشو

 

 

 ازتون دیدم شمارو ک اولی همون از من... میگم صریح.. کنم سازی حاشیه نیستم بلد خیلی_

 ...همـ با روزی چند بیشتر اشنایی برای باشید راضی اگه که بیام گفتم بود اومده خوشم

 

  شدن اشنا من با قبلا ایشون ولی برجکت تو میزنم که متاسفم_

 

 زل فقط نبود صابری به حواسم اصلا..سامیار سمته برگردوندم سرمو سریع شده گشاد چشمای با

 با و برداشت میز روی از کیفمو بهم کردن نگاه بدونه..سامی شده قرمز و عصبی قیافه به بودم زده

 :گفت عصبی فوق صدای

 

 

 ..بریم شو بلند_
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 ..:شد بلند صابر صدای که شم بلند اومدم

 

 اون هبش باعث اشناییت نکنم فک...بهتره بگیره تصمیم خودش بزاری اگه کنم فک جان سامیار_

 ..حال،، بهر..کنه انتخاب تورو

 :داد ادامه و زد پوزخند

 

 ..داره انتخاب حقه کیمیا_

 

 صندلی رو افتادم که برگشت یهوچنان...شنیدم و سامیار دندونای ساییدنه صدایه وضوح به

 ...خورد خفیف تکون یه صابریم..

 

 و دادم قورت دهنمو اب.. بودمش ندیده اینطوری حالا تا بود شده ترسناک زیادی سامیار قیافه

 ..میکردن نگامون داشتن همه..انداختم برمون درو به نگاهی

 

 :کنم نگاش شد باعث سامیار صدای

 

 کاملا و کرده انتخابشو قبلا ایشون اطلاعت محضه...داره ربط من به کیمیا تصمیماته تمامه_

 ...راضیه
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 که طوری یه بود شده خم روش کاملا..صابری صورته جلوی گرفت اشارشو انگشت و کرد مکثی

 :داد ادامه.. عقب کشید خودشو صابری

 

 دلم اصلا چون بکش اب دهنتو من زنه اسمه اوردنه زبون به از قبل بعد به این از که این ضمنه_

 برات؟؟ افتاد جا کاملا..کنم تر کوله و کج هست که اینی از دهنتو نمیخواد

 

 :گفت بهت با صابری.. میساییدن قند کیلو کیلو دلم تو...سلف کفه بود چسبیده فکم

 

 !!!!!!زنت؟؟؟...زَ

 

 حرفیه؟ شرعیم، رسمیو زنه..زنم اره_

 

 

 امیس توسطه دستم بیام خودم به تا.. بود گردش در سامیار و من بینه نگاش جواب بدونه صابری

 وایساده هستی و پگاه در دمه..شدیم رد متعجب ادمه همه اون جلوی از و شد کشیده

 ..گرفت خندم که بودن طوری یه...باز دهنشونم گردو قده بود شده چشماشون...بودن

 

 ییک میشدیم رد که ها بچه از کدوم هر جلوی از...گرفتش تر محکم ولی لکشم دستمو میخاستم

 ...دخترا مخصوصا..میکرد جم دهنشونو میومد باید
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  بست محکم و در بندش پشت و صندلی رو شدم پرت بیام خودم به تا

 ره که بود زیاد اینقد سرعتش.... اومد بیرون پارکینگ از سرعت با...افتاد راه و شد سوار خودشم

 دیو تو بریم میدادم احتمال لحظه

 

 ..جایی اری

 

 

 :گفتم اروم و دادم قورت بار چندمین برای و دهنم اب 

 

 ..تر اروم یکم سامیار_

 

 :زد داد یهو

 

 

 ..کیمیا شو خفه_
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 :گفتم جانب به حق...داشتم نگه خودمو اما بزنم جیغ میخاستم

 

 نزن داد من سره_

 

 :زد داد تر بلند

 

 

 رهپس اون با قشنگ میرسیدم تر دیر میخاست دلت خیلی..میکنی غلطی چه ببینم میزنم داد_

 نه؟؟ بزارین قراراتونو و قول الدنگ

 

 نداشت حق..کنه فک اینجوری نداشت حق...میگرفت گریم داشت

 

 :گفتم بغض با

 

 ..وگرنه..بزنه حرف چی راجب میخاد نمیدونستم اصلا میگی؟؟من چرت چرا..عوضی_

 

 :حرفم وسط پرید
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 ارررره؟؟؟؟ کردی فرض خر و من شایدم یا...نفهمی واقعا یا نفهمی به زدی خودتو_

 

 مسمت برگشت...داشت نگه خیابون کنار آن یک تو..در بع چسبیدم که زد داد چنان اخرشو جمله

 :گفت بلندی نسبتا صدای با و

 

 !!ژکوندشو؟؟ لبخندای اون دلیله نفهمیدی؟؟؟یا دیدی خودت رو هرزشو نگاهای اون وقتی_

 

 ..:گفت پوزخند با و بیرون داد نفسشو

 

 ...لـد بهت داشتم کم کم من...ای بقیه مثله توام ولی..باشی دختری همچین نمیکردم فکر اصلا_

 

 فک کرد رهاش نصفه که ای جمله به که بودم شده حرصی حرفاش از اینقد...نداد ادامه حرفشو

 بدم نشون خودم از تونستم که جرعتی تمامه با...طور همین اونم بودم افتاده نفس نفس به..نکردم

 :زدم داد سرش

 

 و نگاه معنی که نیستم خط هفت برت و در دخترای مثله من...پاکزاد اقای کن گوش خوب_

 کنیب میخواد دلت فکریم هر:/(...میگفتما دروغ خرم عینه)کنم تعبیر چیزی هر و دیگران لبخنده

 ...افکارت نه مهمی برام خودت نه چون..بکن
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 قفل..  صندلی رو نشستوندم ادم عینه و گرفت بازومو که شم پیاده اومدم...بود گرفته گریم

 ..بود مشکم سره اشکم منم..انداخت راه و ماشین حرف بدونه و زد رو مرکزی

 

 :گفتم ای گرفته صدای با..نمیره و خونمون مسیر فهمیدم گذشت که یکم

 

 میری؟؟ کجا_

 

 ..:انداخت بهم نگاهی نیم و بیرون داد عصبی نفسشو

 

 !!میری؟؟ کجا میگم توام با_

 

 :داد جواب عصبی

 

 بشین کن پاک اشکاتو ادم عینه حالام..خونمون میبرمت دارم_

 

 :زدم داد گریه با..شدن بیشتر اشکام

 

 باهات بیام نمیخام خونه برو..نده دستور من به_
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 داد ادامه مسیرش به من به دادن جواب بدونه و زد پوزخند

 

 دست و پنجره سمته کردم رومو قهر حالته به.. زدم پس بودنو دراورده شورشو دیگه که و اشکام

 نشستم سینه به

 

 بوزینه ینا لطفه به که پارک بریم بود فرار..هستی گفتم هییییی.. هستی قوله به نداد سگمم محله

 :) شد منتفی

 

 !..شدم؟ زرو زر اینقد امروز چرا نمیدونم.. کردم بغض دوباره

 

 ...دادم قورت بغضمو

 

 ...کرد باز و در اومد مرده همون دوباره..زد بوق و کرد پارک دربشون جلوی

 

 یامب نظر به عادی کردم سعی..  افتادم راه و شدم پیاده ویلاشون جلوی ماشین ایستادنه محضه به

 :گفت لبخند با.. کردم گرم تقریبا برخورده یه هانیه با
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 ..دخترم بشین_

 

 ... نشستم بود کرده اشاره که ای نفره سه مبل روی

 

 :گفت میرفت خونه اشپز سمته به که طور همین

 

 قهوه؟؟ یا چای_

 

 :گفتم لبخند با

 

 ..قهوه_

 

 ..وت اومد سامیار و شد باز در زمان هم که برگشت قهوه تا دو با بعد مین دو و خونه اشپز توی رفت

 

 رو قهوه هاویه سینیه ذوق با و شکفت گلش از گل پسرش دیدنه با هانیه.. راه اون به زدم خودمو

 ..کرد بغلش لبخند با سامیارم..سمتش رفت و روم به رو عسلی روی گذاشت

 

 هشد که بارم یه بود کرده حوس دلم عجیب..برداشتم سینی توی از رو قهوه و گرفتم ازشون رومو

 ..خیالاتی چه هه..کنه ذوق دیدنم از.. کنه بغلم اینطوری مامان
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 اون زا یکی مناسبت بدونه کردن بغل..کنه بغلش نشد جاظر بچشم عروسیه توی حتی که مادری

 ..بگیره خندم بهش کردن فکر با که بود وقایعی

 

 جونی کم لبخنده خانوم هانیه دیدنه با..رفت فرو کنارم مبل کردم حس که قهوه به بودم زده زل

 :گفت لبخند با..زدم

 

 میکنه،میاد عوض لباساشو سامیارم بخوری قهوتو تو تا..میشه سرد دخترم بخور_

 

 :گفتم کنم نگاش اینکه بدونه اراده بی و کردم مزه مزه قهوم

 

 ..نمیخاید بهانه هم کردنه بغل برای..شادین که خوبه چقد_

 

 :دادم ادامه و خوردم فرو و بغضم

 

 که..میدن اهمیت بهش که داره پدری و مادر که میشه حسودیم سامیار به واقعا من خانوم هانیه_

 تو گذاشتن نبودن؟؟چرا اینطوری من مادره و پدر چرا...میکنن خرج براش دلیل بی محبتشونو

 بزرگشم؟؟ حسرت
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 :دادم ادامه..میکرد نگام داشت غمگینی حالت با..کردم نگاهش پر لبالب چشمای با

 

 وادمخان ولی باشم زمین روی ادمه ترین فقیر میخام من!!خوشبخته؟؟ داره پول که اونی گفته کی_

 و کنم ازدواج ندارم دوسش که کسی با کنن مجبورم پول بخاطره که ندونن پایین اونقدر ارزشمو

 بکشم عذاب کنارش لحظه هر

 

 

 :گفت لطافت با …مهربونی بوی..میداد مادر بوی..بغلش تو کشید سرمو..شد سرازیر اشکام

 

 تنشونی پاره تو..دارن دوستش کنن برخورد بچشون با کع طورم هر مادر و پدر باش مطمعن_

 نظری گفتی که اخری جمله اون مورده در...بشه بدبختیت باعث که نمیکنن کاری باش مطمعن

 بدی پسره من پسره دخترم ولی..میکردم و فکر همین بودم تو بجای منم اگر چون..ندارم

 زود خیلی برداری سردت اخلاقه این از دست و بشی مهربون باهاش ذره یه اگر میدونم..نیست

 یول نیومده کنار خودش با هنوز شاید...میشناسم نگاهشو.. میشناسم و پسرم..میبنده دل بهت

 ..داره بهت حسایی یه میدونم

 

 :داد ادامه مکث با

 

 ...باشی طور همین توام وارم امید_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 404 

 :گفت لبخند با که بگم چیزی اومدم

 

 ظرن در که و ازدواج این نبودنه یا بودن اجباری حالا.. متاهلی زنه یه دیگه تو حالا..کیمیا ببین_

 به هجامع تو میدونی چون نمیکنی فکر طلاق به که میدونم..کردی ازدواج الان تو بلاخره.. نگیریم

 میکنن نگاه چشمی چه به گرفته طلاق که زنی

 

 :داد ادامه..دادم تکون سرمو

 

 

 عاشقش توام باش مطمعن و کن خرجش احساس کن خودت عاشقه پسرمو..کن زندگی پس_

 ..شه شیرین برات اجبار این بزار..گفتم بهت قبلم اینو میشی

 

 اروم خیلی فقط..نداد ادامه و زد لبخند میومد پایین مارپیچشون های پله از که پایی صدای با

 :گفت

 

  مامان فقط..خانوم هانیه بگی من به نشنوم دیگه ظمن در_

 

 نه ارانگ بود شیطون.. شنیدم و صداش ولی بودیم پله راه به پشت.. دادم تکون سرمو و زدم لبخند

 ..:میخورد و من داشت پیش ساعت نیم تا انگار
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 ..کردین خلوت خوب مامان_

 

 و شد محو لبخندش..کرد نگام زمان هم که و کردم نگاهش..نشست کناریمون مبله رو و اومد

 :گفت میگرفت دستم از و من قهوه که حالی در و شد بلند خانوم هانیه..شد ریز چشماش

 

 شد سرد کنم عوض هارو قهوه برم..بود شوهری مادر عروس خلوته_

 

 انگشتام با و بود پایین سرم..نکردم نگاهش.. نشست کنارم اومد هم تو اخمای با سامیار..رفت و

 ..میکردم بازی

 

 

 :گفت اروم

 

 باز؟؟ چته_

 

 خونه برم میخوام..نداره ربطی تو به_

 

 بری نداری اجازه.. شرمنده_
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 ..پارک بریم میخایم دارم قرار پگاه و هستی با ندی؟؟من یا بدی اجازه که هستی کی تو_

 

 خونه بری میخاستی کنم فک_

 

 افکارت نه مهمی خودت نه که گفتم_

 ...میکردم کیف من و میسایید هم رو حرص از دندوناشو

 ..:بشع جمعش حواسمون شد باعث مامان صدای

 کنین استراحت برید بخورید قهوتونو_

 

 نگاه مادرش به رفته بالا ابروهای با سامیارم..میکردم نگاشون تعجب با..زد سامیار به چشمکی بعد

 ..میکرد

 

 

 اوه... و خوابیدنه استراحت از منظورش افتاد هزاریم دو تازه

 

 پایین انداختم سرمو و گرفت رنگ لپام
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 :گفت و خندید مامان..انداخت بالا مامانش برا ابرویی بود گرفته تازه و منظورش که سامیارم

 

 نه؟؟ یا بریزه خجالتتون که بخابین هم کناره بار یه باید بلاخره شوهرین و خب؟؟زن چیه_

 

 :گفتیم معترض سامیار با زمان هم

 

 مامــــــان_

 

 ..:بالا اوردیم سرمونو پاکزاد اقای صدای با..بره خجالتم از ذره یه تا خوردم قهومو..خندید

 

 هست که گلمم عروسه..جمعه جمتون..به به_

 

 دز لبخندی پاکزادم اقای.. گفت ارومی سلامه میگرفت و کتش که ژطور همون سمتشو رفت مامان

 مهربون چه..بوسید و گونش و

 

 :گفتم و اومد لبم رو هم با رفتارشون از لبخندی

 

 نباشید خسته..سلام_
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 !میره؟ پیش خوب کارا..گرام پدر سلام_سامیار

 

 :گفت میداد مارو جواب که حالی در نشست کنارمون و اومد

 

 افتادم کول و کت از که رگ تو بزنیم بیار چایی یه خانوم..نیس بد ای_

 

 :گفت و انداخت من به نگاهی

 

 دخترم؟؟ خوبی تو_

 

 بود رفته بین از حتی.بود شده کمرنگ داشتم بهشون نسبت که ای کینه

 

 :گفتم و کردم حفظ و لبخندم

 

 ..پاکـ اقای خوبین شما بعله_

 

 :هم تو کشید اخماشو
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 ..عروس میکنی صدا بابا فقط و من..شوهرته پاکزاد اقای_

 

 :گرفت خندم

 

 چشم_

 

 :گفت و خاروند سرشو سامیار

 

 ..بهتره برم من کنم فک-

 

 :گفت خیال بی بابا

 

 بزار راحت عروسم با و من برو اره_

 

 :گفت حالت همون تو..انداختم سامیار رفته وا قیافه به نگاخی و خندیدم

 

 میبرم خودم با زنمم برم من_
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 ...کردم جور و جمع و خودم ولی..داد دست بهم خوبی حسه یه مالکیت میم اون و زنم واژه از

 

 گذشت منوال همین به ساعتی نیم

 

 خوش و گرم خانوادش با و خونه تو مغروره و خشک که بیرون برعکس سامی فهمیدم تازه

 ..بود شده جذاب برام شخصیتش..برخورده

 

 

 ولی میرفتم غره چشم سامیار به داشتم مدت تمامه.. کنیم استراحت که رفتیم مامان زوره به

 ..میبرد لذت خوردنم حرص از داشت تازه انگار نه انگار

 

 ..بخورم لیز بود نزدیک بار سه دو استرس از..میرفتم بالا ها پله از سرش پشت

 

 و راست سمته رفت... بود داخلش اتاق تا چهار سه که بودیم بزرگ رو راه یه تو..بود یقم تو سرم

 حرص با..تو رفت اول خودش کنه تارف اینکه بدونه رفتم سرش پشت.. کرد باز و اتاق یه دره

 :گفتم بشنوه کع طوری لب زیره و رفتم سرش پشته

 

 ترن مقدم خانوما بفهمه نداره که شعورم_
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 بشنوی که گفتم_ عمته بیشعورم..گفتی چی شنیدم_

 

 

 که کلاتیش ملحفه با چوبی تخته یه..کرمی شکلاتی ترکیبه با بود ساده انداختم اتاقش به نگاهی

 بود در روی به رو دقیقا

 

 شکلاتی های طرح با بود کرمی پردش که کوچولو پنجره یه و چوبیش کامپروتر میز اونطرفش

 ..بود مختلف چیزای و ادکلون و عطر از پر روش و بود چوبی دراورشم..چوبی دیواری کمد..

 

 ..بود زده اتاق اونر اینور خودش از عکسم تا چند

 

 بر بود هام شونه روی که و شالم که حالی در و کامپیوترش میز صندلی روی گذاشتم کیفمو

 ... گفتم میداشتم

 

 قشنگه اتاقت_

 

 :گفت و تخت رو کرد پرت خودشو
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 مرسی_

 

  چشماش روی بود گذاشته ارنجشو  بیخیال که انداختم بهش نگاهی

 

 بسم..نفرش؟؟ نیم و یک تخت رو اونم..بخابم کنارش برم باید الان ینی..گرفتم نگاهمو استرس با

 الله

 

 یل شلوار همون با..بود تنم کوتاه استین بلیز یه زیرش..اوردم در مانتومو و دادم قورت و دهنم اب

 ..تخت سمته رفتم مشکی

 

 که نزدیکش بردم سرمو..خوابید نکنه..کردم نگاش یکم... میومد خابم بازم ولی نبودم خسته زیاد

 که عقب بکشم خودمو اومدم..خوابیده میشدم مطمعن داشتم دیگه..بفهمم نفساش صدای از

 تو شدم پرت و زدم ای خفه جیغه..کشیدم خودش سمته به محکم و شد حلقه کمرم دوره دستش

 ..بغلش

 

 از که چشاش به زدم زل شده گشاد چشمای با...کرد عوض باهام جاشو و برمگردوند سریع

 :بودم افتاده پته تته به.. میزد برق شیطنت

 

 میکنی؟؟؟ چیکار..چی_
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 :چشمام تو زد زل خیال بی

 

 نپایی یکم چشمام از نگاهش درارم صبحتم کارا تلافی خاستم..اومده پایین خونم تلافی یکم_

 :دادم قورت صدا با دهنمو اب..لبم رو نشست و اومد

 

 میزنما جیغ..سامیار باش ادم_

 

 تو میخورد گرمش نفسای..بود مماس بینیش با دماغم که طوری..تر جلو اورد سرشو و خندید

 :صورتم

 

 ..درارم جیغتو دارم دوس زنمی ندارن دخالت حقه بالام بیان..بزن جیغ نیس مشکلی_

 

 .. قرمز مطمعنم و بود شده داغ لپام

 

 :گفت و کشید گونم روی دستی مهربونی با

 

 خانومم؟؟ بلدی کشیدنم خجالت..اخی_
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 شوهرم از شنیدنشو ارزوی همیشه که ای واژع از میکوبید بدجور قلبم..بهش زدم زل باز دهنه با

 شیطونی قیافش دوباره..نیاورد خودش روی به ولی..گفته چی فهمید انگار خودشم..داشتم

 سوراخ کلم فشار از تخت الان کردم فک..تخت به میدادم فشار و خودم..اورد جلوتر و لباش..شد

 میشه

 

 کارمون به برسیم خب_

 

 کم نفس داشتم وقتی و کرد مکث ثانیه چند..لبام رو گذاشت فشار با لباشو بزنم حرفی اومدم تا

 ..برداشت میاوردم

 

 ..میکردم نگاش داشتم گشاد چشمای با من ولی بود بسته چشماش مدت تمامه

 

 بت و کرد رد سرم زیره از زور به دستشو..کنارم خوابید و کشید کنار روم از خودشو حرفی بدونه

 :گفت بسته چشمای

 

 گذشته خوش بهت زیادی دیگه بخاب خب_

 

 :گفتم حرص با

 

 طلب فرست عنتر تو به یا من به_
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 دارم دوس زنمی_

 

 :گفتم بخورمش میکردم سعی زور به که ای خنده با

 

 بلدی و همین فقطم_

 

 زیره دستش یه کمرم دوره دستش یه اون و بودم خوابیده پشت به من که بود طوری حالتمون

 تر سفت که کردم جا به جا خودمو..بود سفت سنگ مثه ماشالله که بازوهاشم..بود سرم

 هووف..اومد بند نفسم..گرفتم

 

 :گفت ای خسته صدای و بسته چشمای با و کرد فرو موهام تو سرشو

 

 .بکپم بزار نزن حرف زیادم نخور وول_

 

 ..برد خوابم ولی چجوری نمیدونم..نخوردم جم دیگه که بودم کشیده خجالت و بودم داغ اینقد

 

*** 
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 همون با حرص از...نمیتونم دیدم که بشم جا به جا اومدم..بود شده خشک بدنم.. خوردم تکونی

 دمکر باز چشمامو..شد برداشته روم از سریع خیلی سامیار دستای که زدم جیغ یه بسته چشمای

 ..میکنه نگام و نشسته داره قرمز و خمار چشمای و ریخته بهم موهای با دیدم که

 

 ..هم تو رفت اخماش و شد عوض قیافش یهو…کردم باز نیشمو

 

 مظلوم هام شونه پشت مینداختم مشکیمو و بلند موهای که حالی در و نشستم خودش مثله

 :گفتم

 

 حلقم تو میومد داشت رودم و دل بودی گرفته خب؟؟همچین چیه_

 

 چرا...جلو دادم لبامو و کردم کج سرمو..بهم زد زل جوری همون و نداد تغییر و حالتش بازم

 !..بودم؟؟ شده اینجوری

 

 سسروی سمته به و پایین تخت از که طور همون.. داد تکون سرشو و گرفت خندش حالتم دیدنه با

 :گفت میرفت اتاقش توی

 

 )...(شهربازی بیان هفت ساعت بگو دوستات به بزن زنگ_

 

 :گفتم تعجب با
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 میای؟؟ توام_

 

 :کرد نگام شونش روی از اخم با

 

 برین؟؟ بزارم تنها میخای نه پ_

 

  انداختم بالا ای شونه

 

 تا ۵ و فضول هستی از پاسخ بی تماس تا ٢۰ دیدنه با البته..اوردم هم رو قضیه تهه سر اسمس یه با

 از پاسخم بی تماس ٢..گرفت خندم میگشتن شد چی و کجایی و فوش هوشه و هول همه که پیامه

 ..پگاه

*** 

 :پگــــاه

 

 و حرصش بیشتر اینکه واسه منم میزد غر در دمه بود واساده پا لنگ یه هستی..بود ۱ ساعت

 ..میدادم طولش درارم
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 شی بند شاش ایشالله..مسی قابلمه قده بزنی زیگیل ایشالله..بشورمت تخته سر الهی_هستی

 !!!!میخورررری؟؟ عنی چه داری...بترکی

 

 

 ..لبم رو مالیدم خوب و برداشتم قرمز رژه یه و خندیدم

 

 منتظرن بیا کن جم لشتو تنه توام ماشین تو میرم من:زد داد

 

 مامان ودنب خونه کسی..بیرون رفتم و برداشتم بودم کرده ست کفشم و شال با که مشکیمو کیفه

 بباره فتوحش پر روحه به نور که عمم خونه بودن رفته اینا

 ..ها زندست البته...

 

 

 :زد داد هستی..بالا پرید ماشین که کوبیدم چنان و در پیتشو دره پرایده تو نشستم

 

 چته؟؟ هووو_

 

 خوبم من_
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 کبدم به_

 

 : انداخت راه و ماشین

 

 ٨:کبد؟ چرا_

 

 :کرد باز نیششو

 

 داره "ک" چون_

 

 استغفرالله_

 

 :/تکبیر_

 

 توله سگ_

 

 کچسگ_
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 مصب سگ_

 

 خور سگ_

 

  سگ توله_

 

 توله سگ_

 

 سگ عمه_

 

 شورت سگ_

 

 :گفتم خنده و تعجب با

 

 چیه؟؟ شورت سگ_

 

 پاشه شرت که سگی ینی_
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 ..خنده زیره زدم پقی تصورش از

 

 ..شدیم پیاده و رسیدیم

 

 : کیمیا به زدم زنگ

 

 کجایی؟؟_

 

 اونجاییم ترن سمته بیاین_

 

 کردم قط و گفتم ای باشه

 

 گفت؟؟ چی_هستی

 

 ترنن جای گفت_

 

 ترنن؟؟_
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 :کردم کج دهنمو

 

  پ ن پ_

 

 نیس؟؟ تنها مگه_

 

 :واستاده سامیار کناره که دیدمش دور از که ترن سمته رفتیم و انداختم بالا ای شونه

 

 اورده که شوشم عه_هستی

 

 :میاکی پهلوی به زدم.. نبود ما به حواسش میزد حرف گوشیش با داشت سامیار.. سمتشون رفتیم

 

 خوردین؟ عنی چه ما نبوده در ببینم بگو_

 

 گوری؟؟ کدوم بردت برداشت بگو... میگه راس_هستی

 

 هب نگاهی..رسیدن یسر گودزیلا تا دو چون جاهایی یه تا البته.. کرد تعریف اروم خیلی برامون

 دست بهم دیدنش موقعه بوپ روزی چند که حسی همون بازم..میکرد نگام داشت..انداختم سامان

 :گفت سامیار به رو که شنیدم رو کیمیا اروم صدای..گرفتم ازش و نگاهم..سراغم اومد میداد
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 کردی؟؟ خبر براچی رو اینا_

 

 وللگیتون شهربازی بیام بیوفتم راه تا سه شما با هلک و هلک تنها داشتی انتظار پس_سامی

 بکنم؟؟

 

 :سورن سمته کرد رو هستی

 

 کن جذب خرچسونه بر سلام_

 

 ..:داد جوابشو اروم و داد فشار هم رو دندوناشو سورن

 من بلای ماموره بر سلام_

 اشوننگ داشتن منگلا مثه گیج تا دو اون ولی خندیدیم ریز داشتیم خبر قضیه از که کیمیا منو

 ..میکردن

 

 :گفت ذوق با هستی

 

 بخوریم پیچ ترن بریم_
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 :پام تو کوبوند بالا اورد لنگشو حرص با هستی..من جز کردن تایید همه

 

 میشم ای عقده نمیرسم هام خاسته به تو خاطره به من جا همه و همیشه که ببرن شورتو مرده_

 

 میمونم من برین شما خو دارین چیکار من به_

 

 :گفت سامان که کردن تایید

 

 برین شماها میمونم پیشش منم_

 

 ..بستم و دهنم کلا منم رفت غره چشم که کنم اعتراض اومدم

 

 ..نشستم نزدیک همون نیمکت یه روی رفتم رفتن که اونا

 

 گان باحالش استایله به من و سمتم میمود داشت جیباش تو دستاش و بود پایین سرش سامانم

 رسید منم به که زد دادی چنان روش پرید بز مثله یکی که میرفتم صدقش قربون میکردم

 :صداش
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 عشقمممم ساماااان واااای_

 

 دختره..اه اه اه..انداخت بهش چندش نگاه یه و کرد جدا خودش از رو دختره زور به بدبخت سامان

  دهنش بزنم برم چندش

 

 حرص..که منم حلقش تو نره که بود داشته نگهش زور به سامان مدتم تمامه زدن حرف هم با یکم

 میخوردماااا

 

 نگاشون همونطوری نیاوردم کم منم..کرد گیر غافل نگاهمو...سمتم برگردوند سرشو سامان یهو

  کردم دختره به محسوسی نا اشاره و زدم حرصم پر لبخنده یه و کردم

 

 

 نگاهش شیطانی لبخنده یه با و بالا انداختم و ابروهام.. کرد نگام ها مرده ننه مثه سامان

 هب..کرد نگان کنجکاوی با و برگشت چون شد من متوجه سامان نگاهه از دختره کنم فک...کردم

 هسمت کشید گرفت و بدبخت اون چونه چنان..داد حرص به جاشو کنجکاویش که نکشید ثانیه

 ..شد جدا تنش از سرش که خودش

 

 تمرف شدم بلند اخم با سامان از بگیره لب بازی شهره وسط مونده کم میشه پررو دارع دیدم دیگه

  زد ذوقی پر لبخنده دیدنم با سامان.. سمتشون
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 سمته ترس از که سمتم برگشت...بود سامان به روش منو به پشتت که دختره شونه به زدم

 !!!!..ایه؟؟ ناشناخته موجوده چه این ماشالله هزار ماشالله...زدم

 

 :گفتم ترس با دادم قورت و دهنم اب

 

 میرسن ها بچه دیه الانا سامان میرم من اومم_

 

 لد و تر زیبا خیلی کنم نگاش دور همون از میدم ترجیه..شدم رد دختره کناره از احتیاط با بعدم

  تره نشین

 

 هب نگاه یه بشم؟؟این عجوزه این حریف میتونم مگه خب؟؟من چیه..کرد نگاه بهم حرص با سامان

 میشم ساقط هستی از بندازه من

 

 هک کیمیا جز به بودن خیال بی همشون شدن پیاده اینا هستی موقع همون که ترن سمته رفتم

 :گفت کنجکاوی با سورن..میزد سفیدی به رنگش

 

 کجاس؟؟ سامان_
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 طفق..میخوردم حرص هم کمی البته..کردم میترکوندن لاو داشتن دختره با که جایی به ای اشاره

 ها کمی

 

..... ... 

 

 :داد قورت و خندش زور به سامیار

 

 میدن دستش کار دختراش دوس این اخر_

 

 انداختم سرمو..کنه رام رو دختره بتونه شاید که سمتشون رفت داد تکون سر و خندید سورن

 :گفتم بود کنارم که هستی به اروم حرص با و پایین

 

 کرده نگران اینارم که داره دختر دوس چقد_

 

  میکنه دکشون یکی یکی داره..شده خوبی پسر تازگیا البته نه_سامیار

 

 :گفت رفته بالا ابروهای با بود اومده جا حالش حالا که کیمیا..شنوایی ماشالله

 

 شده؟؟ چرا؟؟متحول_
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 :کفت و کرد نگاه من به شیطونی لبخنده با سامی

 

 

 کرده پیدا زندگیشو زنه شایدم.. والا نمیدونم_

 

 :گفتم پنهانی حرصه با

 

 بزرگه؟؟ فلک و چرخ اون بریم..باشه مبارکش_

 

 ..نمیدادم محلش منم میکرد نگام خوارا خون مثه سامان..اومدن چلغوزم تا دو اون موقع همون

 

 ..میکرد نگام مشکوک هستی..کردن تایید همه

 

*** 

 :هســـــتی

 

 ...میزنه مشکوک برجور ها عفریته این
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 که حالی در و روش گذاشت دستشو..پرید که گرفتم ماتحتش از نیشگون یه کیمیا کناره رفتم

 :گفت:/(کن عنایت استغفار) میمالید

 

 کردی؟؟ رم باز چته_

 

 نمیزنه؟؟ مشکوک پگاه این تو نظر به_

 

 کردی؟ حس توام عه_

 

 ها_

 

 شدیا ادب بی خیلی ها و مرگ_

 

 ..نداره ربط متاهل های بوزینه به ینی..انداختم بالا ای شونه

 

 کیه؟؟ زندگیش زنه ببین بکش سامیار زبون زیر از برو اوی_
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 :گفت شده ریز چشمای با و کرد نگام

 

 میکنی؟؟ فک میکنم فک من که همونی به توام_

 

 میکنی؟؟ فک چی به تو میکنم فک جمعه شبه به من_

 

 هستی باش ادم دیقه دو بیشعور..اه_

 

 از بود افتاده راه ما دنبال تنبون کش عینه که سامیار سمته بره کع کردم اشاره بهش و خندیدم

 ..بکشه زبونش زیر

 

 با یمگاه از هر و میومد داشت دنبالمون متشخص پیه پی یه مثه ساکت خیلی.. بودم پگاه فکره تو

 سرمو و کردم نوچی نوچ..اسکل درگیرای خود...میرفتن غره چشم و میکردن نگاه هم به سامان

 ..:سورن توحلقه رفتم که برگردوندم

 

 

 

 حیوان اوووورشه-

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 431 

 مبچ کلا..میشد وحشی یا اهلی حیوان یه شبیه لحظه هر..بود شده گاو شبیه کرد نگام غضب با

 ..:حمله به اماده گاوی گاهی و دلسوز و مهربان بزی گاهی..میکرد عوض رنگ زود داشت عادت

 

 چیه؟؟_

 

 بگیر بیلیط برو گمشو_

 

 ..که توام مثه من مگه_

 

 :گفت تهدید با و حرفم وسط پرید

 

 میکنما اوزونت فقک و چرخ همین به از کنی شروع بخای باز اگه-

 

 صف تو رفتم خوب خانوم یه مثه خودم ببلعم اینکه از قبل و کردم نگاش ها سکتهای مثه

 مامانم نازی پسره یه دیدم صدا سمته برگشتم..میاد پیس پیس صدا دیدم که بودم منتظر..بیلیطا

 ..دیدم تحالشم تا که بود کرده باز نیششو چنان..ها اینا

 :گفتم و کردم جمع و قیافم
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 میکنم تا دو خشدکتو کنی برخورد من به اونور برو..ازحال مگسه خر.. کیش کیش_

 

 :گفت و بست نیششو

 

 !!..ادب بی برخورده؟؟چه طرز چه_

 

 :بالا بردم سرمو بیچارگی با سرم تو زدم یکی

 

 مثه یا.. کرده فرار تیمارستان از یا..داره کم یا..چسخله یا میوفته ما گیره کی هر چرا..خدااا ای_

 کنم؟؟؟ و تحمل و گوریل همه این باید که خدا کردم درگاهت به گناهی جنسست؟؟؟چه دو این

 

 :گفت و کرد نگام بغض با پسره

 

 کن خالی خودتو بغلم تو بیا..داری؟؟بیا پری دله چه_

 

 تمبرگش..پیچید صف کله تو صداش که سرم تو کوبوندم تر محکم یکی..کرد باز برام دستاشم

 ..شدم خیره جلوم به شد نوبتم تا کنم نگا سرپایی چسه اون به دیگه اینکه بدونه
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 که رسمب بهشون بود مونده یکم..منتظرم بودن وایساده که اینا سورن سمته رفتم و گرفتم بلیطارو

 :گفت ذوق با..سمتم بود گرفته برگه یه..شد سبز کنارم هه جنسه دو

 

 یربگ اینو تویی اون که شدم مطمعن دیدنت با میگشتم الم ایده ذوجه دنبال همیشه من ببین_

 اوکی؟؟ بزن زنگ حتما

 

 ندونایهد و کرد باز نیششو سریع که سمتش برگشتم...گرررفت حرصم اینقده..گرفت حرصم اینقد

 :گفتم لبخند با و گرفتم رو کاغذه..داد نشونم و میونش در یکی

 

 

 کن عا_

 

 :کرد نگام منگلا مث

 

 ها؟؟_

 

 :دادم وسعت و لبخندم چلغوز بدنت نقاطه اقصا تو ها

 

 کن عااااا میگم_
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 منم.. کرد باز صدر علی غاره عینه دهنشو ولی نمیدونم بود خودش مشنگیه خل یا لبخندم بخاطر

 روعش و شد کبود رنگش.. بستم دهنشم حلقش تو کردم فرو تا رو کاغذه کردم استفاده فرصت از

 وت خاک کمرش تو کوبوندم محکم تا دو دستم با که میکرد سرفه بود شده خم..کردن سرفه کرد

 ونهمش که ها بچه سمته رفتم ژکوند لبخنده همون با برگشتم..شد زمین پخشه عن عینه سرش

 ..میزدن گاز و زمین داشتن

 

 بدم قر میخوای دیگه چیه؟؟چشمکه..شد گرد چشماش..زدم چشمک که کرد نگام خنده با سورن

 !!برات؟؟

 

 کناره سامان سورن کناره من نشستیم فلک و چرخ اتاقکای از یکی توی...میگم چرت دارم باز

 ..بود نشسته من روی به رو کیمی چپه سمته پگاهم کیمیا، کناره سامیار..سوری

 

 کپ بدبخت.. سورن سره تو زدم کیفم با نیاوردم طاقت اخرم..میدمید من در آرامی نا احساسه

 با و سرش رو گذاشت دستشو..نشه تر معیوب هست که اینی از مغزش که زدم اروم البته کرد

 :گفت تعجب

 

 داری؟؟ کم_

 

 |:نه_
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 شدی؟؟ خل_

 

 |:نه_

 

 زد داد یهو

 .؟؟!!مرگته چه پس_

 

 دیداری که سرش تو کوبوندم کیف با چنان ناخاسته میکنم تاکید..ناخاسته خیلی و پریدم جام تو

 ..:هر هر.. میخندیدن ام بقیه...برگشت و کرد اجدادش و ابا با کوتاه

 

 کنند ناله دیگران بخندد خر_

 

 :یارسام سمته کرد رو و مالوند سرشو سورن... نداشتم خبر بودم شاعری..فیلسوفاته جملاته جونم

 

 نکرده مغزیم ضربه تا کن عوض عجوزه این با جاتو گمشو شو بلند_

 

 حرص با...ادبی فازه تو زدم امشب...بادا تو بر خدایان نفرینه.. عفریت ای!!بود؟؟ من با رو عجوزه

 :گفتم
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 ننته عمه عجوزه_

 

 :گفت فیس پوکر بالا برد دستشو پگاه

 

 بیامورزش خدا_

 

 نگا تهران به داشتم..کردم عوض سامیار با جامو... امورزش طلب و کردیم دعا روحش برا همه

 به بود زده عن و اورده بر در سر وسط اون از خر دسته عینه میلادم برجه...بالا اون از میکردم

 ...من هستم اندیشی مثبت ادمه چنان بعله..منظره

 

 

 نیبست بره کنن مجبور رو سامی که گرفتن راسخ تصمیم پسرا بیرون اومدیم که اتاقکه تو از

 تنیبس سمته رفت و انداخت نگاهی بر و دور به سامیار...کردیم طلب قیفی بستنی هممون...بخره

 نیبست همه اون بتونن که برد خودش با مواجب جیره بی باربره عنوان به سورنم و فروشی،سامان

 ...کنن حمل و

 

 :گفتم گوشش در اروم کیمیا کناره رفتم

 

 نه؟؟ یا بکشی زبونش زیر از تونستی_
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 منگم هنوز خودم که نزن حرف_

 

 بگم چیزی اومدم تا

 

 [٨٢:۵٨ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 : وسط پرید پگاه

 

 میکنین؟؟ پچ پچ هم گوشع دره چی_

 

 رآرهد سر چیزی از بوزینه این نزارم ینی این هوا تو دستمو و برگشتم...برام اومد ابرو چشم کیمیا

 ..:دادم تکون کنم دورش میخام که انگاری..

 

 معذوریم پیا پی به اسرار تمامیه گفتنه از..چخه چخه_

 

 نشست طرف اون رفت اخم با بعد کرد نگام شده گرد چشمای با اول

 

 :گفت بعد کرد نگاش یکم کیمیا
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 شد؟؟ ناراحت_

 

  دیگه بگو ااااه..شده نشین گوشه خوشحالیه از پ ن پ_

 

 ...پگا پس_

 

 بگووو تو میارم در پنیره این دله از بعدا_

 

 :داد تکون سرشو

 

 گفت چی سامیار نمیشه باورت..باشه_

 

 نه یا میگی: زدم جیغ حرص با

 

 !!!!میدوس و پگاه سامان میگه سامیار_

 

 ..فهمیدم و اخرش میدوس فقط که گفت تند رو جمله چنان..کردم نگا بهش منگلا مثه
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 ها؟؟_

 

 ها؟؟ چی_

 

 جملتو کن تکرار دوباره میگم_

 

 داره دوس و پگاه سامان_

 

 !!!!!دارررره؟؟؟ دوس مارو پنیره سامان

 

 

 :زدم جیغ یهو

 

 !!!!!دارررره؟؟؟ دوسش_

 

 ...:کردم باز براش نیشمو...داد تکون سرشو

 

 :(افتادیم عروسی یه ینی_
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 :داد تکون سرشو خنده با

 

 کنه قبول پگاه این اگه_

 

 میکنم زبحش خودم نکنه قبول خودشه دسته مگه خورده عن_

 

 از یکی سورن..میومدن داشتن دست به بستنی تا دو کدوم هر سامیار و سورن و سامان..خندید

 شد بلند کنارم از کیمیا..زدن لیس شتر عینه کردم شروع و گرفتمش..سمتم گرفت رو بستنیا

 واسموح..بیان کنار هم با بتونن کنه خدا..بود شده بهتر هم با خیلی رفتارشون..سامیار سمت  رفت

 آیییی کنه؟؟ تجاوز بهش نکنه.. کردم ریز چشمامو..نشست کنارش رفت سامان..پگاه سمت دادم

 ..داشتم نگه خودمو ولی گوشش زیره بزنم چک یه برم میخاستم.. کش نفس

 

*** 

 :پگـــــاه

 

 رفح میشینن تایی دو خودشون که شدم غریبه اینقد دیگه بعله...هم تو بود رفته حسابی اخمام

 ...نکردم توجهی..میومد هستی جیغه جیغ صدا..نمیکنن حساب بوقشونم منو میزنن
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 شورتو مرده..ندادم محلشون و بازیا وسایل سمته چرخوندم سرمو..میومدن دور از داشتن پسرا

 نوشم و عیش به زدی چس که هستی ببرن

 

 رفتگ بستنیو سامان بود معلوم عطرش بوی نشست،از کنارم کسی کردم احساس بعد دقیقه چند

 :گرفتم و کردم تشکر هم تو اخمای با.. سمتم

 

 خودتی؟؟ تو چرا!چته؟_سامان

 

 و دختره اون با دیدنش از که مخصوصا..کنم خالی سرش حرصمو تمامه که بودم حرصی اینقد

 باعث بودسیده منو هرزه ادمه این اینکه به کردن فک و بود برخورده بهم حسابی سامیار حرف

 :گفتم تندی لحنه با...شم خراب سرش رو که بخواد دلم بیشتر میشد

 

 !منی؟؟ چه؟؟فوضوله تو به_

 

 مثه و اومد خودش به لحظه چند از بعد..نداشت ازم و رفتار این توقع..کرد نگام رفته بالا ابروهای با

 :شد تند خودم

 

 ..بدبخت نداری محبتم لیاقته_
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 که صدایی با...بود شده جمع چشمام تو اشک و بودم کرده بغض..رفت کنارم از شد بلند بعدم

 :گفتم بلند نده لوم بغضش میکردم سعی

 

 هی محبته محتاجه هیچوقت من..باشم؟؟ داشته محبتتو لیاقته بخام من که هستی کی تو مگه_

 ..نیستم هرزه ادم

 

 

 هرهش از قسمت یه سمته دوییدم کنم توجه میکردن نگام باز دهنه با که ها بچه به اینکه بدونه

 ودمب پوشیده شکلاتی پالتو یه همین واسه دیگه بود شده سرد هوا..بود کاج درخته پره که بازی

 و بستنیم..بخوریم بستنی میخواستیم راحت چه ما سردی این به هوا کردم فکر خودم با تازه...

 ...شد حیف انداختم همونجا

 

 ..نمیومد ها بچه زدنای صدا صدای دیگه اومدم که خودم به

 ..درخته پره که بازیم شهره از قسمت همون تو دیدم کردم نگا

 

 کیه؟ اون بدم؟؟مگه دست از کنترلمو که شدم عصبی اینقدر چرا اصلا..وا شدم دور چه

 

 هک تازه حس این بیارم در سر باید..درخت به دادم تکیه و زمین رو نشستم همونجا کردمو پوفی

 ..!! ...چیه جونم به افتاده
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 شدم؟؟ عاشقش رمانا این مثه نکنه

 

 همممیف وقتی بخورم حرص باید میشع؟؟چرا تند قلبم ضربان میبینمش وقتی چرا پس..بابا نه

 نهک رفتار طوری محلیم بی مقابله در اینکه بخاطره اینکه از باید چرا اینکه یا..داره؟؟ دختر دوس

 رو میاد لبخند افتاد اتفاق لجبازی لجو سره که ای بوسه به فکر با نیست؟؟چرا مهم اصلا انگار

 لبم؟؟

 

 ..پوووف

 اخلاقو بد مغروره پسره این من که میکردم اعتراف باید باشم راست رو خودم با میخواستم اگر

 از شایدم یا..لبام رو گذاشت لباشو که زد جرقه ای لحظه همون از دقیقا حس این و..دارم دوست

 داد نشون خودشو تلنگر این با ولی بود قبل

 

 !چی؟؟ من پس..کرده پیدا علاقشو مورده دختره میگفت سامیار..کردم بغض

 

 بچگانست حسه این از تر مهم واسم غرورم.. درک به..گرفتم جلوشو اما میشکست بغضم داشت

 

 زا قسمت این مگه..نبود معلوم جایی کردم اطراف به نگاه یه..باشم غادی کردم سعی و شدم بلند

 بشم؟؟ گم که بزرگه چقد شهربازی

 

 ..بزنم زنگ هستی به که اوردم درش جیبم تو از خوشحال گوشیم به فکر با
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 عزیزم؟؟ شدی گم خوشگله خانوم_

 

 نره هی دیدنه با که صدا سمته برگشتم اخم با داشتم کم و همین فقط..وای..لرزید دستم تو گوشی

 ...شد باز خود به خود اخمم بود ایستاده جلوم که که غول

 

 ..برس داد به خودت خدایا

 

... 

 هتمام که کثیفش چشمای به بودم زده زل گشاد چشکای با و بودم اورده بالا دیدنش واسه سرمو

 ...میکاوید و بدنم و صورت اجزای

 

 بعق قدم سه ناخداگاه که نزدیک اومد قدم دو و زد پوزخندی بهتم دیدنه با...بود اومده بند زبونم

 ..رفتم

 

 :گفت و شد تر رنگ پر پوزخندش

 

 لجنی چش نگذره سخت بهت میدم قول...نترس عزیزم جون-
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 ..ادب بی عمته لجنی چش

 

 قزمیت مرتیکه نیس ادم مث تعریفاشم

 :گفتم اخم با و رفتم عقب بازم که تر نزدیک اومد

 

  مرتیکه نگذره سخت عمت به کن کاری یه_

 

 :گفت همونطور خودش سمته کشید و گرفت بازومو حرکت یه تو و هم تو رفت اخماش

 

 میزنی حرف زیادی داری دیگه_

 

 !!..کجا؟ گوریل این و کجا من زوره اما بیرون بیام بغلش از کردم سعی و زدم جیغی

 

 اب میداد فشارم درخت به دستش یه با که حالی در و درخت به چسبوندم..بود اومده در گریم دیگه

 ...کشید سرم از شالمو یکی اون

 بود ممکن لحظع هر بغضم طرفیم از میسوخت هنجرم طرفی از..نداشت فایده میزدم جیغ چقد هر

 ..خدا و بود ها بچه به امیدم فقط..بشکنه

 

 :گفت چندشی لحنه با و کرد نزدیک گوشم به و سرش
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 هومممم؟؟..شیم؟ گرم تا کنیم تحرک یکم سرد هوای این تو چیه نظرت_

 

 ..کن کمک خودت خدایا...بستم و چشمام انزجار با من و کرد گوشم نزدیک لباشو

 

 پشیمون..وا..شد جدا ازم یهو کع کنم احساس پوستم رو نجستشو لبای که بودم منتظر لحظه هر

 !شد؟؟

 

 :شد گشاد حد اخرین تا چشمام سامان عربده صدای با

 

( بوقی) چه داشتی..(بگیره اینو یکی اقا بوققق بو بوبو بوق بووووووووق بوق..بوق) مرتیکه_

 !!میخوردی؟؟

 

 قعش با و درخت به بودم داده تکیمو بهت با که منم..واسته جلوش نمیتونست هیکل اون با مرده

 ..بیرون بزنه بدنش نقاط اقصا از جونش بزن..بزن اخیش..میکردم نگاش

 

 که یارو ماتحته تو زد لگد یه میداد هولش که حالی در و کرد بلندش زور به زدش قشنگ وقتی

 تو..دبو کرده باده پیشونیشم روی رگع..بود شده قرمز و میزد نفس نفس... زمین خورد تلپ دوباره

 :گفت عصبی حالت همون
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 نکردم چال همینجا و جنازت تا گمشو کن جم لشتو تنه_

 

 داشتم..رفت در بود زوری و ضرب هر به بزنه رو زندگی غیده باید بمونه جدی جدی دید که مرده

 و معج و میکردن اب دلم تو که قندی کیلو گیلو میکردم سعی و میکردم نگاه رفتنش مسیره به

 ...ینمس رو گذاشتم و دستم و پریدم متر شیش که سمتم برگشت سریع خیلی سامان که کنم جور

 

 :زد داد

 

 .!!احمق میدادی باد به سرتو داشتی ساده کله کل یه هان؟؟بخاطره کنی غلطی چه اینجا اومدی_

 

 چشمم گوشه از اروم که بود اشک قطره یه داشتم که جوابی تنها لحظه اون ولی چرا نمیدونم

 ...شد سرازیر

 

 بلند هقم هق صدای و شکست بودم داشته نگهش گوریل اون جلوی موقع اون که بغضی تمامه

 رو گذاشتم سرمو و نشستم سامان تعجب پر چشمای و مونده باز دهنه به توجه بی...شد

 ..کنه برخورد باهام اینطوری نداشتم توقع...زانوهام

 

 شونه دوره که دستی حسه با اما دادم ادامه زدن عر به و نکردم توجهی..نشست کنارم کردم حس

 ...موندم کرده کپ حالت همون تو اومد بند گریم شد حلقه هام
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 داره میکردم حس..گذاشت بود زانوهام روی هنوز که سرم روی سرشو و داد تکیه خودش به منو

 :/(میاد بدت نکه)ادب تر بی...میکشه بو و موهام

 

 :گفت اروم

 

 ..بمونم ساکت نتونستم صحنه اون دیدنه با ولی ببخشید... باش اروم..خب خیله_

 :گفتم جانب به حق..اورد در و اخش و دماغش تو خورد محکم که کردم بلند یهو سرمو

 

 !!زدی داد سرم کردی غلط_

 

 :گفت شده جمع قیافه با و داد ماساژ دستش یکی اون با دماغشو

 

 نه؟؟ میشی جنی یهو داری عادت_

 عمته جنی_

 

 حرف اومد بار چند..چشماش به زدم زل منم..کرد نگام اخم با و برداشت صورتش روی از دستشو

 شده ای شیشه گریه بعده مطمعنم که سبزم چشمای مردمک به زده زل و کرد سکوت ولی بزنه

 قصد هیچکدومم و بود اومده بوجود چشمامون بینه نامحسوس رقابت یه انگار...مظلوم و بودن

 ..کنیم تمومش نداشتیم
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 اما زدم لبخندی ناخداگاه..داشتم دوست و چشماش کشیده حالته..بود خاص عسلی یه چشماش

 ..کردم جمش زود

 

 :گفت اروم سامان

 

 !پرویی؟ خیلی میدونستی_

 

 عجیبش چشمای از نگامو اینکه بدونه غلیظی اخمه با.. ادم باشه خوش دقیقه دو نمیزارع..عوضی

 :گفتم بگیرم

 

 ..شدم پرو توعه با نشینی هم از_

 

 : کردم خودمون به ای اشاره کجی دهن با..داد تکون تاسف روی از سرشو و خندید

 

 !!؟ راحتی_

 

 ..:اومد متریمون چند از هستی صدای لحظه همون که بده جواب اومد و زد لبخند
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 چلمنـــــگ؟؟؟ پگاه_

 

 شدیم جدا هم از سریع

 

 ..جلو اومد طلبکار و کرد ریز چشماشو دور همون از.. بود شده دیر دیگه اما

 

 میگه چی یه الان نداره حسابی و درست بسته و چفت دهنش این میسپرم خودت به خودمو خدایا

 ...زمین تو میرم میشم اب

 

 لبتها کشیده، خجالت سامانم دیدم بار اولین برای..پایین انداختیم سرمونو و شدیم بلند جامون از

 ..میکرد وانمود اینطوری یا بود کشیده خجالت واقعنی نمیدونم

 

 :اومد در هستی خبیث صدای بلاخره

 

 !هن؟..باشین؟ راحت شما بکنم و پشتم میخواین شدم مزاحم بدموقع اینکه مثه_

 

 ..عنتر دستت از شم راحت بمیری..هستی سرت فرقه تو خاک..شد داغ هام گونه

 

  ودب بهتر من برای این البته و بود گرفته لالمونی کلا که سامانم و زدم صدا اسمشو بار شماتت
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 و میداد نشون رو شب ٩ ساعت.. بیایم مام تا ماشینا سمته برن گفت و بقیه به زد زنگ هستی

 ..گذشته زود اینقدر زمان که بود برانگیز تعجب

 

 نای و دراره کارمون از سر که برمیگشت سریع گاهی و میرفت راه ما از تر جلو اسگلا عینه هستی

 :گفت میزد موج توش خنده که صدایی با اروم سامان..میشد خندمون باعث

 

 شده حساس حد این تا دوستت که نکردیم خاصی کاره خوبه_

 

 :گفتم اخم با

 

 !!!لابد بکنی خاصیم کاره میخاستی نه_

 

 :گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از امیز شیطنت

 

 ندارم مخالفتی من_

 

 باید شدم جنبه بی چه..رفت قنج برسرم خاک دله و خندید تر بلند که بازوش به زدم مشت با

 کنم کار خودم روی
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 حاله در حامله بزه شبی قیافت میخندی وقتی بودن گفته بهت حالا تا...هر هر هر هر_هستی

 میشه؟؟ زاییدن

 

 ..... .بودم عزیزم دوسته ضدحالای این عاشقه..خنده زیره زدم بلند صدای با که بودم من دفعه این

 

 ذوق با...افتاد راه ما از تر جلو حرص با بعد و انداخت دومون هر بع نگاهی رفته وا قیافه با سامان

 :کرد زمزمه گوشم درع که کردم ماچ هستیو گونه پریدم

 

 رفیقیم ناسلامتی..بفهمم نگاهت و کارا روی از عنترو یه به عشقت نزار بعد به این از_

 

 ندت قدمامو لبخند با بعد ثانیه چند..رفت و کرد ول بهت توی و من و شونم روی زد لبخند با بعد

 یاتکار پنهان از و بخونه نگاهت از احساستو که دوستی داشتنه خوبه چقدر...برسم بهش تا کردم

 ..نشع ناراحت

 

*** 

 :کیمـــــیا

 

 رستوران؟؟ بریم_
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 : داد تکون سرشو سامیار

 

 گشنگی از میمیرم دارم منم اره_

 

 :گفتم اخم با

 

 ضعف داره دلت هنوز خوردی خریدی کیکم تازه خوردی، منم بستنی نصفه که تو..برم روتو_

 !!!میره؟؟

 

 :گفت تکبر با

 

 میکنی؟؟ مقایسه من با میشه سیر مورچه کله یه با که خودتو معده تو_

 ایش_

 

 نزدیک رستوران یه جلوی که کردیم هماهنگ ها بچه با..نگفت چیزی ولی گرفت خندش

 ..شدم پیاده کردیمو توقف رستوران جلوی...وایستیم
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 من روی به رو و هم کناره هستی و پگاه..سامیار کناره من..نشستیم دنج نفره شش میزه یه پشته

 : دادیم سفارش هممون...سامیار کناره سورن و پگاه کناره سامان.. سامیار و

 

  مخلفات تمامه با بیارید کباب جوجه من برا_هستی

 

 :گفت و خاروند لبشو گوشه پوزخند با سورن

 

 میبخشه خلیفه کیسه از_

 

 ولی میداد سورن نشونه شصتشو بود جاش اگه میدونستم..کرد نگاش تفاوت بی هستی

 :گفت و نکرد فیزیکی برخورده خداروشکر

 

 یانااح کسی که بچسب خودتو جیبه تو باشه داشته تو به ربطی خواهرم شوهر جیبه نکنم فک_

 نکنه برداشت ازش

 

 با..دیگه بود سامیار خواهر شوهر از  هستی منظورِ مسلما..کرد نگاش رفته بالا ابروهای با سامیار

 :گفت اخم

 

 !!کنم؟ حساب من قراره گفته کی ولی خانوم هستی ببخشید_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 455 

 

 :گفت طلبکار هستی

 

  ندادین هنوز عروسیتونو شیرینی_

 

 مه به بسیار های نشیب فرازو از بعد داشتیم هم به که عمیقی عشقه بخاطره نکه..گرفت خندم

 ..میدادیم سورم باید همون واسه رسیدیم

 کنه حساب شد مجبور بدبختم سامیار و کردن تایید همه

 

 حسابی بود شب نیمه ٨٢ ساعت...خونه دره رسوند و من سامیار و کردن خدافظی هم از همه

 :گفت که شم پیاده خواستم و کردم خدافظی سریع این بنابر بودم کسل و خسته

 

 !کیمیا؟_

 

 جانم؟_

 

 هنتد جلو نمیتونی که سرت تو خاک..گرفتم گاز محکم لبمو..بود پریده دهنم از ارادی غیره کاملا

 ردف به منحصر لبخندی با بعد و کرد مکث لحظه چند چون شد شکه سامیارم کنم فک..بگیری و

 :گفت بودم ندیده ازش بحال تا که
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  بخیر و،شب..گذشت خوش خیلی امشب بگم خواستم...خانومم بلا بی جونت_

 

 همیم اون که بود خانومی اون بخاطره همش و باشه پنهان میکردم سعی که ذوقی و شرم پر لبخند

 :گفتم اروم و زدم بود اومده خوش مزاجم به بدجور تهش مالکیته

 

 بخیر شبت..گذشت خوش.. اره_

 

 نای به و میکردم طی ویلا تا و بزرگ باغه طول..کرد نگام بشم خونه داخل وقتی تا و شدم پیاده

 ینا بابته بابا مامان از روزی یه شاید..باشه مهربون همینقدر همیشه سامیار اگه که میکردم فکر

 بشم ممنون اجبار

 

 :هســـــتی

 

 ...ببرن و موبایل این سازنده شور مرده..شدم بیدار موبایلم غده غد صدای با صبح

 

 که حالی در و اوردم عمل به رحم ولی بیرون بپاشه رودش و دل دیوار تو بکوبم دوباره خواستم

 :گفتم میکردم نازش
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 لتوحج بساته میرم فردا همین بری دنیا از ناکام یکی اون مثله نمیزارم مادر عزیزه نباشه نگران_

 ینیبب چشات جلو و بزرگت ننه جده تا که دیوار به میزنمت چنان ضفاف شب از بعد میکنم فراهم

 

 D:خره کنه تایید کی هر..کنید تایید مدیونید..برداشتم درگیری خود از دست مامان صدای با

 

 گذاشته پورنگ عمو پایین بیا...هســـتییییی_مامان

 

 پرت کاناپه رو از رو پوریا و پریا عجوزه دوتا اون و بیرون رفتم سریع..پورنــــگ عمو جون اخ

 با رمحاظ من خاستگاری بیاد این اگه ینی..زندگیم عشقه تنها تماشای به نشستم و پایین کردم

 برامون باهاشون سال هر که سرکوچس خانوم حاج های ملاقه اندازه که دماغش کناره خالِ اون

  من دلسوزیم و مهربان ادمه چه...کنم قبول میکشه نظری اش

 

 ردمک پیاده روش نارو هاشی فنه یه برگشتم که کنارم بتوپونه زور به و خودش کرد سعی پوریا

 ..نشه نخاع قطعه که کمتر دوز با البته

 

 مظلوم کنارم اومد پریا که بودم کردن نگا مشغول خیال بی...زمین رو افتاد شد خشک همونجا

 ..میترسه ازم عجوزه این ترسناکم حد چه تا ببین..عخی..وایساد

 

 ..بخر اینارو برو شو بلند هستی_مامان
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  خونه بیاره هیات میخواد مگه...جلوم گرفت بالا بلند لیست یه بعد

 

 :خوندن بلند بلند کردم شروع و دستش از گرفتم

 

 ماست سطل سه_

 عدس کیلو چار

 ..محسن برنج کیسه دو

 لازم مقدار به نمک

 کنم؟؟ جا کجام دقیقا اینارو من.. من مادره

 

 :گفت اخم با

 

 خوشگلیش؟؟ واسه خریدی ماشین_

 

 میکرد چپ میزدی لگد..بود خوشکل خیلیم چُسَکی پراید این نکه حالا

 

 ..کردم جمع لبامو و کشیدم پوفی
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 .بیرون زدم و شدم حاظر هولکی هول

 

 ..ایستادم فروشگاه جلوی

 

 هی.. میزدم غر و برمیداشتم میدیدم چی هر و بودم افتاده راه و برداشتم چرخدارا سبد ازین یدونه

 تکون تاسف روی از سرمو..بودن گذاشته ارمی حالت به هم روی و کنسرو عالم یه بود جا

 به زندگی توی و میدن خرج به روژین رب و کنسرو چیدن توی اینا که ای سلیقه اگه من...دادم

 بودم انداخته پس ام توله تا دو الان میدادم خرج

  

 تو رفتم مخ با که زد بهم ای تنه چنان یکی..نبینه بد روزه چشمتون که بودم فکرا همین تو

 :زدم جیغ..هرمه

 

 غریـــــب رضا امام یا_

 

 ای شده فلان کدوم.. شدم بلند درد با...بودم شده پخش وسط اون من پاشید هم از عن عینه هرمه

 !!:بود؟

 

 

 دادم دست از تعادلمو خوبه؟؟ببخشید حالتون خانوم_
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 ..کردم نگاش و برداشتم صورتم رو از دستمو..اشناست صداش چه

 

 ..:یادم به امد شعری وانگهی

 

 خورد هم به حالم بده مرگت خدا برخورد کرد نگاهت با نگاهم_

 

 ..زیبا قطعه این بود من حاله وصف دقیقا..موند باز دهنش

 

 با نسور..میشه سرازیر گوشاش تو از الان مغزش کردم حس که پیشونیش تو کوبوند محکم یکی

 :گفت گریه حالت

 

 نداررررم؟؟؟ اسایش تو دست از چرا من_

 

 :گفت کلفتی صدای یه که بدم جوابشو اومدم

 

 ؟!ریختید اینارو خانوم؟؟چرا وعضشه چه این_

 

 سفت خودمو همین واسه میکنم خراب خودمو الان کردم حس..کردیم کپ دوتامون که برگشتیم

 ..داشتم نگه
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 هفتا دماغش... بود تنش ام مشکی فرم یه و بود کج مقنعش..متری ۶ به ٢ ابعاد در ماده گوریله یه

 یک هر هم به بزنن دماغاشونو..بزاره مسابقه باهاش بیاد دوماغ بگم باید...میداد ابگوشت رو غله

 ..شکست اول

 

 :کردم اشاره ترسیده من مث بود معلوم که سورن به دادم قورت و دهنم اب

 

 ..داد هلم این بخدا_

 

 :شد جانب به حق سریع سورن

 

 !دادم؟؟ هلت کی من..گفته کی نه_

 

 !!زیررررررش؟ میزنه زیرش؟؟داره میزنه داره این الان

 

 ام زنه اون..بودم پخش وسط اون هنوز منم بود شده خم زانوهاش رو سورن که بود طوری حالتمون

 ستد میکنم تربیتشون خودم بفرست دیگه تا سه دو گوریلا ازین خدایا..بود وایساده سرمون بالا

 میکنیم منقرض مردارو این نسل هم دسته به
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 :گفتم زنه سمته و سرم رو انداختم صدامو

 

 زیرش میزنه داره الان داد هلم کروکدیلش خوده بخدا_

 

 میکردن نگا هی که فوضولم مردم.. وایسادم جلوش شدم بلند سریع منم که واستاد صاف سورن

 ..میدادن ترجیه قرار به و فرار که بود طبیعی غیره اونام برا گوریله این کنم فک ولی

 

 میکنی بدترش نمیگم بهت هیچی چی هر..کنا صحبت درست ببین_سورن

 

 :بیوفته بود نزدیک که سورن بازوی به زد محکم زنه یهو

 فرهنگ بی مرتیکه..کن صحبت درست باهاش ببین_گوریله

 

 :تگف خباثت کماله در که کردم نگاش شرکی گربه قیافه با..مهربونیییی گوریله چه..جون اخ

 

 بیرون برید ازینجا میزارم بعد میچینید اول روزه مثه اینارو تمامه اول_

 

 :گفت داد با بود اومده خودش به تازه که سورن...شد ها مرده مادر این عینه صورتم
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 ..بمیرممـ من!!چی؟؟_

 

 :داد ادامه اروم و شد گشاد چشماش که سمتش برگشت چنان زنه

 

 نمیکنم خالی شونه شما اوامره انجامه از بمیرمم من_

 

 هرمو های پایه اولین و نشستم رفتم خوب دختر یه مثه و گرفتم خودمو جلو ولی گرفت خندم

 چیدم

 

 رستد میلاد برجه یه تونستیم بود کرده کف که دهنی و فرسا طاقت کاره ساعت نیم از بعد بلاخره

 اصن نشد هرم واقع در...کنیم

 

 :گفت و داد بدنش به کشی سورن

 

 مردم مامان ای_

 

 دو ابعادش اون با دیگه بعلع...سمتمون میاد هن و هن با دور از داره زنه اون دیدم..برچیدم لبامو

  میوفته هن هن به میاد راه قدم
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 :داد تکون سرشو و کرد هنریمون اثره به نگاه یه

 

 برید میتونید... خــــب ولی نشده شبیهش اینکه با_

 

 رفتیم و کردم حساب و بودم گذاشته که چیزایی سه بشمار و بیرون دادم محکم نفسمو

 بود افتاده راه دنبالم بز عینه مدرت تمام سورن چون رفتیم میگم چرا..بیرون

 

 :سمتش برگشتم زخمی ببر مثه شد تموم طاقتم اخر

 

 افتادی؟؟؟ راه من دنبال چته_

 

 :گفت رفته بالا ابروهای با و کرد نگام 

 پارکه سمت اون ماشینم میام دنبالت دارم که نمیاد خوشم نحصت قیافه از باش مطمعن_

 

 میمیرن براش که داره طرفدار کلی قیافه همین نحصه بیت بی قیافه_

 :هم تو کشید اخماشو

 

 کردن غلط_
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 :کرد عوض حرفشو سریع که کردم نگاش شده درشت چشمای با

 

 شم رد میخوام کنار برو_

 

 هک بوگاتیش کناره رفت و شد رد من به کردن نگاه بدونه اونم و رفتم کنار گشاد چشمای همون با

 داشت فاصله من چلاقه پیره رخشه با ماشین تا دو دقیقا

 

 :جوابیدم..نبود مامان به حواسم اصلا اوه اوه..اومد در موبایلم صدای موقع همون

 ننه؟ جونم_

 

 ؟؟!ساعته سه هستی گوری کدوم منگل دختره.. ننه و مرگ_

 

 الان میام حالا..اومد پیش مشکلی یه فقط..دیگه اومدم_

 

 خدافظ بیا زود_
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 من دارم خبیثی مامان همچین یه..کرد قط فرتی بعدم

 

 :(میشدیم راحت بعد و بود ترم این امتحانه اخرین فردا...خوندن درس نشستم و خونه رفتم

 

*** 

 

 داشتیم هممون...میشه تنگ دوماغ واسه دلم هعییی..شد تموم و گذشت امتحانا همه مثه هم فردا

 ..سمتم اومد سورن دیدم که  میکردیم خدافظی هم از

 

 نمیبینمت دیگه اینکه مثه خب_

 

 !!کنم؟؟ اذیت کیو دیگه من پس..کردم بغض و شدم ناراحت چرا نمیدونم

 ...:زدن عر کردم شروع و گریه زیره زدم یهو که میکرد نگام داشت تعجب با

 

 ستاداا ایشالله...بخونی دوباره ترمو این بیوفتی ایشالله..کنم؟ اذیت کیو دیگه من پس عـــــر_

 ..بترکی چرخ ٨١ زیره بری ایشالله..گمشه نامت پایان ایشالله..بندازنت بشن لج باهات

 

 ..کردن دورم ازش زور بع که میکرد نگام خنده اب..میکردم نفرین و سینم به میزدم
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 سورن واسه فقط دلم میکنم فک چی هر...نشستم ها بچه از تر دور سکوه روی رفتم کرده بغ

 برام دلش اصن..کثافت...شد تازه دلم داغه و افتادم ماه چند این تو خاطراتمون یاده..میشه تنگ

 براش میزنم نعره دارم بز عینه اسکل منه نمیشه تنگ

 

 نگاه بدونه بغض با..کنارم نشست یکی کردم حس که بالا میکشیدم دماغمو و بودم فکرا همین تو

 :گفتم بهش کردن

 

 ندارم حالتو(گمشو)گمرو وخه...هستی که خری هر یا..کیمیا شایدم یا.. پگاه_

 

 یچشما با که گراز تا چند به افتاد چشمم که سمتش برگشتو تعجب با..اومد سورن خنده صدای

 ...بهم بودن زده زل سورن پشته از نشسته خون به

 

 ببرنشون بیان ترشیده حیوانات به کمک سازمان بزنم زنگ

 

 :گفت مینداخت توپ تپ به قلبمو که خاصی مهربونیه با..سمتش برگشتم سورن صدای با

 

 ..که میبینیم همو بازم ما!کوچولو؟ خانوم میکنی گریه چرا_

 

 :گفتم مظلومیت با و بالا کیشدم و دماغم
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 توعه شبیه خیلی کردم پیدا خرچسونه یه_

 

 :گفتم لحن همون با و اوردم در جیبم تو از و گوشیم بعد

 

 !!!بدم نشونش گمشدشو برادره ببرم میخوام کن بای بای دوربین به رو_

 

 رو تنها حشره یه دله میخوام بده مگه ٨:خب؟ چیه!..کرد هنگ بچم..الهی.. کرد نگام باز دهنه با

 !کنم؟ شاد

 

 :گفت و دستم رو زد اخم با و اومد خودش به

 نکن اونجوری چشماتو نگفتم بهت نه؟؟مگه نمیشی ادم تو_

 

 

 :سمتش شدم براق

 

 بی)میکنمش بخواد دلم طور هر خودمه چشمای توچه به بعدم..داره مشکل چشمات تو..ادمم_

 :/(منحرف ادبای

 :گفت کرد می نگاه اسمون به که حالی در و کشید پوفی.. 
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 دلبستش ادم که میکنی کاریم یه تازه بعد..انداختی چلی و خل چه گیره و بدبخت منه..خدا ای_

 بشه

 

 یک بشه؟؟دلبسته کی بود؟دلبسته شده خشک حالت همون تو که کردم نگاه بهش باز دهنه با

 جلو نتونستم کردم کار ننشم؟هر من مگه چه من به!چی؟ من پس علکیه مگه خورده عن!!شده؟؟

 :گفتم عممم ارواح ،البته تفاوت بی لحنه با و بگیرم و خودم

 

 شدی؟؟ کی دلبسته_

 

 یهو بعد.. بیرون کرد فوت محسوس نا نفسشو جملم این با که میکرد نگام ای سکته قیافه با داشت

 :گفت شدو شیطون

 

 زیبا و خوشکل خانوم یه دلبسته_

 

 اشمب عادی کردم سعی بازم..داد ناموسی فش چنتا کرد وا زبون که گرفتم گاز محکم لبمو..گها چه

 :گفتم و

 

 ایشالله شین خوشبخت خب_
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 ..!چرا نمدونم خودمم.. بودم کرده بغض اینقده

 

 گاهن بدونه.. کرد بدنش گاهه تکیه پشت از دستاشو برگشت.. بود نشسته من سمته به الان تا

 :گفت من مرده مادر قیافه به کردن

 

 ..نه یا داره بهم حسی چه اون نمیدونم هنوز البته_

 

 :زد بهم چشمک یه و برگشت

 

 نیست میلم بی میکنم فک اواخرش این رفتارای با البته_

 

 :گفتم میشدم بلند که همونطور و زدم پس و چشمام تو اشکای زور به

 

 فعلا.. برم باید من..شه مزدوج قراره ای بوزینه چه با که میگم بهش جتما ببینمش اگه_

 

 خروجی سمته میرفتم داشتم..رفتم افتادم راه مرموزش لبخنده اونو به کردن نگاه بدونه بعدم

 :بهم رسید زنان نفس نفس..سمتش برگشتم حوصله بی..زد صدام پگاه که دانشگاه

 

 میری راه.. تند اینقدر..نکرده ت..دنبالـ که..سگ_پگاه
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 برم میخوام بنال_

 

 :کفت اخم با و کشید عمیقی نفس

 

 ..بیرون برن میخوان ها بچه هنوز میری زود اینقدر چرا میگم..ادب بی_

 

 ببرمتون بکشم نظر مورده محله تا بیار گاری کنم؟؟میخوای چیکار خب_

 

 :کرد نگام شَک با پگاه

 

 !!اعصابی؟ بی چرا..شدیا جوری یه_

 

 :گفتم ناراحت و انداختم بالا ای شونه

 

 ..نمیدونم_

 

 :گفت لبخند با
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 هوم؟..بزنیم حرف خونتون میام_

 

 اون؟ از بهتر کی..کردم نگاش

 

 محال من و نمیریم باهاشون ما که گفت و زد زنگ کیمیا به.. دادم تکون سرمو و کردم باز نیشمو

 |!:سرخر گفتم بهش بفهمه اگه..باهاتون میام گفت خر سر عینه اونم..نیست خوب

 

 بخاطره بغضم...داشتم نگه و خودم که کردم بغض بازم چند..گذشت سکوت تو ما خونه تا

 ممذهن توی کردنش بازگو از حتی و میکردم پیدا داشتم تازگیا که حسی بخاطره..بود سردرگمی

 اذیت برای قوی میله این بفهمم که زد تلنگری حرفاش با امروز شاید..میترسم و میترسیدم

 روی از حتی توجهاش از شدن خوشحال..دیدنش برای خودم از حتی مخفی ذوقای..کردنش

 نیست علت بی و الکی... حرصم

*** 

 

 :کیمــــــیا

 

 حس ولی!!نه یا درسته حسم نمیدونم..بود فکر تو بدجور...کردم نگاه هستی به چشمی زیر_

 ...میاد بدش چی از و میخواد رو چی نمیدونه من مثله..درگیره احساساتش با من مثله اونم میکنم
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 هشوت و سر بازی مسخره با کرد سعی بعد و کرد گریه وقتی امروز ولی مشکشه لبه اشکش میدونم

 ابجی ناراحتی متوجه دیر اینقدر چرا...شدم کاراش و حرفا بودنه مصنوعی متوجه من...بیاره هم

 !!!شدم؟ شیطونم مهربونو

 

 حسایی یه داره نفهمیدم که شدم خودم مشکلات غرق اینقدر من شایدم یا...بود خوبی سازه ظاهر

 !میکنه؟ پیدا سورن به نسبت

 هباش طرفه دو حسش حداقل یا باشع دیگه جای یه از مشکل و باشه اشتباه حدسام بودم وار امید

 

 هجبه جلوش قبل مثل دیگه...داره دوست و سامان بفهمم میتونستم ولی نمیگه علنی...پگاه و

 جلسات توی سامان خیره نگاه متوجه وقتی نامحسوسش گاهو بی و گاه لبخندای..نمیگیره

 میشد امتحانی

 

 ..پگاه به نیست حس بی اونم که میفهمم سامانم خیره نگاهای از..

 

 هدوست...روزی یه ممکنه نمیکردم فکر چون نه؟؟شاید رو هستی اما داشتم نظر زیره و پگاه چطور 

 خونش به اولا اون که بشه پسری دلباخته داره مهربونی دله شیطونیاش برعکس که سرخوشم

 بود تشنه

 

 نه؟؟؟ چیو و میخوام چیو نمیدونم روزا این که منی...خودم اما و
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 باید یا بشه بیشتر و بیشتر وجودم توی داشتن دوست حسه این بزارم که درسته نمیدونم

 کنم؟ سرکوبش

 

 پگاه..طرف یه مقنعشم..لباشی جا رو کرد پرت و اورد در مانتوشو..شدم ولو هستی تخت روی

 :داد تکون تاسف با سرشو

 

 کربلا صحرای کردی اتاقتو..هستی سرت فرقه تو عالم خاک..نچ نچ نچ_

 

 :گفت منو کناره کرد پرت خودشو هستی

 

 کنی جورس و جمع برام بیای تو گذاشتم_

 

 بیه_پگاه

 

 بزنیم حرف اومدیم..هم با کنید کل کل نیومدین..بسه_

 

 ایچ توش که سینی یه با جون شکوفه و شد باز اتاق دره موقع همون...دادن تکون تکون سرشونو

 :دراور رو گذاشت رو سینی و رفت هستی به غره چشم یه اتاق وضع دیدنه با..داخل اومد بود
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 جون شکوفه کشیدین زحمت چرا_

 

 :گفت و زد بهم مهربونی لبخنده

 

 شلختست زیادی دختزجر این دیگه ببخشید...عزیزم وظیفست_

 

 :گفت خنده با پگاه

 

 طلا دستم...جونم شکو عادیه_

 

 تیهس کامپیوتر میز صندلی روی پگاه..کردیم سکوت هممون بازم...رفت و گفت جونتون نوش یه

 بودیم زده زل جا یه به خودمون افکار غرق کدوممونم هر...تخت رو هستی و من و بود نشسته

 

*** 

 

 :پگــــاه

 

 ...که نمیشه دیوار و در به زدیم زل نشستیم ماشت عینه مون سه هر که اینطوری دیدم
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 بلند صندلی روی از و شدم عمل وارد خودم نتیجه در پس نمیشه بلند بخاری که تام دو این از

  شدم

 

 هم دوره اتاق وسط..اومدن دنبالم تنبون کش عینه اونام و کشیدم تاشونو دو دسته

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفسه...نشستیم

 

 همدیگه از که نمیمونه چیزی هم.. میشیم خالی هم...بزنیم حرف تامون سه هر امروز بیاید_

  باشیم کرده پنهون

 

 :زمین به دوختم و نگاهم و زدم لبخندی

 

 رپس اون روی میخواست دلم.. بود بچگونه لجبازی یه برام چیز همه کیمیا عقده مراسم قبله تا_

 کم و نمیرفت کنار چشمم جلوی از دیدار اولین از عسلیش چشمای کع و خودم از تر لجباز

 دارم چشم داداشش به میکرد فکر...کنم

 

 :دادم ادامه لبخند با..گرفت خندم..نموند دور چشمم از هستی امیزه شیطنت لبخند

 

 اب رفتم شب همون لجش از منم..گوشمه بزرگم تیکه ببینتم برش دورو که بود کرده تهدیدم_

 وسطای...میبردم لذت خوردنش حرص از..سمتش نگاهم و بود پیشش مدام فکرم...رقصیدم شایان
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 برقام و میگفت نگاهش یک در عشق از من برا داشت شایان چون میشد خراب داشت کار

 میک..افتادم سامان گیره ولی اوردم هم تهش و سر جوری یع...نکرده کاری یه تا برم گفتم..خاموش

 بازیلج یه سره و...میگرفیتیم کج کشتی هم با داشتیم وسط اون رقص جای..داشتیم گریز جنگ

 ..ساده

 

 :گفتم زور به..کردم نگاه کنجکاوشون های چهره به و گرفتم گاز لبمو

 

 !!بوسید منو_

 

 :گفتن بلند زمان هم

 

 !!!!!چــــــــی؟؟؟_

 :گفتم مظلومیت با هستی به رو

 کرده کاری کتک هم..دیگه بود همون بخاطره کمرم؟؟قرمزیم تو کوبیدی وحشیا عینه یادته_

 زدی بدتر اومده بند نفسم کردی فک اسکلم توعه...:کردم عوض و حرفم و ندادم ادامه... هم بودیم

 ..کردی ناقصم

 

... .... 

 :دادم ادامه کرد ساکتمون کیمیا که هستی با کاری کتک یکم از بعد
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 صحنه اون و میزد تند قلبم خداگاه نا دیدنش با بار هر...شد عوض بهش حسم موقع همون از_

 خون به چشمای با که دیدمش..بزنیم حرف بریم خواست ازم شایان وقتیم..چشمم جلوی میومد

 ممیکرد تلقی غیرت روی از رو کرده باد رگه اون من ولی باشه چرت شاید...میکرد نگاهم نشسته

 ..کوچیک لجبازی یه نه

 

 عاشق میگفت که سامیار...سامان از هم و بودم عصبی شما رفتارای از هم..شهربازی توی شب اون

 ..شده

 

 :هم تو رفت اخمام

 

 باشه دروغ امیدوارم و_

 وقتی..کرد پار و لت رو مرده اون زد وقتی اما..بود همون برا تندمم برخورده و رفتار اون.. بلاخره...

 مکن اعتراف باید...حرفاست این از تر بزرگ خیلی حسم فهمیدم...شدم اروم ناخداگاه و کرد بغلم

 بشم عاشقش نمیکردم فکر اصلا که ادمی عاشق..شدم عاشق که

 

 :پرسیدم شک با...شدم هم به تا دو اون مرموز نگاهای  لبخند متوجه که بالا اوردم سرمو

 

 چتونه؟؟_

 

 :کرد شروع و بگیرم دنبالشو نذاشت کیمیا..کردن جور و جمع خودشونو سریع
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 ودب وقتی لرزید کوچولو یه دلم کردم حس که باری اولین..بودم متنفر ازش ازدواج قبله تا...خب_

 تگف وقتی ولی..شدم بیزار ازش و گرفتم تهوع حالت لحظه اون...البته...بوسیدم ماشین تو که

 نیزما..بود عروسی توی بعدم دفه..لرزید دلم ببوسه زنشو هرزه زنای بوسیدن بجای میده ترجیه

 بودم ندیده چیزی اخموش چهره جز حالا تا که منی برای..بود ناب لبخندش...رقصیدیم که

 

 :داد ادامه و گرفت نفسی

 

 یادتونه خوب و سوم دفعه_

 

 :گفت و خندید

 

 سلف توی_

 

 یادمه قیافشو هنوز..صابری بیچاره..گرفت خندمون

 

 دروپ از بار اولین برای...نشیب و فراز همه این گذروندن از بعد میکنم اعتراف منم..بلاخره_کیمیا

 عاشقه منم..مرده سامیار..شیرینه خیلی برام الان که اجباری..ممنونم اجبارشون برای مادرم

 تفریحاته همه دوره الان حداقل یا نیست میکردم فکر که ای هرزه ادمه اون اصلا...مردونگیشم

 ..که میشه تیز و تند اوقات گاهی زبونش فقط..کشیده خط مجردیش دوران
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 :داد ادامه هستی

 

 میکنی ادمش خودت_

 

 و سینش به زد ها مرده ننه عینه..هستی به زدیم زل طلبکار دومون هر...کرد تایید خنده با کیمیا

 :گفت

 

 رو و شد جدی یهو بعد...سوزاندی آغوشی هم حسرت در مرا که سورن پاستوریزت سره تو خاک_

 :داد ادامه ما به

 

 ..نداره بوسی و ماچ هیچ من عشقولانه داستانِ که بگم الان همین از_

 :کرد نازک چشم پشته

 

 ...کـ زفاف نکرده ازدواج هنوز که نیس شما شوورا مثه میشه سرش حیا.. خجالتیه اقامون ما_

 

 ..شد خفه که کلش پس زدم

 

 :گفت اخم با کیمیا.. مالوند سرشو
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 بزن حرغ ادم عینه شده تموم گپییات چرت اگه_

 

 

 :گفت و کرد جور و جم خودشو ام هستی

 

 تو که موقعی همون از..میمود خوشم سورن از اولم همون از من میکنم فکر دارم که الان خب_

 ... کنم کل کل باهاش داشتم دوست که بعدم...جذاب و نافذ چشمای اون با..دیدمش پارکینگ

 

 تند قلبم...داشتم خاصی ارامش یه بغلش تو رقصیدم باهاش کیمیا مراسم توی شب اون بعدم

 و دیدمش بیمارستان تو شد بد حالش مامان که اونشب که بعدم..داشتم ارامش ولی..نمیزدا

 ..بیمارستانه صاحب باباش فهمیدم

 

 :گفتم شده گرد چشمای با..کردیم نگاش تعجب با تامون دو

 

 بگی؟؟ ما به باید اینو الان تو_

 :خاروند سرشو

 ولی بپلکم برش و دور میخاست دلم همش بازی شهره تو شب اون..که بعدم..نبود مهم خب_

 نمیداد اجازه غرورم
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 سه ههفت هر دیگه..کنیم کل کل نمیتونیم دیگه که کردم فکر وقتی امروز..بود امروز تر مهم ولی

 ..کردم گریه ناخداگاه گرفت دلم...بدم حرصش نمیتونم دیگه...نمیبینمش روز

 شمایچ با..میکرد اب سنگم دله که بود شده مظلوم اینقد..شد کباب دلم..کرد نگاه بهمون بغض با

 :گفت لرزون صدای و اشکی

 

 میشه؟؟ چی من دله پس..پـ...داره دوسش ام دختره گفت..گـ..شده عاشق گفت_

 

 ..ور اون از ام کیمیا و بغلم تو کشیدمش سریع بودم کرده بغض.. گریه زیره زد بعد

 

 ما ولی...موقعیتیم همچین یه تو دقیقا خودمم چون میکنم درکت..باش اروم خواهری هیــــش_

 نیستیم تنها داریم همو

 

 تخت روی از کیفشو که حالی در کیمیا...بریم که شدیم بلند کیمیا با اومد بند که گریش

 :گفت لبخند با برمیداشت

 

 !!بشیم؟؟؟ پوک کله سه عاشقه روزی یه میکردین فکر_

 

 خوبی حسه خیلی..شدم خالی میکردم حس..خنده زیره زدیم پقی و کردیم نگاه هم به سمون هر

 ..بود

*** 
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 :هســـــتی

 

 نمیام من_

 

 :کرد نگام اخم با پگاه

 

 میکنم خفت نیای...میای..ها هستی نزن زر_

 

 :گفتم و ورچیدم لب

 

 بشم رو به رو باهاش نمیتونم کن درکم دارم سورن به نسبت حسی چه فهمیدم تازه من پگاه_

 

  راهت سر دنبالم بیا شو اماده نمیشه سرم چیزا این من_

 

 البته...میخواد مفتی خره نیست که من فکره بع بوزینه...کردم نگاه گوشی به...کرد قط فرتی بعدم

 خودشه که خر

 

 رمزق طرهای روش و بود قرمز زمینش که شالم..مشکی جین شلوار با پوشیدم قرمز کوتاه مانتو یه

 گلو تو بپر هلو جووون..برداشتم مشکیمم کیفه و کفش..سرم رو انداختم داشتم طایی و
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 حسرت تو منو که ایشالله بری چیز به.. من فرجام نا عشقه ای هاااای..سورن هعی...سورن

 ..گذاشتی

 

 اب..کرد نگام مامان..میرن دارن اینام مامان دیدم که بیرون میرفتم داشتم و برداشتم سوییچمو

 :گفت بودم اماده و حاظر که من دیدنه

 

 

 بیرون؟؟ میری داری توام عه_ 

 

 :دادم تکون سرمو

 

 کجا؟؟ شما اره_

 سر فقط..بیمارستان میریم داریم گرفته دردش خالت گفت زد زنگ خالت شوهر الان همین_

 سفارش دیگه خودت با ببرشون رفتی جا هر موندن تنها خونه تو بردار رو پوریا و پریا برو راهت

  باش خودتم مواظب نکنم

 

 اهنگ بود شده بسته پشتشون که دری به داشتم باز دهنه با..رفت بیرون بابا سر پشت یعدم

 !چی؟ بگم ببرم بزو توله تا دو این من...خدددددا ای..میکردم
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 سریع چون کنم فک بودن خونده و دستم ولی کنن معافم کار ازین که بگم برم دوییدم سریع

 .خاله خونه سمته دادم گاز و شدم ماشین سوار...رفتن

 

 که پوریا صدا دقیقه دو بعد...اف اف به زدم زل ملوسی لبخنده با و زنگ رو گذاشتم و انگشتم

 :اومد در میزد نفس نفس

 

 ..سرویـ دهنتو میام!؟.یابوووو چته_

 

 !!دیدی؟ خالی رو خونه باز.. ادب میزنی؟؟بی نفس نفس میکردی غلطی چه داشتی..دهنتِه ببند_

 

 اخه؟ داره رو کارا این بُنیه بدبخت این.. زدم تهمتایی چه...مردم بچه..اوه

 

 :گفتم بزنه حرفی اینکه قبله

 

 دیره بدو..سرده بپوشید زیاد لباسم.. پایین بیاین گمشین_

 

 

 دو..پوشیدم مانتو یه خودم بپوشین زیاد لباس میگم اینا به...نشستم ماشین تو رفتم خودمم

 ... بیرون اومدن بعد دقیقه
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 :زد زنگ پگاه شدن سوار تا

 

 پگی؟ الو_

 

 منتظرم ساعته سه تو؟ هستی گوری کدوم_

 

 میارمشون خودم با دارم جونم به انداختن و سگ توله دوتا این گرام خانواده بابا_

 

 :گفت تعجب با

 !کیارو؟_

 

 پوریا و پریا_

 

 بیا زودی باشه خب..اها_

 

 بای نزدیکم_
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 خدافظ_

 

 حافظ باسنه تو کلت_

 

 ..هســـــــــــتی_

 

 ها ها ها یو..زدم ای خبیثانه لبخنده و کردم قط گوشیو

 

 ...:شد سوار سریع خیلی پگاه

 

 سرده چه هوووف_

 

 گرمم یار دیداره شوقه از من ولی اره_

 

 :گفت خنده با

 

 عاشقشی چقد بفهمه سورن اگه_
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 :گفت جلو اورد بز عینه کلشو پوریا یهو

 

 ها؟؟ ها ها ها؟؟عاشقشی ها ها کیه سورن_

 

 :عقب شد پرت که کلش پسه زدم یکی نبود فرمون به که دستی با

 

 نیومده تو به فوضولیا این..کوتاه خر کله_

 

 

 :گفت و گرفت بغلش تو داداششو پریا

 طلفش میلی باشین؟؟چلا نداشته تالی باهاش وحشیه این دُفت مامان لفته یادت مگه داداش_

 پایینا میاله دکولاسیونتو میزنه

 

 از اشتد بود تر بهرانی وضعیتش پگاه البته...میکرد جمع ماشین کفه از منو فکه باید یکی حالا

 میخورد و داشبورد خنده

 

 

 نوچ نوچ خسیستون سره تو خاک..اه اه اه..بود فودی فست یه که مقصد به رسیدیم
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 ...میخوره خودشو عنه داره بچه و تره جا قافل دله ای دیدم که داخل رفتیم و شدیم پیاده

 

 !المثل؟ ضرب به میزنی چیز چرا...ملعون ای_وجدان

 

 نداری تو که خلاقیت همه اینا_

 

 وت جون جون...میکرد نگام داشت زل زل بود بعید ازش که لبخند یه با که سورن به افتاد نگاهم

 کن نگا فقط

 

 اون که ندنما ناگفته و..نشستیم رفتیم پایین انداختم سرمو خانومانه کلمو پسه زدم ذهنم تو یکی

 ..بودن چسبیده بهمون تنبون کش عینه فسقلیم تا دو

 

 [٨٨:۵٢ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 و مدهن که زد چشمک یه بهم کیمیا.. بودن نشسته هم کناره سامیار و کیمیا..کردیم سلام همه به

 ..کردم کج ایا سکته عینه

 

 ودب صورتش رو زیاد تازگیا که لبخندی با البــته و ارومی همون به اونم کردم سلام سورن به اروم

  داد جوابمو
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 بود هکرد رم قلبم..سورن کناره افتادم دقیقا چپولم کچله شانسه از و پوریا و پریا کناره نشستم

  بیرون بیاد میداد جر و سینم داشت

 

 وعشر گوشکوبیم گوشی با و پایین انداختم سرمو بشه اماده سفارشا تا... دادیم سفارش هممون

 !..بازی مار!..بازیی؟؟ چه حالا...کردن بازی کردم

 

 که گردالی تا دو هر دیگه همینه نمیره؟ اب به دست میخوره همه این چرا این...نفهمیه ماره چه

 امتیاز ٨٢۰۰..والا..میشه واصل درک به میخوره خودش به اخرم..میکشه قد درخت عینه میخوره

 تو...بافتنی کلاف میشد میپیچیدیش اگه که بود شده متری شونصد یه که ام ماره بودم گرفته

 :خراشید و گوشم سورن العصواته انکر صدای یهو بازی عمق

 

 میکنی؟ بازی مار_

 

 عرررر عرررر...مُررررد مارم..بود شده ها مرده مادر شبیه قیافم... باختم اخ

 

 شد فیس پوکر قیافش که کردم نگاه بهش اخم با چنان

 

 گشادت؟؟ها؟؟ دهنه تو بکنم پهنا از موبایلو این الان..شدی؟؟باختم راحت_

 

 :گفت خنده با
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 ببینم من بده...کوچولو خانوم باش اروم_

 

 شروع بعد و کرد زیاد رو ماره سرعته رفت...گرفت رو گوشی ازم کنم مخالفت اینکه قبله

 میکنه بازی خوب چه عُوو...کرد

 

 بهتر من از کرده جرعت چطور..مجه بز عنتر... میخورد خونمو خون منم و بود اورده امتیاز ٢۰۰۰

 !کنه؟ بازی

 

 قیافش الان گفتم..برداشتمش صندلی زیره شدم خم...افتاد دستش از که موبایل زیره زدم یهو

 ...بهم زده زل لبخند با دیدم ولی شده گوجه شبیه

 

 ؟میده؟ تحویل ژکوند لبخند من به دیگست یکی عاشق چرا این اصن...اینطوری من دله با نکن

 

 دادم غیض با قشنگشو نگاهه جوابه و اومد جوش به خونم منه غیره کسی عاشقه اینکه فکره از

 بخندی قبر تو...بگیره خندش شد باعث که

 

 به نگاه یه...کشیدیم هورت و ها غذا سره ریختیم مغل قومه عینه... اوردن رو سفارشا موقع همون

 یادم اصلا...کردن جداش ازم شد پرت حواسم تا که بودمش گرفته بغلم تو چنان...انداختم سس

 ...داشتم سورن با برخوردی چه رفت
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 ...متمس برگشت که کرد حس و نگاهم سنگینی..کردم شرک گربه شبیه قیافمو و کردم نگاه بهش

 

 :کرد زمزمه ها شده مسخ عینه

 

 کنم؟ تکرار برات باید بار چند حرفو نکن؟یه اونجوری رو لامصبا اون نگفتم بهت مگه_

 

 و دل باهاش ما دادی چشم یه...ندادی هیچی خدایا...تعریفش از شد باز صورتم پهنای به نیشم

 :بِبَریم مردمو روده

 

 :(سورن بده سسو_

 

 ...بود باز حالت همون ب نیشمم

 

 مسخه..الهی...جلوم گرفت برداشت و سس و کرد دراز دستشو بگیره ازم نگاهشو اینکه بدونه

 نریخته سسو هنوز...گرفتم خوشکلش چشمای از و نگاهم زور به و گرفتم و سس...شده نگاهم

 ...:که بودم
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 !!!سورنی؟؟؟ تو_

 

 و فتگر ازم نگاهشو تعجب با سورن...میکرد نگاه سورن به جانب به حق که پوریا سمته برگشتم

 :دوخت پوریا به

 

 ..جون عمو اره_سورن

 

 و خاروند نداشتشو ریشه بود زده زل اسمون به که حالی در و گرفت خودش به فکری حالته پوریا

 :زد و میزد نباید که حرفی

 

 !!!سورنه این عاشقه هستی پس_

  

 ...پوریااا کنه چیکارت بگم خدا الهی...کردم حس دهنم تو و خون مزه که گرفتم گاز طوری و لبم

 

 ...من به نگاهش و بود باز نیشش...کردم نگاه سورن بع شده گرد چشمای با

 

 از... بودم کرده بغض بدجوری...ما به زدن زل همشون الان بودم مطعن و نمیومد در کسی از صدا

 هاینگا حسه از...داره دوست رو دیگه یکی اون اینکه از... رفته سورن پیشه ابروم الان اینکه فکره

 ...خودم روی ها بچه سنگینه
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 ...شد کوفتم هم غذا..اه اه..بیرون دوییدم شدمو بلند سریع که شد چی نفهمیدم

 

 نرسید گوش به دیگه فود فست از اومدنم بیرون با میزدن صدا اسممو که ها بچه داده صدای

 

 منم و دمیش تند داشت تقریبا نمش نم..بود گرفته بارون..شکست اشکامم سده انگار زدم بیرون تا

 فقط نبود یادم ماشین اصلا...هم به میخورد سرما شدته از دندونام... بودم پوشیده مانتو یه فقط که

 میکردم گریه و میدوییدم

 

 پارک هی..بود نیومده دنبالم هیچکی..کردم نگاه سرم پشته به... بودم افتاده نفس نفس به دیگه

 ...بود روم به رو دقیقا

 

 ...پارک تو خیابون سمته اون رفتم میدادم فحش داشتم همزمان و کشیدم بالا و دماغم

 

 اب چیم همه و خشدک و شورت و لباس و کله و سر از...کشیده اب موشه شبیه بودم شده

 ..میچکید

 

 ..بودم اسکول منه فقط...نمیزد پر خرم پارک تو..بازی وسایل روی به رو نیمکت یه روی نشستم
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 هم و تهش و سر جوری یه و میموندم کاش!کنم؟؟ غلطی چه حالا...سورن سمته رفت فکرم

 ...دارم دوسش که شده مطمعن دیگه حالا...نمیکردم رفتار چلا و خل مثه کاش...میاوردم

 

 ...ریختم اشک اروم اروم و گرفتم دستام بینه سرمو..شدم خم و زانوهام به دادم تکیه و ارنجم

 

 خرچسونه گاوه گوریله چُسه بوزینه دختره اون از چیم من مگه...خدایا؟؟؟عرررر چرا...عررررر_

 عر عر عر...شدددد تموم چیز همه..ببینمش نباید دیگه....؟؟؟؟عررررررر هاااا تره کم عاشقشه که

 عر

 

 دستی شدنه حلقه با

 

 تو پیچید صداش...برداشتم زدن عر از دست کسی بغله تو شدنم کشیده و شونم دوره

 ..:بودمش نشنیده خاص حد این تا حالا تا که صدایی..گوشم

 

 ..تو و من واسع...عاشقانس شروع یه این...کوچولو خانوم نشده تموم هیچی_

 با...شیطونش و مهربون نگاه به دوختم شدمو درشت چشمای...بالا اوردم سرمو سریع تعجب با

 :گفتم لکنت

 

 

 ...بو نکرده پیدا عشقتو تو مگه..م..مگه_
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 :شد شیطنت سراسر لحنش..لبم رو گذاشت اشارشو انگشته

 

 خرچسونه گاوه گوریله چسه بوزینه همون...دیگه تویی اون خب_

 کنم چالش و چش تو کفشم کردنه خیاله بی که بودم شکه اینقدر...خنده زیره زد

 

 انهعاشق صحنه یه که الانه اوه...شد خیره چشمام تو یکم..خورد خندشو میکنم نگاش بز عینه دید

 یچه بعد..کنم مقاومت یکم باید اول خب... بکنم لباشو نپرم که کردم اماده و خودم..بده رخ ٨١+ و

 ... اول همون نمیشه حالا که سخته وااای...کنم همراهیش اروم بعد..نکنم کاری

 

 ننیست بابات ننه که الانم خونتون ببرش میخای...نکشیا خجالت هستی سرت تو خاک_وجدان

 بدین انجام کارتونو میتونین راحت

 

 :(برسم معاشقم به بزار گمشو شده تموم نطقت اگه_

 

 

 فیزیکی گیری در وجدانم و خودم با بهش توجه بی لباسشو دکمه به بودم دوخته نگامو

 ...دادیم هم به ناموسیم فش تا چند بمونه خودتون پیشه تازه..داشتیم
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 ارامش غرق...کردم حس پیشونیم روی و سورن لبای داغیه که بودیم مشغول خلاصه

 دومون هر...بودم نکرده تجربه مادرم و پدر های بوسه با و بابام اغوشه تو حتی که ارامشی...شدم

 زده زل بز عینه...چشمام تو زد زل و کرد جدا لباشو طولانی مکث از بعد...بودیم شده خیس خیس

 کنم تجاوز بهش خونمون نبرمش میگرفتم و خودم جلو خیلی البته...چشماش تو بودم

 

 :گفت بگیره چشمام از نگاهشو اینکه بدونه

 

 ..ببخشش باباش ننه به خدا..شدا خیر بانیه پوریام این_

 

 دارن جا من ماتحته تو باباش ننه خودشو_

 

 :دادم قورت و دهنم اب...زدم زری چه فهمیدم تازه شدش گرد چشمای دیدنع با

 

 دارن جا من قلبه تو باباش ننه خودشو که اینه منظورم..مـ_

 

 یقم تو کردم سرمو بعدم

 

 نم یگهد بارونم..بود شده کشیده عن به هیکلمون...بغلش تو کشیدم و خنده زیره زد بلند صدای با

 :گفت گوشم دره خنده با سورن..میبارید نم
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 میخامت بیشتر لحظه هر که میکنی کارارو همین_

 

 :داد ادامه تر اروم...میکوبید سینم به خودشو چی عینه قلبم

 

  دارم دوستت_

 

 باز...مبینی توی پیچید اشناش عطر بوی دوباره...دادم فشار سینش به تر محکم سرمو...رفت نفسم

 :گفت طلبکار نمیگم چیزی دید...چیه اسمش نگفت اخرم عنتر..شد تازه دلم داغه

 

 !!بگی؟؟ چیزی نمیخای تو_

 

 :گفتم و برداشتم سینش رو از سرمو

 

 بیاد بابام بزنم زنگ..ادب میکنی؟؟بی خفت پارک کنار مردمو دختر نمیکشی خجالت..چه؟؟ تو به_

 بزنه؟هاها؟؟ دارت خشدک از

 

 :کرد اخم
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 عواقبشو بزاری دمم رو پا ولی عاشقتم شدی؟درسته پررو دادم رو بت باز..ها هستی نگو چرت_

 بپذیری دل و جون با باید

 

 

 :گفتم جانب به حق

 

 !..میکنی؟ تهدید منو که هستی کی تو _

 

 :گفت باز نیشه با.. حرفم وسط پرید

 

 ایندت شوهر و..عشقت_

 

 معنی به سرمو و دادم قورت دهنمو اب...میکردن اب قند گالون گالون دلم تو...شدم خفه رسما

 و نیاورد طاقت اخرم... میکردم حس همچنان و نگاهش سنگینی و گذشت یکم...برگردوندم قهر

 بهم..کردم دور ازش خودمم.. نشستم سینه به دست و کردم مقاومت..چونم زیره گذاشت دستشو

 :گفت اروم و شد نزدیک

 

 کوچولوم؟ خانوم_
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_... 

 

 خانوم؟ هستی_

 

_... 

 

 خانومم؟؟_

 

_.. 

 

  عشقم؟؟_

 

 باهات قهرم)بات قَرُم(گمشو)گمرو_

 

 :گفت میخندید که حالی در و شونم رو گذاشت سرشو... شنیدم و قهقهش صدای

 

 داره فرق کردناتم قهر حتی!بگم؟؟ چی تو به من اخه_
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 :کردم نازک چشمی پشته

 

 کن شکر..کن شکر..داری خوبی عشقه چه ببین بعله_

 

 :بالا انداخت ابروهاشو..ببینه و صورتم بتونه که جلو اورد یکم سرشو

 

 بگی؟ چیزی نمیخوای_

 

 :گفتم فکریی حالت با همین واسه کنم اذیتش یکم خواستم...گرفتم منظورشو

 

 شد دیر دیگه بریم میگم..نه_

 

 :گفت اخم با..گرفت بازوهامو که شم بلند اومدم

 

 بابا بشه خوش مام دله بگو چی یه رفتم صدقت قربون همه این_

 

 :گفتم و براش کردم باز نیشمو... واسش سوخت دلم..بیچاره.. اخییی
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 چشم_

 

 رافاعت هنوز خوبه..گر استفاده سو چه..بیرون کشیدم بغلش تو از زور به خودمو..کرد نگام مشتاق

 بشم؟؟ حامله نمیگه..بچسبه؟ بهم اینقد داره معنی چه اصن..میچسبه بهم هی نکردم

 

 خودم به گفتم دلم تو سری بر خاک

 

 حالت..بستم چشمامو و دادم کش لبامو دوباره همین واسه..میماسه داره لبخندش دیدم

 :گفتم و گرفتم فیلسوفانه

 

 اِییییییی..بالدار خره ترین زیبا اِی...شپش وجوده دلیله اِی...خالی خال بوزینه اِی_

 

 

 گذاشتم توصیفامو همین واسع..بیرون میزنه دود دماغش از داره دیدم کردم نگاش چشمی زیر

 :گفتم سریع و بعد واسه

 

 دارم دوست_

 

*** 
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 :پگـــــاه

 

 هک اونطوری و..بنده سامیار با سرش که کیمیا...میگذره هم به چلغوز تا دو اون اعتراف از هفته یه

 ..شدن خوب هم با خیلی معلومه شواهد از

 

 ارقر فردا پس فهمیدم که اونطور و میزنیم حرف تلفنی فقط..نیست پیداش اصلا که هم هستی

 ..دیگه هولَن.. گذاشتن رو خاستگاری

 

 ودب خوش دلم...نمیارم خودم روی به ولی شده تنگ سامان براس خیلی دلم...گرفتم هاد افسردگی

 ..گرمه شووراشون با سرشون که جانم از تر عزیز دوستای به

 

 

 عسلی روی از رو گوشی و نشستم تخت رو کرختی با خورد زنگ گوشیم که بودم فکرا همین تو

 ..برداشتم

 

 :گوشی روی شده حک اسمه به زدم زل و جام سر شدم سیخ ثانیه صدم تو

 

 ( چلغوز)
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 !!!!!!!سامااااان؟؟

 

 [٨٢:٨١ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ..نزنم جیغ ذوق از کردم سعی زور به

 

 :دادم جواب و کردم صاف گلومو

 

 الو؟؟..اوم_

 

 :تنگیده براش دلم چقدر فهمیدم که بود اونموقع تازه و گوشم تو پیچید صداش

 

 خوبی؟.. سلام_

 

 

 :بزارم کلاس مثلا اومدم

 

 شما؟ ببخشید..بله_
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 نمیشناسی؟ ینی_

 

 ..من گلیه گل میشه خوشکل اخم با چقد..اخی...کرده اخم بود تابلو صداش از

 

 :گفتم ذوق با

 

 بشناسم؟ باید..نه_

 

 :گفت حرص با

 

  داری حق.. نمیدی تشخیص صدا از صدارو که زیاده پسر دورت اینقد شما...خب نه_

 

 

 ..خاصیت بی گاوه پسره..دادم فشار هم رو محکم دندونامو

 

 :زدم جیغ
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 میزنی حرفا ازین میگیره حرصت و میاری کم دفعه هر ببین_

 

 :گفت خنده با

 

 میزنم؟ حرفا ازین دفعه هر که میدونی کجا از  نمیشناسی که دفعه؟؟شما هر_

 

 .:.دیوار تو بکوبونم سرمو میخواستم بود گرفته حرصم اینقد خودم دسته از...زاده سوتی پگاه

 

 خوبی؟..مالیش ماست واسه بگردی جواب دنباله نمیخواد شد؟؟حالا چی_

 

 :خوردن حرص جز بدم جواب نتونستم کاری

 

 خوبم_

 

 خوبم منم_

 

 ؟!خوبی که کنم چیکار خب_
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  کن دود اسفند_

 

 :کردم کج دهنمو

 

 !!هستی چشمی خیلیم نکه_

 

 :گفت شیطنت با

 

 

 شوره زیادی چشمات تو ولی..نیست شکی که من بودن چشمی تو_

 

 :جیغیدم

 

 بیشعــــور سامانه_

 

 جونــــــــــــش؟؟_
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 ...شدم خفه رسما

 ..اومد حرف به بلاخره که بودیم کرده اختیار سکوت دو هر دقیقه چند تا

 :گفت دستپاچگی با

 

 بای خو..خوبی خداروشکر که..اوم..بپرسم حالتو بودم زده زنگ..دارم کار من میگم_

 

 هم ور محکم لبامو و چشما و قلبم به چسبوندم رو گوشی...عنتر کرد قط بزنم حرفی اینکه قبله و

 جونممممم؟؟؟ بپرسه؟؟گفت حالمو بود زده زنگ...بگیرم و زدنم جیغ جلوی تا دادم فشار

 

 عجب چه..هستیه دیدم کردم نگاه..لرزید دستم تو گوشی دوباره موقع همون

 

 :کرد شروع نزده حرف هنوز...برداشتم حالی بی با

 

 مخود ولی..میاد بهت بپوش مشکی میگه بپوشممممم؟؟؟سورن چی من دیوث پنیره پگی...وااای_

 یواااا...بپوشم مشکی که نیس ختم خاستگاریم مراسم سلامتی نا...دیگه اسکله..نمیاد خوشم

 تهزش چیه؟؟نهههه نظرت بپوشم بیکینی میخام!!..سورن با اونم...میکنم شوور دارم نمیشه باورم

 ورنس بعد... میارم در اتاق تو رفتیم وقتی میپوشم لباسم زیره اهاااا...نمیگیرنم حیاس بی میگن

 شب تا منمیتون من...کردم فک خیلی من پگاه ببین...میکنه تاییم دو میزنه میده دست از کنترلشو

 ....یا کنید عروسم زود یا..کنم صبر عروسی
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 دلم عزیزه بگیر نفس یه میخواد دلت جان هستی_

 

 :کرد شروع دوباره کشید عمیق نفس یه

 

 ...فَحشا و زِنا کاره تو میرم یا کنید عروسم زود یا...میگفتم داشتم خب_

 

 هستی؟_

 

 ..!!!داره چشم بهم مامانتم که چیم ببین...هستی سسکی خیلی تو گفت مامانت بار یه تازه_

 

 :گفتم تر بلند

 

 هستـــــــــیی؟؟؟_

 

 نم از لب یه بیرونیم روز هر هفتس یه..پاستوریزس؟ اینقد عنترم شوور این چرا نمیدونم فقط_

 باشه؟؟ خواجه نکنه میگم...نگرفته
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 هســــــــــــــتی؟؟؟_

 

 چرا...کرده خوذش عاشق منو اومده خواجه مرتیکه خورده عن...میکنما شک بهش دارم واقعا_

 عرررررر کردههههه؟؟؟عررررر مخفی من از حقیقتو این

 

 

 : زدم جیغ

 

 زد زنگ بهم الان سامان... لحظه یه دهنتو ببند هستی_

 

 :گفت لب زیره کردم حس...شد ساکت حرفم این با که میکرد عر عر داشت

 

 میکنه غلطایی یه داره میگفت راست سورن پس_

 

 :گفتم خنگی با... نیاوردم در سر حرفش از

 

 چی؟؟ چی؟؟ینه_
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 :گفت پاچه دست

 

 گفت؟ چی چی خب..هیچی..هی_

 

 دراورد حرصمو معمول تبقه و پرسید حالمو هیچی_

 

 :خندید

 

 بخریم؟ لباس بریم میای حالا خب_

 

 کِی؟؟ اره_

 

 میادش کیمیام..فردا_

 

  باشه_

 

 فردا تا پس_
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 فعلا_

 

 پنیر خدافظ_

 

 .... کرد قط بزنم جیغ اومدم تا

 

 .!اینا ننم پیشه پایین رفتم

 

 اشپز تو برم اومدم...میکنم نگاه فیلم و میخورن تخمه نشستن پریا و بابا با تلوزیون جلو دیدم

  خودم برا بریزم چایی خونه

 

 :گفت بهم کردن نگاه بدونه مامان

 

 میشوری رو ظرفا..میکنم خونه این تو کارارو همه شب تا صب از من بیا در گشادی از یکم پگی_

 ..میکنی میخای غلطی هر بعد

 

 :داد ادامه که بزنم حرفی اومدم

 

 میریزی چایی عزیزت پدر و عزیزت مادر برای راهتم سر
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 :گفت و کرد نگاش پریا

 

 مامان؟ چی من پس_

 

 :سرش تو زد یکی مامانم

 

 چشم؟؟ بگی نشنیدم پگاااه..داره ضرر برات چایی تو_

 

 

 :زدم داد همزمان و خونه اشپز داخل رفتم

 

  ننه باشه_

 

 تر سریع مامان..سمتش کردیم حمله مامان با همزمان...گوشی خوردن زنگ با شد همزمان فریادم

 :گفت برشداشتو من از

 

 بفرماییــــد؟؟ صالحی منزل_
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 شوهع نازو به نه میده بدبختا ما به که کمریی زیر فحشای به نه...مامان به شدم خیره باز دهنه با

 میریزه گوشی پشت که ای

 

... ... 

 

 :داد ادامه

 

 هستین؟؟ خوب شما..شما قربانه_

 

_.... 

 

 بفرمایین؟ امرتونو چیه مزاحمت_

 

_.... 

 

 چشمای مردمک دیدم...شده طولانی خیلی زرش بودِ معلوم و کشید طول بیشتر مامان مکثه این

 ..او...شد قلب مامان
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 :گفت مخفی ذوقِ با

 

 ...ایم خونه ما بگید شما وقت هر حتما بعله_

 

_... 

 

 هستیم منتظرتون...اره.. خوبه شب فردا پس_

 

_.. 

 

 نگهدارتون خدا..مراحمین_

 

 

 .وبوسید من به ذوق با و گذاشت رو گوشی

 خاستمی ازم چیزی وقتی معمولا که عجیبی مهربونیه با و خونه اشپز تو اومد...کرد نگاه پریا و بابا

 :خونه اشپز از بیرون کرد پرتم محترمانه خیلی میکرد استفاده ازش

 

 میشورم ظرفارو خودم من کن استراحت برو تو عزیزم_ننه
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 شد؟؟ مهربون یهو چرا!!!چی؟ ینه...کپیدم اتاقم تو رفتم مشغول فکری با

 

*** 

 

 :کیمــــــــــیا

 

 !!سامیاااار؟؟؟_

 

 جونم؟_

 

 اروم و پایین انداختم سرمو..ببنده دهنمو چجوری میدونست خوب عوضی...شد اب دلم تو قند باز

 :گفتم

 

 میشه ناراحت هستی...دیگه برم بزار_

 

 :گفت شد شیطون
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 بری میدم اجازه شرط یک به_

 

 ..:بودم ایستاده روش به رو الان تا..نشستم تخت روی کنارش همو تو کشیدم اخمامو

 

 شرطی؟ چه_

 

 :خندید شیطون و کرد غنچه و لباش

 

 ماندنی یاد به ای جمعه شب برای قولی..لب.. ماچ..بوس...صدقه قربون_

 

 ...:شونش به کوبیدم محکم مشت بت...خنده زیره زد بلند بعد

 

 بودی چیزا همین فکر به اولم از تو..خر عوضی_

 

 دهش پخش بغلش تو بعد لحظاتی و خودش سمنه کشیدم تنبون کش عینه که شم بلند اومدم

 ..بودم

 

 ...کشید عمیق نفس و موهام تو کرد فرو صورتشو
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 باشه تیپت به حواست فقط.. زروم زر خانوم باشه_

 

 :داد ادامه که کنم ذوق اومدم

 

 

 ..خونه بیارم دختر برم میکنه کاری یه اخرم..احساس بی_

 

 : زدم جیغ و کشیدم عقب و خودم

 

 

 !!!میکنی غلط تو_

 

 عقب کشیدم تخت روی از اروم و خودم..جمع حرص از لبامو و کردم ریز چشمامو..زد قهه قه بلند

 و موهام برس رفتم...نشه متوجه که بود خنده سرگرمه اینقد البته...نگیرتم که بود حواسم و

 :گفت و کرد خودش سپره دستاشو خنده با..جونش به افتادم بیاد خودش به تا و برداشتم
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 دبای چرا دارم کنارم که خوشکلی بوزینه وجوده با...آی...بکنم غلط من والا...خانومم نزن..آی... اخ_

 !بقیه؟ دنبال برم

 

 

 :زدم جیغ

 

 

 ...مشنگتی خل خوده خوده بوزینه_

 

 تو رفتم دماغ با..خودش سمته کشیدم محکم و گرفت مچامو دستاش با که بزنم اومدم دوباره

 :دراومد جیغم سینش

 

 

 قشنگمممم دماغه مامان اخ...آییییییی_

 

 

 یدکش دستشو و هم تو رفت اخماش..کرد نگاه بهم و کرد راستم نگرانی با...میگرفت گریم داشت

 :بینیم رو
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 شده قرمز_

 

 ...میکرد درد بسکی شیکسته کردم حس واقعا...گریه زیره زدم و زدم پس دسشو

 

 بغض قیافه دیدنه با...بود دستش ملاقه...داخل اومد و کرد باز و در جون هانیه که بزنه حرفی اومد

 :لپش رو زد و گفت بده مرگم خدا یه سامیار شرمساره قیافه و من داره

 

 ریختی؟؟ کُخی چه سامیاااار؟؟؟باز میکنه گریه چرا عروسم_

 

 :گفت ترس با سامیار...بودم شده مرگ ذوق حسابی مامان دیدنه با که من سمته اومد بعدم

 

 گرفت درد سینم به خورد سرش کنم بغلش اومدم..بخدا هیچی_

 

 

 فلسفه بی...ادبیات بی... شعور بی...حیا بی

 

.... ... 
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 :گفت و رفت بهش ای غره چشم مامان

 

 اهارن پایین بیاید...لاقل نشم ابرو بی عروسم جلو بزار..پسرم نده نشون بودنتو وحشی جا همه_

 

 ...در به بود زده زل باز دهنه با سامیار...بست و در و بیرون رفت بعدم

 پقی و بگیرم خودمو جلوی نتونستم اخرم ولی نگیره خندم که میدادم فشار هم رو لبامو محکم

 خنده زیره زدم

 

 

 ...عقب پریدن ناخداگاه که طرفم بیاد اومد و کرد نگام غیض با

 

 :گفتم خنده با

 

 میزنم جیغ طرفم بیای بخدا_

 

 

 کشید عقب خودشو حرص با
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 رفیقات؟ با خرید بری گذاشتم اگه_

 

 :گفتم و شدم جدی

 

 دادم قول هستی به...نشو مسخره سامیار_

 

 :گفت و ورچید لباشو

 

 شدم زلیل زن چه هعیییی...میکشدمون مامان الان پایین بریم بیا:)خب خیله_

 

 افتادم راه سرش پشت و خندیدم

 

*** 

 :هـســــــــتی

 

 هستی تو بز ان زدی حدس درس هستیییی باغه در ام کرده گم بزییییی_
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 :مچشم تو کرد ساعتشو و گرفت ماشین از تکیشو.. سورن برزخی قیافه به زدم زل باز نیشه با

 

 بز به اومدی حالام..خانوم منتظره واستادم پایین این هوا این تو ساعته نیم...نگاااا و ساعت_

 میکنی؟ تشبیهم

 

 

 ...:کردم مظلوم چشمامو

 

 ....نگـ بقیه ب نباشم خشگل گفتم چرونی چش اخه..:)میرسیدم خودم به داشتم_

 

 جده یا...ماشین به چسبوندم بعد ای لحظه و گرفت هامو شونه که بود نشده تموم حرفم هنوز

 ...زلجوشن ابن شمر یا...دوازدهم امام یا..سادات

 

 :گفت ترسناکی قیافه با

 

 دادم قول خودم به کنی؟؟من عصبیم داری دوس ها؟؟؟چرا نکن نگام اینجوری نگفتم بهت مگه_

 نمیزاری نگاهت با عوضی توعه ولی نکنم روی زیاده محرمیت از بعد تا
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 آب ما دله تو که بود قندی هموجور اقا...ماشین تو چپید رفت کرد ولم و گفت بلندی اَهه بعدم

 .. میکردن

 

 هک یکم..انداخت راه و ماشین حرف بدونه...ماشین تو رفتم انداختم کوچه اونوره اینور به نگاه یه

 ...کرد خیس خودشو حوصلم گذشت

 

 :گفتم اروم

 

 سورن؟؟_

 

 :بوزینه نداد جواب

 

 

 سوررررن؟؟_

 

 هوم؟_

 

 سووووووررررن؟؟؟؟_
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 !بله؟_

 

 

 :جیغیدم

 

 !!!!!سورن_

 

 

 جونم؟_

 

 :گفتم و شد باز نیشم

 

 ما؟ پگی خاستگاری بره میخواد سامان گفتی راستکی_

 

 ...:داد تکون سرشو

 

 بوده؟؟ سامان مامان خاستگاری برا پگاه خونه زده زنگ که اینی ینی_
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 :گفتم خنده با...داد تکون بز عینه سرشو بازم

 

 

 کنه پاره رو خاستگاره میخاد که نمیدونه پگاه پس_

 

 ...:بالا انداخت ابروهاشو

 

 نمیدونه؟؟_

 

 

 !!میکرد پاره خودشو که سامانه میدونست اگع..نکنم فک_

 

 باش مودب هستی_سورن

 

 :نشستم صاف سرجام

 

 :( ....چمش_
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 :کرد نگام اخم با...داشت نگه و ماشبن گوشه یع سورن و رسیدیم

 

  سرده ببند پالتوتو دکمه_

 

 ..حوصله_

 

 سرش تو زدم جانب به حق...بست هامو دکمه اخم با و طرفم شد خم خودش بدم ادامه اینکه قبله

 :گفت الکی گریه با و مالوند و سرش...

 

 

 دادی عجوزه میخاستم فرشته..خدااا ای_

 

 :گفتم خنده با

 

 

 باشه خداتم از..عمته_
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 خانومم پایین برو...هست صد در صد_

 

 ...:افتاد راه کنارم و کرد قفل ریموت با درارو...شدیم پیاده

 

 کجان ببین بزن زنگ_سورن

 

 :گفتم خباثت با

 

 

 زنگیدی؟؟ سامان به_

 

 با...اره.!!..سامان اقا_

 

 [٨٢:٢۵ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 پررو بچه کرد قبول کله

 

 شوورمه اونم میدونم اقا نفرو یه فقط من...سامان اقا...ایش_
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 :کرد تر نزدیک بهم خودشو و شونم دوره انداخت دستشو

 

 ...منم که شوهرتم_

 

 کن بلدرم هلدرم بعد میکنم قبولت ببین بزار اول_

 

 نکن قبول داری جرعت_

 

 .:فازمون به زد عن و شد بلند سرمون پشت از سامیار صدای که بدم جواب اومدم

 

 ..بیایم بعد بریم خانوم میگم_

 

 ...:داد ادامه باز نیشه با بعد

 

 هم تو برین بیشتر باشید راحت_

 

 !!!بلده؟؟ شوخی سامیارم..اوه
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 :سامیار کله تو زد..بودم دنبالش زشت اردک جوجه عینه منم..سمتشون رفت و کرد ولم سورن

 

 

 !پسر؟ چطوری...دهنتو ببند_

 

 ..:بغلیدیم همو کیمیا با

 

 تو وت من..اون تو اون...دادیم تشکیل رو بازا همجنس از جمعی میکنه فک ببینه کی هر الان ببین_

 

 :گفت شده جمع قیافه با و بغلش از بیرون کرد پرتم

 

 

 !!امشب شده سرد هوا چه...زدی هم به حالمو دهنتو ببند_

 

 :گفتم خنده با و کردم باز دستامو
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 کنم تزریق بهت بدنم گرمای از بغلم بیا اره_

 

 

 نیشه اب سامان دیدم که برگشتم...بالا رفت ابروهاش سرمو پشته به افتاد نگاش که بگه چیزی اومد

 ..میان دارن پگاه کناره..باز

 

 ...شد شل ناخوداگاه منم نیشه

 

 ...میرسید نظر به زده بهت همچین میاد راه پا شیش گوریله یه کناره داره انگار پگاه

 

 راه پاچه کله و جیگر و قلوه و دل و بوس و ماچ بساطه دوباره رسیدن که ما به...بود هم تو اخماشم

 ..افتاد

 

 :فتمگ باز نیشه با بازوشو به زدم و کنارش رفتم...بود نزدیکیا همون که پاساژی سمت افتادیم راه

 

 من؟؟ عنِ چطوری_

 

 :گفت بغض با
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 میبود؟؟ سامان میمون این جای خاستگاره این میشد چی_

 

 اشاره...بهم زد زل و کرد ریز چشماشو کیمیا...بگیرم خندمو جلو کردم سعی و جلو دادم لبامو

 :پگاه بازوی رو گذاشت دستشو و داد تکون سرشو..میگم بهت بعدا کردم

 

 دیگه میکنی ردش میاد حالا وللش_

 

 :گفت و داد تکون سرشو

 

 ...وضعیت ازین شدم خسته دیگه...میکنم قبولش باشه کی هر...نع_

 

 :داد ادامه و شکست بغضش

 

 هک خری هر شتر اون با میرم!بمونم؟ منتظرش باید چرا نمیزاره جلو پا وقتی...نداره دوسم وقتی_

 میارم در وضع ازین خودمو میکنم ازدواج هست

 

 پسرا از خداروشکر..نبود معلوم فازم کلا...بودم شده ناراحت طرفی از بود گرفته خندم طرفی از

 ...هست مرگیش یه میفهمیدن همشون پگاه بازیای کلی این با وگرنه بودیم تر عقب
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 دنبال دنبال  همش و پگاه نگرانش نگاهه و فهمید سامان اخرم...کردیم ارومش زور به کیمیا با

  میکرد

 ..نبود باغ تو اصلا که پگاهم

 

 :گفت بلند کیمیا

 !!!!!چـــــــــــــــی؟؟_

 

 میفهمه الان شو خفه هیییس_

 

  بگم بهش برم بزار میزنه پر پر داره بدبخت این بابا_

 

 :دادم ادامه ذوق با..بفهمه خودش میخام خوردی عن_

 

 میشه باحال چه وااااییی_

 

 میشه؟؟ باحال چی_پگاه
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 :گفتم پته تته با..سمتش برگشتیم پاچه دست قیافه با کیمیا و من

 

 

 میشه باحال خیلی بگیریم لباس فردا پس برا دومون هر اگه گفتم...آها....آ_

 

 

 ...میدونم جدا بزا از شوهرمو من بعله...اومدن ام دیگه بز تا دو اون...کنارم اومد سورن

 

 

 .دوستاتی با فقط که باشه خودت به اگه..بدم نشونت چی یه بریم بیا_سورن

 

 

 :گفتم و انداختم سامان به مرموری نگاهه

 

 ...داره خاستگار اونم فردا پس که میدونی..بخرم پگاه با میخام_

 

 نیش اب سامیار...بود پایین سرش و میرفت ور ناخوناش با پگاهم..پگاه به داد نگاهشو سریع سامان

 :گفت خند
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 ...باشه میلتون بابه رفیقمون وارم امید مبارکه_

 

 بهش خنده با و سامیار شونه سر زد یکی داشت خبر شومم نقشه از که سورن...شد گشاد چشمام

 ..رفت غره چشم

 

 

 ..کرد نگاه بهمون گیجی با پگاه

 

 رفیقتون؟؟_پگی

 

 

 :گفتم سریع که بگه چیزی اومد سامان

 

 میمونن پی پی عینه...رفیقن هم با پسرا همه میدونی که تو...دیگه ارع_

 

 

 :گفت سامیار و رفت ای غره چشم سورن
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 !داشت؟ ربطی چه فقط...زیبات تشبیهه از ممنون_

 

 :کردم باز نیشمو

 

 داره ربط پی پی به چیزتون همه شما خب_

 

 ..دیدیم اینارو خنده امشب بلاخره اخیش..خنده زیره زدن پگاه و کیمیا

 

 

  ختمیری خونمو و میگرفت جبهه مواقع این تو معمولا..نمیگفت چیزی و پگاه به بود زده زل سامان

 

*** 

 :پگـــــــــاه

 

 هاندام که بودن گرفته ای سورمه دامن کت یه هستی زوره به دیشب...کردم نگاه اینه تو خودم به

 ..میکشید رخ به کشیدمو
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 یه...نشه دیده زارم و زرد رنگه که زدم گونه رژ یکمم زدم صورتی لبه برقه و کشیدم چشم خط

 ایم سورمه ساتن روسری یه..ای سورمه سانتی ۵ پاشنه صندل با بودم پوشیده زخیم ساپورت

 ...بود سرم

 

 

 خودش بز هستی این انگار نه انگار..میدادن پیام هی نمیکردن ولم هستی و کیمیا

 ..فوضوله بسکی...خاستکاریشه

 

 

 ذوق از آکنده که مامان صدای بندش پشت و شد بلند آیفون صدای که میزدم غر خودم با داشتم

 :بود

 

 

 اوردن و دامادم_

 

 

 مچش...در جلو کرد پرتم و بیرون کشیدم اتاق از اومد سریع...اوردن دامادمو...پفکه و چیپس انگار

 بلاخرهه که در به زدم زل و کردم قلاب هم تو دستامو...کن برخورد ادم عینه ینی که رفت ای غره

 زل منم و کردن گرمی علیک سلام یاهاش مامان و بابا...داخل اومد بلند قد پوشو خوش مرده یه

 و زد مهربونی لبخنده رسید که من به..دیدم کجا رو آشنا قیافه این بفهمم که بهش بودم زده

 :گفت
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 آوردم ایمان پسرم سلیقه به بلاخره...گلم دختره سلام_

 

 و توجهم زنی صدای که بودم نگرفته ازش و نگاهم هنوز دادم جوابشو اروم و زدم محجوبی لبخنده

 عسلی...بود آشنا بدجوووور...چشماش...موند باز دهنم که کشوندم سمتش به نگاهمو...کرد جلب

 ...خالص

 

 

  ماشالله هزار ماشالله..گلم عروسه سلام_

 

 ..:نشست دلم به بدجور آغوشش...کرد بغلم بعدم

 

 سلام_

 

 اب...برگردم نداشتم جرعت...بیرون کشیدم خانومه بغله تو از خودمو سریع و شد گشاد چشمام

 ...آشنایی صدای چه...زدم توهم نکنه...دادم قورت زور به دهنمو

 

 مواجه از صندلامو به بودم زده زل فقط من ولی میکردن پرسی احوال که میومد مامان و بابا صدای

 ...داشتم واهمه توهمه میکردم فکر هنوزم که اشنا صدای اون با شدن
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 سلام_

 

 الاب و اوردم اروم سرمو...خوشکله چه..ابی رزِ گل، دسته یه...شد گرفته جلوم گلی دسته متقابلا

 ...عسلیش چشمای به دوختم و نگاهم

 

 

 !!اینکه مثله واقعیه...نه

 

 :گفتم لکنت با

 

 اومدین خوش سلام..سـ_

 

  ممنون گفت و پایین انداخت سرشو خوبا پسر مث

 

 پر روحه که خاستگاری اینکه..افتاده که اتفاقی کنم تجزیه نمیتونستم اصلا..میزد دهنم تو قلبم

 باشه سامان دادم قرار عنایت مورده اینقدر عمشو خودشو فتوحع

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 540 

 و هخون آشپز تو کرد پرت منو مامانم... پزیرایی تو برن کع زد تارف شدیم خشک هممون دید بابا

 :گفت تحدید با

 

  میکشمت خودم بپرونی بخای خاستگارتم این میاری میریزی رنگ خوش چایی یه_

 

 سرامیک به بودم زده زل ایستاده همونجوری نفهمیدم حرفاش از چیزی اصلا...بیرون رفت بعدم

 !!م؟؟بود من میگفته که اونی نکنه..کیو نگفت...داره دوس رو یکی گفت سامیار...خونه اشپز کف

 

 

 ..بزنه صدام مامان شدم منتظر و ریختم چایی سریع...شد باز کم کم نیشم ازین

 

 ...گرفتم سامان جلوی رو چایی

 ادب بی بهم بود زده زل چی مثله

 :داد ادامه تر اروم بعد...مرسی گفت و برداشت

 

 داره خوردن چایی این_
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 محواس اصلا نشستم مبل رو مامان کنارع و کردم تعارف همه به...گرفتم جلوشو ولی گرفت خندم

 و اهمنگ گرفت ازم مامان که نیشگونی با اخرم که سامان به بودم زده زل فقط نبود بقیه حرفای به

  گرفتم

 

 :گفت و کرد ما به نگاهی یه سامان بابای پزت و چرت کلی از بعد

 

  بزنن حرفاشونو هم با برن ها بچه باشین موافق اگه صالحی اقای_

 

  دادم فشار هم به دستامو استرس با...کرد تایید رویی خوش با هم بابا

 

 :گفت لبخند و غره چشم با مامان

 

 اتاقت کن راهنماییشون شو بلند جان پگاه_

 

 اجازه با گفتم اروم شدمو بلند زور به

 

 

 میاد دنبالم داره میکردم حس
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 بره ات ایستادم و کردم باز اتاقمو دره...کنم کم استرسم از که میکشیدم صدا بی و عمیق نفسای

 :گفت شیطانیی لحنه با..داخل

 

 اول بفرمایید شما..ترن مقدم خانوما_

 

 دمنکر نگاهش بارم یه حتی...تخت روی نشستم و داخل رفتم..بزنم حرف حتی میکشیدم خجالت

 ...نشست کامپیوتر میز روی روم بع رو که کردم حس ولی

 

 :دراومد صداش بلاخره که گذشت سنگینمون سکوت توی دقیقه چند

 

 

 بیرون؟؟ بریم بزنی حرف نمیخای_

 

 

 :گفتم شده گشاد چشمای با و بالا اوردم سرمو سریع ارادی غیره خیلی 

 

 !!!!نه_

 

 دهنم تو کوبوندم محکم و گفتم چی فهمیدم خودم بعد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 543 

 

 :گفت خنده با

 

 کرف به فقط..بزنی و حرفات تو تا اتاق تو میمونم بخوای موقعه هر تا من باش اروم...عزیزم باشه_

 میکنن شک شدنمون نفر سه به بیشتر خانواده بیرون بریم تر دیر چقدر هر چون باش زمانش

 

 هق و گرفتش هوا رو که سمتش کردم پرت و برداشتم تخت روی از و بالیشت شده قرمز قیافه با

 زد قهه

 :گرفتم گاز لبمو

 

 سامان بیشعوری خیلی_

 

 :گفت اروم و چشمام تو زد زل... شد مهربونی لبخنده به تبدیل خندش

 

 دلبر فدات به بیشعور_

 

 خوش چع امشب...خندید بازم...پایین انداختم سرمو و گرفتم جلوشو ولی بیاد کش اومد لبم

 ..:بوج بوج دلم عزیزه بخنده همیشه ایشالله البته...شده خنده

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 544 

 ...فقط...میزنم من پس...بزنی حرفی نمیخوای تو اینکه مثله خب_سامان

 

 و گرفت و چونم دستش با و نشست ژیاد چندان نه فاصله با تخت روی کنارم اومد و شد بلند

 وت حالتی هیچ بدونه..رنگش عسلی چشمای به بزنم زل شد باعث البته که...بالا اورد و صورتم

 :گرفت حرفشو ادامه صورتش

 

 دنیام همه چشماش جنگل اگه مخصوصا...نکنه نگاه چشمام تو صحبتم طرف ندارم عادت فقط_

 باشه

 

 گریه ذوق از کردم سعی و دادم فشار هم روی لبامو...بود رفته بالا بدجوری قلبم طپش

 :گفت اروم لب زیره و کشید عمیقی نفس..گرفت ازم نگاهشو و برداشت دستشو..نکنم

 

 ..کنما یقین به تبدیل هارو خانواده شکه میگه شیطونه لامصب_

 

 

 نک فک وااای...حیا بی بیشعوره پسره...شد گرد چشمام و شنیدم ولی نشنوم من میخاست البته

 بشه جیگری چه..سامان و من بچه

 

 :گفتم پنهان ذوق با
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 نداری؟؟ ای دیگه حرفه_

 

 :گفت دستپاچگی با و بالا اورد سرشو

 

 ....که اینه کلامم لپه خــــب...چرا..عه_

 

 که میشدم هلاک داشتم...بود مونده باز حرفش ادامه واسه همونجوری دهنش و کرد نگاه بهم

 :حبس منو نفسه و کرد کامل حرفشو بلاخره و...بزنه زرشو

 

 زدی ای جرقع...رفتی و گوشم تو زدی دانشگاه تو که روزی همون از...وقته خیلی...دارم دوستت_

 ختراید با تورو چرا که بیاد بدم خودم اژ و..بشناسمت بیشتر...کنم دقت بهت بیشتر اینکه واسه

 روت و شایان خاص نگاهای وقتی...پاک خیلی...بودی پاک...نبودی هرزه تو...کردم یکی برم دورو

 نمیزاشت لعنتیم غروره ولی..میدونم و میدونستم خودم ماله تورو..میگرفت حرصم میدیدم

 یانشا بغل تو وقتی...میکشیدم زجر بیشتر خودم و میرنجوندمت کارام با برعکس کنم اعتراف

 هک میشدم حرصی این از بیشتر و میکنی اینکارو داری لجبازی سر از میدونستم اینکه با بودی

 ..بوسه اون و بگیرم و خودم جلوی نتونستم... برادرمه داره چشم بهت که کسی

 

 ..:زد زدم خجالت و زده ذوق قیافه به شیطانیی لبخنده و کرد مکث

 

 ...افتاد اتفاق بود عمرم بوسع بهترین بگم باید که_
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 شبیان سریع خیلی که دارمی دوستت و اعترافش از کردم ذوق درسته حالا..کردم نگاش چپکی... 

 :گفتم عصبی پوزخنده با..داره خودشو جای حسودی ولی کرد

 

 بوده؟؟ تر جذاب برات یکی این که بوسیدی حالا تا و نفر چند_

 

 :گفت خنده با...خنده زیره زد

 

 امتحان رو بوسه اون دوباره میدارم نگه و خودم دارم چون باش حالتت و حرفات مراقبه جوجه_

 نکنم

 

 کنم؟؟ ازدواج باهات میکنم قبول من گفته کی اصلا..نیشتو ببند..حیایی بی خیلی_

 

 :گفت جدی... خورد و خندش و هم تو رفت اخماش

 

 میکنم خودم زنه تورو بیرون بریم در این از تایی سه شده_

 

 :نزنم جیغ کردم سعی و کردم گرد چشمامو

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 547 

 بیرون برو تایی سه عمت با_

 

 :شد شیطون بازم

 

 خانومم الان توعه منو نوبت بیرون رفتن تایی سه عمم شوهر با عمم_

 

 زدم لبخند و جملش اخر خانوممه واسه رفت ضعف دلم

 

 :گرفت گرمش و مردونه دستای تو و دستم و زد مهربونی لبخنده متقابلا

 

 ات بخوایم اگه..خودته با اخر تصمیم ولی...نیستی میل بی بهم نسبت میدونم...زدم و حرفام من_

 ...هم نخوایم...پشتتم..باهاتم عمر اخره

 

 :داد ادامه همو تو و کشید اخماشو

 

 اینا تایی سه قضیه همون_

 

 که بزنمش اومدم و خجالت به شد تبدیل آن یک میکردن اب داشتن دلم تو که قندی تمام

 :گفت خنده با و بالا اورد دستاشو
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 شد دیر دیگه بیرون بریم_

 

 وندستام به ابرو و چشم با و کردم نگاه بهش..بود دستش تو دستم هنوز... شد بلند و شدم بلند

 :کردم اشاره

 

 راحتی؟؟_

 

 :گفت اشاره با و بالا اورد دستش تو دستمو و کرد باز نیششو

 

 عقد تا میگذرم حقم از فعلا ولی..همینجاس جاش_

 

 ...بیرون رفتیم و خندیدم

 

 مبرگشت...زد لبخند که کردم سامان به نگاهی...شدم جمع خیره نگاهه متوجه رسیدیم که حال تو

 ..زدم لبخند جمع به و

 

 گلم عروس مبارک_سامان بابای
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 ..داد بهم عشقمو اینکه از کردم خداروشکر بار هزار صد من و اومد دستشون صدای و

 

*** 

 :هســـــــــــتی

 

 بزرگ و سورن خودم...میخوامممم باباشو من اقا...باباش به نگاه یه انداختم سورن بع نگاه یه

 ...بقبولید همسری به و من فقط میکنم

 

 دستش ولی..بیامورزه هم شمارو اموات خدا..شده فت مامانش شوررم بگم رفت یادم راستی اها

 چنان..کنم فک بود سالش ٢۱,١..سوگند..کردم نگاه سورن خواهر به...زایید شوهرمو که نکنه درد

 کنم پیاده روش نارو هاشی فن یه شم بلند میشدم ترغیب که میکرد نگام بد بد

 

 جــــــــان؟؟؟ هستــــی_

 

 :گفتم و بالا اوردم سریع سرمو

 

 :/بله؟؟ ها؟؟نه_
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 کلا خانوم سوگند پوزخنده دیدنه با البته و کردم باز نیشمو که رفت ای غره چشم مامان

 ..عن دختره..بستمش

 

 کردهن خدا بمیره میخواد انگار...بزنین اخرتونو حرفا برید کن راهنمایی شچورتو پاشو گفت مامان

 لال سوگند زبونه

 

 ..اتاق داخل رفتم پایین انداختم گاو عینه سرمو و دیوار به خورد محکم که کردم باز چنان و در

 

 و هم تو کشید اخماشو..کردم نگاش طلبکار کمر به دست..بست و در ارامش با و داخل اومد سورن

 :گفت

 

 ها؟؟_

 

 خادب اگه بگو خوردت کفگیر خواهره این به ببین...امازونی فرهنگ بی تربیت بی شورتت تو ها_

 بدونی که الان از بگم میارمااا در شوهرشو دراره بازی شوور خار من برا

 

 :گفت و خندید

 

 نمیگه چیزی که بدبخت اون بابا_
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 :گفتم حرص با

 

 نباشه تنم به سر میخواد که میخونم نگاهش از خودم من نگه_

 

 ...نشست کنارم خودشم..تخت رو نشوندم و کشید و دستم حرف بدونه

 

 کش لباش و شد گرد چشماش دیدم یهو...میکرد نگاه دیوار و در به که بهش زدم زل

 به اویزونه قرمزم سوتین...بعلههههه دیدم که کردم دنبال و نگاهش و کردم ریز و چشمام...اومد

 شوهر والا...کشیدما خجالت نکنید فک...دوختم سقف به نگاهمو و گرفتم گاز لبمو..دراور آینه

  آیندمه

 

 :گفت شده کنترل خنده با

 

 میکردی جور و جمع اتاقتو ذره یه لاقل_

 

 :گفتم بگیرم سقف از نگاهمو اینکه بدونه

 

 بفهمی سایزشو گذاشتم_
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 ..:گرفتم دهنشو جلو سریع که خنده زیره زد بز عینه

 

 ...ایـ میکشونی اینارو مامان چتهههه؟؟الان_

 

 دهنم تو کلا حرف...روم خودشم و تخت رو افتادم که داد هلم و برداشت دهنش رو از دستمو

 :کردم مظلوم و چشمام ارادی غیر..شد گرد چشمام و ماسید

 

 دخترونم دنیای با خداحافظی واسه هنوز من برم بزار...چشمت جلو نمیزارم دیگه کردم غلط_

 ...نیسـ اماده

 

 

 شد قط حرفم دوباره نشست لبام رو که لباش

 

 فرو موهاش تو و دستام و اومدم در شک از کم کم...بستش چشمای به دوختم و گشادم چشمای

 ...بوسیدم زندگیمو عشقه اخرین و اولین لبای بار اولین برای و کردم

 

 زگا منو عنتر..گرفت اروم گازه یه پایینمو لب...ازش نمیاوردم کم ولی میومد بند داشت نفسم

 !!میگیری؟؟
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 زل..بود دندونام لای هنوز لبش..کرد باز چشماشو و گفت اروم اخه یه که گرفتم گازی چنان لبشو

 ایل و بود اومده کش پاستیل عینه لبش یه چون..انداختم بالا ابرو شیطنت با و چشماش تو زدم

 :بزنه حرف درست نمیتونست بود من دندونا

 

 (کن ول لبمو)کن وِد لَوَمو_

 

 :دراورد گریه ادا..بالا انداختم ابروهامو

 

 عفریت تو خاستگاری اومدم خوردم گژی عژب_

 

 :بازوش تو زدم محکم و کردم ول لباشو حرص با

 

 !!!منفیه جوابم میگم میرم الان..سوما...عنترته خواهره عفریت دوما.. باشه خداتم از اولا_

 

 

 اه خانواده جلو رسیدم تا..دنبالم سورنم.. در سمته دوییدم نعل چار گاو عینه بزنه حرفی اومد تا

 :شنیدم صداشو کنم باز دهنمو اومدم
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 کنین شیرین دهناتونو..موافقیم ما_

 

 نارمک و کرد طی و بود فاصله بینمون که قدمی چند و کرد نگاهم لبخند با...کردم نگاهش حرص با

 وعشر سریع بود شده باز نیشش که سورن بابای...میکردم نگاش حرص با داشتم هنوز..ایستادم

 قیافه به خنده از شده جمع لبای با سورن...زدن دست اون از تبعیت به ام بقیه و زدن دست کرد

 :گفت و کرد نگاه حرصیم

 

 ندارم دوس چروک زنه نخور حرص_

 

 : دادم فشار هم رو محکم دندونامو

 

 ریشتم بیخه عمرت اخره تا باشم جوریم هر نخوای بخوای_

 

 :گفت خنده با

 

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم_

 

 : زدم جیغ
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 سوررررررن_

 

*** 

 

 :کیمــــــــیا

 

 یه همون شاید که ماهیی سه..پیش ماهه سه برعکس...بودم شاد...آینه توی عروس به زدم زل

 ادرمم و پدر که اجباری انتخابی برای بودم ممنون بار اولین برای...بود تحمل قابله غیره اولش ماهه

 ...بودن باعثش

 

 :(داشتنی دوست اجباره یه

 

 ..منتظرن آقاتون خانوم عروس_

 

 املیاک کمک به..دادم جواب میکرد نگاهم لبخند با که آرایشگر به...رفت بالا قلبم ضربانه سرعت

 :گفت گوشم کناره و کرد بغلم اروم.. پوشیدم و شنلم

 

 شی خوشبخت قشنگم اجی بشم قربونت_
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 کناره که سامیار به خورد نگاهم...شدم خارج در از و زدم مهربونی لبخنده بهش استرس با

 با و ابال اورد سرشو که کرد حس نگاهمو سنگینی کنم فک میزدن حرف و بود وایستاده فیلمبردار

 از رهپ نگاهش کردم حس ولی کنم اشتباه شاید...زد لبخند کم کم بعد و موند مات لحظه یه دیدنم

 کنم تصورش واقعی داشتم سعی من بود خیالم اگه حتی و..داشتن دوست

 

 شکیم شلوار و کت... کنم انالیزش تونستم تازه...شد تر دیوونه من قلبه قدمش هر با و سمتم اومد

 مشکی کروات یه..دست یک سفید پیراهن یه با بود ساتن از یقش برگشته های لبه که

 ..رفت ضعف مردم واسه دلم.. بود کرده درست مردونه فشن و موهاش...ساتن

 

 خانوم؟ عروس پسندیدین_

 

 :گفت مهربون و خندید... پایین انداختم سرمو خجالت با بود ایستاده جلوم... اومدم خودم به

 

  خلوت جای یه ببرمت و بزارم قال رو همه میکنم فک دارم_

 

 :کردم اعتراض

 

 !سامیار؟_

 

 :گفت غلیض خنده با
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 !سامیار؟ دله جونه_

 

 :گفت دوباره...گرفتم گاز لبمو و رفت ضعف دلم

 

 ...حساسم منه ماله که چیزایی رو که میدونی منه ماله نگیر گازش...خانومه اوی_

 

 

 :داد ادامه و کرد گوشم نزدیک سرشو

 

 

 باشه عشقم لبای اون اگه مخصوصا_

 

 همین...رفت نفسم

 

 *** 

 :پگــــــــاه

 

 :گفت حرص با فیلمبردار
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  باش داشته صبر دقیقه دو بابا.. نمیگیره وقت بیشتر دقیقه دو بخدا راد اقای_

 

 :گفت حرص با سامان

 

 ببینم؟؟ رو کی باید نخوام فیلم من اصلا آقا_

 

 نم که جوری یه البته..صورتم رو انداختم شنلمو که بود خوبی فکره..کردم نگاه بهش خنده با

 ببینم اونارو بتونم

 

 یه مثله اروم..کردیم عمل میخواستن که طوری همون و کردن راضی و سامان زور به بلاخره

 و نلش کلاهکه معطلی بی کع گرفتم ازش...سمتم گرفت رو نانازی گله دسته و جلو اومد جنتلمن

 :فتگ اروم و کرد ناز صورتمو دست پشت با..کردم باز نیشمو...دیدم چشماشو شدنه گشاد و بالا زد

 

 ..خانومم شدی ناز چه_

 

 کروات و سفید پیراهن با بود ساتن یقش های لبه که مشکی شلوار کت...کردم نکاه خودش به

 :دادم جواب..آبی ساتن
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 آقامون شدی خوشتیپ توام_

 

 

*** 

 

 :هســــــــتی

 

 :زدم جیغ

 

 سرویس اینو دهنه برم بزار کن ولم.. کن عنتر؟؟ولم نشدم خوشکل نشدم؟؟؟من خوشکل من_

 کنم

 

 :گفت خنده با سورن..داشت نگهم زور به مامان

 

 نمیکنم پنهان خانومم از چیو هیچ من...گفتم نظرمو من بابا_

 

 :کرد اعتراض مامان
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 نکن اذیتش سورن_

 

 :زدم جیغ حرفش بینه

 

 وت به کردم غلط من...سقف یه زیر بیام تو با امیدی چه با من...دادی واقعیتو نظر کردی غلط تو_

 میخندید بز عینه هنوز سرش رو بکشم خشتکشو بزار مامان کن ولم...دادم مثبت جواب

 

 بردار فیلم و مامانم به توجه بدونه بعدم...بغلش تو کردم پرت و گل دست کرده بغ و گرفت بغضم

 ..کنارم نشست اومد...نکنم گریه میداشتم نگه و خودم زور به..چپیدم ماشین تو رفتم

 

 :گفت و طرفم شد خم..شیشه سمته کردم رومو

 

 بغض با و کردم نگاهش چپ چپ کوچولوم خانوم نبودی جنبع بی اینقد که خانوم؟تو هستی_

 :گفتم

 

 من عنه شوهره بعد بمونه مات میبینشون وقتی عروسی شبه شوهرشون دارن توقع همه والا_

 بگم؟؟ کی به من!!!!..شدی زشت چه میگه برگشته

 

 :گفت خنده با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 561 

 

  بدم حرصت عروسی قبلِ بار آخرین واسه خواستم...کردم شوخی بابا..عشقم بگو من به_

 

 

 :/شد پر پر گلاش که سرش تو کوبوندم چنان و برداشتم داشبورت روی از و گل دسته

 

 :میکرد غر غر همونجوریم...رفت ور زدش ژل موهای با و کرد نگاه خودش به اینه تو و زد داد یه

 

 ...کردی خراب موهامم...آخ آخ_

 

 و ردمک نازک چشمی پشته حرفش این با که میکردم نگاش سینه به دست پیروزمندانه لبخنده با

 :گفتم

 

 بزنمت مشترکمون زندگی شروعه قبلِ دفعه آخرین واسه خواستم..حقته_

 

 :گفت و کرد بلند آسمون به دستاشو

 

 بگذرون خیر به بعدشو خودت خدایا_
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 چیه؟؟ یعنی دادم تکون سرمو خنده همون با...بهم شده خیره دیدم که خندیدم بلند

 

 :گفت ای شیفته لبخنده با آروم

 

 !!!کوچولو شدی نفسگیر_

 

 :کیمــــــــیا*** 

 

 رت نزدیک سامیار به و زدم هیجان از جیغی میومد داشت دور از زده گل که سامان لکسوز دیدنه با

 ..شدم

 

 :گفت غر غر با

 

 ..سرده بمون منتظر داخل برو بیا خب_

 

 :گفتم لجبازی با
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 شده شکلی چه ببینم میخام دیگه بیان بزار..نمیخام_

 

 برید جا یه کدوم هر که بود اصراری چه دیگه ارایشگاه یه میرفتین همتون خب_

 

 :گفتم و کردم نگاهش دلخوری با

 

 سامی دیگه نزن غر_

 

 کناره سامان ماشین موقع همون... زدم مردم لبخنده از لبخندی منم..نگفت چیزی و زد لبخندی

 ...هم بغل پریدیم و کشیدیم جیغ دو هر پگاه دیدنه با...شدن پیاده و داشت نگر سامیار مازراتی

 پفی مون سه هر لباسای...سرخ رژ و صورتش رو طلایی آرایش اون با بود شده خوشکل خیلی

 البته...ودب قشنگ خیلی و بود شده کار براق نگینای با طاووس یه یه بالا به کمر از و بود دلکته..بود

 هر..بود گرفته طاووس دُمه طرح با نگین از پر و نصفش تقریبا و بود دامنمون روی طاووس دمه

 نماشی تا دو کناره سورنم مشکی بوگاتی که میزدم حرف پگاه با داشتم...پسندیدیمش سمون

 که میکردیم جیغ جیغ چنان و هستی کناره پریدیم دومون هر...شدن پیاده و داشت نگه دیگه

 ارمسامی..بود کراواتشون رنگ فرقشون تنها و بودن زده و تیپ یه سه هر پسرام...میلرزید ماشینا

 ...قرمز سورن..آبی سامان..مشکی

 

 به و بود چوبی وسایلش همه که بود کلبه یه مثل میگرفتن عکس که جایی...آتلیه داخل رفتیم

 هستی.. بگیریم عکس که رفتیم عروسا تا سه ما همه از اول...بود شده چیده قشنگی طرزه

 بو داره مثلا بست چشماشو و گرفت فاصله با صورتش جلوی گلشو دسته و نشست وسطمون
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 هب دست و دادیم تکیه هم به سرش پشت پگاه و من... بود لباش رو ملیحم لبخنده یه و میکنه

 وبتن ما از بعد..داشتم دوس خیلی و عکسمون این..دوربین به زدیم زل گشاد لبخنده یه با سینه

 ...شدم مردم زیباییه محوه من و گرفتن ژست تا چند اونام...شد آقایون

 

 

 مک و کردیم کفت کاری هر هاش گفته طبقه...سامیار و موندم من فق و کرد بیرون رو بقیه عکاس

 و من خجالته بساطه و بود اومده خوش سامیار مزاجه به که ٨١ مثبت فازه تو میرفت داشت کم

 ...بود کرده فراهم

 

 

 اون و چوبی دیوار روی سرم کناره گذاشت دستشو یه سامیار و دیوار به دادم تکیه عکاس گفته به

 اونم...سامیار به زدم زل و کردم خمار و چشمام عکاس دستور به بازم...لختم شونه روی رو یکی

 اون با صورتم سانتی ١ توی..کرد نزدیک صورتشو و بست چشماشو و کرد کج سرشو...شد خمار

 وقذ میدیدم که و پیشونیش روی عرق ریزه های دونه..شد متوقف ببوستم میخواد انگار که حالت

 :گفت ذوق با عکاس چیلیک صدای با...میکردم

 

 :داد ادامه شیطنت با بعد..مرسی..گرفتید ژست احساس با خیلی داماد اقا..شد قشنگ چقد_

 

 بعدیه ذوجه نوبت بیرون بیاید زود فقط میزارم تنهاتون_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 565 

 اب..بودیم حالت همون تو هنوز..چشمام تو دوخت و گرفت دختره از نگاهشو سامیار...بیرون رفت و

 :گفت عجز

 

 خلوت؟ جا یه بریم شیم بیخیال رو عروسی...هستم حرفم سر هنوز من_

 

 

 ..شد متوقف لبام رو لباش گرفتنه قرار با که خنده زیره زدم خجالت با

 

*** 

 :پگـــــــاه

 

 یه امانس کدومش هر تو که گرفتیم ژست تا چند..نبود کلبه به شباهت بی که اتاقکی داخل رفتیم

 ...ریخت کخی

 

 

 :گفتم حرص با

 

  میخواد دلش...مجرده دختره این شوهرم بکش خجالت جان سامان_
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 :گفت خنده با سامان

 

 

 ...سیره دلش و چشم دیده اینقد دیگه این بابا نه_

 امشب بلاخره و خونمون بریم شه تموم تر زود امشب میشه چی:داد بیرون لباشو حسرت با بعدم

 شیم؟؟ تایی سه

 

 :بالا اورد خنده با دستاشو که بزنم جیغ اومدم

 

 میکنم خانومت فقط امشب...بعد واسه میزاریم و شدن تایی سه...تسلیم_

 

 ...شد کبود که پاش رو کوبوندم محکم کفشم با

 

 

 ...میکَنی و من پای این تو آخر...آی_سامان

 

 تربیت بی نکنی حیایی بی دیگه که زدم_
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 شی خانوم من دست به باشه خداتم از_

 

 ..رفت در که بزنمش دوباره اومدم

*** 

 

 :هســــــــتی

 

 هسامان و پگاه و سامیار و کیمیا و هستی و سورن شبه...امشب عروسیمه شبه مهتابه شب امشب_

 ...امشب عروسیمه شبه

 

 :گفت خنده با سورن

 

 نمیداری بر دست ام آتلیه تو_

 

 نِه_

 

 غلطی چه تو اون نیس معلوم..نوچ نوچ نوچ...بود قرمز پگاه بیرون اومدن که سامان و پگاه

 خیر به و من خدا..کردیم مسخرش کلی پگاه و من بود شده پاک رژش که کیمیا...کردن

 دیماوم و دادیم انجام گوش به حلقه گاوه بز عینه میگفت دختره کاری هر و داخل رفتیم...بگذرونه
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 بی..میکنیم چیزی کارای وسط همون کردین فک نکنه چیه..نیفتاد ٨١ مثبت اتفاقه هیچ...بیرون

 منحرفتون بیماره ذهنه تو تُف..انحرافیا...ادبا

 

 عینه همه...شدیم پیاده و رسیدیم تالار باغ سوی به پیــــــــــش شدیمو ماشینامون سوار

 ها اه..میداد بو دهناشون چه...اینا مالیو دست و بغل و ماچ و بوس و سمتمون دوییدن مرغ شتر گلّه

 مردای بیه فرقی چه نمیدونم من...کردیم جدا و مرد و زن پسرا دستور به..نه که پیشنهاد به...اه

 !!!!سامیاره؟؟؟ و سامان من به نامحرم بوزینه تا دو این با دیگه

 

 هدانشگا ها بچه اول همون... آقایون سمته رفتن پسرا و نشستیم جایگاهمون تو رفتیم...چمدونم

  دماغ نازی تا گرفته شتری لب  سوگند از

 تور و دار تفنگ سه این شما سوخت ماتحتمون ما...آقا که سمتمون کردن حمله همه خوکی

 با نازی...نیارین مغزتون به فشار که گفتم واضح شما برا من ولی نگفتن واضح اینقد البته...کردین

 :گفت دماغیش تو صدای اون با زمان هم و کرد چک خودشو کوچولویی اینه

 

 هم به اصلا...نیستا ایم تحفه همچین سامان میبینم...میکنـــــم فک دارم الان..پگاه ولی_

 گفتم شخصیمو نظر من..عزیزم ها بخوره بر بهت البته...نمیاید

 

 :گفت هم تو بودم کشیده نازی حرف از و اخمام که من به رو و زد لبخند یه حرص با پگاه

 

 میکنی؟ حس رو سوختگی بوی توام عزیزم_
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 نم چون...گلوش تو پرید شربتا و خنده زیره زد پگاه حرف این با که میخورد شربت داشت کیمیا

 :گفتم و کشیدم بو رو هوا لبخندی با شد بهتر حالش وقتی و کمرش پشت زدم بودم کنارش

 

 نمیکنی؟؟ حس سوزشی تو جون نازی...اره_

 

 

 :گفت تفاوت بی و انداخت بهم آینش کناره از نگاهی نازی

 

 ....حســ چیزی من نــه_

 

 

 نننشو انگار ام بقیه..رفت قر با بعدم و کرد نگاه بهمون حرص با که افتاد دوهزاریش تازه انگار

 ..رفتن دنبالش میره داره

 

 صندلی تا ۶...نشستن ذوجشون کناره کدوم هر و اومدن پسرا...میان دارن آقایون که شد اعلام... 

 ...بودن گرفته قرار هم کناره فاصله با تا دو تا دو کدوم هر

 

 ...آوردن عاقد بعدم...دادن کادو بوس و ماچ مراسم از بعد و اومدن مادرا پدر
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 گوشم کناره ارامش با و گرفت دستش تو دستمو سورن..بود شده ملتهب لپام و میزد تند تند قلبم

 :گفت

 

 خانومم؟؟ شدی سرخ چرا_

 

 :گفتم اروم

 

  دارم استرس_

 

 :گفت میداد فشار هم به خنده زور از که لبایی لای از و کرد دور سرشو..کردم حس لبخندشو

 

 ...عزیزم باش نداشته استرس_

 

 :گفتم حرص با

 

 میخندی؟ چی به_

 

 قیافت به_
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  بخند عمت قیافه به_

 

 عمم بیچاره_

 

 

 کیمیا خواسته به ولی قبلا بودن خونده درسته...شد خونده همه از اول کیمیا و سامیار خطبه

 ههنگا توی عشقه و گفت بله کامل رضایت با عزیزم دوست که دیدم ایندفعه من و خوندن دوباره

 ...رسید ما به نوبت...بود هویدا دوشون هر

 

 

 ...یه مهریه با را شما وکیلم عایا امجد هستی خانوم_عاقد

 

 :داد ادامه لبخند با بعد و کرد درشت چشماشو

 داماد ماتحته..سیاه رز کامیون یه...مرغ پای کیلو سه_

 

 جمع به بودم زده زل دراری حرص لبخنده با منم...نخنده کرد سعی و داد فشار هم روی و لباش

 :گفت گشاد چشمای با سورن..بود تالار کف فکشون که
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 داری؟ چیکار من ماتحته به_

 

 :داد ادامه عاقد و رفتم ای غره چشم

 

 وکیلم؟ بیاوردم؟عایا در سعادت سورن اقای عقد به_

 

 :گفت خنده با پگاه

 

 شده دعواش داماد با عروس_

 

 :گفت کیمیا دفعه این...گفت دوباره

 

 نمیکنه ول گرفته و داماد گیسای عروس_

 

 

 جای به زدن لگد به کارو اینا اینکه قبله سوم دفعه...بهشون رفتم غره چشم من و خندیدن همه

 :گفتم سریع بکشن داماد حساس
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 ..حالااا بیا عااااه پایین بالا اونوریا اینوریا عمه خاله..بابا..مامان اجازه با_

 

 :گفتم سریع و شدم خفه سورن سقلمه با

 

 بعله_

 

 و..کردم اذیتش کلی که بود پگاه و سامان نوبت بعدم و زدن دست من وعضیا خل به خنده با همه

 اورد و عسل تو کرد انگشتشو سورن!!! عســـــــــل..یعنی جذابش قسمت به رسیدیم

 چنان نکردم نامردی منم...نگیرم دندون که میکشید نشون و خط چشماشم با...صورتم نزدیک

 ...رفتن دادن قر یه چشاش جلو اومدن زنده تا مرده از اجدادش تمامه که گرفتم دندونی

 

 خودمون فقط که طوری اروم..کردم دهنش نزدیک ملیحی لبخنده با و عسل تو زدم و انگشتم

 :گفتم بشنویم

 

 میکنم طلاقت سه بگیری دندون عزیزم_

 

 :گفت لبخند با خودم مثه اونم

 

 میارم در سرت و کارات و حرفا تمام تلافی شب عزیزم_
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 ...برادران و پکور هکور زاده اماز یا...پیغمبر یا..خدا یا...زفاف شب

 

 خورد و عسل مرموزی لبخنده با که بهش زدم زل ای سکته قیافه با

 

*** 

 :پگـــــــــاه

 

 

 بینه گرفت و انگشتم شیطونی لبخنده با...سامان نزدیک بردم و ظرف داخل بردم و انگشتم

 :گفتم و هم تو رفت اخمام که داد اروم فشاره یه دندوناشو

 

 هستی؟؟ وحشی بدی نشون شده نحوی هر به باید جا همه_

 

 صورتم نزدیک و ظرف تو برد کوچیکشو انگشته....کرد ول و انگشتم و بالا انداخت ابروهاشو

 نگام شرمندگی با و کشید راحتی نفس..مکیدم اروم و بردم دهنم داخل انگشتشو اخم با...کرد

 ...کرد
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 صاف و کردم ول دستشو...بیرون زد گوشاش از دود که گرفتم گازی چنان و شدم خبیث ناگهان

 بوزینه...حقشه...نشستم

 

 

 *** 

 :کیمـــــــــیا

 

 

 زدیکن سرمو و زدم لبخند..شد گرفته جلوم سامی انگشته...میکردم نگاه عسل ظرف به لبخند با

 ...خوردم حال به تا که بود عسلی ترین خوشمزه ترین شیرین...کردم

 

 دیگه که بفهمونم سامیار به کارام و نگاهم با بتونم بریزمو نگاهم تو عشقمو تمامه میکردم سعی

 به گرمه دلم...مادرامون پدر اجباره بخاطره نیست سرد دلم دیگه...رابطمون نیست قبل مثل

  کرده پر قلبمو روحو تمام حالا که عشقش به دیدنش به بودنش

 

 بی بهم نسبت میداد نشون حرفاش و میخونم و داشتن دوست نگاهش از...گذاشتم دهنش عسل

 نیست میل

 

 ...دادن جلون کردن شروع و وسط ریختن همه شادی آهنگ شدن پخش با
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 که میکردم فکر بابا و مامان به...میدادم کوتاه جوابای منم و میزد حرف گوشم زیره اروم سامیار

 نمیداد اجازه غرورم اما... بودمشون بخشیده...بود شده جمع چشماشون تو اشک دادن کادو موقع

  برقصن تا دومادا عروس به رسید نوبت بلاخره...کنم اکتفا لبخندی به تونستم فقط...بگم

 

 

 ......بود کرده پر و تالار که بود بیگی سامی صدای و وسط رفتیم هممون

 

 گوشم توی و آرومش زمزمه...گذاشتم شونش روی سرمو و کردم ول مردم آغوش توی و خودم

 :شنیدم

 

 کیمیا_

 

 :دادم جواب اروم

 

 جانم؟؟_

 

 عمرمه شب بهترین میکنم اعتراف که شبی این تو...همینجا..بگم چیزی یه میخوام_
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 :شد تند قلبم تپش

 

 چی؟؟...چـ_

 

 

 دارم دوستت_

 

 :گفتم و دادم فشار شونش به سرمو...گرفت نفسم

 

 منم_

 

 چی؟؟ تو_

 

 دارم دوستت منم_

... 

 

 هستــی همیشه دلم تو

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 578 

  نباشی اگه روم پیشه 

 

 باشم میشه که عاشقت

 

 باشی میشه که ارزوم 

 

  جدایی ازم و دوری

 داری جایی یه دل کنجه ولی

 

  صدایـــــــی بی و میزنی که وجودم تو نبضی مثه 

 

 پریشونه تنهایی تو وقتی شبا

 

  دیوونه دله این میگیرررره و سراغت 

 

 درمونم تویی هــــام خستگی جواب

 

 میخونـــــــــم تو از هنوزم نیستی خودت 
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 ..میکرد همراهیشون صداش با هم بیگی سامی و میرقصیدن هم بغل تو عشق با زوج سه هر

 

 دانشجوهای بینه عشق شد...غما شادیا...ها گریه ها خنده...ها تلافی و کلا کل اون تمام پایان

 ما قصه شیطون

 

 !!!شد؟؟ اینجوری که شد چی... بود شون سه هر ذهنه تو که سوالی و

 

 پایان

 [٨٢:۰۶ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 دهنیوم کنار خودش با هنوز شاید...میشناسم نگاهشو.. میشناسم و پسرم..میبنده دل بهت زود ی

 ..داره بهت حسایی یه میدونم ولی

 

 :داد ادامه مکث با

 

 ...باشی طور همین توام وارم امید_

 

 :گفت لبخند با که بگم چیزی اومدم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 580 

 ظرن در که و ازدواج این نبودنه یا بودن اجباری حالا.. متاهلی زنه یه دیگه تو حالا..کیمیا ببین_

 به هجامع تو میدونی چون نمیکنی فکر طلاق به که میدونم..کردی ازدواج الان تو بلاخره.. نگیریم

 میکنن نگاه چشمی چه به گرفته طلاق که زنی

 

 :داد ادامه..دادم تکون سرمو

 

 

 عاشقش توام باش مطمعن و کن خرجش احساس کن خودت عاشقه پسرمو..کن زندگی پس_

 ..شه شیرین برات اجبار این بزار..گفتم بهت قبلم اینو میشی

 

 اروم خیلی فقط..نداد ادامه و زد لبخند میومد پایین مارپیچشون های پله از که پایی صدای با

 :گفت

 

  مامان فقط..خانوم هانیه بگی من به نشنوم دیگه ظمن در_

 

 نه ارانگ بود شیطون.. شنیدم و صداش ولی بودیم پله راه به پشت.. دادم تکون سرمو و زدم لبخند

 ..:میخورد و من داشت پیش ساعت نیم تا انگار

 

 

 ..کردین خلوت خوب مامان_
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 و شد محو لبخندش..کرد نگام زمان هم که و کردم نگاهش..نشست کناریمون مبله رو و اومد

 :گفت میگرفت دستم از و من قهوه که حالی در و شد بلند خانوم هانیه..شد ریز چشماش

 

 شد سرد کنم عوض هارو قهوه برم..بود شوهری مادر عروس خلوته_

 

 انگشتام با و بود پایین سرم..نکردم نگاهش.. نشست کنارم اومد هم تو اخمای با سامیار..رفت و

 ..میکردم بازی

 

 

 :گفت اروم

 

 باز؟؟ چته_

 

 خونه برم میخوام..نداره ربطی تو به_

 

 بری نداری اجازه.. شرمنده_

 

 ..پارک بریم میخایم دارم قرار پگاه و هستی با ندی؟؟من یا بدی اجازه که هستی کی تو_
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 خونه بری میخاستی کنم فک_

 

 افکارت نه مهمی خودت نه که گفتم_

 ...میکردم کیف من و میسایید هم رو حرص از دندوناشو

 ..:بشع جمعش حواسمون شد باعث مامان صدای

 کنین استراحت برید بخورید قهوتونو_

 

 نگاه مادرش به رفته بالا ابروهای با سامیارم..میکردم نگاشون تعجب با..زد سامیار به چشمکی بعد

 ..میکرد

 

 

 اوه... و خوابیدنه استراحت از منظورش افتاد هزاریم دو تازه

 

 پایین انداختم سرمو و گرفت رنگ لپام

 

 :گفت و خندید مامان..انداخت بالا مامانش برا ابرویی بود گرفته تازه و منظورش که سامیارم
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 نه؟؟ یا بریزه خجالتتون که بخابین هم کناره بار یه باید بلاخره شوهرین و خب؟؟زن چیه_

 

 :گفتیم معترض سامیار با زمان هم

 

 مامــــــان_

 

 ..:بالا اوردیم سرمونو پاکزاد اقای صدای با..بره خجالتم از ذره یه تا خوردم قهومو..خندید

 

 هست که گلمم عروسه..جمعه جمتون..به به_

 

 دز لبخندی پاکزادم اقای.. گفت ارومی سلامه میگرفت و کتش که ژطور همون سمتشو رفت مامان

 مهربون چه..بوسید و گونش و

 

 :گفتم و اومد لبم رو هم با رفتارشون از لبخندی

 

 نباشید خسته..سلام_

 

 !میره؟ پیش خوب کارا..گرام پدر سلام_سامیار
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 :گفت میداد مارو جواب که حالی در نشست کنارمون و اومد

 

 افتادم کول و کت از که رگ تو بزنیم بیار چایی یه خانوم..نیس بد ای_

 

 :گفت و انداخت من به نگاهی

 

 دخترم؟؟ خوبی تو_

 

 بود رفته بین از حتی.بود شده کمرنگ داشتم بهشون نسبت که ای کینه

 

 :گفتم و کردم حفظ و لبخندم

 

 ..پاکـ اقای خوبین شما بعله_

 

 :هم تو کشید اخماشو

 

 ..عروس میکنی صدا بابا فقط و من..شوهرته پاکزاد اقای_
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 :گرفت خندم

 

 چشم_

 

 :گفت و خاروند سرشو سامیار

 

 ..بهتره برم من کنم فک-

 

 :گفت خیال بی بابا

 

 بزار راحت عروسم با و من برو اره_

 

 :گفت حالت همون تو..انداختم سامیار رفته وا قیافه به نگاخی و خندیدم

 

 میبرم خودم با زنمم برم من_

 

 ...کردم جور و جمع و خودم ولی..داد دست بهم خوبی حسه یه مالکیت میم اون و زنم واژه از
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 گذشت منوال همین به ساعتی نیم

 

 خوش و گرم خانوادش با و خونه تو مغروره و خشک که بیرون برعکس سامی فهمیدم تازه

 ..بود شده جذاب برام شخصیتش..برخورده

 

 

 ولی میرفتم غره چشم سامیار به داشتم مدت تمامه.. کنیم استراحت که رفتیم مامان زوره به

 ..میبرد لذت خوردنم حرص از داشت تازه انگار نه انگار

 

 ..بخورم لیز بود نزدیک بار سه دو استرس از..میرفتم بالا ها پله از سرش پشت

 

 و راست سمته رفت... بود داخلش اتاق تا چهار سه که بودیم بزرگ رو راه یه تو..بود یقم تو سرم

 حرص با..تو رفت اول خودش کنه تارف اینکه بدونه رفتم سرش پشت.. کرد باز و اتاق یه دره

 :گفتم بشنوه کع طوری لب زیره و رفتم سرش پشته

 

 ترن مقدم خانوما بفهمه نداره که شعورم_

 

 بشنوی که گفتم_ عمته بیشعورم..گفتی چی شنیدم_
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 که کلاتیش ملحفه با چوبی تخته یه..کرمی شکلاتی ترکیبه با بود ساده انداختم اتاقش به نگاهی

 بود در روی به رو دقیقا

 

 شکلاتی های طرح با بود کرمی پردش که کوچولو پنجره یه و چوبیش کامپروتر میز اونطرفش

 ..بود مختلف چیزای و ادکلون و عطر از پر روش و بود چوبی دراورشم..چوبی دیواری کمد..

 

 ..بود زده اتاق اونر اینور خودش از عکسم تا چند

 

 بر بود هام شونه روی که و شالم که حالی در و کامپیوترش میز صندلی روی گذاشتم کیفمو

 ... گفتم میداشتم

 

 قشنگه اتاقت_

 

 :گفت و تخت رو کرد پرت خودشو

 

 مرسی_
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 اند بهش نگاهی

 

 [٨٢:۰۶ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

  چشماش روی بود گذاشته ارنجشو  بیخیال که اختم

 

 بسم..نفرش؟؟ نیم و یک تخت رو اونم..بخابم کنارش برم باید الان ینی..گرفتم نگاهمو استرس با

 الله

 

 یل شلوار همون با..بود تنم کوتاه استین بلیز یه زیرش..اوردم در مانتومو و دادم قورت و دهنم اب

 ..تخت سمته رفتم مشکی

 

 که نزدیکش بردم سرمو..خوابید نکنه..کردم نگاش یکم... میومد خابم بازم ولی نبودم خسته زیاد

 که عقب بکشم خودمو اومدم..خوابیده میشدم مطمعن داشتم دیگه..بفهمم نفساش صدای از

 تو شدم پرت و زدم ای خفه جیغه..کشیدم خودش سمته به محکم و شد حلقه کمرم دوره دستش

 ..بغلش

 

 از که چشاش به زدم زل شده گشاد چشمای با...کرد عوض باهام جاشو و برمگردوند سریع

 :بودم افتاده پته تته به.. میزد برق شیطنت

 

 میکنی؟؟؟ چیکار..چی_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 589 

 

 :چشمام تو زد زل خیال بی

 

 نپایی یکم چشمام از نگاهش درارم صبحتم کارا تلافی خاستم..اومده پایین خونم تلافی یکم_

 :دادم قورت صدا با دهنمو اب..لبم رو نشست و اومد

 

 میزنما جیغ..سامیار باش ادم_

 

 تو میخورد گرمش نفسای..بود مماس بینیش با دماغم که طوری..تر جلو اورد سرشو و خندید

 :صورتم

 

 ..درارم جیغتو دارم دوس زنمی ندارن دخالت حقه بالام بیان..بزن جیغ نیس مشکلی_

 

 .. قرمز مطمعنم و بود شده داغ لپام

 

 :گفت و کشید گونم روی دستی مهربونی با

 

 خانومم؟؟ بلدی کشیدنم خجالت..اخی_
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 شوهرم از شنیدنشو ارزوی همیشه که ای واژع از میکوبید بدجور قلبم..بهش زدم زل باز دهنه با

 شیطونی قیافش دوباره..نیاورد خودش روی به ولی..گفته چی فهمید انگار خودشم..داشتم

 سوراخ کلم فشار از تخت الان کردم فک..تخت به میدادم فشار و خودم..اورد جلوتر و لباش..شد

 میشه

 

 کارمون به برسیم خب_

 

 کم نفس داشتم وقتی و کرد مکث ثانیه چند..لبام رو گذاشت فشار با لباشو بزنم حرفی اومدم تا

 ..برداشت میاوردم

 

 ..میکردم نگاش داشتم گشاد چشمای با من ولی بود بسته چشماش مدت تمامه

 

 بت و کرد رد سرم زیره از زور به دستشو..کنارم خوابید و کشید کنار روم از خودشو حرفی بدونه

 :گفت بسته چشمای

 

 گذشته خوش بهت زیادی دیگه بخاب خب_

 

 :گفتم حرص با

 

 طلب فرست عنتر تو به یا من به_
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 دارم دوس زنمی_

 

 :گفتم بخورمش میکردم سعی زور به که ای خنده با

 

 بلدی و همین فقطم_

 

 [٨٢:۲۲ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 زیره دستش یه کمرم دوره دستش یه اون و بودم خوابیده پشت به من که بود طوری حالتمون

 تر سفت که کردم جا به جا خودمو..بود سفت سنگ مثه ماشالله که بازوهاشم..بود سرم

 هووف..اومد بند نفسم..گرفتم

 

 :گفت ای خسته صدای و بسته چشمای با و کرد فرو موهام تو سرشو

 

 .بکپم بزار نزن حرف زیادم نخور وول_

 

 ..برد خوابم ولی چجوری نمیدونم..نخوردم جم دیگه که بودم کشیده خجالت و بودم داغ اینقد

 

*** 
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 همون با حرص از...نمیتونم دیدم که بشم جا به جا اومدم..بود شده خشک بدنم.. خوردم تکونی

 دمکر باز چشمامو..شد برداشته روم از سریع خیلی سامیار دستای که زدم جیغ یه بسته چشمای

 ..میکنه نگام و نشسته داره قرمز و خمار چشمای و ریخته بهم موهای با دیدم که

 

 ..هم تو رفت اخماش و شد عوض قیافش یهو…کردم باز نیشمو

 

 مظلوم هام شونه پشت مینداختم مشکیمو و بلند موهای که حالی در و نشستم خودش مثله

 :گفتم

 

 حلقم تو میومد داشت رودم و دل بودی گرفته خب؟؟همچین چیه_

 

 چرا...جلو دادم لبامو و کردم کج سرمو..بهم زد زل جوری همون و نداد تغییر و حالتش بازم

 !..بودم؟؟ شده اینجوری

 

 سسروی سمته به و پایین تخت از که طور همون.. داد تکون سرشو و گرفت خندش حالتم دیدنه با

 :گفت میرفت اتاقش توی

 

 )...(شهربازی بیان هفت ساعت بگو دوستات به بزن زنگ_

 

 :گفتم تعجب با
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 میای؟؟ توام_

 

 :کرد نگام شونش روی از اخم با

 

 برین؟؟ بزارم تنها میخای نه پ_

 

  انداختم بالا ای شونه

 

 تا ۵ و فضول هستی از پاسخ بی تماس تا ٢۰ دیدنه با البته..اوردم هم رو قضیه تهه سر اسمس یه با

 از پاسخم بی تماس ٢..گرفت خندم میگشتن شد چی و کجایی و فوش هوشه و هول همه که پیامه

 ..پگاه

*** 

 :پگــــاه

 

 و حرصش بیشتر اینکه واسه منم میزد غر در دمه بود واساده پا لنگ یه هستی..بود ۱ ساعت

 ..میدادم طولش درارم
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 شی بند شاش ایشالله..مسی قابلمه قده بزنی زیگیل ایشالله..بشورمت تخته سر الهی_هستی

 !!!!میخورررری؟؟ عنی چه داری...بترکی

 

 

 ..لبم رو مالیدم خوب و برداشتم قرمز رژه یه و خندیدم

 

 منتظرن بیا کن جم لشتو تنه توام ماشین تو میرم من:زد داد

 

 مامان ودنب خونه کسی..بیرون رفتم و برداشتم بودم کرده ست کفشم و شال با که مشکیمو کیفه

 بباره فتوحش پر روحه به نور که عمم خونه بودن رفته اینا

 ..ها زندست البته...

 

 

 :زد داد هستی..بالا پرید ماشین که کوبیدم چنان و در پیتشو دره پرایده تو نشستم

 

 چته؟؟ هووو_

 

 خوبم من_
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 کبدم به_

 

 : انداخت راه و ماشین

 

 ٨:کبد؟ چرا_

 

 :کرد باز نیششو

 

 داره "ک" چون_

 

 استغفرالله_

 

 :/تکبیر_

 

 توله سگ_

 

 کچسگ_
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 مصب سگ_

 

 خور سگ_

 

  سگ توله_

 

 توله سگ_

 

 سگ عمه_

 

 شورت سگ_

 

 :گفتم خنده و تعجب با

 

 چیه؟؟ شورت سگ_

 

 پاشه شرت که سگی ینی_
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 ..خنده زیره زدم پقی تصورش از

 

 ..شدیم پیاده و رسیدیم

 

 : کیمیا به زدم زنگ

 

 کجایی؟؟_

 

 اونجاییم ترن سمته بیاین_

 

 کردم قط و گفتم ای باشه

 

 گفت؟؟ چی_هستی

 

 ترنن جای گفت_

 

 ترنن؟؟_
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 :کردم کج دهنمو

 

  پ ن پ_

 

 نیس؟؟ تنها مگه_

 

 :واستاده سامیار کناره که دیدمش دور از که ترن سمته رفتیم و انداختم بالا ای شونه

 

 اورده که شوشم عه_هستی

 

 :میاکی پهلوی به زدم.. نبود ما به حواسش میزد حرف گوشیش با داشت سامیار.. سمتشون رفتیم

 

 خوردین؟ عنی چه ما نبوده در ببینم بگو_

 

 گوری؟؟ کدوم بردت برداشت بگو... میگه راس_هستی

 

 هب نگاهی..رسیدن یسر گودزیلا تا دو چون جاهایی یه تا البته.. کرد تعریف اروم خیلی برامون

 دست بهم دیدنش موقعه بوپ روزی چند که حسی همون بازم..میکرد نگام داشت..انداختم سامان

 :گفت سامیار به رو که شنیدم رو کیمیا اروم صدای..گرفتم ازش و نگاهم..سراغم اومد میداد
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 کردی؟؟ خبر براچی رو اینا_

 

 وللگیتون شهربازی بیام بیوفتم راه تا سه شما با هلک و هلک تنها داشتی انتظار پس_سامی

 بکنم؟؟

 

 :سورن سمته کرد رو هستی

 

 کن جذب خرچسونه بر سلام_

 

 ..:داد جوابشو اروم و داد فشار هم رو دندوناشو سورن

 من بلای ماموره بر سلام_

 اشوننگ داشتن منگلا مثه گیج تا دو اون ولی خندیدیم ریز داشتیم خبر قضیه از که کیمیا منو

 ..میکردن

 

 :گفت ذوق با هستی

 

 بخوریم پیچ ترن بریم_
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 :پام تو کوبوند بالا اورد لنگشو حرص با هستی..من جز کردن تایید همه

 

 میشم ای عقده نمیرسم هام خاسته به تو خاطره به من جا همه و همیشه که ببرن شورتو مرده_

 

 میمونم من برین شما خو دارین چیکار من به_

 

 :گفت سامان که کردن تایید

 

 برین شماها میمونم پیشش منم_

 

 ..بستم و دهنم کلا منم رفت غره چشم که کنم اعتراض اومدم

 

 ..نشستم نزدیک همون نیمکت یه روی رفتم رفتن که اونا

 

 گان باحالش استایله به من و سمتم میمود داشت جیباش تو دستاش و بود پایین سرش سامانم

 رسید منم به که زد دادی چنان روش پرید بز مثله یکی که میرفتم صدقش قربون میکردم

 :صداش
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 عشقمممم ساماااان واااای_

 

 دختره..اه اه اه..انداخت بهش چندش نگاه یه و کرد جدا خودش از رو دختره زور به بدبخت سامان

  دهنش بزنم برم چندش

 

 حرص..که منم حلقش تو نره که بود داشته نگهش زور به سامان مدتم تمامه زدن حرف هم با یکم

 میخوردماااا

 

 قا نگاهمو...سمتم برگردوند سرشو سامان یهو

 

 [٨٢:۲۲ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 نا اشاره و زدم حرصم پر لبخنده یه و کردم نگاشون همونطوری نیاوردم کم منم..کرد گیر فل

  کردم دختره به محسوسی

 

 

 نگاهش شیطانی لبخنده یه با و بالا انداختم و ابروهام.. کرد نگام ها مرده ننه مثه سامان

 هب..کرد نگان کنجکاوی با و برگشت چون شد من متوجه سامان نگاهه از دختره کنم فک...کردم

 هسمت کشید گرفت و بدبخت اون چونه چنان..داد حرص به جاشو کنجکاویش که نکشید ثانیه

 ..شد جدا تنش از سرش که خودش
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 تمرف شدم بلند اخم با سامان از بگیره لب بازی شهره وسط مونده کم میشه پررو دارع دیدم دیگه

  زد ذوقی پر لبخنده دیدنم با سامان.. سمتشون

 

 

 سمته ترس از که سمتم برگشت...بود سامان به روش منو به پشتت که دختره شونه به زدم

 !!!!..ایه؟؟ ناشناخته موجوده چه این ماشالله هزار ماشالله...زدم

 

 :گفتم ترس با دادم قورت و دهنم اب

 

 میرسن ها بچه دیه الانا سامان میرم من اومم_

 

 لد و تر زیبا خیلی کنم نگاش دور همون از میدم ترجیه..شدم رد دختره کناره از احتیاط با بعدم

  تره نشین

 

 هب نگاه یه بشم؟؟این عجوزه این حریف میتونم مگه خب؟؟من چیه..کرد نگاه بهم حرص با سامان

 میشم ساقط هستی از بندازه من

 

 هک کیمیا جز به بودن خیال بی همشون شدن پیاده اینا هستی موقع همون که ترن سمته رفتم

 :گفت کنجکاوی با سورن..میزد سفیدی به رنگش
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 کجاس؟؟ سامان_

 

 طفق..میخوردم حرص هم کمی البته..کردم میترکوندن لاو داشتن دختره با که جایی به ای اشاره

 ها کمی

 

..... ... 

 

 :داد قورت و خندش زور به سامیار

 

 میدن دستش کار دختراش دوس این اخر_

 

 انداختم سرمو..کنه رام رو دختره بتونه شاید که سمتشون رفت داد تکون سر و خندید سورن

 :گفتم بود کنارم که هستی به اروم حرص با و پایین

 

 کرده نگران اینارم که داره دختر دوس چقد_

 

  میکنه دکشون یکی یکی داره..شده خوبی پسر تازگیا البته نه_سامیار

 

 :گفت رفته بالا ابروهای با بود اومده جا حالش حالا که کیمیا..شنوایی ماشالله
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 شده؟؟ چرا؟؟متحول_

 

 :کفت و کرد نگاه من به شیطونی لبخنده با سامی

 

 

 کرده پیدا زندگیشو زنه شایدم.. والا نمیدونم_

 

 :گفتم پنهانی حرصه با

 

 بزرگه؟؟ فلک و چرخ اون بریم..باشه مبارکش_

 

 ..نمیدادم محلش منم میکرد نگام خوارا خون مثه سامان..اومدن چلغوزم تا دو اون موقع همون

 

 ..میکرد نگام مشکوک هستی..کردن تایید همه

 

*** 

 :ےهســـــت
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 ...میزنه مشکوک برجور ها عفریته این

 

 که حالی در و روش گذاشت دستشو..پرید که گرفتم ماتحتش از نیشگون یه کیمیا کناره رفتم

 :گفت:/(کن عنایت استغفار) میمالید

 

 کردی؟؟ رم باز چته_

 

 نمیزنه؟؟ مشکوک پگاه این تو نظر به_

 

 کردی؟ حس توام عه_

 

 ها_

 

 شدیا ادب بی خیلی ها و مرگ_

 

 ..نداره ربط متاهل های بوزینه به ینی..انداختم بالا ای شونه
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 [٨٢:۵٨ ٢۶,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 کیه؟؟ زندگیش زنه ببین بکش سامیار زبون زیر از برو اوی_

 

 :گفت شده ریز چشمای با و کرد نگام

 

 میکنی؟؟ فک میکنم فک من که همونی به توام_

 

 میکنی؟؟ فک چی به تو میکنم فک جمعه شبه به من_

 

 هستی باش ادم دیقه دو بیشعور..اه_

 

 از بود افتاده راه ما دنبال تنبون کش عینه که سامیار سمته بره کع کردم اشاره بهش و خندیدم

 ..بکشه زبونش زیر

 

 با یمگاه از هر و میومد داشت دنبالمون متشخص پیه پی یه مثه ساکت خیلی.. بودم پگاه فکره تو

 سرمو و کردم نوچی نوچ..اسکل درگیرای خود...میرفتن غره چشم و میکردن نگاه هم به سامان

 ..:سورن توحلقه رفتم که برگردوندم
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 حیوان اوووورشه-

 

 مبچ کلا..میشد وحشی یا اهلی حیوان یه شبیه لحظه هر..بود شده گاو شبیه کرد نگام غضب با

 ..:حمله به اماده گاوی گاهی و دلسوز و مهربان بزی گاهی..میکرد عوض رنگ زود داشت عادت

 

 چیه؟؟_

 

 

 بگیر بیلیط برو گمشو_

 

 ..که توام مثه من مگه_

 

 :گفت تهدید با و حرفم وسط پرید

 

 میکنما اوزونت فقک و چرخ همین به از کنی شروع بخای باز اگه-

 

 صف تو رفتم خوب خانوم یه مثه خودم ببلعم اینکه از قبل و کردم نگاش ها سکتهای مثه

 مامانم نازی پسره یه دیدم صدا سمته برگشتم..میاد پیس پیس صدا دیدم که بودم منتظر..بیلیطا

 ..دیدم تحالشم تا که بود کرده باز نیششو چنان..ها اینا
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 :گفتم و کردم جمع و قیافم

 

 

 میکنم تا دو خشدکتو کنی برخورد من به اونور برو..ازحال مگسه خر.. کیش کیش_

 

 :گفت و بست نیششو

 

 !!..ادب بی برخورده؟؟چه طرز چه_

 

 :بالا بردم سرمو بیچارگی با سرم تو زدم یکی

 

 مثه یا.. کرده فرار تیمارستان از یا..داره کم یا..چسخله یا میوفته ما گیره کی هر چرا..خدااا ای_

 کنم؟؟؟ و تحمل و گوریل همه این باید که خدا کردم درگاهت به گناهی جنسست؟؟؟چه دو این

 

 :گفت و کرد نگام بغض با پسره

 

 کن خالی خودتو بغلم تو بیا..داری؟؟بیا پری دله چه_
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 تمبرگش..پیچید صف کله تو صداش که سرم تو کوبوندم تر محکم یکی..کرد باز برام دستاشم

 ..شدم خیره جلوم به شد نوبتم تا کنم نگا سرپایی چسه اون به دیگه اینکه بدونه

 

 که رسمب بهشون بود مونده یکم..منتظرم بودن وایساده که اینا سورن سمته رفتم و گرفتم بلیطارو

 :گفت ذوق با..سمتم بود گرفته برگه یه..شد سبز کنارم هه جنسه دو

 

 یربگ اینو تویی اون که شدم مطمعن دیدنت با میگشتم الم ایده ذوجه دنبال همیشه من ببین_

 اوکی؟؟ بزن زنگ حتما

 

 ندونایهد و کرد باز نیششو سریع که سمتش برگشتم...گرررفت حرصم اینقده..گرفت حرصم اینقد

 :گفتم لبخند با و گرفتم رو کاغذه..داد نشونم و میونش در یکی

 

 

 کن عا_

 

 :کرد نگام منگلا مث

 

 ها؟؟_
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 :دادم وسعت و لبخندم چلغوز بدنت نقاطه اقصا تو ها

 

 کن عااااا میگم_

 

 منم.. کرد باز صدر علی غاره عینه دهنشو ولی نمیدونم بود خودش مشنگیه خل یا لبخندم بخاطر

 روعش و شد کبود رنگش.. بستم دهنشم حلقش تو کردم فرو تا رو کاغذه کردم استفاده فرصت از

 وت خاک کمرش تو کوبوندم محکم تا دو دستم با که میکرد سرفه بود شده خم..کردن سرفه کرد

 ونهمش که ها بچه سمته رفتم ژکوند لبخنده همون با برگشتم..شد زمین پخشه عن عینه سرش

 ..میزدن گاز و زمین داشتن

 

 بدم قر میخوای دیگه چیه؟؟چشمکه..شد گرد چشماش..زدم چشمک که کرد نگام خنده با سورن

 !!برات؟؟

 

 کناره سامان سورن کناره من نشستیم فلک و چرخ اتاقکای از یکی توی...میگم چرت دارم باز

 ..بود نشسته من روی به رو کیمی چپه سمته پگاهم کیمیا، کناره سامیار..سوری

 

 کپ بدبخت.. سورن سره تو زدم کیفم با نیاوردم طاقت اخرم..میدمید من در آرامی نا احساسه

 با و سرش رو گذاشت دستشو..نشه تر معیوب هست که اینی از مغزش که زدم اروم البته کرد

 :گفت تعجب

 

 داری؟؟ کم_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 611 

 

 |:نه_

 

 شدی؟؟ خل_

 

 |:نه_

 

 زد داد یهو

 .؟؟!!مرگته چه پس_

 

 دیداری که سرش تو کوبوندم کیف با چنان ناخاسته میکنم تاکید..ناخاسته خیلی و پریدم جام تو

 ..:هر هر.. میخندیدن ام بقیه...برگشت و کرد اجدادش و ابا با کوتاه

 

 کنند ناله دیگران بخندد خر_

 

 :یارسام سمته کرد رو و مالوند سرشو سورن... نداشتم خبر بودم شاعری..فیلسوفاته جملاته جونم

 

 نکرده مغزیم ضربه تا کن عوض عجوزه این با جاتو گمشو شو بلند_
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 حرص با...ادبی فازه تو زدم امشب...بادا تو بر خدایان نفرینه.. عفریت ای!!بود؟؟ من با رو عجوزه

 :گفتم

 

 ننته عمه عجوزه_

 

 :گفت فیس پوکر بالا برد دستشو پگاه

 

 بیامورزش خدا_

 

 نگا تهران به داشتم..کردم عوض سامیار با جامو... امورزش طلب و کردیم دعا روحش برا همه

 به بود زده عن و اورده بر در سر وسط اون از خر دسته عینه میلادم برجه...بالا اون از میکردم

 ...من هستم اندیشی مثبت ادمه چنان بعله..منظره

 

 

 نیبست بره کنن مجبور رو سامی که گرفتن راسخ تصمیم پسرا بیرون اومدیم که اتاقکه تو از

 تنیبس سمته رفت و انداخت نگاهی بر و دور به سامیار...کردیم طلب قیفی بستنی هممون...بخره

 نیبست همه اون بتونن که برد خودش با مواجب جیره بی باربره عنوان به سورنم و فروشی،سامان

 ...کنن حمل و
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 :گفتم گوشش در اروم کیمیا کناره رفتم

 

 نه؟؟ یا بکشی زبونش زیر از تونستی_

 

 منگم هنوز خودم که نزن حرف_

 

 بگم چیزی اومدم تا

 

  

 : وسط پرید پگاه

 

 میکنین؟؟ پچ پچ هم گوشع دره چی_

 

 رآرهد سر چیزی از بوزینه این نزارم ینی این هوا تو دستمو و برگشتم...برام اومد ابرو چشم کیمیا

 ..:دادم تکون کنم دورش میخام که انگاری..

 

 معذوریم پیا پی به اسرار تمامیه گفتنه از..چخه چخه_
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 نشست طرف اون رفت اخم با بعد کرد نگام شده گرد چشمای با اول

 

 :گفت بعد کرد نگاش یکم کیمیا

 

 شد؟؟ ناراحت_

 

  دیگه بگو ااااه..شده نشین گوشه خوشحالیه از پ ن پ_

 

 ...پگا پس_

 

 بگووو تو میارم در پنیره این دله از بعدا_

 

 :داد تکون سرشو

 

 گفت چی سامیار نمیشه باورت..باشه_

 

 نه یا میگی: زدم جیغ حرص با
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 !!!!میدوس و پگاه سامان میگه سامیار_

 

 ..فهمیدم و اخرش میدوس فقط که گفت تند رو جمله چنان..کردم نگا بهش منگلا مثه

 

 ها؟؟_

 

 ها؟؟ چی_

 

 جملتو کن تکرار دوباره میگم_

 

 داره دوس و پگاه سامان_

 

 !!!!!دارررره؟؟؟ دوس مارو پنیره سامان

 

 

 :زدم جیغ یهو

 

 !!!!!دارررره؟؟؟ دوسش_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 616 

 

 ...:کردم باز براش نیشمو...داد تکون سرشو

 

 :(افتادیم عروسی یه ینی_

 

 :داد تکون سرشو خنده با

 

 کنه قبول پگاه این اگه_

 

 میکنم زبحش خودم نکنه قبول خودشه دسته مگه خورده عن_

 

 از یکی سورن..میومدن داشتن دست به بستنی تا دو کدوم هر سامیار و سورن و سامان..خندید

 شد بلند کنارم از کیمیا..زدن لیس شتر عینه کردم شروع و گرفتمش..سمتم گرفت رو بستنیا

 واسموح..بیان کنار هم با بتونن کنه خدا..بود شده بهتر هم با خیلی رفتارشون..سامیار سمت  رفت

 آیییی کنه؟؟ تجاوز بهش نکنه.. کردم ریز چشمامو..نشست کنارش رفت سامان..پگاه سمت دادم

 ..داشتم نگه خودمو ولی گوشش زیره بزنم چک یه برم میخاستم.. کش نفس

 

*** 

 :پگـــــاه
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 رفح میشینن تایی دو خودشون که شدم غریبه اینقد دیگه بعله...هم تو بود رفته حسابی اخمام

 ...نکردم توجهی..میومد هستی جیغه جیغ صدا..نمیکنن حساب بوقشونم منو میزنن

 

 شورتو مرده..ندادم محلشون و بازیا وسایل سمته چرخوندم سرمو..میومدن دور از داشتن پسرا

 نوشم و عیش به زدی چس که هستی ببرن

 

 رفتگ بستنیو سامان بود معلوم عطرش بوی نشست،از کنارم کسی کردم احساس بعد دقیقه چند

 :گرفتم و کردم تشکر هم تو اخمای با.. سمتم

 

 خودتی؟؟ تو چرا!چته؟_سامان

 

 و دختره اون با دیدنش از که مخصوصا..کنم خالی سرش حرصمو تمامه که بودم حرصی اینقد

 باعث بودسیده منو هرزه ادمه این اینکه به کردن فک و بود برخورده بهم حسابی سامیار حرف

 :گفتم تندی لحنه با...شم خراب سرش رو که بخواد دلم بیشتر میشد

 

 !منی؟؟ چه؟؟فوضوله تو به_

 

 مثه و اومد خودش به لحظه چند از بعد..نداشت ازم و رفتار این توقع..کرد نگام رفته بالا ابروهای با

 :شد تند خودم
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 ..بدبخت نداری محبتم لیاقته_

 

 که صدایی با...بود شده جمع چشمام تو اشک و بودم کرده بغض..رفت کنارم از شد بلند بعدم

 :گفتم بلند نده لوم بغضش میکردم سعی

 

 هی محبته محتاجه هیچوقت من..باشم؟؟ داشته محبتتو لیاقته بخام من که هستی کی تو مگه_

 ..نیستم هرزه ادم

 

 

 هرهش از قسمت یه سمته دوییدم کنم توجه میکردن نگام باز دهنه با که ها بچه به اینکه بدونه

 ودمب پوشیده شکلاتی پالتو یه همین واسه دیگه بود شده سرد هوا..بود کاج درخته پره که بازی

 و بستنیم..بخوریم بستنی میخواستیم راحت چه ما سردی این به هوا کردم فکر خودم با تازه...

 ...شد حیف انداختم همونجا

 

 ..نمیومد ها بچه زدنای صدا صدای دیگه اومدم که خودم به

 ..درخته پره که بازیم شهره از قسمت همون تو دیدم کردم نگا

 

 کیه؟ اون بدم؟؟مگه دست از کنترلمو که شدم عصبی اینقدر چرا اصلا..وا شدم دور چه
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 هک تازه حس این بیارم در سر باید..درخت به دادم تکیه و زمین رو نشستم همونجا کردمو پوفی

 ..!! ...چیه جونم به افتاده

 

 شدم؟؟ عاشقش رمانا این مثه نکنه

 

 همممیف وقتی بخورم حرص باید میشع؟؟چرا تند قلبم ضربان میبینمش وقتی چرا پس..بابا نه

 نهک رفتار طوری محلیم بی مقابله در اینکه بخاطره اینکه از باید چرا اینکه یا..داره؟؟ دختر دوس

 رو میاد لبخند افتاد اتفاق لجبازی لجو سره که ای بوسه به فکر با نیست؟؟چرا مهم اصلا انگار

 لبم؟؟

 

 ..پوووف

 اخلاقو بد مغروره پسره این من که میکردم اعتراف باید باشم راست رو خودم با میخواستم اگر

 از شایدم یا..لبام رو گذاشت لباشو که زد جرقه ای لحظه همون از دقیقا حس این و..دارم دوست

 داد نشون خودشو تلنگر این با ولی بود قبل

 

 !چی؟؟ من پس..کرده پیدا علاقشو مورده دختره میگفت سامیار..کردم بغض

 

 بچگانست حسه این از تر مهم واسم غرورم.. درک به..گرفتم جلوشو اما میشکست بغضم داشت
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 زا قسمت این مگه..نبود معلوم جایی کردم اطراف به نگاه یه..باشم غادی کردم سعی و شدم بلند

 بشم؟؟ گم که بزرگه چقد شهربازی

 

 ..بزنم زنگ هستی به که اوردم درش جیبم تو از خوشحال گوشیم به فکر با

 

 عزیزم؟؟ شدی گم خوشگله خانوم_

 

 داشتم کم و همین فقط..وای..لرزید دستم تو گوشی

 

  

 باز خود به خود اخمم بود ایستاده جلوم که که غول نره یه دیدنه با که صدا سمته برگشتم اخم با

 ...شد

 

 ..برس داد به خودت خدایا

 

... 

 هتمام که کثیفش چشمای به بودم زده زل گشاد چشکای با و بودم اورده بالا دیدنش واسه سرمو

 ...میکاوید و بدنم و صورت اجزای
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 بعق قدم سه ناخداگاه که نزدیک اومد قدم دو و زد پوزخندی بهتم دیدنه با...بود اومده بند زبونم

 ..رفتم

 

 :گفت و شد تر رنگ پر پوزخندش

 

 لجنی چش نگذره سخت بهت میدم قول...نترس عزیزم جون-

 

 ..ادب بی عمته لجنی چش

 

 قزمیت مرتیکه نیس ادم مث تعریفاشم

 :گفتم اخم با و رفتم عقب بازم که تر نزدیک اومد

 

  مرتیکه نگذره سخت عمت به کن کاری یه_

 

 :گفت همونطور خودش سمته کشید و گرفت بازومو حرکت یه تو و هم تو رفت اخماش

 

 میزنی حرف زیادی داری دیگه_
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 !!..کجا؟ گوریل این و کجا من زوره اما بیرون بیام بغلش از کردم سعی و زدم جیغی

 

 اب میداد فشارم درخت به دستش یه با که حالی در و درخت به چسبوندم..بود اومده در گریم دیگه

 ...کشید سرم از شالمو یکی اون

 بود ممکن لحظع هر بغضم طرفیم از میسوخت هنجرم طرفی از..نداشت فایده میزدم جیغ چقد هر

 ..خدا و بود ها بچه به امیدم فقط..بشکنه

 

 :گفت چندشی لحنه با و کرد نزدیک گوشم به و سرش

 

 هومممم؟؟..شیم؟ گرم تا کنیم تحرک یکم سرد هوای این تو چیه نظرت_

 

 ..کن کمک خودت خدایا...بستم و چشمام انزجار با من و کرد گوشم نزدیک لباشو

 

 پشیمون..وا..شد جدا ازم یهو کع کنم احساس پوستم رو نجستشو لبای که بودم منتظر لحظه هر

 !شد؟؟

 

 :شد گشاد حد اخرین تا چشمام سامان عربده صدای با
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( بوقی) چه داشتی..(بگیره اینو یکی اقا بوققق بو بوبو بوق بووووووووق بوق..بوق) مرتیکه_

 !!میخوردی؟؟

 

 قعش با و درخت به بودم داده تکیمو بهت با که منم..واسته جلوش نمیتونست هیکل اون با مرده

 ..بیرون بزنه بدنش نقاط اقصا از جونش بزن..بزن اخیش..میکردم نگاش

 

 که یارو ماتحته تو زد لگد یه میداد هولش که حالی در و کرد بلندش زور به زدش قشنگ وقتی

 تو..دبو کرده باده پیشونیشم روی رگع..بود شده قرمز و میزد نفس نفس... زمین خورد تلپ دوباره

 :گفت عصبی حالت همون

 

 نکردم چال همینجا و جنازت تا گمشو کن جم لشتو تنه_

 

 داشتم..رفت در بود زوری و ضرب هر به بزنه رو زندگی غیده باید بمونه جدی جدی دید که مرده

 و معج و میکردن اب دلم تو که قندی کیلو گیلو میکردم سعی و میکردم نگاه رفتنش مسیره به

 ...ینمس رو گذاشتم و دستم و پریدم متر شیش که سمتم برگشت سریع خیلی سامان که کنم جور

 

 :زد داد

 

 .!!احمق میدادی باد به سرتو داشتی ساده کله کل یه هان؟؟بخاطره کنی غلطی چه اینجا اومدی_
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 چشمم گوشه از اروم که بود اشک قطره یه داشتم که جوابی تنها لحظه اون ولی چرا نمیدونم

 ...شد سرازیر

 

 بلند هقم هق صدای و شکست بودم داشته نگهش گوریل اون جلوی موقع اون که بغضی تمامه

 رو گذاشتم سرمو و نشستم سامان تعجب پر چشمای و مونده باز دهنه به توجه بی...شد

 ..کنه برخورد باهام اینطوری نداشتم توقع...زانوهام

 

 شونه دوره که دستی حسه با اما دادم ادامه زدن عر به و نکردم توجهی..نشست کنارم کردم حس

 ...موندم کرده کپ حالت همون تو اومد بند گریم شد حلقه هام

 

 داره میکردم حس..گذاشت بود زانوهام روی هنوز که سرم روی سرشو و داد تکیه خودش به منو

 :/(میاد بدت نکه)ادب تر بی...میکشه بو و موهام

 

 :گفت اروم

 

 ..بمونم ساکت نتونستم صحنه اون دیدنه با ولی ببخشید... باش اروم..خب خیله_

 :گفتم جانب به حق..اورد در و اخش و دماغش تو خورد محکم که کردم بلند یهو سرمو

 

 !!زدی داد سرم کردی غلط_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 625 

 :گفت شده جمع قیافه با و داد ماساژ دستش یکی اون با دماغشو

 

 نه؟؟ میشی جنی یهو داری عادت_

 عمته جنی_

 

 حرف اومد بار چند..چشماش به زدم زل منم..کرد نگام اخم با و برداشت صورتش روی از دستشو

 شده ای شیشه گریه بعده مطمعنم که سبزم چشمای مردمک به زده زل و کرد سکوت ولی بزنه

 قصد هیچکدومم و بود اومده بوجود چشمامون بینه نامحسوس رقابت یه انگار...مظلوم و بودن

 ..کنیم تمومش نداشتیم

 

 اما زدم لبخندی ناخداگاه..داشتم دوست و چشماش کشیده حالته..بود خاص عسلی یه چشماش

 ..کردم جمش زود

 

 :گفت اروم سامان

 

 !پرویی؟ خیلی میدونستی_

 

 عجیبش چشمای از نگامو اینکه بدونه غلیظی اخمه با.. ادم باشه خوش دقیقه دو نمیزارع..عوضی

 :گفتم بگیرم

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 626 

 ..شدم پرو توعه با نشینی هم از_

 

 : کردم خودمون به ای اشاره کجی دهن با..داد تکون تاسف روی از سرشو و خندید

 

 !!؟ راحتی_

 

 ..:اومد متریمون چند از هستی صدای لحظه همون که بده جواب اومد و زد لبخند

 

 چلمنـــــگ؟؟؟ پگاه_

 

 شدیم جدا هم از سریع

 

 ..جلو اومد طلبکار و کرد ریز چشماشو دور همون از.. بود شده دیر دیگه اما

 

 میگه چی یه الان نداره حسابی و درست بسته و چفت دهنش این میسپرم خودت به خودمو خدایا

 ...زمین تو میرم میشم اب

 

 لبتها کشیده، خجالت سامانم دیدم بار اولین برای..پایین انداختیم سرمونو و شدیم بلند جامون از

 ..میکرد وانمود اینطوری یا بود کشیده خجالت واقعنی نمیدونم
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 :اومد در هستی خبیث صدای بلاخره

 

 م شدم مزاحم بدموقع اینکه مثه_

 

  

 !هن؟..باشین؟ راحت شما بکنم و پشتم یخواین

 

 ..عنتر دستت از شم راحت بمیری..هستی سرت فرقه تو خاک..شد داغ هام گونه

 

  ودب بهتر من برای این البته و بود گرفته لالمونی کلا که سامانم و زدم صدا اسمشو بار شماتت

 

 و میداد نشون رو شب ٩ ساعت.. بیایم مام تا ماشینا سمته برن گفت و بقیه به زد زنگ هستی

 ..گذشته زود اینقدر زمان که بود برانگیز تعجب

 

 نای و دراره کارمون از سر که برمیگشت سریع گاهی و میرفت راه ما از تر جلو اسگلا عینه هستی

 :گفت میزد موج توش خنده که صدایی با اروم سامان..میشد خندمون باعث

 

 شده حساس حد این تا دوستت که نکردیم خاصی کاره خوبه_
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 :گفتم اخم با

 

 !!!لابد بکنی خاصیم کاره میخاستی نه_

 

 :گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از امیز شیطنت

 

 ندارم مخالفتی من_

 

 باید شدم جنبه بی چه..رفت قنج برسرم خاک دله و خندید تر بلند که بازوش به زدم مشت با

 کنم کار خودم روی

 

 حاله در حامله بزه شبی قیافت میخندی وقتی بودن گفته بهت حالا تا...هر هر هر هر_هستی

 میشه؟؟ زاییدن

 

 ..... .بودم عزیزم دوسته ضدحالای این عاشقه..خنده زیره زدم بلند صدای با که بودم من دفعه این

 

 ذوق با...افتاد راه ما از تر جلو حرص با بعد و انداخت دومون هر بع نگاهی رفته وا قیافه با سامان

 :کرد زمزمه گوشم درع که کردم ماچ هستیو گونه پریدم
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 رفیقیم ناسلامتی..بفهمم نگاهت و کارا روی از عنترو یه به عشقت نزار بعد به این از_

 

 ندت قدمامو لبخند با بعد ثانیه چند..رفت و کرد ول بهت توی و من و شونم روی زد لبخند با بعد

 یاتکار پنهان از و بخونه نگاهت از احساستو که دوستی داشتنه خوبه چقدر...برسم بهش تا کردم

 ..نشع ناراحت

 

*** 

 :کیمـــــیا

 

 رستوران؟؟ بریم_

 

 : داد تکون سرشو سامیار

 

 گشنگی از میمیرم دارم منم اره_

 

 :گفتم اخم با
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 ضعف داره دلت هنوز خوردی خریدی کیکم تازه خوردی، منم بستنی نصفه که تو..برم روتو_

 !!!میره؟؟

 

 :گفت تکبر با

 

 میکنی؟؟ مقایسه من با میشه سیر مورچه کله یه با که خودتو معده تو_

 ایش_

 

 نزدیک رستوران یه جلوی که کردیم هماهنگ ها بچه با..نگفت چیزی ولی گرفت خندش

 ..شدم پیاده کردیمو توقف رستوران جلوی...وایستیم

 

 من روی به رو و هم کناره هستی و پگاه..سامیار کناره من..نشستیم دنج نفره شش میزه یه پشته

 : دادیم سفارش هممون...سامیار کناره سورن و پگاه کناره سامان.. سامیار و

 

  مخلفات تمامه با بیارید کباب جوجه من برا_هستی

 

 :گفت و خاروند لبشو گوشه پوزخند با سورن

 

 میبخشه خلیفه کیسه از_
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 ولی میداد سورن نشونه شصتشو بود جاش اگه میدونستم..کرد نگاش تفاوت بی هستی

 :گفت و نکرد فیزیکی برخورده خداروشکر

 

 یانااح کسی که بچسب خودتو جیبه تو باشه داشته تو به ربطی خواهرم شوهر جیبه نکنم فک_

 نکنه برداشت ازش

 

 با..دیگه بود سامیار خواهر شوهر از  هستی منظورِ مسلما..کرد نگاش رفته بالا ابروهای با سامیار

 :گفت اخم

 

 !!کنم؟ حساب من قراره گفته کی ولی خانوم هستی ببخشید_

 

 :گفت طلبکار هستی

 

  ندادین هنوز عروسیتونو شیرینی_

 

 مه به بسیار های نشیب فرازو از بعد داشتیم هم به که عمیقی عشقه بخاطره نکه..گرفت خندم

 ..میدادیم سورم باید همون واسه رسیدیم

 کنه حساب شد مجبور بدبختم سامیار و کردن تایید همه
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 حسابی بود شب نیمه ٨٢ ساعت...خونه دره رسوند و من سامیار و کردن خدافظی هم از همه

 :گفت که شم پیاده خواستم و کردم خدافظی سریع این بنابر بودم کسل و خسته

 

 !کیمیا؟_

 

 جانم؟_

 

 هنتد جلو نمیتونی که سرت تو خاک..گرفتم گاز محکم لبمو..بود پریده دهنم از ارادی غیره کاملا

 ردف به منحصر لبخندی با بعد و کرد مکث لحظه چند چون شد شکه سامیارم کنم فک..بگیری و

 :گفت بودم ندیده ازش بحال تا که

 

  بخیر و،شب..گذشت خوش خیلی امشب بگم خواستم...خانومم بلا بی جونت_

 

 همیم اون که بود خانومی اون بخاطره همش و باشه پنهان میکردم سعی که ذوقی و شرم پر لبخند

 :گفتم اروم و زدم بود اومده خوش مزاجم به بدجور تهش مالکیته

 

 بخیر شبت..گذشت خوش.. اره_
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 نای به و میکردم طی ویلا تا و بزرگ باغه طول..کرد نگام بشم خونه داخل وقتی تا و شدم پیاده

 ینا بابته بابا مامان از روزی یه شاید..باشه مهربون همینقدر همیشه سامیار اگه که میکردم فکر

 بشم ممنون اجبار

 

  

 :هســـــتی

 

 ...ببرن و موبایل این سازنده شور مرده..شدم بیدار موبایلم غده غد صدای با صبح

 

 که حالی در و اوردم عمل به رحم ولی بیرون بپاشه رودش و دل دیوار تو بکوبم دوباره خواستم

 :گفتم میکردم نازش

 

 لتوحج بساته میرم فردا همین بری دنیا از ناکام یکی اون مثله نمیزارم مادر عزیزه نباشه نگران_

 ینیبب چشات جلو و بزرگت ننه جده تا که دیوار به میزنمت چنان ضفاف شب از بعد میکنم فراهم

 

 خره کنه تایید کی هر..کنید تایید مدیونید..برداشتم درگیری خود از دست مامان صدای با

 

 گذاشته پورنگ عمو پایین بیا...هســـتییییی_مامان
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 پرت کاناپه رو از رو پوریا و پریا عجوزه دوتا اون و بیرون رفتم سریع..پورنــــگ عمو جون اخ

 با رمحاظ من خاستگاری بیاد این اگه ینی..زندگیم عشقه تنها تماشای به نشستم و پایین کردم

 برامون باهاشون سال هر که سرکوچس خانوم حاج های ملاقه اندازه که دماغش کناره خالِ اون

  من دلسوزیم و مهربان ادمه چه...کنم قبول میکشه نظری اش

 

 ردمک پیاده روش نارو هاشی فنه یه برگشتم که کنارم بتوپونه زور به و خودش کرد سعی پوریا

 ..نشه نخاع قطعه که کمتر دوز با البته

 

 مظلوم کنارم اومد پریا که بودم کردن نگا مشغول خیال بی...زمین رو افتاد شد خشک همونجا

 ..میترسه ازم عجوزه این ترسناکم حد چه تا ببین..عخی..وایساد

 

 ..بخر اینارو برو شو بلند هستی_مامان

 

  خونه بیاره هیات میخواد مگه...جلوم گرفت بالا بلند لیست یه بعد

 

 :خوندن بلند بلند کردم شروع و دستش از گرفتم

 

 ماست سطل سه_

 عدس کیلو چار

 ..محسن برنج کیسه دو
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 لازم مقدار به نمک

 کنم؟؟ جا کجام دقیقا اینارو من.. من مادره

 

 :گفت اخم با

 

 خوشگلیش؟؟ واسه خریدی ماشین_

 

 میکرد چپ میزدی لگد..بود خوشکل خیلیم چُسَکی پراید این نکه حالا

 

 ..کردم جمع لبامو و کشیدم پوفی

 

 .بیرون زدم و شدم حاظر هولکی هول

 

 ..ایستادم فروشگاه جلوی

 

 هی.. میزدم غر و برمیداشتم میدیدم چی هر و بودم افتاده راه و برداشتم چرخدارا سبد ازین یدونه

 تکون تاسف روی از سرمو..بودن گذاشته ارمی حالت به هم روی و کنسرو عالم یه بود جا

 به زندگی توی و میدن خرج به روژین رب و کنسرو چیدن توی اینا که ای سلیقه اگه من...دادم

 بودم انداخته پس ام توله تا دو الان میدادم خرج
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 تو رفتم مخ با که زد بهم ای تنه چنان یکی..نبینه بد روزه چشمتون که بودم فکرا همین تو

 :زدم جیغ..هرمه

 

 غریـــــب رضا امام یا_

 

 ای شده فلان کدوم.. شدم بلند درد با...بودم شده پخش وسط اون من پاشید هم از عن عینه هرمه

 !!:بود؟

 

 

 دادم دست از تعادلمو خوبه؟؟ببخشید حالتون خانوم_

 

 ..کردم نگاش و برداشتم صورتم رو از دستمو..اشناست صداش چه

 

 ..:یادم به امد شعری وانگهی

 

 خورد هم به حالم بده مرگت خدا برخورد کرد نگاهت با نگاهم_

 

 ..زیبا قطعه این بود من حاله وصف دقیقا..موند باز دهنش
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 با نسور..میشه سرازیر گوشاش تو از الان مغزش کردم حس که پیشونیش تو کوبوند محکم یکی

 :گفت گریه حالت

 

 نداررررم؟؟؟ اسایش تو دست از چرا من_

 

 :گفت کلفتی صدای یه که بدم جوابشو اومدم

 

 ؟!ریختید اینارو خانوم؟؟چرا وعضشه چه این_

 

 سفت خودمو همین واسه میکنم خراب خودمو الان کردم حس..کردیم کپ دوتامون که برگشتیم

 ..داشتم نگه

 

 هفتا دماغش... بود تنش ام مشکی فرم یه و بود کج مقنعش..متری ۶ به ٢ ابعاد در ماده گوریله یه

 یک هر هم به بزنن دماغاشونو..بزاره مسابقه باهاش بیاد دوماغ بگم باید...میداد ابگوشت رو غله

 ..شکست اول

 

 :کردم اشاره ترسیده من مث بود معلوم که سورن به دادم قورت و دهنم اب
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 ..داد هلم این بخدا_

 

 :شد جانب به حق سریع سورن

 

 !دادم؟؟ هلت کی من..گفته کی نه_

 

 !!زیررررررش؟ میزنه زیرش؟؟داره میزنه داره این الان

 

 ام زنه اون..بودم پخش وسط اون هنوز منم بود شده خم زانوهاش رو سورن که بود طوری حالتمون

 ستد میکنم تربیتشون خودم بفرست دیگه تا سه دو گوریلا ازین خدایا..بود وایساده سرمون بالا

 میکنیم منقرض مردارو این نسل هم دسته به

 

 :گفتم زنه سمته و سرم رو انداختم صدامو

 

 زیرش میزنه داره الان داد هلم کروکدیلش خوده بخدا_

 

 میکردن نگا هی که فوضولم مردم.. وایسادم جلوش شدم بلند سریع منم که واستاد صاف سورن

 ..میدادن ترجیه قرار به و فرار که بود طبیعی غیره اونام برا گوریله این کنم فک ولی
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 میکنی بدترش نمیگم بهت هیچی چی هر..کنا صحبت درست ببین_سورن

 

 :بیوفته بود نزدیک که سورن بازوی به زد محکم زنه یهو

 فرهنگ بی مرتیکه..کن صحبت درست باهاش ببین_گوریله

 

 :تگف خباثت کماله در که کردم نگاش شرکی گربه قیافه با..مهربونیییی گوریله چه..جون اخ

 

 بیرون برید ازینجا میزارم بعد میچینید اول روزه مثه اینارو تمامه اول_

 

 :گفت داد با بود اومده خودش به تازه که سورن...شد ها مرده مادر این عینه صورتم

 

 ..بمیرممـ من!!چی؟؟_

 

 :داد ادامه اروم و شد گشاد چشماش که سمتش برگشت چنان زنه

 

 نمیکنم خالی شونه شما اوامره انجامه از بمیرمم من_
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 هرمو های پایه اولین و نشستم رفتم خوب دختر یه مثه و گرفتم خودمو جلو ولی گرفت خندم

 چیدم

 

 کرده کف که دهنی و فرسا طاقت کاره ساعت نیم از بعد بلاخره

 

  

 اصن نشد هرم واقع در...کنیم درست میلاد برجه یه تونستیم بود

 

 :گفت و داد بدنش به کشی سورن

 

 مردم مامان ای_

 

 دو ابعادش اون با دیگه بعلع...سمتمون میاد هن و هن با دور از داره زنه اون دیدم..برچیدم لبامو

  میوفته هن هن به میاد راه قدم

 

 :داد تکون سرشو و کرد هنریمون اثره به نگاه یه

 

 برید میتونید... خــــب ولی نشده شبیهش اینکه با_
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 رفتیم و کردم حساب و بودم گذاشته که چیزایی سه بشمار و بیرون دادم محکم نفسمو

 بود افتاده راه دنبالم بز عینه مدرت تمام سورن چون رفتیم میگم چرا..بیرون

 

 :سمتش برگشتم زخمی ببر مثه شد تموم طاقتم اخر

 

 افتادی؟؟؟ راه من دنبال چته_

 

 :گفت رفته بالا ابروهای با و کرد نگام 

 پارکه سمت اون ماشینم میام دنبالت دارم که نمیاد خوشم نحصت قیافه از باش مطمعن_

 

 میمیرن براش که داره طرفدار کلی قیافه همین نحصه بیت بی قیافه_

 :هم تو کشید اخماشو

 

 کردن غلط_

 

 

 :کرد عوض حرفشو سریع که کردم نگاش شده درشت چشمای با
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 شم رد میخوام کنار برو_

 

 هک بوگاتیش کناره رفت و شد رد من به کردن نگاه بدونه اونم و رفتم کنار گشاد چشمای همون با

 داشت فاصله من چلاقه پیره رخشه با ماشین تا دو دقیقا

 

 :جوابیدم..نبود مامان به حواسم اصلا اوه اوه..اومد در موبایلم صدای موقع همون

 ننه؟ جونم_

 

 ؟؟!ساعته سه هستی گوری کدوم منگل دختره.. ننه و مرگ_

 

 الان میام حالا..اومد پیش مشکلی یه فقط..دیگه اومدم_

 

 خدافظ بیا زود_

 

 من دارم خبیثی مامان همچین یه..کرد قط فرتی بعدم

 

 :(میشدیم راحت بعد و بود ترم این امتحانه اخرین فردا...خوندن درس نشستم و خونه رفتم
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*** 

 

 داشتیم هممون...میشه تنگ دوماغ واسه دلم هعییی..شد تموم و گذشت امتحانا همه مثه هم فردا

 ..سمتم اومد سورن دیدم که  میکردیم خدافظی هم از

 

 نمیبینمت دیگه اینکه مثه خب_

 

 !!کنم؟؟ اذیت کیو دیگه من پس..کردم بغض و شدم ناراحت چرا نمیدونم

 ...:زدن عر کردم شروع و گریه زیره زدم یهو که میکرد نگام داشت تعجب با

 

 ستاداا ایشالله...بخونی دوباره ترمو این بیوفتی ایشالله..کنم؟ اذیت کیو دیگه من پس عـــــر_

 ..بترکی چرخ ٨١ زیره بری ایشالله..گمشه نامت پایان ایشالله..بندازنت بشن لج باهات

 

 ..کردن دورم ازش زور بع که میکرد نگام خنده با..میکردم نفرین و سینم به میزدم

 

  

 سورن واسه فقط دلم میکنم فک چی هر...نشستم ها بچه از تر دور سکوه روی رفتم کرده بغ

 برام دلش اصن..کثافت...شد تازه دلم داغه و افتادم ماه چند این تو خاطراتمون یاده..میشه تنگ

 براش میزنم نعره دارم بز عینه اسکل منه نمیشه تنگ
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 نگاه بدونه بغض با..کنارم نشست یکی کردم حس که بالا میکشیدم دماغمو و بودم فکرا همین تو

 :گفتم بهش کردن

 

 ندارم حالتو(گمشو)گمرو وخه...هستی که خری هر یا..کیمیا شایدم یا.. پگاه_

 

 یچشما با که گراز تا چند به افتاد چشمم که سمتش برگشتو تعجب با..اومد سورن خنده صدای

 ...بهم بودن زده زل سورن پشته از نشسته خون به

 

 ببرنشون بیان ترشیده حیوانات به کمک سازمان بزنم زنگ

 

 :گفت مینداخت توپ تپ به قلبمو که خاصی مهربونیه با..سمتش برگشتم سورن صدای با

 

 ..که میبینیم همو بازم ما!کوچولو؟ خانوم میکنی گریه چرا_

 

 :گفتم مظلومیت با و بالا کیشدم و دماغم

 

 توعه شبیه خیلی کردم پیدا خرچسونه یه_
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 :گفتم لحن همون با و اوردم در جیبم تو از و گوشیم بعد

 

 !!!بدم نشونش گمشدشو برادره ببرم میخوام کن بای بای دوربین به رو_

 

 رو تنها حشره یه دله میخوام بده مگه ٨:خب؟ چیه!..کرد هنگ بچم..الهی.. کرد نگام باز دهنه با

 !کنم؟ شاد

 

 :گفت و دستم رو زد اخم با و اومد خودش به

 نکن اونجوری چشماتو نگفتم بهت نه؟؟مگه نمیشی ادم تو_

 

 

 :سمتش شدم براق

 

 بی)میکنمش بخواد دلم طور هر خودمه چشمای توچه به بعدم..داره مشکل چشمات تو..ادمم_

 :/(منحرف ادبای

 :گفت کرد می نگاه اسمون به که حالی در و کشید پوفی.. 

 

 دلبستش ادم که میکنی کاریم یه تازه بعد..انداختی چلی و خل چه گیره و بدبخت منه..خدا ای_

 بشه
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 یک بشه؟؟دلبسته کی بود؟دلبسته شده خشک حالت همون تو که کردم نگاه بهش باز دهنه با

 جلو نتونستم کردم کار ننشم؟هر من مگه چه من به!چی؟ من پس علکیه مگه خورده عن!!شده؟؟

 :گفتم عممم ارواح ،البته تفاوت بی لحنه با و بگیرم و خودم

 

 شدی؟؟ کی دلبسته_

 

 یهو بعد.. بیرون کرد فوت محسوس نا نفسشو جملم این با که میکرد نگام ای سکته قیافه با داشت

 :گفت شدو شیطون

 

 زیبا و خوشکل خانوم یه دلبسته_

 

 اشمب عادی کردم سعی بازم..داد ناموسی فش چنتا کرد وا زبون که گرفتم گاز محکم لبمو..گها چه

 :گفتم و

 

 ایشالله شین خوشبخت خب_

 

 ..!چرا نمدونم خودمم.. بودم کرده بغض اینقده
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 گاهن بدونه.. کرد بدنش گاهه تکیه پشت از دستاشو برگشت.. بود نشسته من سمته به الان تا

 :گفت من مرده مادر قیافه به کردن

 

 ..نه یا داره بهم حسی چه اون نمیدونم هنوز البته_

 

 :زد بهم چشمک یه و برگشت

 

 نیست میلم بی میکنم فک اواخرش این رفتارای با البته_

 

 :گفتم میشدم بلند که همونطور و زدم پس و چشمام تو اشکای زور به

 

 فعلا.. برم باید من..شه مزدوج قراره ای بوزینه چه با که میگم بهش جتما ببینمش اگه_

 

 خروجی سمته میرفتم داشتم..رفتم افتادم راه مرموزش لبخنده اونو به کردن نگاه بدونه بعدم

 :بهم رسید زنان نفس نفس..سمتش برگشتم حوصله بی..زد صدام پگاه که دانشگاه

 

 میری راه.. تند اینقدر..نکرده ت..دنبالـ که..سگ_پگاه

 

 برم میخوام بنال_
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 :کفت اخم با و کشید عمیقی نفس

 

 ..بیرون برن میخوان ها بچه هنوز میری زود اینقدر چرا میگم..ادب بی_

 

 ببرمتون بکشم نظر مورده محله تا بیار گاری کنم؟؟میخوای چیکار خب_

 

 :کرد نگام شَک با پگاه

 

 !!اعصابی؟ بی چرا..شدیا جوری یه_

 

 :گفتم ناراحت و انداختم بالا ای شونه

 

 ..نمیدونم_

 

 :گفت لبخند با

 

 هوم؟..بزنیم حرف خونتون میام_
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 اون؟ از بهتر کی..کردم نگاش

 

 محال من و نمیریم باهاشون ما که گفت و زد زنگ کیمیا به.. دادم تکون سرمو و کردم باز نیشمو

 |!:سرخر گفتم بهش بفهمه اگه..باهاتون میام گفت خر سر عینه اونم..نیست خوب

 

 بخاطره بغضم...داشتم نگه و خودم که کردم بغض بازم چند..گذشت سکوت تو ما خونه تا

 ممذهن توی کردنش بازگو از حتی و میکردم پیدا داشتم تازگیا که حسی بخاطره..بود سردرگمی

 اذیت برای قوی میله این بفهمم که زد تلنگری حرفاش با امروز شاید..میترسم و میترسیدم

 روی از حتی توجهاش از شدن خوشحال..دیدنش برای خودم از حتی مخفی ذوقای..کردنش

 نیست علت بی و الکی... حرصم

*** 

 

 :کیمــــــیا

 

 حس ولی!!نه یا درسته حسم نمیدونم..بود فکر تو بدجور...کردم نگاه هستی به چشمی زیر_

 ...میاد بدش چی از و میخواد رو چی نمیدونه من مثله..درگیره احساساتش با من مثله اونم میکنم

 

 هشوت و سر بازی مسخره با کرد سعی بعد و کرد گریه وقتی امروز ولی مشکشه لبه اشکش میدونم

 ابجی ناراحتی متوجه دیر اینقدر چرا...شدم کاراش و حرفا بودنه مصنوعی متوجه من...بیاره هم

 !!!شدم؟ شیطونم مهربونو
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 حسایی یه داره نفهمیدم که شدم خودم مشکلات غرق اینقدر من شایدم یا...بود خوبی سازه ظاهر

 !میکنه؟ پیدا سورن به نسبت

 هباش طرفه دو حسش حداقل یا باشع دیگه جای یه از مشکل و باشه اشتباه حدسام بودم وار امید

 

 هجبه جلوش قبل مثل دیگه...داره دوست و سامان بفهمم میتونستم ولی نمیگه علنی...پگاه و

 جلسات توی سامان خیره نگاه متوجه وقتی نامحسوسش گاهو بی و گاه لبخندای..نمیگیره

 میشد امتحانی

 

 ساما خیره نگاهای از..

 

  

 ..پگاه به نیست حس بی اونم که میفهمم نم

 

 هدوست...روزی یه ممکنه نمیکردم فکر چون نه؟؟شاید رو هستی اما داشتم نظر زیره و پگاه چطور 

 خونش به اولا اون که بشه پسری دلباخته داره مهربونی دله شیطونیاش برعکس که سرخوشم

 بود تشنه

 

 نه؟؟؟ چیو و میخوام چیو نمیدونم روزا این که منی...خودم اما و
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 باید یا بشه بیشتر و بیشتر وجودم توی داشتن دوست حسه این بزارم که درسته نمیدونم

 کنم؟ سرکوبش

 

 پگاه..طرف یه مقنعشم..لباشی جا رو کرد پرت و اورد در مانتوشو..شدم ولو هستی تخت روی

 :داد تکون تاسف با سرشو

 

 کربلا صحرای کردی اتاقتو..هستی سرت فرقه تو عالم خاک..نچ نچ نچ_

 

 :گفت منو کناره کرد پرت خودشو هستی

 

 کنی جورس و جمع برام بیای تو گذاشتم_

 

 بیه_پگاه

 

 بزنیم حرف اومدیم..هم با کنید کل کل نیومدین..بسه_

 

 

 توش که سینی یه با جون شکوفه و شد باز اتاق دره موقع همون...دادن تکون تکون سرشونو 

 :دراور رو گذاشت رو سینی و رفت هستی به غره چشم یه اتاق وضع دیدنه با..داخل اومد بود چای
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 جون شکوفه کشیدین زحمت چرا_

 

 :گفت و زد بهم مهربونی لبخنده

 

 شلختست زیادی دختزجر این دیگه ببخشید...عزیزم وظیفست_

 

 :گفت خنده با پگاه

 

 طلا دستم...جونم شکو عادیه_

 

 تیهس کامپیوتر میز صندلی روی پگاه..کردیم سکوت هممون بازم...رفت و گفت جونتون نوش یه

 بودیم زده زل جا یه به خودمون افکار غرق کدوممونم هر...تخت رو هستی و من و بود نشسته

 

*** 

 

 :پگــــاه
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 ...که نمیشه دیوار و در به زدیم زل نشستیم ماشت عینه مون سه هر که اینطوری دیدم

 

 بلند صندلی روی از و شدم عمل وارد خودم نتیجه در پس نمیشه بلند بخاری که تام دو این از

  شدم

 

 هم دوره اتاق وسط..اومدن دنبالم تنبون کش عینه اونام و کشیدم تاشونو دو دسته

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفسه...نشستیم

 

 همدیگه از که نمیمونه چیزی هم.. میشیم خالی هم...بزنیم حرف تامون سه هر امروز بیاید_

  باشیم کرده پنهون

 

 :زمین به دوختم و نگاهم و زدم لبخندی

 

 رپس اون روی میخواست دلم.. بود بچگونه لجبازی یه برام چیز همه کیمیا عقده مراسم قبله تا_

 کم و نمیرفت کنار چشمم جلوی از دیدار اولین از عسلیش چشمای کع و خودم از تر لجباز

 دارم چشم داداشش به میکرد فکر...کنم

 

 :دادم ادامه لبخند با..گرفت خندم..نموند دور چشمم از هستی امیزه شیطنت لبخند
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 اب رفتم شب همون لجش از منم..گوشمه بزرگم تیکه ببینتم برش دورو که بود کرده تهدیدم_

 وسطای...میبردم لذت خوردنش حرص از..سمتش نگاهم و بود پیشش مدام فکرم...رقصیدم شایان

 برقام و میگفت نگاهش یک در عشق از من برا داشت شایان چون میشد خراب داشت کار

 میک..افتادم سامان گیره ولی اوردم هم تهش و سر جوری یع...نکرده کاری یه تا برم گفتم..خاموش

 بازیلج یه سره و...میگرفیتیم کج کشتی هم با داشتیم وسط اون رقص جای..داشتیم گریز جنگ

 ..ساده

 

 :گفتم زور به..کردم نگاه کنجکاوشون های چهره به و گرفتم گاز لبمو

 

 !!بوسید منو_

 

 :گفتن بلند زمان هم

 

 !!!!!چــــــــی؟؟؟_

 :گفتم مظلومیت با هستی به رو

 کرده کاری کتک هم..دیگه بود همون بخاطره کمرم؟؟قرمزیم تو کوبیدی وحشیا عینه یادته_

 زدی بدتر اومده بند نفسم کردی فک اسکلم توعه...:کردم عوض و حرفم و ندادم ادامه... هم بودیم

 ..کردی ناقصم

 

... .... 
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 :دادم ادامه کرد ساکتمون کیمیا که هستی با کاری کتک یکم از بعد

 

 صحنه اون و میزد تند قلبم خداگاه نا دیدنش با بار هر...شد عوض بهش حسم موقع همون از_

 خون به چشمای با که دیدمش..بزنیم حرف بریم خواست ازم شایان وقتیم..چشمم جلوی میومد

 ممیکرد تلقی غیرت روی از رو کرده باد رگه اون من ولی باشه چرت شاید...میکرد نگاهم نشسته

 ..کوچیک لجبازی یه نه

 

 عاشق میگفت که سامیار...سامان از هم و بودم عصبی شما رفتارای از هم..شهربازی توی شب اون

 ..شده

 

 :هم تو رفت اخمام

 

 باشه دروغ امیدوارم و_

 وقتی..کرد پار و لت رو مرده اون زد وقتی اما..بود همون برا تندمم برخورده و رفتار اون.. بلاخره...

 مکن اعتراف باید...حرفاست این از تر بزرگ خیلی حسم فهمیدم...شدم اروم ناخداگاه و کرد بغلم

 بشم عاشقش نمیکردم فکر اصلا که ادمی عاشق..شدم عاشق که

 

 :پرسیدم شک با...شدم هم به تا دو اون مرموز نگاهای  لبخند متوجه که بالا اوردم سرمو

 

 چتونه؟؟_
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 :کرد شروع و بگیرم دنبالشو نذاشت کیمیا..کردن جور و جمع خودشونو سریع

 

 ودب وقتی لرزید کوچولو یه دلم کردم حس که باری اولین..بودم متنفر ازش ازدواج قبله تا...خب_

 تگف وقتی ولی..شدم بیزار ازش و گرفتم تهوع حالت لحظه اون...البته...بوسیدم ماشین تو که

 نیزما..بود عروسی توی بعدم دفه..لرزید دلم ببوسه زنشو هرزه زنای بوسیدن بجای میده ترجیه

 بودم ندیده چیزی اخموش چهره جز حالا تا که منی برای..بود ناب لبخندش...رقصیدیم که

 

 :داد ادامه و گرفت نفسی

 

  

 یادتونه خوب و سوم دفعه_

 

 :گفت و خندید

 

 سلف توی_

 

 یادمه قیافشو هنوز..صابری بیچاره..گرفت خندمون
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 دروپ از بار اولین برای...نشیب و فراز همه این گذروندن از بعد میکنم اعتراف منم..بلاخره_کیمیا

 عاشقه منم..مرده سامیار..شیرینه خیلی برام الان که اجباری..ممنونم اجبارشون برای مادرم

 تفریحاته همه دوره الان حداقل یا نیست میکردم فکر که ای هرزه ادمه اون اصلا...مردونگیشم

 ..که میشه تیز و تند اوقات گاهی زبونش فقط..کشیده خط مجردیش دوران

 

 :داد ادامه هستی

 

 میکنی ادمش خودت_

 

 و سینش به زد ها مرده ننه عینه..هستی به زدیم زل طلبکار دومون هر...کرد تایید خنده با کیمیا

 :گفت

 

 رو و شد جدی یهو بعد...سوزاندی آغوشی هم حسرت در مرا که سورن پاستوریزت سره تو خاک_

 :داد ادامه ما به

 

 ..نداره بوسی و ماچ هیچ من عشقولانه داستانِ که بگم الان همین از_

 :کرد نازک چشم پشته

 

 ...کـ زفاف نکرده ازدواج هنوز که نیس شما شوورا مثه میشه سرش حیا.. خجالتیه اقامون ما_
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 ..شد خفه که کلش پس زدم

 

 :گفت اخم با کیمیا.. مالوند سرشو

 

 بزن حرغ ادم عینه شده تموم گپییات چرت اگه_

 

 

 :گفت و کرد جور و جم خودشو ام هستی

 

 تو که موقعی همون از..میمود خوشم سورن از اولم همون از من میکنم فکر دارم که الان خب_

 ... کنم کل کل باهاش داشتم دوست که بعدم...جذاب و نافذ چشمای اون با..دیدمش پارکینگ

 

 تند قلبم...داشتم خاصی ارامش یه بغلش تو رقصیدم باهاش کیمیا مراسم توی شب اون بعدم

 و دیدمش بیمارستان تو شد بد حالش مامان که اونشب که بعدم..داشتم ارامش ولی..نمیزدا

 ..بیمارستانه صاحب باباش فهمیدم

 

 :گفتم شده گرد چشمای با..کردیم نگاش تعجب با تامون دو

 

 بگی؟؟ ما به باید اینو الان تو_
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 :خاروند سرشو

 ولی بپلکم برش و دور میخاست دلم همش بازی شهره تو شب اون..که بعدم..نبود مهم خب_

 نمیداد اجازه غرورم

 سه ههفت هر دیگه..کنیم کل کل نمیتونیم دیگه که کردم فکر وقتی امروز..بود امروز تر مهم ولی

 ..کردم گریه ناخداگاه گرفت دلم...بدم حرصش نمیتونم دیگه...نمیبینمش روز

 شمایچ با..میکرد اب سنگم دله که بود شده مظلوم اینقد..شد کباب دلم..کرد نگاه بهمون بغض با

 :گفت لرزون صدای و اشکی

 

 میشه؟؟ چی من دله پس..پـ...داره دوسش ام دختره گفت..گـ..شده عاشق گفت_

 

 ..ور اون از ام کیمیا و بغلم تو کشیدمش سریع بودم کرده بغض.. گریه زیره زد بعد

 

 ما ولی...موقعیتیم همچین یه تو دقیقا خودمم چون میکنم درکت..باش اروم خواهری هیــــش_

 نیستیم تنها داریم همو

 

 تخت روی از کیفشو که حالی در کیمیا...بریم که شدیم بلند کیمیا با اومد بند که گریش

 :گفت لبخند با برمیداشت

 

 !!بشیم؟؟؟ پوک کله سه عاشقه روزی یه میکردین فکر_
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 خوبی حسه خیلی..شدم خالی میکردم حس..خنده زیره زدیم پقی و کردیم نگاه هم به سمون هر

 ..بود

*** 

 :هســـــتی

 

 نمیام من_

 

 :کرد نگام اخم با پگاه

 

 میکنم خفت نیای...میای..ها هستی نزن زر_

 

 :گفتم و ورچیدم لب

 

 بشم رو به رو باهاش نمیتونم کن درکم دارم سورن به نسبت حسی چه فهمیدم تازه من پگاه_

 

  راهت سر دنبالم بیا شو اماده نمیشه سرم چیزا این من_

 

 البته...میخواد مفتی خره نیست که من فکره بع بوزینه...کردم نگاه گوشی به...کرد قط فرتی بعدم

 خودشه که خر
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 رمزق طرهای روش و بود قرمز زمینش که شالم..مشکی جین شلوار با پوشیدم قرمز کوتاه مانتو یه

 گلو تو بپر هلو جووون..برداشتم مشکیمم کیفه و کفش..سرم رو انداختم داشتم طایی و

 حسرت تو منو که ایشالله بری چیز به.. من فرجام نا عشقه ای هاااای..سورن هعی...سورن

 ..گذاشتی

 

 اب..کرد نگام مامان..میرن دارن اینام مامان دیدم که بیرون میرفتم داشتم و برداشتم سوییچمو

 :گفت بودم اماده و حاظر که من دیدنه

 

 بیرون؟؟ میری داری توام عه_

 

 :دادم تکون سرمو

 

 کجا؟؟ شما اره_

 سر فقط..بیمارستان میریم داریم گرفته دردش خالت گفت زد زنگ خالت شوهر الان همین_

 سفارش دیگه خودت با ببرشون رفتی جا هر موندن تنها خونه تو بردار رو پوریا و پریا برو راهت

  باش خودتم مواظب نکنم

 

 اهنگ بود شده بسته پشتشون که دری به داشتم باز دهنه با..رفت بیرون بابا سر پشت یعدم

 !چی؟ بگم ببرم بزو توله تا دو این من...خدددددا ای..میکردم
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 سریع چون کنم فک بودن خونده و دستم ولی کنن معافم کار ازین که بگم برم دوییدم سریع

 .خاله خونه سمته دادم گاز و شدم ماشین سوار...رفتن

 

 که پوریا صدا دقیقه دو بعد...اف اف به زدم زل ملوسی لبخنده با و زنگ رو گذاشتم و انگشتم

 :اومد در میزد نفس نفس

 

 ..سرویـ دهنتو میام!؟.یابوووو چته_

 

 !!دیدی؟ خالی رو خونه باز.. ادب میزنی؟؟بی نفس نفس میکردی غلطی چه داشتی..دهنتِه ببند_

 

 اخه؟ داره رو کارا این بُنیه بدبخت این.. زدم تهمتایی چه...مردم بچه..اوه

 

 :گفتم بزنه حرفی اینکه قبله

 

 دیره بدو..سرده بپوشید زیاد لباسم.. پایین بیاین گمشین_
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 دو..پوشیدم مانتو یه خودم بپوشین زیاد لباس میگم اینا به...نشستم ماشین تو رفتم خودمم

 ... بیرون اومدن بعد دقیقه

 

 :زد زنگ پگاه شدن سوار تا

 

 پگی؟ الو_

 

 منتظرم ساعته سه تو؟ هستی گوری کدوم_

 

 دو این گرام خانواده بابا_

 

  

 میارمشون خودم با دارم جونم به انداختن و سگ توله تا

 

 :گفت تعجب با

 !کیارو؟_

 

 پوریا و پریا_



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 664 

 

 بیا زودی باشه خب..اها_

 

 بای نزدیکم_

 

 خدافظ_

 

 حافظ باسنه تو کلت_

 

 ..هســـــــــــتی_

 

 ها ها ها یو..زدم ای خبیثانه لبخنده و کردم قط گوشیو

 

 ...:شد سوار سریع خیلی پگاه

 

 سرده چه هوووف_

 

 گرمم یار دیداره شوقه از من ولی اره_
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 :گفت خنده با

 

 عاشقشی چقد بفهمه سورن اگه_

 

 :گفت جلو اورد بز عینه کلشو پوریا یهو

 

 ها؟؟ ها ها ها؟؟عاشقشی ها ها کیه سورن_

 

 :عقب شد پرت که کلش پسه زدم یکی نبود فرمون به که دستی با

 

 نیومده تو به فوضولیا این..کوتاه خر کله_

 

 

 :گفت و گرفت بغلش تو داداششو پریا

 طلفش میلی باشین؟؟چلا نداشته تالی باهاش وحشیه این دُفت مامان لفته یادت مگه داداش_

 پایینا میاله دکولاسیونتو میزنه
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 از اشتد بود تر بهرانی وضعیتش پگاه البته...میکرد جمع ماشین کفه از منو فکه باید یکی حالا

 میخورد و داشبورد خنده

 

 

 نوچ نوچ خسیستون سره تو خاک..اه اه اه..بود فودی فست یه که مقصد به رسیدیم

 

 ...میخوره خودشو عنه داره بچه و تره جا قافل دله ای دیدم که داخل رفتیم و شدیم پیاده

 

 !المثل؟ ضرب به میزنی چیز چرا...ملعون ای_وجدان

 

 نداری تو که خلاقیت همه اینا_

 

 وت جون جون...میکرد نگام داشت زل زل بود بعید ازش که لبخند یه با که سورن به افتاد نگاهم

 کن نگا فقط

 

 اون که ندنما ناگفته و..نشستیم رفتیم پایین انداختم سرمو خانومانه کلمو پسه زدم ذهنم تو یکی

 ..بودن چسبیده بهمون تنبون کش عینه فسقلیم تا دو
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 و مدهن که زد چشمک یه بهم کیمیا.. بودن نشسته هم کناره سامیار و کیمیا..کردیم سلام همه به

 ..کردم کج ایا سکته عینه

 

 ودب صورتش رو زیاد تازگیا که لبخندی با البــته و ارومی همون به اونم کردم سلام سورن به اروم

  داد جوابمو

 

 بود هکرد رم قلبم..سورن کناره افتادم دقیقا چپولم کچله شانسه از و پوریا و پریا کناره نشستم

  بیرون بیاد میداد جر و سینم داشت

 

 وعشر گوشکوبیم گوشی با و پایین انداختم سرمو بشه اماده سفارشا تا... دادیم سفارش هممون

 !..بازی مار!..بازیی؟؟ چه حالا...کردن بازی کردم

 

 که گردالی تا دو هر دیگه همینه نمیره؟ اب به دست میخوره همه این چرا این...نفهمیه ماره چه

 امتیاز ٨٢۰۰..والا..میشه واصل درک به میخوره خودش به اخرم..میکشه قد درخت عینه میخوره

 تو...بافتنی کلاف میشد میپیچیدیش اگه که بود شده متری شونصد یه که ام ماره بودم گرفته

 :خراشید و گوشم سورن العصواته انکر صدای یهو بازی عمق

 

 میکنی؟ بازی مار_

 

 عرررر عرررر...مُررررد مارم..بود شده ها مرده مادر شبیه قیافم... باختم اخ
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 شد فیس پوکر قیافش که کردم نگاه بهش اخم با چنان

 

 گشادت؟؟ها؟؟ دهنه تو بکنم پهنا از موبایلو این الان..شدی؟؟باختم راحت_

 

 :گفت خنده با

 

 ببینم من بده...کوچولو خانوم باش اروم_

 

 شروع بعد و کرد زیاد رو ماره سرعته رفت...گرفت رو گوشی ازم کنم مخالفت اینکه قبله

 میکنه بازی خوب چه عُوو...کرد

 

 بهتر من از کرده جرعت چطور..مجه بز عنتر... میخورد خونمو خون منم و بود اورده امتیاز ٢۰۰۰

 !کنه؟ بازی

 

 قیافش الان گفتم..برداشتمش صندلی زیره شدم خم...افتاد دستش از که موبایل زیره زدم یهو

 ...بهم زده زل لبخند با دیدم ولی شده گوجه شبیه

 

 ؟میده؟ تحویل ژکوند لبخند من به دیگست یکی عاشق چرا این اصن...اینطوری من دله با نکن
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 دادم غیض با قشنگشو نگاهه جوابه و اومد جوش به خونم منه غیره کسی عاشقه اینکه فکره از

 بخندی قبر تو...بگیره خندش شد باعث که

 

 به نگاه یه...کشیدیم هورت و ها غذا سره ریختیم مغل قومه عینه... اوردن رو سفارشا موقع همون

 یادم اصلا...کردن جداش ازم شد پرت حواسم تا که بودمش گرفته بغلم تو چنان...انداختم سس

 ...داشتم سورن با برخوردی چه رفت

 

 ...متمس برگشت که کرد حس و نگاهم سنگینی..کردم شرک گربه شبیه قیافمو و کردم نگاه بهش

 

 :کرد زمزمه ها شده مسخ عینه

 

 کنم؟ تکرار برات باید بار چند حرفو نکن؟یه اونجوری رو لامصبا اون نگفتم بهت مگه_

 

 و دل باهاش ما دادی چشم یه...ندادی هیچی خدایا...تعریفش از شد باز صورتم پهنای به نیشم

 :بِبَریم مردمو روده

 

 :(سورن بده سسو_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 670 

 ...بود باز حالت همون ب نیشمم

 

 مسخه..الهی...جلوم گرفت برداشت و سس و کرد دراز دستشو بگیره ازم نگاهشو اینکه بدونه

 نریخته سسو هنوز...گرفتم خوشکلش چشمای از و نگاهم زور به و گرفتم و سس...شده نگاهم

 ...:که بودم

 

 

 !!!سورنی؟؟؟ تو_

 

 و فتگر ازم نگاهشو تعجب با سورن...میکرد نگاه سورن به جانب به حق که پوریا سمته برگشتم

 :دوخت پوریا به

 

 ..جون عمو اره_سورن

 

 و خاروند نداشتشو ریشه بود زده زل اسمون به که حالی در و گرفت خودش به فکری حالته پوریا

 :زد و میزد نباید که حرفی

 

 !!!سورنه این عاشقه هستی پس_
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 ...پوریااا کنه چیکارت بگم خدا الهی...کردم حس دهنم تو و خون مزه که گرفتم گاز طوری و لبم

 

 ...من به نگاهش و بود باز نیشش...کردم نگاه سورن بع شده گرد چشمای با

 

 از... بودم کرده بغض بدجوری...ما به زدن زل همشون الان بودم مطعن و نمیومد در کسی از صدا

 هاینگا حسه از...داره دوست رو دیگه یکی اون اینکه از... رفته سورن پیشه ابروم الان اینکه فکره

 ...خودم روی ها بچه سنگینه

 

 ...شد کوفتم هم غذا..اه اه..بیرون دوییدم شدمو بلند سریع که شد چی نفهمیدم

 

 نرسید گوش به دیگه فود فست از اومدنم بیرون با میزدن صدا اسممو که ها بچه داده صدای

 

 منم و دمیش تند داشت تقریبا نمش نم..بود گرفته بارون..شکست اشکامم سده انگار زدم بیرون تا

 فقط نبود یادم ماشین اصلا...هم به میخورد سرما شدته از دندونام... بودم پوشیده مانتو یه فقط که

 میکردم گریه و میدوییدم

 

 پارک هی..بود نیومده دنبالم هیچکی..کردم نگاه سرم پشته به... بودم افتاده نفس نفس به دیگه

 ...بود روم به رو دقیقا

 

 ...پارک تو خیابون سمته اون رفتم میدادم فحش داشتم همزمان و کشیدم بالا و دماغم
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 اب چیم همه و خشدک و شورت و لباس و کله و سر از...کشیده اب موشه شبیه بودم شده

 ..میچکید

 

 ..بودم اسکول منه فقط...نمیزد پر خرم پارک تو..بازی وسایل روی به رو نیمکت یه روی نشستم

 

 هم و تهش و سر جوری یه و میموندم کاش!کنم؟؟ غلطی چه حالا...سورن سمته رفت فکرم

 ...دارم دوسش که شده مطمعن دیگه حالا...نمیکردم رفتار چلا و خل مثه کاش...میاوردم

 

 ...ریختم اشک اروم اروم و گرفتم دستام بینه سرمو..شدم خم و زانوهام به دادم تکیه و ارنجم

 

 خرچسونه گاوه گوریله چُسه بوزینه دختره اون از چیم من مگه...خدایا؟؟؟عرررر چرا...عررررر_

 عر عر عر...شدددد تموم چیز همه..ببینمش نباید دیگه....؟؟؟؟عررررررر هاااا تره کم عاشقشه که

 عر

 

 دستی شدنه حلقه با

 

  

 تو پیچید صداش...برداشتم زدن عر از دست کسی بغله تو شدنم کشیده و شونم دوره

 ..:بودمش نشنیده خاص حد این تا حالا تا که صدایی..گوشم
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 ..تو و من واسع...عاشقانس شروع یه این...کوچولو خانوم نشده تموم هیچی_

 

  

 با...شیطونش و مهربون نگاه به دوختم شدمو درشت چشمای...بالا اوردم سرمو سریع تعجب با

 :گفتم لکنت

 

 

 ...بو نکرده پیدا عشقتو تو مگه..م..مگه_

 

 :شد شیطنت سراسر لحنش..لبم رو گذاشت اشارشو انگشته

 

 خرچسونه گاوه گوریله چسه بوزینه همون...دیگه تویی اون خب_

 کنم چالش و چش تو کفشم کردنه خیاله بی که بودم شکه اینقدر...خنده زیره زد

 

 انهعاشق صحنه یه که الانه اوه...شد خیره چشمام تو یکم..خورد خندشو میکنم نگاش بز عینه دید

 یچه بعد..کنم مقاومت یکم باید اول خب... بکنم لباشو نپرم که کردم اماده و خودم..بده رخ ٨١+ و

 ... اول همون نمیشه حالا که سخته وااای...کنم همراهیش اروم بعد..نکنم کاری
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 ننیست بابات ننه که الانم خونتون ببرش میخای...نکشیا خجالت هستی سرت تو خاک_وجدان

 بدین انجام کارتونو میتونین راحت

 

 :(برسم معاشقم به بزار گمشو شده تموم نطقت اگه_

 

 

 فیزیکی گیری در وجدانم و خودم با بهش توجه بی لباسشو دکمه به بودم دوخته نگامو

 ...دادیم هم به ناموسیم فش تا چند بمونه خودتون پیشه تازه..داشتیم

 

 ارامش غرق...کردم حس پیشونیم روی و سورن لبای داغیه که بودیم مشغول خلاصه

 دومون هر...بودم نکرده تجربه مادرم و پدر های بوسه با و بابام اغوشه تو حتی که ارامشی...شدم

 زده زل بز عینه...چشمام تو زد زل و کرد جدا لباشو طولانی مکث از بعد...بودیم شده خیس خیس

 کنم تجاوز بهش خونمون نبرمش میگرفتم و خودم جلو خیلی البته...چشماش تو بودم

 

 :گفت بگیره چشمام از نگاهشو اینکه بدونه

 

 ..ببخشش باباش ننه به خدا..شدا خیر بانیه پوریام این_

 

 دارن جا من ماتحته تو باباش ننه خودشو_
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 :دادم قورت و دهنم اب...زدم زری چه فهمیدم تازه شدش گرد چشمای دیدنع با

 

 دارن جا من قلبه تو باباش ننه خودشو که اینه منظورم..مـ_

 

 یقم تو کردم سرمو بعدم

 

 نم یگهد بارونم..بود شده کشیده عن به هیکلمون...بغلش تو کشیدم و خنده زیره زد بلند صدای با

 :گفت گوشم دره خنده با سورن..میبارید نم

 

 میخامت بیشتر لحظه هر که میکنی کارارو همین_

 

 :داد ادامه تر اروم...میکوبید سینم به خودشو چی عینه قلبم

 

  دارم دوستت_

 

 باز...مبینی توی پیچید اشناش عطر بوی دوباره...دادم فشار سینش به تر محکم سرمو...رفت نفسم

 :گفت طلبکار نمیگم چیزی دید...چیه اسمش نگفت اخرم عنتر..شد تازه دلم داغه

 

 !!بگی؟؟ چیزی نمیخای تو_
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 :گفتم و برداشتم سینش رو از سرمو

 

 بیاد بابام بزنم زنگ..ادب میکنی؟؟بی خفت پارک کنار مردمو دختر نمیکشی خجالت..چه؟؟ تو به_

 بزنه؟هاها؟؟ دارت خشدک از

 

 :کرد اخم

 

 عواقبشو بزاری دمم رو پا ولی عاشقتم شدی؟درسته پررو دادم رو بت باز..ها هستی نگو چرت_

 بپذیری دل و جون با باید

 

 

 :گفتم جانب به حق

 

 !..میکنی؟ تهدید منو که هستی کی تو _

 

 :گفت باز نیشه با.. حرفم وسط پرید

 

 ایندت شوهر و..عشقت_
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 معنی به سرمو و دادم قورت دهنمو اب...میکردن اب قند گالون گالون دلم تو...شدم خفه رسما

 و نیاورد طاقت اخرم... میکردم حس همچنان و نگاهش سنگینی و گذشت یکم...برگردوندم قهر

 بهم..کردم دور ازش خودمم.. نشستم سینه به دست و کردم مقاومت..چونم زیره گذاشت دستشو

 :گفت اروم و شد نزدیک

 

 کوچولوم؟ خانوم_

 

_... 

 

 خانوم؟ هستی_

 

_... 

 

 خانومم؟؟_

 

_.. 

 

  عشقم؟؟_
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 باهات قهرم)بات قَرُم(گمشو)گمرو_

 

 :گفت میخندید که حالی در و شونم رو گذاشت سرشو... شنیدم و قهقهش صدای

 

 داره فرق کردناتم قهر حتی!بگم؟؟ چی تو به من اخه_

 

 :کردم نازک چشمی پشته

 

 کن شکر..کن شکر..داری خوبی عشقه چه ببین بعله_

 

 :بالا انداخت ابروهاشو..ببینه و صورتم بتونه که جلو اورد یکم سرشو

 

 بگی؟ چیزی نمیخوای_

 

 :گفتم فکریی حالت با همین واسه کنم اذیتش یکم خواستم...گرفتم منظورشو

 

 شد دیر دیگه بریم میگم..نه_
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 :گفت اخم با..گرفت بازوهامو که شم بلند اومدم

 

 بابا بشه خوش مام دله بگو چی یه رفتم صدقت قربون همه این_

 

 :گفتم و براش کردم باز نیشمو... واسش سوخت دلم..بیچاره.. اخییی

 

 چشم_

 

 رافاعت هنوز خوبه..گر استفاده سو چه..بیرون کشیدم بغلش تو از زور به خودمو..کرد نگام مشتاق

 بشم؟؟ حامله نمیگه..بچسبه؟ بهم اینقد داره معنی چه اصن..میچسبه بهم هی نکردم

 

 خودم به گفتم دلم تو سری بر خاک

 

 حالت..بستم چشمامو و دادم کش لبامو دوباره همین واسه..میماسه داره لبخندش دیدم

 :گفتم و گرفتم فیلسوفانه

 

 اِییییییی..بالدار خره ترین زیبا اِی...شپش وجوده دلیله اِی...خالی خال بوزینه اِی_
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 گذاشتم توصیفامو همین واسع..بیرون میزنه دود دماغش از داره دیدم کردم نگاش چشمی زیر

 :گفتم سریع و بعد واسه

 

 دارم دوست_

 

*** 

 

 :پگـــــاه

 

 هک اونطوری و..بنده سامیار با سرش که کیمیا...میگذره هم به چلغوز تا دو اون اعتراف از هفته یه

 ..شدن خوب هم با خیلی معلومه شواهد از

 

 ارقر فردا پس فهمیدم که اونطور و میزنیم حرف تلفنی فقط..نیست پیداش اصلا که هم هستی

 ..دیگه هولَن.. گذاشتن رو خاستگاری

 

 ودب خوش دلم...نمیارم خودم روی به ولی شده تنگ سامان براس خیلی دلم...گرفتم هاد افسردگی

 ..گرمه شووراشون با سرشون که جانم از تر عزیز دوستای به
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 گوشیم که بودم فکرا همین تو

 

 [٨٢:۰۱ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ..برداشتم عسلی روی از رو گوشی و نشستم تخت رو کرختی با خورد زنگ

 

 :گوشی روی شده حک اسمه به زدم زل و جام سر شدم سیخ ثانیه صدم تو

 

 ( چلغوز)

 

 !!!!!!!سامااااان؟؟

 

 [٨٢:٨١ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ..نزنم جیغ ذوق از کردم سعی زور به

 

 :دادم جواب و کردم صاف گلومو

 

 الو؟؟..اوم_
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 :تنگیده براش دلم چقدر فهمیدم که بود اونموقع تازه و گوشم تو پیچید صداش

 

 خوبی؟.. سلام_

 

 

 :بزارم کلاس مثلا اومدم

 

 شما؟ ببخشید..بله_

 

 

 نمیشناسی؟ ینی_

 

 ..من گلیه گل میشه خوشکل اخم با چقد..اخی...کرده اخم بود تابلو صداش از

 

 :گفتم ذوق با

 

 بشناسم؟ باید..نه_
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 :گفت حرص با

 

  داری حق.. نمیدی تشخیص صدا از صدارو که زیاده پسر دورت اینقد شما...خب نه_

 

 

 ..خاصیت بی گاوه پسره..دادم فشار هم رو محکم دندونامو

 

 :زدم جیغ

 

 میزنی حرفا ازین میگیره حرصت و میاری کم دفعه هر ببین_

 

 :گفت خنده با

 

 میزنم؟ حرفا ازین دفعه هر که میدونی کجا از  نمیشناسی که دفعه؟؟شما هر_

 

 .:.دیوار تو بکوبونم سرمو میخواستم بود گرفته حرصم اینقد خودم دسته از...زاده سوتی پگاه
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 خوبی؟..مالیش ماست واسه بگردی جواب دنباله نمیخواد شد؟؟حالا چی_

 

 :خوردن حرص جز بدم جواب نتونستم کاری

 

 خوبم_

 

 خوبم منم_

 

 ؟!خوبی که کنم چیکار خب_

 

  کن دود اسفند_

 

 :کردم کج دهنمو

 

 !!هستی چشمی خیلیم نکه_

 

 :گفت شیطنت با
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 شوره زیادی چشمات تو ولی..نیست شکی که من بودن چشمی تو_

 

 :جیغیدم

 

 بیشعــــور سامانه_

 

 جونــــــــــــش؟؟_

 

 ...شدم خفه رسما

 ..اومد حرف به بلاخره که بودیم کرده اختیار سکوت دو هر دقیقه چند تا

 :گفت دستپاچگی با

 

 بای خو..خوبی خداروشکر که..اوم..بپرسم حالتو بودم زده زنگ..دارم کار من میگم_

 

 هم ور محکم لبامو و چشما و قلبم به چسبوندم رو گوشی...عنتر کرد قط بزنم حرفی اینکه قبله و

 جونممممم؟؟؟ بپرسه؟؟گفت حالمو بود زده زنگ...بگیرم و زدنم جیغ جلوی تا دادم فشار
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 عجب چه..هستیه دیدم کردم نگاه..لرزید دستم تو گوشی دوباره موقع همون

 

 :کرد شروع نزده حرف هنوز...برداشتم حالی بی با

 

 مخود ولی..میاد بهت بپوش مشکی میگه بپوشممممم؟؟؟سورن چی من دیوث پنیره پگی...وااای_

 یواااا...بپوشم مشکی که نیس ختم خاستگاریم مراسم سلامتی نا...دیگه اسکله..نمیاد خوشم

 تهزش چیه؟؟نهههه نظرت بپوشم بیکینی میخام!!..سورن با اونم...میکنم شوور دارم نمیشه باورم

 ورنس بعد... میارم در اتاق تو رفتیم وقتی میپوشم لباسم زیره اهاااا...نمیگیرنم حیاس بی میگن

 شب تا منمیتون من...کردم فک خیلی من پگاه ببین...میکنه تاییم دو میزنه میده دست از کنترلشو

 ....یا کنید عروسم زود یا..کنم صبر عروسی

 

 

 دلم عزیزه بگیر نفس یه میخواد دلت جان هستی_

 

 :کرد شروع دوباره کشید عمیق نفس یه

 

 ...فَحشا و زِنا کاره تو میرم یا کنید عروسم زود یا...میگفتم داشتم خب_

 

 هستی؟_
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 ..!!!داره چشم بهم مامانتم که چیم ببین...هستی سسکی خیلی تو گفت مامانت بار یه تازه_

 

 :گفتم تر بلند

 

 هستـــــــــیی؟؟؟_

 

 نم از لب یه بیرونیم روز هر هفتس یه..پاستوریزس؟ اینقد عنترم شوور این چرا نمیدونم فقط_

 باشه؟؟ خواجه نکنه میگم...نگرفته

 

 هســــــــــــــتی؟؟؟_

 

 چرا...کرده خوذش عاشق منو اومده خواجه مرتیکه خورده عن...میکنما شک بهش دارم واقعا_

 عرررررر کردههههه؟؟؟عررررر مخفی من از حقیقتو این

 

 

 : زدم جیغ

 

 زد زنگ بهم الان سامان... لحظه یه دهنتو ببند هستی_
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 :گفت لب زیره کردم حس...شد ساکت حرفم این با که میکرد عر عر داشت

 

 میکنه غلطایی یه داره میگفت راست سورن پس_

 

 :گفتم خنگی با... نیاوردم در سر حرفش از

 

 چی؟؟ چی؟؟ینه_

 

 :گفت پاچه دست

 

 گفت؟ چی چی خب..هیچی..هی_

 

 دراورد حرصمو معمول تبقه و پرسید حالمو هیچی_

 

 :خندید

 

 بخریم؟ لباس بریم میای حالا خب_
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 کِی؟؟ اره_

 

 میادش کیمیام..فردا_

 

  باشه_

 

 فردا تا پس_

 

 فعلا_

 

 پنیر خدافظ_

 

 .... کرد قط بزنم جیغ اومدم تا

 

 .!اینا ننم پیشه پایین رفتم

 

 اشپز تو برم اومدم...میکنم نگاه فیلم و میخورن تخمه نشستن پریا و بابا با تلوزیون جلو دیدم

  خودم برا بریزم چایی خونه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 690 

 

 :گفت بهم کردن نگاه بدونه مامان

 

 میشوری رو ظرفا..میکنم خونه این تو کارارو همه شب تا صب از من بیا در گشادی از یکم پگی_

 ..میکنی میخای غلطی هر بعد

 

 :داد ادامه که بزنم حرفی اومدم

 

 میریزی چایی عزیزت پدر و عزیزت مادر برای راهتم سر

 

 :گفت و کرد نگاش پریا

 

 مامان؟ چی من پس_

 

 :سرش تو زد یکی مامانم

 

 چشم؟؟ بگی نشنیدم پگاااه..داره ضرر برات چایی تو_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 691 

 

 :زدم داد همزمان و خونه اشپز داخل رفتم

 

  ننه باشه_

 

 تر سریع مامان..سمتش کردیم حمله مامان با همزمان...گوشی خوردن زنگ با شد همزمان فریادم

 :گفت برشداشتو من از

 

 بفرماییــــد؟؟ صالحی منزل_

 

 شوهع نازو به نه میده بدبختا ما به که کمریی زیر فحشای به نه...مامان به شدم خیره باز دهنه با

 میریزه گوشی پشت که ای

 

... ... 

 

 :داد ادامه

 

 هستین؟؟ خوب شما..شما قربانه_
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_.... 

 

 بفرمایین؟ امرتونو چیه مزاحمت_

 

_.... 

 

 چشمای مردمک دیدم...شده طولانی خیلی زرش بودِ معلوم و کشید طول بیشتر مامان مکثه این

 ..او...شد قلب مامان

 

 :گفت مخفی ذوقِ با

 

 ...ایم خونه ما بگید شما وقت هر حتما بعله_

 

_... 

 

 هستیم منتظرتون...اره.. خوبه شب فردا پس_

 

_.. 
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 نگهدارتون خدا..مراحمین_

 

 

 و من به ذوق با و گذاشت رو گوشی

 

 [٨٢:٨١ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 خاستمی ازم چیزی وقتی معمولا که عجیبی مهربونیه با و خونه اشپز تو اومد...کرد نگاه پریا و بابا

 :خونه اشپز از بیرون کرد پرتم محترمانه خیلی میکرد استفاده ازش

 

 میشورم ظرفارو خودم من کن استراحت برو تو عزیزم_ننه

 

 شد؟؟ مهربون یهو چرا!!!چی؟ ینه...کپیدم اتاقم تو رفتم مشغول فکری با

 

*** 

 

 :کیمــــــــــیا
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 !!سامیاااار؟؟؟_

 

 جونم؟_

 

 اروم و پایین انداختم سرمو..ببنده دهنمو چجوری میدونست خوب عوضی...شد اب دلم تو قند باز

 :گفتم

 

 میشه ناراحت هستی...دیگه برم بزار_

 

 :گفت شد شیطون

 

 بری میدم اجازه شرط یک به_

 

 ..:بودم ایستاده روش به رو الان تا..نشستم تخت روی کنارش همو تو کشیدم اخمامو

 

 شرطی؟ چه_

 

 [٨٢:٢۵ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش
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 :خندید شیطون و کرد غنچه و لباش

 

 ماندنی یاد به ای جمعه شب برای قولی..لب.. ماچ..بوس...صدقه قربون_

 

 ...:شونش به کوبیدم محکم مشت بت...خنده زیره زد بلند بعد

 

 بودی چیزا همین فکر به اولم از تو..خر عوضی_

 

 دهش پخش بغلش تو بعد لحظاتی و خودش سمنه کشیدم تنبون کش عینه که شم بلند اومدم

 ..بودم

 

 ...کشید عمیق نفس و موهام تو کرد فرو صورتشو

 

 باشه تیپت به حواست فقط.. زروم زر خانوم باشه_

 

 :داد ادامه که کنم ذوق اومدم
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 ..خونه بیارم دختر برم میکنه کاری یه اخرم..احساس بی_

 

 : زدم جیغ و کشیدم عقب و خودم

 

 

 !!!میکنی غلط تو_

 

 عقب کشیدم تخت روی از اروم و خودم..جمع حرص از لبامو و کردم ریز چشمامو..زد قهه قه بلند

 و موهام برس رفتم...نشه متوجه که بود خنده سرگرمه اینقد البته...نگیرتم که بود حواسم و

 :گفت و کرد خودش سپره دستاشو خنده با..جونش به افتادم بیاد خودش به تا و برداشتم

 

 

 دبای چرا دارم کنارم که خوشکلی بوزینه وجوده با...آی...بکنم غلط من والا...خانومم نزن..آی... اخ_

 !بقیه؟ دنبال برم

 

 

 :زدم جیغ
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 ...مشنگتی خل خوده خوده بوزینه_

 

 تو رفتم دماغ با..خودش سمته کشیدم محکم و گرفت مچامو دستاش با که بزنم اومدم دوباره

 :دراومد جیغم سینش

 

 

 قشنگمممم دماغه مامان اخ...آییییییی_

 

 

 یدکش دستشو و هم تو رفت اخماش..کرد نگاه بهم و کرد راستم نگرانی با...میگرفت گریم داشت

 :بینیم رو

 

 شده قرمز_

 

 ...میکرد درد بسکی شیکسته کردم حس واقعا...گریه زیره زدم و زدم پس دسشو

 

 بغض قیافه دیدنه با...بود دستش ملاقه...داخل اومد و کرد باز و در جون هانیه که بزنه حرفی اومد

 :لپش رو زد و گفت بده مرگم خدا یه سامیار شرمساره قیافه و من داره
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 ریختی؟؟ کُخی چه سامیاااار؟؟؟باز میکنه گریه چرا عروسم_

 

 :گفت ترس با سامیار...بودم شده مرگ ذوق حسابی مامان دیدنه با که من سمته اومد بعدم

 

 گرفت درد سینم به خورد سرش کنم بغلش اومدم..بخدا هیچی_

 

 

 فلسفه بی...ادبیات بی... شعور بی...حیا بی

 

.... ... 

 

 :گفت و رفت بهش ای غره چشم مامان

 

 اهارن پایین بیاید...لاقل نشم ابرو بی عروسم جلو بزار..پسرم نده نشون بودنتو وحشی جا همه_

 

 ...در به بود زده زل باز دهنه با سامیار...بست و در و بیرون رفت بعدم

 پقی و بگیرم خودمو جلوی نتونستم اخرم ولی نگیره خندم که میدادم فشار هم رو لبامو محکم

 خنده زیره زدم
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 ...عقب پریدن ناخداگاه که طرفم بیاد اومد و کرد نگام غیض با

 

 :گفتم خنده با

 

 میزنم جیغ طرفم بیای بخدا_

 

 

 کشید عقب خودشو حرص با

 

 رفیقات؟ با خرید بری گذاشتم اگه_

 

 :گفتم و شدم جدی

 

 دادم قول هستی به...نشو مسخره سامیار_

 

 :گفت و ورچید لباشو
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 شدم زلیل زن چه هعیییی...میکشدمون مامان الان پایین بریم بیا:)خب خیله_

 

 افتادم راه سرش پشت و خندیدم

 

*** 

 :هـســــــــتی

 

 هستی تو بز ان زدی حدس درس هستیییی باغه در ام کرده گم بزییییی_

 

 

 :مچشم تو کرد ساعتشو و گرفت ماشین از تکیشو.. سورن برزخی قیافه به زدم زل باز نیشه با

 

 بز به اومدی حالام..خانوم منتظره واستادم پایین این هوا این تو ساعته نیم...نگاااا و ساعت_

 میکنی؟ تشبیهم

 

 

 ...:کردم مظلوم چشمامو
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 ....نگـ بقیه ب نباشم خشگل گفتم چرونی چش اخه..:)میرسیدم خودم به داشتم_

 

 جده یا...ماشین به چسبوندم بعد ای لحظه و گرفت هامو شونه که بود نشده تموم حرفم هنوز

 ...زلجوشن ابن شمر یا...دوازدهم امام یا..سادات

 

 :گفت ترسناکی قیافه با

 

 دادم قول خودم به کنی؟؟من عصبیم داری دوس ها؟؟؟چرا نکن نگام اینجوری نگفتم بهت مگه_

 نمیزاری نگاهت با عوضی توعه ولی نکنم روی زیاده محرمیت از بعد تا

 

 

 آب ما دله تو که بود قندی هموجور اقا...ماشین تو چپید رفت کرد ولم و گفت بلندی اَهه بعدم

 .. میکردن

 

 هک یکم..انداخت راه و ماشین حرف بدونه...ماشین تو رفتم انداختم کوچه اونوره اینور به نگاه یه

 ...کرد خیس خودشو حوصلم گذشت

 

 :گفتم اروم
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 سورن؟؟_

 

 :بوزینه نداد جواب

 

 

 سوررررن؟؟_

 

 هوم؟_

 

 سووووووررررن؟؟؟؟_

 

 

 !بله؟_

 

 

 :جیغیدم
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 !!!!!سورن_

 

 

 جونم؟_

 

 :گفتم و شد باز نیشم

 

 ما؟ پگی خاستگاری بره میخواد سامان گفتی راستکی_

 

 ...:داد تکون سرشو

 

 بوده؟؟ سامان مامان خاستگاری برا پگاه خونه زده زنگ که اینی ینی_

 

 :گفتم خنده با...داد تکون بز عینه سرشو بازم

 

 

 کنه پاره رو خاستگاره میخاد که نمیدونه پگاه پس_
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 ...:بالا انداخت ابروهاشو

 

 نمیدونه؟؟_

 

 

 !!میکرد پاره خودشو که سامانه میدونست اگع..نکنم فک_

 

 باش مودب هستی_سورن

 

 :نشستم صاف سرجام

 

 :( ....چمش_

 

 :کرد نگام اخم با...داشت نگه و ماشبن گوشه یع سورن و رسیدیم

 

  سرده ببند پالتوتو دکمه_

 

 ..حوصله_
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 سرش تو زدم جانب به حق...بست هامو دکمه اخم با و طرفم شد خم خودش بدم ادامه اینکه قبله

 :گفت الکی گریه با و مالوند و سرش...

 

 

 دادی عجوزه میخاستم فرشته..خدااا ای_

 

 :گفتم خنده با

 

 

 باشه خداتم از..عمته_

 

 خانومم پایین برو...هست صد در صد_

 

 ...:افتاد راه کنارم و کرد قفل ریموت با درارو...شدیم پیاده

 

 کجان ببین بزن زنگ_سورن
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 :گفتم خباثت با

 

 

 زنگیدی؟؟ سامان به_

 

 با...اره.!!..سامان اقا_

 

 [٨٢:٢۵ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 پررو بچه کرد قبول کله

 

 شوورمه اونم میدونم اقا نفرو یه فقط من...سامان اقا...ایش_

 

 

 :کرد تر نزدیک بهم خودشو و شونم دوره انداخت دستشو

 

 ...منم که شوهرتم_

 

 کن بلدرم هلدرم بعد میکنم قبولت ببین بزار اول_
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 نکن قبول داری جرعت_

 

 .:فازمون به زد عن و شد بلند سرمون پشت از سامیار صدای که بدم جواب اومدم

 

 ..بیایم بعد بریم خانوم میگم_

 

 ...:داد ادامه باز نیشه با بعد

 

 هم تو برین بیشتر باشید راحت_

 

 !!!بلده؟؟ شوخی سامیارم..اوه

 

 

 :سامیار کله تو زد..بودم دنبالش زشت اردک جوجه عینه منم..سمتشون رفت و کرد ولم سورن

 

 

 !پسر؟ چطوری...دهنتو ببند_
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 ..:بغلیدیم همو کیمیا با

 

 تو وت من..اون تو اون...دادیم تشکیل رو بازا همجنس از جمعی میکنه فک ببینه کی هر الان ببین_

 

 :گفت شده جمع قیافه با و بغلش از بیرون کرد پرتم

 

 

 !!امشب شده سرد هوا چه...زدی هم به حالمو دهنتو ببند_

 

 :گفتم خنده با و کردم باز دستامو

 

 کنم تزریق بهت بدنم گرمای از بغلم بیا اره_

 

 

 نیشه اب سامان دیدم که برگشتم...بالا رفت ابروهاش سرمو پشته به افتاد نگاش که بگه چیزی اومد

 ..میان دارن پگاه کناره..باز
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 ...شد شل ناخوداگاه منم نیشه

 

 [٨٢:۰۲ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ...میرسید نظر به زده بهت همچین میاد راه پا شیش گوریله یه کناره داره انگار پگاه

 

 راه پاچه کله و جیگر و قلوه و دل و بوس و ماچ بساطه دوباره رسیدن که ما به...بود هم تو اخماشم

 ..افتاد

 

 :فتمگ باز نیشه با بازوشو به زدم و کنارش رفتم...بود نزدیکیا همون که پاساژی سمت افتادیم راه

 

 من؟؟ عنِ چطوری_

 

 :گفت بغض با

 

 میبود؟؟ سامان میمون این جای خاستگاره این میشد چی_

 

 اشاره...بهم زد زل و کرد ریز چشماشو کیمیا...بگیرم خندمو جلو کردم سعی و جلو دادم لبامو

 :پگاه بازوی رو گذاشت دستشو و داد تکون سرشو..میگم بهت بعدا کردم
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 دیگه میکنی ردش میاد حالا وللش_

 

 :گفت و داد تکون سرشو

 

 ...وضعیت ازین شدم خسته دیگه...میکنم قبولش باشه کی هر...نع_

 

 :داد ادامه و شکست بغضش

 

 هک خری هر شتر اون با میرم!بمونم؟ منتظرش باید چرا نمیزاره جلو پا وقتی...نداره دوسم وقتی_

 میارم در وضع ازین خودمو میکنم ازدواج هست

 

 پسرا از خداروشکر..نبود معلوم فازم کلا...بودم شده ناراحت طرفی از بود گرفته خندم طرفی از

 ...هست مرگیش یه میفهمیدن همشون پگاه بازیای کلی این با وگرنه بودیم تر عقب

 

 دنبال دنبال  همش و پگاه نگرانش نگاهه و فهمید سامان اخرم...کردیم ارومش زور به کیمیا با

  میکرد

 ..نبود باغ تو اصلا که پگاهم

 

 :گفت بلند کیمیا
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 !!!!!چـــــــــــــــی؟؟_

 

 میفهمه الان شو خفه هیییس_

 

  بگم بهش برم بزار میزنه پر پر داره بدبخت این بابا_

 

 :دادم ادامه ذوق با..بفهمه خودش میخام خوردی عن_

 

 میشه باحال چه وااااییی_

 

 میشه؟؟ باحال چی_پگاه

 

 

 :گفتم پته تته با..سمتش برگشتیم پاچه دست قیافه با کیمیا و من

 

 

 میشه باحال خیلی بگیریم لباس فردا پس برا دومون هر اگه گفتم...آها....آ_
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 ...میدونم جدا بزا از شوهرمو من بعله...اومدن ام دیگه بز تا دو اون...کنارم اومد سورن

 

 

 .دوستاتی با فقط که باشه خودت به اگه..بدم نشونت چی یه بریم بیا_سورن

 

 

 :گفتم و انداختم سامان به مرموری نگاهه

 

 ...داره خاستگار اونم فردا پس که میدونی..بخرم پگاه با میخام_

 

 نیش اب سامیار...بود پایین سرش و میرفت ور ناخوناش با پگاهم..پگاه به داد نگاهشو سریع سامان

 :گفت خند

 

 ...باشه میلتون بابه رفیقمون وارم امید مبارکه_

 

 بهش خنده با و سامیار شونه سر زد یکی داشت خبر شومم نقشه از که سورن...شد گشاد چشمام

 ..رفت غره چشم
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 ..کرد نگاه بهمون گیجی با پگاه

 

 رفیقتون؟؟_پگی

 

 

 :گفتم سریع که بگه چیزی اومد سامان

 

 میمونن پی پی عینه...رفیقن هم با پسرا همه میدونی که تو...دیگه ارع_

 

 

 :گفت سامیار و رفت ای غره چشم سورن

 

 !داشت؟ ربطی چه فقط...زیبات تشبیهه از ممنون_

 

 :کردم باز نیشمو

 

 داره ربط پی پی به چیزتون همه شما خب_
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 ..دیدیم اینارو خنده امشب بلاخره اخیش..خنده زیره زدن پگاه و کیمیا

 

 

  ختمیری خونمو و میگرفت جبهه مواقع این تو معمولا..نمیگفت چیزی و پگاه به بود زده زل سامان

 

*** 

 :پگـــــــــاه

 

 هاندام که بودن گرفته ای سورمه دامن کت یه هستی زوره به دیشب...کردم نگاه اینه تو خودم به

 ..میکشید رخ به کشیدمو

 

 یه...نشه دیده زارم و زرد رنگه که زدم گونه رژ یکمم زدم صورتی لبه برقه و کشیدم چشم خط

 ایم سورمه ساتن روسری یه..ای سورمه سانتی ۵ پاشنه صندل با بودم پوشیده زخیم ساپورت

 ...بود سرم

 

 

 خودش بز هستی این انگار نه انگار..میدادن پیام هی نمیکردن ولم هستی و کیمیا

 ..فوضوله بسکی...خاستکاریشه
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 ذوق از آکنده که مامان صدای بندش پشت و شد بلند آیفون صدای که میزدم غر خودم با داشتم

 :بود

 

 

 اوردن و دامادم_

 

  

 

 مچش...در جلو کرد پرتم و بیرون کشیدم اتاق از اومد سریع...اوردن دامادمو...پفکه و چیپس انگار

 بلاخرهه که در به زدم زل و کردم قلاب هم تو دستامو...کن برخورد ادم عینه ینی که رفت ای غره

 زل منم و کردن گرمی علیک سلام یاهاش مامان و بابا...داخل اومد بلند قد پوشو خوش مرده یه

 و زد مهربونی لبخنده رسید که من به..دیدم کجا رو آشنا قیافه این بفهمم که بهش بودم زده

 :گفت

 

 آوردم ایمان پسرم سلیقه به بلاخره...گلم دختره سلام_
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 و توجهم زنی صدای که بودم نگرفته ازش و نگاهم هنوز دادم جوابشو اروم و زدم محجوبی لبخنده

 عسلی...بود آشنا بدجوووور...چشماش...موند باز دهنم که کشوندم سمتش به نگاهمو...کرد جلب

 ...خالص

 

 

  ماشالله هزار ماشالله..گلم عروسه سلام_

 

 ..:نشست دلم به بدجور آغوشش...کرد بغلم بعدم

 

 سلام_

 

 اب...برگردم نداشتم جرعت...بیرون کشیدم خانومه بغله تو از خودمو سریع و شد گشاد چشمام

 ...آشنایی صدای چه...زدم توهم نکنه...دادم قورت زور به دهنمو

 

 مواجه از صندلامو به بودم زده زل فقط من ولی میکردن پرسی احوال که میومد مامان و بابا صدای

 ...داشتم واهمه توهمه میکردم فکر هنوزم که اشنا صدای اون با شدن

 

 سلام_
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 الاب و اوردم اروم سرمو...خوشکله چه..ابی رزِ گل، دسته یه...شد گرفته جلوم گلی دسته متقابلا

 ...عسلیش چشمای به دوختم و نگاهم

 

 

 !!اینکه مثله واقعیه...نه

 

 :گفتم لکنت با

 

 اومدین خوش سلام..سـ_

 

  ممنون گفت و پایین انداخت سرشو خوبا پسر مث

 

 نمیتو اصلا..میزد دهنم تو قلبم

 

 [٨٢:۰۵ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 نقدرای عمشو خودشو فتوحع پر روحه که خاستگاری اینکه..افتاده که اتفاقی کنم تجزیه نستم

 باشه سامان دادم قرار عنایت مورده
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 و هخون آشپز تو کرد پرت منو مامانم... پزیرایی تو برن کع زد تارف شدیم خشک هممون دید بابا

 :گفت تحدید با

 

  میکشمت خودم بپرونی بخای خاستگارتم این میاری میریزی رنگ خوش چایی یه_

 

 سرامیک به بودم زده زل ایستاده همونجوری نفهمیدم حرفاش از چیزی اصلا...بیرون رفت بعدم

 !!م؟؟بود من میگفته که اونی نکنه..کیو نگفت...داره دوس رو یکی گفت سامیار...خونه اشپز کف

 

 

 ..بزنه صدام مامان شدم منتظر و ریختم چایی سریع...شد باز کم کم نیشم ازین

 

 ...گرفتم سامان جلوی رو چایی

 ادب بی بهم بود زده زل چی مثله

 :داد ادامه تر اروم بعد...مرسی گفت و برداشت

 

 داره خوردن چایی این_
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 محواس اصلا نشستم مبل رو مامان کنارع و کردم تعارف همه به...گرفتم جلوشو ولی گرفت خندم

 و اهمنگ گرفت ازم مامان که نیشگونی با اخرم که سامان به بودم زده زل فقط نبود بقیه حرفای به

  گرفتم

 

 :گفت و کرد ما به نگاهی یه سامان بابای پزت و چرت کلی از بعد

 

  بزنن حرفاشونو هم با برن ها بچه باشین موافق اگه صالحی اقای_

 

  دادم فشار هم به دستامو استرس با...کرد تایید رویی خوش با هم بابا

 

 :گفت لبخند و غره چشم با مامان

 

 اتاقت کن راهنماییشون شو بلند جان پگاه_

 

 اجازه با گفتم اروم شدمو بلند زور به

 

 

 میاد دنبالم داره میکردم حس
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 بره ات ایستادم و کردم باز اتاقمو دره...کنم کم استرسم از که میکشیدم صدا بی و عمیق نفسای

 :گفت شیطانیی لحنه با..داخل

 

 اول بفرمایید شما..ترن مقدم خانوما_

 

 دمنکر نگاهش بارم یه حتی...تخت روی نشستم و داخل رفتم..بزنم حرف حتی میکشیدم خجالت

 ...نشست کامپیوتر میز روی روم بع رو که کردم حس ولی

 

 :دراومد صداش بلاخره که گذشت سنگینمون سکوت توی دقیقه چند

 

 

 بیرون؟؟ بریم بزنی حرف نمیخای_

 

 :گفتم شده گشاد چشمای با و بالا اوردم سرمو سریع ارادی غیره خیلی

 

 !!!!نه_

 

 دهنم تو کوبوندم محکم و گفتم چی فهمیدم خودم بعد
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 :گفت خنده با

 

 کرف به فقط..بزنی و حرفات تو تا اتاق تو میمونم بخوای موقعه هر تا من باش اروم...عزیزم باشه_

 میکنن شک شدنمون نفر سه به بیشتر خانواده بیرون بریم تر دیر چقدر هر چون باش زمانش

 

 هق و گرفتش هوا رو که سمتش کردم پرت و برداشتم تخت روی از و بالیشت شده قرمز قیافه با

 زد قهه

 

 [٨٢:۲۱ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 :گرفتم گاز لبمو

 

 سامان بیشعوری خیلی_

 

 :گفت اروم و چشمام تو زد زل... شد مهربونی لبخنده به تبدیل خندش

 

 دلبر فدات به بیشعور_

 

 خوش چع امشب...خندید بازم...پایین انداختم سرمو و گرفتم جلوشو ولی بیاد کش اومد لبم

 ..:بوج بوج دلم عزیزه بخنده همیشه ایشالله البته...شده خنده
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 ...فقط...میزنم من پس...بزنی حرفی نمیخوای تو اینکه مثله خب_سامان

 

 و گرفت و چونم دستش با و نشست ژیاد چندان نه فاصله با تخت روی کنارم اومد و شد بلند

 وت حالتی هیچ بدونه..رنگش عسلی چشمای به بزنم زل شد باعث البته که...بالا اورد و صورتم

 :گرفت حرفشو ادامه صورتش

 

 دنیام همه چشماش جنگل اگه مخصوصا...نکنه نگاه چشمام تو صحبتم طرف ندارم عادت فقط_

 باشه

 

 گریه ذوق از کردم سعی و دادم فشار هم روی لبامو...بود رفته بالا بدجوری قلبم طپش

 :گفت اروم لب زیره و کشید عمیقی نفس..گرفت ازم نگاهشو و برداشت دستشو..نکنم

 

 ..کنما یقین به تبدیل هارو خانواده شکه میگه شیطونه لامصب_

 

 

 نک فک وااای...حیا بی بیشعوره پسره...شد گرد چشمام و شنیدم ولی نشنوم من میخاست البته

 بشه جیگری چه..سامان و من بچه

 

 :گفتم پنهان ذوق با
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 نداری؟؟ ای دیگه حرفه_

 

 :گفت دستپاچگی با و بالا اورد سرشو

 

 ....که اینه کلامم لپه خــــب...چرا..عه_

 

 که میشدم هلاک داشتم...بود مونده باز حرفش ادامه واسه همونجوری دهنش و کرد نگاه بهم

 :حبس منو نفسه و کرد کامل حرفشو بلاخره و...بزنه زرشو

 

 زدی ای جرقع...رفتی و گوشم تو زدی دانشگاه تو که روزی همون از...وقته خیلی...دارم دوستت_

 ختراید با تورو چرا که بیاد بدم خودم اژ و..بشناسمت بیشتر...کنم دقت بهت بیشتر اینکه واسه

 روت و شایان خاص نگاهای وقتی...پاک خیلی...بودی پاک...نبودی هرزه تو...کردم یکی برم دورو

 نمیزاشت لعنتیم غروره ولی..میدونم و میدونستم خودم ماله تورو..میگرفت حرصم میدیدم

 یانشا بغل تو وقتی...میکشیدم زجر بیشتر خودم و میرنجوندمت کارام با برعکس کنم اعتراف

 هک میشدم حرصی این از بیشتر و میکنی اینکارو داری لجبازی سر از میدونستم اینکه با بودی

 ..بوسه اون و بگیرم و خودم جلوی نتونستم... برادرمه داره چشم بهت که کسی

 

 ..:زد زدم خجالت و زده ذوق قیافه به شیطانیی لبخنده و کرد مکث
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 ...افتاد اتفاق بود عمرم بوسع بهترین بگم باید که_

 

 شبیان سریع خیلی که دارمی دوستت و اعترافش از کردم ذوق درسته حالا..کردم نگاش چپکی... 

 :گفتم عصبی پوزخنده با..داره خودشو جای حسودی ولی کرد

 

 بوده؟؟ تر جذاب برات یکی این که بوسیدی حالا تا و نفر چند_

 

 :گفت خنده با...خنده زیره زد

 

 امتحان رو بوسه اون دوباره میدارم نگه و خودم دارم چون باش حالتت و حرفات مراقبه جوجه_

 نکنم

 

 کنم؟؟ ازدواج باهات میکنم قبول من گفته کی اصلا..نیشتو ببند..حیایی بی خیلی_

 

 :گفت جدی... خورد و خندش و هم تو رفت اخماش

 

 میکنم خودم زنه تورو بیرون بریم در این از تایی سه شده_

 

 :نزنم جیغ کردم سعی و کردم گرد چشمامو
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 بیرون برو تایی سه عمت با_

 

 :شد شیطون بازم

 

 خانومم الان توعه منو نوبت بیرون رفتن تایی سه عمم شوهر با عمم_

 

 زدم لبخند و جملش اخر خانوممه واسه رفت ضعف دلم

 

 :گرفت گرمش و مردونه دستای تو و دستم و زد مهربونی لبخنده متقابلا

 

 ات بخوایم اگه..خودته با اخر تصمیم ولی...نیستی میل بی بهم نسبت میدونم...زدم و حرفام من_

 ...هم نخوایم...پشتتم..باهاتم عمر اخره

 

 :داد ادامه همو تو و کشید اخماشو

 

 اینا تایی سه قضیه همون_
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 که بزنمش اومدم و خجالت به شد تبدیل آن یک میکردن اب داشتن دلم تو که قندی تمام

 :گفت خنده با و بالا اورد دستاشو

 

 

 شد دیر دیگه بیرون بریم_

 

 وندستام به ابرو و چشم با و کردم نگاه بهش..بود دستش تو دستم هنوز... شد بلند و شدم بلند

 :کردم اشاره

 

 راحتی؟؟_

 

 :گفت اشاره با و بالا اورد دستش تو دستمو و کرد باز نیششو

 

 عقد تا میگذرم حقم از فعلا ولی..همینجاس جاش_

 

 ...بیرون رفتیم و خندیدم

 

 مبرگشت...زد لبخند که کردم سامان به نگاهی...شدم جمع خیره نگاهه متوجه رسیدیم که حال تو

 ..زدم لبخند جمع به و
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 گلم عروس مبارک_سامان بابای

 

 ..داد بهم عشقمو اینکه از کردم خداروشکر بار هزار صد من و اومد دستشون صدای و

 

*** 

 :هســـــــــــتی

 

 بزرگ و سورن خودم...میخوامممم باباشو من اقا...باباش به نگاه یه انداختم سورن بع نگاه یه

 ...بقبولید همسری به و من فقط میکنم

 

 دستش ولی..بیامورزه هم شمارو اموات خدا..شده فت مامانش شوررم بگم رفت یادم راستی اها

 چنان..کنم فک بود سالش ٢۱,١..سوگند..کردم نگاه سورن خواهر به...زایید شوهرمو که نکنه درد

 کنم پیاده روش نارو هاشی فن یه شم بلند میشدم ترغیب که میکرد نگام بد بد

 

 جــــــــان؟؟؟ هستــــی_

 

 :گفتم و بالا اوردم سریع سرمو
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 :/بله؟؟ ها؟؟نه_

 

 کلا خانوم سوگند پوزخنده دیدنه با البته و کردم باز نیشمو که رفت ای غره چشم مامان

 ..عن دختره..بستمش

 

 کردهن خدا بمیره میخواد انگار...بزنین اخرتونو حرفا برید کن راهنمایی شچورتو پاشو گفت مامان

 لال سوگند زبونه

 

 ان گاو عینه سرمو و دیوار به خورد محکم که کردم باز چنان و در

 

 [٨٢:۲١ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ..اتاق داخل رفتم پایین داختم

 

 و هم تو کشید اخماشو..کردم نگاش طلبکار کمر به دست..بست و در ارامش با و داخل اومد سورن

 :گفت

 

 ها؟؟_
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 خادب اگه بگو خوردت کفگیر خواهره این به ببین...امازونی فرهنگ بی تربیت بی شورتت تو ها_

 بدونی که الان از بگم میارمااا در شوهرشو دراره بازی شوور خار من برا

 

 :گفت و خندید

 

 نمیگه چیزی که بدبخت اون بابا_

 

 :گفتم حرص با

 

 نباشه تنم به سر میخواد که میخونم نگاهش از خودم من نگه_

 

 ...نشست کنارم خودشم..تخت رو نشوندم و کشید و دستم حرف بدونه

 

 کش لباش و شد گرد چشماش دیدم یهو...میکرد نگاه دیوار و در به که بهش زدم زل

 به اویزونه قرمزم سوتین...بعلههههه دیدم که کردم دنبال و نگاهش و کردم ریز و چشمام...اومد

 شوهر والا...کشیدما خجالت نکنید فک...دوختم سقف به نگاهمو و گرفتم گاز لبمو..دراور آینه

  آیندمه

 

 :گفت شده کنترل خنده با
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 میکردی جور و جمع اتاقتو ذره یه لاقل_

 

 :گفتم بگیرم سقف از نگاهمو اینکه بدونه

 

 بفهمی سایزشو گذاشتم_

 

 ..:گرفتم دهنشو جلو سریع که خنده زیره زد بز عینه

 

 ...ایـ میکشونی اینارو مامان چتهههه؟؟الان_

 

 دهنم تو کلا حرف...روم خودشم و تخت رو افتادم که داد هلم و برداشت دهنش رو از دستمو

 :کردم مظلوم و چشمام ارادی غیر..شد گرد چشمام و ماسید

 

 دخترونم دنیای با خداحافظی واسه هنوز من برم بزار...چشمت جلو نمیزارم دیگه کردم غلط_

 ...نیسـ اماده

 

 

 شد قط حرفم دوباره نشست لبام رو که لباش
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 فرو موهاش تو و دستام و اومدم در شک از کم کم...بستش چشمای به دوختم و گشادم چشمای

 ...بوسیدم زندگیمو عشقه اخرین و اولین لبای بار اولین برای و کردم

 

 زگا منو عنتر..گرفت اروم گازه یه پایینمو لب...ازش نمیاوردم کم ولی میومد بند داشت نفسم

 !!میگیری؟؟

 

 زل..بود دندونام لای هنوز لبش..کرد باز چشماشو و گفت اروم اخه یه که گرفتم گازی چنان لبشو

 ایل و بود اومده کش پاستیل عینه لبش یه چون..انداختم بالا ابرو شیطنت با و چشماش تو زدم

 :بزنه حرف درست نمیتونست بود من دندونا

 

 (کن ول لبمو)کن وِد لَوَمو_

 

 :دراورد گریه ادا..بالا انداختم ابروهامو

 

 عفریت تو خاستگاری اومدم خوردم گژی عژب_

 

 :بازوش تو زدم محکم و کردم ول لباشو حرص با
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 !!!منفیه جوابم میگم میرم الان..سوما...عنترته خواهره عفریت دوما.. باشه خداتم از اولا_

 

 

 اه خانواده جلو رسیدم تا..دنبالم سورنم.. در سمته دوییدم نعل چار گاو عینه بزنه حرفی اومد تا

 :شنیدم صداشو کنم باز دهنمو اومدم

 

 کنین شیرین دهناتونو..موافقیم ما_

 

 نارمک و کرد طی و بود فاصله بینمون که قدمی چند و کرد نگاهم لبخند با...کردم نگاهش حرص با

 وعشر سریع بود شده باز نیشش که سورن بابای...میکردم نگاش حرص با داشتم هنوز..ایستادم

 قیافه به خنده از شده جمع لبای با سورن...زدن دست اون از تبعیت به ام بقیه و زدن دست کرد

 :گفت و کرد نگاه حرصیم

 

 ندارم دوس چروک زنه نخور حرص_

 

 : دادم فشار هم رو محکم دندونامو

 

 ریشتم بیخه عمرت اخره تا باشم جوریم هر نخوای بخوای_
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 :گفت خنده با

 

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم_

 

 : زدم جیغ

 

 سوررررررن_

 

 [٨٢:۵۰ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

*** 

 

 :کیمــــــــیا

 

 یه همون شاید که ماهیی سه..پیش ماهه سه برعکس...بودم شاد...آینه توی عروس به زدم زل

 ادرمم و پدر که اجباری انتخابی برای بودم ممنون بار اولین برای...بود تحمل قابله غیره اولش ماهه

 ...بودن باعثش

 

 :(داشتنی دوست اجباره یه
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 ..منتظرن آقاتون خانوم عروس_

 

 املیاک کمک به..دادم جواب میکرد نگاهم لبخند با که آرایشگر به...رفت بالا قلبم ضربانه سرعت

 :گفت گوشم کناره و کرد بغلم اروم.. پوشیدم و شنلم

 

 شی خوشبخت قشنگم اجی بشم قربونت_

 

 کناره که سامیار به خورد نگاهم...شدم خارج در از و زدم مهربونی لبخنده بهش استرس با

 با و ابال اورد سرشو که کرد حس نگاهمو سنگینی کنم فک میزدن حرف و بود وایستاده فیلمبردار

 از رهپ نگاهش کردم حس ولی کنم اشتباه شاید...زد لبخند کم کم بعد و موند مات لحظه یه دیدنم

 کنم تصورش واقعی داشتم سعی من بود خیالم اگه حتی و..داشتن دوست

 

 شکیم شلوار و کت... کنم انالیزش تونستم تازه...شد تر دیوونه من قلبه قدمش هر با و سمتم اومد

 مشکی کروات یه..دست یک سفید پیراهن یه با بود ساتن از یقش برگشته های لبه که

 ..رفت ضعف مردم واسه دلم.. بود کرده درست مردونه فشن و موهاش...ساتن

 

 خانوم؟ عروس پسندیدین_

 

 :گفت مهربون و خندید... پایین انداختم سرمو خجالت با بود ایستاده جلوم... اومدم خودم به
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  خلوت جای یه ببرمت و بزارم قال رو همه میکنم فک دارم_

 

 :کردم اعتراض

 

 !سامیار؟_

 

 :گفت غلیض خنده با

 !سامیار؟ دله جونه_

 

 :گفت دوباره...گرفتم گاز لبمو و رفت ضعف دلم

 

 ...حساسم منه ماله که چیزایی رو که میدونی منه ماله نگیر گازش...خانومه اوی_

 

 

 :داد ادامه و کرد گوشم نزدیک سرشو

 

 

 باشه عشقم لبای اون اگه مخصوصا_
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 همین...رفت نفسم

 

 *** 

 :پگــــــــاه

 

 :گفت حرص با فیلمبردار

 

  باش داشته صبر دقیقه دو بابا.. نمیگیره وقت بیشتر دقیقه دو بخدا راد اقای_

 

 :گفت حرص با سامان

 

 ببینم؟؟ رو کی باید نخوام فیلم من اصلا آقا_

 

 نم که جوری یه البته..صورتم رو انداختم شنلمو که بود خوبی فکره..کردم نگاه بهش خنده با

 ببینم اونارو بتونم
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 یه مثله اروم..کردیم عمل میخواستن که طوری همون و کردن راضی و سامان زور به بلاخره

 و نلش کلاهکه معطلی بی کع گرفتم ازش...سمتم گرفت رو نانازی گله دسته و جلو اومد جنتلمن

 :فتگ اروم و کرد ناز صورتمو دست پشت با..کردم باز نیشمو...دیدم چشماشو شدنه گشاد و بالا زد

 

 ..خانومم شدی ناز چه_

 

 کروات و سفید پیراهن با بود ساتن یقش های لبه که مشکی شلوار کت...کردم نکاه خودش به

 :دادم جواب..آبی ساتن

 

 آقامون شدی خوشتیپ توام_

 

 

*** 

 

 :هســــــــتی

 

 :زدم جیغ
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 سرویس اینو دهنه برم بزار کن ولم.. کن عنتر؟؟ولم نشدم خوشکل نشدم؟؟؟من خوشکل من_

 کنم

 

 :گفت خنده با سورن..داشت نگهم زور به مامان

 

 نمیکنم پنهان خانومم از چیو هیچ من...گفتم نظرمو من بابا_

 

 :کرد اعتراض مامان

 

 نکن اذیتش سورن_

 

 :زدم جیغ حرفش بینه

 

 وت به کردم غلط من...سقف یه زیر بیام تو با امیدی چه با من...دادی واقعیتو نظر کردی غلط تو_

 میخندید بز عینه هنوز سرش رو بکشم خشتکشو بزار مامان کن ولم...دادم مثبت جواب

 

 بردار فیلم و مامانم به توجه بدونه بعدم...بغلش تو کردم پرت و گل دست کرده بغ و گرفت بغضم

 ..کنارم نشست اومد...نکنم گریه میداشتم نگه و خودم زور به..چپیدم ماشین تو رفتم
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 :گفت و طرفم شد خم..شیشه سمته کردم رومو

 

 بغض با و کردم نگاهش چپ چپ کوچولوم خانوم نبودی جنبع بی اینقد که خانوم؟تو هستی_

 :گفتم

 

 من عنه شوهره بعد بمونه مات میبینشون وقتی عروسی شبه شوهرشون دارن توقع همه والا_

 بگم؟؟ کی به من!!!!..شدی زشت چه میگه برگشته

 

 :گفت خنده با

 

  بدم حرصت عروسی قبلِ بار آخرین واسه خواستم...کردم شوخی بابا..عشقم بگو من به_

 

 

 :/شد پر پر گلاش که سرش تو کوبوندم چنان و برداشتم داشبورت روی از و گل دسته

 

 :میکرد غر غر همونجوریم...رفت ور زدش ژل موهای با و کرد نگاه خودش به اینه تو و زد داد یه

 

 ...کردی خراب موهامم...آخ آخ_
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 و ردمک نازک چشمی پشته حرفش این با که میکردم نگاش سینه به دست پیروزمندانه لبخنده با

 :گفتم

 

 بزنمت مشترکمون زندگی شروعه قبلِ دفعه آخرین واسه خواستم..حقته_

 

 :گفت و کرد بلند آسمون به دستاشو

 

 بگذرون خیر به بعدشو خودت خدایا_

 

 چیه؟؟ یعنی دادم تکون سرمو خنده همون با...بهم شده خیره دیدم که خندیدم بلند

 

 :گفت ای شیفته لبخنده با آروم

 

 !!!کوچولو شدی نفسگیر_

 

 :کیمــــــــیا*** 

 

 رت نزدیک سامیار به و زدم هیجان از جیغی میومد داشت دور از زده گل که سامان لکسوز دیدنه با

 ..شدم
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 :گفت غر غر با

 

 ..سرده بمون منتظر داخل برو بیا خب_

 

 :گفتم لجبازی با

 

 شده شکلی چه ببینم میخام دیگه بیان بزار..نمیخام_

 

 برید جا یه کدوم هر که بود اصراری چه دیگه ارایشگاه یه میرفتین همتون خب_

 

 :گفتم و کردم نگاهش دلخوری با

 

 سامی دیگه نزن غر_

 

 کناره سامان ماشین موقع همون... زدم مردم لبخنده از لبخندی منم..نگفت چیزی و زد لبخندی

 بغل پریدیم و کشیدیم جیغ دو هر پگاه دیدنه با...شدن پیاده و داشت نگر سامیار مازراتی
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 [٨٢:۵۰ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 ..هم

 

 پفی مون سه هر لباسای...سرخ رژ و صورتش رو طلایی آرایش اون با بود شده خوشکل خیلی

 البته...ودب قشنگ خیلی و بود شده کار براق نگینای با طاووس یه یه بالا به کمر از و بود دلکته..بود

 هر..بود گرفته طاووس دُمه طرح با نگین از پر و نصفش تقریبا و بود دامنمون روی طاووس دمه

 نماشی تا دو کناره سورنم مشکی بوگاتی که میزدم حرف پگاه با داشتم...پسندیدیمش سمون

 که میکردیم جیغ جیغ چنان و هستی کناره پریدیم دومون هر...شدن پیاده و داشت نگه دیگه

 ارمسامی..بود کراواتشون رنگ فرقشون تنها و بودن زده و تیپ یه سه هر پسرام...میلرزید ماشینا

 ...قرمز سورن..آبی سامان..مشکی

 

 به و بود چوبی وسایلش همه که بود کلبه یه مثل میگرفتن عکس که جایی...آتلیه داخل رفتیم

 هستی.. بگیریم عکس که رفتیم عروسا تا سه ما همه از اول...بود شده چیده قشنگی طرزه

 بو داره مثلا بست چشماشو و گرفت فاصله با صورتش جلوی گلشو دسته و نشست وسطمون

 هب دست و دادیم تکیه هم به سرش پشت پگاه و من... بود لباش رو ملیحم لبخنده یه و میکنه

 وبتن ما از بعد..داشتم دوس خیلی و عکسمون این..دوربین به زدیم زل گشاد لبخنده یه با سینه

 ...شدم مردم زیباییه محوه من و گرفتن ژست تا چند اونام...شد آقایون

 

 

 مک و کردیم کفت کاری هر هاش گفته طبقه...سامیار و موندم من فق و کرد بیرون رو بقیه عکاس

 و من خجالته بساطه و بود اومده خوش سامیار مزاجه به که ٨١ مثبت فازه تو میرفت داشت کم

 ...بود کرده فراهم
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 اون و چوبی دیوار روی سرم کناره گذاشت دستشو یه سامیار و دیوار به دادم تکیه عکاس گفته به

 اونم...سامیار به زدم زل و کردم خمار و چشمام عکاس دستور به بازم...لختم شونه روی رو یکی

 اون با صورتم سانتی ١ توی..کرد نزدیک صورتشو و بست چشماشو و کرد کج سرشو...شد خمار

 وقذ میدیدم که و پیشونیش روی عرق ریزه های دونه..شد متوقف ببوستم میخواد انگار که حالت

 :گفت ذوق با عکاس چیلیک صدای با...میکردم

 

 :داد ادامه شیطنت با بعد..مرسی..گرفتید ژست احساس با خیلی داماد اقا..شد قشنگ چقد_

 

 بعدیه ذوجه نوبت بیرون بیاید زود فقط میزارم تنهاتون_

 

 اب..بودیم حالت همون تو هنوز..چشمام تو دوخت و گرفت دختره از نگاهشو سامیار...بیرون رفت و

 :گفت عجز

 

 خلوت؟ جا یه بریم شیم بیخیال رو عروسی...هستم حرفم سر هنوز من_

 

 

 ..شد متوقف لبام رو لباش گرفتنه قرار با که خنده زیره زدم خجالت با
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*** 

 

 [٨٢:۵٩ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 :پگـــــــاه

 

 یه امانس کدومش هر تو که گرفتیم ژست تا چند..نبود کلبه به شباهت بی که اتاقکی داخل رفتیم

 ...ریخت کخی

 

 

 :گفتم حرص با

 

  میخواد دلش...مجرده دختره این شوهرم بکش خجالت جان سامان_

 

 :گفت خنده با سامان

 

 

 ...سیره دلش و چشم دیده اینقد دیگه این بابا نه_

 امشب بلاخره و خونمون بریم شه تموم تر زود امشب میشه چی:داد بیرون لباشو حسرت با بعدم

 شیم؟؟ تایی سه
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 :بالا اورد خنده با دستاشو که بزنم جیغ اومدم

 

 میکنم خانومت فقط امشب...بعد واسه میزاریم و شدن تایی سه...تسلیم_

 

 ...شد کبود که پاش رو کوبوندم محکم کفشم با

 

 

 ...میکَنی و من پای این تو آخر...آی_سامان

 

 تربیت بی نکنی حیایی بی دیگه که زدم_

 

 شی خانوم من دست به باشه خداتم از_

 

 ..رفت در که بزنمش دوباره اومدم

*** 

 

 :هســــــــتی
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 هسامان و پگاه و سامیار و کیمیا و هستی و سورن شبه...امشب عروسیمه شبه مهتابه شب امشب_

 ...امشب عروسیمه شبه

 

 :گفت خنده با سورن

 

 نمیداری بر دست ام آتلیه تو_

 

 نِه_

 

 غلطی چه تو اون نیس معلوم..نوچ نوچ نوچ...بود قرمز پگاه بیرون اومدن که سامان و پگاه

 خیر به و من خدا..کردیم مسخرش کلی پگاه و من بود شده پاک رژش که کیمیا...کردن

 دیماوم و دادیم انجام گوش به حلقه گاوه بز عینه میگفت دختره کاری هر و داخل رفتیم...بگذرونه

 بی..میکنیم چیزی کارای وسط همون کردین فک نکنه چیه..نیفتاد ٨١ مثبت اتفاقه هیچ...بیرون

 منحرفتون بیماره ذهنه تو تُف..انحرافیا...ادبا

 

 عینه همه...شدیم پیاده و رسیدیم تالار باغ سوی به پیــــــــــش شدیمو ماشینامون سوار

 ها اه..میداد بو دهناشون چه...اینا مالیو دست و بغل و ماچ و بوس و سمتمون دوییدن مرغ شتر گلّه

 مردای بیه فرقی چه نمیدونم من...کردیم جدا و مرد و زن پسرا دستور به..نه که پیشنهاد به...اه

 !!!!سامیاره؟؟؟ و سامان من به نامحرم بوزینه تا دو این با دیگه

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 747 

 هدانشگا ها بچه اول همون... آقایون سمته رفتن پسرا و نشستیم جایگاهمون تو رفتیم...چمدونم

  دماغ نازی تا گرفته شتری لب  سوگند از

 تور و دار تفنگ سه این شما سوخت ماتحتمون ما...آقا که سمتمون کردن حمله همه خوکی

 با نازی...نیارین مغزتون به فشار که گفتم واضح شما برا من ولی نگفتن واضح اینقد البته...کردین

 :گفت دماغیش تو صدای اون با زمان هم و کرد چک خودشو کوچولویی اینه

 

 هم به اصلا...نیستا ایم تحفه همچین سامان میبینم...میکنـــــم فک دارم الان..پگاه ولی_

 گفتم شخصیمو نظر من..عزیزم ها بخوره بر بهت البته...نمیاید

 

 :گفت هم تو بودم کشیده نازی حرف از و اخمام که من به رو و زد لبخند یه حرص با پگاه

 

 میکنی؟ حس رو سوختگی بوی توام عزیزم_

 

 نم چون...گلوش تو پرید شربتا و خنده زیره زد پگاه حرف این با که میخورد شربت داشت کیمیا

 :گفتم و کشیدم بو رو هوا لبخندی با شد بهتر حالش وقتی و کمرش پشت زدم بودم کنارش

 

 نمیکنی؟؟ حس سوزشی تو جون نازی...اره_

 

 

 :گفت تفاوت بی و انداخت بهم آینش کناره از نگاهی نازی
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 ....حســ چیزی من نــه_

 

 

 نننشو انگار ام بقیه..رفت قر با بعدم و کرد نگاه بهمون حرص با که افتاد دوهزاریش تازه انگار

 ..رفتن دنبالش میره داره

 

 صندلی تا ۶...نشستن ذوجشون کناره کدوم هر و اومدن پسرا...میان دارن آقایون که شد اعلام... 

 ...بودن گرفته قرار هم کناره فاصله با تا دو تا دو کدوم هر

 

 ...آوردن عاقد بعدم...دادن کادو بوس و ماچ مراسم از بعد و اومدن مادرا پدر

 

 گوشم کناره ارامش با و گرفت دستش تو دستمو سورن..بود شده ملتهب لپام و میزد تند تند قلبم

 :گفت

 

 خانومم؟؟ شدی سرخ چرا_

 

 :گفتم اروم
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  دارم استرس_

 

 :گفت میداد فشار هم به خنده زور از که لبایی لای از و کرد دور سرشو..کردم حس لبخندشو

 

 ...عزیزم باش نداشته استرس_

 

 :گفتم حرص با

 

 میخندی؟ چی به_

 

 قیافت به_

 

  بخند عمت قیافه به_

 

 عمم بیچاره_

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 750 

 کیمیا خواسته به ولی قبلا بودن خونده درسته...شد خونده همه از اول کیمیا و سامیار خطبه

 ههنگا توی عشقه و گفت بله کامل رضایت با عزیزم دوست که دیدم ایندفعه من و خوندن دوباره

 ...رسید ما به نوبت...بود هویدا دوشون هر

 

 

 ...یه مهریه با را شما وکیلم عایا امجد هستی خانوم_عاقد

 

 :داد ادامه لبخند با بعد و کرد درشت چشماشو

 داماد ماتحته..سیاه رز کامیون یه...مرغ پای کیلو سه_

 

 جمع به بودم زده زل دراری حرص لبخنده با منم...نخنده کرد سعی و داد فشار هم روی و لباش

 :گفت گشاد چشمای با سورن..بود تالار کف فکشون که

 

 داری؟ چیکار من ماتحته به_

 

 :داد ادامه عاقد و رفتم ای غره چشم

 

 وکیلم؟ بیاوردم؟عایا در سعادت سورن اقای عقد به_
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 :گفت خنده با پگاه

 

 شده دعواش داماد با عروس_

 

 :گفت کیمیا دفعه این...گفت دوباره

 

 نمیکنه ول گرفته و داماد گیسای عروس_

 

 

 جای به زدن لگد به کارو اینا اینکه قبله سوم دفعه...بهشون رفتم غره چشم من و خندیدن همه

 :گفتم سریع بکشن داماد حساس

 

 ..حالااا بیا عااااه پایین بالا اونوریا اینوریا عمه خاله..بابا..مامان اجازه با_

 

 :گفتم سریع و شدم خفه سورن سقلمه با

 

 بعله_

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 752 

 ساما نوبت بعدم و زدن دست من وعضیا خل به خنده با همه

 

 [٨٢:۵٩ ٢۱,۰۰,٨۱, ]رمان ویرایش

 نسور!!! عســـــــــل..یعنی جذابش قسمت به رسیدیم و..کردم اذیتش کلی که بود پگاه و ن

 دندون که میکشید نشون و خط چشماشم با...صورتم نزدیک اورد و عسل تو کرد انگشتشو

 جلو اومدن زنده تا مرده از اجدادش تمامه که گرفتم دندونی چنان نکردم نامردی منم...نگیرم

 ...رفتن دادن قر یه چشاش

 

 خودمون فقط که طوری اروم..کردم دهنش نزدیک ملیحی لبخنده با و عسل تو زدم و انگشتم

 :گفتم بشنویم

 

 میکنم طلاقت سه بگیری دندون عزیزم_

 

 :گفت لبخند با خودم مثه اونم

 

 میارم در سرت و کارات و حرفا تمام تلافی شب عزیزم_

 

 ...برادران و پکور هکور زاده اماز یا...پیغمبر یا..خدا یا...زفاف شب
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 خورد و عسل مرموزی لبخنده با که بهش زدم زل ای سکته قیافه با

 

*** 

 :پگـــــــــاه

 

 

 بینه گرفت و انگشتم شیطونی لبخنده با...سامان نزدیک بردم و ظرف داخل بردم و انگشتم

 :گفتم و هم تو رفت اخمام که داد اروم فشاره یه دندوناشو

 

 هستی؟؟ وحشی بدی نشون شده نحوی هر به باید جا همه_

 

 صورتم نزدیک و ظرف تو برد کوچیکشو انگشته....کرد ول و انگشتم و بالا انداخت ابروهاشو

 نگام شرمندگی با و کشید راحتی نفس..مکیدم اروم و بردم دهنم داخل انگشتشو اخم با...کرد

 ...کرد

 

 صاف و کردم ول دستشو...بیرون زد گوشاش از دود که گرفتم گازی چنان و شدم خبیث ناگهان

 بوزینه...حقشه...نشستم

 

 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM . سهستی  – شیطون دانشجوهای

telegram.me/romanhayeasheghane 754 

 *** 

 :کیمـــــــــیا

 

 

 زدیکن سرمو و زدم لبخند..شد گرفته جلوم سامی انگشته...میکردم نگاه عسل ظرف به لبخند با

 ...خوردم حال به تا که بود عسلی ترین خوشمزه ترین شیرین...کردم

 

 دیگه که بفهمونم سامیار به کارام و نگاهم با بتونم بریزمو نگاهم تو عشقمو تمامه میکردم سعی

 به گرمه دلم...مادرامون پدر اجباره بخاطره نیست سرد دلم دیگه...رابطمون نیست قبل مثل

  کرده پر قلبمو روحو تمام حالا که عشقش به دیدنش به بودنش

 

 بی بهم نسبت میداد نشون حرفاش و میخونم و داشتن دوست نگاهش از...گذاشتم دهنش عسل

 نیست میل

 

 ...دادن جلون کردن شروع و وسط ریختن همه شادی آهنگ شدن پخش با

 

 

 که میکردم فکر بابا و مامان به...میدادم کوتاه جوابای منم و میزد حرف گوشم زیره اروم سامیار

 نمیداد اجازه غرورم اما... بودمشون بخشیده...بود شده جمع چشماشون تو اشک دادن کادو موقع

  برقصن تا دومادا عروس به رسید نوبت بلاخره...کنم اکتفا لبخندی به تونستم فقط...بگم
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 ......بود کرده پر و تالار که بود بیگی سامی صدای و وسط رفتیم هممون

 

 گوشم توی و آرومش زمزمه...گذاشتم شونش روی سرمو و کردم ول مردم آغوش توی و خودم

 :شنیدم

 

 کیمیا_

 

 :دادم جواب اروم

 

 جانم؟؟_

 

 عمرمه شب بهترین میکنم اعتراف که شبی این تو...همینجا..بگم چیزی یه میخوام_

 

 :شد تند قلبم تپش

 

 چی؟؟...چـ_
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 دارم دوستت_

 

 :گفتم و دادم فشار شونش به سرمو...گرفت نفسم

 

 منم_

 

 چی؟؟ تو_

 

 دارم دوستت منم_

... 

 

 هستــی همیشه دلم تو

 

  نباشی اگه روم پیشه 

 

 باشم میشه که عاشقت
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 باشی میشه که ارزوم 

 

  جدایی ازم و دوری

 داری جایی یه دل کنجه ولی

 

  صدایـــــــی بی و میزنی که وجودم تو نبضی مثه 

 

 پریشونه تنهایی تو وقتی شبا

 

  دیوونه دله این میگیرررره و سراغت 

 

 درمونم تویی هــــام خستگی جواب

 

 میخونـــــــــم تو از هنوزم نیستی خودت 

 

 ..میکرد همراهیشون صداش با هم بیگی سامی و میرقصیدن هم بغل تو عشق با زوج سه هر
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 دانشجوهای بینه عشق شد...غما شادیا...ها گریه ها خنده...ها تلافی و کلا کل اون تمام پایان

 ما قصه شیطون

 

 !!!شد؟؟ اینجوری که شد چی... بود شون سه هر ذهنه تو که سوالی و

 

 پایان

 

hasti:نویسنده .s ن شیطو دانشجوهای 

 

 ٨۶:٨٨:ساعت

 

 ٩۵/٨٢/٢۲:تاریخ

 

hasti:نویسنده .s 

 ٩۵/٨٢/٢۲:تاریخ٨۶:٨٨:ساعت

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مرجعه کنین .
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www.romankade.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


