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 ي معماري بـراي بقیـهچیزي که دستگیرم شده بود این بود که حال و هواي رشته
 هکـنـوع تالطمـی  قطعـاً اامّـ غافلگیر کننده اسـت؛دوستانم هم جدید و خاص و بنوعی 

مـدلی و هدبیرسـتان حـس ي در دوره  فردمان بـود. منحصر به فرد فهمیدیممی هریک
 ؛نبـود تاریخ و ادبیات، چیز پیچیده اي حتّی سر جبر و مثلثات و فیزیک و درك همسان

 ،این حالدیم. با کرمی ت جهان موازي تجربهیرا انگار همه در بی نها "ترکیب"درس  اامّ
خیلـی  .حسابی دوست شـده بـودم ا)هايها و هفتادوسههفتادودویی(بچه هاي ترکیببا 

 خورم و هم بـا سـرویس خوابگـاه کـه نزدیـکمی خوردم که هم شام مادرم رامی فحش
هـم  خب حقم هم بود! هم شام مادرم، هـم سـرویس و .آیممی مان بود به دانشکدهخانه
  !رسوختهي خواهران جگهافحش

ــا  ــهب ــادي اینهم ــاي زی ــا  زمانه ــمرا ب ــدیممی ه ــفرها، !گذران ــدها، درس  س بازدی
به حـال هـم  ،ه هم! گاهیبگاهی  و مخندیدیگاهی با هم می... .ي ترکیب وساعتهشانزده
بـا  ،تبه گمانم به دلیل ساعتهاي طوالنی مصـاحب  !ست همکردیم و گاهی از دمی گریه

مـن کـه سـاکن  حتّـی بـودیم.شـده درگیـر هـم  ،السیهمکعرف بسی بیش از  یکدیگر
را مثـل  هـادخترخیلـی زود  کـردم،و ناهار مادرم را نوش جـان میو شام  خوابگاه نبودم

 .پذیرفته بودمخود  انخواهر
د بـه اي که تا آن موقع تجربه کرده بودم تا قبل از وروبا زندگی استرلیزه. پسرها اامّ 

ترین ناشـناسي مرموزي داشت که در جاذبه ،مخالفکالس شدن با جنس هم ،دانشکده
دانم نمـی اامّ .اي مخفی کندکرد خودش را با خجالت دخترانهسعی می ،قسمتهاي خیالم

 ؛دشـحضورشان آنطـور عـادي  چرااصالً  و با چه سرعتی و طورنفهمیدم چهم  و هیچگاه
 !اندانگار که همیشه بوده

ند کـه ارگانیک! سوسولهایمان همانهایی بود پسرهایمان دو دسته بودند: سوسول و 
 هاي عهد قاجاریمـان ناامیـدبا واکنش کهکردند به اسم کوچک صدایمان کنند سعی می

تنـد. مـا فر یکی دو تـرم مهمـانی و انتقـالی و...گرفتنـد و با گذشت! این دسته شدندمی
  ودند.ي رسولیان و پسرهایی که زبان قاجاریمان را کمی بلد بماندیم و خانه


