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 طنز واره

 ادش بخیر بادی
 

 !مطمئن هستم این سرگذشت جالب جدایی ها را، دو مرتبه می خوانید

 
 
 
 

 

صفات بیشماری داشت و  اگر راست بگویم نمی خواستم رهایش کنم چون زیاد دوستش داشتم. خوبی ها و

اندازد و کمبودش را با دل و دماغم احساس می کنم.  دارد که پس از مدتها هنوز هم مرا گاهگاهی بیادش می

 کردیم. نه تنها در خوشی ها همرایم بود، بلکه در غمهایم زیاد تر مرا همراهی سالهای زیادی را باهم سپری

 .کنارم احساس آرامش و سکون می کردم ی داد و من هم از داشتنش درمی کرد، تسکینم م

روز مانند یک دوست  بودنش با من نه تنها عادت شده بود بلکه بی او اصالً جایی نمی رفتم، در طول

استراحت می شدم سبب آزارم نمی شد و در کنارم  خاموش، بی صدا و وفادار، در کنارم می بود. وقتیکه

 .خاموشانه َدم می گرفت

 بود. با پول کم ادعا هم نبود، همیشه توجه اش طرف جیب ها و بکسک جیبی امخیلی پر مصرف و پر 

 .خوشی و فرحت بیشترم می شد قناعت می کرد و اگر پول زیادتر برایش مصرف می کردم، موجب

نمی کرد بلکه او هم فعاالنه سهم می گرفت و بسیار عالقمند بود  از مجلس و مصاحبت با دوستانم نه تنها منع

اصالً یاد  نُقل مجلس ما شود. یک صفت خوب دیگرش هم این بود که هم چشمی و رقابت را صطالحکه به ا

 .نداشت و نمی پسندید، هرگونه که بود در همان حالت خوش می بود

ه صمیمیت پیدا کردیم تا حدی ک یادش بخیرباد. در اول ها آنقدر دوست نبودیم، با گذشت سالها بیشتر باهم

همیشه و در هرجا با من بود. حتی در قلبم، در ذهنم و در نفس  .و برایم ناممکن شده بوددیگر زندگی بدون ا

ر شاعرانه د بود یک دنیای دیگری را در حلقه های زلفانش می دیدم که هزار حکایت شیرین هایم جا گرفته

 .خود نهفته داشت
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چرا؟ شاید دیگران چیزهای بیشتری  ادامه پیدا کند، نمی دانم اما نگذاشتند که این دوستی و باهم بودن ما

ی داشتم طفره م دانستند که من یا نمی خواستم بدانم و یا اگر می دانستم چونکه زیاد دوستش دربارٔه آن می

  .رفتم و از آن چشم می پوشیدم

 جدی عزیز ترین شریک زندگی ام و فرزند دلبندم که خوشی و رضائیت آنان به سر انجام مداخله و خواهش

 .ترک نمایم هٔ کاینات برایم با ارزش است، باعث شد تا این رفیق سی و پنج ساله راانداز

و چنان ترکش کردم که تا همین امروز که یکهزارو چهارصدو دو روز از آن روز می گذرد، حتی یک دود 

 !!هم نکشیده ام

ر را می فهمی! باو تا زمانی که سگرت می کشی آنقدر احساس نمی کنی اما وقتی ترکش کردی، مزهٔ زندگی

 نداری امتحان کن! 

 )پایان(

 

 


