
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پس یحیی کو؟ ـ
 دونم مگه نیامده؟نمی ـ
 من باز یه کار سپردم دست این.  ،نه ـ
علی بعد از این حرف از روی سن پائین پرید و صدایش را کمی باالتر برد  

 و گفت:
 ؟چقدر بگم رو بیارین دیگه... بابا گفتم میزا ،یاشار ـ

و چرخید کرد به سمت نیما و در حالی که کاغذهای توی دستش را لوله می
 گفت:
 حواست به اینا باشه من برم ببینم این یحیی کجا موند. ـ

اتر خارج ئتبعد نگاه نگرانی به ساعتش انداخت و در حالی که از سالن آمفی
 برد گفت:شد به حسین که همراه یاشار میز را به سمت سن میمی

یحیی باز معلوم نیست کجا مونده. هر دوتا  ؛بصری ـ م سمعیرمن یه سر ب ـ
 صندلی یادتون نره. .ین رو سنمیز و بذار

 زد گفت:نفس میجا کردن میز نفسخاطر جابههحسین که ب
 تنش دست خداست.شبرگ ،رفتنش دست خودشه ؛این یحیی همین جوریه ـ
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کرد از علی عصبی سرش را تکان داد و در حالی که باز به ساعتش نگاه می
ای در حالی که جعبهیحیی  .ولی هنوز راهرو را تمام نکرده بود ؛در خارج شد

مانده را به دوان به او نزدیک شد. علی هم چند گام باقیدر آغوشش بود دوان
 گفت: ،انداختسمت او رفت و در حالی که توی جعبه نگاه می

 همه چیز و آوردی؟ ـ
 آره بابا. ـ
 کجایی تو این همه وقت؟ ؛دیر شد بریم ـ
 ؛برمم وسایل و میامن دیروز بهش گفتم کی می .تقصیر این مرتیکه یوسفیه ـ

 االن رفتم نبود.
 علی سری تکان داد و دوباره نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:

 دیر شد. اه که من آرزو کردم یه بار همه چیز سر وقت باشه. ـ
 ۀدو از پلبا هم که وارد سالن شدند چند نفری آمده بودند. علی و یحیی هر 

مریم و سارا هم رسیدند. هر دو به  ،از آن طرف ،سن باال رفتند و همان موقع
طرف علی و یحیی رفتند و سالم کردند. علی فقط تند جوابشان را داد و به یحیی 

 گفت: ،رفت پشت پردهکه داشت می
 دوباره مثل اون بار نشه. ؛ها باشهنوبه نیما بگو مواظب میکروف ـ

 و گفت:برگشت سمت دخترها به ن داد و علی تکا ییحیی سر
 راهه.همه چی روبه ـ

هر دو سر تکان دادند. علی نگاهی به نیما انداخت که داشت میکروفون را 
 کرد و گفت:پشت تریبون تنظیم می

کسی خواست اذیت کنه منو خبر کنین. من چند تا  ،حواستون باشه !هابچه ـ
همه چی تحت کنترل باشه. مریم  ،بشینن ها رو هم خبر کردم تو جمعیتاز بچه

سارا سر تکان دادند و از سن پائین رفتند. علی مدام از این طرف به آن طرف  و
اش تا روی گردنش کش آمده بود. مریم و سارا کنار رفت و عرق از پیشانیمی

 گفت: ،کردهم نشستند و مریم در حالی که به اطراف نگاه می
 چوند.باز این عارفه ما رو پی ـ

شد که با میکروفون روی سن کشتی خیره نیما به دراز کرد و را سارا پاهایش 
 گرفت و گفت:می

 آد.همون موقع هم گفت نمی ـ
 ای گفت:مریم با حالت مسخره
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 آخه عارفه رو چه به بحث سیاسی. همون بهتر که تو فاز ادبیات باشه... ـ
 سارا نگاهش را از نیما گرفت و گفت:

 وع تریبون آزاد امروز چیه؟ضدونی موکجا سیاسی بود؟ اصال می ـ
 کجی کرد و گفت:مریم برای سارا دهن

 .بوده خوبه پیشنهاد موضوع مال خودم مسخره... ـ
تندتند با چند تا از  ،سالن ۀبعد رویش را به سمت علی چرخاند که گوش

 زد.های برق حرف میبچه
 از کجا میاره؟قدر انرژی به نظرت این علی این ـ

 ای باال انداخت و گفت:سارا شانه
 ای داره.سوخت هسته !دونمچه می ـ

و هر دو به این حرف سارا خندیدند. جمعیت توی سالن هر لحظه زیادتر 
 اصالا  .کردرفت و مسائل را به همه گوشزد میعلی مدام باال و پائین می شد.می

گرفتن مجوز و تعهد و  خواست بعد از این همه دوندگی برایدلش نمی
 تمام زحماتش هدر برود.  ،وفنگدنگ

نگاهی به ساعتش انداخت و سریع به طرف سن رفت. نیما و حسین پشت 
جا جمعیت را کنترل کنند. مستقیم د از آننمیزهای روی سن نشسته بودند تا بتوان

 به سمت آنها رفت و گفت:
 شروع کنیم دیگه؟ ـ

 گفت:نیما سری تکان داد و 
 تقریبا سالن پره. ،آره ـ

کاغذهای توی دستش را  به سمت میکروفون رفت. علی سری تکان داد و
 روی تریبون گذاشت و با نام خدا شروع کرد:

 نصیحتامو بکنم.خوب بهتره همین اول وصیت ـ
 آرامی از جمعیت شنیده شد. علی هم لبخندی زد و گفت: ۀصدای خند

جا که ف یه تریبون آزاد چیه. ما اومدیم اینها اول یادآوری کنم هدبچه ـ
خوایم شخص یا آراء مختلف و بشنویم. اینجا ما نمی ،یک موضوع واحد ۀدربار

 شناسین.تون منو میگروهی رو بکوبیم یا بحث راه بندازیم. همه
 یکی از پسرها از وسط جمعیت تیکه انداخت:

 ...به افتخار سید ـ
 ندی به او زد و گفت:و اطرافیانش خندیدند. علی لبخ
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 یم به بحثمون.بذار برس !رضا ـ
 مه داد:او اد

هدف من از  .دونین من اهل هیچ فرقه و گروهی نیستمخواستم بگم میمی ـ
خوام یک خط سیر مشترک، یک راه که همه رو راه انداختن این بحثا اینه که می

اال و حرفی پس هر کی پاشو گذاشت این ب به مقصد اصلی برسونه پیدا کنم...
 زد، سر جدتون بهش انگ نچسبونین.

 دوباره یکی تیکه آمد:
 جد تو یا ما؟ ـ

 ادامه داد: ،توجه به شخصی که پریده بود وسط صحبتشعلی بی
رفتار و حتی نوع و قشر دانشجوی ما با افکار  آیاموضوع امروزمون اینه که  ـ

ای ببره؟ یا به عبارت تونه فرهنگ یک منطقه یا شهرو به سمت دیگهصحبتش می
و این برای  ؟تونن از فرهنگ دانشجو تاثیر بگیرنقدر میهمردم عادی چ ،ترساده

بذارین یه  دانشجو مسئولیت میاره که به رفتارش بیشتر از مردم عادی توجه کنه؟
 .یا علی بحث خوب داشته باشیم.

 و از پشت تریبون کنار رفت. صدای دست توی سالن پیچید. 
ازه از کتابخانه بیرون زده بود که صدای زنگ موبایلش را شنید. نگاهی عارفه ت

 آن انداخت و با دیدن نام مریم با لبخند جواب داد: ۀبه شمار
 .سالم ،بله ـ

رسید. با نگرانی ولی از آن طرف صدای همهمه و فریاد گروهی به گوش می
 و با صدای بلند گفت:

 مریم کجایی؟ ـ
 ت:مریم با نهایت صدایش گف

 ری؟شه تنها میداره تاریک می آی...اتر مگه نمیئتآمفی ـ
 اش زد و با خودش غر زد:عارفه دستی به پیشانی

ای هم نداره به موضوعی که هیچ فایده ۀفهمم هوار زدن دربارآخه من نمی ـ
 خوره.چه دردی می

 شنوی؟عارفه صدامو می ـ
گیرم از بس تا دو روز سر درد می بیام...مریم من حوصله ندارم .. آره بابا. ـ

 کنن.همه جیغ و داد می
 بیا با هم بریم. ؛تنها نرو خونه خیلی دیگه نمونده تا هفت باید تمام شه. ـ
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 ای گفت و موبایلش را توی جیبش انداخت. «باشه»عارفه 
 هنوز پنجم نشده. تا هفت؟ ـ
ادرش را با یک جا کرد و در حالی که چهای توی دستش را جابهکتاب 

اتر رفت. در باز بود و صدای هیاهوی ئتدست نگه داشته بود به سمت سالن آمفی
 جمعیت سالن را پر کرده بود. پوفی کرد و به سمت در رفت. 

و بعد از ساعت کالسا  هکه سد علی آقا این بار عقلشو به کار انداختمثل اینـ 
 شو برگذار کرده.جلسه

ها هم باالتر شد صدای فریادها و حرفتر میهر چه به در سالن نزدیک
ای که دید چشمانش گشاد شد. دو رفت. به در که رسید یک لحظه از صحنهمی

داد با کسی که پشت نفر یکی از پسرها را گرفته بودند و او هم داشت با داد و بی
 است به او حمله کند!خوکرد. انگار که میتریبون ایستاده بود بحث می

 خوان برسن با این بحثا؟اینا به کجا میخدایا  ـ
ند و تعداد دخترها خیلی کمتر بود. ددااغلب جمعیت را پسرها تشکیل می

با دیدن مریم به سمت آنها رفت.  ونگاهی به سمت جمعیت دخترها انداخت 
 در حالی که به سمت مریم خم شده بود گفت: ،وقتی کنارشان نشست

 جا چه خبره؟این ـ
کرد هیسی کرد و به پسری که پشت تریبون داشت گلویش را پاره میمریم 
شناخت. های گروه را میعارفه دوباره نگاهی به جمعیت انداخت. بچه نگاه کرد.

شان هم که سید بود. رئیس کلو  ،سهیل، حامد، یاشار یحیی و، نیما و حسین
آمد همان میرفت و هر کس که از همه بیشتر می ؛پیدا کردنش کار سختی نبود

 که سردرد بشود به بازوی مریم زد و گفت: بود. عارفه قبل از این
 تمام شد زنگ بزنم بریم. ،اممن توی محوطه ـ

ها بیرون خزید و به سمت در مریم فقط سر تکان داد و عارفه از بین صندلی
کرد سرش در حال منفجر رفت. توی همان چند دقیقه که مانده بود احساس می

های . هر چه از سالن دورتر شد حالش بهتر شد. روی یکی از نیمکتشدن است
اش فریزها نشست و هندسیمانی کنار ساختمان سالن اجتماعات و آزمایشگاه

ولی سرما را به آن سالن شلوغ و پرهمهمه  ؛را توی گوشش گذاشت. سرد بود
داد. رجیح میت ،فهمیدنمی شدی که در آن زده میهایچیزی هم از حرف که تقریباا

کرد از کیفش کتابی بیرون کشید و در حالی که زیر لب اشعار کتاب را زمزمه می
کرد. داد. باید خودش را تا آمدن مریم و سارا سرگرم میمیبه موسیقی هم گوش 
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 دو سال دوستی با این رفتارشان آشنا بود.تقریباا بعد از 
ت خگروه از مدافعان سرسند و توی دخوانهر دو حقوق می ،مریم و سارا

حقوق بانوان بودند. درست همان سال اول که وارد دانشگاه شده بود و دنبال 
که انگار خیلی هم با هم صمیمی بودند.  ه بود؛گشت آنها را پیدا کردهمخانه می

شان توی جلسات او آرام بود. زیاد همراه ،هرچه آنها اهل بحث و جدل بودند
برای همین مجبور  .ا ماندن در خانه وحشت داشترفت. چون از تنهگروه می

 د خانه.نروند او هم برود تا وقتی که رضایت بدهند و بروبود هر جا آن دو تا می
او را هم به چشم یکی از اعضای  ،همه که توی گروه نبود ولی تقریباابا این
کرد ولی کارهای نوشتاری و ها شرکت نمیگرچه توی بحث .دیدندگروه می

اش ادبیات بود. غیر از چون رشته ؛انداختنداری را اغلب به گردن او میتاسروی
از گروه مهندسی بودند و فقط نیما مدیریت  بقیه ــ یعنی پسرها ــ ، مریم و سارا

 خواند.می
نگاهی به ساعتش انداخت. خسته شده بود و هنوز تا هفت خیلی مانده عارفه 

سالن رفت. دوباره صدای هیاهو را شنید  بود. دوباره از جا بلند شد و به سمت
 میلی وارد سالن شد. علی پشت میکروفون بود و داشت بحث را مثالا و با بی

کرد. عارفه کنار مریم نشست و صدای آهنگش را بیشتر کرد و سرش جمع می
 آمد.را به پشتی صندلی تکیه داد. چقدر خوابش می

هایش خورد باعث شد چشم دستی که به بازویش که قدر گذشتههنفهمید چ
هایش را چند بار باز و خالی شده بود. با تعجب چشم را باز کند. سالن کامالا

ش را از گوش خارج کرد و از جا هدفونو نگاهی به اطرافش انداخت.  بسته کرد
چرخیدند. سارا و مریم هم کنار آنها های گروه اطراف سن مید شد. بچهنبل

شد که با آن صدای بلند زدند. عارفه باورش نمیایستاده بودند و حرف می
صداهای  خواب رفته باشد. البته هدفونش کالابه موسیقی که توی گوشش بود 

از روی صندلی بلند شد و به سمت  ؛هایش را کشیدکرد. دستبیرون را خفه می
 ها را روی سن گذاشت و رو به نیما و حسین گفت:کتاب بقیه رفت.

 خسته نباشین. ـ
ها را تویش گذاشته بود همراه علی از فونویی با همان جعبه که میکریح

پشت پرده بیرون آمدند. یحیی کنار آنها ایستاد ولی علی به سرعت از سالن خارج 
 حسین بود که گفت: شد.

 شما خسته نباشین واقعا! ـ


