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اردیبهشت بود. از آن روزها که عطر دل انگیز گل هایش 

ــان مــی نــشــســت و خــنــکــای خــاک  بــه روح و جـ ســخــت 

مرطوبش آدم را کیفور می کرد.

با اینکه نیم ساعتی مانده بود اما انگار عقربه های ساعت 

را به 8 برسانند. امیر  خوابگاه، عجله داشتند خودشان 

ــداز کـــرد. بعد،  ــ ــار درآیــنــه وران خـــودش را بـــرای آخــریــن ب

کیف به دست، دل به خیابان زد و خودش را رساند به پارک 

و همان نیمکتی که خیلی وقت ها همدم کتابخوانی هایش 

بود. چنارهای سرسبز دستانشان را با شوق تکان می دادند 

بــاد سپرده  دســت  به  را  زلف ها  انگار  مجنون  بیدهای  و 

بودند. نسیم خنکی می وزید و به قول »بزرگ علوی« بوی 

یاس های سفید و رزهای سرخ و بنفشی را که خودشان را 

روی دیوارها پهن کرده بودند، توی خیابان، مشت مشت 

با ناز و نوازش نثار تن و روح جنبندگان می کرد.

هنوز ده دقیقه ای تا رسیدن سرویس دانشگاه مانده بود، 

کیفش را روی نیمکت گذاشت و نشست. مدتی بود که 

بود.  برده  را جایی دیگر  اردیبهشت دلش  نسیم خوش 

اردیبهشت، ماه شمعدانی ها بود و عاشقی های بی مالحظه 

و به گمانم این ماه داشت کارخودش را می کرد. 

دوباره فکر و ذهنش رفته بود به دانشگاه و گوشه کالس 

و... این وسواس به جانش افتاده بود که: 

»چــه جـــوری بهش بــگــم؟ نمیگه خــونــت کــو؟ درآمـــدت 

کــــو؟... خــب میگم فــقــط یــک ســـال از درســـم مــونــده. 

تالش  کــه  هــم  رو  کــار  خــوبــه!  کــه  استخدامی رشته مونم 

از خدا  و  مــن حــرکــت  از  مــی رســونــه...  و خــدا  می کنیم 

برکت... مگه خودش نگفته هرکس از ترس فقر ازدواج 

نکنه به فضل من بدگمون شده؟ خودش روزی رسونه...«.

اول  کــه  بــود  رســیــده  نیمه  بــه  ابریشمی ذهنش  قالیچه 

صدای ترمز اتوبوس و بعد صدای خنده و صحبت های 

بچه های داخل سرویس همه رشته های افکارش را پنبه 

کرد. یک دل نگران و یک دل امیدوار سوار شد....

با خودش  و  باالرفت  تایکی  دو  را،  پله ها  دانشگاه،  توی 

فکر کرد: عاشقیه دیگه! 

بودند.  شــده  جمع  اعــالنــات  تابلوی  اطـــراف  دانشجوها 

یکی عکس می گرفت و یکی یادداشت می کرد. نوشته ها 

بــودنــد: جشن  درآمـــده  رقــص  به  انگار  جلوی چشمش 

ازدواج آسان دانشجویی... مهلت ثبت نام...

از  و  شدند  آب  دلــش  تــوی  دنیا  نــخــورده  قندهای  تمام 

خزه های آبشار علی آبادِ دلش، ُهری به پایین سرایز شدند.

پنجره راهرو باز بود و باز قصه هوای اردیبهشت و قند 

نویس های  تمام چرک  بــود.  و... شــروع شده  توی دلش 

دلش را توی چند جمله پاک نویس کرد و نوک زبانش 

جا داد و با دلی قرص، در کالس را باز کرد.... با خودش 

زمزمه می کرد.

ازدواج آسون  بهونت چیه؟  آقــا... دیگه  آقــا...  امیر  »بیا 

الیخلف  هللا  ان  دیــگــه.  فــرجــه  هــمــیــن طــوری  بقیشم  و 

المیعاد... حاال بروکه بقول حضرت حافظ:

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جزآن که جان بسپارند چاره نیست

هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

درکار خیر حاجت هیـچ استخاره نیست

ازدواج آسان
سجاد آخرتی

بهورز خانه بهداشت کالته بزرگ
دانشکده علوم پزشکی تربت جام


