
 فريبا
 

 ! سر کش و خونی بود عشق از اول
 

 می شه ، جمله باال که قسمتی از يک شعر مولوی هست به ذهن من مياد هر وقت از عشق و عاشقی صحبتی
 .از جمله امروز صبح و با تداعی اونچه که به دوستی قديمی گذشته و شايد هنوز هم می گذره

 
 و در نزديکی محل کارم و در گير و دار حرکتی هميشه ی ، قبل از پل شيخ بهاي همتامروز صبح توی اتوبان

 حال رانندگی توجه من رو جلب کرد  اشکهای خانمی در ،دشوار
 

صه درونی  بيشتر يک غم و غ گاه به گاه اون به نامه ای مچاله شده توی دستش،  و نگاه و لباس اون خانملشک
 .زير اما بدون پاسخ ناگ ایشايد غم عشق و يا دوست داشتنیرو تداعی می کرد 

 
 .اينطوريه ديگه و پيچيدگی روابط عاطفی هميشه هميشه التهاب و نگرانی ببار مياره

 
 من رو به ياد  می غلطيدن شروی  مژه هابرای لحظه ای کوتاه مثل مرواريدی بودن که  که روشنی اون اشکا

بانه و اونطور که ديدمش و می  با اون دست به گرييمی انداخت و وضعيت دشواری که مدتی هست دوستی قد
 .ه می کن نمناک رو چشمش ،اختيار و در حال رانندگی و يا در هر تنهايی خودش بی  گفت

 
 ! البته بعضی وقتا،چی ميشه گفت، آقايون کمتر گريه می کنن و لی اونا هم گريه می کنن

 
 . از زبون خودش بشنويمه بشنويم، زبان سوم شخص گويا نيست پسو البته بطور خالص ملجری رو بهتره

 
.. 

  پايانی سالاسفند هشتاد ، جمعه
 . بهتر شدهم با همه اختالف نظرای دولتمدارای ايراناينترنتی هست و ارتباط ه

 
 MBA "Master Bussinnes Administration"  ، آره بهتره همين رو جستجو کنم، همين لغت بهتره ،

 .ببينيم توی بقيه دنيا چه خبره
 ! و بعد اون؟ راستیموضوع داره و بعد دانشکده مديريت همه ، دانشگاهی توی امريکا بيشتراز..ا و اينجا اونج

 ! توی همون شهردر غرب امريکا، خب،آره اونجاست
 .برای چی؟ اين سؤال رو سالهاست که از خودم می پرسم

 
 از نيروگاه شهر زادگاه ، که برای  بازرسی فنی " ٩٣ و ٩٢یساال"  سالها پيش و در سالهای اول قهر اون

 . خونواده ش رو اونجا ببينمشه فکر می کردم چه خوبه تصادفايهماون به اونجا می رفتم و 
  

  اون برادرش ازخانم  از يک مهمونی توی هتل آريا شرايتوندر فرصتی کوتاه درپونزده سال پيش و وقتی که 
 پيش که برای برادرش ايميل فرستادم ت نه سالش آدرس اون رو خواستم و بعد هش برادرزپرسيدم و بعد هم ا

 پدر خانم برادرش برای گپی  و وقتی که ازطرف قبل از اونسالن از فريبا پرسيدم و باز يکو البالی او
 تا تونستم و فضا اجازه می داد از فريبا پرسيدم، اونقدر که فکر کردم دعوت شده بودمبه خونه ش دوستانه 

فکر می کردم  ، چيزی که بايستی حتما از اون پرهيز می کردم چون عبير کنهممکنه به امری غير عادی ت
 و اشاره به رابطه ای قديمی هر بايستی برای خودش صاحب خونه و زندگی ای شده باشه" فريبا"قاعدتا اون 

 . برای يک خانمی که سر خونه و زندگيش هست خوشايند نيست ای دوستانه و سنگين، چند در حد نامه نگاری
 
  اينترنت می شه اون رو پيدا کنم والبته که باز هم از خودم سؤال از طريق ا بود که فکر کردمهمون موقع و

  برای چی؟ می کردم
  چی می خوای بگی؟

  اصال آيا اين درشأن تو و اون هست؟
 



ای به   بهانهش ماهی به درد سرتون ندم هر پنج ش ، آدم بود اال امريکاهمه جای دنيا با اون اسمبه هر حال 
 دنبال اون می گشتم و دست از پا درازتر می گفتم تو هم ها با اين کارات؟

 
 .اينجا بود با يک عالمه آدرس! اما حاال  

ه کارای هنری اون يکی از آدرسا رو دنبال کردم وبه اون رسيدم، به عکس و مشخصات و کاراش و باالخره ب
 خيلی  چند تا سونات که با پيانو اجراء شده بودن، ود گوش کردم، به آهنگايی که ساخته ب، غير منتظره بود، 

اين که من هم  با " ، خود خودش خودش بود، راستی اين فريباست؟ آره! خيلی قشنگ بودن و منو ميگی
 .نواختن پيانو آشنايی داشتم ،مهارت اون روبرام دل انگيز تر می کرد 

 
 اما توی  و من فکر کردم شوهرشه ديگه!، خيلی خودمونیود يک آقا عکس خودمونی انداخته ببادر يک جمع 

 . يادش می ره حلقه اش رو دستش کنه ولی حتما شوهرشهانگشتش حلقه نامزدی نبود، گفتم خوب شايد مثل من
 

ی که خواهر دوستی ايگفتم که به آهنگ  براش؟اونقدر ذوق زده شدم که وقتی دخترم پرسيد به چی گوش می دی
ونوادش و دوستم و لود کردم گوش ميدم وبعدش هم از اون و خ از روی اينترنت داونقديمی ساخته و 

 . روی اين توجه من حساسيت بخرج بده همچين که هرکسی ميتونست، گفتمخوبياشون 
 

  !خب؟ گفتم اينم از فريبا
 ؟حاال چيکار می خوای بکنی

 
ا مقدمه ای نه چندان کافی نامه هاتو بی پاسخ  ميخوای ازش گاليه کنی که چرا به تو رويی نشون داد وبعد هم ب

  ؟گذاشت و مثال دنبال بخت بهتری رفت
 .نه اون اينطوری نبود اصال و ابدا، اين حرف خيلی بی انصافيه 
 

 ؟هم توی برنامه هات آماده کنی و يا اينکه چرا به تو فرصت نداد تا که خودت رو بتونی برای اون تغييرات م
 .گله نکرددر رفتن به امريکا تعلل من  اون هيچ وقت از !نه
 

 وقتی که توی تو ، اون رشته نازک دوستی رواشتباهی از طرف تو که خودت براش گفتی ، چرا به بهانه  و يا 
 ؟رفتچرا حرفات رو نشنيد وعميق شده بود پاره کرد و

  ؟ که توقع تو از اون ارتباط  چی هستبه اون گفته بودی" من" مگه تو !  نه
 .ز طرف من هيچ  گاليه ای نمی تونست باشهنه ا

 
 :به خودم گفتم 
 رفتی، حاال اگه که ندونم کاری کردی  انتخاب ديگه ای از قطع ارتباطش به دنبال تو دوسال بعد ؟ چه گاليه ای

 ؟ چه انتظاری ميتونه داشته باشه، کسی که قدر دلتنگی ای روهم ندونه و يا هر چيز ديگه به اون چه مربوط
 
  خود به خود خوشحال کننده ست ، اون  يک دوست بسيار عزيزه  ل اونتم بهتره از حالش بپرسم، خوبی حاگف

 .از روزگار گذشته که همينطوری عزيز مونده
 

شايد داستانش "  به مقايسه گذاشتمدر يادآوری گذشته ها نامه ای براش نوشتم، هوش اون رو با ابوعلی سينا 
ش خودش حرف می زد ، ال برای اون که بسيار با هوش بود و همه جا هم از هورو شنيده باشين ، به هر ح

 "حس کنجکاوی ش رو فعال می کرد
 

 خودم رو اون منو صدا می زد نبود و وقتی هم  اسمی که  اما امضای من بار خوب، داد بسياو اون هم پاسخی
 ! ديگه پاسخی دريافت نکردممعرفی کردم

   
 شروع شد ولی هيچکدوم راه به  از سکوت اونتعبيرای مختلفو توی ذهن من اون سکوت معنی داری کرد 

 زياده، اينها اولين نشانه ها از برخاستن  خيلیجايی نبردن اال اينکه نشون می داد دلخوری اون از من خيلی
 .کنارکشيده بودمعافيت طلبانه موج توی اين دريا بود که مدتی بود از اون 

 



بيست و چند سال قبل، عکسی که توی رزومه خودش گذاشته بود همون فريبايی بود ن جلو چشمم بود مثل او
 . که با اون قدم زده بوديم

 
  ورزشی من و  از برنامه های مشترکدوستی قديمی  "بود که با دوستی مشترکنو روز اول يا دوم سال 

 و  عالی اون صص اضافه بر تخشد هم فريبا خواهرش و کار هنري از فرهاد گفتيم و بع"  اون ساال تویفرهاد
 گفت "محسن" شون هست ديدم، اما دوست منوهرش رو روی  سايتی که به اسم هر دواين که عکس خود و ش
 . رد کرددر اين که اون ازدواج کرده  و اصرار من رو  که فريبا ازدواج نکرده

 
ن هر گونه زمينه ای به باور آدم ه خودش چه استنباطايی رو بدوغز بازيای عجيبی داره و برای تبرئراستی م

  ،می رسونه، من توی تموم اين ساال چيزی که اصال فکرش رو نمی کردم اين بود که اون ازدواج نکرده باشه
 .مطرح می شدمن و دوستم  خونوادگی  در محيطهمه اين بحثا به هرحال 

 
انگار که  ، م که اون ازدواج نکرده کرداج فريبا بی نتيجه موند و من باوروقتی که اصرار من مبنی بر ازدو

 . باشندنيا رو روی  سر من خراب کرده 
 
 .، خيلی خيلی زيادومداز خودم بدم ا 

 .. ...بودم و نيومده  و اين که ايکاش اصال توی اين دنيا آرزوهای محال 
 

 فکر  تا حاالدی رو کهاين تراژ و بيشتر با خودخواهی خودم ، اما من توی اين دنيا بودم و با ندونم کاری خودم 
 دامن اون رو هم  که ندانم کاری من  معلوم شد د آورده بودم اما اآلنمی کردم فقط من قربونی اون شدم بوجو

 .گرفته
 

 اون که  ازدواج نکرده؟! با اون همه صميميتو   وقشنگیاون همه شور و شوق ، با اون ظرافتفريبا با ! خب
  ازدواج نکرده؟، انگليس تنهايی بودتنها گاليه اش از زندگی و درس توی

 .ی دونم که توی اين ساال چی گذشته، سااليی که يک عمر بودن آره اينطوری بود و من نم
 

 همه شون ،حسادت شرقی من و عمق دوست داشتن و عالقمندی من به فريبا در تعارض با هم بودن ولی بودن
 :م کجا بودم به قول مولویونی من ولی من نمی دونن برای دور جديدی از سرگردبود

 
 نگر کژ می شد ومژ می شد،چون کشتی بی ل

  . شايدموريانه های يک زخم عاطفی عميق اون رو خورده باشن راستی لنگر اين کشتی کجاست؟
 يک طوفان ه صورت من سيلی می زدن، من در خاستن و ب بر می پی در پی  کهن ج سنگين بوداحاال امو

 .ودماحساسی به دام افتاده ب
گردونی من جلو چشمم  سر، !من بيست سال بود که سرگردون بودم اما نمی خواستم اون رو باور کنم و حاال

 .م من وسط  آب بودم و موج بود که بعد از موجی بر می خاستبود و من نميتونستم اون رو ناديده بگير
 

 يادداشتی نوشتم که حتما حق با اونه و تا اينکه من در بی پاسخ موندن ، يادداشتهای من که عموما کوتاه بودن
 يک  ه اين نامه های يکطرفهمن نمی بايستی که توقع پاسخی از اون رو می داشتم و اينکه بنظر من مياد ک

 . و اين که منتظر شنيدن از اون هستم پس نبايستی که ادامه پيدا کنه،هستبرای اون حمت جور مزا
 

مفهوم  جمله ای در انتها که نتونستم با.. ..  ط داشت و آرزوی خوبی ورتباپاسخی گرفتم که به ياد آوری من ا
 :دقيقش رو بدست بيارم 

 
I have moved on in my life and have friends like you,  I wish them and you all the 
very best. 

 
من و اون در شأن ما نيست،  تگو بينف ادامه گ منظورش اين بوده کهو البته در پاسخ بعدی اون توضيح داد که

 عزم من رو در ترميم  و همين کلمه خودم ميگفتم، بيست سال بود که اين رو به  بود آشنايیکلمه  !شأن ما
 . اون از من حتی در اولين ماههای قهر با اون سست می کردرابطه م



يکی بود اما کاش که الاقل مون حرف  بوديم و باز هم وحاال از زبون اون می شنيدم، يکبار ديگه به هم رسيده
 . دوگانه بوداين يکی

 
 .اون ازدواج نکرده بود و من هم درواقع تنها بودم، اون اونطرف دنيا و من اينجا! خب

، موضوع ديگه ای هم بود، امريکا و بحرانهای اون متصور نبود که من بتونم برم اونجا و عزتم رو حفظ کنم
 . نقش تعيين کننده داشتناز هم  و تداوم اين جدايیساال در جدايی ما
"  براش گفتمچيزی که به شوخی و جدی " ، شايد بهتر هم بود  اومدن به اينجا خيلی هم بد نبود، اما برای اون

 . به هر حال بايستی که گفته می شد
 

 غرور من م رو و بردگی ای کهمن زندگی نمی کردم، بردگی می کردم، بردگی مسؤليتهای ندانم کاريای خود
 . برای من بوجود آورده بودده بود که از يک دوست به من تحميل ش خودم زاو احساس يکجور دلخوری 

 
 بيهودگی رو در ، م ووقتی به خودم می رسيد بودمها بود که به بردگی خودم تن داده  ولی همين بود و من سال

سريعتر زمان برای رهايی از ذاشته بودم می بافتم، در آرزوی گذر ندگی گ زتار و پود چيزی که اسمش رو
 .رنج مسؤليتايی که روی دوش من افتاده بود

.  
يی برای آخرين باری که خونه مستقلم روپس دادم وبا هزارمن سريش سعی کردم در زندگی ای که هيچ مبنا

  مصلحت حتی، ش می لنگيد دوباره سر هم بندی کنمها  جاطی رو که از اول خيلی نبود، ارتباتفاهم توی اون
 . هم ادامه اون رو توجيه نمی کردنتصميم ما توی اين دنيا بودنکسايی که بنا بر 

 که باز هم وضعيت رو  ديگه ای بينجامهه اون فضا به تکرار تجربه از اين ک، اما من از خودم نگران بودم
 ...و نگرانی و  تنهايی و در کوران رنجفريباقهربعد از  سال چند که  روپيچيده تر کنه ، در واقع اشتباهی

 .مرتکب شده بودم رو نمی خواستم تکرار کنم
 

 و بعد از اون بهتره که انتخابی نباشه و فقط يک انتخاب می مونهبه نظر من بعضی وقتا و برای بعضی کسا 
 طبيعتی که دير باورش کردم واگه که هنوز هم نفسی و به ،اونا بودم، اين طبيعت من هستمن هم يکی از 
 .ت می کشم از همين باور هست اگر چه دير رسظاهر به سالم

 
 دادم که نمی خواستم باز  میدر واقع من به اين دليل زندگی مجردی رو در يک فضای ظاهرا مشترک ادامه

 ديگه بشم، چرا که از وقتی که فريبا قدم توی زندگی من گذاشت برای من يگانه روزی دچار وسوسه تجربه ای
  .جايگزين کنمديگه  اون رو با کسی موند و من هيچ وقت نتونستم

از بی محليای اون  وازدواج من هم در گريز از درد ورنجی بود که  يعنی هيچکس به دل من نمی نشست
  ياد و خاطره ای هر چند غم انگيز از اون  و رضايت بهبود ونتيجه بی شهامتی من در پذيرششده نگير من مدا

 .و باور نکردن خودم ، وجودم و احساسم
 

 شکست وباز هم همون دلنگرانيهای  فريبا با پيگيری من سکوتش رو با پاسخی تند و طعنه آميز اين دفعه !خب
ی بود که خودش رو نشون می داد هر چند که شايد در مقابل اصل و اساس و انگيزه های من نمی بايستی قديم

 .به چيزی گرفته می شدن
 

  بنای تبرئه خودم رو در،شدم وبجای پرداختن به اصل ماجریار همون غرور هميشگی دچ همباز هم   و من 
 و به اين ترتيب فرصتی ديگه برای گفتن همه حرفای ساده و پيش گرفتمپيگيری صحبت کردن با اون در

 . از دست رفت وصريحروشن
ه پيش ، چرا که من فکر می کردم، طرح حرف اصلی من ب شايد که من حق داشتم و شايد که نه،نمی دونم

 . زمينه مناسبتری نياز داشت
 

زمان قرار بود فرهاد بياد ايران و ين همدر  ، اما رو قطع کنميکطرفه من عزمم رو جزم کردم که اين ارتباط 
    و همين موقع بود که محسن اون با شرکای پدر خانمش شدم جلسه مشترک من هم طبق معمول برنامه ريز 

 . که اونا هم برای سرو سامون دادن به بعضی کارا ميومدن ايران!نه فرهاد با خونواده و خواهرش هستگفت ک
 

 دو سه روزی به  ولی اون و خونواده ش نميادا گفت که فريبا با اون، وقتی فرهاد اومد و با اون صحبت کردم
 . امير دشت شمالدعوت محسن ميرن



 
 .کنندهست ولی گمراه  نبود، يک پاسخ ظاهرا را ا درست بود و فريبا همراه اون

 
 ارتباط مکاتبه  اما اون به خوبی درجريان کليات،شايد که فرهاد از دور جديد مکاتبه من با فريبا اطالع نداشت

 گرفتاريای من با خونواده م بود و البته هميشه هم با وجودی که ای من و خواهرش در زمانهای دور و همچنين
به من چيزی بگه ، جدی و يا نه ای پيدا می کرد تا که  زميبا هم داشتيم يکجوری بود که اغلبرابطه مداومی 

 از سال  که من با خونواده ام داشتم و يا درزمانهای دور حتی در جريان مشکالتی ،شوخی و لی نوعا گزنده 
 مسابقات سياسی وبود از موسيقی و يا درس و اظهارنظر  در موارد تحصيلی و هر چيز ديگه ای اول دانشکده

 در اون زمانايی که  و ارتباط با جنس مخالف  حتی مسائلی مربوط به ازدواج رکمون وو سرگرميای مشت
 .اصال پای خواهرش در ميون نبود

 
، فاصله من و اون گشت یم  بر اول سال اول همکالسی شدن ما هایبه هفتهدر ابتدای آشنايی من و فرهاد که 

 .زياد نبود
 چند نفر بيشتر  فاصله ما شايد می کنم در رتبه های دانشکده م و فکر اون شاگرد اول کالس بود و من هم دو

 ولی بعدا شايد به دليل اين که کله من يک بوده باشه  ولی به اصطالح امروزيا رتبه هر دومون يک رقمی بودن
 سبزی می داد اين فاصله بيشتر شد بطوری که وقتی من هم مثل اون نامه ای رو کم بيشتر از اون بوی قورمه

 :گاههای امريکا و با کمک خود اون تِهه کرده بودم گفتدرخواست پذيرش از دانش برای
 .راه به جايی نمی برنها اين نامه 

 
و جنتلمن بود و ، مردمدار  عموما،با ادب  اون رو نتونستم بفهمم، اونای  اين رفتارن هيچ وقت علت واقعیم

 .توی خيلی از رفت و آمدا با هم بوديم
 

  باعث اين شده در مقابل اون نيست و سکوت و تحمل منکه به دنبال تعارض با يک دوستيعت من شايد طب
ن دليل که خود فرهاد  شايد بخصوص به اي، که به هر حال محض سرگرمی هم شده يک حرفايی رو بزنهبود 

بت به  که روحيه تعارض و در گيری داشته باشه ومن نديدم که بتونه يک بحث جدی رو با صالهم آدمی نبود
 جدی برای به پيش بردن  تا عزمیخوری خودش رو نشون می داد پيش ببره و توی بحثهای جدی بيشتر دل

 .بحث
 

 خطاب  بعضی شوخيايی  بود  در مورد خودش مدارا گر تشخيص داده من رو به دليل روحيه ای که شايد اون
 . بودشون که تلخی اونا بيشتر از طنزقرار ميداد

 با تعارض  در مقابل کسی آدمی که نمی خواد سؤال رو طرح کرده که چرا بايدمن ايناينها هميشه برای 
 .هميشه مورد احترام بوده مورد سؤال قرار بگيره اونم از طرف دوستی که بسرببره حق حياتش

 
 آدمی در عالم خاکی نمی آيد بدست             عالمی ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی

 
 نمی   مثل يک جنتلمن خويشتنداری می کنه وبروز،اقعی در کاره که اون بنا بر مصلحت و شايد هم که علتی و

  . تحت تأثير قرار داد هم همين بود ومشخصا رابطه من وفريبا رو شدده، شقی که عمال به من القاء
 

ير فرهاد هميشه فکر می کردم که فريبا از من سرتر هست و بلکه فکر می کردم تأث نه تنها يعنی اين که من 
 و به همين دليل هم بود که قطع رابطه از طرف  می گيرهتر از واقعيتطوريه که اون من رو خيلی دست کم

 سوء تفاهمی که برای  متأثر از اشتباهی از طرف من و بعد هم اون رو به يک بهانه گيری تعبير کردم تا که
 .رفع کردن اون بايستی کوشش کنم

ايرادهای جدی داشتم و اين برای من روشن بود اما مطمئنم که در سايه دم بلکه نه تنها بی عيب نبومسلما من 
 : به قول مولوی،عشق و اعتماد اون همه چيز خوب خوب می شدن

 
  تا ترک هشياری کند،        از مستی اش شرحی بگو! کز عشق نشنيده است بو !شمينه پوش تند خوپ
 

 به هر حال  رو بگيره و  بود که کسی نبود که اونجا طرف منه ای اما متأسفانه وضعيت ارتباط ما هم به گون
 .ادامه پيدا کرده همونطوری هم  من با فرهاد  واين ارتباط  ديگهاينطوری بود

 



روی رابطه من و فريبا   ای، تأثيرغير قابل چشم پوشی  بگيريم باال رو هم که در نظر هر کدوم از احتماالت 
در پيگيری مسافرت به  من تی از کمی و کاستی من و يا تعللا هيچگاه گله و شکايگذاشته بود هر چند که فريب

 توی همون زمانهای  يک عذرخواهی و بعد هم رفت، اون،ه نکردامريکا نکرد و حتی از اشتباه من هم گل
 شد هه ای بايستی می کرد و اين هم عاملی ديگزن برخورد ديگ طبع بلندش رو نشون داد اما بعنوان يک دور،

 .سندی اون از اشتباه خودم باز دارهه من رو از درک عمق نا خرکتا 
 

 و گفتم البد برنامه اش تغيير  فرهاد اومد ايران و من هم پيگير حرف محسن نشدم که فريبا هم مياد ايران ،خب
صحبت بت کنم يک  صحن بودم که در مورد فريبا با فرهادولی دنبال ايکرده که فرهاد ميگه با اون نيست 

 .تم که اگه مخالفه بگه و اونم هيچ پاسخی ندادی و صريح و من اين رو به فريبا گفکامال جد
 

علت اين که نمی تونستم با فريبا صريح باشم اصلش اين بود که فريبا طوری حرف زد که انگار ازدواج کرده 
 .شواهد غير از اين بود لیو اين قاعدتا راه يک صحبت صريح رو می بست و

 
از پذيرش يک ! ش به بهانه برنامه های فشردهش من برای صحبت با فرهاد هم بی نتيجه موند و اون تال

در واقع اين القای اين مسأله هم بود که من همه اعتبارم رو پيش اونا از  " ،صحبت خصوصی سر باز زد
 !ن تا روز رفتنش که گفت برای ديدن خونواده من هم شده مياد خونه مو" دست داده بودم

 
 ! خب 

ع صحبت رو به کارم کشوند و از موقعيت شغلی من حرفايی خيلی سري هنوز وارد خونه نشده و از توی حياط 
و البته من هم براش " !زد که دور از واقعيت بود و به هر حال  شنيدن اونا از يک دوست انتظار نمی رفت

حال موقعيت و مسؤليت من بسيار حساس روشن کردم که مسؤليتای من خيلی سنگين تر از اون هست وبه هر 
 : وبعد هم صحبت از فريبا کرد وبا اين  صراحت که،"و زياد هست

 
آدمای خشنی از" فريبا " از تو بدشون مياد و تو خشنی و فکر می کنی که خانمای اونجا " فريبا" خانمای اونجا

 ..تو بدشون مياد و از " فريبا" خانمای اونجا  تو خوششون مياد ولی اينطوری نيست ومثل
 فريبا خيلی سخت گذشته و الی آخر که هميشه اينطور حرفا رو من به گله از رفتار خودم با و بعد هم اين که به

 کردم و لی اون بالفاصله راه من رو برای هر نوع توضيح بيشتر خواستن می بستمی فريبا تعبير 
 

 : گفت، من چی می گناده های وابسته به طرفو اين که بقيه و حتی خونوم شد  وقتی صحبت از خونواده
که همه اش بدی تو هست ونصيحتی که شايد برای يک پسر تازه   من می گملی آره اونا اونطوری می گن و

 . من به دور بود باشه اما از واقعيت سطح مشکالت ساله مناطق محروم روستايی مفيد١٧-١۶داماد 
 

 : هالبته دلسوزی  رو هم چاشنی حرفاش کرد ک
 .ه های خوبی داری و اينطور چيزاتو بچ

 
 پيام روشن بود، اما آيا اين پيام از طرف فريبا بود؟! خب

 
 يک ابتکار عمل شخصی در توجيه نامناسب بودن  اينفريبا هر چی منو می دونست خشن نمی دونست ، پس

 چون اگه ازدواج کرده بود که ،  و تأکيد بر اين که فريبا ازدواج نکرده بودپيگيری من برای تماس با فريبا
 .، يک کلمه از شوهر خواهرش می گفت و تمومنداشت چيدن احتياج به اين همه صغرا و کبری 

 
، به حد کافی اهمال کرده بودم و هوای د نبوردم ، يعنی ديگه جايی برای اهمالاما من از اين حرفا جا نمی خو

 :می گفتمبه خودم  الخودم رو هم در گذشته ها زياد داشتم، بس بود و حا
 نداشتم ، خوب  راه ديگه ای هم اونقدر فريبا توی دلم نشسته بود کهم، راستشي مگه قراره چقدر ديگه زندگی کن

 . قبل رفته بودمها  سالاگه داشتم توی
 .حرفای من نبودشنيدن به هر حال دلم می خواست صريحتر حرفام رو بزنم ولی گوشی برای 

 
 نگهداشته  به ايرانکه با تغييراتی اون رو برای رفت و آمدا شون "  فرهاد پدر خونه فرهاد همگی رفتيمبا

 ! به ديدن پدر و مادرش که عليرغم قبول اوليه دعوت من برای شام بعدا عذر خواهی کردن"بودن



ی که همگی راهی امريکا بودن و بنابراين سعی کرديم که خيلی خالصه تجديد ديدار کنيم ، توی اين ديدار چيز
 بيست سال پيش به فکرم نرسيد تا بايکوت فرهاد و فريبا رو عث تأسف من شد اين بود که چرا بيشتر از همه با

  بشکنم ؟" که تا سالها بعد ايران بود " با مراجعه به مادرش
من بيشتر از هر چيز توی اون فرصت کم توی چشمای مامانش به دنبال فريبا می گشتم، تنها دخترش واونم 

 .نقدر ماهاو
 . من رو از هر ابتکار عملی باز داشته بود ، و کوچک شدن خب ، اون احساس های کم آوردن

 
 و ديشب هم برگشته به  ايران  اومدهفت و اين که چند روز بعد از اوناموقع اومدن بود که پدر فريبا از اون گ

 "!داده بودن توی جريان قرار نمثل منهم  بنده خدا رواون معلوم ميشه " !!امريکا
 
 . حرف همه درست بود و حرف فرهادم درست بود و فريبا با اون به ايران نيومده بود،آره

 ويزاش رو بگيرم برم وببينمش، اون تا که بتونم يک جايی کهتوی سمينارا من اونطرف دنيا دنبالش می گشتم 
 .توی ايران بود، در چند قدمی من بارها و بارها

 ضروری بود، کاری که اگه چه خيلی در اون تأخير شده بود و لی هنوز رودررو حرف زدن با اون
 .ضرورتش از بين نرفته بود، هر حال بايستی با اون حرف می زدم 

 
    نبود و اون بنا بر صحبتايی که با محسن کرده بود می گفت به من  که خودشوضعيت فريبا به اون دلچسبی

 و من هم حق داشتم که اين دلخوری   دلخور بودباز هم تنهاييش و از وضعيتش" محسن بعدا برای من گفت" 
 .ا اتفاق افتاده باشه همه اش مهمساال ميليونهرو متأثر از خودم بدونم اگر چه به قول فريبا توی اين 

  با ارتباطی که بيش از  دو سال  ه عنوان اولين انتخابش توی زندگیگی از من ب يا که حداقل ناشی از سرخورد
 .ه يافته بودادام

 
 بعدا حرفای ديگه ای ولی همه ،! هر جای دنيا که بشهشتم که می خوام ببينمش،واونا رفتن و من هم به فريبا ن
 .اينا با سکوت اون مواجه شد

 معنی اين سکوت چی می تونست باشه؟
 .بودبه گذشته ها بديهی ترين احتمال اعتراض 

 اون  توی ن رو به هر قيمت نشکستم و فکر می کنم که اونرا سکوت قبل او من امروز تأسف می خورم که چ
و بعدش   همين و همين، که بايست می شم و اين حق اون بود من نشون بدم که شخصیوت کرد تا کهزمان سک

 نمی تونست حدس بزنه که من اون روبه  اما  مسلماهم انتظار داشت که ابتکار عمل بيشتری از من ببينه
 .بل تغيير تلقی می کنم غير قاتصميمی قطعی و

 
 برای من هم اون همون فريبا بود در عين اين که اون تنها دريچه ای حاال چی؟ برای اون فرقی نکرده بود و

 .باز شده بود ی روشن وورود من به زندگی   برای  يکبار ديگه  سالها بعد ازبود که
 

رو  پيدا می کردم تا که قطع ارتباط با اون هر نوع تحليلی به اون می رسيد و من بارها و بارها زمينه ای 
 .توجيه کنم اما هر بار با داليل بيشتری به اون می رسيدم

 
ايميالی من عليرغم ميل بهانه هايی هم جور می شد تا که برای اون ايمياليی بفرستم و به تدريج فاصله ! خب
 . بدون اين که پاسخی دريافت کنم کمتر و کمترشدمن 

 
             من به سر انجامو تالشفکريت من مشخصا آسيب ديده بود و هيچ تصميمی برای تمرکزابتکار و خالق

 .رسيدنمی 
 ز نظر حيثيتی دشوارتر می شد و اين فقط من نبودم که صدمه پذير شده بودم،موقعيت شغلی من هم  بويژه ا

 .همه همکارام هم از رهگذر شکست من آسيب می ديدن
 حرکت عمقی و  و من از هر نوع  روز به روز بيشتر می شد،ج اين ارتباط يکطرفه در عين حال درد و رن

 . در برخورد با مشکالت کاريم باز مونده بودمتعيين کننده 
 .حاال ديگه موج بود که بعد از موج بر می خاست و به من سيلی ميزد

 
   اما کلی و نه قطعی، اون رو رد کنهدر واقع فريبا منتظر بود که يک پيشنهاد صريح دريافت کنه تا بالفاصله 

، در واقع می خواستم توی بوجود بيارم و توافق  صحبت ذاکره ،  برای مشانسیو من هم در تالش بودم تا که 



 و  بدون جايی برای کلی گويی وتعارف،در رو و صريح ، صحبتی رويک صحبت رودررو حرفام رو بزنم
 يعنی چی؟، اون هم اجازه اين رودررويی رو نمی داد

 
اگه که من برای اون تموم شده بودم چرا نگذاشت اون رو ببينم و چرا نگذاشت پدر و مادرش به مهمونی شام 

  چرا نگذاشت با فرهاد صحبت کنم؟ من بيان؟
  به خونه من نيومد تا که فاميل من رو ببينه؟ همراه پدر و مادرشو چرا خودش

مع درخواست من که مستلزم تن دادن به يک صحبت جدی بود دل و جا از رد مستبه نظرم می رسيد که اون
  . اين رابطه اآلن پايان يافته نيستق داشتم که فکر کنم که ، پس من ح می کرد  پرهيز

 
اين ايميال برای خودم هم ناراحت کننده شده بودن ، راستش نمی دونم چی جوری می شد که عليرغم  ! خب 

غز من پروسه می کرد که براش نامه بفرستم و بعدشم باز پشيمون بشم همه تصميم و تالشم باز يک جوری م
 .سبک می کنم ، جلو اونی که برای من خيلی عزيز و مهم بودجلو اون که اينقدر خودم رو 

 اون رو عصبانی و بلکه ه  رو براش نوشتم اما انگار نه انگار که اون می شنودر قالب طنز و داستان حرفايی
 ." رو از لحن تنها نامه ای که بعدا از اون دريافت کردم استنباط می کنماين" کرده بودهم 

 
باالخره به اون گفتم که اون ازدل من بيرون نرفته و اگر چه که اين مزاحمتا من رو شرمنده می کنه اما 

 .اينطوريه ديگه
 

 :من راستی راستی باورم شده بود که يک چيزيم ميشه و همونطور که اون گفته بود
  رو انه، در واقع اون لغت پريشان خاطریی ايرنا بازيای عجيب مغزه که ناشی از شرايط سخت زندگی تو اي

 . محترمانه تر از چيزای ديگه پيدا کرده بودبرای من 
 

يدا شد، يک  پ توی برنامه هايی که خونواده ام نگاه می کردن سايانآزيتا تا اين که سرو کله اين خانم دکتر 
انگار که  اين که توی يکی از شوهای خودش فی رو تجزيه و تحليل می کرد و جالب سائل عاطروانشناس که م

 يک رابطه  ها مو به مو بيان می کرد با اين نتيجه گيری که اينی که به من و فريبا گذشته بود رواحوالشرح 
 .د پيدا می کنه با تموم شدن اون رابطه بهبو فقطنيمه تمومه و اونچه من می کشم هم عوارض اونه که

ستن اونا به صحبتای خانم دکتر چنان روون و دلنشين بودن که همه اعضای خونواده من پای صحبتاش می نش
 .دليلی و من هم به دليل ديگه ای

رو برای بيان واقعی و خالصه اونچه من نامه ای برای خانم دکتر سايان فرستادم و سعی کردم حداکثر تالشم 
 بخوام راهنمايیو يا الاقل کاهش درد و رنج خودم يافتن برای پايان  و از اون بعمل بيارم که بين ما گذشته بود

 :که نتيجه اون اين بود که
 
 بهتر چه بد،يک رابطه نيمه تمومه و اون هم نمی تونه از گذشته رد بشه و ازدواج هم نکرده و هم آره اين  

 دو رنجی که به اون تحميل کردم ه من رو بخاطر در، ازش عذرخواهی کنم و بخوام کهست که نامه ای بنويسم
در اينصورت حتما و م که خدا ياری خوب رو نصيبش کنه   و ازش خداحافظی  کنم و از ته دل دعا کنببخشه

 . اما برای يک رابطه مناسب راه درازی در پيش دارمحالم بهتر می شه
 .خشه و اون سکوت کرده بودقبل از اينها من چند بار از اون خواسته بودم که من رو بب

 . بپيچم ستانه سال نو مسيحی در آنمی دونم چقدر منظور خانم دکتر رو گرفتم و چقدر تونستم نسخه اون رو
خدا حافظی  براش نامه  به ترديد های خودم غلبه کردم و!ولی با اين توجيه که چه ياری بهتر و يکدل تر از من

 !!!همدل رو نصيبش کنهنوشتم واز خدا هم خواستم که يک ياری 
 

 انتظار معجزه ای رو می ، حاال شاهکار کردماما اون خداحافظی دووم نياورد و من هم که فکر می کردم 
کشيدم و وقتی هم که هيچ اتفاقی نيفتاد باز دست به دامن خودش شدم که خالصه يکجوری به داد اين دوست 

 به روشنیاز روی عصبانيت نوشته شده بود،  که بودکوتاه قديمی خودش برسه و حاصل اون هم نامه ای 
و طنز و  داستانهايی که " در گذشته و حال" اعتراض اون رو به مسامحه کاری من در ارتباط با خودش 

تعبيری مبتنی بر اين که بجای امور ضروری  و و اين که در آستانه ازدواج هستفرستاده بودم نشون می داد 
  که بتونم با اون صحبت کنمشماره تلفن محل کارشبه علت اصرار من  دازم وزندگی به اموری خيالی می پر

 .همراه امضای اون بود
 

 !خب



 .اصال طاقت شنيدن حرفايی که بدون ترديد پر از سرزنش بود رو نداشتمديگه من 
 . ونه به عمد، اون برای من خيلی خيلی عزيز بودل مقصر بودم ولی نه اونطوریمن توی اين مسائ

 
 .به حد کافی خودم رو سرزنش می کردم و حاال می خواستم چی بگممن 

يادداشتی براش نوشتم و باز هم خالصه ای از اونچه رو که بر من گذشته بود گفتم و اين که تالش من برای 
امری واقعی بود که حاضر بودم هزينه اون رو بپردازم اما مجموعه فضايی که ايجاد شده بود اين اجازه رو به 

 . ازدواجش رو بهش تبريک گفتم آخر سر هم و خودم رو مطرح کنم  که پيشنهادندادمن 
 

 .روزی طول کشيد تا که بخودم بيام و در موقعيت جديد تصميم بگيرم چند
 کادويی رو از طرف من به اون بده، يک کادوی با ،نامه ای برای فرهاد نوشتم تا که با توجه به تنگنای زمانی

 .صله زمانی کم می شد تهيه کردارزش که در اون فا
نامه من بی پاسخ موند و من فکر کردم اين کار رو توسط خواهر خانوم يکی از دوستای نزديکم بکنم و برای  

به من بگه که چی کار خواهد که فرهاد نامه ديگه ای نوشتم تا  وقبل از وارد کردن کسی ديگه ، ن هم يهم
 کرد؟

  ديگه در جريان عالقه من  که فقطده  و نيازی نشد که دوستی  رو انجام میخوشبختانه فرهاد گفت که اين کار
 . قرار بگيرهمانش و فرهاد می دونستنافريبا و م

 
بعدش فکر کردم که نامه ای که برای فريبا فرستادم مقداری گاليه آميز بوده ، در حالی که  برداشت من اين 

ين کاری رو که با توجه به اون بهتريه نمی گذاره والعمالی اون جايی برای گال بود که مجموعه عکس
يادداشت  و برای جبران بی انصافی خودم   برای همين هم  ديگه می شد انجام داد ، انجام داده  ایپارامتر

 . بويژه توی اين يکسال با قدردانی از حوصله و تحمل اونکوتاه ديگه ای فرستادم
 

 کوتاه ،ی غرور و عزت خودم رو داشتن مانع از اين شد که روشنمن معتقدم که باز هم مالحظه کاری و هوا
 . برسم ای که منطقی هستو مشخص صحبت کنم و به نتيجه

 
 تعريف کرده بود و تشکر و ی من برای ازدواجشدو روز پيش يادداشتی از اون دريافت کردم که از کادو

 .آرزومند خوبی و خوشی من و خونواده م شده بود
، وقتی که ايميل اون رو ديدم يک خورده مکث کردم ولی تالش  شدم و سپاسگزار اون من خيلی خوشحال

 ، راحتی و کردم و ديدم باز هم مهربونی، بازش.ووو! نکردم حدس بزنم، به هر حال يک ايميل از اون بود
 ! بلوغ اونه و شخصيت يگانه اون

 
 . بستم دعای اون اميد خيرخواهی وبهفقط من اآلن و 

.... 
 . دوست مردد بود که به اين يادداشت پاسخ بده و يا که نهاين

 :من گفتم
، پس  سپاسگزار هستی  در قبول کادوت اون تو رو خوب می شناسه و می دونه که از بزرگواری اون

 . خوشحاله که تو به زندگی اينطوری نگاه کردیضرورتی برای پاسخ دادن نيست، اونهم از اين
 

و در واقع زندگی هر دوی شما از يک ابر غمناک تيره شده بود و حاال که اون   اآلن هم تو درست می گی
 ،   رو از زندگيش کنارزده و تنهايی سرخورده گی ابرای تيره رو توی زندگيش ورق زده  و صفحه جديدی

اد  که در اون اعتماحساس تو هم تغيير می کنه و اون ابرها جا شون رو به روشنی ماليم و دل انگيزی می دن
 .، زايش يک احساس خوب، باروری  و زايشهست

 
 . عجله نکن و بگذار که زمان کار خودش رو بکنه

 و در تنگنای يک نياز دنيا بزرگتر و بهتر از اون هست که ما دائما با قلم موی خواسته های شتاب آلودمون 
 .اون رو ترسيم می کنيم

  
اط با اين وضع نيست و من اونا رو براش خوندم با برداشتی  هم شعرايی داره که بی ارتب شکسپيريادم افتاد که

  . و پاشکسته و ترجمه هايی که ازشون دارمکه خودم با اين انگليسی دست
 :م اين برای پايان کالم مناسب هستخوبه به دوتا از اونا نگاهی بندازي



From Sonnet 30 of william shakespeare : 
When to the session of sweet silent thought 

 وقتی که در فکر و خيال خاموش و شيرين  خودم
I summon up remembrance of things past, 

 خاطرات گذشته را ياد آوری می کنم 
I sigh the lack of many a thing I sought, 

 برای بسياری از آنچه که جستجو کرده و نيافته ام افسوس می خورم
And with old woes new wail my dear time's waste: 

 برای  عمر عزيزم که با دردهای کهنه تلف کرده ام ناله و شيون می کنم
Then can I drowm an eye, unused to flow, 

 اکنون ميتوانم چشمانم را که به اشک ريختن عادت نداشتند در گريه غرق کنم
َAnd weep a fresh love's long since cancell'd woe, 

 شق تازه ای که مدتها قبل آنرا از بين رفته می پنداشتم دو باره می گريمو بر ع
And moan the expence of many a vanish'd sight: 

 و بر بسياری از مناظری که ناپديد شده اند شيون و زاری می کنم
 

From Sonnet 60 of William Shakespeare:                                                                     
Like as the waves make towards the pebbled shore, 

 بمانند امواج دريا که به سمت ريگها روان می شوند
So do our minutes hasten to their end, 

 دقايق عمر ما هم با سرعت به پايان خود روان اند
Each changing place with that which goes before, 

 ندرا با آن که جلو تر است عوض می کهر کدام جای خود 
In sequent toil all forwards do contend. 

 همه آنها با تالش و زحمت پی در پی به جلو می روند
Nativity , once in the main of light, 

 والدت آن هنگام که به روشنايی قدم می گذارد
Crawls to maturity, wherewith being crown'd, 

 به سمت بلوغ می خزد، و با آن اوج می گيرد
Crooked eclipses "gainst his glory fight, 

 کسوف بدخواه با روشنايی آن به مبارزه بر می خيزد
And time that gave doth now his gift confound. 

 و زمان آنچه را که هديه کرده است درهم و پريشان می کند
Time doth transfix the flourish set on youth 

 زمان شادابی و شکوفايی که بر سرير جوانی نهاده بود را فلج می سازد
And delves the parallels beauty's brow, 

 و بر پيشانی زيبا خطوط موازی می نشاند
Feeds on the rarities of nature's truth, 

 او از گلچين های راستين طبيعت تغذيه می کند
And nothing stands but for his scythe to mow: 

 و هيچ چيز نمی ايستد مگر آن که زمانه آنرا درو کند
        And yet to times in hope my verse shall stand, 

 و تا زمانی که اميد هست ، کفتار من بر پای خواهد ماند
       Praising thy worth, despite his cruel hand. 

 دست غدار روزگار ، ارزش تو ستوده خواهد شدبا وجود 
 

 تو رو قلبم هر تپش ، دشدنمن ستوده خواهخاموش فرياد های ی همتای تو هميشه هميشه در  بهای ارزش
 .ستايش می کنه

 
  تهران-بيست و ششم بهمن هشتاد و يک -علی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


