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 با ستا قرار بلکه نمیرند، دوست دو که این نیست این سازممی من که اتاقی وظیفه
 را زنـدگی از خاصـی سـازد شـکلمی را اش زمینـه اتـاق ایـن کـه رویدادهایی مدیریت

 .باشند خوش ها و مشترکاتشانتفاوت با نبوده و هم مزاحم که یبه شکلشند، بچ
مـن، ! باشد من دست مردم زندگی مزه دارد یلذّت چه" دریافتی داشتم که تازه بود:

 و صـداي دکتـر وزیـري در گوشـم طنـین انداختـه بـود کـه: "...ناچیز کوچک، من من
  توانی بکشی و زنده کنی!می

وا هـبـا سـرماي گزنـده و مطبـوع  ،آفتـاب بـی دریـغ .آمـدم بـاال از زیر زمین تاالر
شسـته ن. دکتر رازجویـان شددرآمیخته بود و حیاط دانشکده داشت از خوشی منفجر می

 ،رفی کردمژگان مرا مع .بود توي ایوان هفت دري در پناه آفتاب، با مژگان رفتیم سمتش
مـی کو  دانه و پرمحبت خندید! ایشان هم خردمنهخل و چلاین هم جوري که یعنی بله! 

 با ما حرف زد.
نـبض  گشا کرده بودم و هـم پرنـدة موسـفیدي تحـویلم گرفتـه بـود!هم کشفی راه

 اف و مثــل یــک ظهــرو شــفّخوشــحال بــودم  تپیــد!زنــدگی از هــر لحــاظ پرقــدرت می
 فهمیدم.یمحال حیاط دانشکده را خوب  ي پاییزي،خوردهباران

مطمـئن  ،بـوددیدم. اگر هم واقعیـت ایـن ابجایی نمیني سیاه و دیگر خودم را لکه
مالحتـی کـم خواهـد داشـت.  بودم که صورت زندگی بدون این خال کوچک هم حتمـاً

 کرده بود:غزلی تسخیر  دروجودم را  ،تمناي یادگرفتن بار دیگر
ـــادم ــده یـ ـــش ب ـــن آتـ را! گرفتـ

خاکســترم را جمــع کــن در مشــت
بـاز ببنـــدم لـب تـا کـن بـاز لـب

ـــادم ـــده یــ ـــکی بهـــت در ب تاری
بســـتن لـــب راز، هجـــوم از شــب
هسـت نهایـت بـی کـه سـیبها این

"مـن" سـوي بـه رفـتن بـده یـادم
گـــردن، بـــر گشتـــه وبـــالم بالـــم

 

ــی ــش آه ــش بک ـــزن آت ــن ب را! م
ـــودن را! ـــاد بــ ــاد ده بنیــ ــر ب ب

ــن ـــر ای ـــوده دفتـ ـــن آلـ را دامـ
ــق ـــوع مش ـــح طل ـــن صب را روش
ــبح ــر طلــوع از ص را شکفتــــن ت

ــم در ــک حج ــل ی را چیــدن زنبی
را گذشتــــن مـــن از بــده یــادم

را پریــدن پـــر بـــی حســرتم در
ده)ارن(نگ                                 


