
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از  پس و کشیدم عمیقی نفس رساندم، کالس به را خودم سرعت به
 شش پنج، و بیست حدوداً مردی نگاه در نگاهم شدم، ای به در واردتقه
 رسیده هم با تقریباً باشد. جدید استاد زدممی حدس گره خورد که ساله

شلوار  کت با بود، پیچیده کالس تا توی پایین سالن از عطرش بوی بودیم.
 نظر به گیرسخت مستطیلی شکل عینک و شده اصالح صورتی مشکی،

 سرش دادن تکان با و گذاشت میز روی را هایشکتاب و جزوه رسید.یم
 :گفت بلند صدای با که کردم را کار همین هم من بنشینم. اجازه داد
 بدین اهمیت کالستون به لطفاً نداریم. کار هم با بیشتر جلسه پنج ماــ 

 .نشه کالس وارد من از بعد کسی و
 به دستی و کنمتر نزدیک به هم را مانتوام یلنگه طرف دو کردم سعی

 .آمده بودند بیرون امکه از مقنعه موهایم کشیدم
 با ما به رو و نوشت "خدا نام به" تخته راست یگوشه قرمز ماژیک با
 :گفت رنگیکم لبخند
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 آموزشگاه این کالس هر بهترینای منتخب دوره، هر یبرنامه طبقــ 
 جمع هم دور اینجا نویسیداستان یماهه سه یدوره یه گذروندن از بعد
 تحویل و مدرن سبک با بیشتر آشنایی برای یلیتکم یجلسه پنج شن.می

 هم با و ببینم بیارین هاتونونوشته بعد یجلسه گذرونیم.می هم با آثارتون
و نشون  زیبایی کشیدن چالش تو به همیشه ادبی هایمتن کنیم، بررسی
 اونا چشم از باید حتماً مردم استقبال برای ها تأثیر زیادی دارن،نقص دادن
 نیست؟ مشکلی خب کنید. بررسی و ببینید هاتونونوشته

 :داد ادامه شد، مواجه کالس سکوت با وقتی
 تدریس. حال در ادبیات دکترای هستم، زال امیرعلی منــ 
 بر عالوه شدم متوجه کردیم و معرفی را خودمان تک به تک او از پس

البته  دارند، حضور جلسات این در هم دیگر پسر چهار و دختر چهار من،
. بودند دانشجو مابقی رفتم،یم دبیرستان دوم به ماه مهر از که مناستثناء به
 .بیشتری یافت رسمیت کالس نفر، آخرین معرفی از بعد

 از و شکافتمی را کدام هر سپس و نوشتمی تخته روی را مباحث
 جدید اصل و بگیرد را قبلش حرف تأییدیه تا زدمی مثال بیتی شاعری هر
 و متن کردن حفظ و خواندن با فرهنگ حفظ به اصرار کند، شروع را

 عالقه ادبی هایمتن و شعر به که آنجایی از داشت. معاصر و کهن شعرهای
انگیخت و در جانم نفوذ خواند احساساتم را برمیبیتی که می هر با داشتم

و تسلط  دانست با چه نگاهی چه متنی را بخواندکرد. انگار میپیدا می
دفتری زیر دستم گذاشته بودم و  کنترل صدایش داشت. روی یکامل
 لب، و لبخند به جذاب .نوشتمخواند به سرعت میهایی را که میبیت
کرد. کرد و با روانکاوی نوع نگاهش را عوض مینگاه میرا ها تک بچهتک

 که در آخر گفت:گذشت تا اینمیدقایق به تندی 
، طور که بهتون گفتمنومونده، هم دقیقه به آخر کالس هشتها بچهــ 
که بعضی وقتا  به خصوصهای ادبیه، ترین نوع نوشتهیکی از مهم نامه
ده شه و بهتر جواب میتر میای دلتون با کالم و زبان قلم خیلی جذابحرف
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خوام از دوست ندگاره، این دقایق آخر میوو اگه واقعاً خوب باشه یه اثر م
از لحن و بیانش یه ذهنیتی برای  تا عزیزم یه متن بخونم به عنوان نمونه کار

 آینده داشته باشید. موافقید؟ یجلسه
 .گرفتای را باال گلویش را صاف کرد و برگه ها،با تأیید بچه

 ...نویسمبرای تو میــ 
ها گاه با کوهپرسی و هیچها نمیبرای تو که معنای باران را از ناودان

کنی، برای تو که پنجره را به خاطر دیدن خورشید دوست داری قهر نمی
در رسیدن  گذاری، منکه عطر یار را دارد، احترام میها برای اینو به یاس

گذاری گریزی؟ چرا نمیپرواترم، پس چرا از من میها بیبه تو از پروانه
هایم نامه ارم، چرا برای چشمزدر دامنه روح تو دو رکعت نماز بگ

 کنی؟ات دعوت نمینویسی؟ چرا دلم را به خانهنمی
 نویسم...برای تو می

یاهای من شوند و رودانم که رودهای ملتهب جهان در تو کوه میمی
 رسند، من هم با این قلم لنگ به تو...قدر بدوند به تو نمیهر چه

ها که آفتاب به کوچهها قبل از ایننویسم و صبحمن هر شب برای تو می
بندم تا به تو برساند، آیا نامه مرا بیاید آن را به پای گنجشکی مهربان می

های اقیانوسی شود که من یک روز روی موجآیا باورت می نی؟اخومی
های تابستان برف یادیشود که من هرگز بناآرام خانه داشتم؟ آیا باورت می

 خوابم؟نمی
 ...نویسمبرای تو می

برای ... تریبهارها به تولد من، فروردین، نزدیک یهبرای تو که از هم 
برای تو که پاییز را نیز ... تریها به بهشت شبیهتو که از همه اردیبهشت

ها من از همه زمستان رانی.ات نمیداری و زمستان را از خانهدوست 
در برف مانده  هایکبوتر یادیاما هیچ شبی ب... دانیدانم، میسردترم، می

 .نخوابیدم
 ...نویسمبرای تو می
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هایم روی از واژه... ها بگوهایم را در برف نگذار و به آینهحرف
دانه در برف های بیدتر از پرندهبرنگردان، برای چشمانم نامه بنویس، زو

 !نزدیک است تخیلم یخ بزند ام.مانده
 ها لبخندی زد و گفت:در مقابل تحسین بچه

آخر شمایید که باید به من نشون بدین، حاال هم  یعالی رو جلسهــ 
 خسته نباشید.

 اششمارهصمیمیتی که در برخوردش تزریق کرده بود، وادارم کرد تا 
 خارج شدیم به کنارش رفتم و با لبخند گفتم: که از کالس را داشته باشم.

 تونو داشته باشم؟هتونم شمارببخشید استاد می ــ
 آره، حتماً، بنویس. ــ
 کنم.بگید حفظ می ــ
 نوشتی.کردی و نمیهای تو کالسو حفظ میبیتیتونستی تکاگه میــ 

 معصومانه گفتم: یبا لحن
 !گفتیدشنیدمشون، شما هم خیلی تند میاولین بار بود می ــ

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد.
خواستی دوباره نوشتی و نمیمیتند همین که تند  کردم.شوخی ــ 

 تکرار کنم خیلی خوب بود.
 ممنونم، حاال بگید. ــ
 بگم؟ وچی ــ
 !تونو دیگههشمار ــ
 گم.بعد بیا بهت می یهجلس ــ

 با دلخوری گفتم: ،خواهد سر بدوانداحساس کردم می ،شدم دلخور
تونو داشته باشم تا اصرار نکنم، هخواین شماراز اول بگید که نمیــ 

 !خدانگهدار
 کردیدر حالی که سعی م ، نزدیکم شد وو سمت در حرکت کردم

 گفت: ،لبخندش را کنترل کند
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 خب، بیا بهت بگم.ــ 
 ممنون. نه، ــ
 گفتم بیا. ــ

 اش را نوشت و به دستم داد:کاغذی شماره ایستادم. روی
که همیشه  هت اعتماد نکن. این جوهر قلموقت به حافظههیچــ 

 ندگاره.وم
 !چشم ــ
تونو هخوام شمارمی و گفتیچون احساس کردم برات اهمیت نداره  ــ

 بدم.شماره خواستم بهت نمی ،حفظ کنم
 .نه اتفاقاً برام خیلی اهمیت داره ــ

 لبخندی زد و گفت:
کنم، اگه گمش یادت باشه من هیچ چیزی رو دوباره تکرار نمیــ 

 کردی دیگه ازم نپرس، باشه؟
 باشه. ــ

لحن باشه گفتنش را دوست داشتم، نحوه سؤال کردنش حس بچگی 
هنوز چند قدمی نرفته  ،خداحافظی کردم لبخند. با کردرا در من تقویت می

 خودکارم را سمتم گرفت و گفت:، مبودم که صدایم زد، برگشت
 اینو یادت رفت ازم بگیری، بین کالس بهم دادی.ــ 
دیگه به درد من  ،خواد پیش شما باشه، دلم میبود یادم نرفته ــ
 خوره.نمی

 ساختگی پرسید: یبا اخم
 چرا؟ــ 
مطمئنم تو دست من از فراغتون ، ن دست شما بودومهم دو ساعت ــ

 ده.رنگشو از دست می
 .با تکان دادن سرش تحسینم کرد

 روز خیلی خوبی بود استاد، مراقب خودتون باشید.ــ 


