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 چکس است !یاسم من ه

        یک  نام زندگی، صادقانه ، عاشقانه ، ابلهانه ، طنزآلود، از  یقیحق یداستان

 یسالگ 18درست در  1355ک بعد از ظهر روز تابستان سال یجان ناپلئون در  یید داستان دایمن هم مثل سع

که  یعاشق شدم . سن یهر فرد ین سن زندگین حال احمقانه ترین و در عیبا تریدر ز یعنی

ن یهم بچه گانه تر یو از طرف یستیگر بچه نیو د یبزرگ شده ا یکنیاحساس م یز طرفا

!  یدهین سن انجام میات را در هم یافکار و اعمال زندگ  

ه یخود را با عاشق دختر همسا یت  فردینبودم و آغاز  هو ین قاعده نستثنیانسان بودن از ا یبه هر حال من هم به اقتصا

شکوفا کرد . و چون  یسوزاند و در موارد یر داد .  در مواردییتغ یام را بکل یر زندگیکه مس یشدن آغاز کردم  عشق

د باشد و یتان آموزنده و مفیدنش براید شنیشما هم باشد  شا یا گذشته ینده  و یآ  یتواند داستان زندگیمن م یداستان زندگ

چ یزد . هیریمان میاست که طاس روزگار برا ییبا طاس ها یباز ین . در هر حال  هنر زندگیریا شیز و تلخ یا خاطره انگی

 یکنند و هنر زندگین مییتع یک بازی یت مهره هایا بد بودن طاس را موقعیست و خوب یا بد مطلق نیخوب مطلق  یطاس

 ینه مرا به خا یمانده بود  که طاس زندگ 57آمده است به هر حال   هنوز دو سال به انقالب سال  یبا طاسها یز بازین

ک ساختمان یکا بازگشته بود  کشاند .  یک از  آمریژنت یاش  در رشته  یالت تخصصیان تحصیبرادرم که تازه پس از پا

از ساکنان آنجا  نوجوانان پسر  هم سن و سال من داشتند و نصف   یمیبا نیکه تقر ییاستثنا یچهار طبقه شانزده واحد

س یران تاسیرا در ا یکین مرکز مشاوره ژنتین . برادر من هم که نخستگرشان  هم  دختران نوجوان هم سن و سال مید

ن یت باشگاه جوانان این احترام بود که من هم به عضویداشت  و از قبل ا یخودش احترام یکرده بود ، در آن ساختمان برا

ندازند . یراه ب  یکه جشن گشتندین روز ها مردم دنبال بهانه میدر آن زمان بر عکس ارفته شده بودم یژه  پذیساختمان و

که   یجوان یهم سن و سال من داشتند  . دختر و پسر ها ییکه  همه نو جوانها یواحد 16ن ساختمان یبخصوص ساکنان ا

رستان بودند  ! یسال آخر دب ییامتحانات  نها یا کنار  پنجره مشغول آماده شدن برایا پشت بام وینگ و یپارک یاغلب  تو

هم بر     یریو نان و پن یشدند  و اغلب بساط چاینگ  دور هم جمع میاط و پارکیوال   عصر ها  در حبزرگتر ها  هم معم

 یدو ساعت یکینگ یگشتند    معموال همانجا  در پارکیکه در طول عصر و شب  از سر کار باز م  ییه هایقرار بود. همسا

نگ مشغول درس خواندن  و تبادل نظر یپارک یشان هنوز تویرفتند خانه شان و البته بچه هایشدند  و بعد میمشغول گفتگو م

 بودند  !  یدرس یها

گرفته  یداده بودند و قلوه ا یبا هر کدام دلیکه تقر یبود و  ساختمان هم بورس جوانان  ین ،  دوران جوانالقصه  دورا  

داشتم و  یپ دختر پسندیافه و تیکردم  اما چون نه قین قافله عقب نباشم  تالش خودم را میآنکه از ا یبودند  . من هم برا

آن  یاز بچه ها یکیب من نشده بود .  ینص یزین بوستان   چیآن دوران  بود از ا یپسر ها هینه اخالق و رفتارم مثل بق
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کرد  یرا مست م یبتش ،  هر پسر  جوانیار آرام اما  پر قدرت و هیبس یدسون داشت که صدایوید  یک موتور هارلیمحل   

ساختمان    یوارد  محوطه  یآمد  . وقت ین موتور ها میبود که به ا یناتور بود  طوریلم ترمیه آرنولد فیپش هم  شبی. ت

از اون دختر ها  یلیشد . احتماال خیدا میره ها  پاط و دختر ها پشت پنجیح یساختمان تو یشد  سر کله همه پسر هایم

 یتو یک دوریاون دوران ) و همه دوران ها ! ( پشت  ترک موتور  او  یینمایس یلمهایف یشه هایآرزوشون بود مثل هنرپ

ک  مسخره ین باریک زیک دو چرخه  قد کوتاه دسته بلند  با یان من ین می( اما  در ا یبزنند ) بزرگراه چمران فعل یپارک و

ن و ترک  یر در زییدار و تغ یباتر یک چراغ  جلویو اف ام ، یک رادیآمد !  .   یم  یلیداشتم  که  البته انصافا  به خودم خ

از حالت استاندارد آن  یاستفاده  شخص یرا برا یله ایافه اش را مسخره تر کرده بود  . هنوز به خاطر ندارم وسیآن هم  ق

 کردم .ین دو چرخه مضحک  رفت و آمد میاد نکرده باشم  ! به هر حال  معموال با ایآن کم و ز به یزیخارج نکرده  و چ

 

به در  یبادکنک و کاغذ کش   یشده وکل یدم  همه جا چراغانین دوچرخه  وارد آن  ساختمان شدم دیک روز که من با همی

نگ یدر پارک یصندل یادی. تعداد ز یجشن و شاد یموجه  برا یمه شعبان بود و بهانه ایزان شده است .  نیوار آویو د

ک عکاس بود که  طبق معمول،  یکه کم بود حضور   یزیو تنها چ ینیریوه و شیز ها  هم پر از میده شده بود و میچ

و  ید سیاه و سفیلم سیده بود. فورا رفتم و دو حلقه فیدسون اش از راه رسیوید  ین به دست  و با دوچرخه هارلیدورب

ن یم و در هماز آن جشن آماده شد یعکس بردار یدم و براین خریفلش  دورب یبرا یباتر یکداک  و تعداد  ییشش تا

کامال  یساختمان هم  رفتار یه دختر هایده بودم  و با بقیگان  که تا حاال هم  او را ندیاز همسا یکیشب بود که دختر 

ک دل نه که صد دل عاشقش یآن سن و سال  دست به نقد همانجا   یمتفاوت داشت  نظر مرا به خود  جلب کرد و به اقتضا

 وختم !سال در آتشش س 13که  یشدم . عشق

 

 یگرفت .  مهمانیپلم میپلمم را گرفته بودم او تازه امسال داشت  دیکه من تازه  دیاز  من کوچکتر بود و در حال یدو سال یکی 

ک پاکت و  با تمام سرعت و ی یاشتم تواو را گذ یتمام شد  و من همان شب  عکسها را چاپ کرده و فردا صبح عکس ها

مرد مسن قد    با همان  دوچرخه مسخره ام  آمدم  به منزل برادرم ،  زنگ خانه شان را زدم . پدرش در را باز کرد. 

د دختر خانمتون هستن ؟! یده بودم .  با قدرت تمام گفتم " ببخشینگ دین بار او را در پارکید که چندیسپ یبود با موها یبلند

توانست داشته باشد و او ینم یگریده بودم که احتماال عکس العمل دین را پرسیا یتیتعجب کرد  اما من با چنان قاطع ی" کم

نگذشته   یا چند هفته ایست اما هنوز چند روز یادم نیرا صدا کرد  ، من هم  سالم کردم و عکسها را  به او دادم . درست 

آن  ینوشته و به او دادم و او هم  فردا یعشق باشکوهم را نسبت به او در نامه ا یاورده و ماجرایگر طاقت نیبود  که د

ض همه دختر ها یر قابل تعوی، ثابت و  غ یشگیرش آن  را به من باز گرداند . جواب  همیدر ز یروز با  پاسخ باشکوه

د یهست ی...   " شما پسر خوب    کارش یند که برود پیخالص شده و محترمانه به او بگو یخواهند از شر پسریکه م یوقت

کارم .   ین و شرمنده و دست از پا درازتر  رفتم  پیل بدهم " ... من هم  شکست خورده و غمگیخواهم ادامه تحصیاما من م

 شتر شد  .یوصالش ب یشتر  به او عالقمند شدم  و عزمم برایرون نرفت که بیاما نه تنها مهرش از دلم ب



ته فیداشتند  ش   یپزشک یو در شاخه ها یالت دانشگاهیر افراد خانواده ام که همه تحصیمن در آن مقطع بر خالف سا 

ن در همان یدرس خوان نبودم . بنابرا یل به قول معروف جزو بچه هاین دلیبودم و به هم یو عکاس  یلمبردارینما و فیس

) مثل  ینما بخوانم  به سادگیس ینجا رشته یگذشت که اگر نتوانم این میپلم  دانشگاه قبول نشدم و در ذهنم چنیسال اخذ د

رش از ین پذیچند  یکا خواهم رفت . به اصرار خانواده و برادرم حتیبه آمرل یتحص یادامه  یگران (  براید یهمه 

ار  آسان بود و یبس یز اخذ کرده بودم  که البته در آن زمان کارین یل در رشته پزشکیتحص یکا برایمعتبرآمر یدانشگاهها

که  یهم با خوابگاه و امکانات آن  یافت کنیرش دریو در مدت دو هفته  پذ یک دانشگاه درخواست بفرستی یبود برا یکاف

ر قرار ییر تغیان در    مسیرانیران و ایبود !   اما در آن سال  قطار روزگار ایار میدر اخت یبه آسان  یتنها با دالر هفت تومان

 ر داد . ییز را تغیک سال همه چیکه تنها در مدت  یرییگرفته بود  ،  تغ

عالقه داشتم  یو  کارگردان یلمبردارینما و به فیمن هم که بشدت به س  .کا رفت یل به آمریادامه تحص یبر خالف من   او برا

دادند یش میمان نمایالم هم بریف یاز آزمون ، قطعه کوتاه ینما قبول شدم . در مرحله ایس یرشته کارگردان یدر آزمون تئور

ست و چند مورد اشکال را یم . من تا حدود بیدادیح میآن را حداقل در ده مورد توض یو کارگردان یست اشکاالت فنیبایکه م

م آن را یهم  داشت یم اگر نمونه کاریتوانستیم  ینوشتم . در روز آزمون عملیشتر هم مینوشتم و تذکر دادم که اگر جا بود ب

ن یک دوربیکه توسط  یلمیتنها ف  یر دادند  وقتین مطلب من گینکه به همیئت داوران بعد از ایآن روز هم . یارائه کن

 ین  حرفه ایو تدو یلمبرداریک فین یت به من گفتند که ایسوپر هشت  گرفته بودم را  ارائه کردم . با عصبان یلمبرداریف

گر در کالس دوم یک بار دیت  مردود اعالم کردند! راستش فقط ن کار زشیل ایتواند کار شما باشد و مرا به دلیاست و نم

بود   ییل مقوایک مکعب مستطیمرا که  یبود که معلم دبستان کاردست یز وقتینطور شکسته شده بود و آن نیدبستان قلبم ا

از  یکی ین بود که روزیاکه گرفته بودم  یلمین فیاول یعنیلم یآن ف  یکار پدر و مادرم دانست و به من نمره ده داد !  ماجرا

د و ببرد . من از او یایاش را خانه ما گذاشت تا بعد ب یمتریلیم 8  یلمبردارین فیدوستان خواهرم به منزل ما آمد و دورب

دم  یلم سوپر هشت خریکنار خانه رفتم و چند حلقه ف یبه عکاس یرم و او هم اجازه داد . فوریبا آن بگ یلمیاجازه گرفتم تا ف

پارک   یاست . فردا صبح  خروس خوان به اتفاق خواهر زاده خردسالم راه یدانستم ضروریه که میک سه پایه به اضاف

لم خام یکه در جعبه ف یم داخل پاکتیگذاشتیلمها را  مید فیلم گرفتم . آن موقع بایف یآن زمان ( شدم و مقدار یملت ) شاهنشاه

کوچک  یوال یک دستگاه مووین مدت هم من ید .   در ایکشیطول م یماه کیشد که یم به آلمان تا چاپ میفرستادیبود  و م

بود که به عنوان نمونه کار به  یلمین همان فیلم آنها را سر هم کرده  و ایدن فیدم و با رسیک آپارات خرین و یتدو یبرا

 ی، کادر بند یلمبرداریف یبه نوع نخورده بود اما یلمبردارین فیداوران ارائه کرده بودم . من تا آن زمان دستم هم به دورب

 ینه اصول کارگردانیاست  را  در ذهنم  داشتم و چند کتاب هم در زم ین حرفه ایو تدو یلمبرداریک فیو همه آنچه الزمه  

 نیکه اولیلم با وجودیل هم آن فین دلید بکند و به همیدانست که چه بایقا مین ذهن من دقینما مطالعه کرده بودم .  بنابرایس

 از آب در آمده بود .  یحرفه ا یئت داوران کارین من بود اما به گفته همان هیوتدو یلمبرداریتجربه ف

دم و  در  وطن  ماندم .   که یل در خارج از کشور را خط کشیبه هر حال انقالب شد و  من به عشق خدمت به وطن دور تحص

ل کرد !  اما از یران را  تعطیا یهم   دانشگاهها  یبکنم و نه به وطنم  و انقالب فرهنگ یالبته    نه توانستم به خودم خدمت

و  یبرق یله یوس یدل و روده  یداشتم و از همان کودک یادیهم عالقه ز یو مهندس یعلم یمن به رشته ها  یطرف

که در کالس دوم ، سوم دبستان   ییل شالقهایمن به دل یاضیخته باشم .  البته  متاسفانه ریرون  نریرا نبود که ب یکیالکترون

انداخت که در  یم ییوالیاد هیمرا به    یاضیبه رخوردم  خوب نبود و هر محاسیبله  دوم و سوم دبستان  ! از معلمها م

 یک من قویزیبرد ! اما هندسه  و فیل  لذت میکالس دوم دبستان  معلم ما بود و از شالق زدن بچه ها با تسمه پروانه اتوموب

شود؟ یا  چند مد دو ، هفت تیرا حل کنم اما اگر از من بپرس یاضیک مسئله رید بتوانم یبود  . من در خانه و در آرامش شا

در شلوارم  یاتفاق یذهنم  و اگر چه مثل دوران کودک ید تویآ یکالس دوم دبستان و شالقش م یمعلم نما یوالیچهره آن ه

خواهم گفت .  ! به  یگرید ، عدد دیریل دهم و اگر نپذیاز جدول ضرب را ممکن است  به شما تحو یافتد ! اما هر عدد ینم

نداشت !  ییان  آنها جاینما درمیس یعنینشگاهها دوباره  باز شدند  اما  رشته مورد عالقه من دا یهر حال  پس از چند سال

ما یدو مرکز محدود وابسته به صدا و س یکی ین رشته هم دوباره وارد رشته هایا  یگرید یهم که پس از سالها  یو وقت

ه من   .  یخواند و نه   با حال و هوا و روحین مگر نه با سن می! که دیگریط دیگذاشتند و شرا یش هم  شرط سنیشد  برا



موجود  گدرانده بودم ، وارد بازار کار شدم   یرا در مراکز خصوص  یک متعددیآزاد الکترون ین من هم که دوره هایبنابرا

پ  (  آشنا یدئو تیا ویدئو کاست  یدئو ) ویو یدستگاهها یکیو الکترون یبودم که با اصول علم ین کسانیبا جزو اولی.  تقر

ک شرکت یک  در ین الکترونیزبه عنوان تکنسین زمان نین دستگاهها  اشتغال داشتم  و البته  در همیر ایبوده و به  تعم

آنجا  یز مشغول به کار شده بودم . والبته ارتباطم با آن ساختمان و بچه هایمعروف ن یصوت یون و دستگاههایزید  تلویتول

م یر پایقراضه ز 404ل پژو یک اتوموبیگر  یآن دوچرخه مسخره حاال د ین تفاوت که به جایهمچنان حفظ شده بود   با ا

 ش نبودم .ین سال پیگر هم آن نوجوان چرمنگ چندیبود  و   د

 

 

 

 

 

 

لش در یران بازگشته بود و به ادامه تحصیعشق با شکوه من هم بعد از انقالب به ا یگذشت  و آن دختر و به عبارت یمدت 

آن ساختمان ) ساختمان  یه هایاز همسا یکیدر منزل  اقتصاد در  دانشگاه  تهران مشغول شده بود .  اغلب او را یرشته 

بود که با تنها پسرش  ییار خوش رویدم . خانم مسن اما بسیدیخانه برادرم ( که خانه اش  پاتوق  اهل آن ساختمان بود م

با همه یشه روشن . تقریشه باز بود و سماورش  هم همیکرد . در خانه اش همیم یکه هم سن و سال خودم بود آنجا  زندگ

 ییزدند. معموال خودمان در آشپزخانه چایبه او م یآمدند  سر یا سر کار میرون یاز ب یساختمان عادت داشتند وقت یاهال

ک رشته یک او هم توسط ینچ پارس گروندیا 27 یون رنگیزیم . تلویزدیم و با هم  گپ مینشستیم و میآورد یم و میختیریم

هزار  120دئو  آن موقع که قاچاق و جرم هم بود  حدود یه ها وصل بود . ویهمسااز  یکی یسون سون یت یدئویم به ویس

هم که داشتند  ین دستگاه را در خانه داشتند و کسانیا یل ، و فقط تعداد کمیک اتوموبیبا معادل یتقر یعنیمت داشت  یتومان ق

هم  در اثر  یزود و در  جوان یلیدئو  که خین  آقا  صاحب آن ویدادند .  روحش شاد حسیه ها میم به همسایمعموال چند س

گر جنبنده یگذاشت  و دیک نوار میا ده یآمد خانه  و معموال ساعت نه  یبا شبها ساعت هشت میدرگذشت  تقر یقلب یماریب

ل یمثبت تبد ین دستگاهها  حضور مرا به حضوریر ایشد .  و البته  تخصص  من هم در تعمیدا نمیاط ساختمان پیدر ح یا

 ده بود  .کر

 



  

 

دور تر شده  یلیخ یمحل ها یآن  محل و حت یاز بچه ها یلیبه هر حال خانه خانم " ف  "  نه تنها پاتوق من که پاتوق خ

لمبردار یکردند  و من هم عکاس و فینجا بر پا میه ها در ایمشابه  را هم  همسا یها یتولد  و مهمان یاز جشن ها یلیبود . خ

با در همه ین اواخر تقریگرفت  که ایژه به  اطراف سد کرج و چالوس صورت میهم بو یادیز یدسته جمع یبودم . مسافرتها

ت ازدواج یعگر،  هم من ،  و هم او  در سن و سال و موقیض من هم حضور داشت . اما دیر قابل تعویآنها عشق ثابت و غ

دنبال آرنولد  با موتور  یل عاشق شدنم نبود !  و احتماال  اگر دختریاوا یگر به آن افتضاحیافه و ظاهرمن هم  دیم . قیبود

گرم ید  یاحتمال یهایژه گیو یظاهر مرا تحمل کند  و دلش را به برخ یک جوریتوانست ید میگشت  شایودسون نمید  یهارل

بود  یکاف  یک آپارتمان دو خوابه معمولیاجاره  یدوار بودم  .  حقوق من هم  براینطور امیاا دست کم  من یخوش کند ، 

ن  به یهم مهارت داشتم که منبع درآمد دوم من بود .  بنابرا یصوت یستمهایدئو و سیون ، ویزیر تلویضمن آنکه در تعم

ل خانواده بودم .  اما همه  تالش یر ازدواج و تشکن واقعا در فکیم . بنابرایمشترکمان را شروع کن یشد که زندگیم یسادگ

کطرفه یده بود  و البته داستان عشق ینرس یجه ایچ نتین سالها  به هین معشوق سنگدل   در همه ایمن در جلب نظر ا یها

که  خانه  نیل ایدانست دلیو  محل نبود که نداند .  شادروان پدرم  که م یدر آن ساختمان و کو یمن نسبت به او را هم کس

باشد بارها به  من گفته بود  "  یک رابطه عشقیتواند اثر وجود یبرادرم  و آن ساختمان خانه دوم من شده است  تنها م

ن کار یدانست که من ایپسرم  مثل مرد برو جلو  اگر دادند بگو خدا را شکر ، اگر ندادند بگو خدا بزرگ است ! "  البته او نم

ن بار  مراتب عشقم را  به او  یچندم یبرا یبا به صورت همگانیهم که تقر  ین   باریو از   آخر ش کرده بودم یرا سالها پ

به شمال  مصادف  یاز  مسافرت دسته جمع  یکین قرار بود که  یگذشت .داستانش از اینم یادیاظهار کرده بودم مدت ز

ن غول یک دوربیدئو .  یو یلمبردارین فیدورب ک دستگاهیمن به  یمتریلیهشت م یلمبردارین فیض دوربیشده بود با تعو

ک ساعته یلم یک فین  از آن مسافرت یشد . بنابرایزان میف به گردن آویک کیقابل حمل که مثل  یدئویک ویکر  متصل به یپ

کار در آمد هم  از  ییبایلم زیاستعداد داشتم  ف یهم  ذوق و شوق  و هم  اندک یلمبردارینه فیه کرده بودم   که چون در زمیته

از او که  یریشد  به تصویون پخش میزیشل استروگف که آن دوران از تلویلم میلم را با آهنگ عاشقانه فین فی. صحنه آخر ا

که روشن    یب کرده بودم به نحویترک  ییبایاز او بودم به نحو ز یلمبرداریاز من بود  با خودم که در حال ف یدر حال عکاس

توانست داشته یق  من به او نمیجز ابراز عشق عم یمفهوم  یش گذاشته شده بعدیر به نماین او و تصاویشدن فالش دورب

 باشد .

 



  

 

لم  ین لحظه از فیشد ،  در ایه ها  پخش میلم  که طبق معمول در خانه خانم " ف "  و با حضور همساین  فیش ایدر روز نما 

نکرده  یهم بر دل سنگ او اثر  یینماین ترفند سیا  یهمه شروع کردند به دست و سوت زدن و مبارک مبارک گفتن اما حت

با یش آمده بود استفاده کنم . تقریپ یازدواج با دختر یکه در شرکت محل کارم برا یتیم گرفتم از موقعین تصمیبود .    بنابرا

عقل  یوانه  جلویل دهم بود   اما  باز هم د یار خوبیشد  دختر بسیکردم و انجام نمین مورد  اقدام میر ممکن بود در ایغ

ب الوقوع ید اجابت  پرتاب کنم  و آن اعالم خبر  ازدواج قریر ممکن را هم به امین تیم گرفتم  آخریناقصم را گرفت و تصم

خواستم عکس العمل او یهم نکرده بودم و تنها م  ین امر اقدامیا یکردم . البته  هنوز برایکه کار م یخودم  بود در شرکت

آن روز   یر رها شده از ترکش هم بدانم . خبر را ساعت نه شب  به خانم " ف "  گفتم .   فرداین تین آخریرا در برابر  ا

ن خبر را یتمام پرتاب کرده بودم   به هدف خورده بود و او که ا یدیکه با نا ام یرین  تین آخرید ایبود که  به من خبر  رس

فرار  یه هستند ! دنبالشان بدویند زن ها مانند سایگویست که میخود نیب ده بود  فورا  خواستار مالقات با من شده بود)یشن

ل پژو قراضه من شد .  اما یساختمان سوار  اتوموب یند !( . عصر آن روز  در جلویآ یدنبالت م یکنند ، از آنها دور شویم

د یگر (  از من پرسید یه هایق همسان من شده بود اما به اتفایسوار ماش ییجلو ) قبال هم در مسافرتها ین بار در صندلیا

اطالع دادن به   ید .   تنها چند روز بعد براید حدس بزنیتوانیگر میه ماجرا را دید ؟"  و بقید ازدواج کنیخواهیده ام می" شن

ار یاخت یگریمسافرت شد  ) مادرش سالها قبل در گذشته بود  و پدرش همسر د یراه  ین زمان عقد و عروسییپدرش و تع

د  دور از یشا  که یلیندرال نبود ! (. اما پدرش  به دلیس یشباهت به رفتار نامادر یده بود که  دست کم رفتارش با او بکر

نک یکه سرانجام  ا ید عشق دو طرفه ایم اما شایدانستیکه خود ما هم م یلیمنطق هم نبود با ازدواج ما مخالفت کرد .دال

 یم  اما کارمان  فقط شده بود هفته ایدر کنار آمدن با آن داشت .  به هر حال  ما همچنان نامزد ماند یشکوفه زده بود  سع

خوردن . و البته بحث در  یشام یا در رستورانیزدن و  ین  دور شهر گشتن ، در پارک قدمیبا ماش یوبار چند ساعتد یکی

 یلیل من بود  در دانشگاه ،  که با توجه به تعطیازدواج با  من  و آن  ادامه تحص ید از طرف او  برایجد یمورد  شرط

ن درخواست که مورد عالقه خود من  و خانواده ام هم یاجابت ا یودم  . برادانشگاهها بعد از انقالب  از آن به دور افتاده ب

ازدواج با من  او را در نزد  ین شرط او برایبود من از کار خود استعفا داده و به درس خواندن تمام وقت مشغول شدم . ا

ل و اشتغال به کار یور افتادن از تحصز کرده بود  اما به هر حال پس از حدود ده سال  سال دیار محبوب  نیمن بس یخانواده 

نبود . بخصوص که هم  یمن که کار آسان یگر برایباال که در نظر داشتم د یرشته ا  یقبول ی،  بازگشت به آن  ، آنهم برا

ورود به دانشگاه وجود داشت  ضعف در  یکه در آن زمان برا ییو در رقابت باال  یف بودم و هم در عربیات ضعیاضیدر ر

ن سال کنکور رتبه  ده هزار  شدم و در یباال دور کند . به هر حال  در اول یاز رشته ها یتوانست داوطلب را بکلیم کیهر 

 داشت .   یادیخواستم هنوز  فاصله زیکه  در تهران م ین تالش  دو هزار  که با ز هم با توجه به  رشته ایدوم

کرد و ید پسر دختر را عقد میا بایگرفتند یابان میرا با هم در خ یار فعال بودند ! و اگر دختر  پسریته ها بسیآن  زمان  کم

 یم مرتب از  جلویرفت یرون مین من هم  هر وقت با هم بیکردند !  . بنابرایبات  شالق را تجربه ما هر دو نوازش ضری

ند یاید بیتوجه شان را جلب کنم شا یک جوریکردم یم یدم سعیدین آنها را میابان ماشیا اگر در خیشدم !! و یته ها رد میکم

ن یدو بار با ماش یما که شامل هفته ا یبه هر حال دوران  نامزدشد !   یشد که نمیرند و عقدمان کنند !  اما  نمیما را بگ



د و سرانجام به دنبال یک سه سال به درازا کشیرد و عقدمان کند  نزدیما را بگ یته ایدن بود  بدون آنکه کمیدور شهر چرخ

 د  . یرس به آخر یک لحظه تلخ و باور نکردنیساه من در  یک برخورد و نگاه  سرد از او  و با  خداحافظی

عدم   یرا برا یاریل موجه بسیدم . چرا که من دالین را نپرسیچگاه هم این سرد شد . هینچنیدم چرا او ناگهان ایچگاه نفهمیه

قا باور داشته و دارم یشد . چرا که عمیندیب  ین مسائلیدادم که به چنیرفتم و به او حق میپذین ازدواج  میاو  از ا یخوشنود

م  . من یخواهیاست که م یزیت چیل به تصرف و مالکیست بلکه حس  تمایرت آنچه وجود دارد عشق نن صویر  ایکه در غ

 یکردن من برا ید سالها نقش بازین باور بودم که شایمتقابل  . بر ا یخواستم   اما به همراه احساسیاو را با تمام وجود م

من آشنا شده بود  یبا خود واقع یطوالن ین دوران  نامزدیادر  یساخته بود که وقت یاو چهره ا یجلب توجه او ، از من برا

ر شود یهم که در صورت ازدواج با من ممکن بود  با آنها در گ یکرده است . مسائل  و مشکالتید که تصور میدینم ی،مرا آن

قتا خواهان ازدواج با من یاز زمان حق ینان داشتم که در محدوده ایبود . اطمیل او میا تماید  خارج از توان  تحمل و یز شاین

 یارید تحت فشار بسیکه داشت ، با یبند اخالقیار  باال  و پایت بسیبود و در عشقش صداقت داشت  . و با توجه به شخص

اش را از من جدا کرد  یر زندگید عاقالنه را گرفت  و مسیم  شاین تصمیر گرفته باشد . اما به هر حال ایر مسییم به تغیتصم

گذاشتم . و یست او را در انتخاب راهش آزاد میبایمنافع خود لگد مال نکنم  م یعشق را برا ییبایآنکه  ز یاز  بریو من ن

آنکه مرا وادار کند که  یر در ترکش اوست براین تیز آخرین نید ایکردم که شایز کردم . اما هنوز  با خودم فکر مین نیچن

  یان خود گفتم که مدتین به همه دوستان و آشنایانشگاه شوم . بنابراگر هر طور شده وارد رشته مورد نظرم در دیامسال د

کنکور  یمشغول درس حواندن و آماده شدن برا یخودم را قطع کرده و به سخت ین رفت و آمدهایروم  و بنابرایراز میبه ش

ودم . هر وقت درس قرار داده ب یدیآن کل یر باتریداشتم که در مس یخواندم . ساعتیساعت درس  م 14 یشدم .  روز

ساعت  14که  یکردم تا وقتیبجز درس خواندن  مشغول بودم خاموشش م یکرد و هر وقت که به  هر کاریخواندم کار میم

نوار کاست  ی. درس ها را رو یمیک و شیزیف یو فرمولها یوار اتاقم پر بود از مطالب درسیدرس خوانده باشم . در و د

ک دستگاه واکمن  یهنگام خوردن شام و نهار با استفاده از  یو حت  یامور ضرور یبرخ یراب یخواندم تا در هنگام رانندگیم

زد یزنگ م یکه  وقت یکرده بودم به نحو یرا دستکار  یدار شوم ساعتیآنکه صبح ها ب یهمچنان آنها را گوش کنم .  برا

رون برود یب خواب از چشمان بین ترتیبه اکردم ! تا یرفتم پشت بام و خاموشش میدم و میدوید میخاموش کردنش با یبرا

  . 

 

 

 

 

د که او کارت یک هفته به امتحان کنکور به من خبر رسیکردم که درست یکنکور آماده م یخودم را برا ینجوریو خالصه ا

بود !   و تعجب و پرسش همه که داستان  یگریآن ساختمان داده است اما نام داماد نام د یه هایاش را به همسا یعروس

ار کردن یاخت یدکتر از خارج از کشور برا یک آقایت داشت . قیکردم . اما حقید و باور نمیا دور سرم چرخیست ؟!   دنیچ

کرده  بود  یک هفته طیکه من با سالها تالش نتوانسته بودم  بروم را  او در  یران و بردن او آمده بود و راهیاز ا یهمسر

خبر داد که بروم  آن شب  هم خانم " ف"  به من ی.  همان شب به آن ساختمان رفتم و با خانم" ف" صحبت کردم  . فردا



که مادرم به او  یبه او داده بودم  . از جمله حلقه ا یبود که در طول دوران نامزد ییایرم ! مقصود هدایم را پس بگیایو هدا

ها فرهنگ  یا به قول امروزیهم درک و شعور و  یلینداشتند  . راستش  من  خ  یمن  معموال ارزش ماد یایداده بود .  هدا

 یدعوت کرده بودم  او را به رستوران ینهار به رستوران یکه او را برا ین بارید اولیآ یادم میرا نداشتم.   ل رفتارین قبیا

نبود  و من اصال  به ذهنم  یک نهار دوران نامزدی یبرا یط مناسبیداشت اما مح یخوب یک خانه خودمان  بردم که غذاینزد

که در جواب  یزینم  چیبیکنم میهار بخوره !   راستش خوب که فکر من یین جایره همچیده بود که آدم با نامزدش نمینرس

ده بود  " مگه یراه نبود! خانم "ف " از او  پرس یل بهم خوردن رابطه اش با من گفته بود پر هم بیخانم " ف " در  دل

ش یک نامه برایهم  داشت ؟! " و اوهم در پاسخ  گفته بود " فقط اخالقش خوب بود ! "  به هر حال  من یبیمظفر چه ع

ا را با تمام عشق به او داده ام و باز نخواهم گرفت  . خانم" یش نوشتم که آن هداینوشتم تا خانم " ف " به او بدهد .  برا

ندرال  بعد از مرگ مادر یاو که درست مانند س یکرده بودند نظرش را عوض کنند اما برا یگر هم  سعیه دیف"  و چند همسا

ا ین رویبود که با کالسکه اش آمده بود تا او را به سرزم یدکتر،  شاهزاده نجات یده بود   آن  آقایکش یادیز یها یسخت

شه یهم یک هفته بعد و درست در شب امتحان کنکور من ازدواج کرد و چند ماه بعد هم برایش ببرد  . به هر حال  تنها یها

در   یطیاز اندوه مادرم در شرا یریجلوگ یش داشتم  فقط برایراکه ب یاریبس یکه با وجود آمادگ یران رفت .  کنکوریاز ا

 جلسه آن حاضر شده بودم  که قادر به خواندن سوالها هم نبودم چه رسد به پاسخ به آنها .

ز ی"  و ن یلیعق یبا صدا خزان  یبایترانه ز یکوتاه بر مبنا یدئو یک ویاو من  یک  هفته  و تا قبل از عروسیدر طول آن 

بود از مسافرتها  و لحظات  یریه کردم که شامل تصاویته   یلیعق /دلکش  "  ادم    یاز  یبرد"   ییدو صدا  یبایترانه ز

ه من باز خته و  او را بیتواند احساسات او را به شدت برانگیدئو مین وینان داشتم  ایبا اطمیتقر  .م یکه با هم داشت یخوش

ن کرده یدم  اگر او چنیشیدم .  با خود اندیشین ماجرا اندیان گذشته با منطق  خود  به این بار بر خالف همه سالیگرداند ، اما ا

و اگر اکنون او را  ش را . یباشد که من در ذهنم تصورش را داشتم و آرزو یتواند کسیل ،  او نمیخواهد  به هر دلین میو چن

د که یپس با   دشوارتر او را از دست خواهم داد . یطیآنهم در شرا  ین ترفند بدست آورم  قطعا روزیکاذب و با ا یبه شکل

اکارانه ادعا کنم که در آن  یخواهم ریز کردم  و آن  نوار را به او ندادم .  نمین نیاو را آزاد بگذارم تا به راه خود برود . و چن

دانستم که یگر خودم را موظف میدم  دیخبر مادر شدنش را شن یکردم .  نه  !  اما وقتیت هم میموفق یش آرزویزمان برا

 یباین عشق و خاطرات زیرفتم که پرونده ایش  نداشته باشم . و در آن زمان بود که پذیبرا  یت  در زندگیوفقجز  م ییآرزو

 م بسته شده است . یشه برایهم یآن برا

 

و در سه رشته مختلف  یداشتم در سه آزمون دانشگاه  یکه از نظر درس یخوب یل آمادگیگذشت و به دل یچند ماه 

مشغول به کار شدم   یکیع الکترونیک کارخانه صنایقبول شدم . مجددا در   یلوژیکرو بیو م یشناسست یک  ،زیالکترون

ش ی،  تجر یدماوند  ، شهر ر ین  سعادت آباد ، جاده یکان قراضه بیک پیدن.  با یقا دور تهران چرخیو کارم شده بود  دق

ن دانشگاهها با هم  و با کار در آن  شرکت ین امتحانات او ازگل  در رفت و آمد بودم   ! و رفع و رجوع  کردن همزمان شد

له ین وسیهم  بهتر یار شاق  بود اما از طرفیم  بسیکردم  اگر چه برایکه استفاده م یادیز یها یاز  مرخص یو مشکالت ناش

 یدرس یت تداخل برنامه ین منوال  گذشت .و در نهایبد  یم اتفاق افتاده بود . مدتیفکر نکردن به آنچه برا یممکن بودند برا

ک تمام یژنت یل در شاخه یرا در جهت ادامه تحص یست شناسیز یو امتحانات سه دانشگاه مختلف باعث شد تا  تنها رشته 

ل شده بود  و در  آن زمان یک کشور تبدیاز ژنت ینک خود به قطب مهمیتوانستم با  برادرم که این صورت میکنم  که در ا

 کنم .  یهمکار -که البته هرگز هم اجرا نشدند !  -ک داشت  یشگاه ژنتیک آزمایس یستا یبرا  ییبرنامه ها

اطالع بودم .  یز بین یلیدا کرده بودند که از خیپ  یا رفته و سرنوشتیاز دن یگر هر کدام به گوشه ایساختمان د یها بچه 

ساکن  یدیهم خانواده  جد هم از آن ساختمان  رفته بودند  . درست در خانه مجاور خانم "ف" یمیقد یه هایاز همسا یلیخ

ده بودم  با وجود  یبود و چند بار او را در منزل خانم ف د  یرشته  روانشناس یداشتند . دانشجو یشده بودند که  دختر جوان

 ین رفتار من   به من اظهار عالقه برایگفت به خاطر همیا آنطور که خودش میمن و آن دختر، و  ین از رابطه عشقآگاه بود

شه یها انتظار داشتند من مانند هنر پ یلیمعشوق سابق من ، خ یا به عبارتیآن دختر  و  یازدواج کرد.  ) در شب عروس
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آنکه او و خانواده  یکه من برایرا به هم بزنم در حال یه و عروسدا شدیسر و کله ام پ یوسط عروس یفارس یلمهایف یها

رفتم   یرا برگزار کنند به اتفاق چند تن از دوستانم از تهران خارج و به مسافرت کوتاه یخاطر جشن عروس یاش با آسودگ

ازدواج مرا  یه  هم آرزو.  به خاطر مادرم ک  یدر کار بود و نه مشکل و شرط و شروط ین بار نه  مخالفی( به هر حال ، ا

 یلیدن آن بود  ، خینگران ند یقلب یماریل بیداشت  و هم  از بهم خوردن ازدواج من با آن دختر ناراحت بود و  هم به دل

تدارک  یآن روز من و آن دختر خانم برا یم و قرار ازدواج هم گذاشته شد . فردایرفت یع با خانواده ام به خواستگاریسر

م ینرفته بود یم .   هنوز چند قدمیبزن یم قدمیم گرفتیم . تصمیدیرس یم . سر راه به پارکیرون رفتیواج با هم بامور عقد و ازد

ن خانم ید ایاز آنها از من پرس یکین  و یین آمدند پایته کنارمان نگه داشت . دو  نفر مسلح از ماشین پاترول  کمیک ماشیکه 

د ....  . آن ید حدس بزنیتوانین کلمه همان و ادامه داستان همان که میمزدم .   گفتن اته ؟!   من هم گفتم   نا  نا  نا  نا یک

م  و من با  تعهد ینکه  از مالقات ما خبر داشتند و ما در تدارک  ازدواج هستیبر ا یدختر با  استشهاد  پدر و مادرش مبن

د یاحمقانه به سرانجام نرس   یلین ازدواج هم  به دلیا م اما به هر حالیارائه عقدنامه  از نوش جان کردن شالق جان بدر برد

دن او بروم یآن روز  پدر آن دختر از من خواست تا با در دست داشتن مدارک خود به  د ین قرار بود که فردای! . ماجرا از ا

شماره تلفن   و  ینجور مدارک بود .  من در پاسخ نشانیو ا ییدانشجو ی،گواه ی! منظور از مدارک هم  حکم استخدام

ق کار خود شماست و من از آن یخواندم  ، دادم و گفتم که تحقیکه درس م یز دو دانشگاهیکردم و نیرا که کار م یشرکت

ن کار را نخواهم ین   ایاورم  بنابرایم که مدارک خودم را بیآ یل شما  نمید اتوموبیخر  یندارم  اما  چون من برا یواهمه ا

ز  همان .  مادرم به محض یخانواده آن دختر ن ین ازدواج  از سویان و مختومه شدن پرونده  ان سخن هم همیکرد .  و ا

من  ین دختر  و برایا ی،  برا یدیزد  رقص یبه من گفت "  آن دختر هر ساز ید  با ناراحتین  خبر را از من شنینکه ایا

رسما غلط کردم  یمان شدم  و حتیپش یلیخود خ "  و راستش من هم از کرده یدادین کار کوچک را انجام میمادرت هم ا

مسدود کرده بود  .  یپدر خانواده  راه برگشت را بکل یرت کردیخودم را هم به شرف عرض پدر آن دختر  رساندم  اما غ

 ار خوب  هم  ازدواج کرد  و رفت . یبعد  آن دختر بس یدرگذشت و مدت یبعد  مادرم در اثر سکته قلب یچند

ادرم که ک مشغول به کار شده بودم . بریع الکترونینه صنایدر زم یکیالکترون یو باز هم چند سال گذشت ! در شرکت

وتر یک کامپیده بود  . یآن دوران را خر یوتر هاین کامپیاز اول یکیک بود یزیف یدکترا یدانشجو 286 دانم ید می( بع  

86 یشخص یوترهاین کامپیگاهش را  بدانند .  اولین مطلب جایاز خوانندگان ا یلیخ بودند  نسل بعد      186 و بعد   

286 سپس      386 و     486 وتردر یمن با کامپ ییج وارد شدند  .   )   اشنایه به تدریاول یها  با شماره ها ومیو بعد  پنت  

شگاه یوتر موجود در آزمایبه کار با کامپ یجار یکیالکترون یآن مقطع باعث شد در آن شرکت هم بتوانم عالوه بر کارها

  یکیزارشات الکترونکرده   و گ یاطالعات یبانکها یسیبرنامه نو یریز مشغول شده و شروع به  فراگین

هم داشتم که با وجود سن کم  بد  ین برنامه ها وارد کردم  . خواهر زاده ایت را در ایفیشگاه و کنترل کیآزما یبخشها

او را  ینوشت  و من شانس استفاده از کمکهایم یار حرفه ایبس یوارد شده بود و برنامه ها یسیدر برنامه نو یجور

ک روز هم محترمانه به من خبر یت یمن منجر نشد که در نها یشغل یتها نه تنها به ارتقاین فعالیهم داشتم و  البته ا

ک کفش تا  ی یشان را کرده بودند توین شرکت پایت نشود ! در هر حال   همکارانم  در ایدایدادند که از فردا کارخانه پ

ازدواج انتخاب کنم من هم که  یرا برا  از دختران شاغل در شرکت یکیشدم یک مینزد  یمن که به  آستانه چهل سالگ

 یکیم دشوار هم شده بود   سرانجام از یز خواهر جوانم  برایژه  بعد از  مرگ  پدر و مادر و نیبو یمجرد یگر زندگید

در همان شرکت هم شده بود   یگر من با دختریازدواج همکار د  یاز همکاران خانم متاهل که از جمله باعث و بان

وتر بود  صحبت کند . اما ،  او یوتر آنجا  که مثل خود من خوره کامپیک خانم مهندس کامپین امر با یا یراخواستم تا ب

 یاز خانمها یو در حضور تعداد یک روز در نهار خوری یلیدانم به چه دلیهم  نه گذاشته بود  و نه بر داشته بود   و نم

خودش  یقه یآن  شرکت که به سل یگر از خانمهاید یکیاز  گرو از جمله همان فرد مورد نظر من ،   از طرف من ید

ه خانمها  هم ( از ینکرده بود و بق یده و مخالفتیکرد !! و او هم  خند یص داده بود  خواستگاریمن مناسب تشخ یبرا

نم  به دا کیه نجات پین قضیمن توانستم از ا یبتیجمله فرد مورد نظر من ! ) مبارک مبارک گفته بودند .  با چه مص

ت هم دچار مشکل  نشود و به قول معروف احساس نکند که دستش انداخته اند  ، یار با شخصیکه آن  خانم بس یصورت

ن شرکت ازدواج کرد و از شرکت رفت من یاز کارمندان هم یکین خانم با یا یبماند .  به هر حال  چند سال بعد  وقت



کنم . من همواره با  ین خانم مهندس خواستگاریک نامه از اینوشتن با  یجوان یم گرفتم درست مانند همان ابتدایتصم

 یک بار میبود که دو سال  یرانیج مدیرا یهایاز عدم حضورم در باند باز یداشتم که ناش  یران  کارخانه مشکالتیمد

معروف  یه س طنز هم داشتم به نام مظاقا که بر وزن مجلیک دست نویرفتند . یبستند و میامدند و بار خود را م

گر رابطه ام با یگذاشتم اما از طرف دیران شرکت میم یگل آقا  با زبان طنز سر به سر همکاران و حت یکاتوریکار

اه کارکنان یست سین عوامل باعث شده بود تا اسمم در لیو دوستانه بود  و مجموع ا یمیار صمیکارگران کارخانه بس

م گرفتم ین دوران بود که من تصمیبود که از شر من خالص شود . در هم یت هم به دنبال بهانه ایریرد و مدیقرار بگ

ک یصفحات   ینوشتم و در البال ین نامه ایکنم . بنابرا ین خانم مهندس خواستگاریر شود از ایقبل از آنکه د  

ش یپ یز آنکه فرصتفاکس پرو گذاشتم تا بعد از ظهر و موقع خروج از کارخانه  به او بدهم  که قبل ا یسیکتاب  برنامه نو

رو از کارذخانه اخراج یل نیطرح تعد  یبدون پرداخت حقوق و در راستا ید و حتین کار را انجام دهم ، درست شب عید تا ایآ

 شدم !

 

 

ن یتا ا یسن عقل است و اگر کس یند چهل سالگیگویک سال فاصله دارم  و میتنها  ینکه تا چهل سالگیاو حاال با توجه به 

ل به ازدواج و یگر مایم دیستم که بگویگر ازدواج نخواهد کرد !  آن  نامه را پاره  کردم  . آنقدر احمق نیسن ازدواج نکند د

ز یاز انسان به همدم و همسر ناچینه نیعت  در زمیدر مقابل اراده طبدانم  اراده من یستم چرا که میآن ن یعاطف یها یریدرگ

کر متفاوت قرار داده است . یم کرده و در دو پیتقس یانسان را به دو بخش مساو یو روان یانسان یازهایعت نیاست . طب

ن  انسان را یه است و بنابراجاد تنوع و تکثر و الجرم تکامل  نبودیجز بقا نسل و ا یزین اقدام چیعت از ایطب یزه اصلیانگ

مورد  یروان  یها یژه گیها و و ییشتر تواناین هر چه بیتضم یم کرده است اما برایمتفاوت تقس یکیزیهم  به دو پاره ف

ن یک از این هر یک قرار داده است .  بنابرایم و در هر یتقس  یبه دو بخش مساو  یادامه  زندگ یگر  او را هم برایاز دین

ک یازمند خواهند بود . چون هر یگر نیکدیکنند  باز به  یازینیهر قدر هم که در خود احساس قدرت و ب  یساندو جنس ان

را در انتخاب همسر از دل  ین پس فرمان زندگیم دارم اگر بتوانم  از این تصمیک انسان هستند .  بنابرایاز وجود  یمیتنها ن

ن بار عاقالنه ازدواج کنم  یم مانده باشد  بسپارم و اید هنوز برایکه شا یلشعور  و بدشانسم گرفته و به  اندک عق یاحمق  ب

 کنم . یتا بتوانم پس از آن عاشقانه زندگ

  یعتیمظفر شر

 75بهشت یارد



 دوران است ن یهم مربوط به هم طنز ین نوشته یا

 

 

ازدواج  یچگونگار شد و همانطور که در نوشته " یبخت با من   76بهشت سال یدر ارد یعنیخ ین تاریک سال پس از ای 

ک را رها کرده یکار الکترون م  .یکردیم ی" نوشتم  عاقالنه  با افسانه  ازدواج کردم و سپس عاشقانه زندگ من و افسانه

ژه یل ویز بودم  ،  به دلین یزندگ ینه هایگر متاهل و متعهد به هزینکه دیآورده بودم اما  با وجود ا یوتر رویو به   کامپ

که بکار مشغول شده بودم    یمتعدد یوتریکامپ یک از شرکتهایباز هم نتوانستم  در هر  یتیو شخص یاخالق یها یگ

 یوتر در طول سالهایسخت افزار کامپ ینه یکه در زم یاورم  ! لذا با استفاده از تجربه و مدرکیش از چند ماه  دوام بیب

 یو نرم افزار یسخت افزار   یجام پروژه هاس و انیکسب کرده بودم ، به تدر یکیت در آن شرکت الکترونیگذشته و فعال

ز هنوز ین رشته ها نیبا اشخاص و شرکتها و سازمانها  مشغول شدم  و چون ا یو قرارداد یوتر به صورت شخصیکامپ

گذراندم  یرا م یخوب  یمتوسط  ،  در کنار هم  زندگ یک زندگیقانع به  یز همسریس بودند  و افسانه نیجوان و تازه تاس

بود .  اما   یروتیکامپ یتهاین فعالیهم یز در راستاین 1383در سال     ( shariaty.com) ت  ین وب سایس ای. تاس

مشترک ، او را هم  از من گرفت .       یمروت  و  پس از تنها هشت سال  زندگ یک سال بعد روزگار بیافسوس که   تنها

 یهان شناسیک ،  نجوم و کیزیف یمطالعه  یک سو  به ادامه یم فقدان  افسانه ،  از  یپر کردن خالء عظ یپس از آن برا

شوق  یارضا یداشت  ، که برایام  نم یدر زندگ یریگر  تاثیمدرک، که د یختم  ،  نه براپردا  ین شناسیک و زمی، ژنت

 یکه به آنها دسترس یی، کتابخانه ها ینترنتیا یدانستن و  البته به کمک منابع در دسترس از جمله منابع و دانشگاهها

برادر بزرگم  یتم  از آن جمله کتابها و  کمکهاار داشیکه در خانواده در  اخت یداشتم و مهمتر از همه منابع و   امکانات

ک  که بدون کمک او آموختن یزیف یدکترا یدرجه  بود و برادر  کوچکترم با رانیک در ایان گذاران ژنتیکه خود از بن

خ ،  فلسفه و یتار  یمطالعه   یز  به ادامه یگرنید یر ممکن بود .  و از سویم غیبرا یکیزیاز مطالب دشوار ف یاریبس

پدر، )  ز ین همه عزیاز دست دادن ا یو سخت یر فشار  تلخیتاب آوردن در ز ید  همه و همه برایات پرداختم    وشایادب

ن باور که با یآنها  . در کنار ا ییدن به   چرایشی(  و از همه مهمتر اند همسر   ت    یو در  نها مادر ، خواهر ، برادر  

ک روز  ی یگر  آرزویان دارد انسیلیهستم که  چند م یاردها انسان خوشبختیلیها   من جزو م ین سختیا یوجود همه 

شناسند یکه مرا م یدهم . ) دوستانینم یزندگ یها یت از دشواریشکا یآنها را دارند  و در مقابل آنها به خود اجازه  یزندگ

ار یگر   بسیارد انسان دیلین است  که " حال و روزم از چند میآنها ، پاسخ معمول من چن یدانند که در پاسخ احوال پرسیم

 "  .  بهتر است!

ک از یا به هر یو   یسالگ 18که اکنون دارم  به  ین کوله بار از تجربه، دانش و آگاهیشد تا با همیمشم  اگر یاند یگاه م

من  و ما  قطعا به  یگشتم ،  داستان زندگیکنم  باز میم یدگکه در آن زن یخود و جامعه ا یر زندگیگر مسید یچ هایپ

 یهیاز بد یکیوتحول و  تکامل است  .  که  در واقع  ین همان مفهوم و قانون  زندگیخورد .  اما ایگر رقم مید یگونه ا

ک ی یکه برا یادثشد.  حویار  زودتر کشف میار بسیست بسیبایعت وجود دارد  . که میاست که در طب ییده هاین و  پدیتر

موجود  یر برایین تغیدهد . اگر ایر میین کرده و  تغییدهد ،سرنوسشت او را تعیط رخ میک و محیر ژنتیموجود  و تحت تاث

افت . یخواهد  ییها ین نشدند برترینسبت به آنها که چن  ین موجودیبه جلو برده  وچن ید واقع شود  او را گامیمف

ن ییاش تع یطیط محیار دراز سرنوشت آن موجود را در شرایبس یزمان یوچک در طار کیبس ین رخ دادهایمجموع ا

گر ید یده هایدر اثر پد یطیط محیر شراییز منجر شود . با تغیعت نیطب یاو از صحنه   یجیتواند به محو تدریکند  که میم

 یار و در طول نسلهایبس یبا کندر ین مسیبت بدل شده و برعکس . و ایتواند به مصید بود ،  میمف یآنچه روز ی، همه 

رخ خواهند داد که حاصل آنها در حافظه  یز تنها در صورتیو کند ن یجیرات تدریین تغیا یابد .  اما همه یتداوم م  یمتوال

خود را به همان  ین صورت هر نسل گذشته یر ایموجود ثبت شده و به نسل بعد منتقل شوند چرا که در غ یکیژنت ی

روزگار  یشوند  تا سرانجام اگر آن موجود همچنان در صفحه یند ها تکرار مین فرایهد کرد و  آنقدر اصورت تکرار خوا

با داشتن   یبعد یفرد ،  به نسل بعد منتقل شده و نسل و نسلها  یخیو تار یکیژنت یمانده باشد ،  با ورود به حافظه  یباق
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 ینده یک باز،  سرنوشت آیجاد کنند که هر یدر آن ا یا منفی مثبت یرییخود  تغ ید  روزیبه جلو رفته و شا یآنها گام

ک سو بودن محور زمان ی یچون چرا یرسد که   قانون بین به نظر میگر خواهد کشاند . بنابراید یریموجود را به مس

تواند یلحظه مز هر ینده جهان نین جهان باشد . و از آنجا که آین قوانیتر یاز ضرور یکیو عدم امکان بازگشت به گذشته  

نده نخواهد بود . با نگاه به ید به آیجز،  بودن  در حال  با اتکا به تجارب گذشته و ام یزیچ یف زندگیباشد . تعر یستین

دگاهمان از یم که دیرینکه بپذیم داشت جز اینخواه ین گرفت چاره ایپلو تو از زم یجر از ورایکه کاوشگر و یریتصو

ا نه  اما یدارد  یو مقصود یمفهوم یا زندگیز نخواهم دانست که آیچگاه نیدانم و احتماال هیم . من نمیر دهییرا تغ یزندگ

ن فرصت یآن متصور باشد  چگونه  بودن  ما در ا یبرا یو مقصود ین است که اگر مفهومیافته ام ایآنچه تا کنون در

ه است  . و  ما بدون آنچه از گذشته  و گذشتگان ار ما قرار گرفتیدر اخت یبه نام زندگ  یندیاست که در فرا یت کوچکینهایب

 م بود  .یچکس  نخواهیز و هیچ چیم داد   هیندگان قرار خواهیار  آیز بدون آنچه در اختیم  و نیکسب کرده ا

در   یت خدماتیک وبسایت داد و از یر هوییتغ  1385ز از سال یت من نینوشت  من ،  وبساو سر یت زندگیر وضعییبا تغ

 یز  برایمن  و ن ییتنها یدرد دلها   یبرا یل شد  . محلیتبد یو فرهنگ ی، ادب یت علمیک وبسایوتر  به یکامپ ینه یزم

 یم به همه ینده و عالقمندشان باشند . و همه تقدید جویآنها  که شا یو آنچه آموخته ام به  همه  یانتقال تجاربم در زندگ

 ینم افسانه  که ضمن سوختن در آتش محروم شدن از داشتن فرزند ، که بواسطه یژه همسر نازنیزان   و  بوین عزیا

 یبا افراد یاز زندگ یناش یها یدر زمان جنگ بدان مبتال شده بود ، با دشوار ییایمیاز مجروحان ش یپرستار یآثار جانب

جاد کرد و با سخت نگرفتن یا یم در زندگیکه برا یز    سوخت و ساخت اما با آرامشینادان و گم کرده راه    چون من  ن

دادند  هموار کرد .  به  یکه در ذهنم رو یتحوالت یرند ، راه را برایگیاز زنان بر آن سخت م یاریش در آنچه بسیها

ون  یمدیون مادر و پدر  خود هستم و در گام بعدیرا در گام نخست مد ل است که همه تحوالت مثبت وجود خودین دلیهم

 یت بیون حمایز مدیز داشت .  و البته پس از او نین یار مهربانیبس یکه خانواده  یگاه  همسرین او در جایوجود نازن

رگذشتش  همواره در ط دشوار  پس از دیاو و هم  در تحمل شرا یماریمهربانم هستم که هم در زمان ب یغ خانواده یدر

 کنارم بوده اند  .    

 

 

 



 ازدواج من و افسانه  یچگونگ

 

آغاز آن سال از شركتي كه كار ميكردم   براي من يك سال بحراني بود . درست در 75سال 

را هم به دليل شرايط ناعادالنه پيشنهادي   اخراج شده بودم و كار در دو شركت خصوصي

به كارهايي فني و آموزشي اشتغال داشتم . در   م و تنها به صورت مورديرها كرده بود

همين زمان بود كه يكي از دوستانم از من خواست تا حتما  با افسانه آشنا شوم . يادم 

ولي در   هست با خنده و تعجب به او گفتم " من ميگويم نر است تو ميگويي بدوش !"

زيرا اطمينان داشتم كه صحبت ما به   ا شومهر صورت موافقت كردم تا با افسانه آشن

جلسه دوم نخواهد كشيد . من بواسطه محيط كاري و محيط درسي   دختران  زيادي را 

ل عشق ينيز  ميشناختم كه ميتوانستم براي ازدواج با آنها اقدام كنم . اما مسائلي كه به دل

ب و آموزنده  آن را يجالب ، عج  ید ماجرايتوانيگذرانده بودم که م ینافرجام دوران جوان

ده بود . اما در شرايطي پافشاري بستگان د   مرا  بكلي  از ازدواج  منصرف كريباال  خواند

و دوستان نزديك چنان عرصه را تنگ ميكرد كه گاه ناچار به قبول مالقات با برخي  افراد 

ميشدم  اما هيچگاه اين جلسات به دومين جلسه ادامه پيدا نميكرد .چرا كه  آگاهانه و يا 

 ناخودآگاه  همان جلسه اول ذهن طرف را از

از خود به سرعت و قاطعيت دور ميكردم  و به اين ترتيب هم درخواست بستگان و دوستان 

نكرده بودم و هم  به ازدواج تن نميدادم  . به همين روي به   مالقات با  صميمي ام را رد

افسانه نيز رضايت دادم  چه اطمينان داشتم آن نيز به جلسه دوم نخواهد رسيد .   در اولين جلسه  مالقات با افسانه  

خنراني تكراري حفظ بودم  يك ساعت خالصه زندگي ام را كه ديگر تقريبا مانند  يك درس و يا  س  مدتي بيش از  در

( اما  اين بار چشمان زيبا و نافذ   ! كار خيلي درستي هم نبود  خالصانه و مختصر و مفيد برايش تعريف كردم ) كه البته

فته هايم آگاه و چهره معصوم  و حالتي كه افسانه گاه مرا نگاه ميكرد  كه گويي هم دليل گفته هايم را ميداند و هم از ناگ

است ، باعث شده بود تا در حاليكه همان مطالبي را كه بارها  و براي بسياري تكرار كرده بودم  ، براي او نيز بيان ميكردم  

افسانه    اما  آرزويي  نيز در دلم جوانه زده بود كه اي كاش اين بار چنان  نشود  . و خدا را سپاس كه چنين نيز شد و 

 بت و آشنايي با من  شد . خواستار ادامه صح

پولم را   خوب به خاطر دارم كه آن روز براي خريد وسيله اي همه قرار داشتيم  .  هاي تهران  پارك  روزي  دريكي از 

چاي و بيسكويت  با همان پول خرد ها دوعدد   و  در جيب نداشتم  پولي   پول خرد ،جز چند سكه   خرج كرده بودم و

 به افسانه گفتم كه آيا ميداني جز اين پول خرد ها فعال  خريدم . وبا خنده

ن گفت كه من همسر آينده ام را با توجه به وضع مالي اش انتخاب نميكنم . مال را ميتوا و او هم  با خنده   پولي ندارم ؟

تهيه كرد  ونيز ميتوان از دست داد . براي من مهم چيزهايي هستند  كه نه  تهيه شان  آسان است و نه از دست دادنشان. 

 را به من هديه داد.   به نام  " تو هماني كه مي انديشي "  يك كتاب كوچك  و به ياد دارم كه در همان ايام بود كه 

نا شدم  كه تصور وجودش نيز از ذهنم پاك شده بود .و  آنچه را كه تصور ميكردم و به اين ترتيب بود كه  من با دختري آش

يافت مي نشود   يافته بودم  . نه اينكه كامال  هم عقيده و هم نظر بوديم  كه  نميشود و  نبايد هم كه بشود . كه زيبايي و 

ته باشيم . اما  آنچنان نقاط مشترك نيرومندي حركت زندگي به  تفاوتهايي است كه ما انسانها با هم داريم و بايد كه داش

يافته بوديم كه برخي تفاوت نظرها ي جزئي نميتوانستند ما را از هم دور سازند . البته به ياد دارم كه برخي اختالف عرف 

 ها و عادت ها  گاه مشكالت بامزه اي را نيز برايمان پيش مي آورد كه بعدها بسيار با



از جمله  من بر اين عقيده  بودم كه تقديم كردن يك شاخه گل تنها و بدون پيچيده شدن و تزيين داراي هم بدانها ميخنديديم . 

مفهومي از عشق ميباشد و به همين دليل  اولين بار كه يك شاخه گل  رز تنها به نشانه احساس عشقم به او داده بودم ، 

 او در نقطه

احافظي محترمانه گذاشته بود  . و يا  وقتي كه براي آشنايي خانوادها به مقابل من  آن را به   نشانه قصد من به نوعي خد

اتفاق خانواده ام به  منزلشان رفته بوديم  وقتي شيريني  را كه به رسم رايج برده بودم باز نكرده و به خود ما تعارف 

مطرح كردم معلوم شد كه اشتباه و  نكرده بودند   ما آن را به حساب پاسخ منفي گذاشتيم حال آنكه بعد ها كه روزي آن را

تقصير  از خود من بوده است چرا كه  افسانه ميگفت  كيكي كه آوردي آنقدر كوچك بود كه نميتوانستيم آن را بياوريم چون 

به همه نميرسيد . و نكته بامزه اين بود كه من اساسا كيك نخريده بودم  بلكه چون خودم رولت دوست داشتم  ،رولت خريده 

!  ميبينيد كه گاه قضايا به هيچ روي آن نيست كه ما تصور ميكنيم ! ) از آن به بعد  هر وقت چيزي را براي كسي  بودم

هديه  ميبردم  حتما در قسمت بسته بندي دقت ميكردم كه اشتباهي صورت نگيرد  شما هم حتما اين كار را بكنيد (در هر 

 باني كه زندگي ام را معني بخشيد .حال  مدتي بعد  با او ازدواج كردم . پرستار مهر

ساده را هم بر زندگي آينده مان تحميل كند . من به اين   هزينه جشني افسانه كه مايل نبود  در آن شرايط حتي  بر خالف

پدري افسانه بر گذار شود .چند روز قبل از آن در مورد هدايايي كه   كار اصرار كردم و قرار شد جشن ساده اي در منزل

مالي فعلي من ، براي مرسوم است در هنگام عقد رد و بدل شود صحبت كرديم . من پيشنهاد كردم كه با توجه به وضع 

مراسم عقد  يك سرويس جواهر بدلي خريداري كنم . اما افسانه اين كار را به هدر دادن پول ميدانست . فرداي آن روز با 

خريدم  آينه اي را هم كه   يك سرويس طال براي او پول آن من !  با  و   فروخت  طالهايش را هم به بازار رفتيم و او 

ظر گرفت به گونه اي بود كه پس از استفاده در سفره عقد ، قابليت نصب بر ديوار و استفاده دائمي براي سفره عقد در ن

روز عروسي هم براي جلو گيري از هزينه آرايشگاه  و نيز آرايش هاي مبتذل رايج ، به عنوان  .  در زندگي را داشت 

آرايش مختصري   ته بود و با هزينه بسيار اندكبه آرايشگاه كنار خانه شان رف  به عروسي دوستش دعوت دارد  اينكه

پوشيده بود . خانه افسانه   كرده بود . و سپس در منزل لباس عروسي را كه خودش به كمك مادر و خواهرش دوخته بود

قرار خانواده عموي او زندگي ميكردند . در حاليكه تنها   طبقه پايين  طبقه باال خودشان و در يك خانه دو طبقه بود كه در 

صحبتي از شام نيز  در ميان  بسيار ساده و با حضور بستگان و دوستان درجه يك بر گزار شود و  بود يك مراسم عقد 

ترتيب يك شام ساده و كامل را كه به طرز     نبود . خانواده افسانه كه خانواده اي  بسيار مهربان و خونگرم نيز بودند ،

بنابراين در آن روز من تنها با يك دسته   بقه پايين يعني منزل عمويش داده بودند .زيبايي هم تزئين شده بود در ط بسيار 

به عنوان داماد وارد آن خانه شدم . خانه اي كه دو سال از بهترين و راحت ترين سالهاي زندگي مان در زير    گل عروس

و وام   دارايي هاي مشتركمان  ستيم به كمك. در طي اين مدت توان سپري شد   سايه مادر بسيار مهربان  و نازنين افسانه

دقيق و  خانه اي كه كم كم به كمك برنامه ريزي هاي   خريداري و به آن نقل مكان كنيم . بانكي ، خانه خودمان را نيز 

او همانگونه كه خودش نيز در پارك و در   تكميل و تكميلتر ميشد .   ، از محل در آمد هر دوي ما افسانه  حساب شده 

زن زندگي بود . هيچگاه به  كه  براستي  ، گفته بود ،  همان هنگام كه با آن سكه ها ي پول خرد چاي سفارش داده بوديم

در پي آن هستند ، نبود . بلكه تالش ميكرد تا آنچه را كه براي زندگي   دنبال خريدهاي شخصي و آنچه كه برخي از زنان

رفت   كوتاه بود. تهيه كند . افسوس كه عمر او چون گل   يا ضروري ميدانست  در چهارچوبي كه در آن قرار داشتيم ، مفيد

با خود برد . اما خاطره تك تك لحظات با او و خانواده خوبش  ، و  براي ادامه راهش   مرا نيز  و عاليق انگيزه ها  و 

يك بار كه از زيبايي چشمانش سخني   . به ياد دارم كه  همواره با من خواهد بود  آن چشمان زيبا و معصوم  ياد  نيز 

كه پس از مرگ از ميان ميرود   اولين نقطه اي از بدن خواهند بود  چشمان زيبا گفتم ، به من گفت كه آيا ميداني كه همين

آنهم بسيار زود ، شاهد بسته   ، روزي  از او خواستم كه ديگر اين سخن را بر زيان نراند . و هرگز تصور نميكردم كه   .

تم برايش ساخته نباشد جز آنكه به شدن هميشگي آن چشمان زيبا  و در آغوشم خواهم بود  در حاليكه هيچ كاري از دس

 سفارش پزشكان  اجازه دهم  تا حداقل آرام خاموش شود .

  



چگونه خود را در زنجيرهايي    در هنگام ازدواج و يا پس از آن ،  برخي از مردم  گاهي كه مشاهده ميكنم  در هر حال  

دلم ميخواهد كه گوشه هايي از خصوصيات افسانه اي  به نام افسانه را هم برايشان باز گو   .  خود ساخته اسير ميكنند

 بر آن باشد . در اولين  سالگرد از دست دادنش . كنم . و شايد اين يادداشت آغازي

 مظفر شريعتي 

 85نوشته   بهمن 

 89خرداد   یکار صوت 

 

 

 

 افسانه شریعتي ) عیوضي (

 

آنكه ميگويد دوستت دارم  خنياگر غمگيني است كه آوازش را 

از دست داده است       اي كاش عشق را زبان  سخن بود      

هزار كاكلي شب در چشمان توست      هزار قناري خاموش 

اي كاش زبان سخن  در  گلوي من                      عشق را

بود        آنكه ميگويد دوستت دارم        دل اندوهگين شبي 

 است كه مهتابش را ميجويد      احمد شاملو 

 

 

  

كساني هستند كه با ما صحبت ميكنند ، ولي ما به آنها گوش 

ه ما را مي آزارند ، كساني هستند ك           نميدهيم .

 ماندگار باقي نميگذارند .  زخمي  اما

 اما

، و   كساني نيز هستند كه بر سر راه زندگي ما قرار ميگيرند

 را براي هميشه بر ما ميگذارند .   مهر و نشانشان

 سيسيليا ميرلز

 

 

 



                                                                              

            

به دنبال   به دنبال كساني نباش كه با آنها زندگي كني ،

ويليام   ون آنها نتواني زندگي كني .كساني باش ، كه بد

 شكسپير

 

 

 عشق وابستگي نيست ،   همبستگي است .

 

 یافسوس ، آن زمان که بايد دوست بداريم ، کوتاه .

ميکنيم و  یميکنيم،آن زمان که دوستمان دارند ، لج باز

   بعد براي آنچه از دست رفته آه ميکشيم

 

 

 

که  یازمند شدم، وقتيگر نبود من به بودنش نيکه دوقتي 

 یگر نميکه د یش نشستم، وقتگر رفت من به انتظارآمدنيد

 یتوانست مرا دوست داشته باشد من او را دوست داشتم، وقت

او تمام شد من آغاز  یکه او تمام کرد من شروع کردم ، وقت

 شدم وچه سخت است تنها شدن

 

 



 

رسانده  یعاطف یدو نفر که عاشق اند و عشق آنها را به وحدت

کبک، درخت نارون ،  یست که هر دو صدایواجب ن است؛

را  یعلم کوه ، رنگ سرخ و بشقاب سفال یقله  یحجاب برف

 دوست داشته باشند

ا یا عاشق زائد است ید گفت که ید، بایایش بیپ ین حالتیاگر چن

جنگ در مجموعه .... ...    كامل  این  نوشته را معشوق

     د . يبشنو سخن

 

 

 بي تو افسانه  شبي باز از آن كوچه گذشتم 

 همه تن چشم شدم ، خيره به دنبال تو گشتم 

 در نهانخانه جانم ، گل ياد تو درخشيد

 باغ صد خاطره خنديد

 عطر صد خاطره پيچيد

 بي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم

 

 

http://www.mozaffarshariaty.com/jong%20e%20sokhan.htm
http://www.mozaffarshariaty.com/jong%20e%20sokhan.htm
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.مرگ تباه شدن جسم نيست . فراموش شدن در اذهان  است   

 هرگز فراموشت نميكنم .

 

 

 

بیمارستان منتقل   صداي آژیر قرمز در محوطه بیمارستان مي پیچد . اغلب بیماران ، پزشكان و پرستاران به طبقات زیرین

شده اند . اما پرستار جوان در حالیكه نوبت كاري او پایان یافته است به جاي حضور بر سفره هفت سین و مراسم نوروزي 

مقررات بیمارستاني با كفشهاي معمولي صدادار در راهرو بیمارستان قدم میزند تا بیماراني بر خالف   در كنار خانواده خود ،

 بدانند كه پرستارشان آنها را رها نكرده و در این شرایط نیز بر بالین آنها میباشد .   كه توان رفتن به پناهگاه را نداشته اند

 

پزشكي ايران يعني بيمارستان به مجهز ترين مركز   دا کرد  بالفاصلهياولين احساس دردي كه همسرم در ناحيه كمرش پ  با

م  . پزشك متخصص كليه او را ديد و با توجه به سونوگرافي كليه  گفت چيزي نيست . اين پزشك يميالد تهران  مراجعه کرد

م  . ظاهرا يمتخصص به ما گفت كه كليه اش مشكلي ندارد  اما  نگفت  كه براي مشخص شدن منشاء درد  بايد چه بکن

همسر    همچنان باقي بود .   نند  بيماران هم مثل آنها  همه چيز را ميدانند. اما درد ناحيه كمر همسرمپزشكان ما تصور ميك

و چون او خود پرستاري  فقط به صورت نيمه نشسته ميتوانست بخوابد   من روز به روز ضعيف تر ميشد و كم كم شبها

ارتباط بود ، من نيز متفاعد شده بودم كه البد  به گفته با پزشك آنجا در   شاغل در يك كلينيك پزشكي بود و هر روزنيز

پزشك آن درمانگاه همان آنفولوانزاي افغاني است !. بخصوص كه تجويز مسكن ناپروكسن نيز موثر واقع شده بود و 

تنگي دريغ از يك عكس ساده از ريه فردي كه مرتب سرفه ميزند ،   اما  دردهاي خنجري هنگام حركت را آرام كرده بود !

از طرف متخصصي كه در مجهز ترين   چه  نفس دارد ، روز به روز ضعيف تر ميشود و شبها نميتواند درازكش بخوابد !

زود تر  شايدعمومي كه هر روز او را ميديد .اگر عكسي از ريه گرفته ميشد ،   مركز پزشكي ايران او را ديد و چه پزشكي

اي كاش به فكر خودم رسيده بود كه    کرد .  يم یشتر زندگيد بيا شايميشد كاري كرد و   هنوز  شايد متوجه ميشديم و

يك   ف شده و شبها نميتواند بخوابد! ! آخر چطور ممكن است براي بيماري كه سرفه ميزند و ضعي  عكسي از ريه او بگيريم

افتادم ) چرا كه متاسفانه ما در   كتابهاي پزشكي  به جان  وقتي كه بعد ها به ناچار  درخواست نشود ؟!  عكس ساده ريه

در ناحيه   دقيقا درد هاي خنجري با تغيير موضع  ديدم كه  ، كمي بدانيم ! (  بايد از هر چيزي  اجتماعي زندگي ميكنيم كه

اسفند به   29ن تنها مسئله در آور نبود .   روز  ياما ا   د  در ريه ذكر كرده بود .ياز عالئم عفونت شد يكي را   پهلو

 یک قدرتمنديوتيب یکردند  و آنت یدند و   او را بستريه اش را کشياز آب ر یم  . مقداريالد تهران مراجعه کرديمارستان ميب

ص  داده يل اشخيک را قطع کردند چرا که به هر دليوتيب یآن روز  آنت یه شد  اما  فردايکه  سرانجام ته ز کردنديتجو

د  چه  شد ؟!  روز  بعد  يدانين حرفهاست . اما ميخطر ناک تر از ا  یماريست .و بيک ساخته نيوتيب یاز آنت یبودند    کار



ان يمارستان دو هفته و تا پايرون کردند ! ( چون  بيکردند  ) بمارستان مرخص يد  او را از بيروز اول سال جد یعني

 یهايماريب یاما به هر حال برا  یل  بود .  نه  به صورت کليکشد تعطيش از دو هفته هم طول ميالت که معموال بيتعط

 یکار تخصص ن مدت يا یکنند !!  چون در طيو را اغلب مرخص مي یس یو و سي یس یماران آيل بود      بيتعط یتخصص

مراجعه  یالت به  بخش  آنکولوپياو را مرخص کردند و گفتند پس از تعط  یتوان انجام داد !!  آرينم یکس یبرا یخاص

ز يکه سالها قبل در مورد مادرم  ن یبا  سه هفته چه بر ما گذشت بماند  امرين تقريا ین . !!!!!!!!!  حال در طيم  هميکن

ع از يما یاديار زير بسيقرار گرفت و مقاد یالت  او بالفاصله تحت عمل جراحيپس از تعطتجربه کرده بودم . به هر حال 

ست روز هم  يگفت  تعجب کرده بود که او چگونه تا کنون زنده مانده بود .   حدود  بيش  خارج شد . پزشک ميه هاير

چون سرطان   یماريد که در مقابل بينگر خودتان حدس بزيمشخص شد   و   د  یشات بافت شناسيجه  آزمايد تا نتيطول کش

در خاور  یبه گفته ا یکشور و حت یمارستانهاين بياز بزرگتر یکيک ماه وقت  آنهم پس از مراجعه به ي، به هدر رفتن 

توانند درک کنند که به يم ین مملکت  را  فقط کسانيا یالت مرگبار نوروزيدارد .       طعم تلخ تعط یجه ايانه   چه نتيم

رات ، ياز جمله هر گونه تعم یديامکان انجام هر گونه کار مف یکه حت یالتينگونه  دچار شده باشند . تعطيا  یتبيمص

افتنشان يان يدن  در انتظار پايد  با زجر کشيکه فقط  با یالتياست   .  تعط یمنتف  یهمگان یليل تعطيز به دليقات  و .. نيتحق

ز  يکنند  نيکه در طول سال امکانش را ندارند استفاده م يیمسافرت ها یاز آن براکه  یدر مورد اندک افراد  ی.   حتیباش

ن افراد يکند .  ضمن آنکه  ايآن غلبه م ینيرين جاده ها و مشکالت مسافرت  سرانجام  بر شيطعم تلخ  رفت و آمد سنگ

،  یمعن یالت  بين تعطيمخالفان  ا بعد  به صف ین مباد    سالهايبرخورد کنند که چن یناکرده اگر به مشکل يیز خداين

همسر   84خ سوم بهمن ين ماجرا  در تاريوندند  .   به هر حال نه ماه پس از ايپيمملکت  م یزشت و مهلک  سه هفته ا

 شه  ترک کرد .يهم ینم  مرا براينازن

 بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت                    گویي از صحبت ما نیك به تنگ آمده بود

 كه آنچه در زندگي دارم در نتیجه آرامش خاطري بود كه با او بودن برایم ایجاد كرده بود .  شاد  روانش

 

 نم افسانهیهمسر نازنا در ارتباط با یاد و یساخته شده به  یدئوهایاز و یبرخ
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