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می دونم اون روز چرا دلم یه جوری شد توی سالن نجا ولی ه هم همیشه ادم سر به زیر بودم همیشه و

دیدم اون دختری که همیشه  وونباال رفتم و سرمو باال اوردم و ادانشکده راه می رفتم و از پله ها 

اون روز اون تصویر به . می کردم ذهنم ترسیم  یعنوان عشق ارزو هام تو به تصویر از اون رو

ال اون دختر راه یدم همه ی زندگیمو ول کردم و دنبنفهمیدم چی شد جز اینکه دواقعیت تبدیل شد دیگه 

ب می شه وقتی واسه آ ال هم با بردن اسمش قند تو دلم اسمش ژینو بود ، ژینو سالمی حتی حا. افتادم 

ز و اول بهش پیشنهاد دادم قبل از اینکه حرفام تموم بشه بهم جواب رد داد دختر لج بازی بود ، لج با ربا

ای سر راهش سبز شدم ولی جواب اون همون روز هر وقت تونستم و با هر بهونه یک دنده بعد از اون 

 !"نه " جواب بار اول بود

ی دیدن می دونستن چه خبره و بازم حدس ی ما خبر دار شدن و هر جا ما رو مدیگه همه از قضیه  

منو می دید یه لبخندی می زد و می  واسه خودمونم عادت شده بود هر وقت .م چیهش بهمی زدن جواب

 !فهمید باید بازم بیاد بشینه پای میز محاکمه

رفتیم دانشکده و بازم سر راهش سبز شدیم وقتی با سعید " اون روز هم خبر داشتم که کالس داره و عمدا

د و شنبه بو 4صبح . در کاره که چرا جوابش نه هست ای د لبخندی زد و فهمید که بازم محاکمه یمنو د

سالن دانشکده . کالس نداشتم ولی ژینو صبح یه کالس داشت  2اخرین روز درسی، خودم تا ساعت 

 .خلوت خلوت بود اکثر دانشجو ها کالس نداشت یا اگرم داشتن رفته بودن سر کالس هاشون بودن

و ی کردن کسی اونجا نبود اونا هم کار خودشونو م که در حال تمیز کاری بودن مستخدمیجز چند  

هم رد و بدل  اچند کلمه به عنوان احوا پرسی ب زیاد سر و صدا نمی کردن  و هر وقت به هم می رسیدن

در گوشه ای تنها وصله ی ناجور اون صحنه منو ژینو بودیم که می کردن و به راهشون ادامه می دادن 

حراست ببینه خدا اقای حسینی به " ژینو"و دور از دوربین های حراست جلوی هم قد علم کرده بودیم 

 .ر دومون بد می شه ، دیگه ابرومون توی دانشکده میره ، خونوادم هزارتا فکر بد می کنن هواسه 

دیگه هر حرفی میزدم  نفسم به سردی بیرون اومد... خانوم سالمی من قصدم مزاحمت نیست ولی " "  

چاره ای . خسته شده بودم تکراری  حتی خودم از این جمله های. تکراری شده بود  مدمحتی واسه خو

  ،خب شما حرفتون روزدید" " بزنم  من فقط می خوام حرف دلم رو " نبود باید جمله رو تموم می کردم 

حرفتون منطقیه ولی ! " " دیگه واقعا نمی دونم دلیل این همه اصرار چیه .. منم شنیدم جوابتونم دادم 

اقای حسینی ...  ده است ولی شما نمی خوایین قانع بشین نشاید قانع کن" " ده نیست نجوابتون قانع کن
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 من عقال می دونم جوابتون چیه و قبولش دارم ولی" "  کسیو که خودشو زده به خواب نمیشه بیدار کرد 

به ساعت مچیش نگاه کرد و سرش رو ... " گه حرفاتون از ته دل نیست دلم می... دلم اینو باور نداره 

بدون توجه ... " من دیرم شده ، کالس دارم باید برم "  در ایستاده بود چرخوند به طرف سعید که کنار 

همه ی ... چی می گم واسم تکراریه  راستش نمی دونم چی بگم هر" ادامه دادم رو حرفش به صحبتم 

 ،هاش می دونهقلبم شما رو عشق روئیابا این وجود هنوزم ن دیگه به اخر رسیدم حرفامو زدمو اال

، حتی همین االنم که شما رو می بینم مثل روز اولم که ذره از عشقم نسبت به شما کم نشده  هنوزم یه

نفر نیستین  یه نمی دونم چه جوری حالیش کنم و بهش بفهمونم که شما اوندیدمتون قلبم تند تند می زنه 

، خیلی دل صاف و پاکی دارین : تمسخر گفت  تلبخند غیر طببیعی روی لبش ایجاد کرد و به حال..." 

حرفتون رو می فهمم و می دونم االن چه حسی دارین اینم می دونم که اگه تا حاال ... خوش به حالتون 

ولی باور کنین ثبت میشنیدین تا حاال صد بار ازش جواب می گفتید این حرفا رو به هر دختر دیگه ای م

ه حرف می زد و سعی می کرد نشون بده کنترل هم دوم و خونسرخیلی ار" اقای حسینی من نمی تونم 

م حس و حال منو داره اونم ونتب و تاب بود یه حسی بهم می گفت ا در احساساتش دستشه ولی من دلم

باشه " نمی دونم چرا دلم خوش بود که شاید این اخرین بار باشه .. ربه ولی داره انکار می کنهمضط

تا بتونم به خودم ثابت کنم من  یه مشکلی یه ایرادی تو وجود من پیدا کنین ولی حداقل.. خانوم سالمی 

ولی من می دونم اگه ... اقای حسینی لیاقت شما خیلی بیشتر از ادم هایی مثل منه " " ا نیستم مالیق ش

ی ایراد هم ازتون بگیرم بازم با عالقه ای که نسبت به من دارید تمون اون ایراد ها رو برطرف متا  صد

با این وجود به جرات می تونم بگم شما هیچ مشکلی ندارین ، باور کنیین خیلی از دخترای دانشکده  کنید

لبخندش محو ... " دارین خودتونو خراب می کنیین ، اونم پای منی که  ولی شما شما باشن با ارزوشونه

" و ارومتر حرف زد نفسش به سردی بیرون اومد . شده بود و ناراحتی از همه ی وجودش می بارید 

به خدا وقتی این همه احساس و عالقه پای منی که نابود شدم ، من اون کسی که شما فکر می کنین نیستم 

حرفاش بغض الود بود و ... " ی شما رو می بینم از خودم خجالت می کشم چون می دونم لیاقتشو ندارم 

خانوم سالمی شما هر جور باشین من  " حاال نوبت من بود ... نم نم اشکاش جاری بشه  نزدیک بود

باشین من قبولتون دارم اگه مشکل از من باشه اونقد تغیر می کنم تا  باهتون کنار میام ، شما هر جوری

 ..."اون کسی بشم که شما میخوایین 

www.takbook.com

www.takbook.com



4 
 

حاال . دلم به حالش سوخت . ژینو سرشو پایین گرفته بود فکر کنم اشکی از روی گونه اش سر خورد  

ست و صرار می کردم شاید واقعا نمی توناون همه سماجت پشیمون شده بودم نباید اون همه ا دیگه از

... عشقتون رو باور دارم " د قاطعانه حرف بزنه سعی کر محکم ایستاد و. کاراش لج بازی نبود 

این اشه خودتونم باور دارم و می دونم شما هیچ ایرادی ندارید و قرار هم نیست همه ی ایراد ها از شما ب

... " با شما باشم  من مشکل منه که نمی تونم با شما باشم این گذشته ی تباه شده ی منه که نمی زاره

می تونستم راحت ناراحتی اونو از چین های در هم سایید  به هم می ناراحتیدندوناشو از شدت 

باشیم ولی دوست وی گذشته ی شماست که نمی زاره من و شما با هم تنمی دونم چی " صورتش ببینم 

نمی دونم چرا گذشته ی من باید براتون جالب باشه با این وجود "" دارم بشنوم شاید منم منصرف شدم 

ه با گفتنش چیز دستگیرتون نمی شه جز تازه کردن زخم هایی که چبراتون تعریف کنم گر وم اونحاضر

کرد خیلی استوار و با اراده تنش می لرزید گرچه سعی می " ده بود یم کرگذشت زمان اونا رو ترم

سرم رو پایین انداختم تا نتونه نگاهم رو که پر از شک تردید نسبت به اون بود ببینه ... بزنه  حرف

هیچ وقت نباید واسه بدست اوردنم تالش بعد از اینکه گذشتمو شنیدیدن .... ولی یه شرطی هم دارم "

نگاش کنم ولی نگاهش رو به بهونه دیدن ساعت  نفهمیدم منظورش از این شرط چی بود خواستم" کنیین 

و بعد بدون اینکه منتظر جواب من بمونه راه افتاد هنوز " خیلی دیرم شده ... من دیگه باید برم " دزدید  

کی قرار واسم " برگشت و نگام کرد ..." خانوم سالمی " چند قدمی دور نشده بود که صداش کردم 

خرم فقط آسوال ..." خودم خبرتون می کنم " ی نارضایتی تکون داد سرش رو به نشونه " تعریف کنیین 

پوست گندمی داشت با ... ژینو دختر جذابی بود ، واقعا جذاب یه بهانه بود تا واسه بار اخر نگاش کنم 

... شد وقتی لبخند می زد زیباییش دو برابر می .چشم های سیاه و درشت که گیرایی خاصی داشتن

بود و وضع مالیشون بد نبود ژینو هم شیک پوش بود و سلیقه ی خاصی در انتخاب پدرش رئیس بانک 

لباس داشت همون ترم اول پدرش واسش یه ماشین خریده بود ولی انگاری خود ژینو عالقه ای به 

ژینو رفت و بازم ... بوس نمی رسید با ماشینش می اومد دانشگاه وکه به ات ماشین نداشت و فقط روزایی

م خورد وقتی برگشتم دیدم سعیده دستی رو شونمحاکمه ی یک ربعی امروز هم به پایان رسید  تنها شدم

خب چی ..." که مثل همیشه اومده تا دلداریم بده ولی دیگه خودمم به شنیدن جواب رد عادت کرده بودم 

اری دیگه حرفام واست تکریعنی می خوای بگی ..." " هیچی هیچیم که نبود ..." " هیچی " " شد؟ 

اره می دونم ولی این بار حس می کنم فرق " " خودت که می دونی هر بار چه اتفاقی می افته ! نیست 
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باشه " " قسمت یه کم فرق دارشو واسم تعریف کن  ینخب هم.. " " اره یه کم فرق داشت " " داشت 

اه که همدیگه سعید دوست و همکالسیم بود از روز اول دانشگ " بریم توی راه واست تعریف می کنم 

همیشه با هم بودیم و از همه ی جیک و پیک  من خبر داشت . رو شناختیم دیگه همدیگه رو ول نکردیم 

پسر اروم و سر به زیری که چیز زیادی ازش نمی دونستم همیشه ساکت بود و گوش می داد و هیچ 

رفتیم ، مسیر کوتاهی که با از درب دانشکده اومدیم بیرون و به طرف خوابگاه ها وقت هم گله نمی کرد 

ار سلف و اتوماسیون و بوفه ی دقیقه زمان می برد  و سر راه باید از کن 15دم های اروم ما ق

نمی " " چی شد این بار چی گفت ؟ " سعید دوباره سوالش رو تکرار کرد . رزی رد می شدیم کشاو

خب " " تر می شه ن لجبازکنم او م می کنه هر چی بیشتر تالش میادونم سعید این دختره داره دیونه 

امروز حرف دلش رو زد و ... اره درسته ..." " عزیز من شاید کارش لجبازی نیست و واقعا نمی تونه 

بعید بود این حرف از ادم ارومی مثل سعید ! " ی گفت خب چ" با تعجب پرسید ... " کرد  یه سره وکار

م یه اتفاقی افتاده که نمی زاره اگفت توی گذشته ..  هیچی... " من عجله داشت و انگاری اون بیشتر از 

قراره یکی از همین روزا "  ! "حاال این اتفاق چی هست ؟ نپرسیدی ازش " " من و اون با هم باشیم 

غصه ی چی رو می خوری " سعید نگام کرد ... کمی حالت غمناک به خودم گرفتم " واسم تعریف کنه 

بهونه  دنبال یه اره باید خوشحال باشی تو" " واسه ی چی؟ ! خوشحال " " االن که باید خوشحال باشی   

" " بودی تا به قلبت بفهمونی اون به درد تو نمی خوره و حاال اونم داره این بهونه رو دستت می ده  

اگه اون اون بهونه رو دستم بده دیگه همه چی تموم می شه یعنی  ...سعید می فهمی داری چی می گی 

خب اگه " چند لحظه ای هر دومون ساکت شدیم انگار سعید فکری به ذهنش رسید " ینو ژینو بی ژ

رسش بی تعریف کنه می فهمی از چی می ترسه و اونوقت می تونی قانعش کنی که تگذشتشو واست 

خوشحال  دش نشسته بود شاید از ایده ای که داده بوارضایت بود روی لب حاکی ازلبخندی که " مورده 

تی گذشتشو واسم تعریف کرد دیگه نه سر اون ازم قول گرفته که وق! ؟دونی مشکل کجاستمی " بود 

این حرفا رو دلم سنگینی می کرد اونقد سنگین که می " و نه سعی کنم اونو قانع کنم بشم هش سبز ار

ین تیپ به خدا با ا... تو هم واقعا دیونه ای " خند سعید محو شد لب. تونستم خورد شدن قلبم رو حس کنم 

خوشتیپ نیستی ، ... رزوشونه با تو باشن آتا دختر رو زد ، به خدا خیلی ها و قیافه  ی تو میشه مخ صد

ی دونم بین این همه تو دیگه من نم... راه نیستی که هستی پولدار نیستی که هستی سر به  ،هستیکه 

نیستم اونو واسه زندگی می هوس سعید تو که منو میشناسی من دنبال " " چرا گیر دادی به این دختره 
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سعید دیگه حرفی نزد و منم سکوت کردم تا بتونم فکر کنم و اون چه رو که قرار بود پیش بیاد " خوام 

نشده بود و  0:39هنوز ساعت  تحلیل کنم از کنار اتوماسیون رد شدیم و به بوفه ی کشاورزی رسیدیم

فرزاد همکالسیم از در اومد بیرون یه زیر شلواری  .به در بوفه نگاه کردم .ثر دانشجو ها خواب بودنکا

سه تا تخم لنگه به لنگه که هر کدوم از یه رنگی بودن  یرهن استین کوتاه و دم پایی هایبا پتنش بود 

امروز  که ... ه ای خدای من آ" ون دور با صدای بلند فریاد زد مرغ هم دستش بود تا ما رو دید از هم

های تیره و تار را دیدم و فهمیدم باز این پسره خر شده و رفته شرق و غرب اندوه می نگریستم ابر در

راف پرسه می زدن اول به فرزاد چند نفری که اون اط..." به این دختره از دماغ فیل افتاده پیشنهاد داده 

 دانشگاه اونو می شناختن ، تقریبا همه یفرزداد هم کالسیم بود ادم شوخی که ... د به من خیره شدن وبع

فرزدا همون ترم اول ... دانشکده  مسخدمینحتی ... از دانشجو ها گرفته تا اساتید و حراست و بسیج و 

ثبت گرفته بود مجا هم جواب االری بود پیشنهاد داده بود و درکه اسمش فریبا سس به زیباترین دختر کال

تایپ و تحقیق تا ی دانشگاه کار می کرد از ترجمه گرفته تو وضع مالیش زیاد رو به راه نبود و اکثرًا. 

 یپ بود ولی بیشتر از خوشتیپ بودنخوشت.. . با این وجود از کسی پول نمی گرفت حتی خونوادش ... 

تلفن .ا پیداش نبود ادم از بودن باهاش خسته نمی شد ولی چون کارش زیاد بود اکثر خوش زبون بود 

میداد صدای یه دختر رو در می اورد ازت خواهش می کرد  بجوا رمداشت ولی جواب نمی داد اگ

! " ب دادین آی به لگه امروز چه دست...  ها سالم بچه"  فرزاد  فرزاد به طرفمون اومد. مزاحمش نشی 

... خبرا که دست شماست " فرزدا " سالم اقا فرزاد چه خبرا " سعید ..." دسته گل نه ولی خب " مجید 

 "سعید جای من جواب داد " خب کجا بودین و چیکار کردین ؟ ... جنگ می مونین    مثل لشکر بعد از

خسته نشدی ؟ ولش کن این " فرزاد رو کرد به من " ی شگار همیل همیشه دم در دانشکده و مشغول کمث

اگه همون روز ... بیشتر محلش بزاری بیشتر خودشو واست می گیره  هر چی... رو  از خود راضی

منو " رو کرد به سعید "  بهت جواب نه می دا به پاش نمی افتادی االن دستت توی دستاش بود اولی که 

ش خب اخر" فرزاد " فا بهم می خوره حالم از این حر... بس کن فرزاد " وسط حرفش پریدم " ...ببین 

کردم گاهی وقتا فکر می " از هر دختری دلبری می کنه ..  حیف این چشم های مشکیت نیست! که چی 

تو وجود . و عاشق یکی دیگه شم یه نفر باشم  هر روز باحق با اوناست ولی هیچ وقت راضی نمی شدم 

دیگه ... لوده نکن آخودتو ولش کن فرزاد ، خون کثیف " سعید  "...من عشق یک بار بود و نه بیشتر 

اینا " به تخم مرغ های فرزاد اشاره کردم . همگی با هم راه افتادیم " بار اخرشه از این غلطا نمی کنه 
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درس که نمی خونیم بذار حداقل یه کار مفید انجام ... راه انداختیم جوجه کشی " فرزاد " یه ؟ چواسه 

 تا 3روز  21واسه چی می خندی؟ من حساب کردم اگه هر "  زادفر ".سعید خنده ی ریزی کرد " بدیم 

تومن بفروشیم یه چیزی  3بعد هر دو ماه این جوجه ها مرغ بشن و ما اونا رو کیلویی جوجه در بیاد و 

تا جوجه کباب درست کرد و هر کدوم  3تازه میشه با همون جوجه ها ... تا در میاریم  49-39حدود 

جدا از شوخی "  گفت  سعید که هنوز داشت می خندید" به این می گن ایده ... رو چند هزاری فروخت 

مگه من شوخی دارم بابا با " فرزاد قیافه ی جدی تری به خودش گرفت " اینا رو واسه چی می خوای؟

یکی و بعد در حالی که داشت ..." باید یه کاری کرد وگرنه درس بی درس این اقتصادی که ما داریم 

مگه رزرو ...." "این واسه صبحونه این واسه نهار اینم واسه شام " یکی تخم مرغ ها رو نشون می داد 

نهار هم که چمن پلو داریم و رزرو دارم ولی صبحونه ی این ماه رو که هنوز ندادن " فرزاد !"  نداری

می ! چرا میری شهر"  سعید" م میرم شهر و نمی رسم بر گردم بخورکسی نمی تونه بخوره شام هم که 

نه ای کیو نمی رم شهر " فرزدا " تونی کتاب شیمی معدنی رو واسم بیاری پولشم پیش پرداخت می کنم 

وای فریبا " ی کشداری گفتیم منو سعید با صدا " واسه دید و باز دید قراره با فریبا بریم پارک جنگلی 

هر دو " خانوم ساالری ... نشونو صدا می کنن مثل اینکه دارن ز... فریبا و زهر مار " فرزاد ... "  

این دوتا همدیگه رو قسم داده بود  ولی اول اشنای بهم قول ازدواج می دن دختر پسرا . زدیم زیر خنده 

" فرزاد ! " ، پس چرا اینقد غیرتی می شی فریبا که زن تو هم نمیشه " سعید "...که با هم ازدواج نکنن 

شه ؛ بگو با هم ازدواج یتازه اینقد بی کالس نباش ، زنت نمی شه زنت نم ...خفه شو ، از خداش باشه 

هاش کشید و مغرورانه اینو گفت و یه دستی میون مو"  نمی کنین اخه ناسالمتی ما دانشجو هستیم 

محوطه ی خوابگاه چند هکتار زمین بود که . به محوطه ی خوابگاه رسیدیم . اطراف رو نگاه کرد 

و توی هر طبقه باالی صد نفر زندگی می خوابگاه داشت و هر خوابگاه چندین طبقه بود  15تقریبا 

که در صلح و ارامش زندگی می کردن چند هزار دانشجو اونجا بودن کردن و با یه حساب سر انگشتی 

برای مثال کسی که فردا امتحان  !موز می گرفتنای مرغیر از وقت امتحانات که دانشجو های بیماری ه

 از یک جنبشغآو این  نفریاد زد شروع می کرد به داشت از پنجره سرشو بیرون می اورد و

ادت همه به این موضوع ع... د و فریاد پر می شد از داتا نیم ساعت تموم خوابگا ها  ... دانشجویی بود 

خیلی ها این کار رو برای تخلیه ی انرژی و اضطراب الزم  رده بودن و کسی هم گله نمی کرد حتیک

رو فضای سبز تشکیل می داد که پر از درخت  اخوابگاه محوطه ی قسمت زیادی از... می دونستن 
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قسمت شمالی چند زمین فوتبال و یک زمین دو  تو... جای قدم زدن و خلوت کردن های تنومند بود 

ما سه نفر هر کدوم توی یکی از خوبگاه ها بودیم من سعید اونجا قدم می زدیم  که همیشه با میدانی بود

 من که رسیدم جلوی خوابگاه. 11و  7سه بودم و سعید و فرزداد هم خوابگاه های  شماره ی که خوابگاه

" خب من دیگه باید برم " ایستادم و به سعید و فرزاد که هنوز داشتن جر و بحث می کردن نگاه کردم 

اینو گفت و با سعید " یه کمی استراحت کن شاید توی تسکین درد شکست کمکت کنه اره برو " زاد فر"

، نمی دونستم به چی می خندن ولی وقتی به حال و روز خودم فکر می کردم خودمم  زدن زیر خنده

" گرفتیم تعارف نکن شاید جدی " فرزاد ..." حاال بفرمایید در خدمت باشیم " مجید ". فت خندم می گر

نمی دونستم تو این " منم که بدون سعید جایی نمی رم " فرزاد " من که کار دارم نمی تونم بیام " سعید 

از فرزاد و سعید . ومدن ن این همه واسه هم ناز و عشوه میمدت چی بین این دو گذشته بود که داشت

چشم هام ... و به خودم نگاه کردم خوابگاه ، جلوی ایینه ی سرپرستی ایستادم   اومدم توخدافظی کردم و 

ود اینقد دنبال این دختره از بی خوابی دیشب قرمز شده بود و روی صورتم هاله ای از خستگی نشسته ب

سمونی ماتم آر و تکیده ، چشم هایی بی فروغ و ؛ الغفتاده بودم که دیگه جونی واسم نمونده بود راه ا

بود ؛ هم اتاقیم ، تازه سر و صورتش رو شسته بود و  نهوم" چی شد؟ امروز چیکار کردی... " گرفته 

از کنارم رد شد و دستی روی شونه ام کشید منم " هیچی بازم مثل همیشه " از خواب بیدار شده بود 

پشت سر ...  111اتاق  3اتاق ما طبقه ی اول بود خوابگاه . م لش راه افتادم و به طرف اتاق رفتدنبا

بیدار شده بود بازم پشت لب تاب نشسته  ،هم اتاقیم که عاشق کامپیوتر بود هادی. وارد اتاق شدم  هومن

... " سالم ای مرد صفر و یک " بود تا منو دید سرش رو باال اورد و بهم نگاه کرد بهش سالم دادم 

همه جواب ... سوال تکراری و جواب هم تکراری " چی شد ؟ چیکار کردی " جوابم رو داد و پرسید 

دونستم ولی بازم می پرسیدن انگار همه خسته بودن همه حتی غریبه هایی که زیاد به  سوالم رو می

به هوای کالس بیرون رفت و  هومنف نگاه کردم راروی تختم نشستم و به اط .ربطی نداشتن مزندگی

 .سعی کردم بخوابمدراز کشیدم و. هاش گم شد  هم دوباره میون صفر و یک هادی

تلفن ... به شمارش نگاه کردم سعید بود صدای گوشیم از خواب بیدار شدم  بود که با 12طرفای ساعت 

هم که از کالس  هومنهنوز پشت لب تابش بود و  هادی...  اماده ی رفتن به سلف شدمرو قطع کردم و 

از وقتی هم که برگشته بود روی تختش دراز کشیده بود اتاق ساکتی که همیشه غم توی اون موج میزد 

اگه  ژینو راه افتاده بود دیگه هر روز با خودم یه کوله بار نا امیدی و غم به اتاق می اوردممن دنبال 
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االن دیگه اونقد بینمون فاصله  لیوان با قهقهه می خندیدنر بهونه ای حتی شکستن یک هیل بچه ها به ااو

دیم و حال همدیگه رو فقط از روی عادت به همدیگه سالم می دا.افتاده بود که تقریبا غریبه شده بودیم 

تا منو دید یه چشمک ... و سعید سرش رو از الی در اورد داخل  ضربه به در وارد شد 3می پرسیدیم 

از ینه رفتم موهام از حالت افتاده بود ولی قرمزی چشم هام از بین رفته بود آبه طرف " بریم سلف؟" زد 

... بابا بسه چقد به خودت می رسی " که سعید صداش در اومد  یخچال کرم ضد افتاب رو بیرون اوردم

ب پاش رو بیرون اوردم و جلو اینه ایستادم وموهامو آبه حرفش توجه نکردم " همینجوری هم خوشتیپی 

که  هادی  !!!"دیر میشه ها " به موهام حالت دادم سعید بازم صداش در اومد  خیس کردم ؛ با دست

!!" انگار نه انگار امروز چمن پلو میدن ... کجا با این عجله " بود گفت عجله ی سعید واسش عجیب 

از اتاق اومدم بیرون و با سعید به طرف سلف راه . سعید ساکت شد و منم از لج سعید کارامو طول دادم 

دلم نمی خواست بازم در مورد قضیه ی صبح حرف بزنیم سعید هم انگاری اینو می دونست زود افتادیم 

سعید خودشم زیاد از دخترا خوشش نمی اومد و .ی رو شروع کردم تا بحثمون به ژینو ختم نشه یه بحث

حس می کردم توی ده بودم همیشه سعی می کرد مانع من بشه از روز اولی که من دنبال ژینو راه افتا

" زد یه اتفاقی که هیچ وقت در موردش حرف نمی ی نسبت به دخترا وجود داره فرتگذشته ی اون یه ن

نه " قبل از اینکه سوالم رو تموم کنم جوابم رو داد " ؟راستی سعید شده تا حاال از یه دختر خوشت بیاد

مجید " پیش اماده کرده بود یه کمی نگام کرد وقت  انگاری جواب این سوال رو خیلی" هیچ وقت ... 

و عاشقه  رون بد جونم یکی از هم کالسی هامفک ک... توی کالس یه اتفاق عجیبی داره می افته 

می زنم یکی از دخترای  سنمی دونم ولی حد" " کی ؟ " با تعجب پرسیدم " انگاری کسی هم خبر نداره

؛ هر بار که می رم سر کالس یه شعر عاشقونه روی وایت برد نوشته و اخرشم با انگلیسی کالس باشه 

مثال مجید و " شیطنت امیزی زد  سعید لبخند" حاال فکر می کنی عاشق کی شده ؟" " می نویسه ام اس 

اون دختر که دیونه است عقل " سعید صداش در اومد ! " حاال چرا سعید و مهناز نه... " " سمانه 

نه "  ..." درست و حسابی نداره تازه مگه من چی دارم که اون عاشق من بشه ولی تو با من فرق داری 

 عاشق من شدناشق ژینوم و فک نکنم کسی فکر تازه همه می دونن که من ع... عزیز چه فرقی داریم 

از طرز حرف زدنم " شیطون نکنه خبریه ؟ ! سعید ." سعید توی فکر فرو رفته بود  ..."به سرش بزنه 

حرفش رو ... " زنی گفت اخه ناسالمتی مردی گفتن ... میشه مثل ادم حرف بزنی " خوشش نیومد 

 ...زد زیر خنده ..." چقده تو بی حیایی "  ادامه داد
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که داشتن با هزار  چشمم افتاد به سیلی از دانشجو ها رسیدیم جلوی درب سلف ، در رو باز کردم      

تازه یاد حرفای ...  بدن و سعی می کردن اونو قورت  شتناذختی قورمه سبز رو توی دهنشون می بدب

بیا امروز بریم " سعید خواست وارد سلف بشه که دستشو گرفتم  فرزاد افتادم که امروز چمن پلو داریم

باشه قبول فقط ... " " مجید پول ندارم اگه تو حساب می کنی " " اونجا یه چیزی می خوریم ... بوفه

. وارد سالن دانشکده شدیم. با سیعد به طرف بوفه را افتادیم ..." د بریم که دارم از بوش خفه می شمزو

سعید هم " سالم خانوم ساالری خوب هستین ؟ " مجید " سالم " فریبا . به طرفمون اومد از دور  فریبا

رایش آنگاه کردم  ی زیباشبه چهره " ن ؟ یاقای حسینی شما از فرزاد خبری ندار" فریبا . سالم داد 

دختری بود که از نگاه کردن بهش سیر نمی .مالیمی کرده بود که اونو زیباتر از همیشه نشون میداد 

سعید " تخم مرغ هم دستش بود  3مش یدید بوفه ی کشاورزی کنار  0ما صبح طرفای ساعت " شدی 

" فریبا ... " جدیدا رفته ی توی فکر بهبود اقتصاد مملکت " سعید ". خنده ی ریز کرد ؛ فریبا هم خندید 

" فریبا " خب بهش زنگ بزنین " سعید " دنبالش می گردم اگه دیدنش بهش بگین توی دانشکدم و دارم 

ژینو رو دیدم که از دور ... " یا خاموشه یا گذاشته روی پیغام گیر تلفنش خودتون که اونو میشناسین 

ل بافریبا دن... داشت نزدیک می شد یه لحظه قلبم لرزید ولی بی فایده بود من عاشق اون بودم ولی اون 

نمی خوایین " ژینو رسید نفسی از روی حس تاسف بیرون داد و زیر لبی گفت  و بهنگاهم رو گرفت 

، فقط خودتونو کوچیک می باور کنین اینجوری واسه خودتون بد می شه ! دست از سرش بردارین 

خم ابه صورتش نگاه کردم ..." کنین ؛ باور کنین پسری مثل شما توی دانشکده خیلی خاطر خواه داره 

ولی نمی تونست درک کنه هاش توی هم رفته بود می دونستم داره از سر دلسوزی این حرفا رو میزنه 

... خانوم ساالری شما نمی تونین مفهوم دوست داشتن رو درک کنین " ... کار عشق چون و چرا نداره 

و تکون داد و ژینو از کنار ما رد شد به نشونه ی سالم سرش ر" عشق چیزی باالتر از این حرفاست 

می ترکید چرا اون هیچی واسش مهم نبود چرا نمی دید یکی  غصهداشت از شدت اروم دور شد قلبم 

دلم می خواست سرش فریاد بزنم که تو حق نداری اینجوری از من و  داره از نبودش پر پر می شه

ی رو نمی شه یه کس... اقای حسینی باور کن زورکی نیست " فریبا "فایده بود  عشقم بگذری ولی بی

توی چشاش "زور عاشق کرد شما هم دارین عشقتونو پای اون هدر می دین ، خودتونو تلف می کنین 

که اینو نمی  همن حرفتونو قبول دارم و می دونم نمی تونم به زور عاشقش کنم ولی این دلم" زل زدم 

من باید " گوشیش خیره شده  سرش رو پایین انداخت تا از سنگینی نگاهم فرار کنه به ساعت..." فهمه 
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فریبا دور شد و سعید در گوشم . اینو گفت و بدون اینکه منتظر جواب ما بمونه رفت " با اجازه ... برم 

رم می دونستن سعید ای کاش ادم های دور ب! " " بهتر نیست با دخترا یه کم مهربون تر باشی " گفت 

ژینو و اون طرفم هر سر کوفت ؛ این طرف لجبازی به خدا خسته شدم از این همه ... دارن چی می گن 

مجید باور کن ادم های دور برت دوستت دارن و فقط خوبی تو " سعید " کی میرسه یه متلکی می اندازه 

و هوامو فهمیده بود دستی گذاشت رو  انگار سعید هم حال..  م عجیب بهم ریخته بودحال" رو می خوان 

به طرف بوفه " امروز مهمون من .. تو نذاشتی بریم سلف حداقل بریم بوفه " شونه ام با مهربونی گفت 

اری رفتیم وسط راه بازم فریبا رو دیدیم که هنوزم داشت دنبال فرزاد می گشت و خدا می دونست چه ک

کار  می دادن همیشه وقتی قورمه سبزیانداختن نبود  م جا واسه سوزنوارد بوفه شدی... باهاش داره

... بوفه چی می گرفت  با هزار زحمت تونستیم دوتا ساندویچ ماکارونی جور کنین و با سعید بخوریم 

ه رو نگاه می کردیم و داشتیم ساندویچ ماکارونی رو زیر دندونامون گیهمونجوری داشتیم با سعید همد

مین که وارد بوفه شد سالم و علیک ها شروع شد از بوفه چی گرفته تا هله می کردیم که فرزاد اومد 

" همونجوری داشت سالم می داد تا ما رو دید ..." مخلص اقا بهنام .. سالم اقا فرهاد " دانشجویان ارشد 

گفتیم تا " مجید  ! " خاک تو سرتون ، نامردا تک خوری داشتیم ... به به بچه های شیمی کاربردی 

ونده یچش موسعید که هنوز نیمی از ساند" هتر زندگی ب نون خور کمتر... یه چیزی بخوریم بریم نیستی 

این ... بی کالس تمدن ندیده ... واه واه " فرزاد ". فت ه طرف فرزاد گرببود اونو به نشونه ی تعارف 

از دانشجو چندتا . اومد کنارمون نشست و به پشت سرش نگاه کرد ... " چه طرز ساندویچ خوردنه 

به به اقایون ریاضی ؛ بی کار "ی خوردن مهای ریاضی هم دوره ای ما اونجا بودن و داشتن بیسکوت 

جوری با لهجه  یه" های بی استعداد ببینم رشته کم اوردین رفتین سراغ ریاضی مگه ماکارونی چش بود 

با کمال پرویی از  بیسکویت هاشونو... نفر داشتن غش می کردن از خنده اینو گفت که اون چند 

بی کارم  ،ندارم ممن وهلل" فرزاد !" زکات که مال فقیراست "  ... " اینم از زکاتش " جلوشون برداشت 

ولی فرزاد اگه گدا ... باشه بابا باورمون شد " " زن و بچه هام منتظر یه لقمه نونن تا واسشون ببرم ... 

خیالتون راحت ، قراره رشته ی گدایی رو هم دانشگاهی " فرزاد " میشدی خیلی بهتر از شیمی بود ها 

یکیشون چشمکی " های تحصیل کرده فارغ التحصیل میشم ت منم به عنوان اولین سری از گداکنن اونوق

به ... دارم چیکار می کنم  ساعته مگه یه " فرزاد " بهتره تدریس کنی !!! تو خودت استادی " زد 

د ای...پا شدن رفتن  ،اون چند نفر فهمیدن کل کل با فرزاد محاله " گداهایی مثل شما درس میدم دیگه 
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فرزاد که داشت " فریبا داشت دنبالت می گشت فکر کنم فاتحه ات خونده است ، فرزاد" فریبا افتادم 

سوما از مادر نزاییده کسی ... اوال فریبا نه و فریبا خانوم " بیسکویت ها رو توی دهنش جا میداد گفت 

اون شناسگر بود واسه " فرزاد " ش چی شد ؟  پس دومًا" سعید " ما فاتحه بخونه واسه  که بخواد

همیشه فرزاد سعی می  .رفت  زیر خنده ولی سعید اخم هاش تو همبا فرزاد زدیم " فضول ها شناسایی 

" ؟  حاال تونستی ببینیش یا نه" سعید . می دونست که سعید جنبه شو داره  چونشوخی کنه  سعیدکرد با 

تا امروز قراره چیکار کنین  ببینم شما دو" سعید " اره دیدمش و عرض ادب کردیم خدمتشون" فرزاد 

دیونه امروز صبح که بهتون گفتم قراره بریم پارک جنگلی ولی خب برنامه عوض شده و " فرزاد "

ای " سعید "یاد تا بلیت دانشجویی گیر بیارم که گیر نمی  منم دارم جون می کنم دو... میریم سینما 

همون جلو ... نخیرم چرا اون پشت پشت ها " فرزاد .. " پشت ها  تشیطون دارین میرین سینما اون پش

انجام می داد فرزاد کسی بود که هر کاری از دستش بر می اومد " و از هیچکس هم نمی ترسیم  میشینیم

فرزاد فریبا که راستی " زاد پرسید سعید توی فکر بود و با حالتی متفکرانه از فر. و شوخی هم نداشت 

واال جونم واست " فرزاد " پول داره پس چرا خودش خرج این بیرون رفتن های هر هفته رو نمی ده 

؛ خرجش زیاده ولی پیش همه می تونی کالس دوست دختر خوشگل این دردسرا رو هم داره ... بگه 

ی کنم با یه دختر زشت دوست باش که حداقل بذاری و بگی این دوست دختر منه ولی به تو به پیشنهاد م

جر و بحث این دوتا گوش می  داشتم به ساندویچ خودم تموم شده بود و... " بتونی سرش منت بزاری و 

کردم فرزاد کسی بود که با هر کسی سازش داشت اگه با یه استاد حرف می زد چنان منطقی و سنگین 

. ساله است و اگرم با یه بچه طرف بود مثل بچه ها فکر می کرد  59-49بود که ادم حس میکرد یه ادم 

گوش بده این وسط فرزاد حرف می زد و سعید بر عکس فرزاد ادم تو داری بود و بیشتر دوست داشت 

اومد ولی فرزاد هیچ وقت نمی  یسعید گوش می داد گرچه اکثرا بینشون ناراحتی های لحظه ای پیش م

؛ بهنام همکالسیم هم وارد بوفه شد و با دیدن ما به  بزنه لطمهیشون اشت این ناراحتی ها به دوستذ

وفه ی به اون کوچیکی داد و هواری راه انداخته بودیم نفر شده بودیم که توی ب 4حاال  .طرفمون اومد 

وفه چی صداش در اومد و خیلی محترمانه ازمون خواست از بوفه بریم بتا اینکه  ،که نگو و نپرس

من و سعید به هوای کالس اومدیم بیرون بهنام هم دنبالمون راه افتاد فرزاد که کالس نداشت  .بیرون

تقریبا همه ی  .ز ده دقیقه مونده بود استاد بیادرفتیم سر کالس هنو...  رفت تا دنبال بلیت سینما بگرده

ته کالس جا خوش کرده بودیم که . ایی که رفته بودن شهرستان اونجا بودن نهمکالسی ها غیر از او
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شعر رو " اس ،ام " و بازم امضای پای اون ؛ یه شعر دیگه  دشعر روی وایت برد نظرم رو جلب کر

من از او " به سعید نشون دادم اون به وایت برد خیره شد و شعر رو به ارومی زیر لبش زمزمه کرد 

شعر که  "از او که با چنگال های عشق خود می خواست ، قلبم را از سینه بیرون بیاورد ... ترسیدم 

یا داشتن با  همیشه همه مثلافش نگاه کرد ولی کسی حرکت غیر طبیعی انجام نمیداد رتموم شد به اط

یا با بغل دستیشون حرف می زدن یا توی سر و کول همدیگه میزدن ؛ همه  ور می رفتنتلفن هاشون 

مگه میشه " !" شاید هم کالسی ما نباشه  ... نمونمی د" سعید شونه هاشو باال انداخت . چیز طبیعی بود 

استاد اومد سر کالس و اون ... " شده  نوع نوشتهتنمی دونم شایدم حدسمون اشتباهه و فقط واسه " "؟ 

اخرش هم ... نه ما فهمیدیم استاد چی گفت و نه استاد دو ساعت رو توی نفهمی و سکوت سپری کردیم 

ه بار توضیح چندتا از دخترای کالس به یه مسئله ای گیر دادن و استاد رو مجبور کردن اون مسئله رو د

چند نفر می خوان وقت کالس رو بگیرن تا درس تدریس نشه و که اون شک نکرد  بده و استاد هم عمرًا

ا سعید به طرف خوابگاه بر بکالس تموم شد و . گذارشون برسن  اخر هفته رو بتونن راحت به گشت و

 .گشتیم

نن اون جمعه هم نوبت من باید دانشجو ها خودشون غذا درست کتوی دانشگاه ما جمعه ها غذا نمیدن 

زم بعد از چند ساعت اشپزی حاال همگی سر سفره دور هم جمع شده بودیم با. درست کنم  مابود تا ش

خواستم . مثل همیشه اتاق سرد و ساکت بود و جز صدای به هم خوردن قاشق و بشقاب صدایی نمی اومد

ار انگار از خواب عمیقی بید.. " ترم پیش چند واحد افتادی " پرسیدم  هومنسکوت اتاق رو بشکنم و از 

هیچی ؛ به من " نگاه کرد یه کم به من " اخه به تو چه  ...ترم ... ترم پیش " شده باشه سراسیمه گفت 

اندازه ی دفعه هایی که تو ... میدونی چند واحد افتادم "  هومن" فقط یه سوال بود ... هیچ ربطی نداره 

پس حتما مشروط ... وا " که تا حاال حرفی نزده بود وارد بحث شد  هادی" از ژینو جواب رد شنیدی

قصد بدی نداشتم ولی نمی دونستم . هیچکدوم نخندیدیم  هومناینو گفت و خندید ولی نه من و نه " شدی 

مو گذاشتم توی بشقاب و گوشی رو قاشق. ناراحت می کنم  ونا خواسته با یاد اوری گذشته اش اون

و  می شدمجایی که هر وقت ناراحت دومیدانی رفتم  محوطه یبه طرف ... دم بیرون اتاق ز برداشتم از

تا خسته ...  زدم  فکر می کردم و قدم می زدم و قدم می. پناه می بردمنیاز به ارامش داشتم به اونجا 

سمون ستاره ها تک تک چشمک می آهوا صاف و بی ابر بود و توی چتر  .بی بودجیخلوت ع.میشدم 

انگیز بهاری و عطر درخت های محوطه  هوای دل. زدن ، ماه پر نورتر از هر شب دیگه ای بود 
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چند نفس ... چنان در هم امیخته شده بود که ادم احساس می کرد برای یک لحظه هم شده به بهشت رفته 

بود ولی نمی تونستم از این شب لذت ببرم شب زیبای ... عمیق کشیدم و ریه هام پر شد از شمیم بهشتی 

همه ی زندگیم یه جورایی می لنگید از اشت نفس راحت بکشم ذاونقد توی زندگیم مشکل بود که نمی 

گاهی وقتا ژینو رو مقصر تموم  ... و اخر سر هم ژینو  مم با هم اتاقی ها گرفته تا دوستارابطه 

زار باشم یا حتی حس بدی نسبت نمی تونستم ازش بیی دونستم گرچه مشکالت و گرفتاری های زندگی م

شعاع قرار داده بود که حس می کردم بدون اون هیچ الزندگیمو تحت  ولی چنانبه اون داشته باشم 

همیشه  می گفتم بذار اول جواب مثبت ژینو رو بگیرم بعد می رم سراغ حل بقیه چیزی درست نمی شه 

غمگین بود هنگ بی کالم گذاشتم صدای موسیقی هم عجیب آیه ... و اونا رو حل کنم ی مشکالتم 

کسی نبود دلیلی هم نداشت از کسی بترسم چند قطره اشک ... روم آروم آشروع کردم به قدم زدن 

سالم " " الو ؟ " سعید بود  ،دیگوشی توی دستام لرز... ؛ حس عجیبی داشتم همیشه ادمو اروم می کنه 

دارم قدم می  و جای همیشگی " تم و سعی کردم طبیعی حرف بزنم بغضم رو نگه داش" مجید کجایی ؟ 

نازک  چند تیکه ابرخیره شدم ،به اسمون دوباره . قطع کرد گوشی رو"  باشه منم االن میام " " زنم 

ده دقیقه بعد سعید هم اومد اونجا و تو  .ولی چیزی از زیبایی ماه کم نشده بودگرفته بودن  وجلوی ماه ر

رفتم اتاقتون ... باز چیکار کردی " سعید نیومده دعوا داشت . این مدت فقط داشتم به ژینو فکر می کرد 

لفظی  ییه درگیر. ..ود بچیز زیاد مهمی ن" " دعوا کردین  ؛ نکنه بازکسی جواب سالمم رو هم نداد 

" حاال دعواتون سر چی بود !  عجب شب قشنگیه " بخند گفت ف نگاه کرد و با لارکمی به اط" کوچک

هیچی هیچی هم " " اخرش خودمونم نفهمیدم چرا دعوا کردیم ... سر هیچی " یه نیم نگاهی بهش کردم 

سعید چیکار " دلم یکی رو می خواست تا باهاش درد و دل کنم  ... " چیزایی بهت گفتن  نبوده حتما یه

سعید خسته ام از اینه " " چیه باز کی قلب نازک و مهربونتو شکونده " سعید "کنم دارم دیونه می شم 

هر کی از راه میرسه می شه پدر بزرگ و نصیحت ... همه کنایه و طعنه ؛ از این همه حرف و حدیث 

دست از سرش بردار "  سعید" می دونم ولی دست خودم نیست " " باور کن حق دارن "  سعید "میکنه 

پس از بقیه گله " سعید  " به خدا اگه می تونستم خیلی وقت پیش این کار رو می کردم "  " به نفعته ... 

نه " یه کمی صداشو باال برد ! " اخه مگه با طعنه و کنایه کار درست می شه "  " اونا نگرانتن ... نکن 

.. سرشو باال بگیره توی دانشگاه گه روش نمی شد ؛ هر کی جای تو بود دیی فهمی منمی شه ولی تو ن

همین دختر اگه ... اخه مگه یه دختر چقد ارزش داره که همه ی غرور و زندگیتو به پاش می زاری 
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صد بار بهت فردا باهات ازدواج کنه روز صد بار بهت میگه تو همونی بود که به پام می افتادی و 

نمی تونستم قبول کنم حرفی نمی زدم اونم حرف نمی لی بود و ضحرفاش حقیقت مح" جواب رد دادم 

اال عشق سعید تا ح" زد حرفی نداشتین برای گفتن ؛ سکوت تنها واژه ای بود که بینمون تکرار می شد 

خودت  دیگه ادم نمی تونه فکر کنه ، دستحرفم مسخره است ولی باور کن  می دونم! رو تجربه کردی 

روز یکی میاد همه ی  اره منم عاشق شدم یه" سعید ... " قیمتی  نیست اونو می خوای حاال به هر

... فردا یکی میاد همه ی زندگیتو با خودش می بره این همه ی قصه ی عشق من بود ، زندگیت میشه

من وقتی دیدم کسی که جای منو داره واسش می ...تا عشق لج بازیه ولی داستان تو فرق می کنه بیشتر 

ه با تو باشه به تونکردم تو اگه می دونی نمی ولش  تونه اونو خوشبخت کنهگیره بهتر از من می 

باز که داری حرف خودتو می " ... " می خوام اما نمی تونم ... " " ولش کن  ،خواست اش احترام بذار

انگار کسی عشقمو باور نداشت  " تو اصال عاشق نیستی فقط داری ادای عاشقا رو درمیاری ... زنی 

خدا یه "  سعید"سعید حوصله ی شوخی ندارم " " ها نه بله " " ها ؟ " "مجید ؟ " ترین دوستم حتی نزدیک

مسیر قدم " پس زیاد غصه نخور ...روزی کسی رو سر راهت قرار می ده که همونی که تو می خوای 

برعکس همه ی شبا . یمبازم سکوت کرد توی راه. ال رفتیمفوتب زمینزدنمونو عوض کردیم و به طرف 

اخرای شب بود و کسی توی محوطه نبود جز چند . که حرف واسه گفتن زیاد بود امشب حرفی نداشتیم 

به طرف فضای .. دانشجویی که داشتن از سالن ورزشی بر می گشتن و توی راه با هم پچ پچ می کردن 

یه . ندلی های اونجا نشسته بود یه نفر توی تاریکی روی یکی از ص. سبز دانشکده ی دامپروری رفتیم 

که یه دفه صدای هق هق گریه های اون احساسی ما رو به طرف اونجا می کشوند و ما هم رفتیم اونجا 

و به طرف اون نفر  مقدم هام سریعتر به راه افتادبا . نفری که توی تاریکی نشسته بود توی فضا پیچید 

م صورتش رو طوری میون دستاش گرفته بود که نتونستم رفتم سعید هم دنبالم راه افتاد بهش نزدیک شدی

سرش رو باال اورد تو چشمام نگاه کرد داشتم " چیزی شده دوست عزیز ؟" ، ازش پرسیدم بفهمم کیه 

عید با صدای س. شاخ در می اوردم اون فرزاد بود من که نتونستم حتی یک کلمه هم حرف بزنم 

د دوباره صورتش رو میون دستاش پنهون کرد و به گریه فرزا" فرزاد ؟ "  کردکشداری اسمشو صدا 

" " از اینجا برین ... ولم کنین  "با گریه گفت! " فرزاد چی شده ؟ چرا گریه می کنی " اش ادامه داد 

بابا " به سعید نگاه کردم ... " بریم  یاب" سعید دستمو گرفت ... "گفتم ولم کن "فرزاد .... " اخه چی شده 

سعید " کرد  مکشید و از فرزاد دور فشاردستمو با " می گم بیا بریم دیگه " سعید " بزار ببینیم چی شده 
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ولی سعید توجهی به حرفام نداشت  و منو به زور دنبال خودش می " تمونه بذار ببینیم چی شده سبابا دو

... رزاد االن به تنهایی نیاز داره ف" سعید ". طرف خوابگاه ها رفتیم  از فرزاد دور شدیم و به . کشید 

اخه این " " فردا هم اگه دیدیش چیزی بهش نگو چون اگه نخواد چیزی بگه حتما چیزیه که نمیشه گفت 

سعید من االن دارم شاخ در " " می دونم رسمش این نیست ولی چاره ای نداریم " " رسم رفاقت نیست 

خب چرا نباید برگردیم و " ... " دمه و مشکالت خودشو داره آخب اونم ! " " فرزاد و گریه اخه میارم 

برو بخواب و فکر " نفسشو بیرون داد .. " خه چرا آ" " کمکی از دست ما بر نمیاد "  "بهش کمک کنیم 

خواستم بر گردم پیش فرزاد . رفت بدون خدافظی قبل از اینکه حرفی بزنم ..." کن هیچ اتفاقی نیفتاده 

چاره ای نبود به طرف خوابگاه ... دو دل بودم بین رفتن و موندن ولی شاید فرزاد به تنهایی نیاز داشت 

قبل از  هومنو  هادیوارد اتاق شدم همه چراغ ها خاموش بود ... با یه ذهن پر از حدس و گمان رفتم 

 ...دراز کشیدم و به خواب شب دچار شدم  منم رفتم و روی تختماومدنم خوابیده بودن 

به . توی سالن دانشکده تنها نشسته بودم کسی همرام نبود و خودمم غرق در افکارم داشتم فکر می کردم 

یکی  !یه نفر غرق در لباس های رنگارنگ !دم های دور و برم نگاه می کردم یه نفر ساده و بی االیشآ

و اخر کار همه بی نتیجه بودن و هدر رفتن تالش هاشون ! هدف و یکی در فکر ارزوهای بزرگ ی ب

 ... 

 وقتی می فهمنبا یه دنیا امید و ارزو به دانشگاه میاین و در نهایت بی هدفی و پوچی بر می گردن 

خودشو به یه چیزی دوازده سال واسه یه توهم تالش کردن همه نا امید می شن و هر کسی سعی می کنه 

دو دست از پشت سر چشمامو گرفتن ... یادش نیاد واسه هیچ و پوچ تالش کرده  مشغول کنه تا به قولی

از زبری  " ه گفتی کی هستم جایزه داری اگ" و با صدایی که معلوم بود تغییر داده شده ازم پرسید 

" " نه من سعید نیستم " " نمی خواد ولخرجی کنی سعید " دستاش و طرز حرف زدنش فهمیدم سعیده 

" حتما بازم این دختره رو دیدی ... بازم که کشتی هات غرق شدن "  سعید "حوصله ندارم  کن سعید ول

مگه فرزاد هم فکر کردن "  سعید ... "نه بابا کشتی چیه ؟ دختره کیه ؟ دارم به فرزاد فکر می کنم " 

نمی دونم ...  اهان دیشب رو می گی" سعید " هنوزم باورم نمیشه ... واسه دیشب می گم ... " " داره 

؛ البد یه گوشه ای خلوت کرده و خواسته یه کمی تنها باشه ... مشکلش چیه ولی بهتره به روش نیاری 

باید بهش بگیم شاید به نظرم ... " " غصه داره ؛ اونم واسه خودش مشکالتی داره داره دمه غم آاونم 

؛ اگه بدونه می تونیم  یوش نیارولی بازم بهتره به رمشکل داره اون خیلی " " بتونیم کمکش کنیم 

www.takbook.com

www.takbook.com



17 
 

بهتره بریم یه کم ... بیا و بیخیال فرزاد شو " سعید بلند شد ... " کمکش کنیم حتما خودش بهمون می گه 

تعدادی دانشجوی ترم اول دورش . با هم به طرف فضای سبز رفتیم فرزاد هم اونجا بود  " قدم بزنیم 

و داشت به سبک خودش سخنرانی می کرد و به قول  وداونم وسط جمعیت ایستاده برو گرفته بودن و 

همونجوری با سعید ایستاده بودیم و داشتیم نگاش ... می فهمید چی میگه و نه اونا   خودشخودش نه 

از همون دور داد و هوارش  ...که ما رو دید زود سخنرانیشو تموم کرد و به طرف ما اومد می کردیم 

قحطیه بازم "  دبه سعید اشاره ای کرد و ادامه دا" گناه داری ه چقداخه ی بمیرم برات ، " روع شد ش

دور فرزاد رسید سعید دستشو گرفت و یه که همین " قدم میزنی با این بد ترکیب  یدار دختره تو

و سعید یه کم دیگه دست فرزاد رو فشار داد " به خدا غلط کردم ... غلط کردم " فرزاد  ".چرخوند 

اد و زفر بهودختری که اونجا بودن دنبال صدا گشتن چید چند یزاد توی محوطه پفر داد و هوارصدای 

" سعید " دستش میشکنه ... سعید ولش کن " سعید رسیدن ، مات و مبهوت داشتن ما رو نگاه می کردن 

نه فقط " سعید " مگه قراره منو بکشی " فرزاد "  به این زودی نمی میره ... جون داره  افتهنه بابا این 

سعید دست فرزاد رو ول کرد " ط کردم لبه خدا شکست ؛ غ.... دم شدم آ" فرزاد " دمت کنم امی خوام 

سرش رو باال گرفت . ستشو مالش داد دپرید چند قدم اونطرفتر ایستاد و وش از جاش گو فرزاد مثل خر

تون به هیچ وجه یومد خواستگاراین اقا دست به زن داره در صورتی که ا" و به اون دخترا نگاه کرد 

سعید اول به دخترا نگاه . دخترا لبخندی روی لب هاشون نشست و به سعید نگاه کردن " قبول نکنیین 

از خداشون باشه خواستگاری مثل تو " شونه هام باال انداختم ... کرد و بعد به من تا بدونه نظرم چیه 

دیشب توی اخبار می گفت یه گوریل از  " فرزاد ..ما  اون دخترا رفتن و فرزاد اومد پیش" داشته باشن 

سعید این بارم خواست دست " باغ وحش فرار کرده ولی فکر نمی کردم به این زودی به اینجا برسه 

وقتی " چقد بی جنبه ای ... شوخی کردم " فرزاد فرزاد رو بگیره ولی فرزاد  سریع دستشو عقب کشید 

می دیدم فرزادی که دیشب داشت گریه می کرد امروز اینقد شاد و سر حاله با خودم می گفتم حتما یه 

خواستم .. یدم یکی از اقوامش فوت کرده اشاید یه مشکلی با فریبا پیدا کرده ش... جای کار می لنگه 

شنبه رو چیکار کردی  4فرزاد " سعید "... ه سوال دیگه پرسید بپرسم که سعید پیش دستی کرد و ی

؛ تومن خرج کردم بریم سینما و فیلم ببینیم  5... افتضاح بود ! خوش گذشت " فرزاد " خوش گذشت 

خدایش تا حاال فیلم به ... وسط فیلم داشت حالم بهم می خورد که از سینما زدیم بیرون ... اونم چه فیلمی 

چندتا دلقک می فرستن جلو دوربین و انتظار دارن مردم هم خوششون بیاد و . یده بودم این مزخرفی ند
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" سعید " خود گارگردان هم نمی دونه چی می سازه و دنبال چیه ... معنایی نه مفهمومی نه ... بخندن 

از سینما  ود اهای باریک نکشیتم که کار به جفاره بابا گ" فرزاد ... " ه بودی تو که واسه فیلم دیدن نرفت

یش سعید خدا" به من نگاه کرد " نشستی و فیلمتو می دیدی یدم مآخب مثل بچه ی " سعید " م بیرون زدی

دوتاشون  ،تا فرشته میان واسه سوال جواب 62ه است که شب اول قبر ئهم قضیه اش مثل اون یارو

هاش سعید اخم " بابا چند بار بگم فیلم به درد نمی خورد ... تاشون توضیح می دن  69سوال می پرسن 

به جهنم " سعید ... " د از سینما رفتیم پارک جنگلی اونجا دیگه محشر بود ولی بع" فرزاد . تو هم رفت 

یون درختا م... چه کیفی داشت  ولی سعید نبودی ببینی " فرزاد " هر گوری که رفتی رفتی به ما چه 

شروع " ... هیچی دیگه بر گشتیم " فرزاد ... " خب بعد " سعید " یایی بود قدم می زدیم ؛ خیلی رو

من بیشتر از اینکه به حرفای اون . گفت و گوی این دو نفر هم ادامه داشت  طکردیم به قدم زدن این وس

نشسته بودن و روی سبزه ها فریبا و دوستش مریم  میون درختا. دوتا گوش بدم تو فکر اون شب بودم 

به نظرم فریبا هم ... عرض ادبی  ،علیکی  ،به قول فرزاد بریم اخه یه سالمی... به طرف اونا رفتیم 

داشت قصه ی بیرون رفتنشونو واسه دوستش تعریف می کرد البته این کار هر هفته شون بود دو ساعت 

به فریبا و مریم . نداختن ب میآیف می کردن و دهن بقیه رو ان تعربا هم می رفتن بیرون دو روز داست

 فرزاد با صدای خوبی که داشت شروع کرد به خوندن یه شعر . م یرسید

ای گلی که در سایه ی خار ... یایی گل شده ای رو... خفته در تنهایی ونوس ... ای شهزاده ی زیبایی " 

قای مقدم خیلی آ" مریم " رام ما از جاشون بلند شدن تبه اح نا هموبهشون سالم دادیم و ا " رمیده ای آ

نه بابا مریم " اب بده که فریبا پیش دستی کرد وفرزاد خواست ج! " دن گل و ما خارممنون یعنی فریبا ش

. اینو گفت و تنهایی خندید " و ول کن هم نیست  که مثل سریش چسبیده به زندگی من جون خار خودشه

نم خانوم شما همونی نبودین که می گفتین تو واسم مثل هوا می یبب"  هکه کم بیار فرزاد هم کسی نبود

پایین سرش رو  صورتش گل انداخت  فریبا ... "یستی سخته واسم نفس کشیدن نمونی تو هوایی که تو

گرفته بود انگاری خجالت می کشید کسی حرفی نمی زد که سعید به ساعتش نگاه کرد و صداش در 

اجازه ی مرخصی می فرمایید سرکار خانوم ساالری " فرزاد " کالس داریم ... د باید بریم فرزا" اومد 

ب نمی شه آدو هیچ وقت شکر  نمعلوم بود رابطه ای" فرزاد  قاآاجازه ی ما هم دست شماست " ریبا ف" 

. رفتن فرزاد و سعید به هوای کالس . حتی بعد از دعوا هم می تونستن زود فراوش کنن و لبخند بزنن 

برن ، هنوز چند قدمی دور نشده بودن که  ناونا هم به بهونه ی بوفه خواست... من موندم و فریبا و مریم 
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بله " فریبا ... مریم و فریبا به من نگاه کردن و به طرفم برگشتن " خانوم ساالری " فریبا رو صدا کردم 

فریبا و مریم به همدیگه " البته خصوصی ... می تونم یه چند لحظه باهاتون حرف بزنم " " بفرمایید 

حس خوبی نداشتم ... یم رفت و من موندم و فریبا رم"  اونجا میبینمتمن میرم بوفه " مریم . نگاه کردن 

ولی یه خانوم ساالری چند سوال در مورد فرزاد داشتم " ولی باید در مورد فرزاد ازش می پرسیدم 

" " فرزاد چیکار کرده ! قای حسینی آچی شده " یبا نفسش رو بیرون داد فر" جورایی می ترسم بپرسم 

... نه میشم وواب سوالم نرسم دیوجراستش نمی دونم کارم درسته یا نه ولی اونقد کنجکاوم که اگه به 

 روریپمف دانشکده ی دااقی به طردو میدانی قدم میزدیم و اتفمحوطه ی توی  چند شب پیشمنو سعید 

خیلی واسم عجیب بود اونجا فرزاد رو دیدیم که توی تاریکی نشسته بود و داشت گریه می کرد رفتیم 

قای آ" فریبا ... "  مشکلش چیه اصال به شما گفتهنم بین شما مشکلی پیش اومده یا ومی خواستم بد

حسینی نگران نباشین بین ما هیچ وقت مشکلی پیش نمیاد ، اخالق ما یه جوریه که هیچ وقت نمی تونیم 

در مورد فرزاد هم واقعا نمی دونم چی بگم ، شاید اون داره می خنده ولی ... از همدیگه ناراحت بشیم

به نظرم بهتره ... پشت هر لبخندش یه سیل اشک جاریه ، فقط خدا می دونه اون چقد مشکالت داره 

راستش خانوم ساالری " " کاری به کارش نداشته باشیم خودش بهتر می تونه از پس مشکالتش بر بیاد 

ت از کنار این مسئله بگذرم هرچی باشه اون دوستمه و راحسعید هم همینو می گفت ولی نمی تونم اینقد 

دونم نگرانش هستین و می خوایین  من حرفتونو می فهمم و می" " دوست دارم کاری واسش انجام بدم 

فقط سعی کنین کاری به کارش نداشته ... کمکش کنیین ولی باور کنین کاری از دست کسی بر نمیاد 

شکلی نیست باشه م" " من باید برم چون مریم منتظره " به ساعت نگاه کرد " باشین و به روش نیارین 

فضا اونقد سنگین بود که با یه لخند تصنعی رو لبش ازم دور شد " ولی کاش بهم می گفتید مشکلش چیه 

تنها شده بودم توی اون سبزی فضا ؛ انگاری داشتم ار درون . فقط می خواستم از اونجا دور بشم 

ذهنم نسبت به فرزاد  توی که متالشی می شدم می خواستم بشینم و فکر کنم و به هزار حدس و گمانی

چقد . به اسمون خیره شدم زیر یه درخت سالخورده نشستم و ... ولی واسم سخت بود بود خاتمه بدم 

سایه ای از کنارم ... عجیب و مرموز دنیای عجیبی داشتیم پر از ادم های به ظاهر عادی و و در باطن 

اصال بود و نبودش تو اون لحظه  رد شد از روی کنجکاوی نگاش کردم ژینو بود نمی دونم چرا ولی

ایستاد و به طرف من برگشت نگاه سرد و " خانوم سالمی ؟ " بی اختیار صداش کردم . واسم مهم نبود 

" " ببخشید ندیدمتون .. سالم اقای حسینی ... " بی روحش رو تحویلم داد به زور سعی کرد لبخند بزنه 
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راستش اگه یادتون باشه یه " لند شدم و به طرفش رفتم ب" شما هیچ وقت ما رو ندیدین ... مشکلی نیست 

اخم هاش توی هم فرو رفت و روی صورت زیباش چند چین به وجود اومدن " قولی به من داده بودین 

به ساعتش " وری کنم آکالس دارین فقط خواستم یاد  می دونم... " " االن کالس دارم  بله یادمه ولی" 

زار بودم ن وقت بود ؛ خیلی از این حرکت بیهمیشه نشون دهنده ی نداشتحرکت کلیشه ای که  نگاه کرد

لبخند تلخی روی " خوبه ؟ ... کنار دانشکده ی کشاورزی می بینمتون  19ساعت...  فردا صبح" ژینو 

نمی دونستم می خوام چی رو اثبات کنم و .. .وز دلیل اون همه اصرار رو نمی دونستم نه. لبم نشست 

با ژینو ... اون منو نمی خواست این دردناکترین و تلخ ترین حقیقت زندگیم بود .  دنبال چی بودم

روز  بقیه ی اون.ورزی اونو ببینم کنار دانشکده ی کشا 11تا  19و قرار شد فردا ساعت خدافظی کردم 

می همیشه . لذت ببرم سمون نگاه کردم لذت عجیبی داشت گرچه نمی تونستم آرو همونجا نشستم و به 

ی یه حادثه ای راه شاد بودن حقیقی رو ازم ربوده رخندیدم ولی هیچ وقت خنده هام از ته دل نبودن انگا

 .بود 

صدای گوشیم سکوت ... درس می خوندم بود و پشت میز مطالعه نشسته بودم و داشتم  11ساعت       

ی رو برداشتم و سایلنت سالن مطاله رو بهم زد چند نفری برگشتن و زیر لب یه چیزایی گفتن سریع گوش

بازم سعید بود و خدا می دونست نصف شبی از سالن مطالعه اومدم بیرون تا به تلفن جواب بدم . کردم 

مرد حسابی نصف شبی زنگ زدی " " چه خبر ؟ ... سالم داش مجید گل " " الو " چیکاری باهام داشت 

باشه بابا حاال داد و هوار راه " سعید" بر ، خب برو بشین پای شبکه ی خاونم از من ... اخبارو بشنویی 

هوا خنک ... رفتم دم در خوابگاه . اینو گفت و تلفن رو قطع کرد "  ننداز بیا دم در خوابگاه کارت دارم 

از دور سایه ای پیدا  شد از . بود و نسیم می وزید ؛ شاخه های درختان به ارومی تکون می خوردن 

" " سالم مجید چطوری " شد و صورت سعید پیدا شد  تر ایه نزدیک؛ سراه رفتنش معلوم بود سعیده 

توی سالن مطالعه ... نه سعید جون این حرفا چیه " " دیگه بهت زنگ نمی زنم اگه ناراحتی " " سالم  

خب به من چه ؛ "" بدار نصیبم شد آبودم و گوشی رو سایلنت نکرده بودم تو که زنگ زدی چندتا فحش 

بی خیال حاال چی می خواستی " وسط حرفش پریدم ... "  یبعد بر یرو سایلنت کنی گوشیت ستمی خوا

... " " کاری دارم و نمی تونم برم سر کالس تو باید جای من بری فردا یه . " اخم هاش تو هم رفت " 

نیم ... کالس فیزیک  12-19ساعت "  سعید "چون من خودم کار دارم  ،ساعت چند  ؟ کدوم کالس

ت خودم ساع... سعید شرمنده " " الس اونجا باش حضور غیاب که کرد از کالس جیم شو ساعت اول ک
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روی ما رو زمین می  هحاال اون کار مهم چیه ک" " طول می کشه   ساعت چندکار دارم و می دونم  19

ی بیشتر کالس هاتو من می رفتم و تو داشتی ژینو ژینو می کردپیش ترم اخه اگه یادت باشه ... اندازی 

سعید با تعجب پرسید " و این دیگه بار اخره بازم دارم ژینو ژینو می کنم " توی چشاش نگاه کردم ... " 

بهم قول داد گذشته شو واسم  نه سعید این بار فرق می کنه ، یادته دفعه اخر" ! " یعنی چی؟ بازم " 

نمی ... باشه بسه " پرید وسط حرفم " "19تعریف کنه و بگه چرا ازم فرار می کنه حاال قراره ساعت 

افش نگاه کرد و دوباره رو کرد به من و ریه کم به اط"  خواد قصه ی هزار و یک شب رو برام بگی

" این همه تحقیرت کرد، به جون خودم لیاقت تو رو نداره... خداییش مجید بست نیست ؟ " ادامه داد 

این دفعه ی اخره ... سعید اروم باش "  باال رفته بود خواستم ارومش کنم ولی خیلی ناراحت بودصداش 

خدا بیا و از خر شیطون بیا پایین  مجید تو رو" صورتش قرمز شده بود سعید از شدت ناراحتی  " 

بابا " گفت  بغض الودبا حالتی ..." جز ... اری ، چی ازت موند جز ذاینجوری واسه خودت ابرو نمی...

مثل روز برام هیچ وقت فکر نمی کردم حقیقت اینقد تلخ باشه " می خواد زورکی که نیست ناون تو رو 

سعید تو چیزی از عشق " ولی بازم نمی خواستم باور کنم  هبود حرف های سعید حقیقت محض نروش

عشق ... عشق ، عشق ، عشق" تا این جمله از دهنم بیرون اومد داد و هوار سعید بلند شد " نمی دونی 

ه چدما آاین . لویی چند اونی که تو می گی یه افسانه است که فقط توی داستان ها میشه پیداش کرد کی

اگه پول توی جیبت باشه عشق داری و هر چی پول توی جیبت بیشتر باشه  ...می دونن عشق چیه 

 چند نفری از پنجره. سعید طوری داد می زد که حس می کردم گلوش داره پاره میشه " عاشقتری 

سعید رو توی . بغضم ترک برداشت . سرشونو بیرون اورده بودن و داشتن ما رو نگاه می کردن 

هنوزم ... ری که تو می گی نیست وسعید به خدا اینج" دم گوشش گفتم رومی آغوش گرفتم و با صدای آ

روم آ. صدام توی سکوت گم شد بغض و اشک بهم اجازه ی حرف زدن نمی داد " دمهایی هستن آ

تو ره چشماتو وا کنی یه کم دور و بربهت.... مجید جون ؛ پسر خوب اینا فقط یک خیاله " نوازشم کرد 

روم حرف می زد و با دستش ضربه های خفیفی به آ" ، تو فقط توی یه توهم زندگی می کنی نگاه کنی 

خودم یالی خولی من حرفش رو باور نداشتم دوست داشتم همچنان توی دنیایی . پشتم وارد می کرد 

وز چند نه. ش پشیمون شده بود ازم خداحافظی کرد و رفت دسعید که حاال از اومدن خو... زندگی کنم 

من تو را : دکتر شریعتی یه جمله ی قشنگی داره که می گه " که برگشت و گفت قدمی دور نشده بود 

به زور سعی کردم " یم را و اینگونه است که همه  تنهای یدوست دارم و تو دیگری را و دیگری دیگر
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دم و نسعید رفت و بازم من مو. لبخند بزنم ، لبخندی که نزده روی لبم خشکید  یی که داشتم داربا تموم د

کتابامو جمع . به طرف سالن مطالعه رفتم ....سکوت اطراف خوابگاه و نگاه پرسشگرانه ی رهگذر ها 

شمام از شدت گریه می سوخت چم ولی ببخواخواستم . روی تختم دراز کشیدم . کردم که برم بخوابم 

حس عجیبی داشتم به خودم فکر می کردم و به روزای رفته ؛ خاطراتی که هیچ کدوم باعث شادیم نمی 

 ای کاش... کاش همه چی رو فراموش می کردم و دوباره متولد می شدم  .شد

من نیم ساعت زودتر حرکت کردم تا . دقیقه تا خوابگاه ما فاصله داشت  29دانشکده ی کشاورزی      

جلوتر از ژینو اونجا باشم از دیشب همه ی فکر و ذکرم پیش سعید بود نه خواب درست حسابی داشت و 

حرفهای سعید دائما توی گوشم می . به زور پاهامو روی زمین می کشیدم نه صبحونه خورده بودم 

سعید حق ... اتفاقات رو از چشم ژینو می دیدم  و تموم ایندرد تموم قلبم رو تسخیر کرده بود .پیچید 

دم تعیین تکلیف کنه آداشت باید تنهایی رو به گدایی عشق ترجیح میدادم ولی کسی نمی تونست واسه دل 

تو همین فکرا بودم که خودمو جلوی دانشکده ی . وقتی حرف دل میاد وسط از منطق خبری نیست 

باغ عشاق اسم فضای . یه راست رفتم سراغ باغ عشاق کشاورزی پیدا کردم از طرف پشت دانشکده 

سبز دانشکده ی کشاورزی بود چون حراست اونجا دوربین نذاشته بود و خود دانشکده هم حراست 

خواستن اول  شاید همه می. اشتن ذثرا دختر پسرا قراراشون اونجا میاکدرست و حسابی نداشت 

شناییشون از اونجا شروع بشه ، برعکس ما که داشتیم جدا می شدیم ؛ جدا که چی بگم ما هیچ وقت با آ

بالخره پیداش کردم ... به این حرفا که فکر می کردم بی هوا بغض گلومو چنگ می زد . هم نبودیم 

و یمی کرده بود ارایش مال. به طرفش رفتم ... تنها ولی زیبا . میون درختا روی یه صندلی نشسته بود 

دیگه . ونه کرده بودمس مناسبی داشتم و نه حتی موهامو شلباس شیکی پوشیده بود برعکس من نه لبا

از یکی جدا بشه تیپ و قیافه چرا باید واسش مهم باشه با این وجود از  هواسم مهم نبود کسی که قرار

ن بده چه من باشم و چه نباشم شاید می خواست نشورایش و طرز لباس پوشیدن ژینو تعجب کرده بودم آ

از "  سالم " به ژینو رسیدم و سالم کردم ... اون همون ژینو هستش و بود و نبودم واسش فرقی نداره 

لبخند تلخی رو " من همیشه خوبم " با کنایه گفتم " خوب هستین ... سالم اقای حسینی " جاش بلند شد 

ابل اون روی صندلی نشستم و توی چشاش زل مق"  رومی روی صندلی جا خوش کردآلبش نشستو به 

زدم دیگه قلبم مثل گذشته بی هوا خودشو به در و دیوار سینه ام نمی زد اونم فهمیده بود بی  فایده است 

می دونم خیلی ازم " سرش رو باال اورد ولی نتونست توی چشمام نگاه کنه " خب خانوم سالمی " 
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به کسی حس تنفر داشته  تنمی تونم نسب" با یه لبخند گفتم ه و نذاشتم حرفش رو ادامه بد" متنفرین ولی 

یاهاتون همیشه توی رو وشما همیشه شاعرانه حرف می زنید " " حتی اگه اون فرد قاتل قلبم باشه باشم 

توی ذهنتون دارین زمین تا  ولی باور کنین دنیای واقعی با اون چیزی که شما ... زندگی می کنید

دم ولی این بار ناراحت بازم وسط حرفش پری" شق بی معنیه توی دنیای واقعی ع ...سمون فرق داره آ

خانوم سالمی این حرفا رو دیشب دوستم بهم گفت البته نه مثل شما بلکه "شد و اخم هاش تو هم فرو رفت 

ولی  ...با داد و هوار ، سرم داد می زد که چرا دنبال دختری راه افتادم که نمی تونه دوستم داشته باشه 

من می خوام همه ی تالشمو بکنم واسه بدست اوردن کسی که فکر می کنم عشقمه ؛ واسه اینکه فردا 

من ساکت شدم ، ژینو هم توی فکر فرو رفت و " نستم کردم  خودم بگم من هر کاری که می تو هبتونم ب

ب برای اولین با لبخندی روی ل. چند لحظه ای هر دو غرق افکارمون شده بودیم ... حرفی نمی زد 

ژینو چی توی زندگیته که تو رو این "سرش رو باال اورد " ژینو ؟ " اونو با اسم کوچیک صدا کردم 

خودت می دونی از نظر مالی مشکلی ندارم و . م فرار می کنی ازهمه از عشق می ترسونه ؛ چرا 

نرسیده و قسم می خورم تا زارم به کسی آ. ، پسر بدی نیستم حداقل می تونم اینده ی تو رو تضمین کنم 

" " درست مثل شما اونم همینو می گفت " سرش رو چند بار تکون داد " زندگیم پای عشقت بمونم  راخ

امروز اومدم تا بگم اون کیه و " دندوناشو به هم فشار داد و سعی کرد محکم و با اراده باشه " اون کیه 

... و چرا  مچرا عشق رو باور نداررار می کنم چه بالیی سرم اورد می خوام بهتون بگم چرا ازتون ف

داشت از عمق وجودش خاطره هایی رو . می شد راحت بغض گلوشو حس کرد " زارم چرا از همه بی

" د که باعث عذابش می شد بدون اینکه من ازش بخوام خودش شروع کرد به تعریف کردن کری مزنده 

سالگیمو تموم کرده بودم دنیا واسم  14و تان شده بود اون وقتا هنوز یه بچه بودم تازه وارد دوم دبیرس

... شیطون پر از انرژی بودم بازیگوش و حس عجیبی داشت دوست داشتم همه چیز رو تجربه کنم 

اونجا با دوستام بازی می کردم و بر می گشتم هر روز می رفتم مدرسه . روزای خیلی خوبی داشتم

بین هم کالسی هام منو سارا از همه ... با هم می گفتیم ، می خندیدم ، تو سر کول هم می زدیم ... خونه 

اون روزا هنوز پدرم کار ... خوشگل تر بودیم با این تفاوت که پدر سارا از اون پولدارا بود و پدر من 

تا وقتی با هم بودیم هیچ وقت این چیزا به چشم نمی اومد ما فقط به باهم بودن و بار مناسبی نداشت ولی 

، قهر و دعواهامونم فقط یه ساعت طول می کشید و بعد یه ساعت فکر می کردیم نه چیز دیگه ای 

روزگار همینجوری می گذشت تا اینکه یه روزی که از مدرسه می ... دلمون واسه هم تنگ می شد 
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سارا خیلی ذوق کرده بود ؛ از اینکه می دید مورد توجه قرار ... سر دنبالمون راه افتادن اومدیم چندتا پ

چند قدم که راه ن کارشون خوشم نمی اومد یگرفته خیلی خوشحال بود ولی برعکس اون من اصال از ا

بهش می گفتم نگاشون نکن پرو می شن ولی  می گشت و می گفت هنوزم دنبالموننمی رفتیم سارا بر

اون پسرا ول از کوچه ها گذشتیم و هر کدوم از بچه ها به خونشون رفتن ولی ... وشش بدهکار نبود گ

حتی سارا هم رفت ولی بازم دنبالم بودن یه کم سریعتر قدم برداشتم تا اینکه زودتر برسم . کن نبودن 

بیرون رو نگاه کردم  هرفتم اتاقم و از پشت پنجررسیدم خونه زود رفتم داخل و در رو قفل کردم  ،خونه

ید یه چیزایی می خر تنجا بود کنار بقالی محله مون داشفقط یکیشون او... تا ببینم هنوزم اونجان یا نه 

زود پرده رو کشیدم و خواستم بی خیال فکر کنم یه گل هم دستش بود وقتی منو پشت پنجره دید لبخند زد 

در اتاق باز . هنوزم اونجا بود ی پرده نگاش کردم دقیقه بازم رفتم پشت پنجره و از ال 29بعد ... شم 

اومد کنار پنجره و بیرون رو نگاه کرد و اون پسره . نگاه می کنم  وشد و مادرم منو دید که دارم بیرون

ها مادر از مرد... ضیه از چه قراره خودش فهمیده بود قپرده رو کشید و اومد کنارم نشست . رو دید 

فهمیدم ولی مادرم رو قبول داشتم و هر چی می گفت توی ذهنم حک می شد گرچه زیاد نمی واسم گفت 

محدود کرد اگه ولشون کنی بینهایت رو می بند هیچ قانونی نیستن ، اونا رو نمی شه بهم گفت مرد ها پای

ن ؛ اگه تو پول داری وقتی رن طرف اووقتی زیبا تر از تو رو ببینن می خوان اگه تو زیبایی داری

مادر در مورد مردها خیلی چیزا بهم گفت گرچه با اون سنی که ...تو باشه میرن سراغ اون  ازپولدارتر

نفرتی که منو بی دلیل از . فهمیدم ولی یه نفرتی نسبت به مردها تو وجودم به وجود اومدداشتم زیاد نمی 

گرفته بودم   بعد از اون روز اون پسره هر روز دنبالم می کرد ولی من تصمیم رو. ها می ترسوند مرد

خیلی به قول خودش بال بال می زد ولی من بی اعتنا .. و با خودم عهد بستم که نذارم بهم نزدیک شه 

اشتم و از کنارش رد ذواست باهام حرف بزنه و من محلش نبودم یه چند باری سر راهمو گرفت و خ

یه بار هم . و بدست بیاره ؛ حتی شماره ی خونه مون پیدا  کرد و زنگ زد ولی بازم نتونست دلم رشدم 

ماه دنبالم  6... یه نامه داد دست سارا تا به من برسونه وقتی سارا نامه رو بهم داد نخونده پاره ش کردم 

؛ تا اینکه یه شب که داشتم ادبیات می خوندم از الی کتاب یه کاغذ بدهکار نبود  مراه افتاد ولی من گوش

که روش نوشته بود نامه ی اخر فهمیدم نامه مال اون پسره است شناس و بسته بندی  شده بیرون اومد نا

وقتی نامه تموم شد زدم زیر گریه ؛ ... و باز کردم و شروع کردم به خوندنش از روی کنجکاوی نامه ر

نامه رو جوری نوشته بود که اشک هر کسی رو در می اود ؛ توی نامه از همه ی روزایی که دنبال من 
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، از تموم ه بود از همه ی گل هایی که من ازش نگرفته بودم و خشکیده بودن راه افتاده بود نوشت

 . ..خیلی دلم به حالش سوخت ... راتی که به جون خریده بود تا بیاد سر راهم و منو ببینه طاخ

چیزی نگفت هیچ کدوم از دوستام حرفی تابم گذاشته ولی کسی ککی این نامه رو الی اول خواستم بفهمم 

ولی اون رفته بود فرداش ... غییر کرد ولی از اون شب احساسم نسبت به اون ت بعد... سارا نزدن حتی 

نامه بود حاال من مونده بودم و یه  خرینآون نیومد انگاری واقعا اون منتظر بودم بیاد سر راهم ولی ا

خیلی عذاب . د پس فردا بازم نیومد فردا ها در پی هم رفتن ولی اون نیوم.. .نامه و کلی عذاب وجدان 

عذاب وجدان داشتم که چرا عشقش رو  !؛ نه راحت بخوابم ممی کشیدم دیگه نه می تونستم غذا بخور

ادرم رفته بودیم خرید اتفاقی اونو توی خیابون دیدم اونم منو دید از دور میه روز که با . باور نکردم 

م رو پیدا کرده بودم اانگار گمشده ای از شوق ما رو ندید ه بهش لبخند زدم اونم خندید ولی کسی خند ه

شب نشستم و با تموم احساس . کردم  شاما میون جمعیت گم ببینممی خواستم به طرفش برم و اونو 

بهم برش گردونه و خدا دلمو   کودکانه ام یه دل سیر گریه کردم و از خدا خواستم اگه اون مال منه

ژینو داشت تعریف می کرد ولی " برگشت  ناو... لفن زنگ خورد همون موقع بود که ت. نشکست 

ده بود زاشک دور چشماش حلقه . رد کانگاری واسه من نبود اون فقط داشت خاطراتش رو مرور می 

همه چی خوب  بود اون "یه مکث کوتاه ادامه داد بعد از ... نمی شد فهمید از خوشحالیه یا از ناراحتی 

تر رفت و یه کارمون از دیدن های توی کوچه فرا.خیلی زود با هم جور شدیم  پسر فوق العاده ای بود

گذاشتیم منم چون نمی خواستم با یه پسر تنها باشم سارا رو با خودم می بردم ،  ک واینارقرارایی توی پا

م و قرار شد با هم دیم بودیم حتی واسه هم حلقه هم خرما یه سال با ه...بی خبر از حس حسادت سارا

بعد یه ... چقد ساده و زود باور بودم . یاها بافتیم و خیال ها کردیم ینده هامون روآدواج کنیم ما واسه زا

دیگه زیاد دور و برم نبود و هر واسم حرفای عاشقونه نمی زد  سابقدیگه مثل سال همه چی تموم شد 

ت به من نداره و اینکه حس می کردم دیگه حسی نسب. ثانیه زنگ نمی زد ببینه کجام و چیکار می کنم 

حدسم درست بود یه روز ... که اینقد نسبت به من بی تفاوته شاید یکی دیگه وارد زندگیش شده باشه 

اشتباه بوده ولی با خودم گفتم شاید یه . عکسشو الی کتاب سارا پیدا کردم ولی چیزی به هیچکدوم نگفتم 

واسم روشن شد شقونه شو توی گوشی سارا پیدا کردم دیگه همه چی اوقتی شماره و اس ام اس های ع

. مادرم راست می گفت چون سارا از من زیباتر بود منو ول کرده بود منی که این همه عاشقش بودم 

ی همه ی چیز هایی رو که بینشون اتفاق افتاده یرودر میون گذاشتم اونم با نهایت پرقضیه رو با سارا 
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بعد قضیه رو به خودش گفتم اولش انکار کرد ولی وقتی گفتم سارا همه چی رو  دبود واسم تعریف کر

حتی زیر لب هم نفرینش نکردم چون همه اش بی سروصدا ازش جدا شدم . گفته اونم اعتراف کرد 

 کرده بودم این بال سرم نمی اومد وشاگه از اول حرف مادرم رو گ تقصیر خودم بود

گوشه گیر و . خونه حبس کردم یه افسردگی طوالنی مدت گرفتم  بعد از اون ماجرا خودمو توی .

بودن حاال به زور قبول می  29 ممنی که همیشه نمره ها.. .شدممنزوی شدم به همه ی دنیا بی اعتنا 

ولی من دیگه همه چیزمو باخته  خیلی حالم بد بود فقط گذشت زمان بود که تونست منو ارومتر کنهشدم 

سرش رو باال اورد و توی چشام زل زد چند قطره اشک از روی گونه اش سر خوردن درد " بودم 

قطره فقط می خواستین چند ! راضی شدین ... خب اقای حسینی " داشت تموم تنش رو می لرزوند 

... شما چیزی رو عوض نمی کنه تاسف " " من متاسفم ... نه خانوم سالمی " "و ببینین درسته ؟ ماشک

نه من این حقو به شما نمی دم اشتباه از شما ... نه " " حاال بهم حق می دین از همه ی پسرا متنفر باشم

اشتباه " " اقای حسینی من اشتباه کردم ، اون خیانت کرده اونوقت شما می گید من اشتباه کردم " " بوده 

نشستین یه گوشه و همه اش غصه .. .نامرد خودتونو عذاب دادین  شما این بوده که به جای انتقام از اون

اصال نمی ... شما نمی دونین من چه بالیی سرم اومده " " ی اینو خوردین که اون بهتون خیانت کرده 

خودتون هم به خودتون خیانت که هیچ ،شما بهتون خیانت شد " " تونین درک کنین من چی کشیدم 

خانوم " " شما پسرا همه تون مثل همین " صداشو بلند کرد " بی دلیل خودتونو عذاب دادین ... کردین 

کیفش رو " سالمی شما دارین اشتباه می کنین اگه اون پسر بد بوده قرار نیست همه  مثل اون باشن 

... " و قرار بود  کنین که نخوایین منو متقاعدن اقای حسینی شما قول داده بودی" است بره وبرداشت و خ

سر جاش میخ کوب شده بود با اصرار من دوباره روی صندلی " می دونم ولی یه چند لحظه بشینین " 

خر آمنو شما که دیگه هیچی ولی شما که نمی خوایین تا ... خانوم سالمی عاقالنه فکر کنین " نشست 

اقای حسینی شما هیچی در مورد دخترا نمی دونین و هیچ وقتم "  "زندگی با این طرز فکر زندگی کنین 

توی غم از خرعمرآبذارین از خودم بگم چون شما منو نمی خوایین قرار نیست تا "" نخواهین دونست 

با هم باشیم ولی من بازم سعی می کنم کسی رو که واسه شاید من و شما نتونیم ... دست دادن شما باشم 

قرار نیست با رفتن شما هم به هیچ کس  ه،شیزندگی من با رفتن شما تموم نم...  ا کنمزندگیم مناسبه پید

شاید به هم .. شما قسمت من نبودین من با این طرز فکر زندگی می کنم شاید . دیگه ای فکر نکنم 

 د فقط توی افکار خودش غرق بود و به حرفای منوانگار حرفامو نشنیده ب" نرسیدن ما یه حکمتی داره 
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، پس چه انتظاری از همین حاال راحت دارین ازم میگذرین ...شما هم مثل اون هستین " توجهی نداشت 

ب در هاون کوبیدن بود از جام بلند شدم و بدون آحرف زدن باهاش مثل " دارین عشقتونو باور کنم 

هنوز چند قدمی دور نشده بودم که صدایی از پشت سر منو با اسم کوچیک . فظی عزم رفتن کردم حاادخ

اونم ... مجید " به طرفش برگشتم ایستاده بود ولی به سختی خودشو نگه میداشت " مجید " صدا کرد 

خیلی ناراحت شدم وقتی فهمیدم همه ی اون . به قیافه اش نگاه کردم "  تواسمش مجید بود درست مثل 

... ژینو ژینو ژینو " اسمش رو چند با صدای بلند صدا کردم . به خاطر یه تشابه اسمی بودهنه گفتن ها 

یعنی چون منم مثل ... قرار نیست همه ی ژینو های دنیا مثل تو باشن ؛ متاسفم واست ، واقعا متاسفم 

م تنم رو حس تنفر تمو. سرش رو پایین انداخته بود " ی داون اسمم مجید بوده این همه بال سرم اور

ازش . می کردم تموم اون اتفاقات فقط به خاطر یه تشابه اسمی باشه نر کرده بود هیچ وقت فکر سخیت

رو برگردوندم  و به طرف خوابگاه ها رفتم پشت سرم هنوز صداش شنیده می شد ولی باید می رفتم 

هیچ وقت نمی تونی ... تو نمی دونی من چی کشیدم ... مجید " . ی تونستم توی اون محیط بمونم من

 ..." شما مردا همه تون مثل همین .... درک کنی 

نفس می کشیدم ولی به سختی ؛ . از دانشکده ی کشاورزی دور شدم و به طرف خوابگاه ها رفتم      

چیزی رو که امروز  تموم اوندلم می خواست  ه،حس می کردم یه وزنه ی صد کیلویی روی شونه هام

ای کاش هرگز ... کاش هرگز اینو نمی دونستم . فقط یک خواب باشه ولی واقعیت بود  و دیدم شنیدم

وجودم پر از چالش بود یه احساس عجیب مثل پرنده ای که رهاست . ازش نمی خواستم عشق من باشه 

اتاق و روی تخت دراز کشیدم  رفتم. به خوابگاه رسیدم سمونم عجیب ابری بود آولی بال هاش شکسته ؛ 

 ...و خواستم بخوابم 

رو  هومن. چشمامو وا کردم ...شب بود توی این مدت نه نهار خورده بودم و نه شام  11ساعت      

خواب بودی و ...چند بار سعید و فرزاد اومدن دنبالت " "سالم " " سالم ، شب بخیر "  هومن. دیدم 

و خواستم از تخت اومدم پایین " ممنون " " یخچاله خودت گرمش کن غذاتم گرفتم توی . بیدارت نکردم 

به یه نفر نیاز . ی سعید رو گرفتم  ارهتلفن رو برداشتم و شم. اشتم دولی حوصله شو ن مشام رو گرم کن

" " فاقات امروز رو واسش تعریف کنم سالم سعید کجایی می خواستم تموم ات ش حرف بزنماداشتم تا باه

اتاقت گفتن خوابه ترسیدم نکنه قرصی چیزی مصرف  ممعلومه کجایی تو صد بار اومد... سالم مجید 

... پس زود بیا که داره تموم میشه " هنوز به اونجاهاش نرسیدم ! نه عزیز قرص چیه " " کرده باشی 
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اقات فوتبال رفتم داشتم اتف زمینتلفن رو قطع کردم و به طرف " فوتبالیم  زمیناالن کنار منو فرزاد 

دیگه دلم نمی خواست امروز امروز رو توی ذهنم مرور می کردم تا همه رو واسشون تعریف کنم ولی 

سعید و فرزاد میون چمن ها نشسته بودن و داشتن بحث . باید امروز فراموش می شد . رو به یادم بیارم 

سالم به " سعید  "سالم به چمن نشین های شب زده " می کردن تا منو دیدن زود بحث رو عوض کردن 

! قایون خوش خنده آ" سعید و فرزاد زدن زیر خنده " سالم پسر شجاع " فرزاد " داش مجید خودمون 

م رفت" حاال بیا بشین تا واست تعریف کنیم " فرزاد " میشه بگید چی شده که اینجوری نیشتون وا شده 

. خریده بودن تا خودمو سیر کنمسکویت و دلستر یبخدا رو شکر به اندازه ی الزم . کنارشون نشستم 

یه جوری اخم هاش  ،دم دلش به حالش می سوختآامروز توی دانشکده ژینو رو دیدیم "  دفرزاد ادامه دا

بگو شیطون بینم امروز چیکار ...توی هم فرو رفته بود انگاری صدتا دوست پسرش یهو تنهاش گذاشتن 

من کاری " بود ولی دلیلش رو نمی دونستم  لبخندی روی لبش نشسته. به سعید نگاه کردم " کردی 

بگو چیا ... مهم اون حرفایی که بهش زدی " سعید "نکردم فقط نشستیم واسه بار اخر حرفامونو زدیم 

از اینکه می دیدم باید خاطرات صبح رو مرور کنم اصال خوشم نمی اومد حاال حال ژینو " بهش گفتی

سعید و فرزاد هر . وری اون خاطرات اینقد ناراحت بود آرو درک می کردم و می فهمیدم چرا از یاد 

اب واسشون تعریف ب و تآتا داستان امروز رو با  نفرو رفته بودن و منتظر من بود دو توی سکوت

و واسه همیشه از هم خدافظی کردیم  واسه تعریف کردن نداشتم جز اینکه من و ژینوولی چیزی . کنم 

می خوام یه مدت ... نیاز به یه تنهایی طوالنی دارم " حاال دیگه هیچ وقت حق ندارم باهاش حرف بزنم 

. به صورت هاشون نگاه کردم از لبخند های چند لحظه ی پیش اثری نبود " از همه چی دور باشم 

عمره دنبال یه من یه ... هیچی نشده "  " مجید جون ما که غریبه نیستیم ، پس بگو چی شده "فرزاد 

" سعید  "هم نمی خوریم و امروز اون روز موعود بود  قلبم بفهمونم منو و ژینو به درد بهونه بودم تا به

به قیافه اش نگاه " ونه رو راضی به جدایی کرده وون بهونه چی بوده که توی دیحاال نمی شه بگی ا

حاال ... بابا بی خیال " فرزاد " رازه  ونه این یهماین موضوع بین من و ژینو می " کردم و لبخند زدم 

تا یه کمی به ... می خوام یه مدتی تو خودم باشم  هیچی" "این قضیه ی تنها بودن و دوری از همه چیه 

 ییه چیزی م" فرزاد "  بریزم درست و حسابی  ینده ام یه برنامه یآباید واسه . ینده و زندگیم فکر کنم آ

پس با تنهایی چیزی ...  گم اویزه ی گوشت کن ، جای یه دختر رو فقط یه دختر پر می کنه نه تنهایی 

من می خوام تنها باشم تا بتونم به زندگیم سر و سامون بدم ... به اینم فکر می کنم " " درست نمی شه 
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مدتی دور از اینجا  بهت حق می دم بهتره یه" سعید " تا واسه ی جبران روزای گذشته یه فکری بکنم 

نمی دونم هنوز تصمیم "  "ری ؟ می خوای کجا ب حاال" فرزاد " باشی ؛ فکر کنم اینجوری بهتر باشه 

بهتره از اونجا هم  با این حال و روزت خونه که نمی تونی بری" فرزاد " پیشنهادی ندارین ... نگرفتم 

نه " " باهاش حرف بزنم یه مدت بری اونجا  فریبا اینا یه باغ دارن بیرون شهر می تونم... دور باشی 

دور که  ور بشم که حس کنم گم شدم اونقدفرزاد می خوام از این شهر هم دور باشم می خوام اونقد د

رنج یه آسعید با " پس داری از ما فرار می کنی " فرزاد با یه لبخند " و برم نیستید حس کنم شما ها دور

به نظر من یه سر برو ... یه مدت کوتاهی می ره و بر می گرده .. فرار چیه " سقلمه به فرزاد زد 

؛ واسه ی جای خواب هم نگران نباش چندتا دوست دارم که اونجا نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

به ؛ فردا صبح زود اره این خو" " ونی این مدت پیش اونا بمونی می ت. دانشجو هستن و خونه گرفتن 

بهش نگاه " اگه از نظر مالی هم مشکل داری می تونی رو کمک من حساب کنی " فرزاد " راه می افتم 

کردم با اینکه خوب می دونستم پولی توی حسابش نداره ولی بازم خوشحال بودم این پیشنهاد رو بهم 

ممنون فرزاد ، خدا رو "لب می دادحس می کردم چند نفری هستن که نگرانم هستن و این بهم قوت قداده 

" سمون خیره شدم آبه " خب اخرش نگفتی ژینو چی بهت گفت " سعید " شکر این یه مشکل رو ندارم 

دنیا زیباست و تا حاال این زیبایی ... روم آاین شب و این هوای  هخیلی قشنگه و ب... به اسمون نگاه کن 

شق باشه همین واسش بسه چرا باید عمرمون رو واسه کسی که دنبال زیبایی و ع. رو حس نکرده بودم 

 ...بدست اوردن یه نفر تلف کنیم 

مدت از همه دور باشم تا بتونم واسه زندگی اینده ام یه برنامه ریزی خوب  اون شب قرار شد واسه یه

افتادم فرداش راه . قرار شد برم نمایشگاه تهران ولی خودم حوصله ی جاهای شلوغ رو نداشتم . بکنم 

بیشتر ... و رفتم به طرف شمال  بودم ولی یه دفه نظرم عوض شد اطرف تهران یه چند روزی رو اونج

در حال سفر بودم خودمم نمی دونستم کجا می رم یا دنبال چی هستم فقط داشتم  ،روزا رو توی اتوبوس

هفته ... لب دریا  وزو گذر می کردم هر روز یه شهر و یه جا یه روز توی پارک بودم و یه ر می رفتم

ی اول تقریبا خوب بود و به خوشی گذشت و مشکل خاصی پیش نیومد ولی چون از وقتی  رفته بودم 

سعید و  فرزاد و همکالسی ها شدم با این وجود دیگه یواش یواش دلتنگ  تلفن رو خاموش کرده بودم

و نتونم ازش بگذرم گرچه حاال  دم سابق بشمآباز می ترسیدم برگردم و دوباره ژینو رو که دیدم همون 

دومین هفته هم گذشت . یه نفرت جای عشق رو گرفته بود ولی به هر حال من یه روزی عاشقش بودم 
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روز اولی که می خواستم برم سر . و برگشتم دانشگاه و دیگه وقت برگشت شد بار و بندیلمو جمع کردم 

ر از همه هم اتاقی هام تب کرده بودن و بیشهمه تعجکالس به کسی خبر نداده بودم دارم بر می گردم 

سه شنبه بود و تنها توی سالن ... و هیچکدوم خبر نداشتن کجام بودن چون بی سر و صدا رفته بودم 

خوشحال بودم از برگشتنم و خوشحال از این سفر ؛ همه چیز رنگ بوی خاصی . دانشکده نشسته بودم 

سعید اولین . انگار روز اول دانشگاه بودم و داشتم واسه بار اول همه چیز رو تجربه می کردم داشت 

می شد حس خوشحالی رو توی تموم نفری بود که منو دید با قدم های سریع و بلند به طرفم اومد 

ده بود دلم واست یه ذره ش... سالم سعید جون " " چرا بی خبر اومدی ... رسیدن بخیر . " وجودش دید 

خب چه خبرا " جوابی واسش نداشتم " پس چرا نه زنگی ؛ نه اس ام اسی ... می خوای باور کنم " " 

خب چه خبر از ژینو " سراغ ژینو رو گرفتنم که " بدک نبود " " این مدت که نبودم خوش گذشت ... 

دیگه حق نداری . دم شی ، پس ژینو بی ژینو آقول دادی می ری سفر بر می گردی ... هیس " " خانوم 

تا اینو گفتم زود زد " اصال چه خبر از درس و مشق .بابا شوخی کردم " " ن حرف بزنی در مورد او

فرزاد تو که نبودی مجبور شدم  ،استاد فیزیک یه امتحان میان ترم گرفت... اقا جات خالی " زیر خنده 

یه . ناخت و قضیه لو رفت رو ببرم سر جلسه ی امتحان ؛ از بخت بدمون مراقب فرزاد رو می ش

االن دو روزه داریم . استاد اونقد ناراحت شده بود که امتحان رو لغو کرد .. دردسری شد که نگو نپرس 

مچه یمی ریم پیش استاد واسه عذر خواهی و منت کشی که خدا رو شکر امروز قبول کرد و با یه ن

هم اعتراف کرد که خودشم توی دوران دانشجویی از این کار اخر سر... گفت که اشکالی نداره لبخندی 

دم و عالم می شناسن آاین بابا رو که .. حاال بهتر از فرزاد گیرت نیومد ببریش سر جلسه " " کرده بود 

بذار فرزاد رو ببینم خودش تموم ماجرا رو با جزیات ... باشه بابا حاال شما هم "" اینم جای تشکرته "  "

کاری نداره جزوه ها رو " " ؛ چیکار کنم راستی سعید درسام خیلی عقبن ... عریف می کنه کامل واسم ت

تا از خانومای کالس می گیریم ؛ هم خوش خطه هم با کالسه ؛ خودمم چند روزی باهات کار می کنم 

از هم به سیعد نگاه کردم هنوز لبخند روی لبش بود با هم توی سالن قدم زدیم تا چند نفری " جبران شه 

با چندتا از دخترای .محسن و وسط سالن نوبت فرزاد بود ... رمان آ... اد زبه... کالس ها رو پیدا کنیم

یه یکار ترجمه کار سخت و طاقت فرسا هترم اولی گرم صحبت بود و داشت واسشون توضیح می داد ک

تحت لفظی کنم تازه  وقت بذارم تا ترجمه یساعت  5-4شما فکرشو بکنین برای هر صفحه " فرزاد ... 

این اولشه این قسمت تموم شد باید یه دو ساعت هم وقت بذاری تا ترجمه های تحت الفظی رو به هم 
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ب در بیاد بعدش باید کلی وقت بذارم تا واستون تایپش کنم و آاز  متن معنی بدی و یه چیز بهو ربط بدی 

ای " تومن واسه هر صفحه خیلی زیاده  2اخه اقای مقدم " انه گفت کییکی از دخترا شا" بدم دستتون  

از این ده نمره ی شما  6فقط به این فکر کنین که ... بابا من هر چی می گم نره شما می گید بدوش 

از پشت سر با " که اونم برید سر جلسه حله  لیونه واسه قبومنمره می  4. صفحه ترجمه تعیین می شه 

تا اینو گفتم یه چرخی زد و زود اومد " قا ارزون تر حساب کن ما هم مشتری شیم آ" صدای بلند گفتم 

دخترا همون . به رو بوسی اکتفا نکرد و منو توی اغوش گرفت فرزاد برعکس سعید فقط ... طرفم 

 اونا رو بی" فرزاد ... " فرزاد تو کار اینا رو راه بنداز بعد بیا " جوری داشتن ما رو نگاه می کردن 

به دخترا " خدایش نبودی دانشکده اصال صفایی نداشت .... خیال االن تویی که دلم واست یه ذره شده 

اخه " یکیشون که خیلی سمج بود گفت " سر قیمت توافق می کنیم " شما برگه هاتونو بذارین بعدا" گفتم 

" قای مقدم آیا بدیم دست نیم تا بتونیم تصمیم بگیریم که خودمون ترجمه کنیم وما اول باید قیمت رو بد

خدا . سعید ورقه ها رو گرفت . همگی سرشونو به نشونه ی تایید تکون دادن " هزار و پنصد خوبه ؟ "

نه عزیز ، " " نامرد نیومده بازار سیاه راه انداختی " فرزاد . کی قراره ترجمه کنه  می دونست این بار

از کیسه ی خلیفه می ... اهان پس انجمن خیره راه انداختی " فرزاد " گناه دارن ! بازار سیاه چیه 

فرزاد " خودم میدم ای بابا فرزاد جون این که ناراحتی نداره بقیه ی پولو " به شوخی گفتم " بخشی

" بدون شما هم خوش می گذره نه بابا مگه " " خب چه خبر چیکارا کردی ؟ خوش گذشت " لبخندی زد 

شیطون اونجا با کی قرار داشتی ... خبر داشتیم از تهران یه راست رفتی شمال دروغ نگو " فرزاد 

" توبه ی گرگ مرگه ! توبه " فرزاد " مگه یادت نیست . فرزاد جون ، مجید دیگه توبه کرده " سعید "

راستی فرزاد . " در مورد دخترا باشه نمی خواستم دوباره مثل گذشته همه ی حرف و حدیث هامون 

 شفرزاد یه دستی میون مو های پر پشت" شنیدم رفتی توی کار پترس بازی و  جای ما رفتی سر امتحان 

دو روزه دارم دم در . ، پدرتو در میارم که پدرمو در اوردی پدرسوخته " کشید و اخم هاش تو هم رفت 

" اینم جای تشکرته " فرزاد " تقصیر من چیه " " قبول کرد اتاق استاد جون می کنم تا معذرت خواهیمو 

به " سالم اقای حسینی ، رسیدن به خیر ... ِا " فریبا " ولش کن فرزاد ، خیلی نمک نشناس شده " سعید 

سالم خانوما " پشت سرم نگاه کردم فریبا و دوستش مریم با لب هایی غنچه کرده داشتن نگاه می کردن 

می خواستم بگم ولی گفتم بذار . همین چند ساعت پیش ! " " کی اومدین ؟ چرا بی خبر " فریبا " 

... سالم فریبا خانوم ، خوب هستین ؟ " باز فرزاد صداش در اومد و با نارحتی گفت "سورپرایز بشین 
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سالم ... دم ؛ دیگه چند بار سالم بدم تو رو که صبح دی... ای بابا " فریبا " دمیم آانگار نه انگار ما هم 

بی خیال " مریم " دو کلمه هم از مادر عروس ... بعله " فرزاد " یه بارش خوبه بقیه اش سرطان زاست 

ی کیو آ" فرزاد . ی ریزی کردن فریبا و فرزاد خنده " حاال نمی شه بعدا دعوا کنیین " سعید  "... فریبا 

م هر روز یه نیم ساعت با هم دعوا می کنیم تا زندگیمون بدون شیرینی ما ه... دعوا شیرینی زندگیه ... 

می گم فریبا با این همه شیرینی مرض قند " م ریم. ریبا نگاه می کردن فهمگی به فرزاد و " نباشه 

اینو گفت و دست مریم رو گرفت و با  " خب من باید برم تا حساب این مریم رو برسم " فریبا " نگیری 

چند ... ببخشید خانوم ساالری " فرزاد صداش کرد هنوز چند قدمی دور نشده بودن که . خودش برد 

فرزاد ورقه ها رو از سعید گرفت تا بهش . شتفریبا برگ" نمی خوای کمک کنین  ورق ترجمه گرفتم

" این هفته خیلی کار دارم ... وای خدا " فریبا " تا  29...زیاد نیست " فرزاد " چندتاست ؟ " فریبا . بده 

می دونم کار داری واسه همین نصف از ورقه ها " فرزاد نصف ورقه ها رو جدا کرد و داد به فریبا 

فریبا و ... فریبا چاره ای نداشت زندگی فرزاد از راه همین ترجمه ها تامین می شد  " رو ترجمه کن 

تا اومدم نگاش کنم از . نگاه می کردیم که ژینو از پشت سرمون نزدیک شد همگی به اونا  .مریم رفتن 

  .دستی رو شونه ام خورد. ما رد شد دلم یه لحظه لرزید و بازم خاطره ی مالقات اون روز برام زنده شد

پس تا چند سال ... سه فراموش کردن یه نفر دو برابر زمانی که باهاش بودی وقت الزمه او" سعید "

یه دفه داد و هوار فرزاد بلند شد که " اینده نمی تونی فراموشش کنی ولی می تونی بی تفاوت باشی 

ردن  چند نفری که اونجا بودن همگی به ما نگاه ک" رمان آ... رمان آ" داشت یه نفر رو صدا می کرد  

" کم پیدایی ... رمان خان آسالم " فرزاد . رمان اونه آو یه نفر از بینشون اومد طرف ما و معلوم شد 

دمون داریم می سوزیم و می ش ما هم خوامی دونم داد" فرزاد " زندگی سخته ... واال چی بگم " رمان آ

ی واسم ناشتم ببین می تورمان چندتا صفحه ترجمه دآ" بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب " ... سازیم 

نیس راستی اون راکت های ت" فرزاد " به خدا فرزاد هفته ی اینده امتحان دارم " رمان آ " ترجمه کنی 

و به  دورقه جدا کر 5فرزاد  . انداخت رمان سرشو پایین آ" یا نه ؟  به دردت می خورن! چطور بودن 

  فرزاد قضیه ی این راکت تنیس چیه ؟" سعید ".ورقه ها رو گرفت و رفت  رمان هم ناچارًاآرمان داد ، آ

و شاید بگم ایرانه ولی از بی پولی نمی تونه  هرمان یکی از بهترین تنیس کارای دانشگاهآ" فرزاد " 

یعنی از سالن ورزشی " سعید " م تراکت تنیس بخره منم چندتا راکت واسش از سالن ورزشی قرض گرف

زیاد سخت نبود اول با زبون خوش از مسئولش راکت خواستم اونم " فرزاد ! " چطوری  دزدی کردی ؟
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رشو کرد اون طرف کلید هاشو زدم و بعد رفتم سراغ راکت ها و دوتاشونو قرض ستا گفت نمی دم 

بیا اینا " ورقه ی باقی مونده رو از سعید گرفت و زد توی سینه ی من  5" بته حتما پس می دم لا. گرفتم 

می دونم " فرزاد ... " فرزاد به خدا من اصال بلد نیستم ؛ ترجمه ی من افتضاحه ... " " هم واسه تو 

خیلی بده دانشجوی ... اینا رو بهت دادم کار کنی تا ترجمه رو یاد بگیری ... ترجمه ات افتضاحه 

سعید " فرزاد "  پس خودت چی ؟" سعید شاکیانه پرسید " مملکت بلد نباشه دوتا صفحه رو ترجمه کنه 

کارشونو  مدیریت می کنم ببینم اینا. منم نظارت می کنم ... دم با کمالتی مثل تو بعیده آاین حرف از 

و من میبینی که همه ی کارای سخت. درست انجام می دن و خدای نکرده کسی جایی کم کاری نکنه 

همگی بهش " قای مقدم آببخشید " صدایی با تموم نازکی و ظرافت اسم فرزاد رو صدا کرد " انجام میدم 

همگی مات نگاه کردن به اون .. . یه دختر زیبا و قد بلند با چشم هایی کشیده و درشت . نگاه کردیم 

جمه قای مقدم چندتا از دوستام می گفتن شما واسه ی ترآ" بودیم که خودش شروع کرد به حرف زدن 

اینم از دست گل جناب " فرزاد رو کرد به من " واقعیت داره ؟ ... تومن می گیرین  1599صفحه ای 

ببینین خانوم ، "و بعد رو کرد به اون دختره " حقته یه دو هفته ی دیگه هم بفرستیمت مسافرت ... عالی 

قا بقیه ی آرار این گرفتم ق 1599ای دو تومن ترجمه می کنم اون دوستاتونم که صفحه ای من صفحه 

قا بقیه ی پول رو آنین این حساب ک 1599حاال نمی شه مال منم " دختره به من نگاه کرد" پول رو بده 

دیدی گفتم انجمن خیره راه " فرزاد زد زیر خنده زیر لبی گفت " صفحه است  5خه مال من فقط آ... بده 

دختره به فرزاد نگاه " سم شریفتون رو بدونم ببخشید می تونم ا" بعد رو کرد به اون دختره " انداختی 

... اسمتون که خیلی قشنگه خودتونم که ماشاهلل " فرزاد " من یلدا هستم ، یلدا همتی " کرد و لبخندی زد 

دیگه واسه کسی با این قیمت ترجمه رو بدین ولی به کسی نگین من این کار رو کردم چون ورق  5اون 

فرزاد ورقه " م فقط من یه کمی عجله دار.. مایید بفر" ها رو بیرون اورد یلدا از کیفش ورقه " نمی کنم 

حاال بهتره زود برین تا دوست دخترم پیداش ... خب اینم از ورقه ها  "ها رو گرفت و به یلدا نگاه کرد 

یلدا خنده ی " نشده چون اگه دختری به خوشگلی شما رو اینجا ببینه کار به گیس و گیس کشی ختم میشه 

فرزاد ورقه ها رو کوبید توی سینه ی سعید . همگی داشتیم به اون نگاه می کردیم . یزی کرد و رفت ر

یادته نشستیم و سه ساعت " فرزاد " خودم کلی کار دارم ... به من چه " سعید ... " بیا اینم واسه تو " 

" ت که بر ماست از ماس" د سعید نفسش رو بیرون دا" دادم  موزشآاکسل رو کامل به جناب عالی 

بزن " بعد رو کرد به من " هاخوب ترجمه کنی ... بله ؛ صد در صد از شماست و از ما نیست " فرزاد 

www.takbook.com

www.takbook.com



34 
 

فرزاد " " لی رو که نمی خوای از دست بدی گخنگول جون دختر به این خوش" فرزاد " کجا؟ " " بریم 

دنبال دستم رو گرفت و " زود بریم دیگه .. توبه ی گرگ مرگه مگه نگفتم " فرزاد " من توبه کردم 

ولی انگار فرزاد ول کن نبود دستم رو " می الی داریم یمجید ده دقیقه ی دیگه ش" سعید . ید خودش کش

انگار می س ها رفت ویلدا از دانشکده خارج شد و به طرف اتوب. خودش می کشید گرفته بود و دنبال

حتی به سر به زیر بود و به دور و برش نگاه نمی کرد . دنبالش راه افتادیم ...  خواست برگرده خوابگاه

زیاد با یلدا .  راه رفتنش سریع شد انگاری فهمیده بود ما دنبالشیم. دخترایی که از کنارش رد می شدن 

شد و اتوبوس سوار . یلدا دوید و ما جا موندیم . س ها باقی مونده بود وفقط یکی از اتوب. فاصله نداشتیم 

اتوبوس حرکت کرد و ما موندیم و . بوس به ما نگاه می کرد از شیشه ی اتو. صندلی اخر نشست  رفت

تو که نبودی با فریبا "فرزاد " ت باشم عاخوام دنبال دختر جمفرزاد دیگه نمی ... " ر بیهوده یه کا

حرفش رو نیمه تموم ... " زد حرفایی جالبی در موردت می .... نشستیم و کلی در مورد تو حرف زدیم 

ای بابا شما " " دم حرفای خصوصیشو میاد پیش همه بگه آاخه " فرزاد "  ینخب چیا می گفت" گذاشت 

مجید جون ؛ جای یه دختر " فرزدا  ! "اونوقت می گی حرفای خصوصی داشتین غیبت منو می کردین 

فرزاد " اه کردم هفت دقیقه از دو گذشته بود به ساعتم نگ" بفهم  ورو فقط یه دختر می تونه پر کنه ؛ این

ی کیو استاد آ" ... " ول کن حوصله ی کالس رو ندارم " فرزاد " هفت دقیقه از وقت کالس گذشته 

کالس ها رفت اونقد سریع حرکت می  تا اینو گفتم مثل خرگوش از جاش پرید و به طرف... " نصرتیه 

ون اما ویه استاد َج. ستاد نصرتی ، استاد شیمی الی بود ا... کرد که به سختی می تونستم بهش برسم 

کم می کرد با کسی هم  واسه هر تاخیر سر کالس نیم نمره از امتحان پایانی... سخت گیر و بد اخالق 

کالس  وارد سالن شدیم  . همه ی دانشجو های شیمی حداقل یه با از این درس می افتن. شوخی نداشت

ای سخنرانی استاد و پچ پچ کالس هایی که دص.  اخر سالن برگزارمی شد چندتا کالس رو رد کردیم

در هایی که هر کدوم به یه طرف باز می شدن بعضی ها به . درشون باز بودی توی سالن می پیچید 

لید کالس جای کوقتی رسیدم فرزاد داشت از  ... بیرونطرف داخل و بعضی ها مثل پارکینگ به طرف 

فرزاد قامتش رو " هیس ، بذار ببینم کی به کیه  " فرزاد " استاد اومده ... چی شده . " رو نگاه می کرد 

سرمونو . در رو باز کرد ، استاد پیدا شد " هنوز درس رو شروع نکرده ... بزن بریم " راست کرد 

استاد که . ف انتهای کالس رفتیم پشت سر هم سالم کردیم و به طر. داختیم پایین و وارد کالس شدیم ان

در حال پاک کردن وایت برد بود چند لحظه ایستاد و به ما نگاه کرد ولی ما اونقد سریع وارد کالس 
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فرزاد به طرف فریبا رفت و من هم رفتم پیش سعید . شدیم که استاد فرصت نکرد بپرسه کجا بودیم 

همین که نشستم سعید یه تیکه کاغذ . رش بشینم کیفشو از روی صندلی کنار خودش برداشت تا بتونم کنا

و کاغذ عدا می گم گذاشت جلوم که روش نوشته بود کجا بودین خودکارشو گرفتم و روی کاغذ نوشتم ب

جلوی روم مشغول بیرون اوردن کتاب و جزوه بودم که بازم سعید ورق رو گذاشت . رو بهش پس دادم 

شعر روی وایت برد رو میگم " کنار گوشم سرش رو اورد " کدوم شعر" نوشتم ..." شعر رو خوندی " 

درد من طرز نگاه " کاغذ رو برداشت و شروع کرد به نوشتن . به نشونه ی نه سرم رو باال بردم " 

استاد گلوش رو به " من برق نگاهیست که می دانم مال من نیست   ددر.... چشمان ابی تو نیست 

چند . چیزی نمی فهمیدم . چشمامو به استاد دوختم . دن رومی صاف کرد و شروع کرد به درس داآ

همه چی . تازه فصل جدید هم شروع شده بود که به فصل های قبلی ربط داشت .  بودمجلسه رو که سفر

اولین روزی که اومدم  دیا... روزای گذشته  خاطرات توی ذهنم مرور می شد. واسم بی ربط بود 

یاد فرزاد و شب گریه ها و یاد ... اولین باری که سعید رو دیدم ... دانشگاه و اولین لحظه ی ورود  

تنها و تنها بازم دستام بی همدست مسیر رو طی ... سفر و اتوبوس و صدای موج های دریا و من تنها 

یدم وقتی قدم میزدم و وقتی قلبم بی دلیل دو اولی که ژینو ر سرم گیج رفت یه دفه یاد بار... می کرد 

 ه بودبه حالت گره کرده در اومدقلبم تندتر زد تپش هاشو حس می کردم بی دلیل دست هام . هوایی شد 

به فردا ها فکر میکردم و به اینکه اگه فردا ژینو رو با یه ....  نفرت از خودم تموم وجودمو می لرزوند 

من هرگز ... نه نه . ره ی ژینو که داشت می خندید از جلوی چشمام رد شد بی اختیار چه. غریبه ببینم 

حرفهای فرزاد . اون فقط یه لج بازی بود و من هیچوقت عالقه ای به ژینو نداشتم  عالقه نداشتم به ژینو

به فرزاد و فریبا که ..." جای یه دختر رو فقط یه دختر پر می کنه " زمزمه وار توی گوشم می پیچید 

ی استاد سه ضربه .نداختم و باز تو خودم فرو رفتم سرم رو پایین ا... هم نشسته بود نگاه می کردم ارکن

. ی من چیزی واسم مهم نبود لواستاد به من خیره شده بود . سرم رو باال اوردم . میز زد  اروم روی

طرف  برداشتم و بهکیف و دفترم رو . همه ی نگاه ها به طرف من بر گشت سیخ وسط کالس ایستادم 

به طرفش " اقای حسینی کجا ؟ " دستگیره رو فشار دادم ، صدای استاد از پشت سرم اومد . در رفتم 

چند جلسه ... سر کالس که اصال گوش نمی دین " استاد " استاد یه کاری پیش اومده باید برم " برگشتم 

توی چشاش نگاه کردم می " کنین  هم غیبت دارین و تازه دارین زودتر از همه هم کالس رو ترک می

این همه ... استاد بیام سر کالس که چی بشه " دونستم داره از روی دلسوزی این حرفا رو می زنه 
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و بفروشیم و خیلی زحمت بکشیم مدرکمون... درس می خونیم و خرج دانشگاه می کنیم واخرشم بی کار 

پس شما دارین فقط واسه ی " استاد . ردن ه ی کالس منو نگاه می کمه"  تومن بهمون بدن  09ماهی 

ذشت اون دورانی که واسه ی گ. همه دارن واسه مدرک درس می خونن " " مدرک درس می خونین 

از روی چهره ی بقیه  تارومی تموم کالس رو نگاه کرد آاستاد به " علم و پیشرفت درس می خوندن 

.  هنگاه کردم دیدم فرزاد" استاد راست می گه " صدایی از پشت کالس اومد ... بفهمه نظرشون چیه 

استاد توی دنیایی که همه چی رنگ و بوی پول می ده باید بهمون حق بدین فقط دنبال " فرزاد ادامه داد 

یعنی شما می گید ارزش علم و پیشرفت رو بذاریم کنار و فقط دنبال " استاد " مدرک گرفتن باشیم 

م فرزاد داز اینکه میدی" علم و پیشرفت رو نمی فهمه د شکم گشنه استا" فرزاد " مدرک گرفتن باشیم 

رش خودشو توی توی همچین موقعیتی به دادم رسیده ته دلم خوشحال بودم ولی می دونستم با این کا

خب همونجوری " چند لحظه کالس ساکت شد و باز استاد شروع کرد به حرف زدن ...دردسر انداخته 

عقبن و با این روال اگه پیش بریم نمی تونیم کتاب رو تموم کنیم پس بحث که می دونین درس ها خیلی 

بیایین  11فردا ساعت  (منظورش من و فرزاد بودیم)و شما دوتا ... رو می زاریم واسه یه وقت دیگه 

قبل " شما هم می تونید برید و به مشکالتتون برسید " به من بعد رو کرد " اونجا حرف می زنیم اتاقم ، 

انگار خیلی از کاری که کرده . یرون رفتن به کالس نگاه کردم همه اخم هاشون تو هم رفته بود از ب

خواستم برم . یه کم اروم تر شده بودم . در رو به ارومی بستم و وارد سالن شدم ... بودم ناراحت بودن 

و جایی  فکر می کردمبه تنهایی نیاز داشتم باید یه جایی تنها می نشستم و . منصرف شدمخوابگاه ولی 

باز شد و یه راست  194توی همین فکرا بودم که در کالس بهتر از فضای سبز به نظرم نمی رسید 

در بسته شد و از پس در دختری ... سرم درد گرفت دفترم پرت شد روی زمین ... خورد توی صورتم 

خوب که نگاش کردم یکی "  چیزتون شده ؟" تا منو رو تو اون حالت دید فهمید چی شده . بیرون اومد 

خانوم این چه وضع " " اقای حسینی جاییتون اسیب دیده " دوباره پرسید . از دخترای همکالسیمون بود 

اصال حواسم نبود همه اش تقصیر این در های دانشکده ... ببخشید تو رو خدا ..." " بیرون اومدنه اخه 

سرم گیج می رفت  رومی می لرزیدآت هاش به دس. ترسیده بود " است که به طرف بیرون باز می شن 

ند چوقتی دفترم رو دیدم به طرفش رفتم ولی اون زودتر خم شد و دفتر رو برداشت دنبال دفترم گشتم . 

 دفتر رو با خشونت از دستش گرفتم با. میون دفترم گذاشت ورقه ای رو که از دفترم جدا شده بودن 

به ... ببخشید اقای حسینی " جور کرد  و عاسیمه خودشو جمسر" د خانوم نمی خوا" صدای بلند گفتم 
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" نفسش رو بیرون داد و گفت " اصال مهم نیست ... باشه خانوم " شاکیانه گفتم " خدا تقصیر من نبود 

به جای اینو گفت و ازم دور شد خیلی واسم عجیب بود  "مهم نبوده  هم هیچ وقت! ... اصال مهم نیست 

ولی اون به ..." خانوم قاسمی یه چند لحظه " دنبالش راه افتادم . اینکه من ناراحت بودم اون شاکی بود 

خانوم انگاری یه " بهش نزدیک شدم . راهش ادامه داد یه کمی سریعتر قدم برداشتم تا بهش برسم 

رومی برگشت آایستاد و به  ..."سمی خانوم قا" نمی دونم چرا حرفی نمی زد " شدیم  بدهکارچیزی هم 

د و صورتش حالت عجیبی یصداش می لرز" اصال مهم نیست ، هیچ وقت هم مهم نبوده ... مهم نیست " 

هیچی مهم نیست "" م قاسمی انوچی مهم نیست خ" سرد باشه اشت عصبی بود ولی سعی می کرد خوند

نمی دونم چرا دنبالش راه افتادم . دوباره به راهش ادامه داد " و واقعا هم هیچ وقت هیچی مهم نبوده 

خانوم قاسمی مشکلی پیش " جلوشو گرفتم همه داشتن ما رو نگاه می کردن از دانشکده خارج شدیم 

ره مشکلی آ" چند لحظه مکث کرد ... " ره آ" لتی عصبی گفت اب گلوشو قورت داد و با حآ" اومده 

خب من یه انسانم درد انسان های دیگه درد منم " " ولی چرا باید واسه شما مهم باشه ... پیش اومده  

سر تا پای منو با نگاهش برانداز کرد  " نمی تونم ساده از کنار مشکالت دیگران بگذرم ... هست 

" " میشه اینقد شعار گرا نباشین " نگاهی که بیشتر از اونکه نگاه عادی باشه نگاهی بود از روی ترحم 

چشم "حاال بگین مشکلتون چیه ... م ثابت کنم حاضرم شعار گرا نبودم من شعار گرا نیستم و هیچ وقت ه

چشم هایی کشیده و گیرا که نفوذ عجیبی داشت تنم بی . رومی باال اورد و به چشمام زل زد آهاشو به 

به طرفش که ... بود راتاقی هم بیدابیدار شدم یکی از هم  2دیشب طرفای ساعت . " اختیار سست شد 

" واسه اینکه نشون بدم مشتاق شنیدم پریدم وسط حرفش و ناشیانه پرسیدم " ه گریه میکنه رفتم دیدم دار

شما پسرا تنها چیزی که واستون "  " من می تونم کمکش کنم اگه مشکل مالی داره ... خب مشکلش چیه 

شو راستش اگه مشکل مالی داشت خودمون مشکل" "اصال اینجوری نیست ... نه به خدا " " مهمه پوله 

حاال می " " کسی نمی تونه کمکش کنه حتی خودش ... ولی مشکل اون غیر قابل حله ... حل می کنیم 

... مشکل اون دلشه " یه لبخند تلخی روی لبش نشست " تونید بگید  مشکلش چیه شاید بتونم کاری بکنم 

تا " " دلیل خاصی داره ... خب چرا نمی تونه بگه "" از یه پسره خوشش میاد ولی نمی تونه بهش بگه 

بعد چند ماه یه شب به پسره زنگ می زنه حاال داستان اون دختره رو شنیدین که عاشق یه پسره می شه 

و همه ی حرفای دلشو به پسره می گه ؛ پسره هم می گه باشه حاال فردا در موردش حرف می زنیم 

اون دختره ... ه همه قضیه رو فهمیدن و دارن مسخره اش می کنن فردا که دختره میره دانشگاه می بین
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تنها چیزی که ازش باقی مونده یه نامه ... شب خودشو از خوابگاه می اندازه پایین و خودکشی می کنه 

خب حداقلش اینه که اون " قلبم لرزید ..." است ، نامه ای که تا حاال هر کی خونده گریه اش گرفته 

شما همیشه نیمه ی پر لیوان رو می " "و تونسته فریاد بزنه من عاشقم نهون نکرده دختره عشقش رو پ

" خب فکر می کنین مرگ اون دختر تقصیر کیه؟ " " بینید و مرگ اون دختر اصال واستون مهم نیست 

مشکل جامعه ی ماست که واسه دختر هیچ حق انتخابی ... همه و همه ... همه ی ما مقصریم من شما " 

من با نظر شما " " و وقتی یه دختر می خواد انتخاب کنه به بدترین شکل برخورد می کنه نشده قائل 

افرادی وجود دارن که که اینو درک می کنن یه دختر هم می تونه  انتخاب  ، توی جامه ی ما هم مخالفم

داره هیچ وقت  به نظر خودم که وقتی می بینید یه نفر اون چیزایی رو که شما ازش انتظار دارید. کنه 

ببخیشد اقای حسینی اگه یه دختر " شاکیانه گفت  " نذارین این عالقه توی وجودتون مدفون بشه و بمیره 

خب "  " یعنی مسخره اش نمی کنین ... ؛ چه جوری نگاش می کنید به شما بگه از شما خوشم میاد 

بلد  حداقل خب خدا رو شکر که" "خب نه واقعیت نداره " " واقعا ؟ " با تمسخر پرسید " معلومه که نه 

روم از پا در میاره آروم آاون رو عشق واسه یه دختر مثل سرطان می مونه که ... نیستین دروغ بگین 

حتی شما ؟  ؟!خیلی ها " " خیلی از دخترا االن عاشقن و شبشون رو با شب گریه کردن می گذرونن ... 

می تونم بپرسم "  " اره شاید منم یکی از اونا باشم ... من ... خب من " یه دفعه حالتش عوض شد " 

پس چه جوری می ...خودتون که وضع جامعه رو می دونین " " اون پسره کیه ؟ شاید بتونم کمک کنم 

حداقل ... که اون پسر به طرف شما بیاد سعی می کنم شرایطی رو به وجود بیارم " "تونین کمک کنین 

سر االن در به در دنبال یه دختره دیگه است دختری که نه لیاقتشو پراستش اون "  " سعیمو می کنم 

توی دلم احساس عجیبی داشت منظورش رو فهمیدم  قلبم تندتر زد " داره و نه می فهمه عشق یعنی چی 

تش ترس و دلهره موج می زد یاد خودم افتادم وقتی توی صور. برق قشنگی داشت چشماش نگاه کردم 

صدای داد و فریاد فرزاد حرفم رو نیمه ..." احتماال اون پسر من " واسه بار اول مقابل ژینو قرار گرفتم

خدایش دستم بهت برسه دستاتو " فرزاد .  دنبال صدا گشتم فرزاد از دور نزدیک می شد. تموم گذاشت 

داشت به فرزاد نگاه می کرد  تسحر مات و مبهو..." ن در افتادی استاد بود با ایطی حاخه ق... میشکنم 

" چیزی شده ... قای مقدم آسالم " سحر " سالم خانم قاسمی " فرزاد . و من لبخندی روی لبم نشسته بود 

 حاال هر دوشون" استاد نصرتی ! اونم کی ... چیزی نشده فقط ایشون با استاد درگیر شده " فرزاد 

بعد از دو هفته از سفر اومدی این " فرزاد " خب کاریه که شده  دیگه " داشتن به من نگاه می کردن 
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م می گی چیزیه که شده ؟ عزیز من همه ی هم کالسی ها دارن دنبالت هعد ب! دسته گل رو به اب بدی 

احمق جون استاد لج کنه " فرزاد ..." حاال به اونا چه ربطی داره " " می گردن ، همه به خونت تشنه ن 

اقای حسینی ببخشید ...ببخشید من باید برم " سحر پرید بین جر و بحث ما "  کل کالس رو می اندازه 

با . روی لبش نشست تن این جمله لبخندی فبا گ" اصال مهم نیست ... نه نه " " که سرتونو در اوردم 

" بعدا در موردش حرف می زنیم ...نگو  هیچی" فرزاد " فرزاد ؟ " . فرزاد هم خدافظی کرد و رفت 

. راه افتادیم  با فرزاد به طرف خوابگا ه..." ه برفرزاد بگیرش نذاردر" وار سعید بود حاال نوبت داد و ه

نمی خوام . خفه شو سعید "   !  "اخه این دسته گل بود به اب دادی " سعید . سعید هم دنبالمون راه افتاد 

که حرف زدنتم مثل اونا ( منظورش فرزاد بود )با این ارازل و اوباش گشتی  اینقد" سعید "م وچیزی بشن

ببینم ، " سعید موزیانه پرسید " ، مگه نمی بینی اقا مجید حالش خوشه  خفه شو سعید" فرزاد  "شده 

در حالی که سه تایی " خفه سعید خفه " منو فرزاد هر دو با صدای کشداری به سعید گفتیم " خبری شده 

 "فرزاد صداشو بلند کرد و شروع کرد به خوندن اواز یم قدم می زدیم و هیچکدوم حرفی نمی زدیم داشت

عجب صدایی هم ..." چو مسیحا ...، چشم تار دل را کننگاهی روشن  هب...دل ما رو ... یارا .. یارا 

بی " ش می داد وصداش توی اطراف می پیچید و هر کس که میشنید چند لحظه می ایستاد و گ. داشت 

ولی فرزاد " ایول داش فرزاد " اد زد ییکی فر.." که مگر... به هوای تو میگردم .... تو برگی زردم 

خب انگاری " اواز خوندن فرزاد تموم شد و حاال نوبت سواالی سعید بود . ش بود دوخ  توی دنیای

با این هیکل و قیافه  مجیدید این سع" فرزاد " ما غریبه ایم کسی نمی خواد بگه امروز چی شده و شایدم 

سراسیمه " اش امروز با نصرتی درگیر شده چون یه قرار داشته ؛ چیزی که حتی به من و تو نگفته بود 

" فرزاد"مگه شده تا حاال چیزی رو از شما مخفی کنم ! قرار چیه ... نه بابا " پریدم وسط حرفشون 

ثب هم گرفته یا باز محاال جواب " سعید  " رو بپیچونه فندقش می خواست ما  زخالصه این اقا با این مغ

اهان پس هنوزم جای " سعید " لحظه ی اخر رسیدم ؛ فکر کنم کار رو تموم نکرده بود " فرزاد ..."  

من از کالس اومدم بیرون خب " " خب حاال از خودت دفاع کن " فرزاد رو کرد به من " امیدی هست 

در به  به طرف بیرون باز می شه  194کالس خودتون که می دونید در ... رون ومد بیاون هم ا

به ...." " شنا شدینآشما با هم که بعله و اینجوری بود " فرزاد " صورتم خورد و دفترم افتاد رو زمین 

این " فرزاد . هر دو به صورتم خیره شدن " هنوز جای در روی صورتمه ... خدا راست می گم ببینین 

ببینین هیچ ... یه لحظه " .." حتما دلش نیومده زیاد محکم بزنه وگر نه ... تا در  نیشگونهبیشتر جای که 
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اتفاقی نیفتاده ؛ اون در رو کوبید تو صورتم و بعد هم عذر خواهی کرد منتها یه بحثی پیش اومد و یه کم 

کار امروزت  تالفیبه خب " د فرزا" دختره اینقد شاد و شنگول بود  هپس واسه این" سعید " طول کشید 

به حال  اساسیو یه فکرامشب باید بشینیم ... امشب رو می ریم بیرون و همه ی هزینه ها پای اقا مجید 

فرزاد که از اول موافق بود و سعید هم " فردا بکنیم و ببینیم چه جوری می شه ار دل استاد در اورد 

دا حرف فرشب همگی بیاییم بیرون و در مورد  19قرار شد ساعت . موافقت کرد منم چاره ای نداشتم 

 .بزنیم 

وقتی رسیدم فوتبال اونا رو ببینم  زمینشب بود که سعید زنگ زد و قرار شد کنار  19طرفای ساعت 

خب از " فرزاد . ولی تا منو دیدن بحث رو عوض کردن فهمیدم دارن در مورد سحر حرف می زنن 

ولی خب خوت که می دونی مجید حتی توی جلسه های ... ی اعالم می شود همین اکنون جلسه رسم

مشکلی " " نی و کیک و ساندیس می دن پس برو یه چیزی بخر تا جلسه رسمی تر بشه یرسمی هم شیر

عابر بانکم رو بیرون اوردم و دادم دست " م ولی پول از من کار از شما نینیست ، رسمیش می ک

خب اگه " "ایول دمت گرم ولی مثل رمزش حسابتم صفر نباشه " فرزاد " ره تا صف 4بیا رمزش " فرزاد

فرزاد رفت و ... " ک التماس کن حتما دلش می سوزه به حالت بانپولی توش نبود یه کمی به عابر 

نمی دونم سعید " " اقعا از سحر خوشت اومده وببینم مجید تو " سعید فرصتی برای حرف زدن پیدا کرد 

فقط یه کمی درساش ضعیفه و ... به نظرم دختر خوبیه " سعید " ی دونم اون از من خوشش میاد مولی ن

حاال چرا از سحر خوشت میاد ولی از ژینو " " که اونم فکر نکنم مشکلی باشه یه ترم از ما عقب افتاده 

و ژینو سحر " سعید چند لحظه ای ساکت شد " تو که می گفتی همه ی دخترا مثل هم هستن ... نه 

شاید به اندازه ی ژینو خوشگل نباشه ولی . ؛ سحر اصال مغرور نیست اخالقشون خیلی با هم فرق داره 

نمی دونم سعید شاید حق با تو باشه ولی خودم خیلی دو دلم می ترسم " ..." اخالقش خیلی از ژینو بهتره 

و ازش انتظار داشته باشم  واسه خودم بسازم می ترسم سحر رو همون ژینو فرض کنم از سحر یه ژینو

نه داشتیم گرم " سعید " نامردا بدون من جلسه رو شروع کردین " فرزاد اومد " مثل اون باشه برام 

من به فریبا گفتم در موردش تحقیق کنه ببین چه " فرزاد " تو اومدی از دهن نیوفته  تا داشتیم می شنگه

اشت روی چمن کارت عابر بانکم رو بهم پس ذفرزاد در حالی که داشت وسایل رو می " جور ادمیه 

جای تو بودم می رفتم با بچه پولدارای کالس !... تو هم واسه خودت خر پولی ها " داد و یه چشمک زد 

من که فضول نیستم ولی اونقدری هست که  "فرزاد" مگه چقد پول تو حسابش داره " سعید " می گشتم 
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خب بابام سر هر ماه یه مقدار پول " سعید به من نگاه کرد  "بشه یه چند سالی رو باهاش خوش گذروند 

این مدت هم که دانشگاه اومدم بهش دست ... و می مونه توحساب می ریزه تو حساب منم که خرجم کمه 

" دفرزاد جای من جواب دا" کاره است مگه بابات چی" سعید " نزدم و خودش همون جوری رفته باال 

اون ...بابای تو چی " رو کردم به فرزاد " پول تو حساب گل پسرشه  حتما یه کاری هست که اینقد

چند سال پیش بود که دیدمش البته فکر کنم اون منو ندید ؛ از اون ... نمی دونم " فرزاد " چیکاره است 

لبخندی که روی لب ..."بابای تو چی "  ماز سعید پرسید..." موقع تا حاال نه من اون دیدم نه اون منو 

" چند سالی میشه بابامو ندیدم .... منم مثل فرزاد " سعید ود خشکید و سرش رو پایین انداخت بسعید 

سعید بدون معطلی کارتم رو گرفت " سعید من یادم رفت نوشابه بیارم برو و زحمتش رو بکش " فرزاد 

می دونی ؟  مجید تو در مورد خونواده ی سعید چی"... وقتی سعید دور شد فرزاد اومد جلوتر . و رفت 

همه ی خونواده ش ... اده ی سعید توی زلزله ی بم مردن وخون" فرزاد " تا حاال چیزی بهم نگفته " " 

اون روزی که زلزله اومده اون . مردن حتی خواهر کوچیکه اش و االن داره با عموش زندگی می کنه 

تم و هر وقت هم که ازش راستش چیزی نمی دونس" " خونه ی عموش بوده واسه همینه که زنده مونده 

سعی کن به روش نیاری چون اون خودشو مقصر " فرزاد " فره می رفت طمی پرسیدم از جواب دادن 

این " فرزاد ..." تو اینا رو از کجا می دونی " " می دونه و میگه اگه اونجا بود این اتفاق نمی افتاد 

باشه بابا ... الو سالم فری خانوم .. است فریب" فرزاد .گوشی فرزاد زنگ خورد "فضولیا به تو نیومده 

اخه من از ...اره جمع شدیم جای تو خالیه ؛ خب چی شد شیری یا شیر... سالم عرض شد فریبا جان 

اخالقش چه جوریاست تو خوابگاه که . پس پولداره ... خب باباش چیکاره است ... شیر می ترسم 

شی رو گو" دوستت دارم ... ستی فریبا یادم رفت بگم را. فعال خدافظ . اوکی ممنون ... مشکلی نداره 

باید هر لحظه یادش بیاری یکی با تموم احساسش  !دختر یعنی احساسات" قطع کرد و رو کرد به من 

... دو کلمه هم از مادر عروس ... بله " فرزاد " رو میشه ولی فکر کنم اینجوری پر" " داره دوسش 

جون در  یدسع" فرزاد " پس دستش بود بر گشت که چندتا نوشابه و چی الیحسعید در " قا سعید آاز  ماین

تازه ...ای بابا هر کسی اون همه پول رو ببینه وسوسه می شه  "سعید"دیزی بازه حیای گربه کجا رفته 

نفری روی چمن ها نشستیم و به  3" خدا رو شکر با اون همه پول فکر فرار از ایران به سرم نزد 

به نظرم سحر "  یدسع"اول از سحر بگیم یا از استاد ؟. خب جلسه رسمیه " فرزاد . یم همدیگه خیره بود

همگی خندیدم ولی دلم " نظر تو هم اصال مهم نیست " و رو کرد به من " منم موافقم " فرزاد " مهمتره 
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کنم  فکر. نمی شه از استاد شروع کنیم " شور می زد یه ترس بی مورد تموم تنم رو تسخیر کرده بود 

راستش من به " " رو ما مشخص می کنیم نه شما  ش واجب یا غیر واجب" فرزاد " اون واجب تره 

، حداقل یه سال با عزیز من قرار نیست فردا بری خواستگاری " سعید " زمان نیاز دارم تا اونو بشناسم 

ه سحر اوکی رو تازه اگ" فرزاد  "  هم می مونین و اونوقت می ری مرحله ی بعد یعنی خواستگاری 

شاید اون منو دوست داشته باشه ... مشکل هم همین جاست " " بده و یه ژینو دیگه واسمون درست نشه 

 "من زیاد بهش عالقه ندارم می ترسم عشقم بیشتر از روی ترحم باشه تا یه عشق واقعی ... ولی من

ر کنم این ریش و سبیل هم فک... پسر تو با این همه ناز و عشوه باید دختر باشی نه پسر "  مجید

امروز یه جوری ! زورکی چیه " فرزاد " راست می گه زورکی که نیست " سعید ..." مصنوعی باشه 

با هم می گفتن و می خندیدن که اگه من حراست دانشگاه بودم تا حاال هفت بار از دانشگاه اخراجشون 

من امارشو گرفتم پدرش کارمند بانکه و  "فرزاد " پس دیگه مبارکه " سعید به من نگاه کرد " می کردم 

می مونه شم که خوشگله ، وضع مالیشونم بد نیست دخو... یه خواهر کوچیکتر داره ... مادرشم معلمه 

و در اخالقش که یه کمی گوشه گیره و بعضی شبا گریه و زاری می کنه و اینکه خیلی هم زود رنجه 

ببین مجید باید یکی باشه " فرزاد " اون قسمت مالیش " سعید " کجاش شبیه من بود " " کل شبیه مجیده 

و اخرشم  می کشه رتا تی وگرنه هر بار که ژینو رو میبینی قلبت یه چندکه جای ژینو رو واست پر کنه 

نیستم اون رو فدای خودم  حاضر...م نمی خوام سحر بازیچه ی دست من بشه ولی باز" " سکته می کنی

ولی هنوز قضیه ی " سعید " می ریم سر قضیه ی دوم یعنی استاد ... اول ختم جلسه ی " فرزاد " کنم 

فرزاد "  مخب استاد رو چیکار کنی" " به زودی نتیجه شو می بینی " فرزاد " اول که به نتیجه نرسیده 

سعید " خب سعید تو واسه چی اومدی دانشگاه و اگه مدرکتو گرفتی چیکار می کنی ؟" رو کرد به سعید 

... مردمم ازشهرم، از اسه فرارشاید و... نمی دونم ، تا حاال بهش فکر نکردم " یه چند لحظه ساکت شد 

تو واسه چی اومدی ... تو چی مجید " فرزاد " شایدم چون هیچ کار دیگه ای جز درس خوندن بلد نیستم 

ور گفتن وقتی رسیدم به کنک ولی تا حاال به مدرک فکر نکردم... من اومدم مدرک بگیرم "  " دانشگاه 

د کنکور رو شکستم و سکه بچه ی حرف گوش کنی بودم و و داشنگاه منم د کنکوره بشکن و برساین 

من اومدم یه تکونی به این علم و دانش بدم و " فرزاد ! " خودت چی " سعید ..." امدم اینجا پیش شما 

نمی " فرزاد " یکار می کنی ؟ فتی باهاش چفرزاد فکر کن االن مدرکتو گر" مجید" پیشرفت ایجاد کنم 

می خوام برم ... خریدم و توش دارو های شیمیایی کاشتم شاید یه شرکت زدم ؛ شایدم یه باغ ... م دون
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ب جنوب و به همه ی پنگون ها مدرکمو نشون بدم ولی به احتمال زیاد قابش کردم و گذاشتمش توی طق

"  "راستش رو بخوایین این مدرک به هیچ درد من نمی خوره  ...ماه و بعد از زمین بهش نگاه می کنم 

اومده  اون جوری که معلوم بود کسی نمی دونست واسه چی" اینش دیگه بماند " فرزاد ! " چطور مگه 

بقیه ی شب رو همون جا نشستیم و حرف زدیم ولی هیچ . دانشگاه و وقتی رفت می خواد چیکار کنه 

اخرای شب هم همه خسته به طرف خوابگاه ها برگشیتم . یک از حرفامون در مورد استاد یا سحر نبود 

... فرزاد من می ترسم از سحر و از این رابطه " سعید زود تر ازمون جدا شد و من موندم با فرزاد 

همیشه بدون ترس و دلهره " فرزاد " مادگیشو ندارمآولی من هنوز حس می کنم اون منو دوست داره 

م یما فقط یه چند روزی رو تو این دنیا هست... هر کاری رو می کنی با قاطعیت انجام بده . زندگی کن 

و فکر نکنم چند روز زندگی ارزش شکست دلی رو داشته باشه و یادتم باشه فرصت ها میان و میرن و 

. حتی به بهای از دست دادن اون ... بازم نمی تونم خودمو قانع کنم " " ستفاده کنی خیلی سریع باید ا

؛ به اینکه چرا هستم و واسه این مدت که توی سفر بودم خیلی به زندگی و فلسفه ی بودنم فکر کردم 

عاشق شدن و درس خوندن و کار کردن حس می کنم هدف های باالترازازدواج کردن و... دم چی اوم

رو  یه ، کارت؛ عاشق کسی باش که عاشقارزش زندگی توی درست زندگی کردنه " فرزاد ... "  باشه

باور کن زندگی یعنی ... انجام بده که دوستش داری و درسی رو بخون که از خوندنش لذت می بری

" " تو از زندگیت چه انتظاری داری ؟ " چند ثانیه ای ساکت شد و این بار توی چشمام زل زد " همین 

می دونم دارم زندگی می کنم ولی زنده نیستم فقط دارم روزا رو میشمارم و منتظر بزرگ ... نمی دونم 

" فرزاد ..." ، یه احساس یه فرد یه سوال بی جواب حس می کنم یه چیزی توی زندگیم کمه ... شدنمم 

ی ولی اون هیچ تو یکی رو دوست داشت... هر ادمی الزمه دوست داشته باشه و دوستش داشته باشن 

ولی مطمئن باش چند هفته ی اینده همه  یاعث شده تو از زندگیت نا امید بشحسی به تو نداشت و این ب

گاهی وقتا  عوض نمی شدی گرد ولی بازم نظرم نسبت به سحردمو دلگرم مآحرفاش " چی درست میشه 

 ...تا یه عشق ی می ترسیدم احساسم فقط یه دل سوزی باشه لمی گفتم باید به طرفش برم و

وقت امتحان تالفی کنه و این کار رو استاد قول داد  ،قایون کالسآترم اول بود که سر لجبازی چندتا از 

از ...  13...12نمره شون اومد  ن،هم کرد وقتی جواب امتحان اومد اونایی که  میگفتن بیست میش

من با استاد جر و بحث کردم خیلی  اونوقت به بعد همه از خشم استاد می ترسیدن و واسه همین هم وقتی

طرفای ساعت ده و نیم بود و ما توی ... می کردن دوباره قضیه ی ترم اول تکرار می شه  رها فک
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 طرفکالسی هایی که شیمی الی داشتن و بقیه هم منو فرزاد یه طرف ما یعنی . سالن دانشکده بودیم 

یه گپ چند دقیقه ای رو می ریم پیش استاد . ..ترسین می ای ابابا اخه واسه چی " فرزاد ... دیگه 

اخه این استاد نصرتیه " ز دخترا از وسط جمعیت گفت ایکی " دوستانه می زنیم و بعد هم میایم بیرون 

می افتن  پس دیگه زیاد نگران  ستازه همه که یه بار توی این در... خب باشه منم فرزادم " فرزاد ..." 

این ترم بیفتم یه سال عقب ... اخه من ترم پیش افتادم " همون دختر با صدای ارومتر گفت  " نباشین 

پس خوش به حالتون ما که یه سال زودتر تموم می شیم چه گلی به سرمون می زنیم " فرزاد " می فتم 

به من ختم می شد گرچه شیمی الی  شسحر میون جمعیت بود ولی همه ی نگاه ها..." که شما نزدین

در حالی که به من )ای بابا اصال انگاری من بحث رو شروع کردم " اد رزف.نداشت ولی بازم اونجا بود

اه گهمگی ساکت شدن و به من ن" ر بزنین ُغبیایین سر این ... همه اش تقصیر اینه ( اشاره می کرد 

" ر لبی گفت فرزاد زی" اخه این مدرک به چه دردتون می خوره ... مثال از چی می ترسین " کردن 

ها بچه  نییاقای حس" سحر اومد جلو " احمق جون کار رو بدتر نکن یه ساعته دارم ارومشون می کنم 

فرزاد که داشت زیر پوستی " سه کلی از دروس پیش نیازه احق دارن بترسن یه درس سه واحدیه و و

خیالتون راحت ، " خودمو جم و جور کردم " دو کلمه هم از عروس خانوم " می خندید دم گوشم گفت 

ما هم نمی زاریم این وسط حق کسی ضایع ... حتی اگه قرار استاد با کسی لج کنه اون من و فرزادیم 

" سر و صدا بلند شد و هر کسی چیزی می گفت صدای بلند و خشنی از کنار جمعیت بلند شد ..." بشه 

همگی به طرف صدا برگشتن صدای یکی از کارکنان "ن می خوایین چیکار کنی... این تجمع واسه چیه 

حسن به فرزاد نگاه کرد م! " کم پیدایی ... قا محسن آم سال" فرزاد تا اونو دید جلو رفت . حراست بود 

واال " فرزاد  .فرزاد باهاش دست داد"  اینجا چه خبره ... قا فرزاد آسالم " محو شد صورتش اخم های 

همگی نفس راحتی کشیدن و خوشحال شدن که با وجود فرزاد مجبور " نیم م مذاکره می کیهیچی دار

اخه پدر سوخته مذاکره وسط سالن ، ... " نبودن دو ساعت واسه حراست توضیح بدن چیکار می کردن 

دارن فکر می کنن این همه داد و هوار واسه چیه  هبچه ها دوساعت. اونم جلوی دوربین های حراست 

تا کار واستون سنگین برین زودتر از اینجا " " تازه واردن و چیزی نمی دونن  !مندهقا من شرآ" فرزاد "

تا اینو گفت هر کدوم از همکالس ها " قایون ؛ خانوما زودتر متفرق شین آ" فرزاد با صدای بلند " نشده 

شما که شیمی الی " به طرف سحر رفتم .به طرفی رفتن و جز فریبا و سحر و سعید کسی اونجا نموند

لی ندارم ولی وقتی هم کالسی هام یه دردی دارن من نمی تونم آدرسته من شیمی " سحر ..." ندارین 
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... که در افرینش ز یک گوهرند " فرزاد " بنی ادم اعضای یکدیگرند ... بیخیال به زندگیم ادامه بدم 

تو " فرزاد " بچه ها خیلی اروم و مودبانه حرف بزنین  "سعید  "مجید زود بریم که داره دیر می شه 

با ..." ه گبریم دی" فرزاد " واسه خودتون می گم " سعید " دیگه طرف کی هستی ما یا هم کالسی ها 

از پله ها باال رفتیم و . فرزاد به طرف اتاق استاد نصرتی راه افتادیم اتاق طبقه ی دوم گروه شیمی بود 

هیچی االن یه دور می رقصیم بعد هم اگه دلمون خواست " فرزاد " نیم کب چیکار خ" دم در ایستادیم 

ب و تاب فرا گرفت دیگه ادلم رو ت. " بفرمایید " سه ضربه به در زد و منتظر جواب موند   "میریم تو

استاد پشت میز نشسته بود و مشغول نوشتن .جرات ورود نداشتم فرزاد دستمو گرفت و وارد اتاق شدیم 

فرزاد روی دو  و با ما دست داد من ود تا ما رو دید از جاش بلند شد و در نهایت احترام اومد جلو بو

از گرد و خاک و  یاتاق زیبایی بود و اثر. استاد رو به روی ما نشست نشستیم و  مبلی که اونجا بود

... کامپیوتر روی میز  و یهیه میز بود و دوتا مبل راحتی با یه قفسه ی کشویی . قفسه های خاکی نبود 

رو نمی شناختیم  اهایی از شیمی دان های که نوبل گرفته بودن و ما اونستروروی دیوارها رو با پ

استاد شروع کرد به حرف زدن ولی برعکس کالس با لحن شادی حرف می زد حتی . بود  شده پوشونده

استاد غرض از " فرزاد " تی سالم" " خب چه خبرا اقا مجید " .ما رو با اسم کوچیک صدا می کرد 

" استاد " ادامه ی بحث دیروزه که ناتموم موند و شما گفتین بیایین اتاق تا اونجا حرف بزنیم مزاحمت 

استاد " استاد نخواستیم فکر کنین ادمای بی ادبی هستیم " فرزاد " حاال چرا اینقد لفظ قلم حرف می زنین 

ما هم مثل شما ... هم صدا در میاد حتما حقش ضایع شده اگه جایی دانشجو هیچ وقت بی ادب نبوده " 

جو بودیم و مشکالتی داشتیم ولی هیچ وقت فکر نکردیم دیگه رسیدیم اخر خط و باید همه چی رو شدان

خب باشه با این سوال شروع " استاد " می کرد اون زمانا فرق ا ماستاد مشکالت ش" فرزاد " ول کنیم 

مشکل ما اینه که هرچی پول داریم واسه " " االن بزرگترین و مشکل و دغدغه ی شما چیه ؟ . می کنیم 

 فرزاد هم با"  ی کنیم ، مدرکی که به هیچ دردی نمی خوره و هیچ ارزشی نداره مگرفتن مدرک خرج 

هدف شما از اومدن به دانشگاه و گرفتن . م رو تغیر می دم خب یه کم سوال" استاد. سر تایید کرد 

واال استاد ما یه قاب قدیمی و خالی " فرزاد . رو کرد به فرزاد و از فرزاد جواب خواست " مدرک چیه 

فرزاد و استاد خندیدن " م اومدیم واسش مدرک بگیریم و بذاریم اون تو که خالی نمونه یتوی خونه دار

نه استاد فرزاد شوخی می کنه همه ی ما که اومدیم دانشگاه " بحث جدی باشه ولی من می خواستم 

سال درس و  4و حق دارین بعد خب حرفتون منطقیه " استاد ..." انگیزه ی کار و شغل رو داشتیم 
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و بازم مجبور نشین برین یه کاری رو انجام بدین که یه نفر دردسر یه شغل ابرومندانه داشته باشین 

ولی تحصیالت فقط کار و شغل نیست یه ادم تحصیل کرده از ... ت هم می تونه انجام بده بدون تحصیال

همین شماها اگه برین یه مغازه بزنین با فردی که ... خیلی جهات می تونه توی جامعه موفق تر باشه 

استاد به  ،فرزاد نفسش رو بیرون داد... می کنین  سمون فرقآداره سنتی مغازه داری می کنه زمین تا 

اخه استاد اینم حرفه می " فرزاد خیره شد میدونستم وقتی فرزاد این کار رو می کنه یعنی خیلی عصبیه 

خب اگه کار نیست و بازار کار اشباع شده دیگه این همه ... زنین بعد این همه سال بریم مغازه باز کنیم 

صد نوع دانشگاه زدن اخرشم ... نور  غیر انتفاعی ، پیام ،ازاد،انشگاه زدن واسه ی چیه ؛ سراسری د

م یه دقای مقآببینین " تاد اخم هاش تو هم رفت اس ."ین همه تحصیل کرده ی بیکار نیست کسی به فکر ا

خه استاد یه نفر تحصیل کرده که دیگه نمیاد آ" فرزاد" کارگر تحصیل کرده بهتر از یه کارگر بی سواده 

از  زفکر این جوونا نیست اصال می دونین ساالنه چندتا مغخه چرا کسی به آ. واستون کارگری کنه 

پس شما می گید همه ی دانشگاه ها رو تعطیل کنیم چون " استاد " دلیلش چیه ؟ ... ایران فرار می کنن 

بحث بین استاد و فرزاد هر لحظه گرم تر می شد و هر بار یه کمی صداشونو می " بازار کار نیست 

همونجوری پیش می رفت کار به جاهای باریک میکشید پریدم وسط بحثشون  می دونستم اگهبردن باال 

نه حق با شماست ولی راه حلتون منطقی نیست " استاد به طرف من بر گشت " فرزاد حق با استاده " 

من گفتم بیا اینجا چون نمی خواستم توی کالس " استاد " شما یه راه حل منطقی بدین  استاد" فرزاد ..." 

نباید بی . که راه حل ها زیادن و باید بهشون فکر کرد در مورد راه حل هم ... ها پیش بیاد این بحث 

و ب بزنیم باید زیر ساخت های اقتصادی رو تغییر بدیم ، باید از وابستگی به نفت بیرون بیاییم آگدار به 

می دن شماها هستین که ولی این کار را رو که قشر بی سواد جامعه انجام ن... باید به خودکفایی برسیم  

شکم گشنه و ... ای بابا استاد دل خوش سیری چند " فرزاد ..." باید فکر کنین و به افکارتون بها بدین 

خب استاد " "  11:25باید برم و االنم ساعت  11:39من ساعت " استاد به ساعتش نگاه کرد " فکر ؟ 

نه اصال مزاحم نیستین ، هر وقت " استاد " ما هم دیگه رفع زحمت می کنیم و ببخشید که مزاحم شدیم 

هم کالسی ها خیلی می ترسیدن که این بحث ها روی راستش استاد " فرزاد ..." خواستین بیایین اینجا 

شما حرف دلتون رو زدید پس از هیچی " استاد دستی رو شونه ی فرزاد زد " نمره شون تاثییر بذاره

ا نیست دیگه از زنین ولی وقتی فهمیدین حق طرف شمداد ب تا وقتی حس می کنین حق با شماستنترسید 

منو فرزاد با استاد دست دادیم و از اتاق خارج شدیم ..." ندازین  هروی غرور و تعصب داد و بی داد را
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حوصله ی  من که" فرزاد " حاال می خوایی چیکار کنی ؟ " در بسته شد . دنبال فرزاد راه افتادم . 

با " منم میام " " دم رو ندارم از در پشتی میرم فضای سبز یه کمی قدم بزنم آ جواب دادن به این همه

از در که خارج شدیم فریبا و سحر زیر سایه ی یه ... فرزاد از در پشتی گروه شیمی رفتیم بیرون 

هر چی خانوم بگن "فرزاد ..." دیدی گفتم " فریبا با دیدن ما به سحر گفت . درخت منتظر ایستاده بودن 

حاال بذارین برسیم " فرزاد ! " خب چی شد " فریبا . به طرفشون رفتیم " استه و دروغی توش نیست ر

شما هم نمی ! شما چی " سحر به من نگاه کرد " تا بعد واستون تعریف کنیم ... یه نفسی تازه کنیم 

خرشم هیچ نتیجه ای آهیچی نشد ما حرفمون رو زدیم استاد هم حرفش رو زد و " " خوایین بگین ؟ 

فرزاد مخصوصا این کار رو می کرد تا منو سحر  " فریبا ما بریم یه گشتی بزنیم " فرزاد ..." نگرفتیم 

مادگیشو نداشتم هنوز سحر واسم یه دختر معمولی بود آولی من هنوز تنها باشیم و راحت تر حرف بزنیم 

( منظورش خودش و فریبا بود)ی دوتا مرغ عشق کجا میایی ؟ وقت" فرزاد " منم میام ... وایسا فرزاد " 

فرزاد و فریبا رفتن ..." ن سر جات یکه نمیاد دورشون مانور بده پس بشدارن پرواز می کنن یه کرکس 

ولی االن " سحر " ین تنه اصال مزاحم نیس"  " اقای حسینی مزاحم نمی شم " سحر . منو سحر موندیم . 

خوابگاه  مخسته شده بود و می خواستم برکمی ازدردسرهای امروزراستش یه ! "  " ین می خواستین بر

یه کمی از حرفای شما رو واسش " سحر " راستی مشکل هم اتاقی تون به کجا رسید ... خیال ولی بی 

" به هر قیمتی شده  تعریف کردم االن قانع شده و می گه می خوام واسه به دست اوردن عشقم تالش کنم

هنوزم " سحر . حرفی واسه گفتن نداشتم برعکس سحر که پر از حرف بود " خدا رو شکر ... خوبه " 

به نظرم لیاقت شما رو نداره " " نمی دونم " " ژینو سالمی  ،ژینو رو می گم... دنبال اون دختره هستین 

من باید برم .... دارم اشتباه می کنم نمی دونم شاید " " رو چه حسابی این حرف رو می زنید ؟ " " 

خیلی عذاب می کشیدم وقتی اون همه عشق رو توی سینه اش می دیدم و حس می کردم داره " خدافظ 

به نظر "  " بله " ید دبرگشت ولی نگاهش رو ازم می دز" خانوم قاسمی صبر کنین " ترک بر می داره 

چرا اتفاقا "  " ب ، فکر کنم فرقی نداشته باشن خ" " شما فرق بین عاشق بودن با دوست داشتن چیه 

دارین ولی واسه ی دوست داشتنش وقتی عاشق یه نفر هستین اونو بی نهایت دوس ... خیلی فرق دارن 

از یه چیز اون خوشتون میاد و اون چیز دلیلی واسه عشقه ل الزم ندارین ولی وقتی دوستش دارین دلی

ولی مطمئن نبودم بتونه سحر داشت گوش میداد " م از بین میره ولی وقتی اون چیز از بین بره عشق ه

پس " سرش رو چند بار تکون داد " متاسفانه بله " "پس شما عاشق ژینو هستین ؟ " حرفامو درک کنه 
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سحر ادامه داد . بست  رسیدم به یه بن" نوقت اون نفر باید چیکار کنه ونفر هم عاشق شما باشه ایه اگه 

ین از عشقتون بگذرین تا اون نفر به عشقش برسه یا اونقد مغرور و خود خواهین که اون نفر حاضر" 

" سحر " این مسئله خیلی پیچیده است باید روش فکر کنم ... نمی دونم " " رو فدای عشقتون می کنین 

ود که به صندلی نگاه کردم ژینو ب" اون صندلی نشسته اون دختری که روی ... اونجا رو می بینین 

خیلی وقته که فقط اونو می بینم و غیر اون هیچکسی رو ... اره می بینمش " داشت ما رو نگاه می کرد 

منی که غیر از شما هیچ کسی رو نمی بینم ...   پس می تونین احساس منم درک کنین" سحر " نمی بینم 

دلم می ... سستگی حس یه نوع گ. احساس عجیبی داشتم . ژینو از روی صندلی بلند شد و رفت " 

بخندی زد و توی سحر ل. زمین تا توی اون شرایط قرار نگیرم  توی خواست اب می شدم و می رفتم

. و شوق توی صورتش پیدا بود شور .تندتر از هر لحظه ای می زد عاشق بود قلبش.چشمام نگاه کرد 

" سعید . م نزدیک شد سعید  از پشت سر. روم ازم دور شد و رفت آحرفی نزد حتی خدافظی هم نکرد 

هنوز نگاهم خیره به " یه ساعته منتظرم ... عاشقانه ی شما هم تموم شد ئه و گو  خب خدا رو شکر گفت

سحر چی ! چی شده " سعید سراسیمه پرسید " نه می شم وسعید به دادم برس دارم دیو" ردپای سحر بود 

" " تو که نهار هم نخوردی ، بذار اول بریم سلف " سعید " هیچی فعال بریم خوابگاه " " بهت گفت ؟ 

توی راه خوبگاه بودیم که سعید باز سوالش رو ..."  م خوش نیست فقط از اینجا دورم کنسعید حال

سحر حرف دلشو زد ولی منو سر یه دوراهی ! " " می شه بگی سحر چی بهت گفته " تکرار کرد 

اهی عشق ، انتخاب بین کسی که دوستت داره و دو ر" " دوراهی چی؟ ! دوراهی " سعید " گذاشت 

هنوزم ژینو رو ... مجید یه سوال ازت می پرسم ولی دروغ نگو " سعید " کسی که دوستش داری 

 که البعد این همه ب" سعید "  ه باشم نم دوستش نداشتودست خودم نیست سعید ، نمی ت"  " دوست داری 

من جای تو " سعید " سعید چیکار کنم " " دمی هستی آوای خدا تو دیگه چه جور ... سرت اورد بازم 

" سعید یه کمی صداشو باال برد " ولی من دوستش دارم " " بودم یه لحظه هم به ژینو فکر نمی کردم 

یه ذره از اون  ...دوست داشتن کسی که دوستت نداره چه فایده ای داره . این دوست داشتن نیست 

من ... نمی تونم سعید " " عشقت رو به سحر بده باور کن سحر واست ژینو می شه حتی بهتر از اون 

از حرکات عصبیش می شد اینو سعید ناراحت بود نمی دونم چرا ولی " هیچ حسی نسبت به سحر ندارم 

ه و حرف دلش رو رک و ومدمی خوای یه حقیقتی رو رو راست بهت بگم ، چون سحر ا" سعید . فهمید 

اشت االن ذبهش نگاه می کنی اگه مثل ژینو بود و محلت نمی راست بهت گفته داری به دیده ی حقارت 
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بذار حرفم " سعید " به خدا من همچین ادمی نیستم  نه سعید...." " یه دل نه صد دل عاشقش شده بودی 

و یی که فقط به خودشون فکر می کنند دمهاآزارم ؛ دم های خودخواهی مثل تو بیآاز " رو تموم کنم 

ژینو تو رو نمی خواد اینو " سعید ..." سعید من اینجوری نیستم " " اصال دیگران واسشون مهم نیست 

راه من و تو از هم جداست ، دیگه نمی " سعید " چرا وایسادی ؟ " بهش نگاه کردم . سعید ایستاد " بفهم 

چرا مگه من همون مجید دیروز نیستم ، همونی که صبح " "  دم خودخواهی مثل تو رو تحمل کنمآتونم 

سعید از راه میان " دما زمان الزمه و من االن تو رو شناختم آواسه شناخت " سعید " تا شب رفیقت بود 

سعید وسط این همه مشکل تو دیگه این کار " و منو تنها گذاشت بر و خاکی به طرف خوابگاه ها رفت 

ولی سعید گوشش بدهکار نبود حتی بر نگشت نگام کنه شاید که حق داشت من خودخواه بودم " و نکن 

 ... 

  !عشق چیست ؟ جز بی دلیل ترین احساس ادم

اه اومدم بیرون تا برم از خوابگشب از نیمه گذشته بود ولی هنوز همه ی فکر و ذکرم پیش سعید بود 

پیش سعید و از دلش در بیارم ولی بهتر بود با فرزاد می رفتم چون رگ خواب سعید دست فرزاد بود و 

به فرزاد زنگ زدم و بعد از چندمین بوق گوشی رو ... اون بهتر می تونست با سعید حرف بزنه 

فرزاد حوصله ی شوخی ندارم یه "  "سالم ای مزاحم همیشگی " فرزاد " سالم فرزاد ... الو " برداشت 

! " چه دسته گلی " تعجب کردم " ب دادی آبله خبر دارم چه دسته گلی به " فرزاد " مشکلی پیش اومده 

پس اماده شو این بار با " " االن پیش سعید بودم و همه ی ماجرای امروز رو واسم تعریف کرد " فرزاد 

ای بابا فرزاد االن وقت " " نوچ ، من نمیام " فرزاد  "  هم بریم پیشش چون می خوام از دلش در بیارم

اخه " " لتو ببینیم ونه من و نه سعید هیچ کدوم نمی خواییم اون قیافه ی خنگ" فرزاد " این بازیا نیست 

یه چند روز بعد ... شوخی کردم ولی سعید رو به حال خودش بذار " فرزاد " یکی بگه گناه من چیه ؟ 

با فرزاد خدافظی " که ارومتر شد خودم از دلش در میارم بهتره تا اون موقع زیاد دور و برش نباشی 

رومی می وزید و آباد  .دومیدانی رفتم محوطه یبه تنهایی نیاز داشتم تا بتونم فکر کنم به طرف . کردم 

" صدا " بله ؟ " شماره ناشناس بود .خورد  میون قدم های بی هدفم گوشیم زنگ. هوا تقریبا سرد بود 

شنا بود برعکس آمرموزی رومی که به طرزآصدای ظریف و " قای حسینی ؟ آببخشید ... الو سالم 

نه شرمنده ، نه ! " " شنا نیست آیعنی اصال صدام واستون " صدا " شما ؟ ... خودم هستم ..." شماره 

..." " حرفایی که می زدید فقط یک ادعا بود و بس  پس اون همه" صدا " شماره تون و نه صداتون 
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راستش " صدا " چرا حرف نمی زنید ! الو " صدا چند لحظه ای ساکت شد ..." ببخشید ولی کدوم حرفا 

انتظار داشتم منو بشناسین ولی انگار انتظار بی " صدا " خب بگین کی هستین " "نمی دونم چی بگم 

صدا اشنا بوده اینقد یه لحظه به خودم اومدم تازه فهمیدم چرا " سالمی  من ژینو هستم ژینو... جایی بوده 

" روزی ژینو به من زنگ بزنه  هولی هیچ وقت فکر نمی کردم یو چرا اصرار داشت اونو بشناسم 

" نه مشکلی نیست "روم و خونسرد بود برعکس من آخیلی " ببخشید نشناختمتون ... سالم خانوم سالمی 

زنگ زدم حتما کاری داشتم که " ژینو " کاری داشتین زنگ زدین " باید خونسردانه جواب می دادم  ممن

" ژینو " نه مزاحم نیستین " ادبیات طلب کارانه اش زجرم میداد " زاحم نشم مولی اگه مزاحمم بگین تا 

االن تنها هستم و دارم ... نه خانوم سالمی اگه مزاحم بودید بهتون می گفتم " " ولی حس می کنم مزاحمم 

منظور " هنوزم تنهایی ؟ " ژینو " تنهایی قدم میزنم و تا چشم کار می کنه هیچ موجود زنده ای نمی بینم 

رسم عاشق همیشه تنها ... بله من هنوزم تنهام " سوالش رو فهمیدم ولی می ترسیدم حدسم اشتباه باشه 

زنگ ..." " شناسه چه برسه با صداش ولی شما عاشق حتی با عطر هم معشوقش رو می" ژینو " بودنه 

دمک بودم کسی که هیچی از آمی خوایین یادم بیارین یه عمری عاشق یه ! زدین زخمم رو تازه کنین 

حرفی برای گفتن نداشت شایدم مثل من بغض کرده بود و می ترسید بغضش ..." عشق نمی فهمید 

... بی پرده بگم از دست خودم خسته ام ... بستم  من یه کوچه ی بن... حق داری " ژینو .  بشکنه

بست ، حق  به یه بن" ژینو" خب به کجا رسیدین ؟ "  " ن فکر کردم ن مدت خیلی به حرفاتوراستش ای

به جای اینکه خودم رو عذاب می دادم باید به یه راه دیگه ای فکر ... با شما بود من اشتباه می کردم 

نمی دونستم باید چی بگم " همه سال رو با اون طرز فکر زندگی کردم نمی دونم چطور اون . می کردم 

ازش بخوام به من فکر کنه ولی بازم خوشحال بودم که بعد یه عمری به حرف من دیگه حق نداشتم 

راستش نمی دونم " "چرا ساکتی  " ژینو . رسیده فقط تعجبم توی این بود چرا این مدت چیزی نگفته 

من همون " ژینو" تونستی راه درست رو پیدا کنی  مزنشت کنم ولی خوشحال سرنمی خوام ... چی بگم 

دوم مجیده من یا نمی دونم منظورت ک" با کنایه گفتم " ژینو سابقم اگه تو هنوز همون مجید سمج باشی 

باشه فقط یه " می خوام رو در رو حرف بزنیم .... می شه فردا ببینمت " لحظه ای سکوت کرد ! " اون 

شه فردا می بینمت اب" " واست توضیح میدم  اونم باشه فردا" ژینو" شماره مو از کی گرفتی ؟ ...  سوال

. از باد نبود  یبه دور و برم نگاه کردم هوا هنوزم سرد بود ولی خبر. تلفن بدون خدافظی قطع شد  "

به روزای گذشته ، به ژینو و به مجیدی که روزی مثل من .توی تاریکی نشستم و به خودم فکر کردم 
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و در نمی فهمیدم چرا ژینو یهو به فکر من افتاده . نمی دونستم امکانش هست ژینو رو ببخشم . بود 

اونی بود که بتونه بودن من سحر نازکتر از ... حالی که من همه ی این مدت جلو چشمش بودم و سحر 

د ودلم شور می زد وقتی به اینده فکر می کردم جایی برای خطا وج. و ژینو رو کنار هم تحمل کنه 

 .نداشت 

به طرف . از اون نبود  یصبح بود و توی دانشکده قدم میزدم که شاید بتونم ژینو رو پیدا کنم ولی اثر

فرزاد . و سالم دادم  نات ایستاده بودن ، به طرفشون رفتمپانل اعالگروه شیمی رفتم فرزاد و سعید کنار 

" فرزاد باید باهات حرف بزنم " جواب سالمم رو داد ولی سعید زیر لبی یه چیزی گفت که متوجه نشدم 

" و باال اورد فهمیدم از حرفم ناراحت شده سعید سرش ر" یبه ای بینمون نیست بگو االن که غر" فرزاد 

ما حرف .. نه غلط کرده " فرزاد "  اگه مزاحمم برم " سعید به فرزاد گفت " موضوع خصوصیه 

سعید اخم هاش تو هم رفت و مشت هاشو گره " دیشب ژینو زنگ زد " " پس بگو ... خصوصی نداریم 

فرزاد بعدا می " سعید " خطرناکه ... ین که حرف خصوصی نیست ، این حرف سیاسیه ا" فرزاد " کرد 

خب تعریف " فرزاد رو کرد به من ! " سعید صبر کن ببینیم ژینو خانوم چی گفته " د فرزا..." بینمت 

! این یعنی چی " فرزاد " باه کردم و ازم خواست یه فرصت دیگه بهش بدم تهیچی فقط گفت اش" " کن 

اهان از صبح " فرزاد " هیچی فعال چیزی نگفتم قرار امروز همدیگه رو ببینیم " " خب تو چی گفتی 

نمی دونم ولی فکر کنم "  " حاال می خوای چی کارش کنی ! ری توی دانشکده می گردی واسه اون دا

" این کارو نکن به درد تو نمی خوره " سیعد . سعید دیگه طاقت نیاورد " یه فرصت دیگه بهش بدم 

" فرزاد "  واقعا نمی دونم چیکار کنم" " سعید راست می گه بهتره یه کم هم به فکر سحر باشی " فرزاد 

مشکل " "  مبگو باید روش فکر کن... ی هاااا فعال برو با ژینو حرف بزن ولی نری بهش قول بد

فقط یادت باشه بهش بگی سحر ... یه جوری بپیچونش " فرزاد "  اینجاست اون ازم جواب می خواد

حس . ز رفتم از سعید و فرزاد خدافظی کردم و به طرف فضای سب" دوستت داره ، ببین واکنشش چیه 

ژینو تنها ... حتی نمی خواستم حدس بزنم  نمی دونستم چی پیش میاد. پیداش کرد  همی کردم اونجا میش

. زیباتر از همیشه ، وقتی نگاش می کردم احساسم به کلی عوض میشد . توی فضای سبز نشسته بود 

... منتظر شما بودم "ژینو! " تنها نشستین .. سالم " " سالم" ژینو . نمی تونستم بودنش رو نادیده بگیرم 

" نمی خوایین بشینین ؟ " نوژیزیر چشمی نگام کرد " حدستون درست بود " " حدس میزدم اینجا میایین 

با سر حرفش رو " هوای خوبیه واسه قدم زدن " ژینو از جاش بلند شد "  اگه اشکالی نداره قدم بزنیم "

www.takbook.com

www.takbook.com



52 
 

یه سوال ازتون می پرسم " ژینو. یه ای ساکت شد و بعد سراسیمه یه سوال پرسید چند ثان. تایید کردم 

" بپرسین سعی می کنم ناراحت نشم " بهش نگاه کردم مضطرب بود " باشه ؟ ... ولی ناراحت نشین 

عشق فقط یک بار و یک بار وارد زندگی هر "" تا حاال  چندتا عشق توی زندگیتون بودن ؟ " ژینو 

ادم هر وقت بخواد می ... ولی من اینجوری فکر نمی کنم " ژینو" تکراری وجود نداره . ..کسی میشه 

عشق میاد و انتخاب ... از نظر شما میشه عشق رو ایجاد کرد برعکس نظر من "  " تونه عاشق بشه 

در کل به نظرم عشق نمی تونه وجود خارجی داشته " ژینو " می کنه و ما فقط می تونیم انتخاب بشیم 

" اگه اینطوره اجازه بدین من برم .. قرار گذاشتین که بهم بگین عشق وجود خارجی نداره " "  باشه

اینکه " ژینو" کدوم حرف؟ " " می خوام بدونم هنوز سر حرفتون هستین ؟ ... نه صبر کنین " ژینو

کنم بتونین بهم  پس فکر! شما که اعتقاد دارین " ژینو " شما که اصال عشق رو قبول ندارین " " عاشقین 

پس عشقتون فقط یه " ژینو" من به یه نفر وابسته شدم  .فقط یه مشکلی هست " " وجود دارهثابت کنین 

بهتره بگم . ..نه اصال اینجوری نیست ! " " ن فراموشتون شد یعشق چند روزه بود تا چند روز منو ندید

یکی از هم ... فکر نکنم بشناسینش " " حاال این ادم وابسته کیه ؟ " ژینو " اون به من وابسته شده 

همونی که دیروز " ژینو" سحر ، سحر قاسمی " " حاال اسمشو بگین شاید شناختم " ژینو" کالسی هامه 

درسته ، " باهاش رو راست باشمجمله شو با کنایه گفت ولی دوست داشتم ! " با هم خلوت کرده بودین 

خوبه پس اطالعاتت " ژینو "  اره ، کارمند بانکه " "می دونی باباش چیکاره است ؟ " ژینو " خودشه 

اگه باباش اینجا بود زیر دست بابای من کار می کرد ، یعنی می شد حتما اینم می دونی که ... کامله 

درسته ولی من " نمی دونست از حسادت چی میگه  توی چشماش نگاه کردم حتی خودشم"  کارمند بابام 

. ارومتر شد " نه هنوز نگفتم " " بهش گفتین دوسش دارین ؟ " ژینو " کاری به کار باباش ندارم 

با حالت خشن گفت " نمی دونم باید بهش فکر کنم " " من یا اون ؟ ... خب می خوایین چیکار کنین "ژینو

ولی "ژینو" باید بهش فکر کنم ... اره " " یعنی چی باید بهش فکر کنم ، مگه اینم فکر کردن می خواد " 

" از روی کنجکاوی پرسید " اون فقط یه چیز داره که تو نداری " "من خیلی چیزا دارم که اون نداره 

"  " دروغ می گه ...اون فقط ادعا می کنه " و ژین  ..."اون عاشقه منه ولی تو ... عشق " " اون چیه ؟ 

"  " من فقط یه سوال دارم ، من یا اون ؟ " ژینو " بخوای من عشق رو توی چشماش دیدمراستش رو 

بازم نمی دونم بستگی به " " تا کی باید بهش فکر کنی ؟ " ژینو "  فعال نمی دونم باید بهش فکر کنم 

چقد احتمال داره اون نفر من باشم ... مجید توی چشمام نگاه کن  "نفس سردی بیرون داد " شرایط داره 
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وقتی نگات می کنم هنوز همون عاشق " توی چشماش زل زدم یاد  اولین باری که چشماشو دیدم "  

، واسه همه ی فکرایی که خیلی خواستم ازت بیزار باشم واسه همه ی بالهایی که سرم اوردی ... سابقم

" ژینو . توی چشماش برق شادی نشست انگار امیدوارتر شده بود ..." نتونستم در مورد من کردی ولی 

شب بهت زنگ ... خب من دیگه باید برم " ژینو . اینو با لبخند گفت " پس من منتظر جوابت می مونم 

..." " یادته یه بار بهم شماره دادی " پوزخندی زد " راستی شماره مو از کی گرفته بودی " "می زنم 

"  " درسته ولی توی یه نگاه اونو توی حافظه ام ثبت کردم " ژینو" ولی تو که اونو پاره کردی اره 

رزو داشتم این لحظه رو ببینم لحظه ای که آچقد . میزی زد آلبخند شیطنت " اری عجب حافظه ای د

سر یه دو راهی مونده بودم که باید  د،ولی االن همه چی فرق می کرلبخند می زنه ژینو داره بهم 

سعید و فرزاد هنوزم جلوی .به طرف سالن دانشکده راه افتادم از ژینو جدا شدم و . انتخاب می کردم 

برگشتن به " سالم به همگی " و همراه فریبا و سحر داشتن پانل رو نگاه می کردنپانل ایستاده بودن 

فرزاد یه سقلمه به سعید "به کجا رسیدین ؟ !چی شد "  سعید دلخورانه پرسید. و سالم دادن طرف من 

سخت بود ولی اره " سعید  "هیچی دیگه ، استاد رو پیچوندم و اومدم بیرون " زد و به سحر اشاره کرد 

... دسته گل نه " فرزاد  "ب دادین ؟ آچی شده ؟ باز چه دسته گلی به " سحر  "خب دیگه حرفه ای شدی

" مجید " قضیه پسرونه است و جزو مسائل داخلی حساب میشه .... ب آبه  یه خرمن گل بود که دادیم

داریم لیست کسایی رو که شاید " فرزاد " شما از صبح اینجا وایسادین دارین به چی نگاه می کنین ؟ 

یست نه بابا ، ل" فریبا " واقعا ؟ "  " امسال نوبل بگیرن نگاه می کنیم ببینیم اسم ما اونجا نیست 

ببین شماره " فرزاد " های این ترمه داریم سرشماری می کنیم ببینیم کسی غایب نیست مشروطی 

اقای " سحر . ل برگشتن سعید و فریبا هم به طرف پان" دانشجویی من هست ولی تو سعید اینجا نیستین 

یم رو بیرون بدون معطلی گوش..." حسینی اعتبار گوشیم تموم شده میشه از گوشی شما استفاده کنم 

شروع کرد به گرفتن شماره ؛ لبخندی روی لبش بود که می خواست پنهونش .. .اوردم و دادم دستش 

" گوشی سحر بود اون رو بیرون اورد به شماره اش نگاه کرد . صدای زنگ یه گوشی بلند شد . کنه 

 از روی شیطنت و بدون اینکه دیگران متوجه بشن" ندی دارید وای اقای حسینی عجب شماره ی ُر

ای بابا اگه شماره ی مجید و می خوایین بگین  خودش " چشمک قشنگی زد که فرزاد صداش در اومد 

ین وسط سالن چشمک نزن( دم گوشم گفت صداشو اورد پایین و )بهتون می ده دیگه این کارا الزم نیست 

دم آ اینقداز کارش تعجب کردم هیچ وقت فکر نمی کردم سحر " وگرنه حراست پدرتونو در میاره 
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طرح حرف زدنش ، لبخند هاش دل هر کسی رو بدست میاورد ولی نمی گاهی وقت ها . شیطونی باشه 

! " قای مقدم داشتن شماره ی یه همکالسی که جرم نیست آ" سحر . دونم چرا هیچ وقت توجه نکرده بود 

سحر از خجالت سرخ " محرم جرمه جرم نیست ولی چشمک زدن به یه نا نه ، شماره داشتن" فرزاد 

دوتا چشم هم پشت سرش شده بود فکر می کرد کسی اون چشمک رو ندیده و بی خبر از اینکه فرزاد 

... ای بابا دارم نهی از منکر می کنم گناه که نیست " فرزاد ..." مگه تو فضولی " فریبا ... داشت 

که همه ی هم کالسی ها اونجا جمع مبانی کامپیوتر تنها کالسی بود " اصال جمع کنین بریم کالس مبانی 

با صدای . به طرف کالس راه افتادیم . همگی قرار گذاشته بودن این واحد رو باهم پاس کنن . میشدن 

می " " من نگرانتم ... تو قول دادی توبه کنی " سعید " هنوزم ازم دلخوری ؟ " روم از سعید پرسیدم آ

یه سوالی " رومتر راه رفت تا به منو سعید رسید آی سحر کم" نمی دونم چیکار کنم دونم سعید ولی 

هر وقت شما سه " سحر " "را باید ناراحت بشیم نه خانوم قاسمی ،چ" سعید " شین ؟ بپرسم ناراحت نمی

حاال زود ... قای مقدمه ، دارین پچ پچ می کنین یه دردسری شروع میشه آتا ، منظورم شما و شما و 

 یمیششما که امتحان " سحر " کجا ؟ کی ؟ ! اخه ما و دردسر " سعید "  بگین این بار چی زیر سرتونه 

در کل زندگی شما مثل داستان سه تفنگ دار ... ، سر کالس استاد نصرتی هم که رو لغو کردین  فیزیک

ای بابا سری " مجید  "میاد  من از اینجور زندگی کردن خوشم...می مونه که هر لحظه اش پر از اتفاقه 

ما خودمون روز تا شب دنبال درست کردن سوتی هامون ... رو که درد نمی کنه که دستمال نمی پیچن 

شکر کنین که تو این ماجرا ها سر  ، پس برین خدا روهستیم دیگه وقتی واسه درس خوندن نمی مونه 

فرزاد و فریبا گوشه ی اخر کالس . بود  هنوز کالس پر نشده. رسیدیم کالس " شماها بی کاله مونده 

به طرف با سعید . و مریم هم کنارشون نشسته بود و با فریبا داشتن می گفتن و می خندیدن رو گرفتن 

اجازه " سحر اومد کنار من . باقی مونده بود منو و سعید نشستیم ته کالس رفتیم هنوز چند صندلی خالی 

ی داشت بهم می خندید رو سعید. و بدون اینکه منتظر جواب بمونه خودش نشست ..." است اینجا بشینم 

تا اومدم اونو بردارم سحر رزومه و اونو گذاشت روی صندلیم آت تییه تیکه کاغذ نوشته بود خوشبخ

سر کالس و شروع استاد اومد . یه خودکار بیرون اورد وروی اون خط کشید ...  اونو برداشت و خوند

" گذاشت  مسحر یه کاغذ جلو. کرد به درس دادن یه نیم ساعت گذشت طبق معمول کسی گوش نمیداد 

چرا مگه تو " "ولی من نمی تونم فکر کنم " " به حل این مسلئه " نوشتم " داری به چی فکر می کنی 

می خوای من برم تا " دارم ولی وقتی پیش توام نمی تونم به چیزی جز تو فکر کنم "  "فکر نداری
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، شما دوتا" خر سر صداش در اومد آداشت که دائم کاغذ بازی ما رو زیر نظراستاد " فکر کنی ؟  یبتون

" به استاد گفت ونطرفتر نشسته بود افرزاد که چند صندلی " به درس گوش بدین بد نیست یه کمی هم 

استاد هم که انگاری منتظر دستور فرزاد " حواس همه ی کالس رو پرت کردن استاد بندازشون بیرون 

انگاری سحر هم منتظر همین حرف  "لطفا برین بیرون هر وقت کاغذ بازیتو تموم شد بیایین تو " بود 

قبل بیرون رفتن . لش راه افتادم بود بدون هیچ واکنشی بلند شد و رفت بیرون منم چاره ای نداشتم دنبا

خب خانوم " از کالس خارج شدم و در رو به ارومی بستم .رو دیدم که داشت بهم می خندید  فرزاد

خیلی جالب بود ، یه حس عجیبی " سحر  ..." قاسمی نظرتون چیه ؟ اینم از اولین دردسر زندگیتون 

من میرم خوابگاه شما اینجا میمونید و  حاال... خب خدا رو شکر "  " داشت یه نوع ترس و دلهره 

شما چرا ! چرا من " سحر " و ازش معذرت خواهی می کنین  استاد کالس که تموم شد می رید پیش

شما هم که دنبال دردسر بودید ... خب دیگه هر کی خربزه می خوره پای لرزشم میشینه " " نمی مونید 

می گفت حس عجیبی بود ولی تا حاال  راست" ... ت ولی این عادالنه نیس" سحر . از سحر دور شدم " 

  همیشه دنبال مشکالت بودن...از دلهره و استرس دقت نکرده بودم زندگی پر 

به ژینو به سحر به خودم ، سرم گیج می رفت ... به این موضوع فکر کردم  اون روز تموم بعد ازظهر

دلم می خواست یکی پیدا می شد و باهام حرف می زد یکی که وقتی به این انتخاب فکر می کردم 

راهنمایی می کرد ولی انگار خدا این مشکل رو درست کرده بود تا تنهایی حلش کنم واژه ای توی ذهنم 

اشتم بهش نیازی ند فکر میکردم خیلی وقت بود به خدا فکر نکرده بودم شاید چون..." خدا " تکرار شد 

ی به یه مشکلی بر می خوریم به یاد میاریم خواستم برم وضو بگیرم و نماز بخونم دم ها خدا رو وقتآما 

گرچه جز پناه بردن به اون نمی خواستم خدا ابزاری باشه واسه ی حل مشکالتم ولی خجالت کشیدم 

طرفای غروب بود که صدای اذان توی اتاق پیچید صدای اذانی که . کاری هم نمی تونستم انجام بدم 

رفتم وضو گرفتم و نمازم رو خوندم . بود اونقد واسم عادی شده بود که اصال نمی شنیدمش  خیلی وقت

سمون آدستام رو به طرف کسی اونجا نبود و اتاق خالی بود ...شتی با خدا آون نماز رو گذاشتم و اسم ا

اینکه این  ممنونم ازشرمنده ام واسه همه ی روزهایی که فراموشت کردم و فراموشم نکردی  "بلند کردم

 تکه تا مشکلی نباشه باهاشرمنده ام  !، خدا... مشکل رو واسم به وجود اوردی تا دوباره یادت بیفتم 

خودت که روزگارم ... تازه یادم می افته که خدایی هم هست غریبم و وقتی میون مشکالت غرق میشم 

برم اخه خودت که می دونی نمی رو می بینی و حالم رو می دونی ،موندم چیکار کنم به کی جز تو پناه ب
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یه بغض عجیبی ته ... " پام بذار ، خدا نذار این وسط دل کسی بشکنه  وتونم پس خودتم یه راهی جل

...چقد ما ادم ها فراموش کاریم و چقد زود زانو هامون خم میشه گلوم بود   

دست خودم نیست بانو ،   

...های دلم می زنند زیر گریه گهگاهی ابر   

...دیشب عجب بارانی می امد    

، سه ضربه به در زد و بدون اینکه منتظر اجازه بمونه طرفای ساعت ده شب که فرزاد اومد اتاق ما 

سالم و احوال پرسی هم اتاقی هام  ابهمین که وارد اتاق شد حال و هوای اتاق تغییر کرد . وارد اتاق شد 

فرزاد قرار بود یه سیم "  هومن. منم بهش سالم دادم ..."  قا مجید گِل گلدونآبه به " به من کرد و رسید 

بیا "  هومنجیبش و یه سیم کارت داد دست توی دست کرد " فرزاد " کنی ، چی شد ؟ کارت واسم جور 

من این سیم کارت رو "  هومن" مو می گیرین  ولی زیاد مزاحم مردم نشو که فردا پس فردا میان یخه

اون دختره که دیروز داشتی باهاش قدم می زدی ... خر خودتی " فرزاد " واسه ی اینترنت می خوام 

هم  هومنزد و  هومنفرزاد یه چشمک به " اصال کی به تو گفته ... کدوم دختره "  هومن" کی بود 

زاد قرار بود یه کابل شبکه واسم فر" بود  هادیحاال نوبت در خواست های . حرفی واسه گفتن نداشت 

پیدا کردم ولی پول نداشتم بخرم ، اگه رفتی خیام جنوبی از اخرین "فرزاد " چی شد ؟ ... پیدا کنی 

از حلقومت می هم م نمی دادَی" فرزاد ! " پولشو میدادم ها "  هادی" اب فروشیه بگیر تمغازه که لب 

یه نگاهی به اتاق کرد "  نه عابر بانکم همرام بود نه پول   "خنده ای سر داد و ادامه داد " کشیدم بیرون 

 ... نعلبکی " فرزاد " مزمان گفتن نه هر دو ه" چیزی اینجا پیدا میشه ... چای ، قهوه ، نسکافه " 

"  هومن " ی این اطراف بزنیم وای به حالتون بر می گردیم چایی اماده نباشه ممنو مجید می ریم یه قد

ازی کرت بِس" فرزاد " خب بشینین همینجا حرفاتونو بزنین دیگه ...کرت بازی شما شروع شد باز ِس

فقط قول بده برگردی "  هادی" اک خوب پیدا کنیم بریزیم رو سر این مجید داریم می گردیم یه خ... چیه 

با فرزاد .  "جوری باهات کار دارم بد بریم که امشب ( رو کرد به من)م چش" فرزاد " کارت دارم ... 

خسته شدم از " " ... احتی رچیه چرا نا" فرزاد .از اتاق اومدیم بیرون از درب خوابگاه هم خارج شدیم 

با صدای " هاها چرا ؟ بیا مثل من بخند ها" رزاد ف" نمی تونم " " پس بخند " فرزاد " این همه مشکل 

زهر مار ناسالمتی داریم درس می  "ی از سالن مطالعه سرش رو اورد بیرون کی" بلند قهقهه ای زد 

ببخشید فرزاد " صدا  " احمد بیام از اون باال پرتت می کنم پایین " فرزاد دنبال صدا گشت " خونیم 
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تو هم جای " " خب نگفتی چرا ناراحتی " فرزاد . ی همیشگی رفتیم ابه طرف ج. " جون نشناختمت 

باید از خداتم " با خنده گفت فرزاد " این همه مشکالت  ،ناراحت می شدی ، این همه دردسر  بودی من

تنها " " ببین کدومشون به دردت می خوره اون انتخاب کن . تا دختر سر تو دعوا می کنن  چند هباش

چیزی که بهش فکر نمی کنم خودمم و اینکه چی به نفعمه ، هر کدوم رو انتخاب کنم اون یکی دلش 

تی با ژینو هستم االن سحر رو ولی وق" " می خوای سحر یا ژینو ؟ االن کدوم رو بیشتر" " میشکنه 

در مورد عشق "" خب باشه امروز با ژینو در مورد چی حرف زدین " فرزاد " ه همه چی عوض می ش

خب وقتی در مورد سحر حرف زدین " " حرف زدیم ؛ در مورد خودمون و اخر سر هم در مورد سحر 

فکر کنم از روی ... گفت پدر سحر توی بانک زیر دست پدر منه  ناراحت شد و" " واکنشش چی بود 

چیز " " د ؟  شنکه با سحر رفتین بیرون چی خب باشه امروز بعد ای" " حسادت این حرف رو می زد 

" " تا حاال ژینو تو و سحر رو با هم دیده " " اصی نشد فقط اون خوشحال بود از کالس اخراج شده خ

منو و سحر رو با هم تنها  اون روزی که رفتیم پیش استاد و بعد هم" " کی و کجا ؟ " " اره فکر کنم 

" ته ؟ درس! زد ی که بهت زنگدقیقه همون شب" " ژینو توی فضای سبز بود و ما رو دید ...  نگذاشتی

نمی فهمیدم ولی می دونستم داره یه پازل واسم درست می کنه تا منظور فرزاد رو . کمی فکر کردم  یه

ژینو فقط داره از روی حسادت بهت ابراز " " درسته همون شب بهم زنگ زد . " خودم حلش کنم 

ه غریزه است که می خواد تو فقط ی... منم نگفتم بده " " ولی اون دختر بدی نیست "  " عالقه می کنه 

فقط به " " ولی من اینجوری فکر نمی کنم "   " رو نگه داره تا به سحر ثابت کنه خیلی از اون بهتره 

می دونم ولی بازم نمی تونم ازش بیزار " "  دی به سرت اورچ... ایی فکر کن که با ژینو بودی روز

از هیجان  ،سک کردنهدمیه که اهل ریآسحر ... منم نمی گم ازش بیزار باش ولی سحر بهتره " " باشم 

پیشرفت داشته  نیودمیه که به درد زندگیت می خوره و بعد ازدواج هم می تآن همون وخوشش میاد ، ا

 "شه رو می بینم همه چی عوض می ببین فرزاد االن می تونی منو قانع کنی ولی وقتی ژینو" " باشی 

خدایا خیلی شرمنده م ولی " سمون آیه کمی ازم دور شد و رو کرد به ..." خب خودت خواستی " فرزاد 

ببین مجید همه چی رو نمی شه توضیح داد ولی " بعد رو کرد به من ..." این بنده ات خیلی خیلی نفهمه 

بگو سعی می کنم نخندم " " یه چیزی می گم شاید خنده ات بگیره ... باید واسه تو همه چی رو رو کرد

سعید " " اوکی قول می دم " " دی ، دوما باید قول بدی به کسی نگی ناوال غلط می کنی می خ" فرزاد " 

سعید "  موقتی این جمله رو گفت چیزی نفهمیدم چند باری با خودم تکرار کرد" هم ژینو رو دوست داره 
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سعید حتی پیش از تو هم از ژینو خوشش می ... درست شنیدی " " ول کن فرزاد چی داری میگی ! 

... چیزی نمی گفتم منم بودم ! " "ه خب چرا تا حاال چیزی نگفت" " اومد ولی به خاطر تو سکوت کرد 

حاال هی بگو ژینو " " نمی شه  ممگه میشه خوشحال باشم ، اصال باور" " ا خوشحال یحاال ناراحتی 

و وقتی هم ازش پرسیدم کال نه به خدا ، از رفتارش فهمیدم "  " بهت گفت  شدخو" ..." ژینو ژینو 

بهتره یه کمی هم به ... د تو قول دادی چیزی به کسی نگی جیم"  " من باید مطمئن شم " " انکار کرد 

غیر از خودت  هکتو اونقد مغرور و خود خواهی " " پس چرا من متوجه نشدم ؟ " " فکر سعید باشی 

همه داشتن دور ... سعید ، سحر ، ژینو . تا حاال توی زندگیم اینقد گیج نبودم  "هیچکسی رو نمی بینی 

 ؟چیزی شده " فرزاد اومد طرفم " سرم گیج میره ، حالم اصال خوش نیست   دفرزا" سرم می چرخیدن 

. داشت راه و چاه رو نشونم میداد و فرزاد  اعت بعد رو هم اونجا نشسته بودیمچند س" ... بریم دکتر 

د بگم عجیب ترین شب زندگیم یبی بود شاشب عجی. دیگه قانع شده بودم که باید از ژینو دست بر دارم 

رزوم این بود که هرچه زودتر این روزا بگذره آگاهی دل خوش می شدم و گاهی غمگین ؛ تنها . بود 

ئن مشنا بشه ، مطآا بتونه با اخالقت فرصت بدی تبه سحر ن سعی ک! خب دیگه پس همه چی حله .... " 

م زنگ خورد به شماره اش نگاه کردم سحر یگوش" باش دختر خوبیه و خیلی راحت با هم کنار میایین  

بگو سالم " با خنده گفت "  چی بگم ؟" "جوابشو بده " " چیکار کنم ... سحره " "کیه ؟ " فرزاد . بود 

ممنون " " سالم اقای حسینی ، خوب هستین ؟ "  " سالم خانوم قاسمی "  "گوشی رو برداشتم  " خوبی 

حس ... زنگ زدم بابت امروز تشکر کنم " "نه اصال" " مزاحم که نیستم ... مرسی " "شما چطورین ؟ 

"  "راستی با استاد چیکار کردین ؟ .. من که کاری نکردم همه اش تقصیر فرزاد بود " " خوبی داشت 

دم و رفتم همراهیش کر م بشه و بعدشم رفتم پیشش تا اتاقفتین منتظر موندم تا کالس تموبعد اینکه شما ر

د بهش بگید اون چندتا نیپس اگه می تو"" زدیم و االن کلی صمیمی شدیم  توی اتاقش و با هم حرف

" " صمیمی شدیم ولی نه تا اون حد ولی خب جلسه ی بعد بهش می گم .." " غیبت منو نادیده بگیره 

 4م یاز امروز منم یه تفنگ بخرم و با هم بش کنم خب دیگه فکر" " وشحالم که تونستم خوشحالتون کنم خ

خنده ی ارومی از پشت  "مون االن کامله ما فقط یه تک تیر انداز کم داریم عنه دیگه ، جم" " تفنگدار 

ن حرف وموضوعی باهاتاقای حسینی می خواستم در مورد یه " چند لحظه ای ساکت شد . تلفن اومد 

بله وقت . " یه لحظه قلبم لرزید ، لحنش به طرز عجیبی مرموز بود " ، نمی دونم وقت دارین یا نه بزنم 

نچه از دل براید آهر " " می ترسم بد برداشت کنین ... نمی دونم چطور بگم " " بفرمایید ... زاده آمن 
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م حاال اگه می خوایین باز هم تکرارش می کنم راستش من حرف دلم رو اون روز گفت" " به دل نشیند 

قبال فقط از دور شما "  " خواهش می کنم راحت باشین " " ولی امشب یه چیز دیگه ای می خوام بگم 

، تا اون زتون دور بودم به این فکر می کردم شما دارین چیکار می کنین اهم  تیکردم و وق رو نگاه می

. راستش نمی دونم چه جوری بگم ... ر رو کوبیدم توی سر شما و روز که اون اتفاق پیش اومد و من د

می ...  و این رو مدیون شما هستممن قبال یه ادم گوشه گیر و منزوی بودم ولی االن خیلی فرق کردم 

خیالتون " " ون رابطه داشته باشم ن بگذرین به عنوان یه دوست باهاتخوام حتی اگه نتونستین از عشقتو

خب دیگه بیشتر از ... خیلی ممنون " " دماهایی هستم که نمی تونم با کسی دشمن باشم آراحت من جزو 

" اخه چرا ؟ " " خدایش خیلی خنگی ؟ " فرزاد پرید طرفم " شب خوش " " خدافظ .این مزاحم نمی شم 

کنم  ولی اون که گفت حتی اگه ژینو رو انتخاب" " منظورش این بود جواب می خواد ، اون یا ژینو" 

خب من از " " نه اون حرفش رو عوض کرد چون ترسید ناراحت بشی " " دوست باشه  می خواد باهام

" بهش زنگ بزن و یه قرار بذار واسه ی فردا تا با هم برین بیرون " " حاال چیکار کنم ... کجا بفهمم 

سحر رو گرفتم شماره ی " خب باشه واسه جمعه قرار بذار "  " فرزاد من فردا کلی کار دارم ول کن "

اخم هاش توی هم رفت و بهم نگاه " ه نمید جواب" " چی شد ؟ ... " سر سومین بوق رد تماس رو زد . 

" سالم خانوم قاسمی " " بله؟ " دوباره زنگ زدم " دوباره بهش زنگ بزن ...  ناراحت شده " کرد 

ببینم اگه شما هم کاری ندارین با راستش من جمعه بعد از ظهر بی کار هستم خواستم " "سالم بفرمایید "

فقط در حد ..." "اخه " "راستش مناسبت بی مناسبتی ! مناسبت " " به چه مناسبتی ؟" "هم بریم بیرون 

راستش یه موضوعی هست که باید بهتون بگم " " ولی من دلیلی واسه این کار نمی بینم "  "یه قدم زدنه 

گفتم که پشت ""  چه موضوعی ؟" حظه ای ساکت شد چند ل" ولی خب دیگه پشت تلفن نمی شه گفت 

در مورد من و شما و یه کمی هم در "  " حتی نمی تونین بگین در مورد چی هست " " تلفن نمیشه گفت 

با سحر " پس من منتظرتون هستم " "باشه سعی می کنم کارامو تا اون موقع تموم کنم " " مورد اینده 

انگار واقعا داشتم سحر رو وارد . می زد  یبم روی ضربان خاصحس عجیبی داشتم قل. خدافظی کردم 

 ،یه حس خوبی دارم زنم  وقتی با سحر حرف می" " خب نظرت چیه ؟ " فرزاد ... زندگیم می کردم 

... حاال یه سوال می پرسم ولی درست جواب بده " فرزاد " احساسی که از تکرار شدنش لذت می برم 

م ولی ننمی دو" " یطش رو پیدا می کنی ؟ اکنی ؟یعنی تا چند وقت دیگه شرفکر می کنی بتونی ازدواج 

فرزاد سوت " جور کنم اه دیگه شرایطش رو می تونم ماگه سحر اونی باشه که من می خوام چند 
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دم بهتره هرچه زودتر آکه نه اصال ما توی جامعه ای زندگی می کنیم " " زود نیست ؟ " کشداری زد 

فکر " ! " از من نمی دونی بهتر یعنی " " ه کجی ؟ مثال چه را" "راه کج کشیده نشه ازدواج کنه تا به 

اگه رابطه ی قبل از ازدواج طوالنی .  تکم نیس" " نمی کنی واسه ی شناخت سحر چند ماه کم باشه 

شما اوال قرار نیست با هم " " منو و فریبا با هم مشکلی نداریم؟ پس چرا" " بشه مشکل ساز میشه 

ن می خوام باهاش راستش م" " ازدواج کنید دوما شما مثل دوتا دوست هستین مثل دوتا دوست پسر

حرفش رو ..." درسته ولی " ..." اون که از خداشه ! مشکل "  " ه مشکلی هست یازدواج کنم ولی 

فرزاد "ماده نیست منم اصرار نکردم آدل کنه ولی هنوز  د وی خواد باهام درگذاشت می دونستم مناتموم 

صدام کن تا جمعه هم صبح ... باشه بریم " فرزاد " بریم اتاق ما ، فکر کنم بچه ها چایی رو اماده کردن 

 "من کاری ندارم ، تو باید خودتو اماده کنی " " چرا مگه توی شهر کاری داری ؟ " "با هم بریم شهر 

، باید بهش ید یه کاری کنی که ایمان بیاره که تو همون عشقی هستی که توی ذهنش تصور می کرد اب"

اگه می خوای " " فکر نمی کنم این کارا الزم باشه " نشون بدی راحت می تونی اونو خوشبخت کنی

ی خوابگاه رسیدیم که نزدیکا"  عشقت رو نگه داری باید بهش نشون بدی بهتر از تو گیرش نمیاد 

" زنگ زده چیکار کنم فرزاد نگاه کردم و بهش گفتم ژینو . گوشیم زنگ خورد و این بار ژینو بود 

چه " " م خانوم سالمی سال" " سالم " "بله " " بره پی زندگی خودش  مبذار اون... هاش صادق باش با

یعنی اگه شماره مو ذخیره نکرده  "" خب دیگه شماره تو ذخیره کردم " " ا رو شناختی معجب امشب 

خانوم سالمی " " گاهی وقتا واقعا ازت نا امید می شم ..." " نم شاید ونمی د" " بودین منو نمی شناختی 

" " انگاری ژینو خیلی واست سنگینه ! هنوزم منو خانوم سالمی صدا می کنی " " نا امید واسه چی ؟ 

دقیقه ی پیش زنگ زدم چند "  "ه بگی چرا ناراحتی ؟ میش... ای بابا ژینو امشب کال دعوا داری 

، با کی داشتی حرف بازم گوشیت مشغول بود ،ودم بول بود و قبل از اون هم زنگ زده گوشیت مشغ

" " ر حرف می زدم داشتم با سح" " ق باش  ادص" فرزاد . ای فرزاد نگاه کردم توی چشم" می زدی 

امروز  هاخه مگ..." " واال کاریه که شده " " ه بد جوری دلتون و با خودش برده رتانگاری اون دخ

بهتر بود اون روزایی رو که داشتی پشت سر هم نه می اوردی فکر " " نگفتی زیاد بهش عالقه نداری 

مثل تو مغرور نیست ، اصال " " فقط بهم بگو اون دختره چیش از من بهتره " " اینجاشم می کردی 

من خودخواه " صدای جیغی از پشت تلفن می اومد که فریاد می زد "  بازم بگم ... ه نیست خودخوا

دست فرزاد اروم . تلفن قطع شد . صدای برخور چیزی اومد فکر کنم تلفن رو به دیوار کوبید " نیستم 
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اه می دونم گن" " دلم به حالش می سوزه " " غصه نخور همه چی درست می شه " اومد روی شونه ام 

ی التماسش به فکر اون روزایی باشی که داشت داره ولی باید یاد بگیره درست زندگی کنه تو هم بهتره

ی خوام دو روزه دنیا دل فرزاد نمی خوام ازش انتقام بگیرم ، نم"  " می کردی و اون بی تفاوت بود 

کسی  صرار داشت دلنمی دونم چرا اینقد ا" ئن باش مدل کسی نمی شکنه مط" فرزاد  " بشکنمرو کسی 

فرزاد بدون در .رسیدم دم در اتاق . وسط ژینو ازم ناراحت می شد  نحداقل ای کهالینمی شکنه در ح

بچه ها چایی رو اماده کرده بودن و هر کدوم یه گوشه ای مشغول چایی ... زدین یهو پرید وسط اتاق 

" ای کارد بخوره به اون شکمتون نمی تونستین دو دقیقه صبر کنین ما بیاییم " فرزاد ". خوردن بودن 

واال من بی گناهم تقصیر "  هادی" همه اش تقصیر این بود " گرفت  هادیدستش رو به طرف  هومن

مشغول بود ده بار زنگ زدیم همه اش گوشیت "  هادی" ای بابا به من چه ربطی داره " مجید" مجیده 

بیا " فرزاد رو کرد به من  منوز دم در بودهمن که " م فکر کردیم شما حاال حاال ها بر نمی گردین ما ه

تی بین یوارد اتاق شدم و دور هم نشستیم و بعد از مدت ها صمیم" ه ئتو که هر چی می کشم از دست تو

همه میداد هر جا ماها ایجا شده بود نمی دونم چی توی وجود فرزاد بود که هر جا بود حس خوبی به 

 ... دم های دور و برش شاد میشدن آرفت  می

 ... کجایم ؟ به کجا تکیه داده ام 

 ...این را می پرسم تمام شب 

 ...از خودم از تو از دیوار  

  ...نیست جوابی ، نیست جوابی 

" یر سالم صبح بخ" چشمامو باز کردم دیدم فرزاد داره توی اتاق ما چرخ می زنه . بود  هصبح جمع

" ه از ده گذشته بود یقساعتم نگاه کردم پنج دق به" االن چه وقته بیدار شدنه ... سالم و کوفت " فرزاد 

جناب عالی رفتن شهر ،  هم اتاقی های!"  " بچه ها کجان ... صبح به این زودی اینجا چیکار می کنی 

! " چی ؟ عروس خانوم کیه " " ه زود پاشی چون امروز قراره بری عروس خانوم رو ببینی ترتو هم به

به که از خوشحالی خواب نداری و همه اش داری به شم دو می دونخر خودتی " اومد نزدیک من 

صبح جمعه بود و قرار بود  عصر با سحر بریم بیرون ، فرزاد راست " . امروز عصر فکر می کنی 

در اتاق باز شد و سعید از الی . م این دو روز رو به سحر و قرار امروز فکر کرده بودم تمومی گفت 

، تازه االن که صبحه و قراره عصر بریم بیرون " " تو که هنوز خوابی ؟ " در سرش رو اورد داخل 
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فرزاد " سعید " حاال بیا و خوبی کن " فرزاد " ید کردق وا سحر برم بیرون شما چرا اینقد ذقرار من ب

البته بیابون که این ... جون مشکلی نیست ، تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز 

یه همین دریاچه ی ارومیه خشک بشه و ه صبر کن گست ولی بهت قول می دم چند سال دیراف نیاط

ی ، اخ" فرزاد " م باشه فقط برین بیرون من لباسامو بپوش" " بیابونی درست بشه اون سرش نا پیدا 

م بعد یمشکیت رو هم بیار ، اونا رو اتو می کن لباس ساده بپوش و اون کت و شلوار.. خجالت میکشه 

نوچ انگاری " فرزاد رو کرد به سعید " فکر نمی کنم الزم باشه ، اخه اون که قبال منو دیده " " بپوش 

باشه هرچی تو " " فتم فقط بگو چشمگامروز هر چی ( بعد رو کرد به من)امروز زیاد رو فرم نیست 

... کت و شلوارم رو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون پیرهن ابی پوشیدم از اتاق رفتن بیرون یه " بگی 

. دقیقه فاصله داشت  39نشگاه بیرون شهر بود و تا خود شهر اد.  اهگا فرزاد و سعید اومدم دم در دانشب

برعکس ما خوابگاه توی فلکه ی مدرس ببینم اونو  4بود ساعت قبال با سحر هماهنگ کرده بود وقرار 

و سه  که اومد نگه داشتیم  یاولین تاکس... . می اومدن دانشگاه بوس ودخترا توی شهر بود و اونا با اوت

وقتی ازش پرسیدم قراره کجا  داد، درس یکی از قسمت های وسط شهر روآفرزاد . تایی سوار شدیم 

فرزاد . مگه می شد باهاش بحث کرد . گفت امروز هر چی می گم فقط بگو چشم و کاریت نباشه  بریم 

دنیا چقد زود می گذشت  و ما . اه می کردم کردن و من از شیشه بیرون رو نگ و سعید با هم بحث می

اونو ازت  ارم کسیذتا منو داری نمی ... زیاد بهش فکر نکن " فرزاد با کنایه گفت . چقد عجله داشتیم 

هر بار که . سعید هم خوشحال بود ، شاید فرزاد راست می گفت و سعید به ژینو عالقه داشت " بگیره 

وقت که من دنبال ژینو بودم  ههم می دونست اونسعید هم خوشحال بود و خدا من از ژینو دور میشدم 

" فرزاد ! "  نه چرا " " یا نه راستی مجید گواهی نامه تو اوردی " فرزاد . قد از من متنفر بوده چسعید 

" ین برم سر قرار اشمگه قرار با م"  " بروت میره آخدا رو شکر کن امروز گیر پلیس نیفتی وگرنه 

تاکسی کنار . امروز یه روز خاصه ، پس باید خاص هم رفتار کنی " فرزاد " باز این حرف زد " سعید 

فرزاد جلوتر از ما . همگی پیاده شدیم " اینم کوچه ی پنجم  بفرمایید" راننده . فرعی پیچید  یه خیابون

های عجیبی که داشتن می شد رماعاز ساختمان ها و اون م. وارد یه کوچه ی دیگه شد  .می کرد حرکت

رسیدم به یه خونه ای که دیگه  .دنبال فرزاد راه افتادیم... فهمید یکی از قسمت های با کالسه شهره 

 296جلو در یه پژوی . ه طبقه ی اخر رو نگاه می کردی سرت گیج می رفت نهایت کالس بود و اگ

فرزاد به طرف پژو رفت و درش رو باز کرد و از داشبوردش سویچ رو . سیاه رنگ پارک شده بود
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سعید ون جوری نگاش می کردیم من و سعید داشتیم هم" بزن بریم  "بیرون اورد و پرت کرد طرف من 

اخه ماشین ماله مردمه ، چیزیش " "همه چیز رو که نمی شه توضیح داد " فرزاد  " این ماشین کیه ؟ " 

 (به ساختمون اشاره ای کرد )ز حرف نزنی ورتو قرار بود ام" فرزاد " اب بده بشه کی می خواد جو

دزدی ؟ " " خیالی نیست واسش اشین ها رو ازش بدزدی تا از این م این بابا اونقد پول داره که اگه ده

رم دزدی نکرده حالمونو می گیره زود بریم االنه که صاحبش میاد و به ج" فرزاد " کی نیستم من ی

من سعید هم صندلی فرزاد کنار. ید و پشت رل نشستم کت و شلوارم رو دادم دست سع. چاره ای نبود "

ایول " فرزاد . از کوچه اومدیم بیرون. ماشین رو روشن کردم ، خیلی خوش دست بود .عقب نشست 

 پیاده  سعید رو جلوی یه اتو بخار" رزاد ف" خب فرزاد برنامت چیه ؟ "  " ه حرف نداره کرانندگیتم 

پامو روی پدال گاز فشار دادم " می کنیم تا کت و شلوارتو اتو کنه خودتم با من میایی و میرم ارایشگاه 

من موندم و . ه داشتم ، سعید پیاده شد نگ جلوی یه اتو بخار .و ماشین با سرعت بیشتری حرکت کرد 

انگاری داریم  ،ه ئسعید هم مثل تو" فرزاد " نیست دل تو دلم " " قا مجید چه  حالی داریآخب "فرزاد 

تا حاال دقت نکرده بودم هر وقت من از ژینو دور می شم اونم خوشحال " " میریم خواستگاری واسش 

. رایشگاه رفتیم آماشین رو یه گوشه ای پارک کردیم و به طرف . رایشگاه نگه داشتم آجلوی یه " میشه 

، دیموارد ش. از الی در اومدفرزاد در رو به طرف داخل هل داد صدای موزیک الیتی که پخش می شد 

. صورتش رو نمی دیدم انگار متوجه ی ورود ما نشده بودو پشتش به ما بود .رایشگر یه پسر جوان بودآ

سهیل یکی از . باورم نمیشد اون سهیل بود رایشگر به طرف ما برگشت آفرزاد سینه شو صاف کرد 

لبخندی روی صورتش نشست می . همکالسی های خودمون بود که بی دلیل دو ترم پیش غیبش زد 

باورم نمیشه " سهیل " خرش پیدات کردیم آ" فرزاد ... خواست حرف بزنه ولی نمی دونست چی بگه 

هر قیچی و شانه رو گذاشت روی میز و به طرف ما اومد " ما دوتا هنوزم همون ادمای سابقین ش... 

گوشه گیر و منزوی ولی همه دوستش  سهیل از پسرای عجیب کالس بود.دوتامونو توی اغوش کشید 

یه روزی وسط ترم دیگه سهیل نیومد دانشگاه ، خیلی داشتن و از هم صحبتی با اون لذت می بردن 

قا سهیل اینم شد آخب " فرزاد . دنبالش گشتیم ولی پیداش نکردیم و حتی هیچکسی هم ازش خبر نداشت 

سهیل نفس سردی  .اری می ری نمی گی یه جمعیتی نگرانت میشنذاخه بی خبر می ...  رسم رفاقت

" اخه چی شد درس رو ول کردی اونم بی سر و صدا " " م می بخشید ولی باید می رفت" بیرون داد 

یمی اون چیزی نبود که ، شدم زندگیم داره تلف میشه رحس می ک.. دلیلی واسه موندن نداشتم " سهیل 

www.takbook.com

www.takbook.com



64 
 

رایشگری از آیعنی " "من می خواستم منو راضی نمی کرد من از زندگی یه انتظار دیگه ای داشتم 

االن یکی از ... ا دارم و از روی عالقه اومدم اینجین شغل عالقه من به ا" سهیل " شیمی بهتر بود 

فرزاد حاال چرا بی " های شهر هستم ولی اگه می موندم اونجا فقط عمرم تلف میشد بهترین ارایشگر

اون همه امید  تنمفبا ر تمده ی این رشته امید وارین نخواسسهیل می دیدم خیلی به این" سرو صدا رفتی ؟ 

" فرزاد " شما منو از کجا پیدا کردین ؟ " سهیل "  چه اینده ای ! نه بابا چه امیدی " " رو از بین ببرم 

" فرزاد " گاه و کالس خبر از دانش هچخب " سهیل " گهیتو دیدم آکارت ... دیروز توی شهر می گشتم 

نامزد کردم ،  فقط" روی لبش نشست ازدواج کردی ؟ لبخندی  مازش پرسید" مون کاسه ههمون اش و 

عروس ... مبارکه " سهیل " این قرار امروز بره خواستگاری " ه من اشاره کرد بفرزاد " شما چی ؟ 

... پس واقعا مبارکه " سهیل " خانوم قاسمی ؛ هم کالسیمون ... غریبه نیست " فرزاد " خانوم کیه ؟ 

. ال بودم که می دیدم سهیل هم از انتخاب من راضیه شحوته دلم خ" بی کردی ، دخنر خوبیه انتخاب خو

اون  لت راحتخیا"سهیل " تیپ و قیافه ی مجید  سهیل جون یه کاری کن سحر شاخ در بیاره از" فرزاد 

سویچ رو ازم گرفت و موقتا با سهیل " می گردم جایی نری م دنبال سعید تا بریرمن م" فرزاد " با من 

خارج شد با سهیل گرم حرف زدن شدیم از گذشته ها گفتیم از خاطرات ، از رایشگاه آاز خدافظی کرد 

روزایی که واسه اون جهنم بود و واسه ما اوج خوشی ، حاال دلیل اون همه انزوای اونو می فهمیدم 

ود انصافا کارش بو فرزاد هم بر گشتن و تو این مدت کار سهیل هم تموم شده  یک ساعت بعد سعید...

ی فرزاد هم یه بسته ی کادو شده ید کت و شلوار من بود و توی دستاتوی دستای سع. ..حرف نداشت 

رو بوسی کردن و همدیگه رو اغوش گرفتن به  دید به اندازه ی ما خوشحال شدسعید هم وقتی سهیل رو 

کادو ؟  حاال چی هست " " یه کادو واسه ی سحر "فرزاد "  این چیه ؟"کادوی دست فرزاد اشاره کردم 

رین ؛ االن دل گناه داره،سر به سرش نذا" سهیل . سهیل و سعید زدن زیر خنده " ریش تراش " فرزاد " 

از " ه ولی تو ندونی بهتره ه چیز مخصوصی... اینم به خاطر گل روی سهیل " د زافر" تو دلش نیست 

" فرزاد " اخه تا ندونم چیه که نمی شه " "   خدا منم نمی دونم به" سعید " سعید تو بگو " سعید پرسیدم 

" از گشنگی می میرم  من یکی که دارم "سعید". بود  2ساعت طرفای " قرار بود امروز حرف نزنی 

با سهیل خدافظی " امروز مهمون من بریم یه جای با کالس ... ی طفل معصوم ضعف کرده اخ" فرزاد 

سعید "  بریم رستوران مروارید توی پارک ساحل " زاد فر" خب کجا بریم "م یو سوار ماشین شدکردیم 

" فرزاد " بابا بی خیال اونجا خیلی گرونه ، میریم یه ساندوچی یه چیزی می خوریم " صداش در اومد 
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تو قرار بود امروز حرف نزنی " فرزاد " گنج پیدا کردی ؟" ازش پرسیدم " کاریت نباشه ، مهمون من 

و معتاد میشم و فردا پس فردا می رم عقده ای می شم ، سیگار می کشم ... اینقد نزن تو ذوقم " " 

رفتیم به طرف پارک ساحلی " رو شکر یه نون خور کمتر  خب خدا" فرزاد " خودکشی می کنم اخرش 

ماشین رو توی پارکینگ اختصاصی رستوران پارک کردم و به ... رسیدیم اونجا  2:29و ساعت 

فرزاد با یه لبخند گفت " ئنی دیگه مفرزاد مط" سعید از فرزاد پرسید  جلوی در. طرف رستوران رفتیم 

بدون  رزادف" اخرش مجبور نشیم فرار کنیم " سعید " تا حاال با من بودی شده یه بار یه جایی کم بیارم " 

به "پیشخدمت به ما خوشامد گفت توجه به حرف سعید وارد شد ما هم دنبالش راه افتادیم جلوی درب یه

فرزاد خیلی محترمانه د یامیدوارم لحظات خوشی را اینجا سپری کن... توران مروارید خوش اومدین رس

" بله میزشما اونجاست " " قای مقدم میز رزرو کرده بودیم آه اسم بما قبال "در اوج رسمی بودن گفت  و

منو . نا شده بودکه روی یه رودخانه برستوران مروارید بزرگترین و باکالس ترین رستوران شهر بود 

فرزاد بیا بر "من که دلمو زده بودم به دریا ولی سعید هنوز می ترسید .سعید دنبال فرزاد راه افتادیم 

از طبیعت لذت "فرزاد .نشستیم دلی روبه روی رودخانه نروی ص... فرزاد انگار نه انگار  ولی" گردیم 

فرزاد ... چاره ای نبود ... " با ساالد و  سه تا جوجه" فرزاد " چی میل دارین"پیشخدمت اومد "ببرین 

با یک دهم پول اینجا میشد رفت و یه ساندوچ ... حس حماقت " " االن چه حسی داری " رو کرد به من 

" فرزاد .سعید هم حرفم رو تایید کرد "و بقیه ی پول رو داد دست نه نفر دیگه که گشنه نمونن خورد 

سعید " به کسی چه مربوط ... خرجش کنم  وریاینجدوست دارم پول دارم و ... دارندگی و برازندگی 

" پول اینجا رو ندی وای به حالت که " که داشت از حرفای فرزاد شاخ در میاورد با صدای اروم گفت 

" " سحر رو می گم ...اونو نمی گم "فرزاد " گفتم که حماقت " " خب االن چه حسی داری " فرزاد 

بهتره یه ... باشه حرفی ندارم " فرزاد " اره باور کن " " باور کنم " فرزاد "  اصال واسم مهم نیست

این ... کنی نری یهو همه چی رو خراب  کمی به حرفات فکر کنی ، اینکه اونجا می خوای چی بگم

ار بحثتون به اونجا ختم بشه ؛ ذمورد ژینو اصال حرف نزن ندر. هاولین بر خوردته تا ابد یادش می مون

 گوش می داد نبه سعید نگاه می کردم حتی بهتر از م" که تا همیشه پیشش می مونی اطمینان بده  بهش

اول یه چرخی توی شهر بزن " فرزاد " فقط نمی دونم کجا ببرمش که خلوت باشه و بشه حرف زد " 

غول غذا ها رو اودن وما مش... ونجا هم خلوته هم فضاش شاعرانه استا، بعد هم ببرش پارک جنگلی 

، ولی بازم اشت دی می دادن سعید که به قول خودش تجربه ای نوردن شدیم و این وسط هر کدوم نظرخ
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همه ی تا کتاب یه چیزایی یاد گرفته بود تا حاال اینقد از بودن کنارشون لذت نبرده بودم  می گفت از چند

. ی خوشحال بودم دارم خیل ین دوستاییچاز اینکه می دیدم هم. که انجام می دادن واسه من بود کارایی

" پیشخدمت اومد و ازش پرسیدم . دن ما هم تموم شده بود رذشته بود و نهار خوساعت از سه هم گ

" سعید " میز شما رو قبال حساب کردن " با صدای کامال جدی گفت " صورت حساب ما چند می شه 

فرزاد که . له رو گفت و رفت این جم" من فقط می دونم حساب شده چیز بیشتری بهم نگفتن " " کی؟ 

تو می دونی " د از فرزاد پرسید یج بوگسعید که هنوزم " د که ترس نداشت دیدی" داشت می خندید گفت 

خیلی ازش " شما عشق و حالتونو بکنین ... چه فرقی می کنه " فرزاد " کی میز ما رو حساب کرده 

مجید دیگه بهتره راه بیفتی تا سر " فرزاد . پرسیدیم ولی بازم جواب نداد ، اصرار هم به خرجش نرفت 

ی گه ولی راست م" فرزاد " تو نگران ما نباش " سعید " شما چیکار می کنین " " وقت اونجا باشی 

ور نشده بودم هنوز چند قدمی د" باشه بهتون زنگ می زنم .." " دنبالمون  وقتی سحر رو رسوندی بیا

یه امتحانی هست " فرزاد . به طرفشون برگشتم " ه چیزی مونده جید وایسا یم" م کرد اکه باز فرزاد صد

اونو اجرا می کنی اگه جواب مثبت گرفتی که خوبه اگرم نه دیگه بی خیالش < دری > به اسم امتحان 

وقتی سحر به طرفت اومد تو " فرزاد " حاال این امتحان چی هست ! دری"با تعجب پرسیدم " میشی 

و اگه سحر در راننده روبرات باز کرد  هبراش باز کن و بعد برو سمت رانند کنار ماشین وایسا و در رو

اگه نه که باید بی خیالش .. داره و اگه بهش احترام بذاری جنبه شو دم خودخواهی نیست آنشون می ده 

خب بهتره بری تا دیر  ...از یه فیلم امریکایی " فرزاد "  از کجا یاد گرفتی ؟... طرح جالبیه " " بشی 

استارت رو زدم ، . اشین رفتمای مسممشون نگاه کردم و به طرف مبه قیافه ه رخرین باآ یابر" نشده 

اثری از اون نبود شاید دلیلش وجود  چاضطرابی که تا چند لحظه ی پیش هی... قلبم شروع کرد به تپیدن 

چندتا خیابونو رد کردم و به ...نمی خوره تکون  بآب از آبود که می دونستم با وجود اونا  دوستانی

 ماشین خوش دستی بود و رنگ... وم طرف مدرس رفتم خیابونا تقریبا خلوت بودن و بازار ساکت و ار

یه . مشکی اون همرنگ کت و شلوارم بود فقط متعجب بودم که فرزاد این ماشین رو از کجا اورده 

سی دی هیچی اونجا نبود انگار قبال همه کردم جز یه یچ سر نخی پیدا نکمی میون داشبورد گشتم ولی ه

گاز فشار دادم  لپامو روی پدا... 4پاک شده بود به ساعت نگاه کردم ده دقیقه مونده بود به ی رد پاها 

رسیدم مدرس ، ماشین رو . امتحان دری اماده کنم  ی واسه تا یه کمی زودتر اونجا باشم و بتونم خودمو

شده بود دست هام بی اختیار می لرزیدن و عرق کرده بودن  4ساعت . ستادم پارک کردم و کنارش ای
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قرار " "  سالم چطوری " " سالم ...." گوشیم زنگ خورد ؛سحر بود . هنوز خبری از سحر نبود ... 

من رو به ... پس زود باش " " دارم می رسم ... نه االن توی راهم " سحر " امروز که یادت نرفته ؟

 " ...ملت منتظرم روی بانک 

. ماده ی امتحان کردم آدست و پامو گم کرده بودم کنار ماشین ایستادم و خودمو . از دور پیدا شد  

حال بود حتی بیشتر از من شانگاری خیلی خو. لباس زیبایی پوشیده بود و لبخند می زد . نزدیک تر شد 

ز سینه بیرون بزنه ، هیچ وقت افقط چند لحظه مونده بود تا قلبم .به من رسید  ،قلبم بی هوا می تپید... 

، منم تازه نه مشکلی نیست " " ببخشید دیر شد ... سالم " سحر . دختری به زیبایی سحر ندیده بودم 

چند قدم . به ماشین نگاه کرد و لبخندی زد " بفرمایید" ن دادم با دست سمت ماشین رو نشو" رسیدم 

رفتم . کت کردم و در رو براش باز کردم ، به صورتم نگاهی کرد و سوار ماشین شد جلوتر از اون حر

این از امتحان که " تو دلم گفتم . و کرد و این کارطرف راننده و منتظر شدم تا در رو برام باز کنه 

خب دیگه عروس خانوم که بله " " بله " " خب اجازه ی حرکت می دید " پشت رل نشستم " قبول شدی 

رومی آماشین به " اون بله واسه حرکت بود نه چیز دیگه ایی .. نخیرم " " گفتن دیگه همه چی حله  رو

" چه فرقی می کنه ؛ مهم اینه امروز در بست در خدمت شماست "  " ماشین مال خودته ؟" حرکت کرد 

ولی چون تو تا االن زیاد از رنگش خوشم نیومده بود " "خیلی بهت میاد ...همرنگ کت و شلوارته " 

قه مون در مورد ماشین یکیه لیس" ن بیشتر از زانتیا خوشم میاد م" " خوشت اومده منم حرفی ندارم 

این ماشین ! " " مگه این ماشین مال خودته " " ولی چون فعال پول زانتیا رو ندارم به یه پژو اکتفا کردم 

با اجازه ی بزرگترا " " اونم مشکی ؟ حتما "  "دارم  296نه مال یکی از دوستامه ولی توی خونه یه  

یه جایی باشه که "  " کجا بریم ؟... خب خانوم " لبخندی روی لبش نشست ، زیباییش دو برابر شد " بله 

اره فوق العاده است ، خیلی وقته دلم می خواد " " پارک جنگلی خوبه ؟" " بشه قدم زد ، یه جای اروم 

همیشه اینقد اروم " محترمانه باشه  شکرد و سعی می کرد نگاهبه من نگاه می " یه سر برم اونجا 

پامو روی پدال گاز فشار دادم ماشین از جا کنده شد ؛ خودشو به صندلی چسبونده و " رانندگی می کنی ؟

" " د تو که گفتی از هیجان خوشت میا... چیه می ترسی ..." " ارومتر "نفسش رو حبس کرده بود 

رزو هام آ" " رزویی آچه مثال " " رزو دارم آاالن کلی ... دگیم بمیرم زنل م اوهیجان اره ولی نمی خوا

رزوم آاره االن براورده شد ؛ " " ورده بشه آتا حاال شده یکیشون بر "  " نمی گم  ین ، به کسمال خودم

تو " بی بود ، صداقت خالص صورتم گل انداخت توی چشماش حس عجی" بود یه روزی پیش تو باشم 
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رزوت آحاال " " رزومآتا بر اورده شدن  ز چند ساعتی موندهنونه ه" " رزوت رسیدی آا حاال به چی ت

اینکه با کسی باشم که " " بدجنسی نکن دیگه بگو " " رزوم مال خودمه به کسی نمی گم آ" " چی هست 

یرون رو از شیشه ب" بودنم واسش ارزش داشته باشه ، با اون بشینم و غروب خورشید رو تماشا کنم 

" از روی کنجکاویی اون رو باز کرد و سی دی رو دید نگاه می کرد و نگاهش متوجه ی داشبورد شد 

رومی اومد آدیسکت رو گذاشت و پلی رو زد صدای موزیک " نمی دونم بذار تا گوش بدیم " " این چیه 

هنگ گوش میداد با آو شعری  که واسه من تازگی داشت ولی انگاری سحر خیلی وقته بود که به این 

 دلنشینش با خواننده تکرار می کرد روم و آهمون صدای 

 ...عاشق شد ، دوباره دلم " 

 ...تو کویر عشقم تو زدی جونه  

 ... بارون زد تو شب کویر  

 ...واسه دل تنگم تو شدی بهونه 

 ... نارمی حاال که تو ک 

 ...تو می مونه می خوام بگم عشقت پای 

 ..."یی که اگه نبینه منو نگرونه ممنونم از اونچشا

لبخند هایی که از روی صداقت بود و . ماشین به طرف مقصد می رفت و ما هر دومون خوشحال بودیم 

وقتی تو مدرس دیدمت " بپرس " سحر " یه چیزی بپرسم ناراحت نمی شی " الزم نبود پنهونشون کنیم 

من همون " " تا حاال تو رو اینقد زیبا ندیده بودم " " چرا ؟ ! واقعا "ابروهاشو باال انداخت " نشناختمت 

صدای موسیقی رو کم کرد تا بتونیم راحت تر " سحر سابقم ، شاید دید تو نسبت به من تغییر کرده 

منتظر بود تا حرف بزنم که یه . بهش نگاه کردم " دید من تغییر کرده و اینو حس می کنم " حرف بزنیم 

انگار حرفامو نگفته از نگام می ... " هیچی همین جوری ! " " خندی چرا می " دفه زد زیر خنده 

 ...خونده 

از قسمت تپه مانند اون باال رفتیم و . ، وسعتی از درخت های سر سبز پیدا شدن رسیدیم پارک جنگلی 

چیز برای ه شیدن ، همرومی بود و خورشید در حال درخآهوای . اشین رو یه گوشه ای پارک کردیم م

رو کرد به " خدا ممنونم ازت " از ماشین پیاده شد و نفس عمیقی کشید . ماده بود آیه روز به یاد موندنی 

منم جنگل رو دوست دارم ولی جنگل های " " خیلی فضای قشنگی داره ... ما همیشه میایم اینجا " من 
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" م ، دوست ندارم ازش دور بشم ولی من همین جا و همین خاک رو دوست دار"  " نه اینجا  ،رو لشما

همه ی خاطره هام اینجان ، متولد شدنم بزرگ شدنم و البته عاشق " " از چی اینجا خوشت می یاد " 

می خوام ... نیم بیا قدم بز" بهم نگاه کرد و لبخند شیطنت امیزی زد " " چی شد عاشق شدی " " شدنم 

چه می " " خب نمی خوای بگی ؟ " اه افتادیم به طرف رستوران پارک ر" ف کنم یرتوی راه واست تع

دیوار  یه لحظه دیدم دلم مال خودم نیست ، به هر جایی نگاه می کردم تو رو می دیدم ؛ در و... دونم 

رو تجربه نکنی نتونی درکش  شاید تا خودت این حس... ونم تعریفش کنم تباهام حرف می زد ، نمی 

یحشون داد مثل حس و حالم اون روز که در رو کوبیدم توی خیلی چیزا هست که نمی شه توض... کنی 

صبح از خدا خواستم اگه مال منی تو رو بهم برسونه و اگرم نه این عشق رو از دلم بیرون ... صورتت 

سرم نه ولی یه زلزله " " راستی سرت که زیاد درد نگرفت ؟... ببره که خدا رو شکر اون اتفاق افتاد 

حس کردم احساست نسبت به من  مون روز فهمیدم تو با بقیه فرق داری ، راستشه... توی زندگیم اومد 

کاش از درونم خبر داشتی و نمی "  " ریه و وقتی ازت پرسیدم اون پسر کیه ؟ دیگه مطمئن شدم ویه ج

" از خدا ممنونم ... ی زد اگه چند دقیقه ی دیگه حرف می زدیم قلبم از سینه ام بیرون م... پرسیدی 

بزنه چیزی واسه  لشودانگار اومده بود تا همه ی حرفای . ن همه عشق و صداقت کم اوردم اوپیش 

جایی که سطحش از همه ی شهر باالتر بود و می شد کل ... رسیدیم باالی تپه . پنهون کردن نذاشته بود 

ماشا چندتا صندلی رو به روی شهر گذاشته بودن که از اونجا هم می شد غروب رو ت. شهر رو دید 

خیلی "  " خب نظرت چیه " روی یکی از صندلی ها نشستیم . کرد و هم  شهر رو زیر نظر گرفت 

اشتیم ذتو می انوقت اسم" " دوست داشتم می تونستم پرواز کنم تا به همه ی شهر سرک بکشم ... قشنگه 

دوتا ... بالت راه بیفتم منم مجبور می شدم با همین پژو دن... چرا که نه  " " اره ؟ " " سیندرالی بالدار 

مسخره ام " " چی می بینی  یبیسیم هم دستمون می گرفتیم و تو از اون باال واسم تعریف می کردی دار

تو بلد نیستی ادای اونو در ... قای مقدمه آاین حرفا مخصوصه "  " خودم  نه به جون " " می کنی 

" زاد می گردم و یه چیزایی ازش یاد گرفتم می دونم ولی خب ، چند سالی می شه دارم با فر" " بیاری 

من تا حاال " " یه چیزی ازت می پرسم ولی تو رو جون اون کسی که دوستش داری راستشو بگو " 

ژینو رو " "باشه قول می دم " " قول بده ... می دونم ولی این سوال فرق می کنه " " دروغ نگفتم 

دوستم می گفت تو و ژینو ... مجید قول دادی ها " " هیچی " " چیکار کردی ؟ اصال چی بهش گفتی 

اون روز هم ژینو ازم خواست یه فرصت ... ىوستت راست مي گه " " رو با هم توی فضای سبز دیده 
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چی چرا " "چرا؟ " " نه ، منو ژینو به درد هم نمی خوریم " " خب بهش فرصت می دی ؟" " بهش بدم 

دمی نیستم که آنه ، من احتی دیگران نمی تونه منو خوشحال کمجید نار"  " ؟ تو که باید خوشحال باشی 

ژینو ، تو رو انتخاب کنم  و منم اینو می دونم و همین اخالقت باعث شد بین تو" " ران بخندم به غم دیگ

چند لحظه ای رو سکوت کرد انگار داشت فکر می کرد ، با خودش " از چی ؟" " مجید می ترسم " " 

من می فهمم به عشق نرسیدن ... اشم که نذاشته تو به عشقت برسی من کسی ب می ترسم" در گیر بود 

ولی اون االن " " نمی خواد و اینم زورکی نیست  وژینو من" " چه جوریه ، خودم این درد رو کشیدم 

اون به خاطر حسادت به تو این ... نه اون فقط ادعا می کنه نظرش عوض شده " " نظرش عوض شده 

پس بذار به ... ناسم ی شمن ژینو رو بهتر از تو م" " تو از کجا می دونی ؟" " ی ده کار رو انجا م

مجید اگه من مزاحم زندگیتم بهم بگو " " نه اصال " " ولی گناه داره " " سبک خودش باهاش رفتار کنم 

ه ی" دست گذاشتم رو لب هاش تا حرف نزنه .. " باور کن بدون سر و صدا از زندگیت می رم بیرون 

. تو چشماش نگاه کردم اشک حلقه زده بود ... دست گذاشت رو لبهام " بار دیگه این حرف رو بشنوم 

خورشید داشت . دستاش می لرزید بغضش رو به سختی نگه داشته بود ، هیچ کدوم حرفی نمی زدیم 

دوستت  "فضای  دل انگیزی بود ... غروب می کرد و چند تکه ابر قرمز روی خط افق پیدا شده بودن 

سی فکر نکنم ،  قول می به هیچک وقول می دم جز ت... منم همینطور  " "به خدا دوستت دارم ... دارم 

 قول بده" " بله " " مجید ؟ " سرش رو گذاش رو شونه ام و دستمو گرفت " دم همیشه پیشت باشم 

ل بدی همیشه اینقد عاشق باشی منم قول می دم نذارم دیگه توی اگه تو قو" " همیشه پیشم بمونی 

شونه ام  یورمی رفتن و اون هنوز سرش رو از  دقیقه ها در پی هم"  تنهایی رو حس کنی زندگیت 

کیه " سحر . گوشیم زنگ خورد ، فرزاد بود ... نداشته بود ، انگار تموم دلتنگیشو با سکوت می گفت بر

نو تا یه م. بهتره بریم ... داره دیر میشه " سحر " کنم هنوزم منتظر من هستن  فکر... فرزاده " " ؟ 

رزوت آتو که به ! چرا " " ولی من دوست دارم اینجا بمونم " " جایی برسون و بعد هم برو دنبال اونا 

 شوخی کردم" " از این خبرا نیست ... نخیرم " " می خوام به مرحله ی دوم ارزوم برسم "  " رسیدی 

توی ماشین هم سحر . ز سردی می اومد هوا سرد شده بود و سو. به طرف ماشین رفتیم " "  بریم... 

اونو تا . روم و زیبا بود آحرفی نزد ، انگاری توی فکر بود و به سکوت نیاز داشت ؛ چقد سکوتش 

ن معلوم شد به فرزاد زنگ زدم و ازشون پرسیدم کجا... مدرس رسوندم بعد رفتم دنبال سعید و فرزاد 

رفتم اونجا ، ماشین رو  نگه داشتم و . رو به روی همون رستوران ، طرف دیگه ی رودخانه بودن 
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سعید رو به روی فرزاد به یه درخت تکیه داده بود و ... اونا رو پیدا کردم . دنبال سعید و فرزاد گشتم 

" " فرزاد این چیه ؟ ... سالم " فرزاد با واکس و براق کننده داشت کفش های یه نفر رو واکس می زد 

 ،دارم واسه نون شبم زحمت می کشم  بابا" فرزاد " این کارا چیه " " کفشاتو واکس بزنم ... سالم سید 

با " چرا ؟ مگه من کیه ام ، چیم از این بچه زیاد تره "  " اخه تو شآن تو نیست " " گناه که نمی کنم 

ساله رو نشون می داد که توی تاریکی نشسته بود داشت یه ساندوچ رو زیر  19-0دست یه پسر بچه ی 

و بهش نگاه می  کمی نوشابه می خوردد هر گاز که به ساندویچ می زد یه عبو دندوناش له می کرد 

. به سعید نگاه کردم . داشتم از تعجب شاخ در می اوردم ..  دهمون باقی نوشابه اشکردببینه چقد از 

حاال می خوای کفشاتو واکس " فرزاد " کاریش نمی شه کرد ... دیگه  هفرزاد" شونه هاشو باال انداخت 

نه عزیز " فرزاد . اون نفری ک فرزاد کفشاشو واکس زده بود یه هزاری داد دست فرزاد " بزنم یا نه 

باید . نون امشبت با من ... فرزاد جمع کن بریم " اون نفر پول رو داد دست اون پسره " ت اوستا بده دس

. فرزاد وسایل رو جمع کرد و داد به اون پسرک و ازش خدافظی کرد " بریم این ماشین رو تحویل بدیم 

به حال اون  قا دلشآهیچی " سعید " قضیه ی این واکس بازی چی بود "تایی به طرف ماشین رفتیم  3

حاال باز خدا رو شکر دیر رسیدی ... پسره سوخت و دوساعته داره به جای اون اینجا واکس می زنه 

وگرنه یه داد و هواری راه انداخته بود که نگو نپرس ؛ یه جوری واکس واکس می کرد که ادم فکر می 

دن کتابامو از راه واکس زمن ترم اول پول " فرزاد   "برومون رفت آساله این کاره است ،  199کرد 

شوخی می " " الزم باشه بازم این کار رو می کنم ... یزی ازم کم شد چبروم رفت و نه آپیدا کردم نه 

خب تعریف کن با " فرزاد . ار ماشین شدیم وس" برو بابا تو هم همه چی واست شوخیه " فرزاد ! " کنی 

... نه ای کیو " "یعنی تا اون حد " فرزاد "  نمی شه گفت... خصوصیه " " سحر خانوم چیکار کردی ؟ 

" چه زود شما دوتا کرکس با هم صمیمی شدین ... بعله " فرزاد " خصوصیه یعنی فقط بین منو سحره 

ولش کن من بعدا خودم همه چی رو واست " فرزاد " تعریف کن دیگه ... چرا ناز می کنی " سعید 

زم باماشین رو ازش برداشته بودیم و  خونه ای رفتیم که به طرف" تعریف می کنم ؛ حتی بهتر از مجید 

ی زد چطور می تونست این ادی که واسه ی پول کتاباش واکس میه سوال توی ذهنم ایجاد شد ، فرز

فرزاد هم که تایی  واسش پول میداد  69-59کنه ، حتی اگه کرایه هم  می کرد باید  ماشین رو جور

به همون کوچه رسیدیم المپ خونه ها روشن بود ولی چراغ . اصال جواب درست و حسابی نمی داد 

اخرش نمی خوای بگی این ماشین رو از ... خب فرزاد . " به انتهای کوچه رسیدیم ... های کوچه نه 
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این خونه رو می بینی ، " فرزاد ..." شا بگو فرزاد خواه" " تو فکر کن دزدیدم " فرزاد " کجا اوردی 

دیروز رفتم توی خونه و ماشین ... ونم تا چند ماه دیگه بر نمی گردن و می دپیش رفتن خارج  هیه ما

رفتی توی خونه ی مردم ، " سعید " رو اوردم بیرون ، ما فقط یه چند ساعتی ماشین رو قرض گرفتیم 

خیلی ناراحت . از ماشین پیاده شدم ، سعید هم پیاده شد " بابا بی خیال " فرزاد ! " اونم بدون اجازه  

فرزاد اخم هاش توی ... " فرزاد تو دزدی کردی " سرش داد زدم . بودم وقتی فهمیدم ماشین دزدی بوده 

گفتم من دزد "اومد جلو یقه مو گرفت " ولی تو دزدی " " درست حرف بزن من دزد نیستم "هم رفت 

ول کنین ، " سعید اومد جلو و خواست ما رو از هم جدا کنه " این کارو واسه خاطر تو کردم ... تم نیس

دست هاشو . به من پشت کرد و چند قدم ازم دور شد " من نمی خوام واسم دزدی کنی " خجالت بکشین 

ز خونه ی یه نفر ا. یه مشت روی در خونه کوبید که صداش توی سکوت کوچه پیچید . مشت کرده بود 

" سعید جا ما جواب داد " شماها دارین چیکار می کنین ... " مقابل سرشو اورد بیرون تا ببینه چه خبره 

سویچ رو به طرف فرزاد پرت "  119االن زنگ می زنم " صدا " هیچی ، فقط داریم قدم می زنیم 

تنهایی ... یش فرزاد موند الم میاد ولی اون پبسعید هم دن کردمفکرکردم و از اون کوچه اومدم بیرون 

، تموم خاطرات امروز در کنم  دینمی کردم یه روزی مجبور بشم دز فکر. توی خیابونا قدم می زدم 

قدم می زدم ولی اروم نمی شدم ، خنده ام می گرفت وقتی فکر می ... نگاه پوچ و بی ارزش می اومد 

اگه سحر می فهمید خیلی بد می شد فقط . کردم تموم روز رو با یه ماشین دزدی توی خیابونا می گشتم 

بود که تصمیم گرفتم  2نزدیکه ساعت . خدا می دونست پول اون رستوران رو از کجا اورده بود

رسیدم اونجا ولی طبق معمول از برگردم خوابگاه ، یه ماشین دربست گرفتم و به طرف دانشگاه رفتم 

نشون دادم ولی کسی دلش به  ملوظو خودمو م خیلی اونجا قدم زدمدر ها رو بسته بودن ،  12ساعت 

روی دیوار شیشه ریخته بودن یا دیوار اونقد  یا دیوار پشت خوابگاه رفتم ولیبه طرف . حالم نسوخت 

ازش باال رفت بعد یه ربع ساعت گشتن تونستم یه جایی رو پیدا کنم که با چندتا بلند بود که نمی شد 

دا کردم و از روی دیوار پریدم چندتا سنگ پی. وار رد شد از روی دیخشت روی هم گذاشتن می شد 

فهمیدم " کسی اونجاست ؟ " از میون تاریکی یه صدایی اومد و پرسید ...  هتوی محوطه ی خوابگا

یه چند هفته ای رو دنبال سوال و جواب اون می بودم که چرا از  حراسته و اگه منو می گرفتن باید

بند کفش هامو محکم " تو چرا از روی دیوار میای " دوباره پرسید  صدا... روی دیوار اومدم داخل 
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در نزده . چندتا خوابگاه رو دورزدم و به طرف خوابگاه خودمون رفتم . ع کردم به دویدن ورکردم و ش

.وارد اتاق شدم و رفتم روی تختم خوابیدم   

ن دزدی و یه فرار از دست یرات دیروز یه غروب و یه ماشطاز تموم خا. بود  بیدار شدم  8:15ساعت 

صبح زود کالس داشتم ؛ منتظر سعید نموندم تا بیاد دنبالم ، لباساموم . حراست توی ذهنم مونده بود 

بهش لبخند زدم ولی اون انگاری . همون درب وردی سحر رو دیدم . پوشیدم و به طرف دانشکده رفتم 

دیروز ... سالم " ی بست ازمایشگاشو م مه های رو پوشکدر حالی که داشت د" سالم " ناراحت بود 

نمی دونم چیکار کردی ولی " " هیچی " " و رفتی دنبال فرزاد ، چیکار کردی  یه منو رسوندبعد اینک

من االن " " هر کاری کردی االن فریبا در به در داره دنبالت می گرده ، فکر کنم االن فضای سبز باشه 

باشه من دارم می " " و ببینیش ، می گفت کارم خیلی واجبه  بهتره بری" " کالس دارم بعد می بینمش 

دنبال فریبا گشتم ولی به طرف فضای سبز رفتم ؛ صبح زود بود و کسی اونجا نبود "  فعاًل... رم اونجا 

برگشتم به " قای حسینی ؟ آ" روی یه صندلی نشستم که صدایی از پشت سر صدام کرد اثر از اون نبود 

...  " بود و خیلی ناراحت  همدر حالی که چین های صورتش در. بود اومد طرفم فریبا . طرف صدا 

شما کی هستین ؟ کی هستین که به " افش نگاه کرد ربه اط" با من کاری داشتید " "سالم " "سالم 

ببخشید " جوابش رو دادم  دروم و خونسرآخیلی " ن به هر کسی تهمت بزنین دیه می خودتون اجاز

هیچی فقط سر یه " " شما دیروز به فرزاد چی گفتین " " فهمم ، می شه بگید چی شده  منظورتونو نمی

نه موضوع همین نیست ، شما بهش تهمت " " موضوعی اختالف پیش اومد و من ازش ناراحت شدم 

ها دلم می سوزه به حالش ، واسه شما " " ه بود دخب اره ، چون اون یه ماشین دزدی" " دزدی زدید 

"" دم دیگه به دشمن نیاز نداره آخداییش با وجود شما ! د و اینجوری جوابش رو دادین رکچیکارا ن

رم اینور و اون ور اخرشم کلی قیافه بگیرم بنیستم با یه ماشین دزدی  حاضرببینین خانوم ساالری ، من 

س اون پ" " بشه هر کاری بکنه ولی اون دزد نیست  حاضراون ماشین دزدی نبوده ، شاید فرزاد " " 

" ازم قول گرفته بود به کسی نگم ولی چاره ای نیست ، اون ماشین من بود " " ماشین رو از کجا اورده 

حتما دلیل خودش رو داشته ولی باور کنین اونقد که فرزاد به فکر "  " پس چرا اینو اونوقت نگفت " 

می دونین چقد گشت تا سلیقه ی سحر رو پیدا ... شما بوده حتی خودتون اونقد به فکر خودتون نبودید 

خودم خجالت کشیدم ، از. یه لحظه تنم لرزید..." هنگ رو گذاشت توی ماشین تا گوش بدین آکنه و اون 

" " توران رو از کجا اورده بود پول اون رس پس" ار فرزاد بوده باشه کباورم نمی شد تموم اون کارا ، 
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، فکر می  ی خیابونا بوددیشب رو تا صبح تو" " فرزاد االن کجاست " " اون رستوران هم مال پدرمه 

خیلی ازش ... به خدا من شرمنده ام ، نمی دونستم اون کارا کار فرزاده ! " " کنین باید االن کجا باشه 

بله دیگه ، شما هم زود کار رو تموم کردین و بهش " "  و حسابی جواب نمی دادولی درست پرسیدم 

فکر کنم االن باید " " بگین االن کجاست تا برم ازش عذر خواهی کنم  خواهشًا" " زدین تهمت دزدی 

قای آ" چند قدم ازش دور شدم ولی بازم منو صدا کرد " ممنون که بهم گفتید " " توی خوابگاه باشه 

اقای حسینی بد نیست در مورد فرزاد یه چیز رو هم بدونین البته باید بین " برگشتم طرفش " حسینی 

یه نوع بیماریه که توی بدن رشد می " " ام اس دیگه چیه ؟ ! چی " " خودمون باشه، اون ام اس داره

وقتی اینو شنیدم " است  فرزاد فقط تا چند سال دیگه زنده... روم اونو از کار می اندازه آروم آکنه و 

ب دهنشو قورت داد انگاری بغض آ "یعنی چی ؟ نمی شه درمانش کرد " ، باورم نمی شد دپاهام لرزی

"  " اون داره اروم اروم از دست می ره ، قدرش رو بدونین قبل از اینکه دیر بشه ... نه "  کرده بود

به خنده هاش نگاه نکنین ، اون پر از ...  هیچ راهی وجود نداره... " " مانی ، قرصی درخه دکتری ، آ

سی جای اون هر ک. با همه ی مشکالتش همیشه می خنده . دمی مثل اون ندیدم آهیچ وقت .  گریه است

این چند روزی رو که پیشمون . ودکشی می کرد ولی اون هنوز زنده است بود تا حاال صد بار خ

م بدتر بود ، من از اون حال. ی گونه اش لغزید چند قطره اشک رو. بغض امونش نداد ... " مهمونه 

ته سو نتونرو برم بود و این همه مشکل داشت و من هیچ وقت دقت نکرده بودم کسی که هر روز دو

ه یه بیماری کفرزاد کسی نیست ... ی حرف نزنین خانوم ساالری شما رو به خدا این جور"بودم بفهمم 

. می خواستم دلداریش بدم ولی حتی خودمم نمی دونستم دارم چی می گم " بتونه اون از پا در بیاره 

ن خورد شده بودم اونقد روحال عجیبی داشتم از د. زاد رفتم فریبا رو تنها گذاشتم و به طرف خوابگاه فر

رسیدم خوابگاه اون و بدون در زدن وارد . که حتی نمی دونستم چی بهش بگم  شرمنده ی فرزاد بودم

به " فرزاد  ؟" لب پنجره ایستاده بود و داشت بیرون رو نگاه می کرد . تنها فرزاد اونجا بود اتاقش شدم 

بغضم ترک " شرمندم فرزاد ، به خدا شرمندم " به طرفش رفتم و اونو تو اغوش کشیدم . طرفم برگشت 

حظه ای رو چند ل... خواستم توضیح بدم ولی حرفی واسه گفتن نداشتم " شرمنده واسه چی ؟ " برداشت 

" توی صورتش نگاه کردم اروم و مصمم بود تا حاال اونو با این دقت نگاه نکرده بودم . نجا ایستادم وا

چه " " کی اینو به تو گفت " " در مورد ام اس " " در مورد چی ؟ " " خونواده ات چیزی می دونن 

و خوبی  شدگی همینه بکونز... بدونن هم فرقی نمی کنه و چیزی عوض نمی شه ..." " فرقی می کنه 
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نمی " " شرمنده نمی دونستم ، به خدا خبر نداشتم" " کن ولی انتظار خوبی هاتو فقط از خدا داشته باش 

یکی میاد یه . من همیشه زنده می مونم ... خوام با این طرز فکر زندگی کنم که فردا پس فردا می میرم 

و یکی هم یه مسجد تا اسمش همیشه بمونه ولی من تا شماها هستین همیشه زنده می مونم خونه می سازه 

بی خیال بابا " " خداییش فرزاد کم میارم پیش بزرگی افکارت " " چون فکر و زندگی شما رو می سازم 

...  یه چند سالی میشه"  " از کی فهمیدی ؟" رو تختش و کنارش نشستم " ، بیا بشین یه چایی بخوریم 

... واسه دیروز هم متاسفم " " واسم مهم نیست که کی اومده و کی میره کی می خوام زندگیمو بکنم 

استی ر... اگه می گفتم که دیگه ارزشی نداشت " " کاش از اول می گفتی که اون ماشین فریباست 

مر دنبالش می ممنونم ازت سحر همون ادمیه که یه ع... اره قبول شد "" امتحان دری رو قبول شد ؟ 

" شاید از نظر قیافه با اون تصویر ذهنیم فرق داشته باشه ولی باید بیشتر به اخالقش توجه کنم ... گشتم 

چی ، هی" " فرزاد دیشب رو چیکار کردی راستی ."رو باز کرد  هریخت و پنجر پا شد و دوتا چایی 

 مونی خیابونا بودم و بعدش اومدمنم مثل تو تا ساعت دو مهم" " تو چی ؟ . مهمون خیابونا بودم  

نگران نباش تا با من باشی " " خوابگاه ولی فک کنم حراست منو دید اخه از روی دیوار اومدم تو 

.لفرفتیم به طرف س 12اونجا نشستیم و طرفای ساعت چند ساعتی رو..." به کارت ندارن کاری   

" به چی می خنده ... سالم خوش خنده " فرزاد . دیدم که از دور به ما می خندید  توی سلف سعید رو

دیشب یادته ساعت دو " سعید " " چرا؟ کجام ایراد داره " منو نشون داد " به این ... سالم " سعید 

.." اون حراست نبود من بودم " " اره تو از کجا می دونی ؟ " " اومدی خوابگاه و حراست تو رو دید 

خواستم بیام جلو که "  سعید. ، خودمم که داشتم از خنده می مردم باورم نمی شد فرزاد زد زیر خنده 

" فرزاد " می کنه  ارفر سدست پلیی دوید که انگارداره ازمثل خرگوش از جاش در رفت ، یه جوری م

دیم خوشحال بودم بعد دیشب بازم دور هم جمع ش" ... تو اومدی تو خط ما ... ول ایبابا   

. تو این مدت من و سحر بیش از پیش به هم عالقه پیدا کرده بودیم .  دو هفته از اون ماجرا گذشته بود

ی ژینو هم چند بار. فرزاد و سعید که اصال باورشون نمی شد دو نفر به این زودی با هم کنار بیایین 

سردی باهاش می کردم و جوابش رو نمی دام گاهی از خودم  یزنگ زده بود ولی هر بار برخورد

 زتونستم اه چاه ای نداشتم به هیچ وجه نمی می کردم ولی دیگ اشا این کارو باهبیزار می شدم که چر

ری به کارم نداره ایه چند روزی ژینو بی خیال شده بود ، فکر می کردم دیگه ک. سحر دست بردارم 

سعید رو دیدم که . تنها توی دانشکده قدم میزدم  بیکار بودم و. عصر بود  طرفای... ولی بازم زنگ زد 
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یم کردم خودمو قا" سعید " ا چیکار می کنی  ؟اینج... سالم سعید " یه گوشه ای خودشو مخفی کرده بود 

زم ترجمه گرفته و قرار من کاری نکردم فقط فرزاد با"  " چیه باز چیکار کردین ؟" " از دست فرزاد 

هم واسه تو  حت ده ورقخیالت را" " بی خیال ، گناه داره واسش ترجمه کن " " رو ترجمه کنم  ورقده 

سعید " باشه بیا بریم بوفه یه چایی بخوریم " " تو هم بهتره یکی دو روزی متواری شی ... کنار گذاشته 

می گی چیکار کنیم ؟ خب " " شاید اونجا هم باشه " " خب بریم فضای سبز " "  شاید توی بوفه باشه " 

گوشیم زنگ خورد سعید زود پرسید فرزاده ؟ به " ا امنیت نداره جهیچ ... نمی دونم " هم نگاه کرد ب" 

" " سالم " " بله بفرمایید ... نه فرزاد نیست " ولی به سعید چیزی نگفتم شماره اش نگاه کردم ژینو بود 

حرفی نداری ولی من چرا  تو" " با تو ندارم  ولی من حرفی" " می خوام باهات حرف بزنم " " سالم 

باید ... اینجوری نه " " میشنوم ... باشه بگو " " خواهش می کنم ، واسه بار اخر " " نده ام مرش..." " 

به سعید نگاه کردم داشت مشتاقانه گوش " واسه بار اخر ... تور خدا " " شرمندم نمی شه " " ببینمت 

م بهش خیانت رنمی خوام فکر کنه دا... و تو رو با هم ببینه خیلی بد میشه ژینو اگه سحر من " می داد 

بیا " " بیام کجا ...باشه " " فقط دو دقیقه همدیگه رو می بینیم ، همین ... این خیانت نیست " " می کنم 

" سعید بزن بریم " تلفن رو قطع کردم و به سعید گفتم " باشه االن میام " " فضای سبز ، من االن اونجام 

یه ساعته داری حرفای ما رو گوش می " " من از کجا بدونم " ! " یعنی نمی دونی  " " کجا ؟ " سعید 

" ، زود بریم و تمومش کنیم سعید بازی در نیار" " تنها برو  خب به من چه ربطی داره ، خودت" " دی 

منو " ببخشید مزاحم شدم " رسیدیم فضای سبز ژینو هم اونجا بود . ره ای نداشت و دنبالم راه افتاداچ

می شه " ژینو به سعید نگاه کرد " ی عجله کنین منه خواهش می کنم ، فقط یه ک" سعید هم سالم دادیم 

، وصی نداریمایسا سعید ؛ ما حرف خصو" " ، بعدا می بینمت من میرم"سعید " صوصی حرف بزنیم خ

... باشه مشکلی نیست " ژینو " سعید مثل برادرمه اگه االن بهش نگم حتما بعدا واسش تعریف می کنم 

من چیزی یادتون " " بابت او چیزایی که یادم دادین " "بابت چی ؟ " " می خواستم ازتون تشکر کنم 

ز رک حرف زدنم اصال خوشش ا " ندادم جز اون چیزایی که می دونستین و خودتون به نفهمی می زدید

نه نه ... می خوام بگم حق با شماست ، من زیاد از حد مغرورم ولی می تونم درستش کنم " نیومد 

می خوام به عنوان یه دوست و نه بیشتر . اشتباه برداشت نکنین ، نمی خوام بهم یه فرصت دیگه بدین 

ر دست بردارین فقط می خوام به عنوان یه باهاتون رابطه داشته باشم نمی خوام عاشقم باشین یا از سح

هر کسی می تونه باهام دوست باشه به خانوم سالمی من با کسی دشمنی ندارم "  "دوست با شما باشم 
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" بله صد درصد" " پس می تونم روی دوستیتون حساب کنم " " شرطی که حد و حدود خودشون بدونه 

" باور کنین سحر بیشتر از خودش به فکر شما بود  نه اصال" " ر نمی کینین سحر ناراحت بشه ؟ فک" 

سرش رو پایین گرفته بود و داشت گوش می داد . بود  هسعید کنار ما ایستاد. لبخندی روی لبش نشست 

" رو کردم به سعید . با ما خدافظی کرد و اروم دور شد " خب دیگه من بیشتر مزاحم نمی شم " ژینو

" " چرا همچین فکر کردی ؟ ! چی می گی " ید سراسیمه گفت سع" سعید تو ژینو رو دوست داری ؟

دم دیگه نمی تونست دروغ رتوی چشماش نگاه ک"  سعید باهام رو راست باش ، دوستش داری یا نه ؟

زیر لبی به سعید " داری چیکار می کنی ؟ " سعید . ژینو به طرف ما برگشت" ی خانوم سالم..." بگه 

ژینو به طرفمون " هیچ خیالی نیست " " مجید بی خیال " رومی گفت آبه سعید . گفتم خودتو اماده کن 

. " حدس زده بود قراره چه اتفاقی بیفته . رنگ صورت سعید به رنگ قرمز دراومده بود.  برگشت

اگه یکی باشه که شما رو بیشتر از من " " بفرمایید " " خانوم سالمی می خوام یه سوالی ازتون بپرسم 

ین باهاش اشنا بشین و بهش فرصت بدین تا همدیگه رو بشناسین و با اخالق حاضره دوست داشته باش

د فرزاد افتادم اگه اون یا" می شه واضحتر بگین ... منظورتونو دقیقا نمی فهمم "  ژینو" هم اشنا شین 

چیکار  به اون" ژینو ..." فرزاد االن کدوم گوریه " د دیگه الزم نبود که من خودمو خسته کنم اینجا بو

، این اقاسعید دوستمه" نه ی سعید دست گذاشتم رو شو" اگه اینجا بود کار منو راحت می کرد " " دارین 

سعید قبل از اینکه ... بیشتر از خودم دوستش دارم تنها کسیه که  برادرم هم واسم عزیزتره  حتی از

سعید با خشم گفت " ولی خب به خاطر من حرفی نزده بود حتی من شما رو بشناسم به شما عالقه داشت 

باور کن حتی بیشتر از من هم شما رو دوست ... سعید بذار حرفمو تموم کنم " " داری چی می گی " 

داره چون تموم اون روزایی رو که من از شما جواب نه می شنیدم سعید هم کنار من بوده ولی حتی یه 

تنها عاملی که باعث شد حرفی نزنه من بودم ولی حاال من دیگه . نشده  ذره هم از عالقه اش به شما کم

قای آدیگه نیازی به " ژینو " ه و هست به نظرم سعید حتی بیشتر از من عاشق شما بود... بینتون نیستم 

یه لحظه کنترلم رو " می خوام یه مدت به زندگیم برسم ... ولی باید بگم جواب من منفیه ... مقدم نبود 

دمایی مثل سعید سر آدم بشی ژینو ؛ فکر نکن همه روزه آکی می خوای ... بازم نه " دست دادم  از

ژینو به من نگاه کرد و به سعید ؛ " راهت سبز می شن بهتره از فرصت های زندگی استفاده کنین 

ت ارم هیچ وقت بهذلی از من بهتر باشه وقول می دم نمن بهت قول می دم سعید خی" حرفی نمی زد 

. سعید به ژینو نگاه کرد . لبخندی روی لب ژینو نشست " خیانت کنه چون می دونم از خیانت می ترسی
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م تا راذخب من تنهاتون می " " دیگه پنهون کردن حرف دلم روا نیست ... مجید راست می گه " سعید 

سحر شدم که یه گوشه دست به سینه   متوجهشدم  دور ژینو و وقتی از سعید. راحت تر حرف بزنین 

. ا ژینو داشتیم حرف می زدیم منتظرمن بودانگار تموم مدتی که بایستاده بود و داشت منو نگاه می کرد 

به خدا می دونست چه فکرایی به سرش خطور کرده بود ... می ترسیدم سرم اومد  که از تنها چیزی

. مید می خوام به طرفش برم راهشو کج کرد و رفت طرفش رفتم و خواستم باهاش حرف بزنم ولی تا فه

انگاری خیلی ناراحت بود گوشیمو برداشتم و بهش زنگ زدم بعد دو بوق تلفن رو قطع کرد دوباره 

نمی دونستم چه جوری واسش توضیح بدم می  ش رو خاموش کرده بودیزنگ زدم ولی این بار گوش

 شاید باید. حمل دیدن همچین صحنه ای رو ندارهت دونستم که روحیاتش اونقد ظریف و شکننده است که

ازم توضیح بخواد ولی می ترسیدم حدس و گمان هاش اون به بهش فرصت میدادم تا خودش بیاد و

" فرزاد رو دیدم که به سرعت به طرفم اومد . به طرف سالن دانشکده رفتم...برن جاهای باریک ب

نمی دونم " " چیزی شده ؟ کسی ناراحتت کرده ؟ " فت وقتی اخم های منو دید گ..." ترجمه ... ترجمه 

خط " " ژینو رو خط بکش صد بار گفتم دور... خاک تو سرت  " "سحر من و ژینو رو با هم دیده ... 

امروز زنگ زد و " " مگه چی ازت می خواست " " به خدا کاریش نداشتم ،اون ول کن نبود ... کشیدم 

... " " خب بعد " "م قبول کنم اونقد اصرار کرد که مجبور شد...  گفت می خوام واسه بار اخر ببینمت

دلم به حالش سوخت و . چی با سعید رفتم اونجا ، ازم خواهش کرد مثل یه دوست باهاش رفتار کنم هی

خیلی بد شد من ... ولی فکر کنم تموم اون مدت سحر داشت من و ژینو رو با هم می دیدقبول کردم 

تا رفتم طرفش زود " " خب خنگول برو واسش توضیح بده " " خیانت نکنم  بهش قول دادم که بهش

... ای بابا " " اشتین مگه قحطی جا بود ذخب یه جا دیگه قرار می " "  اموش کرده رفت ؛ تلفنشم خ

سعید ژینو دارن با هم حرف می زنن ، من از طرف "  " سعید االن کجاست .." " کاریه که شده دیگه 

ما اخرش نفهمیدیم تو رفتی با ژینو حرف بزنی " یه کمی چپ چپ نگام کرد " حرف زدم  سعید با ژینو

پیش اومد ، قرار بود فقط من حرف بزنم ولی اخرش حرف دل سعید رو هم به ژینو زدم ! " " یا سعید  

از فرزاد " بهتره بری و سحر رو پیدا کنی و قضیه رو براش شرح بدی " لبخندی روی لبش نشست " 

تک تک کالس  .نبودش از یتموم دانشکده رو گشتم ولی اثر. فظی کردم و رفتم دنبال سحر بگردم خدا

ب شده بود رفته بود آانگاری از اون نبود  یها رو گشتم و از تموم دوستاش سراغش رو گرفتم ولی اثر

ذکرم پیش رفتم ولی تموم فکر و ... کالس داشتم و مجبور بودم برم سر کالس  6-4خودم . توی زمین 
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نیم ساعت از کالس گذشته بود که گوشیم زنگ خورد ؛ فرزاد بود گوشی رو قطع کردم ولی . سحر بود 

در کالس باز شد و به شدت به دیوار خورد . توی کالس بودم و نمی تونستم جواب بدم . بازم زنگ زد 

فرزاد از پس در پیدا شد و نفس نفس می زد با چشم های از . صدا توی سکوت سنگین کالس پیچید 

استاد که داشت هاج واج " زود باش باید بریم " تا منو پیدا کد حدقه در اومده توی کالس دنبال من گشت 

زود " داد زد  جواب استاد رو نداد و " مقدم یزی شده اقای چ" فرزاد رو نگاه می کرد به طرفش رفت 

از جام بلند شدم . اده و از همه گیج تر من بودم تفکسی نمی فهمید چه اتفاقی ا" ره باش احمق داره میمی

بدنم سست شد پاهام به سختی "  هسحر خودکشی کرد" " ی شده فرزاد ؟چ" و به سرعت به طرفش رفتم 

فرزاد دستمو گرفت و دنبال خودش کشید شونه ام به چهار چوب در خورد و به . منو نگه می داشت 

ال فرزاد بدن. الیش نبود شدت درد گرفت ولی هیچی حس نمی کردم بدنم اونقد سست شده بود که هچی ح

ونه وفرزاد هم مثل دیفقط دنبال فرزاد بودم ... تادم هر دو می دویدم ولی خودمم نمی دونستم کجا فراه ا

از دانشکده اومدیم بیرون و به طرف ... ، فقط خدا می دونست چه اتفاقی افتاده داشت می دوید ها 

توی اتوبوس فرصت شد تا از . سوار شدیم  ود، یه اتوبوس در حال حرکت بود ، زاتوبوس ها رفتیم 

زاد فر" فرزاد بپرسم چی شده ولی اصال حالش خوش نبود مجبور شدم چند بار سوالم رو تکرار کنم 

به خدا اگه بالیی " انزجار بود ، نگاهی که پر از نگام کرد" چی شده ؟ چرا سحر چرا این کارو کرده 

اخه ... "" سحر خودکشی کرده " " خدا بگو چی شده ؟ و فرزاد تور" " سرش بیاد من می دونم و تو 

هزار . حظه ای می زد نبضم تندتر از هر ل" اینو باید از جناب عالی بپرسیم " " چرا ، مگه چی شده 

... دستام می لرزید و داشتم از حال می رفتم . وی ذهنم بود ولی نمی تونستم فکر کنم فکر و حدس ت

" چیه انتظار داری جواب بده ؟ " فرزاد . گوشی رو بیرون اوردم و شمارشو گرفتم ؛ بازم خاموش بود 

گه نه من حرفی زدم و نه فرزاد هر کدوم دی.. " نمی دونم باید بریم خوابگاشون "  " االن کجاست ؟" 

فرزاد با قدم . جمعیت زیادی اونجا بودن . رسیدیم دم در خوابگاه و پیاده شدیم . غرق افکارمون بودیم 

فقط کارای فرزاد رو بلند به طرف جمعیت رفت منم دنبالش راه افتادم ، فکرم اصال کار نمی کرد  های

همین که .یت رد شد  و به زور خودشو جلوی خوابگاه رسوند فرزاد از میون جمع. تکرار می کردم 

فرزاد یه جوری طرف رو نگاه کرد که خودش تا ته " کجا ؟ " خواست وارد بشه یه نفر جلوشو گرفت 

رگشو زده و در حمام رو . طبقه ی باالست " " کجاست ؟ چیکارش کردین " فرزاد . قضیه رو فهمید 

پله ها رو دو . رعت به طرف طبقه ی باال رفت منم دنبالش راه افتام فرزاد به س" رو خودش قفل کرده 
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سحر در رو " جلو در حمام ایستاد و فریاد زد . دوتا دوتا می رفتم باال ولی بازم به فرزاد نمی رسیدم 

... با لگد به جون در افتاد من هم ... دوباره داد زد ولی بازم . خبر نبود ، صدایی نمی اومد " باز کن 

فرزاد یه " اگه در و خراب کنبن باید پولشم بدین " اون نفری که جلوی در جلوی ما رو گرفت گفت 

...  جوری طرف رو هل داد که به دیوار خورد و روی زمین ولو شد فکر کردم االنه که اونم بمیره

ه ها به جون مثل دیونت بودیم که اصال نمی توستیم خودمونو کنترل کنیم حچیزی نمی فهمیدم اونقد نارا

ت ها نشسته بود و اب به صورت قطرا سحر روی کاشی. ادیم و اخر سر در و از جا کندیم در افت

دست چپش بریده شده بود و داشت ازش خون می اومد با دست  رگ .بارون از دوش می اومد پایین 

گی روی لبش لبخند کم رن چشم های نیمه جونش به ارومی باز شد. راستش روی زخم رو پوشونده بود 

همون جوری مات و مبهوت داشتم نگاش می کردم که فرزاد یه ... نشست ؛ خواست حرفی بزنی ولی 

تن نیمه جون سحر رو روی دستاش گذاشت و اونو به طرف پایین برد . پتو اورد و اونو توی پتو پیچید 

داشتیم  و به طرف ن تاکسی رو نگه یرفتیم و اول خیابونهمه داشتن ما رو نگاه می کردن به طرف 

راننده دست بردار نبود و ما رو سوال پیچ می کرد که اخر سر فرزاد با یه داد دیگه . بیمارستان رفتیم 

فرزاد زود پیاده شد و به طرف قسمت اوژانس . جلوی بیمارستان عارفیان نگه داشت . دهن اونم بست 

سحر رو روی تخت گذاشته بودن و  ...و من به طرف اوژنس رفتم  حساب کردمدوید پول راننده رو 

شما چه نسبتی " داشتن پانسمانش می کردم یه خانمی که اونجا بود به طرف فرزاد رفت و ازش پریسید 

شه و بعد هم سعی کرد یه دلیل قانع کننده بیاره تا بهش بگه اون فرزاد گفت پسر خاله " هاش دارین با

هم زخمش عمیقه و هم خون زیادی ازش رفته ، باید " یکی از پرستار ها اومد گفت . خودکشی نکرده 

آ رو پرسید معلوم شد گروه خونیش فرزاد گروه خونی سحر " " عمل کنیم و بهش خون تزریق کنیم 

زود استینمو باال زدم و از پرستار پرسیدم " منفی آ" " گروه خونیت چیه ؟ " ن اومد به طرف م. منفیه 

تا بره و فرزاد عابر بانکم رو گرفت . منو به طرف اتاق اهدای خون راهنمایی کرد . کجا باید خون بدم 

همه چیز خیلی عجیب بود و اتفاقات با سرعت زیادی پشت سر هم اتفاق می . پول عمل رو واریز کنه

روی تخت دراز کشیدم . وقت فکر کردن نداشتم  تیمی خواستم بشینم و یه کمی فکر کنم ولی ح. افتادن 

اون دخرته چه " رومی ازم پرسید آاون پرستار کنارم ایستاده بود ، به . سرم رو به بدنم وصل کردن  و

همه اش تقصیر من بود ... تقصیر من بود " بغضم داشت ترک بر می داشت " بالیی سر خودش اورده 

ظریف و نازکه با  قلب یه دختر مثل سکوت" " اگه با اون لعنتی کاری نداشتم االن این اتفاق نمی افتاد 
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" سرش رو به طرف پنجره برگردوند " امیدی به زنده بودنش هست  " " کمترین بی توجهی میشکنه 

اون زنده می مونه ولی شاید دستش رو از ... همیشه امید هست ، تا وقتی نفس می کشین امید هم هست  

نم چه بالیی سرش اوردین ولی اگه نمی دو... دستش پاره شده  متاندوتیغ زده که  ق، اونقد عمیدست بده 

درد به شکل یک فواره از دورن می . اینو گفت و از اتاق خارج شد ... " اتفاقی بیفته شما مقصرین 

نیم ساعت بعدر در حالی که سرم رو از .  اگه اتفاقی می افتاد هیچ وقت خودمو نمی بخشیدم جوشید 

همه چی اماده است واسه " فرزاد " چی شد فرزاد ، چیکار کردی " دستم جدا کرده بودن فرزاد اومد 

... لیه این از دست گل جناب عا" " فرزاد پرستاره می گفت ممکنه دستش رو از دست بده " " عمل 

به خدا اگه اتفاقی " اشکی رو گونه ام لغزید ، فرزاد دید " ه رو خط بکش خترصد بار گفتم دور اون د

همه می خوان ... ای بابا این جنون خودکشی واگیر داره " لبخندی زد " ی کشم واسش بیفته خودمو م

از اینکه می دیدیم توی همچین موقعیتی بازم می تونه به شوخیاش ادامه بدم تعجب کرده " زودتر برن 

انجام بده ولی خب دیگه  متاندومن با دکتر حرف زدم ، می گفت باید عمل رو روی " فرزاد  . بودم 

" فرزاد " میدم پولشو چقد خرج داره ، هر چی باشه من " از تخت اومدم پایین " ی خرج داره همه چ

تو نمی خواد " فرزاد " کنم جون من بگو چیکار باید ب" فرزاد " " تیش به مالت بزنی آحاال نمی خواد 

کنی ، عابر بانکت قبال همه ی کارا رو درست کرده یه دو تومن واست خرج داشت که خدا رو بکاری 

نه مشکلی نیست ، االن زنگ " " شکر توی حسابت پول بود ولی فک کنم دیگه کفگیر خورد ته دیگ 

به طرف " ماده شو بریم با دکتر حرف بزنیم آفعال نمی خواد ، " " می زنم بابام پول واریز کنه 

و دکتر هم ماده کرده بودن آاصلی رفتیم ولی قبل از اینکه دکتر رو ببینیم اونا اتاق عمل رو ختمان سا

دلم داشت از گرسنگی ضعف می . ما هم خواستیم بریم اتاق عمل ولی نذاشتن ...رفته بود اتاق عمل 

حیاط بودیم که ی و توهوا تاریک شده بود . بخوریم تا یه چیزی رفت با فرزاد رفتیم حیاط بیمارستان 

ه طرف ب. گرفت موفرزاد که منو دید زود دست .همین که اومدن اعصابم بهم ریخت. سعید و ژینو اومدن

سعید ایستاد " بالیی سرش بیاد هر دوتاتونو می کشم  به خدا اگه" داد زدم  .سعید رفتم ولی فرزاد نذاشت

بس " فرزاد . هر دوتاشون به من نگاه می کردن ولی هیچکدوم حرفی نمی زدن . ایستادژینو هم کنارش 

تا اینکه . ولی من گوشم بدهکار نبود داد می زدم و خط نشون می کشیدم " کن مجید ، اونا گناهی ندارن 

یم و همه به من نگاه روبه روی بیمارستان ایستاده بود. حراست بیمارستان اومد و ما رو بیرون کرد 

ای بابا بس " د وسط فرزاد پری" سحر همچین کاری بکنه هیچ وقت فکر نمی کردم " ژینو ".ی کردن م
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منم االن دارم از گرسنگی می میرم ، کسی نیست ما رو یه شام دعوت ... کاریه که شده ... کنین دیگه 

یار در ... بله " فرزاد . فرزاد سرش رو چرخوند و در طرف دیگر خیابون یه رستوران پیدا کرد " کنه 

افه ی همدیگه اگه نمیاین تا صبح وایسین و به قی امشمن که رفتم ... خانه و ما گرد جهان می گردیم 

. نفری رو یه میز نشستیم  4. فرزاد به طرف رستوران رفت و ما هم دنبالش راه افتادیم " نگاه کنین 

و سرش رو باال اورد و توی چشمام نگاه ژین...سعید و ژینو کنار هم نشسته یودن و من رو به روی اونا 

یه نیم .. حالش خوبه ، خوبترم می شه " خواستم جواب بدم ولی فرزاد نذاشت " حالش چطوره ؟ " کرد 

داشتن که به جاش از نخ استفاده می  الزم متاندوقا لطف کردن یه ده سانت هم آلیتر خون نیاز داشت که 

ممنون از " " ها مشکلی داشتین رو کمک من حساب کنین اگه واسه هزینه " ژینو " کنن ؛ همین 

... ممنون سعید جون " " اگه کاری از دست من بر میاد خوشحال می شیم انجام بدم " سعید " لطفتون 

حسی می دونم چه " سعید " اعصابم خیلی بهم ریخته  ،ر خودم نیستیببخش که سرت داد زدم ، تقص

به " به خونوادش خبر دادین " ژینو "  هدم بی امید نا امید می شآز دا اولی امید داشته باش که خ داری

عوض نمی شه نمی خواد بی خودی زی ؛ به نظرم اگه بدونن هم چینه هنوز" فرزاد . فرزاد نگاه کردم 

، هیچ سعید بس کن " فرزاد صداش در اومد ...." ولی اگه اتفاقی بیفته  "سعید " هم نگران کنیم  رو اونا

خته سعید سرش رو پایین اندا. به طرف ما برگشتن چند نفری که توی رستوران بودن " می افته اتفاقی ن

باشن ولی می دونستن اگه اتفاقی بیفته همه مقصر بودن و بیشتر از همه بود همه سعی می کردن امیدوار

به سعید و ژینو نگاه " مجید ؟ داری به چی فکر می کنی " توی فکر بودم که فرزاد صدام کرد ...من 

فکر می کنی ارزشش رو " فرزاد " خواستم دو نفر رو خوشبخت کنم ؛ خودمو بدبخت کردم " کردم 

اره ارزشش " ی سعید و ژینو نگاه کردم ، هر دو نگران و منتظر جواب من بودن  به قیافه" داشت ؟ 

 اون همهقا تو بودی که آ" " قایی آیلی خ" سعید " حتی اگه خودمم فدا می شدم پشیمان نبودم " رو داشت 

اه می کرد گژینو مات و مبهوت داشت ما رو ن" کنارم بودی و یه بارم به خاطر من حرفی نزدی  اروز

همه گرسنه بودن ولی من ... غذا رو اوردن . و فرزاد هم به نشونه ی تایید  فقط سرش رو تکون میداد 

می  سعی. هام چهره ی سحر موج می زد  توی تموم لحظهو فرزاد چیزی از گلومون پایین نمی رفت 

...روم باشم و لبخند بزنم آکردم   

ه بود ولی هنوز سحر به هوش نیومده بود دکتر عمل تموم شد. بعد از شام همگی برگشتیم بیمارستان 

همگی به اتاق . می گفت عمل موفقیت امیز بوده ولی باید یه چند هفته ای دستش رو تکون نمی داد 
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. ولی تا بهوش اومدنش کسی حق نداشت اونو ببینه  دسحر هجوم بردیم سحر روی تخت دراز کشیده بو

ژینو به عنوان همراه پیش سحر موند و ما سه . بمونن  چون بخش زنان بود مرد ها حق نداشتن اونجا

ود و همگی خسته بودیم و هر کدوم یه گوشه ای از نماز خونه باخرای شب ... تایی رفتیم نماز خونه 

" بله " زود گوشی رو برداشتم . ژینو بود . صبح زود بود که با صدای گوشیم بیدار شدم خوابمون بود 

نذاشتم بچه " " چشم االن میام " " ر داره بهوش میاد زود خودتونو برسونین سح... سالم اقای حسینی " 

چون دیشب بدون بالش خوابیده بودم گردنم درد می کرد به . بشن و از نماز خونه اومدم بیرون  ها بیدار

 یدببخش" " سالم صبح بخیر " " لمی سالم خانوم سا" طرف اتاق سحر رفتم ژینو کنار در ایستاده بود 

نه این حرفا چیه ، اگه خدایی نکرده بالیی سرش می اومد هیچ وقت " " دیگه مزاحم شما هم شدیم 

راستی خانوم سالمی چشماتون نشون می ده که " " خدا رو شکر به خیر گذشت " " خودمو نمی بخشیدم 

چی باید راستش تموم دیشب رو به این فکر می کردم که اگه بهوش بیاد" " دیشب رو اصال نخوابیدن 

" لبخندی رو لبم نشست " بهش بگم امروز صبح هم وقتی دیدم داره بیدار می شه زود به شما زنگ زدم 

قای حسینی کار ما دیگه از این آنه " " خانوم سالمی یه سوال دارم ولی می ترسم ناراحت بشین 

ی شد با هم کنار ه جوری بگم ، چه جورچراستش نمی دونم ... عید شما و س" "رودربایسی ها گذشته 

منظورتون رو می فهمم ، اولش خواستم فقط یه فرصت بهش بدم ولی وقتی دیشب حرفای " "اومدین 

کسی که از خودش بگذره به خاطر دیگران ... ادم بزرگیه  ًاشما رو سر میز شام شنیدم فهمیدم واقع

واسه سعید یه تشکر به شما  فکر کنم...واقعا روح بزرگی داره چیزی که این روزا خیلی کم پیدا می شه 

خواهش می کنم ، من کاری نکردم فکر کنم یکی اون باال نشسته که هوای همه چی رو " "  .بدهکارم

. روتایید کردم شمنم حرف" بهتره بیش از این سحر رو منتظر نذارین " لبخندی روی لبش نشست " داره 

تازه خورشید .کرد ت بیرون رو نگاه می سحر چشم هاش باز بود و داشاز پنجره اتاق رو نگاه کردم 

. ازورود افتاب جلو گیری می کرد شدو پرده نازکی که به عنوان پرده ازش استفاده می  طلوع کرده بود

صبحت ... سالم خانوم خانوما " و بدون اینکه منتظر جواب بمونم وارد اتاق شدم دو ضربه به در زدم 

به طرفش . چشمهاشو بست . دم افتاب خورد تو صورتش به طرف پرده رفتم و پرده رو کشی" بخیر 

واسه چی ؟ " " م  ا شرمنده... ببخشید " چشماشو باز کرد و به من نگاه کرد " " خب چه خبرا  " رفتم 

فراموش کن ، هر چی بوده تموم " به طرفش رفتم " کار نمی کرد  ماصال دست خودم نبود ، فکر" " 

شمامو باز نکردم چاز خجالتش تا خود صبح . دیشب ژینو اینجا بود  "اشکی رو گونه اش لغزید " شده 
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یه لحظه ... گفتم فراموش کن به خدا از دیروز صد بار مردم و زنده شدم " " و خودمو به خواب زدم 

" چند لحظه ساکت شد "  فکر کردم تو رو از دست دادم ، فقط ای کاش قبلش ازم دلیل می خواستی 

انگاری " دستت چطوره ... با زحمت و مشقت های فراوان " یه لخند زدم " اینجا چطور منو اوردین 

، مشکلی نیست" " ه کمی درد می کنه فقط ی... مشکلی نداره "ستش افتاده بود ، بهش نگاه کرد تازه یاد د

خب  " "می خوایین چی بهشون بگین " " نه هنوز " " به بابام اینا خبر دادین " " فکر کن درد عاشقیه 

تو داشتی با هم اتاقی هات بازی می کردی یکی تو رو هل داد و دست خورد به شیشه و شیشه شکست 

ت رو یعفقط واق... تو که دروغ نگفتی " " من تا حاال به خونوادم دروغ نگفتم ... " " و دستت بریدو 

ا بعد هم فرزاد و یکی در زد و یه جمعیت وارد اتاق شدن ؛ اول فریب. بازم لبخند زد" پنهون کردی 

. د با سحر رو بوسی کرد موگل های رز دستش بود سالم داد و افریبا یه دسته گل از ... سعید و ژینو 

سالم بر تو ای " فرزاد " سالم اقای مقدم " سحر " رن آدیدی گفتم  اینا تا صبح طاقت نمی " فرزاد 

سرش رو پایین انداخته . ژینو بود  سعید هم سالم داد و حاال نوبت" بانوی سحر خیز ، صبحت بخیر 

اونی که باید " " خدا باعث زحمت شما هم شدیم  وسالم ژینو جون ببخش تور" سحر " سالم " بود 

جعبه ی شیرین رو باز کرد و به همه " ای بابا ول کنین این حرفا رو " فریبا ... " من  ببخشه شمایین نه

واسه ی تو شیرینی " فریبا " ون شیرنی می خواد پس ما چی ، ما هم دلم" تعارف کرد جز فرزاد 

" دم که با تو مرض قند می گیره آ" فرزاد " خودم " لبخندی زد و گفت " کجاست ؟ " " مخصوص دارم 

سحر حتی  یدم که بار دیگه همه دور هم جمع شدیم خیلی خوشحال بودم ولی فکر کنمداز اینکه می 

هم می گفتن و می خندیدن ، تنها کسی که حرفی نمی زد سحر همه داشتن با . بیشتر از من خوشحال بود

اینجا " تار اومد  و داد زد سرپ... لبخند رضایت بخشی روی لبش بود . بود ، دائم منو زیر نظر داشت 

باز این خانوم بد " فرزاد از صداش در اومد " چه خبره ، نا سالمتی بیمارستانه و بیمار اینجاست 

ببخشید اینا یه کمی ذوق ... سالم "فرزاد ! " باز شمایین " اد رو دید لبخندی زد تا فرز" اخالقه اومد 

باشه مشکلی نیست ، فقط یه " " زدن از اینکه می بینن دوستشون سالمه و دارن ابراز احساسات می کنن

رومی ازش آرفتم کنار سحر و به . پرستار پانسمان دست سحر رو عوض کرد و رفت " کمی یواش تر 

دلت چقد بزرگه " " اشکالی داره یه دل سیر نگات کنم " سحر " چرا اینجوری نگام می کنی " پرسیدم 

راستی خانوم قاسمی ... این از پچ پچ های دو عاشق ... گوش بدین " فرزاد . خندید " که سیر نمیشه 

خب من داشتم پنجره " سحر "   بعد از ظهر قراره خونواده تو بیایین اینجا ، چی می خوایین بهشون بگید
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" به این می گن حرف حسابی " فریبا " های اتاق رو تمیز می کردم که شیشه شکست و دستم برید 

ساالری و  مبهتره بگین کار خانو... فقط نباید خونواده تون بفهمن ما شما رو اوردیم اینجا " فرزاد 

حاال مثال قرارفیلم " فرزاد " که کاری نکردیم ولی ما " ژینو " سالمی بوده اینجوری کمتر شک می کنن 

! " چه جوری منو از حموم اوردین بیرون " پرسید  ود و یه دفهبسحر توی فکر " پتروس رو بازی کنید

البته "" با دوتا لگد در رو با پاشنه اش از جا کند ... ماشاهلل یه پهلونه " فرزاد دستی زد روی شونه ام 

یاده پیعنی همه راه رو " سعید " ا خود اینجا سحر رو روی دستاش حمل کرد کار اصلی رو فرزاد کرد ت

سحر گونه هاش قرمز شده بود فرزاد که اون حالت ..." ای بابا تو دیگه چرا سعید " فرزاد " اومدین  ؟ 

همگی به فرزاد " البته شما جای خواهر منی و هیچ فرقی با خواهرم نداری " سحر رو دید زود گفت 

خب می دونین از نظر شرعی نباید بهش دست می زدم ولی پای جون یه نفر وسط " فرزاد . ردن نگاه ک

خب " فریبا "  نه مشکلی نیست ، فقط بببخشین که باعث زحمتتون شدم " سحر با شرمناکی گفت " بود 

هم  قایون برین بیرون تا ماآ... یواش یواش امکانش هست خونواده ی سحر برسن ... دیگه ختم جلسه 

توی راهرو از . عید و فرزاد بیاییم بیرون و از سحر جدا بشم مجبور شدیم با س" خودمونو اماده کنیم 

سمون تعریف اب داستان رو واتب و آبا فرزاد هم . فرزاد پرسیدم چطور فهمیده سحر خود کشی کرده 

بزنه که هم اتاقی هاش قتی سحر رفته بوده خوابگاه خواسته بود که با تیغ رگشو کرد از قرار معلوم و

یکی از هم اتاقی هاش به فریبا قفل کرده بود و در رو رو خودش  ممورفته بود حاون هم نذاشته بودن 

...زنگ می زنه و فریبا هم به فرزاد خبر می ده   

ساله بود و مادرشم یه زن متین و  49بعد از ظهر هم خونواده ی سحر اومدن ، پدرش یه مرد بلند قد و 

فکر کنم اونا هم داستان ما نتونستیم باهاشون حرف بزنیم فقط از دور نگاشون  کردیم ... محجبه 

بیمارستان ساختگی سحر رو باور کرده بودن تنها چیز مشکوکی که وجود داشت این بود که کی پول 

رو داده که خدا رو شکر فریبا اونجا بود و تونسته بود قانعشون کنه که اون پول رو داده و در اخر هم 

پدر و مادر سحر خیلی خوشحال شدن که سحر ... نشده بود پول رو پس بگیره  حاضربه هیچ وجه 

مرخص شد ، دو هفته دو روز بعد سحر ... همچین دوستایی داره و خیلی هم ازشون تشکر کرده بودن 

چند روزی ... ای رو توی خونه موند و بعد از اون خونواده ش بهش اجازه دادن که دادن بیاد دانشگاه 

بود که سحر اومده بود دانشگاه ؛ همه ی هم کالسی ها از دیدنش خوشحال شدن فقط قضیه ی خودکشی 

خودش که خیلی نگاه می کردن و همه به طرز عجیب به اون اون بدجوری توی دانشگاه پیچیده بود 
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بود امید وار بودیم با شروع ترم جدید همه چی به فراموشی  معذاب می کشید ولی چون دیگه اخرای تر

فرزاد اومد  .ود و کالس نداشتم و روی یه صندلی توی دانشکده نشسته بودمبطرفای عصر . رده بشه پس

چند صفحه ترجمه ... دنبال یه لقمه نون حاللم "  "سالم فرزاد ، کم پیدایی " " ل گسالم بر داش مجید " 

ا دیدن با هم داشتن دوتایی قدم می زدن و سحر و فریب" ما که در خدمتیم " " است کمک می کنه یا نه 

کسی نمی خواد ...ترجمه ... ترجمه " فرزاد . سالم کردن و جوابشونو دادیم . ما به طرفمون اومدن 

شما دانشجو هستین ... وای اره " فرزاد "بازم ترجمه ... وای نه " گفتن سحر و فریبا با هم " کمک کنه 

پس " فرزاد " ت ترجمه کنم دیگه الزم نیس.... ترجمه ی من عالیه " فریبا " باید ترجمه تون عالی باشه 

پس باید همه رو " فرزاد " ترجمه ی من که افتضاحه " سحر " و جور دیگران رو هم بکش  تو بیا

پس بهتره تسلیم  خیالتون راحت شما حریف فرزاد نمی شین" بهشون گفتم ..." تا یاد بگیری  ترجمه کنی

فرزاد در حال تقسیم کردن ورقه ها بود که ژینو و سعید " تسلیم " ستاشون بردن باال هر دوتا د" شین 

واج ما رو  فریبا و سحر هاج و. هم که رفته بودن تا در مورد قضیه ی ازدواج به توافق برسن اومدن 

" سحر " ن عاشق هم بشن دیمگه تا حاال دوتا کرکس ندی... و ندید بدید ها ر" فرزاد . نگاه می کردن 

ژینو و سعید رسیدن هر دو می خندیدن " دیگه صداشو در نیارین خواهشا ... بله بله " فرزاد ... " یعنی 

معموال عروس خانوم بله " رزاد ف" بله " سعید " خب پس همه چی حل شد " و به من نگاه می کردن 

سحر و فریبا با ژینو رو بوسی کردن و فرزاد هم سعید رو توی اغوش . همگی خندیدن " رو می گه 

صحنه ی عجیبی بود همه خوشحال بودیم و حرفی نمی زدیم حرفهامون توی نگاهمون نهفته . گرفت 

چاره ای نیست ، "فرزاد " فرزاد نه " سعید " ترجمه ... خب بریم سر موضوع اصلی " فرزاد ... بود 

" سعید . همگی خندیدم و ژینو داشت بهمون نگاه می کرد " ترجمه چیه ؟ " ژینو " زندگی خرج داره 

رسید دیگه تعدادمون فرزاد ورقه ها رو تقسم کرد به هر کدوم سه ورقه " چیزی نیست ، عادت می کنی 

چون ... د دارم من یه پیشنها" فریبا اومد وسط .  و از حجم ترجمه ها کاسته شده بودزیاد شده بود 

اصال ... امتحانات داره شروع می شه بهتره قرار های عاشقونه رو لغو کنیم و به جاش درس بخونیم 

من هم مخالفت کردم " منم مخالم " سحر " من مخالفم " د افرز" م یبهتره این مدت رو مثل غریبه ها باش

 اری متوجه نشدین ، اینجا دیکتاتوریهگنه ان" فریبا " یم پس شرمنده ام کردما هم که تازه شروع " ژینو 

برین عشق و ... ه عنوان دوست دیکتاتور این قانون رو لغو می کنم بمن " فرزاد " و من دستور می دم 

بعد هم یه شعر واسه فریبا خوند" حالتونو بکنین   
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...دلت میاد یه ماه چشمات منو نبینه "    

...م توی دل قشنگه تو بشینه غم بعد ه   

...نمی گی پژمرده می شه گل من    

"نمی گی دل واسه دیدنت می شه دیونه    

ه که منو شاعر می کنه و بهم امید میده واسه ئعشق تو" فرزاد " باز این شاعر شد " فریبا نگاش کرد  

" فریبا " و ننر می کنه  ه که منو لوسئعشق تو" فرزاد " نمی خواد خودتو لوس کنی " فریبا " زندگی 

همگی به فرزاد نگاه کردن و بعد هم به فریبا ، "  با من ازدواج می کنی ؟" فرزاد " اوکی قانون لغو شد 

بهت قول می دم تنها چیزی " فرزاد ! " چی داری می گی  " فریبا .فریبا بیشتر ار همه تعجب کرده بود 

نمی " فریبا " ی که همراز و همدم تنهاییمه تو باشی که بهش فکر می کنم خوشبختی تو باشه و تنها کس

من قبال با پدرت حرف زدم گفته اگه تو راضی باشی اونم " فرزاد " باید با بابام حرف بزنم ... دونم 

فریبا به من ... "  سحر راست می گه " ژینو " بله رو بگو و خودتو خالص کن " سحر " حرفی نداره 

پس با ... از وقتی روح بزرگتو شناختم منتظر همین حرف بودم " نگاه کرد و سعید و بعد هم به فرزاد 

صدای کف و سوت توی سالن پیچید همه ی رهگذر ها به ما نگاه میکردن " افتخار می گم بله   

ن چیزی باشه که ما هرگز نفهمیدم یچیز هایی هست که ما هرگز نمی فهمیم ، بذار عشق اول  

ولی زار شد و بعد از اعالم نتیجه ها همگی بدون استثنا مشروط شدیم گربیک ماه بعد امتحانات اون ترم 

به افتخار مشروط شدن فریبا و فرزاد همگی رو به رستوران مروارید دعوت . کسی ناراحت نبود 

وقتی رسیدم . فرزاد فریبا هم اومد دنبال من و . سعید و ژینو قبال با ماشین خودشون رفته بودن.کردن 

به " فرزاد ... سعید از جاش بلند شد و فریبا هم به دنبالش  نرم صحبت بودن تا ما رو دیدسعید و ژینو گ

" ژینو ..." ممنون ، نظر لطفته " سعید " خداییش خیلی بهم میاد ... به دو گل نوشکفته ی بهار عشق 

سعید " هیچ وقت بزرگواریتو فراموش نمی کنم .. .ممنون " به من نگاه کرد .." خیلی ممنون اقای مقدم 

" خوشحالم دو نفر که عاشق هر دوشونم می خوام با هم زندگی کنن " لبخندی زدم " منم همینطور " 

" سعید " فیلم هندیش نکنین ، بذاریم سحر و فریبا هم بیایین می خوام یه خبر توپ بهتون بدم " فرزاد 

روی صندلی نشستیم و " یه خبر مهمتر... اون که سر جاشه " رزاد ف! " یعنی دیگه ترجمه نمی کنیم 

ز دور شروع فریبا ا. خب جمع مون کامل شد " فرزاد . سحر و فریبا هم اومدن ...مشغول حرف زدن 

ای بابا مگه مشروط شدن چشه ، " سحر " ن درس بخونیم وگرنه مشروط میشیم یایمن که گفتم ب" کرد 
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فریبا و سحر هم اومدن " و از همه مهمتر باعث شد بفهمیم بابات چقد پولداره تازه کلی هم کالس داره 

. دادن همه مشتاقانه گوش " خب می خوام یه خبر بهتون بدم " فرزاد سینه شو صاف کرد . نشستن 

" سعید " هیچی بابا شوخی کردم " همگی پرسیدن کجا ؟ فرزاد " قراره هفته ی دیگه برم المان " فرزاد 

همگی " رمان کنه یه دکتری پیدا شده که می گه می تونه ام اس رو د" فرزاد " ونجا ای میری واسه چ

پول " ازش پرسیدم " تا خدایی نکرده شیطونی نکنه ... البته منم همراش می رم " یبا فر. هورا کشیدن 

" ولو پس بدیم نه این خبرا هم نیست باید پ" فریبا " پدر زن پولدارم " فرزاد " این کارو کی می ده 

سعید برنامه تون چیه " به سعید نگاه کردم " با این حال باید تا اخر عمر همگی ترجمه کنیم " فرزاد 

من با خونوادم حرف زدم پدرم یه کمی مخالفه ولی حل  فتژینو گ. سعید به ژینو نگاه کرد " واسه اینده 

منم باهاشون حرف زدم "  سحر "ح بده خودت توضی" به سحر نگاه کردم " مجید تو چی " سعید " میشه 

ما هم که قراره بعد اینکه ... پس مبارکه دیگه " فریبا ..." قراره این هفته دعوتت کنم بیایی خونه ی ما 

از همین االنم ...یه عروسی می گیرم اون سرش نا پیدا ... فرزاد از المان بر گرده با هم عروسی کنیم 

چطور راضی " فرزاد رفت تا دست و صورتش رو بشوره که ژینو از فریبا پرسید " همه تون دعوتین 

دوست دارم یه روز رو با کسی که عاشقشم " فریبا " شدی با فرزاد ازدواج کنی ، اون که ام اس داره 

بتونه  کسی فکر نکنم بعد فرزاد... زندگی کنم نه عمری رو با کسی که هیچ حسی نسبت بهش ندارم 

بهش " نمی کنین ، اون یه فرشته است  ه شما هیچ وقت ارزش فرزاد رو درکتاز... ست بیاره دلمو بد

. حسودیم می شد   

 ...ما هیچ وقت فرزاد رو درک نکردیم 

 

 

 

 

: تشون یپ  

. شاب هدرک بلج ور امش رظن شاه صقن یمامت اب هشاب هتسنوت رثا نیا مراودیما  

نیرازب نویم رد ماهاب یدعب یاه هتشون ندش رتهب یارب ور نوتدوخ تارظن ور اه هاگدید  

: یطابترا یاه لاناک  

 minimalist.blogfa.com : گالبو

 (بش 1:22 94/2/2 یناشیورد روفغ) دوردب

www.takbook.com

www.takbook.com



80 
 

  

www.takbook.com

www.takbook.com


