
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
هرگونه تشابه اسمى، عملكرد،  بر طبق قوانيِن احتماالت

حقيقى  حالت و رويدادهاى داستان با عالم واقع و اشخاص
 !اتفاقى باشد مكن استم
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 !شوموقتى که منگ مى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م را بخاطر خود اين اىهاى روزگار جوانوقت ترانههيچ من تقريبا  »
ها در ها در قدرت آنکنم. ماندگارى ترانهها زمزمه نمىترانه

اى توانسته کنون کمتر پديده نگهدارى از خاطرات است. تا
 .«در من بيدار کند اىترانه خاطره کي ِت است با قاطعي
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کردم ویعنی من همچ د!ایادم نمیهیچی  اصلا  جّدی میگی؟  ؟کاری 
 ؟برو! یعنی تا این حد

برای  و چگونه ،خاطرم نیست چرا اصلا که  کردم من دیشب کاری
. علتش چه بوده؟ چقدر مکردکاری  ورا همچچ فهممینم اصلا ؟ هچ

بوده؟  هارادی بوده؟ چقدر از روی هوشیاری بوده؟ واکنش در برابر چ
که دیگر اختیارت دست خودت نیست؟  یرسیمبه جایی  طورچ

 ؟زدگیجن گسیختگی؟ی؟ عنانارادغیر آنی؟ حال   جنون  
کند.  تواندیم .جبر و اختیار! انسان صاحب اختیار است انتخاب 

گاهانه عمل  ،یعنی حق انتخاب دارد داد  ،زندحرف می ،کندیمآ
گاهانه گریه  …کندیمگریه ، کشدیمسیگار  ،کشدیمهوار  ،زندمی آ

؟ خب البته هستند کسانی که اشک  تمساح ارادی ۀیگر؟ کندیم
گرفت .زندیریم  ،دیآیمولی گریه وقتی که  .شاید بشود جلوی اشک را 

 ...دیآیمدیگر 
این بود  به خیلیحواسم  ،خاطرم هست وقتی مادربزرگم مرحوم شد

گریه نکنم.که جلو عمه  سالم بود. 12 ی خودم را نگه دارم تا 



 

 

 ،کیانا ،. دخترعمویمدادمیمو من تسلیش  دیکشیمفرخنده هوار 
و من لبخند  کردیمبه من نگاه  بارهمدردی با چشمان  اشک قصد  به

کرد و  مبغل دوبار آمدیکی ،فرهاد ،. حّتی برادر بزرگمزدمیمتلخ 
 تودارولی من همچنان محکم و ، را فشرد تا تسکینی بدهد میهاشانه

که دیگر هیچع  موق! کردمیمخویشتنداری  کسپاری هم  ! حّتی خا
که مادربزرگم محبوب بودبزرگ . ترهای فامیل هم وا داده بودند. بس 

گریه کردمیمپدرم نگاه  ۀچهردزدکی به  . آدم کردیم. چقدر تلخ 
 اینطور زار بزند! پدرش شودینمباورش 

تدفین  و تا پایان   العمل  غمگینی نداشتمخلصه من هیچ عکس
 .گر بودمنظاره

 ۀهمیاد خواهرش به گذشت تا دو هفته بعد که خاله جان اختر
کرد فامیل را خاصی به ایشان داشت. این  ۀعلق. مادربزرگ دعوت 

کهاولین اینطور آن شب  جا بودیم.آن حضور مادربزرگیب بار بود 
. مدام اله جان اختر استخکه صاحب عزای واقعی  شدیماحساس 

گریه  . امان از این گفتیمخوشامد  هامهمانو به  کردیمآهسته 
 باالخره کردمیمش با خودم فکر اه. من همهاو دلبستگی هایوابستگ

پس  .یا زود به مادربزرگ خواهد پیوستخاله جان اختر هم دیر 
عمو  ی  تابی برای چیست؟ زمان گذشت و پس از سخنرانهمه بیاین

که آقای زاد کیارشخواند و همین ارسلنایرج و شعری  که   ،طور متنی 
عروس  عمه  ،پریناز ی کهنوشته بود و تار ،امساله۲۱پسرعموی 

 صرف  شام شد. موقع   ،نواخت ،فرخنده
که عاشق  به خاله جان اختر  قلقلی بودکوفته یاد مادربزرگ 

کرده بودکوفته کار   .قلقلی درست   حرکت قشنگی بود. همه از این 
گل خاله جان تمجید گل از   شکفت. همه سر میز دور شانکردند و 



 

 

 ،منتظردست جمع شده بودند تا غذا بکشند. من هم بشقاب به هم
کردم بیکوفته درچنگال را  تا هایم سرازیر اختیار اشکقلقلی فرو 

که  هق!مد و آمد و بعد هم تنگی نفس و هق! اشک آشد طوری 
که دیستمیگریمو  کردمیمهمزمان بشقابم را ُپر  گر طاقت ! بعد هم 

گری خلوت و یک دل  نیاوردم و رفتم توی حیاط کردسیر  گه  ریه م و 
 ...کردم

گاهی شاید ج   انگار گاهی ،دانمینم گیر ودست  خودت نیست. 
کردم وهمچکه گیر شدم ! یعنی من دیشب جوشوی ؟ چه کاری 

 .یازهیانگ ،ندایی ،بانگی ،؟ موجیشودیمکه آدم جوگیر  شودیم
 نیتریمیقدکه دکتر داروساز است و یکی از  ،همین عمو ایرج مثلا 

عجیب و  یک شب ،قیطریه متعلق به ایشان است یهاداروخانه
که در شب نامزدی  پریناز و ! ماجرا گیر شدغریب جو از این قرار بود 

س و عرو همهانی به اوج خود رسیده بود و مهم درست وقتی ،حسین
کرده بودیم و  گذاشته  نحرکات  موزو باداماد را دوره  سنگ تمام 

. تومانی شروع شد۱۲۲۲ یهااسکناسابتدا از  هادادناششاب ،بودیم
 !شاباش !شاباش ،که دندیکشیم ارمّلت هم هو

االی ب تومانی۲۲۲۲۲اسکناس  چند ،عزیز ۀوهرعمش ،آقای مغانی
و  آمدندیمگریخته پریناز و حسین پرواز داد. دیگران هم جسته سر

 .دادندیمشاباش 
گهان داخل   کرد و  حلقه شد و دکتر رزاقی پدر عروس نا مکثی 

قمیش قروتومانی را با ۰۲۲۲۲مسافرتی د و ناگهان چند چک لبخندی ز
کرد عمو  م این بود کهکه من دید یاصحنه. تسلیم  داماد و دخترش 

جون رفت و در گوشش چیزی  سمت  همسرش فرحناگهان بهایرج 
. عمو ایرج ش سوئیچ ماشین را بهش داد. فرح جون هم از توی کیفگفت



 

 

سرعت به معیت گذشت و بعد از چند دقیقه بهخرامان از خیل ج
د که یورویی بو۲۲۲ یهااسکناسهو از جیب بغلش کحلقه پیوست و ی

 !به عرش رسید هادنیکشنقش بر زمین شد و صدای هورا
ه و شماتت کرد کّلی عمو ایرج را فردای نامزدی شنیدم فرح جون

پس یعنی انسان  .نادم شده عمو ایرج هم از جوگیری  شب پیشین
دست به کاری زند »فاصله بگیرد و  اشیواقع از خود   یالحظه تواندیم

چرا که  ،عمو ایرج عکسش مصداق دارد ۀدربارالبته  .«که غصه سرآید
ک  ا  !اندسی شهرهن  یشان بسیار به 

 قولزالخطاست. یا بهیانسان جا ،در هر صورت آدم است دیگر
خودش غافلگیر  آدم از دست «.آدمی معصوم نتواند بود» بیهقی:

. گاهی دیآیمو گاهی بدش  دیآیم. گاهی از خودش خوشش شودیم
 . مثلشو گاهی مأیوس از خود شودیمتعجب خودش  موجب
ور بود و مار مشه ۀمهر که به داشتن ،حمید فیروز ،امیگرام دوست
را بسیار خوب  مؤنث که جنس نمودیمو آشکارا چنان  .مفتخر

وقت ُدم به تله که یکاست جور وش جمعحواسوو هوش شناسدیم
صاحب یک شرکت  ،از صنعتی شریف بودمهندس مکانیک  ندهد.

آمریکا. آدمی بود که در برابر پسر بود و متوّلد بوستون معتبر ارتباطات. تک
. عشق را گذاشتینم و محل شدینمدختران هرگز نرم  ز  اشک و نا

این  ! زمانی که برادرم بهیکطرفه را بخصوص عشق ،گرفتیمسخره به
 دستش حرص خورده بود! چقدر از شکل عاشق شده بود

 دلش رفت. سرانجام اهو خصلت هااین ویژگی ۀهمبا 
 درن دخترخانمی ماشی نیاوران دیده بود یهایفرعتوی یکی از 

کرده و هرچه گیر  کمک رودیم بیشتر فرو دهدیمگاز  برف  . حمید 
 با سانازاو  و این آغاز آشنایی بیرون بیاید ماشین از برف کرده بود


