
 انگشت هام از مقنعه داخل موهام فرو بردم با دستم به مغزم کمی  فشار 

 آوردم شاید چیزی یادم بیاید  به برگ نگاهی کردم انگار به زبان کره ای

 نوشته شده بود

 مثل گیج ها  به برگ روبه رو هم نگاه میکردم  اخه کدام ادم سالم  میاد

: بخاطر دوره از ترم قبل امتحان بگیرد با صدای نحسش گفت

وقت تموم شد

 دوباره نگاهی به برگ کردم جز اسم و فامیلیم چیز دیگه روی برگه ننوشته

 بودم برگ را بلند کردم و بهش دادم و مجبور شدم تا آخر کالس  تحملش

 بکنم

 خانم عظیمی استاد تاریخ ما بود که حدودن ۴۰ تا ۵۰ سال بهش می خورد

 اخه تورا چه به استادی تو االن باید داخل خونت بشینی  و با نوه هات

بازی کنی

چرا مثل ارواح ها به عظیمی بد بخت نگاه میکنی_

:با صدای مریم به سمتش برگشتم



 مریم چیزی نوشتی_

 نه برگ سفید دادم_

 خواستم جوابش را  بدهم که با صدای سرفه عظیمی به سمتش برگشتم و

سرجا هم صاف نشستم

 وقتی کالس تموم شد به سمت دستشویی زنانه رفتم تا آبی به دست و

 صورتم بزنم .در  را باز کردم مقنعه  را برداشتم که موهای لختم به دورم

ریخته شد

 آب را باز کردم صورتم را  آب کشیدم تا کمی خوابم از بین برود بخاطر

 دیر خوابیدنم سر درد گرفته بودم کمی که بهتر شدم از دستشویی بیرون

اومدم

: دیدم مریم به سمتم میاد

تو کجایی_

خوابم می اومدم آبی به صورتم زدم_



 تو که عادت خودت را خوب میدونی  خب شب زود بخواب حاال  هم بیا_

بریم سر کالس

باش بریم_

 به سمت کالس بعدی رفتیم  سعی کردم که کل حواسم جمع کنم به درس

 و موفق شدم وقتی این کالس هم تمام شد دیگ نتوانستم سر درد را

تحمل کنم

مریم سرم خیلی درد میکنه من مریم خونه_

باشه مراقب باش قرص میخوای_

نه_

 بعد از خداحافظی با مریم به حیاط دانشگاه رفتم خواستم از در دانشگاه

 بیرون برم که با سر به یک چیز سفت خوردم

 همینطوری که داشتم با دستم سرم را می مالیدم سرم را بلند کردم و با دو

 گوی مشکی روبه رو شدم .جذبه خاصی تویه چشماش بود

خانم محترم مراقب باشین در ضمن حواستون رو جمع کنید_



 وقتی داشت از کنارم رد می شد عطر تلخش رو می شد استشام کرد به

خاطر اینکه فکرا از سرم بپره پشت سر هم سرمو تکون دادم

 به طرف خیابان رفتم و یه دربست گرفتم وقتی رسیدم کرایه رو حساب

:کردم با کلید در باز کردم که مامان از آشپز خونه بیرون اومد و گفت

سالم مادر چقدر زود اومدی چیزی شده_

 سالم نه مامان  جان سرم درد میکنه ی آب با قرص بهم میدی_

اگر شب ها زود بخوابی دیگ این اتفاق پیش نمیاد_

ای من فدای نگرانیات بشم چشم _

خب خودتو لوس نکن_

 به سمت آشپز خونه رفت و برایم  قرص آورد

 خونه ما یه خونه نقلی ولی قشنگ بود سمت چپ خونه تلویزیون و دور تا

 دور خونه مبل گذاشته بودیم و آخر حال آشپز خونه بود و از وسط حال

پله میخورد به سمت باال میرفت



 که سمت چپ و راستش دستشویی و حموم بود و اتاق من وسط بود من

 وقتی کوچیک بودم پدرم را از دست دادم  از اون زمان مادرم هم  برایم 

  پدر بوده هم مادر بوده و روزا کار میکرد تا من االن کامل در آسایش کامل

باشم و امیدوارم بتونم به خوبی جواب محبت مادرانش را بدم

 به سمت اتاقم رفتم و مقنعه را برداشتم و با لباس خوابیدم خواب بدی

 دیدم

 خداروشکر فقط خواب بود نگاهی به آسمان کردم نزدیک بود چشمام از

 حلقه بزنه بیرون مثل خرس قطبی خوابیده بودم نگاهی به ساعت کردم ۵

 صبح بود

 صدای شکم دیگر در اومده بودخواب از سرم پریده بود بلند شدم به سمت

 پایین رفتم در یخچال باز کردم دیدم شام ماکارونی درست کرده آروم بی

صدا گذاشتم روی گاز تا گرم بشه

 تا گرم بشه میز رو آماده کردم و یه بشقاب ماکارونی ریختم  در حال

 خوردن بودم که فکرم به سمت دو گوی مشکی رفت نمیدانم چه بود که

 فکر من را درگیر خودش کرده بود بعد از خوردن غذا به اتاقم رفتم یه

 دست لباس ست مشکی با حوله برداشتم یه دوش نیم ساعت گرفتم و

 بعد از حموم موهامو را سشوار  و لباسمو پوشیدم روی میز آرایش نشستم

 و آرایشمو با ی ریمل و رژ قهوه ای تمام  کردم



 همیشه مامانم میگفت خوشگلیم از مادربزرگم به ارث بردم صورت سفید

چشمای عسلی گربه ای موهای بلند خرمایی لخت

 به سمت کمد لباس هام رفتم ی مانتویی سفید و شلوار مشکی برداشتم با

 مقنعه مشکی و کتاب هام  تویی کولم گذاشتم نگاهی به ساعت کردم ۷ را

 نشان میداد رفتم پایین برای مامان چایی دم گذاشتم و از  خانه  بیرون

امدم

 یه تاکسی گرفتم به سمت دانشگاه رفتم وقتی رسیدم بعد از حساب کردن

 پیاده شدم داشتم راه میرفتم و مانتو را درست میکردم که با سر محکم

 به یک چیز سفت برخورد کردم  سرم را بلند کردم دیدم که همون پسر که

:دیروز بهش خوردم دوباره بهش برخورد کردم با اعصانیت گفتم

کوری تو مگه_

 فاصله که بینمون بود با این حرفی که زدم فاصله را پر کرد و با اخم های

:در هم جواب داد

 حرف دهنت  بفهم بچه_

اگر نفهم مثال میخوای چیکار کنی_



برو کنار حوصله  ندارم_

 میدونستم اگر این حرف  را بزنم همین االن همینجا خفم میکند ولی

دوست نداشتم پیش کسی کم بیارم و بخاطر همین جوابش را دادم

 اخه من فکر کردم عالفی که هی خودتو به این و اون میزنی_

 بعد حرفم دیگ نذاشتم حرفی بزنه سریع  از اونجا رفتم ولی خیلی راحت

می شد فهمید که چقدر عصبانی شده

 کل کل سر صبح باعث شد که انرژی خوبی بگیرم تا ساعت ۱۱کالس داشتم

 خیلی پر انرژی بودم بعد از تموم شدن کالس به سمت خونه رفتم سر

کوچه هم کمی برای خونه وسایل خریدم

 وقتی وارد خونه شدم دیدم مامان برام نامه روی میز گذاشته که امشب

خونه شام خونه خاله رفته و شب میاد

 به اتاقم رفتم لباسمو عوض کردم یه شلوار مشکی و آستین کوتاه قرمز

 پوشیدم  زیادی گرسنم نبود یکم غذا داغ کردم فقط بعد شستن ضرف ها

:به مریم زنگ زدم

سالم گاو گاوی من کجایی_



 خیلی بی ادبی گیسو یکم آدم باش فقط یکم_

باش بهش فکر میکنم_

 بخاطر همین زنگ زدی_

 نه میایی بریم پاساژ یکم لباس بخریم_

باش ساعت ۴ میام دنبالت_

 ی تیپ مشکی دخترکش زدم داشتم اخرین نگاه را تویی آیینه به خودم

 میکردم که مریم پیام داد که اومده سریع به سمت در رفتم کفشم پوشیدم

 از خونه اومدم بیرون

 در حیاط رو باز کردم دیدم مریم داخل ماشین نشسته داره با گوشیش

 بازی میکنه و حواسش نیست ناگهان زدم به شیشه ماشین که نیم متر

 پرید هوا دستش را روی قلبش گذاشت و شیشه ماشین را پایین داد

 مگه مرض داری خب مثل ادم در بزن_



نه دیگ نمیشه حاال هم در باز کن_

 در باز کرد سوار ماشین شدم انقدر مسخره بازی در آوردیم  تا  به پاساژ

 برسیم   ولی چیزی نخریدیم فقط نگاه کردیم

 ساعت ۱۱ بود که منو رسوند

 خب کار نداری_

 نه فقط گیسو فردا با آرشام کالس داریما_

آرشام دیگ کیه_

 بابا این استاد جدید که میگن اومده_

 اهان باش_

بعد از خداحافظی  یک راست به اتاقم رفتم و خوابیدم

 باال خره سر کالسش اومدم خداکنه بخاطر حرفی که اون روز زدم حذفم

 نکنه



 تویی فکر بودم که صدای در کالس اومد وقتی باز شد آرشام اشکاووس

خیلی جدی با اخم وارد کالس شد

 هم زمان با اشکاووس مریم و نامزدش ماهان هم امدن

:اشکاووس با دیدن مریم و ماهان گفت 

 همه قبل من باید در کالس باشن دفعه دیگ تکرار نشه_

 به حرفی که زد توجه نکردم به مریم و ماهان فکر کردم که چقدر به هم

 میان برایشان  آرزو خوشبختی میکنم مریم و ماهان ببخشید گفتن و مریم

اومد پیش من و ماهان رفت پیش دوستاش

 چه خوشگل شدی مریمی_

از اول هم خوشگل بود_ 

اره از لولو به هلو تبدیل شدی_

بی نمک_



:خواستم جوابش را بدهم که اشکاووس گفت

چخبر اونجا خانوما_

: جواب دادم

چیزی نیست استاد _

با شما نبودم خانم میرداد_

 بعیده یک استاد ادبیاتش خوب نباش شما باید بهتر از ما بدونین وقتی_

 میگین خانوما منظورتون به دونفر و بعدش تعیین نکردین کی جواب

 سوال شمارا بدهد

 بهتره ادامه درس را بدیم_

 صدای خنده پسر را  شنیده می شد ولی دخترا نه بخاطر اینکه عشقشون

 ضایع کردم ناراحت شدن



 وقتی پیش کسی کم نمیاوردم و جوابشون را میدادم احساس خوبی

 داشتم ولی باالخره باید حساب این جوجوه ماشینی را برسم این فکر هارا

گذاشتم کنار و به درسش گوش دادم واقعا خیلی خوب درس میداد

 پایان کالس_

:بعد از تموم شدن روبه مریم برگشتم و گفتم

 مریمی من میرم دستشویی از پوفه دوتا کیک شکالتی بگیر که جون تو_

 خیلی گرسنمه

 جون من چرا جون خودت_

بگیر دیگ اذیت نکن_

باش برو من تو پوفه هستم  بعد بیا اونجا_

براش بوسی فرستادم و به سمت دستشویی رفتم

 گوشیم را در آوردم همینطور که داشتم با گوشیم بازی میکردم وارد

 دستشویی شدم  کیفم را روی صورتشویی گذاشتم دستم را شستم سرم

 بلند کردم که از آیینه اشکاووس را دیدم با جیغ برگشتم به سمتش با تته

:پته گفتم



ت تو ای اینجا چی چیکار میکنی_

 من باید این سوال از شما بپرسم_

من اومدم دستشویی کوری_

 خوشم میاد همه جا زبون داری ولی خانم باهوش به من میگی کور بعد_

 به تو چی باید بگیم

 به تابلوی روی در اشاره کرد برگشتم سمت در که دیدم روی تابلو نوشته

 دستشویی مردانه

یک دقیقه احساس کردم از خجالتی لپ هام قرمز شده ولی

:سعی کردم کم نیارم گفتم 

 من اشتباهی اومدم حاال هم دستم را بشورم میرم_

 سرش را به نشونه تاسف تکون داد به سمت توالت رفت وقتی رفت یادم

 اومد که بهم گفت کور



 کوری بهت نشون بدم اقای اشکاووس وقتی کسی بهم چیزی میگفت باید

جوابش را یک طوری میدادم

 داشتم صورتمو میشستم که صندلی و سطل گوشه دستشویی به چشمم

 خورد همینطور داشتم نگاهش میکردم که با فکر که به ذهنم اومد لبخندی

 زدم

 آرام رفتم در توالت از پشت بستم سطل پر از آب کردم آرام بی صدا

 صندلی را کنار در گذاشتم رفتم باال صندلی سطل را برداشتم و با یک دو

 سه کل آب از باال روی اقای آرشام اشکاووس خالی کردم

 بعد از یکی دو دقیقه صدای دادش  بلند شد

دختره دیونه حالت خوب نیست مشکل مغزی داری نه_

اندکی اره_

 خواست در را  باز کنه دید قفل یه لحظه به قیافه االن اشکاووس فکر

 کردم که صدای خندم به هوا رسید و اشکاووس سعی داشت در باز کنه

:دید نمیشه گفت

 باز کن در این مسخره بازی ها چیه_



 استاد عزیز باید به اطالع شما برسونم که االن خودتون گفتین من کور_

هستم پس نمیتونم در را باز کنم شرمنده

 در دستشویی باز کردم دیدم کسی حواسش نیست آرام امدم  بیرون

داشتم به سمت پوفه  میرفتم که یهو یکی سر راهم قرار گرفت

سالم خانم میرداد_

 دیدم پژمان  خدا دادی ،یکی از خاستگار های من که تا االن صد بار نه_

 شنیده

 بله_

 میخواستم راجب خودم و خودتون_

: نذاشتم حرفش را ادامه بدهد گفتم

 اقای خدا دادی اگر فقط یکبار دیگر مزاحم من بشین بد میبینین_

 اجازه حرف زدن بهش ندادم گند زد به حالم یه کالس دیگ داشتم ولی

 حوصله نداشتم به مریم پیام دادم که میرم خونه بعدش تاکسی گرفتم به

سمت خونه رفتن



 وقتی رسیدم دم در خونه ی کامیون پر از وسایل دیدم ولی نمیدونم

جلوی خونه ما چیکار میکرد یکم جلو تر رفتم مامان را دیدم

 سالم مامان_

:برگشت سمت من گفت

 سالم عزیز مادر_

چیزی شده؟_

برو داخل خونه میام بهت میگم_

باشه_

 ما دو طبقه خونه داشتیم که بخاطر پا درد  مادرم طبقه پایین زندگی

 میکردیم و االن چند ساله که طبقه باال خالیه و مامان به کسی اجازش

نمیداد

 به اتاقم رفتم بعد از تعویض لباسم یک دست لباس برداشتم به سمت

 حمام رفت



 یک دوش یک ربع گرفتم اومد بیرون لباسم را پوشیدم موهام کمی خشک

 کردم و آزاد دور رها کردم

 مامان جان بیا ناهار بخوریم_

چشم قربان_

 خندون به سمت آشپز خونه رفتم  دیدم مامان حواسش نیست آرام از

: پشش بغلش کردم و  در گوشش گفتم

 پری خانم_

 بیچاره نیم متر پریدهوا وقتی مامان رو اونطوری دیدم نتونستم خندم

 نگه دارم

 اخر منو سکته میدی تو دیگ بزرگ شدی اینکارا چیه هم سن های تو_

 رفتن خونه شوهر ولی ت  هنوز به این مسخره بازیات ادامه میدی

فعال میخوام برای پری خوشگلم بچگی کنم _

:بعد گونش را بوسیدم که گفت



خودت لوس نکن بشین غذا بخوریم که سرد شدش_

چشم راستی ماجرا  کامیون چی بود؟_

 امروز اقا مجتبی از امالکی با ی پسر جون اومد گفت دنبال خونه_

 میگرده و خیلی نیاز نداره منم وقتی پسر دیدم پسر بدی به نظر نمی

 یومد یجوری به دلم نشست بعدش پسره استاد دانشگاه دیگ گفتم تو هم

میتونی تویی درس ازش کمک بگیری گفتم بیاد اینجا بمونه

 مامان داشت حرف میزد که ماشینی وارد حیاط شد دلم خوش کردم شاید

 شد مخشو زد بیاد من را بگیره همین که رفتم از پنجره حیاط  را نگاه

 کردم چشمام چهارتا شد حواسم نبود که دارم بلند حرف میزنم با دستم

زدم تو سرم

آرشام اشکاووس اینجا چیکار میکنه_

آرشام اشکاووس کیه مادر_

هان هیچی یعنی استاد دانشگاه منه_

 خب چه بهتر_



 االن هم  از دانشگاه اومده گناه داره من میرم بهش میگم بیاد با ما غذا

بخورد تو هم ی لباس خوب بپوش

 سریع به باال رفتم لباسم  با یک شلوار دمپا گشاد یه پیراهن سفید عوض

 کردم موهام بافتم

 وقتی به پایین اومدم داشت با مادرم حرف میزد

.....آرشا

 یک روز هم نیست اومدم ولی محبت زنه خیلی زیاده حتی امروز ناهار

 منو به خونش دعوت کرده بود بوی غذاش کل ساختمان را پر کرده بود

 سالم _

 سرم را بلند کردم کسی که جلوم بود کسی جز خانم میرداد نبود اره گیسو

 میرداد ولی اون اینجا چیکار میکنه یعنی با خاله پری نسبتی داره از

:گیجی اومدم بیرون گفتم

سالم_

 دخترم گیسو از خوبی های شما خیلی گفتن_



 خانم میرداد لطف دارن_

 پس این دختر شیطون خونش اینجاست خب حاال میتونم جواب  زبون

درازی هاش بدم

...گیسو

 آخه مادر من ، من کی از خوبی این بچه گفتم االن با خودش چه فکر های

 میکنه به ناچاری نشستم غذا خوردم

 خداروشکر بخاطر خستگی که داشت بعد از غذا رفت تا بخوابد من هم به

اتاق خودم رفتم سریع شماره مریم را گرفتم

سالم مریم خاک بر سر شدم_

سالم چرا دیونه چی شده_

مامان طبقه دوم خونه را اجاره داده  به یک استاد_



 خب خوش بحالت میتونی راحت مخ استاد بزنی بیاد تورو بگیر راحت_

بشیم

مشکل اینجاست که استاد، استاد اشکاووس_

جوری جیغ زد که گوشم کر شد

چی شوخی میکنی_

 اخه من االن چه شوخی دارم بعد میدونی یکی که به دل مادرم بشینه_

دیگ تموم شده است

نکنه خاله بهش دل بسته_

 اره اتفاقا ناهار هم دعوتش کرد اینجا_

 بعد یکم با مریم حرف زدم بعدش خوابیدم

..آرشام

 بعد از اینکه غذا خوردم به خونه اومدم تا کمی استراحت کنم



 خانم میرداد خیلی مهربون به نظر میاد ولی دخترش گیسو معلومه نیست

 به کی رفته دختره دیونه

 بخاطر اینکه زیادی بدنم حساسه آب سردی که روم ریخت بود احساس

 سرما خوردگی میکنم

وقتی نمره این ماهش کمتر دادم حالش جا میاد

....گیسو

 نزدیک ساعت ۶ از خواب بیدار شدم احساس تشنگی میکردم به سمت

 آشپز خونه رفتم که آب بخورم با دیدن جسم بی روح مامان که روی زمین

 افتاده بود صدای گریه هام بلند شد پیشش نشستم هرچی صداش کردم

. تکونش دادم بیدار نشد

 با ترس دستم را روی نبضش گذاشتم دیدم میزند  با فکر آرشا سریع به

. سمت طبقه دوم رفتم دستمو روی زنگ گذاشتم

چخبر اومدم بابا_

:وقتی در باز کرد منو دید اخماش تو هم رفت گفت

چیه_



 اس است  استاد ما م ما مامانم_

 نمیدونم چشم های گریونم رو دید دلش رحم اومده یا چی اخماشو باز

:کرد و گفت

 باش آروم باش ببینم چی میگی  _

مامانم غش کرده روی زمین افتاده تکون نمیخوره_

باش سریع اماده شو میام ببریمش بیمارستان_

 سریع دویدم به سمت اتاقم فقط یک مانتو پوشیدم شلوارم خوب بود

 عوضش نکردم به پایین رفتم دیدم اونم تازه به واحد ما رسیده سریع

مامانم را تو بغلش گرفت

 و به سمت ماشینش رفت منم درحال را بستم دنبالش رفتم برگشت سمتم

:گفت

از جیبم سویچ بردار در ماشین باز کن_

منم سریع  به حرفش گوش دادم و همون کار را انجام دادم



 مامان روی صندلی عقب ماشین گذاشت و خودش سوار ماشین شد منم

 سوار شدم جلو نشستم ولی همش به عقب نگاه میکردم

 نگران نباش االن میرسیم_

 سرمو تکون دادم وقتی رسیدم مامان روی برانکارت گذاشت و به سمت

 اتاق مایعنه بردن مامان چند ساله که زخمه معده داره ولی یکسالی میشه

که خوب شده نکنه بخاطر همونه که اینطوری شده

 بعد ۲۰ دقیقه راه رفتن دکتر از اتاق بیرون اومد سریع به سمتش رفتم و

: گفتم

چی شد اقای دکتر_

 مادرتون ی زخم معده کوچیک داره که با دارو های که نوشتم رفع میشه_

ممنون کی مرخص میشن_

یه چند دقیقه مونده که سرم تموم بشه بعدش میتونید برید_

 همین که دکتر رفت خواستم آقای اشکاووس را صدابزنم که دیدم نیستن

 به سمت اتاق مامانم رفتم دیدم خیلی آروم خوابیده ای کاش مرده بودم



 اینطوری مادرمم را نمی دیدم مادر من یک فرشته بود هیچ وقت

 نمیتوانستم ببینم مادرم بیمار بشود

 گذاشتم راحت بخوابد همین که خواستم در  را باز کنم بیام بیرون با سر

 رفتم تو بغل یکی وقتی سرم را  بلند کردم دیدم آقایی آرشام اشکاووس

 روبه روم وایستا نمیدونم چرا ولی وقتی باهاش چشم تو چشم میشدم

جذبه چشماش منو تویی خودش غرق میکرد

 دستاشو به دورم گذاشت و تویی آغوشش برام حساری کشید

 مثل اینکه خیلی دوست داری بغل من باشی خب بچه جان به خودم می_

گفتی از اول دیگ هم الزم هم نبود هی به من بخوری سرت درد بگیرد

 هوی تند نرو وایستا ببینم من چرا باید سر نازنینم را به باد بدم و بعدش_

 اینکه همچین مالی هم نیستی

 قرمز شدن صورتش خیلی خوب معلوم بود ولی سعی کرد خودش را

نشون ندهد

 دختر های مثل تو دارن دست و پا میشکنن بخاطر من بعد تو جوجو چی_

میگی



 اول اینکه اونا کور هستن اگر هم نباش پس بخاطر پولیه که داری چون_

 خوشگلی خاصی نداری

 :بعد با خنده گفت

تو کدوم دسته هستی_

 هیچکدوم اقای آرشا اشکاووس_

 بعد به سمت اتاق مامانم برگشتم اینکه گفتم خوشگلی نداره دورغ گفتم

 آرشا از همه نظر کامل بود یاد دو گوی مشکی افتادم که آدم توش گم

: میشد با صدای سرفه های مامان به سمتش برگشتم

بیداری شدی مامان جان_

 من کجام مادرم_

 اومدیم بیمارستان مادر من مثل اینکه دوباره زخم معدت برگشته_

 میدیدم ی چند وقتی معدم درد میگیره_

چرا نگفتی نفس من_



اخه فکر نمیکردم بخاطر زحم معده باشه_

 باش مهم اینکه که االن خوبی من برم به پرستار بگم بیاد سرمتو بردار_

بریم خونه

 باش مادر فقط با چی اومدیم_

: با صدای پشت سرم برگشتم دیدم آرشامه

من آوردمتون خاله جان_

 وایی پسرم ببخش مزاحمت شدم_

نه خاله جان شما هم جایی مادر من هستین_

 

مامان من برم بگم_

 نمیخواد گفتم باید_



 پس میرم پول بیمارستان را حساب کنم_

نمیخواد حساب شده_

... سه روز بعد

 سه روز از اون روز میگذره  اون شب به این فکر کردم چرا وقتی انقدر

 نزدیک بهش هستم احساس عجیبی دارم که خودم هم نمیدانم اسمش

چیست

 دوشنبه ها من با آرشام کالس داشتم به سمت کالسش حرکت کردم رفتم

 بر روی صندلی  نشستم ولی هرچقدر با چشم دنبال مریم گشتم پیداش

 نکردم داشتم با خودم  خودم صحبت میکردم که اشکاووس وارد کالس

شد

 به درس هاش گوش داد خیلی خوب توضیح میداد مبحث اول رو تموم

 کرد و گفت که جلسه بعد امتحان میگیرد بخاطر خوب درس دادنش دیگ

 بدون خوندن کتاب راحت میتونستم امتحان را بیام بدم بعد تموم شدن

: کالس خواستم از کالس برم بیرون که گفت

 خانم میرداد شما بمونید باهاتون کار دارم_



باش استاد_

همه که رفتن رفتم پیشش

بله کارم داشتین_

 یادت اون روز وقتی خاله و تو را پیادا کردم چی گفتی  ،گفتی که جبران_

 میکنی

 کمی فکر کردم آره راست می گفت اون روز بهش گفتم براش جبران میکنم

 چون خیلی بخاطر ما تو زحمت افتاده بود

اره یادمه چطور؟_

خب جبرانش کن_ 

: منم به لحن خودش جواب دادم

چطوری_



 من فردا شب به یه مهمونی دعوت شدم باید یک همراه خانم ببرم_

: وسط حرفش پریدم پرسیدم

 آقایی اشکاووس اینا به من چه_

 اگر زبون دارزتو کوتاه کنی حرفم را میزنم من میتونم جای تو به دختر_

 های دیگ بگم ولی مطمئنم که دردسر میشه و تو برای جبران امشب با من

میای به اون مهمونی

 چه خوب برای خودتون میدوزین من تاحاال به مهمونی نرفتم و نمیتونم_

مامانم را تنها بزارم بعدش مامانم اجازه نمیده

 به نظرم اگر نمره میخواهی بیاد بیایی وگرنه دوباره باید این ترم را _

 بخونی

تحدید میکنی_

 هر طور دوست دارید میتونید فکر کن_



 مامانم اجازه نمیده_

اجازتو گرفتم_

 پس مامانم به عالقه که بهش پیدا کرده اعتماد کرد ه من باهاش به

 مهمونی برم

باید فکر کنم_

 وقت زیادی نداریم االن جواب بده یا دوباره از اول بخونی این ترم ،بیای_

 مهمونی

 راست میگفت زحماتم همه از بین میرفت با حرفای که من تویی این مدت

 بهش زدم میتونه راحت منو بندازه و یا میتونم برم مهمونی و لذت ببرم 

 خیلی وقت بود جایی نرفته بودم

 باشه ولی من فردا ی کالس دارم با آقای علی پور و میخواد امتحان_

 بگیره

 کنسلش میکنم_

:خواست بره که گفتم



 چه ساعتی میری_

خبرت میکنم_

 تا ساعت ۱۲ کالس داشتم بعد از اون به سمت پاساژ رفتم از مغازه اول

 شروع کردم اما چیزی چشم رو نگرفت همینطور داشتم نگاه میکردم  به

 لباس ها که چشم به یک لباس مشکی بلند که جلوش سنگ کاری شده بود

 زیاد هم باز نبود برای مهمونی خوب بود وقت هم نداشتم سریع به سمت

 مغازه رفتم در مغازه را باز کردم

سالم خسته نباشید اون پیراهن مشکی بلند را میشه ببینم_

بله بفرمائید_

 به سمت یکی از اتاق ها رفتم و لباس را پوشیدم خیلی داخل تنم زیبا _

 بود رنگش هم به پوستم میامد لباس را درآوردم و به سمت حساب داری

 رفتم بعد از پرداخت مبلغ لباس را گرفتم به سمت خانه حرکت کردم

 بعد از رسیدن سریع به سمت حمام رفتم یک دوش بیست دقیقه گرفتم از 

 حمام بیرون امدم سریع موهام را خشک کردم که با باد سشوار لخت لخت

 شد جلو آیینه نشستم شروع به آرایش کردم



 بعدنیم ساعت با رژ قرمز کارم را  تموم کردم یک آرایش قرمز و مشکی

 انجام دادم  بعد آرایش  لباسم را پوشیدم و اجازه دادم موهام دورم بریزد

 نگاهی به خودم کردم از اونی که فکر میکردم بهتر شدم احسنت به خودم

داشتم برای خودم دست میزدم که مامان صدام کرد

 مادر بیا آرشام جان اومد_

 باش_

 یه کت مشکی پوشیدم با شال قرمز کفش هم رنگش را برداشتم به سمت

پایین رفتم مامان با دیدنم به سمتم اومد

ماه بودی ماه تر شدی مادر_

 مرسی مامان دیگ سفارش نکنم قرصاتو بخور شب هم زود بخواب_

 نگران منم نباش

باش دختر برو دیرت نشه_

 کفشم را پوشیدم به سمت حیاط رفتم داخل ماشین نشسته بود یعنی

 هنوز فهم این را  ندارد که ادم باید پیاده  بشود برای یک خانم متحرم در 

را باز کند خودم در باز کردم سوار شدم



 دیر تر میامدی _

 اگر دوست داری میتونم برم باال_

 دیگ حرفی نزد دستم را  به سمت ظبط بردم برگشت نگام کرد

چیه نکنه آهنگ هم نمیتونم گوش کنم_

 چیزی نگفت و به رانندگیش ادامه

_صبح که تو چشمای تو خیره میشم زندگی تازه شروع میشه برام_

_من از با تو بودن بخدا سرد نمیشم تن تو ،تن تو آتیشه برام_

_تو این اتاق پیچیده عطر تن تو بیا بازم منو تو آغوشت بگیر_

_دوست دارم وقتی که نزد یکمی اسممو آروم تو گوشم بگی_

_دست من نیست تو عزیز جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودیمی_



" شادمهر عقیلی"

داشتم با آهنگ زمزمه میکردم که با صدای آرشام به سمتش برگشتم

اگر خوانندگیتون  تموم شد میتونین پیاده بشین رسیدیم_

 نگاهی به اطرافم کردم انگاری این مکان برایم آشناست انگار قبل اینجا

آومده بودم ولی در شب نمیتوانستم تشخیص بدم که اینجا را میشناسم یا

نه

 حواستون جمع کنید ممکن اینجا افراد خوبی نباشه_

باش بچه نیستم که بعدش سعی کن انشاء حرف نزن_

 وارد خونه شدیم خونه قشنگی بنظر میومد همینطور داشتم به دور و

.اطراف نگاه میکردم که انگاری برقی بهم وصل شد

 نگاهم به سمت دستم برد دیدم دست هایم میان دست هایش قفل شده و

 باعث شده بود که دست های سردم گرم بشن

 نزدیک بودن به آرشا باعث شد ضربان قلبم باال برود

 به هیچ عنوان مردی که به سمت ما میاد نزدیک بهش نمیشی_



 نگاهی به مردی که سمت میامد کردم از نگاهش میشد فهمید که ادم

درستی نیست

نزدیک شد و دستش را به سمت آرشام دراز کرد

 سالم آقا آرشام اشکاووس مشتاق دیدارتون بودم_

 سالم اقا محمدی ما هم مشتاق دیدار شما بودیم_

 معرفی نمی کنید بانو زیبا امشب را_

:به من اشاره کرد که آرشام جواب کوتاهی بهش داد

 ایشون یکی از آشنا های بند هستن_

 دستشو به سمتم دراز کرد االن وقت خوبی بود که بهش بفهمونم نباید

نزدیک من بشود پس باهاش دست ندادم

بانو زیبا ما را قابل نمیدوننن_



 نظر لطف شما هست که میگین زیبا ولی خب جواب سوالی رو که_

 میدونین پس نپرسین

:بعدش به سمت آرشام برگشتم و گفتم

 اقا آرشام میشه بریم_

 با کاری که کردم لبخندی روی لب های آرشام نمایان شد

 بریم_

:بعد به سمت اون مرده گفت

خوشحال شدم از دیدنتون اقا محمدی_

 وقتی کمی ازش دور شدیم آرشام دیگر نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد

 اولین بار بود که خنده هاش رو میدیدم

 صدای از پشت سر باعث شد برگردم وقتی هم برگشتم از خوشحالی کم

 مانده بود سکته کنم خیلی وقت بود یار بچگی هام یا بهتر بگم بهترین

دوست و عزیز ترینم خیلی وقت بود ندیده بودمش

 این همدم بچگی کسی جز امیرطاها پسر خالم نبود



:با دیدنم مثل اینکه اون از من خوشحال تر شده بود گفت

 وروجک خانم چه خوشگل شدی_

 با این حرفش دیگ نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و اون هم آغوش

 گرمش را برایم باز کرد امیر طاها نزدیک ترین شخص زندگیه منه امیر

 طاها تنها ترین کسی بود که همیشه پشت من بود از بغلش اومدم بیرون

:که گفت

 وروجک ببین امشب میتونم ی شوهر خوب برات پیدا کنم از این_

 ترشیدگی بیرون بیای

یکم بزرگ بشو امیرطاها_

 باصدای سرفه یکی بشت سرمون برگشتیم به عقب امیر طاها با خنده

:گفت

 ببخش داداش من وقتی این وروجک رو دیدم حواسم پرت شد خوش _

 اومدی

 دیدیم که آرشام با تعجب مارا نگاه میکند امیر طاها به حرف اومد و

:گفت



 خب آرشام داداش بزار جواب سوال که در ذهنت اومده رو جواب بدم_

دختر شیطونی که روبه روت هست دختر خاله بند هستش

 خب حاال شما بگین چطوری با هم آشنا شدیم

:آرشام جواب داد

داداش من طبقه باال خونه گسو_

 خانم اجاره کردم و بعد گیسو خانم دانشجوی بنده هستن تو هم که گفتی 

 تنها نباید بیاین منم با گیسو خانم تشریف آوردم

:امیر طاها دستشو به روی چونه آرشام گذاشت و گفت

 پس با هم آشنا شدیم_

 از خودتون پذیرایی کنید تا من برم به بقیه مهمون ها سر بزنم

 باش داداش_

 واقعا نمیفهم چرا گیسو رفت بغل امیر طاها قبل اینکه بدون چه نسبتی با

 هم دارن انگار چیزی که مال من بوده کسی بهش دست درازی کرده

 نمیدونم شاید هر کسی بجز این دختر بود اینطوری رفتار نمیکردم  شاید

شیطونیاش برام بامزه بوده



....گیسو

 میشه بریم یک جا بشینیم_

 به سمت میز رفت و من هم پشت سرش رفتم نیم ساعت از زمانی که

 اومده بودیم میگذشت داشتم به رقصیدن پسرا و  دختر ها نگاه میکردم

 که از میان میدان رقص دختری قد بلند با پوست سبزه و لباس دکلته

کوتاه به سمت  ما اومد

:با عشوه گفت

باورم نمیشه آرشام جان خودتی_

 

بله شما؟_

 بی معرفت نرگسم دیگ_

 خوبی نرگس انقدر خوشگل شدی که نشناختمت_

 همیشه به من لطف داشتی حاال به این خانم  خوشگل افتخار رقص_

دونفره میدی؟



اره چرا که نه_

 دختر با عشوه خرکیش دستشو به سمت آرشام دراز کرد و آرشام دستشو

 گرفت با هم به میدان رقص رفتن چانان گفت خوشگل شدی اگر کسی

 نمیدیدش فکر میکرد دختره پرنسس شده حاال خوبه کل صورتش عملی

 بود

 بانو زیبا_

 به طرف صدا برگشتم این که اون مرده بودکه آرشام گفته بود نباید

 باهاش صحبتی بکنم

 بفرمائید_

 افتخار رقص دونفره بهم میدین بانو_

 خواستم جوابشو بدم ولی یکی دیگ بجای من جوابشو داد اونم فرد کسی

 نبود جز آرشام

 نه_

 میتونم بدونم چرا آرشام جان_



 چون از قبل قول رقص دونفر گرفته بودم از گیسو جان_

: بعد به سمت من برگشت گفت

 مگه نه_

 بله درسته_

باش پس من مزاحم رقص دونفره شما نمیشم فعال_

 دستشو به نشون افتخار جلو گرفت منم خیلی شیک دستم تویی دستش

 گذاشتم به سمت میدان رقص رفتیم که برق ها خاموش شدن دست های

 گرمش دورم حلقه کرد به آرامی سرشو به گوشم نزدیک کرد با هر کلمه

حرف زدن نفسش به پوستم میخورد و ضربان قلبم باال میرفت

 مگه بهت نگفتم به هیچ عنوان نزدیک اون مرده نمیشی_

 اول اینکه خودش اومد پیشم دوم به تو ربطی نداره اقای اشکاووس_

زبونت خیلی دراز شده باید کوتاهش کنم _

 از فرست استفاده کردم چون اینجا نمیتونست هیچ کاری بکنه پام رو

 پاهاش فشار دادم که صورتش قرمز شد ولی به روی خودش نیاورد



: سرشم آرام به گوش هاش نزدیک کردم و گفتم

 کور خوندی آقا آرشام از مادر زاییده نشده کسی بخواد زبون منو کوتاه_

 کنه

 خواست جواب منو بده که برق ها روشن شد و منم پاهام از روی پاهاش

برداشتم و دوباره به سمت میز برگشتیم

 اول کل آرایش صورتم پاک کردم سنگینه خاصی روی صورتم داشت از شر

 لباس سنگین هم راحت شدم ی لباس راحتی پوشیدم و روی تخت دراز

 کشیدم به امشب فکر کردم

 به وقتی که داشت تویی گوشم حرف میزد به وقتی که دست های سردمو

با دست های گرمش گرم کرد به وقتی که منو تویی آغوش خودش گرفت

 به وقتی که به اون دو گوی مشکی خیره شدم به همه اینا

  فکر هام از سرم بیرون زدم

 بعد از  نیم ساعت  به سمت خونه حرکت کردیم هم من خسته  شده بودم

 و هم آرشام فردایش کالس داشت

:وقتی رسیدم داشتم پیاده میشدم که یاد سوالم افتاد و گفتم

 االن من باهات اومده این ترم بیست میدی بهم_



نه_

:با جیغ گفتم

 نه یعنی چی خودت گفتی_

 من گفتم این ترم نمیندازمت نگفتم بیست میدم که_

 من با عصبانیت پیاده شدم از حرس در ماشینشم محکم بستم بعدش به

 سمت واحد خودمان رفتم با کلید در باز کردم

 برق ها خاموش بودپس مادرم خوابیدم بود بخاطر اینکه بیدارش نکنم

بدون سر و صدا به اتاقم رفتم

 صدای زنگ گوشیم در گوشم پیچید نمیدانم این آدم کیه که پشت سر هم

 زنگ میزنه و ول کن هم نیست به سختی چشم هام رو باز کردم و گوشیم

از روی میز عسلی برداشتم شماره مریم بود جواب دادم

 بله_

 فکر کردم مردی جواب نمیدی_



منم همچین حسی داشتم به تو_

 به جون گیسو رفته بودیم با مامانم خونه خالم اونجا هم میدونم آنتن_

 نیست

 باش چیکار داشتی که مزاحمم شدی_

 بیشعور لطف کردم به شما زنگ زدم بعدش میری دانشگاه از محدثه جزو_

 هفته پیش رو بگیری

 خب من دارم بهت میدم_

 خره اگر تو داشتی دیگ نمیگفتم بری از محدثه بگیری ت  هم اون جلسه_

سر کالس نبودی

خر خودتی بعدش خودت برو بگیر دیگ_

 من با مجتبی میخوام برم بیرون شهر جون مریم برو دیگ_

 باش ساعت چند اونجا باشم_



 یکساعت دیگ_

 باش فعال_

مرسی عشقم_

 بعد از اینکه قطع کردم از جام بلند شدم نگاهی به ساعت کردم که ۱۲ بود

 آبی به دست و صورتم زدم و بعدش سریع لباس هایم را پوشیدم به سمت

 دانشگاه رفتم

 وقتی رسیدم نگاهی به ساعت مچیم کردم که ساعت ۱۲:۳۰  نشون میداد

 نیم ساعت وقت داشتم امروز هوا سرد بود بخاطر همین به داخل دانشگاه

 رفتم همینطور داشتم از دفتر استادان رد میشدم که ناگهان چشم به دفتر

 افتاد و آرشام را دیدم خواستم به راهم ادامه بدهم که حس فوضولیم گل

 کرده بود . یواشکی طوری که کسی متوجه من نشود دید میزدم دفتر

 انگار داشت تعدادی برگ مانند برگ امتحان داخل پوشه امتحانات قرار

 میداد کمی به مغزم فشار آوردم این که سوال های امتحان ما بوده داخل

 پوشه گذاشته پس االن موقعه اذیت کرد بود یکمی فکر کردم و با نقشه

 شیطانی که به ذهنم اومده لبخندی زدم حاال حاال باهات کار دارم آقای

آرشام اشکاووس



 از جلوی در کنار رفتم که در همون لحظه از دفتر استادان بیرون اومد ولی

 خداروشکر منو ندید وقتی که داشتم را از دست ندادم و به سمت دفتر

 استادان حرکت کردم برگ های امتحان را از پوشه بیرون آوردم نگاه کن

 چه سوال های هم داده بود که حتی خودش هم نمیتوانست حل کند برگ

 ها را برداشتم و به سمت حیاط دانشگاه رفتم بر روی نیمکتی نشستم

برداشتم شروع به سوال نوشتن کردم A4  برگ

 سوال ۱=آیا شما میدانید چرا همیشه باید به دنبال بدست آوردن حاصل 

ایکس باشیم ؟

سوال ۲=از یک تا عدد ۱۰ به حروف نوشته شود

سوال ۳=۲×۵  چه عددی میشود؟

 سوال ۴=بعد از عدد ۳ چه عددی است

موفق باشید بچه ها

 برگ ها را به تعداد  بچه ها داخل کالس چاپ کردم و دوباره به همون

صورت سرجای اولش گذاشتم از دفتر بیرون اومدم که گوشیم زنگ خورد

 جانم مریم_



 کجایی گیسو _

 من دانشگاهم دیگ_

 خب برو جزوه را از محدثه بدبخت بگیر دوساعت که منتظر تو هستش_

نگاهی به ساعتم کردم آره راست میگفت ساعت از یک گذشته بود

 باش االن مریم فقط کجا ببینمش_

 پیش پوفه خداحافظ_

 گوشی را قطع کردم به سمت پوفه حرکت کردم

 به پوفه که رسیدم محدثه را دیدم به سمتش رفتم

 سالم خوبی محدثه_

 سالم تو خوبی_



ببخش منتظر گذاشتمت_

 ایراد نداره گلم بیا اینم گپی از جزو ها_

مرسی دستت درد نکنه_

 بعد از گرفتم جزو ها به سمت خونه حرکت کردم امروز کار خاصی هم

 نداشتم امتحان فردا هم که قبولم تصمیم گرفتم

 با مامانم خونه را تمیز کنیم

 ساعت ۹ بود که دیگ کارم هامون تموم شد بعد ی شام حسابی با خیلی

خنده دیگ رفتم بخوابم که صبح کالس داشتم

 ساعت ۷ بود که با صدای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم به سمت

 دستشویی رفتم و کارهای الزم را انجام دادم به سمت کمد لباس هایم

 رفتم ی مانتو آبی با شلوار مشکی و مقنعه مشکی برداشتم و کتاب هام را

 جمع کردم به سمت دانشگاه حرکت کردم سر ساعت ۵ دقیقه به ۸ به

کالس رسیدم مریم دیدم که اخر کالس نشسته با خنده به سمتش رفتم

 سالم مریمی_

 سالم خوندی امتحان_



نه چرا بخونم _

دیونه امتحان داریم بعد نخوندی من دارم میمیرم از نگرانی_

 نگران نباش_

تو همینطوری حرف نمیزنی چیکار کردی گیسو_

 وایستا میبینی_

:آرشام وارد کالس شد و گفت

 امیدوارم که امتحان خوب خوانده باشین امتحان ۱۰ تا سوال هستش و_

 یک ساعت وقت دارین

 بدون اینکه به برگ ها نگاهی کند بین بچه ها پخش کرد مریم وقتی

:چشماش به برگ افتاد چهارتا شد آروم گفت

 اینا کار تویه_

با لبخندی که زدم فهمید کار من بوده



:با دیدن سوال ها کل کالس  با هم زدن زیر خنده آرشام گفت

 دلیل خنده شما چیه_

: یکی از بچه ها بلند شد گفت

 استاد بهتره نگاهی به برگ امتحان کنید_

 برگ یکی از بچه ها را گرفت وقتی چشم هایش به برگ افتاد صورتش

 قرمز شد به اولین کسی که نگاه کرد من بودم چون میدونست کار من

:بوده گفت

 اشتباهی پیش اومده یک برگ در بیاورید سوال میگم بنویسید _

 حاال اون بود که میخندید و من قرمز شده بود

 یک برگ در آوردم سوال های که گفت را نوشتم و در آخر برگ سفید

 تحویل دادم

:با عصبانیت از کالس بیرون اومدم که مریم گفت

 خانم شنگول که صبح میگفت نخون نخون االن چرا مثل سگ شده_



مریم حوصله ندارما ولم کن_

 خب حاال این همه تو اون بیچاره را اذیت کردی حاال هم اون تورا اذیت_

کرد

 میشه دیگ حرف نزنی_

 من میرم خونه کل اعصبابم بهم ریخت

باش برو_

 داشتم به سمت در دانشگاه میرفتم که گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره

امیرطاها کل ناراحتیم از بین رفت

سالم وروجک خوبی_

 سالم مرسی داداشی نه_

ناراحت نبینمت خواهریم چی شده_

دوست عزیزتون امتحان گرفت و من برگ سفید دادم_



ایراد نداره با خبری که من بهت میخوام بدم همه اینا یادت میره_

 بگو ببینم_

 امشب قراره همه جمع بشیم خونه باغی میای یا نه_

:با خوشحالی گفت

اره میام فقط تو میای دنبالم یا خودم بیام_

 من نمیام با آرشام بیا_

چییی من با اون چرا بیام تاکسی میگیرم بهتره_

 دیونه خب اون داره میاد تو هم با خودش میاره_

 نه نمیخواد_

 شب خوب نیست تنها بیای من بهش گفتم که منتظرت بمونه_

 باش_



 بعد از کمی صحبت کردن به سمت خونه وقتی رسیدم با خوشحالی در باز

 کردم و مامان را صدا زدم

 سالم مامان قشنگم کجایی؟_

 جانم دخترم آشپز خونم چی شده حاال که انقدر خوشحالی_

 به سمت آشپز خونه رفتم و از پشت بغلش کردم

مامان جونم_

شبیه بچه ها خودتو لوس نکن بگو چی میخوای_

 امشب قرار همه تو خونه باغی امیر طاها جمع بشن میخواستم ازت_

 اجازه بگیرم برم

من که میدونم قول و قرارت رو گذاشتی برو فقط مراقب باش_

مرسی عشقم_



 سمت حمام رفتم یه دوش نیم ساعت گرفتم نگاهی به ساعت کردم ۱۲

 رانشان میداد بلوز و شلوار هم رنگ هم برداشتم بعد از پوشیدن به آشپز

 خانه رفتم و ناهار خوردم بعد از آن سریع به اتاقم برگشتم و ساعت را به

 ۴ کوک کردم و خوابیدم

 با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم وشروع به آماده شدن کردم روبه رو میز

 آرایش نشستم و آرایش مالیکم کردم به موهام نگاهی کردم لخت بودش

 پس گذاشتم آزاد باش ی مانتو مشکی و شال مشکی برداشتم

 که دیدم صفحه گوشیم روشن شد پیامی ازامیر طاها داشتم روشن کردم

 دیدم برام پیام داده بود:آرشام بیرون منتظرت هست

جوابش را دادم :باش االن میرم

.. آرشام

 نمیدونم چرا امروز هیچ کاری با گیسو نکردم چرا وقتی نزدیکش هستم

 نمیتونم خودم کنترل کنم نمیتونم ببین کسی بهش حرفی بزنه یا طرفش

  بره عاشق شدم آره اونم عاشق یک دختر شیطون

 تو ماشین منتظر نشسته بودم تا بیاد وقتی در حیاط را بست محو زیبا

هاش شدم



 آرام به سمت  ماشین امدم وقتی سوار شد حرکت کردم نیم نگاهی بهش

: کردم و گفتم

کار امروزت درست نبود میدونی که_

:از صداش معلوم بود که استرس گرفته گفت

 چه کاری_

 تغییر دادن سوال ها_

 من این کارو نکردم_

 ماشین کنار  جاده نگه داشتم به سمتش برگشتم کامل تویی چشماش زل

 زدم

 اون ترسیده بود ولی نمیدونست این کار برای من شیرینه

 کم کم به سمتش رفتم که از صورتش معلوم بود خیلی ترسیده نخواستم

:بیشتر از این اذیتش کنم و گفتم



 چیه ترسیدی_

ن نه_

 حاال چرا صدات می لرزه_

 حرفی نمیزد آرام خودم را به صورتش نزدیک کردم وقتی دیدم چشمان

:زیبایش گریان شده گفتم

بچه را چه بزنی یا بترسونی یکیه مراقب به کارات باش_

بعد کامل سرجاهم نشستم و ماشین را به حرکت درآودم

.......گیسو

بچه پرو منو مسخره میکنه دارم برات

 آتشی درست کرده بودن و دورش چوب برای نشست قرار داده بودن همه

 بچه ها بود جز ما من پیش بچه ها نشستم و آرشام پیش پسر ها

:یکی از بچه ها گفت



 آرشام برامون گیتار نمیزنی_

پس آرشام با همه این ها رفیق بود

 گیتار بدین فقط از اول بگم ی آهنگ بیشتر نمیخونم_

 شروع به خوندن کرد و ما هم همراهش شروع به خوندن کردیم

!♫!فقط تویی که باهات میشه خودمو از این دنیا جدا کنم

!♫!فقط کنار تو توی اقیانوس عشق باید شنا کنم

 یه گل چیه برات هزار و یکی گل میارم یه روز دو روز چیه به پات عمرمو

!♫!میذارم

!♫! هوامو داری این روزا منم هواتو دارم

!♫!یه چی کم داره شهر بی تو سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم

!♫! یه عالقه ممتده تو من یه مدته یکم منو بفهم

!♫!اصال یه چی کم داره شهر بی تو سخته نفس بی تو بفهم منو بفهم

♫! یه عالقه ممتده تو من یه مدته یکم منو بفهم

 آهنگ از )

( سهیل مهرزادگان_ یه گل چیه



 بعد از اون بچه ها چایی ریختن واقعا در هوای سرد چایی میچسپید

 داشتم چایی میخوردم که احساس کردم کسی  نگاهم میکند به سمت نگاه

 برگشتم نگاه امیر یکی از دوست های امیرطاها روم بود و نگاهش اذیتم

 میکرد وقتی برگشتم سمت آرشام دیدمم با اخم امیر راه نگاه میکنه

گیسو خانوم چند وقت بود نبودین در جمع _

 به سمت صدا برگشتم دیدم امیر

 بله در گیر دانشگاه بودم_

 موفق باشی عزیزم_

 راستی امشب خیلی زیبا شدین

 ممنون_

 آرشام هم مثل من احساس کرد داره زیاد از حد خودش حرف میزنه

:بخاطر همین روبه عسل که بغل من بود گفت

عسل میشه جاتو با من عوض کنی_



:عسل با جاش بلند شد و آرشام اومد بغل من وقتی نشست به آرامی گفت

 بلند شو بیا کارت دارم_

 به چه دلیل _

بیا بهت میگم_

 آرشام بلند شد به سمت درختان پشت رفت منم هم دنبالش رفتم همینطور

 داشتیم میرفتیم از بچه ها دور شده بودیم

 کجا میری_

 برگشت سمت من همینطور داشت به سمتم میومد و من عقب میرفت که

:یهو چسپیدم به درخت اون هم از قصد دستاش دورم حلقه کرد و گفت

 تو که میدونی امیر ادم درستی نیست چرا پس این همه باهاش گرم_

 میگیری

 باید به تو جواب بدم_



 گیسو بهتره امشب رو اعصابم نری_

جواب سوالم را ندادی_

چون مامانت تورو به من سپرده و من نمیخوام برات مشکلی پیش بیاد_

 بعد کی باید مراقب تو باش_

 کی این  لج بازیات را تموم میکنی_

 هیچ وقت اصال میخوام بدم تو چرا جوش میزنی پدرمی ،شوهرمی_

،دوست پسرمی ،چی هان

: با عصبانیت داد زد

 دیونه اگر برام  نبودی مهم میذاشتم هر غلطی که دلت میخواد بکنی_

 همینطور داشتم نگاهش میکردم باور نمیشد استاد مغرور من برایش مهم

 بودم



 چرا اونطوری نگاهم میکنی_

آرشام تو چی گفتی االن_

 ببین نمیدونم شاید تو این حس را نداشته باشی هرچی هم بگی قبول_

میکنم راستش گیسو من عاشق شدم عاشق تو

 گریه هام مانند قطره های باران از گونه هام پایین اومدن

: هول کرد و گفت

گیسو نمیخواستم ناراحتت کنم ببخشید اصال اشتباه کردم گفتم_

:با چشمان گریان گفتم

 آرشام_

جان آرشام_

 خیلی دوستت دارم_

.....به آغوش گرمش پناه بردم




