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 حسین 

 

در  که  . باایندگذردانشگاه صنعتی اصفهان میمقطع دکتری  در   لی منسال از قبو  سه

م، امررا از قبررول  اهپشت سررر گذا ررت اهای زیادی رسختیم اطول دوران تحصیل و زندگی

کمی تحررت ترراحیر مررر  مررردم    دیآنظر می دن در این دانشگاه مقداری نگران بودم. به

و باعث    دوجود دار  یازمدهای بیشگیریسخت جانای دگفتن. همیشه میقرارگرفته بودم

. قبول دارم؛ برای بعضرری از دوسررتانن ایررن قضرریه   ودش ناامید اتا آدم از زندگی ود می

تا بتوانند روزی، کسرری برررای   دبا هزارتا امید و آرزو وارد این دانشگاه  دن.  دنکصدق می

هد  گذرانرردن  بیدرمال  و  ؟ ناامید از آینده  دمالی هستندرچه  اکنون. اما  وندن اخود 

خواهد  ررد و بایررد تررا دیررر نشررده، برره    اننصیببار زندگی که فقط یکآن هن  .زندگی

م  ادر زنرردگی  ا. بیشتر از همیشه امیررد ردکنولی جریان من کمی فرق می  خود ان آیند.

 ...کندمی  مفظدر راه هدفن، محکن    من را  و  ددهامید می  من  چیزی که به.  کننمی  مس

 خیر.«»سالم مسین! صبح به

 خیر.«»بهزاد! سالم. صبح تو هن به

وقررت    یت هستی که مترر خیلی درگیر پروژهآد نظر میبینمت. بهمالن که می»خوش

 نکردی یک زنگ به من بزنی.«

تررونن دانشررگاه بیررام. ولرری  ذهنن رو مشغول کرده. برای همین کمتر مرری »آره. خیلی

 ه هوایی به سرم بخوره. دلن تنگ  ده بود.«امروز آمدم تا ی

 »برای دانشگاه یا هستی؟!«

خرراطر  رو دارم برره کرراردونی تمام این  خیال پسر! اذیتن نکن. خودت که بهتر می»بی

 دم.«اون انجام می

کررنن فقررط مررا دانشررجوهای  رریمی  جور چیزها. فکر می»آره آره. اکسیر عشق و این

 عشقمون هر ماده خطرناکی رو بسازین.«خاطر  هستین که ماضرین به

کنرره و تررا انتهررا  مررا رو برره هررر کرراری وادار مرری  !بهررزاد ،»عشق خیلی عجیب هسررت

 ترین کارها با ه.«بدترین یا عجیب. متی اگر  برهمی  با خودش پیش
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تررو رو  ممکنه  یک چیزی رو فراموش کردی: این عشق هست که    ولی»باهات موافقن. 

تونی کسی رو به عشق وادار کنی. اگر این کار رو کردی،  ما تو نمیبه هرکاری وادار کنه. ا

داخل آینه نگاه کنرری و برره خررودت   تونیطوری قراره با عذاب وجدانت کنار بیای؟ میچه

گرون تمررام    ت ی و این ممکن هست براافتخار کنی؟ تو داری به جنگ با عشق وارد می

 بشه!«

تنهام   کافی درگیر هست. لطفاً  یبه اندازه  ندارم. ذهنن  نصیحتی  موصله  »االن اصالً

 ی کارم مواسن رو جمع کنن.«بذار. باید برای ادامه

ام رو که داری. هروقت خواسررتی بهررن زنررگ بررزن  »بسیار خب. هرطور رامتی.  ماره

مون تنررگ  دونفره هایگذرونیو خوش  . دلن برای کافه رفتنی همیشگیهمون کافهبرین  

  ده.«

 کنن. خدانگهدار.«»خبرت می

  کررهن هدمی مق او بهبلند  د و رفت.  نیمکتاز روی    ،دکه خدامافظی کنبدون این

،  هنن بداش جیدوست ندارم در راه و هدفی که ماضرم برا  هن  ولی من  دنارامت  ده با 

 .دناد از مسیرم برگردهیا بخواو    دندازابه  ک    امن رکسی 

. در این موقع از سررال هرروا همیشرره  مااطرا  دانشکده مکانیک نشسته  ینیمکتروی  

هررای نخرری، برره کاپشررن و  همین علت، لباس دانشجویان از تیشرت و لباسبه  سرد است.

 کن تغییر پیدا کرده است.  گرم

  وهرروای  دیرردن مررال  .ونرردرن میا سمت کالسبهباعجله  که    بیننرا می  یانیدانشجو

جلررب   ام راپسری با هودی خاکستری توجرره دهد.صی به من میهمیشه آرامش خا  هاآن

به من    .دزنبا خودش مر  می  دد داریآنظر می. بهودر. آهسته به سمت کالس میکندمی

درمال زمزمرره  و  دبه گوش دار یهندزفر. دزن. نه... با خودش مر  نمی ودمیتر  نزدیک

 :1ستاکردن متن آهنگ  

 

 

 
 ، در محیط دانشگاه است.آهنگ کند که همواره درمال زمزمه کردن متن نویسنده به خودش ا اره می 1
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 پریشان این دیاردر کوچه های سرد و 

 دستی به دست یار

 امشب رسیده است

 با من خیال کن

 که همه عاشقان شهر

 دستی به جام باده و دستی به زلف یار

 2تا صبح سرخوش از آواز کولیان

... 

د. سریع  مآمی  سمت منبهش  با دوست  و  دیدم! از دانشکده خارج  د  اناگهان هستی ر

از جای خودم بلند  دم و سعی کردم عادی رفتار کنن. مثل یررک دانشررجوی متشررخ ،  

بررود ر از مسرریر کنررار دانشررکده   نگرانیبدون هیچ نگرانی ر البته که درونن پر از آ وب و 

 دور  دم.  او  کن ازمرکت کردم و کن

 *** 

یان دانشررکده  اش به کمک دانشجو ش ماه پیش بود که با او آ نا  دم. برای پروژه

   دیدم.  رروربختانه هرگررز برره مررن پیشررنهاد  میزیاد او را  علت  همینه یمی نیاز دا ت؛ ب

که بررا او در یررک پررروژه کررار    ام، بهزاد،صمیمی  کاری نداد اما توانستن از طریق دوستهن

هایی درمورد  وآمدهای هفتگی و صحبترفت کرد، چندباری به جلساتشان بروم. بعد ازمی

 ها با ن.همراه آن  ،ی کارانجام پروژه، موافقت کرد تا در ادامهی   یوه

کرره تصررمین   مدتی کارها را خوب پیش بردین. درمال رسیدن به نتایج اولیرره بررودین

  ی پروژه و یافتن اطالعات بیشتر، به رسررتورانگرفتن با او قرارهای  بانه بگذارم. به بهانه

پذیرفت اما در  ب سوم، ا تباه بدی مرتکب  دم و  . دو  ب دعوتن را کردمدعوتش می

 ام به او گفتن!کار را خراب کردم. از عالقه

وقتی متوجه امساسات من نسبت به خودش  د، تصمین گرفت تررا مررن را از گررروه  

 وند اما برای من، تنها  مانع پیشرفت او در کارش می ،کرد امساساتاخراج کند. فکر می

 !نکشنپس   وند در کارم پیش بروم و هرگز پامیامساسات هستند که باعث  

 
 آهنگ »با من خیال کن« از گروه پالت 2
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آن اتفاق چیزی از عشق من به هستی کن نکرد؛ بلکه بیشتر هن  د! تصمین گرررفتن  

    ، چرررا او نبایررد عا ررق مررن با ررد؟  امسراغ ساخت اکسیر عشق بروم. من عا ق هستیبه

در زنرردگی   ود؟ پس چرا عشق او باعث پیشرفت مررن عشق من مانع کار او می راستیبه

  عوض کرررد. تررازه دا ررتن از زنرردگی لررذت    زچی د؟ عشق او دیدگاه من را نسبت به همه

 دم. هستی باعث  د که از بررودن در ایررن  می  های زیباتری از آن آ نابردم و با جلوهمی

  خواسررتن دلیررل تمررام  . نمرریودفرسا برر دانشگاه لذت ببرم؛ هرچندکه گاهی سخت و طاقت

اما مررن هرگررز او را رهررا نخررواهن   از دست بدهن. هستی من را رها کردهاین را خو یدل

دانرری موفررق برره  مال هیچ  یمی تباه من را جبران خواهد کرد. تابها  ،کرد. اکسیر عشق

ساخت آن نشده است، چه برسد به یک دانشجوی دکتری! امررا مررن در ایررن راه، دلیررل و  

 د. من هستی را دارم! تنها ندادانیک از آن  یمیای دارم که  اید هیچانگیزه

 *** 

ی خرروبی از او قرررار  که متوجه  دم در فاصله لحظهناخیلی از هستی دور نشدم. هم

 دنبالش افتادم.دارم، درجایی که بتوانن او را تا انتهای مسیر ببینن، به

ای همررراه بررا یررک  ای و سررادهمانتو و  لوار سرمهی سیاه، مقنعههمیشه!    ثلزیبا... م

   .اشای همیشگیهای قهوهبا همان چکمه  کاپشن قرمز به تن دا ت.

 خندیدند.دیگر مییکرفت و هرازچندگاهی بازیر و آهسته راه میسربه

 د تا مواسن به مسیر نبا د و مقداری منحر   گاهی توجه زیاد به هستی باعث می  

هررا  بررا چنرردتایی از آنکردند. متی نزدیک بود  بشوم. دانشجویان با تعجب من را نگاه می

 برخورد کنن.

تررر کررنن تررا  مناسب، پیش رفتن. گاهی مجبور بودم مرررکتن را سررریع  با مفظ فاصله

 میان جمعیت دانشجویان گن نکنن.  درهستی را  

صف طوالنی پشت قسمت پذیرش، بسررته  ررده بررود. همیشرره  به کافه تریا رسیدین.  

   گذرانند.جا مییقی را در اینادق  کنند وها استفاده میدانشجویان از زمان آزاد بین کالس

خواستن خیلی به او نزدیک  وم. در پارکینگ نزدیک برره کافرره  وارد صف نشدم. نمی

 جا همه چیز را رصد کردم.صبر و از آن
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  گذ ت اما چیزی که باعررث  رریرین  رردن ایررن لحظرره  تر از همیشه میزمان آهسته

برره دوسررتش    ناپررذیرش  ررده بررودم. د، تما ای هستی بود. مسحور زیبررایی وصررفمی

خرراطر دو ررادوش او  اش بهپشتیصحبتی با هستی. به کولهخاطر هنکردم بهمسادت می

      نش  خاطر نگهبررانی دادن از هسررتی دربرابررر گزنررد سرررما. برره دسررتابودن. به کاپشنش به

ها  اش تا انتهای دنیا. کاش من جای آنخاطر همراهیخاطر یاری رساندن. به پاهایش بهبه

 .بودم

ی مرکررت  ررده  ای گذ ت. باالخره نوبتش رسید که سفارش بدهد. آمررادهده دقیقه

   خواستن تا مقصدش دنبالش کنن.بودم. می

 زنی؟«»ببینن... تو داری کسی رو دید می

 ! نه... من چیزه... منتظر بودم دوستن از کافه برگرده.«بهشتی»دکتر 

قدر مواسن به هستی بود که اصال  بهشتی، مسئول آزمایشگاه دانشکده است. آندکتر 

 متوجه مضورش نشدم.

آزمایشررگاه   کلید به گرفتندیشب که باهام تماس گرفتی و راجع »ببین مسین عزیز!

امکانش نیست. اما االن بهت   همین گفتن فعالً  صحبت کردی، مال خوبی ندا تن و برای

تررونی  گن که آزمایشگاه در اختیار تو هست. بفرما... اینن کلیدش! هروقت خواستی میمی

 من رو هن از روند آزمایش درجریان بذار.«  ازش استفاده کنی. فقط لطفاً

 بود.«  خواهن  تماس  متما! با  ما در  .دکتر خیلی از  ما متشکرم! چشن  !»وای

ن. ماال یک  هدبانجام    انستن قسمت نهایی پروژه راتوخوبی بود. باالخره میخبر خیلی

 م.اهتر  دقدم به عشق هستی نزدیک

 کلید را گرفتن و در جیبن قراردادم.

      کردنررد و  هنگام صحبت با دکتررر، آرام و قرررار ندا ررتن. بسرریار آهسررته صررحبت مرری

 رفته با د.ترسیدم که نوبت هستی رسیده و  می

سمت کافه.  بهجا نبود! دویدم  برگشتن و به صف طوالنی کافه نگاه کردم اما هستی آن

کدام هستی نبود. او رفته  هیچ  نگاه کردم اما  را  تک افرادتک  .زدموج میام  نگرانی در چهره

 و من مانده بودم با هزاران فکر و نگاه ناتمام.
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 *** 

ترروانن قسررمت  مال با ن که باالخره مرریباید خوشدانستن مال عجیبی دا تن. نمی

باتمام تال ی که انجام دادم، هستی را گن  زیرا    .نهایی پروژه را انجام بدهن یا نارامت با ن

 او را ببینن.  بتوانن  موقع دوبارهکردم و معلوم نیست چه

 ررد  از این بررو مرری به خانه برگشتن. بوی غذای مادرم تمام ساختمان را پرکرده بود.

معنای زندگی را فهمید. منظورم از معنای زندگی، غذای مادرم نیست؛ بلکه عشقی که در  

 ست.اپشت این غذا  

در    نرردارد.هررا ی داخل کتابعا قانه داستان عشق پدر و مادرم چیزی کن از داستان

  هررای زیررادی کمررک  زمان هشت سال دفاع مقدس، مادرم پرستار جبهه بود و به زخمرری

از آن   دا ررتکرررد و سررعی گفت در آن زمان اصال به عشق فکر نمرریمی کرد. خودشمی

 دیگری برای مادرم درنظر گرفته بود.  مسیر    ،دوری کند. اما جانِ جهان

  گروههای زیادی به او اصابت کرده بود.  روزی مردی را به درمانگاه آوردند که ترکش

بعررد از  افراد، مادرم بررود.  ترین زمان ممکن وارد عمل  دند و یکی از آندرمان در سریع

ها را از بدن آن مرد خارج کردند اما هرگز امیدی به  وقفه باالخره ترکشها عمل بیساعت

   زود برره او خررون تزریررق  زنده ماندنش ندا تند. خون زیادی از او رفته بررود و بایررد خیلرری

مادرم، آن گروه خررونی  ، کسی جز جانیاز دا تند اما در آن  +Oکردند. به گروه خونی  می

   جا از او خون بگیرند و به رزمنده تزریق کنند.را ندا ت. داوطلب  د که همان

، هنگامی کرره مرراجرای اترراق عمررل را  ررنید،  رزمنده ،پس از بهبود  رایط جسمانی

 !چیز  دی  روع همهتصمین گرفت برای تشکر به دیدار پرستار برود. آن دیدار، نقطه

   آمررد، برره پرردرم  ودعرروایی پرریش مرری ان اگر بحثد اوایل ازدواجکرمادرم تعریف می

و کوترراه        رردگونرره پرردرم تسررلین مرریکنن، اکبر!« و ایررنگفت: »خونن رو ماللت نمیمی

 .آمدمی

 هاین را درآوردم و وارد خانه  دم.با کمی مشقت کفش

 »سالم! من اومدم.«
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برررات مرررغ    ه ناهار آماده  ررده.»سالم پسرم! خوش اومدی. زود لباسات رو دربیار ک

 «درست کردم.

فکررر   امروز صبح، خیلرری در اتفاقاتبه اتاقن رفتن. نیاز به کمی تنهایی دا تن. بعد از 

فرورفته بودم. مقداری ترس از  روع کار در آزمایشگاه دا تن اما ازطرفی فکر هستی، من  

 تر  ود؛ اما نشد.گذا ت. پس مقداری معطل کردم تا اعصابن آرامرا رامت نمی

 جان! سفره پهن  ده. زودباش بیا!«»مسین

 »آمدم مادرجان... آمدم!«

اما این زیبایی هن چیزی از مال بد من را    بود  درآمدهسفره به زیباترین  کل ممکن  

 خوب نکرد.

 ی.«یانظر خسته م»سالم برادر. به

 ها رو هن داره دیگه.«. درس و دانشگاه این خستگیمحدحه»سالم  

 طوری نبودی. دختره جواب منفی بهت داده؟!«این  راستش رو بگو... قبالً»

 زنی.«دونن از چی داری مر  می»کدوم دختره؟! نمی

 مادرم دخالت کرد...

 «خواد دعوا کنین. مسین بشقاب رو بده برات بکشن.»با ه! ماال موقع ناهار نمی

 خوری، مامان؟«»خودت نمی

 باباتون از سر کار برگرده.«مونن  »نه! منتظر می

اش رفررت. چنررد  سررراغ تلفررن همررراهمادرم بهپس از رسیدگی به ناهار من و محدحه، 

 ای را در سکوت سپری کردین.دقیقه

خواند، یا هن اگر خیلرری خسررته  کند، یا کتاب میمادرم وقت آزاد پیدا می کههنگامی

 کند.بال میهای مجازی را دنبا د، برای مدت کوتاهی، اخبار  بکه

 ای نشنیده!«ه»به مق چیز

 »چیزی  ده، مامان؟«

آدم رو ده سررال    ای سرراختن کررهجا نو ته دانشمندها مرراده»دروغ، پشتِ دروغ! این

 برگردونه.«  ونتونه نشاط دوران قدیمی رو بهشکنه و میتر میجوون
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 دونی؟!«» اید درست با ه مامان؛ تو از کجا می

تونین با زندگی مبررارزه کنررین.  این درست نیست! ما نمیدم پسرم که  »بهت قول می

تو نبا ه،   لها فقط باید بذارین زندگی کار خودش رو انجام بده. اگر چیزی مابعضی وقت

قدر هن که تالش کنی، فقررط برره خررودت آسرریب  تونی به دستش بیاری. هرچههرگز نمی

دسررت بیرراد؛  یا سخت به سادهزنی. اما برعکس، اگر چیزی مال تو با ه، ممکن هست می

. باید خودت رو تسلین جریان رودخانه کنی، تررا بتررونی باهرراش  رسهدرهرصورت به تو می

 سو بشی و کنترلش کنی.«هن

ها سرمال و جوون با رری؟ ایررن  »یعنی این مق تو نیست که بتونی دوباره مثل قدین

 شه همراهش با ی؟«مق تو نیست که بتونی مثل روزهای اول زندگیت، عا ق بابا و همی

م  »نه عزیزم! این مق من نیست. به من فرصتی داده  د تررا بتررونن از دوران جرروونی

اگر خوب ازش استفاده کردم یررا بررد، دیگرره رفترره و مرراال در یررک مرملرره  استفاده کنن.  

نیسررتن؟    بابرراتونهستن. بعدش هن... کی گفته من مثل قبررل، عا ررق  ز زندگی  اجدیدی  

خررواهن    شکمتر  ده، ولی من همیشه عا ق  نر کهولت سن، تحملخاطدرسته که االن به

دونی چرا؟ چون عشق بین ما واقعی هست و عشقی هن که واقعی با رره، تررا ابررد  ! میدبو

 .«بود  پر ور خواهد

ها دیگر دیررر  ررده و  گفت. ولی برای این مر هایش موافق بودم. درست میبا مر 

 ای پشت سرم را خراب کنن.هزودی تمام پلاینبهمن هن دوست ندارم  

 سمت اتاق رفتن.بدون هیچ مرفی، غذا را کنار گذا تن و به

 جان؟ کجا رفتی؟ غذات رو نخوردی!«»چی  د مسین

 »به فکر عشقش افتاد؛ رفت بهش پیام بده.«

تره. متما توی دانشگاه اتفاقی براش  ! برادرت از تو بزرگمحدحهها رو نزن  »این مر 

 کنن.«رم باهاش صحبت میدقیقه دیگه میافتاده. چند  

  باریررد.  مرری  را محکن بستن. کنار پنجره رفررتن. برراران  رردیدی بوارد اتاق  دم و در

  کرررد. گررویی آسررمان خرروب  زمان غمگین و عصبانی بودم اما این باران من را آرام مرریهن

 .  کندزمانی ببارد تا به مردم، آرامش هدیه  داند که چهمی
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  پررارک کرررد.  سرراختمانروی  خل کوچه جلب  د. پژو سفید رنگی روبررهام به داتوجه

   دختر چادری از ما ین پیاده  د و چترش را باز کرد.

ی  گوید دوهفتهمان است. مادرم میرویی ناختن. فاطمه، دختر همسایه روبهاو را می

 اش است.دیگر عروسی

کرررد.  مرری افظی مخررداداد و مالی برای پسر داخل ما ین دست تکان مرریبا خوش

آمررد چیررزی را  مرری نظررررا صدا زد تا بایستد. برره  فاطمهناگهان پسر از ما ین پیاده  د.  

گل بزرگرری را از روی صررندلی بردا ررت.  فراموش کرده بود. درب عقب را باز کرد و دسته

 سمت ما ین برگشت.  دوان بهدوان  امافظی کرد ودگل را به دختر داد و از او خدسته

دهررن  تصویر براین عوض  د. خودم و هستی را متصور  دم. من به او گل می ناگهان

 چی.«گوید: »ممنونن مسین! ممنونن بابت همهام میجواب هدیه  و در

گردم. به راه و هرردفی کرره دارم  برمی خیاالت با صدای رو ن  دن ما ین، از دنیای

 ه  روع کنن. کدآزمایشگاه دانش  توانن از همین امروز کار را در وم. میتر از قبل میمصمن

 روم.می  سمت دانشگاه وم و بهسریع آماده می

 *** 

 

 یک ماه بعد...

ی میرروانی بررا موفقیررت انجررام  خوب پیش رفتین. کار بر روی نمونهخیلی مدتدراین

.  توانستن پرریش ببرررمنمی تنهاییبهکمک نیاز دا تن و کار را به ، د. البته از مق نگذرین

 ناسی دانشگاه اصررفهان در ارتبرراط بررودم و  تعدادی از دانشجویان زیست با علتهمینهب

 .کار را گروهی پیش بردین

کررردین. امررا  هررا فکررر نمرریمان سبز  د. موانعی که هرگز به آنموانع زیادی برسرراه

چنان زیررر مشررت روزگررار  خب... مسیر موفقیت همین است. سراسر فرازونشیب. گاهی آن

ناگهان    آید. اماکنی دیگر تمام است. دیگر کاری از دستت برنمیگیری که فکر میقرار می

ی مسرریر   وی و سعی در ادامررهباتمام وجود بلند می  کنی ونیرویی در وجودت مس می
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چیررزی از  جنگرری، ایمرران و برراورقلبی داری. و چررهداری. زیرا به هدفی که برررای آن مرری

 تر است؟باورقلبی مهن

 جاست!«کی این به! ببین»به

 »آقای گلستانی! سالم. بفرمایید داخل.«

 .«ی دانشکده بزننیک سری به بقیه ن. باید  جان! نه... مزامن نمی»سالم مسین

 .«هستین  »چشن! هرطور رامت

 کنی؟!«»ببینن... تو هن این بو رو امساس می

 »طبیعی هست. نگران نبا ین.«

 باز بذار.«»لطفاً تهویه رو رو ن کن یا پنجره رو  

ی دیگه کررارم تمررام  تونن پنجره رو باز کنن. چند دقیقهبیرون هوا خیلی سرده. نمی»

 چی هست.« ه.  ما نگران نبا ین لطفاً. مواسن به همهمی

 جان!«سالمت مسین»از من گفتن بود. امیدوارم مشکلی پیش نیاد. به

جررا پررر از مررواد  یررنا  د،نبا رر   هدهن که نگران با ررد. هرچرر به آقای گلستانی مق می

 .دارد اتفاق بدی رخ دهدهست و هرلحظه امکان    انفجار یمیایی قابل  

 هایش دور  ود و آزمایش را دوباره  روع کردم.صبر کردم تا قدم

کنن.  یمی برره مررن اجررازه  ی  یمی تحصیل میبالن که در ر تهگاهی به خودم می

.  ا، ویژگرری خرراد خررود را دارنرردهرر دهد تا مواد جدیدی را خلق کنن و هرکرردام از آنمی

درست است که در این راه خطراتی هن وجود دارد؛ اما اگر کسی با جان و دل در مسیری  

 دهد تا خطرات مسیر، مانع او  وند.گام بردا ته با د، هرگز این اجازه را نمی

 ناگهان...

 انفجار!
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 هستی 

 

رسه و بایررد مسررابی  بابات از راه می»هستی! بیا کمک کن سفره رو پهن کنین. االن 

 گرسنه با ه.«

 »چشن مامان! چند دقیقه فقط... آخر تکلیف رسیدم.«

ساعت نه  ب اسررت و    کند.ما ااهلل مادرم بسیار بلند از داخل آ پزخانه صحبت می

تا وقتی پدرم به خانه برسد، نین ساعتی فرصت دارم. زمان زیادی است اما مادرم همیشه  

 عجله کنین.  یستنیاز نگونه دیگر  . اینتا کارها را زودتر انجام دهیناصرار دارد  

کنن و با اولین پیام  روم. تلگرام را باز میمیام  همراهتلفن  راغسپس از انجام تکالیف به

  وم:مواجه می

 انا هلل و انا الیه راجعون

شکیمی را ککه منجکر بکه   انگیز و تلخ دانشکددهی غمجامعه اسالمی دانشجویان حادثه

دانشگاهی عزیزمان جناب آقای حسین مرادی شکد  بکه عمکوم دانشکگاهیان دادن همازدست

 نماید.ی ایشان  طلب صبر میتسلیت گفته و برای خانواده

  ه.خدای من! باورم نمی

. کاش این یک کابوس با د. کاش االن مادرم پیش  فشاردبغض سنگینی گلوین را می

 گونه نبود!جان! چیزی نیست. خواب بد دیدی.« اما اینگفت: »هستیمی  نشست ومن می

 کردم او از جزئیات ماجرا باخبر با د.فکرمی  فوراً با بهزاد تماس گرفتن.

   لرزید.دستانن از  دت نگرانی می

 خیلی منتظر  دم اما جواب نداد. دوباره تماس گرفتن:

 »الو سالم بهزاد!«

 »سالم هستی.«

 غضی امساس کردم.در صدایش ب

 »خبر انفجار دانشکده درسته؟«
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 ناگهان بغضش ترکید و  روع به گریه کرد.

 ... درسته!«»آر...آره. متاسفانه

 .دیگر گریه کردینبایکبغض من هن ترکید و  

 طوری این اتفاق افتاد؟«»آخه چه

رو   گه آخرررین دقررایق اون»برای انجام پروژه توی آزمایشگاه بوده. آقای گلستانی می

درمال انجام آزمایش دیده ولی وقتی درمورد بوی داخل آزمایشگاه به مسین هشدار داد،  

 ی بعد، اون اتفاق افتاد.«توجه نکرد و چند دقیقه

 روزی هست؟«ش چهدونی خاکسپاری»خدای من! خیلی باورش برام سخته. می

روی دانشکده جمررع  روبهمورد هنور اطالعی ندارم اما دو روز دیگه قرار هست »دراین

 بشین و مراسن یادبودی برگزار کنین.«

ش صبر بررده. درسررته بررین مررن و مسررین  کنن. خداوند به خانواده»متماً  رکت می

     جرراش اون برراال  بررود. مطمئررنن  مهربررون و خرروبیوجود اومررد امررا اون پسررر مشکالتی به

 خیر.«خوبه. ازت ممنونن بهزاد.  ب بهخیلی

 بینمت.«می  رومش  اد.  موافقن.  !»آره

 *** 

      . پررانزده دقیقرره تررا  ررروع مراسررن  8:45به دانشگاه رسرریدم. سرراعت را نگرراه کررردم: 

 مانده بود.باقی

       روی تاالرهررا، از اتوبرروس پیرراده  رردم و آهسررته  کمی بعد از دانشکده  رریمی، روبرره

 سمت دانشکده رفتن.به

کررردم تررا   و دستانن را داخل جیررب کاپشررن  نگردن را محکوزید.  الباد سردی می

ی تمامشرران  کردم. در چهرهکمتر امساس سرما کنن. در راه، به دیگر دانشجویان نگاه می

    دانشررگاهی. دانشررگاه  کالسرری و هررندادن دوسررت، هررن د. غن ازدسررتغمی مشاهده می

 پوش  ده بود.دست سیاهیک

ایستاده بودند. اطرا  دانشکده را با نوار  جا ی دانشجویان آنهمه به دانشکده رسیدم.

 انگیز و ومشتناکی بود.ی بسیار غنرنگ خطر، بسته بودند. صحنه  زرد
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های آزمایشگاه  کسته  ده بود و سوختگی نا رری  ی دوم نگاه کردم.  یشهبه طبقه

 از آتش، به دیوارهای اطرا  رسیده بود.

 تن...سمتش رفبهزاد را در بین جمعیت پیدا کردم و به

 »سالم.«

 »سالم هستی! مالت خوبه؟«

 »نه اصال خوب نیستن. وقتی این صحنه رو دیدم، قلبن به درد آمد.«

 «کنن.»آره. درک می

هایی کرره اطرررا   سکوت بین ما ماکن  د. چشن دوخته بودم به عکس مسین و گل

 آن بود.  

 ا بداند.ها رکنن بهزاد باید جواب آنسواالت زیادی در ذهنن بود که فکر می

ی که  دکتر»مسین مشغول انجام چه آزمایشی بود؟ تا جایی که من خبر دارم، پروژه  

 ی داخل آزمایشگاه ندا ت.«انتخاب کرده بود، اصال کاری به مواد منفجره

 ای بود.«»درسته. ربطی ندا ت. اما مسین مشغول انجام کار دیگه

 دا ته؟«  دکتریکاری غیر از پروژه  »منظورت چیه؟ چه

 سرش را پایین انداخت و سکوت کرد.

من هررن مثررل بقیرره از ایررن اتفرراق    ؟کاری بود»بهزاد؟! لطفا بهن بگو درمال انجام چه

 «کنن مق دارم که از مقایق ماجرا باخبر با ن.نارامت هستن و فکرمی

 »اکسیر عشق!«

 .وکه  دم. توقع  نیدن آن را ندا تنش  مرف  از

 »اکسیر عشق؟! آخه برای چی؟«

»بعد از اتفاقاتی که بین  ما دوتا افتاد، مال مسین خیلی بد  د. روزی پرریش مررن  

 ناسی. اگررر در  آمد و از تصمیمش گفت. باهاش مخالفت کردم. اما خودت که اون رو می

تونه مانع اون بشه. متی اگر باعث مرگش بشه.  چیزی نمیزندگی هدفی دا ته با ه، هیچ

 سعی دا ت با این اکسیر کاری کنه تا تو عا قش بشی!«

 آمد، سکوت بود.لحظه از دستن برمیتنها کاری که دراین
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         راه افتررادم.سررمت ناکجررا آبرراد، بررهاز جمع خارج  دم. بررهچرخید.  دنیا دور سرم می

 با د.  کشندهتوانست برای من  مدتی تنهایی نیاز دا تن؛ اما این تنهایی میبه

زدم.  وهمه گذرکردم و در دانشگاه پرسه میها، دانشجویان و همهها، خیاباناز ما ین

دانستن خود را برای این اتفرراق مقصررر برردانن یررا نرره.  در افکار خودم غرق  ده بودم. نمی

     فعال بود و همیشرره کارهررا را   گروهی خوبی برای من بود: در کارخیلی گروهیمسین هن

داد. اما آیا تقصیر من بود که عا قش نبودم؟ تقصرریر مررن بررود کرره او را  ام میموقع انجبه

وقت با زندگی  قبول دا تن، نه  ریک زندگی؟ کاش مسین هیچ گروهیعنوان هنفقط به

طور که مذ  کردن  میل ما نیست، هماندانست زندگی همیشه بابجنگید. کاش مینمی

داد تا از پیامرردهای  داد. باید رخ میتفاق باید رخ میمیل من نبود، اما آن ااو از گروه، باب

  آید برخی پیامدهای منفی گرفتار مسین  دنظر میمنفی در گروه جلوگیری کنن اما به

 اش.متی تا آخرین لحظات زندگی  .و هرگز رهایش نکرد

 

 

 پایان 
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  یمیدانشدده ش هی خدمت امر یرو ین  یمراد  نیمرحوم حس

در شامگاه نوزده آذر سال   ر یاهل مال  اصفهان یدانشگاه صنعت

    جان به   شگاه یدر آزما  یسوزآتش  و  انفجار  درپی   1401

 کرد.   میتسل نآفریجان

 .«باد یگرام ادشیشاد و  روحش»

 

 

  


