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 امیـر فـرهی  -رمان پسـران مغـرور ، دختـران شیطـون 
 
 نويسنده رمان : ميتونستم اين رمان را درچند جلد به اتمام برسونم اما 

 ترجيحًا، تنها براى راحتى خواننده تمامى اتفاقات را در يك جلد جا مى
 ه اند محضدهم...دوستانى كه راجب اين رمان سواالت و انتقادات زيادى كرد

 اطالع، جهت فاش شدن تمامى قضاوت ها و از بين رفتن اين همه عالمت سوال در
 ذهن شما عزيزان مى گويم كه اين رمان را تنها و تنها به درخواست دوستانى كه از
 من خواهش كرده اند تا اين دستان را بنويسم، شروع به نوشتن كردم..پيامى از

 زمينى پسران آسمانى" به دست من رسيد كه آنسوى طرفداران رمان "دختران 
 رمان نصفه بود و ما رمانى در سبكش ميخواهيم..به همين دليل من قلم بر دست با

 كلى فكر و موضوع هاى اضافه اين رمان را كه توى قالب و ژانر آن رمان است
 مانمنتشر كردم، اميدوارم از اين داستان لذت ببريد تا شرمنده تون نشوم، اين ر
 بسيار تخيلى و آرمانى است و ممكن است در دنياى واقعى چنين اتفاقاتى رخ
 ندهد...درضمن چون اين رمان درخواستى بود برخالف بقيه رمانام مجازى ميدم

 بيرون و قرارنيست چاپ بشه. پسرآسمان
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 " تقديم به هستى بى مثال زندگى ام مادر عزيزم ."
 مقدمه :

 ره مى نشينمكنار بغض خيس پنج
 با سر انگشتانم روى تن سرد شيشه ، قلبى را نقاشى مى كنم .

 قلب؟
 كدام قلب ؟

 همان قلبى كه بازيچه ى غرور تو مى شود وشيطنت هاى من ؟
 تو در درياى غرورت غرق مى شوى و من زنجيره اى از شيطنت هايم مى بافم !

 به همين آسانى تو از من دور مى شوى و من از تو.
 ميدانى ، ميان من و تو فاصله است.

 نه فاصله اى كه به متر باشد يا شايد هم كيلومتر،
 
  

 ميان ما فاصله اى ست به قد غرور بيش از اندازه ى تو و شيطنت ها و بهانه هاى
 كودكانه ى من .

 هرچند كه دوست داريم اين فاصله را بشكنيم و به هم نزديك شويم ،
 يادت باشه كه غرور و لجبازى هاى خودمان اين فاصله را به وجوداما يادت باشه ، 
 آورده است.

 بيا ، بيا عشق را قربانى خاله بازى هاى كودكانه ى مان نكنيم.
 بيا كنارم ، دستانت را دور كمرم حملقه كن و دستانم را در دست بگير .

 با انگشت هايت كنار قلب من قلبى بكش .
 را باغرور و ديوانگى سر ببرم و قربانى كنم.ديگر نمى خواهم عشق 

 بنشينم و چشمانم ببارد و به روزگار لعنت بفرستم.
 نه، من نميخواهم با دستان خودم همه چيز را تباه كنم

 بيايد ، ديگر شما آن پسران مغرور نباشيد
 و ماهم آن دختران شيطون
 بيايد عاشق شويم باهم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4  

 

 فرهى
 
 

 فصل اول
 صحــرا شخصيت اصلى رمان دلنوشته ى

رو به آينه قدى اتاقم ايستادم و در حالى كه سعى داشتم كالسورم را زير بغلم نگهدارم 
 با يك

دست ... تند تند موهاى مشكى بلندم را كه مدام از مقنعه ام بيرون ميزد را توى 
 مقنعه ام

شد ... امروز  پنهان كردم . استرسى كه بر تنم افتاده بود باعث لرزش دستانم مى
 اولين روزى

بود كه قراره بريم دانشگاه براى همينم دل تو دلم نبود . بعد از پوشيدن لباسام ، 
 هيكل خودم

را توى آينه برانداز كردم ... يه مقنعه ى سرمه اى با يه مانتوى مشكى كه هيكلم را به 
 خوبى

ى ... الهى قربون توش نمايش ميداد پوشيده بودم ؛ به همراه يه كيف و كفش مشك
 خودم برم

، يعنى خدا چى آفريده .. هيكلم شبيه مدالى آلمانيه .! به چهره ى بى رنگ و روم 
 خيره شدم

... پوست نسبتًا سفيدى داشتم براى همينم از پنكك و سفيدكن استفاده نمى كردم و 
 فقط

.. يكم كمى برق لب كارمو راه مى نداخت . ديگه خيلى هم ميخواستم آرايش كنم 
 ريمل و

خط چشم مى كشيدم ... وگرنه دركل احتياجى به هميناهم نبود . از اتاقم بيرون امدم 
 و

سريع به سمت اتاق اون دوتاى ديگه به راه افتادم ... دم در اتاقشون كه رسيدم ضربه 
 اى به

 در وارد كردم و با لحنى كه سعى داشتم عصبانيت توش باشه صداشون كردم :
 .. ترانه .. بيدارشيد ._ مهديس 
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كمى منتظرموندم ، اما خب هيچ جوابى نشنيدم ... ضربه ى محكمترى به 
 دراتاقشون وارد

 كردم كه صداى بلندى توليد كرد ...
 _بچه ها بيدارشيد ديگه ديرمون شد! باالخره صداى خوابالوى مهديس بلندشد :

 ن آماده مى شيم_مهديس_ اووووف ... ما بيداريم صحرا صبر كن اآل
 _اى بابا زودباشيد ديگه ساعت  كالسمون شروع ميشه .

 _مهديس_ باشه .. تو برو ، تا ماشينو روشن كنى ماهم ميايم .
ديگه منتظر هيچ حرفى از طرفشون نشدم و پله هاى خونه رو دوتا..يكى پايين رفتم 

 . گاهى
، اما حيف اآلن حال و حوصله  عادتم بود روى نرده ى پله ها بشينمو ليز بخورم پايين

 ى اين
 كارا رو نداشتم براى همينم مثل بچه ى ادم پله ها رو گذراندم تا وارد پاركينگ شدم

 _سالم عشقم صبح بخير!
آلبالويى ام را روشن كردم و منتظر اون دوتا خل و چل  2عاشق ماشينم بودم ... 

 نشستم ...
اميدى دانشجوى سال اول گرافيك  وقت نشد خودم رو معرفى بكنم ، من صحرا

 هستم ...
راستش از داليلى كه من اين رشته را انتخاب كردم ، عالقه ى شديد به نقاشى و 

 عكاسى بود
... البته رتبه ى كنكورم جورى بود كه مى تونستم خيلى از شغل هاى پزشكى رو به 

 آسونى
ايى دارم رو ادامه بدم .. قبول بشم . اما ترجيح دادم كارى كه توش استعداد و توان

 اصليت
خانواده ى ما براى تهرانه اما خب پدرم سال ها پيش براى يه سرى داليل تهران را 

 ترك كرد
و تمامى دارو ندارش را در تهران نصف قيمت فروخت و سپس همه به مازندران سفر 

 كرديم و
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تقل شديم . سال ها تو آمل در خانه اى كه برامون از پدربزرگم به ارث رسيده بود مس
 مى شد

كه ديگر تهران نيامده بوديم تا اينكه باالخره خبر قبول شدن من توى دانشگاه تهران 
 را 
 
 

متوجه شدن ؛ من به همراه دوتا از دوستان صميمى ام كه بيشتر مثل خواهرام مى 
 مونند (

ك !پدرامون ترانه و مهديس ) در دانشگاه تهران قبول شديم . هر سه تايى هم گرافي
 اول قبول

نكردن كه براى ادامه ى تحصيل بيايم تهران .. اما بعدش با كلى شرط و شروط 
 بهمون اين

اجازه رو دادن . اوايل خيلى خيلى خوش حال بودم كه دارم ميام تهران براى ادامه 
 تحصيل

ش يواش تا از بهترين دوستام و ادامه ى كارمورد عالقه ام ، اما يوا 2اونم به همراه 
 شوق و

اشتياقم كمتر و كمتر شد . با صداى ضربه هايى كه به شيشه ى ماشين ميخورد از 
 فكرو

خيال در امدم .. مهديس و ترانه بودند ، مثل اينكه باالخره اماده شدند ؛ دستم را به 
 طرف

درب ماشين بردمو قفل درارو باز كردم ؛ هنوز خيلى نگذشته بود كه ترانه و مهديس 
 نپريد

 تو با قيافه ى حق بجانبى همزمان گفتند :
_ صحرا خانوم .. مثل جغد خيره شدى به شيشه ى ماشين نميشنوى داريم صدات 

 مى
كنيم ؟! از لحنشون خنده ام گرفته بود ، اما سعى كردم خودمو كنترل كنم .. آب 

 دهانمو
 قورت دادم و با لحن تمسخر اميزى گفتم :

 عطل شديد ، حاال اگر اجازه بديد بريم كه كالسمون ديرنشه !_ ببخشيد خانوما اگه م
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هردو با ديدن لحن عجيب من زدن زيرخنده و سرشونو به نشانه ى عالمت مثبت 
 تكون دادند

... پامو روى پدال گاز فشار دادمو مستقيم به طرف دانشگاه رفتم ... هنوز كامال از 
 خونه دور

ازيه كوچه امد بيرون و زد به ماشين ما ... از نشده بوديم كه يه ماشين با سرعت 
 صداي

وحشت ناكي كه توليد شد رعشه براندامم افتادم و حسابى ترسيدم ... بي اختيار 
 جيغ بلندى

 كشيدم .. و هرسه همزمان به سمت شيشه ى جلوى ماشين پرت شديم!
 _ آه .

 
 

ن سنگين شده بود ... درد بدى رو توى سرم احساس كردم ... انگار كله ام چند ت  
 احساس

آدمايى رو داشته ام كه تو خالءاند!... تازه يادم افتاد دوتا موجود ديگه هم توى 
 ماشين نشسته

اند ... بى اختيار به طرف مهديس كه روى صندلى كناريم نشسته بود برگشتم و گفتم 
: 

 _حالت خوبه ؟
 _مهديس_ آره .
 _توچطور ترانه ؟!
 قط يكم سرم درد ميكنه_ترانه_ خوبم..ف

نگاه پرغضبى به صحنه ى جلو انداختم ... يه فرارى قرمز رنگ با سه تا پسر روبه روم 
 بودن و

 نازنينم با سپر اين غول بيابونى داغون شده بود .. حاال كه اينطورى شد و بيمه ى 2
 هماشينم به گند كشيده شد .. سگ خور .. خيالى نيست .. ولى هرچه كه عوض دار

 گله نداره !
كمى دنده عقب گرفتم كه فكر كنن ميخوام بذارم رد بشن و برند ، كامال از 

 عروسكشون دور
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 شده بودم ... و در لحظه ى اخر به بچه ها گفتم :
 _ سفت بشينيد.

كه حركتم همزمان شد با چشم هاى درشت شده از تعجب مهديس ... و با تمام 
 سرعت رفتم

يش .. خنك شدم ، ولى حيف سابقه ى بيمه ى ماشينم وسط عروسكشون ... آخ
 خراب شد ...

ناگهان در كنار راننده بازشد و پسرى قد بلند با هيكلى ورزيده از ماشين پياده شد ... 
 موهاى

مشكى براقى داشت .. چون عينك آفتابى زده بود صورتش واضح نبود اما چيزى از 
 برد پيت

مى شد فهميد كه حسابى عصبانيه ! ... هنوز  كم نداشت.. از فك درهم قفل شدش
 محو

 تماشاى پسره بودم كه صداى مهديس از كنارم بلندشد :
 

 _مهديس_ اوه .. اوه .. صحرا كارت تمومه
 _ به من چه ؟!... تقصير خودش بود !

_ ترانه _ اى بابا .. حاال يكى بياد بره ازشون معذرت خواهى كنه بريم ، كالسمون 
 ديرشد!

ا عصبانيت سرمو به سمت ترانه برگردوندم ... معلوم بود از نگاهم خيلى ترسيده ب
 چون رنگش

شده بود مثل گچ ديوار و حسابى به ِمن ِمن افتاده بود ، خداييش وقتى عصبانى مى 
 شدم

پاچه ى همه رو ميگرفتم و همه هم ازم حساب ميبردند ، االنم ازهمون وقتابود ... 
 زيرلب

 :زمزمه كردم 
_ هه ... معذرت خواهى ؟ در ماشينو باز كردم و در همان حال كه از ماشين خارج مى 

 شدم
گفتم : وايسيد اآلن ميام.. و به طرف اون پسره رفتم .. پسر با ديدن من دندوناشو با 

 عصبانيت
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بهم فشار داد.. ميتونستم صداى ساييده شدن دندان هايش را حتى از اين فاصله ى 
 دور

... كمى بهش نزديك شدم و مرموزانه نگاهش كردم .. پسرجوان باديدن من بشنوم 
 نفسش را

 بيرون داد و بدون معطلى رفت سر اصل مطلب :
_پسر_ اين ديگه چه كارى بودش كه كرديد ؟! خودم را زدم به خنگى و شونه هايم را 

 باال
 انداختم .. سپس با لحن آرومى گفتم :

 _كدوم كار؟!
 واقعا نميدونيد ؟! _پسر_ يعنى

دلم ميخواست با صداى بلند بزنم زيرخنده ... احمق ! .. خيلى سعى كردم خودم را 
 كنترل

كنم و جلوى خنده ام را بگيرم ، كمى مكث كردم و سپس پاسخ دادم : _آهان .. 
 تصادف را 

 
 

!.. ؟ مى گيد ؟!..خب تقصير خود شمابود .. نه من !_پسر_ برو بابا چى تقصير من بود
 نگاه كن

 چه باليى سرماشينم آوردى ... آخه اون لگن تو كه ارزشى نداره!!
ازطرزحرف زدنش اصال خوشم نيومد صداشو پيش از اندازه باالبرده بود ... ازاون 

 گذشته اگه به
خودم فحش ميداد انقدر ناراحت نمى شدم تا اينكه بخواد به ماشينم توهين كنه ، 

 تاحاال
وهين به ماشين منو نداشته ... خونم حسابى به جوش امده بود هيچكس جرأت ت

 همش دنبال
يه فرصت مناسب بودم تا سرش داد بزنم و خودمو تخليه كنم ؛ خون جلوى چشمامو 

 گرفته
بود و متوجه هيچى اطرافم نبودم ... روى نوك انگشتاى پام ايستادم تا هم قدش 

 بشم .. سپس
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_ درست حرف بزن ، لگن اون چيزيه كه شماتوش به با عصبانيت سرش داد كشيدم : 
 دنيا

امديد!..پسره ى بى تربيت بى همه چيز. از اين حرفم حسابى جاخورد و با چشمان از 
 تعجب

 گشاد شده حرف من را قطع كرد :
 _پسر_ حد خودتو نگهدار خانوم كوچولو !

هيچكس جرأت  . چى؟ .. خانوم كوچولو؟! اين ديگه بى نهايت گستاخه ، تاحاال
 نداشته

 اينطورى باهام صحبت كنه ، بادى به گلويم انداختم و سرش داد كشيدم :
 _دوست دارم نگهندارم ... پسره ى از خود راضى

از صداى داد و بيداد من و آن پسرجوان مهديس از ماشين پياده شد و به سمت ما 
 دويد و

 تند تند درگوشم نجوا كرد:
توروخدا آروم باش ... ولش كن ... مردم دارن نگاه ميكنن ،  _ مهديس_ وايى ، صحرا

 زشته ...
و از اين جور حرفا اما من بى توجه به حرفاى مهديس فقط با حرص به چشماى اون 

 پسرك
خيره شده بودم و بلند بلند نفس مى كشيدم ... آخ كه چقدر دلم ميخواست بزنم 

 اون دندوناى 
 

هنش ... سرم را به سمت مهديس برگردوندم و بلندتر سفيدو مرتبشو خورد كنم تو د
 از دفعه

 ى قبل داد زدم :
_ تو دخالت نكن مهديس ... بذار من تكليف اين آقا رو روشن كنم .همينطور كه 

 مشغول
دادوبيداد بودم يه چيزى توجه ام را به خودش جلب كرد .... در عقب فرارى باز شد و 

 يه پسر
از اين يكي خيلي خوشگلتر بود ... با ديدن اين پسره بي  ديگه ازش امدبيرون كه

 اختيار الل
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شدم و مشغول برانداز هيكل عظله ايش شدم ... خيلي خوشگل بود .. به قول 
 معروف طرف

 دختركش بود ... انقدر محو تماشا كردنش بودم كه نفهميدم كي رسيد كنارم ...
 ن پسره پندار بود._ چى شده پندار؟! . ِاِاِاِا ... پس اسم اي

 _پندار_ هيچى سپهرجان شما برو تو ماشين .
نگاهى به چهره ى مهديس انداختم اونم دست كمى از من نداشت... كامال معلومه 

 جذب
زيبايي اين پسره .. چي بود اسمش ؟.. اهان سپهر شده ... ( وايي اآلن ميگن 

 خوشگل نديديد
 دمو جمع و جور كردم.!... ) سريع آب دهانمو قورت دادم و خو

._پندار_ خانوم محترم ماديرمون شده و اصال وقت نداريم لطفًا خسارتتونو بگيد بنده 
 بدم

 خدمتتون...
 جوابى ندادم.

 _پندار_ خانوم من دارم باشما صحبت مى كنم! بازم پاسخى از طرف من نگرفت.
 ن من اآلن ميام به طرف_پندار نفسشو بيرون دادو ناليد_ آخ خداااا .. يه لحظه صبرك

ماشينش رفت و كيف چرمى كه معلوم بود خيلى گرونم هست از توى صندوق عقبش 
 در اورد

 و سپس با دسته چكش به طرف ما امد. 
 
 

 _پندار_ چقدر بنويسم ؟
 ولى من انگار تو يه دنياى ديگه بودمو اصال متوجه حرفاش نمى شدم .

 پوزخندى زد:
مشخصه كه اصال حالتون خوش نيست. به دنبال حرفش يه كاغذ _پندار_ هه .. شما 

 از توى
دسته چكش كند و به طرف من گرفت و بالحن تمسخرآميزى كه خنده توش موج 

 ميزد
 گفت:
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 _پندار_ بفرماييد. با كمى مكث برگه رو گرفتم
 _پندار_ كافيه ؟!

ِاِا اين پسره واقعا ديونه شده ! ... با ديدن رقم هاى چك دهانم بازموند ... ِاِاِاِاِااِاِاِااِ 
 اينكه اندازه ى

 نو به من پول داده!2يه 
 _پندار نيشخند مسخره اى زد و گفت _ خب من بيشتر از اين وقت ندارم ... پس ،
خدانگهدارتون . با رفتن اون پسرا نگاهى به ساعت مچى ام انداختم ... آه از نهادم 

 بلند شد ...
بود ؛اين يعنى به كالس اول نرسيديم .. اصال متوجه ى گذر  وايى ساعت نزديكاى

 زمان
 نشدم ! با صداى مهديس به خودم امدم

_ مهديس_ وايى ... صحرا ديدى چقدر جيگربودن ؟! هرچند دوست داشتم بگم آره 
 ... تاحاال

تو كل عمرم انقدر محو زيبايى يه پسر نشده بودم .. ولى حيف غرور لعنتى جلوى 
 وصداقتم

 گرفت و باعث پنهان حقيقت درونم شد ...
_بيا بريم مهديس ... ديرمون شد . سوار ماشين شديم و به چهره ى پرسؤال ترانه 

 نگاه
 انداختم .

 
 

 _ترانه_ چى شد صحرا؟! بدون كوچكترين حرفى چكى كه اون پسرك بهم داده بود را
 گرفتم سمتش .

 ى اآلن مطمئن شدم._ترانه_ شك داشتم ديوونه باشند .. ول
 _مهديس_ وايى .. ترانه نبودى ببينى چقدر پسره جذاب بود ..

 _ترانه_ راست ميگى .. خب بيشعورا به منم يه تعارف مى زديد !...
 _مهديس_ به توكه اگه تعارف مى كرديم ديگه چيزى واسه خودمون نمى موند !

 ال من شانس ندارم ._ترانه_ درد .. كاش بهم زودتر مى گفتيد بيام ... اص
 _مهديس_ ناشكرى نكن ... اگه شانس نداشتى كه ما دوستات نبوديم .
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_ترانه_ اتفاقًا به همين دليل كه تو دوستمى ميگم من شانس ندارم . سريع پريدم 
 وسط

 حرفشون و از اين جدال اوردمشون بيرون و سعى كردم بحث رو عوض كنم ...
د تموم شد رفت ... به دانشگاهتون فكر كنيد كه روز _بسه ديگه بچه ها ... هرچى بو

 اولى به
 دليل تاخير در كالس اخراجتون نكنن .

_ترانه_ نبابا .. مگه الكيه ؟! مهديس با حالت تمسخرآميزى قيافه اش را همانند ترانه 
 كرد و

 به تمسخر گفت :
مهديس تعجب  _مهديس_ چرا كه نه ... تو كه شانس ندارى ! هردوى ما از اين كار

 كرديم و
 زديم زيرخنده ...

ساعت حدود : بود كه رسيديم در دانشگاه ، ماشينم را جايى پارك كردم تا يه ديوونه 
 ى

ديگه نياد بزنه بهش !... وارد دانشگاه شديم. خوشبختانه هنوز كالس بعدى شروع 
 نشده بود و

 يم .بلكه به اين يكي برسكمى وقت داشتيم _ آخيش .. به كالس قبلي كه نرسيديم .. 
 
 

 _ مهديس _ ولي براي روز اول بد نبودا ...
 _ ترانه _ مهديس ... تو ديونه شدي ؟!.....

 _ مهديس _ توهم اگه اون سپهرو ميديدي اآلن ديونه مي شدي !....
 _ بس كن ديگه مهديس .... همچين خوشگلم نبودا ....

 يكه ديگه جايي پيدا نميشه..._ مهديس _ صحرا زده به سرت ... اون ت
_ اوف بسه .. از كنار ترانه و مهديس رد شدم .... مشغول قدم زدن در حياط دانشگاه 

 بودم ...
اينجورى ميتونستم محيط دانشگاه را زودتر يادبگيرم و باهاش بهتر آشنابشم ... 

 همينطور كه
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دهانم از تعجب باز  از كنار حياط مى گذشتم چيزى توجه ام را به خودش جلب كرد..
 ماند و

 چشمانم گشاد شد .
_نه اين امكان نداره !... ِفراري پندار با سرعت هزار تا پيچيد تو حياط دانشگاه و 

 گوشه اي
ترمز كرد .... انتظار هرگونه رويدادي رو داشتم الي اين يكي ... وايي اگه مهديس 

 بفهمه از
شاي فراري پندار بودم ...كه سپهر از خوش حالي جيغ ميزنه . با تعجب مشغول تما

 ماشين
پياده شد ، اما خوشبختانه اصال متوجه ى حضور من نشد ، پشت سرش هم پندار و 

 بعدشم
يك پسر ديگه كه از نظر ظاهرى خيلى شبيه به سپهر و پندار بود ...توى اون برخورد 

 نتونستم
براى ديد زدنش... قدش  درست و حسابى پندار رو ببينم و اآلن بهترين موقعه است

 حدودا به
 تا  مى رسيد ... يه پيراهن سفيد بايه شلوار مشكى پوشيده بود كه ظاهرش را پيش 

از اندازه جذاب كرده بود ! ... نگاهم را از پندار چرخوندم و روى بغل دستيش متوقف 
 كردم

گر ى جي...اين ديگه كيه چرا تو تصادف نديدمش . ولى المّصب اين يكيشونم خيل
 بود ، واى 

 
 

خدا زده به سرم دارم چى ميگم ؟!... صدايى كه از پشت سرم بلند شد و توجه ام را به 
 خودش

 جلب كرد _مهديس_صحرا،كجايى .. زودباش بيا كالسمون شروع شد
 ._مهديس بدو ... بدو بيا اينجارو ببين...

 _مهديس_ چى ميگ....
. سپهره... آخ چه تصادفى.مهديس مشتاقانه _مهديس_ وايى صحرا باورم نميشه ..

 به سمت
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ترانه برگشت كه هنوز هم اون عقب ايستاده بود و داشت به فضاى اطرافش نگاه مى 
 كرد .

_مهديس_ ترانه زودباش بيا اينجا ! ترانه با صداى مهديس براى لحظه اى به خودش 
 امد و

 غرغر كنا با قدم هايى بلند به سمت ما امد
 بله ؟ _ترانه_

 _مهديس_ ترانه اونجارو
 _ترانه _ كجا ؟

 _مهديس_ اى بابا ... اونور حياط رو نگاه ...
 _ترانه_ همون ِفراريه ؟!

_مهديس_ اوهوم..ترانه با حسرت به ماشين پندار نگاه كرد و سپس با لحن تلخى رو 
 به ما
 گفت:

 _خب حاال كه چى ؟!... ماشينش مباركش باشه!
انه خنگ شدى چقدر .. اون سپهره ديگه . باشنيدن اين حرف من چشمان _اى بابا تر
 ترانه از

 تعجب گرد و گشاد شد و بى اختيار جيغ كشيد:
 _سپهر اونه ؟! باخنده گفتم _آره .. نظرت چيه ؟! 

 
 

_ترانه_ او ماى گاد ! صدايى از پشت بلندگو بلندشد و تمامى مارو از حالتمون خارج 
 كرد.

ه داشتند دانشجو هارو صدا مى زدند تا براى آغاز كالس دومشون اماده مثل اينك
 بشن .

 _مهديس_ بيايد بريم بچه ها اآلن كالس بعديمون هم تاخير ميخوره !
 _ترانه_ نه ... من نميتونم از اينا دلبكنم.

_خفه بابا بدو ...وارد كالس شديم ... تمامى صندلى ها پرشده بود و فقط دو رديف 
 خالىجلو 

 باقى مانده بود .
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 _بيايد رديف دوم را پركنيم.
_ترانه_ باشه . رديف دوم از سه صندلى درست شده بود و هركدام از ما يكى از 

 صندلى ها رو
 اشغال كرديم... هرسه درست كنار همديگر نشسته بوديم

ى نظرت ك _ترانه_ صحرا نگاه ... رديف جلو خاليه ... يعنى هنوز سه نفر نيومدن .. به
 قراره

 بياد رديف جلورو پركنه ؟!
_ چه ميدونم ترانه؟، توام با اين سوال هاى مسخره ات ... هرخرى امد ، واال به من 

 چه !
_مهديس_ البته منظور صحرا جون اينكه هر شخص محترمى كه آمد قدمش روى 

 چشم
 براى منكه فرقى نمى كند ! هرسه بلند خنديديم.

ا بيخيال .. همينطورى پرسيدم؛ با صداى استاد همه به طرف درب _ترانه_ باشه باب
 كالس

 برگشتيم .
_استاد_ بفرماييد تو آقايون !..وايى .. اين ديگه امكان نداشت ... يعنى ، يعنى .. 

 سپهر و پندار
باهامون هم كالسى اند؟!... ترانه و مهديس از تعجب دهانشون باز مانده بود و 

 همانند انسان
 اوليه خيره شده بودن به پسراى كنار در هاى

 
 

 _ هووو ....
 _ترانه_ چى ميگى ؟!

 _ انقدر بهشون نگاه نكنيد زشته ! ترانه زيرلب ناليد:
_باشه . پسرا به ترتيب وارد كالس شدن و دقيقا رديف روبه رويى مارا پركردند ... اين 

 ديگه
د و سپس باخارج كردن برگه ى آخرش بود ! ... استاد پوشه اى از كيفش در اور

 اسامى كالس
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 از اون پوشه شروع كرد به حاضر غايب كردن
_استاد_ خانوم مهسا رضايى ، خانوم ليدا كريمى ، خانوم ترسا باقرى ، آقاى مسعود 

 نادرى ،
خانوم صحرا اميد . به اسم من كه رسيد دستم را باال بردم و با لحن آرومى گفتم : 

 حاضر . بعد
ن اسم ترانه و مهديس و سپس چندتا اسم ديگر را هم خواند تا اينكه باالخره از م

 نوبت به
اسم اون پلنگاى چشم قشنگ رسيد _پندار رادمنش ، سپهر آريانژاد ، آرتان پارسا. 

 پس از
 اسم سومين پلنگ آرتان بود .

 هرسه همزمان پاسخ دادن .. حاضر
*** 

 "ترانه"
وجه ام به آخرين اسمي كه گفت جلب شد آرتان پارسا .. به بعد از خوندن اسم پسرا ت

 نظر من
قيافه آرتان از دوتا پلنگ ديگه بهتره ولي مهديس كه سپهرو پسنديده ... صحراهم ... 

 صحرا
كه اصال معلوم نيست از كدومشون خوشش مياد چون تا اآلن چيزي به ما نگفته . از 

 كالس
كردم .. پلكام دارند سنگين ميشن ... ديشب  چند دقيقه اي گذشته بود كه احساس

 تا صبح
پاي تلوزيون بودم صبحم كه صحرا امد ... مثل گاو سروصدا كرد و مارو از خواب بيدار 

 كرد 
 
 

...اوووف حاال اآلن اگه تو رختخوابم بودم خودمو مى كشتمم خوابم نمى بردا .. 
 نميدونم چه

ميشه خوابم مى گيره !همينطور كه  كوفتيه وقتى مى رم سركالس و درس شروع
 مشغول
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گوش دادن به درس بودم ... از خستگى زياد سرم را روى ميزم گذاشتم ، ديگه 
 نتونستم

خودمو كنترل كنم و خوابم برد ... اما از صداي نكره ي استاد به خودم امدم_ استاد _ 
 خانم

ب شدم سرجام_ ترانه ي رياحي ساعت خواب !..با گفتن اين حرفش سريع ميخكو
 اوس ... تاد

... اوستا..د .. من بيدار بودم !..._ استاد _ ِا ، پس بي زحمت بيايد بگيد.. من اآلن 
 چي داشتم

 مي گفتم ؟!...
 ( َاه ... لعنتي هيچي از حرفاشو نفهميده بودم !... )

م از تبدون اينكه فكر كنم از سرجام بلند شمو به طرف استاد رفتم .. همينطور كه داش
 كنار

خ خوردم زمين !....كثافت  صندلي آرتان رد مي شدم ... يهوووووووووو ... با م 
 بيشعور گلپا بهم

انداخت ... تمامي كالس زدن زيرخنده ... صحرا و مهديس خيلى سعى بر كنترل خود 
 داشتن

. اما بى فايده بود و اوناهم ميخنديدن ...نميدونم چرا ... ولي دوست داشتم اون 
 موقعه بگيرم

خفه اش كنم ..._ استاد _ آقاي پارسا اين كارشما باعث شد شما دوتا نمره منفي اونم 
 براي

اولين جلسه كالسمون بگيريد !...._ آرتان _ استاد معذرت ميخوام .. از قصد نبود 
 ...اي بيشعور

ز روي عوضي .. كه از قصد نبود..نه.. وايسا حالتو مي گيرم به من ميگن ترانه ...ا
 زمين بلند

شدمو دستي به لباسام كشيدم ... َاه .. پر از خاك شده بود ، چون مانتوم سفيد رنگ 
 بود

كثيفى ها به خوبى روش مشخص مى شدند .. خدا لعنتت كنه آرتان ... ببين .. چه 
 باليي
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سرمن اوردي ... حالتو مي گيرم ... خوشبختانه ديگه وقت نشد برم براي استاد 
  صحبتاشو

 
 

توضيح بدم و ساعت كالس تموم شد ... اين كالس.. آخرين كالسمون بود وبعد از 
 اين ديگه

 كالسي نداشتيم واسه ي همين با صحرا و مهديس مستقيم به سمت حياط
 دانشگاه رفتيمو سوار ماشين صحرا شديم ...

 *** 
" 

 مهديس
" 

يدم چه برسه به خود ترانه .. وقتي استاد ترانه رو صدا كرد بره پيشش .. منم ترس
 نميدونم

چي شد آرتان پاشو دراز كردو ترانه رو انداخت زمين... همه ى كالس زدن زيرخنده 
 ولي منو

صحرا خيلي خودمون كنترل كرديم كه نخنديدم ... انقدر گوشه ي لبمو گاز گرفتم تا 
 بتونم

 جلوي خنده امو بگيرم كه فكر كنم كبود شد....
دختر مغروريه و با اين بادا نميلرزه .. واسه ي همينم بدون حرفي از روي ولي ترانه 
 زمين بلند

شدو فقط چشم غره اي به آرتان رفت تا حساب كار دستش بياد ... بعدشم شانسش 
 گفت و

زنگ خورد ... باهم سوار ماشين صحرا شديم و به سمت خونه مون راه افتاديم ... تو 
 راه همش

 لنگ وحشى بود ...حرف اون سه تا پ
 _ صحرا _ ترانه اصال نگران نباش .. خودم فردا حالشونو مي گيرم ...

_ ترانه _ نه .. نگران نيستم اونا واسه من شاخ شدن ... بذار حاليشون مى كنم كه 
 شاخ فقط



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 0  

 

 واسه گاو!
 _ بچه ها بيخيال بابا حاال مگه چى شده ؟!
چه باليي سرمن اورد ... من تا زهرمو  _ ترانه _ چي ميگي تو مهديس ... نديدي

 نريزم ولشون
 نمي كنم.

 
 

_من دارم آينده رو ميبينم مطمئن باش اين جدال براى هميچكدوم از ما پايان خوبى 
 نداره ..

 بيايد بيخيال شيم !
 _ صحرا _ چيه ترسيدي ؟...با عصبانيت و غرور گفتم .

 _از چى بترسم سه تا بچه سوسول ؟!.....
صحرا _ آهان ... حاال شدي همون مهديس قبلي بذار براشون فردا برنامه دارم _

 درحد تيم
 ملى
*** 

 " ترانه "
وقتي رسيديم خونه ... بدون هيچ حرفي مستقيم وارد اتاقم شدمو درم از پشت 

 بستم ... خيلي
امروز خسته شدم واسه همين االن يه دوش آب گرم مي چسبه .... يه دست لباس 

 يز ازتم
توي كشوم برداشتم و به سمت حموم رفتم و وانو پر از آب كردم و خودمم توش دراز 

 كشيدم
 .... آخيش تمام بدنم حال امد ...

بعد از اينكه حسابي خودمو شستم حوله رو دورم پيچيدمو از حموم امدم بيرون ... 
 هيچكس

اتاقم شدم ... خنكي  توي اتاقم نبود واسه همين راحت فقط با يه حوله دورم وارد
 سراميك
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هاي اتاقو الي انگشتاي پاي برهنه ام احساس مي كردم... روبه ميز توالتم ايستادم 
 ... خنكي

قطرات آبي كه از نوك موهام روي صورتم مي چكيد گونه هامو نوازش ميداد... دوتا 
 دستامو

دستم دوتا سينه  باال بردم و حوله امو رها كردم .... به هيكل لختم خيره شدمو با
 هامو گرفتم

و سفت فشارشون دادم .... سينه هام انقدر محكم بود كه اگرم سوتين نبندم كسي 
 متوجه

 نميشه .... يكي از پاهامو باال بردمو گذاشتمش لبه ي ميز توالتم و مانند 
 
 

بازيگراي خارجى ژست گرفتم و از پشت به برجستگي باسنم خيره شدم ..... باسنم 
 درانق

بزرگ و سفت بود كه حتي خودمم تحريك مي كرد چه برسه به پسرا... انگشت اشاره 
 ي

دست راستمو روي كمرم گذاشتم و يواش..يواش به سمت پايين بردمش و روي 
 باسنم ثابت

نگهش داشتم ... عاشق هيكل خودم بودم ... جذاب و زيبا و در عين حال خوشتيپ .. 
 بعد از

الكي موهام و خشك كردم م لباسامم پوشيدم و سپس به سمت كلي فكرو خيال هاي 
 هال

رفتم صحرا مثل هميشه مشغول خواندن روزنامه بود و مهديسم داشت ناهار درست 
 ميكرد ...

ماشااهلل .. دست پخت مهديس عاليه .... بيشتر وقتا به شوخي بهش ميگم بيا زن 
 منشو هر روز

ت كن !....... يعني واقعًا خوش به حال كسي برام از اين غذا هاي خوشمزه ات درس
 كه قراره

شوهرش بشه .. از االن دارم بهش حسودي مي كنم ... به طرف تلوزيون رفتم و 
 خودمو روي
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يكي از كاناپه هاى روبه روش رها كردم و مشغول تماشاي سريال مورد عالقه ام شدم 
_. 

ي ؟!..._ صحرا _ ديگه چي مهديس جان بي زحمت براي من يه ليوان چايي مي يار 
 ؟!....از

اين حرف صحرا حسابي جا خوردم و با پر وريي تمام جواب دادم:_ هيچي همين 
 ..._مهديس

_ ِا ... انقدر بحث نكنيد اآلن واسه همهمون چايي ميارم ...چشم غره اى به صحرا 
 رفتم و

ل شد و روي درهمان حال گفتم _مرسي ... كمي بعد مهديس با سيني چايي وارد ها
 كاناپه

ي روبه رويي من نشست .... صحراهم با ورود مهديس روزنامه اشو تا كردو 
 گذاشتش كنار .....

با پروريي تمام نيم خيز شدم روى ميز و يه ليوان چايي از توي سيني برداشتم و بدون 
 حتى

 يه تشكر كوچولو ژست خواصى گرفتم و مشغول نوشيدن چايى ام شدم ... صحرا هم
 بدون

حرفى يه ليوان چايى از سينى برداشت ... مهديس كه از بي توجهي ما جا خورده بود 
 به

 تمسخر گفت :
 
2 

 _ آخي ... الهى حاال چايي منو بخوريد يا خجالت ؟!.....
 _خفه بابا .....

 _صحرا _كى ميشه صبح بشه من حال اون پلنگا رو بگيرم ؟!
 _ مهديس _ چي ؟!.....

 ا .... پسرا رو ميگم ديگه ..._اي باب
 _مهديس _ آهان .. صحرا از خر شيطون بيا پايين اآلن فردا مى رى يه باليى سرشون

 ميارى اوناهم ميان تالفى كنن دعوا به پاميشه توروخدا بيخيالشون شو
 _ صحرا _ اى بابا تو چته مهديس ؟
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 _من فقط نگران اتفاقى هستم كه قرار بيفته.
 رس هيچ اتفاقى قرار نيست بيفته_صحرا _ نت

_ترانه_ مهديس تو چت شده ؟؟.. خب اگه ترسيدى يا دوست ندارى ميتونى 
 كمكمون نكنى

_ يه بار كه بهتون گفتم كم از چيزى نترسيدم .. شماهم به جاى اين حرفاى الكى به 
 كارتون
 برسيد

 _ترانه_ ولى من خوب حال اين پلنگا رو مى گيرم!
كمكت مى كنم ، و در ادامه هردو به سمت مهديس برگشتيم كه شكاك _صحرا_ منم 

 به ما
نگاه مى كرد و ازش پرسيديم كه به همكارى با ما ادامه ميده يانه ... مهديس وقتى 

 متوجه
شد مرغمون يه پا داره و حسابى الى منگنه قرار گرفته كمى ِمن و ِمن كرد و سپس 

 جواب
 مثبت داد . 

 
 

و ترانه فضاى اتاق را پر كرد . _ترانه_ ممنون .. خوش حالم كه سرعقل صداى جيغ من
 امدى

 مهديس ...
_مهديس_ ولى من نگرانم كه يهو خيلى ازمون ناراحت بشن تنها گيرمون بيارن 

 خدايى
 نكرده بال ماليى سرمون بياد !

ا _ صحرا _ پاشو...پاشو تو اآلن حالت خوب نيست داري چرت و پرت ميگي .. بي
 بريم

غذابخور بلكه عقل نداشته ات بياد سرجاش !.....بدون هيچ حرفي لبخند زدمو از روي 
 مبل

بلند شدم و به سمت ميزناهارخوري رفتم .... غذايي كه مهديس درست كرده بودو 
 كامل
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خوردم سپس بايه تشكر از سر سفره بلند شدمو به كمك همديگه .... ضرفا رو جمع 
 كرديمو

 شستيم ....
***. 

 " صحرا "
صبح روز بعد باصداي االرم گوشيم از خواب بيدار شدم .... مهديس و ترانه ديشب تا 

 صبح پاي
تلوزيون بودن .. ولي من چون خسته شده بودم ... زودي امدم خوابيدم ...باخستگى 

 نفسمو
ت سبيرون دادم و از روي تختم بلند شدم و به بدنم كشوقوصي دادم ... يه آبي به د

 و صورتم
زدمو دوباره به اتاقم برگشتم .... ساعت نزديكاي : بود براي همينم زياد وقت نداشتم 

... 
سريع به سمت كمدم رفتمو يه دست لباس قهواي سوخته پوشيدم ... كفشاي لج دار 

 قهوايمم
برداشتم و پوشدمشون ... يكمي از موهامم كج زدم تو صورتم ... خيلي خوشگل شده 

 .بودم ..
اين كفشاكه پوشيدم پاپيون روشون داشت و گاهى پاپيونش كنده مى شد ..براى 

 همينم 
 
 

 جهت محكم كارى يه چسب قوي برداشتم كه اگر خدايى نكرده پاپيونش كنده شد...
 بچسبونمش ....

از اتاقم كه بيرون امدم با چيز عجيبي روبه رو شدم ... ترانه و مهديس با اينكه 
 ديشب از من

ديرتر خوابيدن زودتر ازمن بيدارشدن و كاراشونم كردن ! .... نگاهي از سرتا پاشون 
 انداختم ...

 فكر كردن داريم مي ريم عروسي كه انقدر تيپ زدن!.._ چه خبره ؟! ....
 _ ترانه _ هيچي ، چطورمگه؟! ....
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 ه نميريم !_ پس چرا انقدر آرايش كرديد .. باباجان من اونجا دانشگاه ... پارتي ك
 _ مهديس _ خوب باشه! ....

_ آخ .... بي خيال بابا بياد بريم . سوار ماشينم شديمو صداي ضبظمو بلند كردم ... 
 آهنگ

شروع به خواندن كرد ... من عاشق اين آهنگ بودم ( حس جديد سمير و علي 
 پيشتاز ) با

 ترانه و مهديس هرسه شروع به خواندن آهنگ كرديم
 جديده ... حس عجيبه ... اين يه حس

 بگو اين حس خوبو تو هم داري يانه ....
 ديگه عشقه مني كه ....

 عشوه نريزه .... بگو تو همين قدر دوسم داري يانه ....
 *** 

 اون رفتاراتو ... اون اطفاراتو .... من پسنديدم اون شب نگاتو ...
 تو فكرم بودم من اسمات ...

 
 

دن واسه ام تجربش كه من با چشات كردن ترجمشو بد دور زدم چقدر خوبه باتو بو
 موندي تو

 آس واسه ام ...
 بين اين همه فقط تو رو خواست واسه ام ....

 ببين اين حس چقدر خوبه بينمون ....

 توهم صورتت گرد و صاف عين اون ...
 انگار دونيا زده غيده مون ....

 .دوتا ديونه ايم نيست جايي اينمون ..
 من دونبال تو .... تو دنبال من ...

 تا همو داريم نيست ديگه عيبمون ...
 ميخوام مثل دود بزنه غيبمون ... توي دنيا كه نيست جايي غير مون ....

 شبو روزم .... شده فكر تو هررورزم ...
 ... 
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 غصه ام نيست تو كارم خوبم ... وقتي باشي خوش به حالم
 ... اخرين باريه كه دل ميشه گير ....منكه تورو دارم اين .

 تاعبد عاشقم ... ميدوني... واسه رفتنت ديگه شده دير ... تاعبد عاشقم
 اين يه حس جديده ... حس عجيبه ...
 بگو اين حس خوبو تو هم داري يانه ....

 ديگه عشقه مني كه ....
 عشوه نريزه .... بگو تو همين قدر دوسم داري يانه ....

 
 
سطاي آهنگ بود كه احساس كردم صدامون پيش از اندازه باالست و همه دارن تو و

 خيابون
نگامون مي كنن واسه ي همينم خجالت كشيدمو آهنگو قطع كردم .... به حياط 

 دانشگاه كه
رسيديم نگاهم به ماشين پندار افتاد ... ِا ... پس امدن .... سريع ماشينو پارك كردمو 

 به سمت
فتيم .... تو مسير سالن دانشگاه قدم بر ميداشتيم كه چشمم به يه نيمكتي دانشگاه ر
 افتاد كه

سه تا احمق ( بنام پندار و سپهر و آرتان ) روش نشسته بودن ... بدون اينكه حتى 
 نگاهى

بهششون بندازيم از جلوشون رد شديم .. اول من ... بعدش مهديس بعدم تران .... 
 واي بيشعور
بت به رد شدن ترانه كه رسيد آرتان دوباره پاشو دراز كردو ترانه رو عوضي !.. نو
 انداخت زمين

... و صداي هر..هر خنده ي هر سه پسر بلند شد .... انتظار اين كارو ازش نداشتم .... 
 ولي

 مطمئن بودم كه ترانه كم نمياره ...
ر جلوتر دراز كني !... _ ترانه _ مثل اينكه شما عادت كردي هرجا ميشيني ... پاتو دومت

 خوب
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لنگاتو جمع كن !....از اين حرف ترانه منو مهديس با صداي بلند خنديديم ... آرتانم 
 مثل مسخ

زده ها خيره شده بود به ترانه و با دهن باز نگاهش مي كرد .... ترانه چشم غره اي 
 بهشون

لس نبود االن رفتو به راهش ادامه داد ..... به كالس كه رسيديم هيچكس تو كا
 بهترين وقت

براى انتقامه .... سطل زباله كالسو برداشتمو نگاهي بهش انداختم ... اه .. حالم بهم 
 خورد ...

بوي گاودوني ميده .... سريع به سه شماره ... يه طناب به در سطل زباله بستمو ... 
 سطلو

 ابو دادم دست ترانه ...._گذاشتمش باالي در ... حاال ببينم بازم ميخنديد يانه !.... طن
 بيا ... هر

 وقت پسرا وارد كالس شدن طنابو بكش ...
 _ ترانه _ اميد وارم اول از همه اون آرتان بياد تو ...

 _ مهديس _ نه ... اون سپهر ...
 
 

_ حاال وقت اين حرفا نيست .. بريد بشينيد سرجاهاتون بدويداآلنه كه يكى بياد تو 
 ..همه

ديروز رديف دومو پركرديم ... همه بچه ها امده بودن ... فقط رديف اول  رفتيمو مثل
 كه جاي

 اون پسرا بود خاليه ...
از انتظار و استرس پاهام مي لرزيد .. چرا نيومدن ... چرا انقدر ديركرده اند ... اخ نكنه 

 استاد
هرسه تامون رو  زودتر از اونا بياد تو و همه ى زباله ها خالى بشه رو سرش .. اى وايى

 اخراج
مى كنن ! ... تو فكر و خيال هاي جورواجور بودم كه يهو در كالس باز شد و اول از 

 همه آرتان
 امد تو ....
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مثل اينكه آرزوي ترانه براورده شده ... نفسى از روى آسايش كشيدم و خدارو شكر 
 كردم .

روي سر آرتان خالي شد ! ... ترانه با ديدن آرتان سريع طنابو كشيدو تمامي زباله ها 
 صداي

 خنده بچه هاي كالس بلند شد ... منو ترانه و مهديس هم ريز.. ريز مي خنديديم ...
خيلي جالب تر از اوني كه فكرشو مي كردم بود ...آرتان صورتش از شدت خجالت 

 سرخ شده
 اشتن... د بود ... پندار و سپهرم درحالي كه گوشه ي لبشونو گاز مي گرفتن كه نخندن

لباساي آرتانو مي تكوندن ...آرتان با عصبانيت نگاهشو به سمت ما برگردوند ... از 
 اين نوع

نگاه كردنش ترسيدم ... توي چشماش نفرت موج ميزد ... حس انتقامو از چند 
 كيلومتري هم

 مي شد توي صورتش حس كرد ....
مي كنم قبل از اينكه كالس  _ آرتان _ پندار من ميرم خونه لباسامو عوض كنم سعي

 بعدي
 شروع بشه خودمو برسونم...

 _ سپهر _ آرتان ميخواي ماهم باهات بيايم ؟!....
 
 

_ آرتان _ نه .... زود بر مي گردم ....سپس تو چشماي ما سه نفر خيره شد ... سعي 
 مي كردم

. صورتمو خونسردي خودمو حفظ كنم و نذارم كسي به ترس درون وجودم پي ببره ...
 به

سمت ديگه اي برگردوندم.. چشمم به چندتا دختر افتاد كه داشتن درباره پندار حرف 
 ميزدند

....خيلي خوشگله نگاش كن .... آره خيلي خوشگله ... اون دوتا پسراهم كه همش 
 باهمن ..

اوناهم خيلي خوبن ... خدا شانس بده .... من يكي كه عاشقشون شدم ..... هه ... 
 ودتر ازمن ز
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تو ..... با صداي استاد كه وارد كالس شد ديگه بي خيال گوش دادن به ادامه ي 
 حرفاشون

شدم ... نميدونم چرا ولي وقتي اينجوري درباره پندار حرف ميزدن .... يه حسي 
 عجيبي

داشتم ... خاك برسر اين دخترايى كه نديده نشناخته اينجورى به يه پسر اعتماد مى 
 كنن ...
 رشم پسره مثل يه دستمال ازشون استفاده مى كنه و ميندازتشون دورآخ

 _ استاد _ خوب بچه ها كتاباتونو باز كنيد .
 *** 

بعد از تموم شدن كالس اول .... با ترانه و مهديس به سمت بوفه رفتيم و سه تا قهوه 
 سفارش

ياط دانشگاه كه داديم ... قهوه هارو از آبدارچي بوفه گرفتيمو ... برگشتيم تو ح
 چشمون افتاد

به اون سه تا احمق .... آرتان هم برگشته بود .. مثل اينكه حموم كرده چون موهاش 
 هنوز

كمي خيس بود .... خوب معلومه كه حموم رفته ... هركس ديگه اي هم جاي اون يه 
 سطل

ه هوس زباله روي سرش خالي مي شد حموم مي رفت ! .....ترانه با ديدن آرتان دوبار
 شيطنت

 كرد
 _ ترانه _ بچه موافقيد حالشونو بگيريم ؟!....

 _مهديس_ آره .... من پايه ام !...
 
 

 _ترانه _ صحرا توچي ؟!...
 _ من ! ..... نميدونم ...

_ ترانه _ پس خوب نگاه كن .. تا بدونى ...اين حرفو زدو به سمت اون سه تا رفت 
 .... با
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ردم .... يعني چيكار ميخواست بكنه ... ديونه نشده باشه استرس داشتم نگاش مي ك
 همينطور

كه توي فكر بودم صداي افتادن يه چيز بلند شد .... با وحشت به روبه رو نگاه كردم 
 ... وايي ....

ترانه ي احمق چيكار كردي .... صداي خنده ي مهديس گوشمو كر كرد.... مثل اينكه 
 اون سه

گرفته بودن و رفتن بشينن كه بخورن ... اما وقتي آرتان امد تا براي خودشون چايي 
 بشين

ترانه صندلي رو از زيرش كشيده و آرتانم افتاده زمين و همه ى چايي ها ريخته 
 !....ديگه

نتونستم جلوي خودمو بگيرم ... از ته دل مي خنديدم .... از اين جالب تر نمي شد 
 .... آرتان

اقي براش افتاده .... ولي سپهر و پندار ... فهميده بودن و هنوز توشوك بود كه چه اتف
 اونا هم

مي خنديدن ....ترانه همينطور كه به آرتان نگاه مي كرد به سمت ما امد و واسه اش 
 زبون در

اورد .. نفرت رو از چند كيلومترى هم مى شد درچشماى آرتان حس كرد . باهم به 
 طرف

يزچهار نفره نشستيم ... و مشغول خوردن قهوه محوطه ى دانشگاه رفتيمو سريه م
 هامون كه

از قبل سفارش داده بوديم شديم ...._ مهديس _ تران ... گفتم كارت تمومه ..._ترانه 
 _ حال

 كردي چجوري حالشو گرفتم ؟!....
 _ انتظار هركاري رو ازت داشتم الي اين يكي !...
 ؟!... _ ترانه _ چرا .. به نظرت خيلي ترسو مي يام

 _ يه چيز بيشتر از ا ....
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هنوز حرفم تموم نشده بود كه يهو يكي محكم زد زير ليوان قهوه ام و تمام محتوي 
 يات

داخل ليوان خالي شدن روم ...صداي خنده آدماي اطرافم رفت رو عصابم تمام هيكلم 
 از قهوه

... با تعجب خيس شده بود ، بوى تلخ قهوه رو روى مانتوام مى شد احساس كرد
 برگشتم ببينم

 كدوم آدم بيشعوري همچين غلطي رو كرده ..كه يهو چشممم افتاد به پندار ! .....
 _ ترانه _ خوبي صحرا ؟ ...

 بدون اينكه جوابشو بدم .. فقط با تنفر به چشماي رنگي پندار خيره شدم ...
 _ مهديس _ چيزيت نشده ؟!....
 زخندي زدو گفت :بازم جوابي ندادم ...پندار پو

 _ آى آى ، ببخشيد .... حسابي قهوايت كردم !
دوباره همه بلند خنديدن .. كثافت بيشعور منكه ميدونم از قهوايت كردم منظورت 

 اين نيست
كه قهوه ريخته رومو ... يه چيز ديگه است ... با عصبانيت از روي صندلي بلند شدمو 

 گفتم:
 اون دوستاتون ميخنديم پروتر مى شيد! _ بسه ديگه .. ماهرچى به شما و

 پندار بى توجه به فرياد هاى من با لحن آرومى گفت :
_پندار_ اى بابا .. منكه منظورى نداشتم .. خب دستم خورد ... و با خنده اضافه كرد 

 ... حاال
 گريه نداره كه !كارد ميخوردم خونم درنميومد !
 .... _يادت باشه كه خودت بازي رو شروع كردي

 _ پندار _ كدوم بازى ...
 متعجب فرياد زدم :

 _من انتظار اين جوابو ازشما نداشتم ....
 
 

 _ پندار _ براي اينكه شما قبل از گفتن هرحرفى خوب فكر نمي كنيد ! .....
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ديگه از اين پرو بازياش خسته شده بودم ..... دلم ميخواست بامشت بكوبم 
 توصورتشو اون
فيد مرتبشو بيارم پايين اما حيف كه نمي شد .... يعني اگه االن تو دندون هاي س

 دانشگاه
نبوديم مطمئنن اين كارو مي كردم ... ولي االن هيچ كاري غيراز تحمل از دستم برنمي 

 ياد ...
دندونامو با عصبانيت بهم فشردم و از كنارش رد شدم .... ترانه و مهديس هم سريع 

 دنبالم
شروع كردن به حرف زدن .... سرم داشت منفجر مي شد .... اون  امدن و تند تند

 پندار هنوز
نميدونه كه با كي طرفه ... به من ميگن صحرا ... من صحرام داغو سوزان ، 

 ميسوزونمت آقا
پندار ..... حاليتون مي كنم .... وارد كالس كه شديم همه سرجاشون نشسته بودن به 

 غير از
وحشى .... همينطور كه داشتم به سمت صندليم مي رفتم ما و اون سه تا پلنگ 

 صداي
 آشنايي از ته كالس به گوشم خورد

 _ َبه َبه .... خانم اميدي .. شما كجا اينجا كجا !....
با تعجب به سمت صدا نگاهمو كشيدم ... َاه ... فقط همينو كم داشتم هومن اينجا 

 چيكار
مدتي مي شد ازش خبري نداشتم ... درواقعه ميكنه ... هومن پسردايي منه ... يه 

 وقتي كه بهم
پيشنهاد ازدواج دادو منم رد كردم ... از اون موقعه تاحاال نديدمش ... دوستم 

 نداشتم دوباره
 ببينمش ولي ....

 _ هومن؟ ... تو اينجا چيكار مي كني !....
 .._ هومن _ خوب معلومه، درس ميخونم ،همون كاري كه تو مي كني !.

 _ واقعا ! خيلي خوش حال شدم ديدمت ..
 _ هومن _ جدى ؟!.....
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از اين حرفش حسابي جاخوردم منظورش چي بود ؟!.. شايد خودشم فهميده چشم 
 ديدنشو
 ندارم ...

 _ خوب .. معلومه ...
_ هومن _ اميد وارم كه همينطور باشه ...پسره ي پرو بيشعور .. فكر كنم تموم پسرا 

 تهران
همينطورين .... ما تو شهر خودمون كه هستيم اصال شمالي ها اين اخالقارو ندارن ! 

 ..... ديگه
حوصله گوش دادن به متلك هاي هومنو نداشتم واسه ي همينم يه لبخند بهش زدمو 

 نشستم
 سرجام ... اينو ديگه كجاي دلم بزارم ؟!..

ومن رو كه كلى سعى كردم يعنى شانس كه نداريم .. حاال مجبورم خاطرات تلخ ه
 فراموش

 كنم را دوباره به ياد بيارم !
اصال اينا رو بى خيال اون سه تا رو بگو ... اآلن ميان كالس چيكارشون كنم ؟! ..... يه 

 فكر
شيطانى از سرم گذشت ... بازم من فكر شيطانى به سرم زد .... بايد قبل از اينكه بيان 

 چسب
پاپيون كفشام همراه داشتم را در بيارم و تمامش رو خالى يك دو سه اى رو كه واسه 

 كنم روى
صندلى اون سه تا احمق ! ... كه البته همين كارم انجام دادم .... مهديس و ترانه 

 غش كردن از
 خنده ....

با ورود اون پلنگا به كالس هرسه بانيش باز كه نشون ميداد خر كيف شديم 
 نگاهشون كرديم
كه محل سگ ندادن و رفتن نشستن ولى اون يكى باشكاكى نگاهمون آرتان و سپهر 

 مى كرد
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 و سيخ وايستاده بود جلومون ......
 درآخرپرسيد :

 _پندار _ مشكلى پيش امده ؟!. 
 
 

 ماهرسه با خنده باز گفتيم :
_ نه چه مشكلى ؟. با شكاكيت نشست و استاد اومد ..... شروع كرد از خواندن 

 دوباره ى
 امى كالس :اس

_استاد _ ببخشيد من اسماى شمارو به خوبى ياد نگرفتم واسه ى همينم ميخوام 
 خودتون

 خودتونو معرفى كنيد ازهمين اول شروع كنيد و خودتونو معرفى كنيد ... شما آقاى ؟
منظورش سپهر بود سپهر روى پاهاش ايستاد تا خودشو به استاد معرفى كنه در 

 همان لحظه
و فشار داد روى صندلى سپهر تا صندلى چسبيده شده به سپهر همراه مهديس پاش
 سپهربلند

نشه .... سپهربلند شد كه صداى پاره شدن شلوارش امد و اون دوتاى ديگه برگشتن 
 عقب كه

 مهديس گفت :
 _ ببخشيد كيفم پاره شد. شورتش گل گلى بود ....

بود... ماسه تا تركيده بوديم نه شوخى كردم قرمزيكدست بودو يه مارك معروف روش 
 از خنده

و مثل لبو قرمز شده بوديم .... ولى خيلى خودمونو كنترل كرديم ..... اون حرف مى 
 زد و ما

 ريزريز مى خنديديم :
 ساله . 2_ من سپهر آريانژاد هستم .... 

نشست .... مهديس مدام مى خواست بلند بخنده ولى ترانه محكم در دهنش رو مى 
 ... گرفت
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ترانه پاشو گذاشت پشت صندلى آرتان و محكم فشار داد ... بعدش آرتان بلند شد 
 كه صدايى

 مشابه صداى قبلى به گوش رسيد ... اون دوتا ديگه برگشتن و اين بار ترانه گفت :
 _ ببخشيد پامو كشيدم رو زمين صدا داد.

 پندار شكاك گفت :
 
 

گيره اين ... با تذكر استاد برگشت و آرتان  _ چرا شما سه تا سرخ شديد. آه چقدر
 شروع كرد

 به معرفى خودش :
 سالمه . 2_ من آرتان پارسا هستم .... 

مال اين يكى آبى نفتى بود عجب همشون مارك دار بودن ... ( ببخشيد من انقدر 
 بى ادب

 شدم آخه منظوردارم ) ترانه كامال سرخ شده بود هر سه تامون مثل گوجه فرنگى
 شده بوديم

، منم پامو گذاشتم پشت صندلى پندار حاال نوبت اون شكاك بود كه با بلند شدنش 
 همون

صدا بلند شد .... وايى ... خدا دارم مى تركم نجاتم بده .... اين دفعه هرسه تاشون 
 برگشتن كه
 من گفتم :

 _ يه كاغذ از دفترم پاره كردم .
 شروع كرد : مال اين قهوه اى بود .... اون پسره
 ساله . 2_پندار _ پندار رادمنش هستم ..... 

ديگه نمى تونستم بيشتر از اين خودمو كنترل كنم ... انقدر گوشه ى لبامو گاز گرفتم تا 
 خنده

ام نگيره كه فكر كنم لبم خون افتاده ! ..... وايى .. خدا اين كالس لعنتى كى تموم 
 ميشه دلم

 كلى خنده ميخواد ! ....
 **** 
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وقتي .. وقت كالس تموم شد استاد ازمون خواست كه چند دقيقه اي وايسيم .. تا يه 
 مطلبي

 رو بهمون بگه ...
_ استاد _ بچه ها راستش من قرار گذاشتم شما هارو ببرم يه جاي سرسبزو خوش آب 

 و هوا
.. فقط . تا ببينم .. ميتونيد از نزديك هم طبيعتو به خوبي بكشيد وعكاسى كنيد، يانه

 واسه ي 
 
 

 اينكه اونجا نميتونم براي همگيتون وقت زيادي بزارم .. مجبورم شما رو به چند گروه
 تقسيمتون كنم و هرگروه بايكى از استادا مى ره !....

خوب ... راستش گروهي كه قراره بامن بيام رديف اول و رديف دوم همين كالس 
 هستن ....از

 واسته فرياد زدم :شنيدن اين حرف استاد ناخ
 چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 باورم نمي شد گروه ما افتاده بود با اون سه تا پلنگ چشم قشنگ وحشى ! ...
دقيقًا به همون اندازه اي كه ما از شنيدن اين موضوع تعجب كرديم اون سه تا هم 

 تعجب
بچه ها يكي يكي پشت سرش  كردن ....وقتي استاد از كالس رفت بيرون..تمامي

 رفتن ... به
غير از چند نفري كه داشتن وسايلشونو جمع مي كردن .... اصال باورم نمي شد .... 

 يعني
 همچين چيزي ممكن بود ؟!.... نه امكان نداره ..... وايي ...

 _ترانه _ صحرا نميخواي بريم ؟!....
 زيرلب ناليدم :_چرا ... بريم !...

 يم بلند شدمو به سمت در رفتم اما پندار راهمو سد كرد...از روي صندل
 _ پندار _ ميشه چند لحضه اي وقتتونو بگيرم ؟!.....

 از نوع حرف زدنش تعجب كردم ...
 _ ترانه _ صحرا ... من و مهديس رفتيم تو ماشين زود بيا .
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پندار  ميخواستم بهش بگم نه اما ديگه وقتش پيش نيومدو ترانه رفت .... روبه
 كردمو با لحن
 جدى گفتم :

 _ درمورد چى ؟!......
 
 

 _ پندار _ اينطوري نميشه ... بايد با سر صبر براتون توضيح بدم ...
 _ بگيد ... من عجله اي ندارم !...

_ پندار _ آخه .....هنوز حرفش تموم نشده بود كه چند تا دختر پريدن وسط حرفش 
... 

 .. شلوارتونو تازه خريديد ؟!...و ريز ريز خنديدن ._ دخترا _ آقا ببخشيد 
 پندار با عصبانيت برگشت و تقريبًا با صداي بلندي گفت :

 _ پندار _ به شما ربطي داره ؟!...
 _ دخترا _نه ولى آخه ... شلوارتون پاره است !...

 پندار كه تازه متوجه موضوع شده بود از خجالت تا پشت گوشاش قرمز شد و سريع
 يه دستشو

پشت شلوارش گذاشت تا متوجه شد كه شلوارش پاره است و با عصبانيت به من 
 نگاه كرد ...

ديگه نتونستم جلوي خودمو بگيرم و با صداي بلندي زدم زير خنده ، حاال نخند كى 
 بخند ..

مثل ديوونه ها قهقه مى زدم ...انگار ديگه نخواست حرفشو بزنه و با حالت تمسخر 
 آميزي
 گفت :

_ اگه مي دونستم انقدر خوشت مياد اصال لخت ميومدم !...لبخند روي لبام خود به 
 خود جمع

 شد و به جاش اخم بزرگي روي پيشوني ام جاباز كرد
_ لطفًا حرف دهنتونو بفهميد آقاي رادمنش ...ديگه اجازه هيچ حرفي بهش ندادم و 

 راهمو كج
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مهديس جلوي ماشين منتظر من ايستاده بودن  كردم و از كنارش رد شدم .... ترانه و
 ... تا منو

 ديدن مثل طلبكارا امدن جلوم !....
 _ ترانه _ چرا انقدر طول كشيد ... مگه خدايي نكرده مشكل داره ؟!....

 اصال متوجه منظورش نشدم_ چي ؟!..........
 
 

يم افتاد ... چقدر _ مهديس _ ببينم .. بچه مچه كه تو كار نيست ؟!....تازه دوهزار
 منحرفن اين

 دوتا خاك تو سرشون ... ولي خوب .. منم يكم هوس شيطنت كردم !...
 _ چرا ... چند ماه ديگه به جاي نقاشي بايد كهنه شوري كنيم ؟!....

 _ ترانه _جمع به كارنبر ... لذاتاشو توبردي ... كهنه هاشو مابشوريم ؟!
تا رو بي خيال فردا رو چيكار كنيم ... فكرشو بكن _ مهديس _ بابا ... اين چرت و پر

 تويه چه
 گروهى افتاديم !....

 _ منكه كامال گيج شدم ....
_ ترانه _ چرا ... ميدوني االن چقدر از آدما آرزو دارن جاي ما باشن ... همه ي دخترا 

 ي
ولي  .دانشگاه هي دنبال يه موقعيتن كه خودشونو به اين سه تاپلنگ نزديك كنن ..

 ماكه
 بهشون نزديكيم داريم ناشكري مي كنيم !....

م تكون ميدن  _ مهديس _ آره منم دقت كردم... چرا همه انقدر واسه اين سه تا د 
 ؟!.... من

 پوزخندى زدم و به تمسخر گفتم :
_ شايد مزه ي چيز اون سه تا زير دندوناشون مونده !...هر دوتايشون از حرف من 

 خنديدن ...
 ترانه _ آره حتما همينه!._ 

_ خوب ديگه بيايد بريم كه خيلي كار داريم ... ببينم .. چرا شما تاحاال نرفتيد توي 
 ماشين
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 ؟!....
 _ مهديس _ ماهم همين قصدو داشتيم ولي شما سوئيچ ماشينو بهمون ندادي !...

 _ آخ .... ببخشيد پاك فراموش كردم ...
 
 

متوجه شديم تا ديدي پندار داره باهات حرف ميزنه از  _ ترانه _ بله ... خودمون
 خوش حالي

 ديگه تو پوست خودت نميگنجيدي !......
 _ مهديس _ خوب حاال چيكارت داشت ؟!.....

 _ نميدونم .... وقت نشد حرف بزنه ...
_ ترانه _ ببخشيد ... يه.. يه ربعي هست ما منتظرتيم ... اگه ميخواست كارى هم 

 نهباهات بك
 تا اآلن تموم مي شد !...

 _ خفه .... چقدر تو منحرفي !...
 _تا امد حرف بزنه ... چند تا دختر امدن خودشيريني كردن و مانع حرفش شدن ...

 _ مهديس _ آآآآآآآآآآآآآا .... حاال به نظرت چي ميخواست بگه ؟!...
 _ نميدونم ... نميخوامم بدونم ... بهتره كه ديگه بريم ...

 _ ترانه _ باشه .... بريم خونه هم كلي كار داريم ...
" 

 مهديس
" 

_ صحرا _ تا امد حرف بزنه ... چند تا دختر امدن خودشيريني كردن و مانع حرفش 
 شدن ...

 _ آآآآآآآآآآآآآآآآآ ..... حاال به نظرت چي ميخواست بهت بگه ؟!..
ه كه ديگه بريم ...نميدونم چرا ... ولي _صحرا _ نميدونم ... نميخوامم بدونم ... بهتر 

 احساس
مي كردم صحرا داره يه چيزي رو از منو ترانه پنهان مي كنه .. يه چيزى كه مطمئنن 

 به
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پندار مربوط مى شد... ولي من و مهديسم تا از ماجرا خبردار نشم بي خيال نمي شم 
... 

ر ماشين صحرا شديم ... و _ترانه _ باشه.... بريم خونه هم كلي كار داريم ...سوا
 مستقيم به

 سمت خونه رفتيم ... 
 
 

 _ صحرا _ بچه ها ديديد شلوارشون پاره شد ...
 _ ترانه _ آره ... خيلي خنديدم..

_ اگه دقت مي كرديد مي ديديد كه هركي شرت پسر روبه رويش رنگ مانتو خودش 
 بود!...

 _ترانه _ آره ... منم متوجه شدم!
 من يه فكري دارم ..._ بچه ها 

 _ صحرا _ چي ؟!...
 _ بيايد هركس پسري كه شرتش هم رنگ مانتوش بود را اذيت كنه !...

 _ صحرا _ قبول...
 _ ترانه _ موافقم ....

خوشبختانه .. سپهر به من افتاده بود ... آرتان به ترانه .. و پندارم به صحرا ..... تو راه 
 ديگه

بدل نشد نميدونم چرا ولى به نظرم .. صحرا خيل عوض  هيچ حرفي بينمون رد و
 شده ..

آخه ....خيلي آروم شده بود و ديگه شيطنت هاي قبل را نمي كرد ... صحرا دختري 
 بود كه از

ديوار صاف مي رفت باال ... ولي اآلن خيلي مظلومه ... صدا از ديوار درمي يومد و 
 لي صحرا

 هيچي نمي گفت ....
رسيديم ... ماشينو يه جا پارك كردو رفتيم تو ... ترانه دست به كيفش خونه هم كه 
 بردو كليد
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خونه رو از توش كشيد بيرون و درو باز كرد ... در باصداي تيكي باز شد ... و وارد 
 خونه شديم

... امروز نوبت ترانه بود ناهار درست كنه ... براي همينم من خيالم راحت بود .... 
 بدون هيچ

به اتاقم رفتمو درو بستم و از پشت قفل كردم مانتو و روسر مو در اوردم و  حرفي
 پرتشون

كردم روي كاناپه تك نفره ي كنار ميزتوالتم و خودمم يه راست رفتم روى تختم ولو 
 شدمو 

 
  

دستمو به سمت عسلي كنار تخت بردم و لپ تابمو برداشتمو گذاشتمش روي پاهام 
 ... توي

تمو يه آهنگ غمگين گذاشتم تا به داستان رماني كه داشتم پوشه موزيك رف
 ميخواندم بياد

 .... آهنگ قرار نبود ... شروع به خواندن كرد ...
رمانى كه داشتم ميخواندم خيلى جالب من به كتاباى عاشقانه مثل رمان ها به شدت 

 عالقه
 مه مي كردم :دارم ... توي عماق موزيك فرو رفته بودمو زير لب باخواننده زمز

 نميدونم چي شد كه اينجوري شد...

 نميدونم چند روزه نيستي پيشم ....
 اينا رو مي گم كه فقط بدوني ....

 دارم .. يواش يواش ديونه مي شم ....
 تاكي به عشق ديدن دوباره ات ...
 تو كوچه ها خسته بشم بميرم ...
 تاكي بايد دنبال تو بگردم ...

 غتو بگيرم ....از كي بايد سرا
 از كي بايد سراغتو بگيرم ....

 قرارنبود .. چشماي من خيس بشه ....
 قرارنبود هرچي قرارنيست بشه ....
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 قرار نبود ديدنت آرزوم شه ....
 قرار نبود كه اينجوري تموم شه ...
 قرار نبود كه اينجوري تموم شه ...

 
  

داشتم ... واسه ي همين سريع ديگه حوصله گوش كردن به ادامه ي آهنگ و ن
 صفحه ي لپ

تابمو بستمو از اتاقم رفتم بيرون ... ترانه سفره ي ناهارو پهن كرده بود و صحرا هم 
 مشغول

كمك به ترانه بود و فقط منتظر من بودن .... رفتم و نشستم سرسفره وناهارمون كه 
 ماكاراني

بلند شدم و به سمت تراس بودو خوردم ... سپس به يه تشكر كوچولو از سرسفره 
 كوچك اما

زيباي خونه مون رفتم ... در و كه باز كردم سوزسردي به صورتم خورد و باموهاي 
 لخت بلوند

ام باز كرد ... خنكي بادي كه بهم ميخورد منو تشويق به قدم زدن درخيابون مي كرد 
 .... اما

صندلي فلزي  حيف كه حوصله ي هيچ كاري رو نداشتم .... در تراس روي تك
 خاستري

 رنگي نشستم و به آسمون زيبا خيره شدم ....
هوا سرد بود اما نه انقدر كه احتياج به شالگردن و لباس هاي گرم باشه .... دستمو 

 زير بغلم
بردم و چند باري باال پايينشون كردم ... ساعت نزديكاي پنج بعد از ظهر بودو 

 خوردشيد
امروز خيلي ديرناهار خورديم ... شايدم همين باعث  كمكم داشت غروب مي كرد ....

 بي
 حوصلگيم شده ....

به فردا فكر كردم .... به اينكه چجوري فردا رو سر كنم .... به اينكه چجوري شيطنت 
 هاي
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اون پسرا رو تحمل كنم يا اينكه چجوري به انتقام و تالفى صحرا و ترانه پايان بدم.... 
 ديگه

هاي اين دنيا بهم آرامش نميده و همشون برام تكراري و قديمي هيچ كدوم از لذت 
 اند .....

دلم يه چيزي ميخواد كه تا حاال تجربه اش نكرده باشم .... دلم يه آرامش جديد 
 ميخواد .... يه

آرامش غربت .... ولي وجود نداره .... نميدونم بايد چيكاركنم .... ديگه دارم خسته 
 ميشم ....
كه ميتونم به اين زندگي خسته كننده و تكرارى فكر نكنم اينكه خودمو بايه تنها راهي 
 چيزي

 مشغول كنم !..... 
 
 2 

 اما آخه چي ؟!....
 فهميدم ... بايد زنگ بزنم به ميترا اون خيلي خوب ميدونه كه من بايد چيكار كنم ....

 ...ميترا يكي از دوستاي قديمي منه كه شوهرش كالس موسيقى داره .
 ميتونم بعد از دانشگاهم برم پيش شوهر ميترا و اونجا موسيقى ياد بگيرم !.....

 فكر خيلي خوبيه چون من خودم به موسيقي و اينجور چيزا عالقه ي زيادي دارم !...
 .دست به جيب مانتوم بردمو تلفنمو از توي جيبم در اوردم و مخاطبينشو گشتم ...

 ا .. آهان پيداش كردم...._ ميترا ...ميترا ...ميتر
سريع شماره اشو گرفتم .. بعد از خوردن چند بوق صداي مردي از پشت تلفن بلند 

 شد...
 _ الو ....

 _ميترا ... خودتي منم مهديس ...
_ آهان مهديس خانم شماييد ... سالم.. ببخشيد نشناختم ...وايي .. خدا اين ديگه 

 كيه ...
 كنه .. اصال منو از كجا ميشناسه_ ببخشيد شما ؟!....گوشي ميترا دستش چيكار مي

 _ ِا ... نشناختيد ؟ .. منم آرشاوير .
 _ اهان ... بله .. خوب هستيد آقاي آرشاوير ببخشيد اصال حواسم نبود ...
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 _ آرشاوير _ خواهش مي كنم .. با ميترا كار داشتيد؟!...
 ... _ بله .. بي زحمت يه لحضه گوشي رو لطف مي كنيد

_ آرشاوير _ خواهش مي كنم يه لحضه گوشى خدمتتون ... فعال خدانگهدار ....چند 
 لحضه

 اي كشيد كه صداي ميترا از پشت تلفن بلند شد ...
 _ميترا _ الو ..

 
  

 _سالم چطوري؟ .. شناختي ؟!...
 نيدك_ ميترا_ سالم .. شناختم ، خوبي مهديس .. ترانه خوبه .. صحرا چطوره چيكار مي

 بادرس و دانشگاه ؟!...
يييييييييي ... يكي..يكي ... ِِ ِِ ِِ ِِ  _ هوِي
 _ ميترا _ ببخشيد ... خوب كجاييد ؟!...

 _ خونه چطور مگه ؟!...
 _ پاشيد بيايد خونه من با بچه ها دورهم جمع شديم .. پاشيد بيايد ...

 _ نه ممنون كارداريم ... حاال كيا هستند ؟!...
 هستند .. شماهم بيايد_ميترا _ همه 

 _ نه عزيزم نميشه .. فردا كالس داريم بايد زود بخوابيم ...
 _ ميترا _ حاال بيايد چند دقيقه بشينيد ...

_ نه بخدا تعارف نمي كنم .. راستش براي موضوع ديگه اي مزاحمت شدم ... 
 ميخواستم

 !....بدونم تو گفتي آرشاوير كالس موسيقى زده هنوزم دارتش يانه ؟
 _ميترا _ آره دارتش چطورمگه ؟!...

_ هيچي .. راستش من وقتي از دانشگاه برمي گردم خونه بيكارم .. صحرا و ترانه هم 
 كه هر

كدوم مشغول يه كار ميشن و منم حسابي حوصله ام سر ميره واسه ي همين 
 خواستم ببينم

 رم كنم ....اگه هنوز كالس داره ... بيام اونجا بلكه يجوري خودمو سرگ
 _ميترا_فكر خوبيه .... درخدمتم ...
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 _ ممنون .. پس بي زحمت آدرس كالسشو برام اس ام اس كن 
 
  

 _ميترا _ باشه .. عزيزم كاري نداري ؟!...
 _ نه .. قربانت خداحافظ ..

 _ خداحافظ .
گوشي رو قطع كردم ... خورشيد كامال غروب كرده بود وآسمون كمكم سياهي 

 و بهخودش
دست آورده بود !.... از تراس خارج شدمو به طرف هال رفتم .ترانه كه مشغول 

 تماشاي سريال
 مورد عالقه اش بود ... صحرا هم كه داشت به

گوشيش ور مي رفتو معلوم نبود داره باكي اس ام اس بازى ميكنه ... منم كه حوصله 
 هيچي

وايسم ... براي همين يه شب بخير  رو نداشتم ... گشنه امم نبود كه بخوام تا شام
 بهشون گفتم

 و صاف رفتم توي اتاقم و روي تخت خواب نرمم ولو شدم ....
 كمي پهلو به پهلو شدم تا چشمام گرم شه ... بعد از كمي هم باالخره خوابم برد....

صبح روز بد باصداي جيك جيك گونجيشك هايي كه روي درخت انار روبه روي پنجره 
 ي

.. بازي مي كردن از خواب بيدار شدم.... معلوم بود باهم دعواشون شده .. چون  اتاقم
 خيلي

سروصدا مي كردن ...با خوش حالي از روي تختم بلند شدمو يه آبي به دست و 
 صورتم زدم

سپس رو به روي ميز توالت اتاقم ايستادمو مشغول شونه كردن موهاي لخت و 
 پرپشتم شدم

.... 
 " ترانه "

و صحرا ديشب تا صبح مشغول تماشاي تلوزيون بوديم ... البته فقط من چون من
 صحرا داشت
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با يكي اس ام اس بازي مي كرد... مهديس هم كه خيلي خسته بودو زودي رفت 
 خوابيد

...اصال نفهميدم چي شد ... كي چشمام گرم شد .. خالصه ديشب همون رو كاناپه 
 خوابم برد 

 
  

دار شدم مي بينم از سرما دارم يخ مي زنم ... بي انصافا نكردن يه ... حاالهم كه بي
 پتويي

چيزي بندازن روم ...سريع از روي كاناپه بلند شدمو دويدم طرف آشپزخونه و كره و 
 پنير و

خامه و ... آماده كردم ... چندتا تيكه نونم برداشتمو گذاشتمش بيرون تا يخش وا بره 
 ... تو اين

خودم رفتم تو دستشويي و بعدشم به اتاقم رفتم و يه صفايي به اين  زمان كوتاه هم
 قيافه ي

 زرد و رنگ و رو پريده ام دادم !....
وقتي بر گشتم تو آشپزخونه قيافه صحرارو ديدم كه از تعجب چشماش گشاد شده 

 بود...
 _ صحرا _ تران ... همه اين كارا رو تو انجام دادي ؟!....

 مسايه ها امدن انجام دادن !..._ َپ َن َپ ... ه
_صحرا _ جدي كار خودته .. يا مهديس؟..نذاشتم حرفشو تموم كنه و پريدم وسط 

 حرفش ...
_ معلومه كه كارمنه ... تو چي فكر كردي .. فكر كردي اون مهديس خابالو اينارو 

 درست كرده
 ؟!....

 _ صحرا _ راست ميگي ؟!...
 _ نه پس كج ميگم !...

را _ اه ... بس كن ديگه بيايد سريع صبحونه رو بخوريمو كارامونم بكنيم بريم _ صح
 .... اين

 مهديس كجاست .. مهديسسس
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در همين موقعه در اتاق مهديس باز شد و مهديس با قيافه اي آرايش كرده امد 
 بيرون ...

 _ صحرا _ كجا به سالمتي شالو كاله كردي ؟!...
 وز آماده نشديد ... بابا دير شد ...._ مهديس _ ِا .. شماكه هن

 
  

_ خوب حاال بيا صبحانه اتو بخور ...مهديس امدو سر سفره نشست .. و شروع به 
 خوردن

صبحانه كرديم ... بعد از كمي صبحانه خوردن به كمك همديگه سفره رو جمع كرديم 
 و ظرفارو

ا آماده اقمون رفتيم تگذاشتيم وقتى كه برگشتيم بشوريم ... سپس من و صحرا به ات
 بشيم ...

من يه مانتو سفيدو شلوارجين سفيد پوشيدم ...يه شال فسفوري خوش رنگ سرم 
 كردم و

 نصف موهامو اتو كشيدمو از شالم گذاشتم بيرون ...
تو آينه به خودم نگاهي انداختمو آدمسمو يه دور تودهن چرخوندم و بادش كردم ... 

 سپس با
.. حتي خودمم مي تونستم اون موقعه زيبايى خودم را يه حركت تركوندمش .

 تحسين كنم ...
از اتاقم رفتم بيرون صحرا هم چيزي از منو مهديس كم نداشت يه مانتو و يه شلوار 

 مشكلي
 2بايه شال قرمز براق كه با رژلبش ست كرده بود .... خيلي جيگر شده بود ... سوار 

 صحرا
 ....شديمو به سمت دانشگاه رفتيم .

 استاد باهامون جلوى درب دانشگاه قرار گذاشته ... نزديكاي ساعت : بود كه رسيديم
جلوي در دانشگاه و چشممون به بى ام آرتان افتاد ... المصب هر روز با يه ماشين 

 مي يان ...
ولى متاسفانه از استاد خبري نبود .. دانشگاهم كه بسته بود .. چون هنوز خيلي زوده 

 تا همه
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ي دانشجوها بيان ... از ماشين پياده شديم و به طرف اون سه تا رفتيم .... وقتي 
 بهشون

 رسيديم خيلي رسمي سالم كرديم ..._ مهديس _ استاد هنوز نيومده ؟!...
 _سپهر _ چرا امده ... ما قايمش كرديم ...

 و هرسه تاشون زدن زير خنده ....
 خدا ..._ صحرا _ هه هه هه ... گلوگه نمكيد ب

 _ پندار _ .. نه بعضي وقتا كله قندم مي شيم !....
 
  

 و دوباره صداي خندشون بلند شد ....
_ بيمزه ها ...سريع راهمو كج كردمو به سمت ماشين صحرا رفتم ... ترجيح دادم تو 

 ماشين
 منتظر استاد بشينم تا اينكه بخوام اين سه تا خول و چل رو تحمل كنم .. هنوز كامال

 ازشون
 دور نشده بودم كه صداى آتان بلند شد ...

 _ خانم رياحى ... ترانه خانم ...
كمي مكث كردم تا ببينم چي ميخواد بگه ...آرتان درحالى كه نفس نفس مى زد به 

 من رسيد
 و به مسخره گى گفت :

 _آرتان _ ماشااهلل ... چه سرعتي داريد !...
 !...._ كارتونو بگيد ... آقاى پارسا 

 _آرتان_ اوهوم ....و الكي زد زيرخنده ...
ديوونه انگار براش جوك گفتم .. الكي ... الكي .. داره ميخنده ... بدون اينكه حرفى 

 بهش بزنم
 چپ چپ نگاهش كردم به راهم ادامه دادم كه دوباره صداش بلند شد ...

ندلي سي بشينيد بهتره ص_ آرتان _ ميخواستم بهتون بگم .. قبل از اينكه تو ماشين ك
 رو

خوب نگاه كنيد شايد يه ادم مودب آدماسشو جا گذاشته باشه .... و بخواد به زيبايي 
 مانتو ى
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شما كمك كنه و زد زير خنده ......سپس بدون اينكه كوچيك ترين فرصتي به من بده 
 سريع

م تو ازم دورشد ...با اين حرفش چشمام گشاد شد ... سريع پشت مانتومو گرفت
 دستم و به زور

 سعى كردم پشت مانتومو ببينم ولي چيزي رو نمي ديدم ......
 مهديس امد طرفم

 _ مهديسسسسسسسسسس.
 
  

 _ مهديس _ باز چيه اول صبحى ....
 _ پشت مانتوي من چيزي چسبيده ؟!

 _ مهديس _ اره
 _ چــــــــــــــــــــــــــــــــى؟

 _ مهديس _ دستت
 س من اآلن باتو شوخي دارم ؟_ مهدي

 _ مهديس _ نه عزيزم واقعيت همينه ... دستت دوساعته اونجاست ...
 _ كجاى مانتوم آدامس چسبيده ؟

 _ مهديس _ آدامس ؟
 _ اره

 _ مهديس _ بذارببينم .... واي چه آدامس بزرگي ... چه خوش رنگم هست
 _ مهديــــــــــــــــــــــــسسسس

اسكلت كردن بابا ... بدو بريم استادم رسيد !....از تعجب چشمام گشاد  _ مهديس _
 شدو

 زيرلب زمزمه كردم ...
_ كثافت .. بيشعور حاليت مي كنم ....به طرف استاد رفتم بهش سالم كردم ... چون 

 خيلي
ديرمون شده بود ... ديگه وقت حرف زدن نداشتيمو مستقيم سوار ماشين شديم ... 

 استاد مي
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گفت قراره ببرتمون چالوس از اينجا تا اونجا  ساعت راه است ... اصال هم حوصله 
 جاده رو

نداشتم ولي خوب چه ميشه كرد ؟!... مجبور بوديم ... براي اينكه حوصله مون سر نره 
 صداي

 ضبط و بلند كردم يه آهنگ از احمد سعيدي گذاشتم كه هرسه تايي مون بلد باشيم
 
  

دمو يادم ميره ) و با صداي بلند همراه آهنگ شروع به خواندن كرديم ( به نام : خو
.... 

 تورو از وقتي ديدمت نگاهت به چشام خورد ...
 همه چي تو يه لحضه غيرتو براي من مرد ...
 اي كاش دل من خونه ي تو باشه هميشه ...
 تو رو مي بينمت حالم دوباره تازه ميشه ...

 باشه .. اين همه رويايي ..شبيه تو هيشكي نميتونه 
 آرامشي مي گيره دلم وقتي پيش من اينجايي ....

 محو تماشاي تو ميشم .. خودمو يادم ميره
 وقتي كه تونشستي پيشم .. خودمو يدم ميره ...
 هرچي خيال تو سرمه ... هرچي كه دورو ورم ...

 ي كنمباتو فراموش مي كنم .. وقتي داري حرف ميزني فقط به تو گوش م
 فقط به تو گوش مي كنم .....

 تورو از وقتي ديدمت.. چه خوابيده چه بيدار
 زيبايي برام درست شبيه اولين بار ...

 اگه فكر تو توسرم نباهش من مي ميرم ...
 چه تو بخوايي چه نه ... من از كنار تو نميرم ...

 شبيه تو هيشكي نميتونه باشه .. اين همه رويايي ..
 مي گيره دلم وقتي پيش من اينجايي .... آرامشي

 محو تماشاي تو ميشم .. خودمو يادم ميره
 
  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5 1  

 

 وقتي كه تونشستي پيشم .. خودمو يدم ميره ...
 هرچي خيال تو سرمه ... هرچي كه دورو ورم ...

 باتو فراموش مي كنم .. وقتي داري حرف ميزني فقط به تو گوش مي كنم
 ....فقط به تو گوش مي كنم .

 ( اهنگ خودمو يادم ميره از احمد سعيدي )
از خواب كه بيدار شدم .. ديدم ازجاده ي كبيري و گرم خارج شديم و رسيديم به يه 

 محيط
سرسبزو خنك ... كه تنها و تنها صداي پرنده هايى كه در بين درختا بايك ديگر بازى 

 مى
 نداختم نزديكاي : بود .. واييكردن به گوش مي رسيد ... با تعجب به ساعتم نگاهي ا

خدا سه ساعتي ميشه كه خوابم برده ... همينطور كه داشتم ساعتي كه خوابيدمو 
 حساب مي

كردم يهو متوجه شدم كه ماشين ترمز كرد .... با تعجب از شيشه ي ماشين به بيرون 
 نگاه

قشنگ كردم ... يه محيط سرسبز و زيبا كه با چمن هاي بلندو و يه رودخونه ي 
 درست شده

بود و يه درختي كه باالي رودخونه رشد كرده بود... دركل فضاي دنج و رمانتيكي بود 
.... 

استادم چه جاهايي مارو مياره ها !.... از ماشين پياده شديمو درشو قفل كرديم و به 
 طرف

 استاد رفتيم ....
ون مي گفتم _ استاد _ خوب بچه ها رسيديم ... اينجاهمون جايي هست كه بهت

 ميخوام برام
طبيعتو زنده بكشيد ... ولي خوب باز بايد به سه گروه تقسيم بشيد .. گروه اول برام 

 رودخونه
رو بكشه ... گروه دوم درختا رو و گروه سومم بايد برام رو چهره كاركنه ! خوب صحراو 

 پندار
 گروه سوم !...شما گروه اوليد ... سپهرومهديس گروه دوم .... ترانه و آرتانم 
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چــــى!............ اين ديگه آخرش بود !....ترانه و آرتان شما بايد به نوبت چهره ى 

 همديگه رو
 زنده طراحي كنيد !...به صورت نجوا گفتم :

 من صبح به صبح دارم تو دستشويى چهره ى اين يارو رو زنده طراحى مى كنم !....
از تو ماشين من يه بوم  در  برداريد و بيايد باهم  _استاد _ صحرا و پندار ... بريد

 ديگه
رودخونه رو روش بكشيد ....سپهرو مهديسم كه باهم اون درختا ي اون ته رو نقاشي 

 كنيد ....
 فقط سريع تر چون بعدش بايد بريم از محيط اين اطراف كمي عكس بندازيم ....

 _صحرا _ عكس يادگاري ؟!...
 ميخوايم از درختا عكس بندازيم نه از خودمون. _ استاد _ نخير ...

 _ پندار _ چه فرقي ميكنه ؟!....
 _ صحرا _ اگه منظورت خودتي .. آره مگه فرق تو با درخت چيه ؟!...

_ استاد _ كافيه ديگه ... كاراتونو شروع كنيد...سريع به طرف صندق عقب ماشين 
 استاد

اد ...آرتان هم پشت سرمن امدو وسايل مورد رفتمو يه برگه آ برداشتم با چند تا مد
 نيازشو

برداشت .... استاد برامون يه زير انداز انداخت و يه سبد پر از خواركي كه معلوم بود 
 زنش از

 قبل براش اماده كرده بوده رو چيد روش ...
منوآرتان دقيقا روبه روي همديگه نشسته بوديم ... و مشغول كشيدن چهره ي 

 همديگه
يم ... سريع مدادمو بداشتمو ِاتود زدم و مشغول طراحيش شدم ... آرتانم سرش بود

 با برگه اش
گرم بود .... تقريبا يه نيم ساعتي بود كه مشغول كارشده بوديم كه باالخره صداى 

 آرتان بلند
 شد

 _ آرتان _ نظرت چيه ترانه ؟!.
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به روى خودم نيوردم و به  از اينكه به اسم كوچك صدام كرد حسابي جاخوردم ولي
 برگه اش

 نگاه كردم ، بي اختيار جيغ كشيدم ....
 بيشعور ابروهامو پيوسته كرده بود و برام سيبيل كشيده بود !....

 _ اين چه كاريه ؟!.....
 _ آرتان _ تورو كشيدم ديگه ! ..

 _ اين بيشتر شبيه دايى ات شده تا من !...
 ديدى ؟ ...._آرتان _ مگه تو دايي منو 

_ خوب ميگن بچه حالل زاده به دايش ميره ... قيافه داييتم بايد مثل خودت ضايع 
 باشه

 ديگه !...
 _ آرتان _ خدمت خانم عرض كنم كه بنده اصال دايي ندارم !...

 نكنبت ... حسابي ضايع شدم ... ولي ديگه بحثو ادامه ندادمو مشغول كارم شدم ...
*** 

 " صحرا "
 ز باورم نمي شد ... منو پندار بايد باهم رويه بوم يه نقاشي بكشيم !...هنو

آخ خدا .. چرا انقدر من بد شانسم ؟!.... از صندق ماشين استاد يه بوم با چندين 
 رنگ رنگ و

روغن برداشتيم ... يه سرى قلمو هم استاد آورده بود اونا رو هم ازش گرفتيمو رفتيم 
 كنار

 ز همه پندار شروع كردو من فقط نگاش كردم ... كارش خوب بود ...رودخونه ... اول ا
ميتونستم بگم از من حرفه اى تر كار مى كرد .. حاال نوبت منه قلمو زبون گربه اي مو 

 توي
رنگ آبي فرو كردمو مشغول رنگ كردن رودخونه شدم ..چند دقيقه اى بود كه داشتم 

 با 
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 كه احساس كردم يه چيز چسبون داره رو پام تكون قلموم روى بوم رو ماساژ ميدادم
 ميخوره ...

اولش فكر كردم پنداره كه داره كرم ميريزه .. اما وقتي اون موجود پريدو امد روي 
 زانوم ديگه

مطمئن شدم پندار نيست ... با تعجب به زانوم خيره شدمو با ديدن يه قورباغه ي 
 سبز روي

و بردم باال و تند تند روهوا تكونش دادم ... از ترس پام بي اختيار جيغ كشيدمو پام
 زبونم بند

امده بود .. چند بار تند تند پامو تكون دادم اما قورباغه بدتر پريد و نشست لب شونه 
 ام ...

ديگه از حالت خودم خارج شدمو فقط جيغ ميزدم ... پندارم به جاي اينكه كمكم كنه 
.. 

س مي كردم دارم از ترس سكته مي كنم .. كه غش..غش ... مي خنديد ... احسا
 قورباغهه از

 روي شونه ام پريدو رفت ....
 پندار همچنان درحال خنده بود ... يعني كارد ميخوردم خونم درنمي يومد... ...

بدون توجه بهش خودمو جمع و جور كردمو مشغول ادامه كارم شدم ... اونم وقتي 
 متوجه

گه نخنديد و به رنگ كردن تابلو ادامه داد .... همينطور شد ... من عصباني شدم دي
 كه

 رودخونه مو رنگ ميزدم .. فكري به سرم زد ..
حاال نوبت منه بهت بخندم ... از قصد قلمومو ول كردم تا بيفته روى زمين ... و 

 سپس به بهانه
 ي قلمو دالشدم رو زمين تا برش دارم ..

از الى چمن هاى زيرپام برداشتم ... خودم از فكر  اما همراه با قلمو يه سنگ بزرگم
 كاري كه

قراره با پندار بكنم خنده ام مي گرفت ... به آب خيره شدم و جيغ بلندي كشيدم ... 
 ترانه و
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مهديس و استاد و سپهر و آرتان سريع خودشونو رسوندن به من و يكي يكي سوال 
 هاي

 عجيبي مي پرسيدن ...
 
  

 ده صحرا ؟!..._ ترانه _ چى ش
 _ مهديس _ مار ديدى ؟!..
 _ آرتان _ جن ديدي ؟!...

 _ استاد _ چيزي رفته توي پاچه ات ؟!....
 _ سپهر _ چي شده ؟!....

 ولي من بدون اينكه جوابشونو بدم روبه پندار كردمو گفتم :
 _ .. پن ... دار .... پندار .. اون چيه تو آب ؟!....

 _ پندار _ چي ؟! ...
با قلمويي كه دستم بود گوشه اي از رودخونه رو نشونش دادم .. پندار با خنسردي از 

 سرجاش
بلند شد و به طرف رودخونه رفت و دال شدش توي آب تا ببينه من چي ديدم كه 

 اينجوري
 جيغ زدم ..

 منم نامردى نكردم واون سنگ بزرگ را بردم باالي سرم و يا تمام قدرت پرتش كردم تو
 دخونه ... .رو

نصف آب توي رودخونه ريختش توي صورت پندار ... فكر كنم يه .. يه ليتري آب 
 ريخت روش

... با اين كارمن همه زدن زير خنده .. خود منم قهقه ام رو هوا بود ... پندارو بگي 
 انگار يه پارچ

به آب يخ خالي كردن روسرش ... مثل موش آب كشيده .. روشو از رودخونه گرفت و 
 من

خيره شد و با عصبانيت دندون هاشو بهم فشرد !...... ولي من بدون توجه به اون 
 باخنده به

 سمت بومم رفتمو به كارم ادامه دادم و در آخر با پرويى زبونم رو براش دراوردم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

5 6  

 

*** 
 
  
" 

 مهديس
" 

 ا ترسداشتم با سپهر روي تابلوم كار مي كردم كه صداي جيغ صحرا بلند شد .. ب
 دويدم

سمتش تا ببينم چه اتفاقي براش افتاده ... ولى اون فقط به گوشه اي از آب اشاره 
 مي كردو

هي ميگفت _ اون ديگه چيه تو آب ؟!.... وقتي پندار دالشد تا تو آب و نگاه كنه 
 صحرا يه

سنگ بزرگ رو پرتش كرد تو آب و تمام جون پندار رو خيس كرد ...ديگه نتونستم 
 خودمو

نگهدارمو باصداي بلند زدم زير خنده ... نه تنها من سپهر و آرتانم مي خنديدن ... 
 واقعا اون

لحظه قيافه ي پندار ديدني شده بود !... وقتي يه دل سير خنديدم استاد گفتش كه 
 برگرديم

سركارمون .. منو سپهر هم برگشتيم سرجامونو مشغول رنگ كردن بوِممون شديم .. 
 اما بعد

كمي احساس تشنگي كردم ... سبد خوراكى هاپيش ترانه و آرتان بود براى همين  از
 به طرف

ترانه اينا رفتم تا ازشون آب بگيرم .. وقتي به ترانه گفتم بهم يه ليوان آب بده ... 
 بدون هيچ

حرفى يا هيچ كاري .. فقط به مانتوم خير شده بود ... ديگه خونم به جوش امدو 
 سرش داد
گه كري ترانه .. بهت گفتم بهم يه ليوان آب بده ..._ ترانه _ مهديس .. چيكار زدم_ م
 كردي
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با خودت ؟!..._ يعني چي ؟!.........._ ترانه _ چرا پشت مانتوت انقدر رنگي شده 
 ؟!...._

يييييييييييييييييى ؟!...............با شنيدن اين حرف ترانه سريع پشت  ِِ ِِ ِِ ِِ ِچ
 مانتومو گرفتم تو

ستمو سرمو برگردوندم تا بهتر بتونم ببينم ... پس نگو چرا انقدر سپهر ساكت بود ... د
 مشغول

نقاشيه مانتوى من بوده ديگه ! ....دندونامو با عصبانيت بهم ديگه فشردم و نفسم را 
 باصدا

بيرون دادم ... بعد از خوردن آب سريع برگشتم پيش سپهر ... سپهر كه انگار فهميده 
 بود من

متوجه ى خراب كاريش شدم با پورخند گفت :_ چه باليي سرمانتوت امده ؟!.....منم 
 كم 

 
  

نياوردمو با پررويي جوابشو دادم : نميدونم كدوم خرى پشت منو با دفتر نقّاشي 
 اشتباه گرفته

بود !...._سپهر _ منكه نميدونم كي بوده ولي هركي بوده .. دستش دردنكنه .. چون 
 اين گوني

ي كه تنت كردي احتياج به يه رنگ قشنگي داشت !. پسره ي بيشعور من امروز يه ا
 مانتو

قهواي روشن پوشيدم گير داده بهش ميگه گوني ... احمق بد سليقه !.... ديگه 
 جوابشو ندادم و

بود كه كار هر شش نفر ما تموم شده بود  2تابلومو كامل كردم .... نزديكاي ساعت :
... 

بي چهره ي سپهرو كشيده بود .... صحرا و پندارم رودخونشونو كامل كرده ترانه به خو
 بودن ...

منو سپهرم كه منظره مون تقريبًا تموم شده بود .... استاد نگاه كلي به كارامون 
 انداخت و
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گفت :_ استاد _ خوبه ....حاال نوبت عكاسيه ... دنبال من بيايد ..._ پندار _ با 
 ماشين مي ريم

_ استاد _ نه ... ماشينا رو بذاريد باشه .. بايد ازتپه بريم باال ... بعدش برمي ؟....
 گرديم همينجا

...._ پندار _ چشم ....در ماشينامونو قفل كرديمو .. دوربين هامونو از توش برداشتيم 
 و به همرا

مت حاستاد به راه افتاديم ... از يه تپه ي بزرگي كه بيشتر به كوه شباهت داشت به ز
 مي رفتم

باال ... در طول راه هم با چيزاي جالبي مواجه مي شديم و ازش عكس مي نداختيم 
 .... گل

هاي رنگ و وارنگه زيادي اونجا بود كه من يكم از اونا رو براي خودم چيندم ... بعد از 
 نيم

ساعت تپه نوردي باالخره به نوك تپه رسيديم ... جايي كه دقيقا تمام جنگل زير 
 مون بود ...پا

منظره ي بسيار زيبايي داشت ... دوربينمو برداشتم و يه عكس هم از اين منظره ي 
 بسيار

زيبا گرفتم .... بعد از ان هم كلي عكي يادگاري با ترانه وصحرا انداختيم ... _ استاد _ 
 خوب

را حبچه ها .. عكساتونو كه انداختيد .. يه استراحت كوچيك بكنيد تا برگرديم ..._ ص
 _ باشه

استاد ...همه مشغول عكس انداختن بوديم .. نزديك يك ساعتي مي شد كه امديدم 
 باالي اين

تپه ديگه از خستگي ناي راه رفتن هم نداشتم همينطور كه داشتم قدم ميزدم ... 
 نميدونم چرا 

 
  

م رو هيهو دلم خواست برم نوك دّره وايسمو پايين و نگاه كنم .... كه البته همين كا
 كردم ...
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ولي يه بيست سانتي تا دّره فاصله داشتم .... همينطور كه مشغول فوضولي بودم .. 
 يهو

احساس كردم دوتا دست سنگين از پشت هولم داد به سمت جلو ... نتونستم تعدال 
 خودمو

حفظ كنم و پرد شدم سمت دّره .. اما قبل از اينكه اتفاقى بيفته .... دوتا دست 
 حلقهدوركمرم 

شد و مانع پرت شدنم شد .... .. فقط مي تونستم بگم .. از ترس جيش كردم تو 
 شلوارم ....

چند تا دونه از سنگ ريزه هايي كه نوك دّره بودن .. با برخورد پاي من به سمت 
 پايين پرت

شدن ... اصال باورم نمي شد .. ارتفاع انقدر زياد بود كه سنگ ها كامال محو شدن و 
 ديگه

باچشم ديده نمى شدن و مشخص نبودن ..... با ترس خودمو تو بغل فردي كه نجاتم 
 داد فرو

بردم ... چه بوي خوبي ميداد ... بوي عطرتلخش آدمو مست مي كرد .... چقدر سينه 
 اش داغ

بود ... حركت نوك انگشتاشو روي كمرم احساس مي كردم .... كمي طول كشيد تا به 
 خودم

دمو از اون مردي كه نجاتم داده جدا كردم .... باورم نمي شد كه امدم و سريع خو
 سپهر بود ....

با عصبانيت سرش داد زدم ..._ ديونه شدي ؟ .. داشتي منو به كشتن ميدادي !..._ 
 سپهر _

نترس .. حواسم بهت بود ..._ ميخواد صد سال سياه حواست بهم نباشه .. پسره ي 
 رواني از

پهر _ چته تو مهديس؟ ...با عصبانيت پسش زدمو به سمت بچه خود راضي !...._ س
 ها رفتم

...نميدونم چرا ... ولي وقتي تو بغل سپهر رفتم ... ترس از وجودم خارج شد .. در 
 آغوشش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

6 0  

 

احساس امنيت مي كردم ... يه آرامشي بهم دست داد كه هيچوت توي عمرم تجربه 
 اش

امن ترين جايى بود كه سراغ داشتم و به نكرده بود ..در اون لحظه انگار آغوشش 
 هيچ عنوان

دلم نميخواست از آغوشش بيام بيرون . آغوش برام خاص بود ... به سمت بقيه رفتم 
 و روى

زيراندازى كه باالى كوه انداخته بودن نشتم و بى توجه به سپهر كه هنوز كنار دره 
 ايستاده 

 
  

غول شكستن تخمه شدم . ساعت حدودًا بود و داشت منو از دور تماشا مى كرد مش
 دوازده

بود كه از تپه به طرف ماشين هامون راه افتاديم ... چون كفشام كمي پاشنه داشتو 
 شيب

اينجاهم زياد بود به خوبى نمي تونستم تعادلمو حفظ كنم و همش پام سر ميخورد 
 !.... ولي

ه ي يه سنگ نسبتًا بزرگ .. ديگ باز مانع افتادنم مي شدم ... اما وقتي پام گير كرد لبه
 كاري

از دستم برنمي يومد و نتونستم خودمو نگهدارم و با سرعت به سمت زمين سقوط 
 كردم !...با

افتادن من صداي فرياد سپهر بلند شد كه فرياد زد : مهديس ... اما كاري از دستم 
 ساخته

ه بود مي رفتم ... نبود .. فقط مي چرخيدم و به سمت صخره ي بزرگي كه پايين تپ
 حتي

تواين وضع هم ميتونستم صداي جيغ و داد ترانه وصحرا رو متوجه بشم .... كمي 
 نكشيد كه

احساس كردم محكم خوردم به يه چيزي و چشمام سياهي رفت و ديگه چيزي 
 نفهميدم ....
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 فصل دوم

ديدم ... قيافه باصداى ترانه وصحرا چشمامو بازكردم ... همه جا و همه چيزو تار مي
 هاي ادماي

اطرافم به خوبى مشخص نبود... همش صداي سپهر پيچيده مي شد تو گوشم ..._ 
 مهديس

........ مهديس ........ مهديس.. !.....كمي طول كشيد تا بتونم همه چيزو به خاطر 
 بيارم ... افتادم

سعي كردم از روي  و از تپه پرت شدم پايين بعدشم .... ديگه چيزي يادم نمي ياد ...
 زمين

بلند شم اما درد بدي رو توي پام احساس كردم ...._ آي ..._ صحرا _ چي شده 
 ؟!.....درد داري

؟ ....._ فكر كنم پام شكسته ! ....._ استاد _ خيلي خدا بهت رحم كرد ... اگه اين 
 صخره اينجا

برات مي افتاد ....._ نبود و مانع حركتت نمي شد .. معلوم نبود كه اآلن چه اتفاقي 
 ترانه _ تو

خوبي ؟!....._ نميدونم .... فكركنم !...._ سپهر _ ميخواي ببريمت بيمارستان ؟!....._ 
 نه ... حالم

خوب ميشه ...._ استاد _ مهديس اگه فكر مي كني كه حالت بده ... احتياجي نيست 
 فردا

فتم !.. بمون خونه او استراحت بياي دانشگاه...._ اما استاد ..._ استاد _ همين كه گ
 كن الزم

نيست واسه ى درس سالمتى خودت رو به خطر بندازى_ چشم !....._ استاد _ خوب 
 .. حاال

چجوري ببريمت تا دم ماشين .. توكه با اين پات نميتوني راه بري !....._ سپهر _ من 
 ميارمش

ج مي زد ....._ خودم !....با تعجب به چشماي سپهر نگاه كردم كه توش نگراني مو
 ميتونم بيام
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!...._سپهر_ نه .... من مي برمت ....امدم بگم الزم نكرده اما ديگه وقت نشد ، چون 
 سپهر بايه 

 
  

حركت همانند بادى كه با وزيدنش برگ درختان را مى كند من را از زمين جدا كرد و 
 توى

ون هيچ مشكلى تحمل مى بغلش برد ... دستانش انقدر قوى بود كه وزن من را بد
 كردن ! به

پايين تپه كه رسيديم ... سپهر منو برد و عقب ماشين صحرا خوابوندم ... ازش تشكر 
 كرديمو

... راه افتاديم ... استاد بهم گفتش كه فردا نيام دانشگاه تا پام بهترشه ... قرارم شد 
 امروز برم

م و وارد يك جاده ى پرپبچ خم دكتر و از پام عكس بگيرم .... از چالوس خارج شدي
 شديم...

نور آفتاب زوم كرده بود روي صورتمو چشمامو اذيت مي كرد ... خودمو باتماشاي 
 عكس هاي

دوربينم كه امروز انداختم مشغول كردم .... خيلي قشنگ شده بودند ... واقعًا امروز 
 يه روز بياد

يم تهران ساعت نزديكاي : ماندني بودو خيلي بهم خوش گذشت .... باالخره رسيد
 بعداز

ظهر بود و خورشيد غروب كرده بود........ _ صحرا _ ميگم مهديس بهتره ديگه اين 
 همه راه

نريم خونه و مستقيم بريم دكتر پاي تو رو نشون بديم !....._ نه ... نميخواد بهترم 
 فقط كمي

... پس حتمًا پات در درد ميكنه .._ ترانه _ خوب اگه شكسته باشه كه درد نميكنه 
 رفته !...

_ نميدونم ...._ صحرا _ اآلن ميريم يه دكتر خوب .. مي فهميم ...ديگه نذاشت من 
 نظر بدمو

 .. مسير ماشينو كج كرد و به سمت يه بيمارستان رفت...
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... 
_ صحرا _ چشه .. آقاي دكتر ؟!....دكتر با نوك انگشت اشاره اش عينكنش را كه روى 

 بينى
ش سرميخورد را باالداد و نگاهي به عكسي كه ازپاي من گرفته بودن انداخت ..._ ا

 دكتر _
خدارو شكر نشكسته .. فقط يه خراش ساده روي استخون پاش ايجاد شده ... كه 

 اونم باكمي 
 
  

استحرات جوش ميخوره..._ ترانه _ يعنى چيزيش نيست ؟!..._ دكتر _ نه ... منكه 
 چيزي

..._ صحرا _ آخيش .... خدارو شكر...._ ديديد ... هي بهتون گفتم حالم نمي بينم .
 خوبه...._

صحرا _ حاال كارازمحكم كاري عيب نمي كرد ..._ دكتر _ بله .... اين كار به سود خود 
 شما

بود دخترم ... هرچى باشه ما پزشكا صبح به صبح ميام اينجا كه به مردم كمك كنيم 
 ديگه_

تر .. لطف كرديد_ دكتر _ خواهش مي كنم وظيفه ام بود....از مطب ممنون آقاى دك
 دكتركه

امديم بيرون ... هوا تاريك شده بود ساعت نزديكاي شش بعد از ظهر بود ... يه 
 ساعت فقط تو

 مطب اين دكتره عالف شديم ! ... بس كه ماشااهلل سرش شلوغ بود ....
 " صحرا "

ه رو باز كردم ... وارد خونه شديم ... زير بغل مهديسو كليدو انداختم تويه در و درخون
 گرفتم و

كمكش كردم بره تو اتاقش و روي تختش دراز بكشه ... خودمم با ترانه مشغول 
 شستن

ضرفاي صبحانه شدم ... البته ترانه هم زياد كمك نكرد و بيشتر مسخره بازي در 
 مياورد تا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

6 4  

 

 كمك كردن به من !.....
صداي االرم گوشيم از خواب بيدارشدم ... رفتم ترانه رم بيدار كردم تا  صبح روز بعد با

 بريم
دانشگاه ... ولي امروز مهديسو نمي برديم تاكمي استراحت كنه.... صبحانه ي 

 مهديسو آماده
كردم و روى يك سينى با سليقه ى خودم چيندم و به اتاقش رفتم .. مهديس زير 

 پتوش
و فقط سرش از پتو بيرون آماده بود ... باخنده بهش صبح خودش را پنهان كرده بود 

 بخير
گفتم و صبحانه اش را روى عسلى كنار تختش گذاشتم و ازش خواستم كه تمامى اش 

 را 
 
 2 

كامل بخورد ... سپس با لبخند ازش خداحافظى كردم و از اتاقش امدم بيرون . ترانه 
 با كمي

شين من شديم ... سپس به سمت دانشگاه رفتيم تأخير آماده شد ... و باهم سوار ما
 ... مهديس

كه نبود انگار هيچكس نبود تمامي خنده هامون .. باعث و بانيش مهديس بود ... 
 حاال كه

نيست انگار هيچكس نيست !...... تا وارد حياط دانشگاه شديم .. چشمم افتاد به 
 اون سه تا ..._

_ نه ولشون كن !...._ترانه _ دست خودم نيست .. ترانه _ بريم حالشونو بگيريم ؟!....
 انگار

عادت كردم تا اين سه تا رو مي بينم .. حالشونو بگيرم !..._ منم همينطور .. ولي آخه 
 زيادى

بهشون رو داديم !...._ترانه _ باشه ... هرجوري كه تو راحتي !..._ بريم تو كالس 
 ..._ترانه _

فه يه كار كوچولو دارم ...._ باش .. زود بيا منتظرتم .. ترانه تو برو ... منم اآلن ميام، بو
 ديگه
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جوابمو نداد و سريع به سمت بوفه مسيرشو كج كرد ... كوليمو انداختم روي كولمو به 
 سمت

كالس رفتم ... كه يه صداي آشنايى كه معلومم بود خيلى عصبانى هستش توجه ام 
 را به

ه داشت با تلفن حرف ميزد و صداي داد و بي خودش جلب كرد ! ... هومن بودش ك
 دادش تو

هوا بود و تمامى محوطه ى دانشگاه را پر كرده بود ... سعى كردم يواش از كنارش رد 
 بشم تا

متوجه حضور من نشه ... آخه اصال حوصله ي حرف زدن باهاش رو نداشتم . رومو 
 برگدوندم

... صداش همه جارو پركرده ! ....  طرفش و نگاهى بهش انداختم ... خجالتم نميكشه
 دوباره رو

برگردوندم كه برم اما يهو محكم به يه چيزى خوردم .. چشم باز مي كنم ... ولو زمينم 
... 

چقدر برگه دورم ريخته ... چشممو كه بيشترباز مى كنم با چيز عجيبى مواجه ميشم 
 ... اه .. اه

خورد كردم و افتادم زمين!..._پندار _ فكر مي .. اه اينكه پنداره .. مثل اينكه باهاش بر
 كردم

فقط رانندگي تون بد باشه ... ولي مثل اينكه شما كال كج ميريد !..صداى خنده 
 آدماي اطرافم

 كه دارن پشت سرم ريز ريز مي خندن را مى شنوم ... پندار دستشو به طرفم دراز كرد 
 
  

پس زدم ... و مشغول جمع كردن وخواست كمكم كنه تا پاشم .... ولي دستشو 
 وسايل كيفم

كه درعين برخورد ريخته بود زمين شدم ... سعى مي كردم باهاش خيلى رسمى حرف 
 بزنم

.... پندار از روى زمين بلندشد و بايه معذرت خواهى مشغول جمع كردن برگه هاش 
 شد
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قا مگه كورى ....ولى اين ديگه خيلى پرو شده بود بى اختيار سرش داد كشيدم ._ آ
 چشم

ندارى؟!_پندار _ خانم اميدى ( از اين نوع حرف زدنش تعجب كردم ) منكه گفتم 
 ببخشيد

درثانى شما حواستون معلوم نبود كجاست ... كه توى اين فضاى به اين بزرگى به يه 
 آدم مى

خوريد ...تو دلم گفتم ( آه ... كاشكى به يه آدم مي خوردم ! .... _ به جاى معذرت 
 خواهى

دارى منو مسخره مى كنى !._پندا _ منكه معذرت خواستم ........ درحالى كه اين كارو 
 شما

بايد انجام ميدادى نه من _ يعنى چى آقا سرتو انداختى پايين ... هرجا كه بخواى 
 ميرى ...

بعد طلبم دارى ؟ بدون اينكه جوابمو بده ... اول به آدمايي كه متعجب باالى سرمن 
 ادهوايست

بودن نگاه مي كنه ... بعد به من ...با صداى آرومى ميگه : _حاال چى شده ؟!..يه 
 برخورد بود

ديگه . بعد با تمسخر ... نكنه خسارت ميخوايد و نستيد پليس بياد كروكى بكشه ... 
 بعد پاشيد

از !.ديگه كارد مى خوردم خونم در نمى يومد .... اين چه آدم پرو بى شرميه .... سريع 
 جام

 بلند شدم و بافرياد كه همه بشنون ...
_ شما ديگه بي نهايت گستاخيد ... من ازتون شكايت مى كنم تا حاليتون بشه چطور 

 بايه
خانوم محترم حرف بزنيد ._پندار _ اونوقت موضوع شكاييتون چيه ؟ .... نكنه برخورد 

 غير
كرد به خنديدن. برگشتمو  عمدى ، نه ..... نه شايدم عدم پرداخت خسارت . وشروع

 به آدماى 
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پشت سرم نگاه كردم ..... از نگاه من خندشون بند امد .... معلوم بود ترسيدن چون 
 خوب مى

 دونستن كه تنها گيرشون بيارم كلكشوكنده است .
يه دخترى كه معلوم بود خيلي مذهبيه از پشت سرم صداش بلند شد :_ آقا راست 

 مي گن
ون كجاست .... درضمن به جاى اينكه موضوع رو فيصله بديد تازه داريد ..... حواست
 شوخى هم

مى كنيد .... نوبره واال. _پندار _ اگه منظورتون نوبر بهاره .... كه هنوز به بهارچند 
 ماهى مونده

. _ختره _ آقا مگه من باشما شوخى دارم ؟_پندار _ نه .. منم باشما شوخى ندارم ..... 
 يعنى
ماها شوخى ندارم و ريز ريز خنديد !....مى خواستم جوابشو بدم كه صداى ترانه از باش
 پشت

سرم امد_ترانه _ صحرا اينجا چه خبره ؟!....بدون اينكه جوابشو بدم از روى زمين بلند 
 شدمو

و مانتومو تكوندم ... و با عصبانيت نگاهى به پندار انداختم ... خودش فهميد كه 
 خيلى زياده

كرده .. واسه ي همينم .. ساكت شدو سرشو انداخت زير و خودشو باجمع كردن  روى
 جزوه

هاش كه روى زمين ريخته بود سرگرم كرد .... منم بدون هيچ حرفي به طرف ترانه 
 رفتمو

دستشو كشيدم ... و به طرف كالس بردمش ....خبر مرگم مي خواستم .. هومن 
 متوجه ي من

 نشه ... آبروم رفت !...
" 

 مهديس
" 

با رفتن ترانه و صحرا حوصله ام سر رفت ... تلوزيونم كه هيچ برنامه ي خاصى نداره 
 بخوام نگاه
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كنم ... ازهمه بد تر با اين پاي چالقى كه اآلن دارم .نميتونم پاشم برم بيرون يه هواي 
 تازه

ان قف شده بودو زمكنم ! .... ديگه داشتم كالفه مي شدم ... اه .. لعنتي انگار دنيا متو
 دير مي 

 
  

گذشت .... دستمو به طرف عسلي كنار تختم بردمو گوشيمو برداشتم ... و مشغول 
 چك كردن

تماس هاي بي پاسخم شدم ... نزديك  تا تماس بي پاسخ داشتم و البته  تاش از 
 طرف

اموش ميترا بود ... حتما زنگ زده شكايت كه چرا امروز نرفتم كالس .... به كل فر
 كرده بودم

حسابى ازم دلخور شده هرچي خودم از آدماي بد قول بدم مياد .. خودم ازهمه بدتر 
 شدم

!....گوشيمو توي دستام جا به جا كردم و شماره ى ميترا رو گرفتم ... كه بعد از خودن 
 چند

 بوق باالخره تلفنشو جواب داد ميترا _ الو .. سالم مهديس ..._ سالم ميترا جان ..
 خوبى عزيزم

... _ميترا _ ممنون عزيزم .. توخوبى ؟!....امروز منتظرت بودم چرا نيومدي ؟!..._ 
 قضيه اش

خيلي طوالنيه ... راستش ما چون رشته مون گرافيك از طرف دانشگاه بردنمون 
 چالوس تا

اونجا مناظر زنده و طبيعى رو طراحي كنيم و كمي هم از محيط اطرافمون عكس 
 ..بندازيم .

ولي خوب راستش ... موقعه برگشتن .. پام پيچ خوردو افتادم ... دكتر ميگه استخون 
 پات

خراشيده شده و بايد يه مدت استحرات كني ....واسه ى همين نتونستم بيام ... ولى 
 خوب
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ميخوام به جاى خودم يكى ديگه رو بفرستم بياد ... البته اگه از نظرتو اشكالى نداشته 
 باشه ....

ميترا _ خيلى ناراحت شدم عزيزم انشاال زودى خوب بشى ... نبابا چه اشكالى ؟!_ 
 مي

دونستم همينو ميگي ... ميشناسيش ... ترانه رو ميخوام بفرستم بياد !.....ميترا _ 
 حتمًا بگو بياد

... اتفاقًا منم خيلى وقته كه نديدمشو خيلي دلم براش تنگ شده .... ولي راستش 
 فردا به غير

ازترانه يه پسرهم قراره كه بياد ... آرشاوير بهشون درس ميده ... ولي من سعي مي 
 كنم بخاطر

توهم كه شده .. برم !..._ خيلي لطف دارى عزيزم ... فقط يه سوال .. شيفت ترانه 
 افتاده بايه

پسر ؟!...._ميترا _ آره خوب ... ولي اگه مشكلى دارى عوضش كنم !..._ نه ..نه.. چه 
 شكلى م
 
  

؟ ... خيلي هم خوبه .. ممنون ..._ميترا _ پس بفرستش بياد .. آدرسم كه برات اس 
 ام اس

كردم ..._ آره ... حتمًا مي گم بياد ... خداحافظ ....تلفنو قطع كردم و سعى كردم 
 خودمو با

 تماشاى تلوزيون سرگرم كنم ... يعنى اون پسر كيه ... اون كيه كه كالسش افتاده با
 ترانه تويه

روز ؟!......موضوع چندان مهمى نبود ولى نميدونم چرا .. انقدر فكر منو مشغول 
 خودش كرده

بود !....با صداى بهم خوردن درخونه از فكر و خيال هاى بيهوده بيرون امدم ...._ 
 ترانه ..صحرا

خودش  .. شمايد ؟!...صحرا _ آره مهديس ما امديم !....صداي عجيبى توجه ام را به
 جلب
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كرد.... صداي گريه بود ! .... نكنه اتفاقى افتاده .... سريع ازجام بلند شدم و با يه پا 
 لى لى

 كنان به طرف بچه ها رفتم
_ ترانه ... چي شده ؟!.... چرا دارى گريه مي كني ؟!..اما ترانه بدون اينكه جوابمو بده 

 همچنان
ِمن ِمن جوابمو داد ...._صحرا _ هيچى مثل ابر بهار گريه مى كرد. صحرا با كمي 

 نيست ... با
آرتان حرفش شده بود ... آرتان خرم براى انتقام امده آشغاالشو ريخته تو كيف ترانه 

 .... حاال
كيفش بو گرفته و ترانه هم از اين موضوع ناراحته !....اصال باورم نمى شد ... چش 

 شده بود اين
كه خيلي غرور داشت و جلوى هركسى گريه نمى كرد ... ترانه ... ترانه يه دخترى بود 

 اما ببين
حاال چه باليى سرش امده و داره واسه چه موضوع هاى الكى گريه مي كنه !.... _ 

 عيبى نداره
ترانه ... خودتو الكى ناراحت نكن ... تقاص اين كارشونو پس ميدن ...._ترانه _ بخدا 

 فردا خفه
ش كن ... راستى ترانه تو بعد از ظهرا برنامه ات چيه اش مي كنم ..._ اينارو ول

 ؟!....ترانه با
كمى مكث كه از روي تعجب بود جواب داد :_ هيچى ... واسه چى مي پرسي ؟!...._ 

 راستش
من ديروز زنگ زده بودم به يكى از دوستام كه فكر كنم بشناسيش ..ميترا ..._ ترانه _ 

 آره ... 
 
  

ب ..._ قرار بوده ... برم پيشش كالس موسيقى ... ولى اين آره ميشناسمش .. خو
 اتفاقى كه

برام افتاد مانع رفتنم شد ... اآلن كه بهش زنگ زدم حسابى بهم گله كرد ... منم 
 خجالت
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كشيدم كه اينطوري شد ... واسه ى همين بهش گفتم يكى از دوستام كه اسمش 
 ترانه است

رى ؟ !....._ترانه _ ساعت كالسش چند تا چنده ؟ جاى من مياد ... تو كه مشكلى ندا
_... 

ساعت پنج بعد از ظهر ميرى اونجا تا هفت شب ..._ترانه _ خيله خوب ... بهش بگو 
 ميام ..._

فقط يه چيز ديگه ... شيفتت افتاده بايه پسره !..._ترانه _ كي ؟!...._ نميدونم ... 
 ميترا فقط

هم نيست ... بهش بگو كه ميام ..._ ممنون كه رومو همينو بهم گفت ._ترانه _ باشه م
 زمين

ننداختى ! ..._ترانه _ خواهش ...با وسط انداختن بحث ميترا.... خدا رو شكر ترانه 
 همه چى

رو فراموش و باالخره كمى آروم شد .... يعنى اين سه تا امروز چه بالهايى سر اين 
 مادر مرده

؟!....... ولى خوب چيزى كه عوض داره گله ندار..  اوردن كه اينجوري داره زجر ميكشه
 چقدر

بهشون گفتم .. بچه ها بيايد بى خيال اين سه تا شيم ... ولي توگوششون نرفت .. 
 كه نرفت ...

حاال هم بشينن پاشو بسوزن ! ......امروز نوبت صحرا بودش كه برامون ناهار درست 
 كنه ..

م دراز كشيدمو چشمامو آروم روي هم گذاشتم واسه ى همينم .. با خيال راحت سرجا
 .... تا

موقعه اندختن سفره يه خواب راحت كردم ... سپس از خواب بيدار شدمو مشغول 
 خوردن غذا

هايى كه صحرا براي ناهار درست كرده بود شدم .... ترانه هم كامال موضوع آرتانو 
 فراموش

 ..........كرده بود .... و خيلى آروم به نظر مي يومد !..
 " ترانه "

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

7 2  

 

  
بعد از خوردن ناهار از سر سفره بلند شدمو نگاهي به ساعت مچى ام انداختم ... : 

 دقيقه
ى را نشون ميداد .... سريع آدرس كالس ميترا رو از مهديس گرفتمو نگاهى بهش 

 انداختم ...
تاقم رفتم و يه شال آخ ... از اينور تا اون ور تهران ... خيلى راهه ... سريع به سمت ا

 طاليى با
يه مانتو تنگ مشكى پوشيدم ... و صورتمو هم با آرايشى ماليم و دخترانه نمايش 

 دادم .... نگاه
ى آينه ى اتاق انداختم ..... من و صحرا  ِِ ِِ ِِ ِِ تحسين برانگيزي به هيكل خودم تِو

 زياد اهل آرايش
درست كنيم ... اما مارايش نبوديم و هميشه ام سعى مي كرديم خودمو ساده 

 مهديس چرا ! ...
اون زيادى به حجاب و آرايشش توجه نمي كرد .... از اتاقم بيرون امدم و سريع به يه 

 تاكسى
زنگ زدم .....( . آخه من رانندگى بلد نبودم كه بخوام ماشين صحرا رو ازش بگيرم 

 ).... طولى
.. حتمًا تاكسى امده .... از نكشيد كه صداي بوق ماشينى از دم در به گوشم خورد ..

 اون دوتا
منگل خداحافظى كردم و پريدم دم در و سوار تاكسى شدم ... راننده اش يه 

 پسرجوان بود و
همين بودش كه منو آزار ميداد ..... آدرسو بهش دادم و راه افتاد ..... تو طول راه 

 كوچك ترين
سنگينشو روي خودم احساس  حرفى بين منو اون پسره ردو بدل نشد .... اما نگاه

 مي كردم !
.... ( مثل مرداي هيز خيره شده بود به من .... نكبت آب از لگو لوچه اش راه افتاده 

 بود ! ....
فكر كنم تاحاال دختر به اين خشگلى سوار ماشينش نشده بوده كه اآلن از خوش 

 حالى دلش
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رانتظار مقصد نشسته بودم ميخواد .... خودشو جر بده !.) همينطور كه تو ماشين د
 متوجه ى

نگاه راننده از آينه ماشين رو خودم شدم با عصبانيت تو چشماش خيره شدم و گفتم 
 : هوو

كجارو نگاه ميكنى ؟!..تخته سياه اونوره ! پسر راننده با اين حرف من بلند خنديد و 
 بيشتر بهم

ستاده بود پسرك به خيره شد اما با فرياد مردى كه بيرون ماشين تو خيابان اي
 خودش امد و

در يك لحظه ماشينش را گرفت بغل تا با ان مرد برخورد نكند .. همراه باماشين 
 همزمان من 

 
  

هم به سمت راست پرت شدم و روى صندلى افتادم ، درد بدى رو توى سرم احساس 
 كردم

ه باشه ز داشتسريع سرجام نشستم و باخنده گفتم :_ بابا يواش .. آتارى نيست امتيا
.. 

ميسوزى! ..ساعت طرفاي : بودش كه رسيديم جلوى در كالس ميترا .... از تاكسى 
 پياده

شدمو كرايه اشو حساب كردم ... آخيش .. باالخره خيالم راحت شد ... پيش خودم 
 گفتم

اآلناست كه ديگه اختيار خودشو از دست بده و بياد اين عقب ترتيب منو بده ! ....... 
 م ازخودم

فكرم خنده ام گرفت ... نگاهمو به كالس آرشاوير ( همسر ميترا ) انداختم .... خيلى 
 به نظر

بزرگ ميومد ... كالس از حياط سرسبز و بزرگى درست شده بود ! ...... كه يه آالچيق 
 كوچك

و جمع و جور هم تو حياطشون بود ..... ( به هرحال خيلي .. خيلي مكان زيبايي بود 
 د) وار

 كالس شدم وچند ضربه اي به در وارد كردم .... يه خانم مسن كه از نظر ظاهرى ... به
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دختراى بيست و سه ساله ميخورد ... امد جلوم خانم مسن _ بفرماييد ؟ ........_ 
 سالم ... با

آقاى آرشاوير يا خانومشو ميترا كار داشتم ...._خانم مسن _ بله ... لطفًا از اين طرف 
 بيايد

!......به دنبال اون خانوم مسن راه افتادم ..... وارد يه راه رو پهن و بزرگ شديم كه 
 ديواراش از

عكس هاى بسيار زيبايى پوشيده شده بود ....... انقدر محو تماشاى عكسا بودم كه 
 متوجه گذر

زمان نشدم .... خانوم مسن جلوى اتاقى ايستاد و با لحن مهربونى گفت :_ بفرمايد 
 ترم ...دخ

اينجا اتاق ميترا خانوم هستش ! .....يه تشكر كوچك از اون خانوم كردم و سپس 
 وارد اتاق

شدم ... ميترا پشت ميزش نشسته بودو مشغول خواندن روزنامه بود ... يادمه 
 آخرين باري كه

ديدمش باچندتا از دوستاش امده بودن شمال ... ميترا فقط با مهديس دوست نبود 
 ! ... به

 گفته ى مهديس مي شد دختر خاله ى مادرش ! .... واسه ى همينم زيادى باهم ديگه 
 
 

صميمى بودن .... ولى اآلن نزديك دو سالى ميشه كه نديدمشو ماشااهلل قيافه اش 
 اصال عوض

 نشده ... مانند هميشه زيبا و جذاب بود ....._ سالم ! .....
روزنامه ى توى دستش برداشتو به من  ميترا با شنيدن صداى من سريع سرشو از

 نگاه كرد
...._ميترا _ سال ترانه خوبى عزيزم ؟! .... ببخشيد مشغول مطالعه بودم متوجه 

 نشدم كه كى
امدى ! ...._ خواهش مي كنم ... شماببخشيد كه مزاحمتون شديم ..._ميترا _ نه بابا 

 اين
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كي كارو شروع مي كنيم  حرفاچيه ... سريع رفتم سراغ اصل مطلب : خوب ...
 ؟!....._ميترا _

اآلن شروع مي كنيم .... فقط نميدونم چرا انقدر اين پسره ديركرده .. بهش گفتم پنج 
 كالس

داره !.... ولي خوب بهتره منو تو بريم كارمونو شروع كنيم تا اونم بياد ! .... امروز 
 آرشاوير

مينم خودم بهتون اموزش ميدم نتونستش بياد من خودمم يه چيزايى بلدم واسه ه
_.... 

 اشكالى نداره_ميترا _ ببخشيد ... خوب بيا بريم توحياط . با گفتن اين حرف از روى
صندليش بلند شد و به سمت كمدش رفت و دوتا گيتار از توش در اورد .... يكيشو 

 داد دست
يق توى من و اون يكى روهم خودش برداشت ... دستمو گرفت و باهم به سمت آالچ

 حياط
رفتيم ... ميخواست تو محيط باز تمرين كنيم !....._ميترا _ خوب اول از همه بايد با 

 نت هاى
موسيقى آشنات كنم ... و شروع كرد به توضيح دادن .... گيتارمو برداشتم و هركارى 

 كه ميترا
م ..... انجام ميدادو منم تكرار مي كردم ... سخت تر از اونى بودش كه فكرشو مي كرد

 چند
دقيقه اى بود كه داشتيم باهم تمرين مي كرديم كه يهو ميترا انگار پشت سرمن كسى 

 رو
ديده باشه ... روى پاهاش ايستادو گفت : _ آقاى پارسا باالخره تشريف اورديد 

 منتظرتون بودم
....با تعجب برگشتمو پشت سرمو نگاه كردم .... نه ... نه ... نه اين امكان نداره 

 .....آرتان .... اين 
 
 

لعنتى اينجا چى ميخواد ؟!.....خدايا .... به دادم برس! ...نگاهى به آرتان كه دقيقًا 
 پشت سر من
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بود انداختم .... اونم به اندازه ى من تعجب كرده بودو با چشماى گشاد شده به من 
 نگاه مي

پيش امده بود !  كرد ...._آرتان _ ببخشيد دير شد ... راستش يه مشكلى برام
 ..._ميترا _

خواهش مي كنم .... اتفاقًا ما هم تازه شروع كرده بوديم ....با گفتن اين حرفش به 
 من اشاره

كرد و بادى به گلويش انداخت و سپس گفت: _ معرفى مي كنم ايشون خانوم 
 ...آرتان حرف

.. متاسفانه ما قبال  ميترا رو قطع كردو گفت : _ بله ... ميدونم ... خانم ترانه رياحى
 باهم آشنا

شديم ! ميترا خنديد و متعجب گفت : _ جدى ؟! .... خوب اينطورى كه خيلى بهتره 
 .... حاال

به كارمون ادامه بديم ..... ترانه جان ... آقاى پارسا قبال هم موسيقى كار مي كردن .. 
 و بايد

واسه ى درس و  بگم كه از شاگرد هاى خوب منو آرشاوير بودن ..... ولي
 دانشگاهشون ... چند

وقتى بود كه ديگه فعاليتى در موسيقى نداشتن ... ولى خوب خدارو شكر دوباره 
 امدن !

..._آرتان _ خواهش مي كنم ... شما لطف داريد ...._ميترا _ آقاى پارسا بى زحمت 
 براى ما با

يدم : ببينن .زيرلب غرگيتار يه موسيقى بخونيد كه خانم رياحى كارشمارو ببينند رو 
 من كار

اين آقارو خيلى وقته كه ديدم !آتان _ خوب ... چى بايد بخوانم ؟! ...._ميترا _ 
 نميدونم ...

هرچى كه اآل حضور ذهن داريد ! ...آرتان گيتارشو از جلد مشكيش در اورد و 
 مشغول خواندن

 يه موسيقى شد .....
 اون مثل من واسه ات برو ميده

زتو ميده  هرجا كه  مي شينه .. پ 
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 اون مثل من واسه ات انقدر مي ميره
 وقتى مريض ميشى بقضش مي گيره .. يا نه
 راست بگو واقعا ً ... راست بگو واقعًا .....
 اون بهت گير ميده كه اآلن با كي يايي
 دلشوره مي گيره تا وقتى كه بيايى
 حرفاى نگفته تو باچشم ميخوان

 ش ميمونه يا نه ....تولدد چى ياد
 راست بگوواقعا ... راست بگو واقعا ...

 برگرد .. نگو نه ... نگونه .. نگونه
 برگرد .. نگو نه ... نگونه .. نگونه

 چون ميدونم اون نميتونه . جاي خاليمو پركن
 قلب تو هم نميتونه جزء من با هيچى سركنه
 .... نگونه ... نگونه ... نگونه ...نگونه .. نگونه ... نگونه
 اون مثل من نظر ميده راجب پيرهنت

 
 

 ياموهاشو هر مدلى كه بگى ميزنه
 اون مثل من مهم نيست واسه اش آخرش چي بشه ...
 وقتى خوابى سرده ، روت پتو رو ميكشه .. يا نه ...

 راست بگو واقعا ... رو راست باش بامن ....
 وقتى بيدارى اونم بيداره بي تابه

 ى خوابت مياد به زور ميخوابهوقت
 اونم مثل من طعم لباتو ميچشه

 بخاطر تو دست از خانوادش ميكشه .. يانه ...
 راست بگو واقعا ... راست بگو واقعا ..

 برگرد نگونه ... نگونه ... نگونه ...
 برگرد نگونه ... نگونه
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 چون ميدونم اون نميتونه . جاي خاليمو پركن
 نه جزء من با هيچى سركنهقلب تو هم نميتو

 نگونه ... نگونه ...نگونه .. نگونه ... نگونه .... نگونه ... 
 
 

 چون ميدونم اون نميتونه . جاي خاليمو پركن
 قلب تو هم نميتونه جزء من با هيچى سركنه

 نگونه ... نگونه ... نگونه .... نگونه .. نگونه ... نگو نه
بى بهم دست داد ... آرتان درطول خواندن موسيقى با تمام شدن آهنگ ... حس عجي

 همش
 نگاهش به من بود. بهم لبخند ميزد ... انگار كه داشت براى من آهنگ را ميخواند !
....._ميترا _ آفرين ... آفرين آقاى پارسا .. واقعا شما عالى هستيد ... مگه نه ترانه 

 ...اصال متوجه
سخ زده ها خيره شده بودم به آرتان_ميترا _ نشدم كه ميترا كى صدام كردو مثل م

 ترانه !
....براى لحضه اى به خودم امدم ..._ هوم ....._ميترا _شنيدى كه چى گفتم ؟!......( 

 هرچند كه
متوجه صحبتش نشدم ولى سرمو به نشانه ى عالمت مثبت تكان دادم ..... ) واقعا 

 محو صداى
. كلماتى كه مي گفت عشق بود ! ... فقط عشق آرتان شده بودم ... تو تك ... تك ...

 ... سعي
مي كردم با آتان زياد صحبت نكنم كه دوباره شوخى هاى الكى بينمون رخ نده ! ..... 

 انقدر
محو موسيقى شده بودم كه اصال متوجه گذر زمان نشدم ... و همه چيز انگار برام در 

 عرض
ميترا خداحافظى كردم و به سمت يك ثانيه گذشت ... بعد از تمام شدن كالس از

 خيابان را
افتادم ..... خدا رو شكر كالسش سرخيابون بود واسه ى همينم نبايد مسير زيادى رو 

 طى مي
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كردم...... از كالس امدم بيرون و سر خيابون ايستادم تا ماشين بگيرم و دربست برم 
 خونه .....

ى من اون سمت خيابون ايستاده بود كه نگاهم افتاد به پسر جوانى كه دقيقا روبه رو
 و داشت

بهم چشمك مى زد.... از اين كارش حسابى عصبانى شدم .... اخم هامو كردم توهم و 
 چشم 

 
 

غره اي بهش رفتم ...... انقدر اين كارم با جذبه بود كه لبخند روى لباى پسره يواش 
 ... يواش

باصداى نسبتًا آرومى زمزمه محو شد و راهشو گرفت و مستقيم رفت .... زير لب 
 كردم :_ واقعاً 

 چه جذبه اى دارما .... پسره از ترس پا به فرار گذاشت ! ......
 صداى فردى از پشت سرم بلند شد : _شما جذبه اى نداريد ... منو كه ديدش رفت !
 چاه ......متعجب به پشت سرم نگاه كردم .... َاه .... بازم آرتان ....با صدايى كه از ته

 درميومد رو
بهش گفتم :_ ببينم تو غيراز دنبال كردن من كار ديگه اى ندارى ؟! ......_آرتان _ كى 

 گفته
من دنبال تو امدم؟ .. من فقط متاسفانه انقدر بد شانسم كه هرجا ميرم بايد تو رو 

 هم تحمل
ين داشتم به همكنم ! ....با لحن تمسخر آميزي گفتم :_ ِاه .... خيلى جالبه اتفاقا منم 

 موضوع
فكر مي كردم ! ...آرتان _ حاال بيا ... خودم مي رسونمت ! ...._ ممنونم ! .... خودم 

 ماشين مي
گيرم ميرم ! ....فكرنكنم دوست داشته باشم باكسى كه امروز صبح توى كيفم اشغال 

 ريخته
ر از گرگ كه تويه ماشين باشم._آرتان _ اين وقت ظهر يه دختر تنها تو اين جامعه پ

 نميشه !
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.... بيا من برسونمت خونتون ! ....بعدم توهنوز اون قضيه رو يادت نرفته ؟!._ يادم 
 نرفته و

نخواهد رفت ، به زودى هم تالفى مى كنم. درضمن اگه اينطوره من چرا اآلن بايد 
 بايه گرگى

خور نيستم ! مثل تو برم خونمون ؟! ....._آرتان _ خيالت راحت باشه ... من اشغال 
 ....از اين

نوع صحبت كردنش بدم ميومد ... بدون اينكه نگاهش كنم كيفمو روى كولم جا به 
 جا كردمو

رفتم سمت خيابون و دستمو گرفتم جلوى اولين ماشينى كه رد مى شد! ... متاسفانه 
 توى

 ماشين سه تا پسر نشسته بودن كه با ديدن من جلوى پام ترمز كردن ..... _پسر _
برسونمتون ؟!....نميدونم چرا ولى احساس مى كنم كه آرتان روى من غيرت داره ... 

 دلم 
 
 

ميخواست يكم عصبانيش كنم واسه ى همينم گفتم : _ البته .... منكه از خدامه ! 
 ...زير چشم

نگاهى به چهره آرتان انداختم كه با چشماى گشاد شده متعجب به ما نگاه مي كرد 
 ....پسره _

ِاه .... حدس ميزدم اهلش باشى! ...( خفه شو ميمون ..... دلم ميخواست ببندمشون 
 به رگبار

فوش اما حيف كه مجبور بودم تحمل كنم ) ....._ اوف چجورم ..... پسرى كه عقب 
 ماشين

نشسته بود پوزخندى زد و گفت: _اون كه اونجا داره نگات ميكنه نامزدته ؟! 
 منظورش به
. بهش نگاه كردم .. عصبانيت تو چشماش موج مى زد .. همينطوركه به آرتان بود ..
 آرتان نگاه

مى كردم پوزخندزدم : _نه!_ پسره_ تو هنوز شوهر نكردى ؟!....با لحن موزيانه اى 
 جوابشو
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دادم :نه بابا من هنوز دم به تله ندادم ! ....صداى قهقه ى هرسه تاشون بلند شد . ( 
 اى درد

هلل .... مثل گاو مي خندن ! ... ) ..ديگه آرتان خونش به جوش امد و بگيريد انشاا
 به سمت

ماشين اون پسراى مزاحم حمله ور شد ...._آرتان _ بريد گمشيد كثافت هاى بي همه 
 چيز ....

و لگد محكمى به ماشينشون وارد كرد .... مزاحما با ديدن چهره عصبى آرتان 
 گازماششينو

به چشماى قرمز آرتان كه از عصبانيت دوتا كاسه ى خون شده  گرفتن و رفتن ! ....
 بود نگاه

كردمو سرش داد زدم : _ به چه حقى اين كارو كردى ؟ ... ماشينشونو نگهداشته بودم 
 كه

سوار شم ! ..._آرتان _ ِاه ... سوار ماشينشون بشى يا سوار چيزديگه اى ؟! ....( دلم 
 ميخواست

و هرچى فحش توى دنياست بهش بگم اما آدم با ديدن صورتشو سيلى بارون كنم 
 چهره ى

عصبيش بي اختيار الل مي شد .... ) آرتان به زور متوسل شد و مچ دست راستمو 
 گرفت و

منو به سمت ماشينشو كشيد .... هرچه بيشتر در برارش مقاومت مى كردم .. فشار 
 دستش

دم دستم داره كبود ميشه ! ...در روى دستم بيشتر مى شد .... تا جايى كه احساس كر
 جلوى

ماشينشو باز كرد و منو بايه اشاره پرت كرد داخل ... تا امدم از اين كارش شكايت كنم 
 ... درو 

 
 

به تمام قدرت بست .. پيش خودم گفتم در ماشينش از جا كنده شد ! ..... انقدر 
 عصبانى بود
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دهانش بذارم .... بعد از كمى كه مي ترسيدم باهاش يكى به دو كنم و دهن به 
 خودشم سوار

ماشين شد و نفسشو با صدا بيرون داد ..._آرتان _ كجا برم ؟! .._ من باشما جايى 
 نمي يام !

...آرتان _ حرف مفت نزن! .... فقط مسير خونتونو بگو ! ...بغض بدي درو نمو پر 
 كرده بود كه

يش اين ببره ! ...._ مستقيم همين هرلحظه ترسم از اين بود كه بتركه و آبرو مو پ
 خيابونو برو

پايين ..آرتان همون كارى كه بهش گفتمو انجام داد .... يكم كه از مسير و رد شديم 
 احساس

كردم عصبانيتش فرو ريخته واسه ى همين دوباره هوس شيطنت كردم .... دستمو 
 توى جيب

نگ پخش كردم تا آرتان فكر مانتوم بردمو گوشيمو از توش دراوردم و يواشكى يه آه
 كنه

گوشيم زنگ خورده ..... بعدشم سريع گذاشتمش در گوشم و الكى شروع كردم به 
 حرف زدن

!...._ الو ...._ سالم عشقم ! .... كجايى ؟..._ آره قربونت برم ... منم اآلن ميام ! 
 ....الكى زدم زير

م ؟!...._ چشم عزيزم ... _ قربونت خنده ...._ مگه من غير از تو كى رو تو اين دنيا دار
 برم ..

 كارى ندارى ؟! ... مي بوسمت خداحافظ ...جوووووون .. عجب بچه ى تخسى بودم
خبرنداشتماااا .. كمكم خودمم داشت باورم مى شد دارم با يكى حرف ميزنم ، با اينكه 

 داشتم
م ، گوشيمو از خنده منفجر مى شد اما سعى كردم جلوى خودمو بگيرم و جدى باش

 دوباره
گذاشتم تو جيبمو زير چشم نگاهى به آرتان انداختم ... از كنجكاوى و حسادت داشت 

 مي
 تركيد .... بيچاره فكر مي كرد دارم با دوست پسرم حرف ميزنم ... ولى خبر نداره كه
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هيچكسى پشت خط نبوده ! ..آرتان _ دوست پسرت بود ؟!....دلم ميخواست بزنم 
 .زيرخنده ..

سعى كردم خونسردى خودمو حفظ كنم و گوشه ى لبمو گاز گرفتم تا خنده ام نگيره ! 
_.... 

آره ... چطور مگه ؟!..._آرتان _ بس كن ... كى با تو دوست ميشه آخه ! ....از تعجب 
 دهنم باز 

 
 

شد ... اصال انتظار اين حرفو ازش نداشتم ...._ چيه ... حسوديت ميشه 
 به چى ؟!....._آرتان _

بايد حسودي كنم ؟... خوشگل كه نيستى ... با نمك كه نيستى .... آخ تو چى فكر 
 كردى پيش

خودت دختر ؟!...حسادت از چهره ى آرتان معلوم بود .... اخمامو كردم توهم و 
 جوابشو دادم

...._ شايد نظر تواين باشه و براي منم اصال نظرت مهم نيست ... اصال ميدونى چيه 
 ايد... ب

برات يه داستانى رو تعريف كنم ... يه روز خليفه كه به عشق ليلى و مجنون خيلى 
 كنجكاو

شده بود ... فرستاد دنبال ليلى تا بيارنش توى قصر .. اما تا چشمش به ليلى افتاد ... 
 گفت_ از

ديگر خوبان كه تو افزون نيستى ..ليلى هم گفت :_ خاموش چون تو مجنون نيستى 
 ...آرتان

پوزخندى زد و گفت : اآلن اين آقا مجنون چيكارت داشت ؟!....نميدونستم بايد چى 
 جوابشو

بدم ... كمى ِمن ِمن كردمو گفتم :_ هرچى ... به تو چه ؟!.._ آرتان _ هيچى ... 
 همينطورى

پرسيدم ! ...رومو ازش گرفتمو به طرف شيشه برگردوندم وبه بيرون نگاه كردم ... 
 خورشيد
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غروب مى كرد و هوا تاريك شده بود ... امروز از ساعت هشت صبح تا حاال داشت 
 بيدار شدم و

.. تا اآلن چشم رو هم نزاشتم واسه همينم ْاآلن به طور وحشت ناك خوابم مياد ! 
....... 

همينطور كه از شيشه به بيرون نگاه مى كردم ... كمكم چشمام سنگين شد و خوابم 
 برد ...._
ترانه بيدارشو رسيديم ! ...با صداى آرتان از خواب بيدارشدمو الى چشمامو ترانه ... 
 آروم باز

كردم .... فاصله بين صورت منو آرتان كمتر از چند سانتى متر بود ... بطورى كه 
 ميتونستم

حرارت نفس هاشو كه به صورتم برخورد مي كردو حس كنم .... با تعجب خودمو 
 عقب

!..._آرتان _ اوهوم ... تو خواب بودى ...._ معذرت ميخوام ... كشيدم ...._ رسيديم ؟
 انقدر

خسته بودم كه نتونستم خودمو كنترل كنم ! ....آرتان _ اشكالى نداره ....درماشينو باز 
 كردمو

يكى از پاهامو گذاشتم بيرون .. اما نتونستم تعادلمو به خوبى حفظ كنمو پام پيچ 
 خورد و 

 
 

زمين كه در ماشينو نگهداشتم ! ...._آرتان _ كمك ميخواي ؟! ...._  نزديك بود بيفتم
 نه...نه

خوبم .. ممنون ...._آرتان _ خواهش مي كنم .. پس من ديگه برم ..._ باشه .. خيلى 
 زحمت

 كشيدى .... دستت درد نكنه ._آرتان _ خواهش مي كنم ... كاري نكردم !_ به هر حال
خداحافظ . بى توجه بهش در ماشينو ول كردم و با حركت ممنون ..آرتان _ باشه ... 

 دادن
مردمك چشمام ازش خداحافظى كردم.بعد از رفتن آرتان به طرف در خونه رفتمو زنگو 

 فشار
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دادم ... بعد از كمى صحرا آيفن را برداشت و در رو واسه ام باز كرد ...باخستگى وارد 
 خونه

تلوزيون ولو كردم .. با اينكه ميدونستم كارم  شدم و خودم را روى كاناپه روبه رويى
 اشتباه

است ..ولى پاهامو روى ميز روبه رويى ام ولو كردم .. دلم بدجورى هوس چايى كرده 
 بود ...

واسه ى همين به سمت آشپزخونه رفتم و قورى رو از روى كترى برداشتم و سرشو 
 گرفتم

يوانم ريخت .. با تمام قدرتى كه توى استكان.. لعنتى ، فقط يك قطره چايى توى ل
 داشتم ...

ليوان رو كوبيدم روى ميز و به سمت مهديس رفتم كه مشغول صحبت كردن با 
 گوشيش

بود.... _ مي مرديد اگه واسه ى منم يكم چايى ميذاشتيد ؟!.....مهديس گوشيشو از 
 روى

د م گره زگوشش برداشت و دستشو گذاشت روش تا صدا نره ... سپس ابرو هاشو به
 و با لحن

خشنى گفت : _ چقدر حرف ميزنى ترانه ... خوب برو واسه خودت چايى درست كن ! 
_... 

يعنى چى ؟! ... حاال شما اگه واسه منم چايى نگهميداشتيد ... چى مي شد ؟! 
 _مهديس _ آخ

... اآلن ميام خودم واسه ات چايى درست مى كنم ...._ انقدر آخ و اوخ نكن ... ما 
 آلن داريما

باهم همه تو يه خونه زندگى مي كنيم .. واسه همين بايد ياد بگيرى كه كارا رو به 
 خوبى

انجام بدى ... اآلن ديگه خونتون نيستى كه شام و ناهارت آماده باشه و تو فقط پاتو 
 بندازى رو

زى اپاتو تلوزيون نگاه كنى ! ..... مهديس _ حاال تو نميخواد يه شبه از من كوزت بس
 ! ..._ هه 
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، تو كاراى خودتو درست انجام بده .. كوزت شدن پيش كش ..مهديس با عصبانيت 

 دندون
هاشو بهم فشار داد و از سرجاش بلند شد همينجور كه داشت با تلفنش حرف ميزد .. 

 به
سمت آشپزخونه رفت و مشغول درست كردن چايى شد .... آخه امروز نوبت مهديس 

 بودش
م و ناهارو هرچيز ديگه اى كه خوراكى به حساب مى يومد رو درست كنه ! كه شما
..... 
... 

بعد از خوردن شام ... از سر سفره بلند شديمو به كمك هم ديگه ... سفره روجمع 
 كرديم

 وظرفارم شستيمو گذاشتيمشون سرجاش .... ساعت نزديكاى : دقيقه ى شب بود ...
ى نداشت ... واسه ى همين هرسه به اتاقامون رفتيمو امروزم تلوزيون برنامه ى مهم

 روى
تختامون دراز كشيديم .... چند روزى بود انقدر بد خواب شده بودم كه حساب 

 نداشت ... با
كالفگى پهلو به پهلو شدم تا بلكه خوابم ببره اما ... نه .. اتفاقى نيفتاد .... سعى مى 

 كردم
... به چيزاى خوب فكر كنم تا خوابم ببره .. اما هر  فكرمو آزاد كنم ... گوسفند بشمرم

 دفعه يه
اتفاقى مى يفتادو خواب از سرم مى پريد .... از سر درد مى ناليدم ... المّصب انگار 

 سرم چند
تن سنگين شده بود ! ..... احساس آدمايى رو داشتم كه رفتن زير يه تريلى هجده 

 چرخه ...
ين بى خوابى هاى شبانه گاهى وقتا گريه امو در ميورد ! تمام بدنم درد مى كرد ... ا

 ... ديگه
راهى برام باقى نذاشته بود ... سرجام نيم خيز شدم و از توى كشوى عسلى كنار تختم 

... 
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بسته قرصى رو در اوردمو از جلدش خارج كردم ... و سريع با يه ليوان آب بلعيدم 
 ..... كمى

هرشبو بايد بايكى از قرص ها سر مي كردم و اين اصال طول كشيد تا خوابم گرفت ... 
 چيز 

 
  

خوبى نبود ... دستمو به طرف شبخواب كنار تختم بردمو خاموشش كردم و پلك هامو 
 آروم

 روى همديگه گذاشتم ........
 " صحرا "

صداى اهنگ موبايلم بلند شد . سرم داشت منفجر مى شد . دستم رو از زير پتو 
 مبيرون آورد

و روى عسلى كنار تختم كشيدم . صدا لحظه به لحظه داشت بيشتر مى شد و من 
 لحظه به

لحظه عصبى تر مى شدم . باالخره دستم خورد به گوشيم . چنگش زدم و كشيدمش 
 زير پتو

 .... يكى از چشمامو باز كردم و دكمه قطع صدا رو زدم . صدا خفه شد . نمى دونم چرا
دوست داشتم گذاشته بودم براى آالرم گوشيم . ديگه داشتم از آهنگي رو كه اينقدر 

 اين
آهنگ متنفر مى شدم . ساعت چند بود ؟ هفت صبح . لعنتى ! خوابم ميومد ديشب 

 تا صبح
داشتم چت مى كردم و تازه دوسه ساعت بود كه خوابيده بودم . آخ ... تازه يه ماهه 

 كه
ز دستش خسته مى شم . با غرغر از جام دانشگاه شروع شده ولى ديگه كمكم دارم ا

 بلند شدم
و كش و قوسى به بدنم دادم . نگاهم به در و ديوار بنفش اتاق افتاد . همه ديوارها با 

 كاغذ
ديوارى بنفش پوشيده شده بود و بهم آرامش مى داد . در حالى كه لى لى مى كردم 

 تا خورده
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حاال چسبيده بود به پايم جدا  چيپس هايى كه از ديشب كف اتاق پخش شده بود و
 شود كنار

پنجره رفتم و با ضرب گشودمش . باد سردى توى صورتم خورد و لرزم گرفت . با 
 خشم خم

شدم و چيپس ها را از پايم جدا كردم و غرغر كردم :_ لعنتى ؛ صداى زنگ گوشيم بلند 
 شد

در  ش چپونده بودماينبار آهنگ ماليمى بود . لب تخت نشستم و گوشى رو كه زير بال
 آوردم .

صورت دلقكى مهديس روى صفحه چشمك مى زد گوشى رو درگوشم گذاشتم و گفتم 
_ 
 
 2 

بنال ..._ اه باز تو صبح زود پاشدى اعصابت مثل چلغوز شد ؟_ هرچى باشم بهتر از تو 
 ام كه

..._ من كه چى هان ؟خنديدم و گفتم :_ قيافه ات شبيه چلغوز !صداى جيغ و 
 ويشجيغ

بلند شد :_ بيشعوووووووووووووووووور ! تو هنوز اون عكس روى گوشى نكبت تو 
 عوض نكردى

؟ خيلى خريييييييييييييييييييييييى من ميدونستم اين عكس اتو مي شه تو دستاى 
 توى خر

چسونه ._ مهديس جون سگ بابات حال ندارم ... خوب اآلن ميام ديگه ... تازه 
 ساعت هفته
كالسمون ساعت هشت شروع ميشه ... تا تو برى اون ترانه ى خوابالو رو  ما اولين
 هم بيدار

كنى منم كارامو كردم ....مهديس _ منو اون ترانه ى خوابالو بيدار شديم .. اآلن تو 
 پاركينگيمو

منتظر شما هستيم خانم ....._ اخه كثافت ....تا امدم شروع كنم به حرف زدن .. 
 مهديس
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كرد و بوق اشغال خورد ... با عصبانيت ... گوشيمو پرتش كردم روى گوشيشو قطع 
 تخت و

بلند شدم ...._ احمقا هر روز بايد عصاب منو خورد كنن ! .....با عصبانيت از روى 
 تختم بلند

شدم و به طرف كمدم رفتم و يه دست لباس شيك از توش انتخاب كردم و 
 پوشيدمش ...

فقط كمى آرايش كردمو .... رفتم دم در ... ترانه و حوصله نداشتم واسه ى همينم 
 مهديس

حسابى به خودشون رسيده بودن و دم درماشين منتظرمن ايستاده بودن .... بدون 
 اينكه

نگاهشون كنم .. سالم كوچكى كردمو سوار ماشينم شدم ... اون دوتا هم همينطور .... 
 وقتى

گاه پارك كردمو پياده شديم ..... دم در دانشگاه رسيديم ماشين توى حياط دانش
 همينطور كه

مشغول قدم زدن از كناره ى حياط بوديم .... يه توپ با شدت امد طرفمون و محكم 
 خورد تو

صورت مهديس ! .....مهديس _ اخ .... دماغ قشنگم .. فكر كنم كه شكست ! 
 ...صداى خنده

از مهديس گرفتم تا ببينم  چند نفر از اون ور حياط بلند شد ... با عصبانيت رومو
 كدون آدم

 بيشعورى اين كارو كرده كه چشمم افتاد به پندارو سپهر و آرتان كه داشتن غش غش 
 
  

ميخنديدن ! .... معلومه كه كار اونا بوده ... ماكه به غير از اينا باكسى شوخى نداريم ! 
....... 

.... اون دماغ كه اآلن  صداى سپهر از اون طرف حياط بلند شد ..._سپهر _ آخى
 شكست

قشنگ بود ؟! .....با اين حرفش پندار و آرتان قهقه شون بلند شد ... سپهر پوزخندى 
 زد و
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ادامه داد .._ اگه تو به اون دماغ كه بيشتر شبيه چماقه ميگى قشنگ ... پس ما بايد 
 چى بگيم

نصيحت برادرانه ! .....انگشت اشاره اشو به طرف ماشين من گرفت و گفت : _ يه 
 بهتون مي

يه وانت بخريد كه وقتى مهديس سوارش ميشه  2كنم ... شما بايد به جاى اين 
 دماغشو

بندازه پشت وانتبار ! .....از اين حرفش حسابى خنده ام گرفت .. ولى سعى كردم 
 نخندم تا

ا شم مهديسو ناراحت نكنم ..._ترانه _ فضوليش باشما سه تا نيومده ! ...._آرتان _
 دخترا تا

كم مياريد بحثو عوض مي كنيد ! .....مهديس دماغشو مالشى داد و با عصبانيت 
 گفت : _ نه

بچه ها اتفاقًا بدم نگفتا ! راست ميگه ما بايد بريم يه وانت بخريم تا گوسفندايى مثل 
 اين

 آقايونو بندازيم پشتش نه دماغ منو !
خنده ... سپهر كه مشخص بود انتظار اين ديگه نتونستم خودمو نگهدارم و زدم زير 

 حرفو
نداشت انگار يه پارچ آب يخ رو سرش خالى شده بود و مثل مسخ زده ها به ما نگاه 

 مى كرد !
..... مهديس براشون گوشه چشمى نازك كردو به طرف دانشگاه رفت منو ترانه هم 

 پشت
 سرش راه افتاديم ....

يم ما رديف اول بشينيمو اون سه تا احمقو وارد كالس شديم امروز تصميم گرفت
 بفرستيم

پشت سرمون ! ... تمامى بچه ها يكى يكى وارد كالس شدن و نشستن سرجاهاشون 
 ... پندارو

آرتان و سپهر هم بعد از كمى تاخير وارد كالس شدن و با تعجب به ما نگاه كردن .... 
 با ورود 
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رو گذاشتيم كنار ..._ استاد _ سالم  استاد همه ساكت شدن و شوخى هاى مسخره

 بچه ها
صبحتون بخير ! ..وبه دنبال حرفش سريع كتشو از تنش در اورد و انداختش 

ى صندليش و ِِ ِِ ِِ ِِ  رِو
مشغول درس دادن شد .... همينطور كه داشتم به حرفاش گوش ميدادم با 

 خودكارتوى دستم
م كه دستم لغزيدو خودكارم به ور مي رفتمو بين دوتا انگشتام اينور اون ورش مي كرد

 زمين
افتاد ... اوف لعنتى ... دال شدم تا از روى زمين برش دارم اما ... نبود كه نبود ... 

 انگارى آب
شده رفته توى زمين ... هرچقدر گشدم پيداش نكردم كه براى يه لحضه چشمم به 

 زير پاى
ى .. خودكارم روى زمين ليز پندار افتاد كه دقيقًا پشت سرمن نشسته بود ..... لعنت

 خورده بود
و رفته بودش زير پاش .... هرچى صداش كردم تا خودكارمو برام هول بده ... محل 

 نداد ..
نمي گفت با منى يا با ديوار ! .... فقط ميخنديد ... كثافت انگار دارم براش جوك 

 تعريف مى
يه قسطى داره ! .... نه مثل  كنم كه اينجورى ميخنده ..... منكه ميدونم اين از كارش

 اينكه
بايد خودم برش دارم ....دال شدم زير پاهاش ... تا كمر خم شده بود .... نگاهم به 

 ترانه و
مهديس افتاد كه متعجب به من نگاه مى كردن ...._ اى بميرى پندار ... خوب 

 المّصب حداقل
بود به شلوار من كه  يه هولش بده ! .. ولى .... محل نميذاشت و فقط خيره شده

 هنگام دال
شدن باسنمو به خوبى نمايش مى داد... هركارى مى كردم دستم به خودكارم نمى 

 رسيد
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...هرچى فحش به ذهنم مي يومد سريع بار اين پندار و عمه اش مى كردم ! 
 ....همينطور كف

 دستمو گذاشته بودم روى زمين و آروم آروم مى كشيدمش جلو سعى مى كردم با
 انگشتام

خودكارو بكشم به طرف خودم كه ناگهان صداى استاد بلند شد : _ خانم اميدى من 
 دارم

درس ميدم ! .....با شنيدن صداى استاد ترسيدمو سريع امدم بلند شم كه صندليم ليز 
 خورد و

افتادم روى زمين و صندليمم برگشت روم ! .....صداى قهقه ى بچه ها، كالس را پر 
 كرد 

 
  

...._ترانه _ چى شدى صحرا ؟! ..._مهديس _ حالت خوبه ؟! ...فقط به هر دوتا شون 
 نگاه

كردمو سرمو به نشانه ى عالمت مثبت تكان دادم ..._استاد _ چيزيتون كه نشد ؟! 
 ..._ نه

استاد من خوبم ..._استاد _ خوب بچه ها از درس دور نشيدو توجه تون به من باشه 
 ! ....از

بلند شدمو صندليمو گذاشتم سرجاش و نشستم روش .. وايي از درد روى زمين 
 شديد پام

گريه ام گرفته بود ، فكركنم كبود شده چون بدجورى ميسوخت ... داشتم به حرفاى 
 استاد

گوش ميدادم كه صداى .. ريز .. ريز خنده هاى پندار مى رفتن رو عصابم دلم 
 ميخواست

ى كالس تموم شد ... با ترانه و مهديس وارد حياط برگردمو بزنم تو دهنش ! ....وقت
 دانشگاه

شديم ... نگاهى به چهره ى پرسوال هر دوشون انداختمو تمام ماجرا رو براشون 
 تعريف كردم
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... هر دو با صداى بلند زدن زير خنده ..._ترانه _ از اين خنده دار تر نمى شد 
 ..._مهديس _

خنديدم ! ..._ خفه بابا .... حاال بي خيال اين وقتى افتادى زمين ... يه دل سير 
 ماجرا شيدو

بيايد بريم بوفه يه چيزى بخوريم ....با بچه ها هر سه تايى وارد بوفه شديم و نفرى 
 يه قهوه و

يه كيك شكالتى سفارش داديم ... سفارشمونو برداشتيمو رفتيم سر يه ميز نشستيم و 
 مشغول

اى بودش كه تو ى بوفه بوديم ... كه يهو ديدم اون  خوردنشون شديم .... چند دقيقه
 سه تا هم

امدن تو بوفه ... انگار داشتن دنبال من ميگشتن ... چون پندار تا منو ديد سريع امد 
 طرفم

..._پندار _ ببخشيد صحرا خانوم ميتونم باهاتون درباره ى يه موضوع صحبت كنم 
 ؟!..با تعجب

ار _ راستش ... اونروز كه باهم توى سالن دانشگاه جوابشو دادم :_ چى ؟!...._پند
 برخورد

كرديمو افتاديم زمين .._ خب ! .._ پندار _ من همه ى جزوهايى كه داشتم ريختنو 
 وسايل

شما هم از كيفتون ريخت بيرون ... بعد از برخورد شما از دست من عصبانى شديدو 
 سريع

م ..... امروز كه داشتم برگه هامو مرتب وسايلتونو جمع كرديد و رفتيد منم چيزى نگفت
 مى 

 
  

كردم .. ديدم يكى از مهم ترين جزوه هام گم شده و نيست .... هرجا رم كه مي گردم 
 پيداش

نمى كنم ... ميخواستم بپرسم كه اشتباهى قاطى وسايل شما نشده ؟! ...._ نه آقاى 
 محترم ..
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ون برگه تونو گم كرديد !...._پندار من حواسم به وسايلم هست .. مطمئنن شما خودت
 _ نه ..

من مطمئنم كه اشتباهى قاطى وسايل شما شده ! ..._ عرض كردم كه نشده ...شما 
 بريد

وسايلتونو قشنگ برگرديد .. ببينيد پيدا ميشه ..._پندار _ ِاه .. نه بابا خودم عقلم 
 ميرسه ! ...از

رى جوابشو دادم :_ ببخشيد من فكر اين پرو بازى هاش عصبانى شدم و منم با پروگ
 كردم

عقلتون نميرسه واسه همين جهت راهنمايى عرض كردم ! ..._پندار _ شرط مي بندى 
 كه

دست تو نيست ؟! ...._ يعنى چى آقا مگه من با شما شوخى دارم ... يه بار گفتم 
 دست من

ست شما باشه نيست ._پندار _ باشه .. پس شرط مي بنديم ... اگه برگه ها ى من د
 .. شما

بايد امشب واسه شام منو ببريد رستوران و هرچى كه خواستم برام سفارش بديد ... 
 ولى اگه

همونطور كه شما ميگى برگه هاى من دست شما نباشه ... ديگه دست از سر شما و 
 دوستاتون

ر ى فكبر ميداريمو ... تالفى نمى كنيم ... قبول ؟! ....اولش خواستم بگم نه اما كم
 كردمو به اين

نتيجه رسيدم كه چى از اين بهتر منكه مطمئنم برگه هاش دست من نيست اينطورى 
 اين

يارو شرطو ميبازه و بى خيال من ميشه و از دست كاراشون راحت مى شيم ... _ باشه 
 .. قبوله

. پنداركارتى رو به طرفم گرفت و گفت: _ اين شماره ى منه امروز بريد خونه و 
 يلتونووسا

درست بگرديد ... اگه خبرى شد با من تماس بگيريد .شماره رو از دستش گرفتم_ 
 حتمًا ...
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ولى از همين اآلن بدون كه شرطو باختى ! ....پندار پوزخندى زد و گفت :_ هه .... 
 خواهيم

ديد ! ....يه كالس ديگه بيشتر نمونده بود ....زنگ كه خورد همه وارد كالس شديمو 
 نشستيم

سرجاهامون .. استادم وارد كالس شد و شروع كرد به درس دادن .... يك ساعت 
 گذشت كه 

 
  

ساعت كالس تموم شد و استاد بايه خسته نباشيد از كالس رفت بيرون ... منو ترانه و 
 مهديس

آلبالويى من شديم ... و مستقيم رفتيم  2باهم به طرف حياط دانشگاه رفتيمو سوار 
 سمت
. تا وارد خونه شدم ... اولين كارى كه كردم اين بود ... سريع دويدم سمت خونه ..

 اتاقمو همه
ى وسايالمو گشدم و كشوهامم ريختم بيرون ... خدا رو شكر خبرى از جزوه هاى 

 پندار نبود
كه نبود ... مثل اينكه شرطو بردم .... كل اتاقم را زير و رو كردم ... وقتى خيالم راحت 

 شد كه
ه هاش دست من نيست ... خودمو روى تختم ولو كردم و نفسمو با صدا دادم جزو

 بيرون ....
براى لحظه اى به سقف اتاقم خيره شدمو از خوش حالى لبخند زدم و سرمو به سمت 

 ميز
مطالعه ام برگردوندم ... اما با چيزى كه ديدم خنده ى روى لبام محو شد و جاشو 

 اخم
رگه ها ديگه چين روى ميزم ؟! ...... با چهراى متعجب از شديدى گرفت ..... اون ب

 روى تختم
بلند شدمو به سمت ميزم رفتم .... نه ... نه ...نه اين امكان نداره ... برگه هاى پندار 

 ... برگه
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هاى پندار اينجا چيكار مى كنن ؟! ...... وايى .. من شرطو باختم ! .... عجب غلطى 
 كردم ....

واست برگه هاشو پاره كنمو بهش زنگ بزنم و بگم كه دست من اولش دلم ميخ
 نيست .. ولى

من از دورغ گفتن بدم ميومد و از طرفى هم بهم گفته بود كه اين جزوه ها يكى از 
 مهم ترين

جزوه هاشه ! ..... راه ديگه اى ندارم نهايتش باهاش يه شام ميرم بيرون ديگه ..... 
 ولى حسابى

بفهمه حتما كلى بهم ميخنده ! ..... با ترس و لرز دست به كيفم زايه شدم .. اگه 
 بردمو

گوشيمو از توش برداشتم و شماره ى پندارو از روى كارتى كه بهم داده بود گرفتم .... 
 بعد از

 خوردن چند بوق پندار تلفنو جواب داد و با همان صداى مردونه و قشنگش كه دل
فسم بند امده بود ... ديگه ناى حرف زدن نداشتم ... دخترارومي برد گفت : _ بله ؟!..ن

 دلم
ميخواست گوشيمو قطع كنم ... ولى يه چيزى جلومو گرفت .. كمى ِمن ِمن كردم_ 

 اوم ..... 
 
  

آقاى رادمنش .. من صحرام ...پندار _ بله .. خودم شناختم ، چى شد شرط و باختى 
 ؟!...._ نه

ولى ...پندار _ خودم متوجه شدم زنگ زدى واسه ى شام  ! ... يعنى نكه نه ... چرا ...
 دعوتم

كنى ؟! ....( چه پرو .. فكرشو بكن من زنگ بزنم يه پسرو واسه شام دعوت كنم ! .. 
 اونم كى

دشمن خونيم پندار ! ... )پندار _ الو .... خوابتون برد پش تلفن ؟! ..چقدر اين يارو 
 پرو بود! ..._

بازى هاى بى نهايت شما فكر مى كردم .پندار بلند خنديد و  نه خير داشتم به پرو
 درميان
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خنده ى مسخره اش گفت : _ آهان ... يه نصيحت دوستانه براتون دارم به پرو بازى 
 هاى من

زياد فكر نكن چون ممكن مغزت بتركه ! ..._ راست ميگى .. خوبه خودتون ميدونيد 
 كه بزرگ

_پندار _ الو .. الو .. خانم اميدى راستش من اآلن كلى تر از دهنتون حرف ميزنيد ! ...
 كار

دارم امشب ساعت هشت شب آماده باشيد كه بيام دنبالتون .. يادتون كه نرفته بايد 
 شام

مهمونم كنيد ! ... و قهقه اش پشت تلفن گوشمو كر كرد ! ..امدم جوابشو بدم كه 
 تلفنو قطع

د ... با عصبانيت گوشيمو پرت كردم روى را كرد و صداى بوق اشغال به گوشم خور
 تختمو با

دو تا دستام سرمو گرفتم ... از سر درد داشتم ديوونه مى شدم ... براى اينكه بتونم 
 خودمو

 آروم كنم چند بار زير لب گفتم :_ بمير پندار .. بمير پندار .. بميرى پندار !..
" 

 مهديس
" 

دلم شور ميزد كه صحرا شرطو ميبره يا پندار ... از دانشگاه كه رسيديم خونه ... همش 
 ولى

آخرشم متوجه نشدم .. هرچى هم به اين ترانه ى خر مى گفتم برو از صحرا بپرس 
 باالخره

چى شد ... هى غر غر مى كرد ! .....منم ديگه بى خيال سوال پيچ كردن صحرا شدم و 
 به

. نيم ساعت بعد در مايتابه مو سمت آشپزخونه رفتم و براى ناهار مرغ درست كردم ..
 برداشتم 
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و نگاهى به مرغه انداختم ... خوبه .. ديگه سرخ شده بود ... سريع سفره رو چيندم 
 وصحرا و

ترانه رو صدا كردم .. صحرا از اتاقش كه امد بيرون چهره اش حسابى بهم ريخته بود 
 انگارى

صحرا ترانه از خوش حالى كه تمام كشتى هاش غرق شده بودن ... ولى برعكس 
 داشت پرواز

مى كرد ... روبه صحرا پرسيدم :_ چى شده ؟ .. چرا انقدر قيافه ات توهمه ؟! ...صحرا 
_ 

مهديس .. دست رو دلم نزار كه خيلى حالم گرفته است ! ..._ آخه واسه ى چى ؟! 
 ...._صحرا

 من بود ! ...تقريبًا فرياد _ باورت نميشه .. پندا..ر .. پندار شرطو برد، برگه هاش پيش
 زدم :_

چــــــــــــــــــــــــــى ؟! ..._صحرا _ بايد امشب شام ببرمش بيرون 
 ..._ترانه _ آخ ،

صحرا اينكه ديگه ناراحتى نداره ... يه شب كه هزار شب نميشه ! ...._صحرا _ من از 
 اين

سوسول زايه شدم ! ..._ موضوع ناراحت نيستم ... از اين ناراحتم كه پيش يه بچه 
 نگران نباش

... تو دختر قوى هستى ... مطمئن باش كه به قول خودت پيش يه بچه سوسول كم 
 نميارى !

... 
 " ترانه "

مهديس سعى مى كرد با حرفايي كه به صحرا ميزد اونو آروم كنه ... و منم ازش 
 همايت مى

فراهم كرده بود ؛ سريع از سر سفره كردم ! .. بعد از خوردن ناهارى كه مهديس برامو 
 بلند

شدمو به سمت اتاقم رفتم و يه دست مانتو با يه شال مشكى طاليى پوشيدم ... 
 آرايش
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كمرنگى كردمو از خونه زدم بيرون ... بد ترين وقت روز داشتم مى رفتم بيرون .. 
 اصال ماشين

 ..ود خيلى مناسب نبود! .گير نمى يومد .. ساعت كالسى كه ميترا برام انتخاب كرده ب
 
  

همينطور كه تو پياده رو داشتم قدم ميزدم احساس كردم ... بند كتونى هاي مشكى 
 اى كه

پوشيده بودم بازه .. دال شدم تا ببندمش .. كمى طول كشيد .. احساس كردم يكى از 
 پشت

كه صداى داره برام بوق ميزنه ... محلى ندادمو به گره زدن كفشام مشغول شدم ... 
 جيغ

 الستيك ماشينى كه در عين ترمز روى زمين كشيده مى شد .. گوشامو كر كرد .... با
عصبانيت برگشتمو به پشت سرم نگاه كردم .. يه پسر بيست و دوسه ساله بود كه 

 موهاى
تقريبا بورى داشت و ته ريشى كه در اورده بود به جذابيتش حسابى كمك مى كرد ! 

 ... ولى
غره اى بهش رفتمو به راهم ادامه داد ... تا سر خيابون دنبالم كرده بود ... من چشم 

 ديگه
كمكم داشتم خسته مى شدم ... سريع يه دربست گرفتمو پريدم توش ... اما بازم 

 دست از
دنبال كردن من نكشيد ... بى خيالش شدمو سرمو گذاشم لب شيشه و به آسمون 

 خيره شدم
زيبا و عجيب بهم كمك مى كرد تا متوجه ى گذر زمان نشوم و  ... تماشا كردن ابرهاى

 زمان
برايم سريعتر بگذرد. وقتى رسيدم دم در كالس آرشاوير كرايه رو با راننده حساب 

 كردمو از
ماشين امدم پايين و بالفاصله به پشت سرم نگاه كردم ... ديگه اون پسره دنبالم 

 نبود .. نفسى
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طرف كالس رفتم .. عجيب بود امروز آرتان خيلى زودتر از از روآسودگى كشيدم و به 
 من امده

.. وارد كالس كه شدم چشمم به آرشاوير افتاد كه درحال بحث كردن بايه دختر جوان 
 كه

معلومه يكى از شاگرداشه بود ... جلو رفتم و بهش سالم كردم .. توجه اش به من 
 جلب شد و

اه ... امديد ترانه خانم ؟! ... برويد تو اآلچيق لبخند مهربانى زد ....._آرشاوير _ 
 ديروزى آقاى

پارسا هم اونجاهستند، منم اآلن ميام ! ...با شنيدن اسم آرتان تنم لرزيد .. سرمو 
 تكون دادم و

ديگه حرفى نزدم ، به سمت اآلچيق راه افتادم آرتان روى نيمكت آالچيق نشسته بود 
 و

اش داشت بود ...._ سالم ....آرتان با تعجب سرشو مشغول مطالعه كتابى كه در دست
 از كتابش 

 
  

بلند كرد و رو به من گفت : _ َبه .. َبه .. خانم خانما .. ( دستشو به طرف نيمكت روبه 
 رويش

دراز كرد ) بفرماييد ...بدونه اينكه جوابشو بدم رفتم و روى همون نيمكتى كه بهش 
 اشاره

جلدش خارج كردم و كمى مشغول تمرين شدم كه چشمم  كرد نشستم ... گيتارمو از
 افتاد به

عنوان كتابى كه آرتان داشت ميخواند ... دهانم از تعجب بازشد ... اينكه كتاب استاد 
 موسوى !

... وايى باورم نميشه ... اين كتاب يكى از گرون ترين و قيمتى ترين كتاب هاى 
 دنياست ... از

بيشتر تو دنيا نيست و خيلى هم كم يابه هوس كمى سر اين كتاب فقط چند جلد 
 شيطنتت
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كردم ..._ آقاى پارسا؟ ..آرتان سرشو از كتابى كه ميخواند بلند كرد و به من نگاه كرد 
_.. 

اون كتابى كه داريد ميخونيد كتاب استاد موسويه درسته ؟! ...._آرتان _ آره چطور 
 مگه ؟!

ن و كميابه ؟!..._آرتان _ درسته ... خودشه ! ...._ اين كتاب همونيه كه خيلى گرو
 ...لحنم را

مظلوم كردم و با لحن مهربانى گفتم:_ آرتان من خيلى دنبال اين كتاب بودم .. ولى 
 هرجا مى

رفتم گيرم نمي يومد ! ..._آرتان _ خوب معلومه اين كتاب ديگه جايى پيدا نميشه ! 
 ....باسرم

دم:_ ميشه كتابتو بدى من بخونم ... قول ميدم فردا حرفش را تاييد كردم و ادامه دا
 كه امدم

دانشگاه واسه ات بيارمش ! ...آرتان كمى دو دل بود واسه همينم نميدونست كه بايد 
 چى بگه

.. منكه اگه خودم جاش بودم خيلى راحت مى گفتم .. نه ! ... اما آرتان انگار كه تو 
 رودرواسى

ن ِمن كردو گفت : _ باشه بهت ميدمش ولى قول ميدى بامن قرار گرفته باشه كمى مِ 
 كه

فردا واسه ام بياريش ؟!....سرمو به نشانه عالمث مثبت تكان دادم_ اوهوم ... قول 
 ميدم ...آرتان

كتابشو به طرفم گرفت و لبخندى از روى مهربانى زد ، منم دستم را به سمتش بردم و 
 كتاب

بشو دادم و ازش تشكر كردم . بعد از كمى ميترا را ازش گرفتم سپس با يك لبخند جوا
 به

همراه آرشاوير به طرف آالچيقى كه ما توش نشسته بوديم امدن .... با ديدن اونها 
 روى پاهام 

 
 2 
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ايستادم ..._ سالم ...ميترا _ سالم خيلى خوش امديد .. بفرماييد بشينيد ! ...آرشاوير 
 به طرف

.. ميترا هم بعد از كمى احوال پرسى با منو آرتان آرتان رفت و باهاش دست داد .
 نشست

كنار آرشاويرو شروع كرد به تمرين كردن با ما ..... كمى راه افتاده بودم و راحت 
 تمامى نت

هاى موسيقى رو ميشناختم ... اين براى شروع خيلى خوب بود .... يك ساعت از 
 كالس

. زمان برام متوقف شده بود و من گذشت ... ولى اصال متوجه گذر زمان نشدم ...
 محو موسيقى

شده بودم .... باالخره كالس تموم شد از آرشاوير وميترا تشكر كردم .... و از كالس 
 رفتم بيرون

 نگاهى به ساعت مچى ام انداختم كه عقربه ى بزرگ : رو نشون ميداد .... سريع يه
م پيداش بشه برم .... در طول ماشين دربست گرفتم تا قبل از اينكه اون آرتان مزاح

 راه همه
ى فكر و ذكرم شده بود صحرا بيچاره اآلن چه حالى داره .... فكرشو بكن قراره نيم 

 ساعت
 ديگه يكى از دشمناشو شام مهمون كنه ! ..وايى..خدا قسمت هيچكس نكنه ....

 " صحرا "
من بپوشم ! .....  اه ... لعنتى ! ... هيچى تو اين كمد خراب شده پيدا نميشه كه

 خدايا به دادم
برس ! .... كمدم ار كون مالح ها تميز تره ! ..... همينطور كه غر ... غر مى كردم از 

 اتاقم رفتم
بيرون و به سمت اتاق ترانه راه افتادم ..... منكه هيچى لباس ندارم .. بهتره يكى از 

 لباساى اين
نگاه كلى اى به لباساش انداختم .... يه مانتو  ترانه رو بپوشم .... در كمدشو باز كردم و

 ى
سفيد داشت كه خيلى چشمموم گرفته بود ....بهتره همينو بردارمو بپوشم ...( نه .. نه 

 .. بهتره
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زيادى تيپ نزنم و يه دست لباس معمولى بپوشم ... نميخوام پندار فكركنه كه واسه 
 ى اين

رسيدم ! .... )اينطوى هم كه نميشه همه  قرار خيلى مشتاق بودم كه انقدر به خودم
 ميگن اين 

 
  

دختر رو مثل مولوشا ميگرده ! .... نه .. همين لباسه ترانه خوبه ! ..... باال خره بعد از 
 كلى اين

در اون در زدن تصميم گرفتم همين مانتو سفيده ترانه رو بپوشم ... مانتو رو به همراه 
 يه

 بى كمرنگ جذابى از تو كمدش برداشتم و پوشيدم .....شلوار جين سفيد و يه شال آ
همينطور كه مشغول پوشيدن لباسا بودم چشمم به گوشه ى كمد ترانه جلب شد .... 

 يه كفش
پاشنه بلند سفيد آبى كه به لباسايى كه پوشيده بودم ميومد اونجا بود ..... سريع به 

 طرف
 تا كفششو بپوشم .... همش ..كمدش رفتمو كفش را برداشتم و نشستم لب تختش 

 خدا ...
خدا مى كردم كه به پام بخوره .. آخه ترانه پاش از من يه سايز كوچيك تر بود ! .. 

 كفشه
اندازه ى پام بود ..... از روى تختش بلند شدم و رو به روى آينه نگاه تحسين بر 

 آميزى به
د و هيكلم را به خوبى خودم انداختم ....مانتويى كه پوشيده بودم زيادى تنگ بو

 توش نمايش
ميداد .... موهاى لخت مشكى ام را از شالم ريختم بيرون و كج زدم تو صورتم .... يه 

 روژ
عروسكى از كشوى ميز توالت ترانه برداشتم كه رنگش خيلى خاص بود ... يه چيزى 

 بين
!  انه : لب شترىصورتى و نارنجى بود .... وقتى روژلبو به لباى قلواى ام ( به قول تر

 .... ) زدم ..
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چهره ام حسابى عوض شد ... من كه زياد اهل آرايش نبودم .. پس چرا انقدر دارم با 
 لوازم

آرايش خودمو خفه مى كنم ؟! نميدونم چرا ولى دلم ميخواست امشب به خودم 
 خيلى برسم !

گى هم يك خط چشم نازك دور چشماى درشت طوسى ام كشيدم ... روژگونه ى كمرن
 روى

گونه ه ى برجسته ام زدم ... احتياجى به ريمل نداشتم چون مژه هاى خودم به اندازه 
 ى

كافى بلند بود ... پوستمم خودش به اندازه ى كافى سفيد بود براى همين سفيدكنم 
 مصرف

نكردم ...ديگه تقريبا آماده بودم ... يه كيف كوچك سفيد از تو كمد ترانه برداشتم و 
 گوشيمو

با يه روژ لب انداختم توش كه اگه موقع خوردن غذا روژم پاك شد ... بتونم دوباره 
 بمالم ! 

 
  

.....برق اتاق ترانه رو خاموش كردم و از تو اتاقش امدم بيرون ... مهديس روى 
 صندلى گهواره

اى تو ى هال نشسته بود و مشغول خواندن مجله بود ..._ من دارم ميرم ... ممكن 
 شب

ديربرگردم با خودم كليد بردم شما بخوابيد ! .....مهديس سرشو از روى مجله اش بلند 
 كردو به

من نگاه كرد و سوت بلندى كشيد ..._مهديس _ وايى .... صحرااااااا چيكار كردى .. 
 فكر كنم

تو امشب ميخواي نفس اين پندارو ازش بگيرى ! .....لبخندى زدم و امدم جوابشو 
 بدم كه
زنگ موبايلم بلند شد ..._ فكر كنم پنداره ... من ديگه بايد برم خداحافظ  صداى

 ...._مهديس
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_ مواظب خودت و پندار باش !... ( وباخنده اضافه كرد ) خداحافظ... از خونه امدم 
 بيرون و

درو پشت سرم بستم .... وايى اين پسره ديونه است ... هر دفعه با يه ماشين مياد 
 دانشگاه ...

آلنم بايه بى ام و مشكى امده دنبال من ...همين كاراش باعث ميشه كه توجه ا
 تمامى دختراى

 دانشگاه بهشون جلب بشه ... و همه خاطرخواهشون بشن
نگاهى بهش انداختم يه پيرهن سفيد پوشيده بود چون پشت ماشين نشسته بود 

 نمي تونستم
كمى شيطنت و لجبازى كرد ....( تو  به خوبى هيكلشو برانداز كنم ....دلم دوباره هوس

 دلم
بهش گفتم :حاال كه تا اينجا امدى دنبالم بد نيست يكم عالفت كنم ....نيم نگاهى 

 بهش
انداختم و راهمو كج كردم و از يه طرف ديگه رفتم .... اآلن مياد جلوى پام و 

 وايميسته تا من
د ! ....همينطور كه مشغول راه سوارماشينش شم .... ريز ريز خنديدم ... آره االن ميا

 رفتن بودم
... زيرچشمى به پندار نگاه مى كردم كه هنوز ماشينشو حركت نداده بود ! .... ( چه 

 مغروره ..
بيا ديگه !.. ) باالخره ماشينش حركت كرد ... آروم آروم داشت دنبال من ميومد .. اما 

 تا
عجب گشاد شد .... پندار با رسيدش به من همچين ازم سقت گرفت كه چشمام از ت

 سرعت از 
 
  

من رد شد و رفت چند متر جلو تراز جايى كه من بودم ايستاد و برام بوق زد ! ...._ 
 كثافت

عوضى ... هنوز من لجبازو نشناختى ؟! ... بايد دنده عقب بگيرى بياى جلوى پام 
 وايسى تا
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ب بياد ...چند دقيقه اى گذشت سوار شم ! ...دست به سينه ايستادم تا پندار دنده عق
 اما

همچنان اون پسر مغرور دنده عقب نيومده بود و من لجبازم جلو نرفتم ! ....آخ .. 
 خدا لعنتت

كنه بيا ديگه از پا افتادم ! ....( ولى نه خبرى نبود ! .... )چون كفشام پاشنه داشت 
 حسابى

ن نميتونم تحمل كنم ... باالخره اذيت شده بودم و پاهام دردگرفته بود ... بيشتر از اي
 بيخيال

لجبازى شدمو از خر شيطون امدم پايين و به سمت ماشين پندار راه افتادم .... اما تا 
 نزديك

ماشينش شدم .. پاشو روى پدال گاز فشار داد و دوباره رفت و چند مترى جلو تر 
 ايستاد ! ...._

ردم خونم درنميومد از روى تالفى همون ِا .... اينم بازيش گرفته ...من كه ديگه باكا
 جا

ايستادم ! ..كمى بعد ديدم پندار داره دنده عقب مياد طرف من .... پوزخندى زدم و 
 خودم و

گرفتم ....اما دوباره اون احمق رفت و دو متر دوتر از اون جايى كه من ايستاده بودم 
 وايساد !

بذارم متوجه عصبانيتم بشه به طرف ....َاه ديگه حسابى كفرى شدم ... بدون اينكه 
 ماشينش

راه افتادم .... انقدر آروم آروم راه مى رفتم تا اونم مثل من كفرى بشه ! ... وقتى 
 رسيدم جلوى

ماشينش با سر صبر در جلو رو باز كردم و نشستم تو ماشين ! ...( ِا ... خاك تو سرم 
 چرا امدم

زدم و دست به سينه نشستم ؟!..پندار ريز  جلو نشستم ؟! ..)در ماشينشو با شدت بهم
 ريز

خنديد و به تمسخرگفت: _ سالم خانوم خانوما .... شما چرا زحمت كشيديد ؟! ... 
 ميزاشتيد
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من ميومدم سوارتون كنم ! ...كثافت ... فكر كنم فهميده از اين كارش عصبانى ام 
 ميخواد ..

._ بهتره سريع راه بيفتيد ... تا اين حرصم را دراره!... با لحن خشكى جوابشو دادم ..
 شب

 لعنتى زدتر تموم شه ! ....پندار نيشخندى زد و ديگه جوابى نداد و راه افتاد ...
 
  

 " ترانه "
تا رسيدم خونه اول از همه از مهديس سراغ صحرا رو گرفتم .... مثل اينكه خيلى 

 ناراحت
.. خوب خدا رو شكر خيالم راحت شد ...  نبوده از اينكه داره با پندار شام ميره بيرون

 سريع به
اتاقم رفتمو درو از پشت بستم ... اى بميرى صحرا خوب وقتى مياى سركمد من 

 لباس بردارى
 ... دوباره كمدمو مرتب كن ! ....

با غر غر گيتارمو از كولم در اوردمو گذاشتمش كنار ديوار و لباسام را عوض كردم ... 
 حاال وقت
عمليات بود سريع در كيفمو باز كردم و كتاب استاد موسوى رو كه ازآرتان گرفته انجام 
 بودم

را برداشتم ... خوب حاال وقت شيطونيه ! .... قهقه بلندى زدم ...كتابو باز كردم و يه 
 خودكار

آبى هم از كشوم برداشتم ... صفحه ى اول چون بسم اهلل داشت كاريش نداشتم 
 اما صفحه
ن خط خطيش كردم كه برگه سوراخ شد ! .... صفحه سومم همينطور بديشو چنا
 چهارم و

 پنجم و ششم هم به نوبت همين كارو تكرار كردم ! ... اما وقتى رسيد به صفحه هفتم
كاريكاتور آرتان رو روش كشيدم .... چون رشته ام گرافيك بود به خوبى ميتونستم 

 چهره شو
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كتاب كاريكاتور سپهر را كشيدم و صفحه نهم هم  باخودكار بكشم ! .... صفحه هشتم
 كاريكاتور

پندار ! ..... اما صفحه دهم كتاب كاريكاتور استاد موسوى رو كشيدم و باالى برگه اش 
 نوشتم :

موسوى خره ..... گاو منه ! ..... خودم از ته دل ميخنديدم ... وايى .. بذار ببينم اين 
 آرتان

! ... بهتون گفتم هركى بامن در بيفته ور ميفته !  مغرور فردا غرورش نميشكنه
 ....صفحه هاى

بعدى كتابم پاره پوره كردم ! ..... سپس كتاب استاد موسوى رو انداختمش توى كيفم 
 تا فردا

ببرمش واسه آرتان ...از اتاقم رفتم بيرون و به طرف آشپزخونه رفتم ... چه بوي خوبى 
 مياد ... 

 
  

شام چى درست كرده ؟!....كمى كه به گاز نزديك تر شدم ... مگه مهديس واسه 
 متوجه شدم

شام فسنجون داريم ... با صداى بلند داد زدم :_ آخ جون ... فسنجون ! ...مهديس 
 لبخندى

زدو گفت : بدو .. بدو برو دستاتو بشور بيا غذاتو برات بكشم بخورى !....با لبخند 
 گفتم :_ اى به

يى راه افتادم و دستامو با صابون شستم ... بيچاره صحرا چشم! به طرف دستشو
 نميدونه

امشب چه غذايى رو از دست داده ... دست پخت مهديس ... َبه .. َبه .. اونم چه 
 غذايى

فسنجون ! .... دهنم حسابى آب افتاده بود سريع از دستشويى بيرون امدم و به 
 سمت

 ..آشپزخونه رفتم و سفره رو آماده كردم ...
 " صحرا "
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تو راه بين منو پندار كوچيك ترين حرفى رد و بدل نشد .... تا اينكه رسيديم جلوى يه 
 رستو

ران بسيار شيك و لوكس ... از ماشين پياد شديم .. پندار سوئچ ماشينشو داد دست 
 پسر

 جوانى كه دم در رستوران ايستاده بود تا براش .. ببره توى پاركينگ ! ....وقتى وارد
 رستوران

شديم تمامى توجه دختراى داخل رستوران به پندار جلب شد ... حس حسادت به 
 جونم افتاد

... دوست نداشتم هيچ دخترى به پندار نگاه كنه ... پندارپسرى جذاب و پولدار بود 
 واسه ى

همين آرزوى خيلى از دختراست ... هرچند كه دخترا به پندار توجه مى كردن ... ولى 
 بهپندار 

هيچكس محل سگ نميذاشت و منم از همين اخالقش خوشم ميومد ... خودمو 
 چسبوندم به

پندارو دستمو دور دستش حلقه كردم ... ميخواستم با اين كارم به دختراى رستوران 
 حالى

كنم كه من با پندارم تا چشم ازش بردارند .پندار متعجب به من نگاه كرد ... اما من 
 به روى

م و سفت چسبيدمش . گارسونى در گوشه ى رستوران ايستاده بود ... با خودم نيورد
 ديدن 

 
  

منو پندار به طرفمون آمد و گفت :_ بفرماييد .. خيلى خوش امديد ...دستشو خيلى 
 مودبانه به

طرف يكى از ميز هاى رستوران كه خالى بود دراز كرد ... منو پندار به طرف اون ميز 
 رفتيمو

گارسون هم دنبالمون آمد و دوتا ِمنوى غذايى داد دست منو پندار ...  نشستيم ....
 بعد از كمى
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رو پندار گفت : _ چى ميل داريد ؟!....پندار با خونسردى منو رو بست و با لحن 
 خشكى گفت

: _ يه پيتزا مخصوص _ ماكارانى _ مرغ سوخوراى _ كباب _ فيله ى مرغ _ بي 
 زحمت

بياريد ! آبم يادتون نره .... لطفا ساالد و ماست انواع  نوشابه و دلسترهم برام
 دسرهاهم فراموش

نشه ! گارسون متعجب تمامى سفارش هاى پندارو نوشت ....( تو دلم بهش گفتم 
 :_كارد

بخوره اون شكمت ... منكه ميدونم تو غذا زياد نميخورى .. اآلن چون مهمون منى 
 ميخوايى

اى گارسون به خودم امدم ..._گارسون _ شما چى خرج رو دست من بذارى ..با صد
 ميل داريد

خانوم ؟!...كمى ِمن ... ِمن كردم و گفتم :_ اوم .... راستش فكر كنم اون همه غذايى 
 كه اين

آقا سفارش دادن .. يه لشگرو سيركنه ... منم از كنار غذاى ايشون ميخورم ! ...پندار با 
 پرويي

 ... من عادت ندارم غذامو با كسى تقسيم كنم ! ....تمام جواب داد :پندار _ نه 
دندون هامو با عصبانيت بهم فشردم ..._ بى زحمت براى منم فيله مرغ بياريد ! 

 ....گارسون
سرشو به نشانه عالمت مثبت تكان دادو سفارشمو ياداشت كرد :_گارسون _ چشم ... 

 امرى
سون چشم غره اى به پندار رفتم و نيست ؟!...._پندار _ عرضى نيست ...با رفتن گار

 گفتم :_
اصال بهتون نمياد كه زياد غذا بخوريد !...پندار با آرامش سرش را از روى ميز بلندكرد 

 و بهم
خيره شد و با پوزخند گفت : پندار _ چون ورزش مي كنم خوشتيپ موندم و چاق 

 نشدم ..
ه كرد ! ...بيشعور مثل بعضى ها نيستم كه به خودم نرسم و هيكلمو نشه نگا

 منظورش از 
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بعضى ها من بودم ! .... دستمو به طرف كيفم بردم برگه هاشو از توى كيفم در اوردم 
 و به

طرفش گرفتم ..._ بفرماييد آقا ... اينم جزوه هاتون ! ...پندار بايكى از دستاش برگه 
 هارو از من

ز بودو لمس كرد ... حرارت گرفت و با دست ديگه اش اون يكى دست منو كه روى مي
 بدنشو

احساس كردم ... دستاش خيلى داغ بود ... ترس بدى رو به جونم انداخت .. تمام 
 تنم مور مور

شد ... مى شد از حرارت بدنش فهميد اين كارش از روى هوس يا اذيت كردن منه ... 
 با

هش من بنگرانى دستمو از زير دستش كشيدمو بهش گفتم :_ هيچكس بدون اينكه 
 اجازه

بدم حق لمس كردن منو نداره ...پندار با خونسردى درحالى كه داشت تعداد برگه 
 هاشو مى

 شمرد به من زيرچشمى نگاه كرد و با پرويى جواب داد :
پندار _ كى گفتى كه خوشت نمي ياد ؟! ....._ كى گفتم كه خوشم مياد ؟!....پوزخند 

 مسخره
اشت .گارسن بعد از چند دقيقه با چند ديس غذا سر اي زد و جزوه هاشو روى ميزگذ

 ميز ما
امد و مشغول گذاشتن غذاها روى ميز شد .... همه ى غذاهايى كه پندار سفارش 

 داده بود را
گذاشتش سرميز .... ميز پرشده و ديگه جايى براى بشقاب من نبود ! ......گارسن بعد 

 از اوردن
زى كم و كسر داشتيد ... صدام كنيد ..پندار _ غذاى من ... گفت :گارسون _ اگر چي

 باشه ....
 مچكرم
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گارسون رفت و منو پندار مشغول خوردن غذاهامون شديم .... همه ى حواسم به 
 پندار بود تا

ببينم تمامى غذاهايى كه سفارش داده رو ميخوره يانه !..... اما كثافت ... فقط يه 
 غذاشو اونم

بيشعور ... ببين چجورى پوالى منو اين غذاهارو حروم كرد  نصف كاره خورد .... احمق
 ..... فكر

 كرده پول علف خرسه ! ...
 
 

پندار _ ممنون من سير شدم ....._ چيه ... شما كه اهل ورزشى تمام غذاهاتو بخور ! 
 .....پندار

_ نه ... شما درست گفتى من زيادى غذا نميخورم ... موقعه سفارش حواسم نبود ! 
 ...اى.

بميرى پندار .... دلم ميخواست بامشت بزنم تو دهنشو اون دندون هاى مرتبشو 
 بشكنم !

.....پندار _ شما با ترانه خانوم و مهديس خانوم دوستيد ؟!...درحالى كه باچنگال و 
 چاقو

گوشت داخل بشقابم را تيكه تيكه مى كردم : _ بله ... ما سه نفر باهم دوستاى 
 قديمى

رواقع پدارامونم باهم شريك هستند... راستش منو ترانه و مهديس از اول هستيم د
 دبستان

باهم دوست شديم ....پندار _ خيلى جالبه ... اتفاقًا منو سپهر و آرتان هم همينطور 
 .... راستش

پدراى ما يه شركت بزرگ پخش دارو دارن ... هرسه باهم از اونجا شريك شدن تا 
 شركتشون
. يه مدت كه گذشت پدرم بعضى از روزا منو با خودش مى برد شركت تا سرپا باشه ..

 با مردم
و اجتماع ارتباط برقرار كنم ! ..... يه روز كه منو باخودش برد شركت ... ديدم دوتا 

 بچه پسر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 1 3  

 

ديگه هم سن و سال خودماونجان .. كمكم رفت و آمد ما سه تا بچه ها باهم زياد 
 شد .... تا

ه ى برادرانه بينمون به وجود اورد ... از اون روز به بعد منو سپهرو ارتان اينكه يه رابط
 دوستاى

صميمى هم شديم ! ....._ واقعا داستان زندگيتون جالبه ... شما تك فرزنديد ؟!....پ 
 ندار _ بله

... من تنهام .... ولى راستش چند سال بعد از اينكه مادرم منو به دنيا اورد ... 
 ار يهمتاسفانه دچ

بيمارى شدو ديگه نتونستن بچه دار بشن ... زيرلب غريدم ( ازبس كه تو بد قدم و 
 نحضى )

واسه همين رفتن و از پرورشگاه يه دختر و به فرزندى پذيرفتن ... اسمش رهاست .. 
 خيلى

دختر خوبيه درست برام شبيه يه خواهره ... حاال شايد يه روزى همديگه رو ببينيد ! 
_..... 
ميد وارم ! ....پندار _ خوب اگه موافقيد ديگه بريم ..._ باشه ... من وقت برم صندق ا

 پول
غذاهارو حساب كنم ! ....پندار _ احتياجى نيست . من خودم حساب مى كنم! ..._ 

 چى ... 
 
 

ولى من شرط رو باختم .. نه شماپندار _ هه ... من شرط بستم كه اگه من بردم بامن 
 بياى
ن ... قرارنبود پول غذاهارو تو حساب كنى ! ..._ آخه .....پندار _ هيس ... تو رستورا

 برو دم در
منم اآلن ميام ....ديگه بهم مهلت هيچ حرفى رو نداد و به طرف صندق رفت تاپول 

 غذا هارو
حساب كنه .... منم از اين موقيت پيش آماده استفاده كردم و دست به كيفم بردم تا 

 به
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ترانه زنگ بزنم و اطالعاتمو بهشون بدم ..... اما همين كه گوشيمو روشن مهديس و 
 كردم ...

روى صفحه نوشت .... باترى ضعيف است ! ....اه .... لعنت به اين شانس ... حاال 
 چيكار كنم !

...خواستم برم از صندق بهشون زنگ بزنم ... ولى خجالت كشيدم ... پندار لعنتى 
 اونجا وايساده

يخوام اون متوجه حرفام بشه ... سريع از رستوران دويدم بيرون تا بلكه تلفن ، نم
 عمومى

چيزى باشه ... اما نه هيچ خبرى نبود .... تا اينكه چشمم افتاد به پسر جوانى كه 
 داشت چند

متر اون ور تر از من با تلفن حرف ميزد .....چيكار كنم ... مجبورم ! ....به طرف اون 
 پسر جوان

تم تا تلفنشو ازش چند دقيقه اى غرض بگيرم ..... تا منو ديد دوتا چشم داشت رف
 دوتا ديگه

غرض گرفتو مثل نديد بديدا خيره شد به من ..... ( اوف ... چشات دراد انشااهلل ) 
 چند دقيقه

اى منتظر موندم تا صحبتاش با تلفن تموم شه ...._پسره _ باشه عزيزم .. آره قربونت 
 برم ..
گه من تو اين دنيا به جز تو كى رو دارم ؟!..كثافت .. كامال مشخصه كه داره بايه م

 دختر
صحبت ميكنه ... سرمو از طرفش برگردوندم و نفسمو بيرون دادم ... اه قطع كن 

 ديگه
...._پسره _ باشه خانومم ... قربونت برم ... خداحافظ ! ..تا تلفنشو قطع كرد ... سريع 

 به طرفش
و تن تن بهش گفت :_ آقا ببخشيد ... راستش من شارژ گوشيم تموم شده ... برگشتم
 اآلن بايد

 يه تماس فورى بگيرم اگه ميشه چند لحظه گوشيتونو بهم غرض ميديد ؟پسر جوان
پوزخندى زد و با لحن تمسخر آميزى گفت:پسرجوان _ بله .... گوشى بنده كه اصال 

 قابل شما 
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توجه به حرفش .. گوشيشو گرفتم و تند تند مشغول گرفتن شماره رو نداره ! ...بدون 
 ى ترانه

شدم ..چند دقيقه اى گذشت كه صداى يه زن از پشت تلفن بلند شد ، دستگاه 
 مشترك مورد

نظر خاموش مي باشد ....اه .... لعنتى چرا گوشيتو خاموش كردى ... شماره مهديسم 
 كه حفظ

يه خط روند بخر ....سريع شماره ى ترانه رو از توى  نيستم ! .... هى بهش گفتم برو
 گوشى اون

پسره پاك كردم و گوشيشو بهش دادم ..._ ممنون ..پسر ه گوشيشو گذاشت تو 
 جيبش و امد

دنبالم .... وقتى بهم رسيد دستشو به طرفم دراز كردو گفت:پسره _ من آرشامم ! .....( 
 به درك

خه ؟!.... )زيرچشم نگاهى بهش انداختم كه كه آرشامى به من چه ربطى داره آ
 حساب كار

دستش بياد ... و به راهم ادامه دادم ... اما الكردار بيخيال نشد و دوباره امد دنبالم 
 ...پسره _

اسم تو چيه ... آهوى خوشگل من ؟!....ميخواستم با پشت دست برگردم بزنم تو 
 دهنش كه

گمشو برو پسره ى عالف تا نزدم همينجا  صدايى از پشت سرم بلند شد ...پندار _
 خودت

روهم مانند قيافه ات داغون كنم ! ....پسر جوان نگاهشو از روى من برداشت و به 
 پندار كه

درست پشت سرمن بود خيره شد_پسره _ به توچه ؟! ... مگه تو چيكارشى ؟! 
 ....پندار به

با يك اشاره از روى سمت پسره حمله كرد و سيلى محكمى خوابوند تو گوشش و 
 زمين
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بلندش كرد و يقه ى پيرهنش را دردست گرفت و فشرد _ پندار _ من ... من ... من 
 شوهرش

هستم! .....چشمام از تعجب گشاد شد .... و متعجب به پندار خيره شدم .... اين 
 چى داره ميگه

مشو گذ اشت رو ؟! .... پسر جوان تا كلمه ى شوهرو از دهن پندار شنيد سريع د 
 كولشو رفت

..... من هنوز توى شوك اون لحظه بودم .... اصال باورم نمى شد كه پندار يه روز 
 همچين حرفى

بزنه .... يه حس خواصى داشتم ... توش نفرت نبود ... اصال از اين حرفش ناراحت 
 نشدم... 

 
 

ا اين منم ببلكه يه حسى بهم دست داد كه نميتونستم چى بايد بهش بگم .... انگار 
 حرفش

 موافق بودم و دوست داشتم واقعا شوهرم باشه ! .....
با صداى عصبى پندار به خودم امدم :_پندار_ ... صحرا .. صحرا ... اين پسره كى بود 

 ؟!....بى
توجه شانه هايم را بااالنداختم_ نميدونم ! .._ يعنى چى كه نميدونم ... با تو چيكار 

 داشت
گفتم كه نميدونم ... من ميخواستم به ترانه زنگ بزنم شارژ گوشيم ؟!..دادزدم : _ 
 تموم شده

 بود .... گوشى اين پسره رو ازش غرض گرفتم ...از رفتارم تعجب كرد : تو كه گوشى
ميخواستى چرا نيومدى از خودم بگيرى ؟!...._ به تو چه ربطى داره اصال ؟ .... چرا 

 انقدر منو
ه فكر كردى كه واقعا شوهرمى ؟!. پندار متعجب از من دور سوال پيچ مي كنى ؟ نكن

 شد و
انگشتاشو پنجه كردو توى موهاش فرو برد ! ...كمى نكشيد كه دوباره سمتم برگشت : 

 بيا بريم
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! ....بدون اينكه نگاهش كنم به طرف ماشينش رفتمو در عقبو باز كردم و عقب 
 نشستم

د و راه افتاد ...در طول راه كوچك تريم ..پندارم بدون هيچ حرفى سوار ماشين ش
 حرفى بين

من و پندار ردو بدل نشد ... تا اينكه رسيديم جلوى در خونه .... از ماشين پياده شدم 
_.. 

ممنون ....پندار _ خواهش مى كنم ! ....تا امدم در ماشينشو ببندم صدايى توجه ام را 
 به

رگشتم و پشت سرمو نگاه كردم ... خودش جلب كرد ..._ صحرااااا ! ....متعجب ب
 چيزى كه

داشتم ميديدمو باور نمى كردم ... پوريا ! ..... با خوش حالى در ماشين پندار و 
 بستمو به طرف

برادرم دويدم و در آغوش كشيدمش .... وايى چقدر دلم برات تنگ شده بود ... الهى 
 دورت

ى به گونه هاش كشيدم .... چقدر بگردم .... بعد از كمى از بغلش امدم بيرون و دست
 الغر شده

بود .... كمى هم ته ريش در اورده بود ..... يه آن يادم افتاد كه پندار هنوز داره مارو 
 نگاه مي 

 
 

كنه ... به طرفش برگشتم و با سرم ازش خداحافظى كردم ..... پندار خيلى بد نگاهم 
 مى كرد

..... ولى به هرحال سرى از روى تاسف برام نكنه فكر كرده كه پوريا دوست پسرمه ! 
 تكون داد

 و دنده عقب گرفت و رفت ! .....
 " پندار "

اونشب وقتى صحرا رو بردم و در خونشون رسوندم ... با عصبانيت از ماشينم پياده 
 شد و درو

 به شدت بست كه ناگهان يه پسر جوان صداش كرد ....
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 _ صحراااااا ! ....
اون پسره ... با صداى لرزانى گفت : پوريا ! .... و به شدت دويد طرف  صحرا با ديدن

 اون پوريا
و او را در آغوش كشيد ... حس بدى بهم دست داد ... يه چيزى كه توش حسادت 

 موج ميزد
.... يعنى اون پسره كى بود كه صحرا انقدر با اشتياق بغلش كرد و بوسيدش ؟!... 

 چند دقيقه
به طرف من برگشت و با سرش ازم خداحافظى كرد .... منم سرمو  اى كشيد كه صحرا

 با
نشانه ى تاسف براش تكان دادم و دست راستمو گذاشتم روى صندلى بغليم و به 

 آينه خيره
شدم و دنده عقب از كوچه شون رفتم بيرون .... چقدر دلم ميخواست به جاى اون 

 پسره
... يعنى يه همچين چيزى ممكنه ؟!  دراون لحظه صحرا من رو تو آغوشش مى گرفت

..... 
ممكنه صحرا منوهم در آغوش بگيره و ببوستم .... من عاشقم ! ..... من عاشق 

 صحرام ... اون
همه دنياى منه .... همه كس منه .... ولى اين غرور لعنتى كه دارم نميزاره بهش 

 عشقمو صابت
مثل اينكه من مأموريتم رو فراموش كردم كنم ! ..... نه ... اين عشق نبايد اتفاق بيفته 

 ... بايد تا
ميتونم از صحرا دور باشم تا بهش عالقه مند نشم ... بايد سعى كنم فراموشش كنم 

 چون 
 
 

بودن اون كنار من باعث ميشه كه من مأموريتم رو بيخيالبشم و از كارى كه قراره 
 باهاش

 فته !بكنم پشيمون شم ! ... نه اين اتفاق نبايد بي
 دستمو به طرف ضبط ماشين بردمو روشنش كردم و صداشم تاآخر زياد كردم
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 عالقه ام به تو خيلى بيشتر شده ... حاال روزگارم قشنگتر شده
 از اون وقت كه تو بامنى حال من .... ميدونى خودت خيلى بهتر شده ....

 ...عالقه ام به تو خيلى بيشتر شده ... ميدونم نميتونى دركم كنى 
 ولى اينو يادت نره عشق من ... مى ميرم اگه روزى تركم كنى ...

 ميخوام لحظه لحظه به تو فكر كنم ... نميخوام كسى سد راهم بشه
 نميخوام كسى جز تو پيشم بياد .... به جز تو كسى تكيه گاهم بشه

 منم كه مى ميرم براى چشات .... منم كه مى ميرم واسه خنده هات ...
 بيشتر از اينم عاشق بشم .... كمك كن بتونم بمونم باهات .... ميخوام

عالقه ام به تو خيلى بيشتر شده ... آهنگ تموم شد ضبط را خاموش كردم و توى 
 چهار راه

منتظر چراغ سبز ايستادم . يكى از دستامو گذاشتم از شيشه بيرون و با انگشتاى 
 دست ديگه

. باالخره چراغ سبز شد .. راه افتادم و كمى جلوتر ام تندتند به فرمون ضربه مى زدم .
 كنار يه

پياده رو ايستادم .. هنوزهم تو شوك اون كار صحرا هستم .. اصال باورم نمى شد كه 
 همچين

دخترى باشه ! اون پسر كى بود ؟!...به اطرافم نگاه كرده يه دخترو پسر كنار ماشينم 
 در پياده

دعوا مى كردند . يكم نكشيد كه پسره از روى رو بودن و داشتند باهم بحث و 
 عصبانيت

فريادى زد و از اونجا دور شد اما دختر با خونسردى همونجا باقيماند . شيشه ى 
 ماشينو 

 
 

كشيدم پايين تا هواى تازه بهم بخوره .. اما هنوز كامل پايين نرفته بود كه صداى 
 همان

 دختره بلندشد :
 تومن !... 2_با مكان 
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تومن چيه خانوم من فقط شيشه رو كشيدم پايين  2تعجب به سمتش برگشتم : _ م
! 

دختر بلند و مستانه خنديد و باكلى عشوه و پيچ و تاب دادن بدن و كمر باريكش 
 گفت : _

بيخيال بابا كسى كه اينجا نيست راحت باش ، البته چون خيلى خوشگلى و 
 خوشتيپى باهات

 ...ولى اينم بگما  تومنشو قبل از شروع كار مى گيرم .. ( يكم راهم ميام نگران نباش
 نيشخندى زد) نازنكن ديگه ، خيالت راحت قيمتم از بقيه پايين تره !
 سرمو به نشانه ى تاسف تكان دادم و با نيشخند گفتم : خداحافظ

 و شيشه رو كشيدم باال و راه افتادم .
*** 

 " صحرا "
شده بود كه حساب نداشت ... نميتونستم از خودم دورش انقدر دلم براى پوريا تنگ 

 كنم ...
پوريا بردار بزرگ منه ... اون بخاطر شغلى كه داره همش مجبور از خانه و خانواده اش 

 دور
باشه ... اآلن نزديك يك سالى بودش كه پوريا رو نديده بودم واسه ى همينم خيلى 

 دلم براش
ورو خدا ولم كن خفه شدم ! ...با تعجب از خودم تنگ شده بود ...._پوريا_ صحرا ت

 دورش
كردم و گفتم :_ چيكار كنم ؟! .... خيلى دلم برات تنگ شده بود ! ...._پورياخنديد_ 

 الهى من
قربون اين خواهر مهربونم برم ... اين دل مگه تنگم ميشه ! ....با شيطنت ادامه دادم 

 : _حاال
 يادى از خواهر كوچولوت كردى ؟!....شده ديگه !خوب داداشى... چى شده 

 
 

_پوريا_ راستش من از صابكارم يه .. يه هفته اى مرخصى گرفتم كه برم شمال پيش 
 مامان
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بابا .... آخه ديگه طاقت دوريشونو ندارم .... تو راه بودم گفتم بيام تهران يه سرى هم 
 به اين

پسره كه بود اوردت اينجا ؟!...به خواهر بى معرفتمون بزنيم ! ..... راستى ببينم اون 
 ِمن ِمن

افتادم و با ترس بريده بريده گفتم :_ هيچكس ..... يكى از هم كالسى هامه ... برگه 
 هاش

دست من بود احتياجشون داشت واسه همين بردم بهش بدم ... ديگه گفت دير 
 وقته خودش

داستانى بود سرهم كردى منو رسوند ! ....( وايى ... خدا خفه ات نكنه دختر اين چه 
 گفتى به

اين ؟!..... )پوريا ابروهاشو باال انداخت و با تعجب گفت :پوريا _ ِا .... كه اينطور 
 ...سعى كردم

بحث را عوض كنم _ آخ .. انقدر تو رو ديدم خوش حال شدم كه به كل يادم رفت 
 تعارفت

و درو باز كردم .... تمامى  كنم بياى تو ..به طرف در خونه رفتمو كليدمو انداختم توش
 چراغ

ها خاموش بود .... مثل اينكه ترانه و مهديس خوابيدن .... دست پوريا رو گرفتمو به 
 طرف

اتاقم بردمش .... چراغ اتاقمو روشن كردم ...._ شام خوردى ؟! .._پوريا_ آره .. تو راه 
 كه داشتم

دوتا ديگه كجان ؟! ... ترانه  ميومدم يه چيزى خوردم ...._ خيله خب .._پوريا_ اون
 ومهديس

؟! ....( پوريا از بچگى ترانه و مهديسو ميشناخت .... )_ تو اتاقاشون خوابيدن 
 .._پوريا_ باشه ...

 پس ماهم بخوابيم .....
به طرف كمدم رفتمو يه پتو با يه بالشت براى پوريا اوردم .... هرچى بهش گفتم بيا 

 رو تخت
نكرد .... گفت نه ... من رو كاناپه راحت ترم ! .... آخرشم روى يه  باهم بخوابيم قبول

 كاناپه ى
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 دربو داغونى كه گوشه اتاقم بود خوابيد ....
" 

 مهديس
" 

 زينگ .... زينگ ....
 
 

صداى ساعت رو ميزى اى كه روى عسلى كنار تختم بود بلند شد .... با خستگى 
 دستمو از زير

شوندمش طرف ميز ... كمى كشيد تا تونستم ساعتو پيدا كنم .... پتو بيرون اوردم و ك
 ضربه ى

محكمى به روى ساعت زدم .... تا صداش خفه شد ! نفسمو با صدا بيرون دادم با 
 خستگى از

روى تختم بلند شدم و به طرف دستشويى رفتم ..... آبى به سرو صورتم زدم و از 
 اتاقم رفتم

نه ... بيدارشو .. امروز نوبت توهستش كه صبحونه ....ديگه بيرون ..._ ترانه .... ترا
 نتونستم

حرفمو ادامه بدم .... خداى من اين ديگه چيه ؟! .... اصال باورم نميشه .... چشمام 
 از تعجب

گشاد شد ...يه جفت كفش مردونه بغل كفش صحرا جفت شده بود ! ..._ خداى من 
 صحرا

طرف اتاق ترانه دويدم و بدون اينكه در بزنم وارد  چيكار مي كنى تو ؟!.....سريع به
 اتاقش شدم

و درو با شدت بستم ... ترانه با صداى بسته شدن درازخواب بيدار شد ....._ترانه _ 
 چه خبرته

اول صبحى ؟! ..._ تران ... ترانه ....ترانه با كالفگى گفت :_ هاااااااااااااااان ..._ 
 صحراااااا ...
.ترانه _ درست حرف بزن ببينم چى ميگى ._ صحرا ... صحرا ديشب با يه صحراااااا ..

 پسر
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امده خونه ! ..ترانه _ چيييييي!_ هوى آروم گوشام كر شد ! ..._ترانه _ تو مطمئنى ؟! 
 ...._ آره

... خودم كفشاشونو دم در ديدم ... به نظرت كيه ؟! ..._ترانه _ خوب معلومه ديگه .. 
 يعنى

خ صحرا رو زد ... كه به اين زودى كار به اتاق خواب كشيد پندار ديشب  انقدر راحت م 
_.. ! 

خفه شو ! ...._ترانه _ ِاه ... حاال چرا ميزنى ؟! ...._زودباش بيا بريم ببينيم كيه ! 
 ..ترانه از روى

تختش بلند شد و به طرف كمدش رفت ..._ چيكار مى كنى ؟! ...ترانه _ خوب معلومه 
 ديگه
جون ... ميخوام شال سرم كنم ... هرچى باشه مشوقه ى صحرا امده ديگه !  احمق

 ....نيم خيز
شدم روى تختو با لشتى رو برداشت و پرتش كردم سمت ترانه ..._ترانه _ خيله خب 

 ، آروم
 باش ....

 
 

_ به جاى اين مسخره بازى ها بيا بريم ببينيم اونجا چه خبره ! ...._ترانه _ باشه 
 .. از اتاقبريم.

ترانه رفتيم بيرون و آروم ... آروم به سمت اتاق صحرا قدم برداشتيم ... دستم روى 
 دستگيره

در گذاشتم تا درو باز كنم .. اما ترانه مانع شد با لحن تمسخر آميزى گفت :_ترانه _ 
 صبر

كن .. صبر كن .. در بزن شايد لباس تنشون نباشه ! ...محكم زدم پس كله اش ..._ 
 ميشه تو

دو دقيقه جدى باشى ؟!.._ترانه_اوكى.. الى درو آروم باز كرد و يه چشمى توى اتاقو 
 نگاه

كردم .... ترانه _ چيه ... چيه ... دست صحرا بچه مچه نيست ؟!....با عصبانيت 
 برگشتم و
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نگاهش كردم ... خودش با ديدن عصبانيت تو چشماى من خفه شد ....صحرا روى 
 تختش
بود ... هيچكسم ... نه ... يه پسرجوان تقريبا بيست و چهار پنج ساله روى  خوابيده
 كاناپه ى

اتاق صحرا دراز كشيده بود ... چون پتو روى صورتش بود چهره اش را نمى تونستم 
 تشخيص

بدم ... اما مطمئنن پندار نبود!..._ترانه _ آخ مهديس برو انور تر منم ميخوام ببينم 
 ...ترانه هل

مى به من داد ... اما من يه ميليمتر هم از جام تكون نخوردم و حتى برنگشتم محك
 كه تو

 صورت ترانه نگاه كنم ..._ترانه _ مگه دارى فيلم  +نگاه مى كنى كه نميتونى ازش دل
كنى ؟! ....با عصبانيت برگشتم طرفش ..._ چيه ... چى ميخوايى ؟! ...در  ِِ ِِ ِِ ِِ ِب

 همين موقع صداى
حرا بلند شد ... مثل اينكه از خواب بيدار شده .... ديگه نتونستم تعادل خميازه ى ص

 خودمو
حفظ كنم حسابى ترسيدم و هول شدم....واسه همين دراتاق و در باز شد و من و 

 ترانه پرت
 شديم روى زمين !

*** 
 "صحرا"

 
 

ارچوب وقتى از خواب بيدارشدم... ديدم دوتا فضول به نام ترانه و مهديس توى چه
 در اتاقم

ولو شدن ! ...._ترانه _ ببخشيد ترسونديمت صحرا ... خدا كنه ترسيدى بچه ات 
 منگل نشه !

....مهديس محكم زد به بازوى ترانه ..._مهديس _ آخ ... بيدارت كرديم ؟!...._ نه .... 
 خودم
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ده خوابي بيدار شدم ...نگاهم افتاد به ترانه كه داشت باچشم پوريا را كه روى كاناپه
 بود نشون

ميداد و لبخند ميزد ..._ با تعجب پرسيدم _ چى ميگى ؟! ...._ترانه _ هيچى .... 
 ميگم

ديشب خوب خوابيدى ؟! ...مهديس _ ترانه .... خفه شو ! ..._ منظورتون پورياست 
 ؟!

..._مهديس _ ِاه .... مگه اين پورياست كه رو كاناپه خوابيده ؟! ....( نه پس ... 
 داره ! .... )_پن

آره ... مگه شما فكر كرديد كيه ؟! ...._ترانه _ من كال فكر نمى كنم ! ...مهديس _ 
 منظورش

من بودم ! ....مهديس _ حاال پوريا كى امده تهران ؟! ..._ ديشب وقتى من برگشتم 
 خونه ديدم

جه پشت دره ... گفتش زنگ خونه رو زده ولى مثل اينكه شما خواب بوديد .. متو
 نشديد ...

قراره امروز بمونه پيش من تهران ... شبنم ميخواد بره شمال پيش پدر و 
 مادرم_ترانه_ آخى

... چشمت روشن صحرا جون_ممنونم . مهديس دست ترانه رو گرفت و كشيدش از 
 اتاق

بيرون_مهديس_ پاشو .. پاشو اآلن پوريا بيدارميشه ببينه ما اينجايم زشته ... پاشو 
 رانهبريم. ت

ناليد: _ترانه_ آخ مهديس... دستم كنده شد ، باشه اآلن مياممهديس و ترانه از اتاق 
 رفتن

بيرون و در را هم پشت سرشون بستند ... پوزخندى زدم و از روى تخت بلند شدم و 
 به سمت

دستشويى راه افتادم ...وقتى برگشتم ديدم پوريا از خواب بيدار شده و سرجايش 
 نشسته .._

لم ... ديشب خوب خوابيدى ؟!_پوريا_ آره ... ببخشيد مزاحمت شدم_ خواهش سا
 مى كنم ...
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واسه چى نرفتى از اتاق بيرون صبحانه بخورى ؟!_پوريا_ اخه ... گفتم شايد دوستات 
 چادر

سرشون نباشه . خنديدم:_ نه ، فضوال فهميدن كه تو امدى .. بيا ، بيا بريم صبحونه 
 بخوريم ، 

 
 

ا از روى كاناپه ى اتاق بلند شد و باهم به طرف آشپزخونه رفتيم ... ترانه و پوري
 مهديس ميز

صبحانه رو آماده كرده بودن و خودشونم روى صندلى نشسته بودن .. با ديدن پوريا 
 روى

پاهاشون ايستادن و سالم كردن. _ترانه_ سالم _پوريا_ سالم ترانه خانوم .. خوب 
 هستيد ؟!
نون .. شما خوبيد ؟!... ديشب خوب خوابيديد؟! _ مهديس_ سالم ... _ترانه_ مم
 صبحتون

بخير_پوريا_ صبح شماهم بخير مهديس خانوم ... شماچطوريد؟! _مهديس_ خوبيم 
 .. ممنون

_ اخ بچه ها سالم و احوال پرسى رو كنار بزاريد ... بريم صبحونه رو بخوريم كه 
 دانشگاه مون

آه ... مگه شما امروز دانشگاه داريد ؟!...._ خوب آره ... وايى  دير شد ! ...._پوريا _
 پوريا باورت

نميشه .. هومن افتاده تو كالس ما . پوريا تقريبا فرياد زد:_پوريا _ چى؟!_ آره منم 
 وقتى

ديدمش تو كالسمون خيلى تعجب كردم ..._پوريا _ مزاحمت كه برات ايجاد نمى كنه 
 ؟!.._

ه كار همديگه نداريم ..مهديس _ آخ صحرا بسه ديگه ... بفرماييد نه .. زياد كارى ب
 سر سفره

چايى ها يخ كرد ...همه رفتيم و سر ميز صبحونه اى كه ترانه از قبل آماده كرده بود 
 نشستيم

 و مشغول خوردن صبحانه شديم ...
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 " ترانه "
ته بودن و سر وارد محوطه دانشگاه شديم ... حسابى دير شده بود همه بچه ها رف

 كالساشون
نشسته بودن ... سريع با صحرا و مهديس وارد سالن شديم و پله هاى سالن را .. 

 دوتا .. يكى ..
باال رفتيم ... تا اينكه باالخره رسيديم به كالس ... خدا رو شكر استاد هنوز نيومده 

 بود ...
 ه سينه رو به كالسسريع رفتم و نشستم سرجام و كالسورامو باز كردم ... و دست ب

 نشستم ...
كه صداى آرتان از رو به روم بلند شد :_آرتان_ هى هى ... ترانه ، كتاب استاد موسوى 

 رو
آوردى ؟ امروز بايد بهش بدم !با شنيدن اسم كتاب چشمام گشاد شد ... وايى حاال 

 چيكاركنم 
 
2 

يى خدا جون خودت كمكم ؟!... عجب غلطى كردم كه اين بالرو سر كتابه آوردما ... وا
 كن ...

باترس و اضطراب كتاب را به طرف آرتان گرفتم ...هرسان بهش نگاه مى كردم .. از 
 ترس

رعشه براندامم افتاد. _آرتان_ چته؟ چرا دارى انقدر مى لرزى ؟! وايى خدا جون غلط 
 كردم ...

 .... نه نمى لرزم ! ....دارم لو ميرم به دادم برس ! ... با ِمن و ِمن گفتم: _ ن .... ه 
آرتان مردود يكى از ابرو هاشو باال انداخت و چشماشو ريز كرد .... و با لحن آرومى 

 گفت :
آرتان _ ببينم ترانه ... بال ماليى كه سر كتاب استاد نيوردى بد بختم كنه ؟! ...اه ... اه 

 ... اه ال
ه اى كه ميگه نه تاش درست مّصب انگار ديويد كاپرفيلده ! .... از هر ده تا جمل

 درمياد ! .._ نه
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چه باليى ! .... هيچ كاريش نكردم ...وايى .. ترانه .. ترانه .. ترانه خاك عالم برسر 
 ترسو و

دروغگوت كنن كه انقدر خنگى ! ...آرتان شكاك پرسيد:_آرتان _ مطمئنى ؟! ..ديگه 
 نتونستم

... ولى اونم راضى نمى شد ... جوابشو بدم و فقط توچشماى عسليش نگاه كردم .
 دستشو به

طرف من اورد و كتاب استادو از دستم گرفت .... نيم نگاهى به چهره ى تابلو من 
 انداخت كه

از ترس رنگم پريده بود .... و در كتابو باز كرد .... يه چشمش به من بود و يه 
 چشمش به

نشده بود كه استاد وارد كالس  كتاب ... اما خداروشكر هنوز كامال در كتاب استاد باز
 شد ... و

همه به احترامش ايستادند !آخيش .. خدايا ممنونم ! آرتان ديگه بى خيال نگاه كردن 
 كتاب

شد و به طرف استاد رفت و باهاش سالم و احوالپرسى كرد و بهش دست داد ... 
 همش نگاهم

ه آشى براش پختم .... آخ .. به آرتان بود تا ببين كى ميزنه زير گريه ... اگه بفهمه چ
 آخ .. آخ

الهى بميرم برات آرتان ... بد جورى قراره تا چند دقيقه ى ديگه واسه ات حالگيرى 
 بشه!...تو

اين فكر بودم كه صداى عصبى استاد بلندشد :_استاد_ خانوم ترانه رياحى ... يك 
 لحظه

كنم كه گاوم ( منظورم آرتانه تشريف بياريد بيرون كالس كارتون دارم! اوه .. اوه ، فكر 
 ) دوقلو 

 
 

زاييد ... دهن لق رفته همه چيزو لوداده ... مضطرب از سرجايم بلند شدم و از كالس 
 رفتم
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بيرون ... از ترس تمام بدنم يخ كرده بود و دلشوره گرفته بودم .._استاد_ آقاى پارسا 
 ... لطفا

ه اضطراب در آن موج مى زد از كالس شماهم تشريف بياريد. آرتان هم با قيافه اى ك
 امد

بيرون.بعد از كمى هم خود استاد امد و پشت سرش درب كالس را بست تا 
 صدانره._استاد_

اين مسخره بازى ها چيه كه شما شش نفر در اورديد ؟!_مگه چيكار كرديم استاد 
 ؟!استاد

يد چيزى نگفتم نفسش رو با صدا بيرون داد و گفت : حياط دانشگاه رو بهم مى ريز
 ... اون

اردويى كه واسه گرافيك بردمتون هم خراب كرديد بازم چيزى نگفتم ... از همه بدتر 
 كالسمو

هر روز بهم مى ريزيد بازم چيزى نمى گم ... ولى شما ديگه پيش از اندازه پرو شديد 
 .. اين

فتيد ه اشتباه گرچه باليى كه سر كتابم اورديد ؟.... نكنه شما دانشگاه رو با جاى ديگ
 ؟!...سريع

پريدم وسط حرف استاد و اجازه ندادم ادامه بده_ جمع به كارنبريد استاد ... چه 
 باليى سر

كتابم اورديد نه ... چه باليى كه آقاى پارسا سر كتابتون آوردن!...آرتان متعجب به 
 سمت من

موسوى كتابشونو  برگشت و باالخره به حرف آمد_آرتان_ من ؟!..._ بله شما ، استاد
 غرض

دادن به شما ... شما امانت دار خوبى نبودى به ماچه ربطى داره آخه ؟!_آرتان_ ولى 
 خانوم

رياحى شما ديروز كتاب رو از بنده گرفتيد .. نكنه فراموش كرديد؟!_انوقت كى اين 
 اتفاق افتاد

 امانتكه من خودم يادم نيست ؟!... استاد شما خودتون بگيد كتاب رو به كى 
داديد؟!..._استاد_ خب ... آقاى پارسا_آهان .. اونوقت اين وسط من چه نقشى دارم 

 ؟!استاد
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درحالى كه از تعجب خشك شده بود با لحن آرومى گفت :_استاد_ هيچى _آرتان_ 
 داره

دروغ ميگه استاد ... از روى لجبازى با من اينكارارو ميكنه ... همين خانوم .. همين .. 
 ديروز با

چه التماسى كتاب شمارو از من گرفت _آقاى پارسا .. شما هم كالسيه بنده هستيد ... 
 به 
 
 

همين دليل هم دوست ندارم بهتون توهين كنم ... پس بهتره كه خودتون حرف 
 دهنتون رو

بفهميد !_استاد_ خانوم رياحى .. شما بفرماييد تو كالس_آرتان_ اخه استاد..._استاد_ 
 هيس
نباشه .. بريد تو خانوم . سرم را به نشانه ى عالمت مثبت تكان دادم و وارد  ... حرف
 كالس

شدم ... بايد اعتراف كنم يكم دلم واسه اش سوخت ... فكركنم زياده روى كردم ، ولى 
 خب

 چيزى كه عوض داره گله نداره !
*** 

 "صحرا"
چيكار كرده بود كه ساعت كالس تموم شد ... نميدونم اين ترانه ى شيطون امروز 

 استاد
موسوى اون و آرتان رو بردشون بيرون كالس تا باهاشون حرف بزنه .. ولى از اين 

 ترانه
هركارى برمياد!...به همراه ترانه و مهديس وارد حياط دانشگاه شديم و مستقيم به 

 سمت بوفه
..به سمت راه افتاديم ... كه صدايى آشنا توجه ام را به خودش جلب كرد_صحرااااا.

 صدا
برگشتم ... پوريا ... اون دانشگاه ما چيكار ميكنه ؟!پوريا به طرف ما امد و سالم 

 كرد_تواينجا
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چيكار ميكنى ؟!..._پوريا_امدم ازت خداحافظى كنم ... ميدونم قرار بود امشب راه 
 بيفتم برم

 تاى به سمشمال اما متاسفانه اخبار عالم كرده به دليل ترافيك شديد تمامى جاده ه
مازندران بسته خواهند شد ... بايد قبل از اينكه جاده هارو ببندن خودمو برسونم آمل 

 .. براى
همينم امدم تا ازت خداحافظى كنم. با نارحتى ناليدم :_آخ پوريا ... كاش چند روز 

 بيشتر
پيشم ميموندى. _پوريا_خودمم خيلى دوست داشتم بمونم عزيزم ... ولى راه ديگه 

 ندارم اى
... چند روز ديگه مرخصى ام تموم ميشه .. بايد برم و اين چند روز رو پيش مامان و 

 بابا باشم
... وِاال كه من از بودن پيش تو سير نمى شم .خنديدم و خودمو لوس كردم _خيلى 

 دوست 
 
 

دارم داداشى ._پوريا_ منم همينطور.پوريا با گفتن اين جمله برطرفم امد و من را 
 وى همهجل

وسط دانشگاه بغلم كرد ... از خجالت رنگم پريد ... همه داشتند با تعجب نگاهمون 
 مى كردند

... هرچى سعى مى كردم از خودم جداش كنم نمى شد ، قدرتش بيشتر از اونى بود 
 كه من

 بتوانم جلويش را بگيرم ...
 "پندار"

نشگاه ... نميدونم باز چه كالس كه تموم شد به همراه سپهر رفتم توى محوطه ى دا
 باليى

سراين آرتان مادرمرده آورده بودن كه استاد موسوى صداش كرد بره پيشش و درآخر 
 هم

بهش اجازه ى مرخص شدن را نداد . تا وارد حياط دانشگاه شدم ... دهانم باديدن 
 صحنه اى
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صحرا رو كه ديدم باز ماند ... يه پسر وسط حياط دانشگاه ، اونم جلوى چشم همه 
 بغل كرده

بود ... كامال مشخص بود كه به زور اين كار را انجام ميده چون صحرا همش سعى 
 مى كرد از

آغوشش بياد بيرون .. اما پسره نميذاشت . رگ غيرتم حسابى باد كرد ... آستين هاى 
 پيرهنم

را باال دادم و به سمت صحرا و اون پسره دويدم و تا بهشون رسيدم ... سيلى 
 حكمىم

خوابوندم توى گوش پسره ... تا اينكه باالخره صحرا رو ول كرد ... صحرا متعجب 
 خيره شد به

 من ..._صحرا_ چيكار مى كنى ديوونه ؟!...
ولى بدون اينكه جوابشو بدم ... دال شدم روى زمين و يقه ى پسره رو گرفتم و از 

 روى زمين
ل توى دماغش كوبيدم ... از بلندش كردم و سپس سيلى دوم را محكمتر از قب

 دماغش خون
راه افتاد!..._ترانه_ ولش كن پندار .. ديوونه نشو!_مهديس_كمك .. يكى جلوى اين 

 ديوونه رو
 بگيره صحرا با گريه اضافه كرد :

 
 

_صحرا_ولش كن روانى داداشمو كشتى !چى ؟! .... داداشم! ... يعنى اين پسره 
 داداشه

ه دستمو از روى يقه ى پسره برداشتم و تند تند پيرهنشو كه صحراهه؟!....خجالت زد
 در عين

دعوا چروك و خاكى شده بود را صاف كردم و بعدشم تكوندم ... سپس با لحنى كه 
 سعى

 داشتم خجالتم توش مشخص باشه گفتم :
_ واقعا معذرت ميخوام ... نميدونستم كه شما برادر خانوم اميدى هستيد ... فكرمى 

 كردم
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مزاحميد !صحرا با سرعت داداششو تو بغلش گرفت و گفت : _صحرا_پوريا ... پوريا ، 
 حالت

خوبه ؟!پوريا سرفه ى كوچكى كرد: _پوريا_ آره .. آره.. خوبم. سپس روبه صحرا 
 باچشماش به

من اشاره كرد:_پوريا_ صحرا جان معرفى نمى كنى ؟! صحرا نگاهشو كه تنفر درآن 
 موج ميزد
انداخت ._صحرا_ ايشون بردار بنده هستند ... پوريا اميدى!... و ايشون هم را به من 
 آقاى

پندار رادمنش هم كالسى بنده هستند متاسفانه ! دستمو به طرفش داراز كردم و 
 باهاش

دست دادم _معذرت ميخوام آقاى اميدى..._پوريا_ خواهش مى كنم .. ولى من 
 اصال ناراحت

اقًا اين موضوع من را خوش حالم كرد ... خيلى خوبه كه نشدم!_بله؟! _پوريا_ اتف
 مردونگى

هنوزهم در وجود جوان هاى ما وجود داره .. واقعا ازشما ممنونم كه سعى كرديد از 
 خواهرم

مراقبت كنيد ... با وجود جوانى مانند شما در اين دانشگاه ، من خيالم از بابت صحرا 
 راحته !

ين چه حرفيه ، اختيار داريد ؟!_پوريا_ خب آقاى پندار _پندار_ خواهش مى كنم .. ا
 رادمنش

افتخار خوردن يك فنجون چايى رو به ما ميديد؟! _پندار_ خواهش مى كنم اين چه 
 حرفيه

؟!من و پوريا با هم دست به كمر هم انداختيم و به سمت بوفه ى دانشگاه راه 
 افتاديم ...

انداختم كه داشت حسابى حرص ميخورد درعين رد شدن زيرچشمى نگاهى به صحرا 
... 

 لبخندى بهش زدم و رومو ازش برگردوندم !
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*** 
 "صحرا"

اصال باورم نمى شد كه پوريا از اين وحشى بازى پندار خوشش امده و باشه و انقدر 
 باهم

صميمى شده باشند ! وقتى پندار اون لبخند مسخره رو بهم زد ... دلم ميخواست 
 بگيرمش

بار كتك ، اما جلوى خودم را گرفتم.... لعنتى ! اين ذكرى بود كه وقتى با ترانه و زير
 مهديس

و سپهر دنبال پوريا و پندار مى رفتيم مى گفتم ! به همراه پوريا وارد بوفه شديم ... 
 پوريا

سريع به طرف صندوق رفت و به تعداد برامون چايى گرفت و دوباره به سمت ما 
 برگشت ...
واسم به پندار بود ... اصال چرا از بين اين همه آدم تو دانشگاه من گير دادم همش ح
 به اين

پندار؟!(چون پندار آدم نيست ) البته نه تنها من ...ترانه و مهديس هم فكر و 
 ذكرشون شده ...

آرتان و سپهر ... ببين از كجا به كجا رسيديم ... يارو زده داداش مثل گلمو داغون 
 كرده ...

 اونوقت پوريا احمق بهش ميگه : من از اين كار شما خيلى خوشم امده!
 اه لعنتى

پوريا تا لحظه ى آخر زنگ استراحت كنار پندار نشسته بود و شروع كرده بودن باهم 
 شوخى

كردن... لحظه به لحظه آتيش درونم داشت شعله ور تر مى شد ... دوست نداشتم 
 پوريا و پندار

باشند ... دليلى هم نداشت ! ... باالخره كالس بعدى شروع شد و  انقدر باهم صميمى
 پورياهم

بلند شد تا راه بيفته ، دوباره دراغوشم كشيدمش و بوسيدمش ... شايد ديگه به اين 
 زودى
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همديگه رو نبينيم ... پوريا بعد از من با پندار و سپس به نوبت با ترانه و مهديس و 
 سپهر

تى داشت مى رفت براى اخرين بار نگاهى به چهره ى معصوم خداحافظى كرد .... وق
 و 
 
 

مهربانش انداختم. براش بوسه اى فرستادم و زيرلب گفتم: _به سالمت برى عزيزم ... 
 سفرت

 بى خطر! پوريا كه انگار صدايم را شنيده باشد لبخندى زد و سرش را برايم تكون داد..
*** 
" 

 مهديس
" 

الس دوم كه آخرين كالسمون بود ... با بچه ها به حياط رفتيم و بعد از تموم شدن ك
 سوار

ماشين شديم ... ولى نه ... من امروزم كرمم را به اون سه تا نريختم واسه همين 
 خيالم راحت

نميشه .... خوب حاال باهاشون چيكاركنم ؟! .... نگاهى به دورو ورم انداختم .. آهان 
 ... ماشين

 ركينگ دانشگاه پارك شده بود و كسى هم اون دور ور نبود .... سريعپندار گوشه ى پا
نمو كه هميشه تو كيفم ميزارم رو برداشتم و به طرف ماشين اون پسرا  سوهان ناخ 

 رفتم و با
استفاده از سوهان ناخنم چهارتا چرخشو پنچر كردم .... آخيش .... خستگى اى كه از 

 اول
نم با اين كار در رفت ! با خيال راحت سوهان ساعت دانشگاه امده بودش توى ت

 ناخنم را
گذاشتم توى كيفم و آروم آروم به طرف ماشين صحرا رفتم كه با چشماى از تعجب 

 گشاد
 شده اش خيره شده بود به من!
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*** 
 "ترانه"

ى فِاِاِاِا... واقعا اين دختر ديوونه است !... ببين چه باليى سر ماشين اونا آورد ! اين تال
 ها و

انتقام ها آخرش كار دست همه مون ميده ! ... مهديس انگار كارو كه ميخواسته 
 انجامش بده ،

انجام داده باشه .. با خيال راحت راحت سوار ماشين شد و با خونسردى درماشين را 
 بست

 ..._صحرا_چيكار كردى ى ى ى ؟!
 
 

د)_اگه بفهمن ميدونى _مهديس_ هيچى ، فقط كمى شيطنت ( و خنده اى مرموز كر
 ممكنه

 كه چه باليى سرمون بياد؟!_ مهديس _ تو نگران نباش ... هيچ كارى نميتونن بكنن !
خوشگلم  2...._صحرا _ اميد وارم همينطور باشه كه ميگى ... چون دلم نميخواد 

 آسيبى
بهش برسه !.._مهديس _ خيالت راحت ، آتيش كن بريم ! .....دست به سينه 

 ونشستم ت
ماشين و از شيشه به بيرون نگاه كردم ..صحرا _ آخ ! .......مهديس _ چى شدى 

 ؟..... صحرا _
هيچى ..... امروز كه ديدم هوا سرد شده يه بافت روى مانتوم پوشيدم ، اما اآلن تو 

 كالس جا
گذاشتمش !....._ باشه .... سريع برو بيارش ....مهديس _ زودى بيا صحرا منتظريم 

 را با....صح
 خستگى از ماشين پياده شد و به سمت كالس رفت ....

*** 
 "صحرا"

آخ ... اصال حواس واسه ام نمونده ... وارد كالس كه شدم هيچكس تو كالس نبود 
 ... سريع
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بافتمو از كالس برداشتم و دويدم بيرون ... حتى تو سالن دانشگاه هم پشه پر نمى 
 زد ... ترس

...همينطور كه داشتم به طرف پاركينگ دانشگاه مى رفتم ، يكى بدى به جونم افتاد .
 پيچيد

 جلوم و راهم را سد كرد!
_هومن_ به ..به.. خانوم اميدى ... پارسال دوست ، امسال آشنا... ديگه حالى ازما 

 نمى
 گيريد؟!....

_اه ... اين چه حرفيه هومن خان ... اختيارداريد ، ما هميشه پرسوجوى حال شما 
 ستيم !....ه

_هومن_ خب بهتره اين حرفاى بيخودى رو بذاريم كنار و يه راست برم سراصل 
 مطلب

 بى توجه بهش با خونسردى گفتم : _گوش ميدم...
 
2 

هومن _ راستش من اصال اهل حاشيه رفتنو مقدمه چينى نيستم واسه همين يه 
 راست ميرم

بار ديگه ازت خواهش كنم ... سر اصل مطلب ( بچه پرو ! ) صحرا من ميخوام يه 
 التماست

بار ازت خاستگارى كردم ولى تو هردوبار جواب منفى بهم دادى ،  2كنم ... من تاحاال 
 گفتن

نه براى تو آسونه .. ولى نميدونى هريه بار كه ميگى نه چه حالى به من دست ميده 
 ...من

تو مى ميرم ..  خيلى سعى كردم فراموشت كنم صحرا ، ولى نميشه ... من بدون
 خواهش مى

كنم بامن باش ... قول ميدم خوشبختت كنم !تو شوك بدى فرار گرفتم ... 
 انتظارهرچيزى رو

ازش داشتم الى اين يكى _آقاى محترم ... شما اگه حضورذهن داشته باشيد يادتون 
 مياد تو
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خوش  هردوبار خاستگارى همين قوالرو بهم داديد و بازم من گفتم نه .. ديگه هم
 ندارم كه

حرفامو از اول واسه تون بگم !..._هومن_آخه چرا؟! _ اونش ديگه به شما ربطى نداره 
 !...هومن

_ مرد ديگه اى توزندگيته ؟!....خفه شو مرتيكه بى همه چيز اشغال ... مگه همه مثل 
 خودت

هرزه اند ؟! دلم نميخواست جوابشو بدم واسه همين گفتم :_ ايناش ديگه مهم 
 ست ... مهمني

جواب من بود كه اونم منفيه ! _هومن _ من نميزارم .... من نميزارم صحرا .... 
 نميزارم تو غير

از من مال كس ديگه اى بشى !..._ هه ... شتر در خواب بيند پنبه دانه ! ..... اصال 
 ميدونى چيه

تو تنها مرد اون هومن حالم ازت بهم ميخوره .... بخدا اگه تو جزيره اى تنهاه بوديم و 
 جزيره ،

بازم زن تو نمي شدم ؛ هومن كنترل خودش رو از دست داد و سيلى محكمى به 
 صورتم زد و

همزمان با سيلى گفت:_هومن_ خفه شو! دستم را روى صورتم گذاشتم كه از قدرت 
 سيلى

سرخ شده بود ... با خوردن سيلى از طرف هومن صورتم به شدت به سمتى كج شد 
 ... جاى

كبودى انگشتاش را روى صورتم احساس مى كردم ... حسابى خونم به جوش امد ... 
 تا حاال

هيچكس جرأت دست بلندكردن به من رو نداشته ...با پام لگد محكمى به كمرش 
 زدم و با 
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فرياد گفتم :_منو ميزنى .. منو ميزنى .. حيون عوضى ، منو ميزنى ... حيف هومن كه 
 اسم تو
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.. اسم تورو بايد ميزاشتند حيون!چند لحظه مكث كردم و انگار كه چيزى را باشه .
 يادم امده

باشه گفتم:_ نه حيونم نه .. حيون بى آزاره ... اسم تورو بايد بزاريم مريض روانى ، 
 ديوونه

!هومن سيلى دوم را محكمتر از قبلى خوابوندش توى گوشم ... منم با خوردن دومين 
 سيلى

دم و يه تيكه ى ديگه بهش انداختم ... دستشو برد باال تا سيليه سوم رو آتيشى تر ش
 هم بهم

بزنه كه ناگهان يكى دستش را روى هوا نگهداشت ... متعجب به پشت سرهومن 
 خيره شدم و

با صداى آرومى گفتم :_پندار؟! پندار با تمام قدرت هومنو پرتش كرد روى زمين 
 ...پندار _

... بيا من هستم ؟! ...هومن _ پس تو همونى هستى كه  كيسه بكس ميخواى ؟!
 صحرا رو از

من گرفتى ؟! ميكشمت عوضى ....هومن انگشت هايش را پنجه كرد و دويد سمت 
 پندار و يقه

ى پيرهنشو گرفت .... از ترس زبونم بند امده بود و فقط با صداى بلند جيغ مى 
 كشيدم .... و

ك ! .... كمك ! ..... يكى ما رو از دست اين ديوونه بريده بريده مى گفتم : ... كم
 نجات بده .....

كمك ! ..... / با صداى جيغ من سپهر آرتان به همراه ترانه و مهديس سريع به طرف 
 ما امدن ....

سپهرو آرتان رفتن كمك پندار و هر سه تايى باهم ديگه حساب هومن را رسيدن ..... 
 ترانه و

 فاى چرت و پرت سعى مى كردن منو آروم كنن....مهديس هم فقط با حر
باالخره دعواى بين اون چهارنفر پايان يافت و هومن با چهره اى درب و داغون و 

 لباسايى پاره
از پندار و دوستاش دور شد و روبه من ايستاد ... از گوشه ى دماغش خون ميومد ... 

 چندين
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ا مطمئن باش كه من آروم سرفه پشت سرهم كرد و گفت:_هومن_ صحرا!...صحر
 نمى گيرم ...

يه روزى به نتيجه ى اين حرفم ميرسى ... تو يا مال من ميشى يا براى هيچكس 
 ديگه اى

نميذارم بشى ...( به سمت پندار كه گوشه ى زمين افتاده بود برگشت ) بعدًا حساب 
 تو يكى 

 
22 

مت ماشينش رفت ... من رو مى رسم ..با گفتن اين حرف ازما دور شد و سريع به س
 كه

حسابى هول شده بودم دويدم سمت پندار و كنارش زانو زدم ..._خوبى ؟!...پندار كنار 
 ديوار

روى زمين افتاده بود ... حال روز اين يكى از هومن بهتر نبود هيچ ... بدترم 
 بود_پندار_ آره

گه هر وقت ديگه اى خوبم ... اين پسره كى بود صحرا ؟... تورو از كجا ميشناخت ؟! ا 
 اين سوالو

ازم ميپرسيد بهش ميگفتم به توچه ؟! .... اما اآلن ترجيح دادم باهاش لجبازى نكنم 
 و بهش

حقيقت و بگم ... همينطور كه داشتم براش همه چى رو توضيح ميدادم ... دستمو 
 بردم تو

ى لب جيبم و دستمال كاغذى تميزى رو برداشتم و سعى كردم باهاش خون گوشه 
 پندار كه

وقتى داشت با هومن دعوا مى كرد زخم شده بودو پاك كنم !.... پندار وقتى متوجه 
 تمام ماجرا

شد ... به كمك سپهر و آرتان از روى زمين بلند شد و از من خداحافظى كرد و به 
 طرف

ماشينشون رفتن ... منو ترانه و مهديس هم سوار ماشينمون شديم و از دانشگاه 
 رفتيمبيرون 
... 
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*** 
" 

 سپهر
" 

به كمك آرتان زيربغل پندار رو گرفتيم و به سمت ماشين برديمش .. كه ديدم ، بله 
 .... چهارتا

چرخ هاى ماشين پنچره!... زيرلب گفتم:_اى لعنت به تو مهديس !..._پندار_ چى 
 شده ؟!_

.. سپهر تو پندارو ببر  چرخا پنچره !_پندار_ هرچهارتاشون ؟!_آره..._آرتان_ عيبى نداره
 سوار

 ماشين كنم ، منم ميرم پنچرى چرخارو مى گيرم.._باشه بذار اآلن ميام كمكت
*** 

 "ترانه"
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 بود كه رسيديم خونه و وارد آپارتمانمون شديم .... خداروشكر 2نزديكاى ساعت :
ام بودم امروزصحرا بايد غذا درست مى كرد ... همينطور كه مشغول عوض كردن لباس

 تلفنم
 زنگ خورد ... به طرفش رفتمو شماره ى روشو ديدم ... مامانمه ...

 _ الو
 _ سالم مامان ... ممنون شما خوب هستيد ؟!....
 _ آره ... اون دوتا هم خوبن ... سالمت باشيد ...

 _ حاال كو تا عيد نوروز مامان ... تا عيد يه ماه مونده ...
 شما تنگ شده .... _ خوب ماهم دلمون واسه

 _ باشه چشم .... عيد مي يايم شمال پيش شما خوبه ؟!...
 _ نگران نباشيد مواظب خودم هستم ! ...
 _ غذا مم به موقع ميخورم .... بله ....
 _ مى يايم ديگه .. خيالتون راحت ....

 _ چشم .... سالم به بابا برسونيد ... خداحافظ .
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كردم روى تختم .. خودمم بعد از كمى از اتاقم بيرون رفتم تلفنمو قطع كردم و پرتش 
 و

نشستم سر ميز ... اين صحرا بيشعور هر وقت كه نبتش ميشه غذا درست كنه ... يه 
 غذاى

ساده درست مى كنه ! ...._ بچه ها راستي مامانم اآلن زنگ زد_مهديس _ چي گفت 
 ؟!...._

حرا _ آخ نه ، من دوست داشتم امسال ميگه كه عيد بايد بريم پيششون شمال ..._ص
 عيد

تهران باشم _مهديس _ نه به نظر من شمال بيشتر خوش ميگذره .._ ولي من از شما 
 دوتا

نظر نخواستم .... فقط گفتم آماده باشيد كه ماه ديگه قراره بريم شمال ..._صحرا _ 
 خوب 
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نميبرم ، خوب نيايد ..... آهان  اونوقت اگه ما نيايم چي ؟!.._ منكه شما دوتا رو بازور
 .. راستى

پدرو مادرتون گفتن بايد بيايد ...._صحرا _ اين انصاف نيست ما..م_مهديس _ 
 هيس ! .....

ترانه به مادرت بگو ما ماه ديگه شماليم !...._ميدونستم كه همينو مى گيد !....دوباره 
 صداى

كه گفتم ! .... حاال غذاتونو اعتراض صحرا بلند شد :صحرا _آخه ..مهديس _ همين
 بخوريد

...بعد از تموم شدن غذام از سر سفره بلند شدم و به اتاقم رفتم و يه مانتو سفيد 
 مشكى بايه

شال سفيد به همراه يه شلوار جين مشكى پوشيدم ... موهامم از شالم گذاشتم بيرون 
.... 

نداختم و سوت بلندى عينك دودى سفيدى برداشتم .... نگاهى به خودم تو آينه ا
 كشيدم ....



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 4 3  

 

حتى خودمم ميتونستم زيبايى خودمو تحسين كنم ! ...... از اتاقم بيرون رفتم و زنگ 
 زدم يه

آژانس تا بياد دنبالم ... از صحرا و مهديس خداحافظى كردم و از خونه زدم بيرون 
..... 
*** 

امروزم آرتان امده بود ! .... نزديكاى ساعت : بود كه رسيدم دم در كالس آرشاوير ..... 
 به

سمت آالچيق هميشگى رفتم كه ديدم آرتان لب نيمكت نشسته و مشغول شكستن 
 تخمه

است و جلوش پر شده بود از پوسته تخمه ! .... متعجب به سمتش رفتم ..._ تويه 
 نفر واسه ى

! ..آرتان _  كثيف كردن كل كره ى زمين بستى يا ! ..._آرتان _ سالم ! ...._ سالم آقا
 ببينم

شما و دوستات فكر مى كنيد كه خيلى با نمكيد ؟! .....با تعجب سرمو تكون دادم_ 
 براى چى

؟! ._آرتان _ ميخوايى دونه .. دونه برات نام ببرم ؟! .... اواًل براى اينكه كتابى رو كه 
 بهت امانت

همش منتظر يه دادمو خرابش كردى ..دومًا واسه اينكه تو كالس و تو دانشگاه 
 موقعيت

هستيد تا منو سپهرو پندارو زايه كنيد ..... سومًا امروز دوست عزيزتون مهديس 
 چهارتا چرخ

ماشين مارو پنچر كرد و من فقط نيم ساعت داشتيم پنچرگيرى مى كرديم ! ..... _ 
 خوب 
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ا بوديد كه حرفات تموم شد ؟! حاال نبت منكه براتون بشمورم ! ........ اواًل خودشم
 توى اون

تصادف با ما يكى به دو كرديد و اين بازى مسخره رو شروع كرديد ..... دومًا خود 
 جنابالى



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 4 4  

 

بودى كه روز اول تو كالس جلوى همه به من گلپا انداختى و افتادم زمين و خودتم .. 
 قهقه

ما ات رو هوا بود ..... سومًا منو دوستام سعى كرديم آتش بس عالم كنيم ولى ش
 بيخيال ماجرا

نمي شديد و هى دنباله اشو گرفته بوديد ! ...._ آرتان _ ايناهمش بهونه است شما 
 بايد

ميومديد و مثل آدم ..ديگه مهلت نشد كه آرتان همه ى حرفشو بگه و آرشاوير وارد 
 آآلچيق

 شد .._آرشاوير _ سالم ببخشيد ديركردم ...آرتان _ خواهش مى كنم ... اتفاقًا من و
 خانوم

رياحى هم مشغول صحبت بوديم ..._آرشاوير _ خوب ، پس بهتره درسو شروع كنيم 
_.... 

 چشم ...
آرشاوير نيم خيز شد روى زمين و گيتارشو از روى زمين برداشت و مشغول درس 

 دادن به
من شد ( راستش آرتان بلد بود گيتار بزنه فقط براى اينكه يه مرورى تويه ذهنش 

 بشه امد
لس ) كارم از اوايلى كه امده بودم كالس موسيقى خيلى بهتر شده بود .... خيلى كا

 راحت مى
تونستم گيتار بزنم و موسيقى بسازم .... راستش من عاشق موسيقى بودم و همين 

 دليل مى
شد كه به خوبى ياد بگيرم ..... بعد از تموم شدن كالس يه ماشين گرفتم و مستقيم 

 به طرف
... آرتان امروز خيلى باهام رسمى حرف ميزد و اين منو اذيت مى كرد ! خونه رفتم .
 .... دستمو

تو كيفم بردم و كليدمو از توش برداشتم و باصداى تيكى توى در چرخودندم تا در 
 خونه باز

شد ، دستگيره ى درو به آرامى به طرف پايين كشيدم كه در صداى دلخراشى توليد 
 كرد ....
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خونه خاموش بود و صحرا و مهديسم توى اتاقاشون خوابيده بودن همه ى برق هاى 
 ..... اين

يعنى يه روز خسته كننده ى ديگه ! ....كفشامو جلوى در جفت كردم و مستقيم رفتم 
 توى 
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اتاقم .امروز خيلى خسته شده بودم واسه همين اآلن يه دوش آبگرم ميچسبه ..سريع 
 وارد

از آب و خودمم دراز كشيدم تو وان .....آخ ... تمام بدنم  حموم شدم و وان و پر كردم
 درد مى

كرد .... خيلى بهم حال داد ....بعضى وقتا به طور عجيبى دلم هوس اين حموم و با 
 آبگرمش
 مى كنه
*** 

بعد از اينكه حسابى خودمو شستم حوله اى را برداشتم و دور خودم پيچيدم و از 
 حموم امدم

اى بلندمو سشواركشيدم و خشكشون كردم .... خودمم يه دست لباس بيرون .... موه
 يقه سه

سانتى استين بلند سفيد بايه شلوار سفيدى كه بيشتر به ساپورت شباهت داشت 
 پوشيدم

.... موهامم دم اسبى بستمو يكم از جلوشونو كج زدم تو صورتم ... كمى برق لب و 
 ريملم زدم

ه ! .....از حموم كه امدم بيرون ديدم صحرا و مهديسم تا چهره ام كمى رنگ و رو بگير
 بيدار

 شدن و دارن شامو آماده مى كنند ..لبخند مهربونى زدم و به طرفشون رفتم ...._ سالم
..._صحرا _ سالم ... جايى دارى ميرى ؟!...._ نه! ... چطورمگه ؟!..._صحرا _ او 

 االالااااااااا ..
ه تايى مون با صداى بلند زديم زيرخنده ...مهديس آخه خيلى خوشگل كردى ...هرس

 _ گفتم
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شايد با آرتان قرار دارى .._صحرا _ اوم دقيقااااااااااا ... منم همين حدسو زدم !..._ 
 چيه براى

شما دوتا نبايد خوشگل كنم ؟! ...._صحرا _ چرا كه نه عزيزم .. بيا پرنسس بيا بشين 
 سر ميز

د ! ..پوزخندى زدم و به طرف ميز غذا رفتم و صندليشو تا شامتونو بيارم ميل كني
 كشيدم

عقب و با يه اشاره نشستم روش،مهديس حالت آشپزارو به خودش گرفت و با يه 
 سينى غذا

امد طرف من و با لحن مسخره اى گفت :_مهديس_ چى ميل داريد سينيوريتا؟! 
 ديگه

دم كه صداى جيغش رفت نزاشتم ادامه ى حرفشو بگه و ضربه ى محكمى به پاش ز
 هوا ...
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 مهديس _ آخ . صحرا با خنده گفت :_صحرا _ حقته تا تو باشى با اين هيوال شوخى
نكنى!..با عصبانيت از سر سفره بلند شدم و پارچ آبى كه سر سفره گذاشته بودن و 

 برداشتم و
ه ى رفتم طرف صحرا ..._ به كى گفتى هيوال ؟!....صحراجفت دستاشو به نشان

 تسليم باال برد
و تن تن گفت :_صحرا _ ديوونه نشو ترانه ... سرما ميخورما ..با يه حركت تمام 

 محتويات
داخل پارچ آب و خالى كردم روى سر صحرا و با خنده گفتم :_ به جهنم ! ...صحرا 

 مثل
موش آب كشيده شده بود و ... منو مهديس قهقه ى خنده مون رو هوا بود .... شايد 

 ينهم
عصبانيش كرد چون سريع ليوانى رو برداشت و پركردش از آب و به سمت منو 

 مهديس امد
.... منو مهديس با ديدن صحرا خود به خود خنده ى روى لبمون رفت و شروع كرديم 

 به
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دويدن .... اون بدو ما بدو .... تمام خونه رو دويدم وصحراهم دنبالم .... ديگه قدرت 
 نداشتم ....

تگى به نفس نفس افتاده بودم وقتى كه سرعتم كم شد ... احساس كردم از خس
 صحرا ليوان

توى دستشو خالى كرد روى سرم ..... وايى قطرات آب از روى موهام مى ريختن كف 
 سالن ....

يخ كردم .... حاال نوبت اون دوتا بودش كه به من بخندن .....كه البته همين كارم 
 كردن ....

 ات نكنه صحرااااااااااا ... وايى خدا خفه
از روى زمين بلند شدم و با حوله موهامو خشك كردم و رفتم سر سفره نشستم 

 .....صحرا _
 خوردى ؟! ...._ خفه شو كثافت ... يخ كردم ...

صحرا قهقه اى زد :_صحرا _ عوضش تو سرت خنك شد من دلم ! ...._ 
 بيشعوررررررررررررر

.. باالخره مشغول خوردن غذا شديم ... ساعت نزديكاى :  . بعد از كمى شوخى خنده
 شب

بود و بعد از خودرن غذا از سرميز بلند شديم و مستقيم بطرف اتاقامون رفتيم و 
 خوابيديم ....

*** 
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 " صحرا "
صبح روز بعدش زودتر از هميشه از خواب بيدار شدم .... شايد چون ديشب زود 

 خوابيدم
الم ... سريع به طرف كمدم رفتم و يه دست مانتوى سرمه اى با امروز انقدر سرح

 مقنعه ى
سرمه اى برداشتم ... ترجيح دادم امروز خيلى به خودم نرسم و آرايش نكنم .. واسه 

 همين
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فقط كمى برق لب ماليدم .... بعد از عوض كردن لباسام از اتاقم بيرون رفتم .... ترانه 
 و

دن و اآلنم آماده منتظر من بودن ..... سريع يه لقمه نون مهديس زودتر از من بيدارش
 پنير

براى خودم گرفتم چاپوندمش توى دهنم و همينطور كه مشغول خوردن لقمه ام بودم 
 پله

هارو دوتا يكى پايين رفتم تا رسيدم به پاركينگ ..... ماشينمو روشن كردمو با بچه ها 
 به طرف

تر از هميشه رسيديم دانشگاه .... هنوز همه نيومده دانشگاه رفتيم ...امروز خيلى زود
 بودن .... (

منظورم از همه سپهر وآرتان و پندارم هست ) ماشينمو گوشه اى پارك كردم و به 
 طرف

سالن دانشگاه رفتم ... كه چشمم افتادش به هومن كه داشت باچند تا از دوستاش 
 صحبت مى

ميومد ... حرف از بورسيه و اين جور  كرد صداشون تا جايى كه من ايستاده بودم
 چيزا بود ...

هومن براى لحظه اى برگشت و به من نگاه كرد ..سريع همون جايى كه بودم 
 ميخكوب شدم و

مسيرم را عوض كردم تا دوباره باهاش .. برخورد نكنم .. مشغول قدم زدن تو سالن 
 بودم كه

اااااا .. ترانه وايسيد .... صداي مهديس از پشت سرم بلند شد .._مهديس _ صحر
 صحرا .. ترانه

با شماهام يه لحظه وايسيد ..متعجب برگشتم و تو صورت ترانه نگاه كردم ... ترانه 
 هم از اين

دادو بيداد مهديس تو دانشگاه تعجب كرده بود ... وقتى مهديس به ما رسيد سريع 
 برگه اى

اهى به برگه ى توى دستش گرفت طرفمون ..._مهديس _ بچه ها اينجا رو ..نگ
 انداختم .._
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اين ديگه چيه ؟! ...مهديس _ اين براى دانشگاهه .... يه بورسيه است از طرف 
 دولت نوشته 
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شده تعدادى از بهترين دانشجوها توهر رشته و هرترمى كه باشن با گرفتن اين 
 بورسيه مى

لت درس بخونن ..._ترانه _ تونن انتقالى بگيرن و برن فرانسه و اونجا به مخارج دو
 هه ... چقدم

ما بهترين دانشجويم!..پوزخندى زدم :_ آره واقعا _مهديس _ من اين بورسيه رو 
 ميخوام ....

ببينيد تا امتحانا چيزى نمونده ... اگه ما خوب درس بخونيم و بتونيم اين بورسيه رو 
 بگيريم

.. ترين موقعيته براى ما سه نفر .ميتونيم بريم تو فرانسه ادامه تحصيل بديم اين به
 فكرشو

بكنيد ... به همه مي گيم ماتو فرانسه درس خونديم .... وايى خداجون .. نقاشى 
 چيزيه كه

ماها بهش عالقه داريم و ميتونيم به عنوان شغل آينده انتخابش كنيم ... تو ايران به 
 هنر

ر حرف اولو توش ميزنه .. اهميتى نميدن ..اما فرانسه كشورى هست كه گرافيك و هن
 اگه ما

بريم فرانسه و اونجا استعداد خودمونو پرورش بديم صد در صد تو آينده موفق مى 
 شيم ._

ببين مهديس اين بورسيه براى بهترين شاگرداى كل دانشگاهه ... ما هرچقدرم كه 
 درس

 لبخونيم بازم بهترين شاگرد كل دانشگاه نميشم_مهديس _ من مطمئنم كه قبو
 ميشم

صحرا .... اصال ميگن ازشما حركت از خدا بركت.ما اگه واقعا بخوايم كه قبل بشيم 
 مطمئن
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باش قبول مى شيم .._ترانه _ من با مهديس موافقم ... ما قبول ميشيم صحرا ... چرا 
 كه

نشيم ؟! ..._مهديس _ درسته ترانه همينه ... حاال نظر تو چيه صحرا ؟ ... هستى 
 يانه
.لبخندى زدمو گفتم :_ معلومه كه هستم .. ميدونيد كه من با هنر زنده ام .. همه ؟!...
 باهم

ميريم فرانسه._مهديس _ وايى شما دوتا بهترين دوستايى هستيد كه من تو كل 
 عمرم داشتم

.. فكرشو بكنيد ما سه تا معروف ترين نقاش هاى دنيا مى شيم .. اونجا يه نمايشگاه 
 مى زنيم
د مياريم و سفارش تابلو قبول مى كنيم .. وايى من اآلن ميرم و هرسه .. شارگر

 تايمونو ثبت
نام مى كنم ...خنديدم_ترانه _ باشه برو ....مهديس قبل از اينكه بره براى آخرين باد 

 منو ترانه 
 
 

رو به آغوش كشيد و سفت فشارمون داد .._ آخ بسه ديگه مهديس .. همه دارن 
 نگاهمون مى

.. اآلن ميگن ايناچه منگلن !_مهديس _ بذار هرچى كه دوست دارن بگن صحرا  كنند
 جان

 ...برام مهم نيست_ترانه _ خوب ديگه ... برو مهديس اآلن كالسمون شروع ميشه
 ...._مهديس _ باشه .. پس من رفتم ...._ زود برگرديا ..._مهديس _ باشه ....

 لن باال رفتيم و وارد كالس شديم و نشستيمبا رفتن مهديس منو ترانه از پله هاى سا
سرجاهاى هميشگى مون .... همه ى بچه ها امدن حتى پندارو آرتان و سپهر هم 

 وارد كالس
شدن اما از استاد خبرى نبود .... مهديسم بعد از كمى امد سركالس و نشست روى 

 صندليش
ت ؟! ..... باالخره ... ديگه كمكم داشتم كفري مي شدم ... اه پس از استاد كجاس

 استاد وارد
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كالس شد و براى تاخيرى كه داشت ازمون معذرت خواهى كرد و شروع كرد به درس 
 دادن

...كه البته قبل از هرچيزى بايد بگم درباره ى اون بورسيه ى فرانسه باتمامى بچه 
 هاى كالس

 صحبت كرد و از همه خواست كه برن براى ثبت نام! ...
*** 
" 

 مهديس
" 

بعد از تموم شدن كالس با ترانه و صحرا به سمت بوفه رفتيم تا بيشتر درباره ى اين 
 بورسيه

باهام صحبت كنيم ... توى بوفه يه ميز سه نفره رو اشغال كرديم و صحرا رفت 
 برامون سه تا

قهوه گرفت و امد نشست سرجاش ...._ بچه ها من مطمئنم كه اين بورسيه رو مى 
 گيريم ._

انه _ معلومه ... ما اين بورسيه رو مى گيريم .. امكان نداره من كارى رو بخوام و تر
 نتونم

انجامش بدم!_ از امروز كارمون بيشتر ميشه ... ديگه بايد مسخره بازى و شوخى رو 
 بزاريم

كنارو بچسبيم به درس ...وقتى من داشتم حرف ميزدم فقط ترانه به حرفام گوش 
 ميداد صحرا 

 
 

معمول با موبايلش ور مى رفت ... ديگه عصبانى شدم و روبه صحرا گفتم :_  طبق
 خوب دو

دقيقه اون گوشيتو بزار كنار به حرفاى ما گوش بده.... باباجون داريم واسه درسامون 
 برنامه

ميچينيم _صحرا _ نميدونم اين المّصب امروز چشه ... خراب شده _ترانه _ شايد 
 باتريش
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 صحرا _ نه ... شارژش پر پره ... نميدونم چرا هنگ مى كنه ..._ شايدتموم شده ...._
 ويروسى شده ..._صحرا _ منكه از اين چيزى سر در نميارم ... بهتره بدم يكى كه بلده
درستش كنه ..._ترانه _ كى ؟! ....صحرا ديگه جوابى نداد و از سر ميز بلند شد و رفت 

 ... منو
 انداختيمو سپس بلند شديم و دنبال صحرا رفتيمترانه متعجب به هم نگاهى 

*** 
 " صحرا "

 _ منكه از اين چيزا سر در نميارم ... بهتره بدم يكى كه بلده درستش كنه ...
 ترانه _ كى ؟! ...

نگاهى به دور ورم انداختم كه چشمم افتاد به اون سه تا ... بدون اينكه جواب ترانه 
 رو بدم از

و رفتم كه البته اونا هم بعد از كمى پاشدن ودنبالم امدن ... رفتم پيششون بلند شدم 
 سمت

پندار كه سپهرو آرتان هم كنارش نشسته بودن .... شايد اينا بلد باشن كارى بكنن ... 
 كمى

كه رفتم نزديكشون متوجه شدم كه ايناهم دارن درباره ى اون بورسيه حرف ميزنن و 
 مثل

فرانسه رو بگيرن .... ( اه ... فكر كرديد ... اون بورسيه  اينكه ميخوان اون بورسيه ى
 براى منو

دوستامه .. شما سه تا هم بهتره بزاريد در كوزه آبشو بخوريد ! ) وقتى كه كامال 
 رسيدم بهشون

با ديدن من بحث شون قطع شد و متعجب به من نگاه كردن ..._سپهر _ مشكلى 
 پيش امده

بدم برگشتم و نگاهى به پشت سرم انداختم ... ترانه و ؟! ....بدون اينكه جوابشو 
 مهديس پشتم 
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وايستاده بودن و اين بهم دلگرمى ميداد .... گوشيمو از تو جيبم در اوردم و گرفتمش 
 طرف
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اونا ...._ موبايلم خراب شده ، ميخواستم بدونم شماها ازش چيزى سر در مياريد ؟! 
.... 

 آرتان _ نه
 سپهر _ نه

 قريبا امديم را از دست داده بودم كه پندار گفت :ت
 پندار _ من يه چيزايى بلدم ...

همه متعجب به پندار خيره شدن .... از خوش حالى تو پوست خودم نمى گنجيدم 
 ....گوشيمو

 دادم دستش ... پندار نگاهى بهش انداخت و گفت :
.... خودش به اين روز افتاد  پندار _ چيكارش كردى اين زبون بسته رو ؟! ...._ هيچى

 ... حاال
بلدى درستش كنى ؟!....بدون اينكه جوابمو بده روشو ازم گرفت و مشغول ور رفتن با 

 گوشيم
شد ....اصال شعور نداره ... جلوى همه چجورى منو زايه كرد .... احمق ! ..چند دقيقه 

 اى مى
شده بودم ... نفسمو با صدا  شد كه پندار داشت با گوشيم ور مى رفت ....ديگه خسته

 دادم
بيرون .._ اگه بلد نيستيد درستش كنيد خوب بگيد ...پندار _ هيس ! ...چشماد از 

 تعجب
 گشاد شد .... اين چه طرز حرف زدن بود ...از كارش سپهر و آرتان ريز .. ريز.. خنديدن

امو به سينه ام ...حسابى عصبانى شدم ... كارد مى خوردم خونم در نمى يومد ....دست
 قفل

كردم و سيخ ايستادم روبه روى پندار ....همش زير لب مى گفتم : اآلن كارش تموم 
 ميشه ...

اآلن تموم ميشه ... اآلن تمو ميشه ولى نه انگار خبرى نبود ...بيچاره ترانه و مهديس 
 كه ديگه

دقيقه است كه از پا افتادن ..با خستگى نگاهى به ساعت مچى ام انداختم ... آخ ده 
 داره با
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موبايلم ور ميره ... هنوزم درستش نكرده .... اآلن ديگه كالس بعديمون شروع ميشه 
 .... 

 
 

 چند دقيقه اى صبر كردم و سپس پرسيدم ...
 _ به نتيجه اى هم رسيديد ؟! ...

 بدون اينكه نگام كنه
 پندار _ بله

 با خوش حالى گفتم :
 _ چىىىىىىىى ؟! ....

 ندار _ اينكه شما خيلى كم طاقت هستيد !پ
 با عصبانيت فرياد زدم :

 _ منظور من گوشى بود ! ...
 پندار _ آهان ... اونو كه بايد برى بدى برات درستش كنن ! ...

 _ خوب چرا همينو زودتر نگفتيد ؟! ...
 پندار _ جدى ... بهت نگفتم ؟!....
شما بيمزه ترين و لوس ترين پسرى هستيد كه تو كل  _ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ ...

 زندگيم
 ديدم ...

 پندار پوزخندى زد....
 پندار _ هه ..... شماهم عصبى ترين و پرو ترين دخترى هستيد كه من، تو كل زندگيم

 ديدم ...
با كالفگى گوشيمو از دستش كشيدم و به طرف كالس رفتم ... احمق دوساعته وقته 

 منو تلف
رده .. خوب از اول مى گفتى چيزى حاليت نميشه ديگه ! ...وارد كالس شديم و روى ك

 صندلى 
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هامون نشستيم ..... اين كالس .. كالس استاد موسوى بود .... بعد از اين يكى 
 كالس ديگه

كالسى نداريم واسه همين ميتونيم بريم خونه ..استاد وارد كالس شد و شروع كرد 
 درس دادن

.. 
*** 
" 

 مهديس
" 

بعد از تموم شدن كالس استاد موسوى سريع با ترانه وصحرا ... از دانشگاه خارج 
 شديمو سوار

ماشين صحرا شديم .... تو راه بوديم حسابى حوصله ام سر رفته بود .. همه 
 درماشين ساكت

تن با گفنشسته بودن و تو فكر بورسيه بودن .. بايد اينا رو از فكر و خيال درارم ... 
 اين حرف

نيم خيز شدم روى ضبط ماشين و صداشو زياد كردم و احمد سعيدى شروع كرد به 
 خواندن

 ، ماسه تا هم همراهش ميخوانديم :
 مثل تو باكى تا اخر ميمونم
 بزار عشقمو كل دنيا بدونن

 از ته دلم ميخوام ، كه با تو بگذرن روزام
 ميبينم تورو حتى تو خواب تو رويام

 و فكر تو ميرم ، از عشق تو جون مى گيرمت
 بخاطر تو مي ميرم ، تو پر كردى دنيامو
 اگه تو فكر من باشى ، نميزارم كه تنهاشى
 تو زيبايى مثل نقاشى ، همونى كه ميخوامو

 عشق ، جونم ، قلبم ، عمرم ...
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 كنار تو ميمونم ، وقتى غمگين ميشى خودم لباتو ميخندونم
 تى قلبم ، به قلب تو نزديكه ..حالم خوبه وق

 خوشم مياد وقتى فاصله بين ما يه مرز ، باريكه
*** 

 مثل تو باكى بگم از احساساتم
 رو ابرا ميرم وقتى باهاتم

 از ته دلم ميخوام
 كه باتو بگذرن روزام

 مى بينم تو رو حتى تو خواب و تو رويام
 تو فكر تو ميرم از عشق تو جون مى گيرم

 تو مى ميرم بخاطر
 تو پر كردى دنيامو

 اگه تو فكر من باشى
 نميزارم كه تنهاشى

 تو زيبايى مثل نقاشى
 همونى كه ميخوامو

 عشقم ، جونم ، قلبم ، عمرم
 كنار تو ميمونم

 وقتى غمگين ميشى بازم
 
 

 لباتو ميخندونم
 حالم خوبه وقتى قلبم
 به قلب تو نزديكه

 ن ماخوشم مياد وقتى فاصله بي
 يه مرز ...
 باريكه ! ...

 لباتو ميخندونم
 حالم خوبه وقتى قلبم به قلب تو نزديكه ...
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 خوشم مياد وقتى فاصله بين ما يه مرز باريكه ....
 بعد از تموم شدن موسيقى رسيديم درخونه و ماشينو برديم تو پاركينگ ...

*** 
حتى وقت براى سر خاروندن هم اين روزا خيلى كارامون زياد شده بود .... ديگه 

 نداشتيم ....
و خيلى كم مى شد باهم ديگه شوخى كنيم ....همه ى فكر و ذكرمون شده بود ... 

 درس ...
درس ... درس ... فقط درس ... صبح كه از خواب بيدار مى شديم مى رفتيم دانشگاه 

 و بعد از
غول مى كرد ...تقريبًا ظهر هم كه ميومديم خونه ... خودمونو با درس خواندن مش

 اآلن ميتونم
بگم كه نصف بيشتر كتابامو حفظ كردم ...روزا پشت سر هم مى گذشتن و ما به 

 امتحان ها
نزديك تر مى شديم .... شوخى هامون توى دانشگاه با سپهر و پندار و آرتان هم 

 خيلى كمتر
يرن ..... ماهم وقتى شده بود .... اون سه تا هم تالش مى كردن كه اين بورسيه رو بگ

 تالش اونا
رو واسه بورسيه ميديديم آتيشى تر مى شديم و بيشتر درس مي خوانديم ...ترانه 

 روزا درس 
 
 

ميخواند و بعد از ظهراهم مي رفت كالس موسيقي آرشاوير ..... صحراهم كه ديگه 
 نگو شب

سه تايي مون خيلي روز ... روز شب سرش تو كتاب بود ... انگار اين بورسيه براي هر
 با ازش

بود !...اون صحرا كه ديروز يه دختر شيطون و لجباز بود ..... اآلن تبديل شده بود به 
 يه دختر

مثبت و خر خون ! ....ترانه هم چيزى كم از صحرا نداشت .....خودمو چرا نميگم ؟! 
 .... منكه
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..هرچقدر كه ديگه انقدر درس خواندم كه چشماى خوشگلم دارن ضعيف ميشن ! .
 روزا مى

گذشتن و ما به امتحانات نزديك تر مى شديم .... درس خواندن مون هم نسبت به 
 قبل بيشتر

مى شد ..هيچكس باور نمى كردش كه ما دخترا لجباز و شيطونى باشيم كه قبال 
 بوديم ..اآلن

 تبديل شده بوديم ... به دختراى درس خون
 روزا تند تند مى گذشتن ...

ه ى صحرا با پسر دايى اش هومن قطع شده بود ولى خيلى كم همديگه رو رابط
 ميديدن

....امتحانات هم آغاز شده اند و ما فردا اولين امتحانو داريم ..واسه ى همينم از شب 
 قبلش

داشتيم درس ميخوانديم تا نتيجه ى كارامون و زحمتامونو بگيريم ...امتحان اول را 
 به خوبى

...و موند امتحان دوم ....دومى را چه بسا از اولى بهتر داديم  پشت سر گذاشتيم
 ....البته امتحان

سومى و چهارمى و پنجمى را هم به ترتيب موفق شديم و خوب داديم ....در كل 
 امتحان ها

تمام شدن و همه شونو بدون استرسو اضطراب با موفقيت داديم ....اصال باورم نمى 
 شد به اين

ذشت .... و ما تو اين يه ماه مشغول درس خواندن بوديم ....اوايل زودى يه ماه گ
 سفند ماه بود

 ... اين يعنى كه تا عيد نوروز فقط يك ماه باقيمانده است ..
به پدر و مادرامون قول داديم كه عيد نوروزو بريم شمال و سال نو را كنار آن ها 

 بگذرونيم ......
بگيريم تا بيشتر بتونيم خوش حال شيم .....  خداكنه اين بورسيه ى لعنتى را هم

 خداوكيلى 
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اين حق ماست كه بورسيه رو بگيريم ... چون نهايت تالش خودمونو كرديم .... و 
 توى اين يك

 ماه .. شب و روز فقط درس ميخوانديم .....
*** 
 روز بعد  

 " ترانه "
مروز روزى بود كه نتيجه ى صبح روز بعد با خوش حالى از خواب بيدار شدم .... ا

 تمامى
زحمتمونو واسه ى اين بورسيه مى فهميمديم .. با خوش حالى از روى تختم بلند 

 شدم و
لباسامو عوض كردم ..... و دويدم جلوى ميز توالتم ... موهامو شونه اى كشيدم و 

 كمى آرايش
قم دويدم بيرون و كردم .... و زير لب گفتم :_ بازم يه روز قشنگ ديگه .سريع از اتا

 رفتم تو
آشپزخونه ... صحرا و مهديس مشغول خوردن صبحانه بودن ... حال و روز اونا هم 

 دقيقًا شبيه
حالو روز من بود .... از خوش حالى تو پوست خودشون نمى گنجيدن ! ...._ سالم . 

 مهديس
 اخلشوصحرا _ سالم صبح بخير !به طرف آشپزخونه رفتمو يه ليوان برداشتم ود

 چايى
ريختم و رفتم نشستم سرميز صبحانه .... _ شما دوتا كى از خواب بيدارشديد 

 ؟!......صحرا _
همين اآلن ...مهديس _ منكه بايد بگم از ديشب تاحاال نخوابيدم كه بخوام بيدارشم 

 ! ...._ چرا
؟!_مهديس _ از اضطراب و استرس .. همش مى گم خدايا يعنى ما اين بورسيه رو 

 بول مىق
شيم يانه ..._صحرا _ مهديس ! ... اين خود تو بودى كه اون روز به منو ترانه دلدارى 

 ميدادى
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و هوايمون كردى تا بورسيه رو بگيريم حاال چى دارى ميگى ؟! .._ حق با صحراست 
 ماسه نفر

يه ماه تمام درس خوانديم و همه ى امتحانارم به خوبى پشت سر گذاشتيم .... حاال 
 رساست

 چى ؟!..._مهديس _ اميد وارم همينطورى باشه كه شماها مى گيد !..
 
 

صحرا _ معلومه كه همينطوره ... حاال پاشو ... پاشو كه دانشگاهمون دير شد 
 ...صحرا به زور

متوسل شد و مهديس را از سرميز صبحانه بلند كرد ... منم لقمه ى بزرگى چاپوندم 
 توى

دم و هرسه تايى سوار ماشين صحرا شديمو به طرف دانشگاه دهانمو از سرميز بلند ش
 رفتيم
.... 

وقتى وارد دانشگاه شديم ... استراب و استرس شروع شد ... شنيده بودم جويدن 
 آدامس

استرسو كم مى كنه .. واسه ى همين از تو كيفم بسته ى آدامسى در اوردم و يكيشو 
 گذاشتم

نه دادم ....همه ى بچه ها در سالن دانشگاه جمع دهنم و به اون دوتا هم يكى يه دو
 شده

بودن و يكى هم داشت براشون سخنرانى مى كرد .... ماهم سريع خودمونو به اونا 
 رسونديم و

به جمعشون اضافه شديم .._ خوب بچه ها من همتون رو اينجا جمع كردم تا راجب 
 اون

لبورسيه ى باهاتون صحبت كنم.وايى باشنيدن اسم بورس  يه پاهام لرزيد و بدنم ش 
 شد ..._

راستش خيلى از بچه هاى دانشگاه توى اين بورسيه ثبت نام كردن و خيلى ياشونم 
 به خوبى

 امتحان دادن ...
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 بگو ديگه نصف جونم كردى !
_ ولى متاسفانه فقط هشت نفر تونستن توى اين بورسيه قبولبشن ... البته هركس 

 دلش
لى به خرج و مخارج خودش زجركش شدم ، بنال ديگه ..._ خواستم ميتونه بياد و

 خوب
اسامى اين هشت نفرو براتون ميخونم ....برگه اى از جيبش در اورد و شروع كرده به 

 خواندن
اسما_ آقاى هومن كريمى ..با شنيدن اسم هومن به چهره ى صحرا كه درست كنارم 

 ايستاده
ضوع حسابى ناراحت شد چون اخماش در هم بود نگاه كردم ... مثل اينكه از اين مو

 گره خورد
و ديگه هم باز نشد ..._ آقاى امير ناصرى ... آقاى پندار رادمنش ... آقاى سپهر 

 آريانژاد .... 
 
 

آقاى آرتان پارسا ! ....چى ! ... اين سه تا تو اين بورسيه قبول شدن ؟! .... خدايا به 
 دادم برس _

نفر ديگه هم هستند كه تو اين بورسيه قبول شدن ... اما اين شد پنج نفر ... سه 
 جنسيتشون

 زنه !...
 خدايا ... يعنى ممكن بود

_ خانم صحرا اميدى ... خانم ترانه رياحى ... و خانم مهديس سعيدى ... اينم از سه 
 نفر ديگه

 اى كه توى اين بورسيه قبول شدن
 خدايا شكرت ... شكرت
گفت ... از خوش حالى جيغ بلندى كشيدم ، تمامى دختراى  وقتى اسم ما سه تا رو

 دور و
ورمون بهمون تبريك گفتن ....خيلى حس خوبى بود ....انگار زمان برام متوقف شده 

 بود ...دلم
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 ميخواست از خوش حالى پرواز كنم !..باالخره نتيجه ى يك ماه زحمتمون رو ديديم !
*** 

 صحرا "
" 

ى بودم و همه چيز برام خوب بود .... فقط يه چيز آزارم ميداد از همه چيز خيلى راض
 .. اونم

اين بودش كه هومن هم توى اين بورسيه قبول شده و داره باما ميادش فرانسه ... 
 اين موضوع

ناراحتم كرده بود ...كاش مى شد يجورى جلوى امدنشو بگيرم .... كاش دايي اجازه 
 نده كه

 هم بودش كه منو بيشتر از ناراحتى خوش حال مى كرد بياد ...ولى يه چيز ديگه
اونم اين بود كه پندارهم داره باهامون ميادش ..نميدونم چرا ولى بهش عادت كرده 

 بودم .... يه
روز كه نميديدمش دلم براش تنگ مى شد!غصه ى اينو داشتم كه فرانسه رو بدون 

 پندار
قبول شد ....صداى مردى كه داشت  چيكار كنم كه خدارو شكر اونم تو اين بورسيه

 پشت 
 
 

بلندگو صحبت مى كرد و اسامى بورسيه رو ميخواند بلند شد ...مرد _ راستش يه 
 موضوع

ديگه اى هم هست كه بايد بهتون بگم ....مرد _ هركدام از اين هشت نفرى كه 
 اسماشونو

ه ن مى فرستيم ... كخواندم .. اگه به هر دليلى نتونستن بيان ... به جاشون جاى گزي
 بعداً 

اساميشونو مى گم .... و مطلب بعدى اينكه ... انتقالى اين هشت نفر به فرانسه 
 افتاده 

فروردين يعنى دقيقا سه هفته ى ديگه ... اون هشت نفر از امروز تعطيل ميشن و 
 ديگه الزم
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... اين نيستش از فردا بيان دانشگاه ... اين تعطيالت معناى استحرات و نميده 
 تعطيلى واسه

ى اينكه ... بريد و خودتونو واسه ى سفر آماده كنيد و از همه مهمتر باخانواده هاتون 
 چند

 روزى را بگذرونيد
اسم خانواده كه امد تنم لرزيد. خانواده ى ما حتى هنوز نميدونن كه ما توى اين 

 بورسيه
بايد بهشون بگم ؟!...ولى شركت كرديم ... اگه بفهمن چه حالى ميشن ؟!....چجورى 

 بيخيال
اآلن نبايد فكرمو باچيزاى الكى و بيخودى درگير كنم ...اآلن فقط و فقط بايد شاد 

 باشم
....ترانه و مهديس كه از خوش حالى داشتن بال بال مى زدن ...نگاهى به پندار و 

 سپهر و آرتان
هومن هم ( اه .. انداخت .... اون سه تاهم واسه ى خودشون خوش حال بودن ...

 حتى از گفتن
اسمشم حالم بهم ميخوره ) خوش حال بود ..سريع به طرف مهديس و ترانه رفتم و 

 بقلشون
كردم ..._ ديدى ... ديدى باالخره قبول شديم .._مهديس _ وايى صحرااااا باورم 

 نميشه برام
انه _ يكى مثل يه روياست ...ترانه درحالى كه ميخنديد پريد ميون حرف مهديس_تر

 منو
مينگوش بگيره ببينم خوابم يا بيدار ...مينگوش محكمى از پاش گرفتم كه باعث شد 

 ترانه
جيغ بلندى بكشه ....ترانه _ آخ _ نگران نباش بيدارى ، هرچند قبول دارم بيشتر شبيه 

 يه
روياست !..._مهديس _ آالن وقت حرف زدن نيست .. اآلن فقط بايد شاد باشيم و 

 جشن 
 
2 
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بگيريم ...._ترانه _ موافقم ..._ منم همينطور ... ولى بچه ها من يه جايى يه كار 
 كوچولو دارم

 شما جشنو شروع كنيد .. منم زودبرمى گردم
سريع از جمع اونا امدم بيرون و به طرف پاركينگ دانشگاه رفتم و سوار ماشينم شدم 

 و از
ن شيرينى فروشى اى كه تو مسيرم بود دانشگاه زدم بيرون ..تو راه جلوى نزديكتري

 نگهداشتم
و چند كيلويى شيرينى خامه اى گرفتم و برگشتم تو ماشين ...دوست دارم به تمامى 

 بچه
هاى دانشگاه شيرينى بدم ! امروز بهترين روز زندگى منه.ماشينمو روشن كردم و 

 دوباره به
كردم ..جعبه ى شيرينى رو  طرف دانشگاه راه افتادم و ماشينم رو سرجاى قبلش پارك

 از
روى صندلى ماشين برداشتم و به سمت سالن دانشگاه به راه افتادم ... حياط 

 دانشگاه خيلى
خلوت بود مثل اينكه همه ى بچه ها رفتن تو سالن .... آخه مراسم داريم ..قدم هامو 

 يكم تند
دستموگرفت و منو تر كردم تا زودتر برسم تو سالن ..اما در يك لحظه يكى از پشت 

 كشيد به
طرف خودش ..همه چيز خيلى سريع اتفاق افتاد ... نتونستم ببينم كى اين كارو باهام 

 كردش
... كه يه آن محكم پرت شدم طرف ديوار ...سرم درد گرفته بود ... كل جعبه ى 

 شيرينى اى
.متعجب كه دست بود ريخته بودش روى لباسم .. آخ خدا چه گند كارى شده بود !...

 رو به
 رومو نگاه كردم كه چشمم افتاد به هومن

 با صداى بلندى گفتم :
 _ چته وحشى ؟!...
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هومن به طرفم امد و با دستش گلومو گرفت و فشار داد .... احساس خفه گى كردم 
 ...._ ولم

كن اشغال ... كمك ... كمك . لحظه به لحظه فشار دستش روى گردنم بيشتر و بيشتر 
 مى
... جاى انگشتاش روى گردنم كبود شده بودن ..._هومن _ تو مال منى صحرا .... شد 

 تومال 
 
 

منى لعنتى !...درحالى كه از فشار زياد گردنم به سرفه افتاده بودم بريده بريده گفتم :_ 
 نه ....

 من هيچ وقت مال تو نمى شم ... تو هيچ وقت منو به دست نمى يارى ....
 : هومن پوزخندى زد

 هومن _ هه ... خواهيم ديد ...
هومن با گفتن اين حرف لباشو به طرف لبام اورد و چشماشو بست ... حالم تو اون 

 لحظه
داشت از خودم بهم ميخورد ...بايد قبل از اينكه اتفاقى بيفته كارى بكنم .... زانوى 

 پاى راستمو
ومن _ آخ ...هومن با تمام قدرت اوردم باال و محكم زدمش وسط پاى هومن ..ه

 منو ول كرد ...
و دستاشو دور شكمش حلقه كرد و خم شد توى دلش و ناليد ... اآلن بهترين 

 موقعيت واسه
فرار كردنه ... سريع از بغلش رد شدم و به طرف سالن دانشگاه دويدم .... تمام 

 مانتوم از خامه
نت به اين شانس .... و شيرينى پر شده بود ....حاال بايد چيكار كنم ؟! .... لع

 همينطور كه
داشتم دور خودم ميچرخيدم ... چشمم افتادش به ترانه و مهديس و سريع رفتم 

 پيششون
..ترانه با ديدن من متعجب گفت :_ترانه _ صحرا تورو خدا خودتو نگاه كن ... خرس 

 گنده
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يس _ _مهدشدى هنوز بايد پيشبند بهت ببندن ! ... چرا انقدر لباساتو كثيف كردى؟!
 ترانه ..

مسخره بازى در نيار .... چى شده صحرا ؟ ... اين چه قيافه اى يه ؟!....به نفس نفس 
 افتاده

بودم _ داستانش مفصله ... _ترانه _ ولش كن خودمو از اينترنت كتابشو دانلود مى 
 كنيم !( و

يار ... برو ب بلندخنديد) ... من يه دست مانتو اضافه اوردم ... تو صندق عقب ماشينه
 بپوشش

...با خوش حالى بوسه اى به گونه ى ترانه زدم و امدم از در سالن برم بيرون كه ياد 
 هومن

افتادم و سريع برگشتم سرجام !_مهديس _ چى شد ؟!...._ مهديس ميشه توبرى 
 مانتو رو

ف واسه ام بيارى ؟!....مهديس شكاك چشماشو ريز كرد و پرسيد :_ چرا؟! تا امدم حر
 بزنم 

 
 

 ترانه گفت :_ترانه _ البد اينم داستانش مفصله ... درسته ؟!هرسه باهم زديم
زيرخنده._مهديس _ خيله خب .... سويئچ ماشينتو بده من ميرم واسه ات ميارم 

 ...سويئچو از
تو جيبم در اوردمو پرتش كردم طرف مهديس ..._ دستت دردنكنه ...مهديس 

 سويئچو رو هوا
._مهديس _ خواهش ..._ترانه _ صبركن ببينم .. كجا ميخوايى لباس عوض قاپيد ..
 كنى ؟!...

اينجا كه نميشه .. بايد بريم تو دستشويى .. ( و در ادامه رو كرد سمت مهديس) پس 
 توام

 مستقيم بيا سمت دستشويى
 مهديس _ خيله خوب ....

*** 
 " پندار "
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ط و فقط شاد باشم ... اصال باورم نمى خيلى خوش حال بودم .... دوست داشتم فق
 شدش كه

بتونم اين بورسيه رو قبولبشم ..همينطور كه با سپهر و آرتان جشن گرفته بوديم و 
 داشتيم به

افتخار قبوليمون نوشيدنى ميخورديم .... تمام حواسم به اون سه تا بود ...اما 
 نميدونم چرا

يى ... خيلى كنجكاو شدم ... تا امدم برم صحرا تو جمعشون نبود ! .... انگار رفته جا
 دنبالش

ديدم كه خودش همون موقعه امد توسالن دانشگاه به نفس .. نفس افتاده بود .... 
 ازچهره ى

خسته اش معلوم بود كه حسابى دويده.... همه ى لباساى تنش هم كثيف شده 
 بودن .....يعنى

...جسمم پيش سپهرو آرتان بود اما چه اتفاقى براش افتاده ؟!.....اين چه وضعشه !.
 فكرم جاى

ديگه ..._سپهر _ چته پندار ... حواست كجاست؟!...سريع برگشتم سمت اونا و 
 لبخندى زدم

..._ هيجا ....آرتان ليوانشو به طرف ما اورد و گفت :_آرتان _ پس به سالمتى 
 قبوليمون ...با

.. سپهرم همينطور و هرسه يه صدا ليوان توى دستم ضربه اى به ليوانش وارد كردم ..
 گفتيم 

 
 

:_ به سالمتى ...وقتى دوباره نگاهمو چرخوندم سمت اونا ... ديدم نيستن ...خيلى 
 تعجب كردم

...يعنى كجا رفتن ؟!....همينطور كه داشتم دنبالشون مى گشتم .... يه آن متعجب از 
 پنجره ى

.صحرا و ترانه ...دارن ميرن سمت سالن به بيرون نگاه كردم ...پيداشون كردم ..
 دستشويى
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!....اآلن وقت شيطنت بود .... سريع ليوانمو گذاشتم روى ميز كنار دستم و از بچه ها 
 معذرت

خواهى كردم و دويدم از سالن بيرون و به سمت دستشويى دانشگاه رفتم .... چون 
 زنانه

توى سالن بودن و  مردونه اش جدابود كمى كارم مشكل بود .... ولى خوب همه
 كسى هم

 حواسش به من نبود .. واسه ى همين سريع وارد دستشويى زنانه شدم ...
*** 

 " صحرا "
چند دقيقه اى كشيد تا مهديس امد ...من و ترانه هم توى اين چند دقيقه سعى مى 

 كردم
ه _صحرا نلباسامو كه به گند كشيده شده بودن و پاك كنيم ... اما بى فايده بود ..._ترا

 تمام
بدنت بوى خامه گرفته .... لباساتو درار همينجا يه دوش بگير.._مهديس _ راست 

 ميگه .. هنوز
يه ربع وقت داريم تا كالس دوم شروع بشه !..._ ديوونه شديد .... تو دستشويى 

 حمام كنم ؟!
ك كن .... اونوقت با كدوم حوله ؟ _ترانه _ اه .... انقدرسوسول نباش .... با خش

 خودتو خشك
مى كنى ديگه ..._مهديس _ ترانه راست ميگه صحرا .... خامه ها كه ريختن روت 

 بوى گاو
گرفتى !....بيشعورااااااااااااااااا .... اولش باهاشون مخالفت كردم ... اما وقتى ديدم 

 انقدر بد دارن
.. تمام برام صفت انتخاب مى كنند ... تصميم گرفتم يه دوش كوچولو بگيرم ..

 لباسامو در
اوردم و گذاشتم روى جا لباسى اى كه توى دستشويى بود و خودمم مشغول شستن 

 خودم
شدم...كمى بعد كه ديگه كامال بوى خامه از روم رفت شيرآبو بستم و ترانه و 

 مهديسو كه 
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پشت در دستشويى منتظرمن ايستاده بودنو صدا كردم_ ترانه ... مهديس ..باالخره 
 نه جوابترا

داد :_ترانه _ هوم ؟!..._مهديس _ كارت تموم شد ؟!._ آره ... كسى تو دستشويى 
 نيستش ؟!

.... ميخوام بيام لباسامو بپوشم ...._ترانه _ نه ... بيا بيرون ..سريع در دستشويى باز 
 كردمو

رفتم بيرون .... و با خشك كن موهامو خشك كردم ... بدنمم بعد از كمى خشك شد 
.... 

حاالموقعه پوشيدن لباسام بود ..... سريع شرتمو برداشتمو پوشيدمش ... روشم شلوار 
 پام كردم

.... و بدشم نوبت سوتيينم شد ....سوتيينم !.....سوتيينم نبود ! ...._ بچه ها سوتيينم 
 نيست

!..._ترانه _ مگه ميشه ... حتمًا همين جاهاست ..._مهديس _ خوب بگرد .. شايد 
 ده روىافتا

زمين ..._ نه .... نه .. نيستش .. همه جارو گشدم .... گم شده !...._ترانه _ نكنه پا 
 دراورده از

اينجا رفته بيرون .._ من اينا رو نميدونم ... من اآلن بدون سوتين چيكاركنم 
 ؟!._مهديس _

كه اشكالى نداره مانتوتو بپوش بيا بريم ..._ترانه _ آره اون وقت هر يه قدمى 
 برميداره سينه

هاش چند بار باالپايين ميشه !...و بلند زد زيرخنده :_ بچه ها بد بخت شدم ..._ترانه 
 _ انقدر

بدبين نباش ... همش عادت دارى يه چيز كوچيك را انقدر بزرگش كنى .. خب اآلن 
 يه چيز

پيدا مى كنيم كه جاش بپوشى_ من بدون سوتين از دستشويى بيرون 
 _ نميام_مهديس
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صحرا تو ميخواى چيكار كنى؟... ميخواى تا آخر كالس دوم تو دستشويى بمونى ؟... 
 خوب

مانتوتو بپوش بيا بريم سركالس ... چون مانتوت مشكيه خيلى معلوم نيست ..._ 
 آخه

...مهديس _ ديگه آخه و اما نداره كه ... بدو بيا بريم ديگه كالسمون دير شد ....ديگه 
 .. غر

يع مانتويى كه مهديس برام از ماشين اورده بودو پوشيدم و مقنعه امم نزدم و سر
 سرم كردم

.... تو آينه دستشويى نگاهى به خودم انداختم و از ته دل ناليدم ... سينه هام مدام 
 تو ى مانتو

تكون ميخوردن .... دلم ميخواست گريه كنم ... ولى خوب بازم فايده اى نداشت و 
 چيزى 

 
 

شد ...سريع خودمو مرتب كردم و از دستشويى رفتم بيرون .... از ساعت عوض نمى 
 كالس

گذشته بود ... واسه همين بدو بدو به سمت كالس رفتيم .سعى داشتم كيفمو جلوى 
 سينه

هام نگهدارم تا مشخص نباشه كه سوتين نپوشيدم ...جلوى در كالس كه رسيديم ... 
 مهديس

د كالس شديم و نشستيم سرجاهامون .... خداروشكر ما ضربه اى به در وارد كرد و وار
 رديف

دوم بوديم و استاد و بقيه زياد نگاهشون به من نمى افتاد .... ولى خب متاسفانه 
 رديف

جلويمون اون سه تا نشسته بودن ...چند دقيقه اى از درس دادن استاد گذشته بود 
 .... اما

....پندار هى زيرلب بااونا حرف ميزد  همش حواسم جلب پندارو سپهرو آرتان مى شد
 و اوناهم
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.. ريز .. ريز مى خنديدن ..خيلى كاراشون مشكوك بود ...يعنى درباره ى چى دارن 
 حرف

ميزنن ؟!...چرا انقدر مى خندن ؟!...خالصه كل كالسو تو فكر اونا بودم و از آخرين 
 جلسه ى

ه همراه مهديس و ترانه از پله دانشگاهمون هيچى نفهميدم .... كالس تموم شد .. ب
 ها رفتيم

پايين و به طرف حياط دانشگاه راه افتاديم ....همه ى بچه ها توى حياط جمع بودن 
 ....هنوز

خيلى از ساختمان دانشگاه دورنشده بودم كه صداى يكى از پشت سرم بلند شد 
 ...متعجب به

شگاه داشت تمام بچه هاى پشتم نگاه كردم ... پندار از پنجره ى بااليى سالن دان
 داخل

حياطو نگاه مى كرد و براشون سخنرانى مى كرد ... توجه تمام بچه ها جلب پندار بود 
_.... 

پندار _ خانم صحرا اميدى !.....وايى اين چرا داره منو صدا مى كنه ؟!.....من درحالى 
 كه پاهام

ظر ماندم تا ادامه ى از اضطراب و استرس مى لرزيد .. به چشماش خيره شدم و منت
 حرفش را

بزنه.._پندار _ من اينجا يه چيزى دارم كه مال شماست ...و نگاه كلى به تمام 
 دانشجوهاى تو

حياط انداخت و گفت :_پندار _ دوست داريد همه ببينيد ؟!...يعنى چيه ؟! .... نكنه 
 ... وايى!

و سوتين منو كه به پندار با تمام شدن جمله اش چند قديمى از پنجره عقب رفت 
 طناب 

 
 

بسته بودو از پنجره انداختش بيرون ...سوتين به طنابى آويزان بود و سرطنابم تو 
 دستاى پندار

 بود ....با اين كارش ... چشمام از تعجب گشاد شد ... و تقريبا گريه ام گرفت . تمامى
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طرافم بلند شد دانشجوهايى كه توى حياط بودن زدن زيرخنده ... و پچ پچ آدماى ا
 ...اين ديگه

نهايت آبرو ريزى بود ....دوست داشتم زمين دهن باز كنه و من برم توش 
 ....خداجون .. به

دادم برس ...ترانه و مهديسم دست كمى ازمن نداشتن و مثل آدماى مسخ زده خيره 
 شده

ى بانبودن به اون سوتين ...هومن هم با ديدن اون سوتين تو دستاى پندار .... عص
 شد و

اخماش توهم رفت ....حتمًا فكر كرده منو پندار باهم رابطه داريم !..خوب معلومه كه 
 همچين

فكرى ميكنه .... و گرنه لباس زيرمن چجورى رفته دست پندار ؟!....اى ... خدا لعنتت 
 كنه

پندار....حاال من چجورى ديگه تو اين دانشگاه سربلند كنم ؟!...ترانه و مهديس 
 به طرفم سريع

امدن و دو تا دستمامو گرفتن و به سمت بوفه هدايتم كردن ...پندار هم وقتى اين 
 حال منو

ديد سريع سوتينه رو جمعش كرد و گذاشتش كنار تا هيچكدوم از استادا يا معاونا 
 متوجه ى

اين موضوع نشن . ديگه حتى خجالت مى كشدم تو دانشگاه سرمو بلند كنم !...اآلن 
 پيش
شون فكر مى كنن من يه دختر خرابم !.آخ ... خدا ..از سر درد داشتم ميمردم ... خود
 سريع

 دوتا دستامو روى سرم گذاشتمو چشمامو بستم و فشار آرامى به سرم وارد كردم ...
ترانه از كيفش بسته قرصى در اورد و گرفتش طرف من ..._ترانه _ بيا آرام بخشه ... 

 آرومت
زدم و با عجله از سرجام بلند شدم ..._مهديس _ حاال دارى مى كنه .دستشو پس 

 كجا ميرى
؟!.._ ميرم حال اين پسره ى پرو رو بگيرم ... فكر كرده كيه كه اينكارو ميكنه ؟!_ترانه 

 _ حاال
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مگه ميخوايى چيكار كنى ؟...نگاهى به دور و ورم انداختم .. كه يه آن چشمم افتاد به 
 آبسرد

نا خواسته لبخندى روى لبام نشست و زيرلب زمزمه كردم :_ حالشو كن دانشگاه .... 
 بگيرم 

 
 

!...سريع از بوفه پاكت فريزرى گرفتم و توشو پر از آب كردم ... پاكت حسابى سنگين 
 شده بود

.... حاال وقت انجام عملياته ... سريع سر پاكتو با طناب بستم و به طرف ماشين 
 پندار رفتم

رست زير يه درخت پارك كرده بود .... اون سر طنابو دورشاخه هاى .... ماشينشو د
 درخت گره

زدم و پاكتو باالى سر ماشين پندار آويزان كردم ...امروز كالس اولمون كه برگزارنشد و 
 به

جاش جشن گرفتيم ...كالس دوم هم همين چند دقيقه ى پيش تموم شد بعد از اينم 
 كه

اآلن همه ميان برن خونه هاشون ...ترانه و مهديس ديگه كالسى نداريم .... پس 
 رفتن و توى

ماشين نشستن .... اما من از توى باغچه ى دانشگاه چوبى را پيدا كردم و با كمك 
 گرفتن از

كش سرم يه تيركمان درست كردم ! ...... چند تا دونه سنگم از كف زمين برداشتم و 
 منتظر

بيايد ..چند دقيقه اى گذشت كه اون سه تا  توى ماشين نشستم ..بيايد ديگه ...
 باالخره

پيداشون شد .سريع سنگو گذاشتمش روى كشسرم و با تمام قدرت كشيدمش يه 
 سمت عقب

...چون پندار رانندگى مى كرد .. رفت و طرف در راننده ايستاد .. كيسه ى آب هم 
 درست

 ماشين بيرون بردم و يكى ازباالى سرش به درخت آوزيران بود ...تيركمانو از پنجره ى 
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 چشمامو بستم و كيسه رو هدف گرفتم ....
با تمام قدرتم كشو به عقب كشيدم و ولش كرم . سنگ پرت شد و درست خوردش به 

 كيسه
ى آب و پالستيكش تركيد و تمام آب ها ريختن روى سر پندار! پندار بيچاره ... لبخند 

 روى
ى ادماى اطرافش باصداى بلند زدن  لبش محو شد و حسابى جاخورد ...همه

 زيرخنده
 ...خودمم پوزخندى زدم و ماشينو روشن كردم و به طرف خونه راه افتادم ....

*** 
 " ترانه "

 
 

كليدو باصداى تيكى توى در چرخوندم ... و وارد خونه شديم .... امروز حسابى 
 خنديديم ... هم

.. دانشگاه بهم ريخته بود ... زياد وقت از دست كاراى پندار هم صحرا و هم هومن .
 نداشتيم ...

حاال كه تعطيل شديم بايد مى رفتيم شمال .... آخه به پدرو مادرامون قول داديم 
 سال نو را

 كنارشون باشيم ...
وايى ... وايى .. وايى ماجراى بورسيه رو چجورى بهشون بگيم ..مطمئنن كه اجازه 

 نميدن بريم
م نه .... نميدونم ، وارد اتاقم شدم و چمدونمو از باالى كمدم برداشتم فرانسه ... شايد

 و
لباسايى كه به هشون احتياج پيدا مى كردمو ريختم توى چمدون .... مهديس 

 وصحرا هم
وسايلشونو جمع كردن و چمدونشونم بستن ... تقريبا بيشتر وسايل اتاقم را داشتم 

 باخودم مى
رت و كجا دارى مى بردى بردم .... چيكارمى كنى دخ ِِ ِِ ِِ ِِ تر .... اين همه ِخرت و ِپ

 با خودت
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 ؟!..سريع در چمدونم و باز كردم و وسايلى كه توى اين چند روز استفاده نمى كردم را
گذاشتم از چمدون بيرون ..نگاه كلى اى به اتاقم انداختم تا چيزى رو جا نزارم ....نه 

 ... همه
ه كارم تو اين اتاق تمومه ...نيم خيز شدم روى زمين و چى رو برداشته بودم ..... ديگ

 چمدونمو
برداشتم ... وايى ... خيلى سنگين شده بود .... نميتونستم حتى يه ميلمتر هم از 

 جايى كه بود
تكونش بدم ... ولى من تسليم بشو نبودم ... دو دستى افتادم به جون چمدون و 

 بازور متوسل
آروم آروم به طرف در بكشونمش ..... به نفس .. به نفس شدم .... باالخره تونستم 

 افتاده بودم
..وقتى كه از اتاقم بردمش بيرون توى چهارچوب در رهاش كردمو ناليدم :_ آخ ... 

 كمرم
...دست راستمو روى كمرم گذاشتمو تكونش دادم ....صحرا و مهديس متعجب خيره 

 شده
بهشون گفتم :_ چيه آدم نديديد  بودن به من ... وقتى كمى نفسم جاامد رو

 ؟!...._صحرا _
 
 

سنگ گذاشتى تو چمدونت ؟!...._ نه !_صحرا _ آخه يجورى نفس .. نفس مى زدى 
 انگار

 داشتى چند ت ن وزن و جابه جا ميكردى !....
 _ خوب سنگين بود ...

 مهديس پابه رهنه .. يا جفت پا نه .. نه هشت پا پريد وسط حرفمون _مهديس _
 خيله خب ،

حاال وقت اين حرفا نيست ... چمدوناتونو بياريد بذاريم تو صندوق ماشين كه ديگه 
 موقعه

حركت وقتمونو نگيرند !...صحرا آه بلندى كشيد ...البته منم كمى غرغر كردم ولى 
 باالخره به
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اجبارم كه شده بود .. راه افتادم... چمدون هارو گذاشتم توى صندوق عقب ماشين و 
 ه خونهب

: دقيقهى بعداز ظهر بود ... سريع 2بازگشتيم .....نگاهى به ساعت روى ديوار انداختم 
 رفتم

تو آشپزخونه و واسه ى ناهار يه كوفتى درست كردم ودادم اين حيف نونا خوردن .... 
 بعدشم

 ضرفا رو شستيمو رفتيم كمى استراحت كرديم تا تو جاده خوابمون نياد ...
. 

*** 
 داى آالرم گوشيم از خواب بيدارشدم و نگاهى به ساعتم اندختم : دقيقه ى بعد ازبا ص

ظهر رو نشون ميداد... اآلن دقيقًا دوساعتى ميشه كه خوابيديم.سريع از اتاقم رفتم 
 بيرون و

صحرا و مهديسو از خواب بيدارشون كردم ...خودمم فالكس را پر از چايى كردمو 
 گذاشتمش

ش تو ماشين ....تقريبًا همه چى آماده بود ....برقارو قطع كرديمو در روى ميز تا ببرم
 خونه رم

 قفل كرديم و به طرف ماشين صحرا رفتيم ....
*** 

 
2 

صحرا با سرعت بااليى رانندگى مى كرد كه اين باعث شده بود ترس بدى تو دل منو 
 مهديس

د كه سالم برسيم ...ولى بيفته ....مهديس كه مدام صلوات مى فرستاد و دعا مى كر
 من .. نه ..

عين خيالم نبود ... با عصبانيت نشسته بودم سرجام و از پنجره به جاده ى خشك و 
 بى آب و

علف خيره شده بودم...و ثانيه شمارى مى كردم كه كى از شر اين جاده ى لعنتى 
 خالص

 بشيم !....
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 فصل سوم
" 

 مهديس
" 

واب بيدار شدم ...نگاهى به دور ورم انداختم ... كمى كشيد با صداى ترمز ماشين از خ
 تا يادم

بياد كجام و چه اتفاقى افتاده ....ترانه بغل دستم خوابيده بود ... و صحرا هم داشت 
 رانندگى

مى كرد ..... يعنى هنوز نرسيديم ؟!..از پنجره ى ماشين به تابلو هاى سبز رنگ جاده 
 خيره

ر ديگه ..پس خيلى نزديكيم .... با خوش حالى نشستم سرجام شدم ، آمل پنج كيلومت
 و

گوشيمو از تو جيبم در اوردم و به مامانم زنگ زدم ..بعد از خوردن چند بوق مامان 
 تلفنو

 جواب داد ...
 _ الو .. سالم مامانى....

 _ قربونت برم ... من دلم برات يه ذره شده !
 _ حدث بزن ....
 يايم شمال_ آره ... داريم م

 _ الهى فدات شم اينجورى نگو .... ما ، پنج كيلومترى آمليم
 _ چشم ... چشم حتما .. خداحافظ .

تلفنمو قطع كردم و گذاشتمش توى جيبم ...صحرا وقتى متوجه شدش من از خواب 
 بيدار

شدم .... صداى ضبط ماشينو بلند كرد تا ترانه ى خوابالورم از خواب بيداركنيم 
 هنگ زد !....آ
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كوب بود و صداى ضبطم تا آخر  ِِ ِِ ِِ ِِ كوب .. ِب ِِ ِِ ِِ ِِ بازى رو گذاشت كه خيلى ِب
 برده بود باال .... گوشامون

 سوت مى كشيد ..
 چرا نشستى بال ازسرجات پاشو ... وسط اين همه ميخوام برقصم باتو

 تريپ ميدونى چيه ميشناسى مارو .... اآلن نميريم خونه هستيم اينجا تا صبح
 همه دارن باهم وسط مى رقصن ... نيازى نيست معرفى كنى من كى هستم
 با دافم نشستم ، يه گوشه با شامپاين ... ميزاره رو لبام يدون ماچ ....هو ....

 بيا ببرمت طرفى كه تاريكه ...... دستم بخزه رو كمر باريكت
 نترس دختر انقدر نرو حاشيه .... اينى كه مى بينى درسته ام جى
 اى بابا زاخارا ول نمى كنن ..... جا باز كنيد كه دخترا بتركونن

ديگه اآلن نيست وقت رقصت روى زمين .... نميخواد بچرخى باكف سرت روى زمين 
 ... هو ...

 صاحبخونه روهم بريز عطر و ريلكس كنم امشب نميخوام شادباشم
 سه امببخشيد خانومى دافم هست بامن ........ پس فقط تو برقص وا

 چرا نشستى بال ازسرجات پاشو ... وسط اين همه ميخوام برقصم باتو
 تريپ ميدونى چيه ميشناسى مارو .... اآلن نميريم خونه هستيم اينجا تا صبح

 ميترسى برقصى از دفعه ى اولت ... ياكه زيادى ليزه كفى صندلت ...
كم ...بدو بيا عشقم تو رو ميخوام امشب .... از آشپزخونه اّك ب ِِ ِِ ِِ ِِ  رو بيا ِي

 صبركن ام جى شعر بگه ... بعد برو كونتو تو وسط قر بده ...
 سر تا پاتو بلرزون تو مثل زلزله .... اسم زد بازى بيار رو لب قرمزت
 كلك نگاه كن به من ..... اسمم تو ى چشمم صدا كن بخند ..

 
 

ل بشم ... بيا بريم دختر ... يه جاى بهتر ... چون امشب  بعد بگو ميخوايى منو بذار خ 
 ميخوام

 برقصى بام كنار استخر
 اگه دوست دارى ميريم شراب باال .... دود مي كنيمو ميشم خراب حاال
 چرا نشستى بال از سرجات پاشو وسط اين همه ميخوام برقصم باتو

 تريپ ميدونى چيه ميشناسى مارو ... اآلن نميريم خونه هستيم اينجا تاصبح
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 ى بال از سر جات پاشو .... وسط اين همه ميخوام برقصم باتوچرا نشست
 تريپ ميدونى چيه ميشناسى مارو .... اآلن نميريم خونه هستيم اينجا تا صبح

*** 
 " ترانه "

بو كمش كن !.....اما  ِّ اههههههههه ..... صــــــحــــــــــرا صداى اون المّص
 صحرا به جاى

صداى ضبطو بردش باال ... باكالفگى از جام بلند شدم و اينكه صداشو كمتر كنه بدتر 
 گفتم :_

شما دوتا گودبايل پارتى گرفتيد ؟!...._صحرا _ خانوم خوابالو ... رسيديم نميخوايد 
 پاشيد

؟!.....متعجب به دور و ورم نگاه كردم ..... جدى .. جدى رسيده بوديم آمل !...._ 
 چقدر

نابالى كل مسيرو خواب بوديد !....سريع نميم زودگذشت._مهديس _ واسه اينكه ج
 خيز شدم

كف ماشين و كيفمو برداشتم و از توش آينه كوچكى در اوردم و نگاهى به چهره ى 
 خودم

انداختم ...از بس خوابيده بودم چشمام پوف كرده بود .... رنگم زد و بى آرايش بود 
 ....بهتره

ه ام بدم ....روژلب گلبهى اى از توى كيفم قبل ازاينكه برسيم يه رنگ و رويى به قياف
 در اوردم

و ماليدم .... پشت سرش هم يه خط چشم نازك و كمى ريمل زدم ....خالصه چهره ام 
 از اين رو

 به اون رو شد ..._ آخيش ... حاال قيافه ام بهترشد ...
 
 
*** 

دونم را از صحرا جلوى در خونمون ماشينو نگهداشت ...از ماشين پياده شدم و چم
 توى
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صندوق عقب ماشين صحرا برداشتم ..با صحرا و مهديس هم رو بوسى كردم و از 
 ماشينشون

 دور شدم و به طرف خونه مون رفتم و زنگ درو زدم
 _ كيه ؟

 _ منم مامان جان درو بازكن ...
 مامان _ وايى ترانه تويى الهى دورت بگردم مادر بياتو ...

كرد .... وارد خونه شدم و درو پشت سرم بستم ....وايى ...  مامان در خونه رو باز
 چقدر دلم

براى اين خونه تنگ شده بود .....چشمامو بستمو نفس عميقى كشيدم ...اين خونه 
 بوى زندگى
 ميداد ...

*** 
 " صحرا "

وقتى ترانه رو در خونشون پياده كردم ... باهاش خداحافظى كرديم و راه افتاديم ... 
 ل نوبتحاا

مهديس بود كه برسونمشون درخونشون فاصله ى خونه ى منو مهديس و ترانه فقط 
 يه

خيابون بودش ..بعد از رسوندن مهديس درخونشون ... باخيال راحت به سمت خونه 
 ى

 خودمون رفتم ....
*** 

دستم را چندبار پشت سرم هم روى دكمه ى آيفن فشاردادم .... و زنگ زدم ...مامان 
 يه_ ك

؟!....بادى به گلوم انداختم و صدامو كمى كلفت كردم تامنو نشناسه ..._ منم !ولى 
 انگار بازم 

 
 

شناختم_مامان _ صحرا تويى دخترم ؟! .... بيا تو. درو برام باز كرد .... واقعا اين مادرا 
 چه
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 هوشى دارند
هاى دسته ى چمدونم را دردستم فشردم و دنبال خودم كشيدمش .... چرخ 

 زيرچمدون
شروع به حركت كردند ...وارد خونه كه شدم سريع پريدم توى بغل مامانم و 

 بوسيدمش ....
 الهى دورش بگيردم ...

 چقدر الغر شده
مامان بعد از اينكه حسابى منو تو آغوشش گرفت و بوسيد ، دستاشو به سمت 

 آسمون گرفت
... بعد از مامان دويدم سمت بابا و خدارو بخاطر اينكه من بسالمت رسيدم شكر كرد .

 و
بوسيدمش ..... چقدر دلم واسه گرماى آغوش بابام تنگ شده بود ....از بغل بابا كه 

 خارج شدم
 دنبال پوريا گشدم ....

ولى نبود_ مامان .. پوريا كجاست ؟!....مامان _ مادرجون پوريا برگشته اصفحان !_ ِاه 
 .... مگه

 پيش شماها بمونه؟!..... نگفتى سال نو رو ميخواد
مامان _ چرا ... ولى صاحبكارش بهشزنگ زد گفت بايد برگرده_ اوف .... چه بد 

 شد._بابا _
 حاال اينا رو بيخيال درس و دانشگاه چطور بود ....

_ اآلن انقدر گشنمه كه ناى ايستادن ندارم ... اول بريم يه چيزى بخوريم بعدش من 
 براتون

ن_ مامان جون شام درست كردم .... تا غذا آماده ميشه تو برو توضيح ميدم_ماما
 چمدونتو

بزار تو اتاقت لباساتم عوض كن . به سمت اتاقم به راه افتادم _ چشم ...به زحمت 
 چمدونمو به

اتاقم بردم و گوشه ى چهارچوب در ولش كردم .....با ديدن اتاقم .. حس آرامشى بهم 
 دست
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ين جاى دنيا هستم اينجا هنوز به همون شكلى چينده شده بود داد .. انگار در امن تر
 !مامان 

 
 

تعقيرش نداده.دويدم طرف تختم و دراز كشيدم روش ...وايى .... چقدر دلم واسه ى 
 نرمى

پتوم تنگ شده بود ..بعد از اينكه يه دور حسابى تو اتاقم زدم ... لباسامو عوض كردم 
 و به

مامان كنم و باهم ميز شامو بچينيم !بابا هنوز اين  طرف هال رفتم .... تا كمك
 اخالقش عوض
 نشده بود ...

ميشست روى كاناپه ى روبه تلوزيون و پاهاشو روى ميز روبه رويى كاناپه دارز مى 
 كرد و

مشغول خواندن روزنامه مى شد ....با ديدن بابا پوزخندى زدم و دويدم سمت 
 آشپزخونه

ويچ درست كرده بود ....غذاى مورد عالقه ى من ...سريع ..مامان براى شام سوپ ه
 به طرف

كابينت ها رفتم و دنبال بشقاب هاى توچال مخصوص سوپ گشدم .....مامان جاى 
 همه چى

 رو تعقير داده و منم بلد نيستم چى رو كجا گذاشته !...
اعتراض _مامان _ هه .. تو بيا برو بشين سرميز خسته اى من خودم ميارم ...بدون 

 به سمت
 ميزغذا رفتم و نشستم ....

 _مامان _ خوب ... ترانه و مهديسو رسوندى خونشون ؟!....
 _ آره ... اول رفتم اونارو رسوندم .. بعدش خودم امدم.

_مامان _ درس و دانشگاه چطور بود ؟!...هنوز حرف مامان تموم نشده بود كه بابا 
 هم امد و

 سر ميز نشست
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بود ... ( و با لحنى كه انگار چيزى يادم امده باشه رو به بابا گفتم ) _ خيلى خوب 
 آهان

راستى بابا دانشگاهمون يه بورسيه گذاشته بود ، براى كل دانشجوهاى دانشگاه ؛ كه 
 هشت نفر

از بهترين دانشجوها توى اين بورسيه انتقالى مى گيرند مى روند فرانسه و اونجا مى 
 تونن به

دولت ، درس بخوانن .... راستش منو ترانه و مهديس تو اين بورسيه خرج و مخارج 
 ثبت نام 

 
 

كرديم و قبول شديم .... حاال هم قراره  فروردين بريم فرانسه ... ( و خيلى آروم و 
 مهربون

 اضافه كردم ) .. البته اگه شما اجازه بديد ...
 د ....بابا باخونسردى قاشقشو برداشت و مشغول هم زدن سوپش ش

_بابا _ اجازه نميدم !با شنيدن اين حرف بابا چشمام از تعجب گشاد شد و بى اختيار 
 گفتم :
 _ چرا ؟!

 _بابا _ چراشو خودت ميدونى
 _ نميدونم

_بابا _ نميدونى ؟! .... من يه دختر جوان را پاشم بفرستم كجا ... اونم تواين دوره 
 زمونه كه

 همه جا پراز گرگه !
 .. بابا ... پس چرا اجازه داديد برم تهران درس بخوانم ؟!...._ ِاه 

 _بابا _ اون فرق داشت ..
 باعصبانيت:

 _ چه فرقى ؟!...
_بابا _ تهران كه رفتى فاصله ى بينمون چندساعت بود، هروقت ميخواستم ميومدم 

 بهت سر
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واهش مى كنم من ميزدم .... اما نه فرانسه كه چند تا كشور فاصله مونه ..._ بابا خ
 كلى تالش

 كردم تاقبولبشم .. من تنها فرانسه مى تونم هنرمو گسترش بدم
 بابا _ بيخورد تالش كردى ...

 
 

_ يعنى چى بابا من ديگه بچه نيستم كه هرجاشما بخوايد برم و هرجاهم نخوايد نرم 
 ! .... من

طرز حرف زدنو از طرف خودم واسه زندگى خودم تصميم مى گيرم. بابا كه انتظار اين 
 من

 نداشت روى پاهاش ايستادو تقريبا با فرياد گفت :
_بابا _ تو تا وقتى تو خونه ى منى و من خرجيتو ميدم بچه اى و تا صد سال ديگه 

 هم براى
من همون نى نى كوچولواى كه شبا فقط تو بغل مامانش خوابش مى برد.... وقتى 

 مسئوليتت
 ن وقت هر بروهر غلطى كه دلت ميخواد بكن ! ....افتاد گردن يكى ديگه او
 من با پرويى جواب دادم :

_ اينا همش بهونه است ... اآلن اگه من ازدواج كرده بودم شما بهم اجازه ميديد من 
 برم ؟!...

 منتظر جواب " نه " از طرف بابا بودم اما بابا گفت :
 _ آره!

 متعجب فرياد زدم :
 _ آره ؟!
ره ... اگه ازدواج مى كردى اجازه ميدادم برى ... ولى به شرطى كه خود _بابا _ آ

 شوهرت هم
 باهات بياد !

 _ يعنى چى مگه ازدواج كردن دلبخواهى يه كه هروقت خواستم شوهر كنم !..
_بابا _ بحث نكن با من صحرا ... تو تا وقتى مجردى و من اختيارت رو دارم اجازه 

 نميدم تنها
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ج بشى و بخواى اونجا ادامه تحصيل بدى. با عصبانيت از سر ميز بلند از كشور خار 
 شدم و پاى

 راستمو محكم كوبيدم به زمين و به طرف اتاقم رفتم و با صداى بلند گفتم :
 
 

_ اين انصاف نيست !در اتاقو محكم بستمو از پشت قفلش كردم و بهش تكيه دادم 
 و نشستم

 ردم و سرمو گذاشتم روشون ...و از ته دل ناليدم :روى زمين .....زانوهامو بغلش ك
 _ لعنتى. من بايد برم فرانسه ، حتى اگه مجبور بشم خودم برم خاستگارى پسرا !
با گفتن اين حرف از پشت در بلند شدم و به طرف تخت خوابم رفتم و روش ولو 

 شدم،كمى
 داشتمو گذاشتمشكشيد كه صداى هق و هق گريه ام بلند شد ...بالشت زيرسرمو بر

 روى
 دهانم و سعى كردم صداى هق و هق گريه امو با فشار بالشت خفه كنم !....

*** 
" 

 مهديس
" 

صداى داد و فرياد بى بى دوباره خونه رو برداشته بود . بازگير داده بود به آقا غالم بد 
 بخت (

. هرس نكردى ؟ باغبونمون رو ميگم ) كه چرا درختارو اونجورى كه مى خواستم ....
 چرا گال

 رو آب ندادى ؟ .... و اين چور چيزا. آقا غالم هم از ترس پشت سر هم مى گفت :
 _آقا غالم _ اآلن درستش مى كنم خانوم .... همين اآلن درستش مى كنم ...

فكر كنم بيچاره زهره ترك شده ..همه تو اين خونه از بى بى مى ترسيدند ( بين 
 خودمون بمونه

بابام ) نه اينكه بيچاره بد اخالق باشه ها ... نه.. فقط يه ذره جذبه اش زياده حتى 
 بود ..خالصه
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ديشب از سردرد نتونسته بودم بخوابم تازه ساعت شش صبح بود يه ذره بهترشده 
 بودم

داشتم سعى مى كردم كه بخوام اما بى بى شروع كرد ....ديگه داشتم روانى مى شدم 
 ... آخه

بح وقت داد زدنه ؟.....ديشب وقتى رفتم به بابام درباره ى بورسيه گفتم اين وقت ص
 : گفت

غلط كردى دختره ى (...) .... خالصه قبول نكرد ... فقط بعدش ... با كلى التماس 
 تونستم

راضيش كنم .... كه البته برام يه شرط گذاشت اونم اينه كه بايد ازدواج كنم !...واسه 
 همينم از 

 
2 

تاحاال يه بند دارم گريه مى كنم ...اين بد ترين شرطى بودش كه ميتونست  ديشب
 برام بذاره

... اون باباى زرنگمم چون ميدونست نميتونم به شرطش عمل كنم اين شرطو 
 گذاشت
 ازدواج ..

 حتى فكر كردن بهش هم آدمو به خنده مينداخت ....
 ؟!.... آخه مگه دست منه كه هروقت دلم بخواد ازدواج كنم

 كو خاستگار ...
وايى خدا .. دارم ديوونه ميشم ..بعضى وقتا دلم ميخواد از دست ايراد هاى بى بى و 

 شرطاى
بيخود بابا خودمو بكشم!تورو خدا ببين به چه روزى افتادم ...تا ديروز از هرچى پسر 

 بود حالم
رام خاستگار بياد بهم ميخورد ...اما اآلن دارم خدا .. خدا مى كنم تا  فروردين ب

 !...يعنى
 ميشه ....يعنى خاستگرمياد .. اگه بياد به اولين خاستگارم جواب مثبت ميدم!

 اصال ازكجا معلوم كه پسره قبول كنه بياد فرانسه
 آخ ... پاك گيج شدم ......



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

1 8 7  

 

 ديگه نميدونم بايد چيكار كنم ....
 _بى بى _ مهديسسس!. .... بيدارشو ...

خروس بى محله به خدا !.....با خستگى از روى تختم بلند شدم و يه آبى  اوف ... اينم
 به دست

و صورتم زدم و سريع دويدم از اتاقم بيرون تا بى بى اين اتاقو روسرم خراب نكرده!از 
 پله ها كه

رفتم پايين چشمم افتاد به بابا كه مشغول تماشاى تلوزيون بود ..مامان داشت ناهار 
 درست

.و بى بى هم روى صندلى گهواره ايش نشسته بود و مشغول بافتن بافتى مى كرد ..
 بود ...بچه

 " بود مشغول بازى كردن باكالف هايى كه روى زمين
 جسى

 گربه ى بى بى هم كه اسمش "
 
 

افتاده اند بود ...بى بى با ديدن من گفت :بى بى _ َبه َبه .... چه عجب مادمازل دل 
 از

...بعضى وقتى از حرفاى بى بى خنده ام مى گرفت ...روبه روى بى رختخوابش كند ! .
 بى روى

زانوهام نشستم و به جسى خيره شدم ...موهاش طاليى رنگ بود امابه زيرشكمش 
 كه ميرسيد

 سفيد مى شد .... چشماى درشت و براقى داشت ... دركل خيلى نازنازى بود
...با اين كارمن خودشو لوس كرد ، و دستمو به سمتش دراز كردمو زير گلوشو ماليدم 

 روى
زمين جلوى من رو پشتش خوابيد و ميو ميو كرد ...انگشتاى دو تا دستمو پنجه 

 كردمو فرو
 بردم تو موهاى شكمش و قلقلكش دادم .....

 تنم مور .. مور شد ...
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خيلى پوستش نرم بود ...._بى بى : مامان جون قربونت برم ... برو شيشه شيرجسى 
 رو بيار

بهش بده ...از روى زمين بلند شدم_ چشم ...به سمت آشپزخونه دويدمو شيشه شير 
 گربه ى

بى بى رو برداشتم و توشو پر از شير كردم و برگشتم پيش بى بى ...جسى با ديدن 
 شيشه

شيرش دست من از روى زمين بلند شد و به طرفم امد و برام دمشو تكون داد و 
 خودشو لوس

اشق اين كاراشم ...دوزانو نشستم جلوش .... جسى هم به طرفم امد و دوتا كرد ...ع
 دستاشو

گذاشت روى زانوهام و سرشو باال گرفت .شيشه شيرو گرفتم طرف دهنش ... و 
 جسى هم

شروع كرد به خوردن شير ...مثل يه بچه شير ميخورد ....راستش من بيشتر از همه 
 توى اين

ه بود ! ......خودمو با غذا دادن باجسى مشغول كرده خونه دلم واسه جسى تنگ شد
 بودم كه

صداى مامان بلند شد :_مامان _ مهديس ... باباتو صدا كن بيايد سرميز، غذا آماده 
 است

.سريع از روى زمين بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم ..كمى گذشت تا مامان غذا 
 ها رو

كرده بود را كامل خوردم و به طرف اتاقم  كشيدش ...ناهارى كه مامان برامون درست
 رفتم و 

 
 

 دقيقه ى بعد از ظهر را نشون ميداد ..... هنوزم 2نگاهى به ساعت انداختم كه عقربه :
 خستگى راه توى تنم بود ... واسه همين برگشتم توى رختخوابمو خوابيدم ...

*** 
 " ترانه "
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وقتى رسيدم خونمون انقدر خسته  با صداى مامان از خواب بيدار شدم ...ديشب
 بودم كه وقت

نكردم راجب بورسيه باهاشون صحبت كنم.ميخواستم امروز وقتى داريم ناهار 
 ميخوريم بهشون

بگم .... اما بازم نشد ..امشب ديگه حتمًا بهشون ميگم ...با خستگى از روى تختم 
 بلند شدم ...

يك بود. نگاهمو به ساعت رو ميزى خورشيد غروب كرده بود و آسمون تاريك ... تار
 اتاقم

انداختم :: دقيقه ى شب بود .... واى چقدر خوابيدم ...._مامان _ ترانه .._ امدم 
 مامان

..سريع از روى تختم بلند شدم و به سمت ميزتوالتم رفتم و موهامو شونه اى زدم و از 
 اتاقم

 خارج شدمو به سمت هال رفتم ....
دارشدى دختر؟!..._ بله مامان جان چيكارم دارى ؟!...._مامان _ مامان _ باالخره بي

 هيچى تو
 فقط بگير بخواب ! ..... چند ساعت پيش يه خانومه زنگ زدنش خونمون ....

_ خوب من چيكاركنم .. مگه بامن كار داشت ؟!_مامان _ باتو كارى نداشت ولى 
 موضوع

_مامان _ اوهوم ... زنگ زدن اجازه راجبه توبود !متعجب پرسيدم :_ راجب من ؟!....
 بگيرن كه

امشب بيان خاستگاريت !باشنيدن اسم خاستگارى ناخواسته فرياد زدم .._ 
 خاستگاريه من

؟!...._مامان _ نه پس زنگ زدن بيان خاستگارى بابات ، باباى دم بخت داشتن 
 همين

يشناختمشون .. اما مشكالرم داره ديگه!..خنديدم._ حاال كى بود ؟!...._مامان _ نم
 هركس بود

 خيلى خانواده باكالس و مودبى بودند ... گفت يكى از هم كالسى يات تو دانشگاهه!
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متعجب گفتم :_ هم كالسيه ى من تو دانشگاه ؟! ..... يعنى كيه ؟ ..._مامان _ 
 نميدونم ...

رسن !_ مگه اآلنم وقت اين حرفا نيست .. بدو اينجارو جمع و جور كن االناست كه ب
 بهشون

گفتين بيان خاستگارى ؟!_مامان _ واااااااااااااااا ... خوب معلومه ..با كف دست ضربه 
 اى به

پيشونى ام زدم و زير لب زمزمه كردم ..._ مامان ... مامان .. مامان ..حاال بابا كجا 
 رفته

 ؟!...._مامان _ با دوست دختراى صابقش رفته بيرون .. خب معلومه ديگه
 فرستادمش تا

سركوچه بره يكم ميوه و شيرينى بگيره ..همينطور با تعجب نگاهش كردم .._مامان _ 
 توكه

 هنوز وايسادى .. برو كاراتو بكن دختر اآلن خاستگارا ميرسن ..
 بدو ... بدو رفتم توى اتاقمو درو بستم ....

.... آخ خيلى  اين خاستگاريه لعنتى فكرمو حسابى مشغول كرده ... يعنى كيه ؟!
 خودم گيج

نبودم .. گيج ترم شدم ..دركمدمرا باز كردم و يه كت سفيد مشكيه جذب كوتاه كه 
 هيكلمو به

خوبى توش نمايش ميداد برداشتم به همراه شلوار كتون مشكى و يه شال سفيدم 
 سرم كرده

 ...رنگ سفيد خيلى بهم ميومد و چهره مو جذاب نشون ميداد .....شيشه ى شفاف
 ادكالنم و از

روى ميز توالتم برداشتم ... به زير گردن ... و مچ دستم زدم ...بوش مست كننده بود 
... 

تحريك كننده .. جذب كننده .... همونى كه ميخواستم براى امشب مناسب بود ...از 
 روى ميز

توالتم روژلب خوش رنگ عروسكى اى را پيدا كردم و ماليدم روى لباى قلوه ايم 
 خط چشم....
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ژه ..... تا چشماى  نازكى زيرچشمم كشيدم ... و كمى هم ريمل زدم و بعدشم فرم 
 درشت

رنگيم حسابى تو ديد باشن.دوست داشتم امشب خيلى به خودم برسم ..واسه ى 
 همين

روژگونه هم زدم ....از توى كشوى كمدم كفش پاشنه بلند سفيدمو در اودرمو پوشيدم 
..... 

 خرشدى ! .... )( امشب شبيه گور
 
 

 ( ترانه _ خفه شو امير ميام ميزنم تو دهنتا .... تو داستانتو بنويس )
 ( ببخشيد .... )

ديگه تقريبا آماده ى آماده بودم ...توى آينه نگاهى به هيكلم انداختم ... شبيه مدال 
 شده بودم

م و جلوى ...فقط يه چيزى كمه ...آهان ، فهميدم ...سريع دستمو توى شالم كرد
 موهايم را

ازش گذاشتم بيرون و كج زدم تو صورتم ....حاال خوب شد ...لبامو قنچه كردم و از 
 توى آينه

يه بوس براى خودم فرستادم ... الهى قربون خودم برم كه شبيه مدل هاى آلمانيه 
 هيكلم ..

بلند شد مشاال هزاربار.همينطور كه داشتم با خودم َكَلنجار مى رفتم صداى زنگ در 
 ...وايى

امدن ...سريع برق اتاقمو خاموش كردمو دويدم توى هال .. بابا جلوى آينه بود و 
 داشت يقه ى

كت و شلوار مشكى اى كه پوشيده بودو صاف مى كرد .... مامانم منتظر من جلوى 
 پله ها

 ايستاده بود ...
 ستگاريه من !وايى ... وايى چقدر مامان آرايش كرده ... خوبه دارن ميان خا

مامان با ديدن من گفت :_مامان _ بدو ... بدو بيا جلو در سالم كن ...دوان دوان ... 
 رفتم
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جلوى در ايستادم ...مامان درخونه رو باز كرد .... اول از همه يه آقاى شيك پوشى با 
 موهاى

پرپشت مشكى وارد خونه شد .... سنش خيلى باال بود .. اما ظاهرش بيشتر به 
 –2راى پس
 ساله ميخورد .... 2

پشت سرش خانومى با موهاى بلوند و چشماى آبى واردشد .... كامال شبيه بازيگراى 
 خارجى

بود ... انگارهمين اآلن از پرده سينما افتاده بود .... شال بنفشى سر كرده بود كه 
 چهره شو

اين خانوم  خيلى شاد نشون ميداد ...باهاش سالم و احوالپرسى كردم ...پشت سر
 هم ... 

 
 

دخترى جوان كه خيلى شبيه اين خانوم بود وارد خونه شد ... فكركنم كه دختراين 
 خانومه
 باشه ...

به طرفم امد و دستشو دراز كرد ... بهش سالم كردم و دستش را به ارامى فشردم 
 ...بعد از اون

 يرين زبون بود ...خانوم هم به پسر شيطون _ ساله وارد خونه شد ... كه خيلى ش
 با ديدن من به سمتم امد و گفت :_پسربچه _ دالم دندالى ! .....

دلم ميخواست برگردمو باپشت دست بزنم توى دهنش ... اما خوب اينجا جاش نبود 
 .... واسه

همين فقط لبخندى بهش زدم ...دوست داشتم ببينم كى امده خاستگاريم ، واسه 
 همين

 ببينم كى وارد ميشه كه يهو .. خيره ماندم به در تا
 .... او .... نه ..... اين اينجا چيكار مى كنه ؟!

 باورم نميشه .....
 نكنه كه خاستگارم اينه !....

 وايى ....
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وقتى آرتان وارد خونه شد ... مغزم سوت كشيد و خيره شدم بهش ..... اصال باور 
 نمى كردم كه

سالم كردم .... آرتان دسته گل بزرگى رو كه اورده  اين خاستگارم باشه ...با سرم بهش
 بود را

گرفت طرفم و سالم كرد ؛ سپس از بغلم رد شد و رفت پيش مامان و باباش روى 
 كاناپه

نشست ..كت و شلوار آبى نفتى پوشيده بود بايه پيرهن سفيد .... موهاشم مردونه 
 داده بود باال

._مامان _ ترانه دخترم .. برو چايى بيار ...سرمو ...دركل جذاب بود .... مثل هميشه ...
 به نشانه

ى عالمت مثبت تكون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم .... و زير كترى رو روشن كردم 
 ...تا

چايى جوش مياد منم وسايلشو آماده مى كنم ...يه سينى شيك برداشتمو به تعداد 
 توش 

 
 

ها بود ... رفتم سرهمه ى كابينتا تا تونستم  ليوان گذاشتم ...حاال نوبت چيندن ميوه
 يه ميوه

خورى بزرگ و خوشگل پيداكنم ...من رشته ام گرافيك بود با رنگا خوب آشنا بودم 
 واسه

همين طراحى و دكوراسيونم عالى بود ... ميوه هارو به بهترين شكل ممكن به ترتيب 
 رنگ

ها ... اونا رم چيندم ...چايى  چيندم توى ميوه خورى .... سپس رفتم سراغ شيرينى
 ديگه

جوش امده بود .... ليوانا رو پر از چايى كردم و منتظرماندم تامامان صدام كنه ..هنوز 
 تو شوكم

.... آرتان ... خاستگارمن ... وايى ....همينطور كه توى فكر بودم صداى مامان بلند 
 شد :_مامان
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روى ميز برداشتم و از آشپزخونه زدم بيرون _ ترانه ... دخترم. سريع سينى چايى رو از 
 و به

سمت هال رفتم ...اول ازهمه به اون آقاى خوش لباس كه مشخصه پدرآرتانه تعارف 
 كردم

بعدش مادرش وخواهر آرتان وآخرهم به خودآرتان چايى تعارف كردم،سپس پدرو 
 مادر خودم

..._باباى آرتان _ خوب ...بعد از تعارف چايى رفتم و كنار مادرم روى مبل نشستم 
 راستش من

 زياد اهل مقدمه چينى نيستم پس يه راست مى رم سراصل مطلب ...
سن  آقاى رياحى ، پسرمن آرتان از دختر شما خوشش امده ... كه البته ماهم اين ح 

 سليقه
شو تحسين مى كنيم .... ماهم وظيفه ى خود دونستم كه بنابرفرمايش قرآن و سنت 

 پيامبر
و دخترتون رو رسمًا ازتون خاستگارى كنيم...به بابا نگاهى كردم كه لبخند  بيام

 برلبانش
نشسته بود و از روى رضايت به آرتان نگاه مى كرد_بابا_ اختيارداريد اين چه حرفيه 

.. 
 ميدونيد آقاى پارسا براى من نظر دخترم مهم تر از هرچيزيه !

مجلس به من نگاه مى كردن تا نظرم را از اين حرف بابا حسابى جاخوردم .. تمام 
 بدونن ...

 كمى ِمن .. ِمن كردم ....
 _ راستش من فعال ميخوام درسمو ادامه بدم ... شماباهاش مشكلى نداريد ؟!....

 
 

_پدرآرتان _ معلومه كه نه ... آرتان به من گفتش كه شماهم توى اون بورسيه ى 
 فرانسه

گم ... درضمن اگه شما با اين وصلت موافقت كنيد  قبول شديد ... بهتون تبريك مى
 من
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خودم براى شما و آرتان فرانسه خونه هم مى گيرم....بابا و مامان تا اسم اين بورسيه 
 رو

شنيدن متعجب برگشتن و به من نگاه كردن ...اوه .. اوه .. اوه فكركنم كه خراب كردم 
 .... بايد

ش من هنوز فرصت نكردم جريان بورسيه رو براشون توضيح بدم ..._ بله ... راست
 واسه

پدرومادرم تعريف كنم ... ( رومو كردم به باباومامانم كه بغلم نشسته بودن ) .... 
 راستش منو

مهديس وصحرا تو دانشگاه يه بورسيه گرفتيم .. كه چند نفراز بهترين دانشجوهاى 
 كل

و  د و برن فرنسه و اونجا با خرجدانشگاه ميتونند از طريق اين بورسيه انتقالى بگيرن
 مخارج

دولت درس بخوانن ... كه راستش منو صحرا و مهديس امتحان داديم و قبول شديم 
 ( و سپس

رومو كردم به آرتان ) ... البته ناگفته نماند كه آقاى پارسا و دوتا ديگه از دوستاشونم 
 توى اين

 بورسيه قبول شدن ....
ى من ديگه نگران فرانسه رفتن ترانه هم نيستم و خيالم از _بابا _ عاليه ... اينطور 

 بايتش
راحته !مامان پريد وسط حرف بابا_مامان _ اينطورى كه نميشه ... اجازه بديد جوانا 

 برن توى
اتاق و باهم حرفاشونو بزنن ..._بابا _ البته ... ترانه اتاقو نشون آقابده ...بدون هيچ 

 حرفى از
و به طرف اتاقم رفتم ... آرتان هم دنبالم امد ...وارد اتاق كه شديم روى مبل بلند شدم 

 درو
 پشت سرم بستمو به طرف تختم رفتم و روش نشستم ...

 ( هنوز باش ازدواج نكردى رفتى روتخت .. آره ! ... )
 ( ترانه _ امير بخدا خفه ات مى كنم ... كتابتو تموم كن ! )

 ( باشه .چرا ميزنى )
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هم روى صندلى كنار ميزتوالتم نشست ..._ اين مسخره بازى يا چيه ؟!..._آرتان  آرتان
_ 

كدوم مسخره بازى ؟!من تا جايى كه خاطردارم وقتى يكى ميره خاستگارى ميخواد 
 ازدواج

 كنه نه مسخره بازى !...
 _ آخه چرا بامن ؟

 _آرتان _ علف بايد به دهن بزى شيرين بياد !
 مئنمى كه نقشه نيست ؟!...شكاك پرسيدم _ مط

آرتان از روى صندلى ميز توالت بلند شد و به سمت من امد و كنارم روى تخت 
 نشست

.._آرتان _ البته ... تو چى فكر كردى ترانه ؟! .... من واقعا عاشقتم !...رومو ازش 
 برگردوندم_

اريم ... يادت همينطور باحرف كه نميشه .. من بايد فكركنم._آرتان _ ما زياد وقت ند
 نره كه

روز ديگه پرواز داريم به فرانسه ...و فراموش نكن كه پدرت چون بامن قراره برى  
 بهت

 اجازه داد ... ولى به هرحال تصميم باخودته .
_( اين براى من بهترين موقعيت بود ، من يك ماهه كه دارم تالش مى كنم تا اون 

 بورسيه ى
ميتونم بخاطر اينكه پدرم روم غيرت داره و نگران تنها فرانسه رو بگيرم ، حاال هم ن

 رفتن من
به خارج از كشوره تمام روياهامو خراب كنم ... من هرجورى كه شده بايد برم حتى 

 اگه راهش
ازدواج با آرتان باشه ... كمى مكث كردم و سپس به سمت آرتان كه منتظر كنارم 

 نشسته بود
 برگشتم ... آرتان ؟...
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_ جانم ..._ من ... من با اين ازدواج موافقم ...آرتان با شنيدن اين حرف من آرتان 
 فرياد زد

:_آرتان _ راست ميگى ترانه ؟!..محكم بغلم كرد ... گرماى بدنش و به خوبى 
 ميتونستم

احساس كنم ... دستاش داغ بود ... داغ .. داغ ... چند دقيقه اى تو همون حالت 
 بوديم كه بعد 

 
 
مى آرتان منو از خودش دوركرد و توى چشمام خيره شد .... و لباشو باسرعت اورد از ك
 طرف

لبامو شروع كرد به بوسيدم .... كه البته منم همراهيش مى كردم ..... ( مجبور به اين 
 كار بودم

بايد فكر مى كرد كه عاشقشم ... ) ( البته به جورايي هم بودم! آرتان .. بريده .. بريده 
 .. مى

گفت :_آرتان _ او م م م م م م م م م م م م چه خوشمزه است ...من درحالى كه 
 سعى مى

كردم از خودم دورش كنم گفتم :_ آخ .. آرتان بسه اآلن يكى مياد تو ..._آرتان _ 
 نگران نباش

 هيچكس نميا ....
ديم و هنوز حرفش تموم نشده بود كه در اتاق بازشد ... منو آرتان سريع از هم جدا ش

 به در
 نگاه كرديم ...

 خواهرزاده ى آرتان بودش كه توى چهارچوب در ايستاده بود و متعجب مى گفت
:_خواهرزاده ى آرتان _ دالى دندالى بوس ! ...آرتان سريع به طرف بچه خواهرش 

 رفت و
بغلش كرد و بهش گفت:_آرتان _ اميرجان شكالت ميخوايى ؟!...من باعصبانيت 

 گفتم :_
الت چيه ؟! .... اآلن ميره به همه ميگه اونوقت آبرومون ميره ! آرتان درحالى كه شك
 مثل
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دلقك ها براى امير ( بچه ى خواهرش ) شكلك درميورد و ميخنديد گفت :_آرتان _ 
 نه ...

اگه به كسى نگه بهش شكالت ميدم !..._امير _ باده دالى ... به دسى نمى گم .. 
 دندالى رو

..آرتان شكالتى از جيبش دراودرو گرفت سمت امير و گفت :_آرتان _ بوس كردى !.
 آفرين ..

 پسرخوب .. حاال برو بيرون بازى كن ...
امير با خوش حالى شكالتشو از دست آرتان گرفت و از اتاق رفت بيرون .... آرتا 

 دوباره به
مامانمو كه سمت من امد تا ببوستم اما مانعش شدم .._ بسه ... اين بچه بود ... 

 ديگه نميتونى 
 
2 

با شكالت خر كنى !..آرتان پوزخندى زد و گفت :آرتان _ خوب .. ما بريم بگيم ما به 
 توافق

 رسيديم ؟!....
با خنده جوابشو دادم :_ بريم ....به همرا آرتان از اتاق خارج شدمو به طرف هال رفتم 

 ... تا منو
 ايستادن ... آرتان وارد هال شديم همه روى پاهاشون

پدرآرتان _ خوب دخترم نظرت چيه ؟!....من سرمو انداختم پايين و باخجالت گفتم 
 :_ من

موافقم .. هرچى پدرو مادرم بگن !بابا خنديد و گفت _ مبارك باشه ...مامان _ مبارك 
 باشه

...خواهر آرتان _ مباركتون باشه ....مادر آرتان _ فقط ميمونه بحث مهريه ... شما 
 ظرتونن

 روچندتا سكه است ؟!....
مامان _ نميدونم ... هرچقدر خودتون دوست داريد ..._بابا آرتان _ من مهريه ى 

 عروسمو از
 قبل آماده كردم ... ميخوام خونمو بزنم به نامش
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وايى باورم نميشد...انگار دارم خواب ميبينم... شنيده بودم بزرگترين خونه ى تهران 
 خونه ى
است .. كه قراره بشه مال من !..._بابا _ نه ... اين خيلى زياده ..._باباى آرتان اين

 آرتان _ اين
دربرابر عروس من هيچى نيست ...پس ما يه مدت صبر مى كنيم تا شما بيايد براى 

 تحقيق
.._مامان _ تحقيق الزم نيست ... خود جوانا همديگه رو به خوبى ميشناسن 

 ..._پدرآرتان _
 . پس اگه موافقيد فردا برن واسه آزمايش و انجام كاراى عقد .بسيارخب ..

خواهر آرتان _ چرا انقدر زود ميخوان عقد كنن ؟!..._پدرآرتان _ به دليل اينكه اينا 
 قراره 

روز ديگه برن فرانسه ... بايد بهم محرم باشن يا نه ؟!...._بابا _ حق باشماست 
 !....پدرآرتان از

و گفت :_پدرآرتان _ ما ديگه زحمتو كم مى كنيم ... پس بى  روى صندليش بلند شد
 زحمت

 فردا ساعت : صبح آماده باشيد واسه آزمايش ..._پدر _ چشم ..._پدرآرتان _ فعال با 
 
 

اجازه ..._مامان _ تشريف داشتيد ..._پدرآرتان _ ممنون ... حاال قراره بيشتر باهم 
 رفت و آمد

دم ... به سالمت ._ خداحافظ ..._پدرآرتان _ خداحافظ كنيم ._مامان _ خوش حال ش
 دخترم

. 
*** 

بعد از رفتن خاستگارا بدون اينكه دست به سياه و سفيد بزنم سريع به سمت اتاقم 
 رفتم

...واقعا خوش حال بودم ...كى فكرشو مى كرد كه سرانجام داستان ما به اينجا بكشه 
 ؟!....واقعا
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كمدم رفتم و لباسايى كه قرار بود فردا بپوشم را آماده كردم و دنيا عجيبه ....به سمت 
 به

 طرف رخت خوابم رفتمو خوابيدم ....
*** 

آرتان ماشينو روبه روى درآزمايشگاه پارك كرد .... خودمون دوتايى امده بوديم و از 
 مزاحمم

لين باريه كه هيچ خبرى نبود ... نه مامان من باهامون امد و نه مامان آرتان ...اين او
 دارم

باهاش ميرم بيرون ...وارد آزمايشگاه كه شديم ... خيلى خلوت بود .. واسه ى همين 
 نبايد زياد

 منتظر وايميستاديم .....
پرستارى به طرف منو آرتان امد و اتاقى رو بهمون نشون داد و ازمون خواست كه 

 اونجا بريم و
آرتانو گرفتم و باهم به سمت همون منتظرش باشيم ...نفسمو بيرون دادمو دست 

 اتاقى كه
پرستار گفت رفتيم .... من خيلى مى ترسيدم و اين ترس باعث لرزش دستام شده 

 بود ....
آرتان كه متوجه ى ترس من شده رو به من گفت :_آرتان _ اين مفتش بازيا يعنى 

 چى؟!
خون حالم بد مى  با صداى دلخورى ..... من مفتش نيستم ... من از بچگى از ديدن

 شد و
 ترس عجيبى تو خون گرفتن داشتم ......

 
 

آرتان فقط لبخند زد و بدون هيچ حرفى وارد اتاق شد ....پرستارم كمى بعد امد 
 ...اول آرتان

 نشست و آستينشو داد باال ....چشمامو بستم كه حالم بد نشه
 ه منو نخورآرتان _ نترس عزيزم يه ذره خونه ... بميرم .. انقدر غص
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چشمامو بازكردم .... خانومى كه داشت خون مى گرفت ... به خنده افتاد ..بيشعور 
 كثافت منكه

ميدونم اين حرفارو واسه اينكه عصاب منو خورد كنى ميزنى !_پرستار _ لطفا دستتونو 
 مشت

 كنيد ..._آرتان _ به به ببين از آب زرشكم خوش رنگتره
 ركنم ... حاال نوبت من بود ...سعى كردم ترسو از خودم دو

 نشستم ....
 پرستار _ استينتونو بزنيد باال. به آرتان نگاه كردم_ براى چى اينجا وايستادى ؟ ...

 _آرتان _ كجا وايسم ؟
 _ برو بيرون

 آرتان _ جر زنى نكن ... تو خون گرفتن منو ديدى ... بايد منم ببينم
 _ برو بيرون

 آرتان _ نمى رم ...
 _ باشه من مى رم
 ازجام بلند شدم ...

 آرتان _ باشه بابا رفتم .
 استينمو دادم باال_ تورو خدا آروم .... من يكم مى ترسم ....

 پرستار _ نگران نباش دستتو مشت كن
 
 

چشمامو بستم .... سردى پنبه كه به دستم مى ماليد تنمو مور مور كرد ...چشمامو 
 بازكردم كه
 رو كرد تو دستم ...سر سوزنو ف

 آرتان _ تمام شد ؟
 منو پرستار باهم به آرتان نگاه كرديم

 به خنده افتاده بود .... اى واى فكر كردم كارتون تموم شده
_آرتان _ خانوم نترس ... دستاشو به سمت سينه اش برد و بادى به گلو انداخت .... 

 من اينجا
 مثل كوه پشت سرتم ....
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شى آرتان ... اآلن پرستار ميگه : حيف اين دختره كه اين خله ديونه آه خدا بگم چين
 رو

 انداختن به جونش !
 وقتى خونو گرفت احساس كردم سرم گيج ميره ....دستمو گذاشتم روسرم

 پرستار _ خوبى ؟
 _ بله

 پرستار _ زيادى الغرى چيزى نيست .... يه آبميوه بخورى خوب ميشى ....
 د شدم كمى سرم گيج مى رفتاز روى صندلى بلن

 _آرتان _ حالت سرجاشه ؟
 _ آره ... اگه برى كنار

 آرتان از جلوى دركنار رفت
سرم گيج رفت و چهارچوب درو گرفتم ...آرتان سريع بازومو گرفت_آرتان _ بزاركمكت 

 كنم
... 
 
 

 _ نه .. من خوبم ...
:_آرتان _ جواب آزمايش كى آرتان بازومو ول كرد و رفت طرف پرستار و بهش گفت 

 آماده
 ميشه ؟!...

 پرستار _ ممكنه دو سه روز طول بكشه ... باهاتون تماس مى گيرم ...
 آرتان _ باشه ، ممنون ...

 پرستار _ خواهش مى كنم ... اتاقاى بعدى رو نميخوايد بريد ؟!
 _آرتان_ نه .. احتياجى نيست

ون و به سمت يه آبميوه فروشى رفتيم كه دقيقا به كمك آرتان از آزمايشگاه امديم بير
 روبه

 روى آزمايشگاه بود _آرتان اون اتاقى كه پرستار ازش صحبت مى كرد چى بود؟!
 آرتان پوزخندى زد..._آرتان_هيچى مهم نيست .. به كار ما نميومد

 _من نگفتم به كارمون مياد يا نه .. گفتم چى بود ؟!
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 و زندگى زناشويى !_آرتان_ آموزش رابطه جنسى 
 بى اختيار گفتم: _اااااا... خب چرا نرفتيم ؟!

خودم از حرفى كه زدم حسابى تعجب كردم و خجالت كشيدم .. آرتان به من نگاهى 
 انداخت

 و ريز ريزخنديد_آرتان_ من كه به اين چيزا نيازى ندارم ، خودم آخرشم .. ولى اگه تو
 و در ادامه ى حرفش مستانه خنديد...ميخوايى من خودم بهت آموزش ميدم ، 

از خجالت سرخ شدم و رومو ازش برگردوندم ... وارد آبميوه فروشى شديم ...آرتان _ 
 چى مي

 خورى برات بگيرم ؟... آب زرشك خوبه ؟.... همونى كه رنگ خون من بود !
 نا خواسته احساس حالت تهوع بهم دست داد و دستمو گرفتم جلوى دهنم ....

 
 

آرتان _ باشه ... باشه .. آب پرتقال برات مى گيرم. آرتان با گفتن اين حرف سريع از 
 من دور

شد و كمى بعدش بايه سينى كه توش دوتا آبميوه بود برگشت ....براى خودش آب 
 زرشك

گرفته بود و براى من آب پرتقال ....وقتى آرتان كمى از آب زرشكشو خورد رو به من 
 گفت

... َبه ... از خونمم خوش طعمتره !...ديگه نتونستم جلوى خودمو بگيرم  :آرتان _ َبه
 ... سريع از

سر ميز بلند شدمو به سمت دستشويى رفتم و حسابى باال اوردم .اين كثافت ميدونه 
 من از

خون ميترسم ميخواد عصابمو قهوه اى كنه !..اه .... حالم بهم خورد. دهنمو پاكش 
 كردم و

تان كه هنوزم مشغول خوردن اون آب زرشك حال بهم زنش بود ....با برگشتم پيش آر
 ديدن

 من گفت:_ بيا .. بيا ترانه توهم يكم از اين آب زرشك بخور !سرمو به طرف ديگه اى
برگردوندم .._ نه .... توهم پاشو جمع كن بريم ..._آرتان _ كجا ؟!..._ قبرستون ! .... 

 پاشو بريم
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 نيشخندى زد و گفت :_آرتان _ البته به مرور زمان تو منو راهىخونه هامون ديگه ....
 قبرستونم ميكنى !....

بدون اينكه حتى نگاهش كنم به طرف ماشينش رفتم و در جلو رو باز كردم و 
 منتظرش
 نشستم ....

 آرتان هم بعد از كمى سوارماشين شد و راه افتادش طرف خونه ى ما ....
... 

را  2توى كوچه مون نگاهى به ساعت ماشينش انداختم كه :وقتى آرتان پيچيد 
 نشون

ميداد ...آرتان ماشينشو جلوى درخونه مون پارك كرد ..._آرتان _ به احتمال زياد 
 جواب

آزمايشا پسفردا آماده ميشه ... زنگ ميزنم بهت خبر ميدم .با ترس پرسيدم :_ اگه 
 جواب

ى جلوى ازدواجمونو بگيره ؟!...آرتان آزمايش هامون منفى باشه .. قانون ميتون
 باخنده جواب 

 
 

داد :_آرتان _ اين سوال عاشق هاست .... نه بابا قانون كارى باما نداره كه ... فقط 
 اگه جواب

نگل بشه !....  منفى باشه نميتونيم بچه داربشيم يا اگر بشيمممكن بچه مون م 
نگل با پوزخند جواب دادم :_ هه ... تو بخوايى نخو ايى اگه بچه ات به خودت بره م 

 ميشه !
 آرتان پوزخند مسخره اى زد _آرتان _ هه .... من همون موقعه كه امدم خاستگارى

 ميدونستم كه بچه مون منگ ل ميشه ...
 با اخم نگاهش كردم و گفتم :_ خداحافظ ...

ذاشتم و از ماشينش پياده شدم و به سمت خونمون رفتم ...دستمو روى زنگ در گ
 ..مامان _

كيه؟ _ منم مامان درو بازكن ..._مامان _ تران ... آقا آرتانم بگو بياد تو...نميتونستم 
 مقاومت
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كنم .. چون آرتان درست با ماشينش جلوى درخونه ايستاده بود و منتظر بود تا من 
 برم

و آرتانم تا امدم حرف بزنم آرتان گفت :_ چشم مزاحمتون ميشم....مامان درو باز كرد 
 بدون

تعارف وارد خونه مون شد ...متعجب نگاهش كردم ... اما اصال به روى خودش 
 نياورد ...

... 
وارد خونه كه شديم مامان به استقبال آرتان آمد .. و باهاش سالم و احوالپرسى كرد 

 ... منم
بود  رنگشتهخيلى رسمى به مامان سالم كردم و به اتاقم رفتم .... بابا هنوز از سركار ب

 ..... سريع
يه مانتوى كرم رنگ از كمدم بيرون اوردم و پوشيدم ..... بعدشم يه شال قهواى سرم 

 كردم ....
از قبل آرايش داشتم واسه همين ديگه احتياجى نبود دوساعت جلوى آينه وايسم و 

 خودمو
ى كرد درست كنم !از اتاق رفتم بيرون ...مامان توى آشپزخونه داشت چايى درست م

 و آرتانم
روى كاناپه ى هال نشسته بود و مشغول خوردن آبميوه اى بود كه معلوم بودش 

 مامان از قبل
درست كرده بود ...به سمتش رفتم ..آرتان با ديدن من متعجب بهم خيره شد ...از 

 خجالت 
 
 

سرخ شدم ... به طرفش رفتم و روى صندلى كناريش نشستم ..مامان با ديدن من 
 از سريع

آشپزخونه بيرون امد و گفت : ترانه مادر بيا آبميوه بهت بدم بخورى آزمايش دادى 
 حالت بد

 ميشه _ نه .. ممنون خود آقاى پارسا برام آبميوه گرفت ....
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مامان نگاهشو رو به آرتان چرخوند ..._مامان _ دستت درد نكنه آرتان جان ... خدا 
 انشااهلل

هش مى كنم وظيفه ام بود. نميدونم چرا مامان انقدر با خيرت بده !.._آرتان _ خوا
 آرتان

صميمى شده بود ... كم مونده دست بندازه گردنش !_مامان _ ترانه چرا انقدر زود 
 امديد

خونه .... خوب آقا آرتانو مى بردى يكم شمالو نشونش ميدادى ..._ آخ ... مامان 
 حالم بد بود

. پاشيد ... پاشيد تا من غذا رو آماده مى كنم ..._مامان _ يعنى چى دختر ؟!...
 شماهاهم بريد

بيرون يه دورى بزنيد ...تا امدم حرف بزنم آرتان پريد وسط حرفم :_آرتان _ پاشو 
 ترانه ...

مادرات راست ميگه ... پاشو ...دلم ميخواست بگم نمييام ولى مجبوربودم باهاش برم 
 ..... لباسام

فتمو از توش كيفمو برداشتم و رفتم دم در،آرتان با مامان خوب بود فقط به اتاقم ر
 خداحافظى

كرد و دنبالم امد ...از وقتى كه امديم شمال صحرا و مهديس و نديدم خيلى دلم 
 براشون تنگ

شده ... بهتره كه به اون دوتا هم بگم باهامون بيان بيرون ، با آرتان سوار ماشينش 
 كه شديم

ملو دادم كه پارك خيلى سرسبز و با صفايى بود .... اونم بهش آدرس پارك جنگلى آ
 مستقيم

به طرف پارك رفت ..... تو راه بوديم كه من گوشيمو از توى كيفم در اوردمو شماره ى 
 صحرا

رو گرفتم صحرا بعد از خوردن چند بوق باالخره تلفنش راجواب داد و با صداى گرفته 
 اى

 گفت:_ بله ...
 ه ؟!...._ سالم ... چى شد

 ساعته دارم گريه مى كنم .... 2صحرا _ ترانه نميدونى اين سه روزه كه امديم شمال 
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 _ چرا ؟!!
 صحرا _ پشت تلفن نميتونم برات توضيح بدم .. بايد يه جاباهم قرار بزاريم ...

_ آره ،اتفاقًا منم واسه ى همين موضوع بهت زنگ زدم ، من دارم ميرم پارك جنگلى 
 آمل

سريع برو دنبال مهديس وخودتونو تا چند دقيقه ى ديگه برسونيد_صحرا _ باشه ... 
 اآلن

ميايم ..._ بدو ... فعال خداحافظ .گوشيمو قطع كردمو انداختمش توى كيفم 
 ..._آرتان _

 دوستات دارن ميان ؟!
 _ اوهوم ... اشكالى داره ؟!....

خوبى كردى بايد به اونا بگى كه نامزد  _آرتان _ نه چه مشكلى .... اتفاقًا خيلى كار
 منى ديگه

!... 
 _ آره ... ولى خودت چى به پندارو سپهر گفتى ؟

 آرتان _ آره ...
 متعجب پرسيدم :_ اونا بهت چى گفتن ؟!.....

 آرتان با لحن تمسخرآميزى گفت :
 !...آرتان _ گفتن ديوونه مگه درختر كمه كه تو دارى ميرى با اون ازدواج كنى 

 _ از خداتم باشه ....
 آرتان صورتشو نزديكم اورد و لپمو بوسيد .... و گفت : معلومه كه هست ...

*** 
 اه ... پس اينا كجان ؟! .... گفتن دارن ميان كه ....

 آرتان _ حتمًا تو ترافيك موندن ...
 
 

 _ اين وقت بعد از ظهر ترافيك كجا بود ؟!.....
 خره امدن ....آرتان _ اه .. باال
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 _ كوووووووووووووو
 آرتان _ كوه تو بيابونه ! ...
 وبا پوزخند اضافه كرد :
 صحرا همين اآلن پيچيد تو پارك ... 2آرتان _ اوناهاشن 

 _ خوب پس تو برو پشت اون درخته قايمشو
 آرتان _ چرا ؟!

 _ ميخوام قافلگيرشون كنم ...
 آرتان _ آخه ...

 سرش داد زدم ...
 _ برو ديگه ....

آرتان دستاشو به نشانه ى تسليم باال برد و رفت و دقيقا پشت همون دختى كه 
 بهش گفتم
 پنهان شد .

كمى كشيد كه صداى جيغ چرخاى ماشين صحرا كه در عين ترمز به اسفالت كشيده 
 مى

 شدند گوشامو كر كرد ...
 و توجه ام را به خودش جلب كرد ....

از ماشين پياده شدند و با قيافه ى حق به جانبى به طرف من امدند صحرا و مهديس 
.... 

 صحرا _ نامرد تو تا چشمت به خانواده ات افتاد منو مهديسو يادت رفت ...
 
2 

 مهديس _ اى آدم فروش ....
 با خنده گفتم :

 _ ظهر شماهم بخيرباشه دوستاى عزيزم ....
 به بابام راجب بورسيه گفتم بهم چى گفت . صحرا _ وايى ترانه باورت نميشه وقتى

 _ چى گفت مگه ؟!....
صحرا _ اول گفت غلط كردى ثبت نام كردى و از اينجور حرفا .... اما يكم كه رامش 

 كردم
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 واسه ام يه شرط گذاشت ...
 _ چى ؟!....

جردو نميفرستم خارج از كشور ، اگه ميخواى برى فرانسه  صحرا _ ميگه من دختر م 
 ايدب

 ازدواج كنى !
 متعجب فرياد زدم :
 _ چى !!!!!!!!!!!!!!!!!

 مهديس _ اتفاقًا باباى منم عين حرف صحراو بهم گفت
 صحرا _ ِاه ... عين حرف منو ؟!

مهديس _ حاال نه .. عين .. عين حرف تورو ... ولى گفت چون بچه و خامى نميذارم 
 برى !

 ؟ ...  روز ديگه پرواز داريما .... _ اى بابا حاال ميخوايد چيكار كنيد
 صحرا _ نميدونم .. بايد خدا خدا كنيم كه تو اون موقعه خاستگار برامون بياد .

مهديس _حاال خاستگارم بياد ... ازكجا معلوم خاستگاره اجازه ميده مابريم فرانسه 
 ؟!...

 
 

... نقاشى  صحرا _ راست ميگى ها .. پس موضوع دانشگاه فرانسه كال تعطيل شد
 رو بگو چه

خوابايى كه نديده بوديم .. آينده ما آخرش همون كهنه شورى ميشه .. حاال ببينيد 
 كى بهتون
 گفتم .

يكم فكر كردم ... من بدون اين دوتا كه نميتونم برم ... آخ .. خدا جون بايد چيكاركنم 
 ؟ ...

 فهميدم
 با خوش حالى فرياد زدم فهميدم ...

 س .. ذوق مرگ شدن و تند تند گفتن :صحرا و مهدي
 _ چى ...چيكاربايد بكنيم ؟!!!!
 _ شماها بايد ازدواج كنيد !
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 مهديس با نيشخند گفت :
 _ ِا ... نه بابا خودت گفتى يا كسى كمكت كرد ؟!

صحرا _ ما خودمونم ميدونيم بايد ازدواج كنيم ... اما امديمو ازدواج كرديم يارو 
 نذاشت
 انسه اونوقت تكليف ما چيه ؟!مابريم فر

 _ ديونه ها شما بايد به يكى ازدواج كنيد كه خودشم باشماها بياد فرانسه ...
 مهديس _ مثال با كى ؟!...

 كمى فكر كردم ...
 _ اى بابا اين همه پسر توى اين بورسيه قبول شدند ... مثال با يكى از اونا

 م !صحرا _ آره .. من برم با هومن ازدواج كن
مهديس _ صحرا راست ميگه ماكه نميتونيم بخاطر يه دانشگاه خودمونو بد بخت 

 كنيم ...
 
 

 _ اى بابا چقدر شما خنگيد مگه من گفتم باهاشون ازدواج كنيد ؟!....
 صحرا _ آره ... خودت همين اآلن گفتى بايد بايكى از اونا ازدواج كنيم !

كى از اونا قرار ميزاريد كه يه ازدواج صورى _ منظو من يه ازدواج صوريه !... با ي
 باهاشون

كنيد تا پدرومادرتون اجازه بدن شماها بيايد فرانسه ... بعدشم كه رسيديد اونجا 
 ازهم ديگه

 جدا مى شيد به همين آسونى !....
 صحرا _ فكر خوبيه ولى آخه كى حاضرميشه همچين كارى رو بكنه ؟!

 م هست ..... اوم ... پندار و سپهر چطورن !_ تو نگران نباش ، از خداشون
 صحرا باشنيدن اين حرف من انگاركه چيزى توى گلوش گير كرده باشه زد زير سرفه و

 مهديسم باچشماى گشاد شده به من نگاه كردوگفت
مهديس _ حدس مى زدم كه ديوونه شده باشى ترانه و اآلن مطمئن شدم كه ديونه 

 اى !
هديسو ادامه داد _ ما بريم با دشمن هاى خونى خودمون صحرا حرف ناگفته ى م

 ازدواج كنيم
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 ؟ يادت نيست چه بالهايى سرمون اوردن !
 من بالحن آروم و خونسردى جواب دادم :

_ اوال اين يه ازدواج واقعى نيست و فقط قراره اسمتون بره تو شناسنامه ى همديگه 
... 

بمونيد تهران و با سختى و مشكالت دومًا اين انتخاب خود شماست ، ميتونيد 
 فراوان درس

 بخوانيد و يا برعكس مى تونيد بريد فرانسه و
 اوجا با آسايش و آرامش درس بخوانيد

 فقط فراموش نكنيد كه  روز ديگه بيشتر وقت نداريد ...
 پس انتخابتونو همين اآلن بكنيد ... تهران با مشكالش يا فرنسه با امكاناتش ؟!.....

 
 

 تصميم با خود شماست ...
 مهديس بعد از كمى صداش بلند شد :

 مهديس _ حاال ما قبول كرديم .. اونا چى ؟ اونا خودشون با اين كار موافقن ؟!....
 با خنده جواب دادم :

_ شما نميخواد نگران بقيه اش باشيد ... شما نظرتونو بگيد .. راضى كردن اونا بامن 
... 

تاحاال با اون سه تا انقدر صميمى شدى كه حرفاتو قبول كنن  مهديس _ تو از كى
 ؟؟!!!!

 _ بهتون ميگم ، ولى قبلش شما جواب سوال منو بديد ..
 صحرا با كمى ِمن ِمن گفت : قبوله ...

_ آفرين صحرا تو دختر عاقلى هستى ... سپس رومو كردم طرف مهديس و بهش 
 گفتم :

 مهديس توچى ؟
 ل ... ولى قول بده كه اتفاق بدى نيفتهمهديس : باشه قبو

 دستمو به سر شونه اش زدم
 _ تو نگران هيچى نباش ... قول ميدم همه چى به خوبى پيش بره ...
 صحرا پريد وسط حرف و انگاركه چيزى رو يادش امده باشه پرسيد :
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 صحرا _ آهان ... راستى ترانه خانواده ى تو چجورى موافقت كردن ؟!....
س حرفشو تاييد كرد _ آره ... منم تو همين موندم .. آخه باباى تو خيلى رو مهدي
 دختر

 حساسه ....
 خنده ى آرومى كردم و به درختى كه آرتان پشتش پنهان شده بود اشاره كردم ....

 
 

_ راستش بچه ها منم ميخواستم راجب همين موضوع باهاتون صحبت كنم .... من 
 دارم

 ازدواج مى كنم !
 صحرا كه تقريبا جيغ كشيد و مهديس متعجب پرسيد :

 مهديس _ ازدواج ؟ ..... باكى ؟
 _ به درخته خيره شدمو گفتم :

 _ بذار خودش بياد خودشو معرفى كنه ...
با گفتن اين حرف من آرتان از پشت درخت ضاهر شد ... مهديس كه كم مونده بود 

 از تعجب
 عملىَغش كنه .. اما صحرا هيچ عكس ال

 نشون نداد و فقط روبه من پرسيد ....
 صحرا _ چطور همه چى انقدر سريع اتفاق افتاد ؟!....

_ راستش ديروز آرتان با خانواده اش امدن خاستگاريه من ... منم همون شب قبول 
 كردم ..

 تازه مهريه مم معلوم شد ! ... امروز صبح
اب آزمايش هامونو پسفردا عالم كنن هم باهم رفتيم آزمايش داديم ... قراره كه جو

.... 
 مهديس _ كى عقد مى كنيد ؟!....

 _ معلوم نيست شايد سه چهار روز ديگه ....
 سپس كف دوتا دستامو بهم كوبيدم و گفتم :

پس آرتان امشب با پندا رو سپهر صحبت مى كنه و شماره ى خونه ى شما دوتا رو 
 بهشون
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 خاستگارى .....ميده تا اونا زنگ بزنن واسه 
 
 

شماهاهم لوس بازى در نياريد و بگيد : ( با قيافه ام شكلك در اوردم ) ميخوام فكر 
 كنم و از

 اين جور حرفا ... سريع بله رو مى گيد ..
 ( و با خنده اضافه كردم ) اونوقت شايد عقد هرسه تايى مون افتادش تو يه روز ....

 كه بتونم برم فرانسه صحرا _ آخيش ... اصال باورم نميشد
 مهديس _ منم همينطور ... پيش خودم گفتم فرانسه َپر !

 _ شما دوتا بيخودى نگران بوديد تا منو داريد غم نداشته باشيد
 و هر سه تايى مون زديم زير خنده ....

 آرتان كه توى تمام اين مدت داشت متعجب به ما نگاه مى كرد باالخره زبون بازكرد :
 اآلن مامانت از نگرانى حتما كل شمالو زير و رو كرده .... 2ترانه ساعت : آرتان _

 متعجب به ساعت مچى ام زل زدم ....
 _ آه ..... چقدر زود گذشت ... بايد ديگه بريم خونه .

_ آرتان _ من ميرم ماشينو بيارم اينجا توام تا اون موقعه ادامه ى حرفاتو با اين دوتا 
 بزن !

 برو ..._ باشه .. 
با رفتن آرتان روبه سمت صحرا ومهديس كردم و تمامى حرفامو يه بار ديگه بهشون 

 گفتم
 ويادشون دادم كه شب خاستگاري بايد

چيكاركنن ، اون دوتاهم همزمان سرشونو به نشانه ى عالمت مثبت تكان دادن و به 
 سمت

 ماشين صحرا رفتن ....
 پام ايستاد .... كمى بعد آرتان با فراريش امد و جلوى

 سوار شدم ...
 
 

 واقعا كنار آرتان احساس خوشبختى مي كردم ... ( خخخخخ .. الكى ميگه )
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 ولى خوب بايد بگم كه فرانسه از خوشبختى واسه ام اهميتش بيشتر بود .
*** 

 " صحرا "
 .با استراب و استرس سوار ماشينم شديم و به عجله از پارك جنگلى امدم بيرون ...

 خاك توى
سرم حتما مامانم منو ميكشه ... گفته بودم بهش فقط نيم ساعت با ترانه و مهديس 

 ميرم
 بيرون و برمي گردم .... نه اين همه وقت ....

با سرعت هزارتا رانندگى مى كردم متوجه هيچى و هيچكس نبودم فقط گاز ميدادم 
... 

 اما .. نه .. لعنتي !!!!
قرمز ترافيك سنگينى توليد شده بود ، از اينايي كه يه نيم سرچهار راه پشت چراغ 

 ساعتي
 وقت امدمو مى گيرند ....

همينه ديگه عيدو شمالش .... من نميدونم چرا تا عيد ميشه همه ى ايران ميريزن تو 
 شمال !!

 ... اين همه شهر گير دادن به اينجا !!!
 آخ ... اين ترافيكم كه تمومى نداره ...

هم به چراغ قرمز بود يه نگاهم به چراغ بنزينم كه خيلي وقت بود روشن يه نگا
 شده.... آه از

نهادم بلند شد ... با عصبانيت دستمو روى بوق ماشين گذاشتمو پشت سر هم فشار 
 دادم و با

 عصبانيت فرياد زدم :
 _ بريد ديگه منتظر چي هستيد ؟!....

 
 

فراموش كرده بودم كه به غير از خودم يه  مهديس صداى اعتراضش بلند شد ... پاك
 كس

 ديگه هم توى ماشين نشسته ...
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مهديس _ صحرا چقدر عجله دارى !!! ... انقدر بوق نزن مگه جلوتو نمي بيني ترافيك 
.... 

 _ مهديس چراغ بنزينم روشن شده ميترسم كه بنزين تموم كنم ...
 برو يه پمپ بنزيني جايي تا مهديس _ چىىىىىىى!!!! ... پس چرا وايسادي خوب

 ماشينت بنزين تموم نكرده ....
 به حالت تمسخر آميزى ابرو هامو انداختم باال...

 _ ِاِاِاِاِاِاِا ..... خوب شد تو گفتي وگرنه من نميدونستم بايد چيكاركنم !!!!!
 مهديسم از من كم نياورد و بدون هيچ تاخيرى جوابمو داد ...

 يزم تو هيچ وقت نميدوني بايد چيكاركنى !....مهديس _ميدونم عز
با عصبانيت دندون هامو بهم فشردمو به روبه روم خيره شدم .. اين ترافيك 

 حاالحاالها ادامه
 داره .. ماشينو خاموش كردم
 باالخره ترافيك تموم شد ...
 آخيش ... خدارو شكر ....

روشن نشد ! .... دوباره ..  دستمو به طرف سوئيچ ماشين بردم و استارد زدم اما
 دوباره ... نه

 فايده اى نداشت ... لعنتى روشنشو !!!!
از يه طرف صداى بوق ماشين هاى پشت سرم روعصابم بود از يه طرف صداى 

 مهديس كه
 البته بيشتر شبيه آژيره تا صدا !! رومخمه

 
 

ادرت روشنشو ... وايى ... اين المّصبم بازيش گرفته ... روشنشو ديگه ... جون م
 خاهش مى

 كنم .... ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه .......
صداى پسر جوانى كه از شيشه ى ماشين پشت سريم سرشو اورده بود بيرون بلند 

 شد :
 پسرجوان _ بريد ديگه خانوم ... منتظرچى هستيد ؟؟
 ..ولى من بدون هيچ جوابى به استارد زدن ادامه دادم .
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 پسرجوان _ اى بابا ... دارى استخاره مى كنى يا زيرلفظى ميخوايي ؟!...
 كوفتههه .... اين كيه كه انقدر بيشرمه ؟؟!!....

 مهديس هنوز درحال حرف زدن كه چه عرض كنم آژير كشيدن بود ...
 مهديس _ اى بابا صحرا چى شده ؟؟ ... راه بيفت ديگه ....

 برگردوندم ... با عصبانيت سرمو به سمتش
 _ اسكول روشن نميشه وگرنه خودم راه ميفتادم !!!!

مهديس كه انتظار اين نوع حرف زدن منو نداشت متعجب با چشمايي گشاد خيره 
 شد به من

 و با كمى ِمن .. ِمن گفت :
 مهديس _ نكنه ... نكنه بنزين تموم كردى ...

 _ ااااااه ... نميدونممممممممم
نيت دست به سينه شد و سرجاش صاف نشست و زيرلب چيزي پچ مهديس با عصبا

 .. پچ كرد
 كه صد در صد نا سزا بود !!!!

ماشين پشت سريم با كلى زور و تمنا ماشين خودشو كشيد تو الين بغليم وماشينشو 
 كنار

 پنجره طرف مهديس پارك كرد ....
 
 

 ند گفت :پسرجوانى سرشو از پنجره ى ماشين اورد بيرون و با پوزخ
 پسر جوان _ از پس يه خانومم برنيومديم !!!!!

 ديگه بهم فرصت هيچ حرفي رو نداد و با سرعت رفت ....
 كثافت هاى عوضى ... بريد بميريد انشاال ....

 ماشين هاى پشت سرم يكي يكى به نوبت از كنارم رد شدن و رفتن .....
 ديگه حسابى كفرى شده بودم ....

ستمو گذاشتم روى سوئيچ و استارد زدم كه خدا رو شكر ماشينم روشن با عصبانيت د
 شد اما

 زياد بنزين نداشتم ....
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با سرعت صد تا رانندگى كردم و خودم و رسوندم به اولين پمپ بنزينى كه سر راهم 
 بود ....

مرد تقريبا مسنى با لباس كار آبى نفتيش بطرفم امد .... و با همان لهجه ى شماليش 
 ت :گف

 _ خانوم جان ... بنزين تموم كردى ؟؟؟؟
 _ آره ...

 مرد لبخندى زد و گفت :
_ َاووووو ، اين چه سواليه كه من مي پرسم خانوم جان خوب معلومه بنزين تموم 

 كرديد !!!!
 بدون اينكه جوابشو بدم نيم خيز شدم طرف كيفم كه روى صندلى عقب ماشين بود و

 وردم و دادم به اون مردهمقدارى پول از توش در ا
 _ هر چقدر كه ميشه بنزين بزن ...
 _ چشم خانوم جان همين اآلن ....

 مرد با گفتن اين حرف سريع به طرف باك ماشينم رفتش و برام بنزين زد ....
 
2 

چند دقيقه اى كارمون توى پمپ بنزين طول كشيد ... اما خوب خدا رو شكر باالخره 
 تموم
 شد ....
 راه بوديم كه همش زيرچشمى به مهديس نگاه مى كردم ...تو 

 مثل اينكه خيلي از دستم ناراحته چون اخماش ازهم باز نميشه ...
 خوب حقم داره بيچاره ... خيلي باهاش تند حرف زدم ....

 آه بلندى كشيدم و روبه مهديس گفتم :
 ه ..._ آخ ... حاال الكى آبغوره نگير خوب يكم عصبانى بودم ديگ

 مهديس با لحن تمسخر آميزى گفت _ هه ... يكم عصبانى بودى !...
 _ خيله خب باشه ... مثل سگ هار بودم حاال خوبه ؟؟!!...

 مهديس ناخواسته خنديد ، منم همراهش خنديدم و رو بهش گفتم :
 _ هه ... عاشق اين خنده هاى بي ريخِتَتم !...
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ع شد و متعجب به من نگاه كرد اما من با لبخند روى لب مهديس خود به خود جم
 صداى

 بلند زدم زير خنده كه اين كار باعث خنديدن
 مهديسم شد !......

*** 
بعد از رسوندن مهديس مستقيم به سمت خونه ى خودمون رفتم و با خوش حالى 

 وارد خونه
 شدم ساعت نزديك پنج بعد از ظهر بود...
ناره كيفم بود و كليد درخونه رو از توش دستمو بردم توى جيب كوچيكى كه ك

 برداشتم ....
 وقتى وارد خونه شدم با چيزعجيبى مواجه شدم ....

 
 

مامان .. داره با تلفن حرف ميزنه ... راجب خاستگارى ... نكنه پندار .... وايى ترانه 
 چقدر زود ...

.. دوان رفتم  سريع كفشامو در اوردمو با پام پرتشون كردم كنار جاكفشي و دوان
 پيش مامان

.... 
 مامان _ چشم .. چشم ... خواهش مى كنم شما مراحميت .. خدانگهدار...

 وقتى مامان تلفنو قطع كرد يكم خودمو لوس كردمو گفتم :
 _ كى بود مامان ؟!...

 مامان چشم غره اى به من رفت و گفت : اى دختره ى ور پريبده ....
 برات خاستگار پيداشده باشه ... اونم نه يكي دوتا ... اصال باورم نميشه به زود

 متعجب گفتم : دوتا ؟! ... حاال كيا بودن ؟!...
مامان __ اوليه كه گفت مادر يكى ازهم كالسي ياته فاميليشون رادمنش بود ... 

 خيلى خانوم
 متشخص و با ادبي بود ...

 من بود !!!!اما دوميه! .... خوب راستش .... دومين خاستگارت هو
 با شيندن اسم هومن حسابى جا خوردم و ناخواسته فرياد زدم ....
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 _ چى ... اون عوضى .... بهشون اجازه ندادى كه بيان ..
 مامان _ نه ... گفتم بايد باخود صحرا يه مشورتى بكنم ...

_ خوب كردى ... بهشون بگو نيان .. ديگه نميخوام حتى قيافه ى اون عوضى رو 
 م ...ببين

مامان _ پوريا بهم گفتش كه هومن هو كالسيته ... مگه چى بينتون اتفاق افتاده كه 
 اينجورى

 ازش نفرت دارى ؟!....
 _ هيچى ... فقط حالم از قيافه اش بهم ميخوره ...

 
 

 مامان _ خيله خب باشه ... پس به اون هم كالسيتم بگم نيان !...
 آخ نه فكر كنم خراب كردم ...

 سابى هول شدمو با عجله گفتم :ح
 _ نه ... نه .. اونا بيان ... بشون گفتى نيان ؟ ....

 مامان وقتى اين حالو روز منو ديد زد زيرخنده و گفت :
مامان _ نترس عزيزم بشون گفتم بيان ... قرار گذاشتيم كه فرداشب بيان خاستگارى 

... 
 با شنيدن اين حرفش بي دليل خوش حال شدم

 ه سمت مامان حجوم بردمو اورا به آغوشم كشيدم ....و ب
فكر نكنم اين خوش حالى بخاطر بورسيه يا فرانسه باشه ... مطمئنن اين خوش حالى 

 كه من
 دارم بخاطر پنداره ... واسه اينكه ميخواد بياد

 خاستگاريم ! ... كاش اين خاستگارى واقعى بود !.
*** 
" 

 مهديس
" 

 ر خونمون پياده كرد و با سرعت صدتا راه افتاد ...صحرا منو جلوى د
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ديوونه است اين دختر به قرآن ... هيچى حاليش نيست،نميگه خدايي نكرده 
 تصادف كنه .. يه

 بچه مچه اى رو زير كنه ، همينطورگازميده
 آخ ....

 از دست كاراى تو صحرااااا ...
 رفتم ....با خستگي وارد خونه شدم و مستقيم به سمت اتاقم 

 
 

 اآلن هيچي جز يه دوش آبگرم به من حال نميده ....
 سريع لباسامو در اوردم و بطرف حموم رفتم و .. وان را پر از آب كردم ....

 خيلي خسته ام ....
 از اين زندگي خسته ام ... ديگه از همه چيز بريدم ...

دورقاب عكسم باشد ...  آخ .. خدايا كاش ميشود كادوي تولد امسالم يه ربان مشكي
 خسته ام !

از خودم متنفرم ... من دارم چيكارمى كنم .. چطور ميتونم بخاطر يه بورسيه اينطورى 
 پدرو

 مادرم را بپيچونم
 چطورى ميتونم بهشون دروغ بگم ..

 سرمو كامل بردم توى وان پر از آب و چند دقيقه اى همانطور باقى ماندم .
 
 

 فصل چهارم
" 

 يسمهد
" 

 از حموم امدم بيرون و مستقيم به طرف اتاقم رفتم ....
لباسامو عوض كردمو موهامم خشك كردم .... كمى هم آرايش ماليمي كردم تا به اين 

 چهره
 ى زرد و بى رنگ و روم نما بدم .
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 مامان _ مهديسسسسسس ... مهديسسسسسسسس ...
 !آخ اين دوباره آژيرش شروع كرد به كار كردن !!!

 _ بله .. اآلن ميام ...
 مامان _ مهديسسسسسس ...

 اوف بهتره برم ببينم چيكارم داره تا خونه رو سرم خراب نكرده ...!!!
 پله هارو دوتايكي پايين رفتم تا رسيدم تو هال ...

بى بى مشغول غذا دادن به گربه اش بود ... باباهم هنوز ازشركت برنگشته بود و 
 مامانم تو
 نه مشغول پختن غذا بود ...آشپزخو

سريع به طرف آشپزخونه رفتم از چند كيلومتري بوى فسنجونى كه مامان واسه ناهار 
 بار

 گذاشته بود به مشامم ميرسيد ...
 
 

 وارد آشپزخونه شدم ...
 _ جانم مامان جان چرا انقدر دارى داد ميزنى ؟!
 مامان _ يعنى چى اين چجور حرف زدنه ؟؟؟

جورى حرف زدم ؟ ... دارم مثل خانوما باهات حرف ميزنم ديگه .. شما دارى _ مگه چ
 آژير

 ميكشى !!!
 مامان با تندى جواب داد _ اآلن تو خيلى مثل خانوما حرف زدى ؟؟؟...

 پوزخندى زدم و خودمو لوس كردم و به سمت مامان رفتم ...
 _ مامان جونم كمك نمى خواى ؟ تو رو خدا تعارف نكنيد !

مامان _ نه دخترم ( سپس با خنده اضافه كرد ... تو كمك نكنى خودش يه جور كمك 
 واسه

 من حساب ميشه !!!
 من كه حسابى از اين حرف مامانم جا خوردم متعجب پرسيدم :

 _ وااااااااا ، برا چى ؟؟؟؟
 مامان بدون جواب به من فقط خنديد و به كاراش ادامه داد ...
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امروتون رو كه باعث شد منو از اتاق كت بسته بكشيد بيرون رو _ حاال ميشه همون 
 بفرماييد

! 
 مامان لبخند زد و با ماليمت گفت :

 مامان _ حدس بزن امروز كى زنگ زد ؟
 _ بابا ؟
 _ نه !

 
 

 _ ترانه ؟
 _ نه !

 _ صحرا ؟
 _ نه !
 _ عمو ؟
 _نه !

 با حرص گفتم : خاستگار ؟!
: وااااااااا ... مهديس خجالت بكش اين حرفا چيه دختر ؟ .... (  مامان با تعجب گفت

 سپس با
 پوزخند اضافه كرد ...

 مامان _ َاى دختره شيطون ...
 _ متعجب چشمامو ريز كردم و ابرو هامو باال انداختم _ واسه چى ؟؟؟؟؟

گ مامان _ چون درست حدس زدى قراره واسه ات خاستگار بياد !.... يه خانومى زن
 زد گفت

مادر يكى از همكالسي ياته ، قرار گذاشتيم كه فردا شب بيان خاستگارى خانوم 
 خانوما ....

با شنيدن اين حرف مامان احساس كردم خونم داره منجمت ميشه ... يعنى ممكن 
 بود ...

چقدر زود ترانه بهشون خبر داد ... اوناهم از خدا خواسته سريع قبول كردن ... وايى ، 
 ..جدى 
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 جدى سپهر قراره بياد خاستگارى من !!!!! .... اصن باورم نميشه ....
 با صداى مامان از فكر و خيال در امدم ..

 مامان _ مهديس .. مهديس .. چى شد دختر ؟؟؟
 يه آن به خودم امدم و سريع خودمو جمع و جور كردم ...

 
 

 _ هيچى ...
عمه ات ، تا اسم خاستگارو شنيدى شروع  مامان لبخند تمسخر آميزى زد _ آره ارواح

 كردى
به تصميم گرفتن واسه زندگيت ... آره ديگه شما دختراى امروزى همين شكلى 

 هستيد ...
سريع تا اسم خاستگار ميشنويد شروع ميكنيد به فكر كردن كه مدل لباس عروسيتون 

 چى
 .چه شكلى باشه ...باشه ، ماشينتون چى باشه ، ماه عسل كجا بريد ، قيافه شوهرت 

 با عجله حرف مامانو قطع كردم و با خنده گفتم :
 _ نه من اين شكلي نيستم ... يه قدم جلوترم ، من اسم بچه ام انتخاب مى كنم !!!!
مامان _ ِاى دختره ى چشم سفيد ، خجالتم نميكشى به مامانت اين حرفا رو ميزنى 

 ؟؟؟؟ ....
و به طرف مامان رفتم و از پشت دستانم را دور نا خواسته شروع كردم به خنديدن 

 گردنش
 حلقه كردم و بوسه اى به گونه اش زدم ....

 _ الهى قربونت برم من ، اين چه حرفيه ميزنى داشتم شوخى مى كردم وگرنه من يه
 تارموشما رو به صدتا از همين پسراعوض نمى كنم

شمانش ميريختند وروى مامان با گوشه ى دست اشك هايش را كه از گوشه ى چ
 گونه هاش

 جاباز مى كردن را پاك كرد و لبخند مهربانى زد ....
 مامان _ بسه ديگه شيطون بازى هاتونو بزاركنار ، گريه منم در اوردى با اين حرفات !

 _ هه .. دورت بگردم الهى ، گريه ديگه واسه چى ؟ ، خودم تا عمر دارم نكرتم ...
 ت : مهديس ، تو دوباره اين شكلى حرف زدى !مامان با لحن عصبى گف
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 _ آخ ، ببخشيد حواسم نبود ....
 مامان _ خوب ديگه برو بزار منم به كارام برسم ...

 
 

 دستمو گذاشتم روى سينه ام و بادي به گلوم انداختم و با لحن تمسخر آميزى گفتم :
 _ چشم كار ديگه اى ندارديد ...

 ..مامان _ برووووووووووو .
 با عجله از آشپزخونه امدم بيرون و به سمت اتاقم رفتم ....

 وايى ...
 كمى كشيد تا نفسم باال امد ...

نميدونم چرا ، ولى وقتى مامان بهم گفت كه قراره فردا شب سپهر اينا بيان 
 خاستگاريم يه

حس عجيبي بهم دست داد .. حسى كه هيچ وقت تجربه اش نكرده بودم ..... اين 
 ى كهحس

 دارم نه نفرت و نه چيز ديگه ....
 شايد بشه اسم اين حسو گذاشت عالقه !

 عالقه به سپهر
 يك روز بعد ...

... 
 وايى .. چي بپوشم ؟ ...

 اووووووووووووووووم اين مانتو سفيده خوبه ...
 نه .. سفيد خوب نيست ...

صب يه دست لباس درست آآآآآآآآآآآخ .. دارم ديوونه ميشم ، يعنى توى اين الم
 حسابى پيدا

 نميشه خبر مرگم تنم كنم ؟؟؟؟!!!!!!
 با عصبانيت به طرف تخت خوابم رفتم و لبه ى تشك نشستم ...

 
 

 دست راستمو روى پيشونى ام گذاشتمو فشار دادم ...
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 خداجون به دادم برس ، دارم روانى ميشم ... نميدونم ديگه چه غلطي بايد بكنم
ه داشتم باخودم حرف ميزدم يه آن در اتاقم باز شد و مامان با چهره اى پر همينطور ك

 از
 استراب و استرس سراسيمه وارد اتاق شد ...

 متعجب نگاهى بهش انداختم و با خنده گفتم :
 _ وايى .. مامان مثل اينكه شما بيشتر از من استرس داريد ...

 زه كند گفت :مامان در حالى كه داشت سعى مى كرد نفسشو تا
مامان _ خوب كم نمك بريز ... ِاِاِاِاِاِا مهديس تو چرا هنوز آماده نشدى ؟؟؟؟؟ بابا 

 ساعت هشت
شبه اآلناست كه اين خاستگارا از در بيان تو ، بيچاره پسره تو رو با اين قيافه ببينه به 

 غلط
 !كردن ميفته ، فكركنم از اين كه امده خاستگاريت حسابي پشيمون بشه 

 _ ِاِاِاِاِاِا ... مامان ، از خداشونم باشه ...
 مامان لبخند مهربانى زد :

مامان _ الهى دورت بگردم ، معلومه كه از خداشونه ... حاال پاشو .. پاشو به كمك 
 همديگه يه

 لباس از تو كمدت پيداكنيم ... بايد كمكم آماده شي ...
 لند شدم و به طرف كمدم رفتم ...با خستگى آه بلندى كشيدم و از روى تختم ب

مامان انگشت اشاره شو روى لبش گذاشته بود و با دهان باز مشغول برانداز كردن 
 لباساى من

 توى كمدم بود ....
 كمى نكشيد كه صداش بلند شد :
 مامان _ آهاااااان .. اين خوبه !

 
2 

 .... سريع به لباسايي كه مامان برام انتخاب كرده بود نگاه كردم
يه مانتوى آبى نفتى كه هيكلمو به خوبى توش نشون ميداد برداشته بود به همراه يه 

 شال
 سرمه اى سفيد و كفش پاشنه بلند سرمه اى
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 سليقه اش بد نبود ... چرا به فكر خودم نرسيد !
مامان بدون اينكه نظر منو راجب لباسا بپرسه سريع به طرفم امد و به زور لباسايي كه 

 ابانتخ
 كرده بودو تنم كرد ...

 كمى كشيد تا آماده شدم ... فقط مونده بود آرايش صورتم ...
يه مقدار از جلوى موهامو از شمالم گذاشتم بيرون ... يه روژلب صورتى كمرنگ زدمو 

 كمى هم
 ريمل ...

 دوست داشتم خيلى ساده به نظر بيام واسه همين خيلى آرايش نكردم ....
شدن كارام مامان نگاه پرشور و هيجانشو به هيكلم انداخت و تند تند بعد از تموم 

 قربون
 صدقه ام رفت ...

 مامان _ ماشاال ... ماشاال ، مثل ماه شدى دخترم ...
 _ ماشاال ...

 انقدر مامان ازم تعريف كرد كه از خجالت سرخ شدم ...
منتظر ما دوتان .... مامان _ خوب ديگه بيا بريم پايين بى بى و بابات تو هال 

 بدووووو
 _ چشم بريم ...

 قبل از اينكه از اتاق برم بيرون براى آخرين بار توى آينه به خودم نگاهى انداختم ...
... 
 
 
*** 

 " صحرا "
 آخ .. انقدر استرس دارم كه از ديشب تاحاال چشم روهم نذاشتم ...

 رى نبود ، از دلشوره دارم ميميرم ،ساعت نزديك : شب بود اما هنوزم از خاستگارا خب
خدايا خودت كمكم كن ... يه مانتوى صورتى با يه شال سفيد سرم كرده بودم ، به 

 همراه يه
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كفش پاشنه سى سانتى صورتى سفيد .... موهاى مشكى ام را از شالم گذاشته بودم 
 بيرون و

ق لب و ريمل و كمى كج زده بودم توى صورتم .... زيادى آرايش نكردم ، فقط كمى بر 
 هم

 خط چشم تا چشماى درشت رنگيمو زيبا تر نشون بده زدم .....
خيلى ناراحتم ... نه از اينكه قراره پندار بياد خاستگاريما ، نه ... از اين ناراحتم كه 

 مجبورم به
 پدرو مادرم دروغ بگم ....

وش حال شد .... از وايي .. وقتى مامان فهميد كه داره برام خاستگار بياد خيلى خ
 ديروز

تاحاال انقدر خوش حاله كه تو پوست خودش نميگنجه ... فكرشو بكن .. اگه بفهمه 
 اين

خاستگارى الكيه و اين ازدواجم صوريه ... داغون ميشه ... خدايا منو ببخش .. خب 
 مجبور

 م تو فكروتبودم ... وايىىىىىىىىىى ... لعنت به تو صحرا ... لعنتى ... همينطور كه داش
خيال به خودم فوش ميدادم صداى زنگ در بلند شد و پشت سرش هم صداى مامان 

... 
 مامان _ صحرا دخترم فكركنم مهمونا امدن....

 سريع از روي تخت بلند شدم و به طرف هال دويدم ....
 خدارو شكر قبل از اينكه خاستگارا وارد خونه بشن خودمو به مامان اينا رسوندم ....

 مامان درو باز كرد و پندار به همراه خانواده اش وارد خونه شدن ...
 
 

وايى ... يه هفته اى ميشه كه پندارو نديدم ، چقدر دلم واسه اش تنگ شده بود .... 
 پندار كت

و شلوار خوش دوختى مشكى تنش كرده بود كه هيكل مردونه اشو خيلى خوب 
 نشون ميداد

بود باال ... الكردار يكم ته ريش دراورده بود كه زيبايي و ، موهاشم مثل هميشه داده 
 جذابيت
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 صورتش خيلى كمك مي كرد !
 با ديدن پندار سرمو انداختم پايين و فقط يه سالم كوچك بهش كردم ....

 اونم با مهربانى جواب سالممو داد ...
 عدشپشت سرش يه آقاى خيلى خوش تيپ كه مشخص بود پدر پنداره وارد شد ، ب

 هم يه
خانوم نسبتا سن و سال دار وارد شد ، ( مثل اينكه اين خانومم مادر پنداره ... چقدرم 

 شبيه
 خود پنداره قيافه اش . )

 مامان پندار با ديدن من لبخند ى زد كه به زيبايي ضاهرش خيلى كمك كرد و با لحن
 مهربانى گفت :

 ه ...مامان پندار _ ماشاال .. ماشاال مثل گل ميمون
 من با خجالت سرمو انداختم پايين و فقط لبخند زدم _ ممنون ...

بعد از اينكه تمامى مهمون ها وارد خونه شدن ، به طرف آشپزخونه رفتم و منتظر 
 موندم تا

 مامان صدام كنه ....
تو يه اين فرصت پيش امده ، سريع چايى درست كردم و ريختم توى استكان هاى 

 شيك
 .مامانيم ...

 باالخره صداى مامان بلند شد :
 _ صحرا .. صحرا دخترم ..

 
 

 وقتى مامان صدام كرد هول شدم و استرس بدى تو جونم افتاد
 _ بله مامان امدم

 سريع دستى روى شالم كشيدم و روى سرم صافش كردم و سينى چايى رو از روى ميز
 برداشتم و به طرف هال رفتم ....

 مهمون ها چايى تعارف كردم ... و به نوبت به تك تك
 و در آخر هم به طرف صندليه خالي كنار مامانم رفتم و نشستم ...
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پدر پندار _ خوب بهتره بريم سر اصل مطلب ، ( رو به پدرمن كرد ) آقاى اميدى همه 
 ى ما

در اين شب اينجا جمع شديم تا با اجازه ى شما و خانوم والدين دخترتو صحرا رو 
 براى پسرم

 پندار خاستگارى كنم ...
 بابا كمى ِمن و ِمن كرد _ آخه ... چى بگم ..

مادر پندار _ البته ما شرايط شما رو هم درك مى كنيم واسه همينم احتياجى نيست 
 همين

 اآلن جواب بديد ، ميتونيد روى اين قضيه فكركنيد ....
كه با اين موضوع مامان _ خوب ، راستش صحرا ميخواد درسشو ادامه بده ، شما 

 مشكلى
 نداريد ؟

مادرپندار _ نه ... اتفاقًا پندارجان خبر قبول شدن صحرا خانومو توى اون بورسيه به 
 من دادن

، خيلى خوش حال شدم ، جالب اينجاست كه پندارم اون بورسيه رو گرفته و قبول 
 شده ،

 .اينطورى مى تونن باهم به فرانسه برن و درسشونو ادامه بدن ..
 بابا باشنيدن اين حرف متعجب گفت :

 
 

بابا _ عاليه ... فقط مشكل اينجاست كه دانشجو هاى اين بورسيه  روز ديگه پرواز 
 دارن به

 فرانسه ، اينا كه نميتونن تو اين  روز باهم ازدواج كنند ...
كنن ،  مامان پندار _ بله خوب وقت زيادى ندارند ... اما ماهم نگفتيم كه باهم ازدواج

 فقط يه
عقد كوچيك انجام ميدن تا به هم محرم بشن ، انشاال وقتى هم كه از فرانسه 

 برگشتن جشن
 ازدواجو برپا مى كنيم ، چطوره ؟

 بابا _ خوب ... من ... من مشكلى ندارم اما اينجا نظر خود صحرا مهمه ...
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 فاشونو بزنن ...پدر پندار _ البته ، پس اگه اجازه بديد جونا برن توى اتاق حر
 بابا به سمت من برگشت و نگاهى بهم انداخت ...

 متوجه منظورش شدم ، واسه همين سريع از سرجام بلند شدمو به طرف پندار رفتم و
 باهمديگه وارد اتاقم شديم ....
 پندار _ خوب شروع كن ...

هيچ  من _ ببين خودت بهتر از هركسى ميدونى كه اين فقط يه ازدواج صوريه و
 حقيقت

نداره ، براى همينم بعد از ازدواج نه باهم حرف ميزنيم نه غذا ميخوريم و نه همديگه 
 رو

 ميبينيم ، اصن فكر كن هفت پشت غريبه ايم ...
 پندار لبخند موزيانه اى زد :

پندار _ نميشه ، اونوقت همه فكر مى كنن بى غيرتم .. بعد از ازدواج هرجا من بهت 
 گفتم
هرجا گفتم نميرى ، هركارى من بگم ميكنى ، هركارى بگم نميكنى ، نبايد  ميرى ،
 بخندى ،

حجابتم حتما بايد رعايت كنى ، آهان .. درضمن بايد وقتى از خونه مياى بيرون 
 پوشيه هم
 بزنى !...

 
 

 با عصبانيت گفتم :
 _ يعنى چى ، يجورى حرف ميزنى انگار من نوكرتم ...

 مسخر آميزى گفت :پندار با لبخند ت
 پندار _ چاكرتيم !....

وايى .... اين ديگه بى نهايت گسداخه ، از اآلن كه داره اينجورى رو عصابم قدم ميزنه 
 بعد از

ازدواج چيكار ميكنه ، بيخيال بابا اصن از خير فرانسه گذشتيم ، ِاِاِاِاِاِا .. مگه دور از 
 جون ديونه

 دم منگول عقب افتاده ازدواج كنم ! ... نه بيخيالام كه بخاطر يه بورسيه با يه آ
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 پندار _ هووووووو چت شد ؟
 با صداى پندار به خودم امدم ...

 _ هوووو چيه بى تربيت ، آدم بايه خانوم اينجورى حرف نميزنه ...
 پندار _ نبابا ، اونم چه خانومى
 سپس با صداى بلند زد زيرخنده
 شردم ...با عصبانيت دندون هامو بهم ف

 پندار _ خوب چيكاركنم اوكيه يا نه ؟
 من _ اوف .. مگه راه ديگه اى هم دارم ؟ ... جواب من مثبته !

پندار _ زياد تعجب نكردم ، ميدونستم جوابت مثبته ، اصن ازخداتم بود با يكى مثل 
 من

 ازدواج كنى !
 _ آره واقعاااااا از خدامه

 بلند كردم و آهى كشيدمسپس دوتا دستمامو به سمت آسمون 
 
 

_ آى خدا جون من چه گناهى كردم كه به جاى ازرائيل اين موجود و فرستادى جونمو 
 بگيره

 ، بابا من برق وصل خودم راحت تر مي ميرم تا بخوام با اين هيوال زندگى كنم !
 پندار _ هووووو من اينجاما ، هيوال با من بودى ؟

ه ... ميگن فوشو بنداز زمين صاحبش خودش با لحن تمسخر آميزى گفتم _ ه
 برميداره

 ميزاره تو جيبش !!!!!
 پندار _ خب ديگه بهتره بريم بهشون بگيم تو خوشت امده !!!

 _ مثل اينكه فراموش كرديد ، من از شما متنفرممممممممممممممممممممممم ...
 حرفت ناراحت شدم پندار _ آه .. آه .. آه نكه من كشته مرده ى توام اآلن خيلى از

 و بلند زد زيرخنده
اوف .. دلم ميخواد بعضى وقتا با مشت بزنم تو اون صورت خوشگلشو فك و مك و 

 خالصله
 كل دكراسيون صورتشو عوض كنم ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 3 2  

 

 آه .. ترانه خدا بگم چى نشى كه اينو فراستى خاستگاريه من !
*** 
" 

 مهديس
" 

 زينگ .. زينگ ..
 بلند شد صداى زنگ در خونه

مطمئن بودم كه اگه درو باز كنم با قيافه ى سپهر و خانواده اش روبه رو ميشم ، واسه 
 ى

همين اشتياق چندانى نداشتم و هيچ واكنشى نشون ندادم ... اما برعكس من 
 مامان انقدر 

 
 

ذوق داشت كه يك وجب از زمين باالتر راه مى رفت ، بى بى هم از صبح تا حاال از 
 استرس

 همينطور داره راه ميره ، واقعا كه ... مثال امدن خاستگاريه من .. اينا استراب دارن !
باصداى سالم و احوالپرسى مامان به خودم امدم و سريع به سمت در رفتم ، اول از 

 همه يه
خانوم جوان وارد خونه شد و پشت سرش هم يه خانوم نسبتًا سن و سال دار كه 

 مشخص بود
، با اينكه يكم مسن بود اما مشاال از يه دختر  ساله هم سرحال و مادر سپهره 
 خوشگلتر

بود ، دستمو به طرف اون خانوم دراز كردم ... اولش نگاه مهربونى بهم انداخت و 
 بعدش با

خوش رويى دستمو فشرد ، بعد از مامان سپهر پدرشو پشت سرش هم خود آقا داماد 
 وارد

 خونه شد ...
واى سوخته ى خوش دوختى تنش كرده بود كه با چشماى قهوه ايش كت و شلوار قه

 ست
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شده بود ... موهاشم مردونه داده بود ، الكردار اين ته ريشش منو كشته ، با اينكه 
 فقط يه

 ميلمتر موهه كه از صورتش زده بيرون ولى ما روح و روان من بازى ميكنه !!!!!
 من گرفت و لبخند مهربانى زد ...سپهر دسته گلى را كه اورده بودو به سمت 

 منم با لبخند جوابشو دادم و گلو از دستش گرفتم ....
 و مستقيم به طرف آشپزخونه رفتم ...

همه چيزو از قبل آماده كرده بوديم ، ميوه ها ، شيرينى ها ، شكالت ها ، فقط مونده 
 بود

 چايى كه اونم منتظر بودم تا جوش بياد ..
ينت يه گلدان شيشه اى شفاف برداشتم و تا نصفه از آب شيرين سريع از توى كاب

 پرش كردم
.... 

 سپس گل هايى را كه سپهر برايم آورده بودو يكى يكى داخلش چيندم ...
 
 

سعى مى كردم خودمو با اين كاراى معمولى سرگرم كنم تا متوجه ى گذر زمان نشم 
.... 

طاليى برداشتم و به تعداد افراد روش ، باالخره چايى جوش امد ... يك سينى بزرگ 
 فنجون

 گذاشتم و همه رو پر از چايى كردم ...
بى بى درهمان حال وارد آشپزخونه شد و لنگان لنگان به كمك عصايش به طرف من 

 امد ...
 _بى بى _ فنجون داماد رو جلوتر ازهمه بذار تا با بقيه قاطى نشه !

 متعجب به بى بى نگاه كردم
 ؟!_چرا 

 _بى بى _ واسه اينكه ميخوام توش نمك و فلفل سياه بريزم !
 با تعجب جيغ كشيدم :

 _ بله ؟!
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_بى بى _ اين يه رسم تو خانواده ى ماست ... شب خاستگارى تو ليوان داماد نمك و 
 فلفل

مى ريزيم و بهش ميديم تا بخوره ... عروسم بايد بره و وقتى داماد داره چاييشو 
 هميخوره روب

رويش بشينه ... اگه داماد تونست بفهمه تو چاييش فلفله يعنى به دختر اهميتى 
 نميده .. ولى

اگه محو تماشا كردن عروس بشه و اصال متوجه نشه تو چاييش چيزى ريخته شده ، 
 يعنى يه

 عاشق واقعيه !
شبو _ وايى بى بى .. خب معلومه كه ميفهمه .. مگه خره ! .. نه نميخواد ... يه ام

 بيخيال رسم
 و رسوم بشيد !

_بى بى _ ااااااا... دختر نترس نميخوايم بكشيمش كه ... فقط يه رسم قديمي تو 
 خانواده ى

ماست همين ... من شب خاستگارى مامان و باباتم تو ليوان بابات فلفل و نمك 
 ريختم ...

 
 

 _خب .. بابام فهميد ؟!
آخر ليوان چاييشو سركشيد و اصال متوجه ى _بى بى _ نخير ... بابات تا قطره ى 

 وجود فلفل
 در ليوانش نشد !

 _آخه بى بى ميترسم اتفاقى بيفته ...
 _بى بى _ نگران نباش ... خاستگارت چيزيش نميشه گدا!

 از اين حرفش خنده ام گرفت
بى بى از توى كابينت فلفل سياه و نمكدون رو برداشت و سپس به طرف سينى 

 مدچايى ها ا
 _بى بى _ چايى .. داماد كدومه ؟!

 شكاك اولين ليوان رو نشون بى بى دادم ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 3 5  

 

بى بى هم تا تونست داخل ليوان را از فلفل و نمك پر كرد و بعدشم چايى را همزد تا 
 فلفل و

 نمك دران هل شود!
 بى بى لبخندى زد و گفت :

. فقط حواست باشه خود _بى بى _ خب ديگه حاضره ، ميتونى برى عروس خانوم ...
 داماد اين

 ليوان رو برداره ها .. نزنى پدرشوهرتو بسوزونى !
 از ته دل خنديدم

 _ خيالت راحت بى بى جونم
 _بى بى _ برو ديگه دخترم ... خدا به همراهت.

سريع خودمو جمع و جور كردم و براى آخرين بار يه نگاه تو آينه به خودم انداختم و 
 از

 خارج شدم ...آشپزخونه 
 
2 

اولين قدمى كه داخل هال گذاشتم ، توجه ى همه ى نگاه ها را به خودش جلب كرد 
... 

از استرس و استراب زياد دستام ميلرزيد ، ميتونستم حركت قطرات عرق را روى 
 پيشانيم

 احساس كنم ...
 خداى من كمكم كن ...
 دارم ديونه ميشم ..

رفتم و چايى بهش تعارف كردم ، پشت سرش هم  اول از همه به طرف پدر سپهر
 مادرشو

بعدشم پدرو مادر خودم ، و آخر هم همان ليوانى را كه بى بى اماده كرده بود را به 
 سپهر دادم

 خودمم مستقيم رفتم و روبه روى سپهر نشستم ..
سپهر فنجون چايى اش را در دستانش فشرد و به من نگاه كرد و مشغول خوردن 

 چايى اش
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 شد .
 منتظر بودم هرلحظه صداى فريادش بلند شد و زبونش شروع به سوختن بكند

 اما اينطور نشد
سپهر اصال متوجه ى وجود فلفل و نمك در محتويات داخل ليوانش نشد و درهمان 

 حال كه
 خيره شده بود به من تمام چايى اش را خورد

 به بى بى كه درست كنارم نشسته بود نگاه كردم ..
بى بى لبخندى از روى رضايت برايم زد و دسشتو روى دستم گذاشت و به آرامى 

 فشرد ..
 باالخره پدر سپهر شروع به حرف زدن كرد و سكوت ديوانه بار مجلس را شكست .
پدر سپهر _ خوب بهتره كه بريم سراغ اصل مطلب آقاى سعيدى راستش خود شما 

 بهتر
ينى هست و باعث كامل شدن دين انسان ها ميدونيد كه ازدواج يكى از واجبات د

 ميشه ، كه 
 
 

از زمان قديم هم بوده ، البته بعضى از ازدواج ها اجبارى هست و بعضى هاشونم به 
 صورت

عالقه ى دو طرف به يك ديگر صورت مي گيره ، سپهر پسر من به دختر شما عالقه 
 داره و

) رسمًا از دخترتون خاستگارى كنه ، ميخواد با اجازه ى شما و خانوم سعيدى ( مادرم 
 البته

 اگر شما قابل بدونيد ...
( هه .. بيچاره خبر نداره كه ازدواج منو سپهر از روى عالقه نيست و اجبارى داريم 

 باهم
 ازدواج مى كنيم

 پدرم كمى ِمن ِمن كرد و سپس گفت :
دتا شرط دارم ، _ خواهش مى كنم اين چه حرفيه ، راستش من براى اين ازدواج چن

 شما
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خودتون بهتر ميدونيد كه مهديس دخترم قصد ادامه تحصيل داره و ميخواد درسشو 
 ادامه بده

 ، شما كه مشكلى با درس خواندش نداريد ؟؟؟
 پدر سپهر لبخند مهربانى زد و با لحن آرومى جواب داد :

م سپهر پسرمن ه _ البته كه نه ، راستى فراموش كردم اين موضوع رو خدمتتون بگم ؛
 توى

اون بورسيه ى فرانسه قبول شده ، اينطورى اين دو جوان ميتونن باهم ديگه برن 
 فرانسه و

 اونجا ادامه تحصيل بدن ...
 پدرم با شنيدن اين حرف چشماش از تعجب گشاد شد و متعجب گفت :

تم ل داشپدر _ واقعاااااا ، اين خيلى خوبه ، راستش من با فرانسه رفتن مهديس مشك
 ، چون

ميترسيدم دختر مجرد و تنها رو به كشور غريب بفرستم ، اما اگه واقعا اينطورى باشه 
 كه شما

 داريد ميگيد ، من از بابت مهديس هم خيالم راحته ...
 مامان حرف بابا رو نيمه تموم گذاشت و گفت :

 
 

 دارن به فرانسه ،_ خوب خود شما بهتر ميدونيد كه اين جوون ها  روز ديگه پرواز 
 بنابراين وقت زيادى براشون باقينمانده

مادر سپهر _ بله درسته ، براى همينم اگه شما با اين ازدواج مشكلى نداشته باشيد 
 پسفردا

 برن واسه كاراى عقد
مامان _ نه راستش ما با اين ازدواج هيچ مشكلى نداريم ؛ فقط پسفردا واسه ى 

 عقدشون يكم
 زود نيست ؟؟

مامان سپهر _ درسته زوده ، ولى خودتون بهتر ميدونيد كه سه چهار روز ديگه عيده 
 واسه

 همينم همه جا تعطيله ، اينا بايد قبل از سال نو عقد كنن ...
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 پدر _ درسته حق با شماست
 مامان _ چي بگم واال ، باشه من مشكلى ندارم ...
 پدر سپهر _ فقط ميمونه نظر خود مهديس خانوووم

 با شنيدن اين حرف دستام لرزشش بيشتر شد و پاهام شل شد
 _ مممممم .. راستش من ... چيزه ...
 پدر سپهر _ خجالت نكش دخترم بگو

 سرمو انداختم پايين و با لحن آرومى گفتم :
 _ با اجازه ى پدرو مادرم و بى بى ، نظر منم مثبته !
راضى نبودم ، اما حيف مجبورم ،  خودم بهتر ميدونستم كه از ته دل به اين وصلت

 مجبورم
قبول كنم ... اين دقيقا همون حسي هست كه سپهرم به من داره ، اون با خواسته و 

 مراد
 خودش اينجا نيست ، همش از روى اجباره .. فقط اجبار

 
 

 صداى دست و سوت پدر و مادر سپهر و پدر و مادر خودم فضاى اتاق را پر كرد ...
تم ، اگه پدرو مادرم بفهمن اين ازدواج صوريه و حقيقت نداره چه حسى خيلى ناراح
 بهشون

 دست ميده ، حتما كلى ناراحت ميشن .. آخ خدا جون خودت كمك كن ...
*** 

 يك روز بعد
*** 

 " ترانه "
 با صداى آالرم گوشيم از خواب بيدار شدم و به كمرم كش و قوصى دادم ...

، با خستگى به طرف دستشويى اتاقم رفتم و يه آبى به  ساعت نزديكاى  صبح بود
 دست و

صورتم زدم ، ديشب تا صبح خوابم نبرد همش استرس خاستگاريه صحرا و مهديسو 
 داشتم ،

 خدايا خودت كمك كن ، يعنى ديشب چجور پيش رفته ...
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 اوووووووف
 سريع يه شونه به موهام كشيدمو به طرف موبايلم حجوم بردم ....

 با صحرا تماس گرفتم كه بعد از خوردن دومين بوق جواب داد : و
 _ صحرا _ الو

 _ الو ، سالم صحرا جان چطورى عزيزم ، خوبي ؟
 _ صحرا _ سالم ، ممنون تو خوبي ؟

 _ هى بدك نيستم ، راستى صحرا ديشب خاستگارى چى شد ؟
 بمو خورد كرد_ صحرا _ آه .. نگو ترانه اين پندار ديوونه است ، چقدر عصا

 
 

 _ اينا رو ولش كن اينكه كارشه ، حاال بگو ببينم نظر پدرو مادرت چى بود ؟؟
 _ صحرا _ معلومه ديگه خوششون امد ، فردا قراره بريم واسه عقد ..

 _ واقعاااااااااااااااااااااااااا ، خدارو شكر .. پندارچى پوشيده بود؟!
 ر بادمجونى و كتونى سفيد!_صحرا_ يه پيرهن سبزخيارى بايه شلوا

 _بينمك !
 _صحرا_ خب معلومه ديگه كت و شلوار..
 _لوس ... ميگم جدى جدى رفتنى شديما!.

_ صحرا _ آره ، اصن فكرشو نميكردم بتونم بيام فرانسه ، مهديسم گفت اوناهم فردا 
 عقد مى

 كنن ، راستى جواب آزمايشت چى شد؟؟
 _ نميدونم ، هنوز خبرى نيست

 صحرا _ نرفتى بگيرى ؟؟ _
 _ نه ، قراره خود آرتان بره

 _ صحرا _ آهان ، باشه ، پس خبرشو به منم بده
 _ باشه عزيزم كارى ندارى ؟

 _ صحرا _ نه قربانت ، خداحافظ .
 تلفنو قطع كردمو انداختمش روى تخت ...

 خودمم به طرف در اتاقم رفتم
 دوباره صداى زنگ موبايلم بلند شد هنوز كامال از اتاق خارج نشده بود كه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 4 0  

 

 برگشتم تا ببينم كي زنگ زده
 
 

 آرتانه ، نكنه جواب آزمايشامونو گرفته ..
 با خوش حالى موبايلمو جواب دادم

 _ الو ، الو سالم آرتان
 _ آرتان _ الو ترانه ، سالم خوبي ؟

 صداش كمى گرفته بود
 _ ممنون ، چى شد ؟!
 آه از نهادش بلند شد

 _ آرتان _ نپرس كه دلم بدجورى گرفته ، حالم بده ترانه !
 ترس بدى به جونم افتاد

 _ چى شده آرتان بگو ديگه نصفه جونم كردى
 _ آرتان _ يعنى آماده اى بشنوى چى شده ؟

 _ اى بابا ، آره بگو ، راستى جواب آزمايش هارو گرفتى ؟؟
 آره _ آرتان با صدايى كه ته چاه در ميومد گفت _

 _ خب ، چى شد ؟
 _ آرتان _ ترانه جان قول بده ناراحت نشى ، خب راستش جواب آزمايشامون منفيه !

 _ چـــــــــــــــــــــــــــى !!
 _ آرتان _ معذرت ميخوام

 احساس خفگى بهم دست داد ، خداجون باورم نميشه ، آخه چرا من ، من ، من
باال نمي يومد ، اشك تو چشمام حلقه زده بود بغض بدى گلومو گرفته بود ، نفسم 

... 
 
 

 ديگه ناى حرف زدن نداشتم
 _ آرتان _ الو

_ ... 
 _آرتان _ الو ترانه
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_ ... 
 زبونم بند امده بود ، ديگه نميتونستم جوابشو بدم

 آرتان با صداى بلند زد زير خنده
 ديوونه چرا داره ميخنده !

 اب آزمايشامون بهم نخورده ...مثل اينكه خيلى خوش حاله جو
صداى خنده هاى آرتان لحظه به لحظه بيشتر مي شد و من لحظه به لحظه عصبى 

 تر مي
 شدم

 كووووفت ، كثافت !
 باالخره آرتان دست از خنده كشيد و با لحن تمسخر آميزى گفت :

ا جواب _ آرتان _ الو ترانه ، كجارفتى بابا ، هه .. سكته كردى ، شوخى كردم باب
 آزمايشامون

 مثبته !
 چىىىىىىى .. بيشعووووور ، دلم ميخواست خفه اش كنم

 متعجب داد زدم :
 _ مثبته ؟ ... اما تو گفتى كه ..

 _آرتان _ ميدونم ، ميخواستم ببينم چقدر دوسم دارى كه ديدم خيلى زياد ...
 
 

 عوضى ...
 _ نخير اصال اينطور نيست ..

 كرد به خنديدن آرتان دوباره شروع
 _ چرا همينطوره

 _ خب ...
 مونده بودم بايد چى بگم هنوز تو شوك اون لحظه قرار گرفته بودم و چيزى به ذهنم

 نميرسيد كه بهش بگم ، كه دوباره صداى آرتان بلند شد.
 _ الو ترانه ، خوابت برد پشت تلفن ؟؟!!!

 _ نه
 _ آرتان _ پس يه چيزى بگو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 4 2  

 

 _ چى بگم ؟
 آرتان _ بگو خيلى دوسم دارى !!_ 

 كثافت ؛ با لحن آرومى گفتم :
 _ دوست دارى بهت دروغ بگم ؟

 _ آرتان _ نه ، واسه همين ميگم بگو دوسم دارى كه دروغ نگفته باشي !!
 اي بيشعور هرچى من بهش ميگم يه جوابي داره بده ..

 نكبت
 _ ببين من بايد برم ، بعدا باهات تماس ميگيرم

 آرتان _ چيه كم اوردى ؟؟ _
 
2 
... 

 _ خداحافظ .
 گوشيمو قطع كردم و انداختمش روى تخت و خودمم مستقيم از پله ها رفتم پايين.

 مامان براى ناهار مرغ درست كرده بود
 ا ه .. حالم از مرغ بهم ميخوره !

،  يون شدمخودمو روى كاناپه ى رو به رويى تلوزيون ولو كردم و مشغول تماشاى تلوز
 تا

 موقعه اى كه ناهار آماده شه
 بابا هنوز از شركت برنگشته بود ، جديدًا كاراشون زياد شده بود ، بيچاره بابام

مامان به يه سبد ميوه به طرف من امد و نشست كنارم ، و مشغول پوست كندن يه 
 سيب

 سرخ شد ...
 ندادى ؟مامان _ داشتى با كى حرف ميزدى هرچى صدات كردم جواب 

 _ آخ ، ببخشيد اصن صداتونو نشنيدم
 _ مامان _ ميدونم ، حاال باكى حرف ميزدى ؟

 _ آرتان
 سيبه رو به طرفم گرفتو گفت :
 _ مامان _ خب ، چى گفت ؟؟
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 سيبو از دستش گرفتم
 _ هيچى زنگ زده بود جواب آزمايشامونو بگه ...
 اب گفت :با شنيدن اين حرف من حسابى هول شد و با استر

 
2 

 _ خب ، جوابش چى بود ؟!
دلم هوس كمى شيطنت كرد ، بهتره مثل آرتان كه منو سركار گذاشت منم مامانو 

 سركار
 بذارم ، اما نه شايد درست نباشه!

 _ مثبت بود
 نفسشو با خيال راحت بيرون داد و زيرلب گفت

 _ خداروشكر ..
... 

تان ميترسيد و همش استرس داشت ، همش چرا مامان انقدر سر ازدواج من با آر
 هوله ،

همش استراب داره .... البته بيچاره حقم داره چون مادره ، به فكر خوشبختيه منه 
 ديگه ، ولى

من چى ، من اولش فقط بخاطر تالفى و انتقام و بورسيه درخواست خاستگاريه آرتانو 
 قبول

عشق ! ، چه كلمه ى مسخره اى  كردم ، اما اآلن ، كمكم دارم عاشقش ميشم ، هه ،
 من

نميخواستم هيچوقت تو زندگيم طعم عشقو بچشم ، ولى آرتان وارد زندگيم شدو 
 همه چى رو

به كل عوض كرد ، اين قانونه طبيعته ، همه تو زندگيشون عاشق ميشن حتى اونايى 
 كه مثل

 من از عشقو عاشقى چيزى سر در نمي يارن ...
بدل وارد زندگيت ميشه ، يه چيزى مثل غرور ، تالفى ، عشق اولش با يه لباس م

 حس انتقام ،
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نفرت ، اما وقتى به خودت ميايى كه تو يه منجالب عشق گير كردى ، نه راه پس 
 دارى و نه

راه پيش ، يجورايى ديونه ميشي ، ميشى يه مجنون يه عاشق يه ليلى يه ويرانگر ، 
 ديگه

نسان جديد ، انگار تازه متولد شدى يه نوزاد كه خودت نيستى ، تبديل ميشى به يه ا
 فقط تو 

 
22 

آغوش گرم مادرش آروم ميگيره ، يه عاشق كه فقط و فقط تو يه آغوش عشقش آروم 
 ميگيره
... 

 عشق زيباست .
*** 

 " صحرا "
با خستگى وارد اتاقم شدم و تلفنمو از روى ميزم برداشتم و مشغول چك كردن تماس 

 هاى
 سخ و پيغام هام شدم ...بي پا

 اصال براى فردا هيجان يا استرس نداشتم
 كاش زودتر اين روزاى لعنتى بگذره

 خدا جون كمكم كن
 صداى مامان بلند شد _ صحرا ناهار آماده است

 آه بلندى كشيدم
 _ اومدم مامان جان .

**** 
 يك روز بعد

**** 
 م بكنم ميترسيدم ...تا صبح خوابم نبرد ... از كارى كه ميخواست

صبح شده بود و من مضطرب ... سعى كردم ساده تر از هميشه باشم .... شلوار 
 جينمو پوشيدم
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 مانتو و مقنعه اى مشكيمو برداشتم ...
 
2 

نمى خواستم كه باوركنم قراره يه اتفاق بيفته ... حتى آرايش ماليمى كه هر روز مى 
 كردم از

 اونم صرف نظر كردم .....
*** 

 تا در حياطو بستم ... صداى بوق ماشين بابا بلند شد
 اونا امروز زودتر از من رفتم محضر و كاراى سفره عقدو درست كردن ، عقد منو ترانه و

 مهديس همونطوركه ترانه مى گفت باهم بود
 مامان _ كسى مرده ؟

 _ نه
 _ مامان _ لباس مشكى تر از اين نداشتى كه بپوشي

 سم چشه_ مگه لبا
 _ مامان _ نا سالمتى دارى مى رى عقد كنى

 آخ اينكه يه عقد واقعى نيست
 _ مامان براى چى بايد به خودم برسم ..

 مامان پوزخندى زد
 _ الحق كه كله شقى

 مامان ساكت شد ، سعى كردم به صداى موسيقى اى كه پخشه گوش كنم
 وقتش نبود وايسى تو روم ، بگى راهى نمونده

 كه پا به پات بودم ، واسم نايى نمونده منى
 تموم فكرو ذكرمو به سمت تو كشيدم

 
2 

 از لحظه اى كه جا زدى يه روز خوش نديدم ... آره يه روز خوش نديدم
طلوعى بود ، چه روزى بود ، اولش يه شوخى بود ، كاش نميزاشتى كه بگم همه 

 حرفات
 دروغى بود
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ش يه شوخى بود ، كاش نميزاشتى كه بگم همه طلوعى بود ، چه روزى بود ، اول
 حرفات

 دروغى بود
نزديك  بود كه به محضر رسيديم .. منو مامان تا از ماشين پياده شديم ، چشمم افتاد 

 به
 ترانه و مهديس كه اوناهم با مادراشون منتظر ايستاده بودن

 به سمتشون رفتم
 _ سالم

 ؟ ترانه _ سالم صحرا چرا انقدر دير كردى
 مهديس _ سالم

نگاهى به مامان انداختم ، به طرف مادراى ترانه و مهديس رفت و مشغول پچ پچ 
 كردم باهم

 شدن
 _ اون سه تا هنوز نيومدن ؟

 ترانه _ نه
 _مهديس_ چقدر بى فكرن .. نميگن ديرميشه ؟!

 ل اينكه_ترانه _ من اآلن با آرتان تماس گرفتم ... گفتن كه توراهن دارن ميان ، مث
 ترافيك
 بوده !

 _ باشه ... مابريم داخل !..
 
2 

قبل از اينكه نوبت ما بشه دوتا خانواده ى ديگه امده بودن ... جمعيتشون زياد بود 
 .... جا براى

 نشستن چهار نفر بيشتر نبود ... منو بچه
 ها سه تا از صندلى ها رو اشغال كرديم
خوش حالى رو پاشون بند نبودن .... يه لحظه به عروس و داماد نگاه كرديم كه از 

 احساس
 كردم كسى كنارمه به بغلم نگاه كردم پندار
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 دقيقا كنارم وايستاده بود و اونم مشغول تماشا بود
تا عروس بله رو گفت همه دست زدن و كل كشيدن ... دماد داشت حلقه دست 

 عروس مى
 كرد ...

منم تو دستم حلقه مى كردم ... طور خاصى نمى دونم چرا دلم مى خواست كه امروز 
 بهشون

 نگاه مى كردم ...
دست داماد مي لرزيد ... دوتايشون حسابى قرمز كرده بودن ... با ديدن اونا تبسم 

 كوچكى
 كردم ... شايد با اين تبسم ميخواستم بگم
 كاش امروز منم بله واقعى مى گفتم ....
 اماد خارج بشن .تا دوتا خانواده به همراه عروس و د

 ساعت  و نيم شد .
 مامان به طرفم امد _ شناسنامه رو بده من ..

 شناسنامه رو دادم دست مامان ...
 نگاهى به ترانه و مهديس انداختم

 ترانه كه مشغول صحبت با آرتان و خانوا ده اش بود
 
2 

 اما مهديس
 جويدن ناخونش بود اونم مثل من مسترب نشسته بود رويكى از صندلى ها مشغول

 مامان به طرفم امد _ كجايى تو دختر پاشو برو پيش خانواده ى پندار اينا بشين
 _ نه مامان حوصله ندارم

 _مامان_توچته ؟!
 _هيچيم نيست .. فقط يكم استرس دارم.

... 
 صداى بابا بلند شد ...
 _ بيايد نوبت ماست ...

 اق عقد رفتم ...با دستاى لرزون و پاهاى شل به طرف ات
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 ميترسيدم ..
 از همه چى

قبل از وارد شدن به اتاق مكثى كردم ... ترانه روى صندليش نشسته بود و كنارشم 
 آرتان

نشسته بود ، برعكس من اون خيلى خوش حال بود ، كنار آرتان سپهرو اونورشم 
 مهديس

 نشسته بود ، فقط جاى دو نفر خالى بود ، منو پندار .
 چى شد نظرت عوض شد .. مامان _

 به پندار نگاه كردم كمى رنگش پريده بود اما سعى مى كرد آرامششو حفظ كنه ...
 مامان _ اگه ميخوايى بگو نه دخترم ، هيچ اجبارى نيست

 چشمامو بستم ... ترسيده بودم ... اما من تصميمو گرفته بودم
 
2 

 _ نه عقد مى كنم
 و به طرف پندار رفتم ...

 اس كردم خيالش راحت شد ...احس
 بند كيفم تو دستم بود و باهاش ور مى رفتم ...

 محضر دار كتابى با جلد سبزى از توى كشوى ميزش در اورد و به طرف ما گرفت
 محضر دار _ بى زحمت به نوبت اينجاها رو امضا كنيد ..

 اول از همه ترانه
 پشت سرش آرتان

 بعدشم مهديس و سپهر
 منو پندارو در آخر 

 محضر دار روبه آرتان كرد
 محضر دار _ مهريه عروس خانوم چيه ؟

 قبل از اينكه آرتان حرفى بزنه پدرش پريد وسط حرفش ..
پدر آرتان _ من قبال مهريه عروسمو مشخص كردم ، ميخوام خونه مو به نامش بزنم 

! 
 وايى اين يا رو ديونه است ...
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 ينارو نگاهى انداخت و گفت :محضر دار سند خونه ى آرتان ا
 محضر دار _ مباركتون باشه عروس خانوم
 صداى جيغ و دست سوت اتاق را پر كرد ..

 محضر دار بعد از كمى مكث رو به سپهر كرد و همون حرفو تكرار كرد ..
 
2 

سپهر _ مثل همه ى عروس دامادا حاج آقا يه جلد كالم اهلل مجيد يك دست آينه و 
 شمدان
 و ...... 

 به چهره ى مهديس نگاهى انداخت و مكث كرد..
 محضر دار _ و چى آقاى داماد ؟

 و  تا سكه
مهديس انگار يه پارچ آب يخ رو سرش خالى كرده باشن متعجب به طرف سپهر 

 برگشت و
 بهش نگاه كرد

 و در گوشش پچ پچ كرد :
*** 
" 

 مهديس
" 

تعجب گشاد شد و با عجله در گوشش گفتم  وقتى سپهر مهريه مو عالم كرد چشمام از
: 

 _ چيكار دارى مى كنى ؟
 سپهر _ عقد !

 _ بيمزه منظورم مهريه است ، قرار ما اين نبود
 سپهر _ ما سر مهريه قرارى نزاشتيم

 _ مثل اينكه تو حاليت نيستا ما وقتى برگشتيم ايران قراره از هم ديگه جداشيم ..
 سپهر _ خب
 انيت بيرون دادمنفسمو با عصب
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 _ من چنين چيزى نميخوام و قبول ندارم ..
 
2 

سپهر _ اى بابا مى تونى اين عقد صورى رو هم بهم بريزى ... بزار فكركنم مثال دست 
 و دلبازم

 .. تو واقعيت كه نمى تونم از اين حماقتا بكنيم
 _ اگه موقعه طالق مهريمو خواستم ..

 سپهر با شيطنت لبخند زد ...
 سپهر _ منم اونوقت همه چيزو به خانواده ات مى گم

 زير لب غرلند كردم ديونه
 با خنده گفت :
 سپهر _ خودتى

 با تذكر محضر دار از سپهر دور شدم و ديگه باهاش كوچكترين حرفى نزدم .
 حاال نوبت پندار و صحرا بود

 محضر دار سوال قبلى رو دوباره از پندار پرسيد
 آقا يه جلد كالم اهلل مجيد ،  تا شاخه گل رز ،  تاهم سكه ...پندار _ حاج 

 صحرا متعجب گفت :
 صحرا _ چرا اين همه ..

پندار _ چون امسال سال  ميخوام تعداد سكه اى كه مهرت مى كنم با تاريخ عقدمون 
 يكى

 باشه ..
 صحرا _ آخه ..

 پندار _ هيس ، بهتره كه ادامه بديم
 بهتره شروع كنيممحضر دار _ بله ، 

 
 

 مامان سريع از توى كيفش يه چادر سفيد در اورد و انداخت رو سرم
 _ نيازى به اين كارا نيست مامان

 ولى اون بدون حرف و با لبخند چادرو رو سرم انداخت
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قلبم تند تند ميزد ... صورتم گر گرفته بود و لبام خشك شده بود ... تو اون سرما 
 بدجورى

ودم به طورى كه حركت قطره هاى عرقو روى گردنم و كمرم حس مى عرق كرده ب
 كردم

 محضر دار براى اولين بار از ترانه پرسيد
 از خجالت داشت آب ميشد كه صداى خواهر آرتان بلند شد

 خواهر آرتان _ عروس رفته گل بچينه
 ( تو دلم : غلط كردى ، اين اينجا نشسته جو ميدى )

 وم سوالشو پرسيد ...محضر دار براى بار د
*** 

 " ترانه "
 وقتى محضر دار براى بار دوم سوال را ازم پرسيد

 از خجالت داشتم آب مى شدم ..
 سريع ميخواستم بگم بله

 آرتان _ اه اه نگيا ... تا سه نشه بازى نشه
 بهش نگاه كردم

اشته باش ....... آرتان _ يه بار تو زندگيمون داريم زن مى گيرما ..... عزيزم تحمل د
 مى دونم

 عجله دارى ولى بذار دفعه ى سوم .....
 
 

 با عصبانيت ...
 _ سعى كن از اينجا كه رفتيم بيرون زياد جلوى چشمم آفتابى نشى

 آرتان _ باشه تو حاال براى سومين بار بگو ..
 آرتان باخنده ...

 عروس رفته بشكه باروت بياره !
 باال ... چى بياره ؟ عاقد يه دفعه سرشو اورد

 آرتان _ هيچى آقا رفته مثال گل بياره
 صحرا و مهديس ريز ريز مى خنديدن ... و من حرص ميخوردم
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 سرمو انداختم پايين و با صداى لرزانى گفتم :
 _ با اجازه ى پدرو مادرم و همه ى بزرگترا ، بله

 صداى دست و سوت و جيغ همه ى آدماى اطرافمون بلند شد
 قد _ مباركتون باشه ، بسالمتى انشاالعا

 و روشو كرد به طرف مهديس ...
*** 
" 

 مهديس
" 

وقتى عاقد عقد ترانه و آرتانو خوند ، استرس بدى به جونم افتاد چون ميدونستم 
 بعدش نوبت

 منه
 وايى خداجون

 عاقد رو به من گفت :
 
2 

دهيد شمارو به عقد آقاى سپهر عاقد _ خانوم مهديس سعيدى آيا به بنده اجازه مي
 آريانژاد

 در بياورم ؟
 زودى بهش نگاه كردم كه حرف بى ربط نزنه

 كه در اوج ناباورى
 سپهر _ عروس رفته تخم كفتر بياره تا زبون منو كه از ترس بند امده بازكنه ..

 صداى خنده ى همه ى افراد تو اتاق بلند شد و گوشمو كر كرد
 شده بود ... بى بى از خنده سرخ

 سپهر ميخنديد
 _ خيلى مسخره اى

 سپهر _ عزيزم يه روزى غبطه ى اين روزا رو مى خوريا....
 محضر دار _ هه ، آقايون دماد مثل اينكه زيادى شوخن

 عاقد شروع كرد براى بار دوم پرسيدن
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 محضردار _ آيا بنده وكيلم ..
 به سپهر نگاه كردم كه زيرلب چيز رو پچ پچ كرد

 سپهر _ پ َ ن َ َپ .. دكترى اورديمت كالس مجلس بره باال
 نتونستم جلوى خنده خودم و بگيرم ...
 صداى اعتراض محضر دار بلند شد

 محضردار _ عروس خانوم براى بار سوم ميپرسم .. وكيلم ؟
 ياد حرف قبلى سپهر افتادم

 
 

 اين منجالب ... سپهر _ عزيزم سكته ام نديا ... بگو بله و راحتم كن از
 به لجش ميخواستم بگم نه ولى ناچار بودم بگم بله

 با صداى آرومى
 _ بله

 همه شروع كردن به دست زدن ...
 مامان روى سرمون نقل مى ريخت

 _ بس كن مامان
 مامان _ هيس ...

 نوبت پندار و صحرا شد عاقد براى اولين بار از صحرا پرسيد اما صحرا جوابى نداد
.... 

 محضردار _ عروس خانوم بنده وكيلم ؟
 صحرا _ ...

محضردار _ براى بار دوم ميپرسم ، بنده وكيلم شمارو به عقد آقاى پندارادمنش با 
 مهريه

 مشخص در بياورم ؟
 صحرا _ ...

 محضردار _ براى سومين بار و آخرين بار ميپرسم ، وكيلم ؟
 صحرا _ ...

نكنه پشيمون شده باشه ، خداجون خواهش ميكنم ، چش شده اين چرا بله نميگه ، 
 وايى



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 5 4  

 

 صحرا بله رو بگو همه چى رو خراب نكن
 
 

 با ترس به چشماى صحرا خيره شدم
 اتاق را سكوت برداشته بود

 صحرا چشماشو بستو با كمى مكث گفت :
 بله

 آخى ، نفسمو با خيال راحت بيرون دادم
 دوباره صداى دست و سوت همه بلند شد

 عاقد كتابشو بست و با صداى آرومى گفت :
 _ خوشبخت بشيد

مامان حلقه هارو اورد و داد دستمون ، اول از همه نوبيت ترانه و آرتان بود كه حلقه 
 هاشونو

 دست كنن ...
 ترانه دست آرتانو گرفت و حلقه شو دستش كرد ...

 پشت سرش هم آرتان اين كارو تكرار كرد ...
 به من ...تا نوبت رسيد 

 حلقه سپهرو برداستمو دستش كردم ...
 سپهر تو چشمام خيره شدو به دستم اشاره كرد
 دستمو اوردم باال و حلقه رو تو دستم كرد ...

 سپهر با حالت بامزه اى ..
 سپهر _ واى خدا مرگم بده اندازشه !

و به هم همه زدن زيرخنده كه من با عصبانيت رومو ازش برگردوندم و دندون هام
 فشردم

 
 

 حاال نوبت پندار و صحرا بود ..
 اول پندار حلقه ى صحرا رو دستشو كرد و د رآخر هم صحرا

 همه ى مهمونا يكى يكى به طرفمون امدن و بهمون تبريك گفتن ...
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 و ما شش نفرهم سعى كرديم با لبخند و مهربانى جوابشونو بديم ...
 همه چيز خوب پيش مى رفت كه يه آن

 وايى مامان اين چيه ؟!
 مامان با يه ضرف بزرگ عسل به طرف ما امد ...

 زيرلب غريدم ... از اين كار متنفرررررم
مامان ضرف عسلو به طرف ترانه و آرتان برد ، اون دوتا همزمان انگشت كوچيكه 

 شونو تو
 ضرف عسل فرو بردن و سپس گذاشتن

 دهن همديگه ، احساس بدى بهم دست داد ...
 َاه ...

 ضرفو گرفتن طرف منو سپهر
 خداجون خودت كمك كن ..

 انگشتمو توى ضرف عسل فرو كردم ..
 تو چشماى سپهر خيره شدم

 _ گاز كه نمي گيرى ..
 سپهر با خنده _ نگران نباش ...

 
 

وقتى انگشتمو برد تو دهنش ، تنم مور مور شد ، داشت حالم دگرگون مي شد ، با 
 لذت

 گشتمو مي مكيد .. اه ، حالم بهم خوردخاصى ان
انشگتمو خيس توف از دهنش اورد بيرون ، اوف اآلن باال ميارم ، سريع با گوشه ى 

 لباسم
 انگشتمو خشك كردم
 حاال نوبت من بود

وقتى انگشت سپهر و بردم تو دهنم ، هوس كمى شيطنت كردم و گاز محكمى از 
 انگشتش
 گرفتم

 نيورد و سعى كرد عادى باشه اما سپهر به روى خودش
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 فشار دندونامو روى انگشتش بيشتر كردم
 اه چه مغروره هيچى نميگه ..

 محكم تر گازش گرفتم
 ديگه نتونست جلوى خودشو بگيره و با لحن عصبى گفت :

 سپهر _ ولش كن المصب كنده شد !
 آخيش ، دلم خنك شد ..

 تو چشماش خيره شدم ..با نيش خند انگشتشو از دهنم بيرون اوردمو 
 ضرف عسلو داديم به پندارو صحرا
 اوناهم همين كارو تكرار كردن ...

 دوباره صداى دست و جيغ و سوت و موسيقى اتاقو پر كرد
 ... 

 
 
*** 

 " صحرا "
 از محضر كه امديم بيرون تقريبا همه رفته بودن ....

 فقط ما با خانواده هامون منونده بوديم ...
 لخره اين عقد لعنتى هم تموم شد ...باا

 خداياشكرت
 ترانه و مهديس به طرفم امدن

 _ صحرا واسه امروز برنامه ات چيه ؟؟
 _ خواب

 ترانه _ همين ، نميخوايى با پندار برى ...
 اجازه ندادم حرفشو ادامه بده

يم ، اين _ ببين ترانه مثل اينكه فراموش كردى منو پندار هيچ رابطه اى باهم ندار
 فقط يه

 ازدواج صوريه ، فقط اسممون تو شناسنامه ى
 همديگه است ، همين ..

 ترانه _ آخه ..
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 _ خواهش مى كنم ادامه نده
 ترانه _ باشه بداخالق .. من رفتم

 _ به سالمت .
 نگاهمو به سمت پندار كشيدم

 
 

 خيلى خوش حاله ، كامال مي شد از چهره اش اينو فهميد ...
 همو كج كردم به طرف پدرو مادرم رفتم :را

 _ مامان
 مامان همانطور با لبخند به طرفم برگشت و گفت :

 مامان _ جانم چى شده صحرا ؟
 _ هيچى ، ميخواستم بگم من دارم ميرم خونه

 مامان لبخند رولبش جمع شد ..
 مامان _ چى چى دارم ميرم خونه هنوز همه هستن

سته ام ، ديگه نميتونم بيشتر از اين بمونم ، بايد برم يكم _ ميدونم ، ولى خيلى خ
 استراحت

 كنم
 مامان _ اما صحرا ..
 حرفشو قطع كردم ..

 _ مامان جدى ميگم ، حالم بده
 مامان آه بلندى كشيد
 مامان _ اوف ، باشه برو

 لبخند ى زدمو گونه شو بوسيدم ...
 _ مرسي ، حاال سوئيچو بده ..

 و برد طرف كيفش برد و سوئيچ ماشينو به طرف من گرفتمامان دستش
 مامان _ مواظب خودت باش .

 
 

 _ نگران نباش من كه بچه نيستم
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 مامان لبخند مهربانى زد .
 مامان _ بله خانوم ديديم عروس شديد

 با لبخند جوابشو دادمو به طرف ماشين راه افتادم .
... 

 "پندار"
مش سعى مى كردم تمام توجه ام به صحرا باشه ، از محضر كه امدم بيرون ه

 نميدونم چرا
انقدر حالش گرفته بود ، همش روى پيشونيش اخم بود و غر ميزد ، اين دختر چشه 

.. 
 سپهر _ پندار حواست كجاست ؟

 با صداى سپهر به سمتش برگشتم ..
 _ هيچ جا ... همينجام ..

 آرتان _ بله مشخصه حواست كجاست
 صحرا اشاره كرد و به سمت

 وقتى برگشتم سمت صحرا ديدم سوار ماشينش شده و داره ميره
 يعنى ميخواد بره كجا

 اونم تنهايى !
 سپهر _ هووو ، پندار نيستيا..

 _ ببخشيد بچه ها من بايد برم ...
 آرتان _ كجا ؟

 
 

م و راه تبدون اينكه جوابشو بدم به سمت ماشينم كه زير درخت تو سايه پارك بود رف
 افتادم

 دنبال صحرا
 بايد ميفهميدم كجا ميره ..

*** 
 " صحرا "

 با خستگى وارد خونه شدم ...
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 آخ اگه به اينا بود تا صبح اونجا ميمونديم ...
 خدارو شكر از گيرشون در رفتم ...

 روسرى مو از سرم در اوردمو انداختمش مبل كه صداى زنگ در بلند شد
 ه باشه .._ يعنى كى ميتون

 نگاهى به ساعتم انداختم ..
 _ ساعت تازه  امكان نداره مامان اينا باشن ..

 دوباره صداى زنگ در بلند شد و منو از فكروخيال بيرون اوردم
 با ترس به سمت آيفن رفتمو برداشتمش

 _ كيه ؟
 صداى پسر جوانى از آيفن بلند شد :

 _ خانوم صحرا اميدى ؟
 دم همستم_ بفرماييد ، خو

 پسرجوان _ من پيكم براتون يه بسته اوردم
 
 

 _ بسته ، از طرف كى ؟
 پسرجوان _ نميدونم خانوم ، بى زحمت بيايد دم در تحويل بگيريد ..

 باشه اآلن ميام ..
چقدر صداى يارو واسه ام آشنابود ، بيخيال ، سريع شالمو سرم كردمو از خونه زدم 

 بيرون ...
رد كردم و به طرف در رفتم و با كمى مكث درخونه رو باز كردم كه با سريع حياط رو 

 چيز
 عجيبى روبه رو شدم...

 هومن
 اين اينجا چيكار داشت !

 با ديدن چهره ى هومن ناخواسته ترس بدى به جونم افتاد ...
 هومن _ بايد باهات حرف بزنم صحرا

 _ من هيچ حرفى باتو ندارم
 بيندم اما هومن مانع شدسعى كردم در خونه رو ب
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 هومن _ خواهش مى كنم فقط چند دقيقه
 سپس با عصبانيت اضافه كرد

 _ اگه نيايى بيرون انقدر داد ميزنم تا آبروتو ببرم ...
 _ چى ميخوايى

 هومن _ شنيدم ازدواج كردى !
 چى اين از كجا فهميده ...

 _ خب كه چى ؟
 
2 

 هومن _ فقط يكم باهم حرف بزنيم
 درخونه رو باز كردم و به چشماش خيره شدم :

 _ بگو ميشنوم
 هومن _ اينجا نميشه ميخوام يه چيزمهم بهت بگم ...

 _ همينجا بگو تو نميشه بياى
 هومن _ خب ، پس بيا تو ماشين من ..

 به زانتيا سفيد هومن خيره شدم ، دو دل بودم ، ميترسيدم بخواد كارى بكنه ...
 دقيقه صحرا خواهش مى كنم هومن _ فقط چند

 _ دلم براش سوخت ، درخونه رو پيش گذاشتمو به طرف ماشينش رفتيم ...
 سوار شدم
 _ خب

 هومن _ چرا ازدواج كردى
 _ چه سوال مسخره اى

 هومن _ من دوستت دارم صحرا ، سعى كن دركم كنى
 _ هومن گوش كن ، تو بايد منو فراموش كنى من دارم ازدواج مى كنم

 اشك تو چشاش حلقه زد
هومن _ نه ، نه صحرا من فراموشت نمى كنم ، تو يا مال من ميشى يا مال هيچكس 

 ديگه ...
 _ هومن بس كن ..

 هومن _ دارم جدى ميگم ، نميزارم بهش برسى .. حتى اگه شده جفتتونو ميكشم
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كثافت قفل  خواستم از ماشين پياده شم ، دستگيره رو كشيدم كه در باز نشد ...
 مركزى رو

 زده بود ... سرش داد زدم :
 _ درو بازكن هومن
 خنديدو گفت :

هومن _ تو كاراته كارم كه باشى من يه مردم و هيكلم هم دوبرابر تو .... اونروز هم 
 حركتت

ناگهانى بود واال جورى مى زدمت كه تا عمر دارى يادت نره ... حاال هم تقال نكن 
 خانوم
 كوچولو

 راه افتاد ... دروغ چرا خيلى ترسيده بودم .. داد زدم : و
 _ نگه دار هومن .. اين مسخره بازى ها چيه

 هومن _ خانوم كاراته كار اگه ميتونى خودت نگهش دار
 خواستم فرمونو بگيرم كه دستمو پس زد و به رانندگى ادامه داد ... داد زدم :

 نه ميبينه من نيستم نگران ميشه_ هومن خواهش مى كنم .. مامانم مياد خو
 هومن _ بايد قبال فكرشو مى كردى

گوشيمو از جيب شلوارم در اوردم و شماره ى مامانم رو گرفتم ... هومن گوشيم رو از 
 دستم

 كشيد و از ماشين انداختش بيرون ....
 داد زدم :

خيلى _ ديوونه شدى ... اگه دارى شوخى مي كنه بهتره تمومش كنى چون شوخي 
 مسخره
 ايه
 
 

جوابى نداد ... يه دفعه ماشين وايساد ... روبه رومون باغ بود ... حتى نمى دونستم 
 كجاييم ...
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 گفت :
 هومن _ پياده شو

گريه مى كردم و از ترس روى صندلى مچاله شده بودم ... وقتى ديد پياده نمى شم 
 خودش

 امد و بازوم رو گرفت و به زور پيادم و كرد
ا وجود مخالفت هاى من وارد باغ شده بود .... چه زورى داره اين االغ خان ... ب

 حدود نيم
ساعت رفتيم و هر دفعه هم از يه دوراهى گذشتيم ... باز خودمو روى زمين انداختم و 

 با هق
 هق گفتم :

 _ هومن تورو خدا ولم كن ...
 به زور بلندم كرد و گفت :

 ى كردى صحرا خانوم ...هومن _ بايد قبال فكرشو م
و باز راه افتاد و منم دنبال خودش كشيد ... باالخره به يه كلبه چوبى رسيديم ... 

 خودم رو
 عقب كشيدم و درحالى كه گريه مى كردم گفتم:

 _ منو اوردى اينجا چيكار ؟
 هومن _ من نميتونم بذارم تو مال يكى ديگه بشي ... تو اول و آخر مال خودمى

 خودم رو عقب كشيدم و از ميون هق هق گريه ام گفتم : دوباره
 _ من ازدواج نمى كنم خوبه ؟ فقط ولم كن بذار برم

 يه لبخند كثيف زدو گفت :
 _ ديره خوشگلم ... خيلى ديره

 
 

 و بازومو كشيد زورم بهش نمى رسيد .... فقط اون لحظه زيرلب گفتم :
 _ خدا .... يا ... كم ... كمكم ... كن

يه كلبه ى چوبى كه سه تا پله مى خورد ... خيلى قشنگ بود ... ولى نمى دونم اين 
 كلبه

 وسط باغ چيكار مى كرد ... اشكام خشك شده بود
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فقط هق هق ميكردم ... هومن يه پله رفت باال و تا خواست پله ى دوم رو بره داد 
 زدم :

 _ تو رو خدا هومن ... تو رو جون دايى ولم كن
 _ انقدر زر زر نكن ... هومن

 و خواست دستمو بكشه كه صداى پندار از پشت امد :
 پندار _ ولش كن بى ناموس عوضى

برگشتم عقب ... آره اشتباه نكرده بودم ، خودش بود .... دستم رو بردم و اشكم رو 
 پاك كردم و

ست هومن در با نور اميدى كه تو دلم جونه زده بود يه لبخند زدم .... بازوم رو از د
 اوردم و

 ماساژش دادم ... الهى دستت بشكنه هومن .. الهى مامانت به عزات بشينه ...
 هومن با عصبانيت گفت :

 هومن _ تو ، توى عوضى صحرا رو از من گرفتى ...
 پندار _ خفه شو كثافت ...

يه  و بهمون نزديك شد و رفت يقه ى هومن رو گرفت و از روى زمين بلندش كرد ....
 خورده

ازش بلندتر و درشت تربود ... معلوم بود داره دندون هاشو رو هم فشارميده و از 
 بينشون حرف

 ميزنه :
 پندار _ دست از سر زن من بردار كثافت عوضى ...

 
 

و يه مشت زد توى دهنش ... هومن پرت شد روى زمين ولى پندار باز رفت طرفش 
 و با يقه

 اش بلندش كرد :
_ خوب نگام كن تا قيافه ام ياد بمونه ... زورت به يه دختر تنها رسيده عوضى پندار 
 ... بار

 آخرى باشه كه دوروور صحرا ميبينمت
 و به سمت من برگشت و به هومن رو به من گفت :
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 پندار _ اين كه از خون خودته نامرد ... مى خواستى باهاش چيكاركنى ؟
وده حاال دارن با زور ازم ميگيرنش منم ميخوام هومن _ اين دختر از اول مال من ب

 بازور
 نگهش دارم
 پندار دادزد :

 پندار _ تو غلط مي كنى
و يه مشت ديگه بهش زد و هومن باز پرت شد ... پندار رفت طرفشو با پاش به 

 پهلوش ضربه
 زد ... انقدر زد تا خسته شد ....

 آخر ولش كرد و امد طرفم داد زد :
رو خداروشكر كن نوك انگشتت بهش نخورد چون به والى على اون موقعه پندار _ ب
 خودم

 خونتو رو چوب هاى اين خونه مى ريختم
 حاال هم گمشو نميخوام چشمم بهت بيفته ...

هومن به سختى بلند شد و در بين درختا گم شد ... نفسى از روى آسودگى كشيدم و 
 سرمو

 لبخند زدم تكيه دادم به درخت پشت سرم ... يه
 و زيرلب گفتم :

 
 

 _ خدايا ممنونتم ... نوكرتم
 پندار _ خوبى صحرا ؟

 چشمامو بازكردمو گفتم :
 _ به لطف تو آره

 پندار _ چرا باهاش امدى اينجا ؟
 _ من نيومدم به زور اوردم

 پندار _ خب چرا بهش اجازه دادى به زور بيارتت ؟!
 يد ، خودم از دستش فرار مى كردم و ديگه محتاج_ پندار من اگه زورم بهش مى رس

 كمك تو نمى شدم
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 پندار نفسشو بيرون داد و گفت :
 _ بهتره بلند شى زودتر بايد برگرديم

 تازه ياد مامانم افتادمو گفتم :
 _ وايى مامانم !

 و بلند شدم و با پندار راه افتاديم ... از پندار با لبخند پرسيدم :
 بايد بريم؟_ خوب از كجا 
 پندار _ نميدونم

 لبخندم خشك شد و جيغ زدم :
 _ چى ؟

 پندار _ چرا جيغ ميزنى خوب من فقط دنبالتون امدم
 
 

 _ اصال تو چرا مارو دنبال كردى ؟
 پندار _ انگار نارحتى كه هومن رو رد كردم ؟ بيا و خوبى كن
وصى داشتيم كه تو نبايد _ اصال شايد من و اون ميخواستيم بريم يه جا يه كار خص

 مى
 فهميدى فضول خان ... اونوقت تكليف چى بود ؟

 پندار _ تو غلط ميكنى با اون كار خصوصى داشته باشى
 _ تو منو ديوونه مى كنى ... اصال ولش كن بيا يه راه براى بيرون رفتن پيدا كنيم

لو راه مى رفت يه باهم راه افتاديم و همينطورى بى هدف رفتيم جلو ... پندار كه ج
 دفعه

 وايساد منم كه سرم پايين بود و پشتش را ميرفتم
 كه خوردم بهش .... داد زدم :
 _ هى يابو چرا وايسادى ؟

 آخ چه دلم براى فحش هام تنگ شده بود ... برگشت و با درماندگى گفت :
 پندار _ ماكه دوباره رسيديم به همين كلبه

 _ امكان نداره ...
 يبا تاريك شده بودهوا تقر
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پندار دستمو گرفت : بيا بايد يه بار ديگه امتحان كنيم ، ايندفعه از يه راه ديگه ميريم 
... 

سريع خودمو جمع و جور كردمو دنبالش راه افتادم ، هوا سرد بود ، خيلى سرد ، تنم 
 شروع به
 لرزيد كرد

... شبيه يه جنگله ، مثل الكردار هرچى ميرفتيم تموم نمى شد .. چقدر اينجا بزرگه 
 اينكه از

 باغ خارج شديم و رفتيم تويه جنگل بزرگ
 
 

 رو به پندار گفتم :
 _ پندار ، تو مطمئنى داريم راهو درست ميريم ؟

 پندار _ نه
 _ پس چرا همينطور دارى ميرى جلو ؟

 پندار _ راه ديگه اى داريم
 ى ..._ آخه اينطورى كه نميشه حداقل يه نقشه اى چيز 

هنوز حرفم تموم نشده بود كه صداى واق واق چندتا سگ به گوشمون خورد ، ترس 
 عجيبى

 به جونم افتاده بود ،خداجون خودت رحم كن
 _ توهم شنيدى ؟
 پندار _ چيو ؟

 دوباره ساكت شديم كه صداى زوزه مانندى بلند شد :
 نزديكه _ اين صدا رو ميشنوى ، نميدونم چيه ولى صداش خيلى بهمون

 پندار _ نترس صحرا من پيشتم ..
هنوز حرفش تموم نشده بود كه چندتا از بوته هاى اطرافمون شروع به تكون خوردن 

 كردن و
 از بينشون يه سگ امد بيرون ...

 سريع خودمو پشت پندار پنهان كردم
 _ وايى پندار بيا از اينجا بريم
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 بره پندار _ نه وايسا اآلن سگه رو ردش مى كنم
_ ولش كن ، كارى به كارش نداشته باش ، بيا ما راهمونو كج كنيم و از يه سمت 

 ديگه بريم
 
 

 پندار پوزخند مسخره اى زد _ نگران نباش صحرااااا ، من مواظبتم ..
سپس نيم خيز شد و از روى زمين سنگ بزرگى برداشت و باتمام قدرت پرتش كرد 

 طرف اون
 ترس سگ ... سگ بيچاره كه از

نميدونست بايد چيكاركنه ... فقط با واق واق و زوزه هاى ترسناك اينور و اون ور 
 ميدويد ...

 پندار تند تند از خودش صداى هاى
عجيبى در ميورد و همش طرف اون سگ شن و سنگ پرت مى كرد تا اينكه باالخره 

 سگه
 راهشو گرفت و با تمام سرعت رفت

 تونه حريف من بشهپندار _ ديدى ... هيشكى نمي
 پوزخندى زدم :

_ آره ، مثل اينكه خيلى خوب زبون هم ديگه رو ميفهميديد ، اون صداها چى بود از 
 خودت

 درميوردى ؟
 پندار نيشش بسته شد _ خب ... ميخواستم بترسونش

 با پوزخند اضافه كردم :
 ميدونست بايد_ آره موفقم شدى ، سگ بيچاره چقدر قيافه ى تورو ديد ترسيدش ، ن

 چيكاركنه !
 پندار _ اه ... ميبينم كه خيلى خب دركش مي كنى !

 _ بسه ديگه بهتره به راهمون ادامه بديم ...
هنوز حرفم تموم نشده بود كه دوباره صداى سگا بلند شد و اين دفعه چهار پنج تا 

 سگ
 همزمان به طرف منو پندار حجوم اوردن
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 تيم دوتا ديگه گرفتيم شروع كرديم دويدن ...ما دوتا هم دوتا پا داش
 ما بدو ، سگا بدو

 قلبم امده بود تو حلقم ...
از خستگى ديگه ناى دويدن نداشتم ... هر لحظه ممكن بود سگا بهمون برسن ... 

 بايد فكرى
مى كردم .. به اطرافم نگاهى انداختم يه درخت نسبتا بلند كنارم بود .. سريع خودمو 

 با يه
ركت كشيدم باالى درخت و روى يكى از شاخه هاش نشستم به طورى كه مطمئن ح

 شدم
 شدم جام امنه .. امنه ...

پندارم درست كار منو انجام دادو امد باالى درخت و كنارم روى يه شاخه ى محكمتر 
 نشست

... 
 نفسمو با صدا بيرون دادم
 _ فكر مى كردم ازت ترسيده
 پندار _ چيكاركنم خب ..

 _ هى بهت گفتم بيخيالش شو راهمونو كج كنيم بريم ...
 پندار _ بس كن صحرا انقدر غر نزن ...

با عصبانيت سرمو از سمتش برگردوندم و به پايين نگاه كردم ، سگا همچنان درحال 
 پارس

 كردن زوزه كشيدن بودن ، از دهناشون آب
ايى بيشتر شبيه يه گرگ ميچكيد ، دندون هاى ترسناك و تيزى داشتند ، يه جور

 بودن تا يه
 سگ

 پندار _ راستى تو چجورى خودتو كشيدى باالى درخت ؟
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_ ببخشيدا من كاراته بازم ورزش كارم بدنم نرمه اين كاراكه واسه من كارى نداره ، 
 درضمن

 من شمال بزرگ شدم بيشترعمرمو روى درختا بودم ...
 يزى گفت :پندار پوزخندى زد و بالحن تمسخر آم

 پندار _ اوهوم ، مثل ميمون !
 سريع به سمتش برگشتم

 _ چيزى گفتى ؟
 پندار _ نه

 _ چرا يه چيزى گفتى
 پندار _ منكه يادم نيست ...

 _ در هر صورت سعى كن احترام خودتو نگهدارى ...
 پندار خنده ى بلندى كرد ...

چند دقيقه پيش محتاج كمك من  پندار _ خيلى با حالى .. انگاز نه انگار كه همين
 بودى

 _من محتاج كسى نبودم ... خودت خودشيرينى كردى امدى كمك!
نيم ساعتى ميشود كه باالى درخت ايستاده بوديم ... ديگه حسابى خسته شده 

 بودمو دلم
ميخواست بيام پايين ... اما اين سگا هنوز همونجا ايستاده بودن ، مثل اينكه قصد 

 رفتن
 ... اى خداجون نداشتن

باالخره بعد ازكمى پارس كردن بيخيال شدنو راهشونو كج كردن و رفتن ... اولش 
 ميترسيديم

 برگردن براى همينم كمى منتظر مانديم اما
 
 

وقتى ديديم ازشون خبرى نيست با خيال راحت از باالى درخت امديم پايين و به 
 راهمون

 ادامه داديم ...
 ...هوا تاريك شده بود 
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همه جا رو سكوت فرا گرفته بود .. تنها صداى جيرجيرك ها كه در البه الى چمن هاى 
 بلند

و مخفى شده بودن و هو..هو ى باد كه به چمن هاى جنگل برخورد مى كرد و 
 تكونشون

 ميداد به گوش ميرسيد ... حسابى سردم بود ...
 نم نم باران شروع به باريدن كرد ..

 كم داشتيم عالى شد ، همينو
دستامو زير بغلم بردمو چند بار باال پايينشون كردم ، از دهنم بخار ميومد بيرون ، با 

 اينكه
 دوسه روز ديگه زمستون تموم ميشه اما هنوز

 هوا خيلى خيلى سرد بود ... شماله ديگه هواش حال به حاله ...
ا كنيم با اين بارون ت پندار با خستگى به طرفم برگشت ... بيا اول يه جايى رو پيدا

 فردا صبح
 دوم نمياريم

 _ چى ؟ تا فردا ...
 پندار _ نمى دونم ... االن هيچى نميدونم ...

_ يعنى چى كه نمى دونى پس دارى منو كجا مى برى ؟ ... من تا فردا صبح نميتونم 
 اينجا
 بمونم

 ...پندار با عصبانيت به طرفم امد و با خشم يكى از بازوهامو گرفت 
 
 

پندار _ همچين ميگى من نمى تونم انگار من اوردمت اينجا .. فكر مى كنى من خيلى 
 خوش

حالم كه اينجام ... منم سردمه ... ولى مثل تو غر غر نمى كنم ... دوست دارى برگرد 
 برو

 هرجايى كه دلت ميخواد ... كه تا صبح اينجا نباشى ....
 كرد ... سرمو انداختم پايينبه چشام خيره شد .. و با زومو ول 

 _ من متاسفم ... نمى
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پندار _ صحرا بس كن ... بيا برگرديم ببينيم يه خراب شده اى رو پيدا مى كنيم كه 
 امشبو

 اونجا سر كنيم ...
داشتم مى لرزيدم ... نزديك  دقيقه اى بود كه داشتيم راه مى رفتيم ... خيلى سردمه 

... 
 سرجام نشستم ...

 ميخواى برگرديم سمت كلبه هومن ، حد اقل امشب جامون راحته _ اگه
 پندار _ اما ما خيلى از اونجا دور شديم .. بايد كلى راه برگرديم

 _ من ديگه نمى تونم دارم يخ مى زنم ...
 پندار _ صحرا پاشو اينجا بمونيم تا صبح يخ مى زنيم ..

 _ ديگه نمى تونم .. نمى كشم ...
 الى سرم ايستاد .. اطرافمو نگاه كرد ...پندار امد با

 پندار _ يه لحظه اينجا باش من اآلن بر مى گردم ....
 داشتم بى حس مى شدم ... بارون بى رحمانه مى باريد ...

 پندار _ صحرا پاشو اينجا يه غاره كوچيكه ...
 _ توش جك و جونور نباشه ...

 
 

 ون موندنه ...پندار _ بيا هرچى باشه بهتر از زير بار
 پندار زير بغلمو گرفت و باهم رفتيم تو غار ...

 پاهامو نمى تونستم بكشم .. به محض ورود .. يه گوشه اى كز كردم ..
 _ كاش آتيش داشتيم ...

 پندار يه گوشه اى تو خودش مچاله شد بود ...
 بى حالى از سرو روش مى باريد ...

 _ پندار من سردمه
 حرف بزن ..پندار _ نخواب 

 _ پندار سردمه نمى تونم ..
 پندار بلند شد ... اطرافو كمى گشت .. تا چيزى پيدا كنه

 اما چيزى جز چند تكه چوب خشك و به درد نخور نبود ... دوباره سرجاش نشست ...
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رو زمين دراز كشيدمو پاهامو تو خودم جمع كردم ... چشمام داشت سنگين مى شد 
... 

 پندار _ هى
 شمامو باز كردم ... پندار باالى سرم بود ..چ

 پندار _ بيا اينجا
منظورش گوشه اى از غار بود كه كمى فرو رفتگى داشت و يه نفر مى تونست توش 

 جا بشه ...
 بهش نگاه كردم

 پندار _ مگه نمى خواى گرم بشى
 دستمو گرفت و منو به اون طرف كشيد ... كمك كرد تا تو فرو رفتگى برم

 
 

بى حال و بى جون شروع كرد به باز كردن دكمه پيرهنش درش اورد ... بعدم ركابيشو 
 دوباره

 پيرهنشو تن كرد ولى دكمه هاشو نبست
 دست برد به سمت مانتوم ..

 _ چيكار مى كنى ؟
 پندار _ مى خوام گرمت كنم ..

 از زير فقط يه تاپ داشتم ... دكمه هاى مانتومو باز كرد
ز كشيد .. بهم نزديك شد و منو كشيد تو بغلش ... برام شده بود يه پتو ... كنارم درا
 خودم كه

تو فرو رفتگى بودم ... اونم جلوم .... بدنش داغ بود و كمى گرمم مى كرد دستشو 
 انداخت

 دورم و خودشو بيشتر بهم چسبوند ....
 پندار _ نخوابيا .. باهام حرف بزن ..

 _ همش تقصير من بود ...
 گونشو به گونم چسبوند

 پندار _ نه عزيزم تقصير تو نيست ... گرم شدى .. ؟
 آره دارم گرم مى شم ... تو چطورى احساس مى كنم حالت بده
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 پندار _ نه خوبم ..
 _ سردت نيست .. ؟

 پندار _ نه .. تو گرم باش منم گرمم
 پندار _ رنگت پريده

 پندار _ نه من خوبم ...
 
 

 ه باز بود ...چشاش نيم
 پندار _ صحرا برام حرف بزن

 _ چى بگم
 پندار _ نمى دونم فقط حرف بزن

 _ تو اين مدت خيلى اذيتت كردم ...
 پندار _ آره يادم باشه تالفى همه اذيت كردناتو در بيارم

 دوتامون آروم به زور خنديديم ...
دمو به هيكل مردونه و بدنش داغ بود ... داغ داغ از حرارت بدنش ذوب شدم ...خو

 عزله ايش
 فشردم .. يكى از دستامو دورش حلقه كردم
 اينطورى هردوتايمون گرم مى شديم ...

 سرمو توى گودى گردنش فرو بردم و چشمامو بستم ...
 پندار بوسه به پيشونى ام زد و زيرلب زمزمه كرد
 پندار _ صحرا دوست دارم هيچ وقت تنهام نذار ..

 جوابشو بدم لبخندى زدم و ديگه چيزى نفهميدم ... بدون اينكه
*** 

 نور آفتاب روچشمام زوم كرده وبود ...
 به سختى پلكهايم را باز كردم ... كمى كشيد تا همه چيزو يادم بياد ...

 منو پندار ، هومن ، غار ...
 آه از نهادم بلند شد ، وايى خداى من اين امكان نداره !!!
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 م شبو تو بغل پندار خوابيده بودممن ديشب تما
با عجله از توى آغوش پندار بلند شدم و سرجام نشستم و كشو قوصى به كمرم وارد 

 كردم ...
 با خستگى تمام از غار بيرون رفتم ،

هوا كامال روشن شده بود ... تو تاريكى شب نميتونستم اينجا رو به خوبى برانداز 
 كنم ، يه

د كه همه جا از گل و گياه پر شده بود ... و تنها صداى بلبل و محيط زيبا و سرسبز بو
 جيك

 و جيك گنجشك ها به گوش ميرسيد ...
 دركل جاى باصفايى بود ...
 دوباره به غار برگشتم ...

 _ پندار ... پندار .. بلندشو صبح شده ...
 اما جوابى نشنيدم

 دوباره صداش كردم ..
 نكه كر شده !!!بازم بى فايده بود ، مثل اي

 باالى سرش رفتمو تكونى بهش دادم ...
 _ پندااااااااااااااااااااار ...
 نه واقعا نمي شنيد ...

 چقدر رنگش پريده ، بدنش يخ يخ بود ...
 ترس بدى به جونم افتاد ...

نگاهى به دست راستش انداختم كه هنگام دعوا با هومن به زمين كشيده شده بود و 
 خون
 ه بود ...افتاد

 
 

 خون دور دستش كامال خشك شده بود ...
 پندار همانند يك تيكه چوب خشك روى زمين افتاده بود و صدامو نمى شنيد ...

 اشك تو چشمام حلقه زد ، بغض بدى گلومو فرا گرفته بود ...
ل و بى جانشو تكان محكمى دادم ...  بدن ش 
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 _ پندار بلندشو .. نگاه كن صبح شده ...
 لعنتى بى فايده بود

 دستو گذاشتم روى سينه اش و سعى كردم نبضشو بگيرم ...
 كند ميزد ..

 خداجون خودت كمك كن ...
 _ پندار ، پندار ، خواهش مى كنم پاشو جون صحرا ...

 _ پنداااار ، تو رو خدا بلندشو
 كمى مكث كردم و با صداى لرزون از گريه به ادامه ى حرفم اضافه كردم

 آخه من دوست دارم ! _
با گفتن اين جمله ديگه نتونستم خودمو نگهدارم و شروع كردم به گريه كردن ... 

 قطرات
 اشك دونه دونه از چشمام مي ريختن و

روى گونه هام جا باز مى كردند ... احساس بدى داشتم .. انگار يه چيزى درونم 
 شكسته بود ..

 پندار خواهش مى كنم بلند شو ...
 رو خدا بلندشو تو

 جون مادرت بلندشو
 
 

 كف دستامو گذاشتم روى چشمام و شروع كردم به گريه كردن ...
 تقريبا به .. هق .. هق .. افتاده بودم

 كه يهو صداى خنده هاى پندار بلندشد ..
 متعجب اشكامو پاك كردمو به طرف صدا برگشتم !
دو به من خيره شده بود و پندار بود ، خوش حال و سرحال سرجاش نشسته بو

 داشت
 ميخنديد ...

 با عصبانيت سرش داد زدم ..
 _ تو ... تو ... لعنتى !

 پندار _ هه ... نگران نباش عزيزم من زنده ام ديگه گريه نكن !
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 شونه هامو بااالنداختم ..
 م_ منكه بخاطر تو گريه نمى كردم ... ( كمى مكث كردم ) .. آشغال رفته بود تو چشم

!! 
 پندار _ هه ... اونوقت ادم اشغال تو چشش ميره انقدر .. پندار .. پندار.. ميكنه ؟!

 ديگه جوابشو ندادمو از سرجام بلندشدم
 _ واسه چى جوابمو نميدادى .. ديونه فكر كردم مردى ... بدنت يخ يخ بود ..
ادم پندار _ خب يخورده بدنم يخ كرده بود ، درضمن من از قصد جواب نميد

 ميخواستم
 همين جمله اى رو كه گفتى بشنوم !

 _ كدوم جمله ؟!
 پندار _ همينكه گفتى دوست دارم !

 اه لعنتى ، شنيده بود ...
 
 

 سعى كردم بحثو عوض كنم ..
 _ اآلن حالت خوبه ؟

 پندار پوزخند مسخره اى زد _ زايه بحثو عوض نكن !
 : رومو ازش برگردوندمو از غار بيرون رفتم

_ بهتره عجله كنى ، به اندازه ى كافى ديرم شده ... فكر كنم مامانم تاحاال از نگرانى 
 مرده !

 پندار _ باشه وايسا اآلن ميام
... 

كمى نكشيد كه پندار از غار بيرون امد و باهم راهو ادامه داديم ، حاال كه هوا روشن 
 شده بود

 به راه افتاديم .... ب، بهتر اطرافمون مشخص بود ...ئدنبال جاده
 _ جاده ى اصلى از اين طرفه بيا ..

 پندار _ نه ... من ماشينمو جاى ديگه پارك كردم ...
 _ كجا ؟

 پندار _ كمى پايين تر از اين جاده ...
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 _ اوووف .. چرا انقدر دور ؟؟
 پندار _ چيكاركنم واسه اينكه هومن متوجه من نشه مجبورشدم نصف راهو پياده بيام

... 
 زير لب غريدم
 _ اه ، لعنتى

 
2 

ميدونستم كه پندار حرفمو شنيده ... اما منتظر هيچ جوابى از پندار نشدم و سريع به 
 راهم

ادامه دادم ... اصال باورم نميشه مردم شب بعد از عقدشون ميرن سينما و رستوران 
 اما مارو

 دگىباش تو جنگل گم شديم .... اووووف .. لعنت به اين زن
 چند دقيقه اى مى شد كه تو جنگل سرگردون دنبال ماشين پندار بوديم ...

 كه خداروشكر باالخره بهش رسيديم ...
خداجون اينجا ديگه كجا بود ... همه چيش شبيه پازله اگه يه قدم پاتو كج تر بذارى 

 همه چى
 ميريزه بهم و راهتو گم ميكنى !

 سوار ماشين شديم ...
 ترين حرفى بين منو پندار ردوبدل نشد ...تو راه كوچك

 اصال دوست نداشتم سر بحثو باهاش باز كنم
 يجورايى ميترسيدم درباره ى اون حرفم ازم سوال بپرسه !

.... 
 وقتى رسيديم جلوى درخونه قلبم ريخت تودهنم ...

 خدايا كمكم كن ...
 ا راه افتاديم ...پندار ماشينشو گوشه اى پارك كردو باهم به سمت خونه ى م

با استرس و ترس زنگ درو زدم ... طولى نكشيد كه صداى مامان از پشت آيفن بلند 
 شد ...

 مامان _ كيه ؟؟؟...
 عصبانيت و ترسو مي شد توى صداش احساس كرد
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 با صدايى لرزان جواب دادم ..
 
 

 _ منم مامان درو بازكن ...
 صبانيت فرياد زد ...مامان كه انگار دنيا رو بهش دادن با ع

مامان _ صحراااااا ... دختر تويى ؟ .. كجا بودى تو اين مدت ... بدو بيا باال كه كلى 
 باهات حرف

 دارم ...
 وايى نه بازجويى هاى مامان شروع شد

 پندار كه انگار متوجه ى ترس من شده بود آروم زد پشتمو گفت :
رو واسه شون توضيح ميدم .. نگران پندار _ نترس دختر من مواظبتم .. همه چى 

 نباش
 خودمو زدم به اون راه ...
 _ من نگران نيستم !

 پوزخند مسخره اى زد و از پله ها رفت باال
 منم در خونه رو بستمو پشت سرش راه افتادم ...

... 
 هنوز وارد خونه نشده بوديم كه صداى غر غر مامان بلند شد ...

؟ ... نبايد يه خبرى چيزى به من بدى ؟ ... از ديروز تاحاال مامان _ كجايى تو دختر 
 از نگرانى

صدبار مردم و زنده شدم .. بابات كل شهرو زير و رو كرد .. اصال انگار آب شدى رفتى 
 تو زمين

 ... كجا بودى صحرا ؟؟؟
 هنوز دهنو باز نكرده بودم كه پندار شروع كرد به حرف زدن ...

 من براتون توضيح ميدم ... پندار _ خانوم اميدى
 مامان كمى اروم شد و روبه پندار كرد ...

 
 

 مامان _ بگو پسرم ...
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پندار به طرف راحتى هاى كنار تلوزيون اشاره كرد و به همراه مامان رفتنو درست 
 همونجا

 نشستند و شروع كرد به تعريف كردن ماجرا
... 

 كشيدو گفت : مامان وقتى تمامى جريانو فهميد آه بلندى
مامان _ بخدا اين پسر ديونه است ... چقدر بهش گفتم آخه عمه جان تو به درد 

 صحرا
 نميخورى اما تو گوشش نرفت كه نرفت

 پندار _ خيالتون راحت باشه .. ديگه مزاحم صحرا نميشه ..
 مامان _ خداكنه ..

اهارم بشوريد ... نخب ديگه پاشيد .. حتما خيلى گرسنه ايد پاشيد دستو صورتتونو 
 اآلن آماده
 ميشه ...

 پندار _ متشكرم اما من بايد برم واسه ناهار مزاحمتون نميشم ...
مامان _ وا اين چه حرفيه پسرم ... اينجا ديگه خونه ى خودته منم مثل مادرت فرقى 

 نميكنه
... 

 پندار لبخند مهربانى زد _ ممنون ..
و سريع از سرجام بلندشدم وبه سمت اتاقم رفتم ديگه منتظر بقيه ى حرفاشون نشدم

 .. لباسام
 حسابى كثيف شده بودن بايد عوضشون

 مى كردم اما قبلش يه دوش آبگرمم ميخوام ...
… 
 
 

بعد از تمام كردن غذايى كه مامان واسه ى ناهار درست كرده بود از سرميز بلند شدم 
 و

 شده بودم ...مستقيم به طرف اتاقم رفتم ... حسابى خسته 
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روى تختم دراز كشيدم ... وايى .. خستگى توى چشمام موج ميزد ... هنوز چند 
 دقيقه اى

 نگذشته بود كه چشمام گرم شد و خوابم برد ...
*** 

 " ترانه "
با خستگى به آينه قدى فروشگاه خيره شدم و آدمس داخل دهنمو يه دور تو دهنم 

 چرخوندم
.... 

كرده بودم كه به موهاى لخت مشكي ام كه از گوشه ى شالم ريخته يه شال قرمز سرم 
 بود

 بيرون نماى زيادى ميداد ...
چند دقيقه اى به چهره ى خودم داخل آينه خيره شدم و به فكر فرو رفتم كه با صداى 

 آرتان
 دوباره به خودم امدم ...

 آرتان _ ترانه ..
روز ديگه بيشتر تا سال نو نمانده ،  به سمتش برگشتم و بهش نگاه كردم .... چند

 امده بوديم
 با آرتان براى عيد خريد كنيم ...

 پيراهن مشكى خوش دوختى رو جلوى خودش گرفته بود ...
 آرتان _ ترانه اين لباسه بهم مياد ؟؟؟

 كمى بهش نگاه كردم و هيكلش رو كامال برانداز كردم ...
 ت دادم و با لحن آرومى گفتم ...واقعا جذاب شده بود ... آب دهنمو قور

 
 

 _ اووووم ... نه !
 آرتان _ خوبه ، پس ميخرمش !

 متعجب بهش خيره شدم و پوزخندى زدم
پسره ى بيشعور احمق ... ديگه منتظر جوابى از من نشد و به طرف صندوق فروشگاه 

 رفت تا
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 لباسايى كه خريده بوديمو حساب كنه
 كردم واز در فروشگاه بيرون رفتممنم كيفمو روى كولم جابجا 

 آفتاب كامال غروب كرده بود نگاهى به ساعت مچى ام انداختم نزديكاى  شب بود
آخ چقدر حوصله ام سر رفته بود ... از ديروز بعد از عقد ديگه نه از صحرا خبرى دارم 

 و نه از
 . فكر بدىمهديس ، كاش ميشود بهشون زنگ بزنم بيان بريم بيرون ... چرا كه نه .

 هم نيست
... 

 سريع گوشيمو از جيبم در اوردم و شماره ى مهديسو گرفتم و باهاش قرار گذاشتم ...
 " آرتان "

بعد از حساب كردن لباسايى كه خريده بوديم از فروشگاه امدم بيرون و به طرف 
 ماشين راه

كردم ...  افتادم ... ترانه جلوى ماشين ايستاده بود و داشت با تلفن صحبت مى
 سوئيچ ماشينو

از جيبم در اوردم و درماشينو باز كردم و خريدا رو داخل صندق عقب گذاشتم .... 
 خيلى

 كنجكاو بودم بدونم داره باكى صحبت مى كنه ... آخ .. كاش ميشود بفهمم ...
 وقتى تلفنش تموم شد مستقيم به طرف ماشين امدو و نشست داخل ماشين

 ميزدى ؟؟_ با كى داشتى حرف 
 ترانه _ مهديس ، بهشون گفتم بيايد بريم لب دريا

 
 

 _ نه .. من امشب حوصله ندارم ميخوام برم خونه كمى استراحت كنم
 ترانه _ لوس نشو ديگه با بچه ها قرار گذاشتم

 _ خب تو خودت قرار گذاشتى ، خودتم تنهايى برو
 ترانه _ پندار و سپهرم ميان ..

 رگشتممتعجب به سمتش ب
 _ تو مطمئنى ؟؟

 ترانه _ آره ولى خب حيف شد چون تو نميتونى بياي
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 _ خب .. حاال اگه تو دوست داشته باشى ميام
 ترانه _ نه ديگه مزاحمت نميشم تو برو استراحت كن منم با بچه ها ميرم سر قرار ...

 به ِمن ِمن افتادم ...
 تو تنها برى خودمم باهات ميام ..._ نه .. خب .. آخه .. اينجورى كه نميشه بده 

ترانه _ ِاِاِاِاِاِاِاِا تا چند دقيقه ى پيش اشكالى نداشت تنها برم حاال كه فهميدى سپهرو 
 پندارم

 ميخوان بيان رگ غيرتت زد بيرون ؟؟
 ديگه جوابشو ندادم و فقط بالحن جدى پرسيدم :

 _ كدوم دريا قرار گذاشتيد ؟؟
 ى ...ترانه _ درياى شهردار 

ديگه جوابشو ندادم و پامو روى پدال گاز گذاشتمو با تمام سرعت به سمت دريا راه 
 افتادم ...

*** 
 " صحرا "

 
 

اصال حال و حوصله ى جايى رو نداشتم اما خب به اين ترانه ى منگل قول داده بودم 
... 

ه لمو ببه طرف كمدم رفتم و يه مانتوى مشكى اندامى برداشتم و پوشيدم كه هيك
 خوبى

 توش نمايش ميداد ... بايه شال سفيدلخت و
شلوارجين سفيد به همراه كفش پاشنه سى سانتى مشكى سفيدم ... تو آينه به 

 خودم نگاهى
 انداختم ... حتى ميتونم بگم كه خودمم عاشق تيبپ خودم شده بودم ...

*** 
 " ترانه "

 آهان باالخره رسيدن ..
ديده مي شد ... همه جا تاريك تاريك بود فقط نور ماشين پندار ماشين پندار از دور 

 و سپهر
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كه از دور به سمت ما ميومدن و به ماسه و شن هاى روى زمين ميخوردن به چشم 
 ميرسيد

 ... به سمت آرتان برگشتم ...
 _ بفرما اينم از دوستات كه انقدر انتظارشونو ميكشيدى

 وره گفت :آرتان بدون اينكه از جاش تكون بخ
 آرتان _ آره .. ديدمشون ...

 _ خب ديگه پاشو يه آتيشى چيزى درست كن گرمشيم ...
 آرتان _ بيخيال ، خيلى هم هوا سرد نيست

 با عصبانيت غريدم :
 _ من سردمه ... پاشو

 
 

آرتان با آه و ناله از سر جاش بلند شد و به طرف گوشه اى از سنگ هاى كنار آب رفت 
 كه پر
 ز تيكه هاى چوب بودا

هنوز چيزى از رفتن آرتان نگذشته بود كه صداى ترمز چرخاى ماشين پندارو سپهر به 
 گوش

 رسيد ...
 سريع به طرفشون رفتم :
 _ سالم ، چقدر دير كرديد

 صحرا _ ترافيك بود دير شد ....
 مهديس _ سالم ... آرتان كجاست ؟
 _ رفته چوب بياره آتيش روشن كنه

 يس_ آهان .. باشه بريم بشينيممهد
به طرف زير اندازى كه كنار دريا انداخته بوديم رفتيم و نشستيم چند دقيقه بعد سپهر 

 و
 پندار با سبدى پر از ميوه به طرف ما امدن ..

 كمى بعدهم آرتان با چند تيكه چوب به سمت ما امد و آتيش عظيمى به پا كرد ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 8 4  

 

دريا نبود ... همه جا تاريك تاريك بود و فقط با نور غير از ما شش نفر هيچكس تو 
 آتيش

 چهره ى همديگه رو ميديديم ...
سريع از سرجام بلند شدم و به طرف صندوق ماشين آرتان رفتم و گيتارمو بيرون 

 اوردم
_ امشب قراره يه شب به ياد ماندنى بشه ... دوست دارم امشب يه آهنگ بخونم و 

 تقديمش
 شما ها كنم به همه ى

 گيتارمو از تو ى كيفش برداشتمو مشغول زدن آهنگ شدم ...
 
 

 يه نگاه تب دار مونده توى ذهنم
 عاشق شدم انگار آروم آروم كم كم

 چشما ى قشنگ همش روبه رومه اگه باشى با من همه چى تمومه
 تيك و تيك ساعت رو ديوار خونه ميگه وقت عاشق شدنه ديونه

 ، انقدر نگو فرداِدلو بزن به دريا 
 آخه خيلى ديره دير برسى ميره

 تيك و تيك ساعت رو ديوار خونه ميگه وقت عاشق شدنه ديونه
 ِدلو بزن به دريا ، انقدر نگو فردا
 آخه خيلى ديره دير برسى ميره

 تو عزيز جونى .... بگو كه ميتونى ... واسه دل تنهام تا آخر بمونى
 ى .... واسه تن خسته ام تو يه سايه بونىآره تو همونى ... ماه آسمون

 تو عزيز جونى ..... نگو نميتونى ...
 هنوز ادامه ى آهنگو نخونده بودم كه آرتان پريد و سط حرفم و آهنگو اون ادامه داد

 " آرتان "
 يه نگاه تب دار مونده توى ذهنم
 عاشق شدم انگار آروم آروم كم كم

 گه باشى بامن همه چى تمومهچشماى قشنگت همش رو به رومه ا 
 تيك و تيك ساعت ِملدى گيتار دوتا شمع روشن دوتا چشم بيدار
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 سر يه دوراهى يه دل گفتار ، بيقرار عشقو وسوسه ى ديدار ....
 
 

 تيك و تيك ساعت ِملدى گيتار دوتا شمع روشن دوتا چشم بيدار
 سر يه دوراهى يه دل گفتار ، بيقرار عشقو وسوسه ى ديدار

 تو عزيز جونى .... بگو كه ميتونى ... واسه دل تنهام تا آخر بمونى
 آره تو همونى .. ماه آسمونى .. واسه دل تنهام تويه سايه بونى

 تو عزيز جونى ... نگو نميتونى ...
 ( سپس هردو هم صدا شروع به خوندن كرديم )

 م كميه نگاه تب دار مونده توى ذهنم عاشق شدم انگار آروم آروم ك
 چشماى قشنگت همش روبه رومه اگه باشى با من همه چى تمومه
 تو عزيز جونى .... بگو كه ميتونى ... واسه دل تنهام تا آخر بمونى

آره تو همونى .. ماه آسمونى .. واسه دل تنهام تويه سايه بونى ... تو عزيز جونى ، 
 نگو نميتونى

 بلند شد .. بعد از تموم شدن آهنگ صداى دست زدن بچه ها
 واقعا كارمون عالى بود حتى خودمم حسابى لذت بردم ...

 صحرا _ باريكال ترانه محشر بود ..
 هنوز همه مشغول دست زدن بودن كه سپهر مانع شد و پريد وسط كار

 سپهر _ خب بچه ها حاال كه همه دور هم نشستيم من ميگم بيايد يه بازى بكنيم
 حرفشمهديس با پوزخند پريد وسط 

 مهديس _ نبابا گرگم به هوا چطوره ؟؟! و بلند خنديد
 سپهر با پرويى تمام جواب داد

 سپهر _ اوووم .. نه به نظر من بيايد حقيقت يا عمل بازى كنيم
 
2 

 صحرا _ فكر خوبيه ... من موافقم
 مهديس _ باشه منم هستم

 سپهر _ خب پس از پندار شروع مي كنيم
 رد و حرفشو ادامه داد )سپس رو به پندار ك



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 8 6  

 

 _ پندار حقيقت يا عمل ؟
 پندار بدون كمى مكث پاسخ داد _ حقيقت
 سپهر _ تا حاال كسيو تو زندگيت بوسيدى

 پندار با شنيدن اين حرف سپهر رنگش پريد و به ِمن ِمن افتاد ...
 صداى خنده ى همه ى ما فضا رو پر كرد ...

 خب نميخواد بگى خودمون فهميديم .. حاال نوبت سپهر با پوزخند اضافه كرد _ خيله
 مهديسه ..

 مهديس خودشو جمع و جور كرد و آب دهنشو قورت داد ..
 سپهر _ حقيقت يا عمل ؟؟
 مهديس _ خب ، حقيقت

 سپهر با خنده ى مسخره اى سوال كرد _ منو دوست دارى ؟!
 مهديس _ اآلن حقيقتو بهت بگم ؟؟

 ازى همينهسپهر _ معلومه قانون ب
 مهديس _ خب .. نه !
 سپهر _ مطمئنى ؟

 
 

 مهديس _ باشه قبول ازت خيلى بدم نمياد ولى خوشمم نمياد .. يعنى .. اخه .. اوف
 سپهر باخنده جواب داد _ باشه .. باشه .. هول نكن فهميدم

 سپس رو به همه ى ما گفت :
 وابمو داد ...سپهر _ ببينيد و ياد بگيريد عشق من چقدر صادقانه ج

 حاال نوبت نفر بعدى بود كه من بودم
 سپهر _ ترانه خانوم حقيقت يا عمل ؟
 من با لحن مسخره اى اضافه كردم :

 _ از اونجا كه من مثل عشق شما صادق نيستم ... عمل
 صداى جيغ و خنده ى همه بلند شد

 سپهر با پوزخند جواب داد
 قرار گرفتم ... ميدونى كه االن چون عملو انتخاب كردي_ اواالالاااا .. عاليه تحت تاثير 

 هركارى من بگم بايد انجام بدى ..
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 _ خب آره
 سپهر _ هركارى ؟

 _ منو از چى ميترسونيد ؟ .. سپس با لحن آرومى اضافه كردم _ هركارى )
 سپهر _ عاليه پس آرتانو ببوس !
 ناخواسته جيغ بلندى كشيدم :

 ىىىىىىىى.._ چىىىىىىىىىىىىىىى
 سپهر _ انتخابى بود كه خودت كردى

 
 

 _ آخه .. اما من .. نميدونستم
سپهر _ هيس ... ديگه ديره شما با كلى اعتماد به نفس عملو انتخاب كردى حاال 

 ميخواى جا
 بزنى ؟

 به چهره ى آرتان نگاهى انداختم
رو لباش نشسته ، كثافت انگار از اين موضوع خيلى خوش حال بود ... چه لبخندى 

 خب
 معلومه كه خوش حاله چرا نباشه ؟!
 صداى سپهر منو از فكر اورد بيرون :

 سپهر _ لطفا كمى سريعتر ..
با كمى مكث از سرجام بلند شدمو به طرف آرتان رفتمو كنارش نشستم ... دلم 

 ميخواست از
ى هم نمى شد كرد خجالت آب بشم برم توى زمين ... ولى كار از كار گذشته بود و كار 

 ... به
قول معروف .. خودم كردم كه لعنت برخودم باد ! به چشماى آرتان خيره شدم و با 

 كمى مكث
 نيم خيز شدم طرفش و به گونه اش بوسه ى آرومى زدم و ازش فاصله گرفتم ...

 هر چهار نفر با صداى بلند خنديدن و همزمان با ريتم گفتند :
 !_ آرتيستى ... آرتيستى 
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چى ؟! اينا زده به سرشون ... با خجالت از كنار آرتان بلند شدم و رفتم سرجام نشستم 
.... 

 نگاهاى همه به ما بود ...
نفسمو با صدا بيرون دادم و سعى كردم خونسردى خودمو حفظ كنم و عادى رفتاركنم 

. 
 صحرا _ خيله خب سپهر اين بازى مسخره بسه ....

 ميزنى .. خب شما بگو چى بازى كنيم ؟سپهر _ باشه بابا چرا 
 
 

 صحرا _ اووووم پانتوميم چطوره ؟؟
 سپهر _ خيله خب پانتوميم بازى ميكنيم

 صحرا _ منو ترانه و مهديس يه گروه ، شما پسرا هم يه گروه
 سپهر _ قبول ... اصن شما اول شروع كنيد...

 د يانه ؟!_صحرا_خوبه ... ببينم ميتونيد با دخترا رو شكست بدي
*** 

 "صحرا"
 بازى شروع شد ...

من و ترانه و مهديس كنار هم ديگه نشستيم و درگوش هم مشغول پچ پچ شديم .. 
 سپس بعد

از انتخاب كردم موضوع از سپهر خواستيم بياد تا واسه مون اجراش كنه ... سپهر 
 شكاك به

و نشون بده ... سپهر طرفمون امد ... ازش خواستيم كه با پانتوميم لوح فشرده ر
 حسابى

 تعجب كرد و ماهم ريز ريز خنديدم ... رفت وسط و شروع به اجرا كرد ...
 اول از همه با انگشتاش عدد دورو نشون داد ...

 _پندار_ دوحرفيه ؟!
سپهر سرشو به نشانه ى عالمث مثبت تكون داد و با انشگت اشاره اش بهشون 

 فهموند كه
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جراكنه ... و سپس كف دستشو باال اورد و با انگشت اون يكى ميخواد حرف اول رو ا
 دستش

 روشو خط خطى كرد ....
 _پندار_ دفتر ؟!

 _آرتان_ كتاب ... كاغذ .. 
 
 

 اما سپهر سرشو به نشانه ى عالمث منفى براى هردونفر تكان داد
 _پندار_ يه چيزى مينويسى ؟!

 _آرتان_ نقاشى ميكنى ؟!
 ودبازم بى فايده ب

 صداى خنده ى ما دخترا همه جا پرشده بود ...
 _پندار_ اى بابا بيخيال ، برو حرف دوم ...

سپهر سرشو چند بار به نشانه ى باشه تكون داد و رفت سراغ حرف دوم ... دوتا 
 دستشو به

شانه هايش گذاشت و سفت خودشو فشرد .. مثل اينكه سعى داشت فشرده رو 
 بهشون

ه نتونستم خودمو نگهدارم .. باصداى بلند ميخنديدم .. حاال نخند ، بفهمونه ... ديگ
 كى بخند ..

 از صداى خنده ى من همه تعجب كرده بودن تا اينكه بالخره صداى ترانه بلندشد :
 _وقت تمومه !

پشت سرش هم صداى اعتراض آرتان و پندار بلند شد و بعدشم صداى خوش حالى 
 و خنده
 ى ما ...
 اين انصاف نيست !_پندار_ 

 _مهديس_ يك هيچ براى دخترا !
 پندار با عصبانيت دندان هايش را بهم فشرد و روبه سپهر گفت :

 _پندار_ حاال جواب چى بود ؟!
 _سپهر_ اى بابا ، چقدرشما خنگيد ... لوح فشرده !
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ش ابا گفتن اين حرف سپهر صداى اعتراض و فوش آرتان و پندار كه به سپهر و عمه 
 ميدادن

 بلندشد ...
 اونشب خيلى خنديدم .. به طورى كه از دل درد به خودم مى پيچيدم !

 دوباره شروع كرديم به ادامه ى بازى و حاال نوبت ما دخترا بود
... 

 مهديس _ خب ديگه كافيه بهتره برگرديم حسابى دير شده ..
 ترانه _ موافقم

 ع كنيمسپهر _ باشه ، پس پاشيد وسايلمونو جم
بدون هيچ حرفى بلند شديمو مشغول جمع كردن وسايل شديم و در آخر هم به كمك 

 يه
 سطل آب آتيشو خاموش كرديم ...

 آرتان _ خيلى خوش گذشت ، خداحافظ همگى
 ترانه _ خداحافظ ...

 _ شبتون بخير
 هركى به طرف ماشين خودش رفت و همه رفتن ...

 ه ماهم كمكم ميخواستيم جمع كنيم و بريم ...فقط من مونده بودم با پندار ك
 حسابى سنگين شده بودم بايد كمى پياده روى ميكردم ...
 _ پندار من پياده ميرم تا سرخيابون تو بيا اونجا سوارم كن

 پندار _ چرا ؟
 _ خيلى سنگين شدم واسه همين

 
 

 پندار _ باشه برو
 ياده به راه افتادم ...ديگه منتظر جوابى نشدمو راهمو كج كردم و پ

سوز سردى درحال وزيدن بود با اينكه دو روز بيشتر تا آغاز فصل بهار نمانده بود اما 
 هوا
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همچنان سرد بود ... دستانمو زير بغلم بردمو چند بار باال پايينشون كردم ... نگاهى 
 به ساعت

خلوت و خالى  شب بود ... خيابون هم مانند لب دريا 2مچى ام انداختم نزديكاى :
 بود

ترس بدى به جونم افتاد كه خدا رو شكر زود تمام شد ، چون ماشين پندار از دور 
 ديده مى

 شد كه داشت به سمتم ميومد ...
 يعنى من ديگه غلط بكنم تنهايى بيام پياده روى ...

 منتظر پندار بودم تا بياد سوارم كنه اما اون با سرعت از جلوم رد شد و رفت !
 بى جا خوردم ....حسا

اولش فكر كردم شايد پندار نبوده و اشتباه گرفتم اما وقتى دور زد و برگشت طرفم 
 مطمئن
 شدم ...

 پندار شيشه ى ماشينشو داد پايين و باخنده به من نگاه كرد
 سرش داد كشيدم :

 _ پندااااااار .. خيلى مسخره اى
 ميشناسم ؟! پندار با پوزخند جواب داد _ ببخشيد من شمارو

 _ لوس نشو پندار خيلى سردمه بيا بريم
 پندار _ خانوم شما منو از كجا ميشناسيد

 زيرلب زمزمه كردم :
 
 

 _ كه اينطور ... پس بچرخ تا بچرخيم ...
راهمو كج كردمو از گوشه اى رفتم ... پندار هم دنبالم راه افتاد ، صداى بوق ماشينش 

 خيابونو
 برداشته بود

 ر _ بيا باال صحرا دير شده بيا بريم ...پندا
 برگشتم سمتش

 _ من شمارو ميشناسم ؟!
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 و به راهم ادامه دادم ...
 تقريبا رسيده بوديم به انتهاى خيابون ، پندار با سرعت پيچيد جلوم

 پندار _ خانومى ميتونم برسونمتون ؟!
 راهمو كج كردم و چشم غره اى بهش رفتم ...

 كن ديگه بيا با..پندار _ ناز ن
هنوز حرفش تموم نشده بود كه صداى آژير ماشين پليس پشت سرمون مانع گفتن 

 ادامه ى
 حرفش شد ...

 اين سرو كله اش از كجا پيدا شد ؟!
يه پيرمرد كه كامال مشخص بود از اين پليساى بداخالقه از ماشين پياده شد و به 

 سمت ما
 امد ..

 ندار ديدنى بود ... يارو فكر كرده پندار مزاحمم شده !اون لحظه واقعا قيافه ى پ
 پليسه به سمت من امدو رو به من گفت :

 پليس _ اتفاقى افتاده خانوم ؟
 
 

 _ من بدون اينكه جوابشو بدم فقط به پندار خيره شدم ...
 پليس _ مزاحمتون شدن ؟!
 هوس كمى لجبازي كردم ..

 تند !_ بله جناب سركار خيلى هم پرو هس
 پندار كه كم مونده بود گريه اش بگيره گفت :
 پندار _ دروغ ميگه جناب سركار من شوهرشونم

 پليسه با عصبانيت روبه پندار گفت :
 _ همه چى كالنترى مشخص ميشه ...

 سپس به سمت من برگشت
پليس _ دخترم شما بيا من بگم ببرنت خونه ، فقط يه لطفى بكن شبا دير وقت اونم 

 هايىتن
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نيا بيرون آدماى ول و هوسران تو خيابون زياده ، اآلنم خدا به دادت رسيد قبل از 
 اينكه اتفاقى

 واسه ات بيفته ما خودمونو رسونديم !
 داشتم ميتركيدم از خنده :

 _ بله حق باشماست
 پندار با عصبانيت داد زد :

 تم !پندار _ چى دارى ميگى صحرا ؟ به جناب سركار بگو من شوهر
 برگشتم سمت پندار و با لحن تمسخرآميزى گفتم :

 _ ببخشيد من شمارو ميشناسم ؟!
 پندار كه با عصبانيت دندون هاشو به هم فشار ميداد گفت :

 
 

 پندار_ باشه خانومى بهم ميرسيم !
 ميخواستم جوابشو بدم اما جناب سركار مانع شد :

 پليس _ كافيه ديگه
 و به سمت من برگشت

 پليس _ لطفا از اين طرف بيايد تا بگم ببرنتون !
به طرف پندار برگشتمو پوزخندى زدم و با خونسردى به دنبال جناب سركار راه افتادم 

... 
مطمئن بودم اگه تنها گيرم بياره كارم ساخته است ولى من لجبازتر از اين حرفا بودم 

 كه
 بخوام بترسم ...

 نيد ...جناب سركار _ همينجا منتظربمو
 سپس با صداى بلندى داد زد :

 _ احمدى ... احمدى
 پسر جوابى از ماشين پياده شد و به سمت منو سركار دويد ...

 احمدى _ چى شده سركار محمودى ؟؟
 سركار _ احمدى ميخوام اين خانوم جوانو برسونى خونشون ...
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رد سپس با لحن احمدى زيرچشم نگاهى به من انداخت و تمام هيكلمو برانداز ك
 آرومى گفت

: 
 _ بله حتما ...

 و به طرف من برگشت
 _ لطفا از اين طرف بيايد خانوم

 
2 

بدون اينكه جوابشو بدم همراهش راه افتادمو سوار ماشينش شدم ... از شيشه ى 
 ماشين براى

 آخرين بار به پندار نگاهى انداختم كه هنوز مشغول چونه زدن با سركار محمودى بود
! 

 چقدر دلم واسه اش ميسوخت ... ولى حقشه ...
 احمدى سوار ماشين شد و درو با شدت بست و از توى آينه به چهره ى من خيره شد

 _ احمدى _ كجا بايد برم خانوم ؟
 _ بى زحمت همين خيابونو مستقيم بريد

 احمدى _ چشم
زيبا بود ... به سرمو گذاشتم لب شيشه ى ماشينو به آسمون خيره شدم ... چقدر 

 قدرى كه
هرچى نگاهش مى كردم ازش سير نمي شدم ... واقعا جالبه خودش يه دنياست ... 

 تو بين راه
كوچك ترين حرفى بين منو احمدى ردوبدل نشد ... تا اينكه باالخره رسيديم درخونه 

 مون ..
 از ماشين پياده شدم و سرمو از شيشه ي راننده بردم تو

 _ ممنونم
 ى _ خواهش مى كنم خانوم اين چه حرفيه وظيفه ام بود .. خدانگهداراحمد

 _ خداحافظ .
از ماشينش دورشدمو به طرف خونه راه افتادم ... وايى صد درصد پندار اآلن تو 

 كالنتريه !
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 حتما كلى تا حاال بهم فحش داده !
ش تو در دستمو به طرف جيب كيفم بردمو كليدمو از توش بيرون اوردم و انداختم

 خونه ... در
باصداى تيكى باز شد ... همه جا تاريك بود مثل اينكه مامان اينا خوابيدن ... آروم 

 آروم پله ها 
 
 

رو دوتايكى باال رفتم تا اينكه باالخره به اتاقم رسيدم ... در اتاقو اروم پشت سرم 
 بستم و

 خودمم بايه حركت روى تختم ولو شدم ..
س عوض كردنو نداشتم واسه همين چشمامو بستم و آروم به اصال حوصله ى لبا

 خواب رفتم ..
*** 

 چند روز بعد ...
*** 

 "ترانه"
 وايى ديگه دارم كفرى ميشم ...

 يعني كجا گذاشتمش ؟!
 خداجون به دادم برس

داشتم چمدونمو جمع ميكردم فردا ساعت چهارصبح پرواز داشتيم به سمت فرانسه ؛ 
 اما

تو اين شرايط يكي از قشنگترين لباسامو كه از قبل آماده اش كرده بودمو المّصب 
 گمش

 كردم !....
 ديگه دارم گيج ميشم ، انگار آب شده رفته تو زمين !

همينطوركه درحال پيدا كردن لباسم بودم زنگ موبايلم به صدا درامد... اطرافمو 
 نگاهى

 انداختمو زيرلب ناليدم ...
 اوه ، اينجا شتربا بارش گم ميشه حاال من گوشيمو از كجا پيداكنم ؟! _ اوه .. اوه ..
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درحالى كه لى لى ميكردم تا تيكه هاي لباس كه هركدوم سمتى از اتاق پخش و ولو 
 بودم با

پاهام نچسبند به طرف تختم رفتمو ؛ لب تختم نشستم و گوشى رو كه زير بالش 
 چپونده بودم 

 
 

حه موبايلم انداختم ... مهديس بود ... نفسمو بيرون دادم و در آوردم . نگاهى به صف
 دكمه ى

 سبز رنگ روى گوشيمو فشاردادم ....
 _ بنال !

 مهديس _ مرض ، كثافت اينجورى جواب تلفنو ميدن ؟!
 _ اووووف ، كى بره اين همه راهو !
 مهديس _ دلقك كاراتو كردى ؟!

 !_ اگه شما اجازه بديد دارم آماده ميشم 
مهديس _ اااااااااااا... برو بابا نخواستيم مثل سگ هار ميمونى ... زنگ زدم بهت بگم 

 االن داشتم
 با اون يكى صحبت مى كردم قرارمون شده  صبح تو فرودگاه!

 _اون يكى كيه ؟!
 _همزادت !

 _درد ( فهميدم منظورش صحراست !)
 نم ... كارى ندارى ؟!_مهديس_ خب ديگه صدات واسه ام تكرارى شد قطع مى ك

 _من از اولم كاريت نداشتم !
 _بميربابا خداحافظ!

امدم يه فحش آب دار بهش بدم كه بوق اشغال تلفن تو گوشم پيچيد .. بيشعور 
 تلفنو قطع

 كرد ... بخدا اينا دارند روز به روز منگاتر مى شند ... شفا نميده كه !
 مه دادم ...تلفنمو پرت كردم سمت تختمو به كارم ادا

*** 
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 " صحرا "

تقريبا همه چيز اماده بود ، چمدونامو بسته بودم و گذاشته بودم دم دراتاقم ؛ قبال 
 همه ى

فكرو ذكرم شده بود فرانسه و خارج از كشور اما حاال احساس ميكنم اگه برم دلم 
 براى ايران و

 بابا و مامان تنگ بشه ...
يه بار ديگه پوريا رو ببينم اما صابكارش بهش اجازه  خيلى دوست داشتم قبل از رفتن

 ى
 مرخصى نداده بود !

آه بلندى كشيدمو به طرف هال رفتم مامان از ديروز تاحاال آبغوره گرفته و يه گوشه 
 فقط داره

گريه ميكنه ... منم كه از گريه ى مامان عصابم خورد مي شد دلم ميخواست بزنم زير 
 همه

 يخيالشم .... اما حيف .. ديگه واسه اينكارا خيلي ديرشده بود !چيزو خارجو كال ب
 در اتاقمو بستمو رو به راه پله ها ايستادم ...

آخ كه من بيشتر از همه دلم واسه اين پله ها تنگ ميشه ... نشستم روى نرده ى پله 
 هاى

 سنگيمونو ليز خوردم به سمت پايين ..
 ..._ هوووووووورااااااااااااااااااا 

 مامان كه پايين پله ها مثل طلبكارا وايساده بود باعصبانيت نگام كردو گفت ...
مامان _ آخه دختر تو نميگى يهو بيفتى ، خدايي نكرده ضربه مغزى بشى ، سرت 

 بشكنه ...
چشات كبودبشه ... پات فلج بشه ، ديسك گردن بگيرى ... يكي از كليه هات ازكار 

 بيفته ...
.. لبت جر بخوره ... دندونات خورد بشه ... ناخونات نصف بشه ... سرت بشكنه .
 ضربان قلبت

 كند بشه ... آخرشم بميرى ؟!...
 دستمو محكم گرفتم روى دلمو باصداى بلند زدم زيرخنده ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

2 9 8  

 

 
 

 _ وايي مامان چخبره ؟ ... هفت خان رستم راه انداختى ؟!
 مامان _ اين چه طرز حرف زدنه ؟!

 _ ببخشيد
 _مامان_ نخير نمى بخشم .. وقتى دارم باهات حرف مى زنم به من نگاه كن .

 سرمو اوردم باال و توى چشاى مامان خيره شدم
 مامان _ اين چه وضع نگاه كردنه ؟!
 _ وااااااااااا ... مامان عصاب ندارياااااااا

 مامان _ معلومه مگه تو واسه آدم عصابم ميزارى ؟!
 ردم ؟!_ مگه من چيكارك

مامان _ ديگه چيكارميخواستى بكنى ؟ عين اون يارو عنكبوتيه نشستى رونرده ليز 
 ميخورى

 پايين ... يكم به فكرما نيستى ؟!
 كامال مشخص بود از اينكه من امشب قراره برم ناراحته ...

 _ الهى قربونت برم انقدر حرص نخور ... چشم ديگه از اينكارا نميكنم !
 ى چشاش حلقه بست و محكم منو تو آغوش گرمش كشيد ...مامان اشك تو

 مامان _ يعنى دختر خوشگلم واقعا ميخواد ميره ؟!
 _ الهى دورت بگردم انقدر الكى حرص نخور
 مامان _ چرا حرص نخورم من يه مادرم ...
 _ مامانجونم نگران نباش پندار باهامه !

 
 

رم خودمم نگرانم ولى خب اين تنها راه آروم ( هرچند از اين بابت كه دارم با پندار مي
 كردن

 مامان بود )
 مامان_ خيلي دلم برات تنگ ميشه ...

_ دل منم واسه مامانى خوشگلم تنگ ميشه ... زود باش اشكاتو پاك كن تا بابا نيمده 
 ببينه ...
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 مامان دستاشو به طرف صورتش برد و اشكاشو پاك كرد ...
بريم يه غذا خوشمزه باهام درست كنيم ؛ االنه كه بابام از راه _ خب مامانى حاال بيا 

 برسه ...
 مامان _ دخترم چى دوست داره واسه اش درست كنم ؟!

 زدم زيرخنده
 مامان _ چيه خنده نداره كه !

 _ بله حق با شماست ... مامان اين آخرين شامه كه كنار هم ديگه قراره بخوريما!
 رفتمامان گوشه ى لبشو گازگ

سال زنده باشيمو كنارهمديگه  2مامان _ وااااا دختر اين حرفا يعنى چى انشاال كه 
 روزاى

 خوبى رو بگذرونيم ...
 ازته دل گفتم _ انشاال

مامان _ خب زود بيا بريم شام درست كنيم ، ميخوام بهت غذا ياد بدم بپذى رفتى 
 اونجا

 واسه شوهرت غذا درست كنى
 زيرلب زمزمه كردم

 ( شوهرم كوفت بخوره الهى ! )
 _ چشم بريم !

 
 

 مامان با تمسخر خنديد
مامان _ چيه تا اسم شوهرو شنيدى گفتى چشم بريم ! حاال اگه بهت ميگفتم صحرا 

 من دارم
ميميرم پاشو برو يه چيزى بپز بيار بخوريم ميگفتى من درس دارم ... واال بقرآن ... 

 دخترم ...
 شوهرو ميشنيدن ... دختراى قديم تا اسم
 پريدم وسط حرفش :

_ مثل لبو سرخ مي شدن و ميرفتن خودشونو اينور اونور قايم ميكردن از خجالت 
 ماماناشون
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 درسته ؟!...
مامان _ بله كه درسته ... اما حاال جلو دخترا امروزى حرف از از شوهر بزنى زليلمرده 

 ها
 ه شون باز ميشه !...نيششون تا بناگوش كه چه عرض كنم تا پس كل

 باصداى بلند زدم زيرخنده و ادامه دادم ...
_ يعنى شماها اون زمان اصن حرف از شوهر نميزديد يا جلوى مامان باباتون دست 

 شوهرتونو
 نمى گرفتيد ؟!

مامان _ نه ، معلومه كه نميزديم ... حاال دروغ چرا ، اوايل كه با بابات نامزد بوديم 
 وقتى مامانم

رفت تو آشپزخونه چايي بريزه همديگه ميبوسيديم ... البته تا صداى پاهاى مي
 مامانمو

ميشنيدم ... قلبم از ترس وايميستاد و سريع ميگفتم : مامانم امد ، مامانم امد تا 
 بابات ولم كنه

! 
 با لحن تمسخر آميزى گفتم _ آهااااا
خترا اين دوره زمونه انقدر پرو و سال پيشه د 2مامان _ البته اينى كه دارم ميگم ماله 

 بى
 حيا شدن كه االن ديگه پسره ميگه : بسه ديگه مامانت امد !

 
 

 ديگه نتونستم خودمو نگهدارم و باصداى بلند زدم زيرخنده ..
 مامانم ازخنده ى من خنده اش گرفت و گفت :

 مامان _ واال ...
 _ واى مامان تو واقعا عاشق بابا بودى ؟!

_ اوايلش نه ... منو به زور دادن به بابات ولى كمكم عاشقش شدم ... قديما  مامان
 كه مثل

االن عشق و عاشقى دركارنبود .. دخترو پسر حتى همديگه روهم نميديدن باهم 
 ازدواج مى
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 كردن!
_ اوو چه بد .. پس عشق واقعى وجود داره ؟! ... نميدونم چرا ولى احساس ميكنم 

 عشق و
مال رماناست ... مامان ديدي تو اين رماناى عاشقانه دختره نصف شبى عاشقى فقط 

 ميره لب
دريا بعد اونجا ميبينه يه پسر لب صاحل داره گيتار ميزنه ميره پيشش ميشينه و 

 باهم دوست
 ميشن بعد از مدتى هم عاشق هم ميشن ؟!...

ست ... اصن من مامان _ واااا دخترم خودت كه دارى ميگى اينا فقط مال داستان ها
 خودم

 جوون كه بودم نصف شبى تنها رفتم لب دريا...
 كمى مكث كرد

 كنجكاوانه پرسيدم : اونجا با بابا آشناشدى ؟!
 مامان _ نبابا ... نصف شبى رفتم لب دريا سه تا سگ دنبالم كرد ...

 دوباره خنده ام گرفت و زدم زيرخنده !
اشو .. پاشو برو تو اتاقت اين فكرو خياالرم نكن مامان _ بسه ديگه خيلى دير شد ... پ

 .. پاشو
 ... بذارمنم بكارام برسم...

 
 

با خنده به طرف مامان رفتم و بوسه اى به گونه اش زدم و لحن مهربانى درگوشش 
 زمزمه
 كردم :

 _ عاشقتم مامانجونم
 مامان _ دختره ى لوس

 _ مامانى
 مامان _ ديگه چيه ؟!

 چيز ديگه بگم بعدش ميرم !_ مامان يه 
 مامان _ بگو قربونت برم الهى ، به مامانت نگى به كى بگى .. بگو عزيزم !
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 _ بگم مامان ؟!
 مامان _ اره دخترم بگو ...

 _ مامان ليوان از درستم افتاد چايي هاش ريخت روفرش !...
 مامان درعرض يه ثانيه لحنش عوض شد و محكم زد پس كله ام ..

_ دختره ى خنگ عقب افتاده ، خاك تو سرت نكنن مردم بچه دارن منم بچه  مامان
 دارم

ردشورتو ببرن برو گمشو تا نزدم تو صورتت!  م 
 بلند بلند زدم زيرخنده ...

 _ خخخخخخ ... شوخى كردم بابا ، ميخواستم ببينم چى ميگى !
 مامان _ خب ديگه بسه بيا برو تا يه چيزى بهت نگفتم !

 بوسيدمش دوباره
 _ عاشقتم يه دونه اى عزيزم

 
 

 مامان لبخند مهربانى زد اما اين دفعه جوابى نداد
*** 

 مسافرين پرواز پاريس لطفا هرچه سريعتر به بخش اعطالعات
مثل اينكه داشتند مسافراي فرانسه رو پيج ميكردند ، سريع نفسمو با صدا بيرون 

 دادم و به
 سمت ترانه و مهديس برگشتم

 _ فكركنم كه وقت رفتنه !
 مهديس _ آره ، بهتره قبل از اينكه از پرواز جا بمونيم بريم ...

ترانه _ اي بابا اين سه تا چرا نيومدن ، ديرمون شد ، نكنه كه نيان ... وايي اينا 
 آخرش كار

 دستمون ميدم ...
ل خوشگپوزخندي زدم و نگاهمو به طرف دست ترانه كشيدم ، يه كيف دستي خيلي 

 سفيد
 توي دستش بود كه بامانتوي خوشفرمي كه پوشيده بود ست بود !

 _ وايى چه كيف قشنگي
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 ترانه لبخند مرموزانه اى زد و گفت : مثل صاحبش قشنگه ديگه !
اوه اوه اوه ... اعتماد به لوسترش تو حلقم ، المّصب من اگه اعتمادبه نفس اينو 

 داشتم با
ردم !! ... منم كه خيلى پرو تر از اين حرفا بودم سريع با چنگال به داعش حمله ميك

 لحن
 تمسخر آميزى جواب دادم :

 _ عزيزم اين كيفه ، عن نيستاااااااا !!!
 
2 

ترانه با شنيدن اين حرفم حسابى جاخورد و با عصبانيت كيفشو زد تو سرم ؛ مهديس 
 ديگه

م همراه مهديس ميخنديدم ، نتونست خودشو كنترل كنه و از خنده منفجرشد ، خودم
 ترانه

 باالخره زبون بازكرد و با لحن حق بجانبى گفت :
ترانه _ دختره ى ديونه تو كى ميخوايى ادمشى ؟؟.. خجالت بكش بيشور بى 

 شخصيت ، اصن
 لياقت ندارى كه باهات مثل آدم رفتاركرد! خاك تو سر بد بخت ...

 حرفشو قطع كردم
 ن عجله پياده شو باهم بريم ، يه ليوان آببخور تا سكته نكردى !_ اوه اوه .. كجا با اي

 ترانه كه ديگه خونش به جوش امده بود با عصبانيت گفت : وايىىىىىىى ..صحرااااااااا
امدم جوابشو بدم اما ديگه وقت نشد و اون سه تا باالخره امدند ، سريع خودمونو 

 جمع و جور
، آب دهنمو قورت دادم و با قيافه ى حق  كرديم و سعى كرديم بحثو عوض كنيم

 بجانبى
 سمت پندار گفتم :

_ چ عجب ، ميخواستيد حاالهم نيايد ، شماها هميشه انقدر وقت شناسيد ؟؟ يه نگاه 
 به

 ساعتت بنداز ، قرارما اين موقعه بود؟
 پندار باپوزخند مسخره اى گفت :
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 بگى ؟ پندار_ شما صبح ها سالم و صبح به خير بلد نيستى
 خنده ام گرفت و با پرويى جواب دادم :

 _ سالم صبحتون بخير ، حاال بگو چرا ديركردى ؟!
 پندار در حالى كه سعى داشت خنده خودشو كنترل كنه گفت :

 
 

پندار _ خب چيكاركنيم ، تا بيام مامان بابامو دست به سركنم كه نيان فرودگاه 
 ديرميشه

 مديگه ، يكمم خودم خواب موند
 زيرلب غريدم : آره .. يكم خواب موندى !

انگار كه صدامو شنيده باشه نيشخندى زد و چپ چپ نگاهم كرد ... باالخره آرتان 
 زبون باز

 كرد و گفت :
 آرتان _ خب حاال اين چيزا رو بيخيال بيايد بريم تا از پرواز جانمونديم ..

اديم كه صداى عطسه ى همه بدون حرف به سمت جايگاه مخصوص پرواز راه افت
 ترانه بلند

شد ، اولش توجهى نكردم اما وقتى دومين عطسه رو زد به سمتش برگشتمو با لحن 
 مهربانى

 گفتم : حالت خوبه ترى ؟!
وايى ترى چى چى گفتم ، خودمم از مخفف كردن اسمش خنده ام گرفته بود ، اما 

 سعى
 سه سومشو ميزد گفت :كردم به روى خودم نيارم ، ترانه در حالى كه عط

 ترانه _ نميدونم ، مثل اينكه سرماخوردم ... َه .. َه .. َهههههههچى !
و در همين موقعه عطسه چهارمم زد .. دستمالى از كيفش در اورد و باهاش بينيشو 

 پاك كرد
 ، مثل اينكه آب ريزش بينى هم داره !

 گفت :آرتان مسترب و ناراحت به سمتش رفت و بالحن مهربانى 
 آرتان _ ترانه اگه حالت خوب نيست ميخوايى ببرمت دكتر ؟!
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ترانه به نشانه منفى سرشو تكون داد و مشغول پاك كردن بينيش با دستمال شد .. 
 اوه اوه

چى شده كه اين بشر انقدر مهربون و دلسوز شده ، چه لفض قلمم صحبت ميكنه ... 
 قبل از

 ه پريدم وسط حرفشاينكه دوباره آرتان بخواد چيزى بگ
 
 

_ نه ... اگه ببريمش دكتر كه از پرواز جاميمونيم ، بذار من قرص آب ريزش بينى تو 
 كيفم

 دارم بهش ميدم بخوره
به دنبال اين حرفم دستمو تو جيب كوچيك كيفم فرو كردم و بسته قرصى رو ازش 

 خارج
 غول مطالعه نوشته هاىكردمو به طرف ترانه گرفتم ، ترانه قرصو از دستم گرفت و مش

 روى
جلد قرص شد ؛ كمى معطل شديم .. نه مثل اينكه قصد خوردن قرصو نداره ، خنگ 

 خدا
فكركرده مرگ موش بهش دادم خو خبرت بخورش ديگه ديرشددددد ... ديگه صبرم 

 داشت
 لبريز مى شد با عصبانيت گفتم :

 _ بخورش ديگه ، زيرلفظى ميخوايى ؟!
 خنه اش گرفته بود با كمى ِمن و ِمن گفت : ترانه از حرف من

ترانه _ نه .. اخه تو عوارض جانبيش نوشته : سردرد ، سرگيجه ، اختالل در خواب ، 
 حالت

 تهوع ، نارسايى كبد ، سكته قلبى ، سكته مغزى ، مرگ ناگهانى !
 _ خب كه چى؟!

 قرصو دوباره بهم پست داد و با شيطنت گفت :
ه بيخيال پشيمون شدم با آستينم پاكش ميكنم ، امنيتش بيشتره ترانه _ هيچى ديگ

! 
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با گفتن اين حرف ترانه صداى خنده هر  نفر ما بلند شد ، اين دختر ديونه است بخدا 
 ، ولى

بازم خوبه بهرحال خنده باعث شد عصبانيتمو فراموش كنم ، ديگه وقتى واسه معطل 
 كردن

اريس به سمت هواپيما راه افتاديم ، و وقتى كه نداشتيم به همراه بقيه ى مسافراى پ
 سوار

هواپيما شديم مشغول پيدا كردن صندلى هامون شديم ، فقط خدا خدا ميكردم كه 
 صندليم

بغل شيشه نباشه ، آخه من از بچگى از ارتفاع وحشت داشتم ، اگه قرار باشه كنار 
 شيشه 

 
 

يى خدا خودت كمكم كن ، ترانه بشينمو چشمم بيفته به بيرون سكته ميكنم ... وا
 آرتان

صندليشونو پيدا كردن ، صندلى سپهر و مهديس هم دست پشت سر اونا بود و 
 صندلى منو

پندار هم پشت سر صندلى سپهر و مهديس بود ، به برگه ى تو دستم كه شماره 
 صندليم

 .توش نوشته شده بودم نگاه كردم و سپس به صندلى كه براى منو پندار بود ..
 وايىىىىىىىىىىىىىى نه خداجون اصال باورم نميشه ... صندلى من ، صندلى

كنارشيشه بود!! اوف كه چقدر من بدشانسم ، چند دقيقه اى همونجا ايستادم و به 
 صندليم

خيره شدم .. وحشت داشتم بشينم رو صندلى ، اگه ميشستم ديگه هيچ راه برگشتى 
 نداشتم ،

ديس برگردوندم كه با اشتياق صندلى كنار شيشه رو اشغال نگاهمو به طرف ترانه و مه
 كرده

بودن و داشتن از ذوق پرواز ميكردن ، خوش بحالشون كاش منم ميتونستم مثل اونا 
 باشم

 كاش منم... هنوز حرفمو تموم نكرده بودم كه صداى پندار از پشت سرم بلند شد :
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 پندار _ مشكلى پيش امده صحرا ؟چرا نميشنى ؟!
وست داشتم بهش بگم كه ميترسم ، بهش بگم كه بياد جاهامونو عوض كنيم ، اما د

 حيف
نميتونستم ، لعنت به اين غرورى كه من داشتم ، دوست نداشتم با ضعفم به دستش 

 آتو بدم ،
بايد از بين ترس و غرور يكى رو زيرپا ميزاشتم ، خوب ميدونستم كه اگه پندار بفهمه 

 از
ديگه دست از سرم برنميداره و سوجه اى ميشه براى اذيت كردن  ارتفاع وحشت دارم

 من و
خنديدن خودش ، براى همين انتخاب من ترس بود ، ترجيح دادم بترسم تا غرورم 

 بشكنه ؛
سرمو به نشانه ى منفى تكون دادم و به سمت صندليم رفتم و نشستم ، همين كه 

 نشستم
دم عادى رفتاركنم ، نگاهى از پنجره ى روى صندلى قلبم هورى ريخت ، اما سعى كر

 هواپيما
به بيرون انداختم با اينكه هنوز هواپيما راه نيوفتاده بود ، ترسيده بودم ، ديگه چه 

 برسه كه 
 
 

بخواد هواپيما راه بيفته سريع دستمو به طرف پنجره بردمو حفاظ مخصوصشو 
 كشيدم تا

 لعمل من متعجب گفت :بيرون معلوم نباشه ، پندار با ديدن عكس و ا
 پندار _ چيكارمى كنى بذار بيرون معلوم باشه ميخوام بيرونو تماشاكنم !

تو دلم نفرينش كردم ، اى بميرى تو پندار من راحت بشم ، دلم ميخواد بعضى وقتا 
 بگيرم

 خفه ات كنم مرتيكه احمق بيشعوووور
اشو تكرار كرد ، اما من بهش محل نذاشتم و به حرفشم گوش نكردم ، دوباره خواسته 

 دوباره
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بهش بى محلى كردم تا اينكه خودش دست به كار شد و نيمخير شد روم و حفاظ 
 پنجره رو
 داد باال ...

با برخورد نود خورشيد به صورتم وحشت كردم و چشمامو بستم و پلكامو محكم بهم 
 فشردم

 ي شد گفت :پندار كه داشت يواش ... يواش متوجه ى ترس من از ارتفاع م
 پندار _ تو خوبى ؟!

سريع بغضمو قورت دادم و خيلى عادى گفتم : آره ، خوبم فقط گرد و قبار رفته بود تو 
 چشمم

 وگرنه مشكلى نيست
پندار مشكوك بهم نگاهى انداخت و ديگر سوالى نپرسيد ، كمى در سكوت سپرى شد 

، 
ه ى ديگر از بقيه ى وسايل مهاندار هواپيما مشغول آموزش بستن كمربند و استفاد

 هواپيما
بود اما من اصال به رفتاراش دقت نمى كردم همش تو فكر اين بودم كه وقتى 

 هواپيما راه
بيفته من چه رفتارى ميكنم ، فقط اميد وارم كه از ترس گريه ام نگيره ، پندار باالخره 

 سكوت
م درست و حسابى و شكست و گفت : صحرا ، هيچوقت منو تو وقت نكرده بودم باه

 صحبت
كنيم ، يه سوال اذت دارم ، تو واسه چى ميخوايى برى فرانسه واسه ى ادامه ى 

 تحصيل ؟ تو 
 
 

كه رشته ات گرافيكه ! آخه گرافيك چيز خاصى نداره كه بخوايى انقدر برات مهم باشه 
 از

 فرانسه مدرك بگيرى
ديگه ام از من پرسيده  واقعا حرفاش درست بود اين سوال سواليه كه خيلى هاى

 بودن ، كه
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چرا با اينكه رشته تحصيليم گرافيكه ميخوام برم فرانسه و اونجا تحصيل كنم ؛ آب 
 دهنمو

 قورت دادم و با كمى مكث گفتم :
_ خب ، پندار ، راستش دليل اينكه من اين رشته رو انتخاب كردم اينكه به عكساسى 

، 
د دارم ، و دليل اينكه ميخوام با اينكه رشته ام طراحى ، گرافيك واقعا عالقه ى شدي

 گرافيكه
برم خارج تحصيل كنم اينه كه تو ايران به هنر اهميتى نميدن ، براى نقاشى ارزش 

 زيادى
قائل نيستند ، البته نه اينكه كال به هنر بى توجه باشنا .. نه .. اما خب من احساس 

 مى كنم
گسترش بدم ، دليل خارج رفتن من همين بود  كه خارج بهتر ميتونم استعداد خودمو

 و چى
بهتر از اينكه دارم با دوتا از بهترين دوستام كه بيشتر مثل خواهرمن ميرم ؛ پدراى ما 

 با غيرت
زيادى و گيراى الكى بهمون اجازه رفتن به خارجو نميدادن ، همين تهرانم باكلى 

 مكافاتو
 شرط و شروط

وست داشتم هرجورى شده برم خارج و اونجا هنرمو قبول كردن بيايم ، اما من د
 پرورش بدم ؛

چند بارى هم اين موضوع رو به بابام گفته بودم ، اما اون هربار يا بحثو عوض ميكرد 
 يا جواب

نميداد يا ميگفت نه ! تا اينكه باالخره واسه خارج رفتن ما سه تا يه شرطى گذاشتن 
 اونم اين

وهرامون هرجا كه خواستن بريم ؛ اولش ديگه به كل اميدم بود كه ازدواج كنيم و با ش
 و از

دست داده بودم كه نقشه اى به ذهنم رسيد ، پيش خودم گفتم شماسه تا كه قبول 
 شديد و
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ميخوايد بريد فرانسه ماهم كه دوست داريم بيايم ، پس تصميم گرفتم اين ازدواج 
 صورى رو 

 
 

كشور بريم بيرون ؛ ميدونم كارمون اشتباهه اما  راه بندازيم كه بتونيم راحت از اين
 همين يه
 راهه

البته خوشحالم كه تو اين بازى ترانه و آرتان بهم رسيدن و عشقشون بهم صورى 
 نيست بلكه

واقعىه ( تو دلم گفتم : البته منم همچين از پندار بدم نمياد نميدونم چرا ولى بهش 
 خيلى

قراره يه روز از هم جداشيم عصابم خورد ميشه !)  عادت كردم از اينكه فكرشو ميكنم
 پندار كه

 تو اين مدت ساكت به حرفاى من گوش ميداد باالخره دهن باز كرد
پندار _ واقعا كه زندگى جالبى دارم بخاطر عشقت به هنر ازدواج كردى كه برى خارج 

 ؟!
واسه دلم نميخواست جوابشو بدم واسه همين بحثو عوض كردم : خب تو خودت 

 چى دوست
 دارى برى خارج ؟!

پندار _ صحرا شايد باورت نشه ، اما منم واسه اينكه بتونم هنر و عالقه مو بهتر 
 پرورشش بدم

دارم ميرم فرانسه كشورى كه به نقاشى خيلى اهميت ميدن .. صحرا مثل اينكه منو 
 تو خيلى

 باهم تفاهم داريم !
 برشد ، وايى .. وقتايى كه ازم تعريف ميكنه وبا گفتن اين حرفش ضربان قلبم چند برا

اينطورى حرف ميزنه چقدر ازش خوشم مياد ، بطورى كه بعضى وقتا دلم ميخواد 
 بگيرم

بوسش كنم ... آخه تو كه انقدر آقا و جيگرى چرا اون رفتاراى زشتو ميكنى كه حالم 
 ازت بهم
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ده ، نه معلومه كه نيست .. بخوره ؟! .. يعنى اونم عاشق منه .. اونم بهم اهميت مي
 شايدم باشه

نميدونم .. اه لعنتى از اين فكراى دخترونه كه ميفتاد تو سرم به شدن نفرت داشتم ، 
 منو

پندار هيچوقت ، هيچوقت هيچوقت نبايد عاشق هم بشيم يا عالقه بينمون به وجود 
 بياد ، 

 
 

بكشم ، بايد سعى كنم از دوست ندارم وقتى داره تركم ميكنه يا ازم جداميشه زجر 
 اآلن

فراموشش كنم و بهش بى محل باشم ! پندار تو زندگى من نبايد بيشتر از يه همخونه 
 باشه !

با گفتم اين حرفا تو فكرم اصال متوجه گذر زمان نشدم و وقتى كه بخودم امدم ديدم 
، 

صندلى هواپيما راه افتاده و ما تو هوا درحال پروازيم ، خودمو سفت به پشتى 
 چسبوندم و

 چشمامو بستم و سعى كردم فكرمو آزاد كنم تا كمتر ترس به درونم تجاوز كنه ! كمى
 نگذشت كه پلكام سنگين شد و خوابم برد

*** 
با خنكى قطرات آبى كه به صورتم برخورد ميكردن چشمامو باز كردم ، كمى كشيد كه 

 به
 و تو ناحيه ى گردنم احساس مى كردمياد بيارم كجام و چه اتفاقى افتاده درد بدى ر

چشمامو به سختى بهم فشوردم اولش همه جا رو تاريك و تار ميديدم تا اينكه كم كم 
 روشن

و شفاف شد ، انگار چند ساعتى بود كه خوابيدم صداى پندار كه كنارم نشسته بودم 
 به گوش

 ميرسيد كه همش ميگفت :
 ديم_پندار_ صحرا ، صحراجان پاشو ديگه رسي
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دلم ميخواست بازم بخوام اما ديگر نمى شد ، به اجباز چشمامو كامل بازكردمو نفسمو 
 با صدا

 بيرون دادم و دنباله اش كشو قوصى به كمرم دادم و با صداى گرفته ام گفتم :
 _ رسيديم ؟!

 پندار با مهربانى لبخندى زد و گفت : ساعت خواب ، نه خوابالوى من ولى ديگه چيزى
 دهنمون

 
 

ناخوداگاه چشمم از شيشه به بيرون هواپيما افتاد ، خورشيد كامال غروب كرده بود ، 
 پس

 خيلى وقت بود كه خواب بودم ... آهى كشيدمو سرجام نشستم و باكالفگى گفتم:
 _ پس كى ميرسيم ؟؟ ديگه دارم ديوونه ميشم !

 پندار با خنده گفت :
حاال خواب بوده ... اين سينه ى منه كه بايد _ حاال خوبه خانوم خانوما تا همين 

 خسته بشه
 نه شما !

متعجب بهش نگاه كردم .. منظورش چى بود ؟! آخه چه ربطى به سينه اش داشت 
 ؟! باكمى

 ِمن و ِمن پرسيدم :
 _ وااااا ... توهم حالت خوش نيستا اخه ربطى به سينه ى تو داره بينمك ؟!

 چشمام خيره شدو گفت :پندار با لبخند مهربانى تو 
_پندار_ ربطش اينه كه خانوم خانوما از ايران تا پاريس رو سينه ى بنده خوابشون 

 برده بود
 و با تمسخر اضافه كرد

 _پندار_ تازه كلى هم پيرهنمو آب دهنى كردى!
و به دنبال حرفش بلندخنديد ... حسابى خجالت كشيدم و سرخ شدم .. اما سعى 

 كردم
 رل كنمو به روى پندار نيارم كه از حرفش خجالتخودمو كنت

 كشيدم كمى مكث كردم و با پرويى گفتم :
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_ ااااااااا .. ميگم چقدر جام سخت بوده ، پس نگو رو سينه ى شما خوابم برده .. اين 
 ديگه چه

سينه ايه كه تو دارى گردنم خشك شد .. فكركنم تو ميرى بدنسازى از وسايل ورزشى 
 اشتباه
 فاده ميكنى چون سينه ات خيلى استخونى و بد بود!است

 
 

خودم از حرفاى خودم خنده ام گرفتش .. واقعا چه ادمى هستم من به هيچ صراطى 
 مسقيم

نيستم و همش ميخوام ساز مخالف بزنم .. وايى كه خودمم نتونستم خودمو بشناسم 
.. 

 ته خيلى پرويى ؟!پندار با نيشخند گفت : عجبااااا .. تا حاال كسى بهت گف
 _ آره ، زياد شنيدم !

 پندار _ بهت توصعه ميكنم كه حرفشونو جدى بگيرى !
 و ديگه چيزى نگفت و بلندشد رفت !!!

با خستگى از روى صندلى هواپيما بلندشدم و روسرى مو روى سرم صاف كردم ... مد 
 شده

ميذاشتند و منم خيلى بود دخترها يه شاخه از جلوى موهاشونو از روسريشون آويزان 
 خوشم

ميومد .. سريع دستمو بردم تو مقنعه ام و يه شاخه ى نازك از موهاى لخت مشكيمو 
 از باالى

پيشونيم درآوردم و سمت چپ صورتم آويزارن گذاشتمش ... موهام انقدر بلند بود 
 كه ميتونم

مى اختمو كبگم تا زير سينه هام مى رسيد ؛ تو صفحه ى گوشيم نگاهى به خودم اند
 صورتمو

چپ و راست كردم ... نه ، خيلى خوشگل شده بودم، واقعا بهم ميومد؛ امدم با صداى 
 بلند

بخندم كه متوجه ى يه نفر پشت سرم شدم .. خيلى ترسيدم سريع به طرفش 
 برگشتم كه .. با
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 ديدن پندار يكم آروم شدم ....
 روسرى سرشون ميكنن !_ پندار موهام قشنگ شد .. مد شده دخترا اينطورى 

پندار با چشم غره نگاهى به چهره ام انداخت و با حالى كه مشخص بود عصبانيت تو 
 چهره

اش موج ميزد دستشو به طرف رو سرى ام اورد و تمام موهامو توى روسريم فرو برد 
 دريغ از

 يك تارمو ... حسابى تعجب كردم و با پرويى غر زدم
 اين كارو كردى ؟! دوساعت درستش كرده بودم_ ِاِاِاِاِا ... واسه چى 

 
2 

 پندار با لحن عصبى و خشكى كه نشون ميداد حسابى رگ غيرتش باد كرده گفت :
 _پندار _ ديگه نبينم شما اينجورى روسرى سرت كنيا .. اون دخترا كه ميبينى خرابن

 اينكارارو ميكنن واسه جلب توجه مردا
هو انقدر رو به من غيرتى شد ؟!. نميدونم چرا ولى مطمئن واااااا .. چى شده كه پندار ي

 بودم
 اآلن هركس ديگه اى به جز پندار بهم ميگفت چجورى روسرى سرم كنم يا چيكاركنم

حسابى از دستش عصبانى مى شدم ... اما حاال كه پندار اين حرفو بهم زده نه تنها از 
 دستش

مًا بهم اهميت ميده ديگه .. وگرنه عصبى نيستم ، بلكه خيلى هم خوش حالم .. حت
 براش چه

فرقى مى كرد كه من چى بپوشم چجورى روسرى سرم كنم و از اين حرفا .... وايى 
 لعنتى

دوباره اين فكراى دخترونه افتاد تو ذهنم .. نبايد انقدر به پندار فكركنم چون قراره 
 چندماه

اد ، عالقه باعث ميشه كه جدايى ديگه ازش جدا شم .. نبايد عالقه بينمون به وجود بي
 برام

 خيلى سخت بشه
نزديكاى ساعت  شب بود ؛ نگاهى به دورو ورم انداختم .. كالفگى نه تنها تو چهره ى 

 من
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بلكه تو چهره ى همه ى مردم اطرافم موج ميزد .. تنها صداى مهمان دار هماپيما به 
 گوشم

بود !. كمى كشيد كه از فرودگاه  ميرسيد كه در حال تشكر و خداحافظى از مسافران
 خارج

شديم .. وايى چقدر اين شهر قشنگه .. هميشه تعريف هاى زيادى از پاريس مى 
 شنيدم اما

هيچوقت نميتونستم تصور كنم كه انقدر زيبا باشه .. كف خيابوناش بجاى آسفالت از 
 سنگ

سنگا بدوام ..  هاى نرم و سرخ پوشيده شده بود .. وايى چقدر دوست داشتم رو اين
 اما حيف

هم حوصله شو نداشتم هم حوصله ى غرغراى پندارو ... از فكر خودم خودم زدم 
 زيرخنده ..

غرغر هاى پندار! اين بدبخت كه اصال به من كارى نداره ؛ اصال از زبان مردم فرانسه 
 چيزى 

 
 

ز اينور اونور نميفهميدم و فقط چندتا از كلمه هايى كه مانند زبان فارسى بود يا ا
 شنيده بودمو

ميتونستم متوجه بشم .. اما برعكث من پندار حسابى فرانسه اش خوب بود و به 
 خوبى

ميتونست صحبت كنه ... نگاهى به چهره ترانه و مهديس كه به همراه اون دوتا 
 ديگه پشت

 ازسرم ايستاده بودن انداختم اوناهم دسته كمى از من ندارند ! مثل اينكه اين پرو
 همه ى مارو

حسابى خسته كرده ... كمى نكشيد كه يه تاكسى جلومون ايستاد و به فرانسوى 
 شروع كرد

حرف زدن .. اصال از حرفاش چيزى نفهميدم .. ولى در همين لحظه پندار به سمتش 
 رفت و



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 1 6  

 

اونم فرانسوى صحبت كرد .. مثل اينكه پندار حرفاشو فهميده .. در همين فكربودم كه 
 پندار

 به سمت ما برگشت و گفت :
 _پندار_ بچه ها سوارشيد !

اينو گفت و خودش رفت جلو كنار راننده نشست .. از همين پرو بازى هايى كه ميكنه 
 بدم

مياد .. بدون كوچيك ترين مكث در ماشينو باز كردم .ماشين يه َون بود براى همين 
 هر نفر

 ما راحت عقب جا مى شديم
رفى بين ما  نفر ردوبدل نشد ... مثل اينكه همه حسابى خسته ى تو راه كوچكترين ح

 راه
بوديم و حوصله ى جدال و دعوا و بحث كردنو نداشتيم .. با صداى ترمز چراخاى 

 ماشين به
خودم امدم ... مثل اينكه رسيديم ، نگاهى به آسمون انداختم بارون نم نم درحال 

 باريدن بود
و به وجود اورده بود من عاشق اين هوا بودم .. دوست و يه فضاى زيبا و عاشقانه ر

 داشتم
بشينم تو خيابون و تا صبح به قطرات ريز بارون كه صورتمو خيس نگهميداشت نگاه 

 كنم
وقتى پندار كرايه ى ماشينو حساب كرد هر  نفرمون به سمت خانه ى آجر نمايى 

 برگشتيم
ا تا آماده كرده بود ؟! . راستش پدر .. اين همون خونه اى بود كه پدر پندار واسه م

 پندار 
 
 

اينجا يه دوست قديمى داره ، آخه پدرپندارم تو پاريس ادامه تحصيل داده .. خالصه 
 وقتى

متوجه پاريس رفتن ماها شد زنگ زد به دوستشو ازش خواست يه خونه ى برامون 
 بگيره ...
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 پس حتمًا اين همون خونه ست .
دم امد كه ميگفت: بيايد بريم تو ؛ چند قديمى به سمت خونه با صداى پندار به خو

 رفتم كه
پندار دستشو روى زنگ فشار داد و صداى زنگ در بلند شد ... كمى نكشيد كه يه 

 پيرمرد با
هيكلى ورزيده و چشماى آبى و پوستى سفيد دم در ضاهر شد و به فرانسوى گفت 

... 
 _پيرمرد_ سالم ، بفرماييد ؟

سالم عمو دنييل مثل اينكه شما منو نشناختى من پسر عماد رادمنش هستم _پندار_ 
 يكى

 همون دوست قديمى شما!
از مكالمه شون چيزى نمى فهميدم فقط چند كلمه اونم به زور متوجه مى شدم ... 

 نگاهى به
 چهره ى عمو دنييل انداختم ، انگار چيزى را يادش اماده باشد با فرياد گفت :

_ اااا .. باالخره امديد پسرم ، منتظرتون بودم ، بفرماييد تو خونه تون  _عمودنييل
 اماده است .

 هر شش تاى ما با لبخند وارد ساختمان شديم ..
 _ عمودنييل _ معرفى نمى كنيد بچه ها ؟!

چى .. اين فارسى بلده ؟! پس چرا تا حاال داشت فرانسوى صحبت مى كرد ؟! اين 
 ديگه چه
 ان حرف عمو دنييل و قطع كرد و رو به ترانه گفت :بشريه ، آرت

_آرتان _ عمو جان ايشون همسر بنده هستند ترانه ؛ ترانه هم به نشانه ى سالم 
 لبخندى زد

 و سرشو تكون داد
حاال نوبت سپهر بود سپهرم به سمت مهديس رفت و دستشو گرفت و با لحن بامزه 

 اى گفت :
 
 

 هستند ، مهديس_سپهر_ ايشون هم همسربنده 
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حاال نوبت پنداربود كه منو معرفى كنه ، بهش خيره شدم ... رنگش پريده بود به 
 سمتم امدو

دستمو فشورد ، چقدر دستاش يخ كرده بود ، با كمى ِمن و ِمن رو به عمو دنييل كرد 
 و گفت

: 
 _پندار_ ِا.. عمو... ايشون هم همسر من هستند ، صحرا

ا خوشامد گويى گرمى كرد و گفت از ديدن ما خيلى خوشحاله عمو دنيل با هرسه ى م
 ماهم

با مهربانى و با ادب جوابشو دديم .. ولى اين چه رفتارى بود كه پندار داشت ؟. چرا 
 مثل اون

 دوتاى ديگه نرفت جلو و با لبخند منو معرفى كنه ؟!. از چى مى ترسيد؟
ديم ، ما طبقه ى دوم اين خونه بوديم و از راه پله ها باالرفتيم تا اينكه به مقصد رسي

 عمو
دنييل هم طبقه ى اول ؛ عمو كليدو تو در چرخوند و در خونه رو باز كرد و همه ى برقا 

 رو
روشن كرد ، خونه ى بزرگى بود ..يه آشپزخونه ى بزرگ و زيبا انتهاى سالن بود كه 

 توجه ام
ذيرايى بزرگى كه ست طاليى را به خودش جلب كرد . بعد از اون چشمم افتاد به پ

 قهوه اى
داشت به همراه يه ال سى دى  كه كنار راه پله ها گذاشته بودن ، اين خونه دوبلكس 

 بود
و پله ميخورد به باال .. مثل اينكه يه سرويس بهداشتى و چندتا اتاق خواب باالبود 

 ... پذيرايى
ن بزرگترم به نظر مى رسيد حداقل  مترى بود و چون از رنگ طاليى استفاده كرده بود

.. 
حسابى از اين خونه خوشم امد همه چى تموم بود .. با صداى عمو دنييل هرتاى ما 

 به
 خودمون امديم ...

 _ عمودنييل_ چيزى كم و كسرى نداريد ؟!
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 _پندار_ نه عموجون .. اين خونه عاليه واقعا زحمت كشيديد.
 
 

ن طبقه پايين زندگى مى كنم مشكلى داشتيد عمو دنيل لبخند مهربانى زد و گفت : م
 حتما

 منو خبركنيد
 پندارهم به نشانه ى مثبت سرشوتكون داد و عمو دنييل رفت

 هنوز محو زيبايى اين خونه بودم كه صداى پنداربلندشد
_پندار_ خب ديگه وسايلتونو بذاريد تو اتاقا و بيايد ببينيم تو يخچال چيه خانومامون 

 درست
 ريمكنن بخو

و به دنبال اين حرفش هر سه تايشون زدن زيرخنده ، ااا پس دلتون هوس شيطنت 
 كرده ،

 باشه يادتون باشه كه خودتون خواستيد
 _ترانه_ خب آرتان ما كدوم اتاقارو بايد برداريم ؟!

آرتان سريع از پله ها باالر رفت و وسايل خودشو ترانه رو گذاشت تو يكى از اتاقا و به 
 طرف ما

 برگشت و گفت :
 _آرتان_ تران من اتاقمونو انتخاب كردم ، اتاق ما از اون دوتااتاق ديگه خيلى بهتره

 حسابى عصبى شدم
 _سپهر_ اآلن منم ميرم اون يكى اتاق خوبه رو واسه خودم برميدارم

 هنوز از پله ها باالنرفته بود كه صداى پنداربلندشد :
سنگ كاغذ قيچى مى كنيم هركى برنده شد اون اتاق _پندار _ كجا ؟؟ .. قبول نيست 

 بهتره
 مال اونه ، قبول ؟

سپهر به نشانه ى مثبت سرشوتكون داد و به طرف پندار برگشت و شروع كردن به 
 بازى ،

 سپهر كاغذ اورد پندار قيچى اوردو اونو بريد ، سپهر قيچى اورد ، پندار سنگ اورد و 
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پندار كاغذ اورد و اون گرفت و اينگونه اورا له كرد و بريد اوراشكست ، سپهرسنگ اورد 

 و
 شكست .. و درنهايت خودش برنده ى بازى شد .

 سپهر كه حسابى از باختش ناراحت بود به سمت مهديس برگشت و گفت :
 _ سپهر_ خب ديگه مهديس بيابريم اتاقمونو نشونت بدم !

ى بخوابه ! معلومه كه نه ، اآلن چى .. نكنه مهديس ميخواد پيش اين غول بيابو
 مهديس قبول

نميكنه و سپهر زايه ميشه در همين فكر بودم كه صداى باشه ى مهديس بلندشد ... 
 اما.. اما

.. اين درست نيست ، اگه قرار باشه اينطورى باشه كه .. پس منم بايد پيش پندار 
 بخوابم

لى نه امكان نداره من قبول كنم برم پيش ...خدااااااااااااااااااا..تف تو اين شانس ! .. و
 پندار بخوابم

.. تعجب مى كنم كه مهديس هم به اين آسونى با موضوع كنار امده .. ولى خب 
 بهتره كه اآلن

 سر بحثو باز نكنم و شب موقعه خواب حالشو بگيرم ...
 تو همين فكربودم كه صداى پندار كنارم رفت رو مخم

بجاى اينكه به درو ديوار نگاه كنى وسايلمونو ببر تو  _پندار_خب خانوم خانوما
 اتاقمون

و دنبال اين حرفش نيشخند مسخره اى هم زد ... حسابى خونم به جوش امده بود 
 .. اما سعى

كردم كه خودمو كنترل كنم و بى توجه بهش به سمت چمدونامون رفتم و .. كشون 
 كشون از

 پله ها بردمشون باال
 پندار من راحت شم_ اى تو بميرى 

وايى نگو دلت مياد !؟ .. درسته يكم بى شخصيت و لجبازه و مغروره اما دليل نميشه 
 كه بخوام
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اينجورى نفرينش كنم .. بيخيالش بهتره خودمو الكى واسه چيزاى كوچيك عصبانى 
 نكنم

 
 

وقتى برگشتم پايين نگاهمو روى صورت تك تك بچه ها چرخوندم كه هركدوم خسته 
 بىو 

 جون روى يكى از كاناپه ها ولو شده بودن
 _پندار_ خب شام چى بخوريم ؟!

ترانه خسته و بى جون گفت : وايى توروخدا ماكه حوصله ى آشپزى رو نداريم ، از 
 بيرون غذا

 سفارش بديد !
 _آرتان _ باشه عزيزم .. اآلن ميرم از عمو دنييل شماره ى يه رستوران خوبو مى گيرم و

 ن غذا سفارش ميدمبراتو
اووووق .. حالم بهم خورد نكبت زن زليل .. مرد كه نبايد انقدر بى عرضه و خاله زنك 

 باشه ..
 مرد بايد دستور بده ؛ چه ترانه هم ذوق مرگ شده!

آرتان از روى كاناپه بلند شد و نفسشو با صدا بيرون داد و به سمت خونه عمودنييل 
 به راه
 افتاد ..

عيت استفاده كردمو پريدم روى كاناپه ى مهديس و كنارش نشستم .. منم از موق
 مهديس با

چشماى از تعجب گشاد شده بهم نگاهى انداختو سرشو به نشانه ى تاسف تكون داد 
 .. بيشعور

 ! 
 سريع درگوشش زمزمه كردم

 _ اين ديگه چه غلطى بود كه تو كردى ؟!
 _مهديس_ وااااا .. مگه چيكاركردم ؟!!

همين كه با سپهر رفتى توى اتاق خواب ديگه .. ازش نمى ترسى ؟! .. نميگى كه  _
 خدايى
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 نكرده بهت تجاوز كنه يا حتى بدتر از اون !
 
 

مهديس باصداى بلند زد زيرخنده .. حسابى از عكس والعملش جاخوردم .. ديونه 
 انقدر بلند

ه مى كردند .. مينگوش ميخنديد كه پندارو ترانه و سپهر هرسه متعجب به مانگا
 محكمى از

 پاش گرفتم ... كه خنده اش تبديل به جيغ شد !
 _زهرمار .. ديونه چته ، چرا انقدر ميخندى ؟!
 مهديس همچنان كه درحال خنده بود گفت :

 _مهديس_ آخه ... آخه .. خيلى حرفت بامزه بود
 ! و دوباره شروع كرد به خنديدن ... وايى اين بشر چقدر منگله

 _ مهديس خفه شو .. مگه من باتو شوخى دارم؟!
_مهديس _ ديونه اى تو صحرا ؟ .. اخه سپهرو چه به اينكارا .. نگران نباش من از 

 بابت سپهر
خيالم راحته .. بعدم تو اتاقش نرم خب كجا برم ؟ .. مجبورم ديگه .. توهم بهتره 

 بجاى اين
ر بياى چون شب قراره پيش پندار فكرو خيال هاى الكى .. راحت باموضوع كنا

 بخوابى .. نگران
چى هستى ديونه .. شماها هرچند صورى اما زن و شوهريد .. حاال گيرم اتفاقى هم 

 بينتون
 بيفته ، مگه بده ؟!

وايى اين دختر ديوونه است .. چى داره ميگه آخه .. خداجون خودت كمكم كن .. 
 محاله كه

ست بذارم .. اين مهديس خرم بره هرجايى كه دلش من پامو تو اتاقى كه پندار ه
 ميخواد

 بخوابه ، من امشب پيش پندار نميخوابم..
با عصبانيت نفسمو بيرون دادم و از كنار مهديس بلندشدم ... دختره ى مريض روانى 

 ... اصال
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 تقصيرمنه كه به فكرشم ..
 ندشدكمى نكشيد كه آرتان برگشت و پشت سرشم صداى زنگ در خونه بل

 
 

 _آرتان_ فكركنم غذارو اوردن !
با گفتن اين جمله بلندشد و سريع رفت دم در .. و سپس با دوتا پالستيك كه تو 

 هركدوم سه
پرس غذا بود برگشت ، بوى خوب غذا تمام فكرو خيال هارو از يادم برد .. از صبح 

 تاحاال
 هيچى نخورده بودم واسه همينم حسابى گرسنمه ام شده بود

سريع پالستيكا رو از دست آرتان قاپيدم و به همراه ترانه و مهديس وارد آشپزخونه 
 شديم

 تاغذا هارو بريزيم تو ضرف و سفره رو آماده كنيم.
 _آخ كه دلم ميخواد حال اين سه تا رو من امشب بگيرم .

 ترانه با كالفگى گفت :
 _ترانه _ وايى نه توروخدا صحرا؛يه امشبو بيخيالشو !

مهديس همچنان كه مشغول خارج كردن ضرف هاى غذا از پالستيك بود باخنده 
 ادامه داد

_مهديس _ نه اتفاقًا ترانه ، صحرا همچين بدم نميگه ها ، منم دلم يكم هوس فوش 
 هاى اون

 سه تا بچه سوسولو كرده ... خب صحراجون نقشه چيه؟
رى هم نيستا ... با خنده گفتم نباباخوشم امد .. اين مهديس همچين آدم به درد نخو

: 
 _ خب .. گفتن خيلى گشنه شونه .. منم ميخوام غذا رو كوفتشون كنم !

سريع چندتا ظرف از تو كابينت برداشتم .. ضرفا قبال شسته شده بودن .. پس 
 احتياجى به

شستن دوباره نداشت ، يكى از غذاهارو برداشتمو يكم از برنجشو ريختم تو ظرف .. 
 يونهاين د
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ها مرغ سفارش داده بودن ؛ ولى خب بهتر كارمن آسون ترشد .. نگاهى به چهره ى 
 كنجكاو

ترانه و مهديس انداختم .. وايى پندارى يه آشى برات بپذم .. سريع دستمو به طرف 
 سرم

 بردمو يه تار موه كندم ...
 
 

 _ترانه _ ميخوايى چيكاركنى صحرا ؟!
 باخنده گفتم :
 _ نگاه كن

 سانتى مى رسيد .. 2تارمورو روى برنجا گذاشتم يه موى سياه و كلفت كه تقريبا به  ، 
حتى خودمم داشت حالم بهم ميخورد يكمم فر داشت كه باعث مى شد بيشتر از حد 

 چندش
بشه .. بقيه غذا ها رو روى ضرف برنج ريختم كا باعث شد تارمو البه الى برنجا پنهان 

 بشه و
 . پشت سرش هم ضرف غذا رو با سليقه و حوصله چيدم .به چشم نياد .

 _ خب اينم از شام امشب آقا پندار !
مهديس كه داشت منفجر مى شد ازخنده سريع يه ظرف غذا برداشتو تمام كاراى منو 

 تكرار
 كرد و يكى از تارموهاشو الى غذايى كه براى سپهر آماده كرده بود گذاشت .

 فت :ترانه با لحن بداخالقى گ
_ترانه_ بچه ها بيخيال ، اين كارتون اونارو خيلى عصبى ميكنه ها .. تو روخدا نصف 

 شبى
 اواركوچه خيابونا نشيم

_ مهديس _ اووو ... نترس بابا يكم شجاع باش ، از اين صحرا ياد بگير كه  تا پندارو 
 ميزاره

 تو جيبش !
غذاهاى خودمونم ريختم  بدون اينكه جوابشونو بدم مشغول چيدن ميزشام شدم و

 تو بشقاب
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... ترانه جرأت نكرد كه اين بالرو سر آرتان بى ياره واسه همين تو غذاى آرتان مونبود 
... ! 

يكم كشيد تا كار ميزشام تموم شد .. پسراهم از اين موقعيت استفاده كردنو مشغول 
 تماشاى 

 
2 

 ن كه زبان اصلى بود .. المصبتلوزيون شدن .. داشتن يه فيلم فرانسوى نگاه مى كرد
 مثل

 اينكه زبان هر سه تايى شون خيلى قوى بود
سريع كنترل دى وى دى رو از روى عسلى جلوشون برداشتمو فيلمو زدم ِاست ب ... 

 صداى
 اعتراض هر سه تايشون بلندشد ..

 _پندار_ كرم دارى ؟!... داريم فيلم نگاه ميكنيم
 بى توجه بهش خيلى سرد گفتم :

 _ شام آماده است
_سپهر _ همچين ميگه شام اماده است كه انگار خودشون درست كردن ، خوبه از 

 بيرون غذا
 گرفتيم

وهرسه باهم زدن زيرخنده ... زيرلب زمزمه كردم ؛ بله ، پس چى . خودمون براتون 
 درست

 كرديم، اونم چى درست كرديم براتون و ريزريزخنديدم
 بخوريد ماهم وقتى فيلمون تموم شد ميايم ميخوريم_پندار_ شما شماتونو 

 نه.. نميتونستم اون صحنه ى بياد موندنى رو از دست بدم .. بايد به هرقيمتى شده
بكشونمشون سر سفره حتى اگه الزم شد غرورمو ميشكنمو باهاش بامهربونى صحبت 

 مى كنم
 ... آره ، فكركنم اين تنها راه بود

 تم :صدامو نازك كردم و گف
_لطفا پندار ، بيايد شامو دورهم ديگه بخوريم ؛ فيلمتونو زدم استب وقتى شامو 

 خورديم ميايم
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 همه باهمديگه ميبينيم.
 وايى اون لحظه خيلى قيافه ى پندار 

 
 

ديدنى شده بود.. احمق فكر كرده واقعا به فكرشم .. تو اصال كوفت بخور واال ؛ مثل 
 يه بچه

ه من و با دهن باز داشت نگاهم مى كرد ... بيچاره تاحاال اين همه گربه زل زده بود ب
 محبت و

 از من نديده بود... كمى ِمن و ِمن كرد و گفت :
 _پندار_ خب .. باشه

 و به دنبال اين حرفش هرسه بلندشدن و به طرف آشپزخونه رفتن ...
م .. ا شونو ببريسرميزشام نشسته بودن و منتظر به ما نگاه مى كردن تا براشون غذ

 ترانه اول
ازهمه رفت و غذاى آرتانو گذاشت جلوش ، ديونه آخرم هيچكارى با غذاش نكرد ... 

 كلى بهش
اصرار كردم تا بتونم منصرفش كنم اما هيچ فايده اى نداشت ؛ بعد ترانه مهديس جلو 

 رفتو
ست نغذاى سپهرو گذاشت جلوش ... سپهر خيلى سرد تشكر كرد كه يهو مهديس نتو

 خودشو
 كنترل كنه و زد زيرخنده ...حاال نخند كى بخند .. سپهر مشكوك پرسيد:

 _ سپهر_ چيزى شده ؟!
 مهديس درحالى كه سعى داشت گوشه ى لبشو دندون بگيره تا بتونه نخنده گفت :

 _ مهديس _ نه .. ياد يه جوك افتادم
ه ...بعد مهديس سپهر ديگه سوالى نكرد اما كامال مشخص بود حسابى شك كرد

 نوبت من بود
.. خيلى سعى كردم عادى برم جلوش و غذاشو بهش بدم انگارنه انگار كه اتفاقى هم 

 افتاده ..
 كه البته همينجورم شد !

 بعد اون سه تا غذاى خودمونو برداشتمو اوردم سرميز ... ترانه هنوز هم نگران بود.
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خوردن .. مشتاقانه به دهنش خيره شدم پندار قاشقشو برداشت و شروع كرد به غذا 
 .. اى

كاش مى شد فيلم بگيرم .. دوست داشتم اين صحنه رو هيچ وقت از ياد نبرم .. ياد 
 شيطنت

 هاى دانشگامون افتادم .
 بى جهت خنده روى لبام نشست.

هنوز قاشق دومو نخورده بود كه يهو دست از غذاخوردن كشيد ... فهميدم كه مو رفته 
 تو
 هنشد

به سختى غذاهاى توى دهنشو قورت دادو دستشو به طرف دهنش برد و سر مورو 
 گرفتو از

دهنش كشيد بيرون .. موى دراز مشكى من به دست پندار آويزان بود .. يكم آب 
 مرغ بهش

 ماليده شده بود كه باعث شد چندشيش بيشتر بشه
 حتى منم داشت حالم بهم ميخورد ...

 فى دستشو جلوى دهنش گرفت و دويد به سمت دستشويىپندار بدون هيچ حر
 ديگه نتونستم خودمو كنترل كنمو شروع كردم به خنديدن ..

 هنوز خنده ام تموم نشده بود كه اين اتفاق براى سپهرم افتاد ...
وقتى سپهر موى مهديسو از دهانش بيرون كشيد شدت خنده ام چند برابر شد .. 

 وايى كه
حاالنخند كى بخند ، از خنده زياد دلم درد گرفته بود كه ديگه حتى  چقدر خنديديم ..

 ناى
حرف زدن هم نداشتم ... سپهر سريع از روى صندليش بلند شد و به طرف دستشويى 

 طبقه
باال دويد ... از چهره ى هردوتاشون معلوم بود كه حالت تهوع بهشون دست داده و 

 اآلنم
 تويه سال خوردنو باالميارن ! مطمئنن دارن تمام غذاهايى رو كه
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آرتان سريع قاشقشو گذاشت كنار و درحالى كه سعى داشت جلوى خنده شو بگيره 
 دوتا

 دستاشو به نشانه ى تسليم باالبرد و بالحن مسخره اى گفت:
_آرتان_ تو روخدا ، من تسليمم .. اگه باغذاى منم كارى كرديد بگيد .. آخه اگه مو تو 

 غذاى
 چيكاركنم ؟! من باشه

 مهديس باخنده گفت :
 _مهديس _ خب ... همون كارى كه اون دوتاى ديگه هم كردند و انجام بده

_آرتان _ خب نميشه ، آخه اين خونه دوتا دستشويى بيشتر نداره ، من بايد برم كجا 
 باالبيارم

 ؟!
يكى از  هر چهارتايى مون با صداى بلند شروع كرديم به خنديدن ... واقعا امروز

 بهترين روزاى
 زندگيم بود تاحاال يكيو اينجورى اذيت نكرده بودم

پندار و سپهر درحالى كه هنوز هم اوق ميزدند و حالت تهوع داشتند دوباره وارد 
 آشپزخونه

 شدند .. واقعا قيافه هاشون ديدنى بود ؛ پندار به سمتم امد و با چشم غره گفت :
 تا بچرخيم . _پندار_ حاليت ميكنم .. بچرخ

با اين حرف پندار دوباره خنده ام اوج گرفت .. اما سعى داشتم ساكت باشم تا بيشتر 
 از اين

 عصبانيش نكرده ام
كمى كشيد كه به كمك ترانه و مهديس سفره رو جمع كرديمو تمام ضرف هارو 

 شستيم ...
بخوابيم  سپس به همراه همديگه از آشپزخونه خارج شديم .. اولش خواستيم بريم

 اما وقتى
ديديم اون سه تا دارن فيلم ميبينن ، نظرمون عوض شد و ماهم رفتيم كنارشون 

 نشستيمو
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 مشغول تماشاى فيلم شديم .
 
 

فيلم فرانسوى و زبان اصلى بود منم انقدر زبانم قوى نبود كه بخوام متوجه بشم چى 
 ميگن و

 فقط بعضى از جمله هارو ميتونستم بفهمم ...
ار هنوزهم از كارى كه باهاش كرده بودم از دستم ناراحت بود آخه هراز گاهى پند

 دست از
تماشاى فيلم برميداشت و زيرچشمى به من نگاه مى كرد .. خب حقم داشت بيچاره 

 منم بودم
ناراحت مى شدم ... چند دقيقه اى درسكوت سپرى شد كه باالخره پندار اين سكوت 

 مرگبارو
 شكست
 چرا نميرى بخوابى ؟! _پندار_ تو

 مثل اينكه دوست نداشت خيلى جلو چشماش باشم
 با پرويى گفتم :

 _ چون دوست ندارم !
_پندار_ آخه تو مگه چيزى هم از فيلم حاليت ميشه كه انقدر با دقت دارى فيلمو نگاه 

 مى
 كنى ؟!

 _ نه پس همه مثل خودت بى سوادن !
 دى وى دى رو برداشت وفيلمو زد استب سپس باپندار نيم خيز شد روى ميزو كنترل 

 نيشخند مسخره اى سمت من گفت :
 _پندار_ خب اآلن اين دختر كوچولو چى گفت ؟

وايى خداجون ، من خيلى زبانم قوى نبود و نمى تونستم يه فيلم زبان اصلى رو معنى 
 كنم ..

 ه شدم ...اما خب از شانس خوب من معناى اين قسمت از فيلمو به خوبى متوج
 آب دهنمو قورت دادم و باكلى ِاشوه جمله رو براش معنى كردم

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 3 0  

 

 
پندار كه حسابى زايه شده بود كنترلو برداشت و دنبال يه قسمت سخت از فيلم 

 گشت تا
بتونم براش معنى كنم ... اما خب من زرنگ تر از اين حرفا بودم ... بايد يجورى بحثو 

 عوض
 ه نشممى كردم تا جلوى همه زاي
 صداى پندار گوشمو كر كرد:

 _ پندار_ اين خانومه چى گفت ؟
 پوزخندى زدم و باصداى بلندى گفتم :

_ عزيزم اگه يكم دقت كنى خودت ميتونى متوجه بشى كه چى ميگن اونوقت ديگه 
 مجبور

 نيستى ازمن خواهش كنى تا واسه ات ترجمه اش كنم!
ارو بگيد كارد ميخورد خونش درنمى يومد .. صداى قهقهه ى هر نفر بلند شد ... پند

 آخ كه
 من چقدر اين بشرو اذيتش كردم ...

نفسمو بيرون دادم و با كلى ِاشوه از روى كاناپه بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم و 
 يه

بطرى آب از تو يخچال در اوردم و يه نفس سركشيدم ... مامانم از اين كارم متنفر 
 بود، شديد

خب من اآلن ديگه آزادم .. اصال براى اينكه بتونم آزاد باشم دست به اين بازى  .. اما
 كثيف
 زدم...

 باالخره موقعه خواب رسيد.
 ترانه و آرتان كه خيلى عادى شب بخير گفتند و رفتند تو اتاق خودشون خوابيدن .

 سپهر و مهديس هم همينطور .
زود با پسره رفت تو رختخواب اما وايى اين مهديس چقدر بى حيا بود كه انقدر 

 محاله من با
 پندار تويه اتاق بخوابم
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 صداى پندار بلند شد :

 _پندار_ خب صحرا ماهم ديگه بريم بخوابيم !
چى ... اين پيشه خودش چى فكركرده ، نكنه فكركرده اآلن ميگم چشم عشقم بدم 

 سريع
ن ازدواج واقعى نيست و همش ميپرم تو بغلش .. مثل اينكه همه فراموش كردن اي

 الكيه ..
 سريع اخمامو توهم كشيدمو با صداى بلندى گفتم :

_ نه آقا تند نرو ... من ميرم تو اتاق ميخوابم شما همينجا رو كاناپه كپه ى مرگتونو 
 ميذاريد!

 حسابى از حرفم جاخورد و متعجب گفت :
 _پندار_ چراانوقت ؟؟!

 رم و نميخوام باهات توى اتاق بخوابم ._ چون من به شما اعتماد ندا
پندار بدون اينكه جوابى بده پوزخندى زد و از پله ها باالرفت و وارداتاقمون شد .. ( 

 وايى منو
باش دارم چى ميگم ، اتاقمون !!) كمى بعد بايه پتو و يه بالشت برگشت پايين .. 

 وايى كه اين
اد ندارم بدون هيچ چون و چرا قبول پسر چقدر ماه بود تا ديد بهش ميگم بهت اعتم

 كردش
شب تو هال بخوابه ... آخ بعضى وقتا اين بشر چقدر جذاب مى شد ، فقط حيف كه 

 خيلى
 مغرور و لجبازه ...

_پندار_ مطمئنى كه بهم اعتماد ندارى ، يعنى منظورم اينكه مطمئنى نميخواى تو اتاق 
 باهم

 بخوابيم ؟
و اونم برگرده بياد تو اتاق پيش من ... هرچند بهش  آخى ... ميخواد بهش بگم نه

 اعتماد
داشتم اما خواستم يكم لجبازى كنم و البته بيشتر غرور مسخره ام بهم اجازه نداد كه 

 حقيقتو
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 بهش بگم ...
 
 

 باكمى ِمن و ِمن گفتم :
 _ آره پندار ، اينطوى بهتره ، بهتره فعال تو يه اتاق نخوابيم ...

 ن هيچ اعتراضى سرشو به نشونه ى عالمت مثبت تكون داد و گفت :پندار بدو
_پندار_ باشه .. هرجور راحتى ، پس بيا اين بالشت و پتو رو بگير كه رو كاناپه 

 سختت نباشه !
 چىىىىىىىىىىىىىىىىى ! .. نكنه ، نكنه توقع داره كه من امشب توهال بخوابم

تم اين اهل اينجور رمانتيك بازى ها ... اى پسره ى بيشعور از اولش هم ميدونس
 نيست ، خاك

برسر خنگت كنن كه انقدر بدبختى ... سريع پتو و بالشتو از دستش گرفتمو خيلى 
 سرد گفتم

: 
 _ آره ، آره اينجورى بهتره تا صبح فيلم ميبينم !

 پوزخندى زد و گفت :
 _پندار_ شب خوبى داشته باشه

 و از پله ها باالرفت
 يدم : توهم همينطور!زيرلب غر

بالشت و پتومو روى كاناپه ى سه نفره انداختمو خودمم ولو شدم روش و تلوزيونم 
 روشن

 كردمو يكم اين كانال اون كانالش كردم ...
" 

 مهديس
" 

وقتى با سپهر وارد اتاق شدم و درم بست ترس بدى به جونم افتاد اما سعى داشتم 
 به روى

يدم .. اخه از چى بترسم .. اگه خواست بهم دست بزنه يا سپهر نيارم كه ازش ترس
 هرچيز 
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ديگه اى خب ، خب جيغ مى كشم هرچى باشه چهارنفرتو اين خونه هستند كه بهم 
 كمك
 كنند...

به طرف تختخواب اتاق رفتمو لب تخت نشستم .. باصداى قفل شدن در رو به سپهر 
 برگشتم

 وحشت داشتم..نه اين همون چيزى بود كه ازش 
سپهر با خنده به من نگاه مى كرد و درحال باز كردن دكمه هاى پيرهنش بود .. 

 چهارتا از
دكمه هاى پيرهنشو كامل باز كرده بود كه باعث مى شد سينه ى برنزه و عزله ايش 

 مشخص
 بشه .

وايى كه اين بشر چقدر خوشتيپ بود ... سپهر درحالى كه مشغول نگاه كردن به من 
 م بهمبود

 نزديك شد
روى پاهام ايستادم .. نبايد بزارم بفهمه كه ازش ترسيدم چون ممكنه اذيتم كنه وآتو 

 بشه
دستش ... فاصله ى منو سپر لحظه به لحظه كمتر مى شد .. سعى داشت بترسونتم 

 اما من
مغرور تر از اين حرفا بودم .. دستمو به طرف لباسش بردم و بقيه ى دكمه هاشو باز 

 دم وكر
سپس با يه اشاره پيرهنش را از تنش درآوردم .. هيكل عزله ايش چشمم را روى 

 خودش ثابت
 نگهداشت ...

چرخى زدم و پشت بهش ايستادم و خودم را توى آغوشش ولو كردم و با لحنى كه 
 سعى

 داشتم كلى ِاشوه توش باشه گفتم:
 _عزيزم كمكم ميكنى لباسم را درارم ؟!
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شمايى از تعجب گشاد شده نگاهم كرد و بعد از كمى مكث ازم دور شد و سپهر با چ
 پتو و

بالشتش را از روى تخت برداشت و روى كاناپه براى خودش جا انداخت و بدون هيچ 
 حرفى

 پشت به من خوابيد
 خنديدم و به طرف چراغ اتاق رفتم و خاموشش كردم

 حاال ديگه نميترسيدم .
 " صحرا "

مشغول بازى با كنترل تلوزيون بودمو داشتم كانال هارو باال پايين مى همينطور كه 
 كردم ..

زيرلبم تند تند به پندار چيز مى گفتم : وايى كه چقدر بيشعوره ، بى شخصيته ، بى 
 عقله و از

 اينجور حرفا
هركارى مى كردم خوابم نمى برد تلوزيون هم كه هيچ برنامه ى درست و حسابى اى 

 نشون
 اد ... اوووف پس من چيكاركنم ؟!نميد

 اينجاهم كه خوابم نميبره
دستامو دور زانوهام حلقه كردمو سرمو گذاشتم روشون و آه بلندى كشيدم .. 

 همينطوى كه
 مشغول تماشاى تلوزيون بودم احساس كردم كه يه چيزى داره روى دستم راه ميره ...

 رسناكى روبه رو شدم ..سريع سرمو برگردوندم و با صحنه ى خيلى خيلى ت
 حشره ى وحشت ناكى به اسم سوسك روى دستم بود .. اونم بال دار !

سريع از جام بلند شدمو جيغ بلندى كشيدم .. اما انگار هيچكس صدامو نشنيد .. 
 چون كسى

 به كمكم نيومد
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 سوسكه كه انگار ديونه شده بود با سرعت كف زمين راه مى رفت و گاهى هم پرواز
 مى كرد ..

من كه كم مونده بود سكته كنم .. لى لى كنان درحالى كه جيغ مى زدم پله هارو دوتا 
 يكى

 باال رفتم و سراسيمه وارد اتاق پندار شدم .
پندار با ديدن چهره ى رنگ پريده ى من سيخ سر جاش نشست .. مثل اينكه بيچاره 

 خواب
 افتادم .. پندار با ترس پرسيد : بوده ، انقدر گريه كرده بودم كه به هق و هق

 _ پندار_ چى .. چى شده ؟!
 البه الى گريه هام بريده بريده گفتم :

 _ پند..ا.ر..پند...ار...
 _پندار_ چى شده ؟؟ دزد امده ، جن ديدى ؟

 _پندار.. سو .. سو ... سوسك
فرى بى كپندار با شنيدن اسم سوسك بلند و مستانه خنديد .. منم از خنده اون حسا

 شدمو
 گريه ام خودبه خود بند امد .. و باعصبانيت گفتم

 _ به چى ميخندى ؟!
 _پندار_ به تو !

 _ مرض به جاى اينكه بخندى بيا اون سوسكه رو بكش !
 _پندار_ نميام

 متعجب جيغ زدم
 _ وااااا .. واسه چى ؟!

 پندار درحالى كه خنده ى خودشو كنترل مى كرد گفت :
 
2 
 دار_ چون .. آخه منم از سوسك مى ترسم_پن

بيشعور ميدونستم داره دروغ ميگه و فقط واسه لجبازى و واسه اينكه عصاب منو 
 خورد كنه

 داره اينطورى ميكنه .. اى فرصت طلب اشغال
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 تقريبا سرش داد زدم :
 _ تو غلط مى كنى وقتى از يه سوسك مى ترسى پاميشى بامن مياى كشور غريب !

 كه داشت به حال و روز من ميخنديد به تمسخر گفت : پندار
_پندار_ خب حاال ميگى چيكاركنم ؟!.. كارى از دستم برنمياد كه بخوام واسه ات 

 انجام بدم
 _ يعنى چى ؟! .. يعنى ميگى من برم اون سوسكه رو بكشم ؟!

گذرونيد ، هم ب_پندار_ انتخاب باخودته يا برو پايين و با اون سوسكه كنار بيا و شبو با
 يا بيا

 پيش من بخوابو تا صبح در امان باش
 باخنده اضافه كردم :

 _ البته فكرنكنم اگه پيش تو شبو بخوابم در امان باشم !
 اونم پروتر جواب داد

 _پندار_ آره خب اينم هست
خيلى بيشعوره داره از موقعيت استفاده ميكنه .. ميدونه من از سوسك ميترسم 

 ميخواد
 جبورم كنه پيشش بخوابم .. بيخيال هرچه باد آبادم

بدون هيچ حرفى پريدم رو تخت كنارشو پشتمو بهش كردم و پتو رو كشيدم رومو 
 خوابيدم

 پندار نيشخندى زد و نيم خيز شد روم و درگوشم زمزمه كرد
 _پندار_ شب بخير
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 باالخره خوابم برداما جوابشو ندادم و پلكامو آروم روى هم گذاشتم و تا اينكه 
... 

به سختى پلكامو باز كردم .. نور آفتاب از الى پرده ى نيمه كشيده وارد اتاق شده بود 
 ... سريع

به ساعت روى عسلى كنارتخت نگاه كردم ..  بود .. سراسيمه بلند شدم و به طرف 
 كمدم
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.. تازه ياد رفتم و از چمدونم كيف آرايش و شونه مو دراوردم تا بخودم يكم برسم .
 پندار افتادم

.. دوباره به طرف تخت برگشتم .. نبود .. مثل اينكه زودتر بيدارشده و رفته پايين .. 
 توهمين

ر شيرآب حمومى كه تو اتاق خواب بود بلندشد.. پس تو  ر و ش  فكر بودم كه صداى ش 
 حمومه ..

كنن ديشب چى شده حاال خوبه اتفاقى بينمون نيفتاده .. واال ، اآلن همه فكر مى 
 كه اين آقا
 رفته حموم !

 حتى خودمم از فكر خودم خنده ام گرفت
 اى بميرى تو صحرا كه انقدر منحرفى !

بعد از اينكه چهره ى زد و بى رنگو روحمو با آرايش درست كردم به طرف در رفتم تا از 
 اتاق

م اه برگشتمو نشستبرم بيرون .. اما وقتى ياد ديشب و اون سوسكه افتادم نا خوداگ
 روى تخت

 .. جرأت نداشتم تنها برم پايين !
 بايد وايسم تا پندار ازحموم بياد باهم بريم .

 تا اسمو پندارو بردم انگار كه چيزى رويادم امده باشه با فرياد گفتم :
_ پندار ! ... هنوز يادم نرفته كثافت چجورى ديشب منو گذاشت تو منگنه و مجبورم 

 كرد
 پيشش بخوابم .. حاال وقته انتقامهشبو 
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ناخوداگاه از روى تخت بلند شدمو به طرف درحموم رفتم و مطمئن شدم كه حاال 
 حاالها

كارش اون تو طول ميكشه .. سپس به سمت كمدش رفتمو درشو قفل كردم و كليدم 
 از روى

 در كمد برداشتم
 چرخى اطرافم زدم .
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 ه پيداش كنه ؟خب اينو كجا قايم كنم كه نتون
 كه يهو چشمم خورد به گلدون كنار عسلى

سريع به سمت گلدون رفتم و كليدو داخلش مخفى كردم و خودمم رفتو دوباره 
 نشستم روى

 تخت
بعد از كمى پندار با حوله ى آبى رنگى كه دورش پيچيده شده بود از حموم بيرون امد 

 و نيم
.. كه متوجه شد در كمدش قفله و نگاهى به من انداخت و به سمت كمدش رفت 

 كليدش هم
 روش نيست ..

 سعى كردم عادى رفتار كنم و به روش نيارم كه كليد كمدشو من برداشتم ...
 پندار آه بلندى كشيد و گفت :

 _پندار_ اآلن مثال دارى انتقام مى گيرى خانوم كوچولو ؟!
 خودمو زدم به اون راه و با لحن عادى گفتم :

 نم راجب چى صحبت مى كنى آقا بزرگه !_ نميدو
 با عصبانيت چنگى به موهاى خيسش زد كه قطره هاى آب ازش ميچكيد ...

 _پندار _ پندار نيستم .. اگه بذارم تو قسر دربرى
 
2 

_ باشه زنى .. حاال يكم به خودت برس مبادى ادب .. خوب نيست جلوى يه خانوم 
 محترم با

 . نگاش كن توروخدا .. مى خواد مثال خرم كنه ...اين وضع اسفناك بگردى ..
 باشه جيگر گرفتم ... خوش هيكلى ... بابى قيدى خودمو پرت كردم رو تخت

 هنوز سرجاش با اعصبابى بهم ريخته .. بهم نگاه مى كرد
_ آخى روت نمى شه جلوى من لباس عوض كنى .. باشه من رومو مى كنم اونور .. تو 

 كارتو
 بكن ..
 تا  مى شمرم بايد كارتو كرده باشيا .. زياد دوست ندارم به پهلو بخوابم_ 

 از حاال شروع ميشه ...
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 به حرفمم گوش نكنى ممكنه جلوى من بى آبرو شى
 با خنده ازش رو گرفتم

 يك
 دو
 سه
 چهار
 پنج

 _ چيزى نمونده ها ...
 شش
 هفت
 هشت
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 نه
 ده

 _ برگشتم پندارى ...
 خاك بر سرت .. عرضه يه لباس عوض كردنم نداشتى .. ؟ اى واى

 دوتا دستاشو به كمرش تكيه زده بود ..
 _پندار_ كليدا كجاست ؟
 _ از چى حرف مى زنى ؟
 _ پندار _ كليد كمدم ؟

 چه مى دونم ... البد روشه ديگه
 _پندار_ ياال بيا كليدمو بده
 _ كليدى پيش من نيست ...

 يت بست و شمرده شمرده گفتچشماشو با عصبان
 بيا كليد كمد منو بده

 _ ازم خواهش كن ... مثل اين جنتلمنا
 با قدماى محكم به طرفم امد

 _ آى آى به من دست بزنى ... ديگه رنگ لباساتو نمى بينيا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 4 0  

 

 _پندار_ كليد روبده
 _ اول خواهش

 سرشو به چپ و راست تكون داد ... اونا رو بده
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 تته يه كلمه ى خواهشو به زبون بيارى ؟_ خيلى سخ
 فكش منقبض شده بودو با خشم تكونش مى داد

 _پندار_ خواهش مى كنم
 _ خواهش مى كنى چى ؟

 _پندار_ كليد رو بده
 _ جمله رو درست ادا كن

 _پندار_ خواهش مى كنم كليد رو بده
كرده بودم ... به  همانطورى كه روى تخت دارز كشيده بودم و دستمامو توى هم قالب

 رو به
 رو خيره شدم و دركمال خونسردى

_ من كه تو اين جمله ات اسمى از خودمو نشنيدم .. سرمو به طرفش چرخوندم و 
 لبخند زدم

 _پندار_ صحرا ازت خواهش مى كنم كليدو بهم بدى
 _ اين با تنفره ... به دلم نچسبيد

اره با همين كه تنته برو پايين .. منم _ مثل اينكه نمى تونى خواهش كنى .. عيبى ند
 اينجا

 كلى بهت ميخندم
 با عصبانيت نمي خيز شد روم

 _پندار_ من با اين نمى تونم برم پايين
 _ خب درش بيار !

 _پندار_ خب اونوقت چى بپوشم ؟
 رومو ازش گرفتم
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 _ چى مى دونم يه كيسه اى تنت كن ديگه ...
 كردم_پندار_ صحرا ازت خواهش 

 حرفى نزدم و از روى تخت بلند شدم و به طرف در رفتم
 _پندار _ نمى شنوى مى گم خواهش كردم

 جواب ندادم ...
 _پندار_ به درك عقده اى .. فكر كردى محتاج اون كليدام ..

پشتم بهش بود ... آروم برگشتم طرفش .. نمى دونم چى دستش بود كه گذاشته بود 
 الى در

 قفلو بشكنه .. تازه فهميدم ميله اى كه كنار شومينه بودو برداشته ...كمد كه مثال 
_ عزيزم اينكارو نكن بهت نمياد انقدر به خودت ضرر برسونى ... حيف دراى به اين 

 قشنگى
 نيست كه خرابشون كنى ؟!

 همونطور كه تو دستش ميله بود به من نگاه كرد
 _پندار_ پس بيا بازش كن

يست كه دل بسوزونم ... فقط بهت ياد آورى كردم حيفه ... يه _ اين خونه من ن
 حس انسان

 دوستانه بود ...
 دوباره بهش پشت كردم .. ميله با شدت رو زمين صدا كرد ... فكر كنم ولش كرده بود

 خوب رو اعصابش داشتم راه مى رفتم
 تا تو باشى كه با من بازى نكنى

 يره ى در گذاشتمبه طرف در رفتمو دستم رو روى دستگ
 _پندار_ تو رو خدا صحرا .. بيخيال شو .. كليدا كجان ؟! خواهش مى كنم بگو ..

 
 

دلم براش سوخت .. فكركنم ديگه بستش بود .. به اندازه ى كافى اذيتش كرده بودم 
.. 

 همينطور كه مشغول باز كردن در اتاق بودم با صداى آرومى گفتم
 نار تخته_ تو گلدونى كه روى عسلى ك

 و منتظر حرفى نشدمو سريع از اتاق امدم بيرون
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از پله ها كه پايين رفتم با لبخند وارد آشپزخونه شدم و به اون چهارتا كه مشغول 
 خوردن

صبحانه بودن سالم كردم .. روزمو خيلى خوب شروع كرده بودم ... اذيت كردن پندار 
 بهم

جواب سالممو دادند .. كه صداى اعتراض آرامش ميداد .. ترانه و مهديس بامهربانى 
 آرتان
 بلندشد

_آرتان_ ساعت خواب .. يه نگاه به ساعت كرديد ؟؟ از فردا كالسامون شروع ميشه 
 اگه قرار

باشه انقدر تنبل باشيد و تا اين موقعه بخوابيد كه همون روز اولى با مشكل واجه مى 
 شيم ...

 ...اون پندار كجاست نكنه .. هنوز خوابه 
امدم بگم نه حموم بوده و داره لباس عوض ميكنه كه يه لحظه ترسيدم فكر بد بكنن 

 واسه
 همين گفتم :

 _ اره تازه بيدارشده .. اآلن مياد .
و بدون حرف ديگه اى به طرف كترى رفتم .. سر قورى رو توى فنجون گرفتم و براى 

 خودم
.. نيم خيز شدم روى ميزو نون چايى ريختم ... سپس مشغول خوردن صبحانه شدم .

 تستى رو
برداشتمو با كره و مرباى آلبالو نقاشيش كردم ... و همه ى لقمه رو يه جا چاپوندم 

 توى
دهانمو روشم چايى كه قبال شيرينش كرده بودمو خوردن .. كه صداى اعتراض ترانه 

 بلندشد:
 _ترانه_ هوووووو ... خفه شدى بابا يواش تر

 
 

 لقمه رو قورت ميدادم گفتم :درحالى كه 
 _ مرض خب گشنمه .
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 و اينبار مهديس با خنده گفت :
_مهديس_ نبابا .. مثل اينكه ديشب خيلى تالش داشتيد كه فشار دوتاتون افتاده .. 

 اون از
پندار كه اصال بيهوش شده ... اينم از تو كه َزف گرفتت ... وبه دنبال حرفش صداى 

 خنده هر
 لندشدچهارنفرشون ب

اخمامو توهم كشيدمو چپ چپ نگاهش كردم و مشغول خوردن ادامه صبحانه ام 
 شدم

بعد از خوردن صبحانه از سر سفره بلند شدم و به كمك ترانه و مهديس سفره رو جمع 
 كرديم

و تمام ضرف ها رم شستيم ... پندار تازه وارد آشپزخونه شد .. سنگينى نگاهشو روى 
 خودم

اما به روى خودم نيوردم ... تقريبا كارمون تموم شده بود و احساس مى كردم 
 ميخواستم برم

 بيرون كه صداى پندار منو سرجام ميخ كوب كرد
_پندار_ صبحانه كه برام نزاشتى حداقلش ناهار درست كن كه حال و حوصله ى 

 غذاى بيرونو
 ديگه ندارم .

ادم افتاد كه به غيراز خودمو دلم ميخواست برگردمو به رگبار فوش ببندمش .. اما ي
 پندار چهار

نفر ديگه هم توى آشپزخونه حضور دارند براى همين بيخيال جدال و بحث شدمو با 
 ماليمت
 گفتم
 _ باشه

 و مسقيم از آشپزخونه امدم بيرون .
 
2 

ترانه و مهديس هم پشت سرم امدن بيرون ... نشستم روى يكى از كاناپه ها اون 
 دوتاهم
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ن بهم تا تمام اتفاق هايى كه بين منو پندار ديشب افتاده بودو واسه شون چسبيد
 تعريف كنم

 ... منم مو به مو ماجرا رو براشون گفتم ...
 حتى جريان امروز صبح هم تعريف كردم ...

اولش كلى تعجب كردن و بعدم صداى خنده جفتشون بلند شد ... وكلى بابت كارم با 
 پندار

 .تحسينم كردند ..
... 

رو نشون ميداد ...  2نگاه خسته مو به ساعت مچى ام انداختم كه عقربه ى ساعت 
 اآلن

دوساعتى ميشه كه بعد از صبحونه داريم فيلم تماشا مى كنيم و ديگه به كل خسته 
 شده

 بودم ...
 هرچند از فردا حسرت اين وقتا رو ميخوريم ... چون دوباره كالسامون شروع ميشه.

روى كاناپه بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتم ... بايد واسه ناهار يه چيزى  سريع از
 درست
 كنم

نه ... چرا بايد كارى كه پندار ازم خواسته رو انجام بدم ... من چم شده .. چرا به 
 حرفش گوش

ميدم .. اما خب گشنگى هم كه نميتونيم بخوريم ، مجبورم ناهار درست كنم ... ولى 
 اگه

كنم پندار كلى اذيتم ميكنه و ميگه .. ديدى باالخره رامت كردم صحرا خانوم .. درست 
 چى

 شد به حرفام گوش ميدى .. ديدى من برات مهمم و از اين جور چرت و پرتا ....
 اما من نميزارم اينجورى بشه ... يه فكر خوبى به ذهنم رسيد

 
 

رفتم تا به اتاقم رسيدم .. وارد اتاق  از آشپزخونه امدم بيرون و پله ها رو تند تند باال
 شدمو
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 درم از پشت بستم ..
 از تو كيفم گوشيمو در اوردم ...

وايى چقدر تماس بى پاسخ داشتم .. فقط نصف بيشترش از مامانم بوده .. الهى 
 بگردم بيچاره

 چقدر نگران شده .. انقدر ديروز خسته بوديم كه يادم رفت يه زنگم بهشون بزنم
 خاطبين موبايلم شماره ى مامان پندارو پيدا كردم و بهش زنگ زدم ...تو م

 مامانشم سه بوق نخورده گوشى رو برداشت ...
 _ الو

 _ الو سالم مامانجون ... صحرام
 _ سالم دخترم ، خوبى عزيزم ؟ پندار خوبه ؟

 _ آره همه خوبن سالم ميرسنه ..
م .. خواستم باهات صحبت كنم گفت _خداروشكر .. امروز صبح به پندار زنگ زد

 خوابى
 ااااا .. پس زنگ زده بوده

_ آره ديگه ديروز از بس كه خسته شده بوديم زود خوابمون بردو تا ظهر هم 
 خوابيديم ..

 راستش مامانجون زنگ زدم يه سوالى ازتون بپرسم
 _ جانم دخترم ؟

رد عالقه ى پندار چيه تا _ ميخواستم ناهار درست كنم دوست داشتم بدونم غذاى مو
 واسه

 اش بپذم
 
 

صداى جيغ و داد مامانش از پشت تلفن گوشمو كر كرد .. گوشى رو يكم از گوشم 
 فاصله

 گرفتمو يكى از چشمامو بستم .. وايى كه چه ذوق كرده بود
_ الهى دورت بگردم عزيزم كه انقدر به فكر پندارمى .. اصال خيال من از بابت پندار 

 راحته
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چون پيش تو امده .. مامانجون پندار توهمه غذاها .. الزانيا و مرغ رو خيلى دوست 
 داره ...

_ خب از چه غذاهايى بدش مياد .. ميخوام بدونم كه يهو اشتباهى واسه اش درست 
 نكنم

 دوباره صداى جيغش از پشت تلفن بلند شد
 _ عزيزم پندار از بادمجون و قيمه به شدت متنفره !

الل .. همينو ميخواستم بشنوم .. حاال آقا پندار يه قيمه اى امروز واسه ات درست اوا
 كنم تا

 عمر دارى يادت نره
از مامانجون تشكر كردمو بعد از كمى تعارف و احوالپرسى گوشى رو قطع كردم و 

 دوباره به
ياز ورد نطرف آشپزخونه به راه افتادم ... سريع همه كابينت هارو گشتم تا تمام مواد م

 براى
 پخت خورشت قيمه رو پيدا كردم ...

 و سپس مشغول آشپزى شدم .
 حاال ببينم كه با اين ميخواد چجورى كناربياد

 آقاى مغرور
... 

باالخره غذام اماده شد .. سفره رو چيدن و حسابى هم سليقه به خرج دادم و بعد از 
 درست

 ا بچه هارو صدا كنم .كردن ساالد كاهو از آشپزخونه بيرون رفتم ت
 _بچه ها .. ناهار آماده است .

 
 

 _ترانه_ وايى صحرا چرا زحمت كشيدى مى گفتى حداقل ماها بيايم كمكت
 _ نه عزيزم اين چه حرفيه بيايد سر سفره تا غذا يخ نكرده

 پندار آهى كشيدو از سرجاش بلندشد
 باشه امروز صبحانه هم نخوردم_پندار_ بريم ناهار بخوريم كه بدجور گشنمه .. هرچى 
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همه بلند شدن و به طرف آشپزخونه به راه افتادند ... پندار هم همينطور .. حتى يه 
 تشكر

 خوشك و خالى هم نكرد .. حاال وايسا من امروزم غذا رو كوفتت مى كنم آقا پندار ...
 وارد آشپزخونه كه شديم همه سر ميز نشستن و منم مشغول كشيدن خورشت از

 قابلمه
 شدم

وقتى خورشتو سر سفره اوردم .. به چشماى پندار خيره شدم كه متعجب به خورشت 
 قيمه

 نگاه مى كرد
 كرد

 نفس عميقى كشيدم
 _ نوش جان .

 همه مشغول كشيدن برنج وخورشت براى خودشون شدن
ه و پندار هم همينطور حتى يه ذره مكث هم نكرد .. گفتم اآلن شايد داد و بيداد كن

 غذا
نخوره .. اما اينطور نشد و براى خودش يه بشقاب پر برنج و خورشت كشيد و با 

 اشتها شروع
 به خوردن كرد ...

 اولش شك كردم كه شايد اشتباه متوجه شدم و غذاى مورد عالقه ى پندار قيمه است
 اما با كمى فكر فهميدم نه دقيق يادمه كه مامانش گفت از قيمه متنفره

 
 

 چرا داره مثل گاو ميخوره ؟!پس 
كمى نكشيد كه پندار غذاش تموم شد ... و شروع كرد به كشيدن دوباره غذا براى 

 خودش
 اووووو .. چه خبره

 خدا رحم كرد از قيمه به شدت متنفره كه انقدر ميخوره
 واال اگه دوست داشت چيكار مى كرد
 خودمم از فكر خودم خنده ام گرفت .
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غذام خوشمزه شده بود چون همه يكى دوتا بشقاب پر براى  ولى نه خداييش
 خودشون

 كشيدن و خوردن ...
 به كمك مهديس و ترانه ضرفاى ناهارو جمع كرديم و سپس شستيم .

به اتاقم برگشتم .. تلفنمو چك كردم .. اى وايى مامانم دوباره زنگ زده .. يادم رفت 
 باهاش

و شماره مامانمو گرفتم كه باخوردن چندبوق تماس بگيرم .. سريع گوشيو برداشتم
 جواب داد

 .. نفسمو با صدا بيرون دادم و بادى به گلوم انداختم
 _ سالم مامانى

_مامان_ سالم .. صحرا تو معلوم هست كجايى پاتو گذاشتى اونور مارو به كل يادت 
 رفتا

رم .. معذرت _ وايى ..مامان اين حرفا چيه خب خسته بودم و يادم رفت تماس بگي
 ميخوام ..

 حاال اينا ولش كن بابا خوبه ، منو نميبنى خوشى ؟
_مامان_ دختره ى ديونه .. آخه تو كى ميخوايى آدم بشى ؟ امروز صبح هرچى زنگ 

 زدم به
 گوشيت جواب ندادى بعدشم زنگ زدم پندار گفت خوابى

 
 

پندار .. نكبت نميگه  وااا پس چرا پندار بهم چيزى نگفت ! ... عجب بيشعوريه اين
 نگران
 ميشن

 _ اره پندار بهم گفت .. تو راه خيلى خسته شديم واسه همين زياد خوابيدم
 _مامان_ آهان .. باشه عزيزم سالم برسون .. راستى رابطه ات با پندار چطوره ؟!

 هرچند رابطه ى جالبى نداشتيم اما نبايد حقيقت رو بهش ميگفتم
 _ خوبه

 ه عزيزم مزاحمت نشم .. سالم برسون به پندارو ترانه و مهديس_مامان_ باش
 _ باشه مامانجونم .. شماهم به بابا سالم برسون .. خداحافظ .
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گوشيمو قطع كردمو پرتش كردم روى تخت و به چهره ى خودم توى آينه روبه روم 
 خيره

سرش كاله  شدم .. اصال دلم نميخواست كه يه روز اينجورى به مامانم دروغ بگم و
 بذارم ...

هرچى باشه من تنها دخترش بودم .. كاش مى شد اينجورى با زندگى خودم و پندار 
 بازى

نمى كردم .. كاش مى شد منم مثل دختراى ديگه با سربلندى و افتخار برم خونه ى 
 شوهر ...

 مامانم فكر ميكنه دخترش خوشبخت شده و داره با بهترين مرد دنيا زندگى ميكنه ..
 اما

حيف كه تمام اين روياها تا چند ماه ديگه براش تموم ميشه .. و همينطور براى 
 من... رابطه ى

بين منو پندار تا چندماه ديگه بيشتر ماندگار نيست و بايد به زودى از همديگه 
 جدابشيم ... با

صداى ضربه هاى آرومى كه به در اتاق ميخورد به خودم امدم .. كمى نكشيد كه در 
 از شد وب

 پندار وارد اتاق شد ... و بدون معطلى رفت سر اصل مطلب
 _پندار_ كاراتو بكن ميخوايم با بچه ها بريم بيرون يكم بگرديم

 منتظر جوابى از طرف من نشدو از اتاق رفت بيرون
 
 

منم بى توجه به اون .. از روى تختم بلند شدم و مستقيم سمت كمدم رفتم و لباسامو 
 عوض
 كردم
*** 

وارد باغ وحش كه شديم مشتاقانه به اطرافم نگاه مى كردم .. خيلى برام جالب بود .. 
 تاحاال

چند بارى تهران رفته بودم باغ وحش .. اما بازم واسه ام تازگى داشت ... به حيوانات 
 عالقه ى
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شديدى داشتم .. جلوى قفس خرس ها ايستادم و چندتا عكس ازشون گرفتم .. 
 هخيلى بامز

بودن .. خيلى ذوق داشتم اما برعكس من پندار خيلى عادى و بى ذوق درحالى كه 
 مشغول

خوردن تخمه بود از جلوى قفس حيونات رد مى شد و فقط نگاهشون مى كرد .. با 
 عصبانيت

به سمتش رفتمو گفتم : يكم اخماتو باز كن .. همچين خودشو گرفته انگار ارث باباشو 
 از

 يكم ذوق داشته باش. حيونا ميخواد ..
 چپ چپ نگاهم كرد و با پوزخند گفت :

_ خب اين حيون ها شايد براى تو تازگى داشته باشن و بخواى ذوق كنى ، اما من 
 هر روز

 دارم تورو ميبينم .. ديگه چرا االن بايد با ديدن دو سه تا ميمون ذوق كنم ؟!
ت اخمامو درهم كشيدمو رومو ديگه كارد ميخوردم خونم درنمي يومد .. با عصباني

 ازش
برگردوندم .. اون چهارتا كه پشت سرما داشتند ميومدن بهمون رسيدن .. ترانه با 

 ديدن چهره
 ى عصبى من گفت :
 _ترانه _ چته صحرا ؟!

 _ هيچى .. فقط نگران پندارم ..
 پندار متعجب به سمت من برگشت و بهم خيره شد

 
 

 ى ؟!_ترانه _ واااا .. واسه چ
_ آخه .. هى ميخواستم بهتون بگم اين پندارو نياريم باغ وحشا .. اآلن از كجا معلوم 

 بذارن
 بياد بيرون از باغ وحش ؟!

با گفتن اين حرف من هر چهارنفر تركيدن از خنده .. پندارهم همينطور با دهانى از 
 تعجب
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از كنارش گذشتم بازشده و چشماى عصبى به من نگاه مى كرد . بهش محل ندادم و 
 و به

 مسيرم ادامه دادم ...
بعد از قفس خرس ها رسيديم به ببر و پلنگ و شير و گرگ و روباه و ... تقريبا نصف 

 بيشتر
حيوانات باغ و حش رو ديده بوديم كه باالخره به قفس ميمون ها رسيديم ... 

 مهديس با شوق
خند بهشون نگاه مى كرد ... و اشتياق فراوان به طرف قفس ميمون ها دويدو با لب

 بسته پفكى
 كه خريده بود باز كرد و يه دونه اشو داد به ميمونه ...

_مهديس _ وايى .. من ميمونو از همه ى حيونا بيشتر دوست دارم .. خيلى ناز و 
 بامزه اند ...

 حرفشو قطع كردم و با لحن تمسخر آميزى گفتم :
 ميكشه !_ بله عزيزم .. ميدونم .. خون خونو 

 صداى خنده ى همه و جيغ مهديس بلندشد
 _مهديس_ وايى صحرا .. ماشاال از زبون كم نيارى ...

 باخنده گفتم :
 _ تو نگران نباش

بعد از قفس ميمون ها چشمم افتاد به سالن بزرگى كه جمعيت زيادى دورش جمع 
 شده

ى كنار سالن بود كه به بودن و همه مشتاقانه منتظر بودن برند داخل ... تابلو بزرگ
 فرانسوى 

 
 

نوشته شده بود و من نميتونستم بخونم .. اما كنار نوشته ها عكس مار و تمساح و 
 دلفين و

شير داريايى بود كه متوجه شدم اون سالن محل نگهدارى حيوانات دريايى است ... 
 مشتاقانه

 به سمت پندار برگشتم
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 _پندار بريم دلفين و مارم ببينيم ؟
 پندار نگاهشو از من گرفت و به سالن نگاهى انداخت و درهمان حال گفت :

 _پندار_ باشه بريم
به همراه بچه ها وارد سالن شديم .. اول از همه دويدن طرف مارها كه تويه شيشه 

 ى مكعب
شكل بزرگى قرار داشتند ... انواع مارها .. كبرى ، عف اى ، زنگى و... وجود داشتند .. 

 بعد از
مارها تمساح و بعد سوسك مار و بعد ماهى ها رو ديديم .. سپس چشمم به اتاقك 

 بزرگى
افتاد كه محل نمايش دلفين ها بود .. بى اختيار به سمت اتاق دويدن و اون پنج 

 نفرهم پشت
 سرم به راه افتادند ..

تا  وروارد اتاق شديم استخر بزرگى بود كه توش چهار پنج تا دلفين وجود داشت و د
 دور

استخر هم صندلى چيده شده بود براى نشستند تماشاچى ها .. سريع يكى از صندلى 
 ها رو

 اشغال كردم ... و بقيه هم كنارم به ترتيب نشستند
 نمايش آغاز شد ...

دلفين ها از حلقه هاى بزرگى مى پريدن .. نقاشى مى كردن و حروف الفباى انگليسى 
 روهم

 مى خوندن ...
بامزه بودن ... كامال محو تماشاى دلفين ها بودم و گذر زمان از دستم در رفته  خيلى
 بود ..

 با صداى پندار به خودم امدم
 
 

 _پندار_ صحرا
ناخوداگاه به طرفش برگشتمو گفتم جانم ! مثل اينكه خيلى ذوق كرد و با لبخندگفت 

: 
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 _پندار_ موهاتو بكن تو و حجابتو رعايت كن ...
 گفتم :متعجب 

 _ واسه چى ؟!
 _پندار_ چون من شوهرتم و بهت ميگم كه موهاتو بكنى تو

نبابا مثل اين جدى جدى فكر كرده شوهر منه و هركارى بخواد ميتونه باهام بكنه ... 
 اخمامو

 تو هم كشيدم
_ آقا پندار هوا برت نداره .. تو شوهر صورى من هستى و حق ندارى بهم بگى 

 چيكاركنم
 نكنم .. درضمن حجابمم خيلى خوبه ؟چيكار

_پندار_ چه صورى چه غيرصورى .. فعال كه بابات مسئوليت نگهداريتو داده به من و 
 منم

قول دادم ازت محافظت كنم .. پس همين حاال موهاتو بكن تو تاخودم برات 
 نكردمش تو !!

 ... الل شدم و بى اختيار موهامو توى شالم پنهان كردمو شالمم سفت بستم
 _پندار_ آفرين دخترخوب .. دليل داشت كه بهت گيردادم .. اون پسرا اونور دارن

 چهارچشمى نگاهت ميكنن !
متعجب به اونور استخر نگاه كردم كه سه چهارتا پسر جوان نشسته بودن و مشغول 

 تماشاى
دلفين كه نمي شد گفت مشغول تماشاى من بودند .. ولى چرا اين موضوع براى 

 ر مهمپندا
بود ؟! مگه من براش مهمم .. دوباره اين فكر و خيال هاى الكى به سرم زد .. معلومه 

 كه من 
 
2 

براش ارزشى ندارم و فقط براى اينكه به بابا قول داده حواسش بهم هست ... ولى 
 منم بعدم

 نمياد يكم اذيتش كنم ...
 لبخند مصنوعى زدم و رو به پندار گفتم :
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 درهم خوشگلن !!_ وايى .. چق
ميخواستم حسادتشو جلب كنم .. ميدونستم يكم رو من حساسه .. پندار با عصبانيت 

 به اون
 پسرا نگاه كرد و بعدشم به من و با لحن جدى گفت :

 _پندار_ تاحاال نديده بودم يه زنى برگرده به شوهرش بگه چقدر اون پسره خوشگله !
 ند زدمدستامو توهم قالب كردم و دوباره لبخ

 _ حاال ديدى !
 نفسشو با عصبانيت بيرون داد ...

 _پندار_صحرا عصاب منو خورد نكن ..
جوابشو ندادم و از قصد شالمو شول كردم و يكم از موهامو گذاشتم بيرون .. اون 

 پسراهم
بيشتر به من خيره شدن ... چشماتون دربياد انشاال .. دلم ميخواست بلندبشم دوتا 

 تو صورت
 كدومشون بزنم اما مجبور بودم تحمل كنم ...هر 

پندار كه انگار درست رو نقطه ضعفش دست گذاشته بودم .. با صدايى كه از ته چاه 
 درميومد
 گفت :

 _پندار_ صحرا همين حاال موهاتو بكن تو
 جوابى ندادم

 _پندار_ موهاتو مى كنى تو يا خودم بكنم ؟!
 
 

 همينطور مشغول تماشاى دلفين هابودم حتى نيم نگاهى هم بهش نكردم و
 _پندار_ كرى ؟؟

 به طرفش برگشتمو چپ چپ نگاهش كردم .. و دوباره رومو ازش گرفتم
_پندار_ چى شد تا چند دقيقه پيش كه داشتى مثل بلبل حرف ميزدى .. نكنه زبونتو 

 گربه
 خورده ..

 با پرويى به طرفش برگشتمو زبونمو دراوردم
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 نوزم دارمش سه متره .. به موقعه اش ازش استفاده مى كنم !_ نخير ... ه
 نتونست خودشو كنترل كنه و زد زيرخنده

 _ پندار_ خيلى پرويى بخدا !
 منم درجوابش فقط لبخند زدم

بعد از باغ وحش .. به چندتا از پارك هاى معروف و تفريح گاه هاى خوب پاريس و 
 در اخر هم

رانسه ايفل رفتيم .. ديگه حسابى خسته شده بودم و به ديدن معروف ترين برج ف
 حال و

حوصله ى گردش رو نداشتم ... نگاهى به ساعتم انداخت  بود ... چند ساعتى مى 
 شد كه

 همينطور داشتيم تو خيابونا مى گشتيم ..
 صداى پندار بلند شد:

 م ؟؟_پندار_ بچه ها ديگه گردش كافيه .. موافقيد بريم رستوران شام بخوري
 با لبخند گفتم :

 _پيتزا
 _پندار_ نه غذا هاى فسفودى ضرر داره

 
 

 _پيتزا
 _پندار_ عزيزم فسفود نميشه .. يه چيز ديگه انتخاب كن

 _پيتزا
 _پندار_ اى بابا عجب زبون نفهمى هستى گفتم به جز فسفود !

 _پيتزا
 ترانه با خنده وارد بحث منو پندار شد و گفت :

اصال بيخيال رستوران شيد ... بيايد بريم خونه خودم يه چيز درست مى كنم _ترانه _ 
 مى

 خوريم ..
آرتان هم بدون هيچ مخالفتى به راننده تاكسى به زبان فرانسه ادرس خونه رو داد و 

 به سمت
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 خونه رفتيم .
وارد خونه كه شديم مسقيم و به طرف اتاقم رفتم و لباسامو عوض كردم و دوباره 

 تمبرگش
 پايين ... ترانه و مهديس تو ى آشپزخونه رفتن و منم پشت سرشون به راه افتادم

 _ترانه_ خب بچه ها حاال چى درست كنم ؟!
 امدم بگم پيتزا كه مهديس جلوى دهنمو گرفت و گفت :

 _مهديس_ نه صحرا تو نظر نده خواهشاً 
داى بلند زديم زيرخنده .. مثل اينكه اونا هم فهميده بودن كه ميخوام چى بگم ... باص

 ترانه به
طرف يكى از كابينت ها رفت و يه بسته ماكارانى در اورد و مشغول درست كردن 

 ماكارانى
شد .. منم بدون كوچك ترين حرفى به طرف كاهو هاى كنار ضرفشويى رفتمو 

 خوردشون
و هم تكردم .. و سريع يه ساالد خوشگل و باسليقه باهاشون درست كردم .. مهديس 

 اين 
 
 

فاصله سفره روآماده كرد و كمتر از يك ساعت غذاى ما اماده شد ... از آشپزخونه 
 بيرون رفتمو

اون سه تا رو صداشون كردم و بهشون گفتم بيان غذا بخورن ... اوناهم بدون حرفى 
 به طرف

 آشپزخونه حركت كردن ...
ى بود .. مدتى مى شد كه سر ميز نشستيم .. ترانه غذامونو كشيد .. واقعا عال

 ماكارانى نخورده
 بودم

 بعد از خوردن غذا خواستم از سر سفره بلند بشم كه ترانه مانع شد.
 _ترانه_ وايسا صحرا .. من واسه امشب يه بازى فراهم كردم كه انجام بديم .

دوباره برگشتم و نشستم روى صندليم .. ترانه بلند شد و از آشپزخونه رفت بيرون و 
 بعد از
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مدتى با چندتا كارت توى دستش دوباره برگشت ... نگاه همه به كارت هاى توى 
 دستاى ترانه

 جلب بود .. نميدونستم چيه اما مطمئن بودم كه به بازى امشب مربوط ميشه .
 باالخره صداى ترانه درامد

د همه گر ترانه_ من تو اين كارتا اسم چندتا رقص رو نوشتم .. بازى ما اين شكليه ..
 دور تا

دور ميز ميشينيم و يه بطرى رو ميذاريم روى ميز و مى چرخونيمش .. بطرى روى 
 هركسى

كه ثابت ايستاد اون طرف بايد از بين اين كارت ها يكى روانتخاب كنه و بلندبشه و 
 اون رقص

 رو براى بقيه اجرا كنه .
وند ، بطرى پس از كمى ترانه با گفتن اين حرف بطرى اى را روى ميزگذاشت و چرخ

 كه دور
خودش چرخيد طرف آرتان ثابت ايستاد .. صداى خنده ى همه بلندشد... آرتان به نا 

 اميدى و
عصبانيت دستشو به طرف ميز دراز كرد و يه كارت رو از روى ميز برداشت ... همه با 

 اشتياق و 
 
 

ن تا ببينند كه چه كنجكاوى فراوان روى كارتى كه تو دست آرتان بود نيمخيز شد
 رقصى بايد

 برامون انجام بده .. كه صداى اعتراض آرتان بلندشد :
 _آرتان_ اوووو .. چه خبره بابا وايسيد اآلن خودم واسه تون ميخونمش

 همه با خنده به سرجاى خود برگشتيم
 آرتان كارتشو باز كرد و رقصى كه بايد انجام ميدادو بلند خوند ...

 دى !_آرتان_ ه..هن
صداى دست و صوت و جيغ همه بلند شد ... خيلى ذوق داشتم ببينم چجورى 

 ميخواد واسه
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مون هندى برقصه .. درواقع خودشم از رقصى كه بهش افتاده بود و قرار بود انجام 
 بده حسابى

 تعجب كرده بود ... خب هندى رقص ساده اى نبود
پذبرايى رفت و كمى بعد با كنترل  ترانه با خنده از روى صندليش بلند شد و به طرف

 دى وى
 دى برگشت و باخنده گفت :

 _ترانه_ آرتان جان .. آماده اى ؟!
آرتان سرشو به نشانه ى عالمث مثبت تكون داد و از روى استرس نفس عميقى 

 كشيد ... ترانه
 دستشو رو يه دكمه فشار داد و آهنگ هندى پخش شد ...

يده بودم كه امروز خنديدم ... آرتان بدنشو با ريتم آهنگ تاحاال تو عمرم انقدر نخند
 تكون

ميداد و مى رقصيد .. صداى خنده هاى ما باعث خجالتش شده بود و گونه هاش 
 سرخ شده

بود ... ياد فيلم شعله افتادم .. آميتابى بود واسه خودشا ... همينطور اون مى رقصيد 
 و ما

ه باالخره آهنگ تموم شد .... ترانه براى بار دوم دست مى زديم و ميخنديدم .. تا اينك
 بطرى را

چرخوند كه اين دفعه روى مهديس ايستاد ... مهديس حسابى ناراحت شده بود از 
 اين موضوع 

 
 

و با كالفگى دستشو دراز كرد سمت ميزو يه كارت از ميون كارت هاى روى ميز جدا 
 كرد ...

د و زيرلب چيزى زمزمه كرد ... حتى منم چشماشو بست و نفسشو باصدا بيرون دا
 داشتم از

استرس مى مردم .. ديگه چه برسه به خود مهديس ... معلوم نبود كه چه رقصى 
 بهش ميفته
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.. تو همين فكر بودم كه مهديس رقصشو اعالم كرد ... قرار بود واسه مون شمالى 
 برقصه .. كه

ه ما خيلى سال بود كه امل زندگى البته تو اين رقص مهارت داشت .. چون هرچى باش
 مى

كرديم و تو تمام عروسى ها و مهمانى هايى كه دعوت مى شديم ... بيشتر مهلى و 
 شمالى مى

رقصيدن ... آهنگ شمالى شروع كرد به پخش شدن .. مشتاقانه به مهديس نگاه مى 
 كردم كه

ا رقص زيباى خودشو با آهنگ تكون ميداد و باال پايين مى كرد و همه ى مارو ب
 شماليش

سرگرم كرده بود ... الكردار خداى رقص بود ... و بدون هيچ استرس و دلشوره اى 
 مشغول

رقصيدن بود .. همه لبخند برلب به مهديس خيره شده بوديم ... ولى من دل تو دلم 
 نبود .. و

حسابى مسترب بودم .. يعنى .. يعنى نفربعدى كيه ؟!.. اگه من باشم چى؟! ... 
 اونوقت بايد

چجورى برقصم .. اصال قراره چه رقصى رو براشون انجام بدم ؟! ... اصال متوجه ى 
 گذر زمان

نشدم و به صداى ترانه به خودم امدم ... ترانه : حواست كجاست صحرا .. آماده اى 
 ميخوام

بطرى را بچرخونم ... نفسمو با صدا بيرون دادم و سرم را به نشانه ى عالمث مثبت 
 كون دادمت

... ترانه بطرى را چرخوند ... همينطور كه بطرى روى ميز دورخودش مى چرخيد من 
 لحظه به

لحظه هيجانى تر مى شدم .. ازترس رعشه براندامم افتاد كه ناگهان بطرى سرعتش 
 كم شد و

روى من ثابت ماند.. همه ريز ريزخنديدن و همزمان گفتند : ياال يه كاغذ بردار! .... 
 بمستر
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دستم را به طرف كارت هاى روى ميز كشيدمو يكى از كارت ها را چنگ زدم و از بقيه 
 جداش

كردم .... نمى دانستم چه چيزى دارد انتظارم را مى كشد و قرار بود چه باليى سرم 
 بياد .. اما 

 
 

 " دوباره لبخند
 عربى

 مه ى "با همه ى اين ها با كمى مكث كارت را باز كردم كه با ديدن كل
برلبانم نشست ... من تو رقص عربى مهارت و عالقه ى خواصى داشتم ... نگاهمو از 

 كارت
برداشتمو به چهره ى ادماى مقابلم نگاه كردم كه هركدام با كنجكاوى و چشماى 

 درشت شده
به من نگاه مى كردند ... با ديدن قيافه هاشون خنده ام گرفت و نتوانستم خودمو 

 كنترل كنم
بلند خنديدم ... وقتى ترانه ازم پرسيد كه قراره چه رقصى را براشون انجام بدم كمى و 

 مكث
كردمو سپس روى پاهايم ايستادم و با لبخند گفتم : عربى ... دوباره صداى دست و 

 صوت و
 جيغشون فضاى اتاق را پر كرد ...

نگ ها باالخره .. ترانه كنترل دى وى دى را برداشت و با چندتا باال پايين كردن آه
 آهنگ

نانسى را پيدا كرد .. منم تو اين موقعيت شالمو از سرم دراوردم و دور كمرم بستم و 
 كلپسمم

از موهام در اوردم ... آبشار موهامو باز كردم .. موهاى مشكلى و لختى داشتم كه تا 
 روى

.. نانسى گودى كمرم مى رسيد ... همه سراسيمه و منتظر به من خيره شده بودند .
 شروع به
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خوندن كرد و منم شروه به رقصيدن .... باسنمو با توجه به ريتم موزيك باال و پايين 
 و گاهى

چپ و راست مى كردم ... خيلى تو رقص عربى استاد بودم و ميتونستم با رقصيدنم 
 همه رو

محو خودم بكنم ... كه البته درست هم همينطور شده بود همه با لبخند رضايت 
 شى با منبخ

نگاه مى كردن و لبخند مى زندن البته به جز به پندار كه اخمانش را درهم كشيده بود 
 و با

عصبانيت به چشماى من نگاه مى كرد ... اين چشه ؟! چرا داره اينطورى منو نگاه مى 
 كنه ..

منكه رقصم مشكلى نداشت ، پس مشكل پندار چى بود ... بى توجه بهش به رقصم 
 مادامه داد

... سينه هامو تند تند تكون ميدادمو با موهاى بلندم بازى مى كردم ... دستمامو كنار 
 كمر

باريكم قرار دادم و همزمان با كمرم چپ و راستشون مى كردم ... خداييش سنگ 
 تموم 

 
 

گذاشته بودن و هيچ عيبى تو رقصيدم نبود .. اما نميدونم چرا پندار داشت اين كارارو 
 مى كرد

 .. باال خره آهنگ نانسى تموم شد ....
همه برام شروع كردن به دست زدن .. همين دست زدن بعد از رقص بود كه خستگى 

 رو از
تن آدم در ميورد ... يكى از دستامو روى سينه ام گذاشتم و جلوشون به حالت 

 تمسخرآميزى
 چند بار به ركوع رفتم .

ر ... نميدونم كه چى ناراحتش كرده بود .... همه با اين حركتم خنديدن .. به جز پندا
 كه حتى
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يه دستم واسه ام نزد .... به چشماش خيره شدم .. شده بود دوتا كاسه ى خون ... 
 ياخدا

خودت به دادم برس ... پندار با اخمايى درهم كشيده از سر ميز بلند شد و با صداى 
 عصبى و

 خشنش گفت :
 بم .. شب همه بخير ._پندار_ من خسته ام مى رم بخوا

نميدونم معنى اين كاراش چى بود .. اما محل بهش ندادمو شالمو دوباره سرم كردم 
 و با خيال

 راحت نشستم سرميز .
بود كه باالخره بلند شديم و به طرف اتاقامون رفتيم تا بخوابيم ...  2نزديكاى ساعت 

 پندار
هم برنگشت ... با بچه ها كلى  همون اول به بهونه ى خواب ازمون جدا شد و ديگه

 مسخره
بازى كرديم و خنديديم ... اما پندارو هركاريش كرديم نيومد و فقط هر چند دقيقه يه 

 بار
 سرشو از اتاقش ميورد بيرون و با عصبانيت فرياد مى زد ...

 _پندار_ آروم تر ميخوام بخوابم
 ن كاسه .اما هيچكس به روى خودش نمى يورد و همون آش بود و همو

 
 

تازه چون فردا كالس داشتيم رفتيم بخوابيم .. وگرنه كه تا صبح دورهم مينشستيم ... 
 اصال

فكرش رو هم نمى كردم كه فرانسه با اين تا انقدر بهم خوش بگذره .. واقعا خوب بود 
... 

 چندتا ضربه ى آروم به در اتاق وارد كردم و رفتم تو
د و يكى از دستاشو روى پيشونيش گذاشته بود و با پندار روى تخت دراز كشيده بو

 دست
ديگه اش مشغول اس ام اس بازى با آيفنش بود .. دكمه هاى پيرهنشو تا آخر باز 

 كرده بود
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كه هيكل عزله ايشو به خوبى نمايش ميداد ... با ديدن من سرجاش نميخيز شد و 
 متعجب

 يزد .. اخه اين يهو چش شد ؟!بهم نگاه كرد ... هنوزم عصبانيت تو چشماش موج م
پرو ... انگار تا حاال آدم نديده ... يكم تو چشماش زل زدم اما ديدم از رو نميره ... با 

 يكى از
 دستام محكم به پيشونيم ضربه زدم و با لحن مسخره اى گفتم

 _ آخ ... ببخشيد يادم رفت ارث باباتو واسه ات بيارم !
 حن عصبانيش گفت :چپ چپ نگاهم كرد و با همان ل

 _پندار_ چى شد .. باالخره خانوم خانوما رقصشون تموم شد ؟؟!
ااااااااا ... پس بگو دلش از چى پر بوده .. واسه اينكه من جلوى آرتان و سپهر عربى 

 رقصيدم
عصبانى شده .. اى آدم زرنگ .. نكنه اينم چون به بابام قول داده ازم محافظت 

 كنهاالن عصبيه
لومه كه ايناهمش بهونه است ... چرا درست نمى ياى بگى بهم اهميت ميدى ... مع

 .. آخه چرا
 ؟!

 جوابى بهش ندادم و فقط نگاهش كردم ...
 _پندار_ اين بازيه مسخره چى بود كه ترانه انتخاب كرد ؟؟ 

 
 

مثل اينكه فراموش كرديد ما فقط يه همخونه بيشتر نيستيم .. دليلي براى بازى 
 وكردن 

 شوخى باهمديگه نداريم !
من فقط همينطور بهش نگاه مى كردم كه اين كارم باعث مى شد بيشتر عصبانى 

 بشه ...
پندار كه متوجه نگاه هاى من به خودش شده بود با لحن بچه گونه اى كه توش 

 كالفگى موج
 ميزد گفت :

 _پندار_ چيه نگاه داره ؟!
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 باالخره زبون باز كردم
 فا داره !_ديدن خر ص

 _پندار_ خيلى پرويى به قرآن .. ولى من يه روز اين زبون تو رو كوتاهش مى كنم ...
جوابشو ندادم و به طرف تختخواب رفتم .. زيرمانتوم يه تاپ سفيد پوشيده بودم .. 

 واسه همين
 بدون ترس و هراسى مانتومو دراوردم و گذاشتمش روى عسلى كنار ميز ...

كه تا به حال ديده بودم فرق داشت .. لختم ميومدم جلوش بهم  پندار با پسرايى
 توجه اى

 نمى كرد .. و اين اخالقش بدجورى حرصمو درميورد .
 رومو ازش برگردوندم و گفتم :

 _پندار در خواب بيند پنبه دانه .. و سريع خوابيدمو پتو رو هم كشيدم روم ...
ى اتاق خاموش شد .. و پندار هم خوابيد اونم ديگه چيزى نگفت .. كمى كشيد تا برقا

. 
 ديگه از كنارش خوابيدن ترسى نداشتم .

*** 
 با صداى ماليم پندار باالى سرم چشم باز كردم ..

 
2 

 _پندار_ صحرا .. صحرا .. بلندشو ديگه يكم ديگه بايد بريم دانشگاه
 د از خواب بيدارمدلم ميخواست پامو بكوبونم تو دهنش .. انقدر بدم ميومد يكى بيا

 كنه ...
بهش توجه نكردم و چشمامو دوباره روى هم گذاشتم .. دوباره پلكام داشت سنگين 

 مى شد ..
 كه صداى نحضش مانع شد .

 _پندار_ بيدارشو ديگه .. انقدر بچه نباش .. پاشو كوچولو!
ه راين ديگه بى نهايت گسداخ بود ... با عصبانيت سرجام نشستم و تو چشماش خي

 شدم و با
 همان صداى خوابالوم گفتم :

 _ چرا تو فكر مى كنى خيلى بانمكى ؟!
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تازه متوجه ضاهرش شدم .. يه پيرهن بنفش كمرنگ بايه شلور كتون بنفش پوشيده 
 بود ..

بوى عطر تلخش ديونه كننده بود .. ابروهاشو تميز كرده بود و صورتش هم سه تيغ 
 ... اوووو

مونده بگى شرتش چه رنگيه ... ببخشيد تو روخدا من يه مدته بميرى تو دختر كم 
 خيلى بى

 ادب شدم ...
 پندار پوزخندى زد

 _پندار_ خب تا با چشمات منو نخوردى من برم پايين
حسابى از اين حرفش خجالت كشيدم و ناخواسته سرخ شدم ... اآلن فكر بعد ميكنه 

 راجب
 تى ميدم ..من .. اى خدا .. اخه چرا من انقدر سو

از تخت بلند شدم و كش و قوصى به بدنم دادم ... بهش نگاه كردم هنوز سرجاش 
 بود ..

 _فكر كردم گفتى ميرى پايين ؟
 جوابى نداد وهمينطور نگاهم مى كرد ...

 
 

دست راست و اوردم باال و چند بار جلوى چشماش تكونش دادم .. مثل مسخ زده 
 ها به من

 خيره شده بود ...
 همينطور كه دستمو تكون ميدادم گفتم ..

 _يهو ... از صحرا به احمق .. صداى منو ميشنوى ؟!
به خودش امد و روى پاهاش ايستاد .. وقتى رو به روم وايميستاد قدم تا سينه اش 

 بيشتر
 نمى رسيد ...

 روى پنجه ى پاهام ايستادم تا هم قدش بشم ..
 _ پندار حالت خوبه ؟!

 ره .. بايد بدباشم ؟!_پندار_ آ
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 _آخه يجورى شده بودى
 _پندار_ نه خوبم

 _اما يه چيزيت بود
 _پندار_نبود صحرا گيرنده

 _چرابود
 با عصبانيت گفت :

 _پندار_ باشه بابا بود..حاال ارضا شدى ؟!
 و دنبال حرفش خنديد و از اتاق رفت بيرون ..

رف زشت چى بود ... وارد اين خيلى بى شخصيته .. اخه منظورش از اين ح
 دستشويى شدم و

چندتا مشت آب يخ به صورتم زدم ... به آينه نگاه كردم و با ديدن چهره ى خودم 
 خنده ام 

 
 

گرفت ... يه پاچه ى شلوارم تادم زانوم بود .. يكى پايين .. بند تاپم رفته بود زير 
 سينه هام و

ندار بد بخت با تعجب بهم نگاه موهامم پخش روى هوا بود ..بيخود نيست اين پ
 مى كرد ...

 شبيه موجودات فضايى شده بودم .. خب بايدم تعجب كنه ...
از دستشويى كه امدم بيرون زنگ موبايلم بلندشد .. به طرف موبايلم رفتم و با ديدن 

 اسم پوريا
 رو صفحه ى گوشيم ... ذوق زده شدمو گوشيو برداشتم ...

 ... پارسال دوست امسال آشنا .. شماره گم كرديد ؟! _ به به .. بردار عزيز
 پوريا با لبخند گفت :

 _پوريا_ دو دقيقه زبون به دهن بگير بزار حالتو بپرسم زلزله ...
 زلزله لقبى بود كه اكثر وقت ها پوريا صدام مى كرد ... منم بلند خنديم گفتم :

 _اوه .. اوه .. چه بد اخالق
 و صحرا .. حاال خوش ميگذره.. مارو نميبينى خوشى ؟!_پوريا_ آدم نميشى ت
 _ اوووف چجورم ..
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 _پوريا _ پندار خوبه .. ترانه و مهديس ، همه خوبن ... كالست كى شروع ميشه ..
_ وايى پوريا يواش تر .. كامپيوتر كه نيستم همه رو ثبت كنم ... يكى يكى بپرس منم 

 جواب
 بدم ...

 : و با خنده ادامه دادم
 _ بله خوبه ... اوناهم خوبن ، سالم ميرسونن .. ديگه چى بود ؟ .. آها .... امروز اولين

 كالسمونه
 پوريا همينطور كه ميخنديد گفت :

 
 

_پوريا_ باشه عزيزم موفق باشى ... خب ديگه برو زلزله مزاحمت نشم .. كارى ندارى 
 ؟

 _ من از اولش هم كاريت نداشتم !
 هيچكسى از پس زبون تو يكى بر نمياد _پوريا_ بخدا

 _ بر منكرش لعنت !
_پوريا _ خدا به داد اون پندار بيچاره برسه .. سالم به همه برسون .. كاريت نداشتم 

 فقط
 ميخواستم حالتو بپرسم ..خب ديگه فعال خداحافظ .

گوشيمو قطع كردمو انداختمش روى تخت و با هيجان به سمت درب خروجى اتاق 
 م ...رفت

در اتاقو باشدت باز كردم كه برم بيرون .. اما يهو وسط راه در خورد به يه چيزى و 
 محكم صدا

 داد ... متعجب به پشت در نگاه كردم كه پندارو پخش زمين ديدن ...
 پندار درحالى كه دماغشو تو دستش گرفته بود و از درد ميناليد گفت :

 _پندار_ دماغم و له كردى !
 فرياد كشيدمتقريبا 

 _ فداى سرم .... هنوز با اين سنت نميدونى گوش وايسادن كار بديه ؟!
 پندار همينطور كه دماغشو ميمالوند از روى زمين بلند شد و گفت :

 _پندار_ ميخواستم ببينم دارى باكى حرف ميزنى
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 _پوريا بود
 _پندار_ آره ..فهميدم ..

كم پشت سرم هول دادم كه دوباره محكم بى توجه بهش برگشتم تو اتاق و درو مح
 خورد به

 يه چيزى ...
 
 

 متعجب پشت سرمو نگاه كردم كه دوباره پندارو ديدم ..
 _اين دفعه چى شد ؟!

 _پندار_ تو عادت دارى هرجا كه وارد ميشى درو محكم پشت سرت ببندى ؟!
 باخنده گفتم :
 _بازم دماغت ؟!

ندبار باال و پايين كرد .. به طرفش رفتم .. سرشو به نشونه ى عالمت مثبت چ
 دماغش حسابى
 قرمز شده بود ..

 _ حقته .. حتما دروغ گفتى كه دماغت انقدر دراز شده و همش الى در له ميشه !
 پندار درحالى كه از شدت درد يكى از چماشو بسته بود گفت

 _پندار_ كى به تو گفته خيلى بانمكى ؟!
تاق انداختمش بيرون و بدون هيچ معطلى درو بستم و به سمت جوابشو ندادم و از ا

 كمدم
رفتم تا لباسامو عوض كنم ... يه مانتو با يه مقنعه سرمه اى جدا كردم و پوشيدم و يه 

 آرايش
 ماليمى هم به چهره ى زد و بى حالم هديه كردم و از اتاق رفتم بيرون ...

م باز كردم كه دوباره دماغ يكيو نزنم اين دفعه در اتاق را با ماليمت و خيلى آرو
 بشكونم ..

 اما هيچكس پشت در نبود ...
پله ها رو تند تند پايين رفتم ... همه سر ميز نشسته بودن و داشتند صبحانه 

 ميخوردند ... يه
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سالم كوچيك كردم و به سمت كترى رفتم و براى خودم چايى ريختم ... سپس 
 مشغول

 خوردن صبحانه شدم ...
 
 

نگاهمو به چهره ى پندار انداختم كه درست روبه روام نشسته بود ... بيچاره دماغش 
 باد كرده
 بود ...

 صداش كه خيلى زياد بود ... حاال دردشو نميدونم ...
با ديدن چهره اش بى اختيار خنده ام گرفت ..دماغش شبيه دماغ هفت كوتوله تو 

 فيلم سفيد
 برفى شده بود
 ده بود دماغ !!!همه صورتش ش

بعد از خوردن صبحانه از سر ميز بلند شديم .. اگه ضرفا رو ميشستيم و بعد مى رفتيم 
 حسابى

ديرمون مى شد واسه همين ضرفا رو حتى نگاهم نكرديم و همه از خونه زديم بيرون 
... 

ا بوارد دانشگاهمون كه شديم .. خيلى مشتاق و با ذوق به درو ديوار نگاه مى كردم .. 
 دانشگاه

هاى ايران خيلى فرق مى كرد .. از همه لحاظ برتر بود ... حياط دانشگاه از چمن و 
 انواع گل

 هاى رنگا رنگ پر شده بود و فقط يه مسيرى درعرض
دومتر راه سنگ كرده بودن براى رفت و آمد ... همه ى دانشجو ها منظم و با 

 شخصيت در
د قديمى جلو رفتيم كه تابلويى توجه همونو به دانشگاه رفت و آمد مى كردند ... چن

 خودش
 جلب كرد ... توضيح هايى دربراره ى دانشگاه بود

 ( Paris de Universiteدانشگاه پاريس ( به فرانسوى: 
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يكى از دانشگاه هاى شهر پاريس بود كه شهرت بسيارى داشت و جزء اولين دانشگاه 
 هاى

تاسيس شد و در بين سال  2شگاه در اواسط قرن تاسيس شده در اروپا بود . اين دان
 هاى
 رسمًا به عنوان يك دانشگاه شناخته شد . 2تا  
 
 

اين دانشگاه كه اغلب به عنوان دانشگاه سوربن ناميده مى شود ، بعد از تغييرات 
 زياد و بيش

 ،(درسال  بازگشايى شد و تا سال  به-از  سال تعليق از فعاليت (
 مه داد. نهايتًا در پى جنبش مه  فرانسه ، درسال  به  دانشگاهفعاليت خود ادا

خودمختار تقسيم شد . امروزه اين دانشگاه پاريس به شكل مجزا از يكديگر فعاليت 
 مى كنند .

 و نام هر  دانشگاه تقسيم شده را به فرانسه نوشته بودن ...
ى دانشگاه برام جالب دانشگاهى كه ماتوش بوديم سوربون نام داشت ... زندگينامه 

 و مثل
خودش قشنگ بود .. با اخطار پندار راه افتادم ... وارد سالن كه شديم مردى جلو امد 

 و به
فرانسه چيزى گفت .. و پندار هم به همان فرانسه جوابشو داد و به اوگفت كه ما از 

 ايران
 انتقالى گرفتيم تا اين جا ادامه تحصيل بديم .

 ه اتاقى راهنمايى كرد و ازمون خواست كه منتظربمونيم ...مرد مهربان مارو ب
كمى نكشيد كه همه ى دانشجوهايى كه تو اين بورسيه انقالى گرفته بودن وارد اتاق 

 شدن و
 اوناهم منتظر نشستند ...

 با ديدن هومن ناخوداگاه اخمام درهم رفت و رومو ازش گرفتم
. اگه اونروز پندار دير مى رسيد معلوم نبود هنوز يادم نرفته كه چه باليى سرم اورد .

 چه
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چيزى انتظارم را مى كشيد ... پندارهم با ديدن هومن عصبى شد و دستمو محكم 
 گرفت تو

دستاش و خودشو چسبوند به من ... باورم نمى شد كه رو من احساس مسئوليت 
 ميكنه ...

د .. و به فارسى تمام باالخره انتظارها به پايان رسيد و مردى مسن وارد اتاق ش
 توضيحات

خاص را راجب به دانشگاه برامون گفت و مارو به كالسمون راهنمايى كرد ... وارد 
 كالس كه 

 
 

شديم دوباره احساس خوبى بهم دست داد .. همه ى دانشجوهايى كه در كالس 
 حضور

ن فرانسه و ساك داشتند يا از ايران انتقالى گرفته بودند و يا اصليتشون براى ايران بود
 بودند ...

نشستيم و منتظر استاد مونديم ... كمى بعد از ما استادهم وارد كالس شد و خودشو 
 معرفى

 كرد و ازماهم خواست كه خودموونو معرفى كنيم ..
. *** 

كالسمون تموم شد .. براى روز اول بعد نبود .. يعنى اونطورى كه فكرشو مى كردم 
 نبود و با

 صميمى و خوبى داشتم ....همه احساس 
خسته وارد خونه شديم ... بدون هيچ مكثى به طرف اتاقم رفتمو لباسامو عوض كردم 

 و
 مستقيم رفتم حموم ...

آخيش ... خنك شدم .. همه ى خستگى امروز از تنم خارج شد .. توى وان حموم دراز 
 كشيدم

ابون و شامپو شستم با و مشغول كف مالى كردن بدنم شدم ... يكم كه خودمو با ص
 حوله ام

 خودمو خشك كردم و سپس حوله رو دور خودم پيچيدم و از حموم امدم بيرون ...
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با ديدن پندار كه روى تخت نشسته بود سريع دستمو جلوى سينه هام گرفتم كه 
 مشخص

 نباشه ... پندار با ديدن من لبخند بر لبانش نشست و پرو پرو بهم نگاه كرد ... اخمامو
 توهم

 كشيدم و با لحن عصبى گفتم :
 _ تو اينجا چيكار مى كنى ؟!

پندار در حالى كه ..ريز..ريز ميخنديد از روى تخت برخاست و به طرفم امد .. فاصله 
 مون

لحظه به لحظه كمتر مى شد .. آب دهنشو قورت داد .. نفس هايى كه مى كشيد با 
 صورتم 

 
 

ودم مينداختن .. چند قدمى ازش دور شدم و برخورد مى كردن و ترس را به وج
 دوباره حرفو

 تكرار كردم ... پندار باخنده گفت :
 _پندار_ يادته بهت گفتم بچرخ تا بچرخيم ؟! .. حاال نوبت منه ...

منظورش چى بود .. بى توجه بهش به طرف كمدم رفتم .. اما با صحنه ى عجيبى 
 مواجه شدم

 هم روش نبود .. تازه فهميدم موضوع از چه قراره ........ دركمد قفل بود و كليد 
 با عصبانيت به طرفش برگشتم

 _كليدا كجاست ؟!
 باخنده ى مرموزى گفت : از چى حرف ميزنى ؟!

 _ پرسيدم كليد كمدم كجاست ؟
 _پندار_ نميدونم حتما روشه ديگه

خودم ميده .. بادى به  اه ..اه .. اه .. الكردار عين حرفاى اون روز خودمو داره تحويل
 گلوم

 انداختمو فرياد زدم
 _ مثل اينكه هوس كردى يه بار ديگه دماغتو بزنم خورد كنم ..

 و با عصبانيت دستمو به طرفش داراز كردم
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 _ كليدا رو بده .
 پندار باخنده گفت :

 _پندار_ هه .. به ما نميخورى آخه .. يادت رفته ديروز چجورى رفتى رو عصابم ؟!
 حاالهم

 نوبت منه خانومى
 _پندار من دخترم باتو فرق ميكنم

 
 

 _پندار_ هيچ فرقى نميكنى ..
 _ يعنى دارى ميگى با حوله برم پايين ؟

_پندار_ توكه ديروز جلوشون عربى رقصيدى .. امروزم باحوله برو پيششون اشكالى 
 نداره

اى هستش اين بشر ... هه .. اين هنوز دلش از رقصيدن من پره ... عجب كينه 
 يادشم نميره ..

 قيافه مو مظلوم كردم و با لحن مهربانى گفتم :
 _ پندار ، خواهش مى كنم كليدارو بده

 پندار قهقه اى زد و سپس گفت :
 _پندار_ يادم نمياد بهت گفته باشم ازم خواهش كنى

 _ واااا .. پس چيكاركنم ؟!
 كمى مكث كرد و با نيشخند گفت :

 دار_ زانو بزن !_پن
 متعجب فرياد زدم .. به طورى كه صدام تا هفت تا خونه اونور تر هم مى رفت

 _ چىىىىىىىىىىىى ؟؟!!!
 _پندار_ گفتم زانو بزن

 _ هه .. اينو كه ديگه قطعًا جدى نميگى
 _پندار_ مگه لباساتو نميخوايى ؟... زانو بزن
 _ بيشعور .. من اذت خواستم زانو بزنى ؟!

 وباره حرفشو تكرار كردد
 _پندار_ صحرا ... زانو بزن
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اشك تو چشمام حلقه بسته بود ... واقعا اين ميخواد غرور منو خورد كنه .. غرور 
 صحرا رو ..

تاحاال هيچكسى موفق به در اوردن اشك هاى صحراى مغرور نشده بود .. ولى اين 
 پندار موفق

از ته دل ناليدم .. اين انصاف نيست ... كمى  شد ... نفسم را باصدا بيرون دادم و
 مكث كرد و

 سپس جلوى پاهاش نميخيز شدم ..
 _پندار_ كامال زانو بزن ..

 چپ چپ نگاهش كردم و كامل جلوى پاش زانو زدم و بريده بريده گفتم :
 _لطفا .. كليدامو بده ...

 اخالق ؟! _پندار_ اااااا... يكم مهربون باش .. اين چه طرز گفتنه بد
 _خب ميگى چيكاركنم ؟!

 _پندار_ عزيزم و عشقم به كار ببر...( و باخنده اضافه كرد) مثل اين جنتلمنا!
 آب دهنمو قورت دادم

 _ عزيزم ..
 حرفمو قطع كرد

 _پندار_ بايد بگى پندار عزيزم
 بغضم لحضه به لحضه داشت بزرگتر مى شد و هرآن ممكن بود بتركه

 .. اذت خواهش مى كنم كليداى كمدمو بده_پندار عزيزم 
 دوباره نگاهم كرد و گفت :

 _پندار_ ااااااا .. اصال به دلم نچسبيد ..
 بلند شدم و با فرياد گفتم :

 
 

 _ همين اآلن اون كليدارو بده .. اصال نميشه باتو با زبون خوش حرف زدا
شد و افتادش زمين ... انگار  در همين گيرودار بوديم كه حوله ام شل شد و از تنم باز

 يه پارچ
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آب يخ رو سرم خالى كردند ... رنگم شد عين لبو ... چند ثانيه اى تو شوك بودم و 
 سپس

سريع دوال شدم روى زمينو حولمو چنگ زدم و پيچيدمش دور خودم ... اما همين 
 چندثانيه

گاهش كردم كه براى پندار كافى بود ... وايى خداجون همه جامو ديد ... سريع ن
 هنوزهم خيره

به حوله ى توى تنم بود .. آبروم رفت ... امدم دوباره سوالمو ازش بپرسم كه پندار 
 مانع گفتنم

شد ... خيلى عصبى از اتاق رفت بيرون و قبل از اينكه كامال خارج بشه با لحن 
 عجيبى گفت :

 _پندار_ كليداتو گذاشتم زير بالشتم
 فرصت بده كه جوابشو بدم از اتاق خارج شد ...و بدون اينكه بهم حتى 

به طرف تخت رفتمو كليدارو از زير بالشتش برداشتم .. سپس از كمدم يه دست 
 لباس

دراوردم و پوشيدمش ... موهامم لخت شالقى كردم و دور شونه هام ريختم ... سعى 
 كردم با

ود فكرنكنم .. چون آرايش كردن خودمو مشغول كنم تا به اتفاقى كه اآلن افتاد ب
 هربارى كه

ياد اون اتفاق مييفتادم .. بيشتر خجالت مى كشيدم ... از اتاق خارج شدم ... پندار 
 پيش بقيه

رو كاناپه نشسته بود و مشغول تماشاى تلوزيون بود ... رفتم كنارشون بشينم كه 
 صداى پندار
 بلند شد :

 ارى ؟!_پندار_ صحرا جان ميشه لطفا قهوه واسه مون بي
چشم غروه اى بهش رفتم و بدون اينكه جوابى بدم راهمو كج كردم و به سمت 

 آشپزخونه
 قدم برداشتم ...

 مشغول درست كردن قهوه بودم...
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اين درست نبود .. بايد منم حالشو بگيرم تا بفهمه صحرا كيه ... دوباره از آشپزخونه 

 خارج
كه هيچكس متوجه ى من نشد ... سعى شدم .. همه انقدر غرق فيلم ديدن بودن 

 مى كردم
روى پنجه ى پاهام راه برم كه صدا توليد نشه ... با قدم هاى بلند از خونه خارج شدم 

 و به
سمت خونه ى عمو دنييل رفتم ... درخونه اش باز بود .. چند ضربه به در وارد كردم و 

 چندبار
 صداش كردم

 _عمو دنييل .. عمودنيل ..
 بى نشنيدم ... دوباره صداش كردم .. دوباره و دوباره .. اما بى فايده بود ...اما جوا

فشار كوچكى به در وارد كردم .. در با صداى دلخراشى باز شد ... نماى خونه اش 
 درست مثل

طبقه ى باال بود .... بدون اينكه فضولى كنم و دست به چيزى بزنم .. سريع به سمت 
 اتاق

يدونستم عمو دنييل بخاطر سن زيادش از دندون مصنوعى خوابش رفتم ... م
 استفاده ميكنه و

اين درست همون نقشه اى بودش كه من داشتم ... وارد اتاق خوابش شدم ... 
 اتاقش تا چشم

 كار مى كرد آبى رنگ بود و همه چيز ست آبى بود ...
 ام خواب دندونروى اصلى كنار تختش ليوانى قرارداشت .. همون ليوانى كه شبا هنگ

 هاى
مصنوعيشو توش قرارميداد .... ليوانو برداشتم و بوش كردم ... بوى گندى به مشامم 

 خورد ..
سريع بينيمو از ليوان دور كردم .. اووووق ... حالم بهم خورد ... از خونه اش خارج 

 شدم ... و
 دوباره به آشپزخونه ى خونه ى خودمون بازگشتم ...
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ها هم آماده شده بود ... سريع قهوه ها را داخل فنجون هاى  تو اين مدت قهوه
 مخصوص

ريختم .. البته به جزء قهوه ى پندار .. قهوه ى اونو ريختم تو همون ليوانى كه براى 
 دندون

 هاى عمو دنييل بود ! .. بدون اينكه حتى ليوان را بشورم ...
 
 

ا بازگشتم ... اول از همه به از آشپز خونه خارج شدم و سينى به دست به جمع اون
 ترانه و

مهديس تعارف كردم بعدش هم سپهر و آرتان ... همه ى فنجون هاى توى سينى 
 تموم شد و

فقط همون قهوه ى ليوانى باقى موند ... همه با ديدن قهوه توى ليوان حسابى 
 تعجب كردند

 _ترانه _ وا صحرا چرا قهوه رو ريختى تو ليوان ؟!
 لى خونسرد و عادى جوابشو بدمسعى كردم خي

 _ اخه ديگه فنجون نداشتيم .
به طرف پندار رفتم و قهوه ى ليوانى رو بهش تعارف كردم و اونم بدون هيچ مكثى 

 ليوان را
برداشت و مشغول خوردن شد .... حالم داشت بهم ميخورد .. انگار اصال متوجه ى 

 طعم بد
 ه هاى توى ليوان را ميخورد ...قهوه نشده بود ... و همينطور داشت قهو

فكرى به سرم زد .. به سمت تلفن رفتمو تلفنو برداشتم ... عمو دنييل شماره ى 
 موبايل و

خونه شو توى حافظه ى تلفن برامون سيو كرده بود كه اگر مشكلى برامون پيش امد 
 باهاش

ه ى . و شمارتماس بگيريم ... گوشى بى سيم را برداشتم و دوباره برگشتم سرجام ..
 موبايل

عمو دنييل را گرفتم ... هنوز چندبوق نخورده بود كه صداى عمو دنييل پيچيد تو 
 گوشى
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 _عمودنييل_ جانم پندار ؟
 نفس عميقى كشيدمو گفتم :

 _سالم عمو ، منم صحرا
 عمودنييل به شنيدن صداى من لحنشو عوض كرد و باخوش رويى گفت :

 خوبى دخترم ؟؟ جانم عزيزم كارى دارى ؟؟ _عمودنييل_سالم عمو جان ..
 
 

بادى به گلوم انداختم و بلند حرف زدم تا همه بتونن متوجه ى مكالمه ى مابشن .... 
 پندار

همچنان درحالى كه داشت قهوه شو ميخورد به من نگاه مى كرد و سعى داشت 
 بفهمه كه با

 عمو دنييل چيكاردارم
م بگم كه امدم پايين كارتون داشتم اما نبوديد _مرسى عموجان .. راستش ميخواست

 .. منم
 فضولى كردم يه ليوان از تو اتاقتون برداشتم .

 پندار با شنيدن اين حرف من كنجكاو تر شد و بيشتر گوشاشو تيز كرد ..
 _ همون ليوان دسته داره رو برداشتم ... همون كه بغل تخت تون گذاشته بوديد

 ..همونى كه مال دندون مصنوعى هاتونه ... _ آره .. آره .. خودشه
تا اينو حرفو زدم .. پندار سريع قهوه هايى كه توى دهانشو بودو تف كرد بيرون و 

 دوان دوان
به سمت دستشويى دويد .. صداى خنده ى من و اون چهار تا ى ديگه بلند شد ... 

 حقش بود
احافظى كردمو گوشى رو قطع .. به قول خودش بچرخ تا بچرخيم ... از عمو دنييل خد

 كردم ..
حتى اونم متوجه ى قصد من از برداشتن اون ليوان شد و كلى هم پشت تلفن 

 خنديد ...
فنجون ها و ليوان عمو دنييل رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم و مشغول شستنشون 

 شدم ...
*** 
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ك هفته روز ها پشت سرهم ميگذشت و كار ماهم هر روز سخت تر مى شد .. ي
 بودش كه

دانشگاهمون شروع شده بود و من تو اين مدت كم خيلى دوست توى دانشگاه پيدا 
 كرده بودم

... اما جدا از همه با يه دخترى آشنا شده بودم به اسم زيبا ... اون با بقيه فرق مى 
 كرد ..

 مهديسخيلى باهاش راحت بودم و واقعا دختر خوبى بود ... نه تنها من بلكه ترانه و 
 هم با

زيبا دوست شده بودن و باهم رفت و آمد داشتيم ... زيبا اصليتش ايرانى بود ولى به 
 همراه 

 
 

پدر و مادرش امده بودن فرانسه و ساكن پاريس بودن .. اينجور كه خودش ميگفت 
 .. سال ها

ه البودش كه ايران نرفته اند و از اينكه دوستاى ايرانى مثل مارو پيدا كرده خوش ح
 .... رفته و

امدمون هم تو دانشگاه بهتر شده بود .. با هومن تويه كالس افتاده بوديم ... اما 
 خدارو شكر

اون كارى به كار من نداشت و منم كارى به كار اون نداشتم .. و از اين موضوع خيلى 
 خوش

 حالم .. فكر كنم باالخره تونست كه منو فراموش كنه ...
با خونه ى ما همش چند كوچه اختالف داره ... واسه همين بيشتر خونه ى زيبا اينا 

 وقت ها
كه تو خونه تنها بوديم و حوصله ى پندارو سپهرو ارتان را نداشتين .. ميرفتيم پيش 

 زيبا ...
يه روز كه خونه ى زيبا نشسته بوديم و بابچه ها مشغول گپ زدن و چايى خوردن 

 بوديم ...
ديدن اسم پندار روى صفحه حسابى تعجب كردم ... خيلى  صداى تلفنم بلند شد با

 كم پيش
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ميومد كه پندار بخواد بامن تماس بگيره ... هر وقت كه به من زنگ مى زد يا خيلى 
 اظطرارى

بود يا مجبور بود جلوى پدر و مادرش تماس بگيره ... اما اآلن كه كسى مجبورش 
 نكرده ...

و سريع گوشيمو از روى ميز قاپيدم و تلفنو جواب فنجون توى دستمو كنار گذاشته ام 
 دادم
 _الو

صداى پندار پشت تلفن بلندشد ... ترانه و مهديس و زيبا متعجب به سمت من 
 برگشتن و در

حالى كه سعى داشتند گوشاى خود را تيز كنند تا از مكالمه ى بين منو پندار 
 باخبرشوند به

هميشه فرق مى كرد .. مهربون بود ... انگار كه از من نگاه مى كردند ... لحن پندار با 
 موضوعى

خوشحال باشه خيلى محترمانه بهم گفت كه ميان دنبالمون تا بريم دريا و يكم با 
 قايق

بگرديم ... منم خيلى مشتاقانه درخواستشو پذيرفتم ... تلفنمو قطع كردم و جريان و 
 براى 

 
 

اسيمه بلندشدند و به سمت آينه حجوم اوناى ديگه هم گفتم .. هرسه تاشون سر
 بردند كه

 آماده بشن ...
كمتر از چند دقيقه نگذشت كه صداى بوق ماشينى دم در بلندشد ... فهميدم كه پندار 

 اينا
امدن .. پله هارو دوتايكى گذرونديم تا دم در رسيديم ... درست حدث مى زدم پندار 

 بود كه
ارمارا مى كشيد ... با لبخند به طرف ماشين سوارماشين عمودنييل شده بود انتظ

 رفتيم و سوار
 شديم ....
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سالم كردم و پندارهم با مهربانى جواب سالمم و داد ... نميدونم اين چشه .. اين بشر 
 خيلى

عجيب و غريب بود يه روز خوب بود .. يه روز بد .... و خوش بختانه امروز از همون 
 روزا بودش

 ن بود ...كه خيلى گل و مهربو
از ماشين پياده شديم ... صداى مرغ هاى ماهى خوار و موج دريا كه با سنگ هاى 

 ساحل
برخورد مى كرد حتى از اين فاصله ى دور هم به گوش مى رسيد .. به لبخند به طرف 

 پندار
برگشتمو دستامو زير بغلم پنهان كردم ... بهار بود براى همين هوا آنچنان سرد نبود 

.... 
ينطور كه داشتيم تو پياده رو به سمت دريا قدم مى زديم .. چشمم به مغازه اى هم

 افتاد كه
پشت شيشه ى او پيراهن سفيد زيبايى بود ... ناخواسته چشمم روى اون پيرهن 

 ثابت ماند ...
پندار كه متوجه ى خيره ماندن من به اون پيرهن شد لبخند مهربانى زد و با لحن 

 مهربانترى
 گفت :

 _پندار_ ازش خوشت امده ؟!
به خودم امدم ... به سمتش برگشتم .. خواستم جوابشو بدم .. اما وقت نشد و پندار 

 دست منو
گرفت و به طرف آن مغازه كشيد .. وارد مغازه شديم .. پسر جوانى جلو امد و به 

 فارسى سالم 
 
 

رانى هستيم ... لبخندى كرد ... مثل اينكه فارسى بلد بود و فهميده بود كه ماهم اي
 زدم و

جواب سالمشو دادم ... اما پندار خيلى خشك و خشن سالم كرد و از پسرك خواست 
 تا آن
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پيراهن سفيد پشت شيشه ى مغازه را براى ما بياورد ... پسرك اول نگاهى به هيكل 
 من

و به انداخت و بعد از كمى برانداز كردن من .. از سرهمان پيرهن سفيد برايم اورد 
 طرفم
 گرفت

 _پسر_ اين سايز خودتونه خانوم !
متعجب دستمو به طرف اون پسر دراز كردم تا پيرهنو ازش بگيرم و در عوض فقط 

 لبخند زدم
... اما همين كافى بود پندار اخم هايش را درهم كشيد و با عصبانيت زودتر از من 

 پيرهنو از
 صبانى گفت :دست پسرك كشيد و به طرف من گرفت و بالحن ع

 _پندار_ برو بپوشش
بى توجه پيرهنو گرفتم و به سمت اتاقك كوچكى كه داخل مغازه بود رفتم تا لباسو 

 بپوشم ...
حسابى از اين نوع صحبت كردن پندار و رفتارش متعجب شدم .. يعنى روى من 

 حساسه و
آبروى غيرت نشون ميده .. اين كاراش چه معنايى داره ... شايدم فقط بخاطر 

 خودشه كه اين
 رفتارا رو از خودش نشون ميده ...

لباسو پوشيدم و توى آينه ى روبه روى خودم به هيكلم خيره شدم ... پيرهن انگار 
 توى تنم

دوخته شده بود و خيلى جذب كمر باريكم بود ... رنگ سفيد به صورتم ميومد و 
 خيلى جذاب

 خيلى خيلى خوشگل شده بودم .... تر از چيزى كه بودم نشونم ميداد ... دركل
با لبخند در اتاقو باز كردمو با همان وضع از اتاق خارج شدم ... پندار با ديدن من اول 

 محو
زيبايى ام شد و ناخواسته لبخند زد و خيره خيره نگاهم كرد .. اما بعد به خودش امد 

 و دوباره 
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ل زد ... رومو ازش  همان پندار بداخالق شد و با عصبانيت به ان پسرك لباس فروش ز 

 گرفتمو
به پسرك نگاه كردم كه با لبخند تحسين آميزى محو هيكل من شده .. مثل اينكه 

 پندار به
 اون پسره حسودى ميكنه .. دوباره رومو برگردوندم

 _خوبه ؟
 _پندار_ نه .. زيادى تنگه برو درش بيار !

 _ولى من ميخوامش پندار
 رهن ديگه انتخاب كن_پندار_ خب يه پي

 مثل بچه ها پامو روى زمين كوبيدم و با كالفگى گفتم :
 _نه .. من همين پيرهنو ميخوام !

پندار كه ديگه از رفتار من كفرى شده بود چند قدم به طرفم امد و با صداى بلندى 
 گفت :

 نكردم !_پندار_ عزيزم همين اآلن برو اين لباسو از تنت در بيار تا خودم اين كارو 
مثل اينكه ديگه حسابى خونش به جوش امده ... اى پسره ى حسود .. وايسا دارم 

 برات با
صحرا در ميوفتى ... رومو از پندار گرفتم و به طرف اون پسره رفتم و دستمو گذاشتم 

 روى
ويترين مغازه اش و خودمم نيم خيز شدم روى ويترين .. به اندازه اى كه چاك سينه 

 هام از
 ن لباس بزنه بيرون و مشخص بشه ... لبخند مصنوعى زدم و به پسرك گفتم :او

 _ اين آقا پندار ماكه از اين لباس من خوشش نيومد .. نظرشما چيه ؟؟ بهم مياد ؟!
و پشت بندش بلند و مستانه خنديدم .. پسره هم گل از گلش شكوفت و با خنده و 

 كلى
 ذوق درحالى صداشو نازك مى كرد گفت :

 _ بله .. بله ... البته .. اين لباس برازنده ى شماست خانوم .. واقعًا زيبا شديد 
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پندار كه ديگه كارد ميخورد خونش در نميومد ... با عصبانيت نفسشو بيرون داد و به 
 طرف

من امد و مچ دستمو گرفت و منو به دنبال خودش به طرف اتاق كشاند ... 
 نميتونستم خودمو

و ناخوداگاه به دنبالش كشيده مى شدم ... المصب زورش خيلى زياد بود  كنترل كنم
... 

وارد اتاق كه شديم درو محكم بهم كوبيد ... خيلى ترسيده بودم هرلحظه منتظر بودم 
 صورتم

 از جاى سيلى اش كج شود ... اما بازم سعى داشتم خونسردى خودمو حفظ كنم ...
به سختى توش جا مى شد .. ديگه چه برسه به دو  اتاق يك متر بيشتر نبود و يه نفر

 نفر .. جا
خيلى تنگ بود براى همين ناخوداگاه همش بدنم به بدنش ماليده مى شد ... يكم 

 نگاهش
كردم .. خون چشماشو فراگرفته بود .. نميدونستم ميخواد چيكاركنه .. اما انتظار 

 هركارى
تشو به طرف پيرهن توى تنم برد و روهم ازش داشتم ... يكم مكث كرد و سريع دس

 بايه اشاره
از تنم كشيدش بيرون .. حسابى جا خوردم .. فقط بايه سوتين روبه روش ايستاده 

 بودن ... از
 خجالت گون هام سرخ شد .. پندار بى توجه بهم داد زد :

 _پندار_ سريع لباساى خودتو بپوش و بيا بيرون
رسيده بودم كه ناخوداگاه به حرفش گوش دادم ... و از اتاق خارج شد .. انقدر ازش ت

 وقتى
ازاتاق رفتم بيرون ديدم پندار دم در مغازه ايستاده و به چشماش به اتاقى كه من 

 توش بودم
نگاه مى كرد و انتظار مى كشيد ... انقدر عصابش خورد شده بود كه با يكى از 

 پاهاش تند تند
... بفرما.. يه روزم كه اين آدم بود من  به زمين ضربه مى زد تا يكم آروم شود

 اينجورى
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 دستشويى كردم تو عصابش !
 به طرف پندار رفتمو روبه پسرك برگشتم و ازش تشكر كردم

 _پسرك_ بازم به ما سر بزنيد .
 
2 

نگاهمو به طرف پندار كشيدم .. نميدونم چرا اما دوست داشتم اذيتش كنم ... 
 باخنده ى

 رك گفتم :شيرينى درجواب پس
 _حتما!

اين حرفم پندارو داغون كرد .. پندار دستمو گرفتو بدون خداحافظى منو از مغازه ى 
 پسرجوان

برد بيرون و به سمت بچه ها كه اونور خيابان منتظر ما ايستاده بودن كشيد .. منم 
 چون

 حوصله ى دعوا و جروبحث نداشتم هيچى نگفتم ...
به سمت دريا رفتيم .. آرتان جلوتر از ما رفته بود تا يه  با بچه ها وارد ساحل شديم و

 سرى
كارا رو روبه رو كنه .. برامون يه قايق اجاره كرده بود و يه بيليط قواصى واسه ى 

 هركدومون
 گرفته بود ...

خيلى ذوق كردم ... من عاشق قواصى بودم ... هميشه دوست داشتم قواص بشم .. 
 اما خب

 يكمم ميترسيدمناگفته نماند كه 
لباساى مخصوص قواصى رو تنمون كرديم و اماده ى رفتن به وسط اقيانوس شديم 

 ... تو آينه
به خودم نگاهى انداختم تو اين لباسا خيلى شبيه اردك شده بودم ... از همه نظر 

 شبيه اردك
يم ودبودم ... سوار قايق شديم و به سمت دريا راه افتاديم .. تقريبا وسط هاى دريا ب

 كه قايق
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ايستاد و يكى از قواص ها گفت .. به مكانى رسيديم كه قابل قواصى هستش و 
 موجودات

گوشت خوار در اين مكان نميان .. دوتا قواص ماحر دنبالمون بودن تا ازمون 
 محافظت كنن و

 اگر خدايى نكرده اتفاقى برامون افتاد ..بهمون كمك كنن !
مه استفاده ى صحيح از ماسك اكسيژن را بهمون آموزش يه زن و يه مرد ... اول از ه

 دادند و
وقتى كامل متوجه شديم .. گفتند كه ديگه اماده ى رفتن به درياهستيم ... با 

 خونسردى و 
 
 

هيجان از سرجام بلند شدم و لب قايق ايستادم اول از همه نوبت من بود كه بپرم ... 
 همش

نستم كنترل و تعادل خودمو لب قايق حفظ كنم پاهام ليز ميخورد و به سختى ميتو
 ...پندار

هم كه همش استرس منو داشت كه يه وقت نيفتم توى آب .. آخ نميدونم اين 
 رفتاراش و

 حساسيت هاش روى من يعنى چى ... به شمارش قواص به خودم امدم
 _قواص_اماده باش .. يك .. دو ...سه

آب و خودشم پشت سرم پريد داخل آب ..  به شماره ى سه كه رسيد منو هل داد تو
 هيچوقت

فكر نمى كردم كه توى اقيانوس انقدر زيبا باشه .. ماهى هاى رنگا رنگ به سايزها و 
 اندازه

هاى مختلفت اطرافم مشغول شنا بودن .. زيرپاهام ..كف آب پر بود از جلبك و 
 صدف هاى

افم بودم كه حس كردم يه دريايى و انواع خرچنگ ها ... حسابى محو تماشاى اطر
 چيزى منو

 كشيد طرف خودش
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متعجب به طرفش برگشتم كه ناگهان با ديدن .. چهره ى همان قواص آروم شدم ... 
 منو به

طرف صخره هايى كه گوشه ى دريا بودن كشوند و ازم خواست كه يكى از اين صخره 
 هارو

... منم دقيقا همون كارو سفت بگيرم كه خودش بره و به بقيه كمك كنه بيان زير آب
 انجام

دادم ... به باال سرم نگاه كردم ... چيزى تو مايه هاى  مترى امده بوديم زيرآب ... و 
 من

اصال نمى ترسيدم .. اونقدراهم كه فكرشو مى كردم ترسناك نبود ... كمى 
 منتظرموندم كه

به طرف خودش  قواص با ترانه و مهديس و زيبا دوباره به طرف من برگشت و ما رو
 هدايت

كرد و انواع ماهى ها و ستاره هاى دريايى رو از نزديك بهمون نشون داد ... چند 
 ساعتى مى

 شد كه تو دريا در حال شنا كردن بوديم اما هيچ خسته نشديم ...
 محيط زيباى آب اصال خسته كننده نبود

 
 

يم ... خيلى بهم خوش باالخره وقتمون تموم شد و به كمك قواص ها به قايق برگشت
 گذشت و

دوست داشتم يه بار ديگه هم برم زير آب .. اما نمى شد .. چون وقتمون به پايان 
 رسيده بود.

به ساحل كه رسيديم .. لباساى قواصى رو در اورديم و دوباره لباس هاى خودمونو 
 پوشيديم و

بوديم از برج زيبا و  سوار برماشين عمودنييل به سمت خونه راه افتاديم ... توراه كه
 معروف

ايفل ديدن كرديم و سپس به راه خود ادامه داديم ... اول از همه زيبا را درخونه اش 
 رسونديم

 و سپس به سمت خونه ى خود رفتيم ...
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با خستگى وارد شديم .. خستگيمون از روى خوش گذرانى زياد بود ... چون واقعا 
 امروز بهم

و آرتان كه هنوز از راه نرسيده بودن به طرف اتاقشون  خوش گذشته بود ... ترانه
 رفتنو گرفتن

خوابيدن ... شناى زياد تو آب خسته مون كرده بود ... مهديس هم رو كاناپه دراز 
 كشيد و تو

چرت بود ... سپهرم كه خستگى تو چهره اش موج مى زد ... پندارم به طرف اتاقمون 
 رفت و

 ... فقط موندم من با همان لباساش گرفت خوابيد
 نميدونم چرا اصال خوابم نميومد...

 واقعا به اوناى ديگه حسوديم مى شد كه انقدر راحت خوابيده بودن
 كوفتتون بشه

 سعى داشتم خودمو يجورى مشغول كنم تا خوابم بگيره
به مامانم زنگ زدم يكم حالشو پرسيدم .. مامان كه طبق معمول مشغول آشپزى و 

 خونه دارى
بود ... باباهم كه همش به قرار هاى مشكوك و تلفن هاى ضرورى هميشگى خودش 

 مى رسيد
... هيچ خبر تازه اى نبود .. پورياهم كه سركارش بود ... يكم واسه مامان اتفاقايى كه 

 تو اين يه 
 
 

هفته رخ داد را تعريف كردم و سپس تلفن را قطع كردم .. با كالفگى وسط هال 
 ايستادمو كف

 دستامو محكم بهم كوبيدم و با صداى بلند فرياد زدم ...
 _ بيدار شيد

اما كسى به روى خودش نياورد .. سريع يه ليوان آب برداشتمو به طرف اتاقم رفتم ... 
 از همه

بيشتر از اينكه پندار خوابيده عصابم خورده و بهش حسوديم ميشه .. وارد اتاق شدم 
 .. عين يه
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ه بود رو تخت و مشغول خور و پف بود .. مثل اينكه خواب خيلى بچه گربه خوابيد
 بهش

 چسبيده و داره حسابى لذت ميبره .. اما من براش كوفتش ميكنم ...
باالى سرش رفتمو يكم نگاهش كردم ... انقدر غرق در خواب بود كه اصال متوجه ى 

 ورود من
و ثابت نگهداشتم و سپس به اتاق هم نشد ... بيچاره ... كمى رو چهره اش نگاهم

 ليوان آب
توى دستمو با يه حركت خالى كردم روى سرش ... پندار سه متر پريد هوا و با 

 چشماى گشاد
شده به اطرافش نگاه مى كرد .. خيلى چهره اش ديدنى شده بود ... ديگه نتونستم 

 جلوى
ه متوجه ى من خودمو بگيرم و زدم زيرخنده .. حاال نخند كى بخند ... پندار كه تاز

 شده بود با
 عصبانيت داد زد :
 _پندار_ مريضى ؟!

همچنان كه در حال خنده بودم بهش نگاه مى كردم و قهقه ميزدم .. همين براش از  
 تا

فوش آب دار هم بد تر بود .. پندار زيرلب با عصبانيت چيزى زمزمه كرد و بى توجه به 
 من

و پشت به من خوابيد ... اما باز كافى  سرجاش دراز كشيدو پتو رو هم كشيد روش
 نبود .. بايد

بيدارش كنم ... به طرف ميزتوالت اتاق رفتمو يه تسبيح از الى جا نماز پندار برداشتم 
 و دوباره

به تخت برگشتم ... سر تسبيح رو در دست گرفتم و نخش را تو گوش پندار كردم كه 
 باعث

 
 

ور باز كرد و دستمو پس زد و يه ور خوابيد به شد قلقلكش بياد .. الى چشماشو به ز
 طورى
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كه يه گوشش روى بالشت بيفته و با دست ديگه اش هم خودش اون يكى گوشش 
 را گرفت

.... اه چقدر مقاومت ميكنه ... تسبيح و توى دماغش بردم كه دوباره قلقلك شد ... با 
 عصبانيت

ره گرفت خوابيد ... اما من به اين چشماشو باز كرد و تسبيح و از دستم قاپيد و دوبا
 آسونى ها

دست بردار نبودم .. از اتاق خارج شدم و به طرف آشپزخونه راه افتادم ... پندار كه 
 پيش

خودش فكر كرده بود بيخيالش شدم و دارم ميرم با خيال راحت چشماشو روى هم 
 گذاشت و

پزخونه يه مايتابه و يه كف نفسى از روى آسودگى كشيد .. اما اينطور نبود ... از آش
 گير

برداشتمو دوباره به طرف اتاق رفتم ... در اتاقو به آرامى باز كردم كه پندار متوجه ى 
 حضورم

نشه ... روى پنجه ى پاهام راه رفتم تا صداى پاهامو نشنوه .. آروم آروم خودمو به 
 باالى سرش

ش ديگه نخوابه ... اما خب رسوندم ... كاش مى شد با همين مايتابه بزنم تو صورت
 اونوقت

بعدش بايد فاتحه ى خودمو ميخوندم .. پس بيخيال شدم .. مايتابه رو باال بردم و 
 كف گير را

 توى دستم فشردم و محكم كوبيدمش به مايتابه.. چنان صدايى توليد شد كه خودمم
 نورش نگاه مىترسيدم .. پندار با حالت عجيبى از خواب پريد و با ترس به اينور و ا

 كرد .. مثل
 آدمايى شده بود كه جن ديدن ...

دوباره زدم زيرخنده .. پندار با ديدن من از تخت بلند شد و همچنان كه مشغول 
 فوش دادن

بهم بود از روى زمين يه لنگه كفش برداشت و دنبالم كرد ... من فقط جيغ مى زدم و 
 مي
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دمه خودم باعثش شدم .. اگه كتك هم دويدم ... وحشى شده بود .. اما تقصير خو
 بخورم

حقمه ... دوان دوان به سمت در اتاق رفتم تا بتونم از دست پندار فراركنم اما بى 
 فايده بودو

پندار زودتر از من به در رسيد و جلوى راه منو سد كرد ... با ديدن پندار جلوى در 
 همچنان 

 
 

ت كاناپه ى اتاق دويدم .. متوجه ى كه جيغ مى كشيدم مسيرم را كج كردمو به سم
 صداى

تيكى از دراتاق شدم ... پندار درو قفل كرده بود تا نتونم فرار كنم و كليدم انداخت 
 توى

جيبش ... ديگه كارد ميخوردم خونم در نميامد ... از اين بدتر نمى شد ... پندار به 
 سمت

ى كاناپه و از اون باال  كاناپه حجوم آورد ...بايه حركت خودمو رسوندم به دسته
 پريدم اونور

اتاق ... اما پندار بيخيال نشد و دوباره دنبالم دويد ... روى تخت ايستادم و چند بار 
 روى تشك

فنرى باالو پايين پريدم و دوباره پريدم پايين ... پندار هم دقيقًا عين كار هاى منو 
 تكرار مى

رفتم باالى ميز ايستادم كه پندارهم امد  كرد ... ديگه به نفس نفس افتاده بودم ...
 باال ... ديگه

فرار دير شده بود چون تو اين فاصله مچ دستو گرفت ... خيلى ترسيده بودم و سعى 
 داشتم

مچ دستمو از دستش جداكنم اما بى فايده بود .. قدرتش چندبرابر شده بود ... 
 ميتونستم جاى

با اون يكى دستم ضربه ى محكمى  انگشت هاى دستشو روى مچم احساس كنم ..
 به سينه
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اش وارد كردم تا دستمو ول كنه .. اما ول نكرد ... امدم ضربه ى دوم را بزنم كه 
 احساس كردم

زير پاهامون خالى شد و هردو باهام افتاديم روى زمين ... البته فقط پندار بود كه 
 روى زمين

ود امدم و جام خيلى امن بود ... بدنم افتاد ... و من روى سينه ى مردونه ى پندار فر
 كامل

روى بدنش قرار گرفته بود .. حس عجيبى بهم دست داد حرارت و داغى تنش داشت 
 ديونه ام

مى كرد ... ميتونستم به خوبى حركت خون توى رگ هاشو حس كنم .. كمى مكث 
 كردم و

ود هاش شكسته بمتعجب به ميزنگاه كردم كه به دليل فشار زياد بهش يكى از پايه 
 ... واسه

همينم ما افتاديم روى زمين .. زمان برام متوقف شده بود .. دوست نداشتم كه از 
 آغوش پندار

بيام بيرون ...همينطور كه تو آغوشش خوابيده بودم يك دفعه برقاى اتاق قطع شد .. 
 اين ديگه 

 
 

به خودش فشرد ... از  آخرش بود .. پندار دستاشو دوركمرم بردو حلقه زد و محكم منو
 اين

 كارش حسابى تعجب كردم .. رفتاراش عجيب بود..
با عصبانيت و به زور متوسل شدم و خودمو ازش جدا كردم كه در همان حال صداى 

 در اتاق
 بلند شد ...

 هردو به طرف در برگشتيم و همزمان گفتيم :
 _كيه ؟!

 تون كنم بيايد پايين .. شام آماده است !_ترانه_ منم بچه ها .. برقا رفته .. امدم صدا
 پندار : باشه اآلن ميايم
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سريع لباسامو توى تنم صاف كردم و بدون هيچ حرفى از اتاق رفتم بيرون ... پله ها را 
 با

احتياط پايين رفتم تا توى تاريكى نخورم زمين ... ترانه ميز شامو چينده بود و با 
 چندتا دونه

 ... با لبخند سالم كردم و به طرف ميز شام رفتمشمع روشنش كرده بود 
 غذايى كه ترانه براى شام درست كرده بود را كامل خورديم

 و سپس به اتاقمون برگشتيم
 برنامه هامون يكم عوض شده بود .. چون روزا دانشگاه داريم بايد شبا زود بخوابيم !

*** 
 ضربه اى به دركالس وارد كرديم ...

 لند شدصداى استاد ب
 _استاد_ بفرماييد داخل

 
 

هر شش تايى به آرومى وارد كالس شديم ... دوباره دير كرديم .. فكر كنم هنوز يه 
 هفته نشده

سرهمين دير امدنمون بهمون گير بدن ... نگاهى به چهره ى زيبا انداختم كه گوشه ى 
 كالس

با ديدن ما  تا با اخم نشسته بود و مشغول گوش دادن به درس استاد بود ... استاد 
 گفت :

 _استاد_ دوباره كه دير كرديد ؟!
 امدم جريانو براش توضيح بدم كه مانع شد ...

_استاد_ احتياجى نيست بهونه هاتونو از حفظم .. سپس با دستش به طرف صندلى 
 هامون

 اشاره كرد ... بفرماييد بشينيد !
 ها رفتيم و نشستيم هر شش نفر با سر پايين از تاسف به طرف صندلى

... 
كالس كه تموم شد با بچه ها وارد حياط شديم و طبق معمول مشغول گپ زدن 

 بوديم كه
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 زيبا بدو بدو به طرف ما امد ... همه متعجب نگاهش كرديم
 _ اووو .. چه خبرته زيبا ؟!

 زيبا در حالى كه نفس نفس مى زد گفت : بچه ها ... اين عالميه رو نگاه كنيد ..
 سالواتورها (

يكى از شاگرد هاى معروف و پولدار دانشگاه بورسن كه پدرو مادرش شهردارند.. در 
 كل خيلى

 خانواده ى مهمى هستند ) يه مهمانى بالماسكه ترتيب دادند .. امشب
 _ خب كه چى ؟!

 _زيبا_ اوووف صحرا ... خب امشب همه باهم ميريم به اين مهمانى زيبا و باحال
او .. او مارو بيخيال زيبا خانوم.. من اصال حوصله ى اين جشن و مهمونى  _پندار_

 هارو ندارم
 
 

_زيبا_ ااا... نميشه كه بايد بيايد .. شما شيش تا كه راحتيد ... ترانه با آرتان .. سپهر 
 با

مهديس .. شماهم با صحرا بيا .. منم ميرم واسه امشب يه جفت براى خودم پيداكنم 
... 

 مخالفت كنم كه زيبا مانع شد :امدم 
_زيبا_ هيس .. حرف نباشه .. امشب مهمونى ميبينمتون ... به دنبال حرفش كاغذ 

 دستشو
 داد به منو گفت : آدرسو توش نوشته .. منتظرتونم ... من برم دنبال جفت امشبم ..
و از ما دورشد ... هرچند كه اصال حوصله ى مهمونى و اين مسخره بازى ها رو 

 نداشتم ... اما
خب ديگه چيكاركنم .. مجبورم .. به زيبا قول دادم .. اصال اينجورى بهتره يه 

 استراحت هم
ميشه واسه ى من .. تاكى بايد فكرو ذكرم درس باشه .. اين مهمونى خيلى به روحيه 

 ام كمك
ن وميكنه .. اون پنج تا هم با رفتن به مهمونى مخالفتى نكردن و قرارشد امشب به ا

 مهمونى
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 بالماسكه بريم .
*** 

به ساختمان بلند و زيباى سالواتور ها چشم دوختم ... ساختمانى چوبى و سفيد رنگ 
 بود

بود كه به  متر مى رسيد و دور تا دور آن پنجره بود ... حياط خانه بسيار زيبا تر از 
 خود

ط به جنگل راه پيدا خانه بود و از درختان زيباومنظمى پوشيده شده بود ... آخر حيا
 مى كرد

.. واسه ى همين جذابيت خانه را چندبرابر كرده بود . دركل خانه ى بسيار زيبا و با 
 كالسى

 بود ... و برازنده ى يه شهردار بود ...
دستمو دور دست پندار حلقه كردم و به همراه بقيه وارد خانه شديم .. آهنگ ماليم 

 فرانسوى
ها درحالى كه ماسك برچهره داشتند و به خوبى  درحال بخش بود و مهمان

 صورتشون
مشخص نبود مشغول نوشيدن ويسكى هاى توى دستشون بودن ... مردها كت و 

 شلوار خوش 
 
 

دوخت و رسمى برتن داشتند ... و زن هاهم بيشتراز پيراهن و لباس هاى مجلسى 
 استفاده

ده پوشيده بودم كه تا روى كمرم كرده بودند . به خودم نگاه كردم يه لباس قرمز سا
 تنگ بود

و از كمر به پايين گشاد مى شد ... ميخواستم يه لباس بهتر بپوشم اما پندار نزاشت و 
 گفت

كه لباسم خيلى بازه و خوب نيست ... موهامم لخت كرده بودمو ريخته بودم دور 
 خودم ..

اين رنگ را انتخاب كردم ماسكمم همرنگ پيراهن و كفشم قرمز بود .. دليل اينكه من 
 اين
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است كه رنگ قرمز به پوست سفيدم مى يومد و بهتر نشونم ميداد ... پندارهم يه 
 دست كت

 و شلوار مشكى پوشيده بود با يه كربات قرمز تا با لباس من ست باشه .
ترانه يه تونيك بنفش پوشيده بود و مهديس هم يه پيراهن زيباى مشكى ...دركل 

 همه خوب
ه بوديم ... در مجلس به فاصله ى هر ده متر يك ميز گرد كوچك قرار داشت كه با شد
 يه رو

ميزى سفيد بزرگ پوشيده شده بود و روى هر ميز انواع شراب ها قرار داشت ... به 
 طرف

نزديكترين ميز رفتيم .. صندلى نبود براى نشستن و بايد تا اخر مجلس وايميستاديم 
 ... اين

رفتن فرانسوى ها بودش ... يه ليوان از روى ميز برداشتم و خواستم مدل مهمانى گ
 براى

خودم يكم شراب بريزم كه پندار مانع شد و اجازه نداد ... دلم ميخواست بزنم تو 
 دهنش .. اما

حيف اينجا جاى اينكارا نبود ... سپهر و آرتان و پندار خودشون براى خودشون 
 مشروب

ن .. و فقط ما دخترا رو محروم كردند ... سرمو نزديك ريختن و مشغول نوشيدن شد
 گوش

 پندار بردمو گفتم :
 _من امشب پيش يه آدم مست نميخوابما !

 پندار پوزخندى زد و بدون كوچكترين مكث ادامه داد
 _پندار_ نترس خانوم كوچولو .. من خيلى هم بى جنبه نيستم! .

 
2 

ام درهم رفت و حسابى تعجب كرد مو با غرغر با شنيدن اين حرف از دهان پندار اخم
 ازش

دورشدم .. نگاهم به اونور مجلس افتاد ... زيبا و به همراه يه پسر خوشتيپ وارد شد 
 و با ديدن
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 ما دست پسرك را كشيد و به طرف ميز ما امدند ...
 _زيبا_ سالم .. خوش حالم كه امديد .

 و سپس رو به اون پسر كرد
 ميكنم ايشون كول هستند يكى از دوستاى من_زيبا _ معرفى 

كول دستشو به طرف ما دراز كرد، بالبخند سالم كردم و باهاش دست دادم ... زيبا 
 هنوز از راه

نرسيده بودن دست كول را گرفت و ازش خواست كه برن برقصن ... موزيك آروم و 
 آرامش

بودن ... در حال بخشى درحال پخش بود و بيشتر مهمان ها مشغول رقص تانگو 
 تماشاى

 رقصيدن زيبا با كول بودم كه با صداى پندار به خودم امدم
 _پندار_ افتخار ميديد بانو؟

 _ مگه بلدى ؟!
_پندار تك سرفه اى كرد و دستمو گرفت ومن را به طرف خودش كشيد .. نتونستم 

 خودمو
. يكى از دستاشو كنترل كنم و تو آغوشش افتادم ... به وسط مجلس هدايتم كرد ..

 دور كمرم
حلقه كرد و اون يكى رو روى شونه ام گذاشت ... منم دستامو دور گردنش حلقه زدم 

 و با ريتم
موزيك خودمونو تكون ميداديم ... رقص تانگو يعنى عشق ... رقص تانگو رقصى بود 

 كه دونفر
و بعد از من خيلى زياد بهم نزديك ميشن براى همين به اون رقص عشق مى گفتند ...

 پندار
ترانه و آرتان و سپهر و مهديس هم به جايگاه رقص امدن و مشغول رقصيدن شدند 

 ... چيز
 زيادى بلد نبودم براى همين خودمو در اختيار پندار قرار دادم تا خودش هدايتم كنه ..

 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

3 9 8  

 

 يه تيكه از رقص بايد از جفتمون دور مى شديم و يه چرخ ميزديم و سپس دوباره به
 آغوشش

 باز مى گشتيم ...
خواستم اينكارو انجام بدم ... چرخيدم اما موقع دور زدن .. چنان برگشتم تو بغل 

 پندار كه
 پاهام به هم گره خورد و نتونستم خودمو كنترل كنم

داشتم ميفتادم كه سريع دستمو انداختم دور گردن پندار و خودمو جمع و جور كردم ، 
 اما

ى پاى پندار قرار گرفت و با پاشنه ى كفشم پاشو له كردم ... بى متاسفانه پامو رو
 اختيار
 گفتم :

 _ آخى ببخشيد پاتو له كردم ؟!
 پندار در حالى كه از درد پاشو به زمين مى كوبيد با كالفگى گفت

 _پندار_ نه .. له نكردى .. تركوندى !.. باباچخبرته دختر خيلى دردم امد
 باخنده اضادفه كردم
 _ فداى يه تار موهام !

 _پندار_ تو از زبون يه وقت كم نيارى !
 _تو نگران نباش

 _پندار_ وايى صحرا بعضى وقتا انقدر عصبانيم ميكنى كه دوست دارم بزنم بكشمت
 _ بهتر.. ميگن تو بهشت پسر خوشگل زياده !

 _ پندار _ خجالت نميكشى به شوهرت اين حرفو ميزنى ؟
 _نه

 با .._پندار_ عج
 
 

ديگه جوابشو ندادم و به طرف ميزمون رفتم .. پشت سرم پندارهم دنبالم راه افتاد .. 
 كمى

نكشيد كه ترانه و مهديس و زيبا و و اون سه تاى ديگه هم امدن سرميز... چشمم به 
 اطراف
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خيره ماند تمام خدمت كارا سينى به دست وارد مجلس شدن و به تمام مهمان هاى 
 مجلس
 يك دادند .يه پ

 نوبت به ماكه رسيد امدم پيكم را از سينى بردارم كه پندار دوباره مانع شد
 _پندار_ شما نميخواد بخورى صحرا جان !

_خدمتكار_ نميشه آقا ... اين يه قانون مخصوص هست .. بايد تمام مهمان ها 
 بردارند ..

و منتظر ماندم ... كمى چشم غره اى به پندار رفتم و پيكمو از تو ى سينى برداشتم 
 نكشيد

 كه االريك سالواتور شهردارشهر .. وارد مجلس شد و مشغول سخنرانى شد .
_االريك سالوارتور_ سالم به همه ى عزيزان .. ممنونم كه افتخار داديد و توى اين 

 مجلس
 شركت كرديد ... امروز تولد  سالگى شهرمون هست و ما هنوز همه كنارهميم و يه

 ده ايم ..خانوا
 سپس پيك توى دستشو برد باال

 _ميخوريم به افتخار خانواده امون و شهرمون
 سپس گفت نوش و پيك توى دستشو سر كشيد ...
 همه ى مهمانا همزمان با صداى بلندى گفتند :

 _ نوش
و پيك هاشونو سر كشيدن ... تاحاال تو عمرم مشروب نخورده بودم براى همين يكم 

 واسه ام
گيم بود .. سريع ليوانمو باال بردم و يه نفس تمام محتوى يات داخلش را سن

 سركشيد ... طعم 
 
 

تند و تلخ الكل توى دهانم پيچيد .. داشت حالت تهوع بهم دست ميداد .. طعمش 
 خاص بود

ترش و تلخ .. چشمامو ريز كردم و اوق زدم ... پندار با ديدن چهره ى من خنديد و 
 گفت :
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 گفتم نخور خانوم كوچولو _پندار_
 _توهم كه ديدى مجبورى بود آقا بزرگه !

 _پندار_ خب حاال واسه بار اول چطور بود ؟
 _بد

نگاهمو به چهره ى ترانه و مهديس انداختم كه اوناهم دست كمى از من نداشتن ... 
 اما

ادى ع برعكس زيبا خيلى عادى باهاش كنار امده بود ... سعى داشتم خيلى خونسرد و
 رفتار

كنم تا جلوى مهمون ها و بقيه زايه نشم .. واكنشم در برابر يه پيك نبايد اينجورى 
 باشه ...

 نفس عميقى كشيدم و مشغول گوش دادن به ادامه ى سخنرانى ها شدم .
*** 

 بود كه وارد خونه شديم .. مهمونى خوبى بود به منكه خيلى خوش 2نزديكاى ساعت 
 گذشت ...

 كالس نداشتيم واسه همين امشب تا صبح با بچه ها بيدار ميمونيم ...فردا 
به اتاقم رفتم تا لباسامو عوض كنم .. اما هنوز وارد اتاق نشده بودم مهديس سراسيمه 

 وارد
 اتاق شد .

 متعجب بهش نگاه كردم و به تمسخر گفتم
 _بفرماييد تو

 _مهديس _ َاه صحرا مسخره بازى درنيار كارت دارم
 
 

 _ باشه ، بگو ؟
 _مهديس_ فردا تولد ترانه است

 _ مباركش باشه
_مهديس_ زبون به دهن بگير دو دقيقه ... آرتان ميخواد واسه اش تولد بگيره .. زيبا 

 و بقيه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 0 1  

 

روهم دعوت كرده ولى ميخواد اين يه سورپرايز باشه ... واسه همين به ترانه چيزى 
 نگفتيم ...

رو دست به سر ميكنيم از خونه بره بيرون تا ما خونه رو درست فردا يه جور ترانه 
 راستى
 كنيم

 _خب اآلن من چيكاركنم ؟
_مهديس_ هيچى .. گفتم بهت بگم يهو نرى سوتى بدى به تران بگى تولدت مبارك 

 و از اين
 حرفا

 خنديدم
 _باشه خيالت راحت حواسم هست .

رفت بيرون... منم تند تند لباسامو عوض  مهديس ديگه جوابى نداد و يواشكى از اتاق
 كردمو

 آرايشامم پاك كردم و بعد از كمى باالخره كارام تموم شد و از اتاق خارج شدم .
بچه ها يه فيلم گذاشته بودن و تمام چراغ هاى هال را خاموش كرده بودند و در 

 حالى كه
.اصال متوجه ى خودشونو زير پتو فرو برده بودن مشغول تماشاى فيلم بودن ..

 حضورمن نشدن
 ... متعجب رفتم سمتشون ..

 _ چيزى شده ؟
 
 

با شنيدن صداى من ترانه و مهديس جيغ بلندى كشيدن و پندار و سپهر و آرتان هم 
 با ترس

 به من نگاه كردند .
 _ وااا .. چتونه شماها ؟

 دى ترسيديم_پندار_ هيچى بابا داشتيم يه فيلم ترسناك ميديديم .. تو يهو ام
 به تمسخر به پندار گفتم : خاك تو سر ترسوت نكن !

 پندار كه انگار از اين حرفم خيلى ناراحت شده باشه با قيافه ى حق به جانبى گفت :
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 _پندار_ حاال نكه تو خيلى شجائى ؟!!
 باخنده گفتم

 _ وايى نكنه اون صداى جيغ صداى تو بود پندار؟!..
خورد خونش درنميومد با عصبانيت از روى كاناپه اش پاشد و پندار كه ديگه كارد مي

 چشم
 غره اى به من رفت .. سپس رو به سپهر و آرتان گفت :

_پندار _بيايد بريم بچه ها .. اين خانوماى شجاع احتياجى به ما ندارند .. ما بريم 
 بخوابيم

 ودرادامه رو به من كرد
شما دخترا هم پايين .. هركسى ترسيد _پندار_ ما پسر امشب باال ميخوابيم .. 

 ميفهميم كه
 خيلى ترسو و ضعيفه .. قبوله ؟!...

 و طورى كه انگار چيزى را يادش آماده باشه اضافه كرد
 _پندار_ آها .. درضمن ، تا صبح نبايد هيچ چراغى رو روشن كنيد

 _ قبوله
 
 

ال رفتن و كمى بعد رختخواب پندار پوزخندى زد و به همراه سپهر و آرتان از پله ها با
 هامونو

انداختن پايين ... دروغ چرا واقعا ميترسيدم .. ترانه و مهديس بخاطر اين شرط 
 مسخره اى كه

با پندار گذاشتم كلى بهم چيز گفتند و فوشم دادند ... حقم بود خوب .. نبايد زر زيادى 
 ميزدم

 ... 
 كه خيلى نترسيم_ترانه _ بچه من ميگم ادامه ى فيلمو نبينيم 

 مخالفت كردم
_نه .. اگه فيلمو خاموش كنيم اونا فكر مى كنن كه ترسيديم .. بذار فيلم روشن باشه 

.. 
 صداشم تا آخر زياد كن ..
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 _ترانه_ اوووف .. از دست تو صحرا
به طرف كنترل دى وى دى رفت و صدا رو تا آخر برد باال .. راستش صداش بيشتر 

 آدمو
 ا خود فيلمميترسوند ت

 _ اسم فيلمش چيه ؟
 _ترانه_گرگينه

 _داستانش راجب چيه ؟
_ترانه_ نميدونم من كه از اول فيلم انقدر ترسيدم كه تاحاال از ترس چشمامو بسته 

 بودم ...
منو مهديس از اين حرف ترانه بلند خنديديم ... خوب بود .. ميدونستم كه اگه 

 بخنديم و اون
م .. هم تعجب ميكنن و هم حسابى عصباشون خورد ميشه كه سه تا صدامونو بشنو

 ما
نترسيدم ... در صورتى كه اينطورى نبود حتى از سايه ى خودمونم روى زمين وحشت 

 داشتيم
. 
 
 

زير پتو فرو رفتم و به ترانه و مهديس كه كنارم نشسته بودن و از ترس چسبيده بودن 
 بهم

 ما ترس ما تازه شروع شد ...نگاه كردم .. فيلم تموم شده بود ا
 _ترانه_ وايى صحرا .. من نميتونم اين وضع رو تا صبح تحمل كنم .

 درحالى كه از ترس دستانم ميلرزيد و صدايم نازك بود گفتم :
 _ چاره اى نيست مجبوريم ...
 _ترانه_ من ميگم بياد بريم...

گوشمون را كر كرد ...  هنوز حرف ترانه تموم نشده بود كه صداى بلند و ترسناكى
 هرسه هم

زمان با تمام قدرت جيغ كشيديم و به پشت سرنگاه كرديم .. صداى باز شدن درخانه 
 بود ، اما
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 نميدونم كى وارد شد ..
 _ترانه_ آرتان؟

 _پندارتويى اصال كارت بامزه نيست !
 _مهديس_ بچه ها ؟

 اما هيچ كدام جوابى نگرفتيم ...
 ا نباشن صحرا_ترانه_ شايد اون

 _نميدونم .. خب بريد چراغا رو روشن كنيد تا بفهميم
 اما هيچكس جرأت تكون خوردن از جايش را نداشت .. حتى من ..

 _مهديس_ ممكنه يه گرگينه باشه ..
_ بيخيال مهديس الكى اين حرفا رو نزن بقيه روهم ميترسونى شايد اصال در پيش 

 بوده باد
 خورده باز شده ... 

 
 

 هنوزحرفم تموم نشده بود كه
ناگهان از پنجره ى پذيرايى باد شديدى وارد شد و پرده رو به حركت درآورد .. پرده 

 حدود
دومترى بلند شد و به سمت جلو حركت كرد ... جيغ و جيغ مهديس و ترانه ترس 

 بدى به
ينه فيلم گرگجونم انداخت و باعث شد كه منم بى اختيار جيغ بزنم... ياد يه تيكه از 

 افتادم كه
گرگه از پنجره ى اتاق دختره ميره تو و ميكشتش .. و همين فكر باعث مى شد كه 

 بيشتر
بترسم ؛ به ويترين رو به رومون بى اختيار نگاه كردم كه درشب مثل آينه عمل مى كرد 

 و
 اجسام را نشون ميداد ناگهان سايه ى سه تا موجود را پشت سرم ديدم ... آهان ..

 حاال
 فهميدم اين كارا زير سركيه ... دستتو خوندم آقا پندار .
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به ترانه و مهديس كه همچنان درحال جيغ و جيغ بودن نگاه كردم و ماجرارو خيلى 
 آروم در

 گوششون تعريف كردم ... حاال نوبت مابود واسه تون نقش بازى كنيم .
نبود.. واسه همين جايى كه چون هوا تاريك بود از دور چهره ى ما به خوبى مشخص 

 خودم
نشسته بودم يه بالشت گذاشتم تا نقش من را بازى كنه . از ترانه و مهديس خواستم 

 كه به
كارشون ادامه بدن و همينجورى جيغ بزنن و خودمم بايه اشاره ازشون دور شدم و 

 زير راه پله
 ها پنهان شدم .

سعى داشتن نقشه ى بعديشونو  پسرا درست اونور راه پله ها قايم شده بودن و
 عملى كنن ..

احمقا خبرنداشتن درست جايى ايستادند كه از شيشه ى ويترين ديده مى شوند ... 
 زير راه پله

يه جاى خالى بود كه به اونور راه پله يعنى درست جايى كه اونا بودن راه داشت .. 
 آروم و بى

ن نشه .. اولش پيش خودم گفتم سروصدا از زير راه پله گذشتم تا كسى متوجه ى م
 شايد

اشتباه فكر كرده باشم و دزد امده باشه .. اما با ديدن چهره ى اون سه تا احمق 
 مطمئن شدم 

 
 

كه خودشونن ... انقدر غرق در برنامه ريزى بودن كه اصال متوجه من نشدن .. منم از 
 اين

 ايستادم ... بادى به گلوم موقعيت استفاده كردم و جلوتر رفتم و در چند قديمى شون
 انداختم

و خودمو براى پرش آماده كردم .. سپس تو دلم از يك تا سه شمردمو با يه حركت 
 خودمو

 پرت كردم وسطشون و درحالى كه لحنمو ترسناك مى كردم فرياد زدم
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خ ! ِِ ِِ ِِ ِِ  _ ِپ
امل ك هرسه پسر با صداى بلند فرياد كشيدن و سه متر ازشون پريدن باال ... پندار

 زير پله ها
 بود ، همين باعث شد موقعه پرش سرش با پله برخورد كند .

 منو ترانه و مهديس با صداى بلندى زديم زيرخنده .. حاال نخند كى بخند .
ترانه چراغا رو روشن كرد، چهره هاشون واقعا ديدنى شده بود .. بيچاره ها اصال رنگ 

 تو
 كه جن ديدن .روشون نبود ، مثل آدمايى شده بودن 

 _خب آقا پندار ، حاال معلوم شد ضعيف و ترسو كيه ؟!
پندار درحالى كه از ترس دستشو روى قفسه ى سينه اش گذاشته بود و نفس نفس 

 مى زد ..
 با كمى ِمن و ِمن گفت :

 _پندار_ خدا هم تورا نميشناسه صحرا !
جه بهشون به سمت كاناپه دوباره صداى قهقه ى خنده ى ما دخترا بلند شد ... بى تو

 رفتمو
 بالشت و پتومو برداشتم و درحالى كه از پله ها باال مى رفتم گفتم:

_خب ديگه ديديد كه نميترسيم .. حاالهم من ميرم سرجام بخوابم .. تو اتاقم راحت 
 ترم

 سريع پله ها رو باال رفتم و وارد اتاقم شدم ...
 ز خيلى اذيتشون كرديم ...با خنده روى تختم دراز كشيدم .. امرو

 
2 

 حسابى هم خسته شده بودم
 چشمامو به نرمى روى هم گذاشتم و زود خوابم برد.

*** 
نور خورشيد از پنجره ى اتاقم به چشمانم برخورد مى كرد .. مانع خوابيدنم شد ... به 

 سختى
تا از رخت خوابم دلكندم و وارد دستشويى شدم چندمشت آب يخ به صورتم زدم 

 خواب از
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مغزم خارج بشه و هوشياربشم . حوصله ى آرايش زيادو نداشتم .. واسه همين زود 
 يه برق لب

 زدمو لباسامو عوض كردم و از پله ها رفتم پايين ...
 امروز روز خيلى خوبيه

 تولد خواهر عزيزم ترانه !.
... امروز باخنده به سمت آشپزخونه رفتم و توى چهارچوب در آشپزخونه ايستادم 

 همه
سحرخيز شده بودن و مشغول خوردن صبحانه بودن .... تك سرفه اى كردم اما كسى 

 متوجه
 ام نشد ...

 وارد آشپزخونه شدم و درحالى به طرف صندليم ميرفتم به تمسخر گفتم
 _ مديونيد اگه بلند بشيد !

سالمشونو دادم  هرپنج نفر باخنده بهم نگاه كردن و سالم كردن .. منم باخنده جواب
... 

از توى سينى يه چايى برداشتم و مشغول ماليدن خامه ى شكالتى به نان تست توى 
 دستم

 شدم ... صبحانه رو كامل خورديم و از سر ميز بلند شديم.
قرار بود مهديس به بهمونه ى خريد ترانه رو از خونه بكشه بيرون تا ما خونه رو واسه 

 امشب
ديه هاشونو گرفته بودن به غير از من .. كه البته منم به مهديس آماده كنيم .. همه ه

 پول 
 
 

دادم و گفتم و قتى ترانه رو بردى بازار از هرلباسى كه خوشش امد همونو يواشكى 
 بخر تا من

بهش هديه بدم ... خيلى كنجكاو بودم بدونم آرتان ميخواد چه هديه اى به زنش 
 بده .

 گير خودش كرده بود.واقعا اين موضوع ذهنمو در 
*** 
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 تازه مهديس و ترانه از خونه خارج شده بودن ...
 سريع جارو برقى رو روشن كردم و تمام خونه رو از باال تا پايين جارو كشيدم .

 هنوز كامل كارم تموم نشده بود كه زنگ در به صدا درامد ...
 قلبم هورى ريخت .. نكنه ترانه و مهديس برگشتن

ساعتم انداختم ... نه هنوز يه ربع نشده كه رفتن حتما كس ديگه اى امده نگاهى به 
 .. وايى

 نكنه مهمونا امدن ...
آرتان به طرف در رفت و كمى بعد به همراه چند نفر ديگه كه كيك چند طبقه اى 

 بردست
 داشتند وارد خونه شدند ... وايى واقعا كه زيبا بود ... به اين ميگن عشق .

ها از خونه خارج شدن دوباره صداى زنگ در بلند شد .... اينبار زيبا بود كه تا قناد 
 بايه دسته

گل بزرگ از گل رز و يه كادو وارد خونه شد ... با خوش حالى در آغوش كشيدمش و 
 بهش

 سالم كردم ... خدارو شكر حداقل زيبا بود كه تو كارا بهم كمك كنه .
وف پاريس زنگ زد و اونواع غذا ها را براى امشب آرتان به يكى از رستوران هاى معر

 سفارش
 داد و قرار شد راس ساعت  شب تمام غذاهارو واسه مون بيارن ...

سپهرو پندارهم مشغول چيندن ميز و بودن و گاهى هم كمك ما گرد گيرى مى كردن 
 ..اما

 بيشتر از همه آرتان مسترب بود و همش به همه سفارش مى كرد
 
 

خوب نيست ... اينو درستش كن .. رنگش بده و ازاين حرفا ، آرتان خيلى  _ اينجا
 دوست

 داشت كه اين مهمونى امشب خوب پيش بره ..
چند ساعتى مى شد كه داشتيم خونه رو تميز مى كرديم ... نگاهى به ساعتم انداخت 

 كه  را
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ه انداختم تا نشون ميداد ، ديگه كارا هم كامل تموم شده بود يه نگاه كلى به خون
 متوجه بشم

كه كارى را فراموش نكرده باشم اما نه .. همه چيز سرجاى خودش برق مى زد و 
 مرتب بود ...

به اتاقم رفتمو مستقيم وارد حمام شدم .. كار زياد باعث شده بودم عرق كنم واسه 
 همينم يه

امدم و دوش آب سرد گرفتم تا خستگى از بدنم خارج بشه و سپس از حموم بيرون 
 به سمت

كمدم رفتم و يه شلوار طاليى بايه شونيز سفيد خوش دوخت كه يه كمربند طاليى 
 روش

ميخورد برداشتم و پوشيدم ... پندار خوشش نمى يومد كه لباس هاى برهنه و باز 
 بپوشم واسه

همينم سعى داشتم براى مجالس و مهمانى ها لباساى مناسبى را انتخاب كنم . 
 موهامو لخت

كردم و يه تيكه ى كوچيكشو ريختم روى شونه ام و بقيه راهم ريختم پشتم ... يه طل 
 سفيد

بانمك كه دوتا گوش خرگوش روش داشتو برداشتمو يه جورى سرم كردم كه موهايى 
 را كه

روى شونه ام ريختم با موهاى پشتم قاطى نشه . اين طل رو خيلى دوست داشتم 
 وقتى ميزدم

م . هرچند اهل آرايش نبودم اما واسه امشبم نمى شد كه ساده شبيه خرگوش مى شد
 رفت ...

يه روژلب نارنجى براق برداشتم و روى تمام لب قلوه اى ام كشيدم ... سپس بايه خط 
 چشمو

يه ريمل به چشماى درشتم زيبايى بيشتر دادم ... دوست داشتم امشب خاص تر از 
 هميشه

لوازم آرايشم جدا كردمو گذاشتم كه زيبايى  باشم ... يه لنز طوسى عسلى از تو
 چشمانم را
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چند برابر كرد . دركل خيلى زيبا بودم فقط مونده بود كفشام ... يه كفش طاليى 
 قشنگ از تو 

 
 

چمدونم در اوردم و پوشيدم .. كفشمو تازه خريده بودم پاشنه بلند بود و روى تمام 
 كفش

 تو نوركم برق بزنه و خود نمايى كنه .اكليل ريخته شده بود كه باعث مى شد 
صداى زنگ در بلند شد و اولين مهمان كه عمو دنييل بود وارد شد ... به استقبالش 

 رفتيم و با
خوشرويى بهش سالم كرديم ... بعد از عمو دنييل بقيه ى مهمان هاهم شروع كردن 

 به امدن
 ند وارد خونه شدن ...تا كمكم تمام مهمان هايى كه توى مراسم امشب دعوت داشت

 ساعت نزديكاى | بود .
 به مهديس اس ام اس دادم تا ببينم كه كجان ...

 همه آماده بوديم و فقط منتظر ورود مهديس و ترانه به خونه بوديم ...
چند دقيقه اى نگذشت كه مهديس جواب اس ام اسمو داد و گفت كه خيلى نزديك 

 به خونه
 ماده باشيم .هستند و ازمون خواست كه آ

باخوش حالى از روى صندلى بلند شدم و خبرو به آرتان گفتم و سپس همه ى مهمان 
 ها را

 درجاى مناسبى قرارداديم و خودمونم سرجامون نشستيم و برقا رو خاموش كرديم .
 چند دقيقه اى گذاشت

همه جارو سكوت فرا گرفته بود تا اينكه صداى چرخيدن كليد توى قفل در اين 
 كوت راس

 شكست .. همه با اشتياق به در نگاه كردم ...
 در باز شد و اول مهديس و پشت سرش ترانه وارد خونه شد .

 _ترانه_ واااا مهديس چرا اينجا انقدر تاريكه ؟
 مهديس با خنده برقا رو روشن كرد و با صداى بلند گفت :

 _ تولدت مبارك !
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مهمانان شروع كرديم به دست و سوت زدن .. و درادامه اش ما به همراه بقيه ى 
 فشفشه اى

در دست گرفتمو به استقبال ترانه رفتم كه از تعجب و اشتياق كم مونده بود قالب 
 تهى كند ...

 در آغوش كشيدمش و با لبخند گفتم
 ساله باشى . 2_ تولدت مبارك عزيزم .. انشاال 

 ترانه همچنان كه ميخنديد با ذوق گفت :
ه_ وايى .. بچه ها ممنونم از همه تون ممنونم .. شماها بهترين دوستاى من _تران

 هستيد .
امدم جوابشو بدم ، اما وقت نشد و آرتان امد جلو و تولد ترانه رو بهش تبريك گفت 

 و بوسه
اى هم به گونه اش زد و او را در آغوشش كشيد ... ترانه هم با لذت چشماشو بست 

 و خودشو
 ن پناه داد .تو آغوش آرتا

 همه ى مهمونا همزمان مى خوندن
 _ تولد .. تولد .. تولدت مبارك !

 و پشت سرش هم دست مى زدن ...
آرتان با لبخند جعبه ى جواهر بزرگى از جيبش در اورد و به طرف ترانه گرفت .. همه 

 سكوت
 كردن تامتوجه بشن كادوى آرتان به همسرش چيه ...

 ل همسر زيباى منو نداره !_آرتان_ اين اصال قاب
 ترانه كادو رو گرفت و باخنده گفت :

 _ترانه_ وايى آرتان ممنونم اذت عزيزم ...
 صداى مهمان ها دوباره بلند شد

 _ باز شود ديده شود بلكه پسنديده شود !.
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همه بلند خنديديم ... ترانه ربان قرمزى كه دور جواهر پيچيده شده بود را با يه اشاره 
 باز كرد

و بعدشم در جعبه را كه با سرويس جواهر زيبا و گران قيمتى مواجعه شد .. همه با 
 ديدن اين

 كادوى زيبا گفتن :
 _ اووووووووووووو

 ترانه با اشتياق آرتان را در آغوشش كشيد كه صداى مهمان ها دوباره بلند شد
 _ ترانه آرتان رو ببوس ياال .. ياال .. ياال .. ياال !

ترانه كه از اين حرف مهمان ها حسابى خجالت كشيده بود و گونه هاش سرخ شده 
 بود به

اطرافش نگاهى كرد و سپس با كمى مكث بوسه اى به گونه ى آرتان زد ... آرتان هم 
 حسابى

 از اين بوسه لذت برد .
 دوباره مهمان ها شروع كردن همزمان خوندن

 _ يواش يواش .. بذار رو لباش !
انه كه ديگه كارد ميخورد خونش در نمى يومد متعجب به سمت ما برگشت ماهم تر

 كه فقط
مى خنديديم ... يكم به آرتان نگاه كرد و سپس چشماشو بست و صورتشو به سمت 

 آرتان برد
.. آرتان هم از خدا خواسته لباشو به نرمى روى لباى ترانه گذاشت و بوسيدش ... 

 دوباره صداى
 مونا فضاى خانه را پر كرد ...دست و سوت مه

تازه ياد كادوم افتادم به سمت مهديس رفتم و كادويى كه واسه من خريده بود كه 
 بدمش به

ترانه رو ازش گرفتم ... گفت از يه تونيك كرمى خوشش امده بود و اونم همونو 
 يواشكى

 خريده .. خدا خيرش بده كادوشم كرده بود .
 ه سمت ترانه رفتمسريع ازش يه تشكر كردمو ب
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 _ برگه سبزيست ..

 _ترانه_ وايى صحرا اين كارا چيه كردى ؟!
كادو رو از دستم گرفت و همون موقعه باز كرد و با ديدن اون تونيك كرمى جيغ 

 بلندى كشيد
 و منو گرفت تو بغلش

 _ترانه_ وايى تو محشرى دختر !
گران قيمت فرانسوى بود .. بعد بعد از من مهديس كادوشو دادكه يه عطر خوشبو و 

 از اونم
 زيبا و پندار و سپهر و بقيه ى مهمونا ...

با لذت دست مى زديم و براى ترانه تولد مبارك ميخونديم كه صداى آرتان باعث 
 سكوت همه
 ى ما شد ...

 به سمت آرتان برگشتيم كه با گيتارش از طبقه ى باال مى يومد پايين ...
 اشت بخونهمثل اينكه قصد د

 آرتان سريع پله ها را پايين امد و به طرف ترانه رفت و كنارش نشست
_آرتان_ من امشب براى اين همسر زيبام قصد دارم يه ترانه بخونم كه خودش ترانه 

 ى
 زندگيمه .

 و شروع كرد به زدن موزيك ...
 ( خواهشنا متن آهنگ را كامل بخوانيد )

 هاونكه زندگيمه و تموم دنيام
 دليل بودنمه همسر زيبامه

 تمام قشنگى هاى دنيا تو چشماته
 
 

 همه آرزوى من خنده ى رو لب هاته
 تو تمام دل خوشيم و ضربان قلبمى

 با تو زندگيم شيرينه و ندارم هيچ غمى
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 اونكه زندگيمه و تموم دنيامه
 دليل بودنمه همسر زيبامه

 همه ى دنيا مو ميدم واسه يك لحظه بخند
 شق تو زيبا ترين ، عشقى كه ميخوامهع

 مثل يك روياى شيرين توى شب خوابى
 تمام بهونه ى خنده رو لب هامى
 مثل پرواز قشنگ قاصدك آرومى

 دنيا رو به پات مى ريزم بس كه تو خانومى
 اونكه زندگيمه و تمام دنيامه .. تموم دنيامه .. تموم دنيامه

 زيبامه .. همسر زيبامهدليل بودنمه همسر زيبامه.. همسر 
 اونكه زندگيمه و تموم دنيامه
 دليل بودنمه همسر زيبامه

 همه ى دنيا رو ميدوم واسه يك لحظه بخند
 عشق تو زيبا ترين عشقى كه ميخوامه
 عشق تو زيبا ترين عشقى كه ميخوامه

 اونكه زندگيمه و تموم دنيامه
 
  

 دليل بودنمه همسر زيبامه
 ميدم واسه يك لحظه بخندهمه ى دنيا رو 

 عشق تو زيباترين عشقى كه ميخوامه
 عشق تو زيبا ترين عشقى كه ميخوامه

با تموم شدن اهنگ دوباره همه شروع كرديم به دست و سوت زدن ... بسيار .. بسيار 
 زيبا

 ميخوند .. اشك از چشماى ترانه سرازير شد
شت و اورا درآغوشش كشيد و بوسه آرتان با ديدن اشكاى ترانه گيتارش را كنار گذا

 اى به
 پيشونيش زد و زمزمه وار گفت :

 _آرتان_ همسر زيباى من !
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 همه شروع كرديم به دست زدن و با ريتم گفتيم
 _ دوباره .. دوباره يه بار فايده نداره
 _آرتان _ مزه اش همون يه باره !

 صداى اعتراض همه و خنده ى آرتان بلند شد ...
مهمان ها امدن مخالفت كنن كه صداى زنگ در مانع شد .. آرتان درو باز كرد؛  دوباره
 غذاها

رو اورده بودن ... آرتان آشپزها را به طرف آشپزخونه راهنمايى كرد و ازشون خواست 
 كه تمام

 غذاها رو روى ميز گوشه ى پذيرايى با سليقه بچينن .
 و خودش دوباره به جمع ما بازگشت

 دستاشو بهم كوبيد و با خنده گفت : آرتان دوتا
 _آرتان_ خب حاال وقت چيه ؟!

 
  

 _پندار_هركى بره خونه ى خودش
 همه زدن زيرخنده و و به پندار نگاه كردن

 _سپهر_ رقص ؟!
 _ترانه _ كيك ؟!

 _آرتان_ باريكال به همسر باهوش خودم
 ترانه را آوردن و گذاشتنش و به دنبال اين حرفش دونفر از آشپزخونه يه طبقه از كيك

 روى
ميز... ترانه هم با اشتياق به طرف ميزى كه روش كيك قرار داشت رفت و باالى سر 

 كيك
ايستاد .. چشماشو بست و تو دلش يه آرزو كرد و سپس تمام شمع هاى روى كيكش 

 را يه
 نفس فوت كرد ..

 صداى دست زدن ما ترانه رو تشويق به بريدن كيك كرد .
 رتان_ آرزوت چى بود ؟!_آ

 _ترانه_ آرزوم اين بود كه هميشه كنار هم شاد و خوش حال باشيم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 1 6  

 

 همه باهم هوى بلندى كشيدن و زدن زيرخنده .
كيك ها رو پخش كردم .. روى يه كاناپه راحتى نشسته بودم و مشغول خوردن كيكم 

 بودم ...
 نشه داشتم كيك مى خوردم ... زياد اشتها نداشتم و فقط واسه اينكه ترانه ناراحت

و بعد از خوردن كيك آرتان ليوانى از روى ميز روبه روايش برداشت و با قاشق توى 
 دستش

 چند ضرب به ليوان زد تا مارو ساكت كنه .
 _ آرتان _ خانوم ها و آقايون لطفا بيايد براى صرف شام .

 
 2 

همه باخنده از جاشون بلند  و به دنبال حرفش دستشو به طرف ميزغذا راز كرد ..
 شدن و به

 سمت ميز راه افتادن ... اما من اصال گشنه نبودم .. زيبا به طرفم امد و گفت :
 _ زيبا_ صحرا .. شام نميخورى ؟!

 _نه زيباجون اشتها ندارم .
 _زيبا_ چيزى شده ؟! .. ميخواى برم واسه ات غذا بيارم ؟!

 شامتو بخور نوش جونت ._ نه عزيزم چيزى نيست .. تو برو 
 _زيبا_ باشه هرجور راحتى ، كارى داشتى صدام كن

و ديگه بهم مهلت نداد جوابشو بدم و به طرف ميز شام رفت ... همينطور كه نشسته 
 بودم

متوجه ى حضور كس ديگه اى كنارم شدم .. متعجب برگشتم كه با ديدن پندار آه از 
 نهادم

 بلند شد
 ببرى .. من اوردم باهم بخوريم .._پندار_ نيمدى غذا 

 به بشقاب توى دستش نگاه كردم كه از همه غذايى توش پر بود
 _ نه .. مرسى نميخورم

 _پندار_ تو كه هيكلت خوبه.. رژيمى ؟!
 از اينكه از هيكلم تعريف كرد حسابى ذوق كردم .

 _ نه .. اما ميلى هم به خوردن غذا ندارم ...
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اشت و به طرف بشقابش برد و سپس بايه تيكه گوشت برگردوند باخنده چنگالشو برد
 و به

 طرف دهن من بگرفت
 _پندار_ بيا بخور نازنكن !

 
  

اينكارش باعث شد توجه تمام آدماى توى خونه به ما جلب بشه .. دلم ميخواست 
 بزنم فكشو

 مى كردم .بيارم پايين .. اما اآلن .. جلوى اين همه آدم .. نبايد باهاش مخالفت 
 با كالفگى سرمو دارز كردمو با دندونم تيكه گوشت را از چنگال كندم ..

 پندار چنگالشو به طرف بشقابش برد و يه تيكه گوشت ديگه اورد باال ..
 بازم خوردم ..
 دوباره .. دوباره

د يحتى فكر اينكه دارم غذاى پندارو ميخورم حالمو بهم مى زد... اما چاره اى نبود .. با
 باهاش

 كنار بيام ...
 _ بسه ديگه پندار نميخوام

 پندار نميخيز شد روى ميز و ليوان نوشابه اش را برداشت و به طرف من گرفت
 _پندار_ باشه .. بيا نوشابه بخور

ليوانو از دستش گرفتم و مشغول خوردن نوشابه شدم كه پندار دهنشو نزديك گوشم 
 اورد و

 به نجوا گفت
 رست همون جايى لبتو گذاشتى كه منم لبمو گذاشتم !_پندار_ د

با شنيدن اين حرف سريع ليوانو از دهانم جدا كردم و به چهره اش خيره شدم و 
 بدون هيچ

 حرفى ليوانو بهش دادم و از كنارش بلند شدم
 بعد از خوردن شام يكم بزن برقص كرديم ..

 بعدشم ديگه مهمون ها رفتن ...
 و با كلى ضرف كثيف كه از شام مونده بود ...حاال ما مونديم 
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 زيباهم چون دير وقت بود مجبور شد بره خونه و ديگه واينستاد كه كمكمون كنه ..
پسراهم كه خسته بودن و شب بخير گفتند و رفتند خوابيدن ... ماسه تا هم تمام 

 ضرفا رو
 جمع كرديم و به آشپزخونه رفتيم تا بشوريمشون .

شده اين يعنى از تولدت يه روز گذشت  2خب ديگه ترانه خانوم .. ساعت  _مهديس_
 .. حاال

 بدو بيا ضرفا رو بشور!
 ترانه باخنده به طرف ضرفشويى رفت

_ترانه_ باشه خودم مى شورم .. بچه ها امروز خيلى زحمت كشيديد .. دستتون درد 
 نكنه

ضرفا رو خودت تنهايى  _مهديس_ خواهش مى كنم .. ميتونى براى جبران همه ى
 بشورى !!

 همه بلند خنديديم .
_ همچين ميگه براى جبران كه انگار همه كارا رو اين كرده .. خوبه مهديس خانوم از 

 صبح تو
 بازارا دور دور مى كرده !!

 _مهديس _ حاال هرچى .. اصال چه فرقى ميكنه بنى آدم اعضاى يك ديگرند !
ون نريزيد ... شماها تعارف مارف هم سرتون نميشه ها .. _ ترانه _ خوبه .. خوبه زب

 زود بيايد
 ضرفا بشوريم بريم بخوابيم فردا كالس داريم خواب مى مونيم

هرسه باخنده به طرف ضرفشويى رفتند وبه كمك هم ديگر ضرفا را تا دونه ى آخرش 
 شستند

. 
*** 

داديم كه داشت واسه سركالس نشسته بوديم و به دقت به حرفاى استاد گوش مى 
 مون
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درس را توضيح ميداد ... به هومن نگاه كردم .. درست آخر كالس نشسته بود ... 
 جايى كه تو 

 
  

ديد من نباشه .. نميدونم چش شده بود اما انگار ديگه به من نظرى نداشت و خيلى 
 بهم بى

همشو فراموش توجه شده بود .. اين همه وانمود مى كرد كه دوستم داره و عاشقمه 
 كرد ..

 چرا ديگه مثل قبل مزاحمم نميشه و نميگه كه دوستم داره ...
وايى صحرا تو چته دختر .. دلت واسه ى هومن مزاحم تنگ شده ... خب بايد از 

 خدامم باشه
كه از شر آزار و اذيت هاش در امان هستم .. يادت رفته دفعه اخر دزديدت و بردت تو 

 جنگل
كه چه باليى ميخواست سرت بياره و اگه پندار فقط يه لحظه دير مى ... يادت رفته 

 رسيد
 مشخص نبود كه چه اتفاقى قراره بيفته !

 بايد از اين بابت كه ديگه كارى به كارم نداره سجده ى شكر به جا بيارم ...
 كالسمون تموم شد ...

 از شد .وارد محوطه ى دانشگاه شديم .. كمى نكشيد كه كالس بعدى مون اغ
با تمام شدن كالس دوم به همراه بچه هاو زيبا از دانشگاه خارج شديم .. هر هفت 

 نفر گوشه
 ى خيابان در پياده رو مشغول راه رفتن بوديم

_پندار_ بچه ها به بابام گفته بودم يكم پول بريزه به حسابم .. سر راهمون يه بانك 
 هست ..

 ه ؟موجودى حسابمم ميخوام .من يه لحظه برم ببينم ريخته شده يان
هيچكسى با خواسته اش مخالفتى نكرد ... نزديكاى بانك كه رسيديم ... پندار بدو 

 بدو وارد
 بانك شد ما شش تا هم دم در منتظرش ايستاديم
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كنار بانك يه مغازه ى لباس فروشى بود زيبا و ترانه از اين موقعيت كه پندار نبود 
 استفاده

 ه شدن اما منو مهديس ترجيح داديم منتظر بمانيم.كردن و وارد مغاز
 كمى نكشيد كه پندار با برگه اى در دستش از بانك خارج شد

 
  

 _سپهر_ چى شد داداش حله ؟!
 پندار سرشو به نشانه ى عالمث مثبت تكون داد

_پندار_ خدا صندوق دارشو حفظ كنه عجب خانومى بود .. تامنو ديد زودتر ازهمه 
 هكارمو را
 انداخت .

 فهميدم براى اينكه حسادت منو نسبت به خودش جلب كنه داره اينطورى ميگه
 _ ااااا .. حاال مطمئنيد كه صندوق دار بود ؟!

 پندار بلند خنديد و به تمسخر گفت :
 _ نه شايدم هاشپك بود ...

 و به دنبال حرفش به همراه آرتان و سپهر خنديدن ...
 گرفتم با عصبانيت رومو ازش

 _ بينك !
 ترانه از مغازه ى لباس فروشى بيرون امد

 _ واااا تران زيبا كو پس ؟
 _پندار_ زيبا كوپه نيست چهار دره

و دوباره صداى خندشون رفت رو عصابم .. محل بهش ندادم .. باالخره زيباهم از 
 مغازه خارج

 شد و به راهمون ادامه داديم تا وارد خونه شديم .
 شغول صحبت با مامانش اينا بود ... زنگ زده بودن تولدش را تبريك بگن ..ترانه م

 پندارهم باال توى اتاق بود و داشت با تلفن حرف مى زد
 از راه پله ها باال رفتم و به سمت اتاقم راه افتادم
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 در اتاق نيمه باز بود ...
ر با تلفن توجه ام را به خودمو به در رسوندم و خواستم وارد بشم اما مكالمه ى پندا

 خودش
جلب كرد ... پندار درست پشتش را به در كرده بود و ايستاده بود و مشغول صبحت 

 كردن با
تلفنش بود ، نميدونم چرا اما ناخداگاه ترجيح دادم كه مخفى يانه به صحبت هاش 

 گوش بدم
. 

هم مثل بقيه _پندار_ چشم قربان .. حق باشماست جناب سرهنگ ... اين مأموريت 
 ى

مأموريت ها خوب پيش ميره .. بله همين حاال از حساب برداشت كردم ... شما 
 نگران نباشيد

... هيچ كدوم از دخترا شك نكردن ... به زودى رياحى و اميدى و دارو دسته شو 
 دستگير مى

 كنيم خيلى داريم به اون روز نزديك مى شيم !
كنترل كنم و جيغ بلندى كشيدمو دستمو روى  با شنيدن اسم بابام نتونستم خودمو

 دهانم
گذاشتم .. پندار متعجب به پشتش نگاه كرد و با ديدن من با رنگى پريده يه 

 خداحافظى
 سريع كرد و گفت : من بعدا بهتون زنگ مى زنم جناب سرهنگ و تلفنشو قطع كرد .

 _پندار_ صحرا ؟
 چشمانم حلقه بسته بود گفتم درحالى كه بغض گلمو فرا گرفته بود و اشك در

_ تو ... تو .. اآلن گفتى كه ميخواى باباهاى مارو دستگيرشون كنى .. گفتى دخترا 
 شك

 نكردن .. گفتى مأموريت !
 _پندار_ صحرا اجازه بده برات توضيح بدم

 فرياد زدم
 _ چى ميخوايى توضيح بدى ... توصيح بده ؟
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ماجرا رو واسه ات توضيح ميدم .. فقط آروم  _پندار_ بشين .. بشين من همه ى

 باش
به طرف كاناپه رفتم و نشستم و در حالى چشمانم از اشك همه جارو تار مى ديد 

 بهش نگاه
 كردم و منتظر توضيح از طرفش شدم .

_پندار_ببين صحرا من اون آدمى كه تو فكر مى كنى نيستم ... من سروان رادمنش 
 هستم و

ز دوستاى همكارم به نام جناب سروان آريانژاد و سروان پارسا به يه به همراه دوتا ا
 معموريت

پليسى فرستاده شديم ... تاحاال پدرت بهت گفته چرا از تهران رفتيد ؟ .. هيچ فكر 
 كرديد كه

چرا شما به آمل پناه برديد ؟؟ .. پدرهاى شما به جرم قاچاق و كاله بردارى  ساله كه 
 تحت

ند ... و وقتى عملياتشون توى تهران لو رفت از تهران فرار كردن ، تعقيب پليس هست
 ماها فكر

 مى كرديم كه از كشور خارج شدن تا اينكه  ماه پيش يكى از همكاراى من پدرتو توى
شمال شناسايى كرده و با تعقيب كردنش موفق شده كه خونه تون رو ياد بگيره ... يه 

 مدت
تش شك داشتيم كه پدرت همونى باشه كه تحت تعقيب پليس بوديد .. راس

 دنبالشيم اما با
 يكم گذر زمان مطمئن شديم .

جناب سرهنگ ، همونى كه اآلن داشتم باهاش تلفنى حرف مى زدم... از ما خواست 
 كه يه

جورى به خونه و زندگى شماها نزديك بشيم تا بتونيم محل قاچاق و مخفى گاه 
 پدراتون را

 پدرتون تاحاال  كيلو مواد به صورت قاچاقى وارد كشور كرده اند و پيدا كنيم ... صحرا
اگه دستگير بشن جرمشون  سال زندان است ... ما بايد يه جور به خانواده ى شما 

 نزديك
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مى شديم .. تا اينكه به ما گزارش شد .. دختراى اونا توى دانشگاه تهران درس مى 
 خونن ...

 يكى به شما به پدراتون نزديك بشيم .برنامه اين شد كه از طريق نزد
 
  

روز اول كه وارد دانشگاه شديم به خود دانشگاه اطالع داديم كه ما پليس هستيم و 
 اين يه

مأموريت مهم پليسى هستش .. اوناهم قبول كردند كه باهامون همكارى كنن .... تا 
 اينكه

 متوجه شدم شما به رفتن به فرانسه عالقه داريد ...
يم گرفتيم اين بورسيه ى ساختگى رو بسازيم كه ما شش نفر به همراه چند نفر تصم
 ديگه

توى اين بورسيه قبول بشن ... دليل امدن اون چند نفرهم اين بود كه شماها شك 
 نكنيد ... تا

اينكه پدارتون به شما اجازه ى امدن به فرانسه رو به دليل مجرد بودنتون ندادن ... و 
 احتياج
 براى امدن به فرانسه به ما افتاد ...شماهم 

اين بهترين موقعيت براى ما و شماها بود هم شما به خواسته تون مى رسيديد و 
 توى فرانسه

درس ميخونديد هم ما مى تونستيم مأموريتمون رو به خوبى ادامه بديم و بهتون 
 نزديك
 بشيم ..

 واقعا ازش خاستگارى كرد . اما اين و سط يكى از ما يعنى آرتان عاشق ترانه شد و
شما دوتا هم كه خودتون امديد و پيشنهاد داديد كه صورى ازدواج كنيم تا بتونيد 

 بريد فرانسه
.. ماهم از خدا خواسته قبول كرديم .. چون به نفع ما بود ... واقعا فكر كرديد كه چرا 

 حاضر
 شديم مفت و مجانى باهاتون ازدواج كنيم و بيايم فرانسه ؟

 چون ماهم به كمك شما احتياج داشتيم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 2 4  

 

 و اين يه فرصت طاليى بود
اوايل هيچ حسى نسبت بهت نداشتم و تمام فكر و ذكرم اين بود كه اين مأموريت 

 هم به
خوبى و خوشى پشت سر بگذارم .. اما كمكم گرفتارت شدم ... صحرا من دوستت 

 دارم جدى 
 
  

تموم نشه نميتونم بهت ابراز عالقه كنم ... قرار  مى گم .. اما تا وقتى كه اين مأموريت
 نبود

 شماها از اين موضوع با خبر بشيد.. اما من مجبور شدم كه حقيقت رو بهت بگم .
 اشك از چشمانم سرازير شده بود

_ نه .. نه .. پندار من بهت اجازه ى اين كارو نميدونم .. همين اآلن مى رم و زنگ مى 
 زنم به

ماجرا رو از اول تا آخر واسه اش تعريف مى كنم ... ميگم كه دنبالشيد و  بابام و تمام
 قصد

 داريد دستگيرش كنيد !.
_پندار_ صحرا ، به نعفته كه اين كارو انجام ندى ... اگه پدراتون از طريق شما سه نفر 

 متوجه
 نفر ى قصد پليس و مأموريت ما بشن و از اون بدتر .. پا به فرار بذارند .. شما سه

رم  مجازات ج 
اونا رو مى كشيد ... حيف نيست  سال نصف عمرت ميشه ... اصال خوب نيست كه  

 سال
 رو بيفتى زندان .

 گريه ام شدت يافت و به هق و هق تبديل شد
 _ دارى منو تهديد مى كنى ؟!

_پندار_ نه ... اين تو هستى كه دارى منو تهديد مى كنى ... من دوستت دارم ؛ 
 نمنميتو

زندان رفتن و مجازات شدنت رو تحمل كنم .. خواهش مى كنم صحرا منو درك كن 
 ... من
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 دارم وظيفه ام را انجام ميدم ...
از روى كاناپه بلند شدم و درحالى كه اشكامو از روى چشمام كنار مى زدم با صداى 

 بلندى
 گفتم

و .. تو وانمود كردى كه _ دوستتم دارى ؟ ... نكنه كه اينم يه جور مأموريته ... ت
 عاشقمى ..

من احمقو بگو كه چجورى بهت دل بستم و بهت اعتماد كردم ... توهم مثل هومن 
 يه
 
  

دروغگو اشغالى ... ( با فرياد گفتم ) همتون عين همديگه ايد ... وظيفه ى تو .. 
 وظيفه ى تو

 نابود كردن ما و زندان انداختن باباهامونه ؟!...
 ا گريه ى من و حرفايى كه مى زدم به گريه افتاد و با لحن مهربانى گفتپندارهم ب

 _پندار_ اينطورى نگو عزيزم .. من واقعا دوستت دارم
_ اينم يه مأموريت جديده ؟.. نكنه بهت گفتن بياى عاشق من بشى تا داداشمم 

 بندازى تو
 زندان !

 _پندار_ صحرا اين حرفو نزن ...
 پندار.. برمى گردم ايران !_ من ديگه نميخوام 

 _پندار_ نه اينو نگو عزيزم ..
 فرياد زدم

 _ ديگه نميخوامت
 _پندار_ تو حق ندارى بامن اين كارو بكنى صحرا

 از شدت گريه چشمانم محيط اطرافم را تار مى ديد و بدنم سست شده بود
ى .. حق دارى كه با _ آره .. آره من حق ندارم با تو اين كارو بكنم .. اما تو حق دار 

 احساسات
يه دختر بازى كنى .. حق دارى كه پدرمو دستگير كنى .. حق دارى وانمود كنى دوستم 

 دارى
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 ... حق دارى زندگيمو جهنم كنى ... حق دارى .. حق دارى .. حق دارى لعنتى
_پندار_ خواهش مى كنم صحرا ... االن تو عصبانى هستى متوجه نميشى وقتى آروم 

 شدى
 درباره اش صحبت مى كنيم . 

 
 2 

_ ديره .. خيلى ديره جناب سروان .. متاسفانه من اون موقعه به ايران رسيدم ! اذت 
 متنفرم ..

 ديگه دوستت ندارم لعنتى !
 به طرفم امد چونه ام را در دستش گرفت و سرم را به طرف خودش برگرداند

 بگو كه دوستم ندارى ._پندار_ تو چشمام نگاه كن .. نگاه كن و بهم 
نميتونستم .. نميتونستم اين كارو بكنم ... اين حسى نبود كه من بهش داشتم ... من 

 واقعا به
 پندار عالقه داشتم و نميتونستم كه اين احساسم

را ازش پنهان كنم ... با خودم كلنجار مى رفتم تا توى چشماى پندار نگاه نكنم ... 
 دوباره سرم
 رف خودش اين دفعه محكم تر از قبل فرياد زدرا برگرداند ط

_پندار_ بگو ... بگو كه دوستم ندارى .. بعد هر انتخابى كه خودت خواستى بكن .. 
 ديگه

التماست نمى كنم كه با من باشى .. از زندگيت مى رم بيرون ... زود باش حقيقت رو 
 بهم بگو

 .. بهم بگو احساست به من چيه ؟
 م و با گريه فرياد زدمتو چشماش نگاه كرد

 _دوست ندارم !
با شنيدن اين حرف من اشك تو چشاش جمع شد و بى اختيار به زمين افتاد روى 

 زانوهاش
 فرو امد ...

 _پندار_ باشه .. باشه .. از زندگيت مى رم ..
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دستمو روى دهنم گذاشتم و محكم فشار دادم تا صداى هق هق گريه ام خفه بشه ... 
 دوست
تم كه جلوى پندار بخاطرش اينطورى اشك بريزم .. به اندازه ى كافى تو اين نداش

 مدت غرورم 
 
  

را شكسته بود ... نبايد ديگه يه لحظه هم كنارش مى بودم ... بى اختيار به طرف راه 
 پله

 دويدم و قبل از اينكه از اتاق خارج بشم با صداى گرفته ام گفتم
 _خدا لعنتت كنه پندار!

ها رو دوتا يكى طى كردم تا به هال رسيدم .. اون لحظه نه مغزم و نه قلبم بهم پله 
 فرمان

نميدادند ... سريع به طرف آشپزخونه رفتم و از توى شيرينى خوريى كه روى ميز بود 
 سوئيچ

ماشينى كه عمو دنييل به پندار داده بود را برداشتم و سريع به سمت در خونه دويدم 
... 

 پشت سرم به گوشم خوردصداى ترانه 
 _ترانه_ صحرا شام آماده است داى كجا ميرى ؟!

اما جوابشو ندادم و فقط با سرعت از خونه خارج شدم ... نميدونستم كجا قراره برم 
 .. اما

 دوست نداشتم دوباره چهره ى پندارو حتى براى يك بار تحمل كنم .
لو رو كشيدم پايين ... به سوار ماشين شدمو ماشينو روشن كردم و شيشه هاى ج

 هواى تازه
احتياج داشتم ... ماشين راه افتاد .. هنوز يكم راه نيفتاده بودم كه احساس كردم يه 

 چيزى از
 شيشه ماشين پريد تو

 متعجب به صندلى كنارم نگاه كردم
 ناگهان چشمم به پندار افتاد فرياد زدم
 _ برو گمشو پايين ولم كن اشغال !
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ن بهت اجازه نميدونم با اين حال و روزت رانندگى بكنى ... صحرا انقدر _پندار_ م
 عجول

 نباش بيا پايين باهم راجبش حرف بزنيم ...
 پامو روى گاز فشار دادم و با سرعت زياد ماشين رو به حركت در اوردم 

 
  

 _ من با تو هيچ حرفى ندارم .. قرار شد كه از زندگيم براى هميشه برى بيرون .
 _پندار_ صحرا انقدر تند رانندگى نكن خطرناكه

 _ ديگه هيچى واسه ام مهم نيست .
 وارد جاده ى كوهستانى شديم كه دورتا دورمون جنگل بود .

 _پندار_ لعنتى بهت مى گم ماشينو نگهدار
 _پندار_ صحرا ماشينو نگهدار

 بافرياد گفت
 _پندار_ ماشينو نگهدار ...

 م هورى ريخت .. پامو روى ترمز گذاشتم ، اما ماشين ترمز نكرد ...از فريادى كه زد دل
 _پندار_ صحرا مگه نميشنوى صدامو .. اين ماشينو نگهدار

 دوباره امتحان كردم اما بى فايده بود
 دوباره .. دوباره .. حتى مقدارى هم از سرعت ماشين كم نمى شد .

 اشك در چشمانم حلقه زد
 ترمز نميكنه !_پندار ... پندار.. 

 پندار با تعجب فرياد زد
 _چى ؟!

 _فكر كنم ترمز بريده ام ...
_پندار_ هيچى نيست صحرا نترس .. ماشينو بزار رو دنده ى سنگين و ترمز دستى رو 

 بكش
 ... يواش يواش سرعتش كم ميشه ...
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پر پيچ و به حرفش گوش كردم ... اما ماشين همچنان با سرعت باال بر روى جاده ى 
 خم در

 حال حركت بود ...
 _بى فايده است

 _پندار_ دوباره امتحان كن
 تمام كاراى دفعه ى قبل رو مو به مو انجام دادم .. اما باز هم فايده نداشت

 _پندار واينميسته !
هنوز حرفم تموم نشده بود كه نور چراغ كاميونى كه از روبه رومون ميومد چشمامونو 

 كور كرد
ه روبه رو خيره شدم .. فاصله مون با كاميون خيلى نبود ... هيچ چيزى به سرم .. ب

 نمى رسيد
.. هرلحظه منتظر بودم كه تصادف كنيم ... كاميون همچنان به سمت ما ميومد و 

 بوق مى زد
 تا از جلوى راهش بريم كنار .. و غافل از اين بود كه ما ترمز بريديم !

 ._پندار_ صحرا بپيچ بغل ..
 _ چى ؟!

 _پندار_ بپيچ بغل .. بغلمون يه كم خاكيه .. اونجا به مسيرت ادامه بده
 _آره ... اما بغل خاركى دره هم هستش

 _پندار_ كارى كه ميگم رو انجام بده ... بپيچ بغل !
به حرفش گوش دادم .. ماشين را با تمام سرعتى كه داشت رو به خاكى هدايت 

 كردم و سعى
ير اون كاميون خارج بشم .. هنوز كامل وارد خاكى نشده بودم كه كاميون كردم از مس
 با شدن

به عقب ماشين برخورد كرد و ماشين رو به سمت دره پرت كرد ... نمى شد كنترلش 
 كرد ...

افتاديم تو دره ... هيچى نمى فهميدم و فقط جيغ مى زدم ... شاديد اينجا پايان 
 زندگى منو 
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.. همينطور كه از تو دره در حال سقوط به سمت پايين بوديم ماشين با پندار بود .
 درختى

 برخورد كرد و ديگر چيزى نفهميدم ...
*** 

 با درد بدى كه توى ناحيه ى سر و گردنم داشتم چشمامو باز كردم
 هوا تاريك تاريك بود

كه  ندار نگاه كردمكمى كشيد تا به خاطر بيارم كه چه اتفاقى واسه مون افتادم ... به پ
 هنوز

هم بيهوش افتادم بود روى صندلى از پيشانى اش خون مى چكيد ... مثل اينكه 
 موقع سقوط

از جاده سرش با شيشه برخورد داشته ... شكمش هم پاره شده بود ... ماشينم كه 
 ديگه تقريبا

من بود و له شده بود ... اطراف را نگاه كردم تا چشم كار مى كرد همه جا درخت و چ
 تنها

صداى زوزه ى گرگ ها و جيرجيرك هاى پنهان شده در الى چمن ها به گوشمان مى 
 رسيد

 ... آه بلندى كشيدمو پندارو صداش كردم
 _پندار.... صدامو ميشنوى ؟!

 جواب نداد
 دستمو روى قلبش گذاشتم

 كند مى زد
 ..چند ضربه به صورتش وارد كردم و شروع كردم به صدا كردنش .

 _پندار ... پندار .. بلندشو خواهش مى كنم
 اما بى فايده بود

 _پندار تو روخدا ... چشماتو باز كن
 
  

 زدم زير گريه
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_پندار خواهش مى كنم چشماتو باز كن .. پندار بلندشو ... من دوست دارم .. پندار 
 منم مثل

 ندشو ...تو نميتونم مجازات شدن و درد كشيدن تو رو تحمل كنم ... بل
دستامو مشت كردم محكم به سينه اش كوبيدم ... اما او گويا مرده بود و بدون هيچ 

 حركتى
روى صندلى ماشين ولو شده بود ... چشمانم شروع به باريدن كرد ... به آسمان نگاه 

 كردم و
 چشمامو بستم

ه _خداجونم خواهش مى كنم .. من دوستش دارم ... ازم نگيرش .. يه فرصت ديگ
 بهم بده ...

پندارمو بهم برگردون ... اصال منو به جاش بكش ولى بذار اون زنده بمونه ... من 
 بدون پندار

 نميتونم زندگى كنم ... منو اينجورى مجازاتم نكن خدا ...
به پندار نگاه كردم .... هنوز بى حركت بود .. سرمو روى سينه اش گذاشتمو دستانش 

 را
يخ بود ... ضربان قلبش هم لحظه به لحظه كند تر مى شد  درست گرفتم .. دستاش

 ... دوباره
 صداش كردم

 _پندار ... عزيزم ؟
 جوابى نداد

 بوسه اى به لب هاى يخ و بى حركتش زدم
من دوست دارم .. نميخواستم اينطورى بشه ، من بدون تو مى ميرم پندار .. با من 

 اين كارو
 بخاطر من .. من عاشقتم لعنتى !نكن ... بلندشو .. بلندشو .. 

 صداى گرفته ى پندار بلند شد ... مثل اينكه به هوش امده بود
 _پندار_ صحرا ... صحرا

 
  

 با اشتياق سرمو باال گرفتمو بهش نگاه كردم .. چشماش نيمه باز بود
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 _ جانم .. جانم عزيز م من اينجام
 _پندار_ دوستت دارم !

دايى كه از شدت گريه ام به هق هق افتاده بود در گوشش محكم بغلش كردم و با ص
 زمزمه
 كردم :

_ منم دوستت دارم ... تو خوب ميشى پندار قول ميدم .. مى رم سر خونه زندگيمون 
 .. بچه

 دار مى شيم ... مى بريشون پارك باهاشون بازى مى كنى ...
 پندار درحالى از بى حالى داشت جون ميداد خنديد

 من .. من ديگه نميتونم اون روز رو ببينم .. _پندار_
 _هيس ... اينطورى نگو تو قراره زنده بمونى بابا بشى و يه شوهر خوب براى من !

 _پندار_ صحرا ... منو .. منو ببخش
 _تو كارى نكردى كه بخوام ببخشمت عزيزم ..

 _پندار_ خيلى دوستت دارم
س كرد ... محكم به سينه اش سپس چشمانش را بست اشك گونه هايم را خي

 كوبيدم
 _پندار ... پندار ؟

 اما ديگر جواب كه نمى داد هيچ قلبش هم نمى زد
 فرياد كشيدم

 _پندار؟
 
  

با عجله دستمو تو جيبم بردم و گوشيمو برداشتم و سريع به پليس زنگ زدم .. هنوز 
 چندتا

 بوق نخورده بود كه صداى خانومى از پشت تلفن بلندشد
 _خانوم_ سالم .. بفرماييد؟

_سالم .. ما .. ما داشتيم تو جاده رانندگى مى كرديم ... ترمز .. ترمز ماشين بريد .. 
 افتاديم تو

 دره .. شوهرم .. شوهرم بيهوشه .. تو رو خدا كمكمون كنيد ..
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 همينطور كه براى پليس ماجرا را تعريف مى كردم گريه هم مى كردم .
 خانوم لطفا خونسردى خودتونو حفظ كنيد .. شما اآلن كجاييد ؟!_خانوم پليس _ 

 به اطرافم نگاه كردم .. چيزى به جز درخت نبود
 _ نميدونم .. نميدونم

 _خانوم پليس _ خب تو كدوم جاده بوديد ؟!
 _نميدونم هيچى نميدونم .. دعوامون شده بود حواسم به جاده نبود اصال ...

باشيد .. فقط چند دقيقه تلفنتون رو قطع نكنيد همكاراى ما _خانوم پليس_ نگران ن
 دارند

 مكانتون رو رد يابى مى كنن
 به باترى گوشيم نگاه كردم فقط  درصد شارژ داشت
 _شارژ گوشيم داره تموم ميشه .. توروخدا زودتر

 _خانوم پليس _ گفتيد كه شوهرتون بى هوش شدن ؟!
 به پندار نگاه كردم

 ه بيهوشه_آره .. آر
 _خانوم_ خون ريزى هم دارند ؟

 
 2 

 _بله سينه اش پاره شده ..
_خانوم پليس_ لطفا يه پارچه ى تميز برداريد و بذاريد روى سينه اش و محكم فشار 

 بديد
 بايد جلوى خون ريزى رو بگيريد .. همكاراى ما به زودى به كمك شما ميان ..

 يد_شارژ گوشيم دراه تموم ميشه عجله كن
 _خانوم پليس _ نگران نباشيد .. فقط دعا كنيد

سريع شروع كردم به خوندم آيت الكرسى و يه تيكه از پارچه ى لباسمو كندمو روى 
 سينه ى

پندار دقيقًا همون قسمتى كه زخم بود گذاشتم و با تمام قدرت فشار دادم ... بايد 
 جلوى خون

 مريزى شو مى گرفتم ... گوشيمو در گوشم گذاشت
 _چى شد پس ؟
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 _خانوم پليس _ نگران نباشيد
 _ گوشيم خيلى شارژ نداره .. اآلن خاموش ميشه ..

_خانوم پليس _ ما داريم همه ى تالشمون رو مى كنيم فقط دعا كنيد كه بتونيم قبل 
 از

 خاموش شدن گوشيتون مكانتون رو پيدا كنيم ...
 فرياد زدم

 ميشه ! _عجله كنيد شارژ گوشيم داره تموم
هنوز خانوم پليس جوابمو نداده بود كه تماس قطع شد .. متعجب به موبايلم نگاه 

 كردم
 خاموش شده بود

 _لعنتى .. لعنتى .. لعنتى ... لعنتى
 به سمت پندار برگشتم كه بى هوش و بى حال روى صندلى افتاده بود

 
 2 

 ه بمونى پندار_طاقت بيار عزيزم دارن ميان دنبالمون ... تو بايد زند
به اطرافم نگاه كردم .. صداى زوزه ى گرگ ها همچنان ادامه داشت .. ترس بدى 

 جونم را فرا
گرفت .. از بچگى از جنگل تاريك مى ترسيدم ...خودمو تو آغوش پندار پناه دادم و 

 چشمامو
بستم ... يه دستمو روى دستمالى گذاشتم كه زخم پندارو پوشيده بود و با دست 

 ه ام اونديگ
 را در آغوش گرفته بودم .... اگه قرار باشه كه پندار بميره .. بهتره كه منم باهاش بميرم
با همه ى اين اتفاق هايى كه افتاده بهتره زنده نباشم .. باورم نميشه بابام تو اين 

 مدت نون
 حروم ميداده به ما و از راه كاله بردارى و قاچاق روزيشو در مى اورده !

 قرار باشه بابام  سال بيفته زندان مامانم حتما از ناراحتى و دوريش ِدق ميكنه ...اگه 
 من اين زندگى رو نميخوام

 اگه قرار باشه تنها مردى كه تو زندگى برام مهمه .. پندارم بميره
 من اين زندگى رو نميخوام
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 خداجون كمكم كن !
ى چنديدن ثانيه اصال نمى زد  قلب پندار تك و توك ميزد و حتى گاهى وقتاهم واسه

 ... سعى
 داشتم تا جايى كه ميتونم و از دستم برمى ياد از خونريزى زياد پندار جلوگيرى كنم .
ساعت ها مى شد كه تو ى ماشين منتظر پليس ها بودم كه به كمك مون بيان اما 

 ازشون
 هيچ خبرى نبود

 ديگه كامال اميدمو از دست داده بودم
 ثل تيكه يخى سرد و منجمد شده بودبدن پندار م

 اما من سعى داشتم با اشكام و نفسام داغ نگرش دارم .
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آخرش .. آخرش اعتراف كرد كه دوستم داره .. باالخره اون پسر مغرور به احساس 
 حقيقيش

نسبت به من اعتراف كرد و من از اين بابت خوش حالم و از طرفى هم ناراحت چون 
 اون

 ى بود كه پندار تونست بزنه ..آخرين حرف
 كاش مى شد دوباره چشماتو بازكنى

 اونوقت منم احساسم را نسبت به تو اعتراف مى كردم .
 نا اميد سرمو باال گرفتم و بوسه اى به پيشانى پندار زدم .

 شايد اين بوسه آخرين بوسه باشد .
كه شارژ گوشيم به اندازه صداى آژير ماشين پليس اميد دوباره اى بهم داد .. مثل اين

 ى كافى
 بوده و تونسته بودند رد يابى مون كنن ... چشمامو بستم

 _خدا جونم شكرت .
دستمو روى بوق ماشين گذاشتم و تند تند شروع كردم به بوق زدن تا پليس ها 

 بتونن راحت
 از ال به الى درختاى بزرگ جنگل پيدامون كنن .
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شين پليس به همراه يه آمبوالنس جلوى ماشينمون چند دقيقه اى نگذشت كه سه ما
 ضاهر

شد .. با لبخند از ماشين رفتم بيرون و سالم كردم و با دست پندار و بهشون نشون 
 دادم ...

سريع به سمت پندار دويدن و سوار آمبوالنسش كردند .. منم به همراه يكى از ماشين 
 هاى

 پليس از اون جنگل رفتم بيرون ...
كترين بيمارستان مراجعه كرديم .. مثل اينكه وضع پندار خيلى بد بود .. دكترا به نزدي
 مى

گفتند كه اگه چند دقيقه ديرتر مى رسد ممكن بود قلبش از كار بيفته و از دنيا بره ... 
 و اآلنم

 زنده ماندنش به خدا بستگى داره
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گاه ديگه بهش وصل از پشت شيشه به پندارنگاه كردم كه ِسروم و كلى دم و دست
 كرده بودن

... ديدن پندار رو تخت بيمارستان برام خيلى بد بود .. دستامو توهم گره زدم و زير 
 لب شروع

 كردم صلوات فرستادن ...
 امشب و بيمارستان مي مونم .

به طرف پخش اطالعات رفتم و از پرستار خواهش كردم كه بهم اجازه ى يه تماس 
 بده تا

 به ترانه اينا بگم .. خدا ميدونه تاحاال از نگرانى سر به كجاها كشيدن .بتونم خبرو 
ترانه تلفنو جواب داد تمام ماجرا رو واسه اش تعريف كردم .. اما دليل دعوامون رو 

 نگفتم ..
اآلن وقتش نبود بدونه چون مطمئن بودم ترانه و مهديس هم با شنيدن اون خبر 

 مثل من
 نابود مى شوند .

 د سريع خودشونو مى رسونن به بيمارستان .. خيلى نگران پندار بوديمگفتن
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 به طرف اتاقش رفتمو مشغول تماشا كردنش شدم .
 و شروع كردم به خودن آيه هايى كه حفظ بودم .

 با صداى ترانه به خود امدم
 _ترانه _ صحرا .. صحرا؟

نگرانى به طرف من  متعجب به اونور سالن بيمارستان نگاه كردم هر چهارنفر با
 ميومدن .

ترانه تا بهم رسيد سريع بغلم كرد و با نگرانى شروع به برانداز كردن هيكلم كرد و 
 وقتى كه

 مطمئن شدم حالم خوبه و سالمم از خودش جدام كرد .
 _ترانه_ چى شد دختر .. كى اين اتفاق افتاد ؟!

 هش كنم ... ماشين افتادش تو در_تو جاده بوديم .. ترمز ماشين بريد .. نتوستم كنترل
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 و گريه نزاشت كه ادامه بدم
 _آرتان_ خب اونوقت شب تو جاده چيكار مى كرديد شماها ؟!

 _دعوامون شده بود .. من..
_ترانه_ ديدم با گريه بدو بدو از خونه رفتى بيرون .. پس دعواتون شده بوده ، خب 

 واسه چى
 ؟!

و بدونه .. به سمت ترانه و مهديس برگشتم و تمام ماجراى شايد بهتر بود كه ماجرا ر
 اين

 آقايون پليس و مأموريتشون و پدرامون رو واسه شون تعريف كردم ...
 حال و روز اونا بهتر از من نبود كه هيچ ... بدترم شد ..

 اما خودشون ميدونستن كه اآلن فرصت مناسبى واسه ى دعوا و بحث كردن نيست .
تان از اينكه پندار عملياتشون رو به من لو داده بود حسابى تعجب كردند سپهر و آر
 اما به روى

 خودشون نياوردن .
 ساعت ها بود كه دكترا درحال ماينه كردن پندار بودند

 قرار بر اين بود كه امشب يكى پيشش بمونه
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 كه اون يك نفر من بودم .
 و پنداربچه ها به خونه رفتن و من موندم و بيمارستان 

 توى اتاق پندار يه تخت خالى بود .
 امشب روى اون تخت ميخوابم .

روى تخت ولو شدم .. به چهره ى پندار كه دقيقا رو تخت كناريه تختم خوابيده بود 
 نگاه

 كردم ... با ياد آورى اتفاقات امروز دوباره چشمانم شروع به باريدن كرد . 
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 كاش يه جور ديگه مى شد .
 ش هيچكدام از اين اتفاقات واسه ى من و پندار نمى افتاد .كا

 يكم واسه پندار دعا كردم و اشك ريختم تا اينكه خوابم برد .
*** 

 با صداى پرستار از خواب بيدارشدم
_پرستار_ خانوم پاشو ديگه شما امدى مراقب مريض باشى يا مريض مراقب شما .. 

 پاشو بابا
 لنگ ظهره !
 تار خنده ام گرفت ...با حرف پرس

با سختى از روى تخت بلند شدم و به پرستار سالم كردم .. پرستارهم درحالى كه 
 داشت

 زمين را تى مى كشيد با اخم جواب سالمم را داد !
 به پندار نگاه كردم .. حال و روزش مثل ديشب بود

 هنوزهم به هوش نيومده بود
از بوفه ى بيمارستان يه كيك و آب  وارد دستشويى شدم و صورتمو شستم و سپس

 ميوه
 خريدم و خوردم .. از گشنگى روده بزرگم داشت روده كوچيكه رو ميخورد ...

 ديشبب بدون شام خوابيده بودم .
 دوباره به اتاق پندار برگشتم و باال سرش ايستادم

 به سختى نفس مى كشيد
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 دكترا بهش اكسيژن وصل كرده بودند ...
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دلى كنار تختش ولو شدم و نا اميد به چهره ى پندار نگاه كردم ... توروخدا روى صن
 بهوش بيا

پندار .. خواهش مى كنم چشماتو بازكن .. همينطور كه بهش نگاه مى كردم احساس 
 كردم

 دستش تكون خورد ..
 باخوش حالى سرجام سيخ نشستم ...

ه ... با لحن كالفه و صداى پندار چشماشو باز كرد .. به سختى متونست حرف ميزن
 گرفته اى
 گفت

 _پندار_ آ...آ..آب !
 با اشتياق گفتم :

 _ عزيزم .. تو تو زنده اى .. خدايا شكرت
از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق دكتر رفتم و بدون اينكه در بزنم سريع وارد اتاق 

 شدم ...
 اينجور داخل شدن دكتر با ديدن من سيخ روى صندليش نشست و با لحنى خشنى

 من به
اتاق را تذكر داد ... اما من گويى كر شده بودم و اصال متوجه صحبت هاش نمى 

 شدم .. خبر
به هوش امدن پندار را بهش دادم ... دكتر سريع از پشت ميزش بلندش د و به 

 همراه من به
دكتر با خوش سمت اتاق پندار راه افتاديم ... اين يه معجزه بود .. معجزه ى عشق ... 

 حالى
پرستارو صدا كرد و گفت كه خوش بختانه پندار مشكلش را پشت سر گذاشته و 

 تونسته مرگ
را شكست بده و به زندگيش برگرده ... دكترا ِسرم و دارو هاى موردنياز پندارو بهش 

 دادن ..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 4 0  

 

با خوش حالى به سمت پخش اعطالعات دويدم بايد به خونه اين خبر مهم را خبر 
 دادم ...مى 

مهديس گوشى رو برداشت و من تمام ماجراهارو مو به مو واسه اش تعريف كردم ... 
 صداى

جيغش از پشت تلفن بلند شد ... مثل اينكه ترانه و مهديس تونسته بودن حقيقت 
 را بپذيرند 
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و رابطه شونو با آرتان و سپهر حفظ كنن ... حق با پنداره اونا فقط پليس هستند و 
 نم يهاي

مأموريته ... پدران ما بايد تقاص كارهايى كه كرده بودن را پس ميدادن ... چند 
 دقيقه نكشيد

كه بچه ها به همراه عمو دنييل وارد بيمارستان شدن و به سمت من امدن ... با 
 اشتياق ترانه و

مهديس رو بغل كردم و بهشون گفتم از اينكه پندار به هوش امده خيلى .. خيلى 
 حالم ...خوش

 اوناهم شروع كردن به دل دارى كردن من .. از اينكه همه چيز درست ميشه و همه ى
مشكالت رو قراره پشت سر بذاريم حرف مى زدن ... هر لحظه اى كه مى گذشت حال 

 پندار
هم بهتر و بهتر مى شد و بنا بر اين بود كه فردا اول صبح از بيمارستان مرخصش 

 كنيم ...
 وش حالى من ...اين يعنى خ

يه روز كامل پندار به هوش بود و توى بيمارستان تحت مراقبت پرستار و دكترا بود .. 
 حاال

ديگه ميتونست راه بره و خيلى خوب حرف بزنه .... ساعت  صبح از بيمارستان 
 مرخصش

 كرديم و به خونه برديمش .. دكترا گفتند كه بايد خيلى مراقبش باشيم ..
يم ...براش طبقه پايين تخت گذاشته بوديم و جا درست كرده بوديم تا وارد خونه شد

 زياد از
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 پله ها باال و پايين نره ...
سعى داشتم كه بيشتر بهش غذاهايى مثل سوپ بدم و قرص ها و دارو هاشم سر 

 وقت بهش
بدم و زود به زود براش آب و آب ميوه ببرم ... دكترا مى گفتند كه خون زيادى رو از 

 ستد
داده و براى بهبود بايد بهش آب ميوه ها و مايعات زياد بديم ... به همين دليل هم 

 پندار وقتى
 به هوش امد اول از همه چيز آب خواست .

درباره ى دعوامون و اتفاقات گذشته باهاش حرف نزدم ... دوست نداشتم كه ذهنش 
 رو درگير

ما اون دست بردار نبود و همش ازم اين اتفاق هايى كه واسه مون افتاده بكنم .. ا
 مى پرسيد 
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اون حرفايى كه اون روز تو ماشين مى زدم حقيقت داشت يا نه ... اصال يادم نبود 
 كه پندار

اولش تو تصادف به هوش بود .. همش سوال مى كرد كه بخشيدمش يانه ... خب 
 حق داشت

همه چيز شدم و پيشش رفتم  بايد حقيقت رو مى دونست .. تا اينكه يه روز بيخيال
 و تمامى

حقيقت را پيشش اعتراف كردم ... اينكه دوستش دارم .. اينكه برام مهمه ... اينكه 
 بخشيدمش

... 
 اونم از اين بابت خوش حال شد و زودتر بهبود يافت ...

*** 
يه هفته ى كامل كشيد تا پندار كامال خوب شد .... دوباره مثل قبلش شيطون و 

 شد ... زرنگ
 دوباره شد همون پندار مغرور قبل ...
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يه شهر بازى بزرگ تو پاريس باز شده بود و قرار بود امشب بابچه ها به همراه زيبا به 
 اون شهر

 بازى بريم ...
 خيلى اشتياق داشتم دلم واسه يه تفريح اساسى تنگ شده بود

*** 
قشنگ و ترسناك پربود .. آدم وارد شهر بازى شديم دور تا دورمون از وسايل بازى 

 توش مى
موند كه كدوم يكى رو سوار باشه ... انتخاب ما اول از همه چرخ و فلك بود ... يه 

 چرخ و فلك
بزرگ وسط محوطه ى شهر بازى قرار داشت .. بليط مخصوص گرفتيم و به سمت 

 چرخ و
وار ما شش نفر سفلك رفتيم... زيبا از ارتفاع چرخ و فلك ترسيد و سوار نشد و فقط 

 شديم ...
ترانه و آرتان تو يه كابين و مهديس و سپهر هم تو يه كابين جدا بودن ... منو پندار 

 هم
 باهمديگه سوار يه كابين شديم ...
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چرخ و فلك به راه افتاد ... ترس بدى به جونم افتاد .. انقدر بلند بود كه مى شد از 
 اون باال

.. چشمامو بستم تا متوجه ى چيزى نشم پندار با ديدن چهره برج ايفل رو كامل ديد 
 ى رنگ

 پريده ى من متوجه ى ترسم شد و باخنده گفت
 _پندار_ نترس خوشگل خانوم

 چشمامو باز كردم
 _ كى گفته من ميترسم ؟!
 _پندار_ يعنى نمى ترسى ؟!

 _نه
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ستاد و شروع كرد از روى صندليش كه درست روبه روى صندلى من بود بلند شد و اي
 به تكون

دادن كابينى كه ماتوش نشسته بوديم .. .به همراه كابين من هم تكون مى خوردم و 
 اين ور و

 اونور مى شدم ... شدت ترس و وحشتم چند برابر شد
 _ پندار تو رو خدا بست كن !

 _پندار_ ترسيدى ؟!
 چشمامو بستمو جيغ زدم

 ستى ، تورو خدا ديگه تكونش نده !_ آره ... ترسيدم .. همينو ميخوا
 پندار بلند خنديد

 _پندار_ اگه تكون ندم تو درعوض چى بهم ميدى ؟!
 اين ادمبشو نبود ... فرياد زدم

 _ چى ميخوايى ؟!
 
  

 _پندار_يه بوس !
با عصبانيت چشمامو باز كردم و به پندار كه درست روبه روم ايستاده بود نگاه كردم .. 

 اين
اشغال بود ... دستمو دور گردنش حلقه زدم و كشيدمش سمت خودم و سريع خيلى 
 يه بوسه

ى كوچيك برلبانش زدم و از خودم جداش كردم .. همين يك بوسه براى خوش حال 
 كردن

 پندار كافى بود
 با صداى آژير چرخ و فلك به خودمون امديم... وقتمون تموم شده بود

 چرخ و فلك هستم و داشتم مى ترسيدم اصال فراموش كرده بودم كه سوار
 بعد از چرخ و فلك سوار اژدر و سپس سوار ِترن هوايى شديم ...

 خيلى داشت بهمون خوش مى گذشت .
 تقريبا بيشتر بازى هاى توى شهر بازى رو سوار شده بوديم ...

 ساعت نزديكاى  شب بود
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ماهم بدون هيچ  به خونه بازگشتيم ترانه يه غذاى حاضرى گذاشت جلومون و
 اعتراضى

 خورديم و به رختخوابمون رفتيم و خوابيديم ...
*** 

صبح روز بعد باگرمى لباى مردى عاشقشم از خواب بيدار شدم ... با لبخند چشمانمو 
 باز كردم

 ، فاصله ى بين منو پندار كمتر از چند ميليمتر بود
 _پندار_ صبح بخير .. خانوم خوابالوى خودم

 زدملبخندى 
 _ سالم .. مگه ساعت چنده ؟!

 
  

 _پندار_ 
 _اوووو .. تازه ساعت نوهه ميگى خوابالو ؟!

 پندار خنديد و به زور متوسل شد تا منو از رختخواب جداكنه
 _پندار_ پاشو .. پاشو تبل يه آب به دست و صورتت بزن بريم صبحانه بخوريم ...

 وارد دستشويى اتاق بشم كه پندار مانع شد با كالفگى از روى تخت بلندشدم ... امدم
 _پندار_ صبركن .. اون دستشويى سيفونش خرابه برو پايين .

آه بلندى كشيدمو از اتاق خارج شدم و به سمت دستشويى پايين رفتم .. همه از 
 خواب بيدار

شده بودن ،بهشون سالم كردم و بدون اينكه منتظر جوابشون بشم وارد دستشويى 
 مشدمو در

 از پشت بستم .
 روى توالت فرنگى نشستم كه ناگهان با صحنه ى عجيبى رو به رو شدم ...

 _ اى واى نه !..مگه امروز چندمه ؟!
بايه حساب سر انگشتى فهميدم امروز وقت عادت ماهانه ام بود ... اوف چطور 

 فراموش كردم
نداد ... دوباره امتحان بادى به گلوم انداختم و بلند مهديس رو صدا كردم اما جواب 

 كردم بى
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فايده بود ... تو دلم بهش فوش دادم و براى بار سوم صداش كردم كه باالخره صدامو 
 شنيد و
 امد ...

 _مهديس_ چى شده صحرا ؟!
 _مهديسسس؟

 _مهديس_ چى شده ؟
 _ من .. من به نوار بهداشتى احتياج دارم !

 
 2 

 ديد ... و ميون خنده اش گفتمهديس با شنيدن اين حرفم بلند خن
 _مهديس_ خب كجاس نوارات برم واسه ات بيارم

 _من ندارم ميخواستم از تو بگيرم ...
 _مهديس_ صحرا جان شرمنده اما مال منم تموم شده !

 _اى واى ترانه چى اون داره ؟!
 _مهديس_ اآلن مى فهمم

بت كردن شد .. ترانه و به دنبال حرفش به سمت ترانه رفت و درگوشش مشغول صح
 هم

عكس و العملش مثل مهديس بود .. خنديد ..كمى نگذشت كه مهديس دوباره به 
 سمت

 دستشويى برگشت
 _مهديس_ صحرا گاوت زايده .. ترانه هم نداره !

 _حاال بايد چيكار كنم ؟!
 _مهديس_خب بريم بخريم

 _اره فكر خوبيه ... تو ميرى بخرى ؟!
خيابونا اينجا رو بلد نيستم بخوام برم .. بايد يكى از پسرا رو  _مهديس_ صحرا منكه

 بفرستيم
! 

اتفاقى كه اصال دوست نداشتم داشت مى يوفتاد ... نميخواستم پندار بفهمه كه 
 وقت عادت
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ماهانه ام هستش و بره واسه نوار بخره ... اما از يه طرفى هم چاره اى نداشتم ...از 
 مهديس

صدا كنه بياد دم دستشويى ... پندارهم بدون كمى تاخير امد ...  خواستم كه پندارو
 در حالى 

 
  

كه پشت در دستشويى خودمو پنهان كرده بودم سرمو از الى در بيرون اوردم تا پندار 
 بتونه

 منو ببينه .
 _پندار_ چى شده ؟

 _پندار به كمكت احتياج دارم شديد ؟!
 _پندار_ جانم بگو عزيزم

 زحمت يه سر برى داروخانه ؟! _ميشه بى
 _پندار_ اى واى سرما خوردى ؟!!

 _نه موضوع چيز ديگه است به يه وسيله ى بهداستى مورد نياز زنا احتياج دارم !
از اين بهتر نمى شد منظورمو به پندار برسونم ... پندار تا امد حرف بزنه صداى آرتان 

 كه
شد .. از مهديس خواستيم بره و سر داشت صدامون مى كرد واسه ى صبحانه بلند 

 گرمشون
 كنه تا ماهم بيايم .

 _پندار_ خب چى ميخواى ؟!
 _نواربهداشتى !

پندارهم مثل اون دوتاى ديگه شروع كرد به خنديدن ... اى بابا مثل اينكه اينا ار 
 عادت من

م شد خيلى لذت مى برند! .. اگه مى دونستم انقدر خوشتون مياد هفته اى دوبار مى
! 

 خودمم از فكر خودم خنده ام گرفت و ريز ريز خنديدم ...
 _پندار_ باشه االن مى رم مى گيرم

 _پندار جان فقط بالدار بگير
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پندار سرشو به نشانه ى عالمت مثبت تكون داد و از خونه خارج شد و نيم ساعت 
 بعدبايك

د ه طرف دستشويى امپالستيك مشكى كه بردست داشت وارد خونه شد و مستقيم ب
 .. به

پالستيك توى دستش نگاه كردم .. صد در صد نوار بود .. با خوش حالى پالستيك را 
 از

دستش قاپيدمو بازش كردم و نوار بهداشتى توشو از پالستيك خارج كردم ... اى بابا 
 اينكه

 ساده گرفته
 بهش نگاه كردم و بدون تشكر گفتم

 ساده است ! _من گفتم بالدار بگير اينكه
 پندار دوباره خنديد و گفت

 _پندار_ فرقى نميكنه خودش اگه بفهمه قراره كجا بره از خوش حالى بالدر مياره !!
 و به خنده اش ادامه داد ... در دستشويى بستم .. اين بشر عجب آدمى بودا ...

*** 
 مل خوردماز دستشويى خارج شدم و به سمت ميز صبحانه رفتم و صبحانه ام را كا

 امروز هم كالس داشتيم ... سريع لباسامون رو عوض كرديم و به راه افتاديم تا دوباره
 كالسمون ديرنشه

 روز ها به همين شكل پشت سرهم مى گذشت ...
 خواب ، غذا ، درس و دانشگاه و دوباره از اول ...

 زندگى مون تكرارى شده بود ...
 . و من اصال از اين وضع راضى نبودم

 دلم يه چيز جديد مى خواست .
 
  

يك ماهى مى شد كه ما تو فرانسه تحصيل مى كنيم ... تو اين يك ماه سعى داشتم 
 كمتر به
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خونه مون زنگ بزنم ... اصال دلم نميخواست با مامانم صحبت كنم و حقيقت را 
 ازش پنهان

چه حالى ميشه .. از طرفى كنم ... اگه مامان بفهمه كه بابا كاله برداره خدا ميدونه كه 
 هم اگه

 بهش نگم احساس مى كنم كه دارم بهش خيانت مى كنم .
 يك ماه گذشت ...

 وارد فصل تابستان شده بوديم ...
 امروز تولد زيبا بود و ما همه خونه شون دعوت داشتيم ...

 ر ابا دقت از بين لباس هاى توى كمد لباس سفيدى و شيكى را جدا كردم و بايه شلو
سانتى مشكى پوشيدم ... موهامو سفت به سمت باال كشيدم و پشت سرم دم 

 اسبى بستم ...
يه روژلب صورتى عروسكى از كيفم در اوردم و به كمكش روى لب هاى قلوه ايم 

 نقاشى كردم
 ... يه خط چشم و ريمل هم كشيدم و ديگه هيچ ...

 از اتاق بيرون رفتم
ى كاناپه نشسته بودن ، به طرفشون رفتم اما مهديس همه آماده بودن و منتظر رو

 بينشون
 نبود .. متعجب به سمت ترانه برگشتم

 _مهديس كجاست ؟!
 _ترانه _ نميدونم !

درهمين لحظه صداى مهديس از آشپزخونه بلند شد ... هر دو به سمت آشپزخونه 
 رفتيم و

ايستاده بود و مشغول عجوالنه وارد شديم ... مهديس باالى سر جعبه ى قرص ها 
 جدا كردن

 يه قرص از توى جلد مخصوصش بود ... متعجب پرسيدم
 
  

 _سرماخوردى ؟!
 تازه متوجه ى منو ترانه شد
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 _ مهديس_ نه .. يكم سرگيجه داشتم .
 _ نكنه سرت درد ميكنه

 درهمين لحظه صداى ترانه بلند شد كه به تمسخر گفت
جعبه قرصا رد مى شد ... چشمش افتاد به جعبه  _ترانه_ پ ن پ .. داشت از بغل

 هوس كرد
 دوتا قرص بندازه باال مزه ى دهنش عوض بشه!

 _ترانه ؟
 _ترانه _باشه بابا ببخشيد

 دوباره به سمت مهديس برگشتم
 _خوبى مهديس ؟!

 _مهديس_ آره .. بريم دير ميشه !
همراه اون سه تا به سمت  ديگه سوالى نكردم و هرسه از آشپزخونه خارج شديم و به

 خونه ى
 زيبا راه افتاديم ...

 وارد خونه ى زيبا شديم ...
 صداى موزيك كر كننده بود

 آهنگ سامى بيگى در حال پخش بود و همه همراه باهاش مى رقصيدن
 تو دلم هميشه هستى
 پيش روم اگه نباشى

 
  

 عاشقت كه ميشه باشم
 آرزوم كه ميشه باشى

 م جدايىدورى و از
 ولى كنج دل يه جايى دارى

 مثل نبضى تو وجودم
 كه ميزنى و بى صدايى

*** 
 شبا وقتى تو تنهايى پريشونه
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 سراغتو مى گيره ... اين دل ديوونه
 جواب خستگى هام تويى درمونم
 خودت نيستى هنوزم از تو ميخونم

*** 
 تو فكر داشتنت مثل خود مجنونم

 جونماميد اخرم اشتب شد اى 
 از اين شب هاى دل تنگى ديگه خسته ام

 از اين حسى كه اسمشو نميدونم
*** 

 كس نميدونه .. اين دل ديونه
 وقتى مى گيره از تو ميخونه

 
  

 من فقط ميخوام كه باشم
 تا براى تو فداشم

 كس نميدونه .. اين دل ديونه
 وقتى مى گيره از تو ميخونه
 من فقط ميخوام كه باشم

 براى تو فداشم تا
عاشق اين اهنگ بودم ... همراه با آهنگ لب خونى مى كردمو آهنگ را ميخوندم ... 

 پندار با
آرنجش زد به پهلوم ... منظورش رو از اين كار فهميدم ... يعنى خفه شو نخون ... 

 اخمامو
توهم كشيدمو خود به خود ساكت شدم ... زيبا با ديدن ما لبخندى زد و به طرفون 

 دويد ماهم
 با لبخند جوابشو داديم .. بهمون رسيد .. زيباتر از هميشه شده بود

 _زيبا_ سالم ... خوش امديد
 _سالم عزيزم ... مرسى ، تولدت مبارك
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زيبا را بغل كرد و بوسيدمش ... دستمو توى كيفم بردم و هديه اى كه واسه اش 
 گرفته بودم

ه رو ازم گرفت ... پشت سر من ترانه و سپس و بهش دادم ... زيبا باكلى تعارف هدي
 مهديس

هديه اش رو داد ... به مهديس نگاه كردم .. به نظر حالش بهتر مى رسيد .. فكر كنم 
 قرصه كار

 خودشو كرد
 _زيباجان ؟...

 
  

هنوز حرفو نزده بودم كه دختر زيبا و خوشتيپى از اونور مجلس به سمت ما امد و 
 حرفو قطع
تعجب نگاهش كردم .. اين ديگه كى بود ... قد بلند و پوستى سفيد داشت كرد ... م
 سنش به

 ميخورد ... چشماى عسلى درشتى داشت و موهاشم بلوند بود ... 22_2
 دخترك به سمت ما امد و با ديدن پندار با لحن عجيبى گفت

 _دخترك_ پندار ؟
 مثل اينكه همديگه رو ميشناختن ...

نگاه كردم كه با ديدن اون دختر چشمانش برق زد و خنده بر  با تعجب به پندار
 لباهاش
 نشست .

 _پندار_ دنيا؟.. خودتى ؟
 پس اسم اون دختر دنيا بود ... اما خب پندار از كجا ميشناختش ؟!

 دنيا لبخند زيبايى زد كه جذابيتش را چند برابر كرد
 دى .. خيلى وقته كه نديدمت_دنيا_ معلومه كه خودمم ... وايى پندار چقدر عوض ش

 _پندار_ از وقتى امدى فرانسه خبرى اذت نبود ؟!
 دنيا سعى كرد بحث رو عوض كنه

 _دنيا_ ااااا.. معرفى نميكنى پندار جان ؟؟
 و به ما اشاره كرد ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 5 2  

 

پندار كه تازه متوجه شد كجاست و چه اتفاقى افتاده به سمت ما برگشت و گفت : 
 اينا

 ا جون !دوستامن دني
 اااا .. چشمم روشن .. دنيا جون !

 
  

 ناخداگاه اخمام درهم رفت .
دنيا دستشو به طرف من دراز كرد و گفت خوش بختم .. به سردى پاسخشو دادم و 

 دستشو
فشردم ... پندار كه متوجه ى حسادت من نسبت به دنيا شده بود با خنده به طرف 

 دنيا رفت
برنجونه ... هرچند ديگه كارد هم ميخوردم خونم در نمى و بغلش كرد تا بيشتر منو 

 يومد اما
 بى توجه به رفتارش مشغول صحبت با زيبا شدم تا لو نرم ...

 _اين دختره كيه زيبا؟!
_زيبا_ يكى از دوستامه سه سالى ميشه از ايران امده پاريس ... نميدونستم كه 

 آشناى پنداره
! 

 _منم تعجب كردم !
 ختر جذابيه .. مجردم هستش !!!_ زيبا_ د

نميدونم چرا اما از اينكه فهميدم مجرده بيشتر عصبانى شدم ... چرا بايد يه دختر 
 مجرد انقدر

 به پندار صميمى باشه و چرا بايد پندار اينجورى از ديدن او خوشحال بشه !!!
 اووووف داشتم ديوونه مى شدم

 نفس عميقى كشيدم
 و زير لب زمزمه كردم

 _ خدا لعنتت نكنه پندار !
رفتيم و سر يه ميز نشستيم ... اين دختره دنيا مهمونى رو كوفتم كرد ... آخه خبرت 

 نمى شد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 5 3  

 

 بذارى آخرشب بياى كه من از اول شب اينجورى عصابم قهوه اى نشه ؟!
 
  

مشغول تماشاى رقص مهمان هاى توى تولدت بودم و هراز گاهى هم به پندار نگاه 
 مى كردم

 كه با لذت داشت با دنيا حرف مى زد و اصال متوجه ى گذر زمان نبود .
 با عصبانيت ناخوناهامو كف دستم فرو كردم ... صداى متعجب مهديس بلندشد

 _مهديس_ اونجا رو نگاه صحرا !
متعجب به همانجايى كه مهديس اشاره مى كرد نگاه كردم ... دهانم از تعجب باز 

 ماند .. پندار
يا وسط مجلس در حال رقصيدن بودن ... انگار كه يه پارچ آب يخ روى سرم و دن

 خالى كرده
بودن ... پندار دستشو دور كمر باريك دنيا حلقه كرده بود و با ريتم موزيك خودشونو 

 تكون
مى دادن ... دلم ميخواست پاشم از اين مهمونى برم ... نميدونستم بيشتر از اين 

 جلوى خودمو
هرآن ممكن بود بغض توى دلم منفجر بشه و چشمانم شروع به باريدن كند  بگيرم ...
 ... بايد

يه بهانه اى مى اوردم و اين مكان را ترك مى كردم ... از سر ميز بلند شدم و به سمت 
 زيبا

 رفتم كه با مهمون هاش درحال گپ زدن بود
 _زيبا؟

معذرت خواهى كرد و به زيبا با ديدن من دست از صحبت برداشت و از مهمان ها 
 طرف من

 كه گوشه ى سالن منتظرش ايستاده بودم امد
 _زيبا_ جانم صحرا چيزى شده ؟!

_ميخواستم اذت معذرت خواهى كنم ... راستش من يكم سرم درد گرفته اگه ناراحت 
 نميشى

 برم خونه ؟
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 _زيبا_ ااااااا .. صحرا امكان نداره ، تولد دوستته مثال
 
 2 

شرمنده ام اما سرم بدجورى درد ميكنه ... ترانه و مهديس و بقيه هستند من _بخدا 
 فقط مى

 رم .
_زيبا_ چى بگم .. از يه طرف دوست دارم بمونى از طرفى هم دوست ندارم اذيت 

 بشى ...
 باشه عزيزم هرجور خودت راحتى .. دستت دردنكنه ..
دوم تولدش را بهش تبريك گفتم بغلش كردم و بوسه اى به گونه اش زدم و براى بار 

 و ازش
خداحافظى كردم و به سمت ميز خودمون برگشتم ... ماجرا رو براى ترانه و مهديس 

 تعريف
كردم ... اوناهم يكم نگران شدن اما با مخالفت من ديگه حرفى نزدن ... زيرچشمى 

 به پندار
ى من نمى شد ... نگاه كردم كه هنوزم مشغول رقصيدن با دنيا بود و اصال متوجه 

 سريع از
خونه ى زيبا خارج شدم ... نمى تونستم بيشتر از اين جلوى خودمو بگيرم و شروع به 

 گريه
كردن كردم ... فاصله ى خونه ى ما با زيبا خيلى كم بود واسه همين تصميم گرفتم 

 پياده برم
... 

ت سرم توجه ام را هنوز خيلى از خونه ى زيبا دور نشده بودم كه صداى آشنايى از پش
 به

 خودش جلب كرد
 پندار بود

 _پندار_ صحرا ... صحرا ؟
پندار همچنان اسمم را صدا مى زد و به طرف من مى دويد ... سرجام ايستادم و با 

 دستم
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 اشكاى روى گونه ام را پاك كردم تا متوجه ى گريه ام نشه ... باالخره بهم رسيد
 _پندار_ چى شده صحرا؟

 بايد بشه .. يكم سرم تو شلوغى درد گرفت تصميم گرفتم برم خونه _هيچى چى
 
  

 _پندار_ آخه واسه چى ... ميخواى منم باهات بيام خونه ؟
 _نه .. شما برو به دوستت برس

 لحنم با كنايه بود
 پندار كه از اين نوع حرف زدن من تعجب كرده بود بالحنى موزى گفت

 ى !_پندار_ باشه ... هرجور راحت
اصال ازش توقع اين حرف رو نداشتم ... سريع رومو ازش گرفتم و به سمت خونه راه 

 افتادم ..
دوباره شروع به گريه كردن كردم ... انتظار داشتم هر لحظه پندار صدام بزنه و جلومو 

 بگيره و
 ازم بخواد پيشش بمونم ... اما اين كارو نكرد .

 م و اصالهم اشتها نداشتم ...وارد خونه شدم و... خيلى خسته بود
 واسه همين مستقيم به طرف اتاقم رفتمو خوابيدم

*** 
 با صداى مهديس چشمامو باز كردم ...

 صبح شده بود
 _مهديس_ صحرا ... صحرا .. بلندشو ديگه دختر چقدر ميخوابى

 با خستگى چشمامو باز كردمو به مهديس نگاه كردم
 ! _ولم كن مهديس ميخوام بخوابم

 _مهديس_ چى چى ميخوام بخوابم ... پاشو لنگه ظهره ...
 
  

مى دونستم كه نمى شه در برابر مهديس مقاومت كرد واسه ى همين با كالفگى از 
 جام بلند
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شدم و سرجام نشستم ... مهديس از اينكه ديد من بيدار شدم لبخند رضايت بخشى 
 بر لبانش

ه متوجه شدم پندار بغلم نيست ... نشست .. امدم به رگبار فوش ببندمش ك
 سراسيمه پرسيدم
 _ پندار كجاست ؟!

 _مهديس_ صبح زود بيدار شد گفت با يكى از دوستاش قرار داره و رفت !
اخمامو توهم رفت... مطمئن بودم كه با دنيا رفته بيرون ... من نمى فهمم مگه رابطه 

 ى بين
 هميت ميده ...اينا چجوريه كه انقدر پندار به اين دختر ا

 از تختم بلند شدم و به طرف دستشويى رفتم و چند مشت آب يخ به صورتم زدم ...
 بايدمى فهميدم

 بايد مى فهميدم كه پندار با يان دختر قبال چجور رابطه اى داشته !
*** 

 نزديكاى ساعت  شب بود كه درب خونه بازشد و آقا پندار باخنده وارد خونه شد .... از
تاحاال پيداش نبود .. نه واسه ى ناهار امد خونه نه شام ... ديگه داشتم از صبح 

 نگرانى ديوونه
 مى شدم ، گوشيشم كه جواب نميدم ... سراسيمه به طرف در رفتم و با ديدن پندار كه

 حسابى شاد و شنگول بود فهميدم نگرانى ام بى حوده بوده !
 فرياد زدم اخمامو تو هم كردم و با لحن حق به جانبى
 _ميشه بگى از صبح تاحاال كجا بودى ؟!
 پندار همچنان كه ميخنديد وارد خونه شد

 فكر كنم مست بود
 
  

 _پندار_ به مهديس گفتم كه ... پيش دوستم !
 _البد دنيا؟

 _پندار_ آره خب كه چى ؟!
دلم نميخواست پندار بفهمه نسبت به دنيا حساسم و بهش حسادت مى كنم واسه 

 همين
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 خيلى عادى رفتار كردم و بحث را عوض كردم
 _هيچى ... فقط نمى شد يه زنگ بزنى كه ما نگرانت نشيم ...

 پندار با كالفگى فرياد زد
 _پندار_ اووووف ... بسه ديگه صحرا ديوونه شدم .. خب بيخود نگرانم شدى !!

 كارد ميخوردم خونم بيرون نمى زد
داشت سر من داد مى كشيد و بخاطر يه دخترى كه معلوم اين پندار بود كه اينجورى 

 نيست
از كجا امده منو دعوا ميكنه ... نيم نگاهى بهش كردمو سريع از پله ها باال رفتم و 

 وارد اتاقم
شدمو درم از پشت بستم ... روى تختم ولو شدمو شروع كردم به گريه كردن ... 

 صداى هق
فرياد تبديل شده بود ... بالشتمو برداشتمو سرمو  هق گريه هام انقدر بلند بود كه به

 زيرش
 پنهان كردم و سعى داشتم با بالشتم صداى گريه هام را خفه كنم ....

روزها پشت سرهم مى گذشت و هر روز رابطه ى من و پندار سرد تر از قبل مى شد 
 ... كارش

ه بود پيشش و حتى شده بود قرار با اون دختره دنيا ... دوسه بارى هم از صبح رفت
 شب هم

برنگشته بود ... اين كاراش داشت ديوونه ام مى كرد ... اما كارى هم از دستم برنمى 
 امد كه

بخوام انجام بدم ... غرورم بهم اجازه نميداد كه به پندار عالقه نشون بدم و ازش 
 بخوام كه با

عضى ه كنم .... بدنيا نره بيرون واسه همين فقط مى تونستم منتظرش بشينم و گري
 وقتا سر 

 
  

موضوع هاى الكى دعوامون مى شد و باهم قهر مى كرديم ... كال رفتاراش عوض 
 شده بود ..
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شده بود يه پندار ديگه ... به من اهميتى نميداد .... شايدم من اينجورى فكر مى 
 كردم ...

داى زنگ تازه از خواب بيدار شده بودم و داشتم لباسامو عوض مى كردم كه ص
 موبايلم بلند

 شد ...
 فكر كردم مامانمه

به طرف ميز توالتم دويدم و موبايلمو از روش برداشتم و با ديدن شماره اى ناشناس 
 روى

 صفحه ى گوشيم حسابى تعجب كردم
 يعنى كى مى تونست باشه ؟!

 گوشيو جواب دادم و صداى دخترى جوان پشت تلفن بلندشد
 خانوم ؟! _دختر_ سالم ... صحرا

 با ترديد گفتم
 _بفرماييد خودمم ؟

 _دختر_ من دنيا هستم .. دوست پندار
تازه فهميدم كيه ... واسه چى اين دختره به من زنگ زده ... اصال شماره ى منو از 

 كجا اورده
 بود ... با صداى دنيا كه داشت صدام مى كرد به خودم امدم و گفتم

 _جانم بفرماييد ؟
خواستم اگه وقت داريد امروز باهاتون يه جايى قراربذارم .. بايد باهم حرف _دنيا_ مي
 بزنيم

 _راجب به چى؟
 _دنيا_ پشت تلفن نميشه ...

 
  

و سپس آدرس يه رستوران رو بهم داد و گفت كه ساعت  اونجا منتظرمه ... و ازم 
 خواست

 كه راجب اين تماس با پندار صحبت نكنم ...
 و به فكر فرو رفتم ...تلنو قطع كردم 
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 يعنى اين دختره چيكارم داره ؟!
 چرا پندار نبايد بفهمه كه بهم زنگ زده !

تمامى اين سوال ها بى اختيار به ذهنم مى رسيد ، دقايق كند و كشدار مى گذشت تا 
 اينكه

باالخره انتظارها به پايان رسيد و ساعت  شد .... سريع يه دست لباسى كه از قبل 
 كرده آماده

بودم را پوشيدم و تند تند از پله ها پايين رفتم ... ترانه كه پايين پله ها ايستاده بود 
 با ديدن

 من متعجب گفت
 _ترانه_ جايى ميرى صحرا ؟!

 درحالى كه به طرف در مى رفتم گفتم
 _بايكى قرار دارم .. امشب شام نمى يام

 ...و ديگه منتظر جوابى نشدم و از خونه خارج شدم 
 سر ساعت  درست جلوى همون رستورانى كه دنيا گفته بود حاضر ايستادم ...

كمى مكث كردم و براى اخرين بار آرايشم را تازه كردم روسريمو روى سرم صاف كردم 
 و وارد

 رستوران شدم ..
با چشمام نگاه كلى به رستوران كردم و همه جا رو برانداز كردم تا اينكه باالخره اون 

 كه ميزى
 دنيا ِاشغال كرده بود و منتظر من بود رو پيدا كردم ...

 به طرفش رفتم و سرميز نشستم
 
  

 دنيا با ديدن من روى پاهاش ايستاد و سالم كرد
 با مهربانى جواب سالمشو دادم و نشستم روى صندلى روبه روش

 دنياهم نشست و ِمنوى روى ميز رو برداشت و باخنده به طرف من گرفت
 دنيا _ سفارش بده ؟!_

 دستشو پس زدم
 _ممنون .. من عجله دارم بايد برم اگه ميشه كارتون رو بهم بگيد
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 دنيا كه حسابى از رفتار من جا خورده بود كمى ِمن و ِمن كرد و گفت
 _دنيا_ موضوع راجب به من و پنداره

 مشتاقانه نگاهش كردم تا ادامه حرفشو بگه ...
ى بين من و پندار به  سال پيش برميگرده ... من دوم  _دنيا_ راستش رابطه

 راهنمايى بودم
و پندارهم اول دبيرستان ... ماباهم همسايه بوديم ... از بچگى هم بازى هم شده 

 بوديم و
دوستاى خوبى براى همديگه ... اما خانواده هامون باهم رابطه نداشتن و ازهم ديگه 

 بيزار بودن
هميشه يواشكى و مخفى يانه باهم ديگه قرار مى ذاشتيم... واسه همين منو پندار 

 سالها اين
 سالش شد و من  و ديگه نمى شد باهم 2قرارهاى مخفى ادامه داشت تا اينكه پندار 

 صميمى باشيم و قراربزاريم .. اما ما بهم ديگه عالقه داشتيم ...
.. تو يه روز از روز ها نميتونستيم همه چيز رو تموم كنيم و بيخيال همه چيز بشيم .

 كه خونه
ى پندار اينا خالى شده بود و مامانش اينا رفته بودن عروسى پندار بهم زنگ زد و ازم 

 خواست
كه برم خونشون ... منم چون عاشقش بودم رفتم ... خيلى رفتارش عجيب شده بود 

 از زور
. نمى تونستم شهوت مغزش كار نمى كرد ... به زور لختم كردو بهم تجاوز كرد ..

 جلوشو بگيرم 
 
  

... من هنوز دختر بودم ... اما پندار انقدر هوس چشماشو كور كرده بود كه هيچى 
 نمى فهميد

و به زور بهم تجاوز كرد ... ديگه بى آبرو شده بودم ... چند دقيقه نكشيد كه به 
 خودش امد و

بود ... آبى كه ريخته بشه از كارش خيلى پشيمون شده بود ... اما كار از كار گذشته 
 رو ديگه
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نميشه برگردوند ! ... من ديگه دختر نبودم و كارم شده بود گريه .. بدبخت شده بودم 
 ... وقتى

مامانم اينا متوجه ى ماجرا شدن حسابى كتكم زدن و از خونه انداختنم بيرون ، مى 
 گفتند

ط مى زنن ... من كه من ديگه دخترشون نيستم و اسمم رو از شناسنامه شون خ
 جايى رو

نداشته ام كه برم صحرا ... اما پندار بهم پشت نكرد ..اون واقعا عاشقم بود ... چند 
 بارى هم

باهم قرار ازدواج گذاشتيم ... اما خانواده ى پندار مخالفت كردند ... اونا گفتند ما 
 عروس خراب

ى تونيم به عنوان عروس نمى خوايم ... گفتند دخترى كه باهمه رابطه داشته رو نم
 انتخاب

كنيم ... كلى بهم ت همت زدن درحالى كه خود پندار بود كه منو به اين حال و روز 
 انداخت ...

ديگه از زندگى بيزار بودم ... شده بودم يه مرده ى متحرك ... ولى باهمه ى اينا فقط 
 پندار بود

واشكى و دور از خانواده اش كه ازم محافظت مى كرد و بهم پشت نكرد ... واسه ام ي
 يه خونه

گرفت و خودشم هر از گاهى بهم سر ميزد ... بهش گفتم بيا ازدواج كنيم .. بهش 
 گفتم بيا

بيخيال همه كس و همه چيز شيم و از ايران بريم .... بريم يه جاى ديگه و يه زندگى 
 تازه رو

لش رو دوست داشت .. شروع كنيم .. اما اون قبول نكرد .. مى گفت نه .. اون شغ
 جناب

سروان رادمنش ... كارشو به من ترجيح داد ... چهارماه از اون اتفاق گذشته بود كه 
 سرگيجه و

حالت تهوع هام شروع شد ... اولش فكر كردم كه ويروس گرفتم و مريض شدم ... 
 اما وقتى
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ى مردى كه  رفتم دكتر فهميدم كه حامله ام ... بچه ى پندار توى شكمم بود .. بچه
 عاشقش

بودم ... وقتى خبر رو به پندار گفتم خيلى خوش حال نشد و ازم خواست كه بچه رو 
 بندازم ... 

 
  

گفت كه نبايد بچه مو به دنيا بيارم .... اما من نمى تونستم ... نمى تونستم بچه مو 
 بكشم ...

اجازه ى انداختن دكترا مى گفتند كه بدن بچه تقريبا كامل شده و فقط تا  ماهگى 
 بچه رو

دارم ... دفعه ى اول كه رفتم سونگرافى با ديدن بچه ام دوباره به زندگى اميد وار 
 شدم ...

عاشقش شدم ... اما پندار مرغش يه پا داشت .. مى گفت حق ندارم بچه رو به دنيا 
 بيارم ... اما

 دممن به حرفش گوش ندادم و بى اطالع از اون بچه مو به دنيا اور
چند ماهى كشيد كه از پندار خبرى نبود فكر كردم بيخيالم شده و ولم كرده ... اما يه 

 روز از
روز ها كه زنگ در خونه ام به صدا در امد .. با دين چهره ى پندار از چشمى در خوش 

 حال
شدم و مشتاقانه درو باز كردم ...ولى پندار تنها نبود ... پدرو مادرش وراد خونه شدن 

 لىو ك
 بهم چيز گفتند ... بهم توهين كردن ... و در اخر از خونه انداختنم بيرون ...

 پندارهم هيچى نگفت
 اين دفعه حتى ازم محافظتم نكرد

ديگه جايى براى موندن نداشتم ... يكى از دوستام تو ى پاريس زندگى مى كرد بهش 
 زنگ

ين نزد و خواهشمو پذيرفت زدم و ازش خواستم كه بيام پيشش فرانسه اونم رومو زم
 ... من
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نمى تونستم از بچه ام مراقبت كنم و صالحيت بچه دارى رو نداشتم واسه همين 
 گذاشتيمش

 پرورشگاه ... اونم با رضايت و خواسته ى پندار....
دنبال اين حرفش برگه اى رو كه از طرف پرورشگاه بهش داده بودن از كيفش دراورد 

 و نشونم
خصات بچه و نام پدرو مادرش رو توش نوشته بود و زير نامه امضاى كه داد كه مش
 پندارو دنيا
 ذكر شده بود

 اگه يه درصد هم به حرفاى دنيا شك داشتم با ديدن اين نامه مطمئن شدم 
 
  

ادامه داد ... اين بود دومين اشتباه من ... يه بليط رفت به پاريس گرفتم ... پندار 
 وقتى متوجه
ودگاه امد دنبالم و ازم خواست كه بمونم ... گفت كه دوستم داره .. ازم شد تو فر
 معذرت

خواهى كرد ... ولى من ديگه نمى تونستم ببخشمش ... پسش زدم و براى هميشه 
 تركش

كردم و يه زندگى تازه رو توى پاريس شروع كردم ... تا اينكه هفته ى پيش توى 
 مهمانى

بى اختيار به سمتش امدم ... هنوزم بهش اهميت دوستم زيبا پندارو ديدم ... 
 ميدادم و وقتى

عكس و العمل پندارو ديدم فهميدم اونم هنوز منو دوست داره ... چند بار كه باهاش 
 بيرون

قرار گذاشته ام و دوباره بهش نزديك شدم .. بهم گفت كه عاشق شده ... عاشق تو 
 صحرا .. اما

ار منو بدبخت كرد و بايد مسئوليت كارى كه كرده من نمى تونستم قبول كم ... پند
 بود رو به

عهده مى گرفت .... سعى كردم دوباره اونو عاشق خودن كنم ... اما بى فايده بود .. 
 همه ى
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فكرو ذكرش تو بودى .. فقط تو ... واسه همين تصميم گرفتم اين قرار رو باهات بذارم 
 تا ازت

 .. بخوام از زندگى پندار برى بيرون
صحرا پندار به من خيلى اسيب رسونده و بايد مسئوليت تك تك كاراشو برعهده 

 بگيره ... اما
اون عاشق تو شده .. منم نمى تونم مجبورش كنم كه بامن باشه چون اينجورى ازم 

 متنفر
ميشه ... دوست دارم مثل گذشته خودش بياد سمتم .. اما تو مانعى .. خواهش مى 

 كنم از
 دار برو بيرون .. اذت خواهش مى كنم صحرا !زندگى پن

 اشك در چشمان دنيا حلقه بسته بود و اشكاش شروع به ريختن كرد ...
تحت تاثير حرفاش قرار گرفته بودم ... اصال باورم نمى شد كه پندار چنين ادم پستى 

 باشه
 ...باورم نمى شد اين چهره ى حقيقى پندارباشه

 
 2 

بايد بخاطر يه دختر خودمو بدبخت مى كردم .. اون اگه پندارو اما از يه طرفى هم ن
 خيلى

دوس داشت موقعى كه تو فرودگاه امد دنبالش دست رد به سينه اش نمى زد ... 
 حاال كه

 كفگيرش خورده ته ديگ ياد پندار افتاده !.. اما با حرفاى دنيا
 ديگه از پندار متنفر شده بودم
هش اعتماد كنم .. اين دفعه ى دومه كه حقيقت ديگه مثل قبل نمى تونستم ب

 زندگيش رو
ازم پنهان كرد .. دفعه ى اول كه بهم نگفت پليسه تونستم با موضوع كناربيام .. اما از 

 اينكه يه
 دختر و يه بچه ى نوزاد رو بدبخت كرده نميشه گذشت .

 بادى به گلوم انداختمو گفتم
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و ترك مى كنم ... اما به توهم توصيه مى كنم _باشه ... باشه من براى هميشه پندار
 كه ديگه

 به اين آدم اعتماد نكنى
 لبخد برلبهاى دنيا نشست

_دنيا_ ممنونم .. ممنونم صحرا ... ولى من راه ديگه اى ندارم .. هيچكس يه دخترى 
 كه قبال

 با كسى رابطه داشته رو نميخواد !
ز بلند شدم و بدون خداحافظى ازش به نشانه ى مثبت سرموتكون دادم و از سرمي

 كيفمو
 برداشتم كه برم اما دنيا مانع شد

 _دنيا_ صبركن صحرا ...
 ايستادم و به طرفش برگشتم

_دنيا_ لطفا از اينكه با من قرار گذاشتى و از اينكه اذت خواستم از زندگيش برى 
 بيرون

 چيزى به پندار نگو .. اينجورى منو هيچوقت نمي بخشه
 
  

 درحالى كه اشك در چشمام جمع شده بود گفتم
 _ خيالت راحت .. نميگم ..

 و درحالى كه پشتمو بهش كرده بودم تا از رستوران برم بيرون با صداى لرزانى گفتم
 _ اميد وارم خوشبخت بشى !

نتونستم جلوى خودمو بگيرم و بدون اينكه منتظر جوابى از طرف دنيا بمونم از 
 رستوران امدم

يرون و گريه كنان به سر خيابان رفتم ... صداى هق و هق گريه ام خيابان را پر كرده ب
 بود و

توجه تمام ادم هاى اطرافم كه در خيابان مشغول قدم زدن بودن را به من جلب كرد 
 ... دلم

ميخواست بميرم ... اين حق من نبود ... مگه من چه گناهى كردم كه خدا پندارو سر 
 راهم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 6 6  

 

د ... مگه من چيكار كردم ! ... اين بار دوم بودش كه پندار بهم دروغ گفت و قرار دا
 سرمو شيره

 ماليد
 اما اين دفعه باهاش كنار نميام ...

 همين امشب براى هميشه تركش مى كنم ...
با عصبانيت قدم هاى بلندى برداشتم و سرخيابان ايستادم جايى كه تو ديد تاكسى 

 ها باشم ...
 پياده شدم از تاكسى

با نوك انگشتام اشكامو پاك كردم و نفس عميقى كشيدم و وارد خونه شدم ... تند 
 تند از پله

 ها باال رفتم تا به واحدى كه دست ما بود رسيدم
در نيمه باز بود ... درب را با شدت هول دادم كه محكم به ديوار برخورد كرد وباصداى 

 وحشت
جه همه رو سمت من جلب كرد ... با اخم وارد خونه ناكى كه از خودش توليد كرد تو

 شدم
 _ترانه_ چته صحرا ؟

 
  

جوابى ندادم و تند تند از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم و مشغول جمع كردن 
 وسايل و

 چمدانم شدم ...
انتظار داشتم هرلحظه پندار بياد تو با نگرانى ازم دليل اين همه عصبانيت رو بپرسه 

 ا اينام
كارو نكرد ... چشمام از اشك همه جا رو تار ميديد و درست نفهميدم چيكار دارم 

 ميكنم ولى
درعرض چند دقيقه تمام وسايلم را جمع كردم .. همينطور كه در حال بستن زيپ 

 چمدونم
 بودم تند تند زيرلب زمزمه مى كردم
 _ خدا لعنتت كنه .. خدا لعنتت كنه
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ن رفتم هر پنج نفر وقتى من را گريان و چمدان به دست ديدن سريع از پله ها پايي
 حسابى

 جاخوردن و متعجب روى پاهاشون ايستادن
 پندار چند قدم به سمتم امد و با لحنى غمگين گفت

 _ پندار _ صحرا ؟
 دستم را به نشانه ى سكوت باالگرفتم و نذاشتم ادامه ى حرفش رو بزنه

ارى بيارى .. تو اصال فكر كردى كى هستى كه منو با _ هيس .. ديگه اسم منو حق ند
 اسم

 كوچيك صدا ميزنى ؟!
خودمم تو اون لحظه نمى فهميدم چى دارم ميگم اما خيلى عصبى بودم ، دوست 

 داشتم
دهنمو باز كنم و همه ى پته شو بريزم روى آب ولى نه ... نمى خواستم اون همه آدم 

 بدونن
كه دارم گريه مى كنم .. شايد تقصير منه .. رابطه ى بين كه عاشقشم و بخاطر پنداره 

 منو
پندار از اولش هم اجبارى و صورى بود ... خودم نبايد اجازه ميدادم اين اتفاق ها 

 بيفته و
 عالقه بين مون به وجود بياد

 
  

 با عصبانيت چمدونم را برداشتم و مسيرم را به سمت درخونه كشيدم
 راحتى ؟_پندار_ از دست كى نا

 _مهديس_ كجا دارى ميرى اين وقت شب ؟
 _ترانه _ ِد يه چيزى بگو ديگه صحرا ؟!

ولى جواب هيچ كدومشون رو ندادم و از خونه خارج شدم ... تند تند به سمت 
 خيابان رفتم و

 سوار تاكسى شدم تا قبل از اينكه كسى دنبالم بياد از اين خونه و آدماش دور باشم ...
 داشتم برمجايى رو ن

 داشتم ديوونه مى شدم
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 دوست داشتم برگردم ايران
 دوست داشتم برگردم پيش مامانم ... دلم واسه آغوشش تنگ شده بود

 شايد اگه اآلن مامانم كنارم بود هيچكسى به خودش اجازه نميداد كه ناراحتم كنه ..
اى اعتراض چند دقيقه اى بود كه داشتيم تو خيابان بى هدف دور ميزديم كه صد

 راننده
 بلندشد

 _راننده_ باالخره بايد كجا برم خانوم ؟!
تازه يادم افتاد كجام اشكامو كنار زدم و آب دهانمو قورت دادم و با لحن عادى آدرس 

 خونه ى
 زيبا رو بهش دادم

*** 
 ززيبا دم در امد و در خونه اش را برايم باز كرد .. با ديدن زيبا همانند كودكى كه پس ا

 سالها
 مادرش را ديده باشد گريه كنار به بغلش رفتم ... حسابى تعجب كرد و ازم پرسيد

 
  

_ زيبا_ چى شده صحرا ؟!.. اينوقت شب چرا دارى گريه ميكنى .. چرا چمدون دستته 
 ؟!

 درحالى كه از گريه صدام ميلرزيد
 _زيبا كمكم كن جايى رو ندارم برم ... از خونه امدم بيرون

 با_ باشه .. باشه بيا تو .. بيا بريم همه چيرو واسه ام تعريف كن_زي
وارد خونه شون شدم و يه سالم خشك و خالى با پدرو مادرش كردم و سپس به 

 همراه زيبا به
 اتاقش رفتيم ... چمدونم را گوشه اتاق گذاشتم

 زيبا يك ليوان آب بهم داد تا آرومم كنه ... آب را يك نفس سركشيدم
 با_ خب حاال بگو چى شده؟_زي

لب تخت نشستم و تمامى ماجرا رو واسه اش تعريف كردم .. حسابى جاخورد .. اونم 
 مثل من
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از ديدى كه به پندار داشت منصرف شد و يه انسان هوس باز و اشغال در ذهنش 
 جاگرفت

م ؟! چى بگ_نميدونم بايد كجا برم .. ميخوام برگردم ايران ، ولى به مامان و بابام بايد 
 .. اگه

 بفهمن كه اين ازدواج صورى بوده .. وايى منو ميكشن ..
 زيبا كنارم امد و بغلم كرد و با دستاى گرمش شونه هايم را نوازش داد

_زيبا_ هيس ... ذهنتو درگير نكن .. خودمون يه فكرى مى كنيم .. يه راه حل خوب 
 پيدا مى

حت باشه ... من دوستتم و هر كمكى كه از كنيم كه نه سيخ بسوزه نه كباب خيالت را
 دستم

بر بياد واسه ات انجام ميدم ... تو تا هروقتم كه مشكلت كامل حل شد ميتونى 
 همينجا پيش
 خودم بمونى

 _مزاحمت نباشم
 _زيبا_ اين چه حرفيه دوستى واسه همين وقتاس ديگه

 
  

 بغلش كردم و بوسيدمش
 كردزيبا با خنده خودش رو ازم جدا 

_زيبا_ خب ديگه انقدر بامن الس نزن ! .. من برم واسه ات يه بالشت و پتوى نو 
 بيارم

 و با خنده به طرف در رفت
بالشت روى تختشو برداشتم و بايه اشاره به طرف زيبا كه توى چهارچوب در ايستاده 

 بود پرت
 كردم .. زيبا باخنده جاخالى داد و بالشت تو ى سالن افتاد ...

 ن خنده ها باعث شد كه كمى آرام شوماي
*** 

 يك هفته ى كامل از اون اتفاق گذشت
 تو اين يك هفته كه از خونه امدم بيرون .. نزديك  بار فقط پندار بهم زنگ زد ولى
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جوابشو ندادم .. يا موبايلم را خاموش مى كردم يا رد مى دادم ... اس ام اس هاشم 
 كه ديگه

ايرانسل هم تو اس ام اس دادن گيرتر بود .. همش مى نوشت .. نگو .. اين پندار از 
 صحرا

كجايى ؟ .. چرا موبايلت خاموشه .. پياممو ديدى بهم زنگ بزن .. نگرانتم و از اين 
 حرفا ...

فقط تو اين مدت يه بار به مهديس زنگ زدم و بهش گفتم كه پيش زيبام و ازش 
 خواستم كه

وقت از خونه مون زنگ زدن و سراغمو گرفتن بهشون به پندار نگه كجام و اگه يه 
 بگن كه من

 دستشويى ام يا خوابم و از اين جور بهونه ها ...
 زيبا يه دوست خوب و ايده آل بود

 تو اين يه هفته انقدر مزاحمش شدم و اذيتش كردم اما يه آخ هم نگفت
 همش به بهترين شكل ممكن ازم پذيرايى مى كرد

 
  

 دلدارى ام بده تا با مشكالتم كنار بيام سعى مى كرد
*** 

 با صداى غر و غر زيبا از خواب بيدار شدم و با كالفگى سرجايم نشستم
 _ اوووو .. ماشاال زيبا بسه چقدر حرف ميزنى

_زيبا_ پاشو .. پاشو .. همش ميخوابه .. پاشو بريم صبحانه رو يه رستوران خوب لب 
 ساحل

 مسراغ دارم اونجا بخوري
 پتو رو كشيدم رو سرم
 _ من نميام خودت برو
 اين دفعه جيغ كشيد

 _زيبا_ صحرا؟
 بى اختيار سرجايم نشستم

 _زيبا_ من ميرم تو ماشين تا دوقيقه ى ديگه دم در باش
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 و در ادامه نگاهى به ساعت مچى توى دستش كرد
 _زيبا_ از اآلن شروع شد

دستشويى رفتم و صورتم رو شستم و سريع به  با غر غر از رختخوابم بلند شدم و توى
 سمت

 چمدونم رفتم و يه دست شال و مانتو مشكى در اوردم و در عرض يك دقيقه پوشيدم
 بايد قبل از اينكه صداى اون هيوال رو دربيارم برم پايين
 خودمم از توصيفى كه نسبت به زيبا كردم خنده ام گرفت

 
  

اندم تا به پاركينگ رسيدم ... زيبا منتظر پشت باخنده پله ها رو دوتايكى گذر
 ماشينش

 نشسته بود ...
 سوارشدم

 _زيبا_ باريكال چه وقت شناس
 _ ميرى يا پياده شم

 _زيبا_ باشه.. باشه .. بداخالق
زيبا باخنده دنده رو جا زد ، اما همين كه آمد پايش را روى پدال گاز بگذارد ، توقف 

 نابجاى
 او را از جا پراند و به سرعت روى ترمز زدماشينى مقابلش 

 _زيبا_ احمق بى شعور ! اين ديگه چجور رانندگى كردنه
عصبى از ماشين پياده شدم و به سمت ماشين مقابلمان رفتم .. پاهايم سست شد و 

 كالم از
 ذهنم رفت .

 پندار با نگاهى خصمانه به ستم امد
 مقابلم ايستاد و با لحن توپهلو گفت

 ندار_فكر كنم من و تو هميشه بايد تو تصادف باهم روبه رو بشيم ..._پ
 براى يافتن جمله ى مناسبى كمى مكث كردم و سپس گفتم

_شايد دليلش اين باشه كه شما رانندگى بلد نيستى و بيهوده ميپيچى جلوى ماشين 
 مردم
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را تركم كردى ... من _پندار_ نه اين دفعه از قصد اين كار رو انجام دادم ... تا بدونم چ
 عاشقت

 شدم صحرا !
 تمام تنفر خود را در پوزخندى مضحك برلب نشاندم و گفتم

 
  

_ از حرفاتون خنده ام مى گيره جناب سروان ، بهتون نمياد انقدر كند ذهن باشيد ... 
 يك بار

 كه گفتم رابطه ى ما صورى بود حاالهم ديگه ميخوام تمومش كنم
 راحتى ؟!_پندار_ به همين 

 _ قرار ما از اول همين بود ... اينكه باهم صورى ازدواج كنيم تا بيايم فرانسه
_پندار_ خودت كه ميدونى اين قرار براى خودت بود .. من بنا بر مأموريتى كه داشتم 

 باهات
 امدم

 _ ازدواج ما موقتى ... حاال هم تموم شد
 پندار باصداى بلندى فرياد زد:

 ور من بهت دل بستم !_پندار_ بيشع
 _ هه .. آدم باشعور به چيزاى موقتى دل نميبنده !

_پندار_ خيلى عوض شدى صحرا ... چطور نتونستم تورو بشناسم .. توهم مثل بقيه 
 اى !

 دستمو به عصبانيت و به نشانه ى تهديد باالگرفتم
غاى آسمون با _ زود از جلوى ماشينم برو كنار ... واال كارى باهات مى كنم كه مر

 حالت گريه
 كنند .

_پندار_ درست صحبت كن ! كارى نكن كه منم دهنمو باز كنم و هرچى از دهنم در 
 مياد ،

 نثارت كنم !
 زيبا با شنيدن صداى پندار از ماشين بيرون امد و با اشاره به محيط اطراف گفت

 _زيبا_ هيچ متوجه ايد كجا ايستاديد ؟ يكم آروم تر
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 نده سر به زير انداخت و گفت :پندار شرم
 
  

_پندار_ عذر ميخوام ، ولى باور بفرماييد اگر شماهم جاى من بوديد و بى دليل زيربار 
 اين

 همه توهين و تهمت خرد مى شديد ، بيشتر از من فرياد مى زديد.
 زيرلب خنديدم
 _بى دليل؟!

بت كنيد ببينم _ پندار_ خوب شما كه واسه ى حرفاتون دليل داريد درست صح
 منظورتون

 از اين مهمالتى كه به هم ميبافيد چيه ؟
_مهمالت ؟! .. نه مثل اينكه شما جدى جدى گذشته تونو فراموش كرديد و احيانًا 

 بخاطرتون
نمياد كه هشت سال گذشته با كى آشنا شديد و بعدش چه افتضاحى به بار آورديد 

 كه به
 هم رحم كنيد .خاطرش حاضر نشديد حتى به بچه تون 

پندار كه از شدت عصبانيت عضالت صورتش منقبض شده بود ، به من نزديك تر شد 
 و گفت

 _پندار_فقط به من بگو كه كى اين چرندياتو تو ذهنت فرو كرده .
_آهان ! پس اينا شد چرنديات .. نكنه اين راز شرم آورم بايد مثل قضيه ى پليس 

 بودنت
 وجه مى شدم تا حقيقت پيدا مى كرديواشكى و از طريق خودت مت

_پندار_ چرند نگو اون فرق داشت ، من هيچ راز شرم آورى ندارم . محض اطالع 
 سركار ، اون

قدر به خودم و گذشته ام اطمينان دارم كه هيچ باكى از برمال كردنش نداشته باشم . 
 شمام

يه ى احمقانه رو اگه راست ميگى و جرأعتشو دارى ، فقط به من بگو كه كى اين قض
 واسه ات

 تعريف كرده ؟
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 باصداى بلندى خنديدم
 
 2 

_انصافا كه بازيگر اليقى هستى ... اعتماد به نفستم بى نظيره! بايد اقراركنم اگه با 
 چشم هاى

 خودم سند بى آبروييتو نديده بودم، بازم گول حرفاتو ميخوردم .
طينت رو نخوردى ، ميشه _پندار_حاال كه خداروشكر گول اين شيطان پست 

 بفرماييد سند
 بى آبرويى من چيه كه شما با چشم هاى خودتون سياحت كردى ؟!

 _معلومه امضا و رضايت نامه اى كه براى گذاشتن بچه ات تو پرورشگاه گذاشتى.
پندار چشمانش را تنگ كرد و گويى چيزى را در ذهنش رد و بدل مى كرد ، با 

 پوزخندى كه
 درك نمى كردم به من نگاه كرد و گفت :معنى اش را 

_پندار_ با اين داستانى كه تعريف كردى خيلى كنجكاو شدم بدونم گذشته ى من 
 محق تره

 ياكه چشماى شما !
 به سمتش برگشتم
 _چشماى من !

_پندار_ از كجا معلوم اون برگه اى كه ديدى جعلى نباشه ؟! مگه تو شناسنامه ى من 
 چيزى

 بچه نوشته شده بود؟!.. از اسم زن و
 _از كجا معلوم كه شناسنامه ات جعلى نباشه ؟!

 پندار با عصبانيت به سمت من برگشت و مچ دستمو گرفت
 _پندار_ راه بيفت !

 _كجا؟!
_پندار_ معلومه ديگه ؛ همون جايى تشت رسوايى منو با چشم هاى خودتون ديديد 

. 
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نگاه كردم و براى لحظه اى مردد ماندم كه او  به پندار كه انقدر مصمم حرف مى زد
 چرا انقدر

 با قاطعيت حرف مى زند .
 _پندار_ چيه ، پس چرا معطلي ؟!

_ باوجود اينكه ميدونم از لذت ديدن قيافه ى شرمسار و سرخورده يه آدم درغگو 
 محروم

مه راه ميشم ، ولى اونقدر به حرف هايى كه زده ام اطمينان دارم كه بيخودى اين ه
 خودم را

 به زحمت نيندازم .
_پندار_ دروغ ميگى ... تو فقط ميترسى ! ... ميترسى از اينكه اين موضوع كال ً 

 برعكس بشه و
 اونوقت اين من باشم كه از ديدن قيافه ى شرمنده تون كيف كنم !

 در دلم گفتم : "احمق! "
 مئنم اين طور نيست .منتهاى آرزوى من اينكه اينطور باشه، اما افسوس كه مط

 زيبا كه تا اين لحظه به حرفاى ماگوش ميداد و به ميان امد و گفت
_زيبا_ به جاى اين بحث و جدال بيهوده ، من اگه جاى شما بودم هرچه سريع تر مى 

 رفتم و
 براى هميشه به اين موضوع خاتمه ميدادم .

 _پندار_ منم همينو ميگم زيبا خانوم
 قتى كه من از همه چيز مطمئنم ، ديگه چه دليلى داره بخوام برم ؟!_چى ميگى زيبا! و

_زيبا_ چه دليلى داره نرى صحرا ؟.. مگه كار از محكم كارى عيبى هم ميكنه ... اصال 
 به قول

خودت اگه حق با تو باشه و پندار قبال با كسى رابطه داشته اونوقت كلى هم از 
 تماشاى چهره

 ! ى شرمنده اش لذت مي برى
 
  

پندار نگاه تشكر آميزش رو به زيبا دوخت و با گفتن اگه واقعا به حرفاتون ايمان 
 داريد دنبال
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 من بيايد حرف آخر را زد .
سپس سرش را به عالمت خداحافظى به جانب زيبا خم كرد و به طرف ماشينش رفت 

. 
 مستاصل به زيبا نگاه كردم و گفتم :

 نبالش برم ؟_يعنى تو واقعا ميگى كه من د
_زيبا_ معلومه . مگه نميبينى چطور با اطمينان حرف ميزنه ، خب تا نرى و نبينى كه 

 با چه
 استداللى ميخواد از خودش دفاع كنه نمى تونى مطمئن راجبهش نظر بدى

 _ولى آخه
_زيبا_ آخه نداره ديگه .. فوق آخرش اينكه زحمت يه تفريح به جونت ميمونه ! به 

 قول
 ندار شرمنده ميشه و بعدشم واسه ى هميشه دست از سرت برميداره .خودت پ

با فشار اطمينان بخشى دستاى زيبا رو فشردم .. و سپس به سمت ماشين پندار فتم 
 .. زيبا

 درحالى كه با تكان سرش كارم را تأييد مى كرد گفت
لط مس _زيبا_ فقط بايد بهم قول بدى كه تحت هر شرايطى كه پيش امد ، به فكرت

 هستى و
خودتو اذيت نمى كنى . درضمن ، حتما منم در جريان كارات قرار بدى . راستى يادت 

 نره
 اهسته بريد ، مواظب خودت باش
 _خيالت راحت و زود برمى گردم

 و سوار ماشين پندار شدم و راه افتاديم .
نى مى شد نمى تونستم درك كنم ... پندار چرا انقدر با اطمينان حرف مى زد ، يع

 حرفاى زيبا
 درست باشه و من دچار سؤتفاهم شده باشم ؟

 
  

ولى نه ، اين به نظر محال مى رسيد ... چطور مى شد تمامى اين وقايع را روى 
 حساب
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سؤتفاهم گذاشت ، درحالى كه من چشم هاى خودم به صدق حرف هاى دنيا رسيده 
 بودم ؛ با

ودش مطمئن بود و اصاًل چه چيزى رو قصد اين حساب .. پس چرا پندار انقدر به خ
 داشت

 ثابت كند.
براى لحظه اى به اين فكر رفتم كه نكنه تمام اين ها دامى از سوى پندار باشد و او 

 تمام اين
ها را برايم صحنه سازى كرده است ! با اين فكر دانه هاى عرق را از پيشانى ام پاك 

 كردم و
و باخودم انديشيدم كه بيشتر باير مراقب سعى كردم كه به خودم مسلط باشم 

 رفتارهايم باشم
. 

 در همين فكر بودم كه ماشين پندار گوشه اى ايستاد
به سمتش برگشتم .. پندار از ماشين پياده شد اما من همانجا روى صندلى نشستم و 

 از جايم
 تكون نخوردم

 كمى نكشيد كه پندار سرشو از شيشه ى ماشين كرد تو
اگه ميخوايد هرچه زودتر جواب همه ى سوال هاتونو پيدا كنيد ، پياده بشيد  _پندار_

. 
به گفته اى او عمل كردم و پندار بالفاصله به طرف در خونه اى رفت و زنگ در را 

 فشرد
 طولى نكشيد كه در ، با صداى بيا توى آشناى دنيا باز شد!

كه خودمم كنجكاو شده بودم بدانم  نگاه استفهام آميزم را به پندار انداختم و در حالى
 كه دنيا

 در انتظار چه كسى در را گشوده است ، به سمت مسير باغ راه پيمودم .
با عجله از پله ها باال رفتيم و در سالن را باز كرديم ، اما همين كه چشم مان به دنيا 

 افتاد
 حسابى تعجب كرديم ... 
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 به او برگشت !پندار شرم زده چشمانش را بست و پشت 

با ديدن اين حركت پندار حسابى تعجب كردم و به دنيا نگاه كردم كه با لباس عريانى 
 پشت

 به ما نشسته بود و مشغول الك زدن به ناخون هاى بلندش بود .
 از خجالت سرمو به زير انداختم... بى حيا

 صداى دنيا بلندشد
ل يك ساعتى رو براى گرفتن غذا _چقدر زود امدى هومن! من فكر مى كردم كه حداق

 معطل
 بمونى . حاال چرا وايسادى غذا رو بذار روى ميز ؛ منم اآلن ميام .

 براى لحظه اى نگاه حيران من و پندار درهم گره خورد .
 و پندار كه گويى تحملش را از دست داده بود با صداى رسايى گفت :

 _پندار_ مثل اينكه بد موقعه مزاحم شديم !
يا به تندى سر برگرداند . از ديدن آنچه ميديد ، چون صاعقه زده ها از جا جهيد و دن

 دستپاچه
 گفت :

 _دنيا_شما... اين جا چيكار مى كنيد ؟!
_پندار_ خودمونم نميدونم ، چون از قرار امده بوديم يه چيزايى رو روشن كنيم ، ولى 

 اينطور
 . كه معلومه يه چيزايى بايد برامون روشن بشه

پندار همانطور عقب عقب جلو رفت ، ملحفه اى از روى مبل كنار دستش برداشت ، 
 آن را به

 سمت دنيا پرت كرد و با تنفر گفت :
 _پندار_ بپوشون خودتو !

 
  

دنيا لرزان خم شد ، مالفه را برداشت ، آن را به دور خود پيچيد و در حالى كه به 
 زحمت

 دهد ، گفت: سعى مى كرد آب دهانش را قورت
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 _دنيا_ من ... من ..
 پريدم وسط حرفش و سرش داد زدم

_ساكت شو ! نمى خوام چيزى بشنوم ، چون نه دوست دارم ، نه حوصله شو رو دارم 
 كه

 بخوام يه بار ديگه باشنيدن چرندياتت سركار برم !
 زد پندار نگاه رضايت بخشى بهم انداخت و با لذت به من نگاه كرد و بهم لبخند

 سپس دوباره با عصبانيت به سمت دنيا برگشت و گفت
_پندار_ درسته ... ما وقت براى شنيدن دروغ هاى تورو نداريم .. فقط براى اين 

 خانوم تعريف
 كن كه چى بين من و تو گذشته .

دنيا نگاه هراسانش را به من دوخت و درحالى كه از شدت ترس لحظه به لحظه 
 صورتش بى
 شد ، بغض آلود سر به زير انداخترنگ تر مى 

 _پندار_ پس چرا حرف نميزنى ؟ آخى .. ! نكنه خجالت ميكشى !
 من كه تا اين لحظه در سكوت سپرى مى كردم جلو امدم و گفتم

_تمومش كن اين بازى مسخره رو! من نمى فهمم ديگه چه لزومى داره تو حقيقت رو 
 نگى ...

 رديم !همه ى ما به شخصيت درون تو پى ب
 _دنيا_ مجبور بودم !

پندار به دنيا نگاه كرد ، سپس با چشمانى به خون نشسته و با گام هايى نا استوار 
 نزديكش

رفت ، دستش را بلند كرد و با قدرت هرچه تمام تر به صورتش نواخت ، چنان كه تن 
 ظريف 

 
  

نقش در زمين دنيا همچون برگى سبك بال در دست باد از جا كنده شد و با شدت 
 گشت ،

 سپس از ميان دندان هاى به هم ساييده اش خروشيد :
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_پندار_ كثافت پست فطرت! يعنى مزد اون همه خدمت و خوبى كه من درحقت 
 كردم ، اين
 بود ؟...

و به جاى انكه حرفش را تمام كند دوباره به سمتش يورش برد و با هر دو دست ، 
 مالفه دور

ش پيچيد ، او را از جا كند و در حالى كه چشم در چشمش تن او را به دور دست
 دوخته بود ،

 گفت :
 _پندار_ تاهمين جا ميون دستام خفه ات نكردم ، بگو چرا بامن اين كارو كردى ؟

 دنيا در حالى كه لب هايش به زحمت باز و بسته مى شد گفت
 _دنيا _ .. من ... من .. به خدا نمى خواستم

 و اسم خدا رو به زبون كثيفت نيار! _پندار_ خفه شو
 _دنيا_ باشه ، هرچى تو بگى ... ولى باور كن پندار كه من هميشه دوستت داشتم

 _پندار_ دوستم داشتى ؟
پندار با شنيدن اين كالم همچون ديوانگان قاه قاه خنديد ! سپس ، درحالى كه گردن 

 ظريف
 ت :او را در حصار دستانش هرچه تنگ تر مى فشرد گف

_پندار_ آهان! حاال فهميدم كه موضوع از چه قراره؟ پس چون از قضا چشمت منو 
 گرفته بود

و از جانب من جواب مثبت نشنيدى ، به خودت جرأت دادى كه اون دروغ هاى شرم 
 آور را

 راجب به من سرهم كنى .
 
  

 دخ تر مى شبا نگاه كردن به صورت دنيا كه لحظه به لحظه در ميان دستاى پندار سر 
 يكدفعه به خودم امدم ، به سمت پندار دويدم و با فرياد گفتم :

 _ چى كار ميكنى ؟ .. كشتيش !..
_پندار_ چه بهتر! امثال اون همون بهتر كه بميرن تا هر لحظه و هر روز يه نفر رو تو 

 منجالب
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 هوسشون غرق نكنن .
نه اين دختر بيچاره ! ولش  _ ولى به نظر من ، اونى كه اليق مردن هستش تويى ،

 كن لعنتى
! 

پندار با شنيدن اين حرف من نگاه وحشتناكش را بهم دوخت ، سپس دستانش را از 
 دور

گردن دنيا باز كرد و با اشاره اى جسم بى رمقش را همچون تفاله اى نقش بر زمين 
 كرد و
 گفت :

الى يد بمونى و بگى كه اين هيو_پندار_ نه ... تو هنوز نبايد بميرى فرشته بى گناه ! با
 ديو

 سرشت ، چه بااليى بر سرت آورده كه اليق مردنه!
دنيا خودش را از روى زمين جمع كرد ، دستش را دور گردنش گرفت و درحالى كه 

 سعى
 داشت به زحمت نفس بكشد ، درميان سرفه و گريه ... بريده ، بريده گفت :

 چيزى كه اونروز بهت گفتم دروغ بود !..._دنيا_ پندار راست ميگه ! .. من هر
 خنده ى تلخى كردم

_ امكان نداره .. تو اآلن دارى دروغ ميگى ، چون ترسيدى ، واال چطور ممكن بود كه 
 سند

 بچه تون توى پرورشگاه با اسم و امضاى پندار باشه ؟!...
 
  

اينطورى كه بهت _دنيا_ اون سند جعلى بود صحرا ... ماجراى گذشته ى من و پندار 
 گفتم

نبوده ... خانواده هامون باهم دوست بودن و رفت و امد داشستند ... من توى اين 
 رفت و امد

هاى خانوادگى با پندار آشنا شدم و عاشقش شدم ... اون منو بدجورى ديوونه ى 
 خودش كرده
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ل تا اينكه د بود ... اما هيچوقت نه تنها من بلكه به هيچ دختر ديگه اى پا نميداد ...
 و زدم به

دريا و خودم ازش خاستگارى كردم كه جواب رد داد ... بعدشم كه من انقدر عصبى 
 شدم كه

تصميم گرفتم از ايران برم .. برم يه جايى كه پندار و گذشته رو فراموش كنم ... امدم 
 فرانسه

ار فهميدم پندو با زيبا آشنا شدم و به كل پندار رو فراموش كردم ... چند سال بعدش 
 هم به

همراه چندتا از دوستاش براى ادامه ى تحصيل امدن فرانسه .. تاجايى كه من 
 ميدونستم

پندار پليس بود و درسشم تموم شده .. پس فهميدم اين يه مأموريته ! ... با امدن 
 پندار به

 وفرانسه تمامى خاطرات گذشته ام دوباره زنده شد ... يواشكى دنبالتون مى كردم 
 پندارو زير

نظر داشتم .. مى ديدم كه چقدر بهت اهميت ميده و مي برتت باغ و حش و تفرح 
 هاى ديگه

... از حسادت داشتم ديوونه مى شدم ... يه روز كه تا دانشگاه دنبالتون كرده بودم و 
 پشت يه

درختى مخفى شده بودم وبه شما نگاه مى كردم ... پسرى متوجه ى نگاه هاى من به 
 ا وشم

پندار شد و به طرفم امد ... هومن بود ! فاميل تو صحرا ... از عالقه ى خودم نسبت 
 به پندار و

تنفرم نسبت به تو بهش گفتم ... اونم مشتاقانه گفت كه به تو عالقه داره و گفت كه 
 بايد به

كمك هم شما دوتا رو از هم جدا كنيم ... اينطورى هم من به پندار مى رسيديم .. و 
 هم اون
 به تو ...

قبول كردم ... تا اينكه گفت به تو نزديك بشم و به دروغ بگم كه قبال با پندار رابطه 
 داشتمو
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 ازش بچه دارم تا تو از پندار متنفربشى ... اون نامه هم هومن جعل كرد !
 
  

 _تو با دروغ هات باعث شدى من كلى به پندار تهمت بزنم
 ام ، بابت همه چيز! _دنيا_ ميدونم ... شرمنده

 سكوت كردم و به پندار خيره شدم كه اونم با چهره اى پر سوال به من نگاه مى كرد
 پندار لبخندى زد و به سمت من امد و با اشتياق گفت

_ديدى اشتباه مى كردى خانوم خانوما ... حاال عيب نداره به كسى نميگم كه زايه 
 شدى ...

م ايران ... ميخوام اين دفعه واقعى بيام خاستگارى و االنم زود باش ، بايد برگردي
 باهم ازدواج

 كنيم ...
 لبخند دلپذيرى برلبانم نشست و براى اينكه سر به سرش بذارم گفتم

_ بازم كه خيال بافى كردى ! بهتره يادتون باشه كه من هنوز هيچ جواب قطعى به 
 شما ندادم

. 
 پندار خنديد و گفت
ودت رو گول نزنى خانومى ، چون متأسفانه چشمات اون چيزى رو كه _پندار_ بهتره خ

 بايد
لو مى دادن ، خيلى بيشتر از اين ها لو داده بودن و شايد هم اگر به جادوى اين 

 چشماى
افسونگر نبود ، با حسن ختام اون شب كذايى هيچوقت ديگه منو دركنار خودت نمى 

 ديدى .
گشته بود تا بنا گوشت سرخ شدم و با خودم از اينكه راز دلم اينجورى عيان 

 انديشيدم كه
حق با پندار است و ممكن بود آنها به هيچ دليلى براى هميشه از هم جدا مى ماندن 

. 
بودن ما كنار هم معجزه اى بود كه من اين موهبت را جز به دست پرقدرت سونوشت 

 و قدرت
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 . و مشيت الهى نمى توانستم به چيز ديگرى تعبير بدم
 
 2 

از خونه ى دنيا بيرون امديم و به سمت محيط سبز و زيبايى كه درست روبه روى 
 خونه اش

اونور خيابان بود رفتيم ... به آسمان سر بلند كردم تا به شكرانه اين نعمت گرانقدر با 
 تشكرى

هرچند ذره اى از اين همه لطف بى شائبه را پاسخگو باشم ، ولى هنوز لب باز نكرده 
 دم كهبو

يكباره باحركت تند و قوى دستان پندار به گوشه اى پرتاب شدم و همزمان صداى 
 جيغ

چرخ هاى ماشينى در گوشم پيچيد و درمقابل چشمان متحيرش قامت كشيده پندار 
 را ديدم

 كه با شدت هرچه تمام تر به جلوى ماشين كوبيده و به هوا پرتاب شده بود !
خراشى از سينه بركشيدم و با گفتن "نه"! از ترس اتفاقى با ديدن اين صحنه فرياد دل

 كه
 درحال روى دادن بود ، دستانم را روى چشمانم گذاشتم .

 لحظه اى بعد با شنيدن صداى ماشينو كنارم چشم باز كردم
و در مقابل ديدگان ناباورانه ام هومن را ديدم كه سرش را از پنجره بيرون آورده بود و 

 با
 آورى كه برلب داشت ، چشمانش را تنگ كرد و گفت : لبخند چندش

_هومن_ راستشو بخوايد هركار كردم دلم نيومد حسرت چيزى رو كه به دلم گذاشتى 
 رو به

 دلت بذارم .
 از ميان دندان هاى بهم فشرده ام فرياد كشيدم :

 _كثافت پست فطرت !
 انم خرد كنمو به سمتش حمله كردم تا گردن ديالقش را در ميان انگشت

اما هومن با دادن گازى از من فاصله گرفت و در حالى كه خنده هاى دلخراشش در 
 فضا
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پيچيده بود ، با گفتن حاال ديگه بى حساب شديم ، چند بوق پياپى برايم زد و از 
 انجا دور شد

. 
 
  

 تازه به خودم امدم و با ياد اورى پندار با گام هاى بلند به سمتش دويدم
يك او كه رسيدم با ديدن جسم بى حركتش و قرمزى خونى كه روى لباى سپيدش نزد
 شيار

 زده بود ، بند بند وجودم يخ زد.
 به زحمت آب دهانم را قورت دادم و در حالى كه سرم را به اين طرف و آن طرف تكان

 ميدادم زيرلب باخودم مى گفتم
 _ نه ، اين امكان نداره.
يگر حتى سنگينى وزنم را به زور تحمل مى كرد ، كشان كشان سپس ، با زانوانى كه د

 خودم
را باالى سر پندار رسوندم ، پندار با صورتى رنگ باخته و چشمانى كه رو به هم افتاده 

 بود ،
طورى خاموش و ساكت به روى چمن ها آراميده بود كه گويى سال ها بود كه به 

 دامن امن
د و انگار نه انگار كه همين چند لحظه پيش بود كه خوابى شيرين و عميق فرو رفته بو

 با
 سرى پور شور و نگاهى پرشرر شيطنت مى كرد و زبان مى ريخت !

به لب هاى به حركتش نگاه كردم و تمامى اتفاقات گذشته مانند پرده ى سينما از 
 جلوى

ر ب چشمانم گذشت و ديگه نتونستم طاقت بيارم و زير بار اون همه غمى كه يكباره
 وجودم

آوار شده بود مقاومت كنم ... زانوهام سست شد و بى رمق كنار پيكر بى حركت پندار 
 افتادم و

 با ضجه اى جگر سوز فرياد كشيدم :
 _ نه ! اين نميتونه حقيقت داشته باشه
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 سپس ، با هر دو دست از دوطرف بلوز پندار را چنگ زدم و فرياد كشيدم :
 رو بخدا يه چيزى بگو ! _پندار ... پندار .. تو

 چون هيچ صدايى نشنيدم با شدت بيشترى تكانش دادم و ضجه زنان ناليدم :
 
  

_نه ، تو نبايد منو تنها بذارى... تو حق ندارى پندار . حق ندارى با من اينكارو بكنى . 
 مگه

احت رنگفتى كه بر مى گرديم ايران و ازدواج مى كنيم ، تو كه گفتى دلت نمياد منو نا
 ببينى

... پس چجور دلت مياد بى وفا كه هنوز عروست لباس سفيد نپوشيده رخت عزا 
 بپوشه ؟!

جون صحرا يه لحظه هم كه شده چشماتو بازكن ببين چقدر دوستت دارم ، و بى تو 
 نميتونم
 ادامه بدم

 گريه كنان سرم را روى پندار گذاشتم و با تمام وجود درد مند گريستم ! صداى هق و
 هق

گريه هاى غريبانه ام در گوش آسمان پيچيد ، ولى جز نسيم و سكوت مبهم جنگل ، 
 گويى

هيچكس ديگه اى نبود تا شاهد اين همه غربت و ماتم باشد ، ولى ناگهان با لرزش 
 دستى بر

 بازوام از جا پريدم
دن ديسرمو بلند كردم و نگاه مأيوس و حيرانم را به سمت صورت پندار چرخوندم و با 

 او كه
 چشمانى باز و نگاهى خندان تماشايم مى كرد ، گيج و منگ پرسيدم

 _تو حالت خوبه ؟
 _پندار_ خوب تر از هر وقتى كه فكرشو بكنى .

 چند لحظه اى مكث كردم
 _ يعنى تو اين همه وقت صداى منو ميشنيدى و به روى خودت نمى آوردى ؟!

 عالمث تأييد برهم گذاشت و با خنده گفت پندار دركمال بى پروايى چشمانش را به
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 _پندار_ اوهوم
 با عصبانيت از جام بلند شدم و با بغض گامى به عقب برداشتمو گفتم :

_شما پسرا همه تون موجودات خود خواه و مغرورى هستيد ... از همه تون متنفرم 
... 
 
  

يد كه تا آدمو جون به لب _پندار_ ولى نه بدتر از شما دخترا كه اونقدر شيطون و لجباز
 نكنيد

 ، حاضر نيستيد از حس درونيتون حرف بزنيد .
 نگاه عصبى و پركينه ام را ازش گرفتم

خواستم از كنارش دوربشم كه پندار با گرفتن پايين مانتوم من را به سمت خودش 
 كشيد و

 پر شيطنت گفت :
 ارى._پندار_ نگو دلت مياد كه منو با اين حال خراب تنها بذ

 براى انكه تحت تاثير نگاهش قرار نگيرم رومو ازش برگردوندم
 _ ديگه برام فرقى نميكنه .. درضمن مگه همين اآلن نگفتى كه بهتر از هميشه اى ؟
پندار چند لحظه در سكوت بهم خيره شد سپس به سختى سعى كرد كه از جايش 

 بلند شود
ى دست راستش احساس مى كرد رنگش ، و در حالى كه از شدت درد كه در بازو زانو

 كبود
 شده بود ، ناله اى سرداد و دردمند گفت :

_پندار_تورو خدا با من اينطورى نكن صحرا ، به من حق بده كه با اين رفتار سرد و 
 غير قابل

نفوذ ، يه باره با ديدن اون همه احساس ، نتونم هيچ عكس و العملى از خودم نشون 
 بدم . باور
 جون خودتم قسم نخورده بودى ، حاضر بودم تا ابد نفسم را حبس مى كردمكن اگه 

 و به همون حال باقى مى ماندم .
 با وجود تمام زبان ريختن هاى پندار هنوز هم قلبا از دست اون ناراحت بودم ..

 مانتويم را كشيدم تا بلندشوم كه او يك بار مظلومانه گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پسران مغرور دختران شیطون

w w w . r o m a n s a r a . N E T 

 

4 8 8  

 

 بميرم كه اون روى قلب مهربونت رو ببينم !_پندار_نكنه كه من واقعا بايد 
 
  

با شنيدن اين حرف قلبم ماالمال از غم شد و ديگر نتواستم طاقت بياورم و خواستم 
 به ياد

آورى اينكه چند لحظه قبل احساس كرده بودم براى هميشه وجود عزيزم را از دست 
 داده ام

 دار دوختم و گفتم :چشمان غمناكم را به صورت كبود شده و خراشيده ى پن
 _ديگه هرگز نميخوام اين حرف رو از زبونت بشنوم .

 چشماى پندار غرق شادى شد و باخنده گفت :
 _پندار_ به اين شرط كه ديگه واسه ام اخم نكنى صحرا خانوم !

لبخندى زدم و پندار با نگاهى به پايش كه حتى با توان دستانش قادر نبود از شدت 
 درد آن را
 ا كند گفت :جابج

_پندار_ به نظرت تو مراسم ازدواج فاميالتون با ديدن يه داماد چالق و درب و داغون 
 چه

 عكس العملى از خودشون نشون ميدن ؟!
 _ يعنى تو با اين حالت هنوز به فكر ازدواجى ؟!

پندار درحالى كه سعى مى كرد دردش را درميان لبخند روى لب هايش پنهان كند ، 
 گفت :

من تو هر شرايطى كه باشم باتو ازدواج مى كنم .. ديگر نميخواهم تورا از دست  _
 بدم !

 لبخندى زدم و شكاك پرسيدم :
_ من را ميخواهى ؟ اگر بلد نباشم غذا بپزم و خوب لباس بشويم بازهم مرا ميخواهى 

 ؟
 _پندار_ بلد هستى خداى مهربان خود را بپرستى و اورا اطاعت كنى ؟

 از اون ميترسم و بندگى او را مى كنم . _ تنها
 _پندار_ همين برايم كافيست ... من ميخواهم تو نصف دينم باشى ، نه خدمتكارم 
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خوش حالى در چشمانم موج مى زد .. تاحاال اين حرفارو از دهان پندار نشنيده بودم 

.. 
كننده بود ...  درحالى لبخند مى زدم به چشمان پندار خيره شدم .. سكوت جنگل كر

 پندار
 بعد از كمى خيره شدن به چشمان من بادى به گلوى خود انداخت و باخنده گفت :

_پندار_ يادت باشه كه در هر حالى كه باشم تا رفتيم ايران مراسم ازدواجمون رو برگذار 
 مى

 كنيم !
ر دابا تعجب نگاهش كردم ، مى خواستم چيزى بگم ، ولى با ديدن چهره ى درمند پن

 و براى
آرامش خيال اوهم كه شده ، لبخند زدم ... از آن لبخند هايى كه با گوشه اش تمامى 

 درد
 هاى پندار رو از يادش مى برد و سرمستانه گفتم :

 _يادت باشه كه مرده و قولش !
*** 

هفت سال گذشت...تو اين مدت خيلى چيزا عوض شده بود، من ديگر يه دختر غر 
 غر و فيس

اده اى نبودم كه به زمين و زمان فخر بفروشه..پندار از يك پسر مغرور تبديل شده و اف
 بود به

يك شوهر ايده آل كه هميشه مرد روياهاى من بود.مهديس باالخره به سپهر اسطوره 
 ى

زندگيش و ترانه به آرتان مرد آرزوهاى خود رسيد. مأموريت سپهر و پندار و آرتان هم 
 پايان

ما و تمامى باندشان دستگير شدن و به شش سال حبس محكوم  يافت و پدران
 شدن..البته

همونطور كه پندار قول داده بود كلى در مجازاتشان تخفيف گرفتن!...هومن هم به 
 جرم اقفال
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و كاله بردارى دستگيرشد و با مجازاتى سنگين به زندان افتاد.اون باالخره تونست 
 مزه ى تلخ

 تقاص را بكشد.
 
  
ما من و پندار...من و اوهم پا در زندگى رويايى و عسلى خود گذاشتيم و وا

 دختركوچكمان
 نيلوفر ثمره عشق بين من و او بود.

... 
با صداى موبايلم از خواب بيدار شدم ... به سختى دستمو روى عسلى كنار تختم 

 كشيدم و
مدام خاموش و موبايلم رو چنگ زدم و كشيدمش زير پتو .. به صفحه ى گوشيم كه 

 روشن
 مى شد نگاه كردم.. ترانه بود

 _الو ؟
 _ترانه_ پاشو ديگه تبل ... پاشو دست و شوهرتو بشور !

 در ميان خنده جيغ كشيدم :
 _ترانه !

 ترانه همينطور كه ميخنديد با كنايه گفت :
_ترانه_ باشه بابا آژير نكش ِاشتب شد مى خواستم بگم دست و صورتت..كجايى 

 وال؟هي
 _خونه ام

 _ترانه_ببينم خبرى نيست؟
 _مثال چه خبرى؟!

 _ترانه_بچه اى...چيزى...
 _صدبار بهت گفتم آدم باش...اينم صد و يكبار...آدم باش...

 از پشت تلفن غش غش مى خنديد..زيرلب زمزمه كردم : روآب بخندى
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آقا پندار بگو آگه كارش _ترانه_زنگ زدم بگم با بروبچ جلو در خونتون منتظريم، به 
 تموم شد

 خودتونو تر و تميز كنيد و مارم از گرما نجات بديد كه خشك شديم تو آفتاب.
 لبخندى زدم و گفتم :

 _اى تو بميرى كه جون به جونت كنن آدمبشو نيستى.
درحالى كه سعى داشتم از روى تخت بلند شوم درادامه حرفم خروشيدم : بيايد تو .. 

 امدم
مت دستشويى اتاق رفتم و چند مشت آب يخ به صورت پف دار و خوابالودم به س

 زدم و با
كشيدن شانه اى به گيسوانم كه دور تا دور سرم پخش شده بودند، خود را حسابى 

 تميز و
 آراسته كردم...صداى زنگ در بلند شد

ا روى حتمًا بچه ها آمدن..سر بر گردوندم و پندار را پشت سرم ديدم كه دستانش ر
 سينه اش

قفل كرده بود و خيره خيره من را نگاه مى كرد..صالنه صالنه به پيش رفتم و در 
 مقابلش

ايستادم، با مكثى كوتاه خواستم مسيرم را كج كنم و از كنارش بگذرم و در را به روى 
 بچه ها

باز كنم كه او يكباره با گرفتن مچ دستم و فشردنش در حصار تنگ دستاش من را 
 غوششدرآ

گرفت و لبانش را بر روى لبانم قفل كرد. برق از سرم پريد و در قعر چشمانم موجى از 
 شهوت

 كه در آرامشى ناگوار يخ بسته بود نشست.
همانطور كه همديگر را مى بوسيدم صداى گريه ى نيلوفر بلند شد و هردوى مارا از 

 دنيايمان
 بيرون كشيد. نگاهمون درهم گره خورد

 يلوفره..فكركنم از خواب پريده_پندار_ن
و باز شروع به بوسيدنم كرد..ناخواسته همراهيش كردم و بر روى همه چيز چشم فرو 

 بردم.
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اينبار صداى گريه ى نيلوفر و زنگ هاى پياپى درخانه، درهم آميخت و من را به مرز 
 جنون
 كشاند.

سويش نظرانداختم و بريده  لبانم را از روى لبان داغ و نرمش كشيدم و با اكراه به
 بريده گفتم

: 
 _وقتى برگشتم از همين جاش ادامه ميديم..باشه جناب سروان!

پندار با خنده برايم چشمكى شيطون زد و بوسه اى فرستاد و تلو تلو به سمت صندلى 
 فلزى

سرخ رنگى كه گوشه ى اتاق بود رفت و بر رويش نشست و مشغول ور رفتن با 
 آيفنش شد.

ا..نقشه ام عملى شد..باز يادش رفت قبل از نشستن زيرش را نگاه كند...من دوباره آه
 دختر

بدى شدم و كلى چسب ريختم روى صندليش!. ريز ريز خنديدم؛ آرام آرام به سويش 
 رفتم و

 پشت صندليش ايستادم و پام رو روى صندليش گذاشتم و درميان خنده گفتم :
 ..._پندار بلند شو بچه ها منتظرن

آهى كشيد و گوشى اش را درجيب نهاد و با لودگى ازجايش بلند شد...با بلند 
 شدنش صداى

 پاره شدن شلوارش اومد، برگشت و گفت :
 _پندار_اين چه صدايى بود؟
 _ببخشيد كيفم پاره شد!...

 به يه چيزى فكر كرد و بعد به پشتش نگاه كرد...دادش به هوا رفت :
 يام بيرون...مى كشمت دختره ى خودسر..._پندار_حاال چجورى ب
 خنديدم و در رفتم :

 _ولى عجب ماركى داره اين چسبه...به جون پندار همون مارك چند سال پيشه...
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 داد زد :

 _پندار_كجا ميرى؟ پندار نيستم بذارم قسر در برى
 و قاه قاه خنده ام فضاى خانه را پر كرد.

*** 
حرفاى ترانه و مهديس گوش مى كردم،سيب سرخ رنگى را از درحالى كه با خنده به 

 بشقاب
مقابلم برداشتم و در مشت فشردم و با چاقو مشغول بريدنش شدم، آن دو از بال 

 هاى مشابهى
كه تو اين مدت بر سرشوهراى بد بختشان آورده بودند تعريف مى كردند..پندار سيخ 

 هاى
 جوجه و كباب را برداشت و گفت :

 ر_ دلم براتون ميسوزه...چى مى كشيد..چرا طالقتونو نمى گيريد؟_پندا
 سپهر خنديد و گفت :

_سپهر_من كه از خدامه ولى مهريه خانوم را كى ميده..فكرشو بكن..دوكيلو بال 
 مگس!..نه..نه

 ببخشيد سكه بود!
 همه خنديدند...اينبار آرتان سخن نيمه كاره ى سپهر را ادامه داد :

ته اينم بگم طالق نميديم چون خوش نداريم آه كسى پشت سرمون _آرتان_الب
 باشه...اين سه

 تا هنوز طالق نداده قصد جون مارو دارند،ديگه چه برسه طالقم بديم!.
 _ترانه_اوف..اعتماد به سقف...اصال خاليق هرچه اليق!

بالودگى رويش را برگرداند..سپهر خنديد و باز خواست چيزى بگويد كه مهديس 
 حرفش را

 قطع كرد و گفت :
 
 2 

_مهديس_بسه ديگه آقايون..يك كارى نكنيد كه بجاى جوجه، دل و جيگرتونو به 
 سيخ
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 بكشيم و كباب كنيم!
پندار با خنده دستانش را به نشانه ى تسليم باال گرفت و عقب عقب دور شد و 

 درميان خنده
 اش گفت :

 ختران شيطون نمى شيم_پندار_بيخيال،آتش بس..ما كه حريف شما د
 قرى به سر و گردنم دادم و با ريز ريز خنده گفتم :

_البته در نظر داشته باشيد اين ما دختراهستيم كه همچنان نتوانسته ايم غرور شما 
 پسران

 مغرور را بشكنيم. اما اين كار را كم كم خواهيم كرد
 !_سپهر_ از مارد زاييده نشده كسى بخواد غرور ما را بشكنه

 _مهديس_چرا..چشماتونو بازكنيد، ميبينيد كه جلوتون وايسادن
آرتان خنديد و ظرف جوجه هايى را كه در ميان زعفران و فلفل و مواد خوشبو شناور 

 بودن را
 در دست گرفت و گفت :

_آرتان_سپهر راه بيوفت كه باد زدنشون باتو...پندار سيخ ميكشه...منم ذغاال رو آماده 
 مى
 كنم..

 سپهر با اعتراض به ما سه تا اشاره كرد و گفت : پس خانوما چى؟!
 ترانه خنديد وبه تمسخر گفت : ماهم نظارت مى كنيم و سپس غذاهارا مى خوريم.

 _سپهر_نبابا..زحمت نشه واسه تون..ميخوايد بجويم بذاريم دهنتون؟!.
 _ترانه_نه ممنون..ترجيح ميدم گشنگى بكشم

 ون تو فضا تركيد.كر كر خنده ى سه تام
 
  

بازهم صداى گريه ى نيلوفر كه هنوزهم تو اتاقش بود درآمد..به كل فراموشش 
 كردم..ته مانده

ى سيبم را كه كمى زنگ زده بود و قهوه اى رنگ شده بود، در ظرف انداختم و به 
 سوى

 اتاقش دويدم..پندارهم پشت سرم به راه افتاد.
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ود و درحالى كه گوش عروسكش را كه از قدش درچهارچوب در اتاقش ايستاده ب
 آويزان بود را

در دستش مى فشرد، با دست ديگه اش چشمان گريونش را مى ماليد و در البه الى 
 بغض و

 گريه مى گفت :
 _ماما..ماما..

بغلش مى كنم و سفت توى آغوشم فشارش مى دهم كه گريه اش بند مى آيد. پندار 
 كه

حنه بود روى زانواش مى نشيند و نيلوفر را از من مى گيرد و متعجب نظاره گر اين ص
 شروع

مى كند به قلقلك دادنش..انگار نه انگار كه همين چند لحظه اى پيش مثل ابر بهار 
 گريه مى

 كرد و ريزان بود، بلند قهقه مى زد و با صداى كودكانه اش مى گفت :
 همونطور كه ميخنديد ... مامانى كمك..

 چه امو ... چقدر مى خندونيش ..._ ول كن ب
 نيلوفرو از دستش گرفتم

 _باز شما دوتا يه روز تعطيل گير آورديد ؟!...
پندار به طرفم امد و نيلوفر از بغلم در اورد ... بيا پيش بابايى ... از لپش يه بوس 

 آبدار گرفت و
 گرفت تو بغلش

 رنه بالت علوسك نمى گيلم ..._پندار_ هزال بال تا با منى نلو پيش مامانى ... وگ
 _نيلوفر_ الست ميگى بالم مى گيلى

 
  

 _پندار_ اله اگه يه بوس گنده بدى
نيلوفر با خنده دوتا دندان شيرى جلويى اش را كه به تازگى سر از لسه بيرون آورده 

 بودن را
 به نمايش مى گذارد و با ريز ريز خنده مى گويد:

نم!._نيلوفر_اگه بالم آهنگ بدو  نى..بوست مى د 
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 پندار ريسه رفته از خنده، نيلوفر را همچون برگى سبك بال از زمين مى كند و بر روى
دوشش سوارش مى كند. او كه از ترس كم مانده بود قالب تهى كند درميان جيغ و 

 خنده
 گوشخراشش موهاى پندار را چنگ مى زند و مى كشد كه صداى پندار بلند مى شود

 وهامو كندى!_آخ دخترم
 و در ادامه شروع مى كند به خواندن :

 اى عشق من اى زيبا نيلوفر من ، درخواب نازى شب ها نيلوفرمن
 در بستر خود تنها خفته اى تو ، ترك من و دل اى مه گفته اى تو

 اى دختر صحرا نيلوفر..هاى نيلوفر..هاى نيلوفر
 درخلوتم بازا نيلوفر..هاى نيلوفر..هاى نيلوفر

*** 
 حاال تو عاشقى يامن ، مكن جور و جفا با من

 روم در كوه و صحرا من كه بين سبزه ها
 اى نوگل ديرآشنا يابم تو را، يابم تورا..

 تويى نامهربان يا من ، مكن جور جفا با من
 روم در كوه و صحرا من كه بين سبزه ها

 
  

 اى نوگل ديرآشنا يابم تو را، يابم تورا..
 ى دلبرمن ، عشق من نيلوفر من...آسمان ا

نيلوفر با تمام قدرت لپ پندارو بوس ميكنه و هردو با سرى پرشور و شيطنت به سوى 
 حياطى

 كه آرتان و سپهر مشغول به درست كردن جوجه اند مى روند.
 قبل از اينكه كامال از خانه خارج شوند، به دنبالشان مى دوم و مى گويم:

نخندونش..نيلوفر تازه از خواب بيدار شده و حتما دستشويى  _صبركن پندار..انقدر
 داره، بذار

 ببرم جيشش را بكنه بعد باهم بريد بيرون.
با اين حرف من به سوى خانه بازمى گردد كه ، يكباره نيلوفر با تكان هاى شديد به 

 دوش
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 پندار مانع حركتش مى شود و مى گويد
 ويى_نيلوفر_نه..نه من با، بابا بلم دش

بازهم پندار مى خنديد و اينبار مى گويد : نگران نباش عزيزم خودم مى برمش. و با 
 لبخند

 مى روند.
 مردا رفتن و ترانه با شيطنت رو به مهديس گفت :

 _ترانه_من كى خاله ميشم؟!
 مهديس با زرنگى جواب داد :

 _مهديس_وقتى نيلوفر از دستشويى برگرده!
 به سويشان رفتمبلند خنديدم و بازهم 

 اينبار ترانه خيلى جدى گفت :
 _ترانه_بچه ها من حاملم...

 
  

 همه متعجب نگاهش كردن و مهديس گفت :
 _خاك تو سرت كنن دختره ى بى ذوق، آدم يه همچين خبر مهمى را اينطورى ميگه

 _الحق كه كله شقى!
وى پايش مى اندازد و ترانه بى توجه به اين همه نيش و كنايه هاى ما، پايش را ر

 گفت :
 _ترانه_مژده گونى باشه واسه بعدًا، چرا كه به پنج جين حامله ام!

 من و مهديس هردو همزمان جيغ كشيديم :
 _پنج قلووووووووووووو

 ترانه با خنده سرشو به نشانه ى عالمث مثبت تكان داد
 د بلند شد :باز خواستم چيزى بگويم اما صداى پندار كه از حياط داد مى ز

 _پندار_شماها نمياييد...همه چيز آماده است..
ديگر بى خيال حرفم شدم؛ همگى به طرف حياط رفتيم و با خوشحالى دور تا دور ميز 

 گرد
شيشه اى كه درميان درختان سبز و چمن هاى زيباى باغچه خودنمايى مى كرد 

 نشستيم و
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الى كه جوجه هاى كباب شده را در سينى منتظر مانديم تا پندار غذا را بياورد..او درح
 تزئين

كرده بود با لبخند به سوى ميز آمد و روى صندلى خالى نشست و بشقابى را مقابلم 
 گذاشت و
 گفت :

 _پندار_اين سفارشى مخصوص همسر عزيزم است.
باخنده و زيرچشمى نگاهى به سويش انداختم و قاشق نقره ام را در دست فشردم و 

 مشغول
 دن غذايم شدم كه يك آن!خور

 كالم از ياد بردم...عدسى چشمانم تنگ شد و به سختى سوخت و گلويم آتش گرفت.
 
  

دستم را در دهانم بردم و درال به الى برنج هاى له شده ى داخل دهنم مويى دراز را 
 بيرون

كشيدم و با سرفه و اوق هاى شديد از جايم برخاستم و به سوى خانه دويدم و 
 حظه ىدرل

 آخر فرياد زدم : پـنـــــــدار!.
صداى خنده پنج نفر توى گوشم پيچيد و پيچيد و پيچيد و من را به ياد تمامى 

 شيطنت هاى
 گذشته ى مان انداخت.

 آره..ما شش تا عوض بشو نبوديم.
 پســـرانى از تبار انتقام و دختـــــرانى از تبار تالفى

 پـايـان
 اميـرفـرهـى

 

 

 پايان
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 مراجعه کنید رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 




