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کرد، از آپارتمانش خارج شد زندگی می یبزرگمسکونی مجتمع  درکه  فرزاد، در یک روز آفتابی

 آمدهکه از شهرستان به تهران  استساله  26 یپسر فرزادسمت محل کارش حرکت کرد. و به

در نزدیکی میدان  ،در یک چاپخانه بزرگ کتاب زندگی خود را اداره کند. او و فعالیت کاربا تا 

 کند.کار می تجریش

 فرزادروز آن  کند.وآمد میرفتبا مترو وجود دارد و او فاصلة زیادی  فرزاد از خانه تا محل کار

 و درخواست کمک کرد. آمدوقتی وارد مترو شد، خانمی مسن کنارش 

 !یه بچه مریض دارم ،ت کمکم کنهجان بچ ؛اآق ـ

 داد:هم با لبخند جواب  فرزاد

 .من که بچه ندارم، ولی بفرما مادر جان ـ

 .شدو بعد سوار قطار مترو  پولی به خانم داد

 وقتاندکی و خسته شد. مثل هر روز بعد از ناهار  کار کردوقفه بیاز صبح تا ظهر  فرزادآن روز 

 ای بخورد.میوه، پس تصمیم گرفت به میدان تجریش برود تا آبداشتاستراحت 

روی لباس وه می. آبکردبرخورد  شده و به ویرد  کنار اواز شخصی  اش را گرفت،میوهوقتی آب

 فرزادمیوه دیگری برای کرد حتی خواست آبخواهی معذرتها ریخت. آن شخص هر دوی آن

 آن شخص هم رفت.بخرد اما او قبول نکرد و 

نگاهش به دختری خورد که  سرش را بلند کردوقتی ، دنشد که لباسش را تمیز کخم  فرزاد

 .اندخوو کتاب میبود صندلی نشسته  یرو جلوی یک کافی شاپ نطرف خیاباآن

حبت ص تر برود تا با اوپس تصمیم گرفت نزدیک دختر خانم شددر یک نگاه عاشق صورت  فرزاد

کرد که می فکرپیش خودش داشت، طور که قدم برمیهمین کند، شاید عاشق خودش هم شد.

 ند.تا صحبت ک رفتجلوتر خوانده بود.  قبلاً آن را فرزادکتابی در دست خانم بود که  چه بگوید!

 ؟سلام خوبید شما ـ

 !خیلی ممنون ـ

 .خوام چند کلمه با شما صحبت کنممی ،ببخشید اگه وقت دارید ـ
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 ؟درباره چی ـ 

 .فلسفه صمیمیت شرایط عشق، خونید!ابی که دارید میکت ـ

 گذاشت و گفت میز یرو آن را، خواند او بعد که اسمش ر کرددختر خانم نگاهی به جلد کتاب 

 .بفرمایید

 گفت:و  زدهم لبخندی  فرزاد

 اجازه هست بشینم؟ ـ

 کرد:دختر خانم نگاهی به صندلی 

 !تونی بشینی، بفرماییدکس نیست و میش دست هیچهکسی اونجا ننشسته، پس اجاز ـ

 گفت:و  کردو نگاهی به دختر خانم  نشستصندلی  یبا صورتی خندان رو فرزاد

شون یهای جنسبتونن نیاز اینه کهخاطر هشن، بعاشق هم میکه دو نفر  ،این کتاب نوشته یتو ـ

 این درسته؟ شمارو برطرف کنن. به نظر 

 کرد و گفت:نگاه  فرزاددختر خانم با تعجب به 

 درسته؟ !گیچی می شمادونم نمی ـ

 جواب داد: فرزاد

نه. در کفکر نمی وقت به همچین چیزیهیچ ،شهنه فکر نکنم. کسی که عاشق یکی دیگه می ـ

 کسکنه. هیچورزیدن به اون فکر نمیعشق چیزی جزقلب و روحش اون رو دوست داره و به هیچ

 .کنهاین موضوع فکر نمیبه  ،شهمیاز اول وقتی عاشق یکی 

 دختر خانم لبخندی زد و گفت:

 مثال از این عشقی که تو میگی بزنی؟ کمیتونی ی -

 گفت: فرزاد

دوستی داشتم که حتما باید شبها قرصی برای سردرد میخورد، ولی اون قرص خواب آور بود و  -

تا بعد از ظهر کار میکرد و فقط میتونست شبها با  صبحخوابش میبرد. با دختری آشنا شد که از 
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شبها با او صحبت  بتونهدختر خانم قرص را ترک کرد تا اون . دوستم بخاطر صحبت کنداون 

 . پس اون هیچوقت به همچین چیزی فکر نمیکرد.و خوابش نبرد کند

 :که هنوز لبخند بر لب داشت گفت دختر خانم

 ؟فیلسوفی ،تو چی هستی ـ

 گفت:و  خندیدهم  فرزاد

 نه من فقط یک کارگر ساده هستم. ـ

 او ساکت نشسته بود. از او پرسید: ،کردچند ثانیه به دختر خانم نگاه  فرزاد

  شما منتظر کسی هستید؟ من مزاحم نباشم. ـ

 داد: پاسخمکث  یکمدختر خانم هم با 

 نه فقط نشستم هوا بخورم و مطالعه کنم. ـ

 گفت: فرزاد

تونم تو جای شلوغ مطالعه کنم. چون آدم وقتی کنم. ولی نمیها مطالعه میمنم خیلی وقت ـ

ایی صدرو صدایی نباشه. یا اگه سروه و سخیلی خلوت باش رشب دور وخونه باید مطلبی رو می

کتاب خوندن کنار دریا یا کنار آتش خیلی لذت بیشتری داره  باشه با اون کتاب مرتبط باشه. مثلاً

 تا وسط شلوغی و جمعیت.

 گفت:و  دادن دختر خانم سرش را تکا

 022تا  . من هم دوست دارم کنار دریا و آتش کتاب بخونم. ولی اینجایی که هستیمچه جالب ـ

پس مجبورم اینجا مطالعه  ،شهر آتش روشن کرد یشه تومیه ومتری نه دریایی هست و نکیل

 کنم.

 زد و گفت:هم لبخندی  فرزاد

 .هتونم بیشتر با شما آشنا بشم؟ من از شما خوشم اومدمیدرسته. ـ 

 نگاه کرد و گفت: فرزادکرد، دوباره به صورت  یدختر خانم مکث
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 مده، تو به نظر پسر خوبی میای ولی فکر نکنم بتونیم با هم باشیم.منم از تو خوشم او ـ

 گفت: گذاشت وروی میز  دو دستش را فرزاد

 داشته باشم و یه دوست خوب برای تو باشم،خوام یه دوست خوب فقط میببین من تنهام و  ـ

ا حداقل یخونی رو برات نقد کنم کتابایی که میها با هم صحبت کنیم. اگه خواستی بعضی وقت

 خونی.اسمشون رو برات بگم که بدونی چی می

 رزادف. چند ثانیه نگاهی به ید(ومتوجه بش ،)شما هم سعی کنید متوجه شد و خندیددختر خانم 

 گفت: کرد و

 شینم، خواستی بیا همو ببینیم حرف بزنیم.جا میها میام همینمن بعد از ظهر ،خوب باشه ـ

 .کردتشکر  از اوبا خوشحالی  فرزاد

 .میام ممنون، حتماً ـ

 آمد که اسمش را نپرسید. برگشت و گفت: یادشناگهان . شد که برودپا  فرزاد

 ببخشید اسمتون چیه؟ ـ

 خانم هم سرش را چرخاند و گفت:

 م.هست الیکامن  ـ

 گفت: فرزاد

 .هفرزادخانم. اسم منم  الیکاخوشبختم  ـ

 .منم خوشبختم ـ

 خداحافظ ـ

 موفق باشی ـ

 به خانه برگردد.که  کردجمع  هم همان لحظه وسایلش را الیکا برگشت، سر کارش فرزاد
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را  الیکاکه  شدآماده میدر حال مرتب کردن خودش بود.  او  فرزادظهر فردای همان روز بعد از 

 ببیند.

ای که پشت درب خانه دید ار آمد، داخل راهروی مجتمع دو مرداش بیرون از خانه فرزادوقتی 

 .دکننصدا میسرو

 !در رو باز کن ـ

 جواب داد:داخل خانه از خانمی 

 تونم. برین پی کارتونامروز نمی ـ

 کوبید و گفت: شد و محکم به درها عصبانی یکی از مرد

 هااگرنه به زور میایم ـ گفتم در رو باز کن

 ز کرده تا این دوبا دید که خانم درب خانه راو  کردبه عقب نگاه  رسید،رو راه وقتی به آخر فرزاد

 .شدندو داخل  کردندنگاه  فرزاد. هر دو مرد هم به شوندمرد داخل 

 

رسید. دختر در همان موقعیت روز به میدان تجریش  فرزادمترو،  دربالاخره بعد از یک ساعت 

 رفت و گفت:با یک شاخه گل جلو  فرزادکرد. قبل نشسته بود و مطالعه می

 !سلام ـ

 گفت:و  دید، لبخندی زد را فرزادوقتی  الیکا

 به فیلسوف جان. از سر کارت اومدی باز چیزی بخوری؟به ـ

 زد و گفت:هم لبخندی  فرزاد

 .نه اومدم شمارو ببینم ـ

 .ای برام داریپس بفرما بشین ببینم امروز چه فلسفهـ 

 نشست و گفت: فرزاد

 عوت کنم.خوام شمارو به شام و سینما دای ندارم. فقط میامروز هیچ فلسفه ـ
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 امشب؟ ـ

 .اریم برای فردا شبم بذتونیمی ،تونیدبله. اگه نمی ـ

 رم.ار قبلش به خواهرم یه پیام بدم که بدونه کجا مینه مشکلی نیست. فقط بذ ـ

 انجام بده. ه،دونی درستباشه هر کاری می ـ

 یرانرستو به ،بعد از تماشای فیلم چهارشنبه سوری هاآن. رفتندبا هم به سینما  الیکاو  فرزاد

 .دتا شام بخورن رفتند

 گفت: الیکاکه  دنزدقدم میدر همان حوالی  الیکاو  فرزادبعد از شام 

 من زیاد دوست ندارم تو جمع فیلم ببینم. فردا بریم خونه شما فیلم ببینیم. ـ

 گفت:با تعجب  فرزاد

 خونه من؟! ـ

 ؟آره چه اشکالی داره ـ

 .فردا من از ظهر تا شب بیکارم .باشه مشکلی نیست ـ

 .میام باشه فردا حتماً  ـ

 .گرددبازمی نه خودشخاو بعد  کندهمراهی می اشنهرا تا نزدیکی خا الیکا فرزاد

 زادرف سر راه به خانه ببرد.با خودش  را الیکارود که مترو می به ایستگاه فرزاد، فردای همان روز

 پرسید:از فروشنده  شد وویدیو کلوپ فروشگاه وارد 

 .تا فیلم خوب معرفی کنید چند ـ

 فیلم اجتماعی باشه یا کمدی؟ ـ

 .یه فیلم اجتماعی باشه که با خانم ببینم ـ

 متوجه شد و اشتباه دید، فروشنده منظور او را فرزادند و خانم را با مغازه بود یچون چند نفر تو

 به اون داد. سخیفچند فیلم 
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 ت:گف الیکا داخل خانه که شدند،. رفتندبه طرف خانه  الیکاها با بعد از گرفتن فیلم فرزاد

 کنی؟چه خونه کوچیکی، تو تنها زندگی می ـ

 بهت گفته بودم که تنهام. خیلی وقته تنهام، ،آره ـ

 .آره گفتی ـ

 خوری سفارش بدم؟ار چی میهناـ 

 .هرچی خودت دوست داری سفارش بده ـ

 .گیرممیخوب باشه الان یه غذای خوب  ـ

 .دکننبه فیلم نگاه  با هم تا گذاشت ها رابعد از چند دقیقه فیلم فرزاد

 گفت: فرزادبلند شد. صدای زنگ خانه  بعد از چند دقیقه

 .تو فیلم ببین تا من ناهار رو بگیرم بیام ـ

 .باشه برو ـ

ه بیرون نبا حالت قهر از خاکه  دید را الیکارو ی راهتو گشت. وقتی که بربگیردتا ناهار  رفت فرزاد

 پرسید: فرزاد شدزده، وقتی نزدیک 

 چیه چی شده؟ ـ

 ؟؟ این چه فیلمی بود گذاشتیامشعور. فکر کردی من کیکشی بیتو خجالت نمی ـ

 گفت:و  کردنگاه  الیکابه ناراحت شد.  فرزاد

 ؟بود ، مگه چطورین اصلاً هست ها چیاین فیلم !دونستممن نمی ـ

 گفت:با صدای بلند  الیکا

 .خواستی خودتو خوب نشون بدی که منو بکشونی اینجا، فقط میپست فطرتبرو  ـ

 .کردتوجهی ن زد اوصداش  چههر فرزادو  رفت از مجتمع بیرون سرعتبه الیکا
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بود که دیروز . خانمی ها باز شددرب یکی از خانهاده بود که تایستوی راهروی ساختمان  فرزاد

 گفت:و  زد لبخندی فرزادبه  کردند. اوصدا میسرواش خانه دو مرد پشت در

 .مثل اینکه یکی اینجا کارشو بلد نیست ـ

 .شد و با حالتی نگران داخل خانه خودش کرد. حرفی نزد ه اونگاهی ب فرزاد

 گفت: یو با ناراحت نشستروی مبل  فرزاد

 فقط میخواستم خوشحالش کنم !خوام کار بدی کنمخوام کسی رو اذیت کنم، نمیمن نمی ـ

ن که تلویزیوسمت گلدانی که روی میز بود را برداشت و بهو بعد  فریاد زدصدای بلند  اب فرزاد

 اش گرفت.پرت کرد و با ناامیدی گریهکرد پخش میفیلم را  هنوز داشت

 

لی خی گشت،یشیفت بعد از ظهر سر کار بود. وقتی که شب به خانه برم فرزادفردای همان روز 

 .ایستاده بودکه منتظر یکی  دید وصله بود. سر کوچه خانم همسایه راحناراحت و بی

 به او کرد و سلام گفت:نگاهی  فرزاد

 کرد و گفت: فرزادنگاهی به  .کشیدداشت سیگار می زن

 رسته؟مونی دهشناسم. همسایمن تو رو می ـ

 آره خودمم. ـ

 :برگشت و گفت چیزی به یادش آمد،که  ود خواست برمی فرزاد

نم بتو ،زدن. مشکلی چیزی داریتون داد میهخون چند نفر رو دیدم که داشتن پشت دراون روز  ـ

 کمکتون کنم؟

 گفت: نگاه عجیبیو با  کرد فرزادخانم همسایه هم نگاهی به 

 .نه بچه جون. اونا دوستام بودن ـ

 .به نظر عصبانی میومدن ـ

 خوب که چی؟ ـ 
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 یکم مواظب خودت باش، اینا به نظر آدمای درستی نمیومدن ،خواستم بگمهیچی فقط می ـ

 آرام گفت:خانم همسایه 

 .شدیها دوست میاگه تو هم جای من بودی با این آدم ـ

 هایی دوست بشی؟من جای تو نیستم ولی مگه تو چه مشکلی داری که باید با همچین آدم ـ

 ؟فهمی یا خودتو زدی به نفهمییعنی تو نمی ـ

 !شممتوجه نمی ـ

اومدم اینجا. اگه با این آدما دوست نشم خوب  ،سالم بود از خونه فرار کردم61ـ بچه جون من 

 مگذرونم و شادش میبرای خودم خوالانم ده. کی خرجیمو می

 ؟یعنی تو الان خوشی ـ

 .آره همیشه با دوستام خوشم ـ

 زدن و بعد در رو براشون باز کردی؟دوستات منظورت همونایی بودن که داشتن سرت داد می ـ

طوری حرف دونی که اینهموناست. مشکل تو چیه؟ چی در مورد من می آره منظورم دقیقاً  ـ

 زنی؟می

تونستی مثل همه یه مادر باشی، خوام بگم تو هم میدونم، فقط میتو نمی بارهمن چیزی در  ـ

 بچه داشته باشی و بهشون کمک کنی که درست زندگی کنن.

 .الان یه ولگرد بودی ،تاد بودالخمر و مادرت معمـ تو هم اگه پدرت دائ

کسی رو ن هیچشرایط من بدتر از تو نبود ولی من از بچگی پدر و مادرمو از دست دادم. الا ـ

 شرایطشو داشتم که الان یه ولگرد باشم. کنندارم، پس قبول 

م نگاهی ه کرد و فرزادنگاهی به  او. کردکنارش پارک  ،منتظرش بودخانم همسایه ماشینی که 

 گفت: فرزاد. تصمیم بگیرد خواست، انگار میبه ماشین

 !نرو ـ

 .شدباز نگران وارد خانه  فرزاد. رفتو  شدد ثانیه سوار ماشین خانم همسایه بعد از چن
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 و جلو رفتروی مجتمع صداهای بلندی شنید. راه ازرفت سر کار می فرزادکه فردای همان روز 

 .شوندنه خانم همسایه میبه زور وارد خادید که دو نفر 

 زد:فریاد میخانم همسایه 

 خوام برم پیش پدر و مادرمولم کنین، می ـ

مردها یکی از آن  و به در کوبیدمحکم  فرزاد. بستند را شدند و دردو نفر به زور وارد خانه  آن

 گفت:

 .کن تو گمبرو گور ـ

 او ادفرزآمد که دعوا کند.  فرزاد سمتبه هاآنیکی از  .شدو در باز  کوبیدبا پا محکم به در  فرزاد

 .کوبیدصورتش مشت  خورد بهو تا می انداختزمین  یرو را

یی اقوو چ شداول بلند  زد، مرددومی را کتک می. وقتی که مرد دیگر رفتسراغ  بهو  بلند شدبعد 

 که دید سختی بلند شد و خانم همسایه رابه فرزادفرو کرد.  فرزاداز جیب درآورده و به شکم 

برگشت  .بلند شدای . صدای شکستن شیشهکندو نگاه میایستاده و به اگوشه دیوار زده وحشت

در یک لحظة  .را در دستش داردای ها شیشه شکسته نوشابه و با ناباوری دید که یکی از مرد

 دید!دیگر نمی فرزادکرد؛ فرو  فرزاد در چشمان گیرکننده شیشه نوشابه راغافل

از کم کمچشمانش را پر کرده بود. و خون  دیدجایی را نمی فرزاد. کردندهر دو مرد سریع فرار 

 زمین افتاد. یشد و رو بیهوشریزی خون

 زد:بود و داد می فرزادسر ی خانم همسایه بالا

 ؟ینوشصدامو می ؟حالت خوبه ـ

 زد:داد کردند. او میتماشا و خانه جمع شده بودند  چند نفری پشت در

 !لانس بیادومبـ یکی زنگ بزنه آ

 و بعد شروع کرد به گریه کردن.
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او  مردی. کردو مطالعه میبود ن تجریش نشسته میدادر باز روی صندلی  الیکافردای همان روز 

 گفت:و  رفت الیکابه طرف  کرد،پیدا  ایروزنامه .دید را

 ؟خوبید شما ،سلام خانم ـ

 را کنار خود دید و جواب داد: هیکلتیپ و خوشپسری خوش سرش را بلند کرد. الیکا

 ؟شما خوبید ،خیلی ممنون ـ

 .تون رو داشته باشمهمارخواستم ش ،من از شما خوشم اومده ـ

 گفت: الیکا. بود پسر نگاه کرد که در دستای و به روزنامه زدلبخندی  الیکا

 !این رو بده ببینم ـ

س بستری بود. زیر عک در بیمارستانکه  بود فرزاد تصویر گرفت. در صفحه آخر روزنامه را از پسر

 !کور شدن چشمان عاشق نوشته بودند:

و  کردهیچ توجهی نمی الیکا اما کردصحبت می الیکابا  کرد. پسربا تعجب به عکس نگاه  الیکا

 .کردرا تماشا میفقط عکس 
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ما  زندگی ه شده.نوشت شنیدمکه خودم تجربه کردم و بر اساس چند داستان واقعی  کتاباین 

تا بفهمید شما هم  ،پره از داستان های مختلف، کافیه ارزش هر لحظه از زندگی رو بدونید

 داستان های زیادی برای نوشتن یا تعریف کردن دارید.
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