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پوران عزیزم را تصدقم
امـروز پـس از یـک ماه و بیشـتر نامۀ مختصـری از تو به انضمام دسـتخطی
از حاجـی آقـا رسـید کـه خیلـی خوشـحال شـدم و خیلـی تعجـب کـردم و
خیلی ناراحت شـدم .خوشـحال شـدم چـون خبـر عقدکنان دکتـر عزیزم را
داده بـودی و همچنیـن خـودت باالخره کاغذی نوشـته بـودی .تعجب کردم
کـه چـرا نـه قبل از حرکت نه در تهران و نه بالفاصلـه بعد از عزیمت از تهران
بـا ایـن که چندیـن نامـه و کارتپسـتال برایت فرسـتاده بودم جوابـی نداده
بـودی و ناراحـت شـدم کـه چـرا قبـل از تاریخ قطعـی عقد مرا مطلـع نکرده
بـودی .بـا ایـن کـه این مسـئله را بـه تو تذکـر داده بـودم چون میخواسـتم
الاقـل روز جشـن دسـته گلـی از اینجـا بفرسـتم .اگرچه بـا ابتـکاری که تو
کـرده بـودی و من خودم نمیتوانسـتم فکر آن را بکنم تقریبـاً گویی این کار
شـده اسـت ولی دوسـت داشـتم از اینجا دسـته گلی بفرسـتم چون امکان

دارد و در مغازههـای بـزرگ گلفروشـی چنین عملی پیشبینی شـده اسـت
و مـن هـم صحبـت کـرده بودم .بـه هر حـال از اینکـه دکتر عزیـزم زندگی
نویـی را آغـاز خواهـد کـرد خیلـی خوشـحالم و بـه سـعادت و خوشیشـان
اگرچـه مطمئنـم آن را از خداوند مسـئلت دارم.
نامـهای و بعـد کارتپسـتالی بـرای تـو در ایام عید بـه تهران فرسـتاده بودم،
نمیدانم رسـیده اسـت یـا نه.
میدانـی کـه از اول آوریـل ،تقریبـاً هفتـم فروردیـن ،تا بیسـتم آوریل اینجا
تعطیلات عیـد پاک اسـت و مـن هم تصمیم به مسـافرت داشـتم و گذرنامه
بـرای آلمـان و سـوئیس و بلژیـک و انگلسـتان گرفتـم ولـی بعـد دیـدم در
ً
فعلا ده بیسـت روز را بیهـوده گذرانـدن بیفایـده
کارهـای درس عقبـم و

اسـت .گذاشـتم برای تابسـتان که انشـااهلل بیکارتر باشـم و در خدمت خود

بیبی جانم رفته باشـم ،چون اغلب [این کشـورها] سـر راه اسـت و میشـود
دیـد .جز انگلسـتان کـه ده پانـزده روز رفتن فایـده ندارد.
بـه تو نوشـته بـودم که آدرس دکتر محمد را برایم بفرسـت چـون میخواهم
به او کاغذی بنویسـم .همانطور که به تو نوشـته بودم اگر تابسـتان موقعیتی
پیـش نیامـد که تو بیایـی ناچار خودم خواهـم آمد و با هم برخواهیم گشـت
چـون از ایـن جور زندگی خسـته شـدهام .واقعـاً برای تیپهایـی مثل من در
اینجـا تنهـا زندگـی کـردن جانفرساسـت .چـون میدانی کسـی کـه رقص
بلـد نباشـد ،قیافـۀ سکسـی هـم نداشـته باشـد اینجا بایـد مثل من سـماق
بمکـد و از این نظر اسـت که من بسـیار خوشـحالم کـه ازدواج خوبی کردهام
و میتوانـم بـا آن کسـی کـه دوسـتش دارم اینجـا زندگـی کنـم و درس
بخوانـم و خـدا را سـپاس میگـزارم کـه بیـش از حد شایسـتگی مـن به من
لطـف کـرده اسـت و زن خـوب و فرزنـد خوبی کـه ضامن زندگی و سـعادت
و امیـد منانـد بـه مـن عطـا کرده اسـت و از تـو هم کـه این همه بـرای من
فـداکار و پرمحبـت بـودهای تشـکر میکنم و چشـمهای قشـنگ و پرمهرت
را میبوسـم.
ایـن روزهـا مـیروم بـه مدرسـۀ رانندگـی تـا تصدیـق بگیـرمً .
فعلا مرحلـۀ
رانندگـیاش تمـام شـده اسـت و میتوانـم ماشـین را راه ببـرم ولـی آنچـه
مشـکل اسـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی در شـهرها و جادههاسـت کـه
بایـد از بـر کـرد و تـا یـک دو هفتـۀ دیگر انشـااهلل تمام میشـود و تابسـتان
اگـر خـدا بخواهـد بـا اتومبیـل خدمت میرسـم .اگـر آدرس دکتر را داشـتم
راجـع بـه خریـد اتومبیـل از آلمـان بـا او مشـورت میکـردم چـون آنجـا
ارزانتـر اسـت و اتومبیلهـاش هـم محکمتر و ایشـان هم البـد وارد این کار
ً
فعلا که به یکی از دوسـتانم بیعانـهای دادهام تا برای تابسـتان رزرو
هسـتند.
کنـد .البتـه اگـر مبلغـی هـم کم داشـتم خواهیـد فرسـتاد چون اگـر یکجا
بخواهـم بپـردازم مسـلم کـم مـیآورم و باید یک دو هـزار تومانی بفرسـتید.
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بـه هـر حال فع ً
ال هر چـه زودتر آدرس آقـای دکتر محمد را برایم بفرسـتید.
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مقـداری دارو آقای علیمحمد آقا سـفارش داده بودند که برایشـان بفرسـتم.
خریـدم و زمسـتان (چهـار پنـج مـاه پیـش) فرسـتادم ولـی رسـیدش را
ندادهانـد .معلـوم نیسـت رسـیده یا نـه .حتماً هر چـه زودتر تحقیـق کن که
اگر نرسـیده از پسـتخانه بپرسـم.
خدمـت حاجـی آقـا از طـرف مـن سلام ارادتمندانـهای ابلاغ کـن .خانـم
جـان را سلام فراوان برسـان .احمد عزیـز و زری عزیزم را دعاگویم .احسـان
پدرسـوخته را هـم از طـرف مـن ببـوس و بهـش قـول بـده کـه تا چنـد ماه
دیگـر موجـود تـازهای را بـه نـام بابا خواهـد دید.
شـنیدهام کتـاب نیایش منتشـر شـده اسـت .البته ایـن کتـاب ترجمۀ خود
مـن اسـت از فرانسـه .اگـر منتشـر شـد یـک دو جلد بـرای خودم بفرسـت و
چـون آقـای [ ]...مبلغـی قبض فروخته و پولش را به من داده بیسـت نسـخه
هـم کنـار بگـذار بـرای ایشـان کـه اگـر آدرسـش را پیـدا کـردی به ایشـان
بدهیم و اگر در قوچان اسـت کافی اسـت به آدرس فرهنگ برایش بفرسـتی
کـه بدقولی شـده اسـت .عکس تازهای از احسـان و خودت نـدارم .خیلی دلم
میخواهـد تازگـی شـماها را ببینم .در انتظار نامهات و عکسـت هسـتم.
به امید دیدارت
علی
بیستم آوریل

اگـر یـک تقویـم ایرانـی برایـم بفرسـتی خوب اسـت چـون حسـاب ماهها از
دسـتم در رفتـه و خیلـی بد اسـت.
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پوران عزیزم
امــروز  21اوت در اســتانبول هســتم و جــای تــو خالــی در کنــار دریــای
مرمــره کنــار یــک کافــه نشســتهام و گفتـهام چــای بیاورنــد .عوضــش یــک
ســماور آوردهانــد بــا یــک قــوری! اینجــا بــرای هــر کســی کــه چــای
میخواهــد گــدا بــازی راه نمیاندازنــد مثــل فرانســویها .یــک ســماور
بــا تمــام مخلفاتــش جلــوت حاضــر میکننــد نصــف قیمــت یــک فنجــان
چــای در فرانســه.
حالــم خــوب اســت و از قــول مــن حاجــی آقــا و خانــم جــان و عزیزانــم را
ســام برســان .احســانم را ببــوس.
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وخــروش
امیدبخــش یــأسآو ِر پرحــرفِ حرفنشــن ِو 3خونگــر ِم پرجوش
ِ
ِ

ـتی گــه بهشــتیخصال و گــه
یخکـ ِ
ـن چــون مــرگ مــوش زودقهـ ِر زودآشـ ِ
ـن
دوزخ ـی ِ
ـن رفــع نقیضیـ ِ
ـن جمــع ضدیـ ِ
ـیرین تلخانگبیـ ِ
روال تــرش و شـ ِ
ـتن» «بــی وی نتــوان
بدتریــن بـ ِد خوبتریــن خــوبِ «بــا وی نتــوان زیسـ ِ
ِ
ِ
پرزحمــت رنــج
رحمــت
بــودن» روح مرگدهنــدۀ مــرگ روحدمنــدۀ
ِ
پــر از لــذتِ هــم شــرابِ هــم شـ ِ
ـکن
ـرنگ هندوانــۀ بدلــر ِز اشــکنۀ سرشـ ِ
برهــم
بدســرزنش جوربهجــو ِر همیشــه یــک جــو ِر درهم
نــوازش
خوش
ِ
ِ
ِ
شــلوغپلو ِغ قروقاطــی ،عزیــزی کــه تــو را نمیتوانــم تحمــل کنــم و دنیــا
هــم بــی تــو تحملناپذیــر اســت و []...

 1توصیف حضرت علی است از زبیر که هنگام خشم کافر میشود و در زمان شادی و خشنودی مؤمن است.
 2اشارۀ نویسنده است به این صفت همسرش که ماهی شش هزار تومان به گردش نمیرسد و در عین حال جیغ و دادش گاه
بلند میشود که« :ننه! این غذا را چرا شور کردهای؟ مگر نمک مفت است که بیحساب خالی میکنی تو آبگوشت؟ آخر اگر من
مواظب این چیزها در زندگی نباشم و از سر و ته خرج نزنم و به خودمان سخت نگیرم که اص ً
ال نمیرسیم و حقوق نمیرسد!»
 3اشاره است به این خصلت بارز همسرش که در تمام مدت سیزده سال زندگی مشترک هنوز نویسنده موفق نشده است یک
جمله را تا آخر یکجا به همسرش بگوید و بعد از ادای هر یک از ارکان جمله ،یک سخنرانی آتشین از مخاطبش تحویل نگیرد.
* این نامه به دهۀ پنجاه برمیگردد و برای اولین بار است که به چاپ میرسد .در ضمن هر سه پاورقی باال از شریعتی است.

