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 به نام ایزد منان

، انگهار دارم رنگ دیگری بهه وهود میگیهردای قلبم وقتی پاییز سر میرسد هو
قتهی وانهه آمهدم حوالی ظهر بهود و.  م و این زیباستشاداب تر از قبل میشو

نوشم. گهوارا بهود و یک راست دنبال آب رفتم تا کمی اب ب چون هوا گرم بود
 .  وود را راحتتر احساس میکردممنم تشنه آب پس  نیم بوتل اب را نوشیدم و 

و آشپزوانه بیرون امد و چون تازه وانه آمده بودم حیران شد مادرم از اتاق پهل
زیرا درب منزل بسته بود )او فکر میکرد( اما اینگونه نبود چون وقتی وهواهرم 

گذاشته بود  طبقه باال وانه همسایه یعنی مادر ساره رفته بود درب منزل را باز
مادرم با مکث کوتاهی گفت: حامد جان تو چطهوری داوهل  تا دوباره بیاید.

 ؟ شدی درب که بسته بود
 در حالیکه درب بطری آب را میبستم جواب دادم: 

 .  سالم مادر جان، نه درب که باز بود منم داول شدم
 م با اومی که در ابرویش ایجاد شده بود گفت:مادر

باال انداوت و با اوم در  شانه؟ وانه همسایه باال پیش ساره رفته حتمن آمنه
 در را بسته نکن مادر جان من آمدم. : را بست که یکباره آمنه صدا زد

 :گفتم امنه که امد به او
 .  لطفا امنه جان هر بار بیرون میروی در را باز میگذاری کمی محتاط باش 
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 امنه که وود را مقصر نمیدانست دستان وود را تکانی داد و گفت:
 .میگویی. تو درست  حتمن

فهمیدم دارد تظاهر میکند و مقصد اش به شووی گرفتن من اسهت امها او از 
من بزرگتر بود و من اجازه نداشتم با او جرو بحث کنم مخصوصا در امهوری 

 .  من نمیشد ، درست مثل همین موردکه مربوط 
ود اما متناسه  اتاق من ویلی بزرگ نب.  ساعتی گذشته بود داول اتاق وودم بودم

 :چون در باز بود مادرم جلو امد و وارد اتاقم شد و گفت وواست وودم بود.به 
اما اگر وقهت  میخواهم با تو چند دقیقه ای صحبت کنم اگر وقت داریپسرم 

 نداری مشکلی نیست بعدا میایم.
 ! جواب دادم: نه مادر جان بگو من سرو پا گوشم

ا ووشحال یست اماز تو وواهشی دارم نمیدانم جواب تو چ : وندید و گفت
 .میشوم رضایت داشته باشی

ن من نمیدانستم متعج  شهده بهودم پهس بها هیجهاوازین که چی میخواهد 
 ؟زیادی جواب دادم: بگو مادر جان

مهادرم بهه آرامهی دسهتانم را .ز و حیران منتظر جواب مادرم بودمبا چشمان با
 فشرد و به چشمانم ویره شد و گفت: 

کهه ووشهم آمهده میخهواهم او را بهرای تهو  فامیل هسهتهای  یکی از دوتر
وواستگاری کنم. دوتر ویلی ووبی است من اطمینان دارم با او زنهده گهی 

 ووبی وواهی داشت. نظر تو چیست پسرم؟
 ! جا وورده بودم و حیران شده بودم که جواب این سوال  او را چی بدهم
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 :رو به مادرم کردم و جواب دادم
 د همان  را انجام دهید مادر جان.هر چی وود تان صالح میدانی 

مادرم ووشحال شده بود و یکراست از کنارم پیش وهواهرم آمنهه رفهت وبها 
 صدا بلند او را صدا زد و گفت:

 اقارب میرویم. از آمنه پیراهن ات را تبدیل کن و بیا که وانه یکی
 آمنه گفت: درست است مادر جان.

نهوزده سهالگی وهود را ههای  برای من که تازه جوان شده بودم و آوهرین روز
که مادرم میخواست بهار دوشهم پشت سر میگذاشتم عروسی بار بزرگی بود 

. حس زیبایی بود پدر شدن اما این حهس بلنهدی ههایی داشهت کهه بگذارد
های  سخت بود و فراتر از فکر منی که تازه جوان شده بودم و از گوشه و کناره

 زنده گی هنوز درس نگرفته بودم.
همراه آمنه به وانه پارمیدا رفتند، کسی که بهرای داشهتن اش بعهد هها مادرم 

 عمری تپیدم!
 عمهه مهادرم بهود اوهای  میهدا از نواسههپار .آمنه زنگ وانه عمه مهادرم را زد

با موهای جعد و بلند و چشمانی که واقعها زیبها و مجهذوب  بود دوتری زیبا
 کننده بود.

 د و تا مادرم را دید شناوت.از روی چانس وود پارمیدا در را باز کر
 پارمیدا گفت. ٬سالم واله جان ووش آمدید بیائید داول لطفا٬

 مادرم با دهنی پر از ونده و هیجان گفت: 
 این را گفتند و داول شدند..  سالم دوترم ممنون
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مادرم وقتی داول رفت متوجه شد کسی وانه نیست به همین دلیل از پارمیدا 
رت کجاست؟ پارمیدا داول آشپزوانه بود و داشت پرسید: پارمیدا جان ماد

والهه جهان  : برای آنان چای درست میکرد او از داول آشپزوانه جهواب داد
 مادرم همراه مادر کالنم بازار رفته اند.

قضیه نیز با وبر بود با همهان آمنه که پارمیدا را زیر نظر داشت و  از جزئیات 
 حالت پرسید:

 به بازار رفته اند؟ برای چیپارمیدا جان آنها 
  پارمیدا پتنوس را به زمین گذاشت و رو به آمنه گفت:

مادرم را که میدانی عالقهه منهد  حتمن رفته اند دوباره لباس بخرندآمنه جان 
 وریداری است.

ن مادر پارمیدا وانه نبود، مهادرم بها نوشهیدن یهک گهیالس چهای از جها چو
 :برواست و در همان حالت گفت

کمهی بها او  نمیشویم و اینکه مادرم نیز نیست و منم احم تو دوترم ویلی مز
 کار داشتم پس وقتی آمد بگو من امده بودم و به من زنگ بزند.
 .  پارمیدا با ونده ای مالیم گفت: درست است واله جان حتمن
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امسال باید امتحان کانکور را سپری میکردم به همین دلیهل سهخت میکوشهیدم، 
باید کوشها میبهودم تها در نهایهت نتیجهه ای وهوب میگهرفتم. سال حیاتی بود و 
 .ی ووب باشم به همین دلیل سخت در تالش بودمدوست داشتم وکیل

به امتحان کانکور نیز چند ماهی بیش باقی نمانده بود پارمیدا نیز سهال بعهد 
امتحان کانکور میداد این موضوع را وقتی با وبر شدم که مادرم وانهه امهد و 

 مطالعه کتاب هایم پیدا کرد. مرا مشغول
 وقتی کنار درب اتاق دیدم اش گفتم: 

 ! ؟ سالم مادر جان برای آمدن حتمن عجله داشتی
 مادرم گفت:

نه اما وقتی وانه انان رفتیم مهادر پارمیهدا وانهه نبهود میهدانی  علیک سالم پسرم 
 .حامد جان دوتری که برایت وواستگاری میکنم مثل تو امتحان کانکور میدهد

سرم پایین بود و داشتم کتاب هایم را میدیهدم امها متوجهه مهادرم بهودم و در 
  : همین حال جواب دادم

 امسال امتحان میدهد؟ نیز او 
کمی با وجالت پرسیدم اما نمیدانم چگونه با این همهه جرئهت  این سوال را

توانستم این سوال را بپرسم. به هر صورت مادرم با ونده ای گفت: نه او سال 
 بعد امتحان میدهد.
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دو ماه گذشته بود و مادرم با مادر پارمیدا گفتگو کوتاهی کرده بودند اما هنوز 
را درست ندیده بودم و ویلی هم به او  به نتیجه نرسیده بودند. من که پارمیدا

فامیلی مهرا های  اشتیاق نشان نمیدادم و پارمیدا نیز ظاهرا در یکی از عروسی
 دیده بود اما نه درست چون ویلی به محافل زنانه وارد نمیشدم.

بارید مادرم دوباره یکجا بها آمنهه  می زمستان که برف نیزهای  در یکی از روز
دانست و د، گرچه پارمیدا از آمدن مادرم به وانه شان میبه دیدن پارمیدا رفتن

داد و ظهاهرا وهود را موضوع برایش روشن بود اما عکس العملی نشان نمهی
 وبر جلوه میداد گویا از چیزی با وبر نیست! بی

ار برادر پارمیهدا مادرم به وانه آنان رسید، دوباره زنگ را به صدا در آورد، اینب
 دیدن مادرم لبخند کوتاهی زد و سالمی داد و سپس گفت: بادر را باز کرد او 

 واله جان داول بیائید. 
مادرم که ووشحال بود و انتظار داشت ازین وانه عروس اش را ببهرد ویلهی 

 زود داول شد و آمنه نیز همراه او داول شد.
فرهاد مادرش راصدا زد، دوتر عمه مادرم با دیدن مادرم پیش شان آمد و بعد 

 از رو بوسی هم کنار هم نشستند و مادرم پرسید: 
 پارمیدا کجاست؟

مادر پارمیدا که لیوانی شیشه ای به دست داشت و مینوشید قندی بهه دسهت 
 گرفت و در همان حال گفت:

عات بعد بیاید. این را گفهت و او رفته صنف اساسات کانکور شاید همین سا
 چای اش را نوشید.
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 مادرم دوباره پرسید:
 ؟ اما فکر کنم او صنف یازدهم است پس چرا اساسات کانکور

 مادر پارمیدا جواب داد:
دانهش دوترم ویلی مشتاق درس است میخواهد تا برای اماده گی کانکور با 

 ووبی وارد شود و بتواند به دانشگاه راه یاب شود.
 مادرم که به سوی او میدید جواب داد: ووب است نظر ووبی دارد.

مادر پارمیدا وندید و این در حالی بود که وواهر پارمیهدا نسهرین چهای بهه 
گیالس مادرم انداوت تا چای اش تازه گردد. او گفت: واله جان چطور شد 

 ؟ که احوالی از ما گرفتید
 مادرم گیالس چای اش را به دست گرفت و گفت:

دوترم اگر فامیل شما و وود وواهرت یعنی پارمیدا راضی باشد، میخهواهم 
 او را برای پسرم حامد وواستگاری کنم.

مادرم این را گفت و لبخندی زد و آنطرف نسرین نگاهی به مادرش انداوت  
 و گیالس چای اش را کمی نوشید و دوباره به روی میز گذاشت. 

 : رو به مادرم گفت مادر نسرین نگاهی به آمنه انداوت و
وواهر جان میدانید راست اش من با پدر پارمیدا صحبت کهردم و او گفهت 

اگر شما اما پارمیدا را تا زمانی که به دانشگاه راهیاب نشده به شوهر نمیدهد 
 توانیم این دو را نامزد کنیم. می اصرار دارید او گفته
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در وانهه مها ههم بهه میشود عروسی کنند و پارمیدا ؟ مادرم گفت: چرا نامزد
دانشگاه برود و هم همین جا مکت  را تمام کند. مادرم بهه عالمهت پرسهش 

 سرش را تکان داد و منتظر جواب مادر پارمیدا نشست.
مادر پارمیدا که حیران بود چه جوابی بدهد و چه بگوید شانه باال انداوت و 

  گفت: نمیدانم اما فکر نکنم پدر پارمیدا راضی شود!
 آمنه بعد از اینکه مالقات آنها به نتیجه ای نرسید دوباره وانه آمدند.مادرم و 
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امروز هوا سرد است و زمستان وشکی را پشت سر میگذرانیم. بها دوسهتانم 
کارته چههار قهدم میهزنیم. مهن، وسهیم، سهلیمان و سهخی. های  در پیاده رو

کنارم وسیم کوتاهی بر میداریم های  ام و قدمدرست کنار چپ اعضا ایستاده 
 است و با او هم کالم هستم.

 وسیم گفت: آه حامد جان! میدانی دلم ویلی گرفته.
 پرسیدم: چرا وسیم جان؟

وسیم در حالیکه سرش را پائین گرفته بود و به اسفالت ویابان چشم دووتهه 
 بود گفت:

شهی و عشق ویلی آدم را وسته میکند مخصوصا که کسی را دوست داشته با
 او نباشد.

وندیدم و گفتم: واقعا اگر راست بگویم من تجربه عشق و عاشقی را ندارم و 
وودت نیز این را میدانی و تمام روابطی که با جنس مخالف داشته ام نیهز در 
حد سالم بوده.  پس نمیتوانم تو را درک کنم اما میدانم ویلی باالیهت فشهار 

 است و امیدوار هستم ازین سد بگذری!
 ؟ سیم گفت: شعر فریدون مشیری را شنیده ایو

 جواب دادم: منظور ات کدام اش است؟
 گفت: در چشمان تو چیست که از نگاه تو تا به عمق وجودم جاریست.

 سر تکان داد و گفت: متن اش درست یادم نیست اما چیزی مثل همین بود.
هستم این اسهت...این به او گفتم: فکر کنم شنیده ام از مشیری تنها شعری را که بلد 

 :را گفتم و گلویی صاف کردم تا باشد در هوای وسیم این شعر را بسرایم
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 تو میپرسی چرا محو تماشای منی
 چنان مات که یک دم مژه برهم نزنی

 مژه برهم زنم ز دستم رود 
 ناز چشمان تو به قدر مژه برهم زدنی

 وسیم به سویم دید و گفت:
 هنوز  نشنیده بودم. بسیار عالی، این یکی را ! واو

 : چند قدمی برداشتیم و من رو به او کردم و گفتم
 حیران مانده ام.ارد یکی را برایم وواستگاری کند پسر مادرم قصد د

 گفت: پوزوندی زد و وسیم
ویلهی وقهت داری. هنهوز تا به عروسی هه چقدر ساده هستی عروسی نکن  

ویابان بهودم شهانه ای بهاال من که بهت زده و مثل وسیم میخکوب اسفالت 
 انداوتم و گفتم:

وواست آنها  مادرو پدرم چیزی گفته نمیتوانمهای  نه نمیشود من باالی حرف
 وواست من است.

بها وانهه روز گذشت و وقتی حوالی چهار عصر بهود، مهن و وسهیم کهه تقری
به آور وط رسهیدیم و از ههم جهدا شهدیم و بعهد از  هایمان نزدیک هم بود

 به سوی وانه آمدم.وداحافظی 
وانه مان در نزدیکی شهر آرا بود و در وانه برای وودم اتاقی داشهتم دلخهواه 

 ویلی آدم معاشرتی نبودم پس بیشتر اوقات را تنها بودم..  وودم
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وانه که رسیدم مثل هر وقت در باز بود، انگار وهواهرم عهادت داشهت در را 
آب بهاالی گهیالس و  ه بهودداول شدم مادرم در آشهپزوان باز رها کند. وقتی

جای ذهن اش رفته بود کهه  مادرم به عمیق ترین که   بشقاب ها رها بود گویا
 حتی سرمای آب را باالی دستان اش حس نمیکرد. 

سالم دادم، اما نشنید متوجه شدم حواس اش نیست پس با صهدای بلنهد تهر 
 گفتم: سالم مادر جان چکار میکنید؟

 گفت:تکانی وورد و رو به من 
 علیک سالم حامد جان تو چی وقت آمدی؟ درب را کی برایت باز کرد؟  

فکر کنم آمنه بهاز ههم رفتهه دیهدن  دادم: در باز بود وودم داول شدم جواب
 ساره وانه آنها.

مادرم سرش را تکهان داد و از آشهپزوانه بیهرون شهد تها درب را ببنهدد، او را 
 : محکم گرفتم و گفتم
 من میروم درب را میبندم.  تو اینجا منتظر باش 

 بسوی درب به حرکت شدم و در حالیکه در را میبستم گفتم:
 شویی بگذار آمنه این کار را انجام دهد. می مادر تو چرا ظرف ها را

بشقاب چینی بزرگی که در سهینک  رم ازین حرف من قهر شد و اوم کردماد
 بود را از جایش برداشت تا آن را آب کش کند و گفت:

عزیزم من وودم میدانم با آمنه چگونه رفتار کهنم پهس تهو اگهر بهین مها  ببین
متوجه باشهی کهه  بطه دوتر و مادر را از بین میبری پسمداوله کنی حتمن را

 دیگر به کار دیکران سرک نزنی.
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 : گفتمازین حرف مادرم وجالت کشیدم و سرم را پائین انداوتم و 
 اما من منظوری نداشتم مادر جان. مادرم سری تکان داد و گفت:  

 هر چی بود گذشت برای دفعه بعد مواظ  افکار ات باش.
مادرم راست میگفت آنها وود شان میدانستند چگونه بین وود شان کار ها را 

 تقسیم کنند و این حرف من برای مادرم ووش آیند نبود و باعث قهر او شد.
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شه  ویلهی  دیم پدرم کنار مهن نشسهته بهود آنمیخورهنگامی که ش  غذا 
اشتها نداشتم و به همین دلیل به بشقاب غدایم که پهر از بهرنب بهود قاشهقک 
میزدم که این کار من باعث شد پدرم عصبانی شود و بها نهاراحتی رو بهه مهن 

 گفت:
 قاشق بزن.حامد جان اگر غذا میل نداری لطفی کن و کمتر به بشقاب ات 

بهی توجهه  پهدرم را درسهت نگرفتهه بهودمههای  رفمن که در وود بودم و ح
 پرسیدم:

 ؟ برای چی  چرا 
چشمان پدرم گرد شد، انگار ازیهن حهرف مهن ویلهی عصهبانی شهده بهود، 
 قاشههقی کههه بههه دسههت داشههتم را از دسههتم بهها شههدت گرفههت و گفههت:

 چون با این کار ات باالی اعصاب من راه میری.
 : جه شدم که چی گفته بودم پس گفتمتازه متو

 ببخشید پدر جان متوجه نبودم و بعد از جایم  بلند شدم.
 ؟ پدرم گفت: عیبی ندارد اما چرا از جای ات برواستی

 : جواب دادم
 م اتاقم.وپدر من امش  ویلی اشتها ندارم پس اگر اجازه تان باشد میر

 پدرم گفت: میتوانی بروی. 
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مادرم از آن سوی در بودم که صدای تک تک در اتاق آمد اتاقم شده تازه وارد 
 ؟ صدا زد: حامد جان بیداری

 بله مادر جان بیائید داول. : جواب دادم
مادرم داول شد و از جایم برواستم تا مادرم بجای مهن روی تهک صهندلی 

 اتاقم بنشیند. مادرم نشست و بالفاصله گفت:
یسهت ایهن قهدر زود او را ا پهدرش راضهی نپارمیدا را وواستگاری کردم امه 

او میگوید که باید پارمیدا نخست دانشگاه اش را شروع کنهد و  عروسی کند
 آن زمان او عروسی کند. که گذشت بعد از مدتی

 : من که پارمیدا را دقیقا ندیده بودم با ویلی راحتی گفتم
 ووب مادر جان از ویر اش بگذر شاید در قسمت ما  او نیست!

 مادرم که داشت روی میز به هم افتاده مرا مرت  میکرد گفت: نه نمیشود!
 در همین حال من گفتم:

ووب نظر شما ووب است اما آنها نمیخواهند تا دوتر وود را شوهر بدهند 
پس شما نباید روی آنها فشار بیاورید بهتر است اگر میخواهید عروس داشته 

 باشید دنبال یکی دیگر باشید.
اما اصرار داشت که باید پارمیدا عروس او باشهد امها سرنوشهت بهرای مادرم 

 مادرم و من یکی دیگر را در نظر داشت!
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مهن و  امروز باید امتحان کانکور را  سپری کنم. زمسهتان اسهت و ههوا سهرد
وسیم در یک اتاق کنار هم بودیم و با این تفاوت که او یک میز از من جلو تر 

و من بودم و بعد من یک دوتر نشسته بهود کهه البتهه نشسته بود و پشت سر ا
 ویلی هم وسواسی بود.

 . ۶۰۱دانشگاه پولی تخنیک منزل سابق البراتوار اتاق 
ه کرده بود و بی اراده میلرزیدم پاهایم انگار وشهک استرس ویلی در وجودم غلب

 .ید از آن رد میشدماین امتحان تجربه دل انگیزی بود که باشان زده بود 
بعضی از سهواالتی کهه در بخهش  ت هشت صبح بود که امتحان شروع شدساع

ریاضیات بود را قهبال ووانهده بهودم و جهواب آنهان را میدانسهتم بنهاا ویلهی زود 
توانستم بخش ریاضیات را تمام کنم. حوصله ام سر رفته بود منتظر بهودم دیگهران 

سهه دقیقهه ای .  بهروم نیز این بخش را تمام کنند تا بتوانم به بخش بعدی سواالت
گذشت، نتوانستم وودم را کنترول کنم و ورق بعدی را شهروع کهردم تها عالمهت 
گذاری کنم. فکر میکردم اینطوری بهرای سهواالت بعهدی وقهت بیشهتری بهاقی 

 .وواهد ماند
همان دوتر که بعد من یعنی پشت سر من نشسته بود با وود هر سهوال را زمزمهه 

به همان دلیل عصابم را ویلی بدست نداشته باشم امیکرد و باعث میشد کنترول 
که بیشتر اوقات را تنها بودم و ویلی به سرو صدا عادت نداشتم مخصوصا وقتهی 

 .کسی با وود نجوا میکرد تمام حواسم به سوی او جل  میشد
ظهر شده بود و امتحان را موفقانه تمام کرده بودم. وسهیم آن سهوی دانشهگاه 

 هم که رسیدیم وسیم به من دست داد و با کنایه گفت:  به ر آمدن من بودمنتظ
 شیر یا روباه؟
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واضح است کهه شهیر. آوهر دوسهت کهی  ! جواب دادم: تو چی فکر میکنی
دم و او دسهتم را فشهرد و هستم! این را کهه گفهتم بسهوی وسهیم چشهمکی ز

 وندیدیم، ناگهان وسیم با ذوق زدگی چشمانش بزرگ شد و گفت:
 برایت نشان بدهم.بیا تا یکی را 

 با تعج  پرسیدم: ووب وسیم جان کی هست؟ 
 با همان ذوق زده گی و هیجانی که در او رونه کرده بود گفت: 

 همان دوتری را که برایت میگفتم عاشق اش هستم را یادت هست؟
 جواب دادم: بله یادم هست.

شهگاه جواب داد: او نیز همین جا امتحان داشهت. او را وقتهی در راه روی دان
 بود دیدم.

کردی مهال است در کهانکور با تعج  گفتم: پسر با این هیجانی که تو پیدا 
 ! باشیموفق شده 

 :وندید و گفت: نه بابا هنوز انگیزه بیشتری هم پیدا کرده بودم. سپس ادامه داد
 بیا تا او را برایت نشان دهم. 

 : جواب دادم
 ووب بیا که برویم.

از پیاده روی که تقریبا مارپیچ و طویل بود گذشتیم و به سمت درب عمومی  
ید و دانشگاه نزدیک شدیم که یکباره وسیم دسهت مهرا بسهوی وهودش کشه

من که ازین هیجان او اعم به ونده آمده بهودم و  نزدیک بود مرا به زمین بزند
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کهم از دروتهی محدم چون نزدیک بهود بهه زمهین بیفهتم هم ناراحت شده بو
 !؟ گرفتم و رو به وسیم گفتم: پسر مواظ  باش چی میکنی

وسیم وندید و گفت: معذرت میخواهم وسیم جان، هیجانی شهده ام و ایهن 
 هیجان مرا به وجد آورده!

 دستم را از دروت دور کردم و پرسیدم: 
 ووب کجاست؟

وسیم که به طرف راست من ایستاده بود و به اطراف مینگریسهت روی اش را 
 مت راست دور داد و گفت: به س

 آنجا آن طرف را میگویم.
 ووب درست است دیدم. : جواب دادم

 وسیم وندید و گفت:
همهان  انهد را میگهویم مرسل ایستادههای  که کنار گل چند تا دوتری همان 

طالیی رنگ پوشهیده های  همان که حجاب سیاه با راه راه، وسطی لیمه است
 جان؟متوجه شدی حامد  است را میگویم

 جواب دادم: بله دیدم اش. 
 وسیم چشم هایش را بست، انگار در ویاالت با او بود....

 تو گر بگویی مرا چاره عشق سفر است
 و اگر بگویی به این عشق اندوه سراسر است

 و اما گر بگویی بگذری برایمان بهتر است
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 باورم نیست!
 گذشتن زتو جانان من ز مردن سخت تر است

 تو گر بگویی این عشق را غم همسفر است 
 بدان عزیز من

 این تنهایی را غم هر چه هست با تو بهتر است
 گر نقش در نقش میشود به ذهنم یاد تو

 نازنین من
 به یاد تو لحظات را نقشی دگر است

 گر دعا کردم عشق را وصال شود آور 
 تو گفتی نه!

 عزیز من این عشق برایت درد سر است؟
وسیم بعدا یعنی سال  ب وسیم ووب بودواقعا دوتر جذابی بود و انتخالیمه 

با کلی مشهقت را به وواستگاری آن دوتر فرستاد بعد، بعد از اینکه مادرش  
آن ها را توانست نامزد هم بسازد و بعد از اتمام دانشگاه وقتی که وسیم اولین 

ده بود و لیمه زنده گی حرفوی اش را منحیث داکتر معالب شروع کرهای  روز
نیز داکتر جراح شده بود با هم ازدواج کردند. ازدواج آنهها درسهت مصهادف 

 بود با پر درد سر ترین روز زنده گی من.
 آن دو توانستند یک فامیل عالی را بنا کنند و اساس زنده گی آنها اعتماد بود.
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مهن سهرم را  روی بالشهتی کهه رنهگ سهبز  تقریبا ماه حوت به اتمام میرسید
صدای مبایلم را شنیدم  گذاشته بودم که سپهر زنگ زد.متمایل به آبی داشت 

 : و جواب دادم
 الو.... سالم سپهر جان چطور هستی رفیق؟

ببهین رفیهق نتهایب  سپهر جواب داد: سالم حامد جان ممنهون وهوب هسهتم
 کانکور مان اعالن شده.

 لی هم هیجانی.  جواب دادم:ووشحال شده بودم و وی
 درست است سپهر عزیز بگذار ببینم صفحه بارگذاری میشود یا نه!

میدانستم هر گاهی که نتایب کانکور اعهالن میشهد ایهن سهایت بهه زحمهت 
بارگذاری میشد زیرا وقتی نتایب کانکور آمنه را جستجو میکردم بعد از چنهد 

با ویلی مشقت نتیجهه او  ساعت توانستم به این صفحه دسترسی پیدا کنم و
 را پیدا کردم.

با سپهر وداحافظی کردم و یکراست رفتم سایت تحصیالت عالی اما حدس 
هایم درست از آب در آمد زیرا صفحه وقتی بارگهذاری میشهد صهفحه پیهام 

 میداد که دسترسی محدود است....
توانستم بهه نتیجهه ام  اعت مشقت که ندانستم چگونه گذاشتبعد از چند س

رسم. عالی بود من توانسته بودم بهه دانشهکده حقهوق کامیهاب شهوم و ایهن ب
 مطابق به وواستم بود.

وسیم نیز فردا پنب بامداد توانسته بهود بهه نتیجهه اش دسترسهی پیهدا کنهد و 
 حوالی هفت صبح بود که به من زنگ زد.
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 جواب دادم:
میکردم و ما میبینم که غلط فکر پسر من فکر میکردم تو وواب هستی اسالم 

 ! با کمال نا باوری بیدار هستی تو
این را به شووی گفتم زیرا قبال او این وقت روز وواب بود و مبایل اش را نیز 

  بی صدا میکرد.
 وسیم وندید و جواب داد:

 .  نتیجه تو را دیدم حامد جان تبریک. منم به دانشکده طبی کامیاب شدم
 وسیم ادامه داد: 

 تی برای ثبت نام باید به دانشگاه برویم؟راستی به نظر تو چه وق
 جواب دادم:

واقعا نمیدانم اما اگر مطلع شدم به تو هم وبر میدهم. این را گفتم و بعهد از 
وداحافظی یکراست رفتم دوباره به روت ووابم چون تقریبها تمهام شه  را 

 و مرا ویلی وسته ساوته بود. بیدار بودم و داشتم جستجو میکردم
هال را دیدم آنجا نبود رفتم سهرا  وهواهرم  بود نمیدانم کجا بودمادرم وانه ن

 آمنه تا از او بپرسم.
آمنه که سال سوم دانشگاه بود و از من بزرگتر، دوتری بود آرام و با استعداد.  

همیشه میخواستم مثل او باشم در واقع الگوی رفتاری من آمنه بود. همین که 
پهس  باز اسهت و او آمنهه نیهز وهواب م دربه اتاق او نزدیک شدم متوجه شد

منصرف شدم و دوباره به ههال برگشهتم چهون معلهوم بهود آمنهه نیهز چیهزی 
 نمیدانست زیرا وواب بود.

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

20 

در لیست غذاهایی که پزوانه تا برای وودم چیزی بپذم اما از  هال رفتم به آش
توانستم فقط تخم مر  نیم رو وجود داشت و دیگر چیزی بلد نبودم   می تهیه

پذم، بناا همان را درست کردم و آوردم سر سفره ای که روی میز غهذا بهود و ب
 داشتم اولین لقمه را میگرفتم که مادرم داول وانه آمد.

به دست او یک وریطه پالستیکی بود پر از سبزیجات و در دست دیگهر اش 
نیز مشابه همان وریطه پر از سبزیجاتی مثل گشهنیز و گندنهه. جلهو رفهتم و 

 دم، وریطه ها را از دست مادرم گرفتم و گفتم:سالم دا
 ؟ وسته نباشی مادر جان، رفته بودی وریداری

 مادرم نفس عمیقی کشید و گفت:
 بله حامد جان رفتم تا برای ظهر وریداری کنم.

 : با تعج  گفتم
 ووب این که تمام اش سبزیجات است!

 مادرم جواب داد: 
 ؟ ، غیر از این استوومیر سبزیجات نیاز دارد که فقط بله ووب آشک

 جواب دادم:
 ولی ودا کند آن طوری که من دوست دارم بپذید. : نه. سپس ادامه دادم

مادر وندید و رفت طرف آشپزوانه. منم به دنبال مادرم رفتم آشهپزوانه و بهه 
 منحنی داشت تکیه دادم و گفتم:های  سیاه و سفیدی که لبههای  لبه مرمر

 مادر میدانی که چیست؟
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 مادرم وندید و بسویم نظری انداوت و گفت:
اگر میدانستم که میگفتم! دوباره وندید و منتظر ماند تا جواب این چی را که 

 گفته بودم بدهم.
 جواب دادم:

 مادر من به دانشکده حقوق کامیاب شدم. 
چاشت از میز بهاالی سهر اش بیهرون های  مادرم که چنگال ها را برای اشک

ه سینک انداوت و دو دست اش را بسهوی یکباره همه را ب آورده بود تا بشورد
 صورت اش برد و با ونده گفت:

وای عزیزم راست میگویی؟ نمیدانی چقدر مرا امروز ووشحال ساوتی پسر 
عزیزم. ممنون که اسم فامیل مان را بلند ساوتی عزیزم نمیدانم چگونه بایهد 

 احساساتم را کنترول نمایم واقعا ویلی ووشحالم.
 جواب دادم: تحسین کرده بود ووشحال شده بودم پسین که مرا از

ممنون مادر جان، سپس ادامه دادم: مادر جان من میروم بیرون تا ساعتی  بها 
 آیم. می دوستانم بنشینم و بعدا دوباره وانه

 مادرم جواب داد: 
 درست است حامه جان برو عزیزم.
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ها دارند دوباره سهبز میشهوند و بهار شده همه جا شکوفه ها سرزده اند و گل 
 طراوت بهاری همه جا نمایان است.

بهاری هستم های  من عاشق باران بارانی بارید که واقعا زیبا بود همین دیش 
 مخصوصا وقتی که با دوستان به بهانه ای به پیاده روی بروم.

 صنوف اول نیز درس هایشان شروع شده بود پس  امروز به دانشگاه میروم.
داوهل صهنف کهه شهدم بها  ت صبح بود وقتی به دانشگاه رسهیدمهفساعت 

انبوهی از جمعیت مواجه شدم! همه صنف اول بودند. حیران شده بودم زیرا 
این صنف حدود سیصد نفر را در بر میگرفت و ازین صهنوف چههار صهنف 

یک دانشکده   هزار و دو صد نفر جدید وارد تشکیل شده بود و این یعنی یک
ا وودم فکر کردم اگر در یک دانشکده تنها همین مقهدار جهذب شده بود و ب

شده پس حدود صد ها هزار نفر جدید الشمول تنها این سهال وارد دانشهگاه 
شده اند! برای این مقدار نفر سخت بود تا کار پیدا شود واقعا بازار کار با این 

 انبوه جمعیت ترسناک بود.
نشستم و بهازهم همهان اسهترس  به هر حال وارد شدم و در یکی از چوکی ها

را امها نمیهدانم چه ز در وجودم رونه کرده بودهمیشه گی که داشتم این بار نی
با وودم مشغول بودم که اسهتاد وارد صهنف  این استرس برایم ووش آیند بود

 شد و همه به احترام او برواستیم.
 استاد اینگونه شروع کرد:

این دانشکده. این کهه شهما را دریهن سالم به تمام تازه واردین این دانشگاه و 
مکان علمی کنار وودم میبینم ووشحالم و امیهدوارم تمهام جوانهان بتواننهد 
برای ادامه تحصیل زمان کافی داشته باشند و باید سخت کوشهید زیهرا شهما 
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آموزید و کاری که انجام اش میدهید نیز بازی بها  می درین جا فن قضاوت را
 نوشت همزاد وود بازی نکنید!با سر.  سرنوشت انسان هاست

 استاد این را گفت و کمی مکث کرد سپس ادامه داد:
اداره ، قضا و سارنوالی و دیپلوماسی و روابط بهین های  این دانشکده به شاوه

ازیهن بخهش هها  الملل تقسیم بندی میشود و شما با کوشش وهود در یکهی
 جوانان.برای تان بهترین ها را آرزو دارم  تخصصا به پیش میروید

استاد این را گفت اما برای این روز درس نداد و نهه ایهن اسهتاد بلکهه مهابقی 
 استادها نیز تنها معارفه با شاگردان را قناعت بخش دانستند.

من همیشه این سیستم را نادرست میدیدم زیرا یک روز از حیات علمی مهان 
 را کم میساوت و ما متوجه این امر نبودیم.

وواسهتم چهون تهازه بهه  تمام شد و از صنف ها بیهرون شهدیم اوقات درسی
دانشگاه آمده ام گردشی اطراف دانشگاه بزنم و به همین دلیل به سوی پیهاده 
روی که در میان دانشگاه قرار داشهت روان شهدم. ویلهی شهلو  نبهود چهون 
صنف ما زود تر روصت شده بود زیرا تایم آور صنف نداشتیم پس صهحن 

 ود و بیر و بار نیز کم!دانشگاه آرام ب
جهوان وجهود داشهت و همهه ووشهحال های  همه جا پسرهای جوان و دوتر

 معلوم میشدند و من نیز از این ووشی آنان روحیه میگرفتم.
داشتم بهه  نزدیک کتابخانه وجود داشت نشستم در یکی از چوکی هاییکه در

سالم اش  اطرافم میدیدم که یک پسر کنارم نشست. سالم داد و وقتی جواب
دادم متوجه شدم یکی از صهنفی ههایم اسهت چهون او را هنگهام ورود بهه را 

 صنف دیده بودم پس با گشاده رویی گفتم:
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 چطور هستی رفیق؟
 جواب داد:

 ؟ فکر کنم من و شما در یک صنف هستیم، ها ممنون
 جواب دادم:

 : بله هستیم. این را گفتم و دستم را بسویش دراز کردم و گفتم
 هستم. من حامد

 دست اش را دراز کرد و با لبخند جواب داد:
 منم آرین هستم.

وستی چهار سهاله بهین مهن و هر دو لبخندی زدیم و این لبخند شروع یک د
هنگامی که از دانشگاه فار  شدیم آرین منحیث مشاور حقهوقی در آرین شد 

کاخ ریاست جمهوری مشغول به کار شهد و بعهد از یهک سهال بهرای ادامهه 
به ویلز رفت و همانجا دوره ماستری اش را به اتمهام رسهاند و بعهدا تحصیل 

 عالی هالند شروع به کار کرد.های  رفت به روتردام و در یکی از دیوان
نیم ساعتی همانجا نشسته بودیم که تازه متوجه شدم باید وانه بروم اگرنه دیر 

 وواهد شد پس به آرین گفتم:
 ؟ وی یا که هستیآرین جان من باید بروم. تو هم میر

 جواب داد:
 نه من هم میروم. سپس از جایش برواست و گفت:

 به کدام سو میروی حامد جان؟
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 جواب دادم:
 کوته سنگی و از آنجا به شهرآرا.

 بیگ نسبتا بزرگی با وود داشت و آن را به پشت اش انداوت و گفت:آرین 
 پس بیا که تا کوته سنگی همراه هستیم.

رواستم و بسوی درب ورودی دانشهگاه روان شهدیم. در وندیدم و از جایم ب
به پرسهش  اسم اش پرسیدم و او اینگونه راه که بودیم از او در موردهای  میانه

 داد: جواب من
آرین را بعضی ها نجی  زاده تعبیر میکنند و میگویند مهردم آریهایی وهود را 

ن نیز از همین آریا یعنی نجی  میگفتند و لق  وود را آرین میگذاشتند و ایرا
 کلمه ساوته شده.

 وندیدم و گفتم:
 واقعا معنایش عالیست.

روز گذشت و من توانسته بودم برای وودم یک دوست ووب پیهدا کهنم و او 
نیز از دوستی من ورسند بود و میگفت اوالق ما با هم سر میخورد و همین 

 هم را قبول کنیم.های  باعث شده من و او بتوانیم ویلی راحت حرف
 این گونه بود که این روز نیز گذشت......
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 روزهای قبلی را مرور میکنم ،های  سماه ثور است و در اتاقم نشسته ام و در
 در باز است. م را کسی تک تک زد صدا زدم کیست درب اتاق

 از جایم برواستم و گفتم: مادرم داول آمد به سویش دیدم 
 بنشین. جااین بیا مادر جان

چوکی اتاقم نشست و من نیز دوبهاره بهه لبهه میهزم تکیهه دادم، مادرم در تک 
 او را گوش بدهم.های  طوریکه بتوانم رو به مادرم باشم و بتوانم حرف

 بی مقدمه گفت:
عزیزم وواهرت شاید سال بعد ازدواج کند بناا میخواهم اگهر راضهی باشهی 

ا کهه تنههبرایت کسی را وواستگاری کنم. عزیزم میدانی همه مثل تو نیستند 
آید و دوسهت  می عزیزم من از تنهایی بدم باشند و عین ویال شان نیز نباشد!

 ندارم تنها باشم میخواهم وانم تو بجای دوترم بیاید.
نیز به وواسهتگاری  من به تو حق میدهم تا برایت کسی را انتخاب کنی و من

آن هفت ماه قبهل اش بهود، تهازه از های  دوباره همان حرف او وواهم رفت.
افکار بیرون شده بودم و ووشحال بودم کهه مهادرم قیهد عروسهی را زده و آن 

 حرف ها از واطر اش رفته اند اما نه! 
 دستم را از میز دور کردم و گفتم:

مادر جان وودت میدانی که من ویلی درین مورد نمیتوانم حرف بزنم و بهتر 
 قبول دارم.میبینم که وود تان یکی را انتخاب کنید و من نیز او را 

 این را گفتم و لبخندی زدم و منتظر عکس العمل مادرم بودم.
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مادرم بسویم دید و گفت اما باز هم اگر کسی را در نظهر داری عزیهزم لطفها 
 بگو.

 : جواب دادم
 نه مادر جان کسی نیست!

 مادرم وندید و از جایش برواست و گفت:
 اما من کسی را در نظر دارم.

 جواب دادم:
 است مادر جان.پس درست 

تم چگونه بها ایهن بلهوا کنهار او رفت و در دلم دلشوره ای پیدا شد و نمیدانس
با وودم میگفتم آیا ووب است عروسی کنم؟ آیا میتوانستم با کسی کهه  بیایم

 تا حال ندیده ام و از او بیخبرم کنار بیایم؟ 
 نمیدانستم پس گذاشتم اش به حساب تقدیر!

او صهنف  دوتر وهوبی بهود یلدا. یلداه رفتند به دیدن مادرم فردا همراه با آمن
دوتهری قهد بلنهد بها  وم فیلم نامه نویسی بود و شش ماه از من بزرگتهر بهودد

 ابروهای کمانی و موهای سیاه براق! 
مادرم وقتی به وانه آنان رسید ساعت نزدیک به سه بعهد از ظههر بهود. آمنهه 

د مادرم او را مجبور به رفهتن بها او وسته بود زیرا به مجرد اینکه وانه آمده بو
کرده بود و حتی وقت نداده بود تا غذایی بخورد و اینگونه بود که در معهده او 

راه های  غوغا بود و گاه گاهی غر غر معدا اش شنیده میشد بناا مادرم در میانه
 برویش را جلوی آنان نبرد.برای او برگر گرفته بود تا آ
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ا در آمهد مهادرم درب آنهها را ویلهی محکهم تک تک درب وانه آنان به صد
درب را بهه روی مهادرم  عاشق ووابمیزد. فرزین که پسری نسبتا تنبل بود و 

 باز کرد. مادرم با دیدن فرزین لبخندی زد و گفت:
سالم فرزین جان چطور که این وقت روز بیدار هستی! نه که آفتاب حتمن از 

 غرب طلوع کرده حتمن!
مادرم رفته بهود و داشهت پشهت سهر اش را های  حرففرزین که تحت تاثیر 

 میخارید چواب داد:
نه من ویلی ههم وهواب نیسهتم وهوب شهاید از روی سالم وانم کاکا جان 

به ههر حهال  ر ووردیم من گاهی وواب بوده باشمچانس وقتی من و شما س
 بیائید داول لطفا.

بست به ادامه آنهها مادرم و آمنه داول شدند و فرزین نیز بعد از این که در را 
 راه از فرزین پرسید:های  داول رفت و مادرم در میانه

 پسرم فرزین جان در وانه کیست؟
 فرزین که داشت آهسته آهسته قدم برمیداشت جواب داد:

هم شاید باشد اما پدرم صبح  یلداوانم کاکا فکر کنم در وانه مادرم باشد و 
 رفت بسوی دفتر.

 : مادرم گفت
 همین حال بود که وانم کاکا نیز بیرون آمد و صدا زد:ووب است و در 

 کیست فرزین جان؟
 اما در همان لحظه مادرم را دید و لبخندی از روی ووشحالی زد و گفت:
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 . عزیزم بیا داول ووش آمدی سالم بنفشه جان 
 مادرم وندید و بعد از رو بوسی گفت:

 ممنون زین  جان. 
روی کوچ بزرگی دراز کشیده بود و ظاهرا از آمدن مادرم و آمنه بی وبهر  یلدا

 بود و در همان حالت کتابی در دست داشت و آن را میخواند.
روسههی بههود و ایههن بههار نیههز رومههان لولیتهها را هههای  عاشههق رمان یلههدا

 میخواند...لولیتا عشقی پر از هوس!
ز آن دیگهر رومهانی را من اما رومهان تیمارسهتان را دوسهت داشهتم و بغیهر ا

و مهن پهیش او ههیب  حتی این رومان را نیز ووانده بود یلدانخوانده بودم اما 
یادم هست وقتی عروسی کردیم در یکی از روز ها صبح زود یک رومان  بودم

از یک نویسنده بولیوی را که برگردان انگلیسی داشهت پیهدا کهرده بهود و بهه 
 مدم داستان اش را برایم بازگو کرد.ووانش آن مشغول شد و ش  وقتی وانه آ

وقتی مادرم را دید وود اش را جمع و جور کهرد و کنهار آنهان  یلدابه هر حال 
 آمد و با لبخندی که به لبان داشت گفت:

 سالم وانم کاکا ووش آمدید.
 مادرم گفت:

 ممنون دوترم. 
 کنار آمنه نشست و با او همکالم شد. یلدا

مادرم وهانم کاکهایم را  وبری از حال همدیگر ت گفتگو و بابعد از نیم ساع
 گفت:
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 زین  جان میخواهم با تو چند دقیقه ای وصوصی صحبت کنم.
قندی نیز به دست گرفت  ه گیالس چای را به دست گرفته بودوانم کاکایم ک

 و از جایش برواست و گفت:
 درست است بنفشه جان حتمن ووب پس بیا که بیرون به حویلی برویم.

 ز از جایش برواست و گفت:مادرم نی
 درست است پس. سپس ادامه داد:

 زین  جان اینسال در با  کدام گل ها را کشت کردین؟
مادرم و وانم کاکهایم همهراه شهدند و در حالیکهه بسهوی حهویلی قهدم بهر 

 میداشتند وانم کاکا گفت:
آقاقی کشهت کهردیم. سهال قبهل کهه های  بنفشه جان اینسال نیز مرسل و گل

 ز کشت کرده بودیم همه را فرزین وراب کرد.رهای  گل
 مادرم پرسید: چرا؟

 وانم کاکا ادامه داد:
میدانی روزی ده بار به بها  آب میهداد و مهرا ههم وبهر نمیهداد و مهنم بهرای 

چنهد روز  ظهر وقتی او وواب بود به باغچه آب میهدادمیازدهمین بار بعد از 
که گذشت متوجه شدم گل ها همه پژمهرده شهدند و آهسهته آهسهته وهراب 

 شدند.
 مادرم وندید و گفت:

یعنی تمام آن مدت به تو نمیگفت به باغچه آب میدهد، تو هم نمیدیدی کهه 
 باغچه همیشه ویس است؟! واقعا که مشکل از تو بوده حتمن.
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با  ل دانی مجبور شدیم گ  می وندید و گفت بله تقصیر من هم بودوانم کاکا 
 را تبدیل کنیم.

 مادرم وندید و هر دو به با  رسیدند و روی صندلی راحتی با  نشستند.
مادرم که ویلی استرس داشت و نمیدانست با چه حرفی مواجه وواهد شهد 

 گفت:
 زین  جان میخواهم از تو وواهشی کنم برای یک وصلت.

 کمی تعج  کرد و سری تکان داد وگفت: یلدامادر 
 بگو بنفشه جان.

واجه شده بود و اینکه جواب رد بگیرد نیز مادرم که تجربه قبلی او با مشکل م
 د:باعث شده بود تا با ترسی که در او رونه کرده بود  ادامه ده

ووب ودا کنهد ایهن وواهشهم را رد نکنهی میهدانی مهن  زین  جان میدانی
 برای پسرم حامد وواستگاری کنم.را  یلدامیخواهم 

ای متعج  شده بود و با یک وواسهت یکبهاره گهی  که برای لحظه یلدامادر 
 :بروورد کرده بود مکث کوتاهی کرد سپس ادامه داد

اگهر نظهر مهرا  من که میدانم حامهد چطهور پسهری اسهتووب بنفشه جان 
پدر بخواهی که جواب من رضایت است اما رضایت من کافی نیست و باید 

 نیز حرف اول را میزند. یلداهم راضی باشد و وود  یلدا
 مادرم گفت:

 من منتظر جواب شما هستم.رست است وواهر جان حتمن پس د
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آن روز گذشت و مادرم منتظر جواب آنها بود تا ببیند چی وواهد شد. مادرم 
با وود میگفت اگر این یکی هم نشد دیگر بهه وواسهتگاری کسهی نخهواهم 

 رفت.
فکر میکرد همه باید مثل او باشند چون وقتی به وواستگاری وهواهرم  مادرم

 د از یهک تحقیهق کوتهاه در مهورد پسهرآمنه آمدند پدر و مادرم ویلی زود بع
مصلحت کردند و نظر آمنه را نیز گرفتند که آنهم مثبت بود پهس در یکهی از 

 بهاری چشن نامزدی هم را برپا کردند.های  روز
 د!نفکر نمیکراما همه مثل مادرم 

 
سیاسهی در غهرب را مطالعهه میکهنم. های  امش  برف میبارد، کتاب اندیشه

 سیسرون، هگل، ارسطو، مونتسکیو و دیگران...
نظریاتی که این نظریه پردازان ارایهه کهرده بودنهد گهاهی جدیهد و گهاهی در 

 راستای نظر دیگر نظریه پردازان بود.
تماعی ارایه کرد و بعدا روسو و الک مثال نظری که هابس در مورد قرار داد اج

و دیگران در مورد این نظریه صحبت نمودند و یا هم نظریه تفکیک قهوا و یها 
هم دموکراسی و یا هم نظریاتی که نظریه پهردازان مکته  فرانکفهورت ارایهه 
کرده بودند در مورد صنعت فرهنگ، به ویژه هورک ههایمر و دیگهران و بعهدا 

 ین نظریه زد و ده ها نظر دیگر.مارکوزه دست به اصالح ا
 داشتم فکر میکردم چطور میشود یک حکومت کارا را بنا کرد؟!
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داده بودنهد. های  دانشمندان نظریه پهرداز در شهرق و غهرب بهرای آن نظریهه
والیت فقیه در ایران، ودیو ها در حکومت عثمانی، حکومت جبر در ایتالیها 

 ن و مقدونی.و نظریه عمومی سازی اموال در یونان باستا
من اما بیشتر فکر میکردم همان عمومی سازی ویلی درست است و نتیجهه 
بخش نیز وواهد بود زیرا با عمومی سازی اموال اشهخا  رده بلنهد دولتهی 

 این افراد تمایل به فساد را در وود کم میسازند و شاید جواب ده باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

35 

مادرم برای دیدن وواهرش به وانهه مروز دوشنبه است و وانه ولوت است ا
و تنها کسی که در وانه مانده مهنم آنان رفته و آمنه نیز دانشگاه است. آورین 

برای وودم غذایی که از قبل مهادرم تهیهه کهرده بهود را گهرم کهردم و در  پس
آشپزوانه نشستم و همان جا شروع کردم به ووردن غهذا چهون زمهان کهافی 

نداشتم و الزم نیز نبود چون تنها وودم بهودم و  برای آماده سازی دستر ووان
  ! بس

داشتم غذایم را میخوردم که از اتاق نشیمن صدای زنهگ آمهد. بسهوی اتهاق 
نشیمن رفتم و متوجه شدم مبایل مادرم است کهه وقهت رفهتن از وهاطر اش 

از روی میهز مبایل مادرم را  ن را در وانه جا گذاشته است پس مبایل رفته و آ
 و جواب دادم: برداشتم

 الو سالم بفرمائید؟
 او به آرامی جواب داد:  بود یلدامادر 

 مادرت وانه نیست؟  علیک سالم پسرم منم وانم کاکا پدرت
 کمی تحت تاثیر او رفته بودم و من من کنان گفتم:

 وانم کاکا مادرم وانه واله ام رفته شاید یکی دو ساعت بعد وانه بیاید.
 جواب داد: یلدامادر 

 رست است پسرم پس وقتی وانه آمد بگو به من زنگ بزند.د
 جواب دادم:

 درست است حتمن.
 او گفت:
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 پس فعال ودا حافظ سالم به پدرت هم برسان.
 جواب دادم:

 درست است حتمن.
 تماس اش قطع شد و منم توانستم نفسی راحت بکشم.

دیهدم  ساعتی گذشت و مادرم درب وانه را باز کرد و داول شد. مادرم را که
 جلو رفتم و گفتم:

 واله جان چطور بود؟ سالم مادر جان
 مادرم چادر اش را به جا لباسی گذاشت و گفت: 

مهادرم را ههای  شکر وداوند ووب بودند و به تو هم سهالم رسهاندند. حرف
 قطع کردم و گفتم:

  : علیک سالم سپس ادامه دادم
ت مادرت را بگهو کهه راستی مادر جان ببین وانم کاکایم زنگ زده بود او گف

 به او زنگ بزند.
 مادرم جواب داد:

 وانم صفی را میگویی؟
 وندیدم و جواب دادم:

 را میگویم. یلدامادر  نه مادر جان
 مادرم اما نخندید چون بیشتر هیجانی شد و بدون معطلی جواب داد:

 گذاشتی؟ کجا درست است عزیزم پس مبایلم را
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 جواب دادم:
 اتاق مهمانها.روی میز تلویزیون در 

زنگ  یلدامادرم دیگر چیزی نگفت و یکراست رفت به اتاق نشیمن تا به مادر 
 بزند.
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کهه در حهویلی  یلهدامادر به صدا در آمد  یلداصدای زنگ مبایل زین  مادر 
نشسته بود و داشت چای مینوشید با شنیدن صدای زنگ داول وانهه شهد و 

 به سوی مبایل رفت تا بببیند کیست؟
 مبایل را که از جای اش برداشت متوجه شد زنگ مادرم است، او جواب داد:

 ؟ الو سالم بنفشه جان چطور هستی
 زد جواب داد:مادرم با ونده ای که از آن سوی مبایل میشد آن را حدس 

حامهد  یک سالم زین  جان ممنون ووب هستم وقتی کهه وانهه رسهیدم عل
 ؟ گفت زنگ زده  بودی

 جواب داد: یلدامادر 
راضی شده و منم نیز راضی هستم و فقط  یلدابله زنگ زده بودم تا بگویم پدر 

 صحبت کنیم بعدا جواب کلی را برای تان وواهیم داد. یلدابا 
 مادرم جواب داد:

 ست است بنفشه جان حتمن جواب او نیز رضایت وواهد بود.در
 گفت: یلدامادر 

حتمن بنفشه جان به امید ودا هر چهی کهه بهه وواسهت وهدا باشهد همهان 
 میشود.

 مادرم بعد از وداحافظی مبایل را به روی میز گذاشت و به فکر فرو رفت.
 حسی به او میگفت این وصلت سر میگیرد در وجهود اش یهک امیهد مثبهت

 ایجاد شده بود. 
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 تا ببیند او چه میکند؟! یلدارفت پیش  یلدااما آن سوی مبایل مادر 
مثل همیشه کتابی به دست داشت و  آن را میخواند، مهادرش نزدیهک او  یلدا

 شد و گفت:
 چی میخوانی عزیزم؟

 جواب داد: یلدا
 یک داستان زیبا از ویکتور هوگو.

 مادرم سری تکان داد و گفت:
 میخواهم نظرت را راجع به حامد بدانم.ووب دوترم 

 الی کتاب را بست و با سردی جواب داد: یلدا
مادر جان چرا شما اینقدر از من میپرسید من که گفتم نمیخواهم با او ازدواج 

 کنم!
را الی دست هایش گرفهت و بهه آرامهی  یلدامادرش کنار او نشست و دست 

 گفت:
 مثل او دیگر کسی را پیدا بتوانی. ببین دوترم حامد پسری است که فکر نکنم

 با بی میلی جواب داد: یلدا
 مادر جان من علی را دوست دارم نمیتوانم او را از یاد ببرم.

 آه کوتاهی کشید و دوباره گفت: یلدامادر 
او شده لطفا دوترم منطقی  اما او که دو سال است نه زنگی زده و نه وبری از

یخواهم زنده گهی ح تو هست و فقط ممن هر چه که میگویم به صال فکر کن

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

41 

درست را به مها های  زنده گی انتخاب آرامی داشته باشی پس باز هم فکر کن
 ویلی نمیدهد پس انتخاب درستی را بگیر دوترم.

که چشم اش تر شده بود و معلوم بود هنوز علی را دوست دارد و برای او  یلدا
 سخت است تا او را فراموش کند، گفت:

 ادر جان بگذارید فکر کنم.درست است م
را تنها بگذارد تا او بتوانهد  یلدالبخندی زد و از جایش برواست تا  یلدامادر 

 با وود فکر کند.
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کنهار درب ورودی دانشهگاه ایسهتاده بهودم تها   ساعت تقریبا حوالی ظهر بود
مان تر از درب ورودی دانشگاه وسیم نیز  از دانشگاه طبی که درب اش جلو 

 بیرون بیاید. بود
وسیم را در آن سوی ویابان دیدم که بسویم دسهت  چند دقیقه ای که گذشت

تکان میداد. من نیز برای اینکهه بفهمهد او را دیهده ام دسهتم را بلنهد کهردم و 
 لبخندی زدم و او نیز بعد از اینکه به اطراف نگریست بسوی من آمد. 

 نزدیکم که رسید بدون سالم پرسیدم:
 ستی پسر؟ اصال نه وبری  و نه دیده میشوی.کجا ه

 وسیم مرا در آغوش گرفت و گفت:
یلی وقهت واقعا رفیق این روز ها مصروفیت هایم بیشتر شده اند و نمیشود و

طبهی ویلهی بیشهتر از چیهزی های  میدانی درس بگذارم برای دیدن دوستان
 است که من فکر میکردم!

 وندیدم و گفتم:
 مین که ووب هستی کافیست و منم ووشحالم.عیبی ندارد رفیق فقط ه

این را گفتم و بسوی دهبوری حرکت کردیم. هوا گرم بود اما دروتانی کهه در 
ر برابهر دو طرف ویابان بودند باعث شده بودند تها سهایه بهانی از طبیعهت د

 من و دوستم ویلی احساس گرما نکنیم. هوای گرم به وجود بیاید بناا
گویا غمی فراتر از آنچه اسم اش را میشود غم  استمتوجه شدم وسیم دلگیر 

نمیدانستم دلیهل اش  چهره اش مایؤس شده بودگذاشت روی دوش اوست! 
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دسهتم را روی  او شدم. وود را به او نزدیهک کهردمچیست پس جویای حال 
 شانه هایش گذاشتم و گفتم:

 رفیق چی شده چرا دلگیر  هستی؟
 دی گفت:وندید و بسویم نگاهی انداوت و با سر

 مثال چطور هستم؟
 جواب دادم:

 طوری وسته و دلگیر به نظر میرسی که تمام غم ها روی شانه توست.
 وندید و این شعر را وواند:

 با او رد میشوم از کوچه ای که نیست
 دستم را به دست اش میدهم به آسمان مینگرم

 باز او میخندد و میگوید ووشحالم 
 ولی میدانم که نیست

 کناره گلی میچینم مریم و سوسنهای  از بوته
 رفیق جاده هنوز درازایش باقیست

 دسته میکنم میدهم تمام اش را به یار اما
 میخندم چون عطری که نیست

 باز این را به درازا کشید که تو گفتی
 برایم داستان اش را بگو که چیست

 دست ات را میفشارم ای دوست اما 
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 جاده هنوز باقیست!
با  ز نتوانسته به کسی که دوست اش دارد برسد پس برای اینکهمعلوم بود هنو

 همدردی کرده باشم گفتم: او
 سهت میشهودودوند چاره ساز است همه چیهز در ناراحت نباش وسیم جان

 باشد پس به هم میرسید. حتمن اگر او در قسمت تو
 وندید و سرش را تکان داد و آه بلندی کشید و گفت:

 میگویی. تو حتمن همین طور است که
اسفالت را مینگریست و وطوط صورت اش به هم نزدیک شده بودند غهم را 

 ی که برمیداشت میشد حدس زد.قدماز هر 
و  آینهد مهی در زنده گی مهان ویلهی هها زنده گی ویلی در هم پیچیده است

ور تصور کرد کسی که نمیشود او را از وود د میروند اما یکی ماندگار میشود 
 درست مثل حال وسیم.ست حتی هنگامی که نی

وسیم ویلی تمایل به صحبت کهردن ول راه را ویلی صحبت نکردیم زیرا ط  
نداشت و بیشتر من گفتم و او یا گوش داد و یا هم نداد اما سر تکان میهداد و 

 میفهماند هنوز متوجه من هست!
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تازه ریزش  باران تمام شده بود و هوا مرطوب بود همه جا بوی نهم، ش  بود 
رطوبت را از هوای سردی که به دلیل ریهزش بهاران ایجهاد شهده بهود میشهد 

 احساس کرد. 
کنار کلکین اتاق اش نشسته بود و به بیرون حیاط وانه مینگریست. آیها  یلدا

حتمن مهرا  رفتهنگآید؟ علی فعال کجاست؟ چرا با من تماس  می علی دوباره
 از یاد برده! نه. نه. نه. او مرا از یاد نمیبرد او مرا دوست دارد.

بناا از همه  و او باید عاقالنه تصمیم میگرفت اما عقل چیزی دیگری میگفت
از کنهار پنجهره  گرفهت بها حامهد عروسهی کنهد بنهاا چیز گذشت و تصمیم

 برواست تا به پیش مادرش برود....
روشهن کهرده بهود  در آشپزوانه نشسته بود و با ملودی مالیمی کهه یلدامادر 

 فضا را آرام  اما پر از سکوتی ساوته بود که در آن تنها صدای ملهودی طنهین
فقط صدای ملودی عاشقانه رومیهو و وولیهت شهنیده  انداوت و  همه جا می

 میشد.
 یاد ببرد. واقعا زیبا بود و هر کسی که این ملودی را شنیده امکان ندارد از

با صاف کهردن گلهویش مهادرش را از  که داول شد سکوت را شکست یلدا
 و گفت: حضور وود در آشپزوانه مطلع ساوت

 مادر جان تو همیشه به این ملودی ها گوش میدهی وسته نمیشوی!
 مادرش لبخندی زد و گفت:

 نه دوترم من عاشق این ملودی ها هستم. 
 شانه باال انداوت و گفت: یلدا
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 ن قطعه از کیست:ای
 سری به عالمت ندانستن تکان داد و گفت: یلدامادر 

 شاید از ریچارد کلیدرمن و یا هم بیدهوون باشد.
با گفتن همین جمله سرپوش دیگ را بلند کرد تا ببیند غهذا در کهدام حالهت 

 رسیده است.
 :جلوتر آمد و گفت یلدا

منم یکی دو تا ازین ها را گوش کردم اما من لینسی کینهگ را دوسهت دارد و  
در شرق نیز فریبرز الچینی مخصوصا قطعه یه دوتر را ویلهی دوسهت دارم. 

 حرف اش را تمام کند و با هیجان گفت: یلدانگذاشت  یلدامادر 
م وای عزیزم منم این قطعه را دوست دارم واقعا ویلی زیباست اما تمهام البهو

بوی یاد دیروز زیبا هستند. پیشنهاد میکنم قطعه ای که با ویولن اجرا شده ای 
 که اسم اش کرستاالیزر هست را هم بشنوی واقعا زیباست.

 وندید و گفت: یلدا
 ووب این کار هنری اثر کیست؟

 مادرش وندید و گفت:
 لینسی کینگ.

 هم وندید و گفت: یلدا
زیبایی میسازد تا حاال این یکهی را ی ها وای عالی است این دوتر واقعا قطع

 .  نشنیده بودم
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 مادرش شانه باال انداوت و گفت:
تا متوجه شده باشی حتهی از کسهانی را کهه تهو گهوش منم برای همین گفتم 

 میکنی منم گوش میکنم.
 سپس ادامه داد:

عزیزم اینجا آمده بودی تا همین ها را بگویی ویا هم حرف دیگری بهه گفهتن 
 داری؟

 لبخندی زد و گفت: یلدا
 آمده بودم تا نظرم را در مورد حامد بگویم.بله مادر جان 

 مادرش این را که  شنید با دلچسپی پرسید؟
 ووب چه نظری داری عزیزم؟

هی  کشید و ازیهن کهه وداونهد او را دریهن چنهین دو راههی قهرار داده آ یلدا
انتخاب کنهد او واقعها در یهک دوراههی  ناراحت بود و نمیدانست کدام راه را

 بود اما گفت: مانده
مادر جان من فکر میکنم باید با حامد عروسهی کهنم زیهرا از رفهتن علهی دو 
سالی بیشتر شد و حتی از او تک زنگی دریافت نکردم پس فکر نکنم دیگر او 

شهد  بیاید و منم نیز باید برای آینده ام برنامه ریزی کنم و آمدن او نیز طوالنی
اما اگر حتی زنگی میزد شاید برایش عمری منتظر میماندم اما حاال به کهدام 
امید باشم؟! شاید تا حاال مرا فراموش کرده و شاید هم با کس دیگری دوست 

 شده.
 مادرش لبخندی زد و گفت:
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 ووب عزیزم پس تصمیم نهایی تو چیست؟
 جواب داد: یلدا

 با او عروسی میکنم!
علی یست بنهاا بهه  یلدایک لحظه فکر کرد منظور  مادرش متعج  شد برای

 آرامی اما با قلبی که تند تند میزد پرسید:
 کی؟
 وندید و گفت: یلدا

 حامد دیگر کی!
 مادرش دست چپ وود را بسوی قل  اش برد و نفس راحتی کشید و گفت:

 ممنون عزیزم که تصمیم عاقالنه ای گرفتی.
لهه بهاری از غهم بهه کهف آشهپزوانه اما هنوز ووشحال نبود بنهاا بها کو یلدا

 .مینگریست
 دلم تنگ تو و تو در ویال دیگری

 من دلواپس تو و تو بیخیال منی
 شبها به یاد تو جان من میشود سپری

 تو در ویال وود و به دنبال مهر دیگری 
 چه شکوه کنم، ز تن وسته ام جان میبری

 وشکیدم و تو هنوز به یاد دیگری
 دگر صدا نمیزنیدل ات نزد کیست که مرا 
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 بگو دلواپس کیستی که دگربی ویال منی
وقتی این حرف ها را شنید حتی باور اش نمیشهد تصهور میکهرد اما  مادرش

 وواب است 
کرد و با لبخندی که حاکی از رضایت وهاطر او روی اش را بسوی  یلدامادر 

 گفت: یلدااو بود به 
 سپس مکثی کرد و ادامه داد: م ازینکه تصمیم عاقالنه ای گرفتیممنون عزیز

 ووب عزیزم پس من میروم تا به مادر حامد وبر بدهم.
غذا را جابجا میکردند تا غذا ش  را در های  مادرم همراه با آمنه داشتند ظرف

کهه میهل بهه آشهپزی  آن ها بریزند. دست پخت مادرم بد نبود اما هر گهاهی
 پخت. می بهترین ها را داشت
 مادرم آمنه را گفت:زنگ مبایل مادرم به صدا در آمد  صدای

 عزیزم تو غذا را در ظرف ها بینداز من ببینم کی زنگ زده.
آمنه که در حال پائین کردن دیگ غذا از روی اجاق گاز بود و به آهسهته گهی 

 آن را پائین میکرد گفت:
 درست است مادر جان کفگیر را بده به من.

 گرفت و جواب داد:مادرم مبایل را به  دست 
 الو سالم بفرمائید؟

 جواب داد: یلدامادر 
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همهه وهوب ؟ علیک سالم بنفشه جان منم زین  چطور هستی؟ آمنهه جهان
 هستند؟

مادرم دلهره پیدا کرده بود و قل  اش با سرعتی بلند میزد و درین دقایق فقهط 
 گوشی را به گهوش و وانست او را درک کند لبخندی به ل  داشتوداوند میت

 جواب داد: چپ گرفته بود و در همان حال
 ممنون همه ووب هستیم. شما چطور هستید؟

 جواب داد: یلدامادر 
 ممنون ما هم ووب هستیم.

مادرم وواست از حاشیه پردازی وود داری کند پس به اصل موضوع رفت و 
 گفت:

به ما اطالع بدهی  یلدابنفشه جان حتمن برای این زنگ زدی تا در مورد نظر 
 پس منتظرم!

 وندید و جواب داد: یلدامادر 
 یلدامیخواستم بگویم که  نفشه جان برای همین زنگ زده بودمهه هه هه  بله ب

قبول کرده با حامد عروسی کند. شما یک موعد مشخص را بگوئید تها بهرای 
 نامزدی تعیین کنیم.

 مادرم جواب داد:
ویر را نباید طول داد و هر چهه زودتهر  میگویند کار درست است بنفشه جان

تهو  همین دو هفته بعد موعد ووبی اسهت سر به راه اش کرد پس فکر میکنم
 چه نظر داری؟
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 جواب داد: یلدامادر 
زین  جان زمان ووبی است پدر یلهدا نیهز تها دو هفتهه دیگهر درست است 

ی کارهایش تمام میشود پس همان دو هفته وقت میگذاریم و روز جمعه آور
 .را انتخاب میکنیم
 مادرم جواب داد:

 درست است بنفشه جان.
بسوی ما کهه حهاال مادرم این را گفت و بعد از دو سه کلمه دیگر قطع کرد و 

 آمد و گفت: منتظر مادرم بودیم تا غذا بخوریمدر هال 
 زود باشید که عروسی در راه داریم!
 گفت:حیران پدرم که چنگالی در دست داشت 

 بنفشه جان؟ عروسی کی 
 مادرم با ونده جواب داد:

 عروسی پسر من!معلوم است 
 پدرم که معلوم بود ویلی هیجانی نشده جواب داد: 

 عالی است پس قبول کردند.
 مادرم با ونده ای نسبتا بلند که از ته دل بود گفت:

 بله عزیزم.
 گفتم:من که در گوشه ای از میز نظاره گر این گفتگو بودم سری تکان دادم و 

 به هم سر بخورد. یلدااوالق من و مادر جان ودا کند 
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 پدرم مادرم را وقت نداد حرف بزند و وودش زود جواب  داد:
وودش باعهث همگهون  پسرم اوالق سر ووردن ندارد بلکه همدیگر پذیری

 پسرم کوشش کن او را از وود کنی.شدن شما میشود 
 من جواب دادم:

 اما چگونه؟
 پدرم گفت:

است کوشش کن آنچه وواست مشروع یک زن هسهت را رفهع کنهی معلوم 
او را رفهع کهن و او های  حاال مهم نیست این وواست چه باشد فقط وواسته

 تو را رفع وواهد کرد.های  نیز وواسته
 زنده گی همگون همین است عزیزم!

 وندیدم و جواب دادم:
 بله پدر جان شما درست میگوئید.

سوی اتاق ام رفتم. در را بستم و شهروع کهردم از میز غذا ووری یک راست ب
به وواندن رومانی که یکی از دوستانم برایم آورده بود. زیبها بهود پسهری کهه 
عاشق دوتری دو جنسه شده بود. شهاید کمتهر میشهد داسهتانی بها محتهوای 

محافظه کاری های  مخصوصا در کشور رانس جنسیتی را در کشور پیدا کردت
این کتاب داستانی زیبا داشت. پسر او را دوست داشت مثل اینجا اما باز هم 

و آن دوتر نیز میخواست پسر باشد. عجیه  بهود وقتهی داسهتان را بهه آوهر 
رساندم متوجه شدم عشق حتی میتواند روح شکسهته را نیهز تهرمیم کنهد! آن 
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دوتر در آور داستان قبول کرد که تغییر جنسیت ندههد و بها آن پسهر ازدواج 
 کند.

من باید با کسی ازدواج  شتم و افتادم به چرت و ویال وودمنار گذاکتاب را ک
امها  یلدااو را ندیده بودم میکردم که او نیز مثل من مرا ندیده بود طوریکه من 

بعد ها توانست آشیانه قل  اش را تنها کاشانه مهن سهازد، حقیقتهی کهه مهن 
 نتوانستم به آن برسم!
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آن ش  ساعت حوالی یک بعد از ظهر بود کهه بهه دیهدن وسهیم دو روز بعد 
 رفتم تا او را از نامزدی وودم با وبر سازم. 

وسیم داول دانشگاه بود و مرا به داوهل راه نمیدادنهد پهس مجبهور شهدم از 
 کارت جعلی که وسیم برایم درست کرده بود استفاده کنم.

. به او پیهام گذاشهتم به وسیم زنگ زدم اما  داول صنف بود پس جواب نداد
 که رو به روی دانشکده منتظر اش هستم تا بیاید.

یک ساعتی منتظر اش ماندم تا بیاید اما دلیل این انتظار را برایش نگفتم تا او 
 را متعج  بسازم.

دیدم تند تند از دانشگاه بیرون شد و یکراست بسوی من آمد. دست تکان داد 
 و وقتی که نزدیک شد با ونده گفت:

 الم حامد جان ویلی ببخشید که منتظر گذاشتم ات.س
 به شانه اش زدم و گفتم:وندیدم 

بیا که به یک رستورانت برویم تا چهای یها ههم قههوه  عیبی ندارد وسیم جان 
 بنوشیم.

طبهی بهود بهه شهانه ههای  وسیم لبخنهدی زد و بیهگ اش را کهه پهر از کتاب
ها مطالعه کند. بعد ها وقتی انداوت. بیشتر عالقه داشت تا در مورد باکتریا 

که وسیم توانست داکترای وود را در جراحی صدری بگیرد، شروع به مطالعه 
مفیدی مثل انواع عمده آن که در روده ها وجود دارنهد و در های  انواع باکتریا

مهایع کهه مسهب  ساوت ویتامین ک در بدن کمک مینمایند و یا هم ومیهر 
ه بسیاری در کشت انواع این باکتریا ها کرد. او عالقمخمر شدن ومیر است 

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

54 

داشت بناا البراتواری در وانه وود ساوت تها بتوانهد بها ویهالی راحهت بهه 
 مطالعه این دسته از زنده جان ها بپردازد.

نزدیک دانشگاه رسیدیم و او را به داوهل کافهه راهنمهایی های  به یکی از کافه
 کردم و در یکی از چوکی ها نشستیم.

 اول شروع کرد: وسیم باز هم
 ووب پسر چه وبرا؟

 لبخندی زدم و دستم را به عالمت تعج  باال کردم و گفتم:
 من چه میدانم همه اوبار پیش تو هستند.

 وسیم وندید و گفت:
 هه هه هه نه که پیش من نیست فقط بیخبرم!

دستم را نزدیک جی  بردم و کارت کوچکی که برای نهامزدی درسهت کهرده 
 آوردم و به وسیم دادم.بودم را بیرون 

 وسیم با حیرت گفت:
 پوخ این چیست پسر؟!
 وندیدم و جواب دادم:

 هه هه هه این کارت نامزدی من است و تو هم مهمان ویژه من.
 که از صمیم قل  بود گفت:های  وسیم از جایش بلند شد و با ونده

واقعا ویلی ووشهجال شهدم برایهت تبریهک میگهویم و  بیا بغلم حامد جان
 دانم آن دوتر ویلی ووشبخت است که تو نامزد او هستی.می
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 لبخندی زدم و گفتم:
 ممنون وسیم جان از تعریفی که کردی.

 .  وسیم گفت: وواهش میکنم
 : دستم را بسوی او دراز کردم و گفتم

امیدوار هستم که تو هم به لیمهه برسهی و مهن یقهین دارم کهه او و تهو روزی 
 همسر هم میشوید!

 و گفت:وسیم وندید 
 بله امیدوار هستم حامد جان.

امروز روز نامزدی من است. نمیدانستم دوتری که با او نامزد میشوم چگونهه 
دوتری است. او را درست ندیده بودم پس نمیتوانستم در مورد او بحث کهنم 
و یا هم نظر بدهم بناا با وودم میگفتم هر چه وواست وداوند است همهان 

ی ایمان داشتم. میدانستم وداوند برای من کسی را وواهد شد و به تقدیر اله
کسهی بهود  یلهدامقدر میسازد که همسان وودم هست و بعد ها همین شد و 

 که باید میبود. او توانست نیمه همسان من باشد و افکاری همگون داشتیم.
آنهها نیهز افهرادی بهود کهه نسهبت های  وقتی که به وانه آنان رسیدیم میهمان

فامیلی با پدر من داشتند پس احسهاس از وهود بیگهانگی بهین مهان وجهود 
نداشت و تنها کسی که آنها فکر میکردند از وود نیست، وسهیم بهود امها در 

 یلهدااولین فرصت به همه گفتم او برادر من اسهت و مراسهم نهامزدی مهن و 
 ویلی صمیمانه برگذار شد. 

 م و بهرام صحبت میکردم که مادرم صدا زد:وسی داشتم با

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

56 

 حامد جان بیا که حلقه ها را تبدیل کنیم.
 جواب دادم:

 درست است مادر جان.
 وسیم دستم را فشار داد و با لبخندی گفت:

 موفق باشی حامد جان. 
 جواب دادم:

 ممنون وسیم عزیز.
انی جلوی میزی که روی آن یک جلد قرآن مجید ودو حلقه طالئی با شمع د

رز های  سرخ رنگ میسووت و دسته ای از گلهای  زرد بزرگی گه در آن شمع
 نیز به طرف راست من ایستاد. یلدازرد و سرخ بود ایستادم و 

باعث شده بود تها کمهی  او زیبا بود، اولین باری بود که او را دیده بودم و این
 احساس کنم. را باالی وودم و فشار این ج

 ه بود و باز هم استرس! ضربان قلبم تند تر شد
برایش عادی بود نه  از نامزدی با من ویلی هیجانی نشده یلداحسی میگفت 

کسی بود کهه میخواسهتم بها او  یلدامیخندید و نه حرکتی میکرد اما برای من 
 ازدواج کنم.

نامزد هم شدیم و اولهین روز  یلدابه هر حال مراسم نامزدی تمام شد و من و 
 نامزدی مان گذشت!
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وبری نشد. نه زنگ زد و نهه چیهزی شهنیدم. مهنم  یلداهفته ای گذشت و از 
درس ها برایم دلچسپ بود و همین باعث شده بود ویلهی ایهن موضهوع کهه 

 به من زنگ نمیزند برایم مهم نباشد. یلدا
داشتم داول دانشگاه کتاب شهعر سهپید یکهی از دوسهتانم را میخوانهدم کهه 

 اینگونه شروع میشد...
غوان زیر باران کنار هم نشسته بودیم، دروت کاج بلند و ابر تیره..... من و ار

 من و دنیایی که در آن او بود و من تک رعیت این دنیا. 
ارغوان بسویم میدید و من به سهوی او. میخندیهدیم و بیخبهر از دنیها همهین 

 کافی بود که کنار همیم و این زیبا بود...
 سپس شعری با این کلمات:

 در عشق ات سووتم نازنین من
 تن برباد رفته را جزع میدهی تا کی

 برباد رفت تن من به ویال ات نشستم
 ز این بیقراری آسوده ویال میشوم کی
 قرار نمیگیرد قل  بیقرارم ز این غربت

 سوال کنم ز اغیار که تو ووبی تا کی
 همه آن که برایم تو نیستند هستند پابرجا

 میشوم کیز این همه بی تو بودن ها وال  
 تو همان بهانه قل  منی که تمنا کنم ات هربار 
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 دلگیرم ز این همه اسارت ها اسیرم تا کی 
 گر بمیرم به ویال ات این اسارت تمام است
 نه! من اسیر تو هستم و تو بیخیال منی تا کی

 ز آن لحظه که عشق تو به قلبم وانه کرد
 به شهر شهره شد عشقم به گوش تو رسد کی

 ز چشمان تو به یاد دارم تا کنونمن همه نا
 بگرفتی لبخند ز نگاهم ای جان تا کی

من عاشق اشعار سپید .  داستان زیبایی بود و شعر هایی که به قل  چنگ میزد
یشد بودم و گاهی شعر هایی از سیمین بهبهانی را نیز میخواندم و این باعث م

 برایم جذاب باشد.
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 امروز دومین روز از سمستر دوم بود.مد. مبایلم به صدا در آ
 شتم گذاشتم و بسوی درب وانه رفهتمکتاب هایم را داول بیگ بزرگی که دا

مادرم در هال وانه نشسته بود و به گل هاییکهه کنهار کلکهین وانهه بهود آب 
میداد. دو سه تا کاکتوس و چنهد گلهدان گهل بنفشهه و یهک گلهدان گلبهرگ 

ود و او را بدون گل در وانه نمیشهد تصهور ووشبو. مادرم عالقه مند گل ها ب
 کرد!

 کفش هایم را از جای اش برداشتم و درب را باز کردم، مادرم صدا زد:
 پسرم امروز وانه دیر میایی یا زود؟

 در حالیکه بند کفش هایم را میبستم جواب دادم:
 الی پنب وانه باشم سپس بلند شدم و دوباره پرسیدم:مادر جان فکر کنم حو

 ادر جان نه که جایی قصد دارید بروید؟چرا م
آب بریهزد و در همهان حهال مادرم بسوی آشپزوانه رفت تا داول آب پهاش 

 گفت:
پهدرت  اتاق ها کاغذ دیواری سفارش بهدهیموبر نداری امروز میرویم برای 

هم امروز وانه زودتر میاید و من با آمنه میرویم همراه پدرت پهس زودتهر از 
 کلید ها را با وودت ببر. آیی می پنب اگر وانه

 وقتی که داشتم درب را میبستم گفتم: حاضر به رفتن بودم
 نه مادر جان فکر نکنم زودتر بیایم پس با ویال راحت بروید و ببینید.

 مادرم وندید و گفت:
 درست است حامد جان برو ودا نگه دارت.
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 جواب دادم:
 شما هم مراق  وود باشید. است مادر جان ودا حافظدرست 

سهرعتی کهم بهه درب بیهرون وندیدم و در را بستم. از پلکان پایین آمدم و با 
ندا بود. من، ندا، یوسف و محبوبه باید برای  نزدیک شدم به مبایلم زنگ آمد

بود امروز آماده میشدیم و من بایهد در مهورد سیمیناری که راجع به مهاجرت 
مهاجر پذیر چه فرصت هایی به میان وواههد  اینکه در مهاجرت برای کشور

ی بود و فکهر میکهرد رهبهر آمد باید صحبت میکردم و ندا که دوتری وسواس
 زنگ زده بود تا در مورد سیمینار و اوضاع من بپرسد. گروه است

 جواب دادم:
 سالم ندا جان چطور هستی؟

 :صدا زد و نمیشد به آسانی با او صحبت کردندا که زبانی تند داشت 
ببین حامد جان من که از وجود تو درین گروه ویلی ووشهحال نیسهتم و تهو 
هم در همین هفته ای که گذشت با گروه تماس نداشتی و معلوم نیست برای 

بالوره مرا مجبور کردی تها  تو راجع میشود آماده هستی یا نه موضوعی که به
 برایت زنگ بزنم پس لطفا بگو در چه وضعی هستی؟

یهن حهرف ق او با وبر بودم و میدانستم منظور بدی نهدارد و امن که از اوال
 وندیدم و گفتم: هایش نیز از روی عادت هست

وقتهی  تم. نیم ساعت دیگر دانشگاه میرسمراحت باش ندا جان من آماده هس
 رسیدم برایت زنگ میزنم.

 ندا جواب داد:
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بالتکلیفهی اوه! حالم بهتر شد. نمیتوانستی زودتهر جهواب بهدهی و مها را از 
 نجات بدهی!؟

 وندیدم و گفتم:
 فعال وداحافظ. ووب بگذرد دیگر

قطهع کهرد و ندا ویلی زود و بدون اینکه حتی یک کلمه اضافه دیگر بگویهد 
من نیز وقتی قطع کردم  داول کوچه شده بودم و تقریبها کوچهه نصهف شهده 

 بود.
 :به دانشگاه که رسیدم به ندا زنگ زدم و او جواب داد

ن من داول تاالر هستم و تو هم بیا همانجا. بهه محبوبهه و یوسهف حامد جا
 .  تاالر هستندهای  هم وبر دادم و آنها نیز در همان نزدیکی

قطع کردم و بسوی تاالر رفتم. وقتی رسیدم تاالر پر از انبوه شاگردانی بود که 
پالیسی، دیپلوماسی، حقوق و دیگر دانشکده ها آنجا گردهم های  از دانشکده

انستم اینقدر شاگرد آنجا وواهنهد آمده بودند. برای یک لحظه ترسیدم! نمید
 مد و همین باعث شد با یک حالت غیر مترقبه مواجع گردم.آ

داول رفتم، ندا بسویم اشاره کرد تا به سوی میز تربیون بروم کهه رو بهه روی 
 تاالر و مهمان ها بود.

 : ندا گفت
 ند به سیمینار ما نزنی.ببین بعد از محبوبه نوبت توست پس گ
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این را از روی شووی گفت و همه وندیدیم اما من میترسیدم تا به واقعیت به 
بناا داشتم به سیمیناری که محبوبه ارائه میکرد به دقت  این سیمینار گند نزنم!

 گوش میدادم و منتظر او بودم تا تمام کند تا اینکه نوبت من رسید. 
دوران مکت  میگفت وقتی برای عده ای کثیهر های  یادم هست یکی از استاد

باعث میشود تا نتهوانی حرف میزنی باید متوجه افراد نباشی زیرا توجه به آنها 
 روی.و به نحوی تحت تاثیر وجود آنان می رامش پیدا کنیبرای وودت آ

 لیوان آبی که روی میز بود را کمی نوشیدم و شروع کردم به ارائه سیمینار:
ادب به تمام دوستانی که درین سیمینار شرکت نموده انهد و با سالم و عرض 

ئهه ادامهه سهیمیناری کهه در مهورد پهردازم بهه ارا مهی ازه دوستان عزیهزمبا اج
 مهاجرت داریم. 

در ادامه جائی را که ایستاده بودم تغییر دادم تا نظر دیگران نیز بسوی من گردد 
 و دوباره شروع کردم:

مورد امکاناتی هست کهه بهرای کشهور مههاجر  ادامه سیمیناری که داریم در
پذیر به میان وواهد آمد. درین میان نخست میپردازم بهه ارایهه معلومهات در 

کشوری که از آن مهاجر کوچ مینماید. جان دیوی در نظریهه ای کهه در مورد 
مورد مهاجرت دارد میگوید: افراد برای زنده گی بهتر به منهاطق دیگهر کهوچ 

وود زنده گهی بهتهر بها امکانهات بهتهر را پیهدا کننهد، مهثال مینمایند تا برای 
اروپائیانی که برای اندووتن ثروت و زنده گهی بهتهر بهه افریقها، مخصوصها 

اسهتعمار های  افریقای جنوبی کوچ کردنهد وقتهی کهه انگلهیس اولهین سهال
 جهانی وود را شروع مینمود. 

 اما آیا افریقای جنوبی بهتر از انگلیس بود؟ 
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ن ها میدانستند انگلیس برای اتباع وود اوتیاراتی وواهد است اما آجواب نه 
داد که بومی مناطق از آن برووردار نبودند و این اوتیارات در انگلهیس نبهود 
پس اینجا نیز نظریه دیوی کار وود را کرد و در بعد بعدی مثالی از افرادی که 

ور میرونهد نیهز سرمایه گذاری مثهل سهنگاپهای  برای زنده گی بهتر به کشور
شغلی برای آن عده بیشتر هست های  نظری وواهیم داد. درین کشور فرصت

که توانایی و استعداد ناب داشته باشند. این عده میتوانند کار بهتر و زنده گی 
مهده انهد تهاوان بزرگهی را از آن آ بهتری داشته باشند اما کشوری که این عده

دومها ایهن  کار توانا و کهارفهم اسهت دن نیرویمیپردازند و آن نیز از دست دا
شهی  و دیگهر عده بیشتر جوانانی هستند که توسط سکولرشیپ و یا هم فیلو

 جذب بازار کار این کشور ها شده اند. ابزار جذب نیروی کار
همهه سیمینارم را توانستم در پانزده دقیقه تمام کنم و بعد از اتمهام سهیمینارم 

پشت پرده داشت میخندید و کهف میهزد، کف زدند و ندا که هیجانی بود در 
وقتی بسویم میدید معلوم بود ووشحال هست و برای سیمینار بعدی نیز مهرا 
در لیست وواهد گرفت. اما ایهن کهار ههیچ وقتهی نشهد زیهرا او وهود را بهه 
دانشگاه هرات تبدیل کرد زیرا پدرش تبدیل شد به هرات و آنهها نیهز مجبهور 

بدیل کند اما پهدرش ل ندا نمیخواست وود را تشدند به هرات بروند. در اوای
ن جا وواهند مانهد و نمیشهود او اینجها اصرار کرد که آنها به مدتی طوالنی آ

بعهد هها او یکهی از .  باشد پس او نیز قانع شد تا وود را به هرات تبدیل کنهد
 ووبی را چاپ کند.های  برجسته شد که توانست کتابهای  استاد

وجالتی و ارام بود به مجرد اینکه دانشهگاه تمهام شهد اما محبوبه که دوتری 
 ازدواج کرد و به تربیه کودکان پرداوت.
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بیشمار میداد و گاهی برای های  زنده گی عجی  بود گاهی برای مان فرصت
 مان همه ی این فرصت ها را بدود میگرفت!

وقتی که سیمینار تمام شد همه از تاالر ایدیتوریم که در میهان دانشهگاه قهرار 
 داشت بیرون شدیم و کمی جلوتر رفتیم تا به کافه دانشگاه برسیم. 

برای وودم برگر سهفارش دادم و محبوبهه و نهدا نیهز ماکهارونی وواسهتند و 
م یوسف نیز چون غذا میل نداشت برای وودش آب مالته وواسهت. میخنهد

را مینوشید و یک لیوان هم بسنده نبود و لیوان  چون یوسف با ولع تمام جوس
 دوم را نیز سفارش داد.

 در ادامه به صنف رفتیم تا به ادامه درس ها برسیم.
استاد داول صنف بود و حقوق تجارت را درس میداد و امروز نیهز در مهورد 

ی نزد و با اشهاره معامالت تجارتی بود. اجازه گرفتم و داول شدم استاد حرف
 سر اجازه داد داول بیایم.

ساعت چهار شده بود و قصد داشتم وانهه بهروم از دهلیهز دانشهکده بسهوی 
مهد بیرون داشنکده رسیدم تازه یهادم آ بیرون دانشگاه روان شدم و وقتی که به

 که اگر حاال وانه بروم پشت در وواهم ماند زیرا همه رفته بودند به ورید.
کهنم. ویلهی  میدان فوتبال رفتم تها بها دوسهتانم فوتبهال بهازیبنابرین بسوی 

ن هم مرا در لیست بازیکنان گرفتند و من نیز در پست مهارت نداشتم اما با آ
هافبک وارد میدان شدم البته به ترکی  تیم گند زدم زیهرا ویلهی زود تهوپ از 

 پایم وطا میرفتم و رقی  میتوانست آن را از من برباید.
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را با ووردن یک سی  آغاز کردم، کتاب هایم را جمع و جور کردم  امروز روز
 تا بسوی دانشگاه بروم. از اتاقم بیرون شدم، مادرم را صدا زدم و گفتم:

 مادر جان میروم وداحافظ.
مادرم که در اتاق دیگری همراه بها آمنهه نشسهته بهود و برنامهه صهبح گهاهی 

 تلویزیون را تماشا میکرد، جواب داد:
 عزیزم ودانگه دار.برو 

 آمنه که لیوانی چای به دست داشت از اتاق بیرون شد و با عجله گفت:
حامد جان یک دقیقه منتظر باش تا برایت اسم یک کتهاب را بنویسهم و آن را 

 برایم از کتابفروشی بخر.
منه اسم کتاب را منتظر جلوی درب منزل ایستادم تا آکفش هایم را پوشیدم و 

 ایم بنویسد.ن برت آبا مشخصا
 تیز بسویم آمد و یک ورق ال شده را برایم داد و گفت:های  آمنه با قدم

 اسم کتاب را برایت نوشتم لطفا از یادت نرود مهم است.
 وندیدم و گفتم:

 هه هه هه نه مهم که هست پس امروز برایت نمی آورم.
 با دست به شانه ام زد و گفت:

 برو دیوانه.
 حافظی کرد.وندید و منم وندیدم و ودا

 : ویابان صدا زدم که وسیم از آن سوی میخواستم وارد دانشگاه شو 
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 حامد جان داول نرو کار ات دارم.
کنار جوی که کانالی نسبتا کوچک بود ایستادم تا وسیم کنارم برسد. از نگهاه 

 هایش معلوم بود ووشحال است.
 وسیم وندید و مرا به آغوش گرفت و گفت:

 حامد جان ببین حرف تو درست بود. 
 جواب دادم: 

 حرف وسیم جان؟ در مورد چی صحبت میکنی؟ کدام
 وسیم با همان لبخند قبلی جواب داد:

 همان حرف هایی که در نامزدی گفتی را میگویم.
 : درست به یادم نبود بناا دوباره پرسیدم

 ببین پسر اذیت نکن. لطفا بگو در مورد چی حرف میزنی؟
 حالتی که حکایت از ناراحت شدن داشت جواب داد:با 

 را میگویم. گفتی در مورد نامزدی همان دیگر همان حرف هایی که
 به یادم آمد. به او گفته بودم که بعد از من نوبت اوست!

 وندیدم و گفتم:
 هه هه هه هه حتمن نوبت ات رسید؟!

سهت بهردارد وسیم که ل  هایش از ونده پر بود و قصد نداشت از  لبخند د
 جواب داد:

 بله حامد جان نوبتم رسید.
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 : دوباره پرسیدم
 ووب با کی نامزد شدی وسیم جان؟

 وسیم گفت:
وودت که این را  بجز او با هیچ کسی ازدواج نمیکنممعلوم است با لیمه. من 

 میدانی.
 .  وسیم جان پس مبارکبله  : جواب  دادم

 وسیم وندید و گفت:
 ات هستم.دو بعد از ظهر وانه ما بیا منتظرساعت ببین هفته بعد پنب شنبه 

 جواب دادم:
 درست است.

داحافظی کردم و وارد دانشگاه شدم. داول دانشگاه ویلی شلو  نبود چون و
های  وهل صهنف هها بودنهد. روی یکهی از صهندلیاموقع درس بود و همه د

پارکی که در داول دانشگاه بود نشسهتم و دسهتانم را زیهر بغهل حلقهه زدم و 
 محصلینی که به این طرف و آنطرف دانشگاه میرفتند را تماشا کردم. 

یکی درس میخواند و یکی موزیک گوش میداد  اه محیطی عجی  بوددانشگ
و یکی هم با عده ای مشهغول بهه قهدم زدن بهود. یکهی کتهاب را بهروی سهر 

ت و وواب بود و دیگری همان کتاب را منحیث سهایه بهان اسهتفاده میگذاش
میکرد و یکی هم همان کتاب را میخواند. یک کتاب بود و ده ها راه اسهتفاده 
اما هیچ کس همان کتاب را برای اینکه روزی بهه یهاد داشهته باشهد اسهتفاده 

وتنهد و اندا می نمیکرد و بعد از اینکه سمستر تمام میشد به گوشه ای از اتاق
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برای بعدا یعنی ده ها سال بعد حیف میخوردند و میگفتنهد وای عجه  روز 
 هایی بود. بله کتاب برای ما هیچگاه جای درست وود را پیدا نکرد.

 چند دقیقه ای که گذشت صنف ما شروع شد و منم  رفتم به سوی صنف.
استاد بعهد  استاد در مورد دموکراسی صحبت میکرد. داول صنف شلو  بود

 ازینکه حرف هایش تمام شد رو به شاگردان گفت:
 ووب دوستان عزیزم اگر کسی سؤال دارد میتواند بپرسد.

من دستم را بلند کردم و با دست دیگرم نقطه ای از دفترم را کهه سهؤالم را در 
روی آن نوشته بودم گذاشتم و منتظر استاد شدم تا برایم اجازه ارایه  سوالم را 

 بدهد. 
نکی درشت به چشم داشت و معلوم بهود اسهتادی محافظهه کهار استاد که عی

 است و سؤاالت را با کنایه و پوشالی جواب میدهد مرا انتخاب کرد و گفت:
 سوال ات را بپرس.

 از جایم بلند شدم و پرسیدم:
استاد ببینید وقتی میگوئیم دموکراسهی اسهاس اش را مهردم و وواسهت آنهان 

پس چرا  ز عبارت از وواست عموم استریت نیتشکیل میدهد و انتخاب اکث
نفر بانو به پارلمهان عضهو باشهد در حالیکهه شهاید  ۰۰میگوئیم باید حتمن 

 مجلس انتخاب نکنند!؟های  اکثریت هیچگاه این عده زن را برای کرسی
 استاد جواب داد:

 مصلحت همین است باید تساوی جنسیتی در نظر گرفته شود.
 م:دوباره با کنجکاوی بیشتر پرسید
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ووب استاد امکان دارد همان عده ای که بنابر مصلحت انتخاب نمهوده ایهم 
توانائی کافی برای اجرا وظایف نداشته باشهند و فاقهد توانهائی اوهذ درسهت 

 تصامیم، اینگونه باعث میشود کشور به بحران برود؟
استاد که از سواالت من وسته شده بود و فکر میکرد سواالتم همهه بهی جها 

 هستند گفت:
 امکان ندارد! 

 استاد از کنار تخته به طرف ردیف شاگردان آمد و ادامه داد:
 هست کسانی که بهتر از مردان میدانند و نباید حق این عده ضایع گردد.

استاد با گفتن همین حرف دوباره بسوی تخته رفت و معلوم بود کالفه شده و 
 ه پرسیدم:قصد دارد بحث را تغییر دهد اما من رها نمیکردم و دوبار

را بهرای کرسهی پارلمهانی استاد میشود این عده ای که میدانند هیچگاه وود 
داشتم ادامه میدادم که استاد حرف هایم را قطع کهرد و بها اوهم و  ثبت نکنند

 گفت:ه به وضاحت میشد در صورت او دید قهری ک
 ان ات نیز وقت سوال کردن را بده!پسرم تو ویلی سوال میکنی. لطفا به دوست

مجبور شدم بجایم بنشینم چون استاد قصد نداشت به سواالتم جواب بدهد 
و بعد ها وقتی امتحانات میان ترم شهروع شهد همهان اسهتاد بخهاطر همهان 

بدهد زیرا فکر میکهرد مهن الیهق همهین  ۵۵سواالتی که از او کرده بودم مرا 
 نمبر هستم و ازین باالتر برای من وجود ندارد.
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عجی  است درین کشور حقایق را هم بگوئی با تو به جنگ هستند! با وودم 
پهس چطهور  در راس یهک کشهور زن بهوده نمیتوانهداسالم میگوید میگفتم 

 میشود سرنوشت یک والیت و یا هم یک کشور را به دست زن گذاشت؟! 
یا اسالم غلط میگفت و یا هم ما به گمراهی میرفتیم. هر چه بود همین بود و 

 غییر دادن اش نیز دست من نبود.ت

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

70 

داشتم فیسبوک را چک میکردم هوادار دورتمونهد بهودم پهس داشهتم صهفحه 
رسمی این تیم در فیس بوک را چک میکردم تا ببیتم بازی بعدی این تیم چهه 
زمانی است. دو روز قبل با هوفنهایم بازی داشت امها ایهن تهیم توانسهت بها 

کند و این باعث شده بود از صهدر جهدول فاصهله بگیهرد و دورتمند مساوی 
 سوم باشد. اول مونیخ بود و دوم نیز اشتوتگارد.

لباس زرد دورتموندی ها زیبا بود و آن استدیوم که وقتی داول میشهدی النهه 
 زنبور هایی بود که از جنس انسان بود.

ابجا پیام اسم اش بنیامین بود. قبول کردم و جیکی دروواست دوستی فرستاد 
 فرستاد:

 سالم.
قصد نداشتم جواب بدهم بناا اصال پیام اش را نخواندم و از آن گذشتم. یکی 

 دو دقیقه گذشت که دوباره پیام فرستاد و گفت:
 مهم نیست که کی باشد باید جواب بدهیم. استجواب سالم فرض 

 جواب  دادم:
 علیک سالم، متوجه پیام ات نبودم با معذرت.

 جواب داد:
 مرا میشناسی؟ م نیستمه

پیام اش را که وواندم حیران شدم یعنی او کهی هسهت کهه بها مهن شهناوت 
 دارد!؟ پیام فرستادم:

 یعنی به ودا چی بگویم چون این اولین باری است که به شما پیام میفرستم.
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 جواب داد:
 هه هه هه من یکی از دوستان ات هستم اما تا نشناوتی نمیگویم.

بها حیران بودم که کیست بناا جواب پیام اش را نفرستادم. دلهم نمیخواسهت 
افراد جدید رابطه داشته باشم اما او قصد داشت به این گفتگو ادامه بدهد پس 

 دوباره پیام فرستاد:
 چکار میکنی مثال در فیس بوک؟

 نوشتم:
 تا ببینم چه زمانی است. مشغول پیدا کردن بازی بعدی دورتمند هستم 

 جواب داد:
 فوتبال را دوست داری؟

وقتی در مورد فوتبال صحبت کرد، این گفتگو برایم جال  شد و بهه سهرعت 
 جواب دادم:

 بله دوست دارم شما چطور؟
 جواب پیام مرا نداد بناا فکر کردم افالین شده اما دیدم نوشت:

 من مسابقات  بوندسلیگا را تماشا نمیکنم.
 دام لیگ هستی؟دوباره نوشتم ووب پس هوادار ک

 برایم نوشت:
من لیگ اسپانیا را تماشا میکنم و وقتی مسابقات کوپا امریکا شروع شد این 

 مسابقات را نیز تماشا میکنم.
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 برایش نوشتم:
 ش  است!های  اما کوپا امریکا که مسابقات اش نصف

 برایم نوشت:
 وقتی مشتاق باشی ش  و روز برایت فرق نمیکند.

بود که بها اسهم  یلدا...بعدا ها متوجه شدم بنیامین وود ......  آن روز گذشت
مستعار با من دوست شده بود تا ببیند من چگونهه آدمهی هسهتم و اوهالق و 

 عقایدم چگونه است.
یک روز بدور از چشم همه با او قرار گذاشتم تا با هم ببینیم. روز شنبه بود و 

 پائیز!
بودند و کنار هم زیباتر شده زرد و سرخ همه زیبا های  برگ ها میریخت، برگ

بودند. بارانی مالیم که چکه چکه میبارید فضا را رومانتیک ساوته بود. قهرار 
مهدن ومی دانشگاه گذاشتیم و من منتظهر آمالقات را در نزدیک کتابخانه عم

 بودم. یلدا
 دانشگاه رسید برایم پیام فرستاد:های  وقتی به نزدیکی یلدا

 گاه رسیدم.سالم حامد عزیز من به دانش
  : جواب دادم

درب  ،سالم. ببهین وقتهی نزدیهک درب ورودی دانشهگاه شهدی کنهار چهپ
بهی رنهگ ایسهتاده، او ست کنار دیوار یک دوتر با چادری آورودی دوترانه ا

همصنفی من است و اسم اش ندا است از او وواستم تا کمهک کنهد داوهل 
بهین های  در آن درس میخوانهد یکهی از دانشهگاه یلهدادانشگاهی که  بیایی.
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ن جا درس بخواند بناا او حق از او وواسته بود تا در آ یلداالمللی بود که پدر 
نداشت وارد دانشگاه دولتی شود و باید اجازه ورود اوذ میکرد امها او اصهال 

نست کمک کنهد او بناا ندا میتوا شناوت وطی با وود به همراه نداشتهیچ 
 شود. انشگاهداول د

 وقتی داول شد برایم زنگ زد و گفت:
 سالم حامد جان.

 کمی وجالتی شده بودم و با لکنت زبان گفتم:
 جان داول آمدی؟ یلداس س الم 
 جواب داد:

 ؟ اوهوم. کجا هستی
ویلی با فکر آرام حرف میزند باعث شهد مهنم  یلدابعد از اینکه متوجه شدم 
 عادی شوم و جواب دادم:

 رو به روی راه روی ریاست دانشگاه ایستاده هم همانجا بیا. 
وهوش اش  یلهدادرس شد. ندا کهه از وداحافظی کرد و از ندا جویای آ یلدا

 مده بود و قصد  داشت با او دوست شود گفت:آ
نجا با ههم حهرف طرف میروم پس میشود تا رسیدن به آهمان  ممن عزیز یلدا

 بزنیم. 
از راه روی عقبی که در پشهت  با تکان سر حرف ندا را قبول کرد و هر دو یلدا

سر دانشکده وورنالیزم قرار داشت و به عق  ریاست دانشگاه منتههی میشهد 
 از ندا پرسید: یلداراه های  روان شدند و در میانه
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 ندا جان در مورد حامد چه نظر داری؟ به نظر تو چطور پسری است؟
 دید و گفت: یلداندا وندید و رو به 

واقعا در مورد او حرف زدن سخت است و چه بگویم! میدانی درین مدتی که 
هم صنف هستیم بیشتر پسر ها قصد داشتند با من حرف بزننهد و یها ههم در 

سیمیناری با من شرکت کنند چون میدانستند اسهتادها بهاالی مهن های  گروه
یادم هست در سیمیناری حساب میکنند اما او هیچگاه این فکر را نکرد حتی 

که در مورد مهاجرت داشتیم حتی مرا کالفه ساوت وقتی حتهی در روزههای 
فقط در اول سیمینار وقتی همه نشستیم و سهیمینار آور هم به من زنگ نزد و 

را بخش بندی کردیم، همان قسمتی که مربوط او میشهد را از مها وواسهت و 
بهتهر اسهت تنهها کهار کنهد و مثل روح از کنارمان گذشت انگار فکر میکرد 

 همان طور هم بود. او تنها کار میکرد.
 ل  هایش را به هم نزدیک کرد و گفت: یلدا

 بیایم! او به من گفته به دیدن اش این اولین بار است کهبله واقعا 
 ندا وندید و گفت:

. ویلهی ست بیاوری و او را مجذوب وهود کنهیپس بهتر است دل اش را بد
 د زود گول اش  بزنی پس.ساده دل است میشو

هم کنار او بها چههره ای متعجه  لبخنهد زد امها در تهه دل  یلداندا وندید و 
کند که قلبی بی آالیش دارد میخندید و ووش حال بود که با کسی ازدواج می

 ن کدورت نیست.و در آ
 گفت: یلدابه انتها رسیده بودند پس ندا به 
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ور به سهوی راسهت کردی در پیچ آ یاده رو را که تمامببین همین پ یلداووب 
 برو وقتی به درب ریاست رسیدی شاید همان حوالی حامد را دیدی.

 تشکری کرد و بسوی درب ریاست روان شد. یلدا
 در میزی نشسته بودم که یکی پشت سرم ایستاد و بالفاصله صدا زد:

 سالم حامد جان.
 غافلگیر کند.مده بود تا مرا ود که مرا پیدا کرده بود نزدیکم آب یلدا

 بلند شدم و گفتم:
 جان بیا بنشین. یلداسالم 

 وندید و گفت: یلدا
 ممنون تو هم بنشین.

هر دو نشستیم، چون این اولین باری بود که بها ههم میدیهدیم و مهنم تجربهه 
با حالتی که معلوم بهود دیدار با دوتران را نداشتم نمیدانستم چه بگویم پس 

 رامش است گفتم:عاری از آ
 ؟ چطور هستی جان یلداووب بگو 

لبخندی به ل  داشت و بهارش بهاران گونهه ههایش را تهر سهاوته بهود.  یلدا
مخصوصا با لبخندی که میزد چالی در گونه اش پدیدار میشد و صورت اش 

 را زیباتر میساوت. 
 دستان اش را به میز گذاشت و گفت: یلدا

 ووب من ووب هستم حامد جان و میدانم تو هم ووبی.
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 گفتم: یلداوقتی این حرف را زد هر دو وندیدیم و من به 
 ؟ایهت یهک شههعر  بخهوانم اگهر دوسههت داشهته باشههیجهان بگههذار بر یلهدا
 هیجانی شد و با تعج  پرسید: یلدا

 وای برای من نوشتی؟
 جواب دادم:

 بله فقط برای تو.
 شروع کردم به ووانش شعر ام:

 لبخند بزن ماه محبوب من 
 ی تو برای یک لحظه شاد

 عمر من فداهای  تمام لحظه
 گرتو جان بخواهی جان من
 جانم به قربانت عمرمن فدا

 چشمانت را زمن نگیر جانم
 گر بگذاری ببینم به سویت

 بمیرم ز شوق عمرم فدا
با لبخندی که پر از هیجهان و اشهتیاق بهود بسهویم دیهد و  ووشش آمده بود 

 گفت:
 ؟ حامهههههههد جهههههههان ایهههههههن شهههههههعر را وهههههههودت نوشهههههههتی

 دادم:جواب 
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 کسی هستی که میشنوی. شعری بود که تو تنها عزیز این یلدابله 
 گفت: لبخند زد وووشحال شد و وندید بعدا یلدا

 تشکر از این احساس که نسبت به من داری.ممنون حامد جان 
 وندیدم و گفتم:

 جان. یلدامیکنم وواهش 
وداحافظی  یلدابعد از نسبتا یک ساعت متوجه شدم صنف باید بروم پس با 

 کردم و بسوی صنف رفتم.
ن روز ههیچ داشتم واطره انگیز بود و باران آ یلداروزی که با  آن روز گذشت

ود، ن روز بهه زمهین ریخهت وهاطره بهگاهی تکرار نشد حتی برگ هایی که آ
ورین قرار مالقهاتی بهود کهه در دانشهگاه بها او واطره ای زیبا. این اولین و آ

عمهرم های  شد با او به دانشهگاه بیهایم چهون بعهدداشتم و دیگر هیچ گاهی ن
وقتی در دانشهگاه بهودم در زد و وهورد بها احساسهی نها وهوش و نادرسهت 
گذشت. احساساتی که ناشی از یک نگاه اشتباه بود و باعث شد برای  مدت 

 زیادی با وودم کلنجار بروم و این حس را در وود واموش کنم.
مده بود و مجذوب مهن م از من ووشش آان دیداری که داشتیاما در هم یلدا

شده بود او متوجه شده بود که من و او نقاط تفاهم مشترکی داریم کهه باعهث 
کوتهاه میکهرد و نمیشهد های  میشد با هم کنار بیاییم. در دیدار مهان او ونهده

  ! از انروی بودم و بی پروا میخندیدمبگویم ونده فقط لبخند میزد اما من پر 
او اولین دوتری بود کهه توانسهته  یدیدم حالم تازه تر میشدسوی اش موقتی ب

بودم بیشتر از یک ساعت را با او صحبت کنم. یادم هست بیشترین زمانی که 
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با یک دوتر صحبت کرده بودم در مورد سیمیناری بهود کهه در مهورد حقهوق 
امها در مهورد فوتبهال بها مهن  یلهدافامیل بود که ده دقیقه بیشتر طول نکشید. 

گاهی هم نظر نبود. عاشق اللیگا و کوپا امریکا اما من همیشه در مهورد هیچ
دورتمند حرف میزدم و حتی یادم هست وقتی دورتمند بها بارسهلونا مسهابقه 

ن لحظه فهردی دیگهر ثل یک حریف با من حرف میزد گویا آداشت درست م
 بود.
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یههادگیری زبههان داوهل صههنف هسهتم یکههی از دوسهتانم در مههورد ضهرورت 
مد کنهار مهن نشسهت و دقیقه ای گذشت... آچند  انگلیسی صحبت میکرد.

 گفت:
 سلیس ترین زبان جهان انگلیسی است.

 به سوی او دیدم و گفتم:
اما بان که میشود آمووت زبان دری است به نظر من ساده ترین و زیبا ترین ز

است نیز ووب لمانی زبان بین المللی است و ساده شده آانگلیسی هم چون 
 است.

 وندید با کنایه گفت:
 ووب چطوری زبان دری زیباترین و راحت ترین زبان برای یادگیری است؟

 صورتم را به سوی او دور دادم و گفتم:
 چون مذکر و مؤنث در زبان دری وجود ندارد!

 وندید و گفت:
 ؟ میشود مثالی بدهی

ئیم او و به مرد هم جواب دادم ویلی ساده است مثل در دری به زن هم میگو
 میگوئیم.  heو به مرد   sheمیگوئیم او اما در زبانی مثل انگلیسی به زن 

 نفسی تازه کردم و ادامه دادم:
ببین این که میگویم انگلیسی ساده شده المانی است نیز دلیل دارم ودلیل من 

 لمانی هستند.یز همین است که اجداد انگلیس ها آن
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  با این کار اش مرا به تمسخر گرفت. ونده ای ویلی بلند کرد و
 ناراحت نشدم زیرا وونسردی وود را میتوانستم در این طور مواقع حفظ کنم.

 لبخندی زدم و گفتم:
انی است و اجداد انگلیسی هها لمتو شرط میبندم که ریشه انگلیسی آ ببین با

 ؟ لمانی اند با من شرط میبندینیز آ
 وندید و گفت:

 ؟ ف را بزنیچطور میتوانی این حر
 جواب دادم:

 برایت دلیل میدهم.
 وندید و گفت:

 ووب بگو ببینم:
 جواب دادم: 

 ببین پدردر کدام زبان است؟
 جواب داد:

 معلوم است در زبان دری!
 گلویم را صاف کردم و دوباره گفتم:

 قبول داری؟ vaterلمانی این کلمه میشود فتر در آ
 جواب داد:

 را قبول دارم. آلمانی بلد نیستم اما حرف ات
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 لبخندی زدم و دوباره گفتم:
میگویند قبول  fatherووب حال میدانم که میدانی در انگلیسی به پدر فادر 

 داری؟
 جواب داد:

 بله قبول دارم.
 جواب دادم: 

ی چون زبان آرین ها است و اجداد آلمان ها نیز آرین هست و اجداد ببین در
تهاریخ تغییهر کهرد و ایهن گونهه رین اسهت لهجهه در طهول انگلیس ها نیز آ

 مد. گلیسی و آلمانی به میان آانهای  زبان
و اقوامی که به بریتانیا رفتند نیز انگل بودند پس زبان وود را انگلیز گفتنهد و 

ایرلندی و اسکاتلندی نیز انشقاق این های  به مرور زبان انگلیش شد.  لهجه
 است.

یش کشهید و ایسهتاد کمهی او که اسم اش محمود بود دست اش را به موهها
 جلوتر رفت و گفت:

من قبول ندارم فکر میکنم درو  میگویی و این ها همه چرندیاتی هستند کهه 
 از وود ساوته ای.

 بسویش دیدم و بلند وندیدم و گفتم:
عج  چرندیات زیبائی گفتم، ببین محمود من با تو شرط میبنهدم کهه همهه 

 درست هستند.
 شد بعدا گفت: مد و دو الدوباره بسوی من آ
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 ببین با تو یک چاشت مهمان شدن همه صنفی ها را شرط میبندم!
زاد ویکهی پهدیا. از وندیدم و مبایلم را بیرون آوردم و رفتم سهرا  دانشهنامه آ

اروپایی را و از میان آن شاوه زبان انگلیسی را های  داول صفحه شاوه زبان
دیدم؛ محمهود چههره اش اروپایی را میهای  پیدا کردم. وقتی من شاوه زبان

من درست است و همان طهور های  دگرگون شده بود معلوم بود دانسته حرف
 هم شد.

آن روز محمود مهمانی را قبول کرد و فهردای آن روز همهه مهمهان او بهودیم. 
بها وهودم گفهتم: عجه  کشیدم  می وقتی داشتم در مهمانی لیوان دو  را سر
پر زرق و برق را بدست بیاورم. دلم  راحت با دو افغانی توانستم یک مهمانی

به محمود سووت چون این مهمانی برای او ده هزار ورج را روی دست اش 
 گذاشت!

ضیافتی بهه  ارزان ضیافتی کالن را صاح  میشودآری انسان گاهی به نروی 
بزرگی تمام و گاهی تباه این شرط ها میشود. گاهی ندانسته برای آینهده وهود 
شروطی میگذاریم که باعث میشود با مشکالت بزرگی مواجه گهردیم و ایهن 

 مشکالت برای مان سخت است اما استقامت باید کرد!
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ها نیهز  ناست. جفت آنها زیبا بود حتی قد آ امروز روز نامزدی لیمه و وسیم
لبالو را گرفتهه مراسم نامزدی آنها وقتی گیالس آب آهای  بود. در میانهیکسان 

بودم متوجه شدم پدر لیمه متوجه من است بناا برای این که بها او حرفهی زده 
 باشم کنار او رفتم و گفتم:

 سالم کاکا جان برایتان تبریک میگویم.
 پدر لیمه وندید و گفت:

 دست داشت را کمی نوشید و دوباره گفت:بی که به ممنون پسرم. آ
 تو فکر کنم دوست صمیمی وسیم هستی، همین طور است؟

 جواب دادم:
صمیمی هستیم، وقتی بهرایم گفهت نهامزد های  من و او دوستبله کاکا جان 

میشود ویلی ووشحال شدم چهون دوتهر شهما را ویلهی دوسهت دارد مهن 
 مطمئن هستم لیمه وواهرم با او ووشبخت میشود.

 پدر لیمه وندید و گفت:
. اما دلواپس دوترم هستم چون ایهن پسهر از  ممنون پسرم منم امید وار هستم

 ما نیست و در مورد او کم میدانیم.های  جمله فامیل
 وندیدم و گفتم:

کاکا جان من ضامن دوستم هستم ویال تان آسوده. کاکا تا جائیکه شنیده ام 
سی میکنند پس برای شناوت وسهیم وسیم و لیمه بعد از اتمام تحصیل عرو

این هفت سال یک عمر است و من میدانم او وود را ویلی زورتر از این هها 
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ست و حتما از او راضی وواهید برای شما ثابت میسازد زیرا اوالق او عالی ا
 !شد

 :وندید و گفت
 حتما همین طور وواهد بود عزیزم.

و میدانسهتم ایهن جفهت ن ها گذشت. واقعا روز ووبی بهود مراسم نامزدی آ
ود هرگهز از برای هم ساوته شده اند. لیمه حلقه ای را که وسیم بهه او داده به

 وود دور نکرد.
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امروز هفت جدی است و سمستر دوم نیز تمام شد. تازه وارد دنیای حقوقی و 
دنیهائی کهه در آن همهه چیهز  ی که در دنیای مان حاکم است میشهومدساتیر

 قانونی و همه چیز غیر قانونیست!
در جائی انداوتن پالستیک رویی زمین برابر است با شش ماه حبس امها در 
جائی دیگهر انهداوتن پالسهتیک روی زمهین پروائهی نهدارد اگرچهه عملهی 
ناشائسته هم باشد. در کشوری داشتن دو فرزند جرم است و در کشوری مهم 

دک داشته باشی و در همسایگی همان کشهور قهانون کنتهرول نیست چند کو
 جمعیت وجود دارد....

آری این دنیا پر است از قوانینی که گاهی جهرم انهد و گهاهی جهرم نیسهتند. 
کشوری حق ندارد اعدام کند و برابر است با جرم! کشوری دیگر سر میزند و 

 اعدام میکند.
وهوبی ههای  کهردم. کتاباین تعطیالت زمسهتانی را ویلهی وهوب سهپری 

 وواندم کتاب هائی مثل شهریار و کتاب زیبای لویاتان.
گاهی به دنیای ادب میرفتم و شعر میخواندم و در میان آنان سیمین بهبههانی 
شاعر دلخواه من بود اما از همه بیشتر شعر کوتاه سپهری برایم زیبهاتر بهود و 

نگاشهت نمیهدانم در همیشه لذت اش تازه بود.وقتی سپهری ایهن شهعر را می
ذهن او که بود شاید مثل من فقط شعر برایش زیبا بود اما واقعا این شعر مهرا 

 شیفته وود ساوته بود..
 تو مرا یاد کنی یا نکنی

 باورت گر بشود یا نشود
 حرفی نیست
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 اما نفسم میگیرد
 تو نیستهای  در هوائی که نفس

زمسهتان بهه دیهدن های  انهمن حتی این شعر او را در دفترم نوشته بودم. در می
پدر بزرگم که در ایرفورت بود رفتم. از میدان هوایی کابل بهه شهانگهای و از 
آن جا برای سووت گیری به امارات و از آنجا به فرانکفورت رفتیم و بالوهره 

 میدان هوایی او بی اس ویمار!
ش او پدر کالنم زمان رسیدنم را غلط کرده بود بناا مجبور شدم برای اینکه پی

بروم به شماره مبایلی که پدرم برایم نوشته بود زنهگ بهزنم. بها زحمهت زیهاد 
 توانستم یک کیوسک را پیدا کنم و به پدر بزرگ زنگ زدم.

 آن سوی وط او گفت:
فرق دارد پهس نتوانسهتم سه ساعت  انستان حوالینوه عزیزم تایم اینجا با افغ

کهه سهن مهن بهاال رفتهه و  مدن تو را با وودم حدس بزنم میدانیزمان دقیق آ
 کمی حواس پرت شده ام.

 وندیدم و گفتم:
 درس وانه را بدهید تا من بیایم.م نیست پدر کالن عزیزم. فقط شما آنه مه

 پدر بزرگ گفت:
درس دانشهگاه هر بیا با یهک تکسهی آداول قطار که شدی یکراست داول ش

اه وجود دارد کهه یک ویابان کوتایرفورت را بگیر. از دانشگاه که جلوتر رفتی 
به هر دو ویابان که در دو سهوی دانشهگاه هسهت راه دارد اسهم اش ویابهان 
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ماکس ویبر است همانجا منتظر من باش تا بیایم. من تا یهک سهاعت دیگهر 
 همانجا میرسم و تو هم شاید تا چهل و پنب دقیقه همان جا رسیدی.

لمهان در آقطهار شهدم تها جائیکهه میدانسهتم تشکری کردم و دنبال سرویس 
انگلیسی حرف زدن مثل این بود که وود را ریشخند بسازی چون کسهی بهه 
راحتی جواب ات را نمیداد بناا برای اینکه وط قطار را پیدا کنم مجبور شهدم 

 از کسی بپرسم. 
ستم بلد هستند اما نمیگوینهد و میخواهنهد کسی انگلیسی حرف نمیزد میدان

 لمانی حرف بزنیم. آ
یشهتر زوک قطار را تسوک میگفتند اما ب درس را داد.شد و آبالوره کسی پیدا 

رسیدم به مقصد و مثلیکه پدر بزرگ حرف اش دقیق  تلفظ میکردند. بالوره 
 بود چون درست حوالی هفده دقیقه بعد از من سرو کله او نیز پیدا شد.

پدر بزرگم مرا به جاهای دیدنی ایرفورت که همسایه ایالت باواریها بهود بهرد. 
سهنتی های  ، کوه، موزیم و اوپرا! برای من اما اوپرا و اجرای زنهده سهرودادری

 این کشور لذت بخش بود!
با وودم فکر میکردم میان سالی را در این کشور سپری کهنم امها مهن کجها و 

 میان سالی کجا.. آرزوی که مهال شد!

 
 
 
 

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

89 

برایم این سال را تبریک گفت. یادم هسهت وقتهی  یلداسال جدید شده بود و 
را بعهد از اینکهه زنگ زد حتی نمیدانستم چطور شماره مرا پیدا کرده چون او 

م دیگر قرار مالقاتی با من نگذاشت حهتمن از وهواهرم آمنهه در دانشگاه دید
 گرفته بود!

را  یلهداباز هم دانشگاه و درس ها. امسال پدرم قصد داشت عروسهی مهن و 
هنگامی که بهرای گزار کند. این موضوع را وقتی باوبر شدم که مادرم صبح بر

 .  ماده گی میگرفتم برایم گفترفتن به دانشگاه آ
مادرم ووشحال بهود زیهرا همهین سهال آمنهه نیهز عروسهی میکهرد و مهادرم 

پهر کنهد. مهادرم آدمهی  یلهدامهدن آ میخواست جای والی آمنه را در وانه با
ههم کهه  یلدانشستن در وانه برایش سخت تمام میشد و معاشرتی بود و تنها 

 دمی بود داستان سرا پس میشد با هم کنار بیایند.آ
از درس ها چند روزی گذشته بود و تازه واردین نیز در صحن دانشگاه پرسهه 

 میزدند. 
این ترم را نیز نوبت ظهر بودم و تازه واردینی که به دانشگاه راه یافته بودند نیز 

 ت بودند.نوبت چاش
اما برای من چاشت نوبتی وسته کن بود زیهرا نمیشهد ههیچ کهاری کهرد. از 

ههای  بهه دانشهکده هنر راهرویی که وسط دانشگاه قرار داشت عبور کردم تها
 نجا منتظر یکی از دوستانم بودم.زیبا بروم، آ

 :ده بودم که یکی صدا زددر نزدیکی دانشکده ریاضی رسی
 ببخشید.
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 سر دور دادم تا ببینم کیست.رویم را بسوی پشت 
یک دوتر بود معلوم بود از کسانی هست که تازه به دانشگاه راهیاب شده پس 

 جواب دادم:
 بله بفرمائید.

به سویم با تعج  میدید گویا مرا میشناوت. مجبهور شهدم دوبهاره بپرسهم. 
 گفتم:

 کاری دارید؟ سپس لبخندی زدم و سرم را تکان دادم و در همین حال بود که
 گفت:

من تهازه شهامل دانشهکده اقتصهاد شهده ام و واقعها نمیهدانم  ویلی ببخشید
 کجاست.

 وقتی این را گفت لبخندی زد و دوباره ادامه داد:
درس اش ویلهی یکی را پرسیدم اما آ؟ رایم بدهیدشما میتوانید آدرس دقیق ب

درس دقیهق را بهرایم را گهم کهردم ووشهحال میشهوم اگهر آ دقیق نبود و راهم
 یید.بگو

کمی جلوتر رفتم و کیفم را جمع تر کهردم تها از روی  شهانه ام پهائین نیایهد. 
 درس را نشان دهم و گفتم:را باال آوردم تا برایش با دست آ دستم

از آن ویابان فرعی که دسهت راسهت  همین جا که هستید باید کمی عقبتراز 
گذشتید دسهت ه جلو بروید. وقتی از فرعی پارکینگ موتر ها شما قرار دارد ب

 دانشکده اقتصاد است. ،راست اولین دانشکده
 او سری تکان داد و با لبخند تشکری کرد سپس ادامه داد:
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 ببخشید شما حامد نیستید؟
 با تعج  ازینکه او کیست جواب دادم:

 بله من حامد هستم. شما مرا میشناسید؟
نبهود لبهایش را به هم نزدیک کرد و لبخنهدی زد، او کهه دوتهری پهر حهرف 

ترجیح میداد بیشتر با لبخند جواب سواالت کوتاه را بدهد اما سوال من نیهاز 
 به تشریحات داشت بناا جواب داد:

 بله من پارمیدا هستم.
درگیر وود شدم! این دوتر پارمیدا بود. آیا من قرار بود بها او عروسهی کهنم؟ 

مهد و رمیدا هستم در قلهبم حسهی بهه میهان آباورم نمیشد. وقتی گفت من پا
لهبم تهپش شروع به تپیدن کرد. این اولین باری بود که با دیهدن یهک دوتهر ق

 به دست وودم نبود. هایش با سرعت بلند باال میرفت و 
 به او نزدیک شدم و گفتم:

 بله شناوتم. شما ووب هستید عمه جان ووب هست؟
 جواب داد:

درس گهرفتم گفهت در نزدیکهی هسهتیم. قهبال از یکهی آ ممنون همه وهوب
دانشکده فارمسی هست و منم تشکری کردم و رفهتم امها ندانسهتم کهه از او 

 بپرسم همین دانشکده فارمسی کجاست!
 وندیدم و ادامه دادم:

مشکلی نیست بگذارید با شما تا دانشکده اقتصاد بیایم تا یکبار برای همیشه 
 این دانشکده را پیدا کنید و دیگر گم اش نکنید.
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 وندید و گفت:
 یشوم.سپاسگذار م

موازی با او قدم میزدم، قدم هایش کوتهاه بهود و مهنم ووشهحال بهودم ازیهن 
 حالت زیرا وقت بیشتری را میشد با او بود. 

در قلبم تپشی که ایجاد شده بود بیشتر و بیشتر میشد. او اولین دوتری بود که 
در جایی نامعلوم در قلبم نفوذ کرده بود. طوری فکر میکردم با او صهد سهال 

شناوت دارم این در حالی بود که ده دقیقهه ای بیشهتر از آشهنائی مهان است 
 نمیگذشت!
 ازم پرسید:

 طور است یلدا را میگویم؟نامزد ات چ
 جواب دادم:

 یلدا ووب است. سپس لبخندی زدم و با لبخند من پارمیدا نیز وندید.
 پارمیدا دوباره پرسید:

یلهدا را ویلهی دوسهت راستی عروسی شما چه زمانی است. مادرم میگوید 
دارد گویا در عروسی مژگان و مسعود با او و مادرش در یک میهز بهوده انهد و 
مادرم میگوید حامد ویلی ووشبخت است کهه بها او عروسهی میکنهد و از 

 انتخاب مادرت ورسند است.
بسویش دیدم و دوباره به طرف روبه رو نظر انداوتم. نمیدانسهتم ووشهحال 

ناراحهت مهن در همهین مهدت چنهد دقیقهه درگیهر باشم و یا ههم دلتنهگ و 
احساسی شده بودم که حتی وودم نیز نمیدانستم چگونه در من رونهه کهرده 
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بود. ازینکه جواب این سوال او را که زمان عروسهی مهن و یلهدا چهه زمهانی 
 است را بدهم میترسیدم.

این حس واهی چه بود؟ چرا اینگونهه؟ اما چرا ترس؟! گیب شده بودم. ؟ چرا
یا من در انتخابی که کرده بودم اشتباه بود؟ بها وهودم میگفهتم نهه! مهن او را آ

 دوست دارم. 
 بالوره با کلی زد و وورد که با وودم داشتم گفتم:

ببینم پدرم چه تصمیمی میگیرد اما شاید همین سال بعد از عروسی آمنه مها 
 نیز عروسی کنیم.

 داد:  پارمیدا که گویا از این عروسی ووشحال است جواب
ووشبخت باشید. یلدا باید ممنون وداوند باشد که بها تهو عروسهی میکنهد 

 با اوالق  در این زمان کم پیدا میشود.های  چون آدم
تشکر کردم و چند قدمی جلوتر رفتیم تا اینکه به نزدیکهی دانشهکده اقتصهاد 

 رسیدیم.
 ایستادم و گفتم:

رسیدیم. ببین اگهر کهاری ووب پارمیدا عزیز این هم دانشکده اقتصاد است 
داشتی و یا هم مشکلی پیش آمد و هر حرف دیگری پس میتوانی بهاالی مهن 

 حساب کنی.
آرزو میکردم شماره مبایل مرا بخواهد تا بتوانیم باز هم با هم ببینیم. پارمیهدا 

 گفت:
 مرا دزد ها دزدیدند.نه فعال که مبایل ندارم چون دیروز مبایل 
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 گفتم:سرم را تکان دادم و 
 ووب وودت میدانی.

از هم دور شدیم و داشتم قدم میزدم و در وودم و افکاری کهه داشهتم درگیهر 
بودم که تازه متوجه شدم صمیم را در نزدیکی دانشکده هنرها منتظر گذاشهته 

که رسیدم او ام. با سرعتی نه چندان زیاد ویابان عمومی را طی کردم اما آنجا 
 سوی دانشکده رفتم تا داول صنف بروم.نجا به نبود پس دوباره از آ

گاه به فکر پارمیدا بهودم. حهاال درک میکهنم  حوصله درس را نداشتم ناوود آ
وسیم چرا آنگونه بود.عشق ناگهانی درب قل  را میگشاید و وهود نمیهدانیم 

 کدام زمان اسیر این دام میشویم. عشق ای عشق!
 آرزویم تنها دیدن مهروی توست

 ودن ز توست؟آیا سهم من تنها ب
 هر قدر فاصله بین ما هست باشد

 تو میدانی قفس قلبم اینک مال توست؟
 سیاهی چشم ات متن شعر من شد

 ایا میدانی شعرم متن گیسوی توست
 تو رفتی بهانه تو نبودن است یارم

 تو میدانی قلبم هنوز نزدیک به توست
 داستانم قصه هزار و یک شبی ایست

 ی زتوستهر صفحه داستانم میدانی وصف
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 گناه دل چیست همین که عاشق توست
 سزا چیست ایا سزا من دل کندن زتوست

 گر تو دور شوی ز من اوتیار با تو 
 ایا عزیزم تنهایی حکم دل بستن به توست 

نمیدانم چرا اینطور شد. دعا میکردم از فکر او وارج شوم اما به  دسهت مهن 
امد تو روزانه صد ها دوتر نبود. وودم را سرزنش میکردم. با وودم میگفتم ح

 پس چرا اینطور؟را میبینی و ویال تونیست 
و من در بیرون از دانشگاه رسیدم به وهود  ندانستم درس ها چگونه  تمام شد

 مدم متوجه شدم کمی جلوتر بروم به وانه رسیده ام!که آ
 آه ز این عشق و آه ز منی که ندانسته به دام او گرفتار شدم!

و درین یک ماه ندانستم چگونه هستم با وودم درگیهر  حدود یک ماه گذشت
او جلهوی های  بودم و ش  ها نیز درست به وواب نمیرفتم تمام وقت چشهم

آمد و او را تصور میکردم. دلتنگی عجیبی ثانیهه بهه ثانیهه در مهن  می چشمم
با کسی حرف نمیهزدم اصهال حهال و  میشد و مرا اذیت میکرد. و بیشتربیشتر

کسی را نداشتم، از وودم متنفر شده بودم و احساس گناه  حوصله صحبت با
این غریزه عجیبی که در من نفوذ کرده بود و عشقی که یکباره هیودا شده بود. 
با وودم میگفتم چطور منی که نزدیک به عروسی کردن هسهتم بایهد اینطهور 

 رفتار کنم؟!
 م.پارمیدا اما دوتری بود نجی . در این مدت همیشه دنبال او بود
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درس که تمام میشد میدویدم به طرف دانشکده آنان تا بتوانم حهداقل یکبهار 
 هم که شده پارمیدا را ببینم.

تمام هوش و فکرم شده بود پارمیدا. نمیدانستم چکار کنم از سوی یلهدا ههم 
دوتری بود که میدانستم میتوانم تمام زنده گهی را کنهار او باشهم و از طرفهی 

 دا پارمیدا. قلبی بود که شده بود شی
پارمیدا را گاه گاهی میتوانستم ببینم، وقتی با دوستان اش برای هواوهوری از 
صنف بیرون میشدند برای مدتی از راه روی فرعی که به دانشهکده انجنیهری 

 وتم میشد قدم میزدند. 
او بود.. انگار روی های  وقتی پارمیدا قدم میزد قل  من بود که سنگفرش قدم

 ت، جز او دیگر کسی را نمیدیدم و همه برایم او شده بودند.قل  من راه میرف
میهان دوره ای نیهز شهروع شهده بهود و مهن های  با همین حال و روز امتحان

 نتوانستم چانس ووب داشته باشم و نمراتی ووب بگیرم.
های  گل آنطرف تر چند ردیف میز قرار داردرو به روی ریاست دانشگاه کمی 

کناره منظره ای رویائی را ایجاد کرده مخصوصا های  بوتهبلند سرخ رنگ رز و 
 یابد. می سپید واتمههای  که در نهایت به دروت بلند مرسل

نشسته ام و به دروتان بیدی که بلند هستند و نمیشهد  هادر یکی از همین میز
 بینم. می از الی آن نور وورشید را دید

 یکی صدا زد:
 سالم حامد جان.
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دایش قلبم تندتر تپید. از جایم بلند شدم و با لبخندی کهه پارمیدا بود، از ص
 معلوم بود از ته قل  است جواب دادم:

 سالم پارمیدا عزیز بیا بنشین.
 پارمیدا ساعت اش را دید و جواب داد:

 ووب بیست دقیقه ای وقت دارم پس میشود کمی صحبت کرد.
 وندیدم و گفتم:

 بله حتما این ساعت درس ندارید؟
 :جواب داد

 بله حامد جان. این ساعت را استاد نداریم.
 دوبههاره بههه طههرفم دیههد و دسههت اش را بههه کنههاره میههز قههرار داد و گفههت:

 ووب حامد جان درس ها چطور میگذرند؟
 جواب دادم:

ممنون ووب است دیگر. امتحانات تازه تمام شهده و اسهتاد هها ههم دوبهاره 
یهاد بهه یشود که باید درس اضافه مسرعت گرفته  اند. هر روز بیست صفحه 

 که باید اجرا کنیم.های  داشته باشیم. بعالوه سیمینار
 بلند دیدم و گفتم:های  دوباره به همان بید

 ووب درسهای شما چطور هستند؟
 پارمیدا جواب میداد و من محو تماشای او بودم.......

 آنچنان محو تماشای تو ام
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 که توانم نیست مژه برهم زدنی
 محو تماشایی منیتو میپرسی چرا 

 چنان مات که حتی مژه برهم نزنی
 یم ات ویره کرده مرا نسترن مست تومیگو

 چنان که توانم نیست مژه برهم زدنی
 مژه برهم زنم زدستم رود 

 ز تو نگاهی اما زمن جهانی
با این دیداری که داشتیم من و او صمیمی تر شدیم. از او پرسیدم پدر و مادر 

 داد:اش چطور هستند؟ جواب 
همه ووب هستیم مخصوصا که سال بعد را پدرم ترفیع میگیرد و شاید وانهه 
ای را که داریم نیز به فروش بگهذاریم و در وانهه ای کهه پهدرم همهین سهال 

 ورید، کوچ کنیم.
پارمیدا مکثی کرد کیف اش را به بهانه ای زیر و رو کرد. گویا قصهد داشهت 

ر شدم تا به هر نحوی کهه میشهوم بومجچیزی بگوید اما نمیتوانست! بناا من 
 او را سر حرف بیاورم. گفتم:

 ووب معلوم میشود حرفی به گفتن داری.
 جواب داد:

 نه چرا؟
 لبخندی زدم و گفتم:
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ووب ببین میدانم حرفی در دل ات هست که نمیتوانی و یها ههم نمیخهواهی 
 .  بگویی

 جواب داد:
 چیست!راست اش از تو سوالی داشتم اما نمیدانم جواب تو 

 پای راستم را باالی پای چپ ام گذاشتم و گفتم:
 ووب بپرس تا بفهمی جواب من چیست!

وندید و دوباره به چمن داول محوطه چشم دووت، دست اش را به هم گره 
 زد و گفت:

 تو ازینکه مادر و پدرم وصلت مان را قبول نکردند از آنها گله مند نیستی؟
 با اینکه حاال بودم جواب دادم:

 چرا گله مند باشم. به زور که نمیشود کسی را به عقد کسی دیگر در آورد! نه
هر کس حق دارد با یکی ازدواج کند و والدین هم میخواهند بهتهرین فهرد را 

 برای اطفال شان انتخاب کنند.
سرخ رنگی که پهلوی میز قرار داشت را های  وندید و دوباره با دست اش رز

 لمس کرد و گفت:
 لی هستی قل  تو مثل بلور است. ممنون. تو واقعا عا

مهن گلهه هها داشهتم و او میگفت و من در وود بودم. تمام ذهنم او بود. بلهه 
ناراحت بودم اما بیشتر ازینکه چرا وودم اقدام نکردم ناراحت تر بودم اما گناه 

 من نبود تقدیر همین بود و کاری نمیشد کرد.
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 به ساعت اش دوباره نظری انداوت و گفت:
 این را گفت و از جایش برواست..  وای دیر شد! من باید بروم

 برواستم و گفتم:
 ووب برو که دیر نشود. 

فکر میکردم  فظی کرد. او رفت و دستی تکان داد قلبم میرفتوندید و وداحا
نزدیکترین قلبم از من دور میشود. وقتی او بود حتی یلدا هم بهه ذههنم نمهی 
آمد گویا محو او شده بودم با هر قدمی کهه جلهو تهر میرفهت قله  مهن نیهز 
میرفت. او که رفت مات ایستاده بودم فکرم کار نمیکرد اصهال درس و مشهق 

 به ذهنم نمیرسید.
و ویهال کهو! بها اقل بخوابم اما وواب کو مجبور شدم به وانه برگردم تا حد 

 وودم  کلنجار میرفتم و قناعتی حاصل نمیشد. 
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در وانه مهمان داریم. فرشته دوتر والهه ام همهراه بها  امروز پنب شنبه است
برادرش بهرام، آنها یک ش  قبل وانه مان آمده بودند و مادرم با فرشته و آمنه 

 را مهمانی داشته باشیم. یکجا تصمیم گرفتند تا امروز 
پدرم از میهمانی هاییکه در آن تعداد مهمان ها بیشتر باشد ووشش نمی آمد 

عقه  ههای  و از چانس ووب اش باید امروز را در دفتر کار اش میبود تا کار
 افتاده شرکت را رو به راه کند. 

من و بهرام نیز به مادرم کمک میکردیم. بههرام پسهری پهر کهار بهود و وقتهی 
عروسی کرد شرکتی را در لیون همراه با مردی فرانسوی احداث کهرد.آن مهرد 

انگلیسهی داشهت -اسم اش ادموند بود در مورد اینکه چرا اسهمی امریکهایی
باید گفت مادرش از اوهایو امریکا بود پس اسهم پسهر اش را نیهز انگلیسهی 

 انتخاب کرده بود.
سبزیجات را صاف میکرد. وظیفه من پوست کندن کچالوها بود و و بهرام نیز 

 من و بهرام کنار هم نشسته بودیم.
 بهرام گفت:

 کچالو یعنی چی؟!حامد به نظر ات 
 وندیههدم و کچههالو ای کههه در دسههتم بههود را زیههر و رو کههردم وجههواب دادم:

  ! فکر کنم کچالو همان آلو هندی زبان ها است که کچ هآلو شده به دری
ه ام گرفتهه بهود نیهز استداللی که آورده بودم وندازین وندید و منم که واقعا 

 وندیدم.
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دیگهر را انجهام میهداد. ههای  منه هم کارشته بود. آمادرم و فر پخت و پز کار
جالل آباد یک فارم باغداری را های  فرشته وقتی عروسی کرد در یکی از قریه

 احداث کرد و با شوهراش یکجا همان جا شروع به تجارت میوه کردند.
هایم و واله هایم میهمان مان بودند و زن مامایم با دوتهرش و دو پسهر عمه 

دریهن مده بودند. مادرم فامیل پارمیدا را نیز ت به وانه مان آکوچکی که داش
 آنها نیز در مهمانی مان بودند. میهمانی دعوت کرده بود بناا

بود که زنگ وانه مهان بهه  مدند. ساعتی گذشتهیلدا و فرزین با مادرش نیز آ 
متوجهه شهدم یلهدا و مهادرش بها  د و وقتی رفتم تا درب را باز کنممصدا در آ

 فرزین هستند.
 مد.تغییر کرد و لبخندی به لبان اش آ یلدا تا مرا دید چهره اش

واضح میشد حدس زد از دیدن من ووشحال شده. وهودم را یکسهو کهردم و 
 گفتم:

 داول بیائید وانم کاکا.
مدند و یلدا لبخندی زد و از پهلویم گذشت و سهالمی و مادرش داول آ یلدا

 کوتاه داد. فرزین نیز بعد از آنها داول شد و درب را بستم.
مهد گویی به میهمان هایش بیرون اتاق آداول رفتیم و مادرم برای ووش آمد 

ه و مادر یلدا با او رفت و فرزین نیز با من پیش بهرام رفت. یلدا نیز پیش آمنه
 رفت.

 مد.د که صدای زنگ دوباره به صدا در آچند دقیقه ای نگذشته بو
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در را  رفتم ببینم کیست چون لیست مادرم مکمل شده بود و همه آمده بودند.
مادرم به ما نگفته بود انهها را نیهز که گشودم شوکه شدم پارمیدا و مادرش بود 

 دعوت کرده بناا برای من غیر مترقبه بود. 
کنهار  را وهودم کردم و چهره متعجهبم را عهوض کهردم و جور وودم را جمع

 کشیدم و گفتم:
 سالم عمه جان داول بیائید.

کوتاهی جواب سالم مرا داد و همراه با پارمیهدا داوهل  پارمیدا با لبخند مادر
آمهد چههره اش ونهدان بهود گویها از آمهدن در  آمدند. پارمیدا وقتی داوهل

ا در عهذاب بهود. پارمیهدا حتهی قله  مهن امه میهمانی مان ورسهند اسهت
احساسی نیم نقطه ای نسبت به مهن نداشهت و همهین باعهث میشهد بتهوانم 

مهادر  آنهها داوهل آمدنهد ه یلهدا فکهر کهنم.وودم را از او دور کنم و بیشتر ب
واکستری با چادری نسبتا سیاه رنگ پوشیده بود باعث شد پارمیدا که لباسی 

کهم ههای  او را دیده بهودم کهه لباس حیران شوم زیرا چندین جای دیگری هم
رنگ میپوشد بناا بدون معطلی وقتی پارمیدا پشت سر مادرش او را همراههی 

 میکرد اهسته از او پرسیدم:
 پیر و کم رنگ میپوشد؟های  ببینم پارمیدا جان چرا مادرت همیشه لباس

هسهته رو بهه مهن د تا مادرش متوجه نشود و دوبهاره آبسویم دید و لبخندی ز
 گفت:

کهم نهور بپوشهد و ههای  روشن حساس است دوکتور گفته لباسهای  به رنگ
 ویلی در نور مستقیم آفتاب قرار نگیرد.

 . پارمیدا رفت پیش دوتران و من نیز رفتم آشپزوانه کنار بهرام
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مادرم مهمان هایش را چای داد و شروع کردند به گفتن قصهه  غذا را ووردیم
جوان بودیم نیز در اتاقی که پهلهوی اتهاق های  و ما که پسرهای جوان و دوتر

 من بود و نسبتا بزرگ نیز بود نشستیم.
مهد پهلهوی آمنهه که دوتر واله ام بود بلند شد و آ پارمیدا از کنار چپ سمیه

 نشست تا به اینصورت کنار چپ یلدا باشد. او طرف یلدا دید و گفت:
 زیبایی مینویسی.های  حامد جان شنیده ام شعر

 و گفتم: وندیدم
 اوهوم گاهی مینویسم.

 پارمیدا دوباره بسوی یلدا دید و گفت:
ووب حامد جان یکی از شعر هایت را برای مان بخوان تها مجلهس مهان بها 

 بحث شعر شروع شود.
 وندیدم و گفتم:

 سپس ادامه دادم: درست است حتمن
 دورهای  دوباره میرسم به تو در جاده

 لحظه ای چشم به چشم میتپد قل  رنجور 
م که داشت مرا بها دقهت نگهاه این قسمت را که وواندم به یلدا نظری انداوت

انگار با شعر من او نیز در هوای وود بود. گاهی او نیهز عاشهق بهود..  میکرد
عشقی که حتی ندانست چگونه از دست اش رفت. او کنهار مهان نبهود فقهط 

 ست......میشد حدس زد هنوز همینجا
 تو آیا در چشم من میبینی تمنا وواستن
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 در چشم تو نیست اما معنای وواستن 
 رد میشوی ز کنارم ای تو که بی اعتنایی

 می ایستد قلبی که شده در هوایت شیدایی
 تو رفتی و من هنوز درگیر احساسی مبهمم

 با وود به جنگم به تاراج برده ای تو قلبم
 ار قل  من درین تلواسه مغلوب توشد ای ی

 به یغما بردی آن دم که اسیر تو شد قل  من
 ن دم که شعله عشق تو در من پدیدار شدآ

 مجنون شدم تمنای من دیدن روی یار شد
چرا این شعر را وواندم؟ نمیدانم اما برای اینکه یلدا هم به وهود بیایهد اسهم 

 اش را گرفتم و گفتم:
 داشتم.البته این شعر مربوط زمانی است که یلدا را ن

بسوی یلدا میدیدم و یلدا نیز ازینکه او را در نظر گرفته بودم ووش حال شده 
بود. من آن زمان نمیدانستم در زنده گی یلدا قبل از مهن کسهی دیگهری ههم 

 بوده. 
او حتی وودش نیز هیچ زمانی ازینکه قبل از من با چه کسی و یاهم با کهدام 

این باعث شد در اواور مسهب  روحیات زنده گی میکرد با من بحث نکرد و 
 مشکالتی گردد.

 :داشتم با وودم فکر میکردم که دیانا رو به پارمیدا کرد و گفت
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 پارمیدا عزیز وودت چی مینویسی؟
 پارمیدا وندید و گفت:

ایهن را  البتهه مخاطه  نهدارد. االن شعری نوشتم که در ذهنم بود منم همین
 شعر اش: گفت و شروع کرد به وواندن

 کردی کوله بارت بستی عزم سفر
 پر پرواز گشودی رفتی پیمان شکستی

 عندلیبی پر از گل نامه ات کنار ان بستی
 عطر ریحان نامه ات کنار ان گذاشتی

 قاصدک پر زد درین دیار پدیدار نیستی
 گلویم گرفت درین هوایی که دران نیستی

 یار سفر کرد و گفتم دل به غربت بستی
 وسعت هستیوندید و رفت دلگیر شدم به 

 شکوه ز وود دارم وسته شدم درین هستی
 ای دل در قفس بگشا پرواز کرد بایستی

ماندا دوتر واله ام که وواهر دیانا بود نیز این شعر اش ووشم آمد همچنان آ
 : شعراش را عالی توصیف کرد و گفت

نهد پسهر پارمیدا عزیز واقعا شعری که وواندی از شعر حامد بهتر بود ودا ک
 دم باید حقیقت را بگوید.ناراحت نشود اما آ واله ام

 بسویش دیدم و گفتم:
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 نه چرا ناراحت شده باشم. هر کسی حق دارد نظر داشته باشد.
 فرزین از کنار بهرام که پهلوی من بود بلند شد و گفت:

 برای تان گیتار بزنم. بگذارید بروم  گیتارم را از داول موتر بیاورم تا
اجازه دادیم تا برود و رفهتن اش چنهد دقیقهه ای طهول همه وندیدیدم و او را 

 کشید.
فرزین گیتار زیبایی داشت مدل کالسیک بود رنگ چوبی براق. واقعا زیبها و 

بهه ههم چسهپیده بهود کهه میشهد در های  گیرا بود. چنس چوب اش از چنار
نقهش گرافیکهی الی دهانهه  گیتار این چسپنده گهی را حهدس زدهای  حاشیه

ندهنده این بود که سازنده این گیتار واقعا بهاالی مهدل اش کهار گیتار نیز نشا
 کرده و جنسی به زیبایی این را ولق کرده.

 فرزین کنار من نشست و گفت:
 ووب دوستان با اجازه شما شروع میکنم:

 گداز... برود ز سرم. باز ای الهه ناز......با دل من بساز... که این غم جان
 دهد و با اعتراض صدا کرد:بهرام نگذاشت فرزین ادامه 

 فرزین جان شاد بخوان لطفا.
 : فرزین دوباره شروع کرد

عاشق شدم و یارم تو هستی... به بالین من بیا دل دار من تو هستی...یارم تهو 
.. انکه با او قل  من سهاز شهد دوای .  .. دوای قل  بیمارم تو هستی.  هستی

 درد بی درمان من تو هستی....

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

018 

بود فرزین وودش این شعر را نوشته بود و چهون هنهوز کمپهوز شعر اش زیبا 
نکرده بود کمی در وواندن اش مشکل داشت اما واقعا میشد گفهت نوازنهده 

 ووبی بود.
مدن پارمیدا به مهمانی مادرم واقعا برایم واطره ساز شد و آن روز گذشت و آ

ه گهی اعتهراف کهردم بهه زیبهایی یلهدا رسهیدوقتی پارمیدا کنار یلدا نشست 
 نمیتواند.

 اما قل  من راضی نمیشد و عقل را به اسارت گرفته بود.
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نجا وسیم منتظرم هست. قرار است امروز ههر امروز به دانشگاه طبی میروم آ
 معاصر برویم. های  دوی مان به یک نمایشگاه هنر

وسیم ووشحال بود این را میشد وقتی به اسفالت جاده نگاه نمیکهرد حهدس 
زد. او اینبار ووشحال و با طراوت بود. وسیم امروز وسیم دیروز نبود اما مهن 

ودم و هنهوز در وسهته به امد دیروز نبودم. بی صهدا و وهاموشمن مثل او ح
تنها چیزی که فکر میکردم لحظاتی بود کهه در مهمهانی  مهمانی دو روز قبل

 با پارمیدا داشتم.
ایش میگفت. چند دقیقهه ای از اما وسیم متوجه اطراف اش بود و از درس ه

یکجا شدن مان میگذشت و وسیم داشت در مورد پتالووی صهحبت میکهرد 
 که متوجه شد حواس من به او نیست. با چهره ای ناراحت گفت:

 حامد چرا حرف نمیزنی؟
 جواب ندادم و بجایش آه بلندی کشیدم که یکباره مرا به جلو هل داد و گفت:

روزهایی واتمه میابد که داری تمهام شهان را بها پسر بخند زنده گی به همین 
 ناراحتی هدر میدهی.

 دوباره به من نزدیک شد و گفت:
 : یکی در فیس بوک استاتوس گذاشته بود و نوشته بود

 یکی باش برای یک نفر نه تصویری مبهم برای صد نفر.
 وندیدم و گفتم:

باشهم بهرای اوهوم منم درست با همین حس کلنجار میروم. میخواهم یکهی 
 یک نفر.
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 وسیم وندید و مبایل اش را به دست گرفت و ادامه داد:
اگر پیسهه  تان داریم را قصد دارم لیون برومکه در تابسهای  رفیق این روصتی

 داری پس بیا تو هم ویزا بزن تا یکجا با هم برویم.
پهنب ههزار دالهر را  زمستانی پدرمهای  مد در همین روصتیوندیدم و یادم آ

لمان ورج کرده بود پس امکان نداشت دیگر پول بدهد اما بهه آم به نبرای رفت
 وسیم نگفتم نمیروم تا ناراحت نشود و بجایش گفتم:

 ووب بگذار ببینم پدرم پیسه رفتن را میدهد یا نه!
 وسیم وندید و گفت:

 هی.درست است حامد جان فقط مرا زیاد منتظر نگذاری و زود جواب بد
 جواب دادم:

 حتما.
زمانی بود که حالت او را من درک نمیتوانستم و حاال  وسیم اما ووشحال بود

 مدن این حالت او مقصر نبود.ا درک نمیتوانست و برای به میان آاو نیز مر
دنیای از ویاالت بهی وهودی و ههوای او میگفت و من اما در دنیا وود بودم 

کنده از قهر و عشق این درست نیست مهردی کهه بها کسهی  با وود میگفتم آ
تهی دیگری ازدواج میکند دل به یک دوتر دیگر ببندد آن ههم دوتهری کهه ح

 اما حسی به من میگفت:کمترین حسی نسبت به او ندارد 
 اگر گفتند آور داستان عشق سفر است

 و گر گفتند راه عشق بی ثمر است 
 باور نکن
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 چون بودن ات بهشتی دیگر است
 طلوع آور سحر استو گر گفتند 

 و گر گفتند وداع پروانه وداع آور است
 باور نکن 

 چون هر وداع ات آغازی دگر است
 و گر گفتند امید به داشتن ات مرا بیثمر است

 و گر گفتند پرهیز کن راه عشق پر دردسر است
 تو باور نکن 

 چون هر درد سر جزع عشق و تاوانی دگر است
که وسهیم های  درست مثل روز گونه گذشتنمیدانستم آن روز را ندانستم چ

 مثل من بود و من حال او!
در حال برگشت به وانه داول تاکسهی پهلهویم مهال امهام یکهی از مسهاجد 

 نشسته بود. او گفت:
 فردا امکان بارش باران است.

وهودم را جمهع کهردم و  ت او نشسته بودم و او در وسهط بهودمن پهلوی راس
 گفتم:

 گی نیست هوا ویلی گرم است امکان ندارد.مال صاح  فردا بارنده 
 مال دستی به ریش بلندی که داشت کشید و رو به من گفت:
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تمام اش بخاطر اعمال بدی مثل زنا و لواطی است که ما انجام میدهیم پس 
 قهر وداوند میاید!

 اینطرف من جواب دادم:
 نه مال صاح  بخاطر این اعمالی که شما گفتید باران کم نشده است.

 قهر شد و با اوم گفت:
 درک تو پائین است. یلی جوان هستی و چیزی را نمیدانیپسرم تو هنوز و

 وندیدم و جواب دادم:
 برایتان دلیل میدهم شاید توانستم منطقی رفتار کنم؟!

 پوزوندی زد و گفت:
 بگو ببینم.

وودم نیز یقین کامهل نداشهتم ماده گی وارد بحثی شده بودم که چون بدون آ
ن مال میتوانسهت ب بدهم و اگر درست جواب نمیدادم آی باید جواچه چیز

 مرا تا حد نهایی پوزوند و ریشخند بزند اما با جرئتی زیاد گفتم:
 ببینید مال صاح  مثال وقتی شما زنا میکنید چقدر گرمایش ایجاد میشهود؟

 دست اش را بسوی گوش هایش برد و گفت:
 ودا نکن پسرم یکی دیگر را مثال بدهید.

کند اما مهن وهودم را گفت تا حواس مرا پرت کند و از بحث مرا دور اینگونه 
 :نباوتم و ادامه دادم
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شهما فقهط  رض کنید من ایهن کهار را انجهام دادووب مشکلی نیست شما ف
 بگویید چقدر گرمایش ایجاد میشود؟

 مال وندید و گفت:
 ویلی زیاد ایجاد نمیشود.

 دوباره پرسیدم و گفتم:
حاال فکهر کنیهد در شههر ملهی بهس هسهت کهه ده نفهر  ووب مال صاح 

گنجایش دارد و هر ده نفر نیز موتر شخصی دارد و هر ده نفر با موتر وود بهه 
حاال دودی که ازین ده ولی از ملی بس استفاده نمیکنند سوی وظیفه میروند 

 به نظر شما چقدر گرمایش ایجاد میشود؟موتر بیرون میشود 
 جواب داد:

 اما تاثیر گذار است.ووب نمیدانم 
دوبهاره  اثیر داشهته پهس راسهخ و اسهتوارمتوجه شدم حرف هایم باالی مال ت

 پرسیدم:
ووب شهر بزرگ است و داول شهر گل کاری و سرسهبزی کهم اسهت و در 

بهه  انسان هم مولد کاربن دای اکساید است  عوض آن زاد و ولد زیاد است و
 نظر شما این نیز هوا را گرم نمیسازد؟

 ب داد:جوا
 بله همینطور است.

 چهره ای پیروزمندانه به وود گرفتم و گفتم:
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هر چیز را نباید به وداوند ربط داد و وود را بی تقصیر جلوه داد. مها روزانهه 
هوا بخاطر  ا است و در آور میگوییم کارهای میکنیم که سب  گرم شدن هو

 زنا گرم شده.
 گفت:مال که حرفی به گفتن نداشت وشمگین شد و 

درست است. تو مرا درس میدهی؟ من وودم ووب میدانم چی غلط و چی 
این حرف هایت نیز همه چرندیات است و لطفا دیگر یاوه نگهویی واال اگهر 
کسی دیگری میبود تو را لت و کوب میکرد. روی اش را طرف راننده تاکسهی 

 کرد و گفت:
مرتهدی مثهل ایهن برادر لطفا ایستاد کن من پیهاده میشهوم. نمیخهواهم کنهار 

 بنشینم.
 وندیدم و ویلی وونسرد گفتم:

ا نمیدانیهد و مال صاح  شما حتی معنای درست مرتد و نحوه استعمال آن ر
 ن را استفاده کنید.نمیدانید کجا باید آ
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همیشهه بهتهر شهده بهودم. دریهن مهدت  ن سمستر نیز تمام شدامتحانات ای
سهاوت دور نگهه  مهی به پارمیدا نزدیکم تا ذهنم را از افکاری که مرا کوشید

دارم و بیشتر وود را متقاید  میساوتم که پارمیدا مال من نیست و من نیز مال 
 او نیستم!

او با مهن سهر های  سرنوشت من و او از هم جدا بود و حتی گاهی دلخواسته
 ن باور داشتم.کار او غیر افکاری بود که من به آنمیخورد و اف

خت بود که وود را ازین ویهاالت دور نگهه دارم. یهادم اما برای من ویلی س
سرد زمستانی  کنار پنجره اتاقم نشسته بودم و بیرون های  هست یکی از ش 

 را تماشا میکردم که آهسته آهسته رفتم به ویاالت پارمیدا.
 به او فکر میکردم و مینوشتم:

 تو بی ویال منی و من در ویال تو
 قدم میزنیموقتی در ویاالت منی بیا کمی 

 باران ببارد سر و صورت مان ویس
 در ابر و بارانی که نیست

 در کوچه ای که نیست 
 بماند یاد اش در واطری که نیست   قدم میزنیم تا

 می نشینیم روی نیمکتی ویس 
 تو کنار من منم کنار تو 

 دستم را میدهم به دستانی که نیست
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 مرور میکنم واطراتی که بین ما گذشت
 دفتری که نیست!هه میان 

به هر حال توانسته بودم  حالم را بهتر بسازم حتی به یلدا گفتم تا بیشتر به من 
اول کهه بهه های  زنگ بزند و بهانه کردم که دلتنگ او میشوم. یادم هست روز

یلدا زنگ میزدم برایم بی تفاوت بود اما بعد ها متوجه شدم یلهدا شهیفته مهن 
او مهرا دوسهت دارد و ایهن اش را میکردم  هست و بیشتر از انچه که من فکر

 رامش میداد و اعتماد به نفس مرا بلند میساوت.برای من آ
اما هنوز که هنوز است پارمیدا در قله  مهن جهای واصهی داشهت و فکهر 

نطور نبود او تا زمانی که زنده بودم من والی کرده اما آ میکردم جای در قل 
در مهن زنهده بهود. امها مهن  مهنل یک قسمت جدا ناپذیر از در قل  من مث

 همیشه وود را متقاید میساوتم که در قل  من تنها یلدا جا دارد و بس.
اسیر یک دو راهی شده بودم و نمیدانستم به کدام طرف باید بهروم! دلهی کهه 

 واطر وواه او بود و منطقی که حرف حساب را میزد.
م بلهه مهن و اما همیشه منطق درست است و من نیز دنبال حرف منطقی بهود

پارمیدا حاال از هم راه هایمان جدا بود و کار اش هم نمیشد کرد. پارمیدا ای 
 که ویلی زود به زنده گی من آمد و ویلی زود نیز از زنده گی من دور شد.

به هر صورت تمام زمستان را با وود جنگیدم و احساسی را کهه در قلهبم بهه 
مهاده رفتم تا برای  رفتاری درست آدم و میان آمده بود را در همان جا دفن کر

 باشم.
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سمستر ششم حقوق بود و درس ها نیز سختتر شده بودند و میکوشیدم تمهام 
 وقت را متوجه درس ها باشم.

یادم هست روزی جلوی دانشکده اقتصاد نشسته بودم و درس میخواندم کهه 
 اتفاقا پارمیدا را دیدم.

رگز بسوی او نمیروم اما قلهبم از او به سوی دانشکده میرفت. با وودم گفتم ه
 جا کنده شد و مثل مرده ای متحرک بسوی او رفتم.

 و گفت:پارمیدا مرا دید و سالم داد 
 چطور هستی حامد جان؟

رام جلوه دادم و رم گره زدم و اینگونه وود را آوندیدم و دستم را به دست دیگ
 جواب دادم:

 دوباره پرسیدم: ممنون پارمیدا جان ووب هستم. سپس مکثی کردم و
 وودت چطور هستی پارمید عزیز؟ درس ها چطور میگذرند؟

 پارمیدا سر اش را تکانی داد و با کنایه از اساتید گفت:
ووب درس ها نیز لکه بر شدند و ووب است دیگر. فکر کنم مغز کل همین 

 استادها هستند و ما نیز یک مشت نادان!
 وندیدم و پرسیدم:

 پارمیدا جان؟چرا این طور میگویی 
 ما جدی جواب داد:پارمیدا با حالتی آرام ا
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پائین میدهند حتی اگر هم درست جهواب داده های  ووب استادها به ما نمبر
 باشیم و اگر شکایت هم کنیم میگویند دست وط ات قابل ووانش نیست.

 وندید و من نیز وندیدم که دوباره پارمیدا گفت:
تیپ شدی یلدا اگر دید شاید وود را  ببینم حامد جان ووش استایل و ووش

 کنترول نتواند.
 وندیدم و گفتم:

ووب نمیدانم وودم متوجه این حرف نشده بودم اما به هر صورت ممنون از 
 نظر ات پارمیدا عزیز.

 پارمیدا لبخندی زد و گفت:
ووب حامد جان من باید بروم که درس ها شروع میشوند و نباید دیر برسهم. 

 می مکث کرد و دوباره گفت:این را که گفت ک
 ووب اگر تایم سوم دانشگاه بودی حتمن با هم حرف میزنیم.

 دستم را تکانی دادم و گفتم:
 پس حاال برو که دیر نشود. حتمن درست است

 وندید و گفت:
 ممنون حتما.

تازه داشتم بهتر میشدم که متوجه  از غماو رفت اما من مانده بودم و عالمی پر
 سابق شده ام.شدم دوباره مثل 

 تو که عاشق نیستی پس پی تو ناله و فریاد چرا
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 کو ره گریز ز عشق ات این عشق را تمنا چرا
 تو رفتی به ویال ات من چو تو ز تو دلگیر شوم

 تو رفتی چه زود، به عشق من بی اعتنایی چرا
 گفتم ات بمیرم ز فراق ات تو بر گرد جان من 

 ی چراگفتی بگذر سهل است تو این همه شیدای
 من نه زتو دلگیر شوم و نه گذر توانم ز تو  

 به تاراج بردی قلبم این همه بی پروایی چرا
 عشق کار دل است و دلم به تمنای تو نشست 

 دل ندادی دلبند من بی اعتنایی چرا؟
نده وم همانجا ایستادم و دل بود که ککمی جلو تر رفتم اما نمیتوانستم پیش بر

 از دانشکده آنها دور شوم نیز برایم سخت بود.نمیشد و حتی از اینکه 
ناچار در یکی از چوکی ها همانجا نجا بروم اما اینبار نیز نشد از آکوشیدم تا 

 نشستم تا او بیاید.
 سیر ببینم. عروسی کنم او را از دل دلم میخواست قبل از اینکه

ازینکه زنهده ازینکه اینطور بودم از  وودم متنفر شده بودم و حیران شده بودم 
 گی چرا اینگونه است!

با وود میگفتم این کار من گناه است و نباید انجام اش  بدهم اما کار دل بود 
 و تن بی اعتنا من!

 دلدار من با من ز الفبا عشق سخن زن
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 دمی کنارم بنشین زبودن دقایقی سخن زن
 با کدام واوه وصف کنم روی ماه ات دلدار من 

 ن عشق دمی سخن زنز دل داده گی ز تمنا ای
 آتش زد تن وشکیده من لشکر موهای سیاه ات 

 سووت قلبم با من ز فردای این عشق سخن زن
وواسهتم ازیهن  مهی از جایم برواستم و به احساساتی که داشتم غلبه کهردم.

پس باید میکوشیدم همین باعث شد عهزم وهود را جهزم  عذاب بیرون بیایم 
 کنم و دل بکنم.

اشتند قدم میزدند من نیز رفتم تا به آنها ملحق شهوم. یهادم نطرفتر دوستانم دآ
هست وسیم میگفت هرگاه وواستم به یاد لیمه نباشهم وهود را مصهروف بها 

 دوستانم میساوتم طوریکه مشغولیت باعث شوم به او فکر نکنم.
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های  ماه ها گذشت و هفته ها گذشت اما من توانسته بودم درین ماه ها و هفته
که گذشته بود ذهن وود را از هر احساسی که مرا به پارمیدا ربط میداد پهاک 
کنم. توانسته بودم وود را مثل حامد سابق بسازم من یعنی حامدی کهه همهه 
برای او یک طور بود و با همه یکسان بروورد میکرد و همیشه لبخندی به ل  

 داشت. 
 ارمیدا نامه ای نوشتم:ورین بار که درگیر احساسات بی وودی بودم برای پآ

 سالم عزیز دلم،
 از من به یاری که نه یار من بود و نه یار شد اما دل دلدار او بود و دلبند من او!

میدانم تو هیچ گاهی نسبت به من عالقه ای نشان ندادی اما من همیشه با تو 
پر میکشیدم به اوج آسمان ها. تو هنگامیکه کنار من بودی دلم شاد بود و تنم 

 پر هیاهو.
تو هم هیاهو از من میگرفتی و هم برایم میبخشیدی. میخواستم کنار تو باشم 

 اما عقل مرا وادار میکرد از تو دور شوم.
دلم نمیخواست حتی ثانیه ای از تو دور شوم چون تو کنونی ترین و سهکونی 

 ترین ساکن قل  من بودی و حتی همیشه هستی.
جائی در قلبم هست که از تو پر شده انگار نه وودم و نه هیچ کهس دیگهری 

 میتواند این جا را از تو بگیرد. 
ممنون که ثانیه هایی را به من تخصیص دادی تها بتهوانم قله  را تهازه تهر از 

 احساسات تو بسازم.

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

022 

یادت هست روزی ابری کنار هم نشسته بهودیم؟ تهو داسهتان روزی را بهرایم 
ردی که داشتی به آماده گی کانکور میرفتی اما من با وجودی کهه تعریف میک

صدای تو را میشنیدم اما نگران بودم فکر میکردم ودا نکند این لحظات تمام 
 گردد و تو از کنار من دور شوی...

بود ن روز گل آلود یت مادرت داده بود و برای اینکه آبرا را تو میگفتی انگوری
ن روز تهو فکهر میکهردی برایهت روز پهر فهت آپایت داول گهودالی از آب ر

من نیستم و تو کنار دیگری زنده گی را  یدردسری بود. عزیز دلم میدانم روز
شروع کردی. روزی میرسد دلم پر از آشوب نگاه تو باشد اما تو نباشهی! ههر 

هسهتم. روزی فنجهانی چه هست بگذار باشد اما من وابسته تو وواهم بود و 
آوری تها  مهی رونقهدیمی را از انبهار بیهههای  م عکسلبهوبه دست میگیری آ

 ن زمان را ببینی.آهای  جوانی و آدمهای  عکس
الی همه عکس ها اما عکسی از من داری. میدانم وواهی گفت یادش بخیر 

 پسر ووبی بود.
مرا ببخش ازینکه دوستت دارم ازینکه از تو توقهع داشهتم دوسهتم بهداری بها 

 اهی  داشت.اینکه میدانستم هیچگاهی نخو
جای وود را  در زنده گی من پیدا کرده بود، توانسته بودم وود را با انچه یلدا 

نهازکی اسهت های  واقعیت زنده گی هست مطابقت بدهم. زنده گی پر از تار
که همه روزه به هم بافته میشوند و ما هنرمندانی هستیم که باید ازین ریسمان 

 زیبایی ببافیم.های  ها نقش
زنده گی واقعا پیچیده بود اوایل فکر میکردم این احساس مرا از بین وواههد 
برد اما عقل ورای این همه حروف چینی بود. یلدا امها بهرایم بیشهتر از پهیش 
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زیبها و های  نازک نقشهای  و با همین تارنزدیک شده بود و توانسته بودم با او 
 محکم بسازم.

تماد هست و باید این اعتماد ابدا از بین با وود میگفتم زنده گی استوار بر اع
دا شد پس دیگر نمیشود نرود. زیرا اعتماد یکی از همین تارها است که اگر ج

ن زد، باز هم جای گهره ه آن ادامه داد حتی اگر هم دوباره گره ای ببه درازای آ
 نمایان گر از بین رفتن این تار است.

ن را حاصل کنیم حتی ی نمیشود آبین رفت دوباره هیچ گاهاعتماد نیز اگر از 
اگر هم جان  مقابل اعتماد دوباره ای به ما کند باز هم مثل سهابق نیسهت و 

 قضیه همان گره ای است که داده ایم و از بین نمیرود!
بهار من و یلدا ازدواج کردیم، درست سال چهارم دانشگاه بهود و سهال قبهل 

 یلدا درس هایش را به اتمام رسانده بود.
رتیبات گرفته شده بود. یلدا مثل همیشه زیبا بود و در لباس عروسی اما همه ت

و دلربا ترین دوتر دنیا زیباتر از پیش بود. هنگامیکه بسویم میدید قشنگترین 
ن احساسات رنجبار که بدر شدم تازه فهمیدم یلدا چقدر مرا دوست بود. از آ

وتهاه لعه من زنده گی کدارد اما این عشق مثل عشق قبل کوتاه بود انگار در طا
 ن را میکردم.تر از چیزی بود که من تصور آ

کنار هم نشسته بودیم، همه چیز زیبا بود و همهه میخندیدنهد. یلهدا دسهتم را 
تکان داد و وندید گویا حرفی در دل داشت که باید میگفت از طرز نگاه اش 

ذاب معلوم بود عذاب وجدان دارد و میخواهد هرچه زودتر که شده ازیهن عه
 : رها شود. بالوره سکوت را شکست و گفت
 .حامد جان میدانی امش  ویلی ووشحالم
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 دست اش را فشردم و لبخند زدم سپس جواب دادم:
 ممنون عزیزم منم ووشحالم. ازینکه کنارم هستی ممنون.

 یلدا لبخند زد و گفت:
 ممنون از تو حامد عزیز. میدانی من حرفی دارم که برایم مثل عذاب وجهدان

 کمی مکث کرد و ادامه داد: یلدا باقی مانده، میخواهم برایت بگویم.
... من میخواهم برایت در مورد اینکه قبل از اینکه با تو آشنا شوم و نامزد .  من

 هم شویم بگویم. در مورد اینکه در زنده گی من کسی بود یا نه! 
شنا ود وقتی با او آقیقا سه سال قبل بمیدانی من قبل از اینکه با تو نامزد شوم د

و برای ادامه تحصیل بهه شدم. قرار بود نامزدی مختصری برگزار کنیم و بعدا ا
او در انستیتوت مسلکی درس میخواند و ازینرو صنف دوازدههم  وارج برود

وارجی رفهت امها نگفهت های  شد برای ادامه درس هایش به یکی از کشور
 کجا! 

حیران بودم اما  احوالی از او داشتم بناا  و نهمنتظر او بودم اما نه جوابی رسید 
قلبم تسلی میداد که او برمیگردد اما قبل از او شما به وواستگاری من امدید 
بناا تصمیم گرفتم که با تو ازدواج کنم چون فکر میکردم که تو برای من گزینه 
عالی هستی و این را درک کردم که در انتخابم اشتباه نکردم و تو واقعها عهالی 

 ستی.ه
 من دیگر با او سر و کار ندارم چون کسی که باید کنارم باشد را دارم. 
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میخواهم مرا باور کنی حامد جان با وودم فکر کردم که باید همهه چهی بهین 
مان واضح و روشن باشد زیرا ما ازدواج میکنیم و اعتماد نباید در بین مان از 

 میان رفت.
نمیدانستم چی بگویم چون واقعا از حرف هایش شوکه شدم و ناراحت شدم 

از حرف هایش ناراحت شده بودم و ازینکه فرد دوم در زنده گی او بهودم مهرا 
 آزار میداد.

 جواب دادم:
ووب من به تو اعتماد دارم و اینکه تو در زنده گی ات حاال تنها به مهن فکهر 

 میکنی یقین دارم اما میخواهم بدانم او کی بود؟
 در ادامه گفت:یلدا آه بلندی کشید و 

اینکه او کی بود مهم نیست چون حاال نیست من به آینده ایمان دارم و میدانم 
 تو نیز مثل من فکر میکنی.

 لبخند ل  هایش تمام نشد که گفت:یلدا وندید و 
عزیزم من میخواهم آینده ام را با تو بسازم چون تو همسر من هستی و من نیز 

 ارد.همسر تو پس دیگری بین مان وجود ند
 این شعر را شنیده ای؟

 : جواب دادم
 منظور ات کدام شعر است؟

 یلدا جواب داد:
 همان شعر که در ایوان نشسته بودیم و تو وواندی!
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 جواب دادم:
 یادم نیست.

 یلدا وندید و شعری که برایش نوشته بودم را وواند:
 تو گفتی نصی  من نیستی باورم نیست

 یستتو در ویال منی برای من همین کاف
 تو میگویی دل نبند به بودن کسی که نیست

 میپرسم ات دل به که بستی که مرا باورت نیست
 تو دنبال عشق وود باش من منتظر ات با چتر ویس

 من به دنبال تو میگردم مهال را باورم نیست
 تو میگویی کوی انتظار را بن بست دلبستگی ایست

 ستتو را باورم هست برای شیدا شدنم همین کافی ای
 مد و جواب دادم:به یادم آ

بله یادم آمد. لحظه ای سکوت بین مان حکم فرما شد. ایهن سهکوت را مهن 
 شکستم و گفتم:

 ووب چرا پرسیدی؟
 یلدا وندید و جواب داد:

تو همان روز که این شعر را برایم میخواندی احساس میکهردم کهه قله  تهو 
وودم میگفتم هر چه پیش کس دیگری گیر است اما وقتی بسویت میدیدم با 

 هست بگذار باشد اما من باید جای او را بگیرم.فکر میکنم توانسته ام!
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متعج  شده بودم ازینکه چگونه توانسته بود این ها را از حهر ف ههایم پیهدا 
 کند! 

هایی را انجام میدهند  به او حق میدادم راست میگفت انسان ها همیشه وطا
 وطا برای همیشه زیر سوال ببریم.نها را برای همین یک که نباید آ

 جواب دادم:
 نه عزیزم قل  من همیشه مال تو بوده و همیشه هست.

 یلدا وندید و جواب داد:
 ممنون حامد جان.

یلهدا اعتمهاد کهردم و ایمهان داشهتم کهه او ههیچ گهاهی درو  های  به حرف
 نمیگوید، صداقت اش ستودنی بود.

ت، ازدواج ریسهک بزرگهی بهود کهه اما برای من جدا ازینکه یلدا چگونه هس
باعث شد عمر و زنده گی من کوتاه گردد اما من ازدواج کردم و ایهن ریسهک 

 در زنده گی من رقم وورد. 
مده بهود تها مهرا از وهواب د جان دیر شده است. یلدا بود که آبیدار شو حام

بیدار کند. چشمانم را که باز کردم متوجه شدم دیر شده اسهت. امهروز بهرای 
راک در اولین روز از ستاو حقوقی که در دانشگاه کابل برگهذار شهده بهود اشت

باید میرفتم اما چون روز اول بود و عادت نداشتم از واطرم رفته بهود بنهاا بها 
 عجله از جا بروواستم و بسوی دستشوی رفتم تا آبی به صورتم بزنم.

 : یلدا از دهلیز صدا زد
 فکر میکنی دیر نشده است.نقدر هم که جان آ ویلی عجله نکن حامد
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 : وندیدم و گفتم
نجا به صنف میروم پس در اول بروم به ریاست دانشگاه و از آمیدانم  اما باید 

 این صورت دیر شده است.
جوابی نداد چون به اتاق پهلوی نشیمن رفتهه بهود و مهنم بها عجلهه دسهت و 

 صورتم را شستم و لباس هایم را تبدیل کردم.
ورین سال بود کهه بایهد درس ز وانه بیرون شدم. این آکردم و ا وداحافظی

انتخاب شده بودند و مهن میخواندم. بیست نفر برای کارگاه آموزشی حقوقی 
 نیز از جمله همان بیست نفر بودم.

ن عده از شاگردان که شامل این کارگهاه انس عالی ای که این کارگاه برای آچ
آورد این بود که ایهن کارگهاه بهدیل سهه سهال کهار اداری و  می بودند به میان

حقوقی بود و فارغین مدرک تجربه کاری در زمینه قضا را اوهذ میکردنهد. از 
 این میان من نیز توانسته بودم درین لیست باشم. 

صنف آغاز شد ولی در روز نخسهت تنهها سهیزده نفهر از شهاگردان بهه درس 
د کلی را باز گو نمود و بعد از بیست دقیقه حاضر شده بودند و استاد نیز قواع

بعهدی کهه دقیقها های  ای که گذشت صنف برای امروز تمام شد ولی در روز
چهار ماه گذشت بود محاکم تمثیلی برگذار مینمهودیم و ایهن باعهث میشهد 

 برای ساعت ها در صنف باشیم.
بهرای چنهد لحظهه ای  ون شهدم، رو بهه روی دانشهکده حقهوقاز صنف بیر

، برگهه شهمولیت، وردمت را که به دانشگاه آمده بودم را به یاد آنخسهای  روز
اوذ کارت هویت، جرو بحث هائی که با استاد ها کرده بودم و ده ها واطره 
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و چشمانم روه رفتند و به وود که ای دیگر همه و همه برای یک لحظه در جل
 ! مدم متوجه شدم سال ها گذشتهآ

بود تها ببینهد دوسهت اش در روز نخسهت ایهن بیرون دانشگاه وسیم منتظرم 
فصل چگونه عملکردی داشته اسهت. یهادم هسهت وسهیم وقتهی بهرای روز 
نخست به دفتر کارم در دارالوکاله ای که درست کرده بودم رفتم نیز کنار مهن 

 بود. دوست یعنی یکی مثل او!
از درب دانشگاه بیرون شدم و وواسهتم در ویابهان عمهومی بهروم کهه یکهی 

 زد و گفت: سوت
 آهای کجا؟؟

 جواب دادم: رو به او شدم تا ببینم کیست بله وسیم بود
سالم ووشهتی  دانشهگاه ) ایهن را همیشهه بهه او میگفهتم چهون واقعها نیهز 

 ووشتی  بود و همیشه ووشتی  ماندگار شد(..
 بسویم وندید و نزدیک شد و سپس گفت:

نم هسهتی یها نهه ولهی من برای بیست  دقیقه اینجا بهودم تها ببیه علیک سالم
درست حدس زده بودم چون تو مثل همیشه حاضر هستی و حتی یک جلسه 

 را هم از دست نمیدهی.
 جواب دادم:

 ووب بله دیگر این واصتی هست ودا دادی!
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گشتیم، داشتیم به  می انه شدیم. ویابان ها راوندیدیم و بسوی کارته چهار رو
بهه صهدا آمهد. یلهدا بهود بنهاا چهارراهی پل سرخ نزدیک میشدیم که مبایلم 

 جواب دادم.
 سالم یلدا عزیز.

 از آنطرف یلدا جواب داد:
 مکث کرد و ادامه داد: علیک سالم حامد جان

 چطور بود روز اول درس؟
 جواب دادم:

 ووب بود اما ویلی باالی درس متمرکز نشدیم.
 یلدا جواب داد:

وود را گول بزنیم اول های  مشکلی نیست این عادت شده برای ما که در روز
 و از درس ها تفره برویم.

 : وندیدم و ادامه دادم
 بله تو درست میگوئی.

 یلدا قطع کرد و ما نیز به راه مان ادامه دادیم.
زنده گی چگونه میگذرد من واقف نیستم. زمانی کودک بودیم بعدا تمام امید 

شهدیم  مان بزرگ شدن و یکی مثل پدر شدن بود بعدا بزرگتر شدیم و متوجهه
 نان باشیم.جهان هست بناا وواستیم یکی مثل آ از پدر بهتر ها نیز در
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زنده گی مثل قطاری است که روی وطهوط مهوازی بهه پهیش میهرود و ایهن 
غاز و انجام هست. وطوط باقی میماننهد و قطهار هها یک آوطوط به امتداد 

 فرسوده میشوند و از این وطوط وط میخورند و حذف میشوند.
، قطاری فرسوده، قطاری جدید و قطاری نیز کهنهه امها همهه و قطاری مدرن

 همه قطار اند و اصلیت همه یکی است.
این جهان مها های  ما انسان ها بعضی وقت ها ووب هستیم و گاهی دلتنگی

گاهی  عر مینویسیم و به هم عشق میورزیمگاهی برای هم ش را وسته میسازد
ی آنان که نیسهتند از صهمیم قله  سطر ها نیستند و گاهی ما نیستیم ولی برا

 عشق میورزیم!
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موزشی ستاو را با دوستانی جدید و روزگاری جدید آغاز نموده بودم. کار گاه آ
 پارمیدا نیز دانشگاه را تمام کرده بود و امسال عازم بالد غرب بود!

او میگفهت مهن شهرقی نیسهتم و  میخندم بالد غرب! این را وودش میگفهت
او میگفت من بایهد  آلیزه و شانزولیزه رویای او بود سرزمین من غرب و قصر

 فرانسه بروم و مسکن من نیز لیل است.
لمانی و از کشور ها نیز فرانسه را دوست داشت و لیل تقاطع این از زبان ها آ

 هواوواه داشت. لمانی نیز در آن جازیرا لیل در فرانسه بود و زبان آ دو بود
بعد ها وقتی منی وجود نداشت و میان سالی فرا رسیده بود پارمیدا بها بههرام 
ازدواج کرد و آن دو تصمیم گرفتند به فرانسهه برونهد و در نهایهت بهه الهزاس 
رفتند و همانجا ماندگار شدند اما پارمیدا برای وودش در لیل وانهه وریهد. 

ا برازنده هم بودند آن دو جفتی بودند بهرام و لیل جفتی مناس  بودند و واقع
 آمدند. می که واقعا به هم

پارمیهدا  که در وانه مان برگذار شده بود آمده بود بهرام وقتی در میهمانی ای
را دید و همانجا عاشق او شد و دلیل این عشق رفتار و سلوک پارمیدا بود که 

 توانسته بود قل  بهرام را شیفته وود بسازد.
واقعا ستودنی بود قلبی بدون کدورت و ظاهری گیهرا! پارمیهدا یعنهی پارمیدا 

 دوتری از بالد غرب و در نهایت منی که از این جهان نبودم!
وقتی تازه هجده سالم بود با وودم میگفتم من وقتی عروسی کردم باید ویلی 

 .داشته باشم زود عروسی کنم و پسری و دوتری
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دوتهرم الیزابهت. میدانسهتم ایهن اسهم میخواستم اسم اش احمد باشد و اما 
شائسته جامعه ما نبود اما من عاشق این اسم بودم.الیزابت یعنی وداونهد بهه 

 تو قسم وورده است. 
دوره استاو که تمام شد توانستم برای وهودم دفتهری بسهازم امها چنهد وقتهی 
نگذشته بود که حادثه بزرگی رخ داد و همین حادثه بود که مهرا در وهود فهرو 

 .برد
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حتی پنکهه هها  ،ظهر بود و هوای گرم تابستان و ماه سرطان یلدا ووابیده بود
 نیز درست کار نمیداد و سرمایش ایجاد نمیکرد.

صدای زنگ مبایل یلدا به صدا در آمد اما یلدا قبل از اینکه بخوابد مبایل اش 
پاسهخ اضهافه بی های  را بی صدا ساوته بود و به همین دلیل به لیست تماس

شد. چند دقیقه ای نگذشته بود که دوباره باز هم همان شماره زنگ زد اما باز 
بی پاسخ اضافه شد. حدود نیم سهاعتی ازیهن واقعهه های  هم به لیست زنگ

 گذشته بود که یلدا با صدای مادر حامد بیدار شد.
 مادر حامد گفت:

 دوترم یلدا جان بیدار شدی یا هنوز هم ووابی؟
 هنوز وواب اش مکمل نشده بود با کسالت جواب داد: یلدا که

 سالم مادرجان بله بیدار هستم حاال میایم پیش تان. 
 مادر حامد که در دهلیز مشغول پاک کردن گل هایش بود جواب داد:

 ممنون دوترم منتظر هستم.
به او زنگ زده  یلدا به مبایل اش نگاهی انداوت و ازینکه یک شماره ناشناس

ن ویلی توجه نکرد و مبایل اش را به جی  انداوت و از اما به آ متعج  شد
 اتاق اش بیرون شد.

بدان را تقریبا والی ساوته بود زیهرا تمهام بیرون در دهلیز مادر حامد سطل آ
ن را بهه لی کهرده بهود و حهاال ههم قصهد داشهت آآن را داول گلدان ها وها

 آشپزوانه ببرد.
 :مادر حامد را گرفت و گفتیلدا دست 
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 مادر جان سطل را بدهید به من تا آن را برای تان ببرم.
مادر حامد وندید و سطل را به یلدا داد تا کمی وسته گی در کند و در همان 

 حالت گفت:
 .داشتم کم کم دلتنگ میشدم برای همین تو را از وواب بیدار ساوتم ممنون دوترم

 یلدا وندید و جواب داد:
تنها بودید پس منم دوتر شما هستم بها ههم ووب است مادر جان هر گاهی 

میتوانیم قصه بگوییم و داستان بگوییم مخصوصها کهه رشهته تحصهیلی مهن 
رنگارنگ را میتوانم سر ههم های  ویلی درین زمینه ربط دارد و برایتان داستان

 کنم و بازگو نمایم.
مادر حامد وندید و هر دو مصروف کار شان شدند تا وقتهی کهه یلهدا بهرای 

 ن ظروف به آشپزوانه رفت و مادر حامد نیز به اتاق نشیمن رفت.شست
ماده سهاوته ایی را که در هنگام شستن ظرف ها آیلدا طرف ها را شست و چ

 بود با وود گرفت و رفت تا کمی استراحت کند.
چای سبز را به گیالس انداوت و از قندان یک حبه قنهد گرفهت تها بها چهای 

 .زنگ زدبنوشد که باز هم همان شماره 
 الو بله بفرمائید؟ یلدا گفت.

کسی جواب نداد بناا یلدا ل  هایش را به هم نزدیک کرد  لیزنگ قطع شد و
 و با تعج  مبایل اش را به روی میز گذاشت.

دست اش را بسوی گیالس چای دراز کرد تا لیوان چای را بگیرد امها دوبهاره 
 همان شماره زنگ زد.
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 جواب داد:یلدا مبایل را به دست گرفت و 
 بله کیست؟؟ کسی جواب نداد بناا یلدا ادامه داد:

 بله؟ بله؟ لطفا اگر جواب نمیدهید زنگ نزنید و مزاحمت نکنید.
 یلدا منم مرا به یاد داری؟

 یلدا ازینکه او کیست حیران شد و جواب داد:
نه نمیدانم کیستی اما برایم مهم هم نیست کی هستی. یلدا مبایل را به جی  

 و زنگ را قطع کرد.گذاشت 
 یلدا جواب داد: دوباره زنگ آمد

لطفا هر کسی که هستی برای من مزاحمت ایجاد نکن برایم مهم نیست کهی 
 هستی و اصال هم عالقه ای برای شناوت شما ندارم.

 نسوی مبایل صدا آمد:قصد داشت قطع کند که از آ
 لطفا یلدا قطع نکن منم علی.

د علی برای او کابوس شده بهود زیهرا فکهر یلدا وحشت کرد ویلی ترسیده بو
نمیکرد کسی که این همه سال وبهری از او نیسهت یکبهاره بعهد از اینکهه او 

ن انهداوت کهه حتهی بهاطری عروسی کرد پیدا شود. مبایل را طوری به زمهی
 ن بیرون شد.مبایل از آ

 ؟ مده باشداین همه سال آمده است؟ چرا باید آاما چرا حاال بعد از  ؟ !علی
 .  یلدا مبایل اش را روشن نکرد چون ویلی ترسیده بود و نمیدانست چه باید بکند
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دست هایش را روی زانو هایش حلقه کرده بود و در گوشه ای از اتاق نشسته 
 بود و فکر میکهرد، مهنم علهی.. مهنم علهی... صهدای او بهه گوشهش طنهین

زد و انداوت او ازین صدا ها به حراس شده بود. گوش ههایش زنهگ میه می
 دست هایش میلرزید.

 ن همه گذشتند.آ دیگر نیز دنبالهای  نروز گذشت و روزآ
ن روز بد را  از یاد میبهرد و شهاید ههم فرامهوش یلدا در این چند روز داشت آ

هفته بعد درست روز دوشنبه حهوالی ده صهبح های  کرده بود اما یکی از روز
وانه او رفته بود، باز ههم وقتی حامد وانه نبود و مادرش نیز برای دیدن آمنه 

همان شماره زنگ زد. یلدا با دیدن این شماره باز هم ترس به اندام اش رونه 
 کرد. با ترس و لرز قطع کرد.

مد و او قطع کرد اما او رها نمیکرد و یلدا مجبهور شهد جهواب باز هم زنگ آ
 بدهد:

 الو کیست؟
 علی جواب داد:

 لطفا قطع نکن میخواهم با تو حرف بزنم. منم علی 
 علی را قطع کرد و جواب  داد:های  یلدا حرف

من با تو حرفی ندارم. نمیخواهم حتی صدای تو را بشهنوم حتهی نمیخهواهم 
 بدانم برای چی زنگ زدی.

 علی جواب داد:
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که با هم انتخهاب های  میز؟ لطفا یلدا عزیز یادت هست با هم چی میگفتیم
را یادت هست؟ یادت هست میگفتی تو از منی و من از تو؟ چرا،  کرده بودیم

چرا یلدا مرا فراموش کردی من که تو را دوست داشتم آیا برایت نگفتم میهایم 
 و با هم عروسی میکنیم؟؟

 یلدا جواب داد:
بله گفته بودم اما تو رفتی. من سه سال منتظر یک زنگ تو بودم امها تهو حتهی 

 رای من ندادی. تو این همه سال کجا بودی؟؟کوچکترین وبری از وود ب
 علی جواب داد:

بور شدم برای اینکه بتهوانم بهرای آینهده نجا مجمن برای درس رفته بودم اما آ
ماده کنم کار کنم پس نمیتوانستم به تو زنگ بزنم چون فکر میکردم مان پول آ

 تو آنجا منتظر من میمانی.
 کلی مشقت جواب داد:یلدا گریه میکرد قل  اش شکسته بود با 

 مد... تو یک احمق هستی با من حرف نزن.ووب فکر کرده بودی ووشم آ
 علی نگذاشت او دیگر چیزی بگوید و جواب داد:

 اما من دوستت داشتم و حاال هم دوست ات دارم یلدا من.
 با گریه جواب داد: یلدا

نمیخواهم با تو من یلدا تو نیستم مرا از یاد ببر لطفا دیگر به من زنگ نزن من 
 حرف بزنم و صدای تو را بشنوم.

مبایل را قطع کرد و در گوشه ای از اتاق انداوت. یلدا گریه میگرد و ناراحت 
بود. از حال و هوای او میشد فهمید چقدر علی را دوست داشته اما قل  یک 
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دوتر تبدیل به قل  یک زن شده بود و حاال وقتی وهانم کسهی دیگهری بهود 
 این عشق ادامه  داد. پس نمیشد به

با سخت ترین احساسات وود مبارزه کند و آن احساسهات زن اگر بخواهد میتواند 
 .را از همه پنهان کند اما دلی جا مانده کنار کسی این کار را دشوار میساوت

با وود فکر میکرد چرا گریه میکند او که دیگر علی را دوسهت نداشهت پهس 
واست او را ببیند؟ این گناه بود و از اصالت چرا دلواپس او شده بود؟ چرا میخ

 یلدا دور!
 دلگیر میکند مرا آنچه اسم اش واطره هاست 

 دلتنگ تو هستم و میان من و تو انبوه فاصله هاست
 ای عشق مهال مرا دریاب که بی یار قلبم به یغماست

 ازین واطره دور ازین غم ها دلم به گله هاست
 ز اطلسی هاستتو زیبائی چنان که رخ ات بهتر 

 ویره به چشمانت این منم که هر لحظه به تماشاست
 باران و بادهاستانبوه عطر تن ات پیچیده میان 

 ابریست آسمان چشمانم اما به یاد تو اشک زیباست
 نیستی این من و این باران نم زده انبوه واطره هاست

 بیا نیستی آمدن ات معنی تقلیل این همه فاصله هاست
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مدم یلدا ووابیده بود. این اولین باری بود کهه یلهدا قبهل از انه آش  وقتی و
رسیدن من به وانه بخواب رفته بود چون قبال منتظر مهن میمانهد تها بیهایم و 
بعدا بخواب میرفت اما این بار وواب بود، برایم جال  بود و کمی هم نگران 

 شدم که مریض نشده باشد. 
احوالی از او نشد معلوم بود به وهوابی  لباس هایم را تبدیل نمودم و هنوز هم

واستم برایش بگویم عمیق رفته است پس نخواستم بیدار شود اما امش  میخ
به انجها  عروسی وسیم و لیمه آماده گی بگیریم و ماده باشیم تا برایکه باید آ

برویم زیرا من ساقدوش وسیم بودم زیرا وسیم برادری نداشت و من حیثیهت 
داشتم اما متاسفانه یلدا وواب بود و نخواستم کهه او را بیهدار برادر را برای او 

 کنم.
اب بیدار شدم هوا گرم بود یلدا هنوز هم وواب فردا که شد ویلی زود از وو

هسته نگهران میشهدم کهه برای نماز نیز بیدار نشد! داشتم آهسته آاو حتی  بود
کنار تخت ایستادم و  ردن او رفتماتفاقی برای او نیفتاده باشد بناا برای بیدار ک

 هسته او را صدا زدم:آ
 صبح بخیر یلدا من. عزیزم بیدار شو صبح شده.

هسهته رویهش را بهه لو راست به پهلوی چپ تکان وورد وآهسهته آیلدا از په
 سوی من کرد و چشمانش را مالید سپس گفت:

 سالم حامد جان صبح بخیر. از جایش بلند شد و دوباره ادامه داد:
مدن تو منتظر بمانم و بخواب ببخشید که دیش  نتوانستم برای آی عزیزم ویل

 داشتم و همین باعث شد تا بخوابم.رفتم. دیش  ویلی سر درد شدیدی 
 وندیدم و دستانم را الی موهایش فرو بردم و گفتم:
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 عیبی ندارم همین که ووب هستی برای من همه چیز است.
 یلدا وندید و پرسید:

 به دفتر نمیروی امروز؟
سفید داشت به دستم گرفتم های  سرخ به امتداد رنگهای  نیکتایی را که وط

 تا گل بزنم و در همین حال گفتم:
 .  بله میروم

این را گفتم و سپس دستم را بسوی میز بردم تها مبایهل را بهه  دسهتم بگیهرم و 
 گفتم:

نجا عروسی وسیم و لیمه است من میروم آراستی یلدا جان در همین روز ها 
 هم باید بیایی. و تو

 یلدا با بی اعتنائی و دلسردی که در چهره او نمایان بود جواب داد:
 جان من این روز ها ویلی وسته هستم و حوصله هیچی نیست. نه حامد

 وندیدم و پرسیدم:
 چرا عزیزم؟
 جواب داد:

 دلیل واصی ندارد.
 و ادامه داد:ن را به گردنم ببندد آاین را که گفت نیکتایی مرا به دست گرفت تا 

نهها فقط بی حوصله هستم ضمنا وودت با آنها آشنا هستی اما من ویلی با آ
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آشنا نیستم و برایم کسالت بار است بنا برای من این عروسی اگر ویلهی زود 
 مدم.پس من با مادرت در عروسی وواهم آ بروم ووش نمیگذرد

 سری تکان دادم و گفتم:
 است همان طور میشود.درست است عزیزم هر طور که میل وودت 

 این را که گفتم در را باز کردم و رفتم.
یلدا مانده بود و عالمی از پرسش. با وود کلنجار میرفت. ایها او میتوانسهت 
مثل من وود را قناعت بدهد و متقاعد شود که باید به این زنده گی وود پابند 

 شود؟
 بهام باقی ماند.نمیدانم و این سوال برای همیشه برای من در حاله ای از ا
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ظهر بود که علی دوباره زنگ زد، یلدا مردد بود که جواب این زنگ او را چی 
علی بود. او میدانست که اگر  های  بدهد. یلدا ویلی نگران عواق  این زنگ

 از حرف و شنود او با علی باوبر شوم او را نخواهم بخشید. 
 یلدا جواب داد:

اینکه تظهاهر کنهد انطهرف وهط کیسهت و او نمیدانهد الو بفرمائید؟ ) برای 
 اینگونه گفت(

 علی جواب داد:
 مههههنم علههههی سههههالم. کمههههی مکههههث کههههرد و دوبههههاره ادامههههه داد:

 چطور هستی یلدا عزیز؟
 وید پس دوباره قطع کرد.یلدا نمیدانست چی بگ

 علی گفت: علی رها نمیکرد و دوباره زنگ زد اما
 میخواهم با تو حرف بزنم. لطفا قطع نکن

 یلدا با عصبانیت جواب داد:
لطفا مرا تنها بگذار نمیخواهم با تو حرف بزنم من و تو با هم حرفی نهداریم. 

 اگر ذره ای هم مرا دوست داشته باشی دیگر به من زنگ نمیزنی.
 و با گریه ادامه داد: تاین را که گفت بغض گلویش را گرف

یلدا میخواست ادامهه دههد امها علهی حهرف  دیممن و تو حاال از هم دور ش
 هایش را قطع کرد و گفت:

www.takbook.com



 یگ زنده یآنسو

044 

ورین بار ببینیم و چند دقیقه ای حرف بزنیم  لطفا فقط میخواهم با هم برای آ
نروز و را میگویم ببینیم. لطفا بخاطر آبعدا دیگر با تو حرفی نخواهم زد و نه ت

 هایی که کنار هم بودیم بیا.
ن را بیرون کرد تا مبایهل وهاموش و بالفاصله باطری آیل را قطع کرد یلدا مبا

 شود. یلدا وسته شده بود از همه چیز حتی از وودش.
امهد ویانهت نمیدانست چه تصمیمی بگیرد مات و حیران بود. ازینکه بهه ح

کند در فکرش نمیگنجید چون میدانست من بهترین فردی بودم که میشد بها 
یخواههد حتهی میدانسهت رابطهه و ماو زنده گی کند و علی کسی نیست که ا

نان نیز درست نیست پس تصمیم گرفت با او یکبار برای همیشه ببیند کنونی آ
 و او را جوابی قاطعانه بدهد تا دوباره علی به زنده گی او چنگک نیندازد.

ن زنهگ زده رد و همان شماره که علی از طریهق آمبایل اش را دوباره روشن ک
 .بود را پیدا کرد و زنگ زد

 الو سالم.
 علی ووشحال شده بود بناا با هیجانی زیاد جواب داد:

 سالم یلدا عزیز.
علهی را قطهع کهرد و ههای  یلدا نگذاشت ادامه بدهد و با عجله ادامهه حرف

 گفت:
هفته بعدی عروسی دوست حامد است او بهرای دیهدن او و سهاق دوشهی او 

تو میایم لطفا بعد از ورین روز به دیدن واهد رفت همان روز برای اولین و آو
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ان دیدار دیگر به من زنگ نزنی. به دیدن تو هم فقط برای ایهن میهایم تها کهه 
 ن روز دیگر به من زنگ نزن.س تا آغلط فهمی ها را رفع کنم پ

علی ووشحال بود و فکر میکرد اگر یلدا بیاید وواهد توانست تا او را راضی 
 کند برای دیدن دوباره او بناا جواب داد:

 درست است یلدا جان هر طوری که تو بگویی.
 یلدا ادامه داد:

 هفته بعدی روز پنب شنبه کافه اورنب بعد از ده صبح.
 علی جواب داد:

 نجا منتظرت هستم.درست است من آ
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 علی دو روز قبل از اینکه با یلدا ببیند با وود تصمیم گرفت تا برای اینکه بین
باوبر بسازد و ایهن گونهه نها حامد و یلدا جدایی بیندازد، مرا را از این دیدار آ

 زنگ زد. بین من و او  شک به میان آید بناا به من
برای وود درست کرده بودم تا در دفتر کارم  تنها نشسته بوم و لیوانی چای را  

 مد:آ انتظارم بود بیخبر بودم که زنگ اما از عاقبتی وویم که در بنوشم
 الو حامد هستم بفرمایید؟

 علی جواب داد:
ن یخواهم شما را از یک قضیه که از آعلیک سالم من دوست شما هستم و م

 بیخبر هستید مطلع سازم.
 حیران شده بودم پرسیدم:

 کدام قضیه؟
 علی ادامه داد:

ا بهه دیهدن او وانم شما با دوست سابق اش علی روز عروسی دوسهت شهم
 نجا میرسد.آ وواهد رفت ساعت ده

 پرسیدم کیست و او جواب داد:
 واطر وواه و دوست شما.

 این را گفت و قطع کرد.
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امروز روز موعود است و یلدا با لرز و ترس از وانه بیرون شد. او میدانسهت 
مد امروز روز عروسی وسیم است و همه آنجا هستند و کسی وانه نخواهد آ

قضیه را برای همیشه واتمه بدهد امها  بناا با ویال راحت از وانه رفت تا این
 او نمیدانست این فرجامین تصمیمی است که در زنده گی اش میگیرد.

 ساعت ده و سیزده دقیقه بود وقتی که یلدا داول کافه شد.
رام بود و در گوشه راست کافه علی نشسته بود، او تغیر نکرده بهود همه چیز آ

ینهده که یلدا با او بهرای آهای  مان سالقبل بود ههای  درست مثل همان سال
 شان تصمیم میگرفتند.

 یلدا به میز نزدیک شد و رو به روی علی نشست.
 علی گفت:

 ازینکه اینجا هستی ووشحالم یلدا جان.
 او را قطع کرد و گفت:های  یلدا حرف

اما من ووشحال نیستم. این را که گفت بهه اطهراف اش نگهاهی انهداحت و 
 ادامه داد:

اگر حامد با وبر شد بد میشود. علی جان من شهوهرم را دوسهت تو نمیدانی 
 دارم نمیخواهم او را از دست بدهم.

علی که به میز ویره شده بود و در تمام این مهدت حتهی یهک کلمهه ای ههم 
 نسو کرد.آن را این سو و آنگفته بود چنگال را به دست اش گرفت و 

بودند. یلدا اما این سکوت را رام سکوت بین آنها حکم فرما شده بود هر دو آ
 شکست و گفت:
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ببین علی جان این درست است که روزی عاشق هم بودیم اما این تهو بهودی 
که به این عشق نقطه انجام را گذاشتی و رفتی پس حاال بودن ما اینجا فایهده 

 ای ندارد چون راه من و تو از هم جدا شده است.
ا پاک کنهد و در همهان حالیکهه علی دستمالی  را به دست گرفت تا چنگال ر

 چنگال را پاک میکرد ادامه داد:
ببین هنوز بین من و تو چیزی تمام نشده است. چنگال را از دست اش به میز 

 گذاشت و بالفاصله به سوی یلدا دید و گفت:
 از حامد طالق بگیر!

 گرد شد و بی اراده وندید و سپس گفت: یلدا چشمانش
 یش برواست و بسوی درب کافه به حرکت شد.هرگز! این را که گفت از جا

 علی صدا زد:
 لطفا بنشین هنوز حرف هایم تمام نشده اند.

 یلدا با وشم  و گریه گفت:
حرف هایت همه مزورف هستند دیگر به من زنگ نزنهی. ایهن را کهه گفهت 

 دوباره حرکت کرد.
نجا بودم و یلدا را دیدم که داول کافه شد ازینکه به او اعتمهاد من ساعت ده آ

کرده بودم سخت پشیمان شده بودم. با وودم کلنجار میرفتم که دیدم یلدا بها 
 حالتی ناراحت از کافه بیرون شد و داشت گریه میکرد.

 به شدت عصبانی بودم، نمیدانستم چی بگویم او را صدا زدم:
 یلدا.
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 و گفت: مدترسیده بود جلو آ
 تو اینجا چکار داری؟

 با عصبانیت جواب دادم:
 نظاره گر تو بودم  تا که ببینم که چی میکنی و با علی چه کار داری؟!

 وردم بههه حههراس شههد و بهها گریههه گفههت:ازینکههه اسههم علههی را بههه زبههان آ
 تو اشتباه فکر میکنی. حامد جان من بیگناهم.

روشن کردم و با سرعتی زیاد  دست اش را گرفتم و داول موتر شدیم. موتر را
 شروع به راندن موتر کردم.

 اعصابم به جا نبود فریاد زدم:
 . ودایا چرا؟؟؟.  آور چرا

 ؟نداشتی پس چرا با من عروسی کردی یلدا من اگر مرا دوست
 یلدا جواب داد:

 آمده بودم تا بگویم دیگر با من سر و کار نداشته باشد!به ودا درو  نمیگویم 
 روی ریز فشار دادم و سرعت موتر بیشتر شد.. بیشتر و بیشتر....پایم را 

. ودا یا چرا؟؟ در همین حال بود که فرمان موتر از دستم وفت .  فریاد میزدم
چیزی باقی نگذاشت! نه من و  و موتر تصادف کرد و این تصادف از موتر مان  

 ! نه هم یلدا من
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بود بالوره از میان رفهت مده ه از یک قل  شکست وورده به میان آعشقی ک
و در ورا جاوید شد اما این من بودم که ندانستم یلدا چقدر مرا دوست دارد و 

 یلدا هیچگاهی عشق مرا از وود دور نکرد!
 

 پایان
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