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 يادداشت ناشر
 

 
ست كه چون در انسان طلوع كرد هرگز ي عشقاني بدي دست داري كه رويكتاب

 آن دني تاب مانع و حتي احساسيلهي وس، مذهب، نيي آچي و هكندينمغروب 
وبي ها و زيبايي ها ميدرخشند و گاهي در پرتو اين آفتاب خ" .توانديشده نم
 از زماني پوچي ها و بيهوده گي ها را ميتوان در روشنايي اش ديد و  همگاهي

   ".تابش اشعة سوزانش چيزي در نظر نمي آيد
 

 سازي براي نشر آثار زنانيست كه شهامت زمينهه بنياد شاهماميكي از اهداف 
 نشرِ اين "شاهمامه". نوشتن واقعيت هاي جامعة مرد ساالر را داشته اند

 و  را راهي براي  گسترشِ زمينه هاي ابداعات و ايجادگريهاي ادبيداستان
  . ميداندرسيدن به متن 
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 یايدن به را شبنم مانيا جانب از ازدواج خواستدر بعد سال  چھار 
 اش ھمه که یسال  چھار  .کرد رھنمون اش ساله چند یآرزوھا از تازه
 که کنديم احساس  شبنم یول بود شبنم یبرا تحمل و هعقد ،یروح رنج

  چھار  ديشا. است دهيدم  روح آن کالبد در و نموده اتيح ديتجد عشقش
  .باشد شده کينزد انشيپا به اش یروح درد و رنج سال

 روزنه شيزندگ ت ظلما و یاھيس جوار در مانيا خواست نيا با شبنم
  .کشديم راحت به ینفس نهيس از و نديبيم يیروشنا به يی

 نيا با یول بود؟ یچ شبنم یھا یناخواستن و یکيتار ھمه نيا از زيگر
 را او گريد د،يد روبرو در نور از يی چهيدر .شد راحت  مانيا خواست

 ديبا  ،شديم تمام او با فغانش و زجر ھمه !را مانيا  ،را او باشد داشتهيم
   !را اش یزندگ يۀراعط مانيا .باشد داشته را او

   چگونه؟ یول

 شين شبنم در ،است مربوط عشق اول یھا روز به که یدرد و لرزه
 شده داريب او در چسپنده و نيريش یول معلوم نا زيچ کي از ترس و زديم

 ۀسال چند روابط ۀبار در مانيا نظر به  ،مانيا افکار و سخنان به  .بود
 قيقد بودن ھم با خواست از مانيا گفتن نحوه و یدور ۀدور و شان
 حرف شدن ھمسفر و یباھم ۀنديآ از ھم باز که بود مانيا نيا .شوديم
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 عمر" :ديگويم شيبرا و باشد داشته خود با را شبنم خواستيم و زديم
 و است گريکدي به ما مبرم اجياحت به یبارز ۀنشان ما عشق یطوالن
 و یظاھر ما ۀرشت نفوذ ريتأث دھد،يم نشان زين زمان ريس که یطور
 المش ھمه با یول بود توانفرسا دو ھر یبرا گرچه یدور و دهنبو گذرا

 نيا و یرفتينم نزدم از اگر که است نيا آن و دارد زين مثبت ُبعد کي
 اگر و ديگردينم دايھو   ًکامال ما یدلبستگ شد،ينم احداث ما نيب یدور

 داشتيم یعاد روال ما یزندگ م،يديرسيم ھم به ساده و سھل ھمانطور
 ھم با شان ۀرشت به رغبت یب و خسته که یزن و مرد ھا ونيليم مانند
 ھر از ،ميکن یزندگ سقف کي ريز تو و من حاال چون و کننديم ستيز

 و یدور درد رايز بود؛ ميخواھ مشکور و ميبريم لذت ھا بودن نيا ۀلحظ
 در دوران آن گرچه .ميکنيم درک را یکينزد قدر و دهيکش را يیجدا

 و شيھا یگ تجربه یب و یدگسا با یجوان اما م،يگشت یليخ عشق جھان
 خود محبت و ازين که نگذاشتند  و ندبود شده پرده ھا تيمجبور ھمً بعضا
 ادامه را گفتارش خنده با و کرده یمکث مانيا ".ميکن قبول و ميبشناس را
 و پسر است، یعيطب امر کي که گفت ینخواھ گريد تو و ...." :دھديم

 نيآتش عشق از الف و رنديگيم انس ،باشند ھم با یمدت که یجوان دختر
 سال  چھار  در و یکرد یعروس یگريد مرد با تو رفتنم با نيبب .زننديم

 اگر .دارم دوستت که ميگويم ھم باز که منم نيا یول  ،ميديند را گريھمد
 پرواز .شد تيواقع اديز گفتن با بود، دروغ تو یبرا من عشق و محبت
 دوامدار نمودن نيتلق و گفتن اب مردم از يی عده اما است، دروغ انسان
 .شوميم پدرش من ،یدار یطفل باش، مانتيا از و ايب .اند نموده پرواز
 عمل و مييگو یزيچ مان ۀنديآ ۀبار در و مينيبنش ھم با تا نميبب ترا بگذار
 در سلوک یچ من و یبود کرده یچ تو که  ھا، حرف نيا .ميدھ انجام
 نشده ريد تا ايب ست،ين ما مشکل عالج و درد رماند داشتم، تو مقابل

   ".ايب
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 است سوال بتو ھم ايو یدار ترس حتما :پرسيدمی با ناراحتی  مانيايا 
ً بعضا تو با کابل در .  است شده مھربان نھمهيا مانيا کباري چطور که

 من یخودخواھ و یمحبت یب به نسبت را آنھا حتما تو که کردميم رفتار
  .  یا داده

 که دھم رييتغ چنان گفتارم ھمان با ترا خواستميم که شبنم کن قبول اما
 متنفر جامعه ناپسند یھا کار از ترا چنان و یشو ايدن موجود نيخوبتر
 که کنم شيآزما ترا خواستميم ھم یگاھ .ینکن رو آن به ھرگز که سازم

 ونچ و یباش من با یاست آماده کنم تقاضا تو از من که طيشرا ھر در ايآ
 یزمان .زدميم قلم ايدن مرد نيخوشبختر را خود یکنيم قبول تو که دميديم
 اگر  کردميم تماشات اطاقم پنجره عقب از یانھپن  ميکرديم قھر ھم با که
 و نزدت مدمآيم و توانستمينم کرده صبر یاست رحسمت واقعا که دميديم

 یول ميگويی؛ وانهيد حتما مرا کردميم فکر یگاھ .خواستميم معذرت
 یب که  گفتميم تيبرا اول از ديبا و بود غلط من قيطر که دانميم حاال
 یباش نيبھتر خواھميم که دانميم خود از ترا چنان و دارم دوستت اندازه

 که ستمين مانيا آن گريد من ايب. است یزندگ در که اشتباھات از مبرا و
 ھرگز  ديشا ما .کنم حساب یليخ مردم نظرات یرو و رميگ توبھانه با
 یب من به ميبرو اگر و مينتوان رفته کردن یزندگ رایب نيسرزم آن در

 مشکل یليخ من یبرا بودن تو یب چون نديگو  چهمردم که است تفاوت
 یزندگ تو بدون .است کرده عوض مرا یليخ تو یدور و روزگار. است
  .دھدينم یمعن چيھ ميبرا

  نيا در که یکس نسخنا به داد،يم گوش خاموش مانيا سخنان به شبنم
   .بود او از اش یزندگ یگرم ھمه سال چھار 

 زنده االتشيخ در و دهيند چھار  سال  که مانيا با شبنم که شديم ماه دو
  به کرديم صبحت مانيباا شبنم یوقت .زديم حرف داشتش، گذشته از تر

 آنجا در یلحظات و رفتيم خود یاليخ جھان به یواقع یايدن از سرعت
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 ۀآماد و دينمايم یزندگ احالم ايدن در که بود شده انسان .ديگزيم مسکن
 گاه که شديم ماه دو یاليخ موجود مانيا .ستين یواقع یايدن رشيپذ
 ھا چشم بستن با را مانيا  صورت شبنم و بود شبنم با لفونيت در یگاھ
 آن از شبنم .بود شبنم یھا خواست ۀشد جمع گرد که یصورت .ديديم

 بود، خودش از یبخش او بود، کامل عشق مانيا شبنم یبرا .شديم متلذذ
 ھر و دانستيم شبنم را مانيا جانيھ و احساس ھر بود، شبنم در مرد او

  .داديم جواب مانيا را  شبنم  جانيھ و حرکت

 را خود  ،کرديم یسپر مانيا با شبنم که را لحظه ھر ماه دو نيا در
 مانيا یرايگ آواز بنمش یگوشھا در .کرديم قلمداد ابيکام و خوشبخت

 و کردن یزندگ تصورات یايدن در شب طول در داشت، جانبخش نيطن
 داد؛يم مراجعت یواقع یندگز به را  شبنمنورش با صبح يیروشنا موقع
 .افتديب بتيمص به سعادت از و خشک ابانيب به گلزار از که بود نيا مثل
 خانه اتاق،. داافت یم دگانشيد به روز یروشن با اش یزندگ یواقع ۀچھر
 دھنده، آزار قتيحق مانند یزندگ .رفتيگيم شکل یزندگ متعلقات ھمه و
 یوقت .کرديم نشست خاکستر ھمچو سعادتش و نابود را اش یاليخ یايدن
 به یرغبت و رمق بدون شبنم رفتيم و گذاشتيم را لفونيت گوشک مانيا
  .داديم گوش ساعت تک تک به و نشستيم اطاقش گوشه در ،یزيچ

 به کند احساس تنھا را خود ھم باز و باشد یکسان اي یکس با شبنم نکهيا
 یب یسودا و یخواب یب  ،کرده ورم چشمان .بود گرفته تعلق اش یزندگ

شنيدن آواز  از حاصله یخوش به ماه دو در شبنم که بود یمتيق حاصل
 یمتالش و یجيتدر مرگ ستنيز نطوريا که دانستيم و پرداختيم مانيا

 و یخوش با را یواقع یزندگ روال یوقت کيل .است اش یوندر شدن
 یاليخ جھان حظ و یخوش که   ديديم و کرديم سهيمقا یاليخ یزندگ لذت
 در ستنيز نبود؛ شد،يم بشينص یواقع یزندگ از آنچه با سهيمقا قابل چيھ

                                                .ستخوايم وستهيپ را االتيخ ۀعرص
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 و شده يیجو پرخاش و حوصله یب آدم گر،يد مرد با یزندگ در شبنم
 شبنم یدرون تشنجات زبان نيا .بود کرده دايپ ھمه مقابل در یبد زبان
 خواست و ھا تيواقع یھمآھنگ نا برابر در که شبنم اعتراض اديفر بود،
 جاتتشن نيا .کرديم انيعص به دعوت زبان نيا .بود خاسته پا به شيھا
 را شبنم یدرون طوفان که زننده و درشت اعمال یالبال در ھا انيعص و
   .کرديم انعکاس داد،يم نشان وضاحت به

 ميتصم ھر مقابل در یول د،يجو یدور مانيا از بود دهيکوش یليخ شبنم
 یھا ادي يیرھا یبرا یعالج او .بود کرده احساس ريحق اريبس را خود
  .نداشت سال چھار نيا در او

 یکيتار ديق از شبنم شيھا وعده و الفاظ تابش با یحت که دبو یک مانيا
 انسان گاهيجا به و ديرسيم لذت شھود منزلت به و شديم رھا یزاريب و

 در مانيا عشق به شبنم وفادار و ثابت قلب .آمد؟ یم لينا یراض و کامل
 مانيا ذکر از باز معمول ليمسا فصل و حل و ظاھر امور اشتغال انيم

   .بود نمانده فارغ یدور مدت در و دمان ینم لغاف

 سال چھار گذشت از پس که داشت شبنم در ريتأث یچ مانيا سخنان
 یچ شبنم در مانيا تيمحبوب راز .بود شبنم در کالم نيتر نفوذ پر بازھم
 از رخت ھا سال که نيا با که بود نھفته یاعجاز چه سخنش در بود؟
 را شبنم تکرارش و بود شبنم حال زبان بازھم بود، بربسته تيواقع جھان
 و نيدلنش و زودوديم را اش یگ خسته بلکه کرد، ینم خسته تنھا نه

 شبنم یزندگ سال  دو  انيجر چرا پس !بود عادت .بود زيبرانگ احساس
  یزندگ بودن مانيا با  کوتاه دوران کي چرا و نشد عاداتش گريد مرد با

  ود؟ب داده قرار شعاع تحت نقدريا را شبنم

 بلکه ،نبود خاطرات کننده تازه شبنم به مانيا یادھاي به دنيشياند
 و ھا یديام نا انيم از که بود مانيا به شبنم ۀعالق یايبقا ۀدھند انعکاس
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 مردهژپ مانيا به شيگرا و یدوست شدت از شبنم. بود بوجودآمده ھا ديام
 مقصد به بانھم ،نماند او از یزيچ پوست و استخوان از بجز و شد
  .دينرس

 اندازه از شيب  ،بود کرده رسوخ افکارشبنم در مانيا از که یريتصو 
 را راويتصو ريتأث بتواند شبنم که بود ممکن ريغ و ماند استوار و پابرجا

 عشق ريتأث و نفوذ  .ديبزدا یکم اقل ال و ببرد نيب از اش  یزندگ در
 در مانيا .نتوانست شده منکر زين مانيا بدون یزندگ در شبنم را مانيا

 وجدان، شبنم یبرا بود، مستتر شبنم  یھا خواھش و التيتما رنجھا،
 عشقش  کردن فراموش یبرا را یکار وقت و ديعقا ن،يقوان عاطفه،
  .نرساند بسر

 که بود  یدوران از تر یطوالن مراتب به مانيا فراق دوران ھرچند
 نھفته عشقش و مانيا به نسبت ليتما شبنم درون در یول؛ اوبود با شبنم
 خصوص به .شديم دهيکش مانيا یبسو جاذبه یروين ھمچو که بود
 یتوجھ یب او به نسبت اي داشت،يم قرار یروح فشار تحت که یموقع
 و اغوا تحت ،است شده فراموش گرانيد طرف از که ديديم و شد یم

 روان مانيا دنبال بخواھد خود نکهيا بدون و رفتيگيم قرار وسوسه
  .شديم

 گريد لهيوس توانستينم مانيا یھا وعده و آواز ساعدتم بدون شبنم
 یزندگ افکار شبنم به .کشد باال یگ افسرده ۀورط از را خود که  کند دايپ

 نشانه و ھدف را یزندگ و بودند داده دست از را خود مفھوم و یمعن
  .نموديم تفاوت یب شيبرا بد و خوب درک و نبود

 و کرده شيھا یخود و خود از نهگايب را شبنم بودن مانيا با دوران آن
 یشگيھم محبت در را اش روح و دهيبخش ثبات را عشقش یاليخ شھر
 و اھويھ در بود قرار که را دهيپد و زيھرچ و نگاه عشق قدرت به نسبت
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 اش یفراموش و یتوجھ یب موجب کرد،يم درک یزندگ ريگ و کش
 به بتنس شبنم يیايرو و وقفه یب سخت، عشق اب دوران آن .ساختيم
 یھا انسان و خود به نسبت قيعم یتفاوت یب در بودکه شده باعث مانيا

   .رديگ دهيناد کردن توجه یبرا را آنان اديفر و بغلتد اش یزندگ

 با کردن ازدواج با یول بودند شده عاشق که شناختميم را اديز دختران
 دوست خاطره کي شان گذشته عشق و داشتند یخوب یزندگ گريد مرد
 ا ًروح روز ھر شبنم ولی بود مانده یباق خاطره کي ھم اي و یداشتن
 و کند دايپ خواستينم شيبرا یزندگ در یجا و شديم ناتوان و فيضع
 یھا دهيپد هيکل یگ ھودهيب بمثابه را خود یزندگ یھدف یب تمح بطور
  .بود شده ماريبً کامال شبنم .نموديم یتلق یزندگ اناتيجر تمام و یاجتماع

*  *  *  

 

نزد شبنم نشسته بودم از شبنم که اصال بين من و او پنھان نبود  
خاموش مرا ديد و شانه ھايش را باال . احوالش را پرسيدم 

ميدانستم که شبنم زنی است که با  آسانی از خودش نميگفت و .انداخت
من تنھا کسی بودم که ھمه حرفش را بی پرده برايم بازگو ميکرد من 

 طوری سر سخن را باز کردم و بنحوی ترغيب آنشب نيز مانند ھميشه
اش نمودم  که از ايمان از گذشته اش با ايمان و از عشق خود و ايمان 
گويد از آن شنواندم که بار ھا به شوق بمن شنوانده بود و من ھم به او 
گوش داده بودم چون تنھا در اين دقايق بود که خودش بود چشمانش 

مدش نقش ميبست و گاھی ھم جمندرخشيدن ميگرفت خنده در صورت 
  .صدا درگلونش گره ميکرد
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بعد از تيلفون ايمان به خانه ام و : شبنم به بيرون ديد و آھسته گفت
 خوابم به وقت ھر از شتريب یگ زنده یھا تيواقعدرخواست ازدواج، 

 قيعم ندهيآ و حالم به کنم،يم فکر مانيا با ام گذشته به .گذارد ینم
 بر در مرا که يی غصه دارد؛ یآغوش ھم من با یميعظ ۀغص .شوميم

 ھمچو مرا یجوان که است يیھا فرصت دادن دست از به تعلق  گرفته،
 کامل بتيمص کي شناخت به مربوط غصه .ساخت یخال و کيرتا غار
 تحمل صانهيحر و سخت چند سال که بودن او با رنج یبرا شود،يم

 کرد کينزد من به ار او که شوديم مدت یريد به مربوط غصه .کردم
  .نتوانم بوده آنطور او با ديشا و ستين من از گريد ديشا که

 جوشد،يم ام یدرون ۀنائر و غضب شيپ  روز از شتريب روز ھر
 ست،ين یحاصل  را نفرتم و انزجار د،يآ یم اميق به زده ته یھا شورش
 کجا دشمن دانمينم است، یدنيازين دست دشمن و رفته دست از فرصت

 خود با افتاده، اتفاق قتيحق در ميھمرا یچ بود، یک و ستيک و دهيخز
 امواج ھمچو رديگيم باال گذشته .ام گذشته ريومد ام گذشته یحاو قھرم،
 که نجاستيا .آرامد یم يی لحظه یبرا زيچ ھمه بار کي و یطوفان بحر
 باال باز گذشته داد، ميبرا را عشق او .احساس و عشق از پر نميبيم را او
 م،يخواھيم یچ ميدانستينم .نميبيم گريکدي مقابل در را او و خود .رديگيم

 با .ميبود خود یھا خواست حيتوض یبرا نافھم و شده ريتحق و یناراض
 حاال و ميبود کرده عمارت تصور در را خانه تفاھم سؤ و تفاھم عالم کي
 یگ زنده و رنجميم ینادان تب در آن در و شده من یبرا یزندان خانه نيا

 مرا اطرافم اشخاص .است شده یافتنين دست ميبرا رونيب ۀجوشند و گرم
 و ونديپ آنھا که یکس با .شنونديم یعوض را ميحرفھا و رنديگيم یعوض
 و کرکتر با ًکامال خود من که است یکس .ستمين من دارند، ارتباط
 ینازک ابر .غرديم و خورديم بھم گذشته یطوفان امواج .ام گانهيب اعمالش

 او .شوديم گر جلوه گانم دهيد در گذشته و پاشديم ده،يپوشان را گذشته که



آفتاب غروب نكرد...  

١٣ 

 در ميگ زنده در آمدنش و نميبيم را او .نميبيم منزه و پاک آنروز ھمچو را
  . ماه اسد با آن نگاه عاشقانهآنروز

 شد، یمتجل که بود يیايرو چون آنروز در ميگ زنده در ايمان ورود
 زنده پرقدرتش ۀاشع پرتو در کيل ت،گذش گريد یھا روز مانند گرچه

  .نشد اشباع دهيپد چيھ با که بود چنان ژرفش اثرات و گرفت قرار ام یگ

 یصحرا لشيما انوار با و کرد طلوع عشق آفتاب که بود آنروز در
 کاشانه واريد و در شيگلھا نکھت و شناور گلستان در را وجودم ۀديخشک
 را مشامم زشيدالو عطر و ختيآم ھم به یمست و یھست یبو با را ام

  .نمود سرمست

 .ديتاب شيھم و نکرد غروب که ميگ زنده آسمان در شد یآفتاب عشق
 در یگاھ دند،يدرخشيم ھا يیبايز و ھا یخوب پرتوش در یزمان
 ۀاشع در یزمان و ديد را ھا یگ ھودهيب و ھا یپوچ شديم اش یروشن

 در نفرت و شقع ،یبد و یخوب ،یزشت و يیبايز از زيچ چيھ سوزانش
 اما باشد، یخواستينم سوختاند،يم شد،يم سوزان یآفتاب .آمدينم نظر
 یسرد و یکيتار کيل ،یشديم پرست شب ،یکردينم شيغالم بود،يم

  .نبود دلت مراد شب

 آرام و قرار یب گردش داشت، قمر کي فقط که شد یآفتاب او عشق
 باتابشش اما شدينم فھمم ۀبند اي گرداند،يم ستين و سوختانديم  ،دميگرديم

  .بودم شاد

 نيسرزم از و آورده عيرف حال به دون ئتيھ از مرا که بودم رفتهيپذ
 نشاط، و یشاد .است رسانده عشق گر معجزه اريد نعم به کده محنت
 .شديم من وقت یخوش و قلب یصفا باعث ھمه او با یدلتنگ و اندوه
 مادر که خانه رد و نموديم بايز دگانميد در شيھا دهيپد و یگ زنده
 زشت مادر نيبد و بودم خوشبخت آورد،يم ايبدن فرزند روز ھر یبدبخت
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  ،شدنديم بزرگ آسا غول و آمدنديم ايبدن گريد بعد یکي که فرزندانش و
  .بودم روبرگردانده

 و جنبش چيھ که يیھا رنج عشق، آفتاب جالل پر تابش مقابل در
 آرد، طرب به طيمح نيا در را یگ زنده محفل که گذاشتند ینم را شهياند
 نا درد، ت،يمحروم .شد ھا یخوش از مملو من یگ زنده و نداشتند يیاراي
 را یمعن و بيترک حرف چند از که شدند کلمات ميبرا ترس و یديام

 خروش و عشق بانگ جز شدو تازه و پرنور درونم .کردندينم احتوا
  .شدم گانهيب گريد یصدا ھر با یجوان

 ،ديخشکان بود زيانگ أسي و رهيت چه ھر ذھنم در قعش درخشان آفتاب
 شدم عشق آفتاب غالم .نبود من در دنشييرو دوباره ترس ھرگز چنانکه

  .نشدم یارياخت صاحب امروز تا و

 او از خود با صوت و حرف یب ايدن در .بود او از پندارم و شهياند
 دنيتاب زا خالق یمعال بارگاه از احساسات از مملو قلبم و داشتم گفتگو
 و دور بس مراحل تمام در .ديسپاسگذارگرد آسمانش در عشق آفتاب
 که ابميب يی لحظه بودن، او با لحظات بدون بتوانم اگر ميگ زنده دراز
 مسرور ذکرش از یحت که داشتم قرار سعادت اوج در و ام هبود خود
 نگرم،يم عقب به چون است، ھنوز که ھنوز و ام گفته دروغ شوم،يم
 دوران آن مثل ھرگز .مانديم مستدام کاش زند،يم اديفر درونم در يیآوا

 با زيچ ھمه بايز چه .ختيامين بھم و نشد انينما لميتخ در نيريش افکار
 لحاظ ھر از زمان آن در من یخوشبخت و دبو شده نيعج عشق

  .است ميگ زنده ۀدور نيتر مشعشعانه

 و جال و داد رييتغ عمق از مرا کنواختي یگ زنده عشق آفتاب
 یگ زنده از باالتر یليخ که انوارش تابش برابر در که ديبخش درخشش
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 در را نامعلوم یفردا از ترس داشت، قرار عرش در ام کننده کسل
  .کرد خفه من در شده نينفر نيسرزم

*  *  *   

  

 که شد یدوست مانيا  ، مانيا با من معرفت از بعد یمدت و ابتدا در
 و ھا یدانستن از و کنم تيحکا رنج و یوشخ از یراحت به توانستميم

 از مملو و صادق را او ھا شنود و گفت نيا در و ميگو ميھا یندانستن
 یھا خواست و دردھا یبرا درک پر و تظاھر از گانهيب و یدوست

 ھا واژه و حروف یايدن در صرف ما ارتباط یزمان تا .افتميم گرانيد
 تا بودم، دهيد را او اتاقم ۀپنجر عقب اي بالکن از یبار چند اگر فقط بود،
 و داشت نافذ نگاه .آمد کارم محل آمدنش از دادنم اطالع بدون یروز

 در جرئت با .نبود دايھو رفتارش در يیپا و دست یب از اثر نيکوچکتر
 و زدميم حرف یپسر با که نبود اول ۀمرتب ھرچند کرد، جلوس یچوک
 و ادا نيتر ارتباط یب که کنميم اعتراف اما نبود، یخبر زين عشق از
 قلم .کرد خطور من از دھم، انجام یطفل ۀدور در بود قرار که طوارا

 زيم ديسف ورق یرو .دادم شيبرا بودم، دهيخر نو که را یخط خوش
 گرفته ايدن مردم از دلم -زمردم دميد ینامردم زبس" با را اسمم کارم
 :گفت .باشد نزدت :گفتم .کرد دراز من سمت به را قلم و نوشت "ست
 .نداشتم گفتن یبرا یسخن .زد یلبخند او .است قلم نه :گفتم است؟ هيھد
 آورده عکاسخانه از تازه که را ليفام یھا عکس  ،حالتم به تسلط یبرا

 انگار که گذشتانديم نظر از ھارا عکس یطور .دادم اونشان به بودم،
 دهيد کمره جز گريد سمت به من که را يیھا عکس .شناختيم را ھمه
 پاره بالدرنگ افت،ي آور خنده که را عکسم قطعه دو .ديپسند یليخ بودم،
 ديد دستم ۀشد پاره یھا عکس به خاموش هيثان چند نکارميا با او و کردم
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 و خواست معذرت متعارفش ريغ آمدن از و برخاست شيجا از  بعدا و
  . کرد یخداحافظ

 را تيھا عکس چرا :ديپرس .کردم لفونيت شيبرا آمدم، خانه که شام
 را عکست قطعه کي کيل ،یاست وانهيد تو گفت دانمينم گفتم ؟یکرد پاره
 نيا نيب در نه -گفت را؟ کدام :گفتم !ینکن پاره است، قشنگ ًواقعا که

 قطعه کي من که یدانيم یچ تو :گفتم .یدار خانه در ست،ين ھا عکس
 عکس کي ديبا  حتما دختران چون نطوريھم :گفت دارم؟ قشنگ عکس

  .شندبا داشته خود از بايز

*  *  *  

  

 چند .ديگرديم مستحکمتر ما یدوست ط،يمح و زمان اتيمقتض بفراخور
 بودن او با ھنگام و شد مرتب ما لفونيت اتارتباط که ديانجام طول به ماه
 و ترس ،یخوش و درد از داشت، خود در آنچه ھر مختار و اليخ یب دلم
 و یمعن از یعار ميبرا گفتنش که چهازآن صرف ختيريم رونيب ديام

 تماس تسلسل در چون رفته رفته. زدمينم یحرف او به ،بود شده مفھوم
 .ديگرديم دايھو من در مانند یب انتظار حالت آمد، یم توقف لفونيت یھا
 تولدش روز .بودم جانيھ از پر و سرحال خوش، .بودم شده عوض من
 .دمشيد ماه چند از بعد دوم بار یبرا  ھمانروز مصادف دانستم،يم را
 دفتر گفتم و کردم لفونيت .بودم کرده آمده )رنگش با خودرنگ قلم( ۀتحف
 نيا با :گفت .دادم کيتبر را اش سالگره .آمد یساعت از بعد او .ديآ نزدم
 را تولدم روز که یاست یدختر نياول تو .یساخت مسرورم اريبس عملت

 دور گردش کي موترش رد تولدش روز یبرا خواست .یدار ادي به
 آمد ینم ميزندگ در هيعاص اگر که کنميم فکر اکثرا .رفتميپذ .ميبرو شھر
 چون شوم باال شناختشينم لميفام که مرد موتر به کردمينم جرعت ھرگز
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 خواھمينم ھم یگاھ و بود ساخته باک یب مرا هيعاص رفتار یبعض دنيد
 که انسان ھر حتما کنم محول هيعاص به شد تمام بد ميزندگ در چه ھر

 مانيا عاشق بدانم خود که بدون من و روديم عقلش و فکر شود عاشق
 را شيھا لفونيت شوق با و شدم باال موترش به اليخ یب و بودم شده

 شناختهنا مرد موتر به که شد بار نيآخر و نياول نيا و دادميم جواب
 و شد من قلب در نيتر زيعز و نيکترينزد آن از بعد مرد نيا و نشستم
  .ماند یباق شهيھم یبرا

 یاديز قيدقا .ميکرديم صحبت دوستانه و نشستم او یعقب یچوک در
 یدار دوست :گفت و داد توقف يی گوشه در را موتر که بود نگذشته
 یچ باشم، داشته اگر گفتم ؟یکن ويدر و ینيبنش موتر فرمان عقب
 نيا در .نيشبن من یجا ايب :گفت .ندارد امکان داشت؟ خواھد یمفھوم
 نشان بتو تا ايب است خلوت  اکثرا و شودينم دهيد یشخص و موتر سرک
 بمن یخواھيم تو چرا :گفتم .داد حرکت را موتر توانيم چطور دھم

 پس دھم، ادي بتو من ديبا یروز که دانميم :گفت ؟ یاموزانيب یگ راننده
 ن،يشبن ايب :گفت .ندانستم را منظورت :گفتم .کنم شروع که بھتر یچ

 او و گرفتم قرار موتر فرمان عقب من .تدانس یخواھ زين را منظورم
 و گذاشت فرمان یباال درست را دستم و نشست من یپھلو یچوک در
 .دادم فشار گاز یرو را راستم یپا .کرد یمعرف را گاز و کيبر ،ريگ

 او .دادميم حرکت چپ و راست به را فرمان یول کرد؛ حرکت موتر
 نده دور سو ھر به ار فرمان :زد اديفر و گذاشت دستم یرو را دستانش

 و بيعج حالت دستم، به دستانش تماس از !!کيبر کن، کيبر حاال و
 نيھم اول بار یبرا :گفت و ديکش یراحت نفس او .شد عارضم مانند یب

 به یدوست که دانستم دنيد نيح .شد رهيخ من به و کند یم تيکفا قدر
 در ارم،د یمخف را آن بتوانم که یقدرت و نموده عروج واالتر مرتبت
 را روز نيا(.کرد طلوع آفتاب اسد زيانگ دل غروب در و دميند خود
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 حالم و شتابد کمکم به خواست زبان تا ).ام زده قلم ام یزندگ روز نيبھتر
 وهيش و یدلبر و است عشق زبان نينادرتر که نگاه کند، انيب او به را
 .دميديم بھم خاموش و بود دستانش در دستم .آمد سخن به داند،يم را اش
 در ميزندگ یمعن که بود یا لحظه .کنمينم فراموش ھرگز را قيدقا نيا
 خانه به و کردم یخداحافظ او با چگونه دانمينم .است شده خالصه آن
 یب یھا شب و شب آن .بودم بسترم در که آمدم خود به یزمان .آمدم
 شب، آن در .بود روشن او صوراتت انوار با که آمد ميزندگ در شمار
 در را عشق نوزاد و بود ساخته عالم شياند گرمحال دهيآفر نيا اليخ
 را گرش معجزه اريد عروس تازه من ورود و پرورانديم بناز جانم انيم

 جامم لحظه ھر عشق یواد نيخادم یخبر یب و یجوان .گفت یم مبارک
 و حد یب اريد در اھايرو ديسف اسپ و کردنديم زيلبر یمست ۀباد از را

 بود، عشق ۀگرفت ھوا چون نفس از و تاخت یسحر دهيسپ تا عشق مرز
 ید که گرفت دنيدرخش شب ۀپرد پس از زده خجلت صبح .ديافتين
 یروشن از عجز با و بود او از تر فعال و تر جنبنده تر، زنده دتر،يسپ
 خوش یھا روز از یکي روز آن .داديم بمن را مانيا داريد ۀمژد اش
 و شدينم دهيد آسمان در ابر ۀلک کي د،يدم آفتاب یوقت .آمد بنظرم کابل
 از افکارم راه در .بود کرده درخشنده را جا ھمه ديخورش نيزر ۀاشع
 در یچ ھر درک از بود، مستغرق یمست بحر در و رونيب ارمياخت

 عشق افسونگر اريد مسافر ھمچنان روحم و بود غافل گذشت،يم محوطه
 و بايز نيچن را جھانم که یکس داريد نداشتم؛ يیتمنا مانيا داريد جز بود،
 گوشه ھر در عشق و یبھارجوان در مسرور  .بود کرده بيدلفر
 یشاد نيا در اما بودند، ختهيآم ھم به که بود یمست و یھست ستمينگريم

 یتلخ و سکون به را ام یخوش ھمه کنارم در نبودش درد .شد دايپ درد
 او به ره افگند، هيسا چشمانم يیبايز به یدور اندوه .ددا تيماھ رييتغ
 دنيکش نفس .نبود چاره را یقرار یب شد، ادتريز درد .دميدينم دنيرس
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 .سوختانديم عشق آفتاب که بود بار نياول .بود شده شاقه عمل کي
 :گفتم خود با .سرآب نه خواستميم آب .)نبود او( نبود، آب زدم،يم العطش
 ديشا .دميرنج زبان به نگاه سبقت از .کشميم من تنھا را درد نيا نکند
 یدرون جھان و خود با .داشت عشق جز گريد یدعو روز آن در او نگاه
 خود آنکه از شيپ  ،سازد اش فتهيفر یکس خواستمينم .بودم صادق ام
 سوزان عشقم آفتاب مانند زين را او عشق شود، اش دلداده و فتهيفر
 توان یچ داروست، را دردم نيا چه نبود، نديآرم مرا یدم .خواستميم

 از و ارامميب يی لحظه ديشا شيبرا دل حرف گفتن با کيل !چيھ کرد؟
 است، مردن حال در نيج در که یخوش و یمست ۀنطف به قيطر نيا

 در .بودم نگفته یفرد به حال تا وهيش کدام به گفتن .داد دوباره رمق
 ھمه وريز که ميگو را واژه ود خواستميم فقط .نبودم ھا واژه یجستجو
 افسونگر و بيدلفر آنچنان .است دھان صدف ديمروار .ھاست واژه
 یروين خود در دنشيشن با .یزيبگر اش جاذبه ۀساح از ینتوان که است
 بر را جھان دنشينشن ؛ یھاشو دل محبوب گفتنش صدق با ،یابي یزندگ
 یگاھ و ستيآدم قلوب در ورود و یخوشبخت در ديکل .سازد سرد دلت
 گانيرا را زتيچ ھمه یحاضر دنشيشن یبرا .شوديم یبدبخت طلسم ھم
  .شنواند نتوان کس ھر به یول اند، دشيشن خواھان ھمه .یدھ

 زبان ،کالم زبان .دارند ابرازشان به مختلف یھا زبان ۀواژ دو نيا
 و ھا جسم تماس زبان دستان، لمس زبان رخسار، رنگ زبان نگاه،
 دادن رونيب یبرا آنچنان .ھاست دشنام و ھا جنگ انشيب زبان ھم یگاھ
 دايپ اديازد یقدر به دارشيد خواھش شدت و شدم قرار یب واژه دو نيا

  .است نداشته سابقه ميبرا دوره چيھ در که کرد

 به یکس را ميھا نفس .زدم زنگ اش خانه لفونيت به نداشتم، تحمل
 آتش ۀشعل در جودمو ھمه .سوختيم یزيچ ام حنجره در .برديم غارت
 یصدا .گفت یبل و گرفت را لفونيت گوشک برادرانش از یکي .بود
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 را لفونيت یگوش .ختير ام یدرون آتش یرو و شد آب یايدر برادرش
 ھم به آتش و آب که بودم هيشب گر شعبده به .ديکش زبانه آتش پس .گذاشتم

 معشوق نيب بيغ عاشق کاش .دارد حال یچ کجاست، .بود ختهيآم
 و خواست نيب که قيعم شکاف از .نداشتم دنشيد یبرا امکان .بوديم

 و سامان یب حالت صورت، دهيپر رنگ .شدم متنفر داشت، وجود امکان
 ساخت ريمتح را ھمکارانم بودم، منظم آن در سخت که دفتر کار از ارفر
 مھارت و بود پز و پخت مسوول که یدختر به ،یپاسخ یبرا الجرم و
  .است ماريب یليخ مادرم .گفتم داشت، کردن شپخ حرف در اديز

 .ماست یھا ازين و ھا خواست از تر یگرام ما یھا دروغ نجايا یبل 
 نيطن ھا گوش به کننده ريتحق ما یدرون تيواقع و قتيحق ما، خواست

 درجه نيا تا تيواقع درک یبرا که یکسان به گفتميم راست چرا و کنديم
 اجتماع به که بود بدعت کي مانند ما خواست و تقاضا .اند ناموفق
 تيواقع کي یول نداشت؛ تيجامع و داشت یمدع شهيھم ،یکن عرضه

 بودند؛ قنيمت بودنش به و معترف آن به ھمه  بايتقر و بود یگ شهيھم
   !دنديگرديم  حيتوض و حيتشر یپ در ميدا یول

 که یدرد آن از و ميگو ميتمنا از تا را منظورم کند فھم که آن کو و
 را خود مانيا  ديدنیبرا تنھا خفقان قيدقا آن در .کنديم قرار یب را انج
 .افتمي یم عمل گونه ھر انجام ۀآماد مقرراتشان و مردم جھان، برابر در
   .مانيا مان،يا :داديم یمعن یکي ھمه و بود ھا اديفر درون در

 .گرفتم عجله به .آمد بصدا دفتر لفونيت زنگ !!!عشق یبل بود، عشق
 تعارفات بدون و کرديم صحبت یداشتن دوست یليخ .بود مانيا ود،ب او

 یدرس صنف در یدختر :گفت شد،ينم تکرار ما نيب یگاھ که یمعمول
 عطر آن تا خواستم ازش نامودبانه .داديم ترا عطر یبو امروز  فاکولته

 نه .گرفت را سخنش ۀدنبال یناراحت وضع با مانيا .نکند تفادهاس گريد را
 .دارم سکون خلوت در ھم نه و جماعت در نه فاکولته، در نه خانه، در
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 آواز با و  استم خوشبخت کنيل استم، دردمند .دھديم عذابم تو یدور
 .کرد هيھد ميبرا است، دھان صدف ديمروار که را واژه دو آن شيرايگ
 آن قدرتم ھمه با خواستم یباطن شورش و یفتگيفر نجذاب،ا از ايدن در
 ثارشيا بودم، بحر ھمچو تالطم در گفتنش یبرا شيپ لحظات که را دو
 سفت را آن و نمود یممسک دشيمراور دادن در دھانم صدف اما م؛ينما

 .یگفت را ھمه تو :دادم پاسخ آھسته  ؟یندار بگفتن چيھ تو :ديپرس .بست
 :گفت بود، لبان ھمان ۀبنديز فقط و داشتم دوستش یليخ که خنده آواز با

 عاشق ؛تر   یليتفض باصفت من با کيل :گفتم دل در گفتم؟ را زيچ ھمه
   .تر قرار یب تر،

 ليدل با یگاھ احساسم ۀبار در که بود عادتم و من خبط نيبزرگتر نيا
 د،يگو یزيچ خواست تا .کردميم ارياخت یخاموش سبب بدون شهيھم یول

  .ديپرس مالقاترا محل و وقت یمعطل یب دم،يطلب داريد اجازت

 دروغم .دادم انجام شاد دل یول پرت احوال و ینظم یب با را کارم
 جھات و علل تا بودم دهيکوش بارھا .بود شده آماده  قبال دفتر ترک یبرا
 ليدل و وستيپ یم ظھور به کار محل در که را افزون روز ینظم یب

 را کارمندان و کارکنان یپرداز اليخ و کار به یتوجھ یب و يیپا زيگر
 مزد و بودند شياجرا به موظف که کار؛ انمبد کارشان یجراا نيح
 یول کردند،يم کار که بود عده آن حقوق به تجاوز که یمزد گرفتند،يم
 بند در اند، بند در من مانند ھمکارانم ھمه که قبوالندم خود به روز آن

 در ،یدرد بند در ،یباور بند در ،یاليخ و فکر بند در محبت، و عشق
  .نبود آزاد یکس و بودند ندب در نجايا ھمه .یعادت بند

 خود .دميد عشق چشم ۀچيدر از را اطرافم و خود .شدم رونيب دفتر از
 را کوچه ديسپ یگلھا و سبز را درختان ،تر یآب را یآب آسمان و بايز را
 جنگ را جنگ و پوچ را پوچ تر، مھربان و تر ساده را مردم تر ديسپ
 یباق را گذرا لحظات و مپنداشت سرور  را شيخو تخت و تاج یب ..افتمي
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 در اليخ بال با یمست اوج در گفتارش ساغر از نيريش کام با و تمخواس
 را عشق المکان مرز اليخ .برخاستم پرواز به عشق کرانيب جھان

 مانيا دنيد با .داد معرفت یجاودان اتيح رمز به را شهياند و ديدرنورد
 ھا، نيآئ و رسم از ،ھا ینيزم و نيزم از م،يرفت دور گرفتم، اوج شتريب
 و ھوا و آب  ،عشق و صفا جز که ميديرس ارهيس به ھا، نيد و جنگ از

  نموده زين گريد کباري را پرواز نيا او که دانستميم .نداشت قطر و جرم
   .است

 شده یکس ارهيس نيا ساکن که بفھماند  ميبرا خواستيم برگشت وقت
 دهيد شکست یزمان :اشتد اظھار و کند شهيپ ثبات و صداقت که توانديم

   .  است بوده ھجران دهيچش زھر و دلبر فراق دهيدکشدر عشق،

 و حد یب محبت مورد در او نظر اظھار با  غالبا مانيا عشق ۀقص
 خود ھا ليتحل و نقد در و بود ھمراه داشت، نام آرزو که یدختر حصر

 و بايز  او یآرزوبه گفتۀ ايمان،  .دانستيم دخترک محبت ۀستيشا را
 .داشت احاطه دهيپسند صفات هيکل به خود بر تسلط بر عالوه که بود ساده
 را دخترک گريد زيچ ھر از شيب مردم ھمه نزد آرزو کين نام و عفت
 ليودل کرده قلبش در یشگيھم ماندن زنده موجب و نيدلنش مانيا یبرا

 دخترک عشق .است بوده جھت نيھم به شتريب آرزو به نسبت احترامش
 مورد آرزو ِبايز صورت که نيا و دانستيرمينظ یب یحت و ريظن کم را

 که بودم بدبختان جمله از من و شديم متذکر فخر با بود، گرانيد نيتحس
 از یگاھ گاه یمدت تا .شنوديم را محبوبش محبوب اسم محبوبش زبان از

 نظر اظھار گونه ھر از روز آن از بعد من یول کرد،يم ادي  آرزو
 تنھا گريد چون دم؛يکشيم کنار را خود افکارش ولقب و رد و یشخص
 یزيچ خواستمينم و بودم حسود و عاشق نبودم، گفتارش ۀشنوند و دوست
  .بشنوم آرزو از یکالم اي ميبگو
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 و آرزو از نبود، یخبر عشق از که یلحظات ما، یدوست شروع در
 درد نيا و ابدي یم مرده را شيخو او بدون که گفتيم و ديناليم شيدور
 و ندارد را او که بود نيا تصورش نيتر خوفناک .دانديم درمان یب را
 نديبيم را او نگرد،يم سو ھر به .زديبگر شيادھاي احصار از تواندينم ھم
 تا و شده شيبرا ظلمتکده ايدن آرزو رفتن با .اوست از تفکراتش ھمه و

 هک یزمان من .کند تحمل چطور که ديپرس و ستيگر نزدم دوبار که آنجا
 :گفتميم و شده ناصح شيبرا بردم،ينم آرزو به نسبت او عشق به رشک

 دل در داشتنش دوباره یتمنا اگر .برد یخواھ سود چه تفکر نيا از
 ديبا است، زيعز نھمهيا تيبرا خواستت اگر .نما اقدام و زيبرخ ،یدار

 .يینما یقربان را خود اليام و خواھش یبعض که یباش داشته قدرت
 آن به دنيرس یبرا بتواند که گردديم آشکار انسان یآرزو ارزش یموقع
 را آرزو مانيا یبرا که دميديم اما .بگذرد شيھا خواست و ھا یخوش از
 که گرانبھاست يۀسرما تنھا شيادھاي گوھر و ستين بقا یواقع یايدن در
 و خط پاره چند شيبرا که کرد اعتراف یروز و داشت خواھد خود با

 بود دهيشن که نيا و است تر یداشتن دوست آرزو از )آرزو آواز( کست
 داده لشيفام و مادر به را مطلق تيصالح یخواستگار پاسخ به آرزو
  !دانستيم آرزو يیوفا یب به یدرست ليدل بود،

 به درونم در را حسادت نائره و گفت آرزو از بار چند روز آن از بعد
 اي است عاشقم پسر نيا ايآ .ديکش آتش به من در را عشق و آورد فوران
 به آمده، ديپد شيزندگ در آرزو رفتن با که را یگاھيخال خواھديم صرف
 از او که شدت ھمان به عشق است ممکن ايآ کند؟ پر من بودن با ینحو
 حسرت اشک زين ھنوز تا که یعشق باشد، داشته یختم الفد،يم آن
 کند، ثابت خواستيم را چه نداشتم، دوست را مانيا حزن بارد؟يم شيبرا
 نيا که نيا از شيپ اما شد،ياند یم شيادھاي و آرزو به چقدر که را نيا

 و ختير من بر یآب بصورت افسونگرش کلمات کشد، آتش به مرا ھمه
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 چند و داد آب زين را محبت یھا جوانه شد، آتشم موشگرخا که عالوه بر
 تولد تو آمدن با :داشت انيب که گذشت ميزندگ یبايز روز آن از یومي
 قيعم یليخ بار نيا و افتمي باز را رفته دست از سرور راز و افتمي گريد
  .بردم یپ یخوشبخت رمز به تر

  .کردينم نزدم کرذ و یادي آرزو از او رفته رفته و

*  *  *  

  

 به ديق از و رديگ اوج عشق جھان به زيلبر شوق با بود ليما روحم
 به پرواز یھوا و داشت يیرھا یتقال .برھد شده، پابند که يیھا زيچ

 قرار و آرام را روحم .بدانسوبود یراھ یايجو و عشق ۀناشناخت عالم
 افت،ي یم دست عشق یايدن اسرار به او با فقط خواست،يم مانرايا .نبود
 اسرار به شد،يم یدرون یمست و سرور ۀکنند داريب که جھان راسرا به

  ،است ساده یول زيانگ رتيح  است، یدنيازي دست یول کرانيب که جھان
 را یواقع جھان اسرارش با که است یجھان است، یزندگ یغوغا راز
 از چرا یول دارد، خود با طرب و یمست و کنديم بايز و بيدلفر زين

 مرا که شدميم آن منتظر گفتارش در .باشم بيصن یب جھان نيچن نعمت
 و مکردينم داريد طلب خود اگر .کند روا را ازمين و کند دنيبد دعوت
 نيا به نميقي نه دارم، را شيلقا خواھش صبرانه یب که گفتم ینم شيبرا
 طلب دارد، دوستش که پسر از دختر چون که بود شده قبول یھا فکر
 نه و دينمايم جلوه معشوق ديد به شرم و یردلب ازناز یعار د،ينما داريد
 شيتمنا و خواست انيب در دختر که داشتم هيتک قتيحق نيا یرو ھم
 ديبا و زديانگ یم بر شتريب را دلبر ۀعالق کند ارياخت یموشخا

 مرد از تا ديآ ناز یو از و رود شيپ روابطش در آھسته و دخترخونسرد
 در اش هيپا مرد توجه و محبت رد،يگ انجام برعکس هيقض چون و!  ازين
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 ھا روز آن در ھا دهيعق ھاو باور نيا .گردديم سست دوام و ثبات اريد
 قبال در که بود شک نگفتنم .بود دهيافت ام لهيازمخ ،یبيغر ۀورط در

 مرا دنيد ليم مانيا اگر داشتم، ميزندگ موجود نيتر یخواستن خواست
  م؟يجو یک از چاره و روم کجا به باشد، نداشته

 یبرا جهينت یب یجستجو و ماندم یم داريب دندشيند زجر از ھا شب
 انتظار راه در اليخ یپا با گرچه .ديکشيم را زارم دنيرس او به راه
 یگاھ و رفتميم د،يرس منزل به نتوان راه نيا در پا نيا با اما رفتم،يم
 در عشق  ،دلنوازش آواز دنيشن با یول رفتيم ليتحل به رفتن یروين

 مثالش یب محبت و مھر از چون و گرفتيم بر در مرا ماتکل قالب
 عاشقانه لفاظا م،يصبر یب چاک چاک راھنيپ یبرا یمعطل یب گفت،يم

 با یبرا  که دميشن او از که بود بخش یزندگ چه .کردميم وصله را اش
 کنارش در لحظه ھر مرا .سوزديم يیتنھا یغوغا در صبرش بودن من
 را محبت بذر خواھديم .اورديب تواندينم ماتکل در را احساساتش ند،يبيم
 يیافزا توان رحمت را بودنم .سازد یغن و دھد آب دارميد سار چشمه از
 ھر .بخشد یم اثر روانش و جان در و دارد خود با یشگفت که دانديم

 کند یم جرئت آن فاقد را دلش یول دارد شيبرا یرمق بودن من با لحظه
 ھا، نگاه از مردم، مظھر در دنميد از او .شود دارميد خواھان که

 نادرست اتينظر با نشدن مواجه یبرا و ديھراسيم ھا گپ ھا، قضاوت
 قتل  گردد، توأم عشق از ميدلسرد و یروح آزار با یروز که مردم
 را خوبم فيتعر نکند که شودينم دنميد خواستار اما د،ينمايم یقلب یتقاضا

  .برد رتغا به مردم ۀعد افکار در نيا از شتريب

 ام باره در مردم خوب نظر به اش توجه فقط زمان مقطع آن در 
 ابراز ورنه ساخت مفتونم شتريب که داشت نافذ يیرايگ و آمد یگرام
 بود، ام طهيح مردمان ۀشياند و خواست که او ۀشياند با من تيرضا
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 با یربط چيھ و کردميم مسخره را خود طيمح آن با که بود وار یطوط
   .نداشت قلبم و روان

  یانسان ھر و است یداشتن دوست گرفتن قرار تيحما و توجه مورد
 و توجه کيل  ،خواھديم گوناگون نياوعن ريز و ینحو و شکل به را نيا

 که بود نيا و سازد یم ازين یب را یآدم زيچ ھر از محبوب تيحما
   .شدم دهيگرو او به شتريب یگفتار نيچن باذکر

 به که یروز از من بود، ھراسان آشکارا صورت به دنميد از مانيا
 لياباط جز و کسوي به را تصورات و فکر نيا بودم، نھاده رو او عشق
 بود مونسم و ھمدم صورتش ممنوعه و مقرره به شهياند یب بودم، دانسته

 دل چون آمد، یم خاطر در یآخر نه یمردم نه .بردميم لذتھا ادشي از و
 در مضمر را ھمش .کنم یکم وصالش یبرا که باشد یچ آن و نيا دادم،
 یبل رسوم یتقاضا و او به اما دانستم؛يم یجوان اميا ۀکنند تلف و عشق

 جھان در ريس از و ماندميم خاموش و بود ین صد که یبل آن .گفتميم
 ندا برخالفش ھمه که يیجا من خواست چون شدم؛يم منصرف عشق
 دوجنس  بودن یمبنا و یمعن یشھوان اعمال کهييجا نبرد، بھره دھند

 شده یپاک وجود یبقا و آمده عام مطلوب دهيعق نيا و شده شناخته متفاوت
 خود خواست ديبا یھمگان عادات و رسوم از یرويپ یابر که يیجا .بود
 رياس عادات حصار در رفت،يپذ را زيچ ھر بسته چشم و ساخت تباه را
 حرف چند به را سعادت یعمر و ساخت رانابود التيام دانسته و ماند
 دل بھر از و فروخت یدرون زجر با ختهيآم ،)بودن خوب( یتھ انيم
  .کرد آرزو ینف گرانيد

*  *  *  
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 گوش را خود حواس ھمه که بود موھبت ميبرا او با کردن صحبت
 گفتارش و آواز .دادميم اتيح ھا واژه در را ھا خواست جمله و کردميم

 از زدود،يم زجر شيھا خنده و برديم دلم از کدورت که داشت لطافت
 دم،يکشيم شيدور عالم در آنچه از صرف دميشنويم و گفتميم ھرچه
 گفت و شنود مي خواستی ھر دو نمیلفوني تی ھالمهکا در م.زدمي نمیحرف

 مي است، با ھم باشسري ھم مدني که اگر در شنمي و تقال داشتمي دھیرا ختم
 که نشود از سخنان عاشقانه لي از ترس فام، و ھنگام صحبت کردن با او

 او از محبت و عشقش خواستمي و ھم مزنمي سخن میام بدانند که با پسر
 مجبورا ً زد،ي از آن می حرفاطي احتی   از روتر کمبشنواندم و چون

 گري با ھم بودن بود به موضوعات دۀلي وسگانهي دوام مکالمه که یبرا
 یکي ن،ی از وفا، مرد، رسوم، مذھب، آزاد،  از زن.مي انداختیدست م

 خواسته ھا و ق،ي گوناگون  عالی جنبه ھابي ترتني و به اميگفتيم
 اني که بهي و با گفتن مثال ھا و حکاکردمھم باورش را از زبان خودش ف

  . واضح شده رفتدشي طرز دداشت،يم

 ی ولم،يگرفتي ھر دو به قشر جوان و دانش آموز جامعه تعلق مھرچند
 دانش کي ۀ و دانش ما به آن اندازه که الزممي از معلومات بودیخال

ج  که رنیزي چم،يشديآموز است، نبود و بر عالوه که معترف به آن نم
 بود و چون انسان تي  ما در اکثری بود که کم دانشني اداديمان نم
 ی براند،ي بتي را در اکثرشي خوی ھا، رنجھا و فالکت ھایکمبود
  .بردي و رنج ھم نمدي آی از آن کمتر به تحرک ميیرھا

 و نظرات که دهي ا،  طي محۀ شدرفتهي پذدي بعض عقای ما روني ً بغالبا
 نقطه کي در ی اختالف بود؛ ولم،ي بوددهي شناي  وميدانستي مگرانياز د
 شتري بھتر و بماني ا. و وفا بوددني که آن عشق ورزمي بودی ھم رأشهيھم

 ی مم،يد و مردم را که ھر دو در آن و با آن بزرگ شده بوطياز من مح
 مردم، خواست ھا و ا،ي که فھم و درک دنکردميشناخت، اما احساس م
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 .ستي مبھم نشي برام،يما به آن خو گرفته بود جز آنچه گري دی ھادهيعق
 خواستم ی در درونم بود که نمزي چکي اما رد؛ي خواھد بپذیصرف نم

 ی را سواگري دی زندگکي بدانم که چطور خواستمي م. را رھا کنممانيا
 که خودم بودم با کردمي قصه ھا مشي برا.ندي بی مم،ي  که ما داشتیزندگ

 . قصه مرا درک کند، مکث کند و بشناسدني در اخواستمي و مميآرزو ھا
  !دانمي ھم خوب میلي و خداد،ي جواب م،یداني منظورم را مدميپرسيم

*  *  *  

  

 و ھر مي بود که روز ھا با ھم داشتیلفوني تی ما ھمان صحبت ھاارتباط
 افزونتر و جانگداز تر دني دی تقاضام،يکردي گفتگو مشتريقدر ب

 از راه رفتن ،ی مھتابیھم بودن در شب ھا در صحبت ھا از با .ديگرديم
   .ميگفتي ممي تولد روز را باھم شاھد باشنکهيدر باران ھا و ازا

 ما لي تخۀ از اختالط خواست ھا و قو.ميديکشي مري تصوشيو خۀندياز آ
 و از شدي مباي بود، زدني که در حال رنگ باختن و پوسی زندگیجلوه ھا

 زي از چ.افتي ی خاطرم بازتاب م آرامش دھنده دریروي اختالط ننيا
  .ميخواستي مشي خوی شدن زندگباي زی و برامي که نداشتميگفتي میھا

 لي ممي را داني و اميدادي مريي را به دلخواه خود تغاي دناليدر عالم خ
 که گفتار ی زمان.کردي متي ما فعل روی برادني و تواتر شنمي بشنوميداشت
 و بردمي ھا، لذت متي بود، تا واقعیدازالپري پابند احساسات و خشتريما ب
 و دمي کشی مروني لحظات خود را از منجالب حاالت ناخواسته بنيدر ا

 رو د،ييزاي که فکرم می ال و آرماندهي پر از ایاي دنکيبه دنبال 
 بود و ورودش در عالم مي با او بودن در عالم پندار قای آرزو.آوردميم

 ی جانجاي ھمه مردم االينھا نبودم، ام من تني ای ولنمود؛ي مدي بعیواقع
 . زنده ماندن شده بود، نداشتی برازي ستداني که تنھا می واقعیدر زندگ
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 و مبدل به داشتندي زنده مالي خود را در ذھن و خی ھارزومردم آ
 انسان در ی زندگ. و کاھل شده بودندالپردازيمردمان ذھن پرست و خ

 ري ساليدند که در عالم خ بوی مردم کسان. جان داشتاي رویايدن
 ی عمل نمۀ و به مرحلدادندي انجام مالي و ھر کار را در عالم خکردنديم

 یاالتي پرور و خالي پرست، خالي خالباز،ي خش،ياند الي ھمه خ.رساندند
  .شده بودند

*  *  *  

  

 آتش درون ۀ و شعلکشاندي میستي ناري مرابه ددارشي ھا عطش دروز
 چي در من بود که با ھی قراری ب. بودمگانهيه ب از ھم. نمودیخاکسترم م

 بمي ترغدنشي دی برایدي محرک و شدلي م.شدي او آرام نمدني جز دزيچ
 و تمنا لي مني ا. بودرتمي که خارج از حدود صبر و بصیلي مکرد،يم

  .ختي انگی مبرغضبم را 

 اطالع از ھدف قاعده ی ب و از آرزو کردن و کاش گفتن  بودمخسته
 که ھمه مردمان دميدي م. بوددهي آن بنا گردی ما به رویزندگ که يیھا

 که دميپرسي شان خو گرفته اند و از خود میدور و برم با وضع زندگ
 حالت را در ني است و من عی شان چقدر تھاتي که حکننديچرا توجه نم

 به قواعد فرود آورده ام، که مي که چه سر تسلکردميخود مشاھده م
 مملو ی و چنان گاھافتمي ی چاره نمیدر آن نبودول من ی خوشنيکوچکتر

 ی به روشنتوانستمي از دانش بودم که نمی عارو دميگردياز خشم م
 به خود ھم که ی و سعادتتي اندک رفاھی برای و حرکت  و عملشمينديب

 ۀطي حاي عشق و رويی بود که با شنواندن الالماني و بازا.شده، انجام دھم
 خوش از .نمودي ھا مشهي اندنيفارغم از ا و کرديعقلم را تصرف م
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 عقل یشواي پشدم،ي غطه ور میگفتارش با ھمه حواسم در بحر محبت و
  !د و خشنوی راضمي و من از زندگشديم

 که آن زمان در يی بود و با چھره ی او کپرسم،ي از خود محاال
 ی او حاو. کنمقشي دقمي براکوشمي و مشوميتصوراتم داشت، مصروف م

 ی و بی گری و وحشی او نشاط درونی در زندگ. بودميرزو آريتصو
    .ی و ولگردی باکی ب؛ در او بودگشتمي بود، عقب آنچه ميیپروا

 و گرفتي او افکارم رنگ متي در موجود . نشده بودی صافرفتارش
 که از شدي معلوم ممي برای و طورافتي ی سکون ممياي دنشدم،يآرام م

 لفوني تیا ھمان حرف زدن عقب گوش بیحت.شناسمشي دور میگذشته ھا
 لذتبخش مي برازي ھمه چ.کردي مريي تغی زندگۀبا او احساسم در بار

 کنم، اما قدرتش را که فشي توانستم تعری که نمداشتمي می خوش.نموديم
 مفھوم داشت، اتمي آنچه در ح.نمودمي تسلط داشت، احساس مميدر زندگ

 ی و نمماندمي آزاد مديرا با لي عشق و تمانيعشقم نسبت به او بود و ا
 ی سنجش ھای برو يا قانون و احکام رانده شود وچيخواستم که به اثر ھ
  .اجتماع استوار باشد

 که ی بود که خود را از گرداب مکرراتدهي او الھام به قلبم بخشعشق
 حظ ببرم شي ھادهي و پدیمرا در سکون فرو برده بود، برھانم و از زندگ

 و به خورد گرفتي مالنهي ما را رذزي که ھمه چیدبختو بخندم  به مادر ب
 که ھرگز دميخندي شده بود، مرهي ما چیاي انداخت و به دنیفرزندانش م

 به عشق تسلط و ظفر نخواھد داشت و باالخره ی مادر بدبختنيا
 آخر دختر نا خلف گناه و شدم،ي به قدرت عشق مغرور م.مقھورش شد

 عشق ني سرزمريا قھرمان شکست ناپذ مبارزه بی جایاشتباه بشر را چ
  . استیو قلب آدم
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 ام کرد و هي عطماني را اني است و ای ارمغان زندگني پربھا ترعشق
 تي دانستم که در قبال چه مزی نداشت و نمی من کاریبه کوشش و تقال

   . من شده بودبيعشق او نص

*  *  *  

 .بودم و نداشتن او دني درد ندري اسگري دی از شب ھاشتري بیشب
 دارشي بود و طلب ددهي و ضعف به سرحد عدم رسیريصبرم از پ

 در من گري تا آھسته آھسته درفتيھمچو طفلک در درونم بزرگ شده م
 ی طلب در تصور عقلم نمشي و درد زاکردي می خلقم تنگ.دي گنجینم
 فهي وظی اجرای بودم، نفس به راحتقرار یب!  داشتمی دردی چ.ديگنج
 دادي دوباره جانم مدي نمود و آب امیفتاب عشق خاکستر م آنباري ا.کردينم
 از درد ی با عالم.شدي سوختن و جان دادن مکرر و مکرر  منيو ا
 نکنم، به آشپزخانه بردم داري را  از خواب بني که والدی را طورلفونيت

 را در لفونشي تۀ نمره ھا، شماریو با لرزه انگشتان و لمس حلقه گک ھا
 را لفوني زنگ را کامال ً ننواخته بود که گوشک تکي  ھنوز. آوردمنيل

 لفونيمنتظر ت: دمي پرس. گفتی پخش و آھسته بلیبرداشت و با صدا
مزاحم :  گفتم. او خاموش ماند؟ی کاز: دميپرس! ی بل-  گفت؟ی بودیکس
 لفوني که منتظر تیدانيخوب م:  قھر گونه گفتیً دفعتا با صدا.شومينم
 بدانم؟ گفت از دي از کجا با- جواب دادم؟یپرسي بودم، پس چرا میک

 که در ني از ترس اکي کنم، للفوني به تو تخواھمي منطرفي به ایساعت
 و درد دادمي سوال خلق نشود، جرئت به خود نملتي وقت شب به فامنيا

  .کردمينبودت را تحمل م

 عطش فروکش .دي آرام گرفت و نوزاد طلب در گھواره اش خسپدردم
 عجب شدم،ي آرام م.سوزدي که او ھم درد دارد و مدميشنيکرد، چون م

 که آبش ستي آتش.درد است، درد عشق که درمانش درد محبوب است
 عطش دلدارت فروکش دني است که با دی دلبر است و عطشیآتش درون
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 اش منم ی من است، مستی از براادشي فرمنم، آبش دميدي می وقت. کندیم
 حد و ی در ملک بافتمي ی  سرور م اش با بودن منست، خود رایو ھست

 را نيي و آني دچي که تواضع به ھديکشي ميیمرز عشق و غرورم به جا
 به ھر ملک را کسر شان و وقار سلطنت مي شدم و سر تسلی نمرايپذ

  . دانستمیعشقم م

 رد یلي دليۀ و من بدون ارامياي مرتبه از من خواسته بود خانه اش بچند
 ی نآمدنم شود، خاموشلي که خواھان دانستن دل آنیکرده بودم و او ھم ب

 .مي آی که چرا خانه اش نمدي مقدمه پرسی آن شب بی کرده بود؛ ولارياخت
 .رد مرا در حالت خلسه بهي سکوت چند ثاننيدر جوابش ساکت ماندم و ا

 بدانم که خواھمي اما م،يی آی که نزدم نمرمي پذیم:  گفتیبا آواز بلندتر
 که یداني مًنايقي بھتر است و خودت نطوري گفتم ا؟یلي دلیچرا و به چ

 اما دانم،ي را نمزي چچي ھدانمينم:  گفت.مياي خواھم به خانه ات بیچرا نم
 ،یر ارتباط داني در ای تو ھر تصوردانمي موضوع را خوب مکي
 و قتي در حقشهي جا و ناباب است و ری بمار،ي و تصور بشهياند

  . ندارددنتي دی من برایتقاضا

 شترازي تصورات و نرفتنم داشتم که نزد او بني ای برایلي من دالیول
 و با ردي را بپذلي که نکند دالدمي نزدم، ترسی اما حرف.من قبول شده بود

 نکند و از داري بود، ازم طلب دمي برای دوست داشتنیلي که خیشوق
 با چه نقاب صورت . رو گرداندشهي ھمی من بود، برایخواستش که تمنا

 رد؟يپذي کدام نقاب را دوست دارد و ممانمي ا. را بپوشانمی درونزاين
 در خلوت بود، بدون دنشي اصالت خواھش خود راکه ھمانا ددميکوش

 شدم تا ی اما نتوانستم، ساع.مي نمااني بگراني دیمداخله مفکوره ھا
 قابل قبول او و مداخالت و یخواستم را با توأم کردن با پرداز ھا

 که با ھم ی اصلۀزي که از انگی طوری اخالقوعاتتصرفات در موض
 با ماني که ای ناچار به سخنان.مي اما کو آن قدرت تفھ،  کنمانيبودن بود، ب
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 نشده بود داري ما بني احساس بیقھقه خنده و تمسخر موقع که جز دوست
 و ی از ساده نگری ویبه سخنان، به انتقاد ھا ؛دميچسپ گفتي مميبرا

 از شيبی  و خوش باوری عشق و دوستۀن در بار دختراعيقضاوت سر
 ی و فالکت و بدبختدنيحد شان در باره وفا پسر ھا، از به منجالب افت

،  پسر بچه ھاۀ نرم و عاشقانی با آوای تھانيدختران با قبول چند حرف م
 برخورد، گفتار و کردار ۀوي  برداشت پسران در ارتباط شدياز طرز د

 جامعه یف و گناه به عشق و محبت عجوزه ھادختران و نام دادن انحرا
   .                                              زده

 دختران به من شنوانده بود، به سرعت ۀ را که در باریھمه  گفتار 
تو تحت :  شروع به صحبت کردماني ای بعد از سکوت.گفتم و ساکت شدم

 بکله ،یاشم، قرار ندار به تو گفته بی که روزی و کالمی چند حرفريتأث
 ني از ھمی و افکارت ناشی اجتماع و کلتور جامعه جا دارريتحت تأث

 شده ھا و رفتهي پذی رومي تراحق ندھم و گوخواھمي نم.تماحول اس
 ی ھم بدي اشتباه و لغزشت و شاکي که یدي تو د.مقررات پا بگذار

اشت؛  سوال گذري خوبت را نزد عده زتي قاعده ھا شخصني به ایتوجھ
 .ی ھر فرد جامعه پندارۀديو عق  فکرۀني افکار عامه مردم  را آئدي نبایول

 شي انسان پش،ي و کافر، متعصب و آزاد اندسلمان عموم چه مقيبه تصد
 شده رفتهي و رسوم پذدي انسان بعد از ما، عشق ورا عقاًناياز ما و ممط

 ديو عقا روابط ني تحت شعاع ھمشتري بايً اگر عشق را صرفا باشد،يم
 دو عاشق ی ھا و نشستن ھادني و شکست آن را در دیقبول شده پندار

 ندارد، اگر ی است وعمقی ً سطحامال گمانت کني پس ا،یتصور کن
 دفترت و کوچه و بازار ،ی نه در سرک، دوست دارم ترا در خانه ام

 حق الي خۀستي مردم است که شایني ھمانا ترس از سخن چ، مالقات کنم
 عوامل مھم چون محبت، ی خواھی چرانمدانم،ي پاک تونم و قلبنيب

 و ی با ارزش دانشود، ی شروع میاعتماد و اعتبار که از آغاز ھر عشق
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 دارم، بھانه دنتي را که به ديی و تمنا یکني را منکر آن مشيخو
 اشتباه بزرگت در ني من در ذھن دارم و ای به اعمال که انگاریپنداريم

،  زهي که احساس پاکشودي گفتارت باعث منيھمرابطه به عشق منست و 
  ،   نزدمدتي کرده، با طرز دميآگنده از عشق که خداوند نسبت بتو عطا

  .یستي بدانم که نی کسانۀ و ترا در زمرفتدياز اوجش ب

 نھمي و ادانمينم:  پس گفتمدانستمي چون نمم؛ي گوی چماني به ادانستمينم
 به یدھياجازه م:  گفتم؟ياي ب خانه اتی آخر به چه اسم.ستيدرست ن

 از تو ی و به زودی اعالم دارم که تو نامزدم استميدوستان و شناخته ھا
 و با خنده که . صرف منتظر فرصت مناسب استمم،يگوي ملميبه  فام
 رگ کي لمي را بدان که فامنيو ا:  را نوازشگر بود، ادامه دادمگوش
 کنند و در انتھا ی فکر میلي مانند تو خمي در ھر تصم. دارندی گوانهيد

 لمي انشاهللا با فامندهي و تو در آخواھدي کنند که دلشان می را میھمان کار
 با چنان طرز و آواز سخن ست؟يجوابت چ: دي و پرس.یرسيبه تفاھم م

 ی  نتوانستمي نمد،ي طلبی مزي شدنم را نستي که اگر نديپرسي و مرانديم
 نامزد ۀ کلم. قرار دادمشيام در جا را آرلفوني تی گفتم و گوشی بل.ميگو

 و عشق خواستمي او را م. داشتمی احساسبي عج. نو بودمياز زبانش برا
 . بودزي و محبوبتر از ھمه کس و چتري عالمي او برا. شده بودعتمياو طب

 ھرچند نامزد و . چرا منگم زده بودی به او بود؛ ولدنياصل خواھشم رس
 با ھم بودن، در شهي ھمچو ھمگري دني اسم و عناوريازدواج بار ھا ز

 نام ني با ای با ھم مردن مطرح شده بود، ولدن،ي سقف نفس کشکي ريز
 وجود شماري لحظات ب. در من داشتگري دري و تأثنيھا و اسمھا طن

 صبحگاه تا شامگاه و از شامگاه تا ی ھا و نشستن ھاداري که از دتداش
 افتني دست ی اما برام؛ي نشان داده بودري نظیسحرگاه شوق و رغبت ب

 داده صي تشخی و ضروری فورنينچنيبه آن نامزد شدن و ازدواج ا
  .نشده بود
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 دھن آبدان که پر از آب ري شري را محکم در دستم زيی هيشي شالسيگ
 آبدان . گرفتمد،يچکيدر آشپزخانه قرار داشت و قطره قطره آب از آن م

 ی را به باطله دان م آنشي مدت ھا پدي کھنه شده بود و بایليکه خ
 يی آب نرفتن آن و صرفه جویانداختند، آبدان کھنه که با کوشش پدر برا

 آب آوردن و تقال و تالش ی آب آوردن و کم کردن زحمتش براتاز وق
 ما ی و آرام نگھداشتن گوش ھاميخوردي که ما می آب نرفتن آبیمادر برا
 قطره .دي چکی خسته کن تق تق آب آبدان که قطره قطره میاز صدا

 شدن داري آب آبدان حوصله ام را تنگ کرد و ازترس بدنيقطره چک
 دھن آبدان را باز نکردم و گذاشتم که با ري ش،خواب رفته ھا از خواب
 را مرفوع ی که تشنه گی به قدرالسمي ھا گدنيھمان قطره قطره چک

ه  بد،ي آن را نوشتواني که آب که چقدر سھل مدميدي م.سازد، از آب شود
 اما در ھر دو حالت خورده د؛ي نوشدي و حوصله بااطيمشکل و احت

 است، زنگ خسته کن و گوشخراش ني آب که چقدر دلنشی و صداشوديم
 ري بود، زادي زتشي را که ظرفالسمي گگري دی شب ھا. کرده استدايپ

 و خوردمي از ضرورتم مشتري و بکردمي از آب مزي آب لبرۀقطره قطر
 تشنه شوم، دوباره ی که اگر به زوددانستمي مراي زد؛کري دل دردم میگاھ
 آمدند که يی شب، شبھان بعد آ. زحمت و طاقت را به خرج دھمني عديبا

 آبدان را به ردھني باز نمودن شقي طری آب خوردم، تا شبوهي شنيبه ھم
  . و آگاه نشوند، آموختمداري بلمي که فامی طوریخوب

 دم،يخزي و به بسترم مگذاشتمي مشي را به جاالسي به مھارت گیوقت
 به کرد،ي حالت را از من سلب مني را که قدرت التذاد ايی ھاشهيھمه اند
  . تاختمی عشق میتي به گالي خی انداختم و با پایدور م

 و دهي پدچي ھ.دميشي اندی راه دفتر و خانه به او م؛  ی ھر مکاندر
 ھر محل با  در. توجه مرا مجذوب نساخته بودی جامعني به ایموجود

 . فکرم بودی برايی گزافه گوادشي او بودم و ترک ادي به یھر قدم و نفس
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 مرام دلم بود که به . داشتمی ھمراھش عشق بازايدوستش داشتم و در رو
  . آسودی جز او نمی ھنر و محبتصفت، چيھ

 ی سال زندگکي و ستي که بيی نامزد خود را در خانه ۀ کلمدني شنبا
 دور در ذھنم یلي خري و دوستانم ھمچو تصاولي فام.مافتي گانهيکردم، ب

 احساس تا ني قلب، جسم و روحم را مربوط به او دانستم و ا.قرار گرفت
 وحشت گرم و کي ھر لحظه . گذرد، در من زنده استیحال که سالھا م

 دو ني که از ایفي تعردي نامزد و ازدواج؟ شا.گرفتي من باال مر دبيعج
 بود ني آنھا تناقض داشت و اتي و واقعقتيند، با حقواژه به من داده بود

 و دي ازدواج در ذھنم با عقاري انعکاس تصو. نداشتمي براتيکه محبوب
 و ارزش و لذتش گرفتي و محبوبم بود، مقابل قرار مزي که عزالتيتما

 دو واژه توجه ام را جلب ني ای لحظه جوانچي در ھ. نمودیرا کم م
 ی از زندگطي محی ھاتير اجتماع و واقع که پدی احساس.نکرده بود

 نوع غصه و کي روحم را در داد،ي ممي عشق برایمشترک و حت
 مي را براماني ای بی ساخت، اما قلب مستشارم زندگیاضطراب غرق م

 ستي که من زی شوھر در اجتماع.زدي از حالوت و ارزش قلم میتھ
 و ی قانون پاکۀم بود که انسان نبود، مظھر و مجسی کسميکرده بودم، برا

 که نه گوش، نه زبان و نه يی مجسمه یعني اخالق زن بود؛ بيتھذ
 به آواز نگاه ماني ايی گودم،يدي مماني به ایعاطفه به زن دارد؛ اما وقت

 خوب و شکل ی با من ھرچر،ي مضطرب نشو و آرام گگفتيبه من م
باور به  به سعادتم با او باور داشتم؛ گرچه زي خواھد داشت و خود نگريد

 و مي اعتماد به عشق او در من آنقدر عظکي لتواند،ي کار کرده نميیتنھا
 شود، از یبزرگ بود که قادر بودم ھر مانع و رداع را که سبب بدبخت

  .شميندي ھا اصال ً نیراه سبک بردارم و به گرفتار

 دوستش .دادي دارد، وقع نمدهي عقی است و چی کماني انکهي قلب به او
 عشق است که با منطق و ی واقعا ً عشق تا زمان.ديورزي مداشت و عشق
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 نھاي به االي خی نکند و بزشي است، آمهي و تربميسنجش که حاصل تعل
 یوقت!  نه محبتشودي معامله مافت،ي که تماس ني ھمیعشق بورزد؛ ول

 ني عقل و قواندي که از قیابي ی و لذت و اسرارش دست معشق یبه واد
  .یرھا و آزاد باش

*  *  *  

  

 دميکوشي م. خواستم گرفتارش شومی بود و نمی گوانهي دۀ دورشروع
 ی سوق دھم، اما شور و التھاب محو شدنگري دیافکارم را به مجرا

 خانه حکم .زدي و بال مخواستي به پرواز بر میزي در درون دلم چ.نبود
 . نمودی می اجنبمي ھمه کس جز او برا. راحت نبودم. نمودیمحبس را م

 ۀديچي پۀ سلسلتي کرد و فعالی منيي عشقش تمام اعمالم را تعۀزيانگ
 ھر قدر . کندداي را پزهي انگني ارضا اۀلي آن شده بود که وسی برایعصب

 با او بودن در من اقي کنم، اشتی دورشهي اندني از اخواستمي مشتريب
  .شديمحکم تر مصمم تر و طوفان زا تر م

 لي دلکردم،ي نمی بحثدنشيغبت د با او از رمي در گفت و شنود ھااگر
 پس چرا نزدش توانست،ي خواست در من شده نمنيبر عدم وجود ا

 ھا را با جي که امکانات و راني اۀ از عھداي آدمش؟يدي چرا نمرفتم؟ينم
 جامعه ی شده ھارفتهي پذاي آمدم و ی ام وفق دھم، بر نمی دروناتيمقتض

 بودم، رفتهيه تا حال پذ داشت و ھمه آنچه را کتيده ام ارجعيبر پسند
 مي را که برايی ھاتي را که به آن خو گرفته بودم، آن واقعيی ھاتيواقع
 و موافقت داشتم، دانستمي نورمال مپديدۀ کي نمود و آنرا ی نمليتحم

 ی برایلي باشم؟ عادات و رسوم که دلراي پذزي شده نلياکنون که تحم
 ارائه نشده مي برادي و باديبرحق بودنش وجود نداشت و ال اقل به طور شا

 که عشق خواست ماني شده بودند، به ارفتهي بود که پذیديبود و فقط عقا
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محبت او در روحم مولد شعف بود ! و باورم بود، رجعان داده بودم؟ نه
 ی انسانی کلتور، غرور ھان،ي از دیکه به منزلت برتر از احساسات ناش

 يی ھاجي ھا و رادهير از عق تتي با اھمازمي عشق و ن. بودیو خود پرست
 و وجود آنھا را به علت یبود که دور و برم را انبوه کرده بود و ھست

 حال به ی در آن زمان و چی و من چدانستمي منجاي در اباي زديعدم عقا
 و ارزش کردمي فکر نميی باور و مسئله چي اش، به ھدهي از او و عقريغ
 گفتمش و خواستار ی اگر نم.دبوي در کار متي و برترسهي که مقادادمينم
 ی وقت،شدي را که حواسم فقط در بند با او بودن رھا می کسشدم،ي نمشيلقا

 که تنھا به من تعلق داشت، محبس افتمي ی دست میبا او بودم، به ملکت
 ھا د محبس خود را آزاد و رھا از فشار ھا و درنيمنتخب خودم و در ا

 دي داشتن طرز برداشت و دتي اھم ھماناداشتم،ياگر ابرازش نم! افتمييم
  . ھا بودداري ابراز عالقه ھا و محبت ھا و دني از اماني ایشخص

 راه و روش مورد نظرش را به ني قرار باشد ھر کس بھتراگر
 زاني به عزماني را که ايی ھاوهي بخواھد، پس روش و شزانشيعز
خالف  د،ي پسندیم)  آلشديمادر، خواھر، دختران قوم و دختر ا (شيخو

 با او داشته باشم و او از من خواستمي بود که من ميیآن روش ھا
 ۀ مانع شدن ارتباطات سادی را برااھرش او که خو.انتظارش را داشت

 گذاشت، چطور از من ی لسان نمیريدانش آموزان پسر به کورس فراگ
 ی او دختر خوب کسی برا. طلبد که او را در خانه اش مالقات کنمیم

 آنان ۀستي و جامعه اش رفتار کند و زنان شاليخواست فامبود که طبق 
) ...پدر، برادر، شوھر، کاکا (لي مرد فامتي رضانديبودند که کوشش نما

 که يی و اگر من طبق خواست ھاندي که است، حفظ نمابيرا به ھر ترت
 زن ۀ خواھم بود؟ افکارش در بارستهي دختر ناشا.مياز من دارد، عمل نما

 به جا ی بعض. زن در اجتماع پراگنده بودتيروابط و موقع ،ی ویو آزاد
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 در باره ماني اشهي اندزبودند،ي وش و تعصب آموانهي دیو سالم و برخ
 .                       بوددي نسبتا جدی ھادهي و امي از تعصبات قدیزن خالص نبود معجون

 قتي خوب مرا از درک حق زنکي اش در باره ضي ضد و نقگفتار
 دمي ھراسی اکثرا  م.نمودي اش غافل و فکرم را در ابھام غرق میدرون

 موجب دشي خواست و عقاني ما بدون تعادل بی ھاداريمبادا نشستن و د
!!  داشت، نداشتن اوی معنکي گري من دی که برایبتي مص. شودبتيمص

 گم کند ورزم،ي احساس را که به او محبت و عشق منيا یًو محتمال روز
 ثبات و ی موجود بکي که مرا عاشقش بداند، به صورت ني ایو به جا
  . قلمداد کنديیھر جا

 که داشته يی شهي عشق آن پادشه است که انسان با ھر فکر و انداما
 ی به آنچه من معي عشق تابع و مط. آوردیباشد، به درگه اش سرفرود م

 من با اندک شناختم از جامعه و . نبودگراني و افکار دی رااي و  دميشياند
 فشي مرد و زن و تعرۀ فھم از گفتار پدر در رابطه به رشتش،يارزش ھا

 پسر و دختر، بدون ۀ مادر از اختتام ندامت بار رشتحي عشق، نصااز
 و کردن زي مادربزرگ از پرھدي عقال،ي فامی و قبول اجتماع و آگاھديتائ

 عمل را و ھزاران ني امياه عظنشست و برخاست با نامحرم و دانستن گن
 دوزخ با دني و پند و اندرز ھا، به رخ کشدشي و فوایميتذکر از سنن قد

 اعمالم با او شده بود، اري که معماني فکر و نظر اشتري و از ھمه بعقابش
 به اتاق مھمانخانه . رفتمماني به من نشد و خانه ایھمه رداع و سد

 با ھم ی نظر.سبز داشت، نشستم که رنگ یَ در کـوچ. ام کرديیرھنما
 از نگاھش چشم را متوجه مبل اتاق، زي گری و من براميمبادله کرد
 کي با چوب و پالستی شکسته که به طور ناجوری ھانيفرش و کلک

 بامبل سبز ی ھمآھنگچي سرخ که ھی بخملی زده شده بود و پرده ھاونديپ
  .خانه نداشت، کردم
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 وهي ظرف پر از مکي با يی قهيز دق شد و بعد اروني از اتاق بمانيا
 اگر یبل:  گفتم؟ی خوش دارايآ: دي شد و پرسستادهي خشک جلوم ایھا

  .دانميمنظورت را نم:  گفتدهي است، خندوهيخشک است، باز ھم م

 من ھم . دستم را گرفت و خاموش نگاھم کرد. مقابلم نشستني زمیرو
 ؛ اما گشتندي چشم و گوش ممي ھمه اعضابودمي چون نزدش مدمش،يد

 . ھمه نور را نداشتني ادني از نور لذت عشق شد و قدرت درهيچشم خ
 یلي استم که زبان نگاه را خی آدممانيگفتم ا:  بزندیازش خواستم حرف

 .دي نگفت و مرا دیزي او چیول! يی بگویزي است چتر بھ.دانميکم م
د  گرفته بودني تابش آفتاب عشق در من روئی گل که از گرمیغنچه ھا

 زي آن را لبراالتمي خی که ھر شب ساقی مستی شگفتندوجام ھا، ند
 تا . نگاه او با من سرشار از شراب سکر آور شدی با تالقکرد،يم

 داشتم به جادو . گذشته بودی ساعتنم، تر نگاھش کقي و دقشتريخواستم ب
 ی از اعضایکي با تق تق دروازه آپارتمان شان و آمدن .شدميمعتقد م

 از خانه به ند،ي که آن فرد مرا نبی و طورمي کردیا حافظ خدلشيفام
 نتوانستم کار کنم و کي ل. شدم و خود را به دفتر رساندمرونيعجله ب
 دفتر، آنجا را ترک و راه خانه را تيري به مدی کردن عذرشيبدون پ

 گرفت، ی مشي ام دو راه را در پشهي در راه خانه تمام اند . گرفتمشيپ
 ناگاه . لحظه و کوشش کردن به فکر نکردن به آن لحظهفکر کردن به آن

 در طرز فکر ی منفري در خلوت با او طبعا ً تأثدارمي که عمل دنيفکر ا
 در من دنشي را که در اثر دیاو در رابطه به کرکتر من دارد، سرور

 ی الخلقه که در اوج خوشبختبي و آن عجديھست شده بود، از من دزد
 زاري به قدر خود بدهي پدچي کس و ھچي و از ھديما قلمداد نري را حقشيخو

  .نباشد، من شدم

 منتھا . را گذارمی نامی آن چی رودانمي خانه احساس داشتم که نمدر
 او دي داشتن نظر و دتي اش از ھمان اھمشهي بود که ریندياحساس بدآ
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 گرفت و ادراک آن حب عشق یمنشأ م(!) در ارتباط دختر خوب
 از خالف معمول شتري شام پ.دانستي را مقصر مزي عزدني و ددنيورز
 گرچه گفتم خوبم، .دي خوش بود و از حال من پرس. کردلفوني تميما برا

 ؟یچرا ناراحت: دي پرس.کردي می تون آوازم سخنم را به صراحت نفیول
با تو و کله و افکارت :  چه کار شده که ناراحت باشم؟ گفتستم،ين: گفتم

 .یشوي فردا از من م،یستيگر امروز از من ن تو ا. باشمیسخت آشنا م
 تمنا دارم در کنار د،ي و چون زمانه به سر آی اه تا زند،یتو از من ھست

 . منستاتي حيۀ ماگري عشق تو دراي ھمراھت عشق بورزم؛ ز.تو باشم
 را مانيحرف ا...  وی که نزدم آمدی کند، به خاطری متي ترا اذیچ

 زد و مي فردا گپ خواھ. بشنومی سخناھمخويلطفا ً نم: قطع کردم و گفتم
  . کردمیخداحافظ

 یلي نو وخمي و احساس داشتم که براشدمي آن لحظه، گرم مادي از آنشب
 حظ ببرم، ھمانا توجه ادتري گذاشت زی که نمیزيسرور آور بود و چ

 توجه به من ني بود و استهي به فکر و تصور او در باره دختر شاادميز
 تر و قي با آن ھم احساس اولم عم. بدانمري را حق که خوددادياحساس م

 از احساس دوم متنفر بود؛ اما در من . بودمي موثر و قابل قبول براشتريب
  . شدیبود و پس نم

 من و او . نکنمتمي جھت اذی محل کارم آمد و خواھش نمود که بفردا
:  گفتمشي دوستانه برا.مي بودزي دو دوست و  ھمصحبت نۀبر عالو

 ارزش گري که خانه ات آمدم، دی از لحظه اکنمي فکر ممان،ي ایدانيم
 رهي به چشمانم خ.یپنداري و زشت عمل مهينزدت ندارم و مرا دختر کر

با ،   بود که الفاظم متعجبش ساخته است تا آزردهداي ھوشيماي از س،شد
 آن اي آست؟ي منظورت چ،يیگوي و زشت عمل؟ چه مهيکر: دي پرسرتيح

 و منزه بود، مانند پرستش بود، به تو یدوست داشتنلحظه که به من 
 نرفته بود ی را به سرعت از من برگشتاند، دو قدمشيرو!  عمل؟یزشت
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 یو تو چ!!  نوازشت دادم، فقط نوازشطمن فق: که پس برگشت و گفت
 ی ھر کار دوست دار. کنمی نمزي نلفوني و تنمتي بیھرگز نم! ؟يیگويم

 ی او رفت و من رو.ست، ھمانطور کن آسوده االتي که خقيو ھر طر
 . بودن با من نداردی پنداشتم اصرار برا. خاموش نشسته بودمیچوک

 ی داشتم ابرام و پافشاردوست آخر . استهي السوی نباشم به او علايباشم 
 او را . بود، باز ھم دوستش داشتمی تفاوت میکند، بتپد و چون سرد و ب

  .شق بودم و عاخواستمي مئتيبا ھر کرکتر و ھ

 که مرا ھراسان فکرش ساخته يی آن لحظه یفي تعرادي در خانه به شام
 ی برپا شد و در حالت شعف و خوشی شادۀ در دل ھلھل. افتادم،بود
 داشته باشم؛ نگاھش را، آوازش را  کمي در نزدخواستمي او را م،یدرون

 ی درون در نبودش با فشار بی ھمه خوشی ول.و دستان گرمش را
 ی انتظار شب را مدي شد و بای مروني ظرف تن و روحم ب ازیصبر
 و سکوتش را دوست یکي تار،ی وقت سردچي شب را که ھدم؛يکش

 ی محسوس نبود، ولمي آفتاب عشق شب برادني ھر چند با تاب.نداشتم،
 باشد و با بودنش ھمه خواستمي مشد،ي که سرد تر از او میھمچو مواقع

 آن با ی و آرامیکي که در تارندسب کرا به سکوت ببرد و فرصت را منا
  . کنمازي راز و نمانميا

 ی صحبت ھایشگي ھمی شب در کنار آبدان آب آشپزخانه محلآن
 شد که ھرگز نخواھد ی قھر بود مدع. کردملفوني ما نشستم و تیشبانگاھ

انتظار ندارم که :  گفتم.ستيتوانست مرا بشناسد و قادر به درک من ن
 ما کدام رشته است نيمن دارم و خواھانم بدانم که باما : گفت! یدرکم کن

 با من یمي داوندي و خواھان پی داد؟ اگر دوستم داردي به آن باراو چه نام 
 شک مي اگر به عشق و وفا،ی من آمدۀ که خانی کار بد نکرد،یاست
 که یکني درک مًنايقي تو .شودي مرفوع می به مرور اندک زمان،یدار

 انتظار ی چمانتيصفا بوده، صرف بگو از اعشق من به تو صدق و 
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 و ی که بپسندرمي گشي در پی بشناسمت تا روشر بگذا. که بدانمیدار
 ري کثۀ و صرف مانند عدیخوشنودت گردانم؛ اما اگر دوستم ندار

 که ی در آن صورت وقت،ی استی با پسرتيدختران دنبال مصروف
 ،ینزد من آمد که به خانه ی را مرتکب شده ای که عمل زشتيیگويم

  .یپس حق گفت

 از یکي:  آرامتر گفتی و او با صدادادمي گوش مماني خاموش به امن
 وصول حالت ی است که براگريکدي اعتماد و باور به ،یاصول دوست

 با؟ي زیحالت ھا:  گفتم. آن را قبول کرددي بای و دوست داشتنباي زیھا
ًه فعال دوست  کيی ھازي نخواھد بود و به چتي سخنت، سخن فردانيا

 یدھي را نسبت مگري دی و صفتفي فردا تعر،یدھي نام مباي و زیداشتن
   .  ...و

 نگو و فکر ھم نطوريلطفا ً ا:  نگذاشت گفته ام را ختم کنم و گفتمانيا
 مواد ی حاو،ی بحث کنیخواھي که در خصوصش مالتي تخني ا.نکن
 را که باي زی و حالت ھاباشدي کننده است که فقط مخربگر عشق مريتخد

 توأم ی و دلتنگی روحۀ نحو شکنجکي با د،ي آی مدياز عشق در تو پد
 در ارتباط شهي فکر و اندی که چني کوشا نباش که از جانب من ا. کندیم

 از من ،ی فکرم را در باره ات بدانیخواھي اگر م.یبتودارم، قضاوت کن
 و من یست امي برای که تو کی شد تا بدانی تو ھرگز قادر نخواھ.بپرس
  . سعادتت بکنمی براخواھمي می آرزو دارم و چی چتيبرا

 که کردي چنان با اعتقاد از محبت و عالقه اش به من صحبت ممانيا
 و لي گفته باور داشتم که تحلني به ازي خود ن. داشتبي عجيیرايدر من گ

 ادي بنادي زدنيشي را محو کرده و اندجانيتعمق در احساسات شور و ھ
 اما .ی و بسنده است که صادق و درست باشسازدي ماي مھ رایدلسرد
 ی است که نشود روزني من از اۀ کردم که ترس و دلھرراف اعتشيبرا

 که مربوط به عشق ني از اشتري ما را بی ھادني دۀزيفرا رسد که انگ
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 که يی دھد و اووندي مردم پی خودش و فکر ھایسازد، با سوابق ذھن
 جز از عشق و اعتمادم را ی اسمزند،يت محاال الف از صداقت و عباد

 . سقوط کندینيبه خود و محبتش گذارد و از اوج عشق به منجالب بدب
 ام دهي به عقوي اگر گبر و دني بب.ی فکر دارني که تو چندانستميم: گفت

 و تصور نکنم که من بد تر دھندي روش مريي عشق تغیعاشق شوند، برا
 و مقررات، نيوع من به تو با تمام قوان سراپا احساسات متن.از آنھا باشم
 دارد و خواھد داشت و تو اگر آشکار ھا تضاد دهيکلتور و عق

 و طرز صحبت را که دي ھا، حرکات، عقاقهياختصاصات، عادات، سل
 ماست، خالصه و در ۀ مردان جامعتي اکثرديمختص به ده، صد و شا

 خودت ی تلق مربوط به طرز،ی مرا به وجود آورپي و تیمن فشرده کن
 خواھد بود، ت و ھنرچرخدي متي به ذھنگرينسبت به من و به عبارت د

 عشق و احساسم نسبت به تو؛ بگذار از وسعت تي و واقعقتينه حق
 از من داشته یفي و اعمال و طرز برخوردم با تو تعرندهيمشاھداتت در آ

ام  بود که در مظھر عی جھاتی رودم،ي که ترا در خانه ام دیلي دل.یباش
 به خواھمي و من نمزندي میھر که بر حسب برداشت خود آن را رنگ

 گراني و ھم بخاطر دنمي فکر مردم را بببي احساسم رنگ بدترکنيپاکتر
 محروم کنم؛ ،ی عالم عشق که تو ھستري را از سشي کنم که خویقبول نم
 . اند و نکردنش مغبونم خواھد نمودی و ماندنکبارهي ھا دني دنيچون ا
 و ه به ارادی ارتباطچي و نا خود آگاه است و ھی ارادري غیر آدمعشق د

 ھا دني دۀلي را به وسی ارادري عشق غنيخواست انسان ندارد؛ اما ھم
 دني رغبتم بدني از براھیکي نمود و ی تر و جاودانقي عمشتر،ي بتوانيم
 کرده بتوانم که تو مي تفھتي برای روزکنمي است و آرزو مني ھمزين

  !!ی نه وقت گذران،ی منی زندگیناعشق و تم

*  *  *  
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 را گرفت که بر ھمه احساساتم يی در من حکم فرمانرواعشق
 ی ھاازي خواست ھا و نیاي باز دنگذشت،ي روز ھا م.کردي ميیفرمانروا

 فرار از تقاضا و ی بار بار برا.ما در کلمات و جمالت خالصه شده بود
 گري دیقاضا ھا و خواھش ھا قابل اجتناب بود، تري که غدنشي دیتقال

 منوال ني تا بدکردمي مداري بودند، در دل بدهي خسپشقرا که با آمدن ع
 رود، لي خواست و طلب به تحلني ایروي در من نیتقاضا ھا و چند طلب

 را در خود گري دی که بر ھمه روحم تسلط داشت، تقاضا ھايیروين
مبارزه کنند؛ اما به  روي نني تا با انمودمي مهي آوردم و تقویبوجود م

 و دادندي خود را از دست مزي ناچیروي قوه و نا تقاضا ھني ھمه ایزود
 ني ایزي که چدميدي م.شدندي زمامدار واگذار مني را به اتميھمه صالح

 عادل ی بود که عشق فرمانرواحي صح.ستي نیقدرت را از عشق گرفتن
 شي فرمانروایا و برنمودي مالتي تحماتمينبود و به خواست ھا و ضرور

 تقاضاھا سلب کرده بود؛ يۀ شورش را از بقیروي و نکردي میريسختگ
 ني در مقابل اامي قی خود قدرت کافمي خواست ھا و تقاضا ھاني ااياما 

 مطلق را به حاکم ۀتي اتوره، ھم خواستايزمامدار عشق را نداشتند و 
 لذا . حق مقابله را از خود سلب کردندی واگذارنيعشق سپردند و ح

 از نبود آن در من دست ه کی قابل فسخ بود و حالتريقدرت عشق غ
  . نمودی بد تر از بودن و ظلمش میلي خداد،يم

 و کردي را در من مچاله می با او بودن تمام موضوعات احساساتیتقال
 او که خواھش و ی به تقاضانباري ا. نمودی کردن را خفقان آور میزندگ
 در موترش .مي مالقات گذاشتۀ گفتم و وعدکي بود، باز لبزي من نیتمنا

 و سکوت به علت ی خاموشني و اميستينگريھر دو خاموشانه به ھم م
 تا مدرک ھر ندي نمااني توانستند بی بود که کلمات نمساساتوجود اح

 به اظھارش داشت و لي مندهي که نه گوی با گفتاری گاھگاھ. ما باشدیدو
 خارج از يی صدای شکست و بیت م سکودنش،ي به شنینه شنونده رغبت
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 شباھت به ی که بی با لبخندی بعد از ساعت.نمودي میتصورم طوالن
 از نکهي در راه برگشت به خانه از ا.مي کردیفظپوزخند نبود، خداحا

 نزده بودم و مورد نوازشش قرارم نداده بود، یعشق و محبت با او حرف
 ۀ در بارماني اۀديردن عق آوادي ام را در به وهي شني بودم و قدر ایراض

 و غرور و صالبت در خود بردمي باال می و انسانی اجتماعیارزش ھا
 حي من ترج. آورد صرف آرام بودمی که مرا به وجد نمکردمياحساس م
 که ی و نظر خوب او در مقابل خود شده بودم تا لذت و خوشديدھنده د

ن مقابل قرار  و عقل در ملي م. بوددمي تردی شده با دلھره و کمنيعج
 حفظ از ی سبب کشمکش و مبارزه شده بود و عقل برالي م.گرفته بودند

 دعوت به گوشه ی از ناآرامجتنابو ا) مانيخطر از دست دادن ا(خطر 
 و ارمانش را دهي و اماني من الي و به عشق ومنمودي و سازش میريگ
 د؛ي به آن سازش کند و دغدغه و شورش را محو نمادي فھماند که بایم

 خواستش ی براکردي و عشق محتاج صلح و سکون نبود؛ نزاع ملياما م
 و وقت به سرعت ودند ھر دو در جدل ب.زاربودي برشي و پذیو از آرام

 را کي چي و ھشدي مبي گذشت و سر انجام عمارت تن و روحم تخریم
 در لي و مدانستي که کمتر ميی عقل در نقطه .شدي نمبي نصیابيکام
 و تجربه ام از طي محطي مقھور شده و شراخواست،ي مشتري که بيیجا

  .زدندي و مداوم تر ضربه مشتري ھر دو را در نقاط ضعف شان بیزندگ

*  *  *  

  

 . نبودی گرمی از کار دفتر خسته به خانه آمدم، در خانه فضایعصر
 پدر مدتھا بود به .کردي متي آزار و اذی را به نحویکي جنگ ھر طيشرا

 ی و بیدر از بودن پدر در خانه و وضع نامطمئن زندگ و مارفتيکار نم
 به ده ھا زي نگراني فرزندانش کم حوصله و گرفته بود و دیسرنوشت

 را شتري حالت چند روز پزي خودم ن. و دلتنگ بودندوسي موجه مأليدل
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 در مدت کوتاه چنان با او خو گرفته بودم که . افسرده بودم.نداشتم
 دنشي و شندني دی بلند برای آرزو.رد کی خلقم را تنگ مدنشينشن

 را به اتاقم برده و لفوني ت. فھم بوديۀ از ناحروني که بکردمياحساس م
 ھر دو يی لحظه .کردي ماني را بی ویراحت ناشي صدا.زنگ زدم
 از ھم یلي دلی که روی ما گاھیلفوني تیدر تماس ھا (.ميسکوت کرد

 صدا ی و خاموش و بمي گفتی سخن نمیقي با ھم دقام،يبودي مدهيرنج
 سکوت دني آه کشاي و با سرفه و بودي در دست ما ملفوني تی ھایگوش
 . از او بودمی سخندني شنظر مشتاقانه منت.زدي می حرفديبا) .شکستيم

 را یچ:  گفت؟یکني فکر می و به چیچرا خاموش: ميديناچار پرس
:  گفت؟یکني فکر می من چۀ بدانم در بارخواھميم:  گفتم؟ی بدانیخواھيم

 . فردا فکر خواھم کردًناي ھمان که مطمکردم،ي فکر مروزيھمان که د
 به خانه ام آمدن و .دانميشروع نکن الکن و مگر ترا م: گفت. الکن: گفتم

 بجا گذاشته که چند ندي ناخوش آريلحظه  با من بودن در فکرت تصو
 به جوش مي خون را در رگھازتي حزن انگتيروز است که وضع

 اما تو فکر . بشنومتاي و نمتي ھرگز ببني خواھم بعد از ای نم، آورده
 ترا با تمام وجود، قلب و روحم دوست داشتم؛ . که ترا عاشق نبودمینکن

 و بر رومي خدا نگھدارت، من م،یري پذی که تو عشقم را نمیاما زمان
 جمله ني را بعد از گفتن الفوني تی گوشماني ا. خدا حافظ.گردمينم

 درد کرد، مي مرا فشردند، تمام استخوانھاشي ھاواريه و د خان.گذاشت
 نکند . شدروني از آن بی ام شکست و نفس به شکل درد آورنهيقفس س

 . محال آمدی او تصور زندگی ب.مان واقعا ً از نزدم رود و برنگردديا
 .داشتي را بر نمی گوش. شدري چند زنگ ت. کردملفوني تشيدوباره برا

 . گفتی را برداشت و بللفوني تی باالخره گوش.ديلرزيھمه وجودم م
 یدانيم:  گفتم،ي بگويی او بدون آن که من کلمه .دمي به راحت کشینفس

 سخنش را ناتمام ... تو ھم عاشقپنداشتميمن آنقدر احمق بودم که م
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 سؤ ی در زندگم،ي بگذرايب:  بلند گفتیگذاشت و بعد از مکث کوتاھ
 را ی معنی تو چینه بگو آن روز برا صادقا.تفاھم مضحک فراوان است

   ھمه رنجورت ساخته؟ني که اکردهياحتوا م

 يی که آن روز و لحظه مي به او چطور گودانستمي خاموش بودم نممن
 که يی لحظه . حس کردمی را با تمام معنی خوشبختعيبود که قھرمان بد

 خود ی درونی از خوشی عاری آن را مظھر ارزش سالھا زندگتوانميم
 اما کلمات مناسب خواھمش؛ي مسري بود که به ھر رنج مشي مقام ع.نمبدا
 و ی کردن فانتزهي توجی بودم که گفت، براافتهي ناحساسم اني بیبرا

 ی فکر و احساست در عکس العمل ھاتي فکر نکن واقعادي زيیگزافه گو
   دخترک؟ستي طور نني ااي بود، آداي ھورتيچند روز اخ

 شد که دوستم دارد و اني نمای طورايکردم  احساس ی چرا وقتدانمينم
 کي در من مولد زي چکي . دوست دارد تا بداند که من ھم دوستش دارماي

 شد و خواستم غضب و عصبش را ی ربطیقھر و نخره و جمله  ب
دو جوان که خلوت کنند، به ھمچو :  پاسخ دادميی اعتنای با ب.بشنوم
 ی بودن کدام مبنا و معنی و احساساتی که جز جوانخورندي بر میحالت
 از آن فکر و تصور در سر داشت و دختر و پسر تواني ندارد و نمگريد

  .زنندي و الف از عشق مرنديگي با ھم باشند خو میجوان که مدت

 ی بمانهي پیآخ که تو تا چ: دي کشادي از نفرت فری غنی با صدامانيا
گذاشت  شي جایلفون را به شدت روي تی و گوشیارزش و کوچک بود
 مرتبه ني اما نخستکرد؛ي بار اول نبود که قھر م.دميکه از آواز آن لرز
 قلبم را تي چرا واقع.گفتمي منطوري ادي نباافتم،ي ليبود که خود را ذل

 و معتبر زي عزمياظھارش نکردم؟ چرا نگفتمش که او به آن اندازه برا
کر که  باعث رنج شده، آن طرز فم در باره ای طرز فکر ویشده که حت

 کردن هي توجرد؟ي از من گشهي ھمی را برای مقام شادمانني ای روزديشا
 که يی به او، اوی با او بودن با چنان کلماتقيحالت و برداشتم از دقا
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 در دل با الفاظ . تھوع آور شدمي را داشت، برای دوستدنيانتظار شن
چرا  کردم؟ اني بني را چنساسم احنيمستھجن مذمتم کردم، چرا قشنگ تر

 ني اولماني آزرده بودم؟ او که فقط در آن روز نوازشم داد؛ اما امانياز ا
 که از خالل ی بود که مورد نوازشش قرار گرفته بودم، آنھم کسیمرد

 دادي به عشق و محبت دختران می دانسته بودم که چه ناماتشيگپ و نظر
بر  ی عنوانزي من نۀ و عالقق بود که نکند به عشنيو ھمه رنجم در ا

  . بودمبي حالت عجکي کنم، دچار ی دانستم چی نم. اش دھددهيحسب عق

 ی صبرانه تمنای ب. از او نداشتمی ما چند روز خبری از گفتگوبعد
 در من نبود ی ودني و شندني جز ديی را داشتم و اراده دنشي و شندنيد

 ی دست زدن به ھر کار.که با متوسل شدن به آن درد نبودش راکمتر کنم
 فکر شدم،ي مصروف می بود ؛ اما به ھر کارادشي از زي گری برابھانه

 شهي و طلب با او بودن مثل ھمشدي درستش میاو مانع از اجرا
: دمي را پرسبتشي کردم و علت غلفوني تحمل نداشتم ت.کردي ميیحکمفرما

:  جوابم دادی تفاوتی با ب؟یشوي نمدهي و چرا دی نکردلفوني چرا تمان،يا
 کار دارم، خدا راي را بگذارم؛ زی گوشديم و حاال با نبودیاحساسات
 ني به خود لعنت دادم و سزاوار ا. کردلمي زبون و ذلش طرز گفتار.حافظ
 کم یلي من خ.ستمي به اتاقم رفتم و گر. را دانستمشي برخورد خوۀويش
 در ني سرشک بودم و ای و فطرتا ً انسان با صبر و بکردمي مهيگر
 . عوض کردزي و فطرتم را نعتياو طب عشق ی بود، ولعتميطب
 دني اگر دوست داشتن و دگفتمي مود بخ.دانستمي نمی چی براستم،يگريم
 چه، ازش ی از براهي پس گر،یداني بتو گناه است و درست نممانيا

 و ی ارادري احساس و خواست غنيبگسل و فارغ و آسوده شو و اگر ا
 ی  اما دلم ھوا. کنيیال قدرت تست، پس حواله به مرجع باديباالتر از 

  . داشتهيگر
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 به عجله برداشتم و . به صدا آمدلفوني نگذشته بود که زنگ تیساعت
 ربود، ی از من ماري او با ھمان آواز که قدرت اراده و اخت. گفتمیبل

 مرا با الفاظ یخواھي است؟ چرا ممانتي اتي تو اذی روش عاشقايآ: گفت
 رنجت به ۀ کنم که دوریه کار کنستي تمام کوشش من ا؟یبدت برنجان

 گرچه با دانمي کنم، ترا ھم مهي خوش را به تو ھدی روز ھاو ديسر آ
 ور ی اما در نھانت دوستم داریکشيعکس العمل ھا و گفتارت زارم م

 .یشدي تا تو کامروا مرفتمي من دور مبود،ي از من می تو در دوریخوش
 از من ی و لغزشاگر مرتکب اشتباه شدم و ترا دعوت به خانه کردم

 و اگر سبب غصه ات ستي از خلل نی خالیفرد چي که ھري بپذ،یديد
 صرف بگو .نمتي بی نم،ی تا تو نخواھکنمي ماديبودن با من بود، سوگند 

 معذرت لي کرده؟ اگر قھر تو قابل توجه باشد، من با کمال متتي اذیچ
 مير گو بگذار کف.خواھم خواست و در مقام جبران کردن  برخواھم آمد

 کوشش کن .ی مندي ام،یکني متمي و ھدایا مغزم شده ،ی ھستميکه تو خدا
 دوران م،ي عشق است که ما داری فروغ زندگ. که دوستت دارمیتا بدان
 لذت را ببر، ولو که ی سراب است و از دو روزه عمر حد اعالیزندگ

 روز ھا را خوش ني ااي ب. زشت باشد، بتو بد نخواھم بودمانتيا
 است و گرشي دۀ دوردو انسان محدود تر از ی جوانۀ دور.مينبگذرا

 تو دي و تردهي عاشق ما که به تجزی لحظات سرور قلب ھاني افيح
 دانش و منطق وخارج از ی ورارودي عشق ماي که در دنی سخن.گذرد
 و رسوم نيعشق مجزا و باالتر از انسان ھا قوان،   استدالل استۀحوز

 را مانتي ھمراه با دلھره نباش، ایه عاشق کی و لحظاتاي ب.شان است
 از وسواس خارج گرد و در . خود نشوینرنجان و اسباب دل آزرده گ

 من . شاد باش و بخند و بخندانم.اوج لذت عشق به فکر ذلت نباش
 ی زندگيۀ عطني ترباي از ززمي کنم که تو عزی رفتار نمی ً طورنايمطم
 را شهي دار و ھر اندشي گرامست،اي حاال که عشق مھ.ی کنادي یمانيبا پش
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 را ی و چند روزندياي اوقات دان که چون روند باز نۀ و تلف کنندھودهيب
 شاد باش که زمان دوام ندارد و با قدر ،ی مرحله فرصت دارنيکه در ا
 جنگ و گفت و .باشدي می زمانی تا چ،یداني سعادت را که نمنيشمر، ا

 مھم ،یزي ھم آوی شک موقت محبت کن اگر باست،يگو منظور دل ما ن
 شهي ھمی تو برا.کندي را تصاحب مشي به عشقم جانيقي ی به زودستين

 دور آفتاب ني ور زمی من خلق کرده، تو از منی ترا خدا برا،یاز من
 نور  نپاشد و آسمان اشک رحمت به ني زمینچرخد و آفتاب به رو

 و یراه دلبر چون سالک راه عشق که ماني ا.ی نبارد، تو از منانينيزم
 ري کرد و با خود به سی واقعیاي تارک دنرا بلد است، باز میمفتونگر

  . بردیجھان عشق و مست

 ني دارد، کوچکتردنمي دی که برایاقي و اشتلي داشت که تمااني بمانيا
 ندهي به من و آدني ھدفش رس. ندارددھد،ي که مرا آزار میلي به مسایدخل

 دمي ھمانطور به خواست و عقا مرا عاشق است و.با من بودن است
 کند که ی نمی و کاردي گوی نمی و ھرگز عمدا ً سخنگذاردياحترام م
  . آردبار مياکدورت بر

 نمودم لفوني تداد،ي به من می زندگیروي استماع آوازش که نی برافردا
 با خنده گفتم اسم من شبنم است و اکنون ساعت پنج .و خواستم بخندانمش

 اشتباه یگري مرا با دختر د. استمی که کی متوجه شد.عصر است
 مالقات ما دانستم که با ني را در اولني دارم و انيقي راي ز،یرينگ

 با بعض ھمصنفان یبل:  گفتدهي خند.ی ارتباط و تماس داراديدختران ز
 یلفوني با ھم تیفاکولته و مکتب ارتباطات دوستانه دارم و گاھگاھ

د که عالقه دارند با من دوست باشند  استنی دخترانۀ و عد.ميکنيصحبت م
  . کنندی ملفونيو خود شان ت

 ی کار غلطاي آ،یبل:  گفت؟يیگوي میتو ھم به خواست شان بل: گفتم
 کنند؟ او شروع به ی صحبت می و کیاز چ: دمياست؟ با شوق پرس
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 شي پی که با ھر دختر طورني روش خود با دختران کرد، احيتشر
 او . دوست شان استني که او بھترپندارندي زند که می و حرف مروديم

 داد،ي و از سخنان و جوابات که به آنھا مکرديم هياز گفتار دختران حکا
 دختران به اتي دانستم که واقعا ً او با حاالت و روحشي ھاتياز حکا

 آنھا با او خود را با . کندی مورد پسند و دلخواه شان برخورد مینحو
 مکتب و خانه گفتگو ندارند و با ۀروزمر ی که در زندگابندي ی میکس

 . و اقارب و دوستانش محال بودلي فامۀحلقھمچو کرکتر تماس شان در 
 شان گوش ی به گفته ھاتي که با توجه و اھمکردي ماني که نمایکرکتر

 و دھدي کنند، حق را به آنھا می و آرزو مشندي اندی و به آنچه مدھديم
  .کندي می و احساسات شان معرف را ھمدرد و ھمصدا به خواستشيخو

 تي با جد؟ی اش شده اوانهي که عاشق و دیبه چند دختر گفت: گفتم
 ی از من در ذھن داریري تو چه تصودانميفقط به تو و آرزو و م: گفت

  . عاشق استمميگويکه به ھر دختر م

*  *  *  

  

 اتاقم يی هيشي آن روز در دفتر مصروف کار بودم که دروازه شیفردا
 ی ھمه خسته گی ودني با د. و داخل اتاق شددي سر انگشتان کوبرا با

 ريي نبود، تغیزي چکرنگي که جز روال ميکار، کسالت و خالصه زندگ
 و قلب با شدت ضربانش مرا آگاه از نمودي رنگ عوض معتي طب.کرديم

 .کردندي می درھم و برھم به سرور جا خالی فکر ھاو ساختيبودنش م
 ی و غرق بوسه اش کنم، اما طوررميغوش گ را در آی وخواستميم

   . استی عادميوانمود کردم که برا

 الفاظ .یکني کار ماديتو ز:  گفت.یبل:  است؟ گفتماديکارت ز: ديپرس
 مغز و دلم نقش د،ي در ددي مانند نور ساطع خورشازشيپر از محبت و ن
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خوب  قادر بودم شدم؛ي فعال مگرفتم،ي مروي او ندني با دشي ھم.ديگرديم
 او مرا ی که بی نظر به موضوعاتیکار کنم، خوش باشم و سطح

 در من خود ی زندگاتي ضروری با بودن او حت. رنجاندی و مشارانديم
 آرام اي تختخوابم ی روی فعال بودم، گاھزي بدون شان ن.اختند بیرا م
 اي ضرورت داشته باشم و یزي به چنکهي بدون ادم،ي افتی بالکن میچوک
  . بودمی مسرور و راضازارد،يرا ب ميی دهيپد

 آمدند که سراپا سرمست ی مزي نیقي بعد از رفتن در خانه اش، دقاالکن
 و دردش مرا از زدي مشي در درونم نیزيو مدھوش عشق نبودم، چ

 نبود که چه مي براقي دق. آوردی عشق به حال می خودی و بیحالت مست
صل و به مرکب  را حاتيبود، ھرچند در عشق به تصور خودم موفق

 تنھا مي به شخص دوم بگوخواستمي میلي خی سوار بودم، ولیخوشبخت
 من رفتن در خانه اش . ساختی مندهي بودن مرا ترسان از آیخود قاض
 با وجود آن ھم آزارم ی به او انجام داده بودم، ولنيقي و اطيرا با احت

رت  صوگراني که در خفا و دور از انظار دداري داي اعمال .داديم
 قابل ري الاقل غاي ،  در خود داردت و نادرسی منفۀ جنبکي رد،يگيم

 به ھمان اندازه .رديگي است که محرم انجام مگرانيفھم، درک و قبول د
 که کردي مبمي ترغی حس کنجکاودم،يورزي خست متي واقعیکه در افشا

 ماني ادي طرز د، و مالقات درموترشمانيبدانم بعد از رفتن در خانه ا
 را به من ی پس صفت بدآن از ی  نوع شده است ور کسیموردم چدر 

 ۀ زادماني ا.دھدينسبت دھد تا چه اندازه فکر او را تحت شعاع قرار م
  . استلي قاتي اجتماع بود و درک کرده بودم که به رسوم ارجعنيھم

 ھا داري بد را به داي از رفتن به خانه اش شرمنده نبودم و اسم گناه من
 با ھمه احساس . دھمخواھمي که بعد ھا به او داشتم، نمیکيدو روابط نز

 کردمي احساس مشي بعض عکس العمل ھالي با تحلیدوستش داشتم، ول
 که انسان بد ی عشق پر اعتماد نخواھد داشت، نه به خاطریکه فھم برا
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 از تري و افکار عامه در او قودي عقاري تصورش کنم، صرف تأثنگما
 نخواھد شود که ی که کسکردمي و فکر مشديوم م معلالشياحساسات و ام

 به آن شيروي اگر حرکت کند، نًاناي آب حرکت کند و احانيخالف جر
: دميپرسي بود که ممتد و خسته کن مني و ا. که به ساحل رسدستي نهيپا

 و آمدنم مي که در دفتر داری ھاداري ما و از دیبانگاھ شیاز صحبت ھا
 ی و تصور بد از من دارشهيت نشستن، اند در خانه ات و در موترکباري

 وانهي مرا دشديً اکثرا قھر م؟یًو حاال ھم قلبا و صادقانه دوستم دار
 چه مانيزمان به تو نشان خواھد داد که ا: گفتي ھم ماي و کرديخطاب م
  .  استداشته به تو یاحساس

*  *  *  

  

 یه گ و تشنتري  شد که عشق ما را قويی مانند غذاقي گذشت دقاگريد
 طي و شراشتري خواست ھا و توقعات ما را بدتر،ي باھم بودن شدیرا برا
 و مي صلح داشتاقي اشتم،يکردي جنگ ممي خوش بود. کردی تر مقيرا ذ

 قدم شي ھر دو پی و در آشتمي داشتی قھر جالب.ميھمه اش را دوست داشت
  .ميبود

 شي ھم. را بنگرداي قضازي خوب و مسرت انگۀ عادت داشت جنباو
 در من نا گفتي و در ارتباط من منمودي و مزاح می و شوخديخنديم
 عشق و محبت او ني است و اافتهي ی خوفناکزي راچی اعتمادی و بیديام

 دواري امندهي و اعمالش مرا به آی ھا و مھربانيیشگويخواھد بود که با پ
  گفته بود کهلشي از فام. سازدباي را زمي برھاند و زندگسکونو از حالت 

 از عاقله چون شتريبا دوخواھرش روابط دوستانه دارد و سلما را ب
  حرف شنو تر است دوست دارد
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 و با برادران داندي مشي  زندگقي مادرش  احترام دارد و پدر را رفبه
 از نکهي خانه است و اۀ با آن ھم او حاکم و نازدان. نداردی جورانيم

 ادي با غرور ،  بود وارد جھان تجارت و کار پدر شدهیپانزده سالگ
  .کرديم

 در . آرام بودم. نبودمی اھل خنده و شوخ. بودمماني قطب مخالف امن
 رسد که قضاوت بد ی انتقاد نکرده بودم، چی برخالف او از کسیزندگ
 ۀدي پدکي روز تولد خود را . بودمی از ظاھر و چھره ام ناراض.کنم

 ی جا برای ب. داشتند پسر آرزوراي زدانستم؛ي منمي خالقی برایناخواستن
و تمام دوران   نکرده بودمگراني بخود و دیکار  چونافتمي ی مايدن

 ھمرفتهي روی از لذت بود که مرا قلبا ً خوش سازد، ولی گرچه تھميزندگ
 از ماني که ای درد سر داشته بودم و برخالف تصوری آرام و بیزندگ

 . باور داشتمشيروي نبودم و به انسان و نديمن کرده بود، آدم نا ام
 بخواھد و یزي است و ھرگاه چزي که خواست انسان ھمه چدانستميم

 دي را تائ" استخواستن توانستن" و ازدي به آن دست توانديآرزو کند، م
  .کردميم

 و روشنفکر است که من شي گفته بودم که پدرم مرد آزاد اندلمي فاماز
 نداده بودم و یحي توضگراني دۀ در باری ولگذارم؛ي ارج مشيبه گفته ھا

 گفته بودم که از شي نشان نداده بود و برادني شنی برایاو ھم دلچسپ
 به رخ ی با خودم رنج برده ام، وللي برخورد فامی ھاوهي شیبعض

    در مقابلم فقدان ندي رفتار ناخوش آلي پندار که دلني ام و به ااوردهين
 که ی به ناراحتلي فامی توجھی ونبوده بلکه طرز دادنش و بستيمحبت ن

 ،   فکرني است   و با ادبودهي آیاز برخورد آنھا در من به وجود م
 ی و اتفاقات که زمانلي مساني از اندکتر. داده بودمی را سالھا تسلشيخو
 تي به او حکام؛ي بگویزي چی خواستم به کسی کرده بود و نمتمياذ
 درکم گفتي می وقت.بردي و تنھا گوش دادن او کدورت را از دلم مکردميم
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 چون ی و حتکنمي ملي را درست تحلاي من قضااي کند، حق با منست یم
 ی اتفاقني چنزي که با او نشدي می مدعاي و دي کشی و آه مکرديسکوت م
 که چند کردي به محبتش مني که مرا عالقمند و مطمیزي و چدافتاده بو

 را از  رنجیقي به طرديکوشي و منمودي مادي ام هيروز از شکوه و حکا
  .من دور کند

:  گفتمست؟ي من چۀدي عمل به عقني که زشت تردي از من پرسیبار
 را ی قلب کس. استی کردن با احساسات آدمی عمل به نظرم بازنيبدتر

 و با هي با کلمات مختلف توجشيرنجاندن زشت است و گفته ام را برا
 کي جبران خواھد داشت، لاي در دنزيھر چ؛ کردمحي ھا توضهيحکا
:  و گفتدي خند.ستي انسان را درمان نۀورد خبيرگ و احساسات فرم

 و نشکستانده دهي امکان ندارد قلبت را ندز،يی گوی که تو سخن میقسم
 ی بری به قباحتش پیتواني باشد، نمفتادهي تا با خودت اتفاق نرايباشند؛ ز

:  جواب دادم؟ی متقاعد به رنجش نشو،یو تا با تجاربت مفھومش را ندان
 ري نخ؟ی واقف گردی عمل دزدی شود تا به زشتی خانه ات دزدديا باچر
 عمل زشت ی که دزدداندي ھم شود می خانه اش دزدنکهي بدون ایآدم
 ی انسان چی انسان و سرقت ثروت درونيی سرقت مال و دارانيب. است
 قلبت را ی وقت.ی معنوی و دگرش دزدستي مادی دزدیکي است؟ یفرق

 فکرت ۀطي حدھند،ي در بدلش قلب خود را مرند،يگيبا افسون نگاه ازت م
 سعادت را بتو دھند، ۀ سکونت به قلۀ در عوض وعدکنند،يرا اشغال م

 ارزش آن يۀ به تو دھند، خواه به پایزي مقابل چر درند،ي را گزيھر چ
 را، عشقت را به تيباي که احساس زحي قبینباشد که از تو گرفته اند و چ

 وبد تر از ی دزدهي شبنجاي ا. بتو ندھندیزي و در عوض چرندينحو گ
 کنند، از ی که مال و ثروت خانه ات را سرقت می در دزد.شودي میدزد

 ات را ی کنند، اما چون ثروت درونی متفاده ات اسی توجھیغفلت و ب
 نگاه و دادن وعده ھا از اعتماد و محبتت سود بي آن ھم با فردزدند،يم
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 .ی شوی مزي و کوچک نري کنند، حقی م اتی و بر عالوه که تھبرنديم
 بھتر از دي مال و مکنت شایتواني اول با تالش و گذشت زمان میدر دزد

 ري و سی سعچي با ھگري دني در ای؛ ولیآنچه که ربوده اند، باندوز
 ممکن .یکني مست و احساس و اعتمادت را حاصل نماليخ،  زمان

 در تو گاهي آن خالۀد پر کننی شود، ولتي وارد زندگیقيسعادت به طر
  . تواندی برگشتانده نمی و احساس آرام و مستت را به تو کستوانديشده نم

 گزافه ني و ای که تو بمن و عشقم شک داردانميم:  با آه گفتمانيا
 نھمهي که از ارسدي فرا می روز. توستدي بخاطر تردتي ھايیگو

است که  درد دھنده مي و فعال ً برای خجالت زده شوتي ھایبدگمان
  .یني مرا ببیاي ری احساس پاک و بیتوانينم

 *  *  *  

  

 توانست با گفتار و الفاظش روحم را که در نشه ماني گذشت و اروزھا
 توان در من ی بود، با تمام حدت بشکافد و در منتھاافتهيعشقش قوام 

 سوال و شک خود را متروک گذاشتم و يۀ من ھم رو. و فاتح شودیمتجل
 او از . گرفتمشي بود، در پشيکه اعتماد به او و وعده ھا را ینيروش نو
 گفته اش را در عمل ني که بمن اعتماد دارد و ادادي نشان مليھمان اوا

 هي ثابت نموده بود و بر حسب خواھش من در مورد گذشته ام با عاصزين
 البته بنا بر گفته خودش که د،يشني می سخنی ور از شخص.ديپرسينم

 کردم،ي و چون رد مکردي بازگو ممانهي صمیليخ بمن است دهي شنیحرف
  .کرديمرا قبول م

 شد، البته نه بطور مي در زندگماني که مسبب آمدن استي کسهيعاص
 و اگر بود؛ي نمزي نماني آمد ای نممي در زندگهي اما اگر عاصميمستق
 .رفتي مشي و پدي آغازی ما مۀ جز آنچه بود رشتئتي با شکل و ھبود،يم
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 از شتري متقبل شدم، به مراتب بماني که از ايیم دردھا و رنجھاو سرانجا
  . بودهيعاص

عاصيه دختر بيست ساله بود که مدت شش ماه با او در يک خانه 
ھمسايه بوديم و مدتی چند ماه که به قيمت رنج سالھا زندگيم تمام شد با او 
ب تماس داشتم و روی آشنايی ام با او نام رنگ سياه را گذاشتم که آ

  .صاف و رنگارنگ خياالتم را تيره و آلوده کرد

ميپندارم ديروز بود وقتی با بار و کوله ھای دست داشته ام از موتر 
پايين شدم او با برادر کوچکش دم در اطاق که مربوط به آنھا ميشد 
ايستاده بود و رفت و آمد ھای ما را برای انتقال اسباب خانه از موتر 

  .رکوچکش را مانع ميشد که اسبابی را برنداردتماش ميکرد و گاھی براد

محل که خانه ما در آن موقعيت داشت و بھترين سالھای عمرم در آن 
جا گذشته بود خط اول جنگ شده بود و ما بعد از مدتی انتظار به اميد  
دور شدن نظامی ھا از منطقه با اصرار مادر به محل ديگرکه ازخط 

خانه دو طبقه يی که عاصيه نيز با اول جنگ خيلی فاصله داشت در يک 
  .فاميلش در آن کوچيده بودند نقل مکان کرديم

با آمدن در اين خانه تغيير که در زندگی ما آمد ھمانا شنيدن صدای 
فيرراکتھا و مرمی ھا از فاصله دورتر بود وھم مجبور نبوديم که شب ھا 

عاصيه دو در اين خانه بجز فاميل ما و فاميل .به زيررمينی خواب شويم
روز ھا به شکل خسته کن ميگذشت . فاميل ديگر نيز زندگی ميکردند

مصروفيت نداشتم فقط طبق معمول يک اطاق را که مربوط به فاميل ما 
ميشد پاک ميکردم و گاھی مادر را در پختن غذا کمک ميکردم و در 

حاضری را امضا کرده و مانند چھارده روز ھم يکبار به دفتر ميرفتم تا 
در غير آن از صبح تا پگاه .  کارمندان در ختم ماه معاش حصول کنمھمه

نشستن در صحن حويلی و گوش دادن به قصه ھای تکراری روال 
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کتابھای ما را از ترس اينکه در راه پسته ھای  .زندگی من شده بود
نظامی آنھا را عين جستجو در اسباب خانه ما ببينند و ما را متھم به جرم 

 با خود نيآورده بوديم ديدن تلويزيون ديگر فانتزی ،روشنفکری کنند
مينمود حتی ما نميتوانستيم که در جريان روز راديو را روشن کنيم چون 
بايد بطريش برای شنيدن اخبار شب آماده ميبود کوچکترين سرگرمی 
  .نبود که آدم را برای دقايق محدودی از وسوسه جنگ و کشتن دور کند

ای شب پدر راديو را روشن مينمود و ھمه شب ھا بعد از خوردن غذ
خواھران و برادران کوچکم ميبايست خاموش ميبودند که پدر بتواند به 
خبرھا دقيق تر گوش کند تحمل اين حالت ھرشب برايم گران بود  نگاه 
ھراسناک مادر و جنباندن سر پدر به نشانه تاکيد رسيدن يک فالکت 

به گوشه حويله ميخزيدم و به آسمان به ناچار . ديگر حالم را به ھم ميزد
  .ميديدم گاھی عاصيه نيز برای فرار از فاميلش بمن ميپيوست

عاصيه  چھره معصوم و دلکش داشت در نخستين نشست ھای ما او 
را دختر خوش برخورد وشوخ طبع يافتم  او ھم ازمنطقه ما اينجا مھاجر 

 گفته بودم که شده بود و تعجب ميکرد که ھيچگاه مرا نديده بود و من
بدون از رفتن به فاکولته و خانه شريفه جای بيرون نميشدم ھر دو از 
آرزو و گذشته و دوستان خود حکايت ميکرديم و افسوس زمانی را 

  .ميخورديم که جنگی نبود

عاصيه برايم اختالطی شد از ساده نگری بی خبری و بی تفاوتی به 
نشينی با عاصيه به من  ھم.آنچه در ديگران واھمه و ترس خلق ميکرد

دوست داشتنی نبود اما خسته کن نيزنبود جالب و نو بود تا آن موقع با 
 طرز صبحتش با دختران که من زمانی ،چنين دختر دوست نبودم

  . ميشناختم فرق داشت
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بيکاری و تنھايم نيرو جاذبه به کشيدنم به سوی عاصيه شد ديگر اکثر 
ميرفتم او ھم با من به ه به دفترصيه ميبودم و روز ھای کاوقات با عا

بھانه چون لباس خريدن بخودش يا سودا خانه يا آوردن خطی از دوستان 
پدرش از خانه بيرون ميشد و مادرش اصال پرسان نميکرد که کجا 

  .ميروی

چند بارعين رفتن بسوی دفترم  با پسرھای   روبرو شديم که عاصيه با 
آنھا دختر خاله و يا دوستش آنھا  بگرمی حرف ميزد و گاھی مرا به 

معرفی ميکرد طرز برخورد بی باک و پررو عاصيه با  اين پسران مرا 
پسند نمی افتيد و چون ميخواستم بروم ازم ميخواست که منتظرش باشم و 

گاھی کوشش ميکردم .ميگفت که تو چقدر شرمندوک و بی جرعت استی
دوبار به .  نيستمبا ايستاد شدنم  ثابت کنم که شرمنده رو و پس رفته 

موتر که دريورش پسر جوان بود باال شد و او را بچه عمه اش که روی 
آزرده گی فاميلی خانه شان آمده نميتوانست معرفی کرد و از من خواست 
که نيزبه موتر باال شوم تا دفتر مرا برسانند ھمينکه من انکار کردم و 

خنده قش نمودند و گفتم از مادرم اجازه ندارم ھر دو در موتر از شدت 
 مادرت را ميگويم که ترا لت نکند و روی اين ،مکرر ميگفت بيا دخترک

ملحوظ چند روز با او قھر بودم ولی با محبت و اينکه نبايد اينقدر ترسو 
  .باشم معذرت خواست

 پسر ھا را بمن دوستان صميمی برادر بزرگترش که درواليت ديگر 
د ولی در خانه از من ميخواست رفته بود يا اقارب دورش معرفی ميکر

که به مادرش از آنھا حرفی نزنم تا مادرش از بابت دوری برادرش 
ميديدم که عاصيه به فاميلش دروغ ميگويد و  ھر سخنش . غمين نگردد 

  .با سخن قبلی اش فرق دارد اما به آن  اھميت نميدام

 آورد و به شوخی و خنده در گوشه پدرششب عاصيه از سگرت ھای 
بمن که نميدانستم چطور دود کنم . يلی در پناه ديوار روشن کرديم  حو
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. ميخنديد تا شبی  برايم  آموختاند که چطور بايد دود را در سينه کش کرد
من و عاصيه نزديکتر ميشديم گاھی نزدم گريه ميکرد و ميگفت 

  . ميخواھند به زور او را به بچه کاکايش بدھند 

 دعوت کرده بود و در دھليز و يک شب پدر عاصيه دوستانش را
آشپزخانه مشترک بوی اقسام غذا ھای لذيذ پيچيده بود پدرم مريضی را 

عاصيه برای ما نيز از آن غذا .بھانه کرد و در اين دعوت سھم نگرفت
آورد و چون مھمانی ختم شد من برسم تشکر از غذا که بما آورده بودند 

ردم عاصيه در گوشم عاصيه را در شستن ظروف در آشپزخانه کمک ک
 بيا دختر گفت. آھسته منج منج کرد من با تعجب گفتم نه نه خوب نيست 

  .مادرکت بيا امتحان کن

 با عاصيه چند قطره با ترس که کسی نبيند نوشيدم بدمزه و تلخ بود 
او خنديد و گفت بار اولت است اين را برای تو و خود . بيشتر نتوانستم

ی مانده شب ديگر ميآيم و برايت نشان ميدھم پنھان ميکنم از مھمانی باق
  .که چطور بايد کيف کرد

شب بعد با عاصيه وقتی پدر و مادر مصروف شنيدن راديو بودند در 
گوشه تاريک زيرزمينی نوشيديم  او تاکيد داشت که  يک قورت نخورم 

ه بنوشم و من ھم ھمانطور کردم بمرت چشمانم را ببندم و گيالس را يک
رفت آھسته آھسته ميخنديديم دقايق خيلی خوش بودم اما بعدا سرم گيچ مي

دل بد شدم برايم چای سياه از باال آورد تا سرم سبک تر شد گفت مرتبه 
اول و دوم ھمينطور است اما بعد ھا فقط احساس خوشی بتو ميدھد  من 
دوبار ديگر ھم با عاصيه تنھا در زيررمينی در گوشه تاريک نشستيم و 

  .  حاصل فقط سرگيچی و تھوع چيز نبود خورديم اما 

ھمصحبتی با عاصيه مرا به سطح لذت بخش و آرام باال نميکشيد و 
مفھومی از ايده آل و سرنوشت خوبتر در برابرم قرار نميداد آرامش 
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روحی نبود ولی ميشنيدم و با خلط شدن افکارم که ترس از آينده بود با 
حالت که تعريف اش فقط اين سخنان عاصيه حالت ديگر بمن دست ميداد 

بود که مرا از واھمه  که روحم را به يک نوع محروميت دچار ميکرد 
به نقطه ديگر که گزاف گويی ھای عاصيه بود معطوف ميداشت و 

  . دوست داشتم که ميديدم عاصيه مرا دوست دارد 

عاصيه برای امضای حاضری باز به دفتر بروم،  که ميخواستم یروز
او در .  گفتم منتظرم باشدمند و گفت که آيا کار ميروم ودم در اطاق آم

و پدر با آرامی پرسيد چرا تنھا نميروی گفتم عاصيه ھم شھر  را بست
کار دارد و تا نزديکی دفتر مرا ھمرايی ميکند پدر با جديت گفت  اينبار 

چيز . ھم برو ولی بار آخرت است که با عاصيه يکجا بيرون ميشوی
  .خداحافظی کردمندانستم با تعجب 

پدر شب برايم گفت که روی مجبوريت اينجا برای مدتی زندگی 
خواھيم کرد و نبايد با ھر مردم نزديکی کنيم به ديد او تربيه فاميل 
عاصيه آنی نيست که پدرم ميپسندد و ازاينکه چرا نگفته بودم که با 

  .عاصيه تا محل کارم چند بار رفتم آزرده گی اش را بيان داشت

فت که نبايد اينجا ميآمديم و حاال بايد منتظر باشيم که آرامی شود و او گ
  .دوباره بخانه برگرديم

برايم مشکل بزرگ خلق شد نميتوانستم به عاصيه از ممانعت پدر گويم 
برای نرفتنم نزدش  بھانه ھای ميتراشيدم سردردم  مادرم از من آزرده 

دروغ ھای جور و است و نميگذارد که شب در صحن حويلی بنشينم و 
بعضا ھم چون باز پدر و مادر در . ناجوری که شايد او ھم ميدانست

شنيدن خبری يا جدل ميبودند به گوشه حويلی ميخزيدم و با عاصيه 
  . ميبودم او برايم خوبتر از آنچه فاميل بمن ميداد تمام ميشد
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تا اينکه چند ماه ديگر گذشت و   به خانه خود برگشتيم  فاميل عاصيه 
نيز دو باره برگشت کردند عاصيه  را چند بار بعد از آمدن در خانه  
ديدم و صميمانه ھمرايش بودم تا اينکه کار دلخواه برايم پيدا شد و با 
موتر دفتر ميرفتم  و امکان اينکه عاصيه را در سرک يا کوچه مالقات 

ز  آمد در اوايل او بخانه ما تيلفون ميکرد و چند بارني.  کنم نيزديگر نبود
  .اما چون من نرفتم او ھم ديگر نيآمد و رابطه ما با گذشت زمان خشکيد

از عاصيه متنفر نيستم چون وقتی ميبيينم که نادانی ھای عاصيه بيشتر 
از بديھايش بود و نه تنھا او و زندگی بلکه عدم اطالع ام از مسايل 

ردم و اجتماعی بی خبری ام از دنيا خارج از خانه و تماس اندکم با م
گوشه گيری و محبوس ماندنم درجھان کتاب و بيچاره گی و بی دفاعيم 
در مقابل حوادث زندگی بود که مرا تھديد کرده و به اينجا کشاند نه 

  .عاصيه

 و ی اجتماعتي موقعهي ما از عاصيی آشنای روز ھاايمان در اولين
 که چرا خوردي و تأسف مکرديقضاوت مردم در مورد دخترک ذکر م

 ی او کرکتر مرا سوا.دانندي مهيمردم مرا دوست و ھمراه عاص ۀعد
 ما گشت و گذارم را با ی شدن دوستقي و با عمدانستي مهيکرکتر عاص

 گفته اش ني خبط عمرم قلمداد کرد و اني در مظھر مردم بزرگترهيعاص
 تواندي نمی انسانچيھ: را آنقدر مکرر در گوشم خواند تا بستوه آمده و گفتم

 کامل و ی زندگکي جادي اتي مانند فرشته رفتار کند و مأموراين دنيدر ا
 قدرت را ني که انسان ایريپذي منطوري را انجام دھد و اگر تو ابي عیب

 در جھان ی پس مشکلند،ي گزی خبط و خطا دوریدارد که از ھر چ
 آن قدرت مطلق عقل و فھم دانست که ی انسان را دارادينخواھد بود وبا

 افسوس مي در زندگهي از بودن نام عاصماني اما ا. کندیم لغزش نچگاهيھ
    استدهي گسلهي و مشکور بود که رشته ام با عاصخورديم
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 شود به من ی مشي الھامات که براۀ که در ساحداشتي اظھار ممانيا
 در عشقم نھفته یزي است و چلي قاميباور دارد و ارزش و اعتبار برا

 ھر جوابم را ماني کند  انيقي شوم،ي می مدعی به ھر چخواھديکه م است
 هي ارتباطم با عاصۀ به جواب پرسشش که در بارر،ي و نخیکه به بل
 او مرا چند .رفتي پذی ملي دليۀ خالصه شده بود بدون اراکرديطرح م

 ني حسنه را به من نسبت داد و افي قرار داد و تعارفيبار مورد توص
 ی قرار مرشي تحت تأثیراد اري را در من دارا بود که غی اثرفشيتعار

 ی می به و.کردي می محسوس رھبرري عالم غکيگرفتم و روانم را به 
 است، قضاوت ھا و ی نظرش با آنکه مدعسن حنيگفتم که باور ا

 و ی و در عوض قدرداندي آی گران مده،ي شنۀ در مورد من از عدیسخنان
 تينم نھا در نھای ولدم؛يخندي مشي ھادي و تمجفيتشکر نمودن از تعار

 از فرط مي گونه ھاستود،ي ام را مدهي عقاي عمل و ی وقت.بردميحظ م
 ،ی که دوست دارید از دھان مردي و تمجفي تعرشد،ي افروخته میخوش

  .استي دنی از ھمه لذت ھاشيب

ھر قدر در ايمان عميق ميديدم، احساس ميکردم که ھرگز نخواھم 
 ني بد. کنمتي حکاهي عاص قابل درکش از سرگذشتم باانيبا بتوانست که 

 که به کردي ماني او با گفتارش نما.ملحوظ از اظھارش منصرف شدم
 مرا منکر ی معتقد شده بودم که ادعازي و خود نکندي منيقيسخنانم 

 بدھم، که آنچنان عت که او را قنادانستمي نمی اما منطق و استداللشود،ينم
    رديکه در باطن و اصلم ھستم مرا بشناسد و بپذ

*  *  *  
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 به درخت لي عشق از چشمه سار محبتش آنچنان آب خورد که تبدنھال
 یاي بودم مالزم رواي را از او جوی زندگمي نسگريپھن و قطور شد د

  .کردي را در من ھست منيريجانبخش در من شد و ھر خواب ش

 کردنم در ی موجب شد، ھمانا زندگمي در زندگماني را که ایراتييتغ
 االتمي و با خکردمي میالپردازي خشهي ھم. بودی واقعیايا دن احالم تیايدن

 به طور وضوح درک کرده و لي حالت شادم را فامنيخوشبخت بودم و ا
 ی در دفتر که آرزو داشتم و تالش کرده بودم، روزدميعلتش را کار جد

  .دانستندي باشم، ممندشکار

 شده و  داشتن او منفعت جو و متجاوزی ام برای قانع و راضعتيطب
 و ديافزاي بر محبت حاصله بخواستي دل مدام م. نبودیطمعش  را مرز

 سنن و مروجه ھا ، طي بدست آورد و چون شراتي راه موفقنيدر ا
 که نا گراني با خودم او و ديی کشمکش ھاکرد،ي مجادي ايی ھاتيمحدو

 که با او ی و به خاطرگرفتي صورت مشدند،ي ماستمآگاھانه مانع از خو
 و دمي ھراسی نمیزي چچي از ھنمش،ي در محل کارم بباينم صحبت ک

 با او ازي نروي که مافوق نی قدرتگانهي . جستمیمبادا از آن احتراز م
 نه ،  و مھارش کندردي جلوش را بگتوانستيبودن در خلوت شده بود و م

 مستمع شده بودم، بود ی که زمانيی ھارز و اندحيغرور خودم، نه نصا
   .پسنددي مماني روش را  اني ادانستميصرف م

 . نبودی و گذشته خبرهي من، عاصدي بودم، از شک و تردخوشبخت
 تي موفقدي کلگريکدي و عشق افکار ما و درک ی دوستگر،يکدياعتماد به 
 يۀ ماگريکدي به لي گشته و تماجي ما راني بازار محبت و لذت ب.ما بود
 شده و به جز آنچه  دلم مبرا از کدورت.شدي می و نشاط درونیھر شاد

  . نداشتمی و محرکزهي نوع انگچي ھکردي مزي تجوماني ابهحس محبت  
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 در .کردي ابراز عشق مد،ي آزي که مرا عزی طوری با کمال دلبراو
 نفس قرار یروابط ما دقت و ضبط نفس وجود داشت و عشق تابع ھوا

 یل ھا ھا و دادن مثاتي بود که با حکای دوست داشتنمينگرفته بود و برا
 ۀدي به عق.نمودي از رسوم می از تجاوز علنی به خوددارهي مرا توصینيع
 در مقابل یني و بدبيی به بدگوکي تحری مردم را به راحتکته نني ایو

 تي شخصصي تشخاري را معی رفتار ظاھرشي کند و مردم ھمیانسان م
 کار ني انسان عام پسند باشد و ای و بھتر است روش ظاھردھنديقرار م

بتو مردم و : گفتي بود، متيمي صمني که قری او با لحن. عوام استیراب
 باشد تا به خودت و قولت اعتماد کنند؛ تي اھمید بي شان نباديطرز د

 و چون ننديبي افتد و ظاھرت را می نظر مردم به باطن و افکارت نمرايز
 یتواني شدند، تو ملي را کردند و به تو احترام قاتيمتابعت روش ظھار

 قي طرني و از ای ات آشنا سازشهيھسته آھسته آنان را به باطن و اندآ
 ملحوظ دوست ندارد از ني ایرو  کهگفتي  او میمحبوب قلب ھا گرد

 را درست ندانسته دنشي کند و چون من در خانه اش دداريمن طلب د
 به یادي زلي گرچه ھر دو تما.کردي نمزيبودم، دعوت به خانه اش ن

 که از ی را به دردتي درد محرومني او اکي لم،ياشت در خلوت دداريد
 .دادي محي ترجد،يگردي مدي عاشي مردم نسبت به من برافيقضاوت سخ
 کرده بودم که چه طور کنم ني ھمه فکر را وقف ای شوق باطنايمن در دن

 در ی داشته باشم و مورد پسندش واقع شوم، ولشي ھمیکه او را برا
 ميه چه از او به  ظھور رسد تا برا نکته خطور نکرد کنيعقلم ا
 و خوشبخت  یض درست مقھور و مفتونش بودم و را.دي نمازترشيعز
 اي و نطوري با خود نگفتم که کاش اچگاهي و ھکردمي را احساس مشيخو

  .داشتي آن طرز عمل را ماي و بودي میتيآنطور شخص

ا  که بماني عشق  ایدني نادیروي مگر به خاطر نستم،ي زی نممسرور
 زي ھمه چ.نمودي مستنمي و ادار به خوش زی زندگیوجود نبود الزمه ھا
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 شدمي و متأثر مگرفتمي از او نشاط م. به خاطر او بودزميدر او و ھمه چ
 او را دوست . عقلم متروک شده بودني از زملي مساهي به بقدنيشيو اند
 جدا ادشي لحظه از کي .کردمي را از او کسب مستني زنتي و زتمداش
 که به اثر عشق من ی او ھم با طرز گفتار، رفتار و نگاھش طور.بودمن

 که از ی حظ. که دوستم داردفھمانديدر جوش و خروش است، مرا م
 قدرت زي مرا به اعتقاد پر شور و پرستش سرور آمبردم،يعشق او م
 فقط او . نبودزي نشاط برانگزي چچي او ھز به ج. ساختکيعشق نزد

 .گذاشتمي ارج مشيرويون دوست داشتم و به ن پر غرور بود؛ چنيطن
 تصور در باره اش ی در من اثر کرده که حتقي که به مراتب عميیروين

 در ی را به تمام معنی و زندگی بود که توان جوانيی قوه ۀدر بر دارند
  . ساختی مداريمن ب

 و ی از مستی و فوق العاده ام در او، طوفانی عالتي حساسني عۀمشاھد
 ی و زمانیدي طوفان مخربگر نا امني و اختي انگیمن بر مسرور در 

 ھر دو از لحاظ عشق . شدی  در من مگري احساسات دۀ کنندبي تخرزين
 که شور و مي داشتی مفرطلي و ممي ممتاز شده بودگريکديو باور به 

 ۀ به شدت عالقگريکدي جلب توجه ی نه برام؛ي بلند کنراالتھاب خود 
  .مي و با ھم بودن داشتدني دی که برايیادن تقال نشان دیمان، صرف برا

 بندهيداده و فر منه  قلعه و احصارش را بري سۀ اجازی خوشبختۀالھ
 دژ ني را به  من درایمي سکونت داۀ وعداالتيگان خوش الحان خ

 با شتري بقي مساعد نمودن لحظات و دقای برازي نعتي و طبري تقد.دادنديم
 ی و واقعاتش دمینگذاشتند که انسانھا، زندگاو بودن مددگار شده بودندو 

 مدت کوتاه جوانه ني در ا. کنندهي در من تعبگري خواست دکي یرا برا
 تا خواستم بجنبم، ھمه درختان با افتي محبت در نھادم چنان قوام یھا
 اتفاق مي ھر چه برا. دنباله دار، در سراسر جسم و روحم شدندی ھاشهير
 .شدي ممي در زندگماني خوب بودن عشق ای برا افتاد، نشانه و عالمهیم
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 ی ھنگام. تا او را با خود داشته باشمشدي ماي مھی لحظاتمي براسامعجزه آ
 توانستمي و من مبودي خانه نمی آمدم، کسیکه از محل کار به خانه م

 و از او مي را گرفته و با خاطر راحت ھمراھش حرف دل گولفونيت
 بود يی شب ھانطوري ھماي را داشتم نشدي شنی را که تمنایزيشنوم، چ

 کردي  میاري زمان و مکان با ما م،ي را داشتگريکدي آواز دني شنليکه م
 افتاد که از ھمکاران ی اتفاق می آمد، قسمی بار نزدم مکي ۀو چون ھفت

 که من از آمدنش ني و بدون اشدي نمی در راه و کنجکاوم خبردهيد
 او با آواز رسا .ميبردي لذت را میتھا منشي خودني و ددنيبھراسم، از شن

 او .زدمي زل مشي و من مشتاق صداساختي گفتارش مبمرا سخت مجذو
 و مجنون وار از نمودي و چون فرھاد صبور مديکشي آه موسفيچون 
 و ھر شدمي ملي و من به فراخور فھم به درک عشق نادي ھراسی نمیکس

 و در ميکردين دعوت م و عشق گفتی را به مداحگريکدي خود ۀدو به نوب
 برپا بود و گرم و پر شکوه از کلمات نغز و جاني ما حالت شور و ھنيب

 و ميشدي خود می از خود بی جوانۀدلپسند مان در برابر چشمان بھت زد
  .ميرفتي فرو مرتي و حايبه عالم رو

 قهي چند دقی ھاداري دزي نی و گاھیلفوني تی ما ھمان صحبت ھاتماس
 ی دفتر و ھمکارانم بود؛ ولري مدی با رفت و آمد ھا در اتاق کارمیا

 من شده بود که به ھمه مناظر، ی ارتباطات  به مفھوم قوه در زندگنيھم
 و باي زاتي که دور و برم را گرفته بود، خصوصيی ھادهي و پدليمسا

  .دادي میاشتندوست د

 لفوني تمي روز که طلوع آفتاب است، برای رنگ و روني قشنگتردر
 و اگر فعال ً روزم را با نمي طلوع را با تو ببخواھميم: گفتي و مکرديم
 . روز شاد داشته باشمتوانمي با استماع آوازت مستم،ي آغازگر ندنتيد
 و مھتاب مي که عقب پنجره آخواستي از من مشد،ي که مھتاب کامل میشب
 آموخت چطور ی ممي براماني ا. و او را در کنارم احساس کنمنگرمرا ب
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 و اي ری که ساده و بشدي میلي بھره و لذت برد و خی از لحظات زندگديبا
 اختر و کيکه تا چه حد ن! ني ببن،ي بب.دي کشی مادي فریمملو از دوست

 م،ي عاشقانه دارازي راز و نگري با ھمد.ميخوش اقبال و خوش طالع ھست
 و تابدي که مھتاب می شبباي زیچ: گفتي ماي .درخشدي به ما مديشخور
  . دارممي ترا در گوش   ھاآواز

 ی ھايیباي زۀ که از مشاھدکردي مداري احساس را در من بمانيا
 ھا يیباي زشگري و ھم عشق او در من زاشودي مداي در انسان پعتيطب
 داري ددي من به برآمدن آفتاب از پس کوه نام طلوع و نوگري د.شديم

 را و مانند  کوچه اسم صفا و عشق پاکدي سپی به گلھا.محبوب را دادم
 عشاق خطاب کردم و کست کي تاری فانوس شب ھاا مھتاب ریمردم
 صي از قدرت خصا.دمي احمد ظاھر را با گوش دل شنی آھنگ ھایھا

 منظر دني از دگري د. بوددي و حس شدفيعشق در من ھمان ذوق لط
  باران و مانند آنھا ی از برآمدن مھتاب صدای گل و سبزیعي طبیبايز
 با طراوت در نظر جلوه گر چه آمد و ھر یعم به اھتزاز م طباري اختیب
  .شديم

 بود که ی از تمام کتبشي مدت بردم، بني که از معاشرت او در ایلذات
 دوستان و ی و ھمصحبتینيو ھمنش  بودمدهي که دیخوانده بودم و مناظر

 با عشق مي گفته اش که زندگني که داشته ام، بوده است و او با ازانيعز
  . داشته بوداني را بقي عمقتي حقشود،ي مابياو ز

 و با او بودن ساختمي با حرف زدن عشقم را به او ابراز و ظاھر ممن
 با استماع آواز و خواستمي ھر قدر م. بودميعلت و سبب خواست ھا

 اشباع کنم، اما یريگفتارش محبت و عالقه ام را تا مرز و کرانه س
 فارغ از  خواستمي م.افتي ی با شدت در نھادم قوام مدارشي دیآرزو

 ام را بدون ی با او تنھا باشم و اصالت خواست درونھاصدا ھا و نظر 
 و الي خۀ عقل و سنجس تبارز دھم؛ اما صرف با خلط نمودن قوۀمداخل
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 اي ساختم  ی لحظات لذتبخش را در ذھنم منعکس می زندگیموھبت ھا
 ی را به وجود مزي و دل انگباي خلط نمودن ھا، حاالت زنيھر دو با ھم

 که در شدي باعث می سخناي ین ذکر آن شخصي اکثرا ً حی ولم؛يآورد
   . سرور حاصل ما نگرددی از خواست درونزي ناليعالم خ

 یً که احتماال زندگدهي ھا و طرق عدوهي روزمره از شیدرامھا
 .رفتي ما سخن ھا رفته بود و مني ما را کاملتر سازد، بۀنديمشترک آ

 دو ھمسفر ی زندگۀوي شیباني به پشتی روش و زمانکي تيا به حمیگاھ
 که ميي بگومي توانستی و نمم،يديرسي و اگر به تفاھم نممي خاستی برمگريد
 ۀ ما است و ما را به جادی آن فکر مورد پسند ھر دواي و طرز نيا

 او ندرتا ً .ميکردي را انتقاد مگريکدي و نظر ميديخندي مرساند،يسعادت م
 با او، مملو از ۀندي دلخواھم آۀندي و تصوراتش مرا به آاتينظردر ابراز 

 ھم از ھر جا و ی و گاھساخت،ي مکي نزدگريکديعالقه و توجه به 
 را که یزي و در صدد بود که چکردي ھا را اقتباس مزي چنيطرف بھتر

:  گفتی مثال ً روز. من باشد، به وجود آورداليمتناسب به آرمان و ام
 مشترک مرد و زن، مرد به زن که موجود یدر زندگدوست ندارم که 

 تر از مرد است، تسلط داشته و او را في ضعیحساس و از نگاه جسم
  . سازدليمستح

 قلمرو خود ۀطي حۀ متصورفي وظای دو فقط موظف به اجراھر
 کنند، ھر دو مجبور به اتخاذ ی که با ھم آغاز میھستند و در زندگ

 نفوذ و اقتدار آنھا ۀطي حقي خط روشن و دقنيي با تعتواني اند و نمميتصم
 مطلق العنان باشد و به ی اگر مرد فرمانروا.را مشخص و معلوم ساخت

ھمه امور تسلط کامل داشته باشد و زن را ھمچو موجود فاقد اراده و 
 به لي ھرگز در فامی خود آورد، آن محبت واقعۀ تحت سلطیخواست

 و في وظای در اجرادي ھردو بایلي فامۀ حاالت حسنی برا.دي آیوجود نم
 ی داشته باشندچون مرگ دوستی و ھمگامی ھا سازگارتيدرک مجبور
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 استقالل و دي است، ھر دو باگريکديب ھر دو يی اعتنای در بتيميو صم
 داشته و در کنار ھم حس امن و سرور کنند و در اقدامات خود و تيامن
 که داشتي ابراز م و.ندي نمای ھمکارگريکدي خطا و صواب با صيتشخ
 ما متداول و عام پسند ۀ مشترک مرد و زن که در جامعی زندگۀوياز ش

 خواھد قي دوست، رفند مانشي است و او با عروس خوزاريبوده، ب
  !! نه آقا و نوکرست،يز

 نا ۀشي که اندغي داشتم و ھرگز از نوع تبلنيقي گفتارش لي قبني به امن
 قرار دھد، قلمداد ید بھره کش موری مدتی را برایآگاه دختر جوان

 را در طرز فکر و مي ھا عواقب وخی ھا و چی بعد ھا کنکهي ا.کردمينم
  . زدمیاعمالش به وجود آورد، حدس نم

 تحول . بودمدهي لذت رستي آن روز ھا از برکت محبتش به غادر
 انسان  با تحمل و پر تحرک به موجود کي من از . بودعي سراتميروح

 حالت را ني شده بودم و تداوم الي پرورتبدالي  و خنيسرمست و خوش ب
 بود، طبعا ً موجب وستهي که در من به وقوع پی تحول.کردمي معيتود
 شور ني و ادي گردنيري در طرز رفتار، گفتار و برخوردم با سایراتييتغ

 ی بی داشتن او در قھر شدن ھای برای صبری و بیو التھاب درون
 ام که ھر روز در نوسان بود، یت روح قھقه و حاالیجھت، خنده ھا

 دند،يدي حالتم را مريي به طور وضوع تغکانمي ھمه نزد.شديجلوه گر م
  .دانستندي علت آن را نمیول

 دانست و ی نمیزي او در قلبم چی از عشق و جای آن موقع کستا
 او را در من ی با من داشت، کسماني که ایکي نزدتيعجب نبود که با غا

 و کردي به آن نگاه نمیلش مردمک چشمم بود که ھرگز کس او منز.ديند
 نبود و نامش دني را به آن راه رسی در اعماق روانم بود که کسادشي

 و به خودم .زدمي حرف نمی بود که با آن زبان با کسیورد آن زبان
 آن خواست من که يی نھالي بود که در تحلتي اھمزي مسئله حاني اقيتصد
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 ی و خالف حکم زمان و مکان به نحوگرفتيم شي را در پانيراه عص
 که گرمي دی و تقاضادهي به عقکرد،يدر درونم فعال بود و مبارزه م

 بود و افتهي غلبه کرد،ي انتخاب میندگ زطيآرامش را در مقابل شرا
   . استی به حالتهي قابل تشبري که غشدي نشاط و سرور مشگريزا

 یزي مساعد به حالم، چیا در کنار محبت ھی کوتاه زمانۀ فاصلني ادر
 عشق ی تکرار نشد و آن را منتھای و به آن شدت و ستره گدميکه از او د
 و التي ھمانا نشان دادن انواع گذشت ھا نسبت به تمادانستم،ي میو دوست

 و کنمي کار و راه را انتخاب می چندهي فھم داشت در آ. بودميخواست ھا
 که داشتم، ی و رفتاروهي ش سعادتم دارم و قبولی پالن و طرح برایچ

 اي عمل و طرز برخوردم با او چي ھی او رو . مشترک مان بودۀنديدر آ
  . گذاشتی انگشت انتقاد نمگرانيد

 درخشش بود که ني درخشنده ترمي براامي اني سعادتم در ای گدرخشنده
و اگر قرار ! دي که باديدرخشياز ھر تاللو برتر و کاملتر بود و آنچنان م

 و به آن ديدي می و حتمدي دوره از گذشته اش را باکيه انسان  کبوديم
 چند ني من فقط ھمداشت،ي مزي و حق انتخابش را نکرديدوره عودت م

 متي قچي را که پشت نموده ام، به ھيی  ی ورنه زندگرفتم،يپذي را مزرو
 چند روز را بدون داشتن خاطرات که ني تکرارش را ندارم و ایآرزو

 نگرم،ي حاال چون به آن روز ھا م.خواھمي به جا ماند، مبعد ھا در ذھنم
 در ھمان چند روز پنھان شده بود، الزم مي زندگی واقعی که خوشدانميم

 تي وضعکي مي که براکردمي احساس بود که درک مستهي نبود، شاحيتشر
 ۀ نه گرد آورده شدرسم،ي مضي است که از نعمت آن به فداريمدام و پا

 در آن صورت آن ھمه سرور گذرندي و مندي آیه م دسته حادثات ککي
 خورانند و مجرم ی از اعدام به مجرم مشي شد که پی مذي لذی غذاهيشب

  . تواندی برده نمفياز آن لذت و ک

*  *  *  



آفتاب غروب نكرد...  

٧٣ 

  

 و نقش پر ی خود آسمان قلبم را زر کارني زرۀ عشق با اشعآفتاب
ف کار  در دفتر مصرو. و گفتارم منعکس بودمايدرخشش در صدا، س

 ی به بلبلدنشي ھر بار با د.دمي ساکت به او د.بودم که داخل اتاق کارم شد
. من ھم خاموش ميماندم ،شديکه در موسم بھار و گل خاموش با

 و شکر نعمت وجودش را در م آواز بخوانميخواستم گردش بگردم و
 و نشاط ی صبری فقط با گفتن سالم که ھزار ب.کنارم با بال زدن ادا کنم

 مقابل ی در چوک. او ھم ھمانطور سالم گفت.سالم:  گفتمداد،ينشان مرا 
 راپور ني ا،یبل:  است؟ گفتماديکارت ز: دي کارم جلوس کرد و پرسزيم

:  گفتمشوم؟يمزاحمت م: فت گ.مي نمامي و تنظبي تا عصر ترتديرا با
 یکنيفکر م:  گفتی با دلسوز.است مزاحمت که به از ھزار مرحمت

 ھمکارانت را در دي طرز دکندوي کارت را اخالل منجايدنم ا که آمدانمينم
بار ھا :  گفت.تو به فکرش نباش:  گفتمدھد؟ي مريي تغیمقابلت به طور بد

 سر و صدا در باره ات ث تا باعنمت،ي نبنطوريبا خود عزم کردم که ا
 خود کتي در نزدی وقت. ندارمی با کسدي گفت و شنلي تو مینشوم، اما ب
 در ھمه خواھمي مست؟ي در چبي پس عدانم،يو خوشبخت مرا کامروا 

 با تو نشستن، حرف زدن، . ترا داشته باشمیحاالت و لحظات زندگ
 و .خواھمي را با تو مزي شدن ھمه چداري نان خوردن، قدم زدن، بدن،يخند

  . ھمه مقرراتنيلعنت به ا: آھسته گفت

 ميتصم: ش دادم جوابی کنم؟ با لبخندی چدانمينم: دي و پرسدي دمنبه 
 راه خوب در ارتباط ما کدام صي و تشخستي درست و پاک چنيي آر،يبگ

 و ساده است و ھمچنان قابل قبول باي زوهي راه به چه شني اۀاست و ادام
 و الزم است که گرددي طبق معمول به تو محول مباشدوي مگراني دیبرا
 ینظر .ی و خواست ما را به گوش ھمه رسانی اعالن داررا متيتصم
 و ھمرا باتکان دادن دي به من دی چشمري انداخت و دوباره زرونيبه ب
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 .مي شدرهي خگريکدي و به مي لحظه ھر دو مکث کردکي و یبل: سر گفت
 ناگھان با ی ول.ی تو حق را گفت. درست استنطوري ا،یبل: باز گفت

مادرم :  بودم، ابراز داشتدهي را در او ندانندشغرور که تا آن موقع ھم
 که ی بفھمانلتي تو قبال ً به فامدي و بافرستمي می خواستگارکباريا فقط ر

 زي آرزو نی برا. چون بار دوم وجود نخواھد داشت،یمرا دوست دار
 بود ینداري زمهي طرز گفتارش شب. فرستادمی مادرم را خواستگارکباري

 بودم که قاطع و فوق يی جمله ی در جستجودل در . را بخردنيکه زم
 اما ازش امدي خوشم ن.افتمي باشد و بتوانم غرورش را ببرم، اما نالعاده
 نه دانستم،ي مشي و بعض باورھاهي از تربی غرور ھا را ناشني ا.دمينرنج

 من فاقد ی و مربوطاتش برای خواستگار. که به من داشتیشدت عشق
 یلي دفعتا ً و خماني گفته اني که با ایمرد بود و از تيارزش و اھم

 با طرز طي نداشتم، پدر در آن محیذھنم خطور کرد ترسواضع در 
 سعادت و ی بود که آن را معجزه برای و نادريی از موارد استثنادشيد

  . خوانده بودمميظفر در زندگ

*  *  *  

  

 روزھا . شدی می سپردارشي گفتار و ددني شنی به انتظار و خوشعمر
 دي که شاني ادي به امی داشت و دی غوغا گری وۀدر سرم سخنان عاشقان

 ھرچند صد بار در .ديرسي به سحر منم،ي او را ببيی لحظه یفردا برا
 که دوستش دارم، اما نسبت به عظمت احساس گفتمي مشي برالفونيت

 از حدود آن شدي که نميیتھاي و با محدودنمودي مزي ناچاري ام بسیدرون
ود  خواستم تجاوز کنم، صرف با گفتن که در حدی نمايتجاوز کرد، 

 الي و خداشتمي ماني ابراز عالقه ام به او بیمقدوراتم بود، کوششم را برا
 من مست . شودی مادتري سرعت و طول عشق زم،ي که چون گوکردميم
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 ی که بشر به راحتدانستمي و نمدمي ھراسیم نزي چچيبودم و از ھ
  . اش کوتاه استی و اگر شود عمر خوشبختشوديخوشبخت نم

 آنشب بود که . محدود بودیلي خميوره زندگ دني و اگذشتي مزمان
 ی مستثي عشق و حدۀ که با نغمی ھمه گرم.گفت قصد سفر دارد

 مبدل به نمود،ي مميگفتارش در من به وجود آمده و سراپا جسمم را مال
 ی تصنعۀ با خند.خارج از کشور:  گفت؟یرويکجا م: دمي پرس. شدخيکوه 
 کجا حس مردم ،ی ندارگريل د و غرب تاب تحمیآزاد یمقابل آوا: گفتم
 حرف زشت و ناپسند نکهي ات شد؟ اما مانند ای و وطن پرستیدوست
 شي و آزادکاينه نه از غرب و کلتورش، از آمر:  گفته باشم، گفتشيبرا

 و بدبخت خواھم ري  ملک فقني در ھم. آنجا پناه ببرمزارمينفرت دارم؛ ب
 ايران من سفر به .زنمي غرورم نمیغمايمرد، اما دست به غارت و 

 ی می در ملک خودم زندگکي آنجا سفر خواھم کرد؛ لشهي و ھمکنميم
 شي من مدتھا پد،ي برودي آرزو دارگراني در آن ممالک که تو و د.کنم

 ثي دارند و از حی مدرن که اقتصاد عالی کشور ھاني ا.بوده ام
 و به خصوص از جھت شرفتهي پعي صناھا، کهي تنوع فابرن،يمستخدم

 در اوج کنند،ي حال در نقاط مختلف جھان کرده و مني که در عیاخالتمد
 کروزي باشد و ی آنھا نمۀندي قدرت متضمن آني ایعظمت قرار دارند؛ ول

 ی خوبی جای که بدستي قانون شان طور.پوسندي خود مستمياز داخل س
 که فرھنگ و دي آی بر مني چنمات تجارب و الھاۀجي و از نترديگيرا م
 او با آواز بلند . و انحطاط قرار دارديی قھقراري در سیرب غۀجامع

 از ی وطن را عارني شد که تارکیجاني و چنان ھداديگفتارش را پرداز م
 گفتم، ست؟ي طور نني ھمايآ: دي قلمداد کرد و پرستيغرور و حس انسان

  .ري نخ،ین

 که ی کساي نباشد آنطوري بگو  که چرا الي دلکي  خوب بفرما و گفت
 خود  دوست و برادرووطندارلي که جنگ است فامتي وضعنيبدتردر 
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 دي باتي شخصی چکندي فرار مگانهي بی و به مملکت ھاکنديرا رھا م
  ؟داشته باشد

 که به وقوع يی ما جنگ ھاني در سرزمري اخیگفتم در دھه ھا 
 است  دهي در افکار مردم گردراتيي و تغی موجب فالکت در زندگوسته،يپ

 کرده و ھر بي نصاري دني را به ھر ساکن ایادي زیھا یجنگ بدبخت
 اش صدمه خورده است و سالھاست ی وزندگدهي زجر کشیکس به نحو

 مردم را ی دولت آرامش و آسوده گ. وجود نداردداري پایکه نظام اجتماع
 شي پی و وضعختهي تواند، نظم در ھمه شئون در ھم ری کرده نمنيتأم

 یادي زبي مصا. نمانده استی باقیتي امنی فردچي ھیآمده که برا
 . کردی تلقی امر خصوصکي تواني مردم است و جنگ را نمريبانگيگر
 لي ھمه مردم از مسا. دارددم مراتي حی در ھمه قسمت ھای بدراتيتأث

 وضع ی و دلواپس اند و فردشناکي اندی  و مذھبی اقتصاد،یاجتماع
 و اکثر مردم ستي نی واجد قدرتزي شده ندارد و دولت ننيثابت و تضم

 که وضع موجود را بھبود شودي نمی واجد قدرتزي نی که به زودداننديم
 خود ی داخلی نا امنني وجود ھم.ديدھد و از منافع مردمش دفاع نما

 نکهي شان شده است و ااري ترک خانه و دی در مردم برايی زهيانگ
 اند ني سرزمني ھا خود مردمان ھمیکي ھا و تاری روزاهي سنيمسبب ا

 به نفع گانهي بۀ آن را عداي و اجتماع ماست و ري فقطي محۀو جنگ زاد
خوب : گفت .ميداني عده از ما درست مباي تقرکنند،ي ملي بر ما تحمشيخو

   يی بگویخواھي می چدانميادامه بده نم

 داده یدواري اممي خسته شده اند، دا،ینيبي منجاي که ايیانسان ھا: گفتم
 دي تر و امی بحران ھا طوالنی ولابد،ي یضع به م شان ویشده که زندگ
 تاب تحمل ندارند آخر درخت صبر شتري مردم ب.شودي مأسيھا مبدل به 

 ق مردم موفلي قلۀ و تحول، عدريي با ھر تغ. ندادی خاک ثمرني در ایآدم
 که مقام داشتند محروم از ی نسبۀ عدشوندوي می در زندگی حقليبه تحص
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 برخوردار از حق و کهيي ھر دو گروه چه آنھای ولشوند،ي مازاتيامت
 شي کم و بگردند،ي که از حقوق شان محروم ميی آنھااي و شوندي مازيامت
 جنگ است و کهيي چون در جا. نداردی شان ثباتتي که وضعداننديم

 قانون برخودار شوند و تي از حماتوانندي و افراد نمستي نوجود میآزاد
!  به خود باشدی متکدي باشي خوتي حفظ حق و موجودیھر فرد برا

 کند که بتواند به ی اوکاردي در جنگ حساب کرد؟ پس باشودي چه میرو
 که خواھان تجاوز به حقوقش اند شود وھرکس در ی آن مانع کسانۀليوس
 که بھتر و خوبتر به حقش برسد و با زحمت شودي مه رای در جستجوايدن

 و آن عده که   . کند را حفظشي حقوق خوالي دغدغه خ بدونکمتر و
 که در دانندي در مملکت ما دارند ومنيري بھتر نسبت به سایامکانات ماد

 در آنجا با دني اند که با رسی ممالکني زمۀ کرني ھمی رواي دننيھم
 شدن دي و مستفی و با اصول آزادحاصل مرفع را ی زندگی ساده گتينھا

، پناه بردن به آن  باشندداشتهي می راحتاتي ممالک مزبور حنياز قوان
 خود ی و انسانی معنو،یعي اخذ حقوق طبی راه برانيدول را کوتاه تر

   .کننديدانسته و ترک خانه، دوست و زادگاه م

:  بود گفتارم را قطع کرد و گفتیوسي به مأني که قری لحنبا مانيا
  .ی ملک استني مشتاق غرب و خارج شدن از ایلي که خدانستميم

 دختران به سن و سالم تفاوت داشت تيکه با اکثر دنميسبک لباس پوش 
 در یعني پرست باشم، ی که غرب بودشي برایلي سفرداشتنم دالیو آرزو
 .مي نشوی و احساساتمي آرام قضاوت کناي بمان،يا: گفتم!  او انسان بدۀفلسف
 ني دارند و کوچکترستي ما   زني مردم که در فالکت در سرزمنيھم
 وجود ندارد و نه ھم در شاني شدن خواست ھایمل عی برانجاي در ایديام
 در ند،ي نمایفرصت که به خود و مردم خدمت) جنگ (تي وضعنيچن

 او را شي خوی که طبق قانون پناھنده گاي و استرالکايممالک اروپا و امر
 ی راحتی زندگتوانندي کنند  می را مساعد مستني بھتر زۀني و زمرنديپذيم
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 ی خوب و راحت مطي به شرارونديکه آنجا مداشته باشند، مردمان ما 
 در ی حتشودي نمنجاي که در اگردندي مبي را نصيی ھاتيرسند و موفق

 که در ی و امکاناتاناتي از جرتوانندي و اگر خواسته باشند، مننديخواب ب
 آن ممالک و ني سود برند و طبق قوانشيآنجا ھا موجود است، به نفع خو

 ی با زندگشي باشند که کم و بداشتهي را متيل آنجا ھا استقالساعد مطيشرا
 افراد را که ني ھم. شروع کنندخواھندي و متواننديشان  ھر آنچه م

 احساس ی و در تالش آن اند  که وطن را ترک کنند وتو بخواھنديم
 با مجھز شدن علم و دانش در آن ممالک و با دي شا،ی کنیخطاب شان م
 خوب کلتور ی و جنبه ھاستنير ز راه و روش بھتآموختنآشنا شدن و 

 مردم ني آخر ھم. موثر واقع شوندی بعدیآن ممالک به خود و نسل ھا
 ھجرت ھا از ني درست را با ھمی روش ھایاروپا بودند که بعض

 شي خوی زندگطي به اروپا آوردند و طبق ضرورت و شرانيمشرق زم
 ھجرت ھا ني بدون وقع دادن که ا.آن را به کار بردند و کاملتر ساختند

 وبي انسان از مرگ، مع،دينماي ارمغان می را به نسل بعدی سودیچ
   . با ارزش و قابل دقت استني و اشودي و فقر دور میرانيشدن، ح

 و آھسته و ناشنوا بود و انگار رساندي که تحسرش را ميی با صدامانيا
ان به تو مھم است که انس:  نشنوم، گفتاي بود که بشنوم تي اھمی بشيبرا

 با کلتور و ات،ي کند، پس با معنوستي مرفع زیزنده باشد و از نگاه ماد
 با مردم غرب و تماس حاصل کردن با ی زندگاي آشود؟ي میمذھبش چ

 اسالم را به کار بردن معجزه در خواب تي و ھمراه با آن شعائر مدنھاآن
 دارد، ی ما مردم رسوخ کلیاي اسالم که در دنتي آن شعائر مدن، ستين

 ی در محاق فراموشاي اند، مرده کاي که در غرب و امریدر مردمان
 کنند، ی می که دور از کلتور کشورشان زندگیسپرده شده است به کسان

 در ی شود و چون اعتقاد کلی مني شان ناقص و غلط تلقتورسنن و کل
 و يی در شرق است عقب گرای چھر  است کهدهي عقنيآنجا ھا  به ا
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 ی به فرھنگ و کلتور واالی عالقه گیاست که ب نجايخرافات است ا
 به مذھب یماني ای بني ای قدربه و کندي مشهيخودشان در وجود شان ر

 به آن حد و تواني که نمکندي مدايو کلتور کشور در عروق شان رسوخ پ
 از اعتماد به گفتارش بود، ادامه ی که حاکی او با آواز. کردداي پیحصر
 یقي حقی آزادد،ييگوي از آن به شوق سخن مانگري که تو و دیآزاد: داد
 ی  که به شما در آنجا ھاداده مید منظورم آزا. استی بلکه ظاھرست،ين

 انسان ،یکني فکر می چ. نخواھد داشتیختگي جز لجام گسیشود، مفھوم
 که در عظمت ی داخل آن جوامعی و معنوی ھمچو ما با فقر ماديیھا
، شوند، چه در قبال دارد؟ ما از  و سرعت قرار دارندشرفتي پ،یتوال
 و ھدف و مي کامل ندارت و شناخی رسوم و کلتور آن جوامع آگاھن،يقوان

 با اتي خواست ھا و ضرورالت،ي که تمانجاستي ا.ميدانيمنظورش را نم
 سازد،ي ھمان مردم مۀدي نفع و فایامکانات آن جوامع ما را آله باز ھم برا

 گانهي به ممالک بی چی که براميه بدان شد کميو ھرگز قادر به آن نخواھ
 ی بی در منجالب متعفن آزادتباه و با اندک اششوديآمده و چه ھمراه ما م

 بھره ی که از آن ھمه آزادتواندي می صرف انسان.مي افتیحد و مرزش م
 و تي رفاھۀجيو حظ ببرد که دانش و معرفت کامل از آن داشته و نت

شما زنان ظاھر :  گفتی و با مکث. نکندیستي ھا او را متھم به نیآسوده گ
 سعادت تان قرار ی برازاني و آن را مديني بی آنجا را مني و قوانیآزاد
 به شأن و ني زن که در اصل توھی آزادیھايوري و عجوالنه تديدھيم

 کي در آن ممالک وجود جي اخالق را.دي شوی مرايوقار زن است، پذ
با .  است، محال ساخته استديأک و مورد تدهي که پسندیزن را با صفات
 به ی و شعائر انساننتي در استقرار دنتي در سرزمیتوانيپند و اندرز م

 و در غرب ھرچند ی دختر و خواھرت شوفي و مانع از تحری روشيپ
 خطر تمدن و فرھنگ آنجا  را حي فصاني و با بی داشته باشانيقدرت ب

 ی ناله و زارستهيشا افتخارات و عظمت زن ۀ و در باریبزرگ جلوه دھ



٨٠ 

 زنان و به خصوص .ی باشداشتهي نمی جز خشم عبث حاصل،یکن
 عالقه به کلتور و ی در جوامع غربی نوجوان با بودن اندک زمانختراند

 مردم آنجا ی قابل قبول است که برازي به آنھا چدھند،يرسوم شان نشان نم
اضرم ح:  داشتاني با آواز بلندتر و خشم بماني ا.درست و حق است

 ناموس و ی که زمانستمي حاضر نی کنم، ولی زندگچارهي و بوبيمع
 آن ھا ی در زندگتي مردم باشد و صالحشي در معرض نمامخانواده ا

 شودي نمی مرد با غرور و شرافت در آنجا ھا واجد قدرتکي .نداشته باشم
  ی عقب زند و اعضالي را از فاميی پروای و بی نظمی آن بۀليکه به وس

 مھم است، شوند و لي سعادت و دوام فامی گفتار او که براعي مطليفام
 اصال ً وجود ندارد؛ گريکدي به ی اطاعت به بزرگان و وفاداريۀروح

 خود ی کند که تنھا برای مجابي انيچون در آنجا اوضاع و احوال چن
 به مقاومت در مقابل کي و قانونش ھرکس را به سھولت تحری کنیزندگ
   . کندی گستادهير مقابل خواستش ا کند که دی میکس

پس ھراس تو از رفتن در آن ممالک کاسته شدن از قدرت و : گفتم
 لي مطلق که مرد در فامۀتي است و محروم شدن از اتوریشوکت مردانگ
 هي ام مرد در اجتماع ما ظاھرا ً معظم و حاکم و بقدهيدارد؛ اما به عق

 عظمت متضمن نيا تي در واقعی است؛ ولدانشي مرلي فامیاعضا
 سي و باور و تقدتي با رضالي فامی از اعضاکي چي نبوده چون ھیقدرت

 حاکم و معظم خانواده ني آورند و ای حاکم سر فرود نمنيبه گفتار ا
 مرد را زندانبان و حاکم زندان، خانه را زندان و تواني و مستين

فل  که زندانبان ھمه درھا را با قدي ناماني را زندانلي فامیاعضا
  . کندی فرار می غفلتش زندانني کوچکترد بسته و به مجریخودخواھ

 احکامش روي پگراني است که در نبودش ھم دی و معظم خانه کسحاکم
 سلما با دوستان دخترش ارتباط نخواھد ی تو ھم نباشی وقتايآ باشند

 نخواھد رفت و ھر روز یسي به کورس لسان آموزش انگلايگرفت و
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 او با دختران قدم نخواھد زد یزني عصر قدم موستانتد آنچنان که تو با
 نخواھد ی اجرا وعملیشوي او را که تو سد میو ھزاران خواست ھا

  تای استنبان زنداکي او تو ی و برای کردیزندان پس تو او را .کرد
  .لي و بزرگ فاممعظم

 شتري از گفتارم بود، باعث شد که بشيزاري بدي که مؤی با آھمانيا
 به گفتارم نداشت و فکرش ھمه دور غرور مرد و لي او م.حرف نزنم

   .ديچرخيآبرو و وقارش م

 زن خالصه ی به گمراھگري زن در ممالک دی از آزادماني انفرت
 متوجه ی در مقابل جھان غرب روزدي او را باتيو من حساس شده بود

 ی غربکي موزی که گاھگاھني به اندي که عکس العمل ناخوش آشدميم
 دند،يشنوي می غربکي را که موزی او دختران. نشان دادم،ديشنويم

   . خواندی میبلھوس و انحراف

 نسبت به غرب و ماني که ازي تعصب آمدي  ھمه عقای در ورأاما
 فرد ملت به چي ھدي او که نباۀدي عقني اش داشت، ای اجتماعستميس

 نجات مردم از فقر و جنگ ی برای که دانش دارند و عملیخصوص آنان
  مثال اظھار . آمدزي را ترک کنند، عزاري دد،ي آی جھل از آنان بر مو

 تو . مملکت و مردمت دنائت استی و بدبختبيصا از مزيگر؛داشت 
 ی  ات در آتش جنگ وجھل مهي برادر، دوست، ھمسا،  و منیزيگريم

 و نبرد و مقابله با آن، زي با بودنت و ست.ميگوي را حقارت مني ا.ميسوز
 انتظارش را بتي که فالکت و مصزي زده ات و آن عز فالکتزيعز
 سخنان ني مرا ا... . روي و نديم و ای تسال دھ،ی نجات دھدي شاکشديم
  . آمد و سکوت کردمی واال و انسانمانيا

 عدم اري زنان در آنجا در دی خودم از جھان غرب و آزادیني عیآگاھ
 من شي به گرای ام ربطی و سمعیبود و اندک معلومات و اطالعات کتب
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 شدن وبي از معشي انسان و دوراتي ھا نداشت؛ صرف حنيبه آن سرزم
  . بودمي توجه برااني و فقر شایرانيح

*  *  *  

  

 جاده ی خشک روی برگھا. سوخته بودی چوب ھای باردار از بوھوا
 اول عشق تعلق داشت، در ی که به روز ھای قراری ب.دنديرقصيھا م

 .دييروي در من می وحشاهيآمدنش ھمچو گ و ترس از نا زديمن موج م
 در موتر که مربوط به مرجع کار .مي جوی دردم را از کۀ چارد،ياياگر ن

 به لي م. نشسته بودمکرد،ي عبور مگري بعد دیکيبود و سرک ھا را 
 پاسخ ري نخاي ی با بلدند،يپرسي میزي اگر چ.گفتگو با ھمکاران را نداشتم

 ري دفتر گذاشتم، مدزي شدم و پا به دھلدهاي که از موتر پني ھم.دادميم
 نافذ بود و ھنگام رفتن ی آفتاب خورده و چشم ھاۀافي قی که دارایادار

 زد ی با من سخن می و با حترام خاصدادي و چپ تکان متسر را به راس
 ام به یکي لطف و ن وظيفه ام نه بلکه کهدادي می کار را طورتيو ھدا

 . با شما صحبت کندخواھدي ملفوني ت دریکس: به من گفت. دفتر است
 هي چند ثان.کردي نملفوني به محل کارم تی جز او کس.دانستم که اوست

 را بلند کرده لفوني و گوشک تابمي ام تسلط ی درونۀ تا به غصستادميا
 ؟ی به رفتنم عجله دارنقدريا:  با خنده گفت؟یھنوز سفر نکرد: دميپرس

 باشد و قھقه ديبا) ھمسر( سرش اهيس مرد مواظب کي .انم میترا تنھا نم
: دي پرس. در حنجره ام گره کرد و قادر به حرف زدن نبودمی درد.ديخند

 را که از زبان او ی و اسمم را چند بار صدا زد، اسم؟یچرا خاموش شد
 گوشک را اي ی ھستاي بزن، آیحرف:  گفت. دوست داشتم بشنومیليخ
 ی کافدي تو بااي ؟یکني نوش جان می چات گذاشته و خودزي میرو

:  بود؟ گفتی آنجا خواھی مدتیچ: دميپرس!  گکيی اروپا،یبخور
 . به رفتن ندارمی اما رغبتشتري باي کار که تمام شد، دو سه ھفته دانم،ينم
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 او تازه . سازم برودیرا راض) برادر بزرگتر (دي کنم جاویکوشش م
 از یند روزتو برو، چ:  گفتم.د دور بروی خواھد جاینامزد شده و نم
 خواست با .مي ھر دو سکوت کرد.شودي فکرت آرام م،یجنگ دور باش

! لطفا ً:  گفت. شنوندی مھمکارانم توانم، ینم: آواز بلند صحبت کنم، گفتم
 قطعه عکس از خود کي و ی و خوش بگذرانيیايکوشش کن زود ب: گفتم
:  گفت.د آوازم را ثبت کرده بودم،ي آواز خود را دوباره شن.اوري بميبرا

 و با ی شوسفرم تو ھمی تا سفر بعد. شودیاگر رفتم، آوازت ھمسفرم م
 یلي خی جابرم،ي ترا گواه مکباري یبعد از عروس:  گفتنيشوق چن

 ی کنم و نمیقشنگ است و از بامداد تا شامگاه با تو گشت و گذار م
 را که سفر تي آرزوني ا. تا سرشانه ام خوابت برد،یگذارم خواب شو

 ی خود زندگني در سرزمکي لکنم،ي است، من برآورده ماير دنکردن د
:  و گفتدي بلند خند. مرگاي غرب اي ر،ينخ:  گفتم؟ی قبول داراي آ.ميکنيم

 من دوستت ۀ به اندازی فردچي پرست، ھی او غرب.نه غرب نه مرگ
 تي خوشبختی که رواي دنی ھر جا. تواند ترا خوشبخت سازدیندارد و نم
 مي تو بودن برای ب. خواھم برومیواقعا ً نم: وگفت است مانيدر کنار ا

   . به رفتن شودی راضدي کاش جاو.مشکل است

 ی دوست داریچ:  گفت.بجوابش قلبا گفتم نه برو من منتظرت ھستم 
 ،یاحساس قشنگ که در مقابل من دار:  گفتماورم؟ي از سفر بتيبرا
توست و تا زنده  امانت نيا:  گفت.اري پس با خود بیبري که منطوريھم

   . ندارمشي قدرت باالچي و من ھیاستم تو حاکم مطلق قلب من

کاش امروز خانه :  بار بار گفت.مي دم حرف زددهي رفتنش تا سپشب
 تي رنج سفر و دوربينترتي و بدگرفتمتي تا در آغوش می آمدینزدم م

   .کردميراکمتر حس م

 ھا به روابط ما با لي فامدي من عھد کرده بودم که تا خوردن مھر تاکاما
  کند، صرف چونی و قضاوتندي بی کسدي نه به خاطر شا.او خلوت نکنم
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 دم،يشي اندی ما که من در ذھن با آن میمي داوندي که در پکردمياحساس م
 که ايراناز :  گفتمشي برا. را به بار خواھد آوردراتي او سؤ تعبیبرا

 و نامزد یواستگارمنظورم خ (. کندی مريي تغزي ھمه چ،يیبرگشت نما
آخر من :  گفتم؟ی حرف را گفتني الي چه دلیرو: گفت) .شدن ما بود

:  و گفتدي خند. شودی سرشتم و بعض واقعات به من الھام مکيدختر ن
 واقعه کي شود،ي واقعات که به تو الھام مني سرشت، از اکي دختر نیا

 که دي دیخواھبه من باور کن، تو :  با آواز خنده گفتم؟يی بگویتوانيرا م
 را   ی روال زندگني اگري و درديگي مگري رنگ دتيبا آمدنت زندگ

امکان دارد عقب درب اپارتمانت :  گفت.ی داشتی که زمانی باشداشتهينم
 ی برایفلھذا قصد دار: دمي به چشمانت نگاه کنم؟ پرسکباري و ميايب

 با . بابت استني از ھمدنمي دی برالي ھمه تماني و ایم کني رھاشيھم
 کفر منست که . از دست نخواھم دادمتي قچيترا به ھ:  گفتميآواز مال

 را ی موجودچي ھاتمي در ح.ی ضد منست که از من باشی ول،ی ھستميخدا
 بر وفق مراد دلم ري اگر تقد. تو دوست نداشته ام و نخواھم داشتيۀبه پا

فس  که از تو در من است، تا نی احساسرد،يقلم نزند و ترا از من بگ
   .ديدارم در من نفس خواھد کش

افسانه نگو، انسان ھر :  باورم نبود، گفتمامي ای که ھنوز به بد عھدمن
 شعار . کندی مري انجام دھد، حواله به تقدخواھدي را که نمیکار و عمل

 ام دهياما من د:  گفتی با آرام.باشديم" خواستن توانستن است "یزندگ
  . استًکه بعضا سرنوشت از شخص تواناتر

به مشکل امکان :  کرد و گفتلفوني تمي براارهي پرواز طداني از مصبح
 ؟یچرا گپ مھم به گفتن دار: دمي پرس. کنملفوني تتي کردم که برادايرا پ
 دوستت ادي که زنستي تر از اتي با اھمی چه سخنیبل:  گفتاديبا فر

  !ی عشق منگردم،ي برمشتي پیدارم، دوستت دارم، بزود

*  *  *  
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  . رفته بوداو

 مي برایگري روز ھا شکل و حالت د. بردی مشي را پی زندگزمان
 داشت و هي ساداد؛ي نشان نمباي آفتاب عشق منظره را زنباري ا.داشت

 به دي ام.شدي با آن ھم سردت نم.ديدرخشي نمديدرخشي  مديآنچنان که با
شدن  داري به بدي وجودم، امی به شگوفا شدن گل ھاديبازگشتنش داشتم، ام

 آوازش که جانبخش دني به شندي ام،ی واقعی به خنده ھادي ام،ینشور باط
 بود و مياي منظر دنني ترزي که دل انگدارشي به ددي بود، اممي زندگۀنغم
  . به او که خودم شده بودديام

 ري به کار کردن نداشتم، دلگلي مدم،يدي را مشي کرات عکس ھابه
 از درد ی دوریبھانه برا ی دست زدن به ھر کارقتيبودم، در حق

 راکت، ی جنگ، صداگذشتاندم،ي را مامي با وضع افسرده ا. بودشيدور
 جزء از روال گري که دی ھا و درد ھا مثلی و صد ھا کمبودی برقیب

 خسته و یلي خ.کردي رنجورم مماني ایور صرف د. شده بودیزندگ
 و ردندکي به من نمیکسل بودم و چون ھمه حالت افسرده داشتنند، توجھ

 کي که روحم انتظار ني در آن روز ھا مانند ا.افتندي ی نممي برايیتسال
  . را داشته باشد، ھراسان و مضطرب بودمبتيمص

 و مي ھمه جمع بودمني در اتاق نشماني عصر جمعه بعد از رفتن انياول
 گانهي و شديکه روز جمعه نشر م BBC یحي تفرۀ برنامکيآواز 
 یکي .شد دروازه تک تک که .ميدي شنیبود م ما در آن روز ھا یسرگرم

  .از برادرانم  پدر را صدا کرد

   .د ما مھمان آمده بوی مزار براتياز وال

 را آماده کردم و به برادرم دادم که به مھمانخانه ی رفت و من  چاپدر
   .ببرد
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 لحظه دور شده بودم و ھم ی براوي برنامه جالب راددني که از شنمن
 با مانندي می چند شب باقندياينان که از راه دور ب که مھمادانستميم

 بدون نديآي روز سرد مني استند که در اکاري گفتم مردم ھم بتيعصبان
 و کار دارند که آماده اند ی مادر با لبخند گفت  ن. کار داشته باشندنکهيا

 کردندي مبي توجه به مادر به خواھرانم که برنامه را با دقت تعقیمن ب
                                               .  وستميپ

 ذکر کرد که قلبم را به مي را برای مادر موضوع. چھار روز گذشتسه
 در ماني اکردمي احساس م.دميشني ھر چه گفت، درست نم.لرزه آورد

 نشان ی که چه عکس العملنگردي به من مقيخانه حضور دارد و عم
  .دھميم

 به من شنواند و اظھار یئله را طور و مسدي پدر مرا نزدش طلبشام
 چند بار به لشي را که فامی که از مردم دارد، پسریداشت که با شناخت

 سعادتمند خانواده ی من آمده بودند انسان خوب و اھل زندگیخواستگار
 بود ی بارني اولني ا. فکر کنمدي با من است و بامي تصمی ولداند؛ي میگ

 کرد؛ اما دهيوصوف به صفات پسند را می طلبگار، فلسفهپدربدونکه 
 پدر و داشتن حق انتخابم ی و آرامی خونسرد. ندادحيموضوع را توض

 کرد و فردا انگار به من مربوط ميمسئله را فاقد ارزش فکر کردن برا
  . شد، فراموشش کردمینم

*  *  *  

  

 در .کردي حفر می واقعیاي قلب و دنی خوشني بقي او شکاف عمنبود
 مقابل ی اپارتمانش، در چوکۀ در عقب پنجرش،يحرفھا در ش،يعکس ھا

 آفتاب عشق با اشعه اش در . جستمش،ی کارم، در سرک و کوچه مزيم
 پنداشتم ی خود را محبوس م. ساختی او را منعکس مۀ چھرزيھمه چ
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 فاصله به قفل زمان بسته شده ري به زنجدنيورز گناه عشق یکه به جزا
 چه ؟يی من، کجامانيا:  داشتمازيز و ن ھمراھش رااي شب ھا در رو.باشد

 يی روز ھا در مکانھا.ی پس دردمند،ی اگر تو ھم مانند من؟یحال دار
 ھمراھم بود، گرچه هي مثل ساادشي .دميپالي بودمش، او را مدهيکه د

 را در من ادامه شي خویاست استعمارگريخودش نبود، اما عشقش س
حت کنترول خود در آورد  احساسات و افکارم را غضب و تهيداده و بق

 چند روز که ني در ا. برقرار ساختشي ھمیو سلطه و استقامتش را برا
 ی رمق و خالی بدون او بمي زندگني که بعد از اافتمي درنمود،ي میسال
 ی کافمي براگري دکند،ي آرزو ملبم به دنبال او روم که قستي بای م.است

 گفت که لمي به فامديبا . ھمصحبت داشته باشمشکي ثينبود که تنھا منح
 و قبول ني و آگاه شدن والدیاو چه مقام در قلبم دارد و با برگشت و

 استوارتر و ی سعادت قدم ھاۀ ورود به سراچی رشته برانينمودن ا
  .مي تر بردارنيمطم

 را رمي خودسرانه و جابرانه تقدی خبر از حکم سرنوشت که چی باما
  !زنديقلم م

*  *  *  

  

 اي وصال را جوی و گرمی روشنو دهي گردیسرد و یکي تاررياس
 کي .دي صبر کرد و رنج کشدي باگريچه مدت د: گفتمي با خود م.بودم

 از کارکنان یکي مصروف صحبت با . ھم کمتردي و شاشتري بايھفته 
  .شي او و در جستجواديدفتر بودم و در اعماق دل باز ھم به 

 االتمي خ. آمدیرم با عجله م اتاق کای چشمم به او افتاد که به سوناگھان
 او که قرار بود دو سه ھفته باشد، . نه، خودش بودمان؟ي واقعا ً ااياست 
 اتاق کارم يی شهي شۀ شد و دروازکي او به سرعت نزد. بلند شدممياز جا
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 . داشترد نگاھش د.دي به من دی حرفاي یرا باز کرد و بدون گفتن سالم
  من که،ی چه زود آمدی وایا:  گفتمی با لبخند.خواستم مثل سابق بخندد

خدا را شکر که تو : نگذاشت سخنم را ختم کنم و با آواز بند آمده گفت... 
 ھرگز .ديخدا را شکر و به من د: و آرامتر و خفه تر دوباره گفت! یاست

 د،ي بگوگري دزي که چني بدون ا.دي بود و نددهي مرا ندقيآن طور عم
 منظورش را ستادمي اهي چند ثان. شدرونيب را برگشتاند و از اتاقم شيرو
لطفا ً بگو چه :  شدمروني عقبش ب. گپ و طرز برخوردش ندانستمنياز ا

 توقف کرد و سرش را به شي بجا؟ی خاطردهياتفاق افتاده، چرا رنج
 شد و با رهي به من خ. بودستهي گردمي به چشمانش د.سمت من گشتاند

مادر و عاقله و : د، گفت جدا کرهي از گرشدي می که به سختیلحن
 از دھانم . شدند و سلما در حال کما در شفاخانه استديدوبرادرم شھ
 یا:  گفتی با آواز بلند.يیگوينه، بگو که دروغ م:  شدرونيناخواسته ب

 لي ھمه فامباي تقر.شدي باورم نمدمش،ي زده دبتي ھ. بودیکاش دروغ م
و : دمي پرس.نم توانستم حرکت کی خشک شدم و نمميدر جا! مانيا

  ؟...خواھرت حاال

 نزد تو آمدم و مي مستقارهي نشست طداني از م. امدهيًتا فعال او را ند 
 مان،ي ا. زدمشي صدا. شدروني بزي تی با قدم ھازي و از دھلروميحاال م

 دانستم که . اشاره به روبرو کرد، نگفت و با دستیزيکدام شفاخانه؟ چ
 و خبر از طوفان مخرب ختندي ریم مي اشک ھا. ھاستیکي نزدنيدر ھم
 چرا، چرابا او، چرا و چرا با دم،ي کشادي در دل فر.دادندي ھا میشبختخو

 با من صحبت شتري پقي از ھمکارم که دقا.رمي توانستم بپذیمن ؟نم
 ني در اايآ: دمي پرسنمود،ي صحنه اظھار تأسف مني ادني و با دکرديم

 و یبل: در آن بستر کنند؟ گفت ھا را ی ھا شفاخانه است که زخمیکينزد
 به آن شفاخانه کجاي از ھمکارم خواستم که با من . دادميآدرس آن را برا
 اما . به صورتم بزنم  و به سرعت به اطاقم برگشتمیبرود و رفتم تا آب
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 در آن روز ھا راکت به ھر قسمت شھر اصابت .ھمکارم رفته بود
 در کوچه ھا یضرور شد بدون کار عاجل و ی حاضر نمی و کسکرديم

 ی ساعتمي شفاخانه از محل کارم نۀ ھمکارم فاصلۀگفت بنابر .راه رود
 نبود و من منتظر موتر دفتر که دو ساعت بعد ھنگام ختم کار دفتر شتريب

 تند ی نشدم و با قدم ھاد،ي رسی مشاني رساندن کارمندان به خانه ھایبرا
 ست،يور و بر ھا ن در دی کسدميدي شفاخانه را گرفتم و چون مريمس
 زن در جامعه من عمل خوب نبود و ھم چشمان کي یرا بدني دودميدويم

 در راه ی زن غلط بود حتی سرعت در ھر کار براکهي مثلدنديديبه او م
  .رفتن

 حالت ماتم زده .دمي از مردم دۀ را با عدماني صحن شفاخانه پدر ادر
 درست کردم و  چادر را بسرم.ختي انگیاش ھر کس را به ترحم بر م

 بود، نزدش ستادهي ای باز اتاقمي دم دروازه ن. شفاخانه شدمزيداخل دھل
 نجاي تو ا.دي و پرسدي مات به من د. شانه اش گذاشتمیرفتم و دستم را رو

 سرش را به سمت اتاق گشتاند و . باشمشتي پخواھميم:  گفتم؟یکني میچ
 کير جنازه در  چھا. استی ظلم و قھر الھگري دنيچرا، چرا، ا: گفت
 با .خدا را شکر که سلما زنده است:  گفتم. استیچه درد: ديو نال موقع

: دي پرس.او ھم در حالت کما است:  گفتیديلحن مقرون به نا ام
 اتاق را ۀ درواز.یبل:  سر گفتمۀ با اشار؟یني را ببترک دخیخواھيم

 بار نيل او.ميستادي باز کرد و ھر دو کنار بستر خواھرھش اشتريآھسته ب
 سرش با بنداژ . ساله و شبا ھت به محبوبم نداشتستي ب.دمشيديبود که م

 به . اش بودیني به بی درازپي و پرمي بسته و در دستش سدي سفیھا
 به وسي که مأدمي دماني به ای چشمري ز. بودهسرش ضربه خورد

 خبر از ی که جوان و معصوم بدمي و به خواھرش دديديخواھرش م
  . بوددهي بستر افتی روی مرگ و زندگني در بشي زندگبتيمص
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 با ورود داکتر، از اتاق . کنمهي گرماني نخواستم مقابل ا. فشرده شدقلبم
 ی روزي پاک کردم و در دھلختند،ي ری را که ممي اشک ھا. شدمرونيب

 با داکتر از اتاق کجاي در دست ی بعد با کاغذقهي چند دق. نشستمیچوک
 او با تکان دادن سر حرف داکتر را .ه او گفت بیزي داکتر چ. شدرونيب
 تو برو . بخرمدي نسخه را بانيا:  من آمد و گفتی کرد و بعدا ً به سوديتائ

 یلي نسخه خني گفت ا.یبل:  گفتم.دي آی که راکت می نروادهيخانه و پ
   .رساندمتي ورنه خودم مستيضرور

 .کردمياس م سوزش باد سرد را احس. زده باشدخمي که ی مثلدم،يلرزيم
 دلخراش راکت ھا از ی صدا.مودمي پی قوت جاده ھا را می بیبا قدم ھا

 و دادي خبر از مرگ و خون مشهي از ھمشتري بکي نزدیدور و گاھ
 به دي و اماتي از حمي عظی ھاروي نی باز در گوشه با ھر صدایدانستيم
  .شودي مبدل مچيھ

 . به خانه آمدم)جنگ(از مادر زشت )  بدۀخاطر (ۀ بعد با تحفساعت
 را ني قدر و ارزش والد. جمع بودندلي فامیدر خانه طبق معمول اعضا

 را السمي و گی که ترموز چای مادر با پتنوس. درک کردمیبا تمام معن
 آورد، مرا ی آمدم، نزدم می از کار میدر آن گذاشته بود و ھر روز وقت

ا آن حالت پژمرده  بماني اۀ اما چھر. نعمت مادر داشتن آگاه کردبه شتريب
 ني او بھتر. ام باال آوردنهي از ساديو چشمان پر نم و اندوھناک فر

 که ی آوردم، طورادي او را به . لحظه از دست دادکي را در زانشيعز
 خواستم نزدش . بودمشدهي و پر تحرک ددواريبار آخر خوشبخت، ام

 .دادي ام را درد منهي فکر حالش س.ک لحظات غمناکش شوميباشم تا شر
 ماني اۀ منتظر بودم که سکوت مطلق به خان. کردملفونيبه خانه اش ت

 و ني او در قبال مرگ، اندوھگشاني کند و ھمه اقارب و خويیحکمفرما
 ھمه جمع شده ی تفکر خم و سکوت کرده باشند؛ ولیملول سر به زانو

 ی و صداشدي مدهي و صدا ھا و بانگ ھا شنننديبببودند که آن منظره را 



آفتاب غروب نكرد...  

٩١ 

 را لفوني تی را که گوشی کس. شدی از صحبت قطع نمیمھمه ناشھ
 که  خود توانستمي نشناختم؛ و من ھم نمگفتي می بلی ھم بلیگرفته  و پ
  . را گذاشتمی کنم ناچار گوشیرا معرف

 و یکي ماتم داشت، تارزي به نظرم ھمه چ. داشتمی خفقان آورحالت
 و شب به کي تاری نحو روز بهنجاي ا. بوددهي را پوشانزيسکوت ھمه چ

 عطف ی طالع بودم، مدتی بود و من که مدھوش عشق زھکي تارینحو
 کي به بستر رفتم، لشتري شب از ھمه پ. ھا نکرده بودمیکيتوجه به تار
 گانم دهي در د. کامال ً بسته شدی زندگچھار مقابلم در .برديخوابم نم

 اتي در ح. نبودندیدنيازي ھرگز دست گري آمد که ديیصورت انسانھا
 وجود ی رفتن در سفر زندگشي خوشبخت شدن و پی آرزو برازيآنھا ن
 آن را ی مانده که عمری باقيی زن خانه ني ااتي از حماني مادر ا.داشت،
 منتظر گري ددي که نبای بود و پسر و دخترده پاک و مواظبت کرم،يتنظ

ن،  به شددي زن دردھا وجود داشت و امني ای در زندگ.برگشتش باشند
 یدي نا امنجاي ھمراه بود و مانند ھمه زنان ایدي و نا امأسي با شهياما ھم

 ی زن مانند ھمه سعني ااتي در ح.شيو محال بودن درک ھمسفر زندگ
 ھا و یضي چه مر. داشتوجود ی عادی بردن زندگشي پیبرا

 که ی را با شوھرش پشت سر گذشتانده باشد بدونی زندگی ھایناسازگار
 در مقابل چشمانم صورت . را احساس کرده باشدیبخت خوشنيکوچکتر

 سعادتمند باخته بود؛ اما مرگ ۀ خانوادکي ی آمد که تالشش را برایزن
 بار نفس ني آخریبرا ی وقتدي ھا او را دور کرد و شای بدبختني اۀاز ھم

 سھل کردن درد جان کندن، باز ی براکردهي و دستش را دراز مدهيکشيم
 سعادت او نکرده ی برای تالشني که کوچکترشدهي اندی میھم به کسان

 آموخته بودند و زي کرده و چلي که تحصدميشي اندماني به برادران ا.بودند
 در سر ندهي آیرا بی را انتخاب و مرامشيھمسفر زندگ  از آنھا کهیکي

 ھمه یداشت؛ و عاقله که ھرگز  در آن خانه به او   توجه نشده بودول
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 شدم که در قي دقماني به ا. نا آشنا بودندنيرزم سنيآنان  حاالمسافر
 در روانش بتي مصني مرد و حضور مدام ايی گرانبھازيدرونش چ

 در ا ھنروزي ورق در اکي . کردی را تلخ و ناگوار مدني و آرامستنيز
 خواندن ی دردناک برای نوشته شد که در آن جمله ھاماني ایکتاب زندگ

 ني اخواستمي م. را خواھد شکستاندشي ورق تمام زندگنيوجود داشت و ا
 صفحه ني که اکردمي آرزو مدمش،يديصفحه پاک شود و ھر روز که م

 و درشت اهي با ھمان جمالت سشهي پس شود، اما  ھمشياز کتاب زندگ
  .بود

*  *  *  

  

 راکت از ري فی صدا. از مردم بودی خالًباي کوچه و سرک تقرصبح
 که به ني ھم.دي درخشیقب کوه م و آفتاب در عديرسيدور ھا به گوش م

 و ھمکارانم ھم مصروف کار امدهي دفتر نسي که رئدمي و ددميدفتر رس
 کند، دفتر را ترک و به سرعت خود را ی توجه به من نمیاستند و کس

 ادي با جرئت ز.دمشي شفاخانه ندزي در صحن و دھل.اندمبه شفاخانه رس
 استم، ی من بپرسند که ک داخل اتاق باشد و ازیکه نکند از اقوامش کس

 کي نزدی دخترک جوان. باز کردماطي اتاق خواھرش را با احتۀدرواز
: دي نزدم آمد و سالم داد و مودبانه پرسد،ي مرا دنکهي ھم. بودستادهيبستر ا

 .از دوستان سلما استم:  گفتمی بامکث. شما را نشناختمخواھميمعذرت م
 وقت سلمابه من چياز شما ھ . استبايگفت من دختر خاله سلماو اسمم ز

 که دختر باي ز. نگفتمیزي را آھسته باالکردم و چمي شانه ھا.نگفته بود
ھوش :  و گفتدي سلما دی با چشمان پر اشک به سوشد،يمھربان معلوم م

 کنم که چرا ازدوست خوبت که از ھمه اولتر و در ی مه ازت گل،یآمد
 مرا باي زيۀ گر.ید  نزده بوی صبح خنک نزدت آمده، به من حرفنيا
 را از ماني ای  صدا. گرفته شدماني اادتربهي کرد و دلم زني اندوھگشتريب
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 آوازش جان گرفتم و آرام دني با شن.زدي حرف می با کس.دمي شنزيدھل
 شد و با چشمان ورم کرده و لبان کي او ھم نزد.مدم دم در اتاق آ.شدم

و به من نگاه کرد و  دي و آه کشدي به بستر سلما ددهيکبود و رنگ پر
 . تشکر،ی داشتم که باشديام:  گفت.حاال:  گفتم؟ی وقت آمدیتو چ: ديپرس
 با ماني ا.مي بگویزي ام گرفت و نتوانستم چهي حرفش گرني و ادنشيبا د
قلبم :  بود، گفتیدي کرد که چقدر مقرون به نا اماني بتواني که نمیلحن

 و ديک به داخل اتاق د  اندوھنا.ھنوز سلما گک در کما است، شکسته
 ني بعد از ا. گرددی او ھرگز بر نم. ندارمگري مادر را ددني دديام: گفت

 ندارم که بپرسد که کجا بوده ام، چه کرده ام و چه یغمخوار و دلسوز
 در ی شفاخانه به سوزي و در امتداد دھل. کس شدمی بس کی ب.خواھميم

 او .ميدي بود، به او ددهستاي که نزدم اباي من و ز. به راه افتادیخروج
 شي نمود که پاھای آشکار میسرش را خم کرده بود و راه رفتنش طور

 تا رند،ي را بگشي بازوري زدي وزن بدن او را تحمل کنند و باتوانندينم
 او از ی بود که دست و پا ھای انسان چوبکي هي و شبدبتواند راه برو

  .ندي نمای نمتي تابعی وۀاراد

 که در صحن شفاخانه مانيلما رفت و من خود را به ا نزد بستر سبايز
 سکوت، يی رساندم و بعد از لحظه د،يدي می دورۀ بود و به فاصلستادهيا

 است و ادي که درد زداننديھمه م:  به او گفتمیکي غم شرقيبا احساس عم
 ا بدانستمي و متوانستمي کاش م.توانمي کرده نمتي برایمن عاجزم که کار

 حاضر به رويه ات را زدود و از دردت کاست، با تمام ن اندوشوديچه م
   .انجامش بودم

 اشکش را زدوده شي پۀقياز چشمانش معلوم بود که دق. نگاھم کردرهيخ
 است، زيبودنت ھمه چ:  دستش را دراز کرد دستم را گرفت و گفت.بود

 و دي غمگسار و مددگار من است و آه کشنيوجودت در کنارم بزرگتر
 و سرش رمي که او را در آغوش گشدي دلم میلي خ. و بسنيمفقط ھ: گفت
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 یمن با تو استم و ھرگز تنھا نم:  دستش را فشردم و گفتم.را نوازش دھم
 به تن داشتند، به ی پوش با سه مرد که لباس محلی دو زن چادر.گذارمت
 و با نندي تا او را نبدي خود را به گوشه کشماني ا.شدندي مکيما نزد

 که در دانمي و مدي آی مردم خوشم نمنياز ا:  گفتدهيکشصورت درھم 
 بودم، ستادهي خاموش ھمانجا ايی لحظه . در دل دارنداس احسی ماچۀبار

 باشد، با دهي که گپم را نشنی اما مثل. برومدي من بامان،يا: آھسته گفتم
مادر و خواھر و :  گفتشد،ي مروني بغض گرفته بی که از گلويیصدا

 ی جوان بودند و مادر برایليآخر پروردگارا، آنھا خبرادرانم، چرا 
 ی حادثه راکتکي دردناک در قي طرني و آن ھم بدود زود بیليمردنش خ

:  گفت. و وحشتبار استزيمرگ با ھر صورتش خوف انگ:  گفتم.مردند
 و با چشمان پر نمي را نبلي که مرگ فامکردمي استدعا مشي ھمیدانيم

 از شي پ؛بود ننياما خداوندا، منظورم ا: ت و گفدي آسمان دیاشک به سو
 دهي قبر شان را دی که من مرده و حتني اه ن.رندي خواستم که بمیمن نم
 را دفن کرده بودند، جنگ شروع شده ماني الي که فامیدر محل (.نتوانم

 نمي کنم که اگر قبر مادر را ببیفکر م) . آنجا برودتوانستي نمیبود و کس
 ی حنجره و وجودم گره خورده، باز منه،يه در س کی کشم، درداديو فر
 خاک و گور مادرت ی نتوانی الم است که حته که چداندي کس ماي آ.شود
 اتاق خواھرش ۀ و چشمانش را تنگ کرد و به پنجری کنهي و گرینيرا ب

 نيو ا:  و آھسته تر گفتستي نگررهي خشد،ي مدهيکه از صحن شفاخانه د
 کجاي  مي دا، نکردهیحظه بدون مادر زندگ لکي او م،ي گویدخترک را چ

   .                                              بودند

 آموخت، آن سرور را ی به من مدني و خندستني که خوش زمانيا
 یوالي ناگھان ھی خوش و مسرور بودن که مرامش بود، ول.باخته بود

 ست؟ياره چ چ.دي را در ھم کوبزشي ھمه چزانشي مرگ عززي انگبتيھ
 ترس ،   که ھر لحظه و گوشه اش درديیدر جا! چي کند؟ ھتوانستيچه م
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 را مونس خواھد بود؟ عشق گراني من و دو، ا،ی و چی ک.و مرگ است
 به خود بتي مصني ادنيُ من و او را پر کرده بود، با دیايو نشاط که دن

 و  مملو از شور وشعفیاعتماد و باور ما به زندگ،  دي و امديلرزيم
  . و رنج در ھم شکستیاھي از سیعار

 با ھمه کراھت و کي را از نزدی مادر بدبختگري فرزند دصورت
در ھر محل، ھر لحظه !  مرگ. بودزي که چه خوف انگدميديوحشتش م

 . ناگوار ساخته بودزي را ندني آرمۀ اش لحظیمي و با بودن داديرسيم
روحا و جسما ناقص  زجر انسان زنده که ايمرگ و نابود شدن انسان و 

 اي و دادي را از دست ميی دوست و آشناز،ي عزی ھر روز کس.شده بود
 نجاي ا. ما مردم بودی روال زندگني ا.ديدي را مگري دی و جسمیدرد روح

ً و دفعتا ھمه دادي متي ماھريي و ترس تغیدي و باور به نا امدي امیآن
عث زجر  ترس  و باشدي ھا به غم آغشته می ھا به زھر و خوشینيريش

 را زي ھمه چزي ترس از دست دادن عزو اندوه مرگ .شديجانکاه م
 کرده یزي مردم چاره ندارند و چ،ی نموده بود ولرهي و تکيتار
 کند، ی مداي شباھت با مرگ پشي زندگیگري و درديمي میکي .توانندينم

 در او اتي که شور حماني ا. استی مرگ سکوت و خاموشنکهيمگر نه ا
 خواست، به ی نمیزي چ،ید و به جز از خنده و خوش گذران بواديز

 که ستني غصه و اندوه به او خوش زنيسکوت واداشته شد و با داشتن ا
  . نمودی سخت و دشوار مزي نستني زی حت،چه

 اما آنجا . شفاخانه رفتمدنشي دی ھمانروز بعد از ختم کار براعصر
 کرد،يلما مراقبت م دلسوزانه از سیلي که خشي نزد دختر کاکا.نبود

 باي ز. بودافتهي بدبخت دختر بھبود ن.دمي دخترک پرستينشستم و از وضع
 ۀ در باری حرفباي ز.کردي شان قصه می و ھمصحبتیاز سلما و از دوست

 ماني دانسته بود که از دوستان سلما نه بلکه دوست ادي شا. نزدمامن و سل
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برخورد دوستانه و  معصوم و مھربان داشت وطرز ۀ چھربايز. باشميم
  . اش نمودی و خواستنزيمودبانه اش در دلم عز

 کردم و ی خداحافظباي با زري و ناگزامدي نماني ای  ولدمي کشانتظار
 شفاخانه شدم، چون ی با او بودن راھی برازي فردا صبح ن.خانه رفتم
  . اما نبودبود،ي مدي بود که بایآنجا محل

 و بي را ترتی که مراسم عزا دار معلوم شد. دفتر بودم که آمددر شام
 ھرچند اقارب و دوستان شان . بوده استادي و کارش زکردهي مميتنظ
 ماني کار را بکنند، اما اني ازي بدون کمک او نتوانستندي و مبودند اديز
 . کندی مادرش خدمتی که برادانستي می فرصتني و اولني را  آخرنيا

 را ی و با خود حرفدي دنروي کارم نشست و به بزي مقابل میدر چوک
   .نه:  گفت؟ی گفتیزي چ،یبل: دمي پرس.نجوا کرد

 آھسته . ھم که شده، از دردش بکاھميی لحظه ی برای باگفتارخواستم
 سرنوشت دردناک انسان اني پاني مرد و امي ما خواھۀ ھممان،يا: گفتم
: حرفم را قطع کرد و با ناله گفت...  وستي نزي را از آن گری کس.است
 دار به گردنم است سماني بتو مشکل است، انگار ریتي موقعنيرک چند

 به مرگ مادر خواھر دنيشي فقط اند.توانمي کرده نمی نجاتم کاریو برا
 ھر دو سکوت .  آنھا بودنی شمار بی بیوبرادرانم و تصور فردا ھا

! نه:  رنجش دھد، گفتمشتري که بمي گوی که نکند سخناطي با احت.ميکرد
 آخر از . به آنھا و از تفکر سر باز زدن استدنيشيانديالج تو نفعال ً ع

 چه ستي شود؟ غم گذشته و فردا که معلوم نی چه حاصلت مشهيد اننيچن
 لحظه، به خواھر و پدرت ني به امروز به اکنون، به اديبا! خواھد شد؟ نه

 فکر . چه خواھد بودستي که معلوم نندهي تفکر به گذشته و آی ب،یشياند
 ی و ناراحتتي نوع محرومکي ترا دچار به رين به مرگ درمان ناپذکرد
 . ھر انسان قلمداد کنی زندگۀرا الزم) مرگ( اتفاق ني ا. کندی میروح

  . صبر و تحمل داشته باش.يی آی مقيمعتقد باش که به زجرش فا



آفتاب غروب نكرد...  

٩٧ 

:  گفتکرد،ي که به من نگاه کند، انگار با خود صبحت مني ابدون
 ی منطقچيو خواھر آنقدر دشوار است که با ھمرگ مادر و برادران 

 در خانه، کوچه، .یشياندي به آن ناي و یزي بگریتواني ونمیشوي نمیتسل
 از مادر مي زندگخي ھمه تار.ابمي ی از آنھا می اثرنگرم،يبر ھر طرف م

 از مادر .ندي بی او به من منم،ي که اگر من به او نبنچنانپر است، آ
 ی مايآ. نه و ھمه ذرات وجودم به جا مانده است در خایادي زی ھاادگاري

 ی مرگ را چاره و ھستکيل:  گفتمخت؟ي گرتواني مايشود فکر نکرد، آ
 ی موقع براني در ای است که بتوانني تنھا ارزش تو در ا.ستيرا بقا ن

 مرگ مادر و برادران .ی دارند، باشازي که آنھا نی طورھرتپدر و خوا
 قابل ۀ و زنده ماندن سلما را معجزريپذ عالج نابتيوخواھرت را مص
 با ی مساوی با قواتي وضعني در ای اگر تو بتوان.شکران قبول کن

 تيروي و تمام نیوارد نبرد شو) درد و مرگ( سرسخت انسان فيحر
 ري تقدشي شرکت در آزمای الزم را براترامتحد ساخته شجاعت و شھام

 و یدھي مگرتي دیه دو بی زندگیروي و ندي امقي طرني از ا،ینشان دھ
 تو با .ابندي تسلط ی بدبختني به اتوانندي مزي در دست شان که نیليدل
 که آنان بتوانند در کنار تو یشوي درد انسان مني در مقابل ای گستادهيا

 و با ابندي تولد دوباره قي طرني و از ااموزندي کردن دوباره را بیزندگ
 ۀ مبارزیرت الزم برا فالکت واجد قدني طرز برخوردت با ادنيد

 و به ندي بار به خود آگري شوند و جھان بر دلشان گرم شود و دیزندگ
  . بنگرندندهي و آايدن

 ھا او را از دچار شهي گونه اندني بودم با خلط نمودن فکر او با اکوشا
 ی تنھا کارني برھانم و ای روحی و فرسوده گی به افسرده گشتريشدن ب

 رنج به ني رھاندنش از ای و فھم برايیعدم توانا کنم و توانستميبود که م
 ی گفتم، گپ و گپ برای باخود می آزرد و گاھی روحم را مگري دقيطر
 را ازش گرفته اند، کلمات و شي موجودات زندگنيکتري که نزدیکس
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 یچه درد ب:  گفتی آمد، چون می الجرم عجبم نم.ستيواژه ھا درمان ن
 ري که در زندان غم اسمانيودم، با ا و ھمراھش بدمشي فھمی م.دوا است
  .مانده بود

*  *  *  

  

 لفوني تمي براماني ا.دي بعد از چند روز توانسته بود چند کلمه بگوسلما
 ی ماتي سرور آور بود، انسان ح.ميکرد و خواست نزد خواھرش برو

 آورد؛ ی مرا به وجد مماني ادواري آواز آرام و امشتري و از ھمه بافتي
 به ھوش آمدنش را از دي که امني و ازديواھرش حرف م از خکهيطور

: دي پرس.دمي رمق دوباره در چشمانش د. نزدم آمد. بوددهدست دا
 و اشاره ی من بدون معطل؟ی لحظه بامن نزد سلما بروني ھمیتوانياميآ

  . وقت و فشار کار دستکولم راگرفتم و عقبش روان شدمیاز نامناسبت

 شد،ي می تنھا از محبت ناشیعھد و قول من که بدون تۀ گرفتشي پروش
 ھر جا با من صحبت کند، در موقع الي خیبه او احساس داد که آزاد و ب
 تفاوت  که صبح ی خانه ام بلفوني و در تديدلخواه خودش دفتر نزدم آ

 زي در ذھنم ن. شب زنگ بزند و با آواز بلند جنگ و شکوه کنداياست 
 ھمه رفتارش باعث سوال ني که ا رموز فھم کنمی او را طورکهنگذشت 

 او که . کارکنان مرجع کار در مقابلم شده استۀ کنندريھا و برخورد تحق
 ی ضرورتش به من او را بشناختت،ي مردم جامعه اش را مقيخود دق

 ادشي پس من چه بشناخت،ي کرده بود که بھتر از من میخبر از آن مردم
  دادم؟يم

ه کارکنان بود که تا آن زمان به  بدرقه گرم در محل کار آن نگاگريد
 تي دفتر که آگنده از احترام و رضاري برخورد مدۀوي ش. بودمگانهيآن ب

ً من بود، عوض شد و اکثرا یفوي وظني از نظم و دسپلفيازکارم و توص
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 را که اصال ًضرورت نبود ھمان روز يی راپور ھامي برامانيبا آمدن ا
 امروز ديعاجل است، با: گفتيم آورد و با آواز آمرانه ی شود مبيترت

  .نوشته و چاپ شود

 ھمه کارکنان و کارمندان من آن دختر آرام و زحمتکش و با دي ددر
 ماني که  امي که به ھمه گوکردمي عزم می گاھ. بودمینظم نبودم که زمان

 بود و ی از دوستان پدر از کارمندان ساحویکي چون ی است؛ ولنامزدم
 و او به پدر ندي ھمکاران به او گوگريفتم نکند د گآمدي به دفتر ھم میگاھ
 را سزاور نطوري واقعا او اآمدي پدر در نظرم مچھره و دھد یکيتبر
  .نبود

 دي نباشنوم،ي که می که حرف ھاکردمي فکر خود را آرام مني به اپس
 قتي و حقتي رادوست دارم و اگر واقعماني من ا. آزار دھنده باشدميبرا

 جدل با سخن کنند،ي است، ابرازمدني و عشق ورزمرا که دوست داشتن
 ی به عشق من، تھمت و افترا می خبری بی اگر از روايحق نکنم و 
  . پس در ھر دو حالت سکوت جواب شان بودرم،يگي نماکنند به آنھ

 ادي نه از بابت کار زني و ابودمي مشي روز مغموم تر از روز پھر
  . بوددميتر جد کرکۀدفتر و نه قضاوت ھمکارانم در بار

 کردنش و لفوني که آمدن مکرر او در محل کار و تدانستميخود م
 کار، عمل درست نبود؛ اما اني موقع من از جری بی شدن ھارونيب

 ھا وفق دي ھا و باتي بعض واقعبه مبرم او به من اجيعشق من و احت
 بودند، در ھم لي ارج قامي که برای نزد کسانتمي و کرکتر و شخصدادينم
 که ارزش ی که نزد افرادستي نندي خوش آی نخواھی  خواھ.کستش
 از فشار ستي بای با او بودن می برای ول؛یابي ازمقامت تنزل ،یدار

 ی خنثی بکاھم و براھودهي بی و از رنجھامي حفظم نماگرانيافکار د
 دوست ۀ از دخالت خود غرضانیري و جلوگکارانينمودن اقدامات ب
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 ط،ي محی ھاتي ھمه واقعني اۀجي و نتميگو متعدد یصفتان دروغ ھا
          . شدمی ماھری شد که دروغگوني ادھاي ھا و بادي ھا شاديطرز د

                    

 به او که ھمه فکر و ذکرم بود، مسبب ی گدهي رسطي بودن شراقيذ
 را از ی بختاهي سرپوش سخواستمي آخر م.  من بودی آزار روحیاصل
 .کردي و نبود امکانات خلقم را تنگ مرميور گ روزگارش به زیرو

 ناتمام دفتر را شب ی کار ھا. به نان خوردن، حرف زدن نداشتمیرغبت
  .کردميدر خانه تمام م

 در طول روز موفق . به خانه آمدمگري دی شام خسته تر از روز ھاآن
 بعد از صرف غذا پدر مرا نزدش خواست و بعد . او نشده بودمدنيبه د

 طي شراۀ در باری روهي در دفتر و حاشتمي کار و مصروفندياز پرس
 سعادتش و ی درست انسان و تالش انسان براۀندي آینامناسب کشور، برا

 ادي پدر ز. آن مردم اشاره کردی به تقاضای زندگی ھاتي واقعدنيد
 حالت تھوع . از من بشنود، خاموش ماندخواستي که میحرف نزد و مثل

 به . را به کمک خواستمماني در دل ا. شدمزاري ب از ھمه. دست دادميبرا
 . خواستم صحبت کنمی بند مانده بود، نممي صدا در گلو.پدر نگاه کردم

 شده مي آرزوگري بفھمانم که کس دشي دھم و براحي خواستم تشرینم
 ی جوابی مرا بی خاموشدي شا. نگفتمیزي چی ولدم؛ي به پدر د.است

 اروپا ستني و امکانات بھتر زطيشرادانست و سکوت را شکستاند و از 
 و سعادتم داده بودند، ی خوشبختی برالي که آن فاميیو وعده ھا

 که سعادت و دمي د. فکر کنمه اثر کرد و از من خواست کی بیسخنران
 آن سعادت دھند،ي کنند و وعده می مفي تعرمي را که برای بختکين

  .ستيمنظور من ن

  .کردم خانه را ترک ري رنجور و دلگصبح
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 درد تي را در آن موقعماني خواستم ای و نممياز او چگونه به پدرم گو
 کنم و بر عالوه دانسته بودم که بعد از آن حادثه تي که داشت، اذیآور

 باشد و از من انتظارات و توقعات ی استم که با من آرام میتنھا کس
  . داردشماريب

 زشي تر آمقيم را رھا ساخته بودم و عشي خوۀ فکر کردن در بارمن
 دي خواستم فقط با گفتن خود را مشفق و مریبا او را شروع کردم و نم

 عمل یروي ھر آنچه در ن،  بخواھدیزي بود چی کاف.محبتش نشان دھم
 ۀژي وني توجه را به حدود که قوانني آوردم و کمتریداشتم، به فعل م

 رفتار یطور و کردمي کار مدي کرده بود، داشتم؛ اما بااحداث مي برانجايا
 یشگي باشند تا مانع و سد ھمی ھمکاران راضاي و لمي که فامنمودميم

  . نشوندماني من به  ای گدهيرس

 توانستمي محبت فقط مني دوست داشتم و در اصانهي را سخت و حراو
 ازي نی بعضی برایحت( خود ی از خواست ھای چشم پوشی برایقدرت
 خلق امکانات و ی  برابدست آورم اما)  خواب و خوردن،یعي طبیھا
 که از یادي بعد از آن واقعه انتظار ز. از من ساخته نبودی کارطيشرا

 ی کم بود که نمی امکانات به قدر.ماندي محاصل ی بیمن داشت، گاھ
 فرصت و ني با آن ھم من از کوچکتر. کندی برابرشيتوانست با تقاضا

 را يیکه تنھا به او خدمت کنم ی طورخواستميامکان استفاده کرده و م
   .دميدي را آسوده مشي خوبينترتياحساس نکند و بد

 . من شدی و رسوم اجتماع براودي او مترادف به مرگ قلي فاممرگ
 بودم و روشي پکي لدانستم،ي را نمنھايگرچه فلسفه، منظور و ھدف ا

 نکرده و به عمل آن خو ی به صراحت و دانسته از آن تخطچگاهيھ
 ی معتاد شده بودم و ترک ھر عادت ساده و بميگرفته بودم و بھتر بگو

 و ی و به خوبفي سخاي درست باشد ۀوي خواه عادت به شست،يدرد سر ن
  .ی نداشته باشاي ی آن باور داشته باشی زشتاي
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 درست در .شدي اعمال و افعالم به اساس شوق و شعف اجرا متمام
 لي تحص آرام بهی و بیمي دالي موجود بود و آن ملي مکي من عتيطب

     بودماني  اۀ دوباریخوش

 آن نبود که انتظار داشته ماني به ای گدهي رسی براانمي پای بلي مسبب
 از او بدست آورده بودم، افزونتر ی را که روزیباشم که لذات و مسرات

 سبب اي قانع به محبتش نباشم اي شدت رسانم و ۀ درجیسازم و به منتھا
 و مي عشقش را حفظ نماادتري زی دوستآن باشد که با نشان دادن عالقه و

 به دنيشي ھمانا اندلي دلگانهي نه، .مي خود نمای او را متوجه محبت ھااي
 دميکوشي در رفاھش م.کردي بود که اعمالم را اداره مالشي خیاو و راحت
 شده گانهي بگري دی ھاازي نبود؛ چون با ھمه خواست و نمي برایو زحمت
  .بودم

 غرق شده و بتي که در مصی با انسانی که بتوانخواھدي ماري بساراده
 است، خود را و راه درست بودن را ی از سرور و خواھش زندگیخال
 حالت زي غم انگی ھرکار را که در غوغا. نبودنطوري اما با من ا،یابيب
 رفتهي پذ.دادمي انجام مشد،ي اش می و موجب راحتکردمي درک ممانيا

 از وسوسه  زي گرینشان دادن راه ھا ش،ي دادن به حرفھاشبودم که گو
 علتش و ی بی ھمراھش بودن و بعد ھا تحمل قھر ھا و جنگ ھاش،يھا

 . بکنمشي براتوانمي که مستي کارھاخواستيبودنم در ھر موقع که او م
 داشتم؛ اما شي ھمرایکي غم شرقي و احساس عمدميديدرد و حالتش رام

 تا .واقعا زجردھنده است کنم که دردش انيب ت در کلماشينخواستم برا
 وانمود ی کار را نکردم و نگفتم که دردش توانفرساست و قسمني ارياخ
 دي و شاخوردي به آن برمی است که ھر انسان روزیتي که وضعکردميم
 کن و هي که گرگفتمي و مدادمي به او حق مستييباي اشتباه من بود و منيا
 که تا چه حد دوستش مشدادي و احساس مشدمي ممنوا بزن و با او ھاديفر

  .خورميدارم و به حالش تأسف م
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 ی قلب شکسته و مجروح کسی به قدر کافتواندي نمی و محبتی سخنچيھ
 و شفقت ی که از دوستیرا که مظلوم واقع شده، تسال شود و تنھا کار

 دوست ی و عملی محبت،ی باشد  که با کالمی مني ساخته است، ایبشر
 را که به ی آالم و مشقات معنوتوانيم نیغم زده را مونس شود؛ ول

 است و ني ھمیمحبت انسان،  ی ببرني کامال از بد،ي آی وارد مدهيستمد
 را که قلبا ً و ی داشت و من ھم آن عمل و سخنني انتظار جز اشودينم

 داري شب ھا ب.دادمي و انجام مگفتمي مشي برادانستم،يعقال ً درست تر م
 ی نمني از اتاق والديی چسپاندم تا صدای مواري ماندم و گوش را به دیم
 لفوني و به او تدميخزي آشپزخانه مۀ به گوشاطي آرام و با احت بعدا ًدم،يشن
 که دي کشی طول می و ساعتدادمي به فغان دلش گوش می و ساعاتکردميم
 و به ماندمي اولش می را به جالفوني و تکردمي را جمع ملفوني تميس

  .رفتميرختخواب م

 از شروع کار و شام بعد از ختم کار به شي ھر روز صبح پ ًبايتقر
 به من ی خاصمتي دختر ھا صم. و آنجا با دختر ھا بودمرفتميشفاخانه م
 به یزي خواھرش از حادثه چ. و من ھم دوست شان داشتمدادندينشان م

 خاطرات ۀدفترچ!  گذشته اش را فراموش نکرده بود؟ی نداشت، ولادي
 نوشته بودند، به من داد ادگاري به رسم کشيتان نزدخود را سلما که دوس

 با ماني تا شروع به نوشتتن کردم، ا.سمي بنوشيو خواھش کرد که برا
 تي و از وضعدهي سلما کشیشاني آرام داخل اتاق شد و دست به پۀچھر
 داد که ی او را خاطر جمعی خاصمتي دخترک با صم. پرسان کردیو

 حرکت داده ی دست راستش را که مدتی کمتوانديکامال ً خوب شده و م
 و سر را دي گردداي ھوماني ای به لبھای لبخند. توانست، از جا باالکندینم

 را به شي و بعدا ً رو.خدا از تو سپاسگذارم: به سمت باال گشتاند و گفت
:  جواب دادبايداکتران به مالقات آمده اند؟ ز: دي گشتاند و پرسبايجانب ز

 ماني ا. شودی شروع مازدهيست و مالقات ساعت  اجشنبهنه امروز پن
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 امشب جمعه است و به طرف من یعنيروز پنجشنبه : آھسته با خود گفت
 دم،يدي اتاق گذاشته شده بود، نشسته و او را مۀ  که در گوشیکه در چوک

  .یبل:  گفتم. کارت دارم؟یوقت دار: نگاه کرد و گفت

 با . بدھمشي از نوشتن برا وبعدرميگ گفت کتابچه اش را با خود بسلما
  .مي شدروني و از اطاق بمي کردیدختران خداحافظ

: گفت.  خواھم فکر کنمینم: گفتم! برمتيفکر کن، کجا م: ديپرس
کوچه ھا و سرک ھا را . دوستت دارم و شکر که تو و سلما را دارم

 ی چشمري زی و اوگاھميھر دو خاموش بود. ميپشت سر ھم عبور کرد
در مرکز شھر . ديدي انداخت و دوباره به جلو می من منظر پر لطف به

 و دي را کششيبوت ھا. ميدي رسی ولرهي شمشو مشھور شاه دارتيبه ز
 و به عقب او داخل دمي راکشميمن ھم بوت ھا.  شدارتي زريداخل تعم

 ري که در خط و سارتي زنيھرچند به مراتب از کنار ا.  شدمرکيتعم
 رشي بار اولم بود که داخل تعمی بودم، ول شدهريفاکولته قرار داشت، ت

 شدي مدهي رنگارنگ دی ھافهيده از قديدر وسط اتاق قبر بزرگ پوش. شدم
 و با کردندي و نشسته دعا مستادهي مردان و زنان اۀکه در اطرافش عد

 یزن. دنديدي به قبر مد،ي درخشی و باور در آن مدي که برق امیچشمان
 که قبر سي نفۀفي رنگارنگ و قدیا تکه ھی را رویچادر بزرگ سرخ

 به ی دستمانيا.  بود، انداخت و با دستانش آن را مرتب کرددهيرا پوشان
 دي قرار داشت، کشی رنگه و زری که در طاقچه ھا با پوش ھایقرآن ھا

 چشمانش گذاشت و بعدا ً در گوشه ی و رودي دستش را بوسیو پنجه ھا
 دوست داشتم، بلند کرد و یليه خ شد و دستانش را کستادهي از مقبره ايی
من فقط به او نگاه . دي کششي لب خواند و دست را به روري زیزيچ
 کميبه نزد.  و ھمه ھواس و ھوشم با او مشغول و معطوف بودکردميم

 دي دعا بکن که با،ی آمده اارتي بار اولت است که زايآ: آمد و گفت
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 و دمي به صورت کشیست قرآن را آھسته خواندم و مانند او دۀسور. ميبرو
   .مي شدرونياز آنجا ب

*  *  *  

  

 في تعارشي از آن پسر و زندگختهي مادر که کنده و گس. گذشتھفته
 ی از من بود، بی سخندني واکنش و شندني و منتظر دکرديحسنه م
     . به گفتن داشته باشمی کالمدي کرد که بادي تأکدهي مرا ديیاعتنا

 مردم را دي فاصله دور خواھند آمد و با مردم بازھم ازني گفت امادر
 را پاسخم.  داشتشاني برای سرگردان راه نگذاشت و پاسخني از اشتريب

  دوباره اوی مجبور بودم، ساعتگفتمي بود، اگر به مادر میکه ھمانا ن
 استماع کنم و داد،ي نسبت ملشيصاف حسنه را که مادر به آن پسر وفام

 در خود فرورفتم، چرا .شدي مليستن دل خواھان دانگفتم،يچون پدر را م
 ی برار را دوست دارم و چرا عشق دختماني که امي توانم به ھمه گوینم
 یاي ام را شرم و حی مادر سکوت و خاموش. باشدی ننگ و شرم مليفام

از فطرت خوب و قلب رؤوفت :  گفتحيدخترانه پنداشته و با لبخند مل
 ات رشک ی ھمه به خوشبختًنايطم افتاده و متي برای اتفاقنياست که چن
   .خواھند برد

 ی برايی و عدم توانانمودي غم افزا ممي برازي ھمه چ. شکسته بودمدرھم
 که چنان در کردمي به او فکر م. آزردی ھا روحم را متيدرک واقع

 کند و توانستي نمی آمده بود که به خودش کارريپنجال درد و رنج گ
 در جمع ھمکارانم از اعتبار سابق .گفتمي از خود ملميچگونه به او و فام

 از شي کار دفتر ب.خوردمي پر از سوال شان برمیده بودم و با نگاه ھايافت
 به ی گدهي رسی که براديرسي ميی روز ھا. شده بوداديحد معمول ز

 شدمي متوجه می و زمانرفتي مادمي نان خوردن ی دفتر حتفي وظایاجرا
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 که قھر و غضبم را بر ی موضوعبودمي سردرد و دلبد  میکه از گرسنگ
 عالقه و شوق مادر و پدر به آن پسر بود که در اروپا خت،ي انگیم
 ني که  به اثر ھمی فشار ھای الجرم عجب نبود که من از روستيزيم

 نکردم ی خوبيۀ دو سه بار رومانيحاالت در من به وجود آمده بود  با ا
 غصه وفشار نکهي ھمیم؛ ول کردوسيو او را که درد داشت، از محبتم مأ

 که در آن کنمي مقي تصدی معذرت خواھم ولخواستمي مشديکار کمتر م
 انتظارات و توقعات که بر حسب ی نکردم که روی او کار خوبتيوضع

  .رمياحساس و محبت از من داشت، با او درگ

*  *  *  

  

 عصر بعد از ختم کار . شفاخانه نرفتمی قبلی صبح مانند روز ھافردا
 تنھا نشسته زي دھلی در دراز چوک. شتافتممارستاني بیعجله به سوبه 
 با . نعمت که ترا دارمیچ:  شد و گفترهي به من خ. کنارش نشستم.بود

چرا : دي پرس. داشتی خواھشهي ھمی که برابتيو چه مص: خنده گفتم
 ،يی آی صبرانه منتظرت بودم، چون نزدم نمی امروز ب؟یامديصبح ن

 بدون .ببخش در دفتر جلسه بود:  گفتم.کنمي احساس م چارهی را بشيخو
 ۀجلس:  گذاشت و گفتبي موترش را در جديآن که به من نگاه کند، کل

 نگونهي تکان خوردم، او چطور ات؟ي نامزدی مراسم آماده گايدفتر و 
 .دانمي ترا مزياما من ھمه چ:  گفت.دانميمنظورت را نم:  گفتمد؟يگويم

 . کرده استی خواستگاری صرف کسست،ي نیمراسم نامزد: گفتم
 آه . باشدی در خارج از کشور می شناسیتو نم:  است؟ گفتمیک: ديپرس
  !!!!!   استیباز دختر فروش:  و گفتدهيکش

 دستانم گرفتم اني دستش را م. خلوت بودزي اطراف نظر کردم، دھلبه
 از  حرف ھا را فراموش کن وني ا. که ترا دوست دارمیدانيتو م: و گفتم
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:  گفتم.نه او خواب است:  گفت.مي نزدش بروايسلما بگو، چطور شده، ب
:  ترا تنھا بگذارم؟  گفتی دوست داراي ی کنی با من صحبتیخواھيم

 ني وجودت، گفتارت مرا از ا.باشمي آرام م،ی کنارم استدرچون تو 
 ی آدمستم،ي برد که خودم نی ميیاي کند، به دنی مروني ھولناک بۀورط
 شوم که جھانش ی  می کودکافتاده،ي به من نی که انگار اتفاق شومیم

 ھراس یزي مادر در کنارش است، از چی که وقتیمادرش است، کودک
 . کنمی مادرک خطاب می رو ترا گاھني از ا.ستندارد، آرام و مطمئن ا

دستش را ) . کردیواقعا ً بعضا ً مقابل ھمکارانم مرا مادرک صدا م(
 .ی که دوستم داردانميم: و با تکان دادن سر گفتم دستانم فشردم انيم

 ین:  گفت.استم:  گفتم. با تو باشديی لحظه خواھدي تپد و میدلم م: گفت
 و راحت بردي حتما ً خوابم م. کنمهي به تو تکھھا دور از نگام،يتنھا باش

 کنم، هي خانه، بگذار بتو تکمي بروايب:  گفتی صبر ی و با ب. شومیم
 ساخت،ي او را راحت ميی که لحظه ی کاری برا. ام خسته شدهیليخ

 کننده حکمفرما بود ري در خانه اش سکوت دلگ. خانه اش رفتم.آماده بودم
 او البوم . شدممي اشکھاختني مانع ری به سختاما . واداشتهيکه مرا به گر

 که به اساس گفته دي را آورد و نشان داد و از جاولشي فامیعکس ھا
 نکهي کرد و اتيپسر صبور و با حوصله بود، حکاخودش  برخالف او 

 ی کسچگاهي داشته بود و از عاقله گفت که ھی سر ناسازگارشهيبا او ھم
  داشتندي را خاموش نگھمو و ھمه ادادي به او نمتيصالح

 برخاست و قهي کرد و بعد از چند دقهي نشست و به من تککنارم مانيا 
 شروع به سخن گفتن زيانگ نشست و با آواز گرفته و حزن ميجلو پا
 داري شب بی ھامهي و تا نمي خوش گذشتاندیلي ختھرانآنشب را در : نمود
 از سفارت آمد لفوني به پدر ت. و دلبد بودمرفتي مچي صبح سرم گ.ميبود

 با یکي ما کشته و صرف لي اطالع داده شده که ھمه فامیکه مخابرو
 . داشتمیکه چه حالت مي توانم گوی نم. زنده مانده استیمي وختيوضع
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 .ستميگري که سلما خدا کند کشته نشده باشد و زار زار مگفتمي قدر منيھم
نه، دروغ : گفتمي مخود و با ميگوي ماني خوابم و ھزکردمي فکر میگاھ
 چکسي و ھیدانيتو نم!  خداوندا. شدنددي چھار جنازه، ھمه شان شھ.است
 بروند ني از بلتي فام چشم زدن ھمهکي چه عذاب کشنده است در داندينم

  .ی که چطور شده و آنقدر دور باشی ندانزيو تو خود ن

 ورد زبانم چند کلمه بود، پروردگارا، نجاي لحظه که خبر شدم تا ااز
اما :  شد و ادامه دادرهيو چشم پر اشک به من خ! ريسلما را از من نگ

 نداي به مدني کشاند وبعد از رستي که مرا بسوستي در تو چدانمينم
 زنده مي آرزوگانهي دخترک که دني از دشي در کابل و  پارهينشست ط
 شوکه بود،بعد از نشست یلي پدر را که خ. بود، نزد تو آمدموماندن ا

 به دنبال ی تنھا گذاشتم و گفتم که من در تکسمي در موتر با کاکاھاارهيط
رد  را مرحم آن ددنتي دانسته و دزمي و ترا تنھا مونس و عزمي آیشان م

   .                                              جانکاه خواندم

 ني دفترت گذاشتم، در دل به خود گفتم که اگر ازي پا در دھلنکهيھم
 و نمي شوم و از خدا خواستم که بگذارد ترا ببی موانهيدختر ھم نباشد، د

 زي با رفتن تو ھمه چ. خواھم ترا ھم از دست دھمی نم.یشکر تو بود
   .دھمي بار دوم را از دست میود رابراخ

 تا . طرف صورتش که داغ بود، زدودمکي  را از ماني ای ھااشک
 دستم را عقب زد و از م،ي صورتش را از اشک بزداگريخواستم طرف د

اگر :  و گفتدي دروني به ب. اطاق رفتۀ پنجری بلند شد و سوشيجا
 بتي ھر دو مصخواھمي م. لحظه باشدني ھمدي با،ی کنمي رھای دارميتصم
  . کنمی سپرکجاي را ميزندگ

 ھمه نيبب:  و با قھر گفتدهي از من عقب کشی خود را کم. رفتمنزدش
 و من دهي افتی مرگ و زندگني مرده و دخترک بدبخت در بستر بلميفام
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 .ی برویخواھي به تو که م.شمي اندی به تو و به تو م. به فکر او باشمديبا
 یپنداري نکردم، چرا میادي از مسئله ی حت که منميتا خواستم بگو

 دستم را دراز .یتو دوست  و غمگسارم است:  او گفتی ولکنم،يت ميرھا
   ! از ھمهزارم،يلطفا ً برو از ھمه تان ب:  گفترم،يکردم که دستش را بگ

 نگفته بودم، چرا با من قھر است شي من که براداند،ي او از کجا مپس
! دي  است که بالشيفغانش از بابت درد نبود فامًو فغان دارد؟ نه مطمئنا 

 تشي خواستم اذی نگفتم چون  نمشي برایاگر من از مسله خواستگار
  .کنم

 خانه شدم که در ی راھنهي در قدمھا و خروش در سيیروي نچي ھبا
 بعد از باال شدن آن موضوع در خانه . او واقع بودۀ به خانکي نزدۀفاصل

 . از ھر شب در خانه سکوت برقرار بودشتري ب. خاطر آرام نداشتمزين
پدر با مادر مشاجره کرده در اطاقش بود و خواھر و برادر ھا نزد مادر 

 شوم،ي خفه مپنداشتمي م.ميدادي گوش می مادر از زندگینشسته و به گله ھا
 بود ري بود که دی آواز کسدني من شنی تنھا خوش.زاربودميدلتنگ و ب

 که با کردمي من ھم جرئت نم.راندي نمی سخنی و مستدي از امد،ي خندینم
  . بخندانمشیسخن

 با ی که گاھگفتي از مادرش م.کردي ناله و شکوه مد،ي خندی نماو
 کرده بود و   ازتحمل مادرش در مقابل ھمه و به تيرفتارش او را اذ

 اقاربش و از ی مھریخصوص او که بھانه جو و نازدانه بود، از ب
 تي بود  حکادهي افتشي برای فاصله نه چندان دور که دریاتفاقات دردناک

 از جنگ، . بودی داشت، از داشتنش ناراضی از ھر آنچه در زندگکرديم
 و استثتاء در گفتارش نبود که گفتي ھا ميی وفای و بیاز بخت برگشتگ

 .نمودي بد و زشت مشي بود، برااي ھرچه در دن.با خوب شروع شود
 اي و آرام شود و ديقده اش را با گفتن بگشا عگذاشتمي و مدميشنياکثرا ً م
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 اش دهي خاطر افسرده و درد دی بودم که تسالینان سخیھم در جستجو
  .گردد

 .راندي درد به او حکم م.رساندي نمی او را به قرارگاھمي ً حرفھابعضا
 زانشي از مرگ عز. گرفتی بود که شاد بودن را از وبتي مصرياو اس
 ختيري ممي اشک ھادم،يشني اش را مهي گر و چونستيگري و مزديزار م
 ی و بارکنمي مهي بداند که گرخواستمي اما نمگرفت؛ي را درد مميو گلو

 اندازه ني تا اکردميتصور نم:  نبود، گفتمزي درست ندي که شاید جیليخ
 مارتي و خواھر بري آخر پدر پ؛ی باشفي ضعی زندگیدر مقابل درد ھا

 ري مرگ عالج ناپذ. چه خواھند کرد،یت و تسال شان تو اسديکه تنھا ام
 . شودی مرده زنده نمدادي  است با داد و بی زندگۀاست، درد و غم الزم

  . که فعال ً ترا دارندیشوي دو انسان می دلرنجيۀ ماروشت نيبا ا

 و دميشني و او را مزدمي گپ مشي ھمرایلفوني دم تدهي شب ھا تا سپاکثر
صبح . برھانميی از فشار درد و تنھايیزه  با بودنم او را تا اندادميکوشيم

 ی در محل کار از فرط کمرفتمي دفتر می و من به سوبردياو را خواب م
 از خواب رفتن نجات ی و با خوردن کافبودمي دلبد و سردرد میخواب
 که سالھاست کردمي احساس می گاھ.کردي میني مژگانم سنگ.افتمييم

 ما آگاه و ۀ و ھمه از رشتشدمي م ور نامزدشگفتمي به خود م. امدهينخواب
 با او باشم و مونس خواستمي آنطور که متوانستمي مکردند،ي مديآن را تائ

 در آن روز ھا .فرستادمي به بخت بدم لعنت م. شومزشيلحظات غم انگ
 ی دروغمي دروغ گفتم که وجود خودم برای بودن با او به قدریراب
  .نموديم

*  *  *  
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 ی او را ھمراھماني و ارفتي مدي باايران به قي دقناتي جھت معاسلما
 که یلي سه چھار روز باز ترکم کند و به دلی و قرار بود در طکرديم

 و منظم کنجکاو شده و یمي در شفاخانه، آنھم به صورت دادنميپدرش با د
  . خواست نزد خواھرش نرومنمود،يسوال م

 شان دنيم که د روز شفاخانه نرفتم؛ اما به دختر ھا وعده کرده بودچند
 که حس ني بدون ا. خاطرات سلما نزدم بودۀ و ھم دفترچروميم

 پدرش آنجا دانستمي مًناي که مطمی داشته باشد، موقعی دخالتميکنجکاو
 گله نمودند که چرا به آنھا از مراسم دنمي ھر دو دختر با د. رفتمست،ين

ز نا  چند روکردم،ي نگفتم و چون ھر روز مرتب مالقات شان مینامزد
 ذکر مي از مراسم نامزدماني اروزي شان شده بود و دیآمدنم باعث نگران

   .کرده و آنھا تعجب نموده بودند

 ادي که دروغ زديشناسي را ممانيشما که بھتر از من ا:  و گفتمدميخند
اما نه :  و گفتدي سلما بلند خندد؟ي زود باورش کننقدري اديتواني مد،يگويم
  . دروغ بزرگنقدريا

 ی استعداش براد،ي خورد و کوچک گویانسان که دروغ ھا: مگفت
 که ی سلما را با بوتل عطرۀ است و دفترچادي بزرگ زیدروغ ھا

   . جلو بسترش گذاشتمزي می گرفته بودم، روهي ھدشيبرا

 درنگ او را مخاطب ساخته ی سلما ب. داخل اطاق شد و سالم دادمانيا
تو :  و گفتدي به من دمانيست ؟ ا که شبنم نامزد شده ایچراگفت: ديو پرس

 باي به سلما و زی و طوری تو نامزد استیبل:  گفت.نه: گفتم! ینامزد شد
    . رودی موضوع سخنني ای ندارد رولي که مديد

*  *  *  
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 با خواھرش به کجاي ديباي نمود که ماني در محل کارم آمد و بشيفردا
 و روديده و از نزدم م رود و در مدت چند روز الزمات سفر را آماايران

  گرددي فرصت برمنيبه زودتر

*  *  *  

 ۀ چھر. آزردی نبود که مرا مشي تنھا دورنباري ا. نزدم رفته بوداز
 مي جانسوزش در گوشھای ھاهي در چشمانم منعکس و گرنشياندوھگ

  .کردي باال ممشي عظبتي داشت و فغانم را به مصنيطن

  *  *  *  

  

 محبت و با. ما رنگ دل انگيزی گرفتايمان آمد و باز ھم دوستی 
 و ھمصحبت ني که ھمواره با ھمنششدمي می وارد تصوراتاو یدوست

 عشق و دوست دلخواه کي تي خاصراي زدھد؛يدلخواه به انسان دست م
 و بردي مني را از بی و روحی جسمیھاي که تمام آالم و گرفتارنستيا

 بود که ني ا.ديز در آ به پرواالتي تخۀ که در عرصدينمايروح را آزاد م
رنج و ،  یفشار کار و نبود سرگرم،  لي درس و تحصطي از محميبا دور
  .کردمي را احساس نمیکسالت

 آن را سلما در روز آخر رفتنش به تن هي جاکت آورد که شبايران از
 مي توجه او به گفته ھا. استسيداشت و من فقط گفته بودم قشنگ و نف

 کدام رنگ، رنگ دلخواه دانستي او م.د بوانگري را بی دوستیمنتھا
 جوره کيمنست، چه را خوش دارم، کدام اشخاص را دوست دارم و 

 پسند کرده یلي دانسته بود خنکهيبوت و باالتنه را که خوشرنگ بود، ھم
 مي غزل و نغمه داشت که دای بسته نوارھاکي او . کردهيام به من ھد

 کست ھا نياز ھر قسمت ا:  که دوست شان دارد به من داد و گفتگفتيم
 نزد تو باشد که خواھمي ام است و می داشتنني و بھترارم دادھاي یعالم
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و حاال ھمان کست ھا دوست  ( خواسته باشم با تو بشنومیھر زمان
   ). من استۀ داشتني تریداشتن

 آمد ندي خوش آمي برایلي را ندانستم، اما خلشي را که من دلموضوع
 داد و مي من بخواھم برانکهيادرش را بدون ا که قطعه عکس منبوديا

  .نزدت باشد: گفت

*  *  *  

  

 و با دني ھر روز د.افتي برف سفر ما در جھان عشق ادامه دني باربا
 و ی معنم،ي که داشتی شب تا سحری و ھمه صحبت ھادنيھم خند

 شتريو ھر قدر ب" دوست داشتن"مفھومش در دو کلمه خالصه شده بود، 
 گپ زدن آب، ھوا و ني شد و ھمی مادتري گفتن زی برااقي اشتم،يگفتيم

 تا دي  عالقه نداشتم، منتظر بودم که نزدم آی کاربه .غذا عشق ما بود
 طي محۀ به مرز و سرحد مقررالي خی ب. کنمرشيچشم را مملو از تصو
 شدمي و از نعمت بودنش در کنارم بھره مند مزدميدر کوچه ھا با اوقدم م

 من اي گرفتي دستم را مبود،ي نمکي نزدۀ در فاصلی و فردیو اگر کس
 ی و در آن وقت حالتکردمي و به چشمانش نگاه مگرفتميدستش را م
 و نتوان با ستي نسهي حالت لذتبخش قابل مقاچي که با ھديگرديعارضم م

  . کردهي آن را تشبی سرور و سعادتچيھ

 خود زيمه چ او را ھمه کس و ھ.دانستمي را تنھا عشق و دوستم نممانيا
 در دھد،ي موندي که دو انسان را پی منزه و خوبیداشتم و تمام رشته ھا

 را ني بود و او ھم ادهي عبادت رسۀ ما وجود داشت و عشق به مرحلنيب
 معبودش خطابم کرد،ي که به من نوشته ميی و در نامه ھاکردياقرار م

  .کرديم
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 با آن ی ولگفت؛ي مهندي و از آزدي با دوستانش قدم مد،يخندياو دوباره م
 که آوردنش از بودي چنان در خودش غرق می گاھ.ھم ھمچو گذشته نبود

  .شدي مميآن غرقاب غم به ساحل سعادت مقصود زندگ

 و ی و از زندگشدي را بدانم قھر می علتاي گفته باشم ی بدون حرفیآن
 ما ،یدانيم: ديپرسي و مزدي مادي نمود و فری مادي به نفرت شي ھادهيپد
ما ! م؟ي استی و چی کاي جامعه به مردم دنني و اني سرزمنيدم امر
 محبت و وفا را معامله اي .مي استتي ما ھمچو پرازم،ي قرن استکروبيم
   . نداردی دوامنکهي و اخوانديم

 فقط .مي چه بگودانستمي بود که نموسي و مأدي چنان نا امی گاھمانيا
 به من فرود آرد و دل داي خشم خود را با گفتن زگذاشتمي و مدميشنيم

 که خواستمي می دارد، از وزي ندني به شنلي مدميدي کند؛ چون میخال
 آنچنان که ی واقعی و مثالھا از زندگتي با قصه و حکا. نشودیاحساسات

 حي شده بود، تشرتشي را که باعث اذی موضوعدانستم،ي مدرستخود 
  .کردميم

 برادر .خانه آمدم و گفتار عاشقانه اش به داري سرمست از دیعصر
 نزد لي فامهي کوچکم در بالکن مصروف ساختن کاغذپران بودند و بقیھا

 االتي خواستم با خ. و چشمانم را بستمدمي در بسترم افت. رفته بودندميماما
 بودم که االتمي خري مصروف پرداز دادن تصاو.اراممي بيیشادم لحظه 

واز بلند صدا زدم،  برادرانم را به آ.دمي تک تک دروازه را شنیاصد
 شدن از عالم پندار و تصوراتم روني ب. اما جوابم ندادند،ندديشنيھرچند م
 دروازه را باز کردم، عقب دروازه باز تي با عصبان.کردي مميعصب

 کرده بودند ی خانه ما آمده و دو شب را سپرشي پی که مدتیھمان مردھا
مم را دادند و از  جواب سالادي زی بودند و با نزاکت و مھربانستادهيا

  . و باز خواھند آمدروندي و بعدا گفتند که مدنديپدرم پرس
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 شان دني وبا آنکه من از دشدندي معلوم مني آرام و متاري بسمردمان
 طرز برخورد شان وادارم کرد که  با لطف کي تر شده بودم لیعصب

         .                                          برومشي پشانيخوش با ا

 رفتار خود پدر را وهي شني را بستم و لحظه مکث کردم  با ھمدروازه
 که با چند ستي که پدر آن ندانستمي در اعماق خود می ساخته اند ولفتهيش

 شد داري اما بانھم حس نفرتم بديبرخورد و خوش آمد نفر را خوب بگو
 ردي بپذ مردم راني پدر تقاضا انکهي کردم و با تصور اشاني به انيونفر

 و لرزه رودي شد حس کردم که خون به مغزم میبرودت بر بدنم مستول
 از ھم جدا مي استخوانھايی که گودمي لرزی  شد و طوررهيبر اندامم چ

 کي زنگ زدم، لشي برا. را گرفتملفوني تأمل و دستان لرزان تی ب.شديم
 دنين تنھا شدي و شاگفتمي چه مشي برابود،ي اگر مدانستمي نم.خانه نبود

   .کردي مرونمي بتيآوازش از آن وضع

 در خود ني از اشتري خواستم بی نم.گفتمي به مادر مدي باماني ااز
 يیمادر مھربان بود و تنھا ھدف نھا . خواستم را نگھدارمنيبزرگتر

 ی بازمي نان با غذازي شام سر م. ما بودی سعادت و خوشبختستنشيز
 گپ بودم، ی چون آدم آرام و ب و. نشدروني کلمه از دھانم بکيکردم و 

 به او از خواستمي نکردم، نملفوني تماني شب به ا. توجه به من نکردیکس
 که کردمي را نوشته می راپوریلي چراغک تی در روشن.ميآن فرد گو

 و با ستادي ارمي تحرزي در اطاقم را گوشود و کنار میمادر به آھسته گ
 بھتر از زي و چچکسيھ: ت بود، گفی که مملو از محبت و دلسوزیآواز

 ات ی به فکر سالمتستي با،یکني از اندازه کار مشي تو ب.ستيخودت ن
 با قھر .ی خوری نمزي ننان کار و کار پژمرده ات کرده، حاال .ی باشزين

 پس چرا دي  پرس. شومیمن کارم را دوست دارم و خسته نم: گفتم
 کهي ھنگامروزي د . گفتمیزاريانزجار و ببا .  ی استیدلخوره و عصب

 آن مردمان آمدند و گفتند که باز دي رفته بودميشما با خواھرانم خانه ماما
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 من ی اش از بابت افسرده گی که نگرانی و مثلديخواھند آمد مادر خند
ساده گک، به دختر :  و گفتدهي کشی به راحتیمرفوع شده باشد، نفس
آخر مردم به  . و افتخار استی باعث خوشد،يايجوان چون خواستگار ب

 . شان شودلي شوند و خواھانند جز فامی و خوب طلبگار مستهيدختر شا
 نياما اول:  لم لم کنان گفتم.ی اال خودت بخواھکندي ترا مجبور نمچکسيھ
 دي که گفته ام را تائی مادر با نگاھ.افتمي که پدر را عالقمند ستيبار
 را یاوصاف کس اگر پدرت یدانيتو م: ان داشتي و بدي به من دکرد،يم

 گانهي واقعا ًخوب و کامل باشد و دي کند، آن فرد بادي و تمجفيتعر
 در یبي عدانمي مکهيي شماست و من تا جای سعادتمند براۀنديمنظورش آ

  .نميب ی خواستگارت نمنيا

 خوب است و از اري شان بسی کرده است وضع اقتصادلي تحصمرد
 پس مشکل ديتعجب نگاه پرس آزاد تعلق دارد و با ليھمه مھم تر به فام

 . پسندمینه نم:  آرام گفتمست؟ي چھره اش مورد پسندت نايدر کجاست، آ
چھره :  و چشمانش را فراخ کرد و گفتدي را باال کششيمادر ابروھا

 و شناخته ھا لي باشد، در فامی که بھتر از ودانه مرۀاش؟ من چھر
 زده رتي مادر ح.دمي گزدندان  ام و لبم را بهدهي من دکيل:  گفتم.نميب ینم

 ضربان ی سوزدو صدای صورتم در آتش مپنداشتمي و من که مديمرا د
 چون نتوانستم به چشمان .دمي گزشتري لبم را به شدت بدمي شنیقلبم را م

: دي مادر با تردد پرس. شدمرهي خزي می اوراق روه ب، مادر نگاه کنم
ر که به کاغذ ھا او بنگرم، ھمانطو  که بهی بدون؟ی را دوست داریکس
 چنان از وقوف به . کردمدي با تکان دادن سر حرفش را تائدم،يديم

 قابل عفو شده باشم  به  ري که مرتکب گناه غیموضوع شوکه شدو  مثل
   .گفتي می وای و واديديمن م
 دي که نبادي گفتی مشهيھم:  گفتمتي مات مادر با جدۀ چھردني دبا
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 ی وایاال که اظھار کردم، وا و حمي را از شما پنھان کنیموضوع
   .ديکنيم

 که یکني خوب می نی و گفت نستي زده تر مرا نگررتي حمادر
 کرد که نکند که خواھران من لهي و کف دستش دروازه اطاق را تيیگويم

 من آگاه شوند یدني عمل نابخشني من کوچکتر بودند از ااز که چند سال
 ھم نشود از من اي و شوندیدنيو مانند من مرتکب ھمچو عمل نابخش

   .اموزنديب

 ی نشست و برازمي تخت خواب کنار می مادر رو، بستن دروازهبا
 ني و ايی بگودي باستم،ينه نه آزرده ن:  دانستن با آواز مرتعش گفتشتريب

 سخن راست ؟ی است و از کجا با او آشنا شدی ک،يیخوب است که بگو
 به مادرم کردمياو صحبت م با لفوني ھر بار که در تتوانستم،يرا گفته نم

در زمان فاکولته با :  ناچار گفتم.کردمي می معرففهي فاضله و شرم،يمر
 را از داخل کتابچه به مادر نشان ماني قطعه عکس اکياو آشنا شدم و 

 از او یتو حت:  حول زده شد وگفتشتري عکس بدني مادر با د.دادم
پدر خوشباورت  شما به جز مادر و ی ھمه از دوستديشا! یعکس دار
مادر چه :  کردن مادر از حالت شوکه اش گفتمروني بی برا.آگاه باشند

 یتو م:  مادر گفت.دميخبر دارد که دختر چه ھنر دارد و آھسته خند
 پدرت است، با افکار آزاد ري تقص،ی کنی به تو که خنده مني آفر،یخند

بگو و  به خودش .باشدي مزدش مني که به شما داشت ھماديو اعتماد ز
 که با ی فکر کرداي نداشتم آی انتظارنياز تو چن:  آه گفتدنيبخند و با کش

در دل بخود . شدموسي مأ.یگردي درس بد به خواھرانت می کارت چنيا
 درس است که انسان به استاد ضرورت ني درس بد داد ایگفتم مرا ک

   .رديگي فرا مینداردخود آدم بدون آموزش
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 ی جلو بر رویو با فشار آوردن دندان ھا بود دهي پردي مادر سفرنگ
 که او يی اطاقم که از فاصله ۀلبش، با چشمان مات و مبھوت به پنجر

  .ديدي مرهي خد،ي دشدي نمیزينشسته بود، جز آسمان چ

 که بتوانم مادر را ی اما کلماتکردم،ي زده بود، احساس خجالت نممنگم
 جز دوست ليق و دل منطچي ھ.افتمي ی نباشد، نمزيقناعت دھم و کذب ن

   . برائتم نداشتمیداشتن برا

 که رمق حرکت ی مادر طور.دي طلبمني مادر را از اطاق نشپدر،
 محکم گرفت و از جا بلند زي ميۀکردن را نداشته باشد، دستش را به پا

 ی مردم زندگاني با غرور و فخر مچارهيب: شد و با غصه و اندوه گفت
 . نکنشيلطفا ً عصب:  کرد من گفتممادر دروازه را باز! کرد و حاال

   !اي حی دختر بش،مادرگفت خامو

 در دلم خل خل و شور ی ولکرد،ي نمتمي اذدشي مادر از بابت عقاخشم
 مردم را ی گرفتار. آرام کنمی منطقاي و اوهي خود را با دميکوشيبود و م

 ني اندهي در آکي توان عالج کرد؛ لی شان نمدياز بابت رسوم و عقا
 خود کهيي؛ فلھذا امروز تا جا من نخواھم بودندهيست و اما در آ ارسيم
 من .دھمي انجام می ام عملی و رفاه روحی خوشبختی براتوانمي و مدانميم
 پدر استم، تا حي نصاوني را مدني و استي و عزت نفس چی دوستدانميم

 ھا سد دهي چرا بگذارم عقده ھا و عق. امطهي و تعصبات حديفشار عقا
 ھا و قبول شده ھا را چون تي واقعني بعض ھم.وندقدسم شخواست م

 زمان واقع شدن ني موافقت داشتم؛ اما بعد از اکرد،ي نمجادي االتيتحم
 تي خواھم الوھی شود و نمی ام می قبول شده ھا، باعث بدبختنيمکرر ا

  .ردي قرار گی در معرض برابرگراني و خواست دديعشقم به عقا

   !م؟يودم گو از موضوع  به پدر خاگر
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 و کوشا بود که رفتيپذي که می انسانست،ي زدي آموخت چطور باپدرکه
 ی رھنما و ھادگانهي رساند و ی را به منزل نمی که احساسات آدمميريبپذ

 زي ستۀ را صحناي دن. استقيبه سرمنزل سعادت، عقل سالم و منطق دق
ناسد و از  بشدي را به عمق دی که زندگدانستي میدانسته و ظفر را با کس

  .ردي عبرت گگراني دۀربتج

   !!!  رازي ھمه چی بلدانست،ي را مزي بود که ھمه چی کسپدر

 تا انسان را در کارش عاقل دي و برھان گولي دلتوانستي خوب مو
 . را از غصه برھاندی تا آدمد،ي نمافي از احساسات توصبايسازد و ز

 آنچه با من یودساز از خدي قی بود تا بی مزي و دوستم نقي رفخواستميم
 مي او براشد؛مثالي نمسرمي میلي به دالکي به او بازگو کنم، لگذشت،يم

 دي بای احماقت جوانباي بود که عشق فقط شھوت است و تقرندهآموختا
 به  خواستم با اعترافی من بنابر گفته پدراحمق شده بودم و نمیباشدول

 بنابر نکهي اايزم، اين واقعيت پدرم را از دست تربيه شده اش مأيوس سا
 ري و اشتباه جبران ناپذوقت  کردنعيبه نظر پدردر فکر مرد بودن ضا

 شدمي مرتکب اشتباه مهي و ھرثانشهي ھمماني ايی من بعد از آشنایاست ول
 و سروسامان ماني که من داشتم مشکل ایمشکل. شدمياندي ممانيو به ا
 چون توانستمير گفته نم به پدنراي بود و من امانيرابطه ام  با ا دادن به

  کوچک  بودم با کلمات نچندان یلي که خشيجوابم را پدر سال ھا پ
 احمقانه دي باشدي می که پدر مدعی ازھمان فکر ھامن . داده بودیدرست
  فرد عاقل ضرورت داشتم که پدر بودی کرده بودم و به رھنمادايباشد پ

در  مبرا از احمقات  اعتراف کنم چون دوست داشتم نزد پتوانستمي نمیول
 نشستم، ی نزد مادر مداشتم،ي می ھر وقت مشکل و سوالپس، ھا باشم
 اي به مردم دنني و تحسدي دکي و ھر دو با دانستي از من نمشتريمادر ب

 را شي رھاند، روی مادر را در آغوش گرفتم، مرا از خود م.ميديديم
   م؟يگو یآخر به ک:  ناله بود، گفتمهي که شبی و با لحندميبوس
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 نيمن ا:  گفتم.دي باور بود  به من داي ترحم و دانمي که نمی با نگاھمادر
 شما شود و ی کنم که سبب خجلت برای نمیپسر را دوست دارم و کار

 خالف ی که عملستمي که من از آن قماش دختران نديدانيشما خوب م
 ۀ در صفحی جمله به سطرني با گفتن ا. و جامعه ام کنمليخواست فام

   . افزودمميروغ ھاد

 است؟ یک: دي برنج مصروف ساخته بود، پرسدني که خود را با چمادر
 در لشي که ھمه فامیپسر:  مادر با حواس پرت گفت. اش کردمیمعرف

 منطقه ما ھمه از ني کشته شدند، بعد از آن حادثه مسکونیحادثه راکت
 یتم بل شناسد؟ گفی که پدرش را پدرت میداني م. او آگاه بودندبتيمص
 است و جز ماني اميمرد زندگ:  به صراحت اظھار کردممادر وبه دانميم

 با پدرش دارد و ی شناختی پدرم چنکهي کنم ای ازدواج نمیبا او با فرد
 محبت ی باالی اثرنيکوچکتر  خواھد داشتماني الي از فامفي تعریچ
  .ندارد  ھملي منبعد فامچارهي گفتم او بیو با تحسر قلب کندينم

 به رد خواستم نخواھد داشت یلي پدر دلپنداشتمي م.دمي راحت خوابشب
 رادوست ماني اادي زاي که آني ادنيو مادر با طرز برخوردش و پرس

 ني چندمی را براماني که عکس ایني دارد و حتيدارم، فھماند که رضا
 و ديدي ظاھر را مشي مادر ھم. شودیپسر خوب معلوم م:  گفتد،يبار د

  از آمدن دوباره خواستگاران و آگاهمانيصبح به ا .کردي متاودفعتا ً قض
 که دوستم یبه مادرت گفت:  لبخند زد و گفت. مادرم از عشق ماگفتمشدن
 لفوني با من در تی وقت؟ی نکرده بودادي از من شي تا فعال ً برااي آ؟یدار

: دمي پرس؟یزني حرف می که با کدندي پرسی نملتي فام،یکرديصحبت م
 دي باکردميفکر م:  گفت؟یکني سوال را مني چرا ا.دانميا نممنظورت ر

 درکم ايآ:  کرداني نکرده دستم را گرفت و بليحرفش را تکم... مادرت
   .توانمي آمده نملتي که دارم، نزد فامتي حالت و موقعني در ایکنيم
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 که نامزدش استم، او ديگوي که به ھمه مگفت ماني ھمان روز که  ااز
 و با کمال اعتماد و باور به دميدي ممي زندگکير و شررا از چشم ھمس

خانه، دانشگاه، کوچه، محل کار با او ؛وعده ھا و عشقش در ھر محل 
 احساس را ني به پدر و مادرم ای ولکردم؛ي مناني و احساس اطمبودميم

 او بود و داد،ي مشاني احساس را براني که ای توانستم و شخصیداده نم
  . و نکردکرديه نم ککردي اقدام مديبا

اگر :  و گفتدي بمن دني غم. شودري نکند د،  ی کنی کارديبا:  گفتماما
 شام بعد از ختم کار در راه . مفھوم استی بميترا نداشته باشم، زندگ

 ۀ بر حسب گفت.داشتي بازمدنيشيآمدن به خانه دلھره فکرم را از اند
نه گفتارم را  که چگودميشي اندی م.کرديمادر شب پدر با من صحبت م

 داي موضوع را شرح دھم تا کذب سخنانم ھوبي و به چه ترتکنمشروع 
 و یشناسي پسر را از کجا مني چه پاسخ دھم چون پدر بپرسد که ا.نشود

 م،ي دھان به سخن بگشانکهي ً ھمنايمطم؟ یچگونه معرفت حاصل کرد
 که دگفتي چطور بای که تا چه حد در گفتارم صادقم، ولدانديپدر م

 و دادي ھمه فکر و وسوسه نجات مني آمدنش مرا از اکي با مانيا رنجد؟ن
 به ستييباي و فقط مبمي و بفرمي که به پدردروغ گوشدي نمجاديضرورت ا

 ی پسر که با تو آرزو و تمناني اماني دخترم با اايپرسش پدرم که آ
 ھرچند شش ماه از مراسم .گفتمي می بل؟ی را دارد، خوشیھمسفر
 او اجازه داشت طي و طبق سنن و رسوم مروجه محگذشتي میعزادار

 در ذھنم .برنداشت  خواست منني ای برای کند، اما قدمی عروسیحت
 باشم و شي خواھد عروس و ھمسفر زندگی نمدي نکرد که شازيخطور ن

  . اکتفاگر خواستش از من استی طور دوستنيھم

 با من شهي خالف انتظارم پدر مرا نزدش نخواست و مانند ھمشام
 مادر از رفتن پسر تي شب حکای ھنگام صرف غذا.برخورد کرد

 اشتھا تر ی غمناک مادرش ھمه را بتي جنگ و وضعۀ در جبھهيھمسا
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 کرد،ي مادر که در ھمچو موارد به بدترھا اشاره م.مياز آن کرد که بود
 آخر . مشکور باشد که پسرش زنده استدي باکه گفتم ديبه مادر وح: گفت
 پسر ھجده ساله را راکت کشت و برادرش ھم شيروز پ چند نيھم

  . شدیزخم

 و اگر داستي را ھنگام غذا خوردن درست نملي که ذکر ھمچو مساپدر
 ميکردي و حادثه متأثر کننده را نقل مهي افتاد، که حکای اتفاق میگاھ
 ی فھماند که وقت مناسب برای پدر با اشاره مشد،ي مدهي غذا چنکهيھم

 اما آنشب خاموش و غرق به گفتار مادر ست؛يع نذکر ھمچو موضو
 نجاي بفھماند که ادي نتوانسته بود به مادر وحنکهي از امادر و داديگوش م

 بود، سخنانش را ی به آن راضستييبايتنھا زنده ماندن مھم است و تنھا م
 کي دارد ی حالتی  که چکنديمشکل است و درکش م؛ ادامه داد نيچن

   . مادر باشدزي که خودش نکنديمادر را تنھا کس درک م

 ی ھا و حالت ھای شدن ھا، منحرف شدن ھا، اواره گوبي معمادر
 اضطراب انگري که بنهي و با خروج آه از سداديوحشتناک را پرداز م

 که نه بي و مصاتي وضعنيخودش از دچار شدن فرزندانش به چن
  .ستي ما نگرۀچشم به ھم ري بود از زديرسي بنظر مديچندان بع

تو اگر :  و گفتدي به من دکرد،ي که خالفش را ثابت می با لبخندپدر
و  ميشوي سودا و اضطراب فارغ مني ما از اۀ ھم،یري و بپذیبخواھ

 یمدت کوتاھرای  بمي رشته را قبول کنني ما انکهيبنابر وعده آنھا ھم
 دي رسیوپا خواھ به ارادي سفرت را گرفته و تو بدون جنجال زیآماده گ
 که ی و با نگاھديمن ده پدر ب.  کردی را شروع خواھی آرامیو زندگ

 ی شدن اندک زمانی با سپریتوانيتو م: گفت رسانديمن مه باورش را ب
 اي وراه  که به قانون آنجا مطابقت کند و قي طرکي کردن دايدر آنجا با پ

 ني و ایبخواھ نوع از انواع  خواھران و برادرانت را ھم نزدت کيبه 
  . کردی خواھلتيکه تو به فام  استی کمکنيبزرگتر
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 بود که ی او مرد مغرور. نگاه و تون آواز پدر دلم را فشردطرز
 شي گچارهي دود پ. مشاھده نکرده بودمشيماي آثار عجز را در سچوقتيھ

 شستن ظروف ۀ به بھانی بدون حرف.چشمانم را کور و نفسم را تنگ کرد
 به اطاقم . آشپزخانه گذاشتمزي می بشقاب ھا را رو.ماز اطاق خارج شد

 دنشياز دھان پدر و طرز د" کمک "ۀ کلم. بسترم نشستمیآمدم و رو
 را از ميزاري کردنم را معجزه آسا باال برد و حس بهي گرزي ناچیروين

 ی وقت. نواخته شدلفوني نگذشت که زنگ تيی لحظه .دي شدت بخشیزندگ
 که یتيجانب اوست، در ھر حالت و وضع از لفوني که تکردميحس م

 را برداشتم، آرام لفوني گوشک ت.رساندمي شتابان خود را مبودم،يم
 یتواني دور روان کنند و تو می دارند که ترا جامي تصملتي فامايآ: ديپرس

 پدرم؟ نه، ۀ از گفتگفتم،ي می خاموش بودم، به او از چ؟یقبول کن
 اکثر رچند، ھگذاردي دختر فروش م اسم پدرم رامي گوکه ني ھمدانستميم

 دخترش پول ندهي متفاوت از ھمسفر آني عناوريز  منني در سرزمانپدر
 داده شده بود که دختر ی اسم دختر فروش صرف به کسانی ولندگرفتيم

  .کردنديشان را به خارج از مملکت عروس م

 با یخواھي م؟ی که دوستت دارم و ھمه کسم تو استیدانيتو م: گفت
 دوست اتمي از حشتري که ترا بمي لحظه گپ بزنم و بگوني ھممادرت

 از شي اما پ،یفرستي پدرت را نمليدارم؟ تا خواستم بپرسم که به چه دل
 تي موقعني کنم از پدر در ایجرئت نم: سخن من با عجز اظھار داشت

 بفھم که توانمي گفتم که م.ً لطفا درکم کن. را کنمتقاضا نيکه دارد، ا
 خودم ی روحتي از گفتار پدر و وضعیاست و بدون ذکر مشکل شيبرا
 آواز و بودن با دني شنی دلم برا. را گذاشتم و دوباره به اطاقم آمدمیگوش

 که ی او باشم؟ کسی بی قادرم عمراي آ. در خود فرو رفتم.ديتپي ممانيا
   .اندينماي مقدار می تصور درد و زجر مرگ را بیحتدرد نبودنش 
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 فرو بردن ی آب برادنيکه از درد معده داشت و طلب پدر با ناله آواز
 هي ھمچون نابغه گر. نبوغ رساندۀ به درجهيعرف مرا از گر،  شيدوا

 در ھمچو مي ھای عطاگر نعمت آزادم،ي رھنما راه زندگ.ستميدر اطاقم گر
 ميتي به گذشته اش، به دم،يشي به پدر اند.طلبدي مرا به کمک میحالت

 دور از اقارب و گانهيآمدنش در شھر ب به ،ی شش سالگدرشدنش 
 سعادت ی اقاربش و  زحمات و تالشش برای و نامھربانشانشيخو
 با ماحولش چي که ھشيو به خواست ھا  به صداقت، فھم و نظم اول،يفام

  . نداشتیھمآھنگ

در   شدمقي رفتار و برخوردش در مقابل من و ھمه خواھرانم عمبه
انصاف و قانون از شرکت در  بر خالف عدل، ی ھمچو منکه يیجا

 دني راه رسیکي او در قعر جھل و تار. شدمقي دقم،ي محروم بودیزندگ
 و ی که زودتر برسم و در سنکردي را نشان داد و مدد ميیبه روشنا

 به اعتماد و باور به ،یباشي مگراني به ددي شک و تردشگري که زایعقل
 صفت درست نيکتر کرد و خالصه اگر اندداريمن اعتماد به نفس را ب

  . او استموني مدد،يدر من سراغ کن

 ی ام از محل کار خانه می گشهي و ھمني از وقت معرتري که دیروز
 اما او با نگاه آگنده از شد،ي ملي و پرسان دلکرديآمدم، مادر مالمتم م

 دي آورد و بای است و دق مکاريمادرت ب: گفتي و مديدياعتماد به من م
 ري کن و از دلفوني است، از دفتر تسري متين برا اگر امکا. کندشيتشو
 پدر ھرگز از من .ی خلق نکرده باشی بگو تا به مادرت کاردنتآم

 در ی با کاي ناوقت آمدی و چرا اينطور کردی بود که چرا دهينپرس
 ني داشت و ااديپدر به ما خواھران اعتماد ز .یکني صحبت ملفونيت

   . باشداديزباعث شده بود که اعتماد به نفس ما 

 زي چی درونی لذت و خوشۀ واژري درکم  زيی تا جا. تظاھر نبوداھل
 رساند، با اراده و ی عالۀ را به رتبشي که خودي بود و به امدهيرا نچش
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  از قضا به عھد خود وفا کرده ی به مرتبه رسد؛ ولدينامي ممانيفھمش پ
ان داشت و  و دوستشاني ھمه خوني تواند گرچند او مقام باال در بینم
 داستان دراز است ني او خواستي مشتري خوب در اجتماع اما او باممق

  .دھدي میاري راه ني است، فرزندان را در ایچون خود اھل علم و تعال

 معزز و معظم من بود و تا آن لي دلی و بلي بود که با دلی کسپدر
 از من اجرا نشده بودکه او را ی آمده بود ک عملشي پیزمان طور

 نمود، اما روح استبداد ی روش پدر در مقابل ھمه ما عادالنه نم.زاردايب
 عقل و راي زم،ي از او داشتيی ھای از ما خاطر رنجیکينداشت و ھر 
  .شودي سازگار نمشهي ھمساساتمنطق با اح

 از بدنم به ی شب انگار عضومهي به خواب رفتم و نهي با گرآنشب
 ورم هيچشمانم را که از فرط گر و داريشدت درد داشته باشد، از خواب ب

 شي نیزي ام چنهي درون س. باز و بسته کردمی بود، به سختدهيو آماس
 ني به ای از روز نخست دانسته بودم که پدر عالقه خاص.زديم

 سخن ی پدر از آن فرد طوردانستمي را نملشيدلخواستگارم داردو 
 ديه از د من، البتستني بھتر زی براهي و توصبي که سخنش ترغگفتيم

   . خودش بود

 موضوع ی طورمي براآمدي می گذشته اگر خواستگارپدردر
 جواب ی براقي ھر کالمش تشوی که معنکردي را مطرح میخواستگار

رد از جانب من بود و اصال ً موضوع صحبتش که تذکار از کرکتر، 
 موضوعات ۀرندي دربرگبود،يدمي فرد خواستگارم بالي و فامی زندگۀويش

 ني ا.شدي زن می و جسمی روحیمند و صحتی خوشبخت،ی آزاددر باره 
 خانواده است    کي لي و تشکیلي فامی زن آماده به شروع زندگیکه ھنگام
 دي مستقل داشته و به دانش و فھم خود اتکا کرده بتواند و نباتيکه  شخص

 نداشته باشد، ی زن که استقالل اقتصاد.حکم اسباب خانه را به مرد کند
 باشد اموختهي که دانش و علم نی زن.اندآزاد خو نتوان او را زن چگاهيھ
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 ھر زنده جان طبق کند،ي را بزرگ می ور طفلتواندي شده نمستهيمادر شا
 مادر خوب و ۀ الکن واژدھد،ي را پرورش مشيفطرت چوچه و نسل خو

 را به انسان نو ی داد که زندگدي نسبت بای را به کسشيقابل ستا
 انسان کي دوي نمازرگ فرزند را بحي درست وصح به طوراموزانديب

  . کندمي تقدتيسالم و عاقل را به بشر

 که شوھرش را با دانش و دي نامدي بای را زنی زندگکي و شرھمسفر
 گري ورنه او د.دي نمایاري در مشکالت مدد و ی و دوستیکمک مال
 دشي و داتي نظرني ای گاھ . باشددي بایمي صرف ھمبستر  دایھمسفر ن

 ی که به سن و سال نوجوانداشتي اظھار ميیرا با مثال ھا و واژه ھا
 خواند و ی نمگري دزي او عشق را جز شھوت چ. ما نبودنديخوش آ

  . عشق را عشق نگفتچگاهيھ

 ی رمقني کوچکتر. شدمزي خمي با جسم و روح افسرده از بسترم نصبح
 پدر حي نصاندي تحمل شن. خواستم خانه باشمی اما نمدم،ي دی نمشيدر خو

 و دمي لباسم را پوشیزاري و بی با ناتوان.و نگاه پر ترحم مادر را نداشتم
 بود ی خوردن صبحانه که عبارت از نان خشک و چایطبق معمول برا

 او شبي دۀ پدر تصور نکند که از بابت گفتنکهي ایحاضر شدم و برا
 .دمي خند با او بلندکجاي و مزاح کردم و یرنجورم، با برادر کوچکم شوخ
 ھمانطور که ده؟ي آماستيچرا چشم ھا: ديمادر متوجه چشمانم شده پرس

 باشم چشمانم را فشردم و دهي که سخن جالب را شنی قسمخوردم،ينان م
 ام و با دهي خوبشي پی از شب ھاشتري بشبيً حتما د؟یراست: جواب دادم

 شيم خو زجر و الدي بانجاي ا. شدمروني کرده از خانه بی خداحافظیلبخند
 ني و در عداشتي ھا در پس حجاب خنده نگه میرا از ھمه داده گ

  . خوبمیلي خ،یبل: گفتي مستييباي میگ چارهيب

 که کردمي راه دفتر مادر را مالمت کرده و خودخواه خطابش مدر
  .کندي می مرا قربان ھمۀ خانواده به اروپا رساندنیبرا
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 یگري با دماني که جز ا نگفته؟ چرا نگفتهمانيمادر به پدر از اچرا  
 اما .داشتي توقع و انتظار از من نمدانستي اگر پدر م. کنمی نمیعروس

 و درد یزاري خود باني در م.دانستمي پدر را در ارتباط عشق مۀديعق
 دمي د. احساس کردمشي و بودن ھمراماني ادني دی مانند برای بليتما

 به آرزو و دني رسلي در کار است  می در راه وممانعتريچون سد ن
  . صبرانه تر از ھر لحظه شده بودی بيیاي سکونت در منزل رواقياشت

 ھر سطر و جمله که در ورق .دميطلبي و آسمان او را مني زماز
 و با آمدنش مرا جان دي انداختم که او بگشای نگاه به دروازه منوشتم،يم

 قرار ی بی ولبود،يًدھد؛ ھرچند معموال در آن ساعت صبح خواب م
 ی برامي آمد، درست ھمان لحظه که ھمه اعضامانيا نتظر آمدنش بودمم
  . گذاشتممي زانوی خود شدم، سرم را روی از شوق ب. چشم شددنشيد

 نشست،ي آمد و می وقت نزدم مشهي که ھمی چوکی کارم روزي ممقابل
 چه کار نجاي ا،یتو که قرار بود طبق معمول خواب باش: دمي پرس.نشست
 برو دادي در درونم ندا می چشمم را باز کردم، کسیوقت:  گفت؟یدار

 من به .مياي صدا مرا واداشت نزدت بنينزدش، به تو ضرورت دارد  ا
  .ميگويًلطفا نگو که دروغ م:  گفت.دمي و خنددمي دمانيا

 بدون .اري اما کو قدرت اختمرمي با تو بودن ماقياز اشت:  دل گفتمدر
 بار بود که از او خواھش ني اولنيا ازش خواستم که مرا ببوسد و یتفکر

 ماني ا. توۀوانيد:  گفتم؟ی شده اوانهيد: گفت ماني ا.بوسه را نمودم
 بلند شدم و مي از جا.دي را باال کرد و به تصور مزاح بلند خندشيابروھا

 را ی با تمام جسم و روحم کسدمش،يبدون توجه و نظر به اطراف بوس
 که خنده ام ستي با تعجب مرا نگر چنان. از ھمه دوست داشتمشتريکه ب
 نزدم و ی از گفته و خواست پدر حرف. لذت بردیلي مطمئن بودم خ.گرفت

  . شدمدي مستفدنشيتا توانستم از د
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 و چون شدي مروني به ندرت از خانه باري او بس. در خانه پدر نبودشام
 مادر که ھر روز .داشتمي طفالنه متي بود، احساس مختاریدر خانه نم

 و سکوتم را ی سبب خاموشکردم،ي متي حکاشيار و ھمکارانم برااز ک
 آخر د،ينمودي پدر را واقف مستييبايم  گفتمتي با عصبان. شدايجو

 چطور د،ي شما مادر ھست. شما من استمی مطمئن براۀنديمسوول آ
 د؟يري گی مرا به بازی آرزوخواھران و برادرانم سعادت ی براديتوانيم

 تان ی توجھی و بی محبتی و از بديستم ندار که دوکردميمن درک م
 و از ديکردي نممي ھاازي توجه به نی شما عطفچگاهي ھ.دمي ً رنج کشقايعم
 و حاال ھم دي در من بوجود آمده، آگاه نبودن که با روش تای روحگاهيخال
:  که مقرون به تعجب و تحسر بود، گفتیمادر با لحن!  تانی تقاضانيا

 که ترا رفتاراز دانستمي و نمیبان و صبور بودمھربزرگ ما تو دختر 
اھل :  گفتمدھد؟ي که چه رنجت می گفتی چرا نم. کرده باشدتيجانب ما اذ

 از ی کنم و دوستيی محبت را گداه دوست ندارم ک.ستميشکوه نبودم و ن
 و کنندي ملي تمثتي برا،ی داشتن آن را کنیقلب انسان است و اگر دعو

 ھم ترحم ديو شا  باشدديبا  به خواستتیو پاسخ است لي محبت نه تمثنيا
 داشته ني طفالنه طنیلي خشي گفتارم براکهي مادر طور.زارميکه از آن ب

 اي و کردندي چون قھر مزي نگريباشدو حتما از خواھران و برادران د
 بود، دهي شنشدي مگري دی به خواھر وبرادر ھاشتري توجه بیچون روز

 و یًت که بعضا ضدي خواھرھا و برادرھا ما بهشتريسبب توجه ب: گفت
 که خودت ی و روزستي ما نسبت به آنھا ناديپرخاش جوترند محبت ز

   . اندکساني مادر ھمه فرزندانش ی که برایداني م،یفرزندان داشته باش

 قابل اني ام با بی باطنی قبوالندن تمناافتني فغانم ھمانا راه بھتر منشأ
 دم،ي نالی که از خاطرات گذشته ام مقيقافھم به مادر بود و در ھمان د

 را ذکر مي ھایتي مکرر و مکرر نارضای دردش گذشته شده بود، ولیحت
  .کردميم
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 شب تا ی من و مواضبت ھاتي از دوران طفولهي با سوگند و حکامادر
 متقبل شده بود، کوشا به شرح محبت بود که مي که برای و زحماتیسحر

 يی بودم و به نقطه دهيدادنش زجر کش بلکه از طرز یمن از نبودش ن
 که یھرگز نپندار:  بھانه کرده بودم و گفتشي ھمه را براني که اديرس

 ني ما اۀندي ما و آی و پدرت نه برامي کنی ً وادار به کارراما ترا جب
 که تو با او ستيتي که  آن پسرشخصداندي فقط م.خواست را دارد

 را که ی مردرم،ي را بگ فرشتهستيقرار ن:  گفتم.یشويخوشبخت م
 ی و فھم وخوبتي من ھمراه شخصکنمي ازدواج مپسندميدوست دارم و م

 که دوست داشته باشم و درک کنمي توجه مف عطني به ا. کنمیازدواج نم
 ھا ی مبرا از بدی مردنکهي شوم؛ نه ای شاد مدنشي که از بودن و دمينما

 هي آخر کرا.داشته باشم که شور و احساس به او نيرا انتخاب کنم، بدون ا
  . استماني امي کنم، مرد زندگی به خانه انتخاب نمنينش

 و کرکتر خودخواھم را که ھر کس در اي حی صورت بني که امادر
 دهي بار اول دی براافتدي نقابش مطي شدن شراطيخود پنھان دارد و با مح

چه وقت :  گفتدمي از طرز دی آواز نه چندان راضنيبود، با طن
 جواب مثبت تماس خواھند ی مردم گفته اند الني اد؟ي آی میگارخواست
  .گرفت

  چرا؟ به کدام حسن و کمال من؟:  و تنفر گفتمتي عصبانبا

 کرد اني بی جمله را قسمني و ا.کنمي را من ھم فکر منيھم:  گفتمادر
 به مادر جرئت داده باشد، کهي و خنده ام مثلدميکه از اعماق دل خند

 شتري کرد و ھر قدر بيیوباره اش از پسر اروپا دفيشروع به توص
 وندي به پلشي فاملي و از تمازدي را به او چسپ مکيمادر اوصاف ن

:  گفتمادي با فر.گرفتي اوج مميزاري به ھمان اندازه بگفت،يمشترک م
 نزد لي دلکي ھزار و کرد،ي می از اروپا خواستگارگريعجبا، ھر که د

 از في بودن و تحریواد مخدر، لوبال به مادي اعت،یماريپدر مثال ب
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 که کندي مادي شخص پدر چنان ني از ایول؛  پدر بودی ھادهيپسند
  . موعود در اروپا ظھور کرده استی که مھدیپنداريم

 که یتوانيم:  چادر را در سرش مرتب کرد و گفتني اندوھگمادر
 .دي اطاق به صفر رسی با اسم پدر ھوا.ساکت شدم! يیخودت به پدر بگو

 آه ی ارادري شدم و غرهي به مادر خ. بستخياز برودت ھمه احساساتم 
 بود، زي خواستم از پدر که بر خالف خواستش نني مطرح کردن ا.دميکش

 . خشک منطق و عقل بردی و داغ احساسات به صحرارممرا از جھان گ
 دھدي را مزهي او به عشق نام شھوت و غر.ردي پذیپدر ھرگز عشق را نم

  . را از اوبخواھمني او چطور من

 از ی نحوکي اما من به پدرت به ؟ی توانی تو گفته نم؟یبل:  گفتمادر
 دي به پدر گفتماني شما از ااي و گفتم آدمي با تعجب به مادر د. گفتممانيا

 او شما را آزاد گذاشته که درس ستي امابه او سھل نیمادر جوابم داد بل
 تي موقعني و در اطي شرانير چن و اجازه کار را ددي کنلي تحصد،يبخوان

 عملت از ني ای از خانه به شما داده است ولروني در بميکه قرار دار
پدر :  و از اعماق دلم گفتدمي مادر دبه. ستي نیدني بخشی پدرچيجانب ھ

 يی مادر لحظه .دي مرا قبول کنتوانمي نمماني اما بدون اکنم؛يرا درک م
 ميزنيبفرستد، بعد با پدرت گپ مبگو پدرش را :  و گفتديخاموش مرا د
   .ميکني میو او را راض

 ام کرد، اما هي پر از سرور خاطر را عطی مادر چند ساعتۀ گفتھرچند
 من ی که چرا پدر با وجود وقوفش به دوستني به ادنيشيشب در بستر اند

  . به منزل بردی گذاشت فکر رھی از او ذکر نکرد، نممانيو ا

 که از مادر يیحالتم در خانه و حرف ھا حي بدون مقدمه و توضصبح
 که يی گوی چرا پدرت را نممان،يا: دمي پرسماني از اکردم،ياستماع م

 ی من ھم از دورم،يماتم دار:  گفتی با تبسم محزونماني اد؟ياي ما بۀخان
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 استم، اما فعال ً جز تحمل چاره ني با تو بودن غمگیتو و انتظار برا
 ی که نزد سلما ميیروزھا: او ادامه داد .دمشي خاموش و قھر د.رمندا
 ی ھای پدرم مشکوک شده بود و مجبورا ً گفتمش که از ھمصنف،یآمد

 ی دفعتا ً از او بخواھم؛ کمتوانمي و حاال نمی و نامزد داریفاکولته است
 مرتبه کي . تا فردايی حاال بھتر است بگو،یتا چه زمان:  گفتم.صبر کن

 و ی از شادیمعلوم بود که خنده مزبور ناش ی به خنده افتاد، ولقاهقاه 
 دھدي از اندوه و تحسر است و نشان می بلکه خنده ناشست،يتمسخر ن
 او . استدهي دی و سختدهي رنج کشاري بسی در زندگخنددي که میشخص
 آمده اند و تو تيباز از مزار آن مردم به خواستگار:  خنده گفتانيدر م
 که ترا مي که من بگوی و منتظریھ سفر اروپا را از دست دی خواھینم

 سفر، ،ی ببخش، فراموش کردم که تو عاشق اروپا است.برمياروپا م
 .ی تو حق را گفتیبل:  گفتم.برو دخترک ھمان آدم را قبول کن!! یآزاد
 تنفر از . اعتنا اطاق کارم را ترک کردی او ب.ی دارليھر طور م: گفت

 یکي در من ی درد آور ترس از نداشتنش به شکلورفتار و گفتارش 
 عشاق دي حروف و تقالبي از عشق تراکيی گزاف گونھمهي پس ا.شده بود

 خواستم مانند او .رودي کند و می ممي نداشت، چه ساده رھاشي برایعمق
 نشان دادم، خود را به کار غرق کردم و عزم ی تفاوتیشوم، چند روز ب

 که مي ھر تصمیول شوم؛ اني و مغرور نماوت تفایکردم که در مقابلش ب
 و غرورم ازي توانستم و قلب ھمه نی به عھد خود وفا کرده نمگرفتم،يم

 سلطان را ني ای و عقل که غالمکردي متيرا به خدمت سلطان عشق ھدا
 به تي به وجود مختصر اکتفا کرد و از کار و فعالرفت،ي پذینم

ل به  خطور کند که دایاستراحت پرداخته و به ذھنم ام نگذاشت سواالت
   . باشدماني ايی وفایب

 نبودم، به تکرار کلمات عاشقانه ماني طبع اتي واقعی جستجودر
 و ی اگر دوستست؟ي تو چقتي حقماني که ادمي پرسی شدم و نمی میراض
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 ،ی دارني ور فکر جز ای کنی نمی چرا کار،یبودن با من را خواھان
روز ھرگز  و بعد از آن .يینمايپس چرا  خود و من را گرفتاررنج م

 بفرستد چون آن را از نظر ی ازش نخواستم که خواستگارميمستق
  .ديديبه اروپا م  رفتن منبي  ترغصيتحر

 ختم کار دفتر بود که آرام داخل اطاق شد و سالم داد و بدون ھنگام
 خانه ی با او به  سوکجاي خواست که شي چند روز پۀ از مناقشیذکر
  .ميبرو

 واقع شده بود، به کي نزدیلي خۀ به فاصل کهماني خانه ھای دو بسوھر
 ی رفت و آمد مردم نبود و بۀ که ساحمي را گرفتیري و مسميراه افتاد

 که عشق در من ندا ی مثلکني لم؛ي به ھم نشان دادی تفاوتی و بيیاعتنا
 عشق را ني اتي با آن واقعیخواھي را که می نکن و عقلی که فضولداديم
ع عشق گناه و کفر است و لحن سخن  فکر در شر. کنار گذاريیجوب

  .باشدي از تفکر و تعمق مريعشق غ

 شي آرای در پ.دميدي اعتنا و خونسرد می داشتم چون او را بدوستش
 ی عاشقانه نمالتي و تخدادمي به خرج ميی صفت عقل گراشدميخواستم م

 ی متوجه روش بودم که عکس روش او بود الکن در روش ب.جستم
به صورت ظاھر وقع ندادن به عشق او بود، در واقع  آنچه مي ھايیاعتنا

   . از رفتار او بودمي ھای خاطر رنجقي خودم به دقامتنبه و تذکر به ض

 نگاه ما با نکهي ھم.ستينگري او مرا م.دمي چشم به او دۀ از گوشدزدانه
 از ی جھان.دي شد، لبخند زد و با اشاره لبان از دور مرا بوسیھم متالق

 و با ديدي او ھمانطور که به من م.ر نظرم جلوه گر شدصفا و طراوت د
 یزي چ. شروع به سخن زدن کردداد،ي قرارم مري نگاھش تحت تأثیروين
 بود که از نبودن و ی تحسرکرد،ي آنروز جلب توجه مماني درکالم اکه
 استم که زي و تنھا عززي عزيی چنانکه گوافت؛ي ی مشي من در خویدور
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 قھر و غصه او به ني و منشأ اگذارمير دل او مبا رفتن از نزدش داغ ب
 آمد  ی افتد و از سخنش بر می اتفاق می روزینبودن منست که به زود

 اندازه ني داشت، ای نمی دردني که چنی کسراي دارد؛ زمي بنبودمکه از 
 خود توانستي وتا مدي ورزی رفتن و ترک نمودن نمی آورادياصرار در 

  . ساختیرا منصرف و غافل م

 شهي ھمی ترا برا.یروي  واز نزدم میکني که تو ترکم مدانميم: گفت
 و ی استمانتي چه مدت نزد انطور؟ي رفت، چرا ای خواھ.نخواھم داشت

:  گفتروم؟يکجا م: دمي رفت؟ توقف کردم و پرسی خواھیچه زمان
 را که ی قھر و غصه، اما احساساي داشت هي تون آوازم گردانمي نم.اروپا

 ی زندگی که عشق، آرزو و معننيا: و گفتم  کردمانيا آن بقلبم داشت ب
 محبتم به ی معنی را ھر بار بزبان آورده باشم، خاصه در اداني ا،یمن

چون ! ی نعي بدی تنوع به کار برده باشم که ھمه دلپسندت بوده؛ ولۀانداز
 مي کلمات منزه و پر از احساس برانيبه خاطرت خطور نکرده که ا

 اني قلبم بتوست که در غالب واژه ھا بلي عشق و تماشاو نبوده، تریباز
 گفتار و اعمالم با آن اندازه نبوده که من تصور ري ً تأثنايقيداشتم؛ اما 

 تي سخنم فقط برارودي احتمال م.ی عشقم داشته باشی فھم براکردميم
 و ی و اظھار محبت به من نمودیروي از او پدي بوده و به تقلنيدلنش
 قلبم را یرحمي محبت مقرون به بی با محبت ولیبود گرفته ميتصم
 . و بسی کنادي و قدرت و ارزشت را نزدم زاني و عالقه ات را بیبدزد

 و دمي اما من دستم را عقب کشردي خواست دستم را بگحي با  لبخندملمانيا
 سخنم را گرفتم و با خنده ۀ ادامست،ي نکي نزدۀ در فاصلی کسدميچون د
:  گفتمساخت،ي مرا آشکار مأسي را نه بلکه تحسر و تمي و رضایکه خوش

 را که ی شده ام و ھر صفتی ثبات نزدت معرفی که به انسان بدانستمينم
 .یدھي و به من نسبت میکني بنام من قلمداد م،یافتيتو به مذاق و منفعتت 

 و باشمي مزاح توست، مدهي تا ھر زمان مرغوب و پسندیاما ھرگز نپندار
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 ترا ھرگز رھا .ی برھانشي به بھانه مرا از خویتواني میچون نخواست
  . عشق من متانت و مناعت استگري دتي خاص. کنمینم

:  و دستم راگرفت و گفتديمعلوم گفتارم پسند خاطرش شد، بلند خند 
 خنده .دي چند لحظه کنارم باش و بلندتر و بلندتر خندکيلطفا ً نرو و 

گو کرد و ھمانطور با خنده  را بمن بازی محبت و دوستی انتھاشيھا
  بلکهخواھمي من نم،ی تو از من، ی منیاي موجود دنني ترنيتو نازن: گفت
 .کندي متي رھاماني ای چطور تصور کرد،ی از نزدم برویخواھيتو م

من ھرچه از عشق به تو گفته ام، مطابق مکنونات قلب من بوده است و 
از سخنت و :  و گفتدي مرگ و خندیعني تو بودن یب:  گفتیبا آواز بلند
 توانم خنده نکنم و خواھش ی خوشم آمده که نمی که گفتوهيبه آن ش

  .یري نگتي قھر فردای بھانه برارا خنده ام مينمايم

 متعرض خواست .ستمي اھل مزاح ن. کنمی نميیبدان که بذله گو: گفتم
 گفته ام که اعماق ی من سخن. کار  ندارمی نشده ام و با کسیکس

 مدار فکر و کردم به دو یرا ابراز کنم و چون درست بنگراحساساتم 
 ی عشق و بیداري تذکر عشق به تو، تأسف و ترس از ناپا؛سه مطلب 

   .ستي نشي بیزيچ،  تودي زمان و شایاعتبار

 ،یشوي ملي قامي که براتي مقام معبودیبل:  گفتم.یتو معبود من: گفت
 م،يجويھر چه م:  گفتم؟یچه کنم که تو مرا بدان:  گفت.حاال معلوم شد

 شروع سفر ی برای و اقدامی  چرا استیکني که چه با من مابمي ینم
  .یسازي و چرا پدرت را واقف و با خبر نمی کنیمشترک نم

 را به يی وفای که ممکن وصله بکردي تصور نمچي که ھی با لحنمانيا
د  کامل مرا فراھم خواھتي موجبات رضای وعده داد که به زودببندم،او 

 ی مسرت و مژده برادي نومي او براۀ وعد.کرد و پدرش را خواھد فرستاد
 ام يی رھای بود و در آن مقطع زمان مژده برادي و جاوی گشهيسفر ھم
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بود به  يی  مژده،  بودم و خود نبودنگراني به دلي دروغ  و تمثسارتاز ا
  . خواستمِاني بیآزاد

 و ميو پدر در خانه بود تنھا من ی شب. شدی وعده اش سپرني از اھفته
 پدر مصروف نوشتن بود . درون با او بودمیمن با سکوت زبان و غوغا

 شد،ي پخش موي و به خبر که از رادکردي نوشتن مکث مني عیو گاھ
  .دادي گوش مقيدق

 از . بلند کردشي پدر گوشک را از جا. به صدا آمدلفوني تزنگ
 .زديقلبم به شدت م . استی کنيصحبت کردن پدر دانستم که آن طرف ل

 به .بردمي و از سوختن لذت مسوزدي تمام وجودم در آتش مکردميفکر م
 ی کامل و بشهي ھممي رفتار، گفتار و برخوردش با مردم برادم،يپدر د

 چرا احساس ی او کرکتر بزرگ و با وقار در ذھنم بود؛ ول.نمودي مبيع
م روابط و  پنداشت.ستي نی معظمتي شخصمانيکردم از بابت من نزد ا
 ماني مسبب نا آمدن آنھا به نزد پدرم است و پدر امينشست و برخاست ھا

 دختران گري مرا با پسرش نکوھش کرده و مرا جزو دیمراوده و دوست
 شد،ي ادا مدي که به پاداش ارج به دختر بارسوم آورد و از یبه شمار نم

  .ستي نلي قامي و ارزش براداندي می را کافلفوني تني و ھمکنديعار م

ُ ھرچند بعد و جنبه مکالمه فقط .دي گوشک را گذاشت و به من دپدر
 مملکت بود، اما من ھراسان ی جارتي نا مناسب کار و وضعطيشرا
:  فاکولته ات بود؟ گفتمی صنف،یشناختيپسر را از کجا م:  پدر گفت.بودم

اعتماد و ،   طرز نگاه و آواز پدر.ميخواندي درس مري تعمنينه در ع
 و باور طعم بد دروغ را دني طرز دني و اکردي ماني بمنرش را به باو

 پدر قلم را برداشت . را مشمئز کننده تر ساختشيدر من زننده تر و بو
 زند و با یبدون مدعا به من زنگ نم))مانيپدر ا( آدم  نيا: و گفت
 شتري بزي پدر چ. را بلند تر کرد و بنوشتن ادامه دادوي آواز رادیگ آھسته
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 و از مھارت و استعداد که در کذب گفتن مي چه گودانستمي ورنه نمديرسنپ
  .م بودی کرده بودم، در مقابل پدر تھدايدر اواخر پ

 مي تصمتوانستمي مگري تنھا بودم، دکهيي جا. اطاقم رفتم و در رابستمدر
 را نطوري شروع کنم و اماني و ای با زندگخواستمي و ھر آنچه مرميگ

 ی بند ممي مرا چنان در آغوش فشرد که نفس ھا مسرت.دوست داشتم
 مرا دي قابل تردري در قبال عالئم و آثار محسوس و غادي زیداوري ام.آمد
 . در من به وجود آمدی حال ذوق زده گیعني کرد؛ي مضطرب مشتريب

 آزاد خارج را استشمام کنم و حالم به ی اطاق را باز کردم تا ھواۀپنجر
 ھا لي نبود فامیسد! دانستمي نمکيچه وقت؟ ل: دمي از خود پرس.ديايجا ب

واقف از عشق ما و به او باور داشتم در دل ھر لحظه انتظار آمدن 
 ھا حال ندهي لحظه ھا گذشتند، حال ھا گذشته و آ. نو را داشتمزانيعز

 به ی رھدي امني و ادمي نشنيی صداداشتم،ي مزيشد، اما از آنان که عز
 و ري تا پدي و تپستي زاي رویاي در دن وافتي نی زندگتيمنزل واقع
  . عدم شديیفرسوده رھا

*  *  *  

  

روان و ساده احساس خود را ظاھر و ،   از محبتتي ھا در نھاروز
 دادم،ي عشق را در واژه ھا جان می ھمچو آب ندایدر سالست و روان

 سخن نبودم، فقط متوجه عشق بودم که منظور دل بود و شي آرایدر پ
 و در واقع تنبه به نمودي آنچه بصورت ظاھر نزاع میعنير  ھم با قھیگھ

  .کردمي بود، عشقم را واضح منارمدرد نبودش در ک

 از ھر روز شتري اما بست،ي زی ھم ھرچند مانند سابق شاد نماو
 و ھم در خلوت مادر گراني نزد دخواند،ي مرا عشق م.داشتميدوستش م

 مقام .یه کس من تو است و ھمزي ھمه چگفتي و مدادي خواھرآواز مايو
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 به محبتش قني تر مغرور و متادي مرا زداد،ي ر اکه به من نسبت میواال
  .کرديم

 او .رفتمي گاھگاه خانه اش مزي من ن. آمدی روز دو سه بار نزدم ممانيا
 ی لحظاتی ولپروراند؛ي صفا و عشق را در من میبا بودنش انواع معان

 یکه در من پرورانده بود، سازگار یھم با او داشتم که گفتارش با معان
 معرفت ی کسشي آالی بی که با زندگانداشتي موجه اظھار می ب.کردينم
 به سر نکرده ھمه ی صدق کارتي در نھااي در دنی و فردافتي خواھدن

 که خود بدانند، به ني بدون ازنند،ي و عشق میگرچه الف از وفا، دوست
 ھمه را  . استندشيخو لذت و نفع ی و پکنندي عمل معتيقانون طب
 مرا متھم لي دلی بی استثنا وجود ندارد و گاھگفتي و مخوانديخودخواه م

  .کردي ميیا وفیبه ب

 که با  پدرت دي کوشیلي پدر خشبيد:  گفتی تا روزگذشتندي مروزھا
 لفوني تني دارد، لمانتي که ای کند اما با چانس بدی صحبتیلفونيباز ت

 و قسمتش لعنت ريً و مکررا به تقدددايخراب بود و مصروف نشان م
 ی ما بدانم، اما حرفۀ نا آمدن پدرش را به خانلي دلخواستمي م.فرستاد
  . پس فردا خواھد آمداي فردا امده،ي اگر امروز نکردمي مفکر .نگفتم

*  *  *  

  

 یکه باورش در تصور آدم درد ھمراه شده بود  باماني ای زندگريس
 و تحمل انگار دنيآشوب جز درد کش رھگذر پرني او در ا. آمدینم

 در زاني و عزلي او از عالم قرب جوار فام. نخواھد داشتگريمحاصل د
 . نبوديی دامگاه او را رھاني افتاده و در ای عالم درد و سرگردانیتنگنا

 شودي خرسند می  کمی چرا وقتداندي و نمديريگي و مندينشيباز به گوشه م
 آن شام نجوا کنان در .شوديم م اش به غم آلوده و روزش ختیخوش



١٣٨ 

 مرگ را با تمام ذرات وجود ی امروز غم و تلخیدانيم:  گفتلفونيت
 از موتر ی وقت.دي پرروني موترم به بۀشي منصور از ش.احساس کردم

 با . سرک پاش بودی رساندم، مغزش در روو شدم و خود را به اادهيپ
 و تا کنمي چه منستمداي و نمدميدوي زنان در امتداد سرک مادي فردنشيد

 آورم که بعدا ً چه اتفاق افتاد و ادي به توانمي نمزنم،يحاال که با تو گپ م
 مرگ و فالکت گري دمي زندگۀ که در ھر گوشی مثل.چگونه به خانه آمدم

  . نشسته استنيدر کم

 او پسرک چھار ساله . در خانه بودماني ای ھايی مونس تنھامنصور
 .کردي مروني را از غصه بمانير طفالنه اش ا بود و با ادا و اطواخاله

 ی نزد ما می وقت.زدي منصور کوچک را صدا مرفتم،ي ممانيچون نزد ا
 او را در آغوش ماني ا.ديکشي من خود را به گوشه مدنيآمد،  باد

 زن ماما ني ا؟یشناسي مست،ي دختر کنيا: گفتي و مديبوسي و مگرفتيم
 . استی من مقبول و دوست داشتنیا بد قھواره است، اما بر. استمانتيا

 و ی را چقدر دوست دارتي  بگو که ماما:ديپرسيو اکثرا از پسرک م
 به طرف دشي با دست چاق و سفد،ي گویپسرک خنده کنان بدون که حرف

 تا آسمان به گفتي و مديخنديمان از اعماق دل مي و اکرديآسمان اشاره م
  .ی اسمان مرا دوست دارۀانداز

 ھا را به خانه هي ھمسایا دوست داشت و اکثرا ً طفل ھا طفل رمانيا
 و به طبع خاطر شان رفتار دادي مینيري ششاني آورد و برایاش م

  .کرديم

 خاله غي و جهي آواز گر.مي گپ زدلفوني با ھم در تی سحردهي تا سپشب
 او درد . درک کنمتوانستمي را مماني ا.ديگردياش گاه گاه مسموع م

  . و ھم نزد ھمه مالمت بودردبي و رنج مديکشيم
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 نشسته و دروازه را محکم یکي که در اطاق به گوشه در تارگفتيم
 و ھر لحظه آن صحنه در مقابل چشمانش جان دياي نزدش نیبسته که کس

   .رديگيم

 و زدمي سخن مري ام از قسمت و تقددهي من بودم که بر خالف عقگريد
 منصور از یداده شده برا يی اجل عقب بھانه است و تعداد روزھانکهيا
 ،یکردي نموي بود و اگر تو موتر را به سرعت دردهي به سر رساي دننيا

 شده از جانب خداوند سبب مرگ نيي در روز و ساعت تعنيحادثه جز ا
 بودم، دهي شنري تقدی که از برحقيی ھاتي و با حکاشديپسرک م

اک که واقعا   به آن حادثه دردندنيشي فکرش را از اندی به نحودميکوشيم
  .قصور او بود، باز دارم

   . روز از مرگ منصور  گذشتچند

  

  و کردي را مرتب می  مادر پتنوس چا. ھمان مردان آمده بودندباز
 مادر به. م که انگارمقصر آمدن آنھا من باشدي مرا دوبار دیطور
 خود را سروسامان ی تجارتی و کار ھانديآي شدم و گفتم کابل مکينزد
 نام ري و زندياي خود ساخته اند که بی تجارتگاهي را ھم پانجايا و دھنديم

 بمن نکهي  مادر با پوزخند بدون ا.ندي نمای چند شب سپریخواستگار
 ارزش آنھا ی ھوتل براهينگاه کند گفت آنان مردمان پولدار ھستند و کرا

 چرا به من ست،يمنظور تان چ:  مادر گفتمبه،  نداردزيخس را ن
پس به : دي کرده و پرسرشي که سوالم متحدي مرا دیر طور مادد؟ييگويم
مادر نگذاشت که جمله را  ،...  که منديدانيشما خوب م:  گفتمم؟ي گویک

 که دختر ما مي با افتخار بگوشاني که برایانتظار دار: تمام کنم، گفت
 کلمات مناسب را شهينه، چرا پدر با ھمان منطق که ھم عاشق است؟

  د؟ييگويرد، نم فھم مردم دایبرا
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 با . انتظار بکشندخواھندي آنھا میپدر گفته ول؛ گفت ناني با اطممادر
 زي کار خانه و ھمه چ،یخسته  از زندگ:  و گفتمستمي مادر را نگریزاريب

  .ختي رمياستم و اشکھا

 تا با پدرت فرستدي پسر پدرش را نمنيچرا ا:  با ترحم گفتمادر
 او مرا ديداني تواند چرا شما نمیو نم غم دارد، امانيا: گفتم صحبت کند؟
  .دوست دارد

 مرتبه ني از ا. کندی نمتيدوست داشتن کفا:  توجه به من گفتی بمادر
 مبدأ منزه مورد ی است تاعشق را به سوفي او را تکل. فراتر رودديبا

 تو نه بلکه او در جامعه مامور است تا اعالم .قبول رھنمون شود
ا برافرازد و معالم ارشاد عشق تان را  مشترک ریخواست شروع زندگ

 سعادت و سرمنزل گاهي با آمدنش تو و خود را به مقام و جااو .برپا دارد
 ماني که از ادانستي نمی ناصح شده بود؛ ولمي مادر برا.شوديراھبر م

 . دوباره جمله ام را تکرار کردم. نگرفته بودمی جوابیخواسته بوم، ول
  .ست ماتم اماني اۀمادر در خان

 و برحسب رسم و رسوم نديايب:  که معذب شده باشد، گفتی بدونمادر
 را در زمان مناسب ی الزمفاتي و تشری عروس.ترا از پدرت بطلبند
 ی تا چگري که در مقابل درد فرزند ددميبه مادر د.نديحال شان معطل نما

 و گفتم ھنوز چند روز دمي با نفرت به مادر د. باشدتوانديحد سنگ دل م
  .شودي اش نمخاله مرگ پسر از

 اش نمرده بود و خاله روز که پسر ني گفت   خوب  تا ادهي کشآهمادر 
 ھم سن و سالش بلند بلند ی با بچه ھارشي تعمنيروز تا شام در پا

 مرد ساعت ھا در ني پدرش که ھر شام با چنداي وامدي  چرا نمديخنديم
 و با پدرت موضوع نديايب  وقت نداشتند کهنقدري ھمبودي مستادهيکوچه ا
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به ھر صورت خداکند که در انتخابت اشتباه نکرده  . ....را مطرح کنند و
  .یباش

 دل از گرد تعلق به رسوم و عنعنات پرداخته بودم و ھمش کهي حالدر
 را بدوش لي جامعه و فامی ناسازگارني بار سنگی ولنمود،يچون خس م

 یروي نیوسوسه و نگران يی رھای تا از پدمي و خود را مکلف ددميکشيم
 شتري روابط مان بخوانم؛ تا عشق من بدي را به تأکلي فامی و قوميعظ
 ۀ افسردۀ و با فروغش کران تا کران سلولم را روشن و چھرند دواشهير

  .عشق مرا رونق بخشد

 شهي پني خاستم عشق را سرگرم ای و کلتور نداشتم و نمني آئی اداسر
 لي تمثی دانستم که فقط بعد از اداشتريب بعد از گفتار مادر یسازم؛ ول

 آسوده با او باشم الي تا با خکنمي حاصل می مرسوم فراغتني موازيیپاره 
 به آتش درون ی او، آبمي مالی سخنان موزون و نوازش ھایاريو به 

 ام را ی دروناقي و اشتی درد مھجورثي و با زبان خاص عشق حدفشانما
  . به او رقم زنمدر قالب الفاظ و در ظاھر اطوار

 يی و سنت گرایشي و بعدش ھم ازدواج غرور اندی از طلبگارمقصدم
 فقط از . به رابطه ام از جانب مردم نبوددي تاکی ارزش داشتن مھرايو

 ني ایمي داوندي با او باشم و با پکرد،ي که خون در درونم جوش میحالت
ا به زھر  زنم که لذتم رزي نگراني دی برارشيحالتم را رنگ قابل پذ

 تابم را در خلوت با ی زده و بجاني عاشقانه، روح ھی و نجواکنندآلوده ن
 به شي و ھمرامي بازگومانيرفتار و کلمات راز دل مھجورم را با ا

 و ميباشي باشم که از ھم مني پردازم و تا زنده ام بدانم و مطمیعشقباز
 ني چنشيزا ی و براتوانستي شده ممي برای حالتنيتنھا ازدواج مولد چن

   .ديگردي مرسوم ملزوم مني ھا و عدول از پاره موازدي تعقیبرخ یحالت
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 جان سودا ی دل سوخته و شور ھای که گداز ھامي چطور به او گواما
 نھاي او استيي و نباخواھدي ھر لحظه او را می و تکلفدي قچي ھیزده ام ب

 شهي اندی ب تفکرات  وني سنجد و با اجي رای ھااريرا ارزش دادنم به مع
 خانه اش لفوني کردم، اما تلفوني  به او تی و دردش بازشببتيبه مص

 صحبت لفوني در تی در وسوسه ھا که در شب با ک.دادي نشان مصروفم
 از رفتن به شي وار و حسود تا سحر چشم نبستم و صبح پوانهي دکند،يم

 جز او دروازه ی وقت شخصني که مبادا در ای و ترسشهي اندیدفتر ب
 زدهي پسر سالدي م.دمي در خانه اش را کوبد،ي بگشاميخانه شان را برو

 .  فاکولته رفته استشتري لحظه پمانيا:  را باز کرد و گفتر دخالهساله 
 زده شد و اظھار داشت رتي حمي از لقا.ميکر و کور به ماحولم به ا ورس

 ی خانه خراب شده ورنه شب با من مانند شب ھالفوني تروزيکه از د
 و دانستم که دمي کشی به راحتی نفس.گرفتي تماس میلفوني تگريد

  . علت آمدنم شددني فھمیاي جو. بودجھت ی من بشبيحسادت د

 که ی شرح. گفتملمي خانه و فامتي و وضعاناتي گفتار موجز از جربا
 از او شهي ھمی و برادني زودتر به او رسمي قراری بنکهيالزم بود ندادم ا
  .  و خواستگارم داشته باشمني به والدی جوابی  بزودنکهيشدن است نه ا

 ترا تحت فشار قرار نقدري ھا ایلعنت:  و گفتدي به من دیبا مھربان 
 شي به عجله رفت و کتابھاماني ا.يی موقع روز نزدم آنيداده اند که در ا

 و با مي و به مخابرات آمدمي در موترش نشست.را از تاالر فاکولته آورد
 ی خانه اش کسمي ھر دو خانه اش رفتلفونشي تۀمعضلبرطرف کردن 

 ی گپ زد، ولیلفوني از آنجا با مادرم ت. رفته بودی اش جاخاله دنبو
 اشاره و رمز ۀ و معارف عشقش را در جامقيپنداشتم که حال و حقا

 ی در نمیزي از آن چیپوشاند؛ چنانکه جز آشنا به مقام عشق ما فرد
 و خواندي را برخالف میت ما آن ھمه دوست محبۀگاني و چه بسا که بافتي

 نکهي و اماني اۀ خبر از بودن من در خانی مادر ب.ديت افیبه غلط م
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 به او گفت و شمي به صراحت از محبت و گرایلي خشنوم،يآوازش را م
 ۀزي که وی و با ساده گدي رسوم مروجه ازم طلب نمای رودي که بانيا

 . طلبگارم بازگو کردیميار دا وضع خانه و فشتيمادرم بود، از واقع
 من تبسم کردم و چشمان و . کردی خداحافظز بعد از گفتار موجمانيا

 عشق، تو یا:  گفتماني به ااني واضح از زبان  بیلي خديتبسمم با
 مي روز سعادت زندگقتي کالم قاطع و دقکي امروز را با یتوانستيم

 گريطور د یبودي مشترک با من می ور قلبا ً خواھان زندگیساز
 به ی او جوابی ولم،يبودي تا ھر دو شادمان میکرديخواستت را طرح م

  .خنده ام نداد

 مي که برادميدي را میزي چدنشي در نگاھش در نفس کشماني حالت ادر
 اعتراف کنم و آن تردد و دو زي به خود نی که حتدميترسي و مداديدرد م

 پوچ ی خاموش.د اش بوی زندگکي شرثي در انتخاب من منحماني ایدل
 دانستم که يی تک تک ساعت را تنھا صدا. مرا در خود فرو بردرهيو ت
  .دادي می ما گذشت زمان و احساسات  مفھوم و معنیو ھر دیبرا

 مي ناگھان چشم پر اشک و غصه عظی ولدم؛ي دماني چشم به اۀاز گوش
 از نبود مادرش . بود، فکرم را تکان داددهيکه صورتش را پوشان

 آخ که د؛يطلبي ملتي از فاممي که ترا برابودي  او مدي بانيا: و گفت ستيگر
حال مطمئن :  و گفتدي دقي به چشمانم دقماني ا. کس و تنھا شدمیچقدر ب

 لمي آخر چند ماه از مرگ فام. مثال دوستت دارمی اندزه و بی که بیشد
 بخاطر اشتباه خودم پسرک دوست شي چند روز پني گذرد  ھمینم

 جان سپرد و بدان ی گانم به شکل درد آوردهيل دب ام در مقاالهخ یداشتن
 که ري بپذ.کردمي نمی اقدامني چننموقعي در ای و فردچکسيکه بخاطر ھ
 که دختر شان ی بفھمان که تنھا کسلتي تو استم و به فامازمنديعاشق و ن

  . من استمرساند،يرا به اوج سعادت م
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 در دلم رخنه کرده ی محبت و نسبت بهشي پقي که دقادي احساس ترداز
 فشار ري زنقدري شدم که چرا مرا ازاري بلمياز فام.بود، خجالت زده شدم

 از . خود را فراموش کنمی موجود زندگنيزتريآورده بودند که درد عز
  . که غرق در خواھش خود بودمدميخودم شرم

 ی ویدي ام داد، مواعی خوشبختی برایادي زدي آن روز مواعمانيا 
 جامه تحقق کي اما ،  داشتنش برھنه شدم،ی شد که من براادي زآنقدر

 عشق یالي خود را از آفتاب خی سرما خوردم و گرمريبتنم نکرد و تا اخ
   .گرفتم

***  

  

 از مرگ ی آنجا پدر. بودیگري درد و درخانه ما درد دکي او ۀ خاندر
  دخترش دردني از خطا و لغزی پدرنجاي جوانش ناله داشت، افرزندان

 غرق ی در آرام چوک. شام پدر مرا نزدش خواست. و ھراس بودميب
 ی ناسازگاريۀ و دوسال مرا پرورانده بود، ساستي که بینشسته بود، کس

 فشرد،ي را می آرام چوکۀ دستانش دست.دمي صورتش در را دی گچارهيو ب
 دهي به نظرم خمیادي به طور زشي شانه ھا.زدي را عقب می درديیگو

 که از آن ندهي آن آنده؛ي بود به ترس او از آدي تأکشي لبھادنيآمد و گز
  و شي و مرا ورانداز کرد، تشودي چشمانش بمن افتی وقت. بودزاريب

 طرز نگاھش نگاه به موجود ساده نگر و . شدداي ھوشتري بی وینگران
 ی امروز گاھست،ينگري مشي او مرا سالھا پکهي خورده بود و طوربيفر

   .ساده و خوش باور؛ نگرميمن خود را م

 و ی زندگۀ از مردم در بارۀ عداتي به نظری بعد از مقدمه و مرورپدر
 به اي دنی ھاتي شان در مورد واقعريبھره جستن از اصطالحات و تعاب

 که سھل و ساده دانستي او م. قصد نکرد و خاموش ماندگري دیمعان
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 و دو تسي عشق دختر بۀزي در وجی مصطلحات زندگعي جمنييشرح و تب
 از باب نمونه به چند مورد اکتفا کرد ري و ناگزستي نقدور و مسريساله م

 گفتار عاشقانه که نيکه باشد من را سود مند افتد و بدانم که مقصود از ا
 آن است که با کلمات ماني و استي نالمي ام آن سعادت متعارف امدهيشن

 عشق است پندارمي ام و مدهي گردلي آن ناۀ و آنچه به مشاھدفتهيمرا فر
 ماني افسونگر ای واژه ھابي فرافتميوھمچو عاشق با ذوق و شھود در

ُ من مستعد احساسات را چنان بر حسب خواستش کشد لهياست تا بدان وس
 قرار گرفته ام ی جوانري شد که تحت تأثی مدعپدر.   و او شومرميکه بم

 ني را ھمی است که مقصود زندگی پرستاالتي از ھمان خیو افکارم ناش
 یمي و افکار را دااالتي خني بنأ ً ادانم؛يعشق و عالقه به پسرک م

 نکته مسلم ني عموم مردم با تجربه اقيپنداشتن خطب است و به تصد
 زي از ھر چشتري باي را صرفا یشبخت که سعادت و خويیشده که فلسفه 

 است و ی قلمداد کند، کامال ً سطحري عشق را تااخۀعشق بداند و ادام
 دانش، ل،ي را مانند فامگري مھم دلي مساتواني نمچگاهي ندارد و ھیعمق

 سعادت ھر انسان نقش عمده نيي که در تعی و معنوی مالی غناد،يطرز د
  . گرفتدهي را داراست، نادميو عظ

 که آن را يی پنداشت تا درجه تي اھمی عشق و عواملش را بپدر
 بار اولش نياند و ا خویواني حۀزي غری به ارضادني رسی برالهيوس

 اشتباه پدر در طرح کي ني او نمودي از عشق میفي تعرنينبود که چن
 رادر مقابل جنس مرد دمي کارش فقط دني بود او با ادني محبت ورزۀفلسف

  .نه بلکه خودم و جنس زن آلوده نمود

 آن ھم ،  که علم فراست داشت و در شناخت مردم متخصص بودپدر
 و رتي اشخاص به اخالق، سۀافي به شکل و ق که از نظر کردنیبه حد

 که در ذھنت ستي نی پسر کسنيا:  با اعتماد گفتبرد،ي میباطن آنان پ
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 با او ھرگز خوشبخت .دھدي او خود را به تو تبارز ماي و ی ادهيتراش
   . شدینخواھ

 ی براماني بود، تقال بود که اادي زتي اھمزي من حای آنچه برااما
 را غرق در مي که زندگی عشق وی مرئري غیوري من داشت و نیخوش

 داشت و اعمال و رفتارش چگونه دهي که چه عقنيمسرت نموده بود و ا
عشق و محبتش را مقدس  .  نبودمي مالحظه براۀستي شابود،ي مديبا
 خي که از بيی با صدا.شدي مبمي عاقبت از عشقش نصکه جهي نه نتشمردميم

 او به . را دوست دارممانيفتم که ا منج منج کنان گشد،ي مرونيحلقوم ب
 کردمي مشکل است اما درکش نمی که چقدر به ودانستمي م. شدرهيمن خ

 تو .ی طور ادامه دھني ایتوانيتو نم:  زدادي ناگاه فر. داشتیکه چه درد
 و مي که دارتي موقعني در ادي تو نبا،ی کنتمي اذني ااز شتري بیتوانينم

 خودت است، ی افکار واھۀ که زادتياليخ یاي مردم در دننيشناختم از ا
 روش که من ترا بزرگ کرده ام، ني با ایتواني تو با او نم.ی بروشيپ

 منطق ی بنا ھازشي گذشته از ریاست ناظرآن تو  آنچه.یوجود داشته باش
 ی فاجعه بزرگ براکي آنرا تواني مشودي تو میو عقل که باعث خراب

  .دي ات نامندهيآ

 کي ل.افتمي ی مماني من سعادتم را فقط با ا.کردميم ھمچو پدر فکر نمن
 با دستان . نخواسته بودم که نظرش را رد کنمی زمان. نگفتمیزيبه پدرچ

 يی مادر که در گوشه ۀ نال. و سست در دو طرفم نشسته بودمزانيآو
 من و پدر با . بلند شدد،يدي به من مني داده بود و غمهي کوچ تکیرو
 شي زانوی و پدر سر مادر را روميلطاند کوچ غی او را روهعجل

 بعد از چند .مي آب دادشي مادر رامالش دادم و براۀنيگذاشت و من س
 با پشت یشاني پی عرق را از رو. مادر مرتب شددني نفس کشقه،يدق

مادر ،   من و پدر.مي بسترش ببریدست پاک کرد و خواست تا او را رو
 از دهي خمیدر با شانه ھا پ.دي دراز کشختش تی تا روميرا کمک کرد
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 نگاه رهي خيی او به گوشه . کنار مادر نشستمی من مدت.اطاق خارج شد
رنجم به :  و گفتدي آه کشد؟يبري رنج میلياز بابت من خ:  گفتم.کرديم
 اشتباه نکرده  است چگاهيدر شناختن انسانھا ھ) پدر( آدم ني است که انيا

 را که ی ھر شخص تا کنون،ی شدوجه متزي که خودت نیو قسم
 نستيمنظور شما ا:  گفتم. ھم از آب در نامده  استی آدم درستده،ينپسند
 گفت  ی مادر با آھسته گ.ستي مناسب و درست نتي شخصمانيکه ا
  . کرده استداي گفته مصداق عمل پی اما تا حال ھر چدانمينم

ت  پدری ولدانمي نمچيھ:  گفتی به مادر ندادم ومادر با ناتوانی جوابمن
  . نشان نخواھد دادتي پسر رضانيھرگز به ا

***  

  

 شده از ی و روحم ھمچنان متعالشدي ھا ساعت و ساعات روز مقهيدق  
 یکي صفا و گلزار وفا خود را از نزداريعشق بود و در گرداگرد د

 اعمال و ۀجي و نتطهي حني قوانن،ي و بند عالم عواطف والدري درگمانشيا
 ديکشيدام رسوم و عادات مردم گرفتار و زجر م و در ديديعاقبت افتاده م

 ی صدا و خواست در تنگناني آمد و ای بر ماقي اشتی ام صدانهيو از س
 و آرزومندانه سر آن کردي و عشق شکوه آغاز مماني از فراق اکيتار

 مشکل زا قاعده ی صحراني و بند را در ھم شکند و از ادي قنيداشت که ا
 طرح يی دهي بنابر عقی آنرادر زمانیھر کس و گذرا که یو قانون انسان

 و به مرجع و منزل سعادتش که ھمانا بودن و دي  پر گشاتکرده اس
  .ردي بود، بازگردد و نزد سلطان قلب مقام گماني به ادنيرس

 ني چندمی به مردان که براديپدر پاسخ با  که صبحشدي فرا رسیشب
 مشي که پدرتصمشدي م و آن طور معلومداشتي مامدنديبار از راه دور م

 د،يجوشي غضبم م. ندارد را نظر از جانب مندنيرا گرفته و انتظار شن
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 مي پدر ھمچو قاعده عامه با من برخورد کند     پدر که براشديباورم نم
 پدران تي بود که  ھمچو اکثردي استثنا بود، از افکار او بعر دشهيھم

  .جامعه ام رفتار کند

 اکثردختران و زنان بدبختان کردم،يم ی که من زندگيی جامعه در
 متعلق به آن نبودند و بجز وجود ی بودند؛ ولليبودند که وابسته به فام
 قتي حقني عدم اطالع و وقوف آنان به ا. نداشتندليخودشان سھم در فام

 به آنان داده نشده است و در ی سھمی و زندگاي دنۀکه از مواھب اعطا شد
 قورت کردن ی شربت برا،  یکين به تار و خو گرفتن شاستني زیکيرتا
 اما پدر بود . بودن و قناعت شان شده بودی ھا و باعث حس راضیتلخ
  . را بخورمی توانستم تلخی شربت را از من گرفته بود، نمنيکه ا

 و چي ھی رودميھراسي شده بود، مماني امي زندگی که ھدف و آرزومن
 اما خواستمي م.گردم مبتال ماني ای به درد مھجورشهي ھمیپوچ برا

 هي مادر و تصفاتي با استمداد از جذبات و عناتوانمي چطور مدانستمينم
افکار پدر از منطق خشک پرده از چشمان شان بردارم تا با مشاھد 

 رھا سازم تا به دي شک و ترددي آنھا را از قمان،ي با ام و سعادتیخوش
  . رضامند رسند و از انتخابم خرسندنيمقام والد

 با تو چه لتيفام: دي عالم اندوه پرسکي با . کردملفوني تماني ابه
 ی ولکندي نمادي زهي ات چطور شده است گفت حاال گرخاله:  گفتمکنند؟يم

.  برودبه واليت مان روز ھا ني در ھمدي شارديگي قلبم را درد مدنشيبا د
 و خالۀ بزرگم با پسرانش می آيد گفت ؟باشدي میگفتم نزد تو و پدرت ک

 که در خانه تان يی بمن گویخواھي چرا نمیکني مريال چرا گپ را تحا
 تي پنھان کارني پس ای زنم شویخواھي که میکني تو ادعا مگذردي میچ
  .دھدي می معنیچ
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 نزد .یبل:  با آواز آرام جواب داد؟ی با مادرم صحبت کنیخواھيم :گفتم
 . صحبت کند با شماخواھدي نموده و ملفوني تمانيا: مادرم رفتم و گفتم

 بار ھم ني تضرع کردم که فقط اد،ي بگوی تا خواست حرفديمادر اخم کش
 لفونيت در ماني که پدر نداند که مادر با اني ای   وخودم برادياو را بشنو

 منتظر آمدن مادر و ی صبریمکالمه دارد، نزد پدر رفتم و با دلھره و ب
 که افهي مادر با ققهيبعد از چند دق.  کننده بودمدواري سخن امکي دنيشن
 داخل اطاق شد و د،ي بگوخواھدي می و چستي چدانستمي اش را نمیمعن

 یشم چري کوچ کنار پدر نشست و زی من نظر گذرا نمود و رویبه سو
 ی بزرگانتي سرش را به اطراف جنباند که انگار خی و طورديبه پدر د

 بودم که يی صبرانه معطل لحظه ی من ب.در مقابل پدر مرتکب شده باشد
 از نکهي ھم.ابمي تنھا ۀ شود و من او را در گوشرونيمادر از نزد پدرم ب

 ه اعتنا بی او داخل اطاق خوابش شد و ب. شد، عقبش رفتمرونياطاق ب
چه : دمي مشتاقانه پرس. لباس را گشود و در آن مصروف شدیمن المار

 نيقي به هختي آمی با لحنکرد،يگفت؟ مادر ھمانطور که لباس ھا را منظم م
 ھر چه به او گفتم . آدم دوستت نداردنيھم:  اش پاسخم داددهيبه عق
 جمله را تکرار کرد که کي به من نداد و از شروع تا خاتمه فقط یجواب

 ھمان بجا ميداني که ما بھتر می دختر تان مھم است و ھر طوریخوشبخت
   چرا؟: دمي پرس.ستي فھم و درکم که آدم درست نۀاست و تا انداز

 که واقعا ً یکس:  را بسته کرد و گفتی المارۀ دروازتي با عصبانمادر
 که کوشدي و مديگوي دل و نادل سخن نمنيطلبگار و خواستار باشد، چن

 که خواھان سعادت و دي نمامي تا تفھدياز عالقه و محبت خود حرف گو
 که انگار من از کردي او طور صبحت می اوالد مردم است ولیخوشبخت
 جمله کي  که مکرر در مکرر مي کندي بایره خواسته باشم که چاو مشو
  .ميداني که ما درست می ھرچگفتيرا م
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:  بود و آھسته گفتمکي و تاری که ابردمي به آسمان دني از کلکوسيمأ
 مادر که . به او سخت است، او ماتم دارد.دي کنیآخر درکش چرا نم

 و ھمانطور آھسته  را برگشتاندشي شود، روروني از اطاق بخواستيم
 ني من نشد و آوازش طنني دلنشچيھ: که پدر آوازش را نشنود، گفت

 که ی ھرگز از من نخواھني در گوشم نداشت و بعد از ایصدق و دوست
 تو با اين کار ھات غرور ھمه . گپ بزنمیتي شخصني با چنلفونيدر ت

ل و  اگر دوستت دارد، طبق معمو!فاميل را زير پا نمودی، به خود بيا
 طلب کردن کار .تواندي شده نملي که دلنھاي ا. رودشي پطي محۀمروج

 شي پی که ضرورتزندي می کار دستنيواجب است و اھل درد چون به ا
 تا مراسم اعزا دي توانست که صبر کنی نمگفته لفوني او حاال در تاي و آديآ

 الکن ھمش کند؟ي می اقدامی اش پشت سر شود و او حتمخالهپسر 
  .کرد یحراف

 وي جمع شده بودند و رادمني در اطاق نشلي فامی ھمه اعضای وقتشب
 کردم، ري آمدم وشماره اش را دازي من به دھلندنيشيرا طبق معمول م

 .ی باشدهي شنديتو با:  گفتد؟يچه گفت:  گفتم. و گرفته بودنيآوازش غم
 ی ول،یھمانجا با مادرت بود:  کرداني بی با زھرخند.دمينشن: گفتم
 که تي وضعنيمادرت اصرار دارد که با چن:  گفت.دمينشن: گفتم ؟یدينشن

 ھواخواه دارد و یلي پدرم را بفرستم چون دخترش خم،يدر خانه دار
   .ستي ما قابل فکر نلياصال ً مرگ و درد فام

 از تکلم شي که به ناله بی با لحنمانيا. دادمي گوش مماني به اخاموش
 که يی و تویروي از نزدم میکه روزدانسته بودم : شباھت داشت، گفت

 ماني اۀنال!  درست فردا.یريگي تعلق مگري فردا به کس دی بوددميتنھا ام
 تيلفون راگذاشتم، ھنگامی که ھمه به خواب رفتند، .کرديفغانم را باال م

 غم ی بی که چدمي بسترم نشستم به برادران و خواھران خود دیرو
 طي محنيمن ب .دميکشي فقط نفس م.م توانستم فکرکنی نم. بودنددهيخواب
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 تعلق نداشتم در کيچي اما به ھ.دميکشي اجتماع نفس مۀطي و حليمفا
 دختر اما از آنھا نبودم چون کردمي می ھا زندگیکي تعصبات و تاریايدن
 نداشتم ی کارزي او ندي بودم، اما به طرز دشي مرد روشن و آزاد اندکي

 جسم کي جامعه مانند یاير و دن پدیاي دنني بمي دوره زندگنيو در ا
 که ناشناس به من و معرفت به درونم اي در دو دن. ماندمی باقگانهيب

 ام را بداند و ی درونی ضرورت داشتم که خواست ھای به کس.بودند
 یالپردازي آرزو خني گوش کند و سالھا در امي بخشد به حرفھاتيواقع

 اي گرفته بودم یو را عوض ادي شاايکرده بودم و فعال ً آن کس را داشتم 
 صبح قبل . نداشتی وجود خارجدم،يکشي را که من انتظارش را میکس

 منست و ۀ بودن عزم و ارادمانيبا ا: از رفتن به دفتر مادر را گفتم
 مانع شود که پدر به آن مردمان جواب مثبت یخواھش نمودم تا به نحو

 با خاله پسر یزا بعد از ختم عماني دادم که انانيدھد و مادر را اطم
  .پدرش خواھد آمد

 مادر با چه دانمي نم. به طلبگارانم نداده بودی ً آن روز پدر جوابواقعا
 را سقوط مي خواست و آرزوني اري پدر تا اخکيبرھان مانعش شده بود؛ ل

 او در صحت .دانستي ھا متيدر منجالب احساسات و انکار واقع
 راه خواستي  ھرگز شک را نم دادي داده بود و ممي که به ما داحيتوض

 با او مخالفت کرد، از گفته اش نگذشت و مي زندگتي واقعیوقتدھد و 
 بدون اندي آن را که من قبول داشتم بد نمآدمي با پند و اندرز در دخواستيم

 که اگر احساسات و برداشتم عشق اوردي را در نظر بقتي حقنيآن که ا
 خودم آن را ۀ مشاھده و محاسبجيفقط زمان و نتا،   و فسون استبي فراي

  .م واضح خواھد ساختيبرا

 محل کارم ی سردردۀ به بھان.عصر ھمانروز نتوانستم در دفتر باشم
 که به من ی و فوران احساسات و افکاری به علت حراف.را ترک کردم

 و پوچ به خانه دهي پاش،  توانستم درکشان کنمیحمله ور بودند و خود نم
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 سکونم بود، ی محواشيخانه را که چند روز پ و خواستم در دميرس
 با مادر گفتگو .شدي مدهي پدر بلند شنی باز بود و صداربکوبم؛ اما  د

 به علت خلق ھمچو .دمي صدا به اطاقم خزی ب.داشت و موضوع من بودم
  . در خانه از خود متنفرشدمیحالت

 نسازد، به ی عصبانشتري که پدر را بی با آواز آرام طورمادر
 را دوست داشته یمشکل است که زن کس:  از من برخاسته بودیبدارجان

  . ازدواج کندیگريباشد و با مرد د

 ني دخترت ای خبریغفلت و ب:  گفتزي با آواز بلند و تمسخر آمپدر
 شناخت نکهي ھم.دھدي بزرگ و واال نشان مشياحساسات زودگذر را برا

!  داشتن و عشق؟ دوست.فرستدي مني ھا نفرني بر ھمه اد،يدر کار آ
 شورش ھا و ني بلکه استي نندهيھمچو عشق مستلزم سعادت در آ

 که دي گولي اوال ً دل. و اشتباه احساسات استی جوانۀخواست ھا نشان
 یلي که او خود دلميگوي منيقي من با کمال . پسر را دوست داردنيچرا ا
 دخترم  که بهی به صفاتشناسم،ي مردم را مني گفتن ندارد چون من ایبرا
 آراسته ده،ي قبول شده گردشي و روشم براهي است و به اثر تربدهيپسند
 است که من به ی آنھا مجزا از آنی زندگۀوي طرز فکر و ش.ستندين

 از عقل و سنجش پابند شتري که انسان بی زماندر .فرزندم آرزو دارم
 پسر ھوش و فکر دخترت را با واژه ني است، ایالپردازياحساسات و خ

 متداول لي و می توجھی و او ھم با بکندي مهي تغذی و تصنعیالي خیھا
 ني ا.کندي و به طور وارونه در خود حل مخوردي می دوران جواننيھم
 واژه ی و با جادوکنندي می با کلمات بازگراني دبي فری انسانھا براپيت

 آن ی و کامال ٌ سوابندندي مشي خواست و ھوس خوري را به زنجگريھا د
  .شوندي مردم جلوه گر مدياند که در مقابل د تيشخص

عشق کدام :  پدر بلند تر شد و گفتادي گفت که فری که مادر چدمينشن
 اعتبار و مالحظه است، ۀستي و محبت شایعشق؟ آنچه در عشق، دوست
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 عشق . نباشداي باشد ی که گاھی موقتی آنست نه مقدار خوشۀتجي و ندهيفا
 به کار یت که عاشق محبت را طور اسرشي احترام و پذقيتا حد ال

 را شي معشوق و محبوب خوی فکر، جسم و خواست ھافس،اندازد که ن
 و محترم زي که محبوب را عزیمحترم و معتبر بشمارد و آن عاشق واقع
  .ستي آدم نني نشود، اکيدارد و مرتکب اعمال پست و الفاظ رک

 که یمادر با گفتار و دادي به عشق و عالقه ام نام اشتباه و خطا را مپدر
 بود که اگر خطب و خطا در ی پدر را قناعت دھد، مدعتوانستيھرگز نم

 ني کرد و حاال که ھمشودي آنرامبدل به صواب نم، انتخابش شبنم کرده
 بھتر است رنجش داند،ي خود را با او می و خوشبختدهيشخص را پسند

  .ميندھ

 و التي از حد تماشي بري که دختر تحت تأثیدر موقع و زمان:  گفتپدر
 ی است، آن منطق و درک را ندارد که کدام راه را برای شھواناتيتمن

 تي اش است و در آن موفقندهي آنچه که مورد نظر و مطلوب آليتحص
 ی دست و خوشۀ آلشي خوی و با فشار خواستھاندي برگزکند،يحاصل م

 دھدي انجام می خود اعمالی خوشبختی ھرکس برا.رديگي قرار میگريد
 اما د؛ينماي محي صحشيکه به اساس تصورات خودش قرار دارد و برا

 فاصله را ی زندگقي ھا و حقاتي خواست خود و واقعني بتوانديبعضا ً نم
 و ی فانتزدانمي م. که به غلط رفته استدانمي و من پدرش ھستم و منديب

 گفته ام شي که من برای واقعی از داستانھادخترت پسر به ني ایوعده ھا
 که مي بکوشديما با.  لذت ھا عمر کوتاه داردنيذت بخش تر است اما ال

 را که دورشدن از ی زندگی شود و معنبي را نصیشبنم سعادت واقع
  .است بداند) دنييخوردن و زا (یوانيمرحله ح

 انگشتانم اني سرم را م. پدر آرام گرفتی ھاادي صدا ھا و فرلمحه
 شده، ھمچو چکش به رونيان پدر بفشردم، پنداشتم که ھر کلمه که از دھ
 ی بعد از سکوت نه چندان طوالن.سرم فرود آمده و خوردم کرده است
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 که حرف و سخن مھم به خاطر پدر خطور کرده باشد، از مادر یطور
 د،ي گویزي که مادر چني از اشي و پ؟یشناسي را مپسر نيتو ا: ديپرس
 و ني بکيتار که مردمان دانمي اما من م،ی شناسینه تو نم: گفت

 که در نمي ببتوانمي می را با کسزمي عزی چطور خوشبخت.متعصب اند
 کھن و مزخرف وجود دارد و با ني احترام به قوانیمغزش وسوسه ھا

 و ی بختکي نخواھد توانست که نرم نخواھم توانست و دختزي نی سعچيھ
 ی اجرا گذارد و ھرگز نمۀ به مرحلی موجودني را با چنشيسعادت خو

 و خطابم کند که من جوان و ديرم آن روز فرار رسد که دخترم نزدم آگذا
 ام را ی پدر چرا دانسته فالکت و تباھثي تو منح،  بودمیاحساسات

 دارد و با ني است که حرفش با عمل تبای فرد از کسانني ا.یرفتيپذ
 . استیجي منزل کردن خود مرگ تدری ھمسفر شدن و طیھمچو مرد

 ندارم؛ اما اگر او ی حرفرد،يپذي اگر شبنم م.رمي پذی رشته را نمنيمن ا
 و زي آمني توھی زندگدني باشد، من از دی راضستني زکيبا چنان 

  .فالکت بارش خواھم مرد

 پدر در قضاوت و شناخت انسانھا محق و درست شي که ھمني افھم
 در ھر مورد استثنا وجود دارد و . خود را تسال دادم.بود، قلبم را فشرد

 پدر او رادو سه گري پدر راه خطا رفته است و دمانيبار در شناخت ا نيا
  . بوددهي ندشتري مادرش بیبار آن ھم در مراسم عزا دار

 ی بفھماند که فردمي موضوع را براني بود ادهي کوشیلي بعد ھا خپدر
 ی متعصبان رسوم سپراني عمرش را در مري پذريکه قسمت عمده و تأث

 با او توافق کند و به طور شي خوۀ فاضلۀنيمد تواند در یکند، زن نم
 ماني داشتن ای که برای نظرش مرا از انقالبني پنداشته بود که ایکل

 برگشت شدم،ي نمروزي اما من ھم تا پ.گرداندي بودم، بر مهشروع کرد
 بعد ی آورد، برای انقالبم به بار مني ایجي نتای چنکهينداشتم و فکر ا
 انقالب ني انقالب نموده بودم و در حماني ا داشتنی برا.گذاشته بودم



آفتاب غروب نكرد...  

١٥٥ 

 و عدم ی سستۀ آل ھا نشاندهي اگري به دتي و مجذوبیفتگيھرگونه ش
 ماني و مطلوبم ایمتي آل قدهي بدون حدس و گمان ا.شديشدت و صالبتم م

 زي نماني مورد توجه اتمي آخر االمر بعد از موفقگرمي دی آل ھادهيبود ا
  .نمودي ممي و کامل برابي عیقرار خواھد گرفت چون ب

 بود و مي و بودن با او نعمت از جانب پروردگار براماني اداشتن
 زي را نی ھا و حقوق فردی آزادکرد،ي مجابيمھابتش در آن بود که اگر ا

 ني متوجه شده بود و از اماني نکته را اني و ھمکردميدر راھش قربان م
 ی تابع و مجرميدگ ھر چه در زنخواستي و بعد ھا مدانستياحساسم م

 آن را منحل دي در اسرع وقت و امکان بابود،ي باشد و چون نمشيتقاضا
  .کردميو محو م

 به علت شمردي از حقوق مسلم زنان میکي که حق انتخاب را پدر
 مي مستقري غديکوشي داشت مماني که به سنجش و نظرش در باره ایباور

  .رديگي حق را از من بنيا

 دم؛يشياندي شده بود، ملي که به من قايی ھاید آزای تالش پدر برابه
 ھا و دهي که در من زنده کرده بود، ايی تقاضا ھاني که  بدميدي میول

 اش ی که از دختر آزاد  در ذھنم خلق کرده بود، و خواست فعلیريتصو
    . شده بودجادياز من، تصادم ا

 به نماي ا. بودمزي که پدر را ھراسان کرده بود، نتي واقعني امدرک
 را سراغ ی کسلشي از زنان فام. روشنفکر و مدرن تعلق نداشتليفام

 که خواھرش را به ني ای او خود حت. کرده باشدلينداشتم که تحص
 و دادي نسبت می گذاشت، به متانت و مردانگی نمیسي لسان انگلیريفراگ

 ني ھم داشتند، خوشبی نسبی ھای که آزادی به زنانه ککردميدرک م
 که ھوا خواه ی مردان. داده بودیادي زی ھاديبه من وعده و وع ینبود؛ ول
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 و از جمله يی زن باشند، در موارد استثنای و تعالی ترق،ی ذھنشرفتيپ
  . من بودندۀنادرات در جامع

 که مردان خود را مالک ی اجتماع. اجتماع بودني ھمۀ زادزي نمانيا
د، در مقابل  داشتنی روشنفکری که ادعايی صرف عده .دانستنديزن م

 گرفتند؛ اما عمل بدان ی به عھده مزي را نیفيحقوق زن و مرد وظا
 کند، ی مجادي را در مقابل زن افي وظازي که مرد بودن نني و اکردندينم

 ھا شهي اندني به ادنيشي با اند. وجود داشتدهيچي و پبھمبه صورت م
 اما در من  برھانم؛ماني اۀ و نظر پدر در بارديکوشا بودم فکرم را از د

 به ی سخن و نظر پدر رھنباري اگفتمي کنان به خود مني و تلقزديخلل م
 يی و دور از عقب گرای منزه از خودسازماني و ابردي نمتيمنزل واقع
 ھمه ی راحتی که پدر براکردمي مني بخود تلقی گاھھم اي ھاست و

  .رديگي مدهي در اروپا مرا و احساسم را نادلشيفام

:  کهداشتي و اظھار مکردي نمديي و روش پدرم را تا سلوکزي نمانيا
 آزاد که در کتاب ھا مطالعه دي عقااني بقي از طریپدرت با دادن آزاد
 نمودن شما به خواندن بعض کتابھا، افکار تان را قينموده است و تشو

 به شما القا شده که اگر يیزھاي مطالعه چني ھمۀعيمنحرف ساخته و ذر
 داده است  اما ی آزادتاني پدر برا. استبي عجیر باشد، باداشتهضرر ن

 او نتوانسته . شرح نداده استتاني براد،ي استفاده کنی چگونه از آزادنکهيا
 ترا مجال طي محني در ا.جامعه ومردم خود  را انطور که است، بشناسد

 به دي پدر که مھر تاکني با ھمی حتست،ي نتيمطرح کردن خواست ھا
 به اثر دي که شای زندگۀوي توانست از شینخواھ تو زند،ي زن میآزاد
 و نگفتن ھا به ی خاموشني و ای بزنی حرف،ی گرفته اشي او پحينصا

 که دهي اعمال درست و پسندجهي و در نتدھدي ميی قھقرارياعمال تو س
 شود و ی پدرت می مقھور افکار نا مربوط کتباموزاندي متياجتماع  برا

 را که خود با شوق و ی زندگتودي آن م کهرسديت فرا مي در زندگیروز



آفتاب غروب نكرد...  

١٥٧ 

 هي پای و  به گفتار بيی نمای مخالفت اولدي تجد،یرفتيذوق به دنبال آن م
 که بنابر هي پدرت در مورد عاصی سھل انگارنيھم! ی ببریپدرت پ

 با ھر تواندي آزادش گفته باشد دخترم مختار است و خودش مۀشياند
 داد ريي ات تغی کرکتر اجتماعۀار را در بدھاي چه دد،ي نمای دوستیدختر

بلکه سھل ،  نه من پدرت را روشنفکر. اندي ترا به عده نمایستيو آنچه ن
         .دانمي تفاوت میانگار و ب

 از لي نزد فامماني بود که اني اشد،ي تمام مندي نا خوش آميآنچه برا
د  من او را فرني والد. را داشتم، برخوردار نبودشي که من آرزویمنزلت

  .دانستندي ام مندهي آینامناسب برا

 و از خود دميدي تر به او مقي ھمچو سخنان دقدني با شنمعترفم
 عطف دقتم زودگذر ني اکيل .  خواھد کردريي زود تغاي که آدميپرسيم

 ني بعضا ً ا. شدی ممي ھای خوشبختیالي خیايبود و باز او مرد کامل دن
 ھمچو خس به ی ولکرد،ي متمي بود، اذماني به ایگفته ھا که نسبت بد

 آنچه نشانه و معرف او در قلبم بود، فقط عشقش ، آمدینمبصر محبتم 
 یب محبت، صفا و خو،ی از عقل، سادگی ھمآھنگبي ترکمي او برا.بود

 بود مي موجود زندگني تری در ذھنم و دوست داشتنی ماندنۀافينبود؛ او ق
 سه،ير عشق از مواد مقا آخ.ديتپي او مدنيو مھم بود که قلبم صرف با د

 از ی مانند دوستتواني عشق را نم. کندی نمهيمشاھده و مداقه تغذ
 ی قلب به وجود می عشق در رو. و فھم استخراج کردیصداقت، خوب

 عشق يی نھالي و تحلهي و در تجززندي جوانه می فکر آدمۀطي حدر د،يآ
  .باز ھم ھمان عشق است

*  *  *  
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 مانند ی از عشق و دوست.سبقت جسته بود زمي دوباره بر ھمه چیخوش
 ی مدي گل سفی آمد، غنچه ھای نزدم م.ميراندي نخست سخن میروز ھا
 گذاشت،ي مپي را که دوست داشتم، در تيی بعض شب ھا کست ھا.آورد

 يی حهي لحظه راکي بود که در ني مثل ایقي موسیتا بشنوم و با صدا
  . جانم را محظوظ کندشام میمثل نکھت بھار

 و من خواندي سرور خاطرش مۀنندي نجات و آفرۀ فرشت،   معبودرام
 و دوبار یکيروز .شدمي با او ھمنوا مدنشيمعزز و شاد از بودن و شن

 ی که روخواستي ازم مبودمي چون نزدش مدميدي را مگري ھمدآمدينزدم م
 به ما  که صبحتی و گاھمي که دوست داشت جر و بحث کنیموضوعات
 از شي پاي بگفتي و مزدي چشمک مميشدي دو قھر م و ھرديکشينزاع م

 به یاميا ميشنوي میقي چند لحظه موسی تر شود برای جنگ طوالننکهيا
 خانه نبودند گراني د. به خانه آمدمفهي از وظیعصر.  منوال گذشتنيھم

 آپارتمان را داد دي از برادرانم که منتظر آمدن من بود  کلیکيو صرف 
 از آواز زنگ .دمي تختخواب افتی آسوده روالي با خ. رفترونيو خود ب

 با آواز خفه .کردي ملفوني شب تستيباي او بود که م. تکان خوردملفونيت
جواب بده، :  گفت؟یک: دمي پرس؟یشناسي را مزيوپر: ديو گنگ پرس

 ی به شدت گوش. شناسمی را نمی نام کسنيبه ا:  نه؟ گفتماي یشناسيم
 . گوشم را کر کردلفونشيوشک تگ  گذاشتنی را گذاشت صدالفونشيت

 چند . بسترم نشستمیرو!   آرامم بگذاروانهي زدم داديبدم آمد، با خود فر
 پدر در گوشم ی حرف ھا.دمي دني قالی کارگل و مي به انگشتان پاقهيدق
 که تو ستي نی کس.شمارديعاشق محبوبش را محترم م "کردي منيطن

از جا بلند شدم تا " ...ست رسوم کھن ای در فکرش وسوسه ھا،یپنداشت
 لفوني شوم که دوباره زنگ تاي پرسش و طرز برخوردش را جونيعلت ا

 را هيو عاص او تو:  گفتمه گفتم، بدون مقدی بلنکهي ھم.به صدا آمد
 او مرا در سرک و دي شاشناسم،ي را نمی نام کسنيمن به ا:  گفتم.شناسديم
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 ،یبل: گفت...  باشد؛ اما من و از آن بابت به تو گفتهدهي دهيکوچه با عاص
 را لفوني دوم گوشک تۀ ومرتبده؛ي در شھر دهي ترا با عاصزي پرو،یبل

 ني گفتار ما اۀوي شکردمي نمر تصوچگاهي ھ. گذاشتشي جایبه شدت رو
 ني ترزي که در مقابل عزی از احساس نفرت.رديرنگ را به خود گ

   .افتمي و خود را تنھا ستمي ام داشتم، گریموجود زندگ

*  *  *  

  

 چي تواند، ھی سراپا آلوده بوده نماي سراپا منزه چکسي که ھھمانطور
 کي است، ني و محبت که واالتری و دوستني از جنگ که زشت تردهيپد

 ی با دور خوردن ساعت، عوض شدن روشن. و صفت نداردهيبعد و زاو
 بعد از آن روز . متبارز و جلوه گر شدزي عشق نگري صفات دیکيبه تار

  . کردهي من با عاصۀ در رابطیافشروع به موشگ

 اتفاقات خواستي با سماجت م. مفتضح به دانستن گذشته ام داشترغبت
 البته ھر . نباشدی من و تو رازني بخواھميم: گفتي را بداند و مميزندگ

 نخواھد کرد و جاديآنچه انسان در نھان دارد، به زبان آوردنش سرور ا
 ؛ستي گذشته ات نتي کشف واقعاي سرور جادي ای برازي من نليتما

  . مکتوم نماندی ھر دو ما رازني مشترک بی در زندگخواھميصرف م

 ی نمزي مطلق نزدي اراي نکند، زادي بار خواھش کردم که از گذشته چند
 و در مي دھد و ما به مراتب کوچکتر از او استرييتواند گذشته را تغ

 باشد، ی جز بعضا ً بھتر مم،ين توایموارد اتفاقات گذشته کار کرده نم
  .مياندازي آن بی رویروکش فراموش

 بدانم که خواھميم: گفتي و مديدي کارم را مزي می کشو الماری شوخبه
 ی دستکولم را که جز عکس ھااتي اکثرا محتو.یدر آن چه گذاشته ا
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 و زبر ري نبود، زیزي چادداشتيخودش و بکس پول و کتابچه گک 
  . کردريي  ماه کامال ً تغیکي ۀ او در فاصل.کرديم

 بدون . را نداشتمدني کرد، تحمل شنلمي با سواالت خود ذلی باز روزتا
  . که مادر داخل اطاق شدخانه آمدم  یخداحافظ

 داشت که مادر را حول زده کرد و ھراسان ی صورتم چه رنگدانمينم
 یاو کس:  که در حلقوم بند مانده بود، گفتمی با آواز. حالم شدیايجو
  ...   است که پدر تصور کرده، اوی او بد تر از آن.پنداشتمي که من مستين

 مادر مرا به اديچه گفته و چه کرده؟ فر: دي با حواس پرت پرسمادر
 راحت شدم و احساس کردم که ی او را بد گفتم، اندکنکهي از ا.خود آورد
 شي که در چند روز آخر با من در پیزي آمني روش توھنيبار سنگ

:  مادر کنارم نشست و گفت.دمي کشقي نفس عم.ديته بود، از دوشم افتگرف
 ی حرفش را قبول نمی کسی انسانھا را بشناسد، ولتواندي متپدرت درس

 مادرم سخن ی حتی خواستم جز خودم شخصی غضبناک شدم، نم.کند
  . را به او نسبت دھندیبد

 او به ھر .م استهي ھمه را ممنون عاصني است،ينه او آدم خراب ن: گفتم
 ی کرده است؛ ولی شناخته مرا ھم  آنچه خودش است، معرفی که میکس

! ی خودت مقصر است. را مالمت نکنیفرد:  گفتارم گفتانيمادر م
 دختر در کوچه و بازار ني که با امي کرددي و تاکميچقدر من و پدرت گفت

 ريقصت: و گفتمدمي به مادر دیزاري با ب.دي کنی دوری و از وديملحق نشو
 هي ورنه عاصم،ياز شماست، به اثر اصرار شما بود که در آن منطقه رفت

  .شناختميرا از کجا م

 مادر دلم را ۀچاري بۀ چھر. نگفتیزي و چدي عاجزانه به من دمادر
 و ناقص وبي فرزندانش معنکهي ای او چه قصور داشت که برا.فشرد

 ی ب.منطقه امن کرد پدر را مجبور به رفتن به ینشوند با ابرام و پافشار
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 شدن وبي اگر مرگ، معني سرزمني اگري دۀخبر از آنکه در گوش
 . کشدی را مزانشي انتظار عزگري دی فالکت و بدبخت،احتمال کمتر دارد

 شده ی ھر چی  ولدانستمي می چگفتياو به فکر فرورفته بود و آھسته م
 خواھدينم دوستم دارد و ماني که اني با اظھار ادمي کوش.خوب نشده است

   .بمشي کند، بفرتمياذ

 ی پسر حرف چند پسر لوبالنيپس ا:  و گفتدي او با وسوسه به من داما
نه، سخنان :  کند؟ گفتمی قبول مشناسندي ر امهي که عاصیو کوچه گ
 .شودي قھر و غضب منقادش نمپندارد،ي مرا از خود مشنود،ينادرست م

:  مادربا خود گفت.باشدي مردم مدي جامعه و طرز دنياو محکوم ھم
 توانستمي که ھرگز نمکردي معصوم و خوب جلوه مچنان،   بدبختهيعاص

 تو از او ايآ: دي و پرسدي به طرفم د.باور کنم که او دختر منحرف است
 باشد؟ خاموش به مادر بندند،ي او مه که دال به آنچه بیدي دیکدام عمل

 دود کردن که  توانستم از عمل شراب خوردن و سگرتی به او نم.دميد
 مي گویزي انجام داده بودم، با کلمات قابل درکش چهيصدر خفا تنھا با عا

 و برھان اقامه کرد و حاصلم از لي به عمل نادرست دلتوانيو اصال ً نم
رز  زن بود و به اندچارهي بشتري بیگفتن به مادر ھمانا دلھره و نگران

 چه کرده ام دانستمي خود م. نداشتمی ضرورتشي مادرانه و سوگند ھایھا
 یزي که تو چیعني: دي پرسوسانهي مادر مأ. نکنمني از ابعد ديو چرا با

   .ین:  گفتم؟ی ادهيد

 مادر موجود سراپا . مانده بودرهي بخت زن با نگاه ھراسان به من خکم
 متنفر شدم که . بودگراني از دشتري رو رنجش بنياحساسات بود و از ا

 گري رنج  ووسواس طفل د.اندمي زاشيبرا گري و رنج دیشاني پرکيچرا 
 مادر از جا برخواست و با .کرديمادرم بود که با فکر و ذکر بزرگش م

 دي آه کش.ستي من بود، مرا نگری تأسفش به ساده نگرانگري که بینگاھ
 ی ھنوز که زندگ.ی کنی عروسشي ھمرایخواھي منھاي اۀبا ھم: و گفت
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 تصور یتواني ماي کند، آیا با تو م روش رني اد،ي را آغاز نکرده ایباھم
 از حد که شي بی داشت؟ ھرگز نپندار با محبت ھای چه عاقبت خواھیکن

 ،ی و اعتمادش را برنده شویمھربان،  ی بتوانندهي در آی داراونسبت به 
 محال تي براماني داشتن ا.ستي اعتماد شد، او را عالج نیچون مرد ب

  !ري را بپذني ا.حال است مماني تو با استني اما شاد زست،ين

 از شروع انقالب که به ضد خواست پدر کرده بودم، اندک اندک پس
 باشد، اما ی مماني امي داشتم ھمسفر زندگنيقي و شدمي مکي نزدميبه آرزو

 انقالب ني که من انتظارش را داشتم و ای که  فردشدي معلوم میگاھ
  .ستيبخاطرش بود، او ن

 قرار شي ھاینيشبي و پدي در گرو مواع ام ھمانطوریالي خیاي دنیول
 بود که جاني در درونم شور و ھدنشي دوستش داشتم، با د.داشت

   .کرديخوشبختم م

 از یکي باز تق تق دروازه شد و نکهي تا اگذشتي ھا به سرعت مروز
    که تا آنروزدميشني مرد و زن را میبرادرانم در را باز کرد و من صدا

 که ھمان مردم دانستم ، برادرم آمد، شدیر سپ يیلحظه .م بودندهينش
 شيفردا. ندياي مگري بودند که  مرتبه دگفته،  خانه نبودیبودند و چون کس
 ديخوب چه با:  زد وگفتیپوزخند . مطرح کردممانيموضوع را با ا

   م؟يکن

 خواسته بود که در روز . نزدی راه برگشت به خانه با من حرفدر
 از زنھا  صبحت یکي بدانند با لمي فامنکهيآمدن  آن مردم خودم بدون ا
 آن پسر بشنوانم، اما لي فامی برامانست،يکنم و خواستم را که بودن با ا

 . به پدرم بوددنيشي انداي اشتباه من دي شا.رفتمي را نپذشي تقاضانيمن ا
 و اقارب از بابت شاني که پدر غرورش را نزد خورمي توانستم بپذینم
  . عملم ببازدنيا
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 کي خواستگارش لي  از زبان خودش به فاممي نظر دختر مستقزابرا
 آن را من به پدر خواستمي و نمشدي شمرده مني به والدیشرم و حقارت

 ی باشد برای موافق به خواستگارماني که اگر ادانستمي من م. کنمهيھد
 ی داشتن من اقدامیتو چرا برا: دمي پرسی با آرام.پدرش  اشکال ندارد

 ی گردانی و ممتنع نمیشگي ما را ھمۀ رابطیون درد سر بدو ی کنینم
 مي شناسم، از خواست خود گوی که نمی با مردمانیکنيکه مرا مجبور م

 منظورت ،یو نزد شان از خود داستان و افسانه بسازم؟ چه در دل دار
    چرا؟ست؟ياز امروز و فردا چ

از !  بعض موضوعات را بدانم، بعدا ًخواھميم:  تکبر و غرور گفتبا
  . ندانستمیزيجمله اش چ

*  *  *  

  

 او با شرافت و . بودمي زندگبي و نجفي شری از چھره ھاکاکا
 کرد و نسبت به ھمه دلسوز و ی عمر با تواضع زندگکي یجوانمرد

 و کردمي که بعضا ً خودم نسبت به او اشتباه می به طور.مھربان بود
 درمقابل یه است، ول خلق شدی فروتنی که او از روز ازل براپنداشتميم

 و شدي مداي او ھوی واقعۀ چھری دشوار زندگو و حوادث سخت طيشرا
 ني و وادار به تحسري را متحیجرئت، متانت، غرور و ثباتش آدم

 را ني محبت منتظره ام از والدگاهي بود و خالمي زندگزي کاکا عز.کرديم
ر آگاه  از ماد.کردي که به من داشت، اشباع می و توجه خاصیبا دوست

ی زي نشست، کوشا نبود که چزدم ن. را دوست دارمیشده بود که کس
 عملش مرا راغب ني نخواست و با احاتي توضی ولد؛ي از من پرس.بداند

 با من برخورد نمود و با ی او طور.کردي ام میبه گشودن مکنون درون
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 است یعي امر طبکي دوست داشتن ،  نکرده امینگاھش فھماند که خالف
   .يی که نگویر ورنه تو مختاشنومي من م،ی به گفتن دارليمو اگر 

 سخت . مکشوف نمودن راز دل من بھتر بودی براقهي طرنيممکن ا 
 به . گذارماني در می با کستوانستمي داشتم که نمی به اظھار سخنانليم

 او به .زدي قلبم به شدت م.مي را به او گوزي و خواستم ھمه چدميکاکا د
 از دانستمي نم. از آنھا را برداشت و خواندیکي و دي دمزي سر میورق ھا

 گذاشت و شي کاکا ورق را دوباره در جا. صحبتم را آغاز کنماکج
:  کاکا گفت.یبل:  گفتم؟ی را نوشته کرده ای گزارش کارنيتو ا: ديپرس
 گزارشت ني و ایروي مشي خوب به پی در مدت و زمان کم. خوبیليخ

 تو دختر . نوشته شده استقيرد و منظم و دق در خود ندای نقصنياندکتر
  .یباشي ما مۀ افتخار ھمباعث و یزحمتکش است

 کاکا از من . بودی و به خواست خدا ھمواره موفق خواھیتو خوب
 آنھا دي لحظه احساس کردم که نسبت به دکي ی و من براکردي مفيتعر

را  قلبم گفت،ي آنچه مقي گناه بزرگ شده ام و در آن دقاکيمرتکب 
 ني از اديباخودت :  و گفتدي ام ددهي کاکا به صورت اخم کش.شکستيم

 باش ی ات راضی از زندگ.یگراني که باعث فخر دیمتلذذ و مسرور باش
 شود، اما روني بخواستمي م.دي آواز در حلقوم چسپ. برسضيو از آن به ف

 و برمي که لذت میزي چگانهي دھم و بفھمانم من از حي توانستم تشرینم
 عشق مسرت ني من با جسم و روحم از ا. استماني عشق اشوم،ياد مش

 تا زنده استم آن را توانميرا احساس کرده بودم که اگر مرا بگذارند، م
  .حس کنم

 از ش،ي ھادي از وعده و وعمان،ي ای بودم با کاکا از محبت ھاليما
 کردم،ي اگر شروع به گفتن می ولم؛ي گوشي ھای اعتمادیگفتار زشت و ب

 . گفتنش را نداشتیاراي که زبان گفتمي را که با او داشتم، مزي ھمه چديبا
 آن داده شده بود و لي از طرف فاممي که برايی ھای آن آزادگفتميچطور م
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ھمه اعتماد و باور شان نسبت به من، به مناسبت عشق و عالقه ام به  
وم که  را مرتکب شی موجب شده که اعمالی اندکم از زندگی و آگاھمانيا

 ني گذاشته که چنماني ادي طرز دی باالري چه تأث، دانمي درست نمزيخود ن
 دل ر خواستم با اظھار آنچه دی داده است، نمرييروشش را در مقابلم تغ
 بدل ني و توھدي به تردکبارهي لي و اعتبار فامنيداشتم، نگاه سراپا تحس

  .گردد

 ما ھمانطور که ی بودند و برای و پدر اشخاص روشنفکر و منطقکاکا
 با فاش نمودن ًناي کرده بودند و مطمزي داده بودند، محدود ما نیآزاد
 و پدر با ھمه محبت و کردمي شان موسي ً مأقاي عمماني خود و اۀرابط

  .راندي مشي مرا از خوشي ھمی برایفلسفه اش از زندگ

ر  پددگاني در مقابل دماني ام با اانهي مخفی ھا و مالقات ھاداري دیگاھ
 مرا ماني ای عشقم و باور به وفادارتي به موفقنيقي ی ولکرد؛يمتھمم م
 بود؛ ی و قومي عظیلي خزي نزد من نتي آرمان عفت و حر.کرديتبرئه م

 توان ی نمزهي عشق پاککي آرمان از به وجود آمدن ني با اکيل
 تنھا مرد ماني ا.باشدي مزي آن نۀ کرد بلکه به وجود آورندیريجلوگ
 را ی ھر انسان کس. قلمداد کرده بودمني و آخرنيد که او را اول بوميزندگ

 او را زي گردد و من نی محبت روانه مۀ و با او به سراچدارديدوست م
 شد،ي و موجب ھراس من مکردي که ناراحتم می فکرگانهي .دوست داشتم

 من آرزو ی صرف آن طورم،ي شوی باھم نمماني نبود که من و انيا
 ی زندگکي شرماني که اپنداشتمي شد؟ھرگز نممياھداشتم خوشبخت خو

 سقف کي ري دارم که روز باھم زديمن نشود و جالب است فعال ھم ام
  .مي کنیزندگ

 به اقرارش را داشتم، تنھا به لي که به کاکا تمای روز از ھمه گفتارآن
 . را دوست دارم وبا او بودن عزم منست اکتفا کردممانيا  جمله کهکي

 را نپسندد و یچون پدر کس:  نکرد، اما گفتانيخالفتش را بگرچه کاکا م
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 ز اديچرا با:  با خشم گفتم. بھتر خواھد بودیمناسب نداند، منصرف شو
 طور ني اگراني به خودت و دديشا:  کنم؟ کاکا گفتیخواستم چشم پوش

 الي امی زن آله برازي شما نی که برادانستمي نم،یبل:  گفتم.خوبتر است
 یاز خود خواست  است،گراني دستني بھتر زیل برامرد است، اص

 را سعادتمند سازد، ی چه به مرصع عمل رساند که مردیعنيندارد؛ 
وجه ( را با وجه حسن ی و طفلی را راضی برادرو را مغرور یپدر

 را مراعات کند که جامعه آباد نيبزرگ کند و قوان) حسن دلخواه مرد
رعت و احساس اظھار داشتم که  را چنان با سنھاي ا.چيشود و خودش ھ

 نجات است ۀ فرشتست،ي زن نني اگريد!  بھتریچ:  و گفتدي خندميکاکا
عشق  ؟اروپا :  کردن من از حالت افسرده ام با خنده گفتروني بیو برا

  . جالب است؟یخواھي ھمه دختران است و تو نمیکه آرزو

 کاکا با .توانمي من نمد،ي مرا درک کنخواھمينم:  خاطر گرفته گفتمبا
 درست ،ی را که تو انتخاب نموده ایصبر و تعمق گفت پدرت شخص

 و آن ني را ای چه؟ چون پدر فردیعني که یداني و تو خوب مشمرد ینم
 . داردی مادرکالنت زبان شومۀ و به گفتستيگفت، در شناختش خطا ن

  .شودي اگر درست ھم باشد، غلط مد،ي را غلط گویزي چیوقت

 کاکا مرا در آغوش گرفت و . شوممي اشک ھاختني مانع رنتوانستم
 تو .یسازي مني اندوھگًداي را شدتي که کاکای نکنهي وقت گرچيھ: گفت

 تي برخورد با عدم موفقني در اولدي و نبای استی دختر با اراده و قوکي
 اول انتظار مساعدت ۀ از سرنوشت در مرحلیلي خدي و نبای شووسيمأ

  .یکني مداياه سعادت را پ و ریرسي متيموفق به .داشت

*  *  *  
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 برحق پدر در ارتباط انسانھا شهي به کمک من، شناخت ھملي فامازين
 ی با تمام احساسم درک کرده بودم که بشتري از ھمه بی ولدانستم،يرا م

 مي حکم نداشتن او حکم اعدام را برا. از رمق استی خالمي زندگمانيا
 و دميديه آن ھمه عجز را مداشت؛ فلھذا در چشمان پر غرور پدر ک

 .نمودي مزي ناچیلي حکم خني در برابر المي مادر و فامیھا یچارگيب
 شوم که ی حکمیراي داشتم، اما قادر نبودم پذشاني براقيتحسر عم

 که افتمي ی در خود نمی ھرگز قدرت.ظالمانه و جابرانه تر از مرگ بود
 انقالب من بر ضد رگي د.مي دور نمامي را از زندگماني ايی لحظه یبرا

 بعد از دو صحبت زي و مادر ندي آغاز گردلمي فامیخواست ھمه اعضا
 مي مادر که برا.کردي از من نمی و سخنان پدر، جانبدارماني با ایلفونيت

 او را انسان مکور و گري دشودي معلوم می پسر خوبمانيگفته بود، که ا
 یدرش برا در فرستادن پی پسر حتنيا: گفتي و مخوانديمتردد م
 یدي محبتش نه بلکه شک و تردین منتھاي متردد است و ایخواستگار

  .باشديکه در انتخابش دارد، م

 . نبودمازمندي نی فردی به نظر و راماني دوست داشتن ای براکيل
 کرد؛ي نمري در آن تأثیزي بود و چدهي رسی و عالقه ام به پخته گیدوست
و نظر شان را سخاوتمندانه  ی بودند که غافالنه راگراني دنياما ا

 درست و مناسب مي که برای ھرچند مادر از مرد.کردنديسخاوت م
 يی از آنھا مختصر و لحظه یکي اما نمود،ي مادي زفي تعاردانستند،يم

 لي فامقي دقحي و نصازي محبت آمۀ ھر کلمیتوجه ام را جلب نکرد و گاھ
 ميعادل به تسل ً ھمه مباي آمد و تقری ناسزا به گوشم مکيبه صورت 

 اندند،ينماي او را در نظرم بد مشتري ھر چه ب.شديگشتن به خواست شان م
 گراني دی و تقاضادي آنچه به عقاشد،ي مادتري من به او زشاتيگرا
  .زدي مشخندير
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 و روحم فارغ و آسوده ديتپي قلب ھمانطور عاشقانه مماني ادني دبا
 ی کارم در چوکزيبل م گذاشت و مقامي ورق ھای را رویدي گل سف.شديم

 شي من دستم را پ. دراز کردمي دستش را به سوم،يدي دگري به ھمد.نشست
 .دادي دست می و نشه آوربي از تماس دستان ما حالت عج.کردم

و !  توۀواني تو استم، دۀوانيد: چشمانش را آرام بست و زمزمه کنان گفت
ستش را  متوجه نشود، به اطراف نظر انداخت و دی که کسني ایبرا

 ی و با آوازدي کرد و بوسکي و به لبانش نزددي کشرونيآھسته از دستم ب
به ھمان شدت دوستت دارم و :  وجودم را نوازشگر بود، گفتۀکه ھم

 که متأثرم شنومي می اما سخنان؛ی منعشق آخر بدان که پرستمت،يم
 از گفتن آنچه من خواھان دانستنش استم نميبي مم،ي آی نزد تو مسازد،يم
 و وسي مأ.یزني نمی و حرفی خاموشپرسم،ي و ھر چه میزيگريم

  .شومي میعصب

 مي را برااني عده بد گو، هي گشت و گذارم با عاص. حق داشتمانيا
 زي بودم که گررفتهيفراھم کرده بود و من آن را سرنوشت نخواسته ام پذ

 اگر ھم شده توجه ی مدتی براکردمي خواھش مماني از ا.مرا از آن نبود
 هيعاص  کهی آن عده مردم که جز چند بچه کوچه گدي دۀود را از حوزخ

 ی معطوف دارد و پگري نبود  به سمت دیگري فرد دناي مطمشناختنيرا م
 ی روز،ی امااو ساعت.رود) عشق( ما یشگي و ھمی فعلقتي وحقتيواقع

 از آنچه که ، ی عملاي ی  باز با سخنی ولکردي سکوت ميیو منتھا ھفته 
 از پدرم شروع به سخن گفتن کباري مثال  .دي آغازی مکرديم م ختديبا
 او با آن ،   را مرتکب شدهی خبط و گناه پدرني بزرگتردرت پکرديم

 با گذاشتي مدي که از شناخت انسان ھا دارد، نبای ای که تو مدعیفيتعر
  .ديکردي و مراوده می دوستی دخترنيچن

 ري من ز.ابمي ی نمهي عاص به روابطم بالي که ھنوز است خود تحلھنوز
من از خوردن دو بارشراب . نبودمهي با عاصی باطنلي  و میعنوان خوش



آفتاب غروب نكرد...  

١٦٩ 

 ی جز سر دردزي آنھم در خلوت چهيو چند بار دودکردن سگرت با عاص
 با.  ھم لذت نبرده بودمهيو حالت تھوع حاصل نکردم و از گفتار عاص

 ديکوشي بود که منماي اما اکردم؛ي به او فکر نممي از زندگهيرفتن عاص
 لفوني گفت که با او در تی او را در من زنده کند و مۀدي پوسی ھاادي

  . استدهي من پرسۀصحبت کرده و در بار

*  *  *  

  

 گران؛ي در خانه، دفتر، با د.ابمي را آسوده شي نبود که خوی محلگريد 
 برخوردار نباشم یاري اختچي که دوست داشت از ھیماني امان،ي با ایحت
 که طبق جامعه و سنن از حقوق و يی به او باشم، اوی فقط متکو
 و تالش خودش نداشت تي به اھلی برخوردار بود که اندک ربطازاتيامت

 خود را در مقابل من که برخالف او ی مورثازاتي ھمچو امتنو با داشت
 و فخر ديکشي فراھم نساخته بود باال ممي را جامعه براازي حقوق و امتچيھ
  .فروختيم

 داشتم که نسبت به دهي و عقنمودمي که می به ھر گذشت و مھربانمانيا
 ی اعتنا باقی نخواھد ماند، بی اعتراض باقی او جایعشق من برا

  .مانديم

 و آرامش ی که شادکردي نماني را بی او نه در گفتار و عمل اصلگريد
 ی و براگفتمي می به من که به ھر خواستش بل.من در آن مطرح باشد

 ی رسم زندگدي چطور باگفتي مشي از خود و آرزو ھادميتپي مشيودخشن
 از زبان مي و خواستھاالي امدني شن.ما باشد تا او خود را خوشبخت بداند

 که دوستم پنداشتمي ھمه مني با ا.رفتي شد که ھرگز تحقق نپذيیاياو رو
: دميتراشي ملي دالتي واقعیاي پندار و تصورم به دنافتني ره یدارد و برا

 ً دانسته که دوستش دارم و تابع عشق ما ناي دوستم دارد و مطممانينه ا
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 شک به ی که بیني که تابع افکار عامه مردم و قوانخواھدياست و ھم م
  آنھا رابقبوالند و در زي باشد و به من نزي است، نشي و آسوده گرفاه

  . را تبارز دھدشي عشق خویطي معتقدات محۀچھار چوب

 توانستمي بود که نمري از وسوسه ھا داشتم، دزي گریه برا با تقال ککيل
 ی روحۀ تحت شکنجدادي ھر رو. و مسرور باشمالي آسوده خيیلمحه 

 دهي و نددهي پدرم شدم که تا آن زمان نشنيۀ شاھد گری عصر.داديقرارم م
 تصور کرده بود .کردي مهي جلوس کرده و گری پدر در آرام چوک.بودم

 طفل نوزاد ادتي ما جز پدر به عۀ آن روز ھم.تسي نیکه در خانه کس
 مي مامالي نزد فامهي بق.مي نشددنشي موفق به دی ولمي از اقارب رفتیکي

 مادر نخواستم بروم و به عجله خانه آمدم تا اديرفتند و من با اصرار ز
 را دي کلی به آرام. کنملفوني تمانياگر پدر خواب باشد، بتوانم به ا

 که پدر خواب است، با ني را باز کردم و به فکر ا و در خانهندمچرخا
 ی از باال کردن گوششي پ. رفتملفوني تی به سومي پاینوک پنجه ھا

 عقل، منطق حاکم مطلقش کردمي که فکر مدمي را شنی کسيۀ گرلفون،يت
 لشکر کي ھا ھمچو یعقده ھا، کمبود،   که احساساتدمي دکياست ل

 ستينطق و صبر و تحمل را سردر ن تخت عقل، مو تاج ی در آنرومندين
  . کردندی ميیو خود فرمانروا

 به شخصه در من دشي پدر که عقا.ختيري پدر می برامي ھااشک
 قرار دھند، ري بودند که توانسته بودندرفتارم را تحت تأثی قدرتیدارا
 پدر در مغز من نقش بست، در ۀدي که از انسان درست به عقیريتصو

 و منشم به رتي داشت و در سادي زري تأثميد اخالق و صفات فرجاديا
 که گاه یري تصاوري ھا به ساري تصوني بود و اده شريگي جاقيطور عم

  . غلبه داشتکرد،يو ناگاه در ذھنم خطور م

 ما خواھران و برادران نبود و ده ھا ی پدر صرف از براهي ً گرنايقي
 اما دانمي نم. او در طول عمرش خوشبخت نبود. داشتگري موجه دليدل
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 که شي ھمه دردھافي و در رددادي بود که آزارش میزيدر درون او چ
 بود که در ني اگرشي ما عام بود، درد دۀ جنگ زدطيدر جامعه و مح
 از ی بود که از جھاتی پدر شخص.کردي می زندگیحنحو زندان رو

 ی که او را احاطه کرده بود، برااي بود و دنشتري و اجتماع خود پطيمح
  . افکارش آماده نبودرفتنيپذدرک و 

 در سر داشت و ی عالی ھای از ھمه فرزندانش فکر ھا و آرزوپدر
 بود که ی نموده بود، فردامي و قوم قطهيباالتر از امکاناتش و برخالف ح

 در ماحول . نشان دھدی را طرفدار آزادشي تنھا در گفتن خوخواستينم
 ننگ شگرينداشت، زا ی که دختر داشتن بر عالوه که افتخاریطيو شرا
 که ی بود که با وجود شناختيی بود از موارد استثنازي ترس نجادگريو ا

 که باعث ی عمل و گفتار را تا حدودی مردم  داشت  آزاددياز جامعه و د
 و با سھل مي برخوردهي با عاصی نشود، به ما داد و اگر اتفاقیبرباد
 و فاصله ی دورکي لم،ي پدر با او بودی به تقاضای توجھی و بینگر

  . و گفتار پدر در مابوددي عقاري ھمانا تأثهيگرفتن از عاص

 شدم و روني از خانه بی را زدودم؛ ھمانطور به آھستگمي ھااشک
 آپارتمان را گشودم و ۀ را چرخاندم و دروازديدوباره با سرو صدا کل

خوابم برده :  گفتد؟يخواب رفته بود: دميسالم دادم و پرس،  نزدش رفتم
  .نمي پدر نخواست که به چشمانش بب.ودب

*  *  *  

  

 فرار از خود و ی و برارساندمي به سرعت خود را به دفتر مھرصبح
 .کردمي را در کار غرق مشي ام تا حلقوم خوی درونیوسوسه ھا

 ی که برادميدي مکي به ھر .ھمکارانم ھمانطور عاشق و دربند بودند
 لي فامیاد لوازم ضرور درآمد و حصول خوراک، تنپوش و تعدافتني
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 داشتن و شتري بی نمود که پرسا برای نمر آنطوچکسي ھ.کردنديکار م
 دي شا،  خوراک کاملتر باشداي خانه خوبتر کي اقل االي کردن ديخوب عا

 سرپناه و کي و ري بخور و نمني ھمزي وجود نداشت و ھمه چشتري بزيچ
 اي بخواھد ترشي که بکردي جلوه نمچکسيھ   بود،ی چند مبل ضرورکي
  . بودندی راضشد،ي داده مشاني ھرآنچه برا. گردداي جوشتريب

 خود را .شدي حاصل می کار نجات دھنده ام از زجر فغان برياتموسف
 شدم،ي میکاري و بيی لحظه را که خود خواھان رھاچاندم،يپيدر کار م
 ني از اگراني با وجود آن ھم درد داشتم و د.شدي نمسري میمرا خالص

 و ظاھرا ً داشتندي بودند و مانند نخست محترمم می و کرکترم راضچھره
 ما شروع ۀ که چه داستان ھا در بارني برخورد خوش داشتند و امانيبا ا

  . خواستم بدانمی و نمدانستمي داشت، نمانيو ختم و جر

*  *  *  

 نشست،ي با آمدنش در آن مشهي که ھمی کارم در چوکزي میروبرو
 ی نمونه آسا و بمي از نگاھم با دستانش که برازيگر یجلوس کرده و برا

 بود چه در آن هي السوشي به ورق پر از نوشته ام که برانمود،ي مبيع
 و غم در ی خوشکه نمودي مني الغرش چنۀ چھر.کردي میدرج است، باز

 نازک سرش نا منظم بودو غرور که تا آن موقع در یا و موھستيآن ن
 با دستم عقب دستش را لمس .ساختيازنو م بودم، صورتش را  دهياو ند
چه : دمي پرس.ستي عملش قلبم گرني با ا.دي دستش را عقب کش.کردم
 کباري نزد و با ھر دو دست سرش را فشار داد و ی کند؟ حرفی متتياذ

 خواب وحشتناک کي که از ی کسل گرفت و مثگريچھره اش رنگ د
ممکن : من خطاب کرد نکرده، به داي شده و ھنوز حواس خود را پداريب

   که تا چه حد سخنان مردم در باره ات حق است؟يیاست راست بگو
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 استم، یمن دختر بدنام:  گفتمتي شدم و تأمل کردم و با جدرهي او خبه
 ی گردی که مسما به ھمان عنوان و لقبگردديفلھذا با ازدواج من باعث م

 یرشته صفتان لطفا ً برو از ف.که مرد با غرور از آن عار و ننگ دارد
تو :  درنگ گفتی ب. برساندکي ترا به اوج نام نشي که با بالھانيبرگز
 بلند شد و با شي از جا.ی چرا ن،یبل:  را؟ گفتميی پسرک اروپانيھم ا

 ی زندگنجاي ا.توانمي من ترا اروپا برده نم. بگونطوريا: پوزخند گفت
 .توانميده نم ببخش ترا کمک کر.ی اروپا استۀواني و دفتهي تو ش.کنميم

  .خدا حافظ

 دميدي داشت گلونم پر از درد بود مادي دلم فر. کارم را ترک کرداتاق
 نکرده بودم ادي از اروپا زيکه پشت بھانه به رفتن از نزدم است من که چ

 نگونهي ً به کرات ابعدا؛ دادي رنجم مشهي او بود که ھمیو خاموش بودم ول
 ی و تقال براميديرنجي از ھم میان زمکي نزدی به فاصله ھا.کرديرفتار م

 از یروي به پی ولکرد،ي گرچه نبودش فغانم را باال م.ميدادي نشان نمدنيد
 اکثراً  .شدمي مراي را پذشي و زجر دورگرفتميروش او با او تماس نم
 گفتم که ی من نم.مي نداشتميھ قدرت تف.ميکرديمانند دو طفل مخالفت م

 ري و او ھم از تأثشوديج و الم من مکدام احساسات و فکر ھا باعث رن
 و علت نزاع را به من شدي منکر مشي در خوگراني داتيسخنان و نظر

  .داديربط م

 دو عاشق ني به سرعت بی زندگی در ھمه بخش ھاادي زوداتي قرواج
 به جلوه ی ھر دو با حجاب. انسان راست را محال کردکي وجود زين
 .ميشدي نمی خودبه سادگیاصل ۀ که قابل درک و شناخت چھرمينشستيم

 وصول بھتر دانستن گفته ھا و ی براليآن جدل و بحث ما که در اوا
 مخالف و ی ھادهي و با مقابل گرفتن عقشدي مه ما استفادیخواست ھا

 م،يديرسي به قرار مگريکدي دي از دی مثبت و منفیموافق و طرح جنبه ھا
 و شدي می گفته اش تلق قدرت در اظھار و قبولشي آزماۀ به منزلريدر اخ
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 حي بود، نه توضشي نشاندن سخن خوی و در کرسیروزيفقط خواھان پ
 و تي نداشت و با استفاده از عصبانیمطلب و جز اثبات نظرش منظور

 سبکش فقط به اقناع من سرو کار ني و اديرسي به منظور خود ماديفر
  . و حل موضوع که منظور من بودحيداشت، نه توض

 ۀندي به آدي که امگرفتي چنان اوج می گاھ، ه من او بی باوریب
 که در تصور قلب گفتي مکي سخنان زشت و رک.داشتميمشترک نم
  .دي گنجیعاشق من نم

 او قبول کرده بودم که عشق مجزا از رسوم ۀ که به اثر گفتمن
 تي معلوم شد که عشق بدون رعاجي به تدری ولباشدي ماتيواخالق
 دختران ۀ مردم در باردي او از طرز د.ندارد دوام و ظفر جي رااتياخالق

 .کردي صحبت مکردند،ي با مردان کار مکجايو زنان که در دفاتر 
 است که ني چنی انسانعتي که طبدادمي منمي و تسکدميدي را می ویشانيپر
 يی به مخاطره افتد، عکس العمل ھاتشي موقعی در جامعه و جمعیوقت

 بود که او را با رفتار ني محبت من ا مھم درۀ و مسئلدھدياز خود نشان م
 که از فشار دميکوشي آرام و خوشبخت سازم و مزميو گفتار محبت آم

 آن که ی جھت و براني به ھم.مي حفظش نماگراني داتي و نظرسخنان
 مردم ۀ عدی او را فراھم سازم و از دخالت ھای و خوشتيرضا
 او ی خواست ھا خود وی زندگۀوي شني بی به عمل آورم، توازنیريجلوگ

 چپن . صورت دادمشي خشنودی فقط برای اقدامات متعدد. کردمجاديا
 رفت و آمد با موتر دفتر .دمي داشت، پوشست که او دوی را قسمیدراز

 جادي ھا با دوستانم الفوني در تیادي زی ھاتي محدود.را قطع کردم
 ی ام کافی ثابت نمودن عشق و دوستی براکردميکردم؛ اما ھر چه م

 او را .شکستمي درخود م. نمودی و افسرده می و او ناراضشديعلوم نمم
 ۀ باال بردن تحمل و قوی و براتم جسی نمزي گریدوست داشتم و راه برا

 ھمه بھانه ھا و پرخاش ھا و علت لي وضع بس حساس او را دلرشميپذ
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 . شمردمی گذشت و صبرم م،ی درکش در مقابل مھربانتيکاستن قابل
 بزرگ شده ی ھای متحمل بدبختري چند سال اخیکه طوضع حساس او 

 پر یاي انباشته شده واو را در اسارت دنھمي ھا بروی بدبختنيو عواقب ا
 .                              از عقده گرفته بودی عاری زندگکي ی مناسب براريزجر و غ

ه ھمه زنان در ھمچو  و درد  کأسي روابط ما به شرفتي رفته با پرفته
 روبرو ی بعد از روابط عاشقانه با مردیجوامع، فرھنگ و کلتور

 آن ی مدت به جانيدر ا  .ديگردي ممي آشکار تر و واضح تر براگردند،يم
 و اعتمادش را جلب کنم، برعکس با ھر ی دوستزميکه با اعمال محبت آم

 اي در دن اولش کهی و برخالف گفته ھاشدي مشتري شک و ظن او بیعمل
 برد؛ لي   به تحلمي وجود ندارد که باورش را نسبت به عشق و خوبیزيچ

 به او کرده بودم، لي که در اوايی ھایني بشي و پديرقصي برعکس مهيقض
 برائت دادنش با آن ھمه بھانه و ی برای گاھ.رفتيپذيصورت تحقق م

 با ھر شک و کي آورد، لی میلي حس حسادت را دشيپرخاش ھا
  .کردي مدستي حس احترام و غرور عشقم را تھشيديترد

*  *  *  

  

 ماني ھمانطور ا. مشھود نبودی از نابودی  خواست پدر اثردر
 من از آنچه منطق پدر به درک آن ی نادرست و نامناسب براتيشخص
 ھا و ی گدهي و برخالف ھمه دشدي حاصل کرده بود، شناخته متيموفق
 ی گذرا باقی با نفرت ھاختهي آمکي عشق به ھمان شدت لم،ي ھای گدهيشن
  .بود

 یاز و  مملو از اعتماد و لطف را نداشتم؛ چونماني آن اگري دمن
 و بھانه ھا که ھاي ناسازگارني است،ي جنگ ھا چني امانيا: دميپرسيم

 گرچه خودم جوابش دھدي می معنی چد؟ي آیمکرر و مکرر به وجود م
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 طور ني کنم، او ای معرف احمقششي که خود را پی اما مثلدانستم،يرا م
 هي زن احمق را دوست داشتند، آخر احمق ترباکثررا دوست داشت 

و به ھمچو  ا بود وی و پاکی مترادف به سادگشاني و احماقت براکردنديم
 و ی تو استليدل: دادي با تمتع پاسخ ملسوفانهي بعد از سکوت فیسواالت

 ی او رنجم را نشئت.ی کرده بودیاشتباه تو بودکه با دختر منحرف دوست
 ".زن  داشتن وحق انتخابتي زن، استقاللیآزاد "مارياز افکار ب

   : که توسط پدر در من رسوب کرده بوددانستيم

 خود را از کش توانستمي نم. او نادرست شده بودی سخن و عملم براھر
  . رھا سازمشي حرفھاريو گ

آموختم  نطوري ازي و گرشي گراد،ي و استھزاء اعتماد و تردشيستا
 با .جستمي به اطراف م. کم استزي چکي که دمي فھمی کنم و میزندگ

 ی حرکتم در زندگی تمام آزادافتمي ی اما نمکردمي مهيخود نجوا و گر
   . در او جستجو کنمکردمي و جرئت نمشديکمتر و کمتر م

 شي لقااقي اشتدنشي روز ندکي اما ؛ ميخواستم از وی  بگريزمیگاھ
 و .فشردمي را در خود مشي ناچار عکس ھا.رسانديمرا در من به اوج 

 ی که ھرگز عملکردمي آمد، عھد می نزدم ماي و کردي ملفوني تنکهيھم
 ده برندي که  شده محبت و اعتمادش را باوهينکنم که دور شود و به ھر ش

 باعث ی حرفاي ی موضوع،ی گذشت که فردی نمی دو روزیشوم؛ ول
 در ھر نھاي اما با ھمه ا.دي به وجود آگريکدي که ناممکن بودن درک شديم

 با ھم بودن ی براري ناپذی و خستگیشگي تقال و تالش ھمکيدو طرف 
 و منتظره را در آن ی واقعی خوشني آن که کوچکتریوجود داشت؛ ب
  .مي باشردهاواخر احساس ک

 با من به شکل زننده تر در ظرف چند ماه عوض شد و وجه سلوکش
  . به صورت موشکافانه خواندهيوابطم با عاصآن را ندانستنش از ر



آفتاب غروب نكرد...  

١٧٧ 

 . اش رفتم و به آنچه خواھان دانستن آن بود، معترف شدمخانه
 ی که درخشندگماندي مات مشهي مانند دو شدم،ي به چشمانش دکهيھنگام
 کي دو عاشق نه بلکه محضر ادگاهي دانستم که اطاقش مع.نداشت

  .اعتراف است

 آمد، یه اش ارباب گونه به نظرم م چھر.زارمي بتي آن روز در نھااز
 که با ی کرده باشد، نزدش به کارھای که دانسته خالفیمانند خادم

 و ی بعد از اظھاراتم صورت راض. انجام داده بودم معترف شدمهيعاص
 را فراھم الشي خیشاد به خود گرفت و تشکر نمود که مسببات آسودگ

 ني او بعد از ااي آدميرس پ. و آسوده نبودمدميلولي مسترم شب در ب.کردم
    شده بود؟ی بود و چی نخواھد کرد که چتمي نخواھد داشت و اذیسوال

 متي از ظن و مملو از صمی باز دوستانه عاری چند روزماني اسخنان
 مرا در فشار پرسش ھا گذاشته بود و با ی که مدتيی تصور کردم او.بود
 عشق و صفا ین رو نسبت به مني خوردم کرده بود، بعد از اشيدھايترد

  .را دوباره نشان خواھد داد

 منحل شدن اندک اعتماد که به من ی شروع براداري دنيا!  نهیول
 ختم و نيقي سفر باور و ی به زود. حصر بودی بی ھاديداشت در ترد

  .شھر کوچک اعتقادش در عقب قرار گرفت

*  *  *  

   

شود و با خالف معمول پدر دروازه را گروزی ھنگام آمدن از دفتر، 
ملتفت :  گفتنيچشمان از حدقه بر آمده و لبان خشک و آواز خشمگ

 و با یشوي مگراني دۀ عذاب و شکنجيۀ آمدنت چه ماري دني که با ایاست
 ت او به شد. به سر و صروتم فرود آورديیدست ضربات توانفرسا

 ماني اۀ پدردانسته که من خاننکي بودم و ترس استادهي خاموشانه ا.زديم
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 ندانسته کني لکردم،ي را احساس نمیم، اعصابم را فلج کرد و دردبود
  .بود

 زي اعتماد پدر را ن. رفتار کردني بار بود که پدر در مقابل من چننياول
 ی گرچند کسآمدي نزدم نی کسلي شب در اطاقم تنھا بودم از فام.باختم

  رفتم اما چون ھمه را شوکه و ناراحتمانيندانسته بود که من خانه ا
 ضربات گرفته بود از ري پدر مرا زیوقت،  نگفتندینموده بودم با من حرف

 جرعت نکردند که مانع او شوند و ھمه متعجب یکيخواھران و مادرم 
 کجا دي پرسادي با فرگري مادر با رفتن پدرم به اطاق دصرف، دنديديم

  ؟یرفته بود

   .بخرم باالتنه کي ھا یالمي از لمي ھم دروغ گفتم رفتم تا براباز

 لباس دني که از راه دفتر خری چرا صبح بمن نگفته بود: گفتمادر
  ؟یرويم

  . رفتادمي :  گفتم

  . بستميروب و درب اطاق را دي دمرا باور ی  مادر ب

 نداشتم که درد دلم ی کس.زدمي در بسترم زار م. نبودی را ختمشب
   . گذاشتی ودرد به خوابم نميیتنھا .شنود

 که شوندي وقت ھمه خواب مینتظر بودم که چ درد داشتم و ھم مشب
 یزي آن که بگذارد چی ب. کردملفوني شب تی ھامهي ن. کنملفوني تمانيبه ا
 ۀ خند.چکسيبا ھ:  گفتم؟ی صحبت داشتلفوني در تیبا ک: دي پرسم،يبگو

 که ی داشتتي شب چه مصروفمهي ننيپس تا ا:  نموده گفتزيتمسخر آم
 تي چون از عصبانًناي مطم؟ی کنلفونيودترت زی قبلی مانند شبھاینتوانست
  .کردي آن را بھانه به نرفتن به خانه اش قلمداد مگفتم،يپدر م
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 تو .ی نداریچرا جواب:  زدادي او فر.گفتمي مدي چه با. بودمخاموش
 ی و با لحن زشتی شویتواني تو عوض نم،ی استهيھمراه و دوست عاص

 عاشقانه ازيبا او راز و ن موقع شب ني است که تا ایآن مرد ک: ديپرس
 کرد، ی دوستی با مردکباريً واقعا دختر که . رفته بودمادتي و من یداشت
 ميزاري نفرت و بکشي سخنان رکنيبا ا!  تواندی قناعت کرده نمیکيبه 

 با . کند، نداشتمتي که آن فکر ملوثش را کفای لعنت.ديبه حد کمال رس
به رختخواب رفتم و خواستم  را گذاشتم و ی از درد و نفرت گوشیعالم

  . و ازش نشنومنميکه ھرگز او را نب

 ی که کديپرسي بود و ملفني بعد از آن روز گوش به آواز زنگ تپدر
 ۀ حل مشکل نه افسانی برالهي را وسلفونياست که زنگ زده است و ت

   .                                              خوانديدختران  م

 بود، ھمچو مي در زندگھرچه. و با ھم بوديمت خواست ايمان باز معذر
 و آن ھمه احساس محبت و احترام به فشردي مرا در خود میحصارا

  .پدرم در بحر الم و زجر مغروق شد

*  *  *  

 ی و در غوغاافتمي ی را نممي زندگندي ھمه امور ناخوش آۀسرچشم
 ی بجي از ترو ملول.سوختي آرام مميروي اراده و نم،ي ھای ندانستگکيتار

 نيقي او با .گفتمي و صداقت که به خودش داشتم   بااو سخن مالتياثر تما
 محبت او را یاي محصول دنني تری غنی اعتمادی و بداديبمن  گوش نم

  . آورده بوداربه ب

 ی شب صداري بودم تا دني گوش به آواز اطاق والد.نشستمي مداري بشبھا
 تي شان حکاشي تشویه از منتھا کيیتق و تق رختخواب شان با نفس ھا

  . افزودی به طول لحظات انتظارم مکرد،يم
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 و در بردمي را کنار آبدان آب ملفوني تشدي کمتر می صدا ھاکمیوقت
 حرف ماني با اد،يکشي من و سرگذشتم آه مۀ که پدر در باریانيجر
 در ی خود را عاشق جلوه دھد و لخواستي که فقط با گفتن مماني ا.زدميم

 که یزن:  شده بودنجاي مردان ای از محبت و تابع روش عمومیھعمل ت
 گفت،ي می مخلصانه و عاشقانه به ھر خواستش بلباور عشق و یرو

 اش که از اقرار به آن سر دهي زن ثابت و منزه نباشد و به عقديًحتما با
 عشق وجود دارد، به کهيي ھرچند جا. واقع گرددبي مورد تعقزد،يباز م

 دهي کشی شکوه در وجود آدمی و الگودي آیه وجود مناچار حسادت ب
  . شده بودلي جنون تبدکي به او حس حسادت ی ولشود،يم

 داغ ی روز ھا. شده بود که با موتر دفتر رفت و آمد نکنمیمقتض
 ی به پوچزي او که خود نۀتابستان را صرف به خاطر خواست جاھالن

 چپن دراز .دم آمی رمق و پژمرده به خانه میاش باور داشتم، ب
 اطاق کارم که ی طاقت فرسای در گرمزي در دفتر نی و حتدميپوشيم
 ديپرسي می گاھ.کردمي نمروني خانه بود، آن چپن رااز تن بنهيي ااي شهيش

 ريچون در مس: گفتي و مدهي به خانه آمدم که او مرا ندريکه از کدام مس
 به داخل دمت،ي ند،یموديپي برگشت به خانه مني حشهي که ھمیو راھ

 که نکند به شدمي مقي دقکرد،ي که از سرک عبور می شخصیموتر ھا
 گرفتار ماني من ای و براديخندي مو ا.ی نشسته باشیگريموتر فرد د

 ھر خواستي مزبور موي شده بود و به حکم دی شک و بدگمانتيعفر
  . که کشنده بوددي گويی ھازي عشق من چهيلحظه عل

 شد که آن ی گشودم، مدعیام را به و ی از آن که مکنونات قلببعد
 اکثرا ً تحمل . نقل نکرده و وارونه اش نموده امشي که بوده، برایطور
 نيي صبر و منطق با پای از مقام واالی تا روزدميشني و فقط مکردميم
 نسبت لمي و ھر آنچه او به من و فامافتمي و دنائت تنزل ی پستۀ پلنيتر
 با الفاظ مبتذل تر . زده اش ربط دادمبتي به مادر مرده و خواھر مص،داد
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 يی لحظه ی را گذاشتم و برالفوني تیاو را مخاطب قرار دادم و گوش
 شي ھای و بدگمانیاحساس کردم که پاسخ بالمقابل به ھمه زشت رفتار

 ً از قاي عم. خواندملي مادر و خواھرش را ذلی منحطیلي به طور خ.بود
 . گفتار بد او در من اثر کرده بودیت خود نبودم، حگري د. شدمنفرخود مت
 ی گذشت، به وی ساعت. که کراھت داشتم، به زبان آورده بودمیاز الفاظ

  . کردم که معذرت خواھم، نبودلفونيت

 اتاقم به چھره ام نگاه کنم و ۀنيي بودم، آنقدر که نتوانستم به آشرمسار
 عرق .م که با او داشتی خواندم به ھمه خوب و بدی اتفاق را ختمنيا

 او منبعد با ًناي مطم. مشکل شده بوددني گلونم تنگ و نفس کش.کرده بودم
 او یچطور ب: دمي از خود پرسدي نا ام.دي آی زند و نزدم نمی نمیمن حرف

 اوهي شب در بستر د؟ينماي ته کش مشي درد دوریخواھم کرد و چه زمان
 قهي و دق.ود بود، مستحق بی گفت، پاسخ وادياو ز! گفتمي مديبا: گفتميم
 ی او به طور.گفتمي چنان مدينبا: کردمي گذشت که نجوا کنان لعنتم مینم

 چرا ودم؟ چرا او شدم؟ چرا خود نب. مادر را از دست داده بودیدردناک
 عشقم ۀ کننداي احیروي نگانهي ساکت گوش نکردم؟ آخر یمانند دفعات قبل

 شدمي قادر مروي نني با ا.در مقابل اعمال و سخنان نادرستش گذشت بود
 و چرا با . که از ضعف در حال مردن بود، رمق دوباره دھمیبه عشق
 ثي منح؟ او را فراھم کنمشي و آسایکبختي نۀلي که تقال داشتم، وسیزبان

 جھت ريي چرا تغ. گرفتن انتقام از سخنان او بھره جستمیحربه برنده برا
  .دادم

 از دور ھم که شده در کردمي تمنا م.دمشيپالي در راه موسانهي مأفردا
 جاھالنه، افکار کودکانه و ی غرور ھای ابر ھا. نظر نگاھش کنمکي

 دنشي و نشندني با ند. آفتاب عشقم شده بوددني ھا مانع از تابیخود خواھ
 زاري بیکي و تاری از سرد.افتي ی در من تسلط میکي و تاریسرد
 دي دفتر را بگشا اتاقۀ دروازی قبلیخواستم باشد ومانند روز ھاي م.بودم
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 برگردد، ھر مي بار بسوني شوم چون ای پر تحرک و پر انرژدنشيو با د
 با گوش دل دي و ھر آنچه گوخوانمي الطاف مني عد،يچه از جانبش آ

  .شنوميم

 از فھم آنچه در ماحولم .شدي از نا آمدنش محو نمی و نگرانميب
 را شي خو. مستغرق بودمیدي غافل و در بحر از ترس و نا امگذشت،يم

 زتري تشيباز در کار مصروف ساختم؛ اما عصر نائره خواست لقا
 در ذھنم ی قابل وصفري داشتنش با سرعت غۀ و احساس دوبارکرديم

 از .نديبي احساس کردم مرا مکبارهي .افتي ی و عروج مخورديموج م
 دم ی سراپا ناز و دوست داشتن.دمي به عقب دوسي ام آرام و مأیچوک

 ربود،ي از من ماري که قرار و اختی بود و با طرز نگاھادهستيدروازه ا
نه تمام شد :  مانده؟ گفتمی باقادياز کارت ز:  گفت.سالم:  گفتم.ديديمرا م

 کنم، اما ی و با تمام احساس عذر خواھببرمو خواستم در آغوشش پناه 
موترم را ورکشاپ بردم و :  گفت. کنم و دوباره برنجديی خطادميترس

 روم،ي مادهيمن ھر روز پ:  گفتمی با لبخند. خانه رومادهي پیامجبورم پ
 .یبل:  گفتمم؟ي بروکجاي ھر دو خواھميم:  گفتی جد. روز تو ھم بروکي

 . خانه به راه افتادمی و در کنار او بسوشتم گذازمي میاوراق را در کشو
 ما رد و بدل نشد و تنھا بودنش از ني بيیدر تمام فاصله  راه  کلمه 

 ی ساخت و از آن حالت عذاب دھنده به مجرامي رھادنيرت کشمرا
  . را در من آراستی و راحتی آسودگقيسعادت سوق داد و دقا

 ی از عشق و دوست.مي اکتفا کردشي خویلفني روز به ارتباط تچند
 مختصر و کوتاه مکالمه یلي و خديپرسي ملمي از کار و فام.ميحرف نزد

 ادي فر.بر حق دانسته و معذرت خواستم او را ی قھر و آزرده گ.ميداشت
 ني چندي تو نبا،ی بد گفتیلي خ. نکنی و ذکراديھرگز :  گفتدهيکش
  !یکرديم
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 را گفتم حلوا خاله .دميمادرم را خواب د:  نمود و گفتلفوني جمعه تشام
 با چادر و ی زندني با د. منطقه و نماز خوانان مسجد دادمیبپزد و به اھال

 . از حد صبور و مھربان بودشي مادرم ب.ديگريوحم م قلب و رديتنبان سف
 کي ل.د نامزد کندهي به اسم سیدر ھمان اواخر آرزو داشت مرا با دختر

  ...  تو بود و تنھا تراشيھوش و فکرم پ

 هي گردمي که فھمی گذاشت و بعدا ً با آوازلياو سخنش را با آه نا تکم
 برود و او قبول مياکا ھا کۀ گذاشتم مادرم خانی نمیدانيم:  کند، گفتیم
 مردم خوب مي چون کاکا ھاشدم،ي دوست داشت الکن من مانع م.کرديم
 و با تنفر از خانم برادرش که سلما دي اقاربش نالی مھری از ب.ستندين

 سلما ی کرد که با بد رفتارتي حکاکرد،ي می او زندگۀ بود در خانیمدت
ه و بودن دخترک را را از مرگ مادر و خواھر و برادرانش آگاه نمود

 سلما رامجبور نموده قي طرني خوانده و با الشي فامیمزاحمت در زندگ
 .اوردي را دوباره نزدش بی وادار سازد که وا رماني اشيکه در خط ھا

 ی تو چطور با او خواھدانميدخترک بدبخت شده و نم:  آھسته گفتمانيا
  .بود

 ھمه کس ما خواھمي م. دارمی و تمام نشدنري ناپذاني پااتي تو تمناز
 خواھم داد و تي محبت برایلي وار دوست دارم و خوانهي ترا د.یباش
 ھراس دارم که اگر با دو بدبخت خواھر و پدرم روش نادرست یگاھ
 آنھا را تحمل تي وضعدني چطور دستم،ي  من که قادر به ترک تو نیکن

 تو ھمه .م استچي ندارند و من بدون تو ھگري ددي من امدونکنم؟ آن دو ب
 آخر .ی رنجش دھدي نبا. شکسته استمانتي دل ا.ی منديکس و تنھا ام

 است و في دلم ضع. بشکندفاني که دل ضعی که تف به آن دستیدينشن
  .در نزد توست

 تي و به واقعباتري را مستحکم تر، زميالي خیاي سخنانش دنني با ااو
 از گفتار  شرم. کردندزشي شرم و غرور در درونم آم. تر ساختبيقر



١٨٤ 

 زشي از آم. که عروسش خواھم بودني به او و غرور از اشميچند روز پ
  .شدي در من بزرگ مزي دو متضاد مسرت ھوس برانگنيا

 و ی به خود گرفته و مرکب شده بود از دوستيی ما جلوه عشق
 نفرت و ،شدي در ما بود و پس نمشيھمچنان که محبت و گرا !!یدشمن

 عالقه و ی ولرفتي ھر جنگ م.فرت ثابت نبود نکي در ما بود؛ لیزاريب
  .شدي  ما کاملتر میدوست

 زي آرام ندارد و به ھر چکنم،ي که چون با او قھر مداشتي ماني بمانيا
 .گرددي توانفرسا مدارمي دی شود و تقاضای مشتري دردش ببرديپناه م

 اورد که اگر نزد دوستانش رود، ی را در او به وجود میعشق درد
 به کار و مطالعه بپردازد، اي و ردي نگردد و آرام نگبشي نصیراحت

روحم ترا مقصود و منزلش پنداشته و : فگتي او م. با من استیحواس و
 کردن عمر عي را ضای در سفر زندگمودني ترا ندارد، راه پندياگر بب

  .دانديم

 آمدند که چنان متابعت از احساس عشق که نسبت به من ی ملحظات
 چون و ی ھم باي و شدي احساس و عاطفه ماريه پادشاه د کنموديداشت، م
 در بودوي می آمد و از عشق ناراضی مدي و تردد در او پدیچرا تحسر

 عشق و محبت و خواستش لي مرا در تحلدنشي دو حالت تنازع دني انيب
  .گذاشتيمبھم م

 ما از نشي در طرز بیادي زی از ابتدا اختالفات و تضاد ھاھرچند
 ی و. من و او بودني بی روحوندي حالت پکيداشت، اما  وجود یزندگ
 را با آنھا شي خوی ھا و روش دلخواه مرا بفھمد و تا حدوددهي اديکوشيم

 با زيسازش دھد و ھرگز معلوم نشده بود که در فکر راه حل تصادم آم
 از .مي کنداي راه سوم را پميديکوشي که ممي بوددهي  تا آنجا رس.ت اسالميام

 و در صدد آن ميکردي انتخاب مشي را به خونيھر طرف بھترھر جا و 
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 .مي ما به وجود آوری متناسب به فلسفه و خواست ھایزي که چميشديم
 که کار دفتر را از صبح تا شام دي پسندی اوضاع نمیلي دالیًمثال رو
 . بپردازمی بودم که بعد از ازدواج به شغل معلمرفتهيم و من پذياجرا نما

 گرچه مرا معبود . وعده ھا نبودني از ای خبرگريزمان  د با گذشت یول
 و تي روحانۀ جنبني  که مواقع اشدمي متوجه می ولخواند،ي مشيو خدا
 و بر حسب خواست او داشتمي که تقاضا نمدادي را به من میظل الھ
 و اعتبارم تيثي از حکردم،ي می او عمللي چون خالف م.نمودميرفتارم م

 که به يیاي نکنم که از مقام رویفھماندم که کار ی منطوري و اکاستيم
 بود، محروم دهي گردانی اعتقادمي براادي شده بود و به اثر گفتن زليمن قا
 خالف آنچه از من انتظار ی سخناي ی سلوکستيي بای فلھذا نم.گردم

 به تي مرا از مقام معبوددرنگي آن بري در غ.کردمي و مگفتميداشت، م
  .ديکوبي و با کلمات مستھجن مرامدادي ملي تنزني لعطانيش

 غصه کي بخندانمش، لدمي کوش. تحسر داشتني طنشي صدایشب
 ی بخود گفتم چه درد. کردی تنھا باشد و خداحافظخواھديم: داشت و گفت

 نباري چرا اجست،ي او که در ھر غمش مرا م.ديگويدارد که به من نم
 دميو پرس: نگ زدم دوباره زلفونشي را برداشتم و به تی گوش.زديگريم
 ی با گفتن بداندي شامانم،ي بگو ا؟یکني چرا پنھان م، شدهتتي باعث اذیچ

 با گفتن بمن از ی الاقل کماي ھمه ارزش تحسر را نداشته و نيکه ا
 ريتقد:  گفتم.دھدي سخت عذابم مري تقدیباز:  گفت.زجرت کاسته شود
 را آرام  خاموش بود و دوباره خواست که او.دميوجود ندارد وخند
  . تواند صحبت کندیبگذارم چون نم

 بگو چه اتفاق مان،يا:  گفتم. آمددي ام پدلهي مخی در تنگنای بزرگھراس
 . روبرو کنمی استم که ترا با غمیفاقد آن جرئت: ؟ گفت...نيافتاده که چن

 شده است، اي شود،ي من مبي که نصیبتيپس رنجت از بابت مص: گفتم
 یم و بتو ارتباط نی غم در بغل گرفته ایزانو و تو از خاطر من باشديم
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 از من و شتري مربوط است، اما ترا بزيچرا، چرا، به من ن:  گفترد؟يگ
حوصله ام :  گفتم. تا آخر عمرت مغموم و معذب کنددي و شاديمدت مد

 ني ام،ي خاموش باشم و بتو نگوتوانمينم:  گفت. شد، بگذار و نگوزيلبر
 تي ترا نامزد کند؟ با عصبانخواھديپدرت م:تم ناخود آگاه گف.رذالت است

 ی اما زنان کد،ي از موضوع نگویزي را گفته بودم که بتو چخاله: گفت
  . نگھدارندشي را در خوی حرفتواننديم

 ام يی اعتنای با مزاح و بدمي کوش.دينامزد؟ انتظار داشتم خنده نما: گفتم
دختر دوست : ست؟ گفت ایک: دمي باالخره پرس.دي اما نخند.او را بخندانم

 تضرع . شدشتري ضربان قلبم ب.کندي میپدرم است که در خارج زندگ
:  جواب دادادي با فر.یدھيبگو دروغ است، بگو که ازارم م: کنان گفتم

 مطلق را در ۀتي اتورشهي پدر ھم.ببخش به من اطالع نداده بودند
 ستي نتيھم ای به او دارالمي خواست ھا و دال.سرنوشت ما داشته و دارد

 کنم ی  زندگتوانمي نمگري دھم که عاشق  تو استم و با دحي توضشيتا برا
 به آن برھان دي استکه به ذم پدر نباھودهي  حرف بميو ھمه خواست ھا

 که پدرش یتي او از صالح.شودي درک نمیزي از آن چراي کرد؛ زقامها
 يیگوي دروغ مگفتمي و من فقط مزدي اش داشت، حرف میدر ھمه زندگ
بس است :  زنان گفتغي چ،یتواني تو نمیکني معامله نمنطوريتو با من ا

 که با من مشوره نکردند ميگوي به تو م؟یداني چرا نم. تر رنجم ندهاديتو ز
 است من در ري دگري د. فرستاده اندینيري عکس دختر را با شروزو ام

 مالي پا غرور و حرف پدر راتوانميمقابل عمل انجام شده قرار دارم و نم
 زيمن نه ب  وگفت. تحمل کنمتوانمي ترا نميۀ چون گری نکنهيًکنم لطفا گر

 ني ادني با شن. و قلبم عذا داردرفتمي را پذبتي مصني اکي لستيسھل ن
 را قطع کردم انگار ھرچه درد در فوني مجالم نداد تلهيگر ماني ارگفتا

 دروغ است م،گفتي و ناله کنان مدميچي پیعالم بود از من شد به خود م
 غرور پدرش به ھمه خاطرات ی براتواندي را سزاوار نبودم چطور منيا
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 رنج و عي آمد قھرمان بدی ما پشت پا زند؟ به خودم ترحمم میو دوست
  . را به تمام مفھومش حس کردمیاھيس

 در چشمان یدي نا امزي و حزن انگمي و شبح عظأسي از اي با دنصبح
 تحسر خوانده شيماي در سدميرا کوب درخانه اش اري قدرت و اختیب
چرا به دفتر : دي ظلمت به خود گرفت و پرسۀ رخساردنمي با دی ولشدينم

 . کنمی کارچي ھتوانمينم:  بند مانده بود گفتممي که در گلوی با آواز؟ینرفت
ً قبول کن که بعضا سرنوشت از دانم،ي میبل: با صورت گرفته گفت
 روزي را که دی خطخواھمي م داخل شواي ب.شوديشخص مقتدر تر م

 مرا دعوت به نشستن نمود و .ی و مرا درک کنی کردم  بخوانافتيدر
 در خود دمي شد آثار اندوه را در آوا و اطوارش ندرونيخودش از اطاق ب

بخوان و بمن نگو که دروغ :  به دستم داد و گفترا ی خط. تر شدمدهيکوب
س خواندم دختر بعد از  با اظطراب و ترشناختمي خط سلما را ميیگويم

 نامه ري اش در قسمت اخی و شرح از زندگیسي خط نویتعارفات معمول
 که ترا در لباس مي منتظرصرانهي و بمي داردينوشته بود من و پدر ام

 ما ممانعت و ی کن و اگر شبنم را دوست دارم زود تر اقداميني ببیداماد
 افتمي تولد دوباره .ست ما ادي تو قابل تائی در کل خوشبختميمخالفت ندار

 و ديگزي که لبش را مدمي چشم به او دري از زختي نامه ری رومياشکھا
 ی لعنتدمي کشغي ج.ديآزارت دادم و خند  گفتم چرا؟ گفتد،يخنديآرام م

 بمي را نصی داشتم و چه عذابی چه شبشبي دیداني ماي؟ آ!یآزار داد
 یپرسيم: ر گفتمدرد و عذاب چرا؟ با قھ: دي متعجب شده و پرس؟یکرد

 را ی چه دردمانتي ایداني حاال ماي پرسان کنم که اخواھميچرا؟ گفت نه م
 که نميبي می که چقدر زجر دھنده است وقتی درکم کنیتواني ماي آکشد،يم
 یکني و مکث می بودن با من مترددشهيم ھی پدرت برای تقاضایبرا
وستان و  دلي  فامی تو ھر کس رادارراي زکشمي از تو درد مشتريب

 ،ی که دو دلی زمان. ندارمیاما من جز تو کس اقارب ھمه کنارت اند
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 که موضوع را از من پنھان کنمي و حس مدانميبھانه و سخن دروغ ترا م
 ،یشوي ھمنوا نمميگوي مبم که از اعماق قلی و با شوق به سخنانیکنيم
ه  ترا بدزدم از ھمخواھمي عالم را خراب کنم مخواھمي مشومي موانهيد

 جز من قادر به یپنھان کنم و در درون جان خود پنھان سازم که فرد
 ی وقتشکنمي در خود مستي نسرمي کار مني که انمي بی اما م. نباشددنتيد

 و دنبال کنميت نزاع مي وار دوستت دارم ھمراوانهي که دیکنيدرکم نم
 مي که در تفھی به اثر فقدان استعداد و مھارتزي از خود نگردميبھانه م

 را ی که موجودکنمي مادي  سوگند .شومي مزارينمودن احساساتم بتو دارم ب
 که من ترا ی به شدتی کسًناي تو دوست نداشتم و مطميۀ به پاايدر دن

 آرزو بودم اشق عی زمان.دوست دارم و عاشقم، دوستت ندارد
 ترا با تمام احساس، عقل و کي او شدم؛ لۀفتيآرزوقشنگ بود و من ش

مادر، خواھر، دوست، ،  در تو ھمه کس خود را.مشعورم عاشق
 که با بودنت راحت و ی استی تو کس.افتميغمگسار، مونس و ھمرازم را 

 و ستادمي که نشسته بود، ايی ی برخاستم و کنار چوکمي از جا.آسوده ام
 تي که رھایھرگز نپندار:  و گفتدي دستم را بوس. را نوازش دادمسرش

 .ی دھرتييخلق کرده است اما بکوش که تغ من ی ترا خدا برا.کنميم
  ! و دروغ نگوخواھميآنچنان باش که من م

 دانميم:  گفتنانيمن کدام موضوع را دروغ گفته ام؟ با اطم: دميپرس
 به طول شوق ی نگفتم و با خاموشیزي چ.که بعض سخنانت دروغ است

م  را به تمای جوانیروي شده بود و نجادي که از گفتارش در من ایباطن
  . ساخته بود، افزودمداري بیمعن

 روش نادرست ني به ا.پنداردي کدام سخنم را دروغ مدانستمي ً نمواقعا
 آنچنان که گفت،يخود معترفم که در اواخر چون از محبت و عشق م

 ما یاي از طفل رواي و شدمي ھمنوا نمشدم،ي نخست با او ھمنوا میروز ھا
 توانستمي اما نمشدم؛يدتمند م سعاکرد،ي متي با شوق و عشق حکاسيرويم
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 که از يی سعادت حاصله ازگفتارش با سوال ھاراي نشاط باشم، زیدارا
 کند ی نمی که در گفت دارد، عمليی داشتم، که چرا با ھمه گزافه گویو

 داشت و مانند الم بي اثر عجبکي و آن سعادت برديمرا در خود فرو م
  .کردي رنج مديتول

ن عاشق را شکافت و بعد از آن ھمه درد  او قلب می روز حرف ھاآن
 کي او با . بودم، خوشبخت و مغرور به عشقم خانه آمدمدهيکه شب کش

 کبختي را نشي محبتش خوادي با .دادي مگري و با دست دگرفتيدست م
  . نداشتميی انسان دانستم که جز خود بودن و دوام حالتم تمنانيتر

 و از ميديورزي عشق م.بودمي آمد که در پلکان سعادت می میلحظات
 مشترک چنان ی فلسفه اش از زندگۀ ادامی ولم؛يکردي صحبت مندهيآ

 اجتماع ني ھمۀ داشت که زاددي او تأک.نبود که از آن شروع کرده بود
 است و دهي مقبول و پسندشي براگذرد،ي اش مطهياست و ھر چه در ح

 است و نيھم او عتي کنم که طبقي تصددي با او و دوام آن باستني زیبرا
 تي رعادھند،ي او را تحقق می را که خوشبختی ارزشھا و معتقداتط،يشرا

 مشترک او مرا وندي در اصل پ. با کردارش داشته باشمیکنم و توافق کل
 ھرگز در امور ی انتخاب نموده ولی زندگکي ھمسفر و شرثيمنح
 مي دانستن آن  برای برای نخواھم داشت و نه ھم حقی او مشارکتیرونيب

  .خواھد داد

 هي زن به شخصه کلدي که عمل قدهي عقني باور راسخش را به ااو
 در ی صفا و راستۀ برده و به وجود آورندني فساد را از بیسرچشمه ھا

 غضبناک شده و خاستم،ي و اگر به مخالفت برمدادي است، نشان مليفام
ه  توقعات او ورودم بی به افکارم بدھم و با اجرای که ختمشدي میمدع

 يی ھادهي اني که بخواستي از من م. خواھد بودسري مبودنبھشت با او 
 ی پديباي م. استقي جامعه تفاوت عمتيکه از کتب در سر دارم و واقع

 و جهي نتأسي که جز مي نگولي و دلرمي بپذد،ي ھاببرم و آنچه گوتيبه واقع
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 کردي ملبس می نوکران تعصبات را با لباس شاھیماحصل ندارد و گاھ
  . فرود آرممي تا سر تعظديبيفري مرا مو

 ھر احتمال به نفع او خواستي و مدانستي خود را کارفرما می زندگدر
 که در آن کردي نماني را بی اصلیالپردازي در عالم گفتار و خیباشد، حت

چه ؛ گفتي مشي از خود و آرزوھا. من مطرح باشدیسعادت و خوش
 باشد و یو خوش و راض چه آرزو داشت و چه کرد که است،ينحوه ز
 داشت که من با شوق و شعف به او گوش دھم و از ار حالت انتظنيدر ا

 ی شوم و جامه از سرور بدرانم و چون شنونده باقخودي بیفرط خوش
  .خواندي احساس و عاطفه و خودخواه می مرا بماندم،يم

 بود و ضرورت ليازفامفلسفۀ اولش  ی سوالي او ازفامۀ و فلسفنشيب
 باشندو دي نوکران بالي فامی اعضای مرد آقا و مابق. نداشتحيبه تشر

درست و با عمق جلوه دھد ،   فلسفه را با رنگ زدن کلماتني اديکوشيم
 و اعتقاد نيقي قتي و حقی به روشننھاي با ھمه ا.و مقبول خاطر سازد

 به بشي بودم که با گفتن و تماس با مردم روشن، ترغنيمداشتم و مط
  .دي آی و دلخواھم باال می به سطح مقتضمانيت زمان امطالعه و گذش

 او عشق ی برا.بودمي گرفته او من اکثرا ً متألم و گرفته مشي پۀوي شبا
  . تنھا خودش بودی بر سر منفعت و خوششيو محبت فراموش و دعوا

 است و با ماني من ای و افسردگی که علت خاموشدانستي ممادر
 ما بدون شناخت ۀدر صد دختران جامع که نود و نو شدي میگفتارش مدع

 و اکثرا ً سعادتمند از آن عده اند که با عشق و ندي نمای میو عشق عروس
  .رسندي به ھم میدوست

 به گفتن نداشتم و مادر ی موقع جز دوست داشتن و عاشق بودن حرفآن
 و دانمي حاال مکي لداد؛ي به آنچه او حق و درست نام مدادم،يرا گوش م

 زن و مرد داشتن وندي که درپکنمي درک مقي روز عمبا گذشت ھر
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 ني ایاحساس عالقه و عشق پر بھا است و ارزش حساب را دارد و ب
 ی و گاھی ومولد راحتیشوي نسل انسان مشي زای برایني ماش،احساس

 هبر آورد  وی باشداشتهي نمیي از خود آرزویگردي مگرانيھم عذاب به د
.                           ی آنان را دارتي که مسوولیان و کسکاني و خواست نزداليگر ام

 ترا به ی درونازي عطف توجه و دقت است که ناني مھم، شابا،يز
 در تو باشد و ی بکشاند و شور و التھابی با انسانستنيوصلت، بودن و ز
 ی ھایر و ناسازگاماتي نامالھا،ي که با ھمه دشواریبا تمام احساس بدان

 یروي مشي و پیدي خواست روح و احساسات آغازی را برایزندگ،  ايدن
  .  من آن احساس را فقط با او داشتم و دارم. عشق استاسو آن احس

 ی داشتم، سخنماني که نسبت به ایشي و گرالي به مادر از تمااگر
 با اي و شدي مشغول می تفاوت به کاری اول بۀ برخالف مرتبزدم،يم

 اساس بودن گفتارم که پدر در ذھنش خلق کرده بود، یز ب ایخسته گ
 شگري نخواھد ماند که زای آن باقی فرد با گذشت مدتنيا: داشتي مانيب

 .یدھي و وقع مارزش ميدھی ھمه ني که تو به آن اباشدمحبت و عالقه 
 و عذاب دھنده خواھد شد که نه عشق باشد و نه راه ستيعشق را دوام ن

 که خالف توقعات و انتظاراتت اعمال ی با مردستني از ززتي گریبرا
  .و رفتارش باشد

 ی که با عشق و دوستکردي مهي از زنان اقارب ودوستان حکامادر
 دھاي امدني بودند و از درد ھا و رنج ھا، پاشدهي شان را گزیھمسفر زندگ

 و گذشت ی که با ھمه تالش مھربانني دارند و اتي ھا شکایوسيو ما
  . بودند، داشته باشنددهي که به آن آغازیق را آنطور عشتوانندينم

ً واقعا عشق عمر کوتاه اي که آشدي مداي سوال پمي گفتار براني ادني شنبا
 زنده ی که مدت طوالنی شوی دارد و ھر قدر ساعتي واقعیايدر دن

 ی داروزي راه عشق و تجوني با طرق متجرباي عبث است؟ آیبماند، سع
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 ینتوان زين ھات محبوبت و تحمل رفتار ناپسندشگذشت از اشتبا،  محبت
 اي عمر عشق مانند عمرگل کوتاه است و آاي آ؟ی عشق شورگمانع از م

 اي دنزيي با پای است و طبع مقابله گالي خاي بھار دنشهيعشق گل ھم
   ندارد؟تيواقع

*  *  *  

  

 حسرت دختران را . به پرس و جو از گذشته ام شروع کرده بوددوباره
 دختران ني بودند و ادهي را نديیً که جز خانه و بعضا مکتب جاخورديم
   . بودندی و صفا و پاکی مظھر ساده گشيبرا

 تي وضعی من چاناتشي بني که با چنکردي خود ھرگز توجه نممانيا
 وقلبم نهي که به سيی نامری آن خنجر ھابي به تعقنکهي ھمی ولداشتميم

 و جرعت ھم دميپچي درد م و من درزدي سخن عاشقانه ماورديفرود م
 که من با یقي در دقاو دميترسي چون از  قھرش ممي گوزي که چکردمينم

 و چون گفتي گپ عاشقانه مکي او دفعتا ،دميکشيگفتار دردناکش رنج م
 که تو با ینيبيم: زدي مادي فرکردميمن خاموش و متحسر به او نگاه م

  ! اروپا استی و فکرت سویستي با من ناالتتيخ

 ھا و سلوک شهيً داشتم، بعضا اندماني که به اازيھمه عشق و ن با
 توانستم ھمه ناپسند که ی و نمکردي خلقم را تنگ می وۀمشکوک و زنند

  .مي نماشي و درد ھالي فاميۀ محول به تربدم،يديدر او م

 محبت و ی انھدام و واژگونی که رفتار و اعمالم را باعث برایھنگام
 و شدمي خواھان دانستن مريقلب و متح مندانست،ياحساس عشقش م

 که دال به یافتي اي و یدي در گفتار و رفتارم چه دماني که ادميپرسيم
 از من شده است و چه سبب ساز رنج توست؟ با تيزاري و بیدلسرد
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 و چرا یکني که چه میدانيتجاھل نکن، خوب م: دادياستھزا جوابم م
  .یداني نگو که منظورم را نمکنمي و خواھش میکنيم

: دمي پرس. نمودی افسرده و پژمرده م. نشسته بودمی در موتر ویشام
 ات ی قھر و خاموشني با ایلي و دلی بدون برھان. ترا بفھممتوانمي نممانيا

حاال که نه :  گفتمی با لبخند.خاموش بود جوابم نداد ؟یکنيمرا شکنجه م
ل به  از وقت معمورتري خانه من مصروف بوده و نه ھم من دلفونيت

 سرش را به سمت من دور داد و ؟ی اما چرا باز  قھردميخانه خود رس
:  گفتمراني ح.ی را به کامم تلخ کرده ااي دنتي ھایتو با مکاره گ: گفت

 است در ی چرامدتدانمي که من نمی کردورچه تص:  گفت؟یمکاره گ
   ند؟ي ترا در موترم نبی تا فردی و محتاط و ھراسانینينشي نممي پھلویچوک

 نشستم و جھت آن ی نمنشستم،ي ممي  که دای که در چوکشديچند روز م
 بود و من با دهي دماني برادر کوچکم مرا در موتر با ااسي بود که النيا

 ني  و متوجه ادي نگولمي شدم که به فاماسي مانع الاريوعده ھا و ناز بس
  و بودم دهي گردندي  در موتر بمانيًکه اگر پدر اتفاقا مرا با ا،  نکته
 ختم مي برازي ھمه چندي در موترش بماني که اگر پدر مرا با ادانستميم

 شوم روني نخواھد داد که از خانه ھم بتي پدر رضایخواھد بود و حت
   .                                               کنمی عروسماني رسد که با ایچ

 .گو که کراھت دارمدروغ ن:  زدغي بلند ج. ساده گفتمشي را برامسئله
 ھوش و حواست را ربوده يی که آن پسر اروپايیگوي را نمتيچرا واقع

 که رمي و از من نخواه که بپذندي مرا با تو بی که کسیدانيو درست نم
 ه آنھا آگا.ینينشي در موترم ماي و يی آی ما مۀ که تو خاندانندي نملتيفام

 ی بکهيه شدت از ار مرا برتي ح. جستروني از حدقه بچشمانم. ھستند
 که پدرم و مادرم با یتو چه انگاشته ا:  با تعجب گفتم.دي کشنيي پایاليخ

 شوم و روني که از خانه بگذارنديم،  وجود وقوف شان به رابطه ام با تو
 تي اھمشاني و براشوندي با تو گشت و گذار کنم و مانع من نمالي خیب
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 ؟ی تصور کرده انيکه چن ما چطور است لي فاميۀ تو تربديندارد؟ در د
 مي روز برايی مانند روشنالتيحاال موضوع مربوط به تو و فام: گفت

 که یروشن و بدون ابھام شده است و کوشش نکن آنھا را چنان جلوه دھ
 حرف را به زبان آورد، رنگ از ني اماني ای وقت.نديبه نظرم خوب آ

گداخته داغ  مرا به آھن يی رنج شدم که گوني قریر و طوديصورتم پر
 ھر . کردی گرهي چشمانم خ. که زرد شده بودنددمي به دستانم د.کرده اند
 پرم، قوت و نيي از جا خود راحرکت دھم و از موترش پادميقدر کوش

 وي اعتنا موتر را دری که بدمي منگ زده به او د.افتمي نمي در پاھایحرکت
 ۀوم قبول شد ام از رسی که در اثر تجاوز و تخطدمي و به خود دکرديم

 آن غرور . داده بودمتي ماھريي و تغدهي سقوط و ذلت افتیجامعه در واد
 ، موتر را توقف بده:  گفتماري اختی ب. مرده بودزي نمي ھایو بلند آواز

 دييبفرما:  موتر را توقف داد و گفتيی در گوشه .رومي مادهي راه را پهيبق
 که موتر را به  موتر درست بسته نشده بودۀ دروازنوزھ! محترمه

 کشان و فکر مشوش به ی با قدم ھا.سرعت حرکت داد و از من دور شد
 بود که درکم کند و یک. راه افتادم تحت محاکمه افکار گوناگون جا داشتم

 و کردندي بودند که مرا درک مادي دختران زمناي مط؟ مرا بشنوداي
 و ارتباط را کردي که ما را کمک مدني اما قدرت فھماندن و فھمدنديفھميم
 ی و بی ھمه تظاھر به آن ساده گراي زشدي متبلور نمکردي ما آسان منيب

 ما تي اکثری ولمي اجتماع و مردم باشدي که مورد تاکميکردي میخبر
 رنگ سرخ ی که با سخنمي بودلي بسته فامی آن دختران مویسوا
 اسم مرد و محبت نسبت به جنس مخالف دني و در مقابل شنميکرديم

  . ميکردي و ترک محل مميدادي نشان متيحساس

 از ی و انبوھاندينماي را ساده مشي خولي فامی من زن براطي محدر
 از ی کسچي نزد ھکردي بنظر جلوه کند و کوشش مخواستيصفا م

 لي گشاد و فرشته را تمثی راز را نمنهيخواست خود ذکر نکند و از س
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آماده به ھر خواست  است و ی انسانی که مبرا از ھمه خواست ھاکرديم
 در قلمرو خواست و تفکر مرد ري دختران اسباشدي مليو تمنا مرد فام

 داشته توانندي دانسته بودند که ارج ومنزلت مقينطري بودند و از اليفام
 خفه شده بود و با شي ھر زن صدا ھا و خواست ھادر            .دباشن
 مخالف ی ھایوري تقي تزربا شدي ندا ھا باال می امکانني کوچکتردنيد

 ليفکر زنان و دختران را مشوب ساخته بودند  و با مسا،  فطرت زن
 که در برابر امواج افکار کردندي چنان قدرت را از زن سلب میوجدان

 کرده نتوانند و خواست خود را مطرح نکند و از ی گستادهيگونا گون ا
  .نندي نگزی دورن از عمل کردن به آیگفتن خواست خود اجتناب کنند ول

 شدي عطا ممي گفتار در ارتباط خواست ھای من الاقل آزادی برااگر
 اي مفھوم بود ی دارلمي فامی خواست ھا و  گفتارم در آن رابطه برانکهيا

 اگر از دي داشت شاتي اھمکردي مرا فاش می درونتينبود اما چون واقع
 سرحدم کردي ممي رھنما،مي بگوتوانستمي به پدر مماني خود با ايیابتدا آشنا

 از آن من.  رفتار کندنطوري با من اماني که امروز اديکشي نمنجايبه ا
 ی کنلي و آنچه می حد و حصر که در ھر موقع که خواسته باشی بیآزاد
 ميکردي از آنچه به آن شروع مميتوانستي صرف مستي منظورم نيیبگو

 قيا به حقدني و رسقتي وصول به حقی و براميي خود بگونيبه والد
 و بخصوص گرفتي قرار ملي روش جرو بحث مورد توجه فامیاخالق

 لي بود که فامی امر معمولکي ني او شدي محدودتر معمل اصل در نيا
 بطور شي دختر خوی درونی و خواست ھایروني بی زندگاناتياز جر

 و رندي بپذتي آنرا واقعخواستندي نمدي آن با خبر نبودند و شادي و باديشا
 ساده تر از اقرار کردن به آن و راه یلي ھا ختي واقعیانکار بعض

  . کردن بوددايدرست و بھتر آنرا پ

 کمک کنند فقط منع کرده نکهي ایمکتب ھمه بجا،   اجتماع، ليفام
 بمن نخواسته بود که بفھماند کي چي ھی ولرميبودند که با پسر رابطه گ



١٩٦ 

 مرا ھمه.  رومشي کنم و چطور پی برخوردم چیکه اگر به ھمچو حالت
 نخواسته بود که مرا بفھمد و کيچيکوشش کرده بودند که بفھمانند اما ھ

  .درک کند

 که گفتندي مزي چزي بمن شناوانده بودند اما کاش بخود نی ھازي چھمه
 شودي ماي آ؟ عوض کردی خالاني محي را با کلمات و نصای آدمشودي مايآ

 با پشت کردن به ودشي ماي آ؟ ساختی اراددهي پدکي را ی ارادري غعشق
 توان چشم را بست و ايآ؟ د برني را از بی احساس آدمتي و واقعقتيحق

 ی و مدعدي آب را نشنی درخشد و گوش را بست وصدای نمیگفت آفتاب
 آفتاب ی در روشنی چشم را باز کنی وقتاي آ؟ستي نیشد که آب جار

گوش  و با پس کردن دست از یآبي بھتر راه درست منزل را بیتوانينم
 سبز را سر نتي که زمی سوق دھی آواز آب آنرا به مجرادنيھا و شن

 یري خانه ات را خراب کند جلوگدي آب که شالي از سیکند و ھم بتوان
  ؟یکن

 حاصل درون خسته شدم و با دادن ی خانه از جر و بحث بکي نزددر
 ینقاب  خوش،  لي فامدني و با ددمي دروازه خانه را کوبزيلعنت به ھمه چ

 گراني دی خوشی براشهي بودم که ھمیمن انسان . دميرا به صورت کش
  .کردميرنج خود را پنھان م

*  *  *  

  

 ادي زی به اثر تقاضا.شدي ساعت و ساعات روز و روزھا ھفته مقيدقا
 رفتم و مانند جادو ی وۀ مرا بکشاند، به خانی شور و شوقنکهياو بدون ا

 من و عتي طبی ھم مقتضادياشده بودم که احساس از خود نداشتم و ش
   .ديطلبي بودن مرا با او ممي زندگیتطور اغتشاش
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 مي که ناخود آگاه او را بسوی و از آن احساسی عشق و دوستاز آنروز
 پنداشتم که با تو رشته دارم و از دمت،يبار اول که د: گفتي مکشديم

  شده بود و بای زخممي پا،ی بودهي با عاص.شناسمتي دور میگذشته ھا
 با دوستانم بودم، .ستي قلبم گردم،ي دهي ترا با عاص.رفتميعصا راه م

 دختر گشت و ني خود را نزدت رسانم و خواھش کنم با چنخواستميم
 و حرفم را ی داشتم به من توجه نکنمي بیگذار نکن و مانند او نشو؛ ول

 به تو توانمي مقي به چه طرکردمي فکر م.دمي به تو د،ی تا دور شدینشنو
 داشت پدرم ادي ۀ شما را در کتابچلفوني تۀھمانم و با تو گپ بزنم تا نمربف
 به مشکل با تو گپ زدم و آھسته آھسته . کردملفوني و به خاطر تو تدميد
 و صادق و ی اما درک کردم که دوستم دار؛یخوري نمبي که فردميد

   . خودم را بتو باختم.یستي بھره نی بزي و از عقل  نیراست است

   . شومي عملت آزرده نمچي آنقدر دوست دارم که از ھ راتو

 اطالع دادند که با پاسخ طلبگار به مادرش قي به من دقی آرزو وقتاز
 و با ھمه شدت دمي اوست رنجتي رضالي فامی و خوشتيگفته که رضا

 در تو دانمي اما نم.دمي کالمش نبخشکيعشق که نسبت به او داشتم، با 
 مردم در ی حرف ھا و قضاوت ھا. روانم وار عقبتوانهي که دستيچ
 و الفاظ ی نداد؛ از ھمه بدتر بدکردارريي را در مقابلت تغم تو احساسۀبار

 که شودي نمیھنوز چند ماه از مرگ مادرم سپر .نادرستت در مقابل من
 با بود،ي مگري دی اگر جز تو فرد.ی کردادي کلمات از او نيبه منفورتر

 تو مانند ذره شي پ. و بسدھميترا گوش م اما کردميدستانم خفه اش م
 ی که صفات خوبميگوي من نم.شومي از خود متنفر میاھ که گباشميم

 ھر خواھشم برآورده شده شي ھم. نکرده اندهي مرا به طور سالم ترب.دارم
 نطوري ھم.کردندي بودند و آن را درست قبول ملي ارج قامي به گپ ھا.بود

 تو شي صفات در پني اما از ھمه ا.م،نازدانه و خودخواه بزرگ شده ا
 باز ،یخندي به من م،یدھي حرفم را ارزش نم،یکني مرمي حق.شوميمبرا م



١٩٨ 

 که از تو در دل دارم، ترا از خود یھم دوستت دارم و با ھمه زشت و بد
 که ھنوز ی نفوذ داشته باشد و آن تو استماني به اتواندي میکي فقط .دانميم
 را ماني اشاره اکي با ی کلمه و گاھکيکه با  رومي تو طفل بشمار مشيپ

 تو خودم . که مورد نظرت باشدی و وادار به انجام ھر کاريینماي معيمط
 کنم ی عروسی کنم و بروم با دخترتي گرفته ام رھامي بار ھا تصم،یاست

 نم،يبي منکهي درد سر داشته باشم، اما ھمی بی عقبش نباشد و زندگیکه گپ
 تي سراپاخواھمي م. کردمتتي که چرا اذفرستميت م به خود لعن،یمغموم

 قلبم به شدت شنوم،ي را متي ھر بار که صدا. و معذرت بخواھمببوسمرا 
 کراھت دارم، هي از عاص.گرددي تمام وجودم در آتش شعله ور م.زنديم

 زجر که نھمهي و بعد ابودمي چقدر خوشبخت مبود،ي نمتيکاش او در زندگ
 .دميي آسای م،یمرم را در کنار تو که ارام دل من عيۀ شده بود، بقبمينص

 مادر، خواھر . را خدا از من گرفتزانمي عزني بھتر.از درد خورد شدم
 ام را، عشقم از من دور رفت و ی دوست طفلسيرويو برادرانم، م

 در تو .یکردي ملي ھا را تکمی و ھمه کمبودیمرحمت شد که تو آمد
 عده جاھل و اوباش کي چرا ی ول،ی تو مادرم شد.دميدي را مزانميعز

  ... ترا به زبان آرند، چرا، چرا؟سمترا قضاوت کنند و ا

 د،يگوي که ھر کلمه که مخوردي و به کرات سوگند مکردي مهي گرمانيا
 او نشه بود و ھر . به او نخندمدي است و بااتشياعماق احساسات و تمن

دانم که او  و کوشش داشت که نکردي مرتبه تکرار منيگفته را چند
 خود را در سامعه جمع کرده به او گوش ی و من تمام قوانوشيده است

 آن روز ازم چقدر که دانمي مدانميم:  به چشمانم نگاه کرد و گفت.دادميم
 ھمچو یتي شخصی وقت.ی درکم کنیتوانستي اما نم،ی شدزاري و بدهيرم
 یه حالت چماني ذکر کند، به اهي اسم ترا با عاصی در چنان محفلزيپرو

 که ی اسم کس. شده بودموانهي د.یستي قادر به فھمش ن.دست داده باشد
   . کنرکم لطفا ً تو د،ی دھشيمعبودت باشد و مقام مادر را برا
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 زي چه چی که عاشقم است ولدميدي م. او فغان داشتمتي دلم به وضعدر
 یروزي پگري را به دیکي در توازن قرار گرفته که ی عشق ویرويبا ن
 که دي عقایروي ناي از دوامش خسته و پژمرده شده است؟ آماني و استين

به آن بزرگ شده و مفکوره و نظر مردم است؟ کدام فلسفه، چه دانش و 
 داني مقھور از مگري خواھد افزود تا دیکي یروي به نی و چه احساسیک
 بودم با محبت دهي من که کوش.انجامدي بیروزي و مبارزه به جشن پرونيب

 قسمت مفلوج شده مغز او را که به عشق ما ارتباط داشت، با یو دوست
 ی او فتوری به کار اندازم، اما در شک و  افسردگتيميماساژ وفا و صم

 بروز گري دۀ زنندی روش ھاگذشت،ي بود و ھر روز که مافتهيراه ن
تا چه وقت؟ آخر به اثبات : دمي از خود پرس. شکوه و گله داشتاي و داديم

 کردم و شهي پيی اعتنای در مقابل ظلم و اھانت او سکوت و ب که گرديرس
 ۀ گرفتم، درد را دوا نبود و ادامشي را پی ویروش مطلق خواست ھا

 گرفتار زي مرا بلکه از او را نیاي برخورد نه تنھا دنو طرز رفتار نيا
 اي دنگاهي خالني اندک فھم من قادر به پر کردن ا.نھب و غارت ساخته بود

 بود که به ی لحظاتی آوردم و آن ھم برای می روني به د.عشق نبود
 که ی دردخواستمي می ولساختي مدوارمي از جانب پروردگار امیرحتم

  . کندمي رھابود، دهيچيمرا در ھم پ

 ی و دانستم که نمدمي متوسل گردلهي که ماه ھا به ھر وسني از ابعد
 صورت صبر  که عرق ازیتوانم سنگ احساس او را تکان دھم، در حال

 ی ناتوان و بنقدري من اايآ:  برخاستم و به خود گفتمخت،يريو انتظارم م
 به علت . دست گذارم و منتظر اقدام او شومیھمتم که مجبورم دست رو

 و حالت تنازع او بحران و کش لي مردم خواست و نظر فامديقاوجود ع
زود  ی آرامشی آمد و ھر آرامی در روابط ما مکرر به وجود مريو گ

 يی من دست به کار ھا. دادی حالت ختمني به ای به نحودي با.گذر بود
 رتي ام کامال ً مغای درونۀ که با فلسفی اعمال.زدمي مديزده بودم که نبا
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 سنگر نام و نشانم اشاره نموده و دستور ني او به آخراطرداشت، به خ
 تنگ و پوست خراش از خني راھني با پ.تصرفش را به عشق دادم

 مقبول آمدن به ی که برامي او به تن آمال و آرزو ھای و خواستھاداتويق
 چاره به ی چاره بتي وضعۀچشمان او به تن کرده بودم، در چھار چوب

بودن با ( فاضله ام ۀني مدی که بعد از عروسميو آن که مانند عده گیجا
 با اي و بمشي جذاب به فردي آن که با مواعاي و گردمي مبيرا نص) عشق
 قاطع در مقابل خود که ھر مي او را در تصمم،ي مرحتمش را برانگزهيگر

 مي نمودم که تصمدي قرار دادم و تأکشوم،ي مرايعزم و اراده اش را پذ
 صبح .کنمي سعادت او قبول می و کشنده باشد براده او اگر رنج دھنيینھا
 سخن را شنواندمش، توقع داشتم که از او شنوم  که بدون ني که اینيح
 بودن با مشي ھمسفرش من باشم وتصمخواھدي که معلومدار مدير گوفک

  . و متفکرانه ترکم کرددي او خاموش شنکيمن است، ل

 ني ا.شدمي مروني از آن بغي جکي باشد که با ی اتفاقات خوابني اکاش
 دانستمي م. آزار دھنده بودیتي واقع،جمله تا صبح ورد زبانم بود اما نبود

  اما حاضر نبودم دھمي را از دست مستنيدرت ز کند، قميکه اگر رھا
 ۀ با آن توان که الزمی وقتراي کنم؛ زکياحساساتش را با وعده ھا تحر

 ري منتظره ام از او در سیعشق است، نخواسته باشد سعادت و خوشبخت
   . قرار خواھد گرفتيیقھقرا

 ام لحظه به لحظه خطور لهي مخی ھزاران سوال در تنگناآنشب
 کند که به یروي پی خود خواھانه از احساساتش تا زمانمانيد انکن.کرديم

 احساسات به ضرر اوست، یروي که حس نمود که پنينفع او بوده و ھم
  . پا گذاردرياحساسات خود را ز

 نداشته، نزد ی گناھنکهي دختر بدبخت با اني خواھد گفت که اماني اايآ
 ني با ا.دي را تحمل نما خودتيثي است و بتواند تزلزل حدهيعده بدنام گرد
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 مرتکب ی و وجودم سرد و کرخت شد من چه گناھدميفکر به خود لرز
  . را تحمل کندتيثي تزلزل حیشده بودم که با بودن من کس

 ھا بودند ی که چه بوده و کدانستمي و نمدهي من گردی آنچه سبب بدبختبه
 و  شکنجه شان انواع عذاب ھای شناختم، برایو آن افراد را که نم

 عقوبت را خواسته و از خداوند خواستم که ھمانطور که من نيبزرگتر
  . زجر کشندی عمردي آنھا باکشم،يزجر م

 . تاب از فرداو از جوابش بودمی آشفته و ب. تماس نگرفتیلفوني تشب
 از شي فردا پ. فردا به من بشناواندستييباي داشتم که میميترس از تصم

 گر خواستش بودن با من .ا دانستم از نگاھش جواب ردي گوزيآنکه چ
 است که افتخار ی که بزرگکردي باغرور و نخوت مرا ورانداز م،یبود

 مدرک شدم که زشي الکن ازنگاه ترحم آمدھد،ي را به من مد خویھمسر
 محروم شدم و قابل ستني که از نعمت بھشت با او زدانديمرا عجوزه م

  .ترحم استم که درست ھم بود

 را که من ی را و خواستمي را، تصمی گرفته  حرفیا با تحسر و صداو
 . کرداني بکردمي واجب و الزم بود که فھم میدر چند ماه از ھر عمل و

  . بودم، مگر اعتراف کردن به آن مشکل بوددهي خوب فھمیلي خديشا

 ھمان عزم و ی برایحي چه گفت، الکن ھر چه بود، توضدمي نشنقيدق
 شد،ي مروني که از اتاق کارم بیني و حدمشي ساکت د.اراده اش بود

 مسرت من است، مع االسف که تو يۀ و بودن با تو مایدوست: گفت
 توانم ی نم. متزلزل شودی اعتبار من در جامعه ممکن قدر،یھمسرم شو

   .توانمي نمدهي ات را دهيگر خدا حافظ چون ميگو

  
 .کردي ممي به ھمان شقاوت رھای باور داشت، ولازميبه عشق و ن

ه  که بی را طلب کند به دنبالش رفتم و با آوازشي که زندگیچو مجرمھم
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 وضع ی مجازاتی چني دورش نگھه دارم، گفتم اهي از گرشدي میسخت
 و از گناه دانمي خود را نمفي شکنجه است که تکلني بدترني ا؟یکنيم

 در چشمانم جمع شده ی چاره گی که اشک بی حالدر  . اطالعمی بشيخو
 یليبه من خ:  مرتعش اظھار کردمیا فشردم و با صدابود، دست او ر
 رومي ساده است؛ ماريمن بسه  ب،ی انگاری  گفت چ.شوديمشکل تمام م

 حال و شانيمن ھم پر!  نهشوم،ي مشغول میخانه و به کار و زندگ
 و من ھمه کس خود را و یبازي ما تو فقط مر.باشميدردمند بدتر از تو م
 گفت   ؟ی و چی کیپس چرا و برا:   گفتمهيگر  با .دھميخود را از دست م

 ی زندگميتواني ھر قدر فکر کردم من و تو نم.باشدي خوب منطوريا
 عذاب را که از ني و امي کنیمشترک با صفا و بدون دغدغه را سپر

 است که ی به مراتب کمتر از الم و تحسرد،ي کشمي خواھی و دوريیجدا
 و یکبختي که نی خود گفته بودگريً بعدا قسمت ما خواھد شد و دًنايمطم
 کي   . و من ھم با تو ھمنوا شدمدي مقدم بازي من بر ھمه چالي خیراحت

 تو در نبودن الي خی راحتاي که آمي خواستم بگودم،ي دقيلمحه او را عم
 نگفتم و یزي اما چبودم تو شده الي خی  آرامروزي که تا دیمنست؟ من

 دور شدم و به ین دادم و از و گفته اش تکادييسرم را به عالمت تا
 تر و تازه ی که آبدان در آن گذاشته شده بود و ھمکارانم برایاطاقک

 داخل شدم و درش را بستم و به خاتمه رفتند،يکردن دست و رو آنجا م
 ني در سرزممي و مرگ آرزو ھامي زندگی دوستداشتناني جرکيزشت 

  .ستمي آشنا  گرۀگاني بکي
 احساس کردم و یپوچ و تھ  شدم و خود را کردم و سبکهي گریقيدقا

 برود ، از نزدتماني که نگذار ایاديبازھم دوستش داشتم و در درونم فر
  .بلند بود
 در دادن محبت ادي تالش ز، از عشق رفتتي که توجه و عنای وقتاما

 و وفا مرا ی الجرم مھربان، عاشقم نبودگري او د. نداردی سودیو دوست
 که بودي و اگر مانند من عاشق منمودي مچي ھدشي نبود و ھمه در دیظفر
 داشتن ی اش را مستتر کنم و آرزوی کنونی ھنوز ھم خودخواھتوانميم
 چون او متواني  من ھم نم!  بخود گفتم  که ختم. اما نه؛...و را دارم یو
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  از داشتنوسأي به اطاق کارم م.ستي سودمند نی کارچي ھ،نخواسته باشد
  جلوس کردهنشستی  مشهي که ھمی چوکی روکي ل، داخل شدممانيا

 .رسانمتی  گفت شام خودم به خانه مدنمي با د.نوشتي میزي و چبود
    . برومديمنتظرم باش و حاال با

 بود که درکش دهي از من طلب. را خواندمی نوشته وزدي به شدت مقلبم
 و در ختم نوشته دابيي نمني جز ای راھ،ميفزاي به دردش نهيکنم و با گر

  ."مانتيا" :بود
 اشکم چنان داغ بود که .خطش را مچاله کردم و به گوشه انداختم 

  .افتمي و جھل او ی در دست طفل يیچهي خود را باز.سوختيچشمانم م
 گذاشتم و به خانه بمي مچاله شده خط را  در ج. منتظرش نشدمعصر

  :مکردي مني را نفرواري و در و دگفتمي مانيذھ دم دهي آنشب تا سپ.آمدم
 با گفتارت بوجود ی، من بودستني زۀزي تو که تنھا شور و انگمانيا

 با .يیافزاي غمم ھر روز مدي و در تشدی و نفرت در من شدنهيآورنده ک
 آخر .او مرا بد خطاب کرده بود و من گوش داده بودم .تماو جنگ داش

 بود که مرا بد ساخت و حاال خود ی از من طورشيگفته و خواست ھا
 بواسطه ،دادمي مرميي او تغی من که به حسب تقاضا.کرديازات ممرا مج

 مرا شي ھمی مقطع زمان که برانيموقوف شدن به تمنا و خواستش در ا
 اش ندهي آی گماشتنم در زندگی برایقي طرو سر بارش شدم گري د،رديبپذ
  .افتي ینم
 مرا ًادي شده يیري تی پوچکي ی وی ھايی اعتنای کردار و بدني دبا
 منطق ني و اکردي دلم را پاره ميی نامرزيطه کرد و با صد ھا خنجر تاحا
با رفتن آرزو سه ماه رنجور بودم و فراموشش کردم و با تو «  که یو

ھر لحظه گوشم را » یبري مادي مرا از یگري تو ھم با پسر د،خوش بودم
 شانحالي را پری رنج و غم آدم: لب نجواکنان گفتمري ز.کردي متياذ
  . و پست ھم کردلي را ذلمانياما ا ،کنديم

 که مجبور به ی و باورم شروع به کاردي از امیوسأي می با عالمفردا
 تمرکزم را ۀ ھر گپ و عملش در ذھنم بود و قو. کردم، بودمشياجرا
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 خواستم ی چرا نمشدمي مقي و عمکردمي کار مکث مني درع.کرديسلب م
                                            .     شدمي چرا منکر از شناختم مايبشناسمش 
  چرا : گفتی اطاق کارم را باز کرد و داخل شد و با آواز بلنددروازه

 لفوني ساکت ت:  بدون آنکه او را بنگرم  گفتمی؟گرفتي را نملفوني تشبيد
  ی؟ مرا بشنوی خواستی نم: با آواز بلندتر و  مرتعش گفت. بودمدهيرا کش
 کي رکژۀ وانيگفتم ا .یاست......   ک: آھسته گفت.ستمخواي نمی بل:گفتم

   !و تو است از دفترم خارج شتيبه فراخور شخص
 و تو زدمي من تا صبح زنگ م: کرد و گفتکيمن نزده  را بخود
 و دادي الکول می بو. بلند شدم کنارش رفتممي از جا.ی بوددهي خوابیلعنت

 اي ننجاي اگريارج شو و د  گفتم  لطفا خ. توانستی شده نمستادهيدرست ا
  : گفت.کردي می سستمي پاھا.ننديھراس داشتم ھمکارانم بب!  لطفا
  ات راوانهي عاشق د، رامانتي تو ا؟ميآي نھرگز بروم و یخواھيم
  چشمانش پر اشک بود و .رومي م:  گفت! بروی ن:؟  گفتمیخواھينم
کردم که  نشستم و به اطراف نظر ی چوکی رو. از اطاقم دور شددهيلرز
 ناگھان از ترس و ھراس که با آن . باشددهي ندتي ما را در آن وضعیکس

 ی دوان به دم دروازه عموموان د،حالت تلو تلو چطور خانه خواھد رفت
  از دربان .شدي نمدهي دکي در دور و نزدی کس. را رساندمشي خو،دفتر
م   خاطرم آرا. نشست و رفتنددي در موتر سفی  گفت با شخص:دميپرس

  .ش است که مواظبش باشدھ و کس ھمراستي پس تنھا ن،گرفت
 از ی در خود شکسته با خرمن. روز خبر و اطالع از او نداشتمچھار

 رغبت به سفر با ی و بشدمي ملهي تشيمردم با گردش روزگار به پ
  . ھمقدم بودمگري دنيمسافر

*  *  *  
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 کاوه  . ن شد ارمغامي  برایروز در آن حالت دلشکسته گ  کاوه آنآمدن
 و چند بار دانستي مزي بود و از عشق ما نماني دوستان انيکترياز نزد

  .مي صحبت کرده بودماني با اکجاي شده یدر صحن فاکولته با او مالق

 بلند و قد شي راهي سی و دوساله با چشم ھاستي باي ستي بی جواناو
 ی ھاستژ رفتار و ستي زی می در بحبوبه جواننکهي بود و با اانهيم

 به ، مشرب بودی متانت است وچون صوفی که داراکرديآرام او ثابت م
 زي که اصال چشدي معلوم منطوري و استينگري ارزش می بیلي خايدن

   . آرام کردی او مرا کمی آرام. کندتشياذوجود ندارد که 

 ؟ ی آزرده استماني  از ا: از آمدنش معذرت خواست و گفتمودبانه
 ی رنج ھاماني  ا:  و ادامه داد؟ی آزرده استادي زیعني :  گفت.گفتم نه

 از تو شتري بی من مدت. بتو ضرورت داردقاي را متقبل شده و عمیاديز
 دوستت دارد و اري اما بس، استی او زود رنج و احساسات.شناسمياو را م

 که از مرگ مادر و خواھر ی ھمان دردهي او به پای برانتبدان که نبود
 چون در نبود آنھا تو ، باشدشتري ھم بدي است و شا دهيو برادرانش کش

 او آنقدر خواھد ،ی و چون تو روی او داده شدی برايی خدایھمچو نعمت
  . نخواھد آسودی کس و حالتچيشکست که با ھ

 پسر مھربان و ،ستي موجود مرموز و مخصوص نکي مانيا  
 و رديگي قرارم يی سخنان عدهري تحت تاثی زده است و گاھبتيمص

 روزي د.گذاردي حق شما و احساس خود میرو  بخواھد پانکهيبدون ا
، بدون  شاھد نبودمني را چنان اندوھگماني ای زمانچي ھ،نزدش بودم

ايمان به جز در بعض محافل مينوشيده و آن : اينکه به من بنگرد، گفت
ھم به قدر خيلی کم و اين دو بار اخير را من مطمئنم که صرف از بابت 

   .نداشتنت نوشيده استو رنج تو 
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 . مبرم شودازي ھا مرگ دو نیکي تاردي نگذار.کنندي متشي جاھل اذعده
 فقط آمدم .ديي نگوشي که براکنمي از آمدنم اطالع ندارد و خواھش ممانيا

 عشق و محبت ،گراني و خواست ددي و طرز دشهي انددي که نگذارميبگو
  .شما را مقھور سازد

 ني از اماني عشق من عامل نجات دھنده اپنداشتميم کاوه من: گفتم  
 ی وی ھادي برنده شک و تردني دھنده و سپس از بفيموھومات و تخف

  ھر آنچه در عمل و فکر داشتم .دي اما بر خالف آنرا شدت بخش؛شوديم
   . عاجزمگري دی اجرا کردم ولماني داشتن ایبرا

 شي از ادب و تواضع صحبت کرد که گفته ھای حاکی با لحنکاوه
  او . اثر کردماني از ادهي از دل برخاسته بود که در روح من رمیپندار
 چون عاقل و عاشق و در ی کنی را نمنکاري نکن تو اشي  تو رھا:گفت

  !یعشقت با ثبات

*  *  *  

  

 وي و ھمانطور که درديدي موترش مرا می گک جلونهيي از آمانيا
 دانمي نمی اگر رو.سازدي زندان ممي را برااي دندنتي ند:  آرام گفت،کرديم

 ی زندگی با رفتن کس،یکنيعادت م:  گفتم. خواھم نمودیچطور زندگ
 .  و با تو چطور خواھد بودی را ھم تو حق گفتني ا: گفت.کنديتوقف نم
 و موتر دي  او بلند خند. تو الزم دارمی فراموشیز سه ماه برايگفتم  من ن

 .نمي کنار او بنششروي پیتوقف داد و خواست تا در چوکيی را در گوشه 
 رفت ني  درد از بیديام  نای و دروازه ھاوارھاي باز ددنشي و شندنيبا د

 مي در پاھاري و زنجدي عشق جلوم مفتوح شد و بدون قاني پای بۀو عرص
 کردي  نزدش بودم و دستم در دستانش بود و چنان نگاھم م.برقص آمدم

 در دستم انگار ھمه  دستانشی و گرمربود یکه صبر و قرار از من م
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 وجود باي و زیوجودم را نوازشگر بود و آن  احساس ھمانطور قو
 دوستت دي نگومانتياگر ا. شدي مشتري و بشتري بشيداشت که با گفته ھا

 تواندي و نمختهيھم بتو آم   بدان که باز،آردي نبان جمله را به زنيدارد و ا
بتو دارد که محال است  يی و عالقه ازي ن،ري تعبکياز تو جدا شود و به 

  . را نائل نگرداندشي خودارتي به دی بگذرد در موقع و جایروز

 در ارتباط  ھرچند تو بودن مرگ منست ی  ب: و گفتدي را بوسدودستم
 دي خواھم شن، دارميی که بدبختانه با آنھا شناسای از اشخاصیيتو حرفھا
 خواھم رتي  غی منفعل و بشي نزد خومي جھت رد شان نگویو اگر سخن

 که عروسم مي ھا بگوی و به کی زمانی تا چ، کنمیبود و اگر اقدام
 صرف دوست بد داشته و مرتکب .پندارندي می که برخستي نیآنطور

 را فکر کنم و تو ی تو زندگی سواتوانمي ھم نمني مع ا.اشتباه شده است
 و آشفته استم سر به یدرکم کن و در بعض حاالت و مواقع که عصب

 از اقارب و دوستان یکي بگو اي ب. که حق با من استريذار و بپذسرم نگ
 و دوست منحرف و فاسد دارد و خودش ه ھمراماني که ادي بتو گویليفام
 ام دهي شنیادي من از اشخاص ز؟ نمودی خواھی چ، خوب نباشددي بازين

 یکردي گشت و گذار مهي که با عاصدمي و بگوش شندميو خود به چشم د
 ترا عروسم مادر نھاي است که با ھمه ایدر من چنان قواما عشق تو 

 درکم یتواني و نمی استن تو ز. منستی و با تو بودن آرزورميپذيطفلم م
 تحملم کن و ازم نرنج و مھربان شومي می که عصبی صرف گاھ؛یکن

  .باش

 را ی و تحمل چگفتي به کدام عمل می او مھربان.رفتي مچي گسرم
 خواستي مقيھر طره  بودم که بگکي گد درست ھمچومن و دانستيم

  .کردي میبامن باز

 عزم یدي از دفترت مرا کشنکهي با خود بعد از ا: گفتی با عاجزمانيا
 و آوازت ی کردلفوني تی وقتشبي اما دنميکردم که ھرگز ترا نشنوم و نب



٢٠٨ 

 با ی کنلفوني گر چه گفته بودم که چون ت؛ديتپي قلبم به شدت مدميرا شن
 چي عزم و اراده من در مقابل تو ھی گوشک را بگذارم ولتياستماع صدا

 يی مرده ،سوختمي ومن در حرارت و آتش میزدي تو حرف م.شوديم
 تو استم و به ري من عاشق و اس،افتمي اتيبودم که با شنفتن تو دو باره ح

 و عشق تو  در ستي نسرمي ام که از تو دور شدن مدهيرسيی نقطه 
 ی از من در دل داری احساسني چنزي که تو ندانمي و مراندي حکم مميزندگ

 ما در ی ما در خاک و شاخه ھای ھاشهي که رميست ایو چون دو درخت
 عشق ما را معطر ی ما فضای و عطر و نگھت گلھاختهيفضا در ھم آم

  .کنديم

 چون او شدمي اما مغرور از گفتار عاشقانه اش نمدادمي او گوش مبه
 مرصع نرسانده بود و ھر تعھد خود را که  را بهی اثبات عشق عملیبرا

 منکول شي فردا،با من مھربان باشد و به گفتارم بدون شک گوش دھد
  که داشتي ماني و با شوق بگفتي گرچه ھنوز از عشق و وفا م.کرديم

 و ني پاکترراي ز، دستت را،نديبي چون مرا عاشقانه مبوسميچشمت را م
 من در تو زنده یو جوان و لبت را چون عشق ی موجودنيمحترمتر

 باور ھم دارم که ی و گاھپندارمي و مديآي بدم نمزتي چچي و از ھشوديم
 که از تو ی به محبت،ی در مقابلم انجام دھی عمل را روزنياگر زشت تر
  . خلل نخواھد رساندمدر قلبم دار

چو گذشته نه  چندان دور باور  را ھمماني اتوانستمي نمگري من دیول 
  . رشته را که باور است باخته بودمکي زي چنيرمن بھت. کنم

*  *  *  

  

 ما ی و عشق و بعدش جنگ ھا و قھرھای از دو سال از دوستکمتر
 عشق  روز باي روز تولد من در جھان ز،  روز تولدش بود.گذشتيم
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 و دي امی  در واد، لذت و دردی در صحرا،تولدم در عالم اشک و لبخند
  . من با عشقيی روز آشنا شوکت و ذلت ویاي  در دن،سأي

 گرفت و در ی ماندنگاهي جامي بود که در زندگماني اشي تولد و زازرو
 عامل بزرگ دردھا  ی جدا از عقل و سنجش به شکل جنون آوری ھاهيما

 . ساده ام شداتي در روند حیالي زودگذر و ختي و رفاھیو آالمم با خوش
در وسطش فرو  عدد شمع کي و دهي سالگره خرکي ک.خانه اش رفتم

 او شمع را .مي ھر دو شمع را روشن کرد.ز گذاشته بودي میبرده و رو
 که اسمش را دي مرا که عبارت بود از چند ورق  سفۀخاموش کرد و تحف

 که گفتي مماني آنروز ا.ستي نگر، نوع رسم و خط نوشته بودمنيبه چند
اب  ھرگز عمدا نخواسته اسب. صادق بوده و خواھد ماندشهيبا من ھم

 من .شدياند ی و انسان مشديندي بدي باا ام؛رنجش خاطرم را فراھم کند
 و از تو معلومات نمي ببانت و ھمه خواھران و برادر لتيمجبورم به فام

  .بخواھم

 ی مهي تو با عاصی در باره تو و دوستگراني گفتار و قضاوت دبه
 ،کنميمطرح م اگر با تو ،توانمي گفته نمی و به کساند در من نھايا. شمياند

 را يی و جدایمل دورأ و بدون درنگ و تیکني جنگ میشويقھر م
 چرا اگر از گسالندن رشته .یکني باھم بودن نمی و تالش برایريپذيم

  .ستي عشاق نوهي شني ا؟ چرا چرا.یريپذي مود ز، بزبان آرمیسخن

  دھم و خواست که روز تولدش شي نگذاشت پاسخ به پرسش ھامانيا
   .در کنارم مسرور و شاد باشدبدون مناقشه 

  که مي افسونگر عشق تاختیاي به دنالي خدي  سفپآنروز ھر دو با اس 
 دي سفپ اساربني اما ا.مي آن محروم کرده بودري را از سشي بود خویمدت
 را بردارد شهي عقل و اندواري دشي با سرعت و قدم ھاتوانستي ھا نمايرو
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 ني و امي لذت مفکور بودنيدر ع ھر دو .ميتا راحت به جھان عشق بنگر
   . گذاشتی اول نمی قدرت التذاذ را به آن شدت روز ھادنيشيدان

 ماني در رفتار و گفتار ابي بطور عجیزاري که عشق و بآمدي مبنظرم
 گذشت که ی نمی سراپا عشق و محبت و روزکروزي . شده بودنيعج

من را ه  ب و احترامزدي مرا مادر صدا مکروزي .شديمملو از نفرت  م
 را ني و ادانستي بامن را بخت بدش ميی آشناشي و فردادانستيفرض م

  .کردي اظھار ممي مستقري خود غاي و خواندميبطور وضوح در نگاھش م

*  *  *  

  

 ی واقعاي آخر بودنش در کابل بود که روز آخر بودن او در دنروز
دم و روز  و کام که به او بسته بودي به آنھمه امی ختمز رو. شدميزندگ

 و بودن با او در من بزرگ شده يی که در روند آشنایيشکست آرمان ھا
  .بودند

ه را داشتم ژ جمله و وادني شنی موترش نشسته و تمنای عقبیدر چوک 
 دھد و تا روي را ندي که ام يی جمله.ديکه الم رفتنش را سھل و ممتنع نما

   .شد داشته باني طنميآمدنش در گوش ھا

 لفوني تشي برا، در خانه آرام نداشتمشام. ستی نگفتاما ھيچ از دو
  و سلما را با گردميزود برم؟  بودی آنجا خواھی مدتی  چايمان،: کردم
 ،مييآي می خواستگارکباري واضح کن که من لتي و به فامآورميخود م
 تا آخر عمر و ميباشي  با ھم  میلي باز خ:  گفت.دميآه  فھم:   گفتم؟یديفھم

  .دي خندلند کرد و بمياھچقدر جنگ خو

 گري دکباري از رفتن شي که پدي بر آروني خواستم تا از خانه بی واز
 ی به کسارهي معلومات گرفتن وقت پرواز طی برا: گفت.نمياو را بب

 ی کالماي و ی و اگر فرصت شد خواھد آمد و بدون خداحافطکندي ملفونيت
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 را قطع لفوني تی خدا حافظی او تا آنموقع ب. را گذاشتلفونيگوشک ت
 را گذارد لفوني از من تشتري که دوست ندارد پشدي می مدعونکرده بود 

 که ی صرف مواقع،شودي مزاري و از خود بداندي اھانت بمن منرايچون ا
 را لفوني او ت،ميداشتي می پرخاشاي دادمي را به خود نسبت میصفت بد

  .گذاشتيزود تر از من م

 او و به بر ی و به سفر فردادميتظار کش انی ساعتمي در بالکن نشام آن
 کشان کشان ی او با قدم ھا. نو فکر کردمیگشت دو باره و آغاز زندگ

 شهي ھمکه يی جا، رو کنار تبنگ سگرت فروشادهي پیآمد و رو
 بار ماني آه ا.دمشيدي مقي من عم.دي شد و به بالکن ما دستادهي  ا،ستاديايم
 و دني دی و من برایباشين م می زندگی واقعکي و شری از منگريد

  . و مقرره نخواھم داشتی کسچي از ھیبودن با تو ترس

 دلھره و ، که در سر داشتم نبودیاالتي قلبم مسرور و راحت با خاما
   . در آن احساس کردمبيترس عج

 با نکهي خانه اش رفت و من بعد از ای و به سودي به ساعتش داو
 . داخل اطاقم شدم، را بدرقه کردم اودني نقطه امکان دنيچشمانم تا آخر

 را برداشتم و لفوني گوشک ت. را ربوده بودارميفکر نبودنش قرار و اخت
 دي من کار دارم و با: آوازم گفتدني کردم با شنلفوني تشيدو باره برا

 اي آ:دمي پرسد، که از قلب بوزي  با آواز حزن انگ. را آماده کنمسفرلوازم 
 بود وبدون ی او مصروف بسته بندی ول، بودیمدت دراز آنجا خواھ

 و !شودي نه نه آنطور بسته نم:  اش گفتخاله به پرسشم به پسر یجواب
 ؟ی گفتزي که چدمي پرس:  ساکت بودم بلند صدا زد؟ی گفتزي  چ:بمن گفت

 زود دي گفت نه شب با.ی حاال مصروف است،کنمي ملفونيگفتم شب بتو ت
 ني گفتم ھم.باشميخسته و کسل م سفر فردا انيتر بخوابم ورنه در جر

 شي صدا.و گلونم عقده گرفت و حرفم ناتمام ماند  ...که با تو وبس من
 و آورمي خواھرم را بدي ناراحتت نکن با: گفتیآرام شد و با مھربان
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 داشتهي مشي خودني به گفتن و شنیاديز و وقت ميشوي با ھم مشهيھم
 :  گفتم. کنملفوني تديتم با و حاال بگو خداحافظ که من به چند دوسميباش

  .يیايخدا با تو باشد و کوشش کن زودتر ب

 من از  . بودمري دلگی وی ھايی اعتنای به  بی از رفتن وشتري بشب
 شودي مبمي آنچه از او نصدميدي بودم و مزاني گریکي و تاریسرد
 و منج منج خواھدي ميی دانستم که او رھای را جبرشي خو.ستيسرد

 بودن و ازي که ارباب نداندي مماني حتما ا:کردميرار مکنان با خود تک
لمقابل محبت و ا بخواھدي ماي و دھدي صدقه مميبرا استم و یمحبت و

 گران تر از یلي خمتشي چون ق،ديی آ گران مشي و براديعشقم را ادا نما
 . آمدی نمهي گری  با ھمه الم و شکنجه روح.آن است که در دل دارد

 که ضرورتم گري صبح دروغ د.خواستمي مهيز گر جگري دزي چکه یمثل
عجله ه  شدم و بروني وقت معمول بز اشي و از خانه پدمي تراش،شده بود

 بشاش در را ۀ با چھر.دمي رساندم و درش را کوبیخود را به خانه  و
  نه : سرش را خاراند و گفت.نمتيي و نبیھراس داشتم برو:   گفتم.گشود

 یخوب کردرچند ، ھی که آمدی کار کرد خوبیليھنوز وقت دارم و خ
 در کوچ . شدمرھا ی کمی درونۀ اما از آن شکنج، گفتلي میرا سرد و ب
ی  از من نشست و چشمانش را تنگ کرد و با لبخندی دورۀسبز بفاصل
 شي زانوی را رولفوني او ت. خانه اش به صدا آمدلفوني زنگ ت.به من ديد

 که با حينیپ زدن شد و و مصروف گ گذاشت و گوشک را باال کرد
 انداختي مزي گذرا بمن نی نگاه  ھا،کردي می و انگشتانش بازلفوني تميس

 خودش بود و شخص کردي و سوال مزدي حرف مشتريو آن کس که ب
 و افتي خاتمه یلفوني و سر انجام مکالمه تدادي مجوابش ی و نیمقابل با بل

 زي را در سر منلفوي تماني که ای ھنگام. گذاشتشي جای را رویگوش
 استرحام و استدعا به او انداختم و با آن ی از روی من نگاھ،قرار داد

 خواھش ی از و، تر از زبان قال استحي فصیلينگاه به زبان حال که خ
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 کند و مرا بدبخت تر نکند و او با یريگ آمدنش سختیکردم که برا
وب به   خ: گفت، نمودی اعتنا و منجمد می  بافهي که در آن قیتبسم
 بود و زي  گفت قھر نکن پرو. گفتم نه؟ی ضرورت دارايران از یزيچ
  ھنوز .یشناسي را خو مزي  پروی استنجاي تو امي به او گوتوانستمينم

 بلند شد به شي از جاماني ا. شددهيرن موتر بلند شنھا ندادم که یجواب
 حاال من که : گفتم. عقب من آمده اند، برومدي و گفت بادي درونيب
  .دمتيند

 کي لطفا :  گفتم.یديدي مقابلت نشسته بودم و مرا مکساعتي ،یديد  
ناز ھا را کنار :   گفت. دوستم دارددي باش و انتظار داشتم بگوقهيچند دق

 ی وقت،یشوي نمرونيخوب وقت ب.  برومدي من با، شوروني بايبگذار و ب
 ماني الي از فامیکس (ندي ترا نبخاله که ی شورونيمن رفتم زود ب

 و) .گفته بود  به مننطوري البته خودش ارومي که من خانه اش مدانستينم
 دمي عقبش دو. آپارتمان را باز کردۀعجله از اتاق خارج شد و دروازه ب

 یدي نا امهي مثل صحی رفته بود و با صدازي از ھمه کس و چادميو 
 ،شت شباھت داادي از فرشي بوني صدا که به ش!ماني اماني ا: زدماديفر
 که دو ی به موترماني  ا.دي به عقب ندکباري و آوردي را بترحم نمانيا

 مي نشست و موتر حرکت کرد و من در جاند، در آن بودزي نگريمرد د
  ! نرو درد داردنطوري ا:گفتمي کنان مهي بودم و گرستادهيخشک ا

 ی با تو شوخماني ا: گفتندی با من ھمراه شده و مدي راه دفتر امدر
 و رديگي و دوستانه ترا در آغوش مگرددي او بر م. نشووسيأ مکنديم

 و او را نمي که به عقب ببکردندي و با ھر قدم  وادارم مکندي میخداحافظ
  دم . دھداتي مرا حی سکوتیکلمه نگاه و حت،  جستجو کنم که با جمله

 را بلند شي ندا، بودگري دی آواکي دفتر ھمراھانم ترکم کردند و دروازه
 . تو آنرا مولد شده بوداالتي وجود نداشته تصورات و خمانيکرد ا

  !!!! ی خوردبيدخترک فر
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 ھمه مانيخاطر اه ب. دمشي ندشودي تا امروز که سال ھا مآمدي نمانيا 
 نجات دھنده ام از فالکت ماني که اپندارمي شد و ھنوز ھم مکيعمرم تار
   .خواھد بود

 و سوسه ضخيم ابر ريز آفتاب عشق .دادمي محل کار انگار جان مدر
 دني با د.مردمي می از برودت سرد، محبوبم پنھان بودی مھری و بميھا

 ؛خانه کردندبه رفتن ه  بهي زده و کرختم ھمکارانم مرا توصخيحالت 
 نبود تا چھار بجه عصر منتظر نشستم ی حماقت را سرحدايالکن باور 

 مانند ارهيواز ط پرداني ھم از ماي و دي نزدم آی خداحافظی براديکه شا
  و آنروز دي زارم را تا انتھا کشماني به ادي اما ام؛ کندلفوني تگريمرتبه د

 دو باره ی آرزوی انتھا ولی بدي انتھا به امکي ، بودشي ھمی ختم براکي
  . زنده مانددنيد

ه  خانه بی در تن بسوی در پا و رمقی حرمان بدون قوتتي در غاشام
 ام طهي منظر حني ترزيدر من بود دھشت انگ درد بود ی ھر چ.راه افتادم

 افروخت ی که به ھر رھگذر تحسر ودرد مشاني مردم افسرده و پرداريد
 بمن نفروخت یزي و چافتي تاج و تخت ملک رنج یآنروز مرا قارون ب

   .و عرضه نکرد

*  *  *  

  

که در طول   رای  عذاب.شدي عذاب دھنده به عمرم وصل می ھاروز
 و دانستندي اش را ملي حالتم را شاھد و دلزي نلي فام، بودمدهيند عمر
 روني بودم که آه درون به بی گر چه خود ساع. نداشتندشي برایعالج

 رضايت در پس حجاب مي ھاینرسد و درد خود را از ھمه داده شده گ
 آواز ی  ام  به زندگیلي می و بیاما رنگ صورت و خاموش م؛نگه دار

  .د بلند کرده بویليدرون را خ
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  و اصل ی  زندگی ھاتي واقعاني با پند ھا و بمي مستقري بطور غپدر
 ی بود و ھر انسان نورمال را موثر متي شده و تثبدهيدرد ھا که سنج

 یقدر کافه  بی پدر در ھر مورد.من دھده  را بی آرامتوانستينم، افتاد
له عشق و قلب من که در حدود فھم و ئ در مسی بود ولقيدق  وشيدوراند

  .افتاد ی گفتار پدر کار گر نم،دارک خودم بودا

 ی دخترلي است که از دماغ علی که موضوع من پندارانگاشتي مپدر
 ادي رنج ھا و ی دوران موقتی مدتی برایبوجود آمده و مطابق فلسفه و

 و الي خماني خواھد فھماند که امي کنم و زمان برادي را تحمل باماني ایھا
  .وھم بوده است

 که در اثر ني غمی از روز ھای آورادي و شي  ھایھربان با ممادر
  مرحم درد و سوزش مرا خواستي م، داشتمی در زندگمانيروش بد ا

 ی از جمله اشخاصماني ا:گفتي او م.شود و از من سلب کدروت کند
 و بازبان نسبت به انسان ابراز ستي نیکياست که زبان و دل شان 

   .ددھي می فتوگري دی طورا قلب آنھی ولندينماي میدوست

  نکهي که دوست من بود و خودش با عشق ازدواج کرده بود، از افاضله
 ی خود را و زمانی و گاھبردمي رنج مميمن از نداشتن عشق در زندگ

  :گفتي مني چنکردمي را مالمت ممانيا

 انسان است و ی زندگدهي پدني است که عشق لذت بخش تردرست
 غرق در تپدي داشنتش مشي ھمی برا،ندي براي خواھد آنرا میانسان نم

 لي  و خصاصي شده و خصاماري عشقش بپنداردي مشوديمعالجه اش م
 و خواندي و مقصر می خود را مخطی گاھ؛داندي را مرض عشق میآدم
 ھا ھمه اش بھانه دل ني و اما نه اشماردي معشوق رامغرض میزمان

 منتھا چند روز  ساعات واي ھمان چند لمحه راستي عشق م.انددردمند 
 اش را که فهي او وظی دشنام  دھی با تو بود معشوق را چتي واقعايدر دن
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 رفته اي برود و خواھدي اگر م. انجام داد، به تو بودیدادن حالت ملکوت
چون معشوق با تو !  مدارطمعاو وصال دوام  است بگذارش برود و از

 نه آن  شوھرت خواھد شداي دوستت ،ستي معشوق نگري شود دکجاي
  !ی که تو در ذھنت پرداختیمعشوق

 عشق . و عزم سفر کرددي بخود بگو که عشق آمد عمرش سر رسنرايا
 در ی است ولادي فری است در رفتن عشق جاني در زمی الھۀعيود

   .داي بنی بی اصلديماندنش ام

 باتي زۀ ھمان چند خاطری چون با عشق ازدواج نمود:گفتي مفاضله
    .  باندی عشق با ھمان دردش باقی ھااديت که  بھتر اس،رديمي مزين

 ھا و گفتار ناپسند و ی کوشا بودم که با بخاطر آوردن بد گمانزي نخود
 که مرا در بر گرفته و خلقم دي و شدرهي تی  پوچ، ماني ای ھايی اعتنایب

 ی گرهيبود و بعدا با تيی  لمحه ی برای از خود عقب زنم  ول،فشرديرا م
  .آورديم م برمن ھجوشتريب

 را نداشتم و لفوني زنگ تدني تحمل شنراي ز،رفتمي نزد کاکا مبعضا
 زي نني چنان نماند و چنکردي که زمزمه میي کاکا.بودميروز ھا با کاکا م

 مادر کالنم که زن مومن .شدي دردم را دوا نمزي بودن با او ن.نخواھد ماند
 از ی گاھريقد که تداشتي اظھار م، اعتقاد داشتريبود و سخت به تقد

 تلخ و مشکل قرار داد ی ھاشي نفر را در معرض آزماکي ی وقتقاتاو
 خواست و تحمل او را در ھم تواندي و فشار نمروي نچي که به ھديو د

قرار داده  ميدی اش مورد عنايتاشده و در عين نا مھربان ی به و،بشکند
  . و خوشبختش ميسازد

 جمع کجاي خانواده یا ھمه اعضی چون گاھگاھماني از رفتن ابعد
 کي و عشق خود را کنندي که در مورد من صحبت مانگانشتمي م،شدنديم
 خانواده در ی ھمه اعضادي که در موقع ھبوط آن بادميدي آنھا مدي از دهيبل
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 تا چشمم را ابندي ب، در من داردشتريجمع شوند تا آن را که نفوذ ب  جاکي
 اما ؛ندي نمایريل جبران جلوگ قابري غی و بتوانند از ھبوط بدبختهگشود

 چون ،شدي در من منجر به شکست مگراني دیتي کانکرحيگفته ھا و نصا
 اي ی سنگر واحد و منظم را در من بوجود آورده بود که کسکيعشق 

  .توانستي آنرا ضربه زده نمیزيچ

 دور ی با زور از کستواني که عشق را نمگفتي فقط مادر کالنم ماما
 ني جز زور الزم است و اگري منظور آلت دنيا حصول یساخت و برا

 کالم نجاي در ا.ييست که ما پيش گرفته ايم از مبارزه ريخود مبارزه غ
 زور و ، نخواست کندی کارزي مبارزه است و اگر کالم خدا نلهيخدا وس
آنکه روز تا شام   ولو، نخواھد بودلهئسحل مه  قادر بچگاهي ھتينصح

  !يی نماديد را تھی ھم کساي و ینصح کن

*  *  *  

  

 عشق به محوطه درد يیاي رواي زرد درختان از دنی برگ ھاختني ربا
 یکي نه تنھا که تارگري دکباري و دمي کوچ، سعادت نرسته بودکهييبه جا

 در راه دفتر به خانه .دميدي مزي روز را نیکي تار،شب را متوجه بودم
سجد بزرگ و مجلل  به م،يی از مواد غذای خالی به دکان ھا،راني ویھا

 دامن عاطفه ام ی ولدميدي ھا مچارهي ب،  به انسان ھا،  سرراهو رنگانگ 
 به خواندن راکت ھا و به شعر دادمي ھا گوش مري فکي به موز، بودیتھ

   . که زنده ماندن شده بودیزندگ

 را ی راپور، با طبع شوخ بودري از ھمکاران محل کار که مرد پیکي
 با یتواني ماي آدي پرسی و با شوخمي نمابي ترتوتريمن داد که در کمپه ب

 و شانه دمي من به او دی؟ در دفتر حاضر شوني در وقت معزي نیچادر
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 ی طالبان به زوددھمي ترا آزار نمنباري او گفت  ای ول، را باال کردمميھا
  .رسندي مابلبه ک

 طي وشرااستي در باره سی و کافقي گپ آن مرد که معلومات دقنيا با
 از ورود طالبان در ماني پدر اکه ني وفکر ادمي بخود لرز،ور داشتکش

 مناسب ني از اشتري داشته و بودن  پسرش را در کشور بیکابل آگاھ
 و ھرگز نخواھد گذاشت که فرزندش در دهي و او را نزدش طلبدهيند

 ام را نهي سدي برگشت نما، بوجود خواھد آمدنجاي که ایتي و وضعطيشرا
 ی کوچک و بري خود را حق.رمي شد و خواستم بمديو نفسم قبه درد آورد 

  . را ندانمزي تا چخواستمي میھوشي  تا آمدن او بد؟ياي او ماي  آافتميمقدار 

*  *  *  

  

 باز و چشم مهي نی مرده و دھن ھامهي و من با مردم نگذشتي ھا مروز
 شان که در مقابل درد و درد و درد هيگر،   شانۀي گری خشک و بیھا

 کس فکر کي و به رفتمي به سنگ شده بود به جلو مليخالص و تبد
،  و گفتارشماني به ا، و کرکترشماني به اکردمي فکر مماني به ا،کردميم

 به دستانش و آن ،قد کوتاه و چھراه اش،  به اندام،دنشيشبه طرز لباس پو
 ما در پنجه داشت و به اثر يی اول آشنایانگشتر بزرگ طال که روز ھا

 ما يی که در شروع آشنایي  به آرزو ھا، به دستش نبودگريھش من دخوا
 خالصه ھر فکر و .دميشياندي مشي ھا و خواستھادهي  به ا،گفتياز آن م

  . بودماني  نام اشوندشيتصورم پسوند و پ

 بود و صرف شهي عاشق پماني که اديرسي افکارم به آنجا مۀ رشتیوقت
 کرد و با آگاه شدن از یبا من سپر اش را ی گچارهي و بيی تنھایروز ھا

  .گرددي ترکم کرد و مرا وعده داد که برمیآمدن طالبان به زود
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 بود گري و بازشهي عاشق پماني واقعا  ااي آ،دميچيپي تختم به خود میرو
 ی رشته را بوجود آورد و وقتکي و محبت اول ی دوستیکه با ولخرج

 زي چکي دي او شا.ديکش خود را عقب ،افتهياحساس کرد که به اوج دست 
 و قدرت روي و من بعد از مدت کوتاه نخواستي و کوتاه مزيخاطره برانگ

 کردمي را مالمت مشي او مرا رھا کرد و اکثرا خو. دست دادمازخود را 
 او مرا ، نبودشهي و عاشق پگري بازمانمي و اشتباه من است اريتقص

 دور شي را از خودوست داشت من بودم که با اعمالم و اعترافاتم  او
 مي به او احساسات و خواست ھا، اشدهي و عقدهي اقيکردم و با درک عم

 روپوش شي را برامي و خواست ھادهي چرا عق.رساندمظھور ه را گفتم و ب
 چرا نتوانستم تبسم خطر ناک رسوم را درک و از آن ؟الفاظ نپوشاندم

الع که  و آسمان صاف طندهي آی بختکي چرا من بدون از ن،بھراسم
 در عقب ماني و فکر اشهي و انددمي ندزي چکردي مسي ام را تقدیخوشبخت

 فرشته را نکردم که از ھمه خواست لي تمثچرا؟ چشمم در حرکت بود
 به ميکردي که ازدواج می چرا ھمه حق را تا زمان، مبرا استی انسانیھا

  ؟ او را مفتون نساختمیاو ندادم و بعد ھا با ناز و گپ خال

  !!ست؟ي چیراست    پس عشق ونمودي مزترمي طرز تفکر ناچنياادامه 

 شده یکي مي با خواست ھاضيو نق  ضدی فکر ھا و وسوسه ھانيا
 را که ی داشتن ودي امیروي و نکردنديمن حمله مه لحظه به لحظه ب

  .بردندي ملي بود به تحلمي زندگیروين

 سر .شدي نم حالتم را مدواکردمي رو می از برگشت او به ھر چدي امنا
 و از فرط اندوه حال حرف زدن نداشتم و بردمي تفکر فرو میبه زانو
 چون ، جمع بدبختان از ھمه بدبخت ترمني اني که در بشدميمتوجه م

من فرود ه  بزي عشق نامراد نکي ضربه فاجعه گري دیعالوه به رنج ھا
 با یاه گاھ گزي ارتباط داشتم چون او بود نیلفوني تماني اخالۀ  با .آمده بود

 از من ماني اما ا؛ بوددهي ندکي مرا از نزد.زدمي گپ ملفوني در تخاله
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 از طرز گفتارش او را زن خوب و ساده . کرده بودتي حکاشيبرا
 تا خبر نو از کردمي ملفوني تخاله زود زود به ماني بعد از رفتن اافتمييم
 روابط یندگ و از خود شده و از زیمي با من صمزي نخاله و بشنوم مانميا

  .کردي قصه مشي و رنج ھایليفام

 خودم خواستمي لحظه منيھم:  در عالم تحسر سالم دادم گفتیروز
 از ..... آورده وايران از ی را کسماني که خط امي کنم و گولفوني تتيبرا

  خط ترا نگشودم ھر :  با خنده گفت؟ نوشتهی زدم چاديفرط شوق فر
 تي ورنه براستندي خانه نميسر ھا پري و خطتت را بگاي بیوقت خواست

 موقع رفتن به دفترم از نزدتان ح نه خودم فردا صبم گفت.آوردنديم
   .رميگيم

 ی از شادمي چشم ھادادي نشان مزي و دل انگباي را زی عشق ھر چآفتاب
 که فرھاد  يی چنان سرمست و پرتحرک شده بودم که افسانهدنديدرخشيم

   .ته و معتقد به آن شدماز عشق کوه را کند افسانه ندانس

 در ، از محبوب داشتمامي مبارک پی نور و چی ھا چکي ھمه تاربعد
 دانستن حال او شدم تا فردا صبح تاب انتظار ی تحمل برایاوج سعادت ب

 اطتي با اح. شدمي براري قابل تاخريرا نداشتم و داشتن خطش از واجبات غ
 را خاله ماني بالکن اۀنجر شدم و عقب پروني را برداشتم و از خانه بديکل
 را از خاله .دمي دروازه آپارتمانش را کوبًا مجبورامدي کس ن. کردمداص

 ی با مھربانخاله سالم دادم و .آوازش شناختم زن کوتاه قد و دلکش بود
 با خاله.  زود بروم خط را گرفتمدي نه با: گفتم.مرا دعوت به خانه کرد

 ھستم که با اي حی دارد دختر بی تصوری چدانستمي م.ديديلبخند مرا م
 مي برادهي کس و عقچي ھی ول،کنمي می دوستشي به خواست دل خومانيا

 کردم و بسرعت بخانه آمدم و خواستم ی  خدا حافظ. مھم نبودمانيجز ا
 باز کنم که مادر با چھره وحشت زده در را گشود و با ديدر را با کل

 آھسته گفتم .افتميگفتن ن به ی   دروغ؟ی کجا رفته بود:دياضطراب پرس
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  خط را نشان دادم ؟ی کجا رفته بوددمي پرس: گفتارهکار داشتم مادر دو ب
 وحشتش را ادي فرگراني دکه ی دھانش طوریمادر دستش را رو

 یلي و با سیکشي تو خجالت نمی وای  ا؟ی گذاشت خانه  اش رفت،نشنوند
: زبانم گفتم و لکنت ی با دست و پاچه  گ.ضربات محکم به صورتش زد

گرفتم و ، کردي می بازروني که بماني اخاله که از پسر خورمينه قسم م
 عکس العمل مادر و ني ا.با قسم و سوگند در قلمرو دروغ پناه بردم

 روي نني و ھمافزودي ميی دروغ و خالف گویروي به نگرانيخواست د
  .آمدي صواب در می بصورت مصلحت و مجوزميبرا

 احساساتم شده بود و اني موجد شور و غلاالتمي خشي پقي که دقاچنان
 سطور اول . و کنترول عصبم را گرفته بودکردي مخوديمرا از خود ب
 که به خواندمي با لع م. ننوشته بودزي را نداشت از عشق چريخطش آن تاث

 ميگفتي از آن مشهي ما که ھمیالي طفل خسيروي که از مدمي رسسطری
 به خانه و یاليآمدنش او را از جھان خ با که نينوشته کرده بود و ا

  .آوردي و دوگانه ما می واقعیزندگ

 باز با ،رفتي که کماکان به ضعف مستني با او زشهي داشتن و ھمتمنا
 ھر مرتبه که از داشتن ؛ بار اول نبودني دواند و اشهي در وجودم رروين

 دوارمي امزشي خود با سخنان محبت آماي شدمي موسي مایو عشق و
  .دادي که باورم را جان مافتادي اتفاق ماي و ردکيم

 ماه انتظار  و وسوسه ھا وھراس از نا آمدنش نامه  کي بعد از شب
مد اي خوابم ن، بالشتم گذاشتمرياش در دستانم بود و بار بار خواندم و در ز

 .ستمي بالشت کردم و بشدت گرري سرم را  ز. فغان آور شدشيو درد دور
 ا مری از اطاقم خارج شده بود و حتشي پی ناله ساعات ونيمادر که با نفر
 تو هياو ارزش گر:  تختم نشست و گفتی رو، صدا نزدزيبه نان شام ن

ه  بهي گرني ھر کس است دوستش دارم و در ب: گفتمهي با گر.را ندارد
 ستني زماني ایمادرم صادقانه اعتراف کردم که تسلط بخود ندارم و ب
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 طي شراني شان در چنشتري بی مسبب ناراحتراينتوانم  و عذر خواستم ز
 او .کردي و با کنج چادر پاک مختيري مزي نمادر ی اشک ھا.مه اشد
 شده و دهي الغر و رنگ پریلي کوتاه خی که درد دارم در مدتدانستيم

   .                                               زدمي سخن نمگرانيکلمه با د

 که ناصح من ديي و لطفا پدر را بگوديآياھرش م مادر او با خوگفتم
 اگر با او بدبخت شوم بدتر ،نمي بی مصلحت خود نممانيدر ترک ا، نشود
 نشدن به بسترم تا ته داري دوباره بی حالتم نخواھد بود و به آرزونياز ا
 مرا در دارشي ددي سطح امی ساقط شوم ولی از ھستخواستمي م.دميخز

  .داشتي نگھمنتطارساحل ا

 از الم زي گری برا. شدی سپرزي نگري ماه دکي . نشدی آمدن او خبراز
 لي مسابه زمي شدن از حالت خسته کن و حزن انگروني بینبودنش و برا

 کي مقبول ۀ جمل.دادندي مرا جواب و سکون می که زمانختميگريم
 به سکون مطبوع دلب را میشعر که ناگھان نارام،  یصفحه از داستان

 کارت وني خانه و کلکسی که در تابلو ھاتي  طبعباير زظ منا،کرديم
 ھا يیباي زدني و دري بود و مرا به سسرمي مدنشي پدر دیعي طبیھا
 ام به جوش و ی آواز درونشي که ھمرایقي و موسبردندي متيطبع

 سرور و نشاط به ی که زمانکي موزني حاال ھمی ول،آمديخروش م
 به کتاب .ن شده بوديت او عج با خاطرای بطور درد آورآورديروحم م
 ،گشود ی را در مقابل چشمانم مگري دی که زندگی کتاب،بردميپناه م
 قتي حقکي در کتاب ،ازم پنھان کرده بود  را که مکتب و اجتماعیزندگ
 آموختانده بودند مي و استادان برالي آنچه فامی سوای زندگگري دتيو واقع

 از من ،کرديخود ساختن م آواز کتاب از من مطالبه .شديجلوه گر م
، نمودي حل کنم زبان کتاب بدون تظاھر ممي که خود را براکرديمطالبه م

  گان آن سندهي نوی با صدا، با کتاب.ان کندنھ خواست ازم پی را نمزيچ
 د،گرفتني ارتباط می گمنام سخنوران که آھسته به زندگۀ مجموعکيبه 
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خود را تنھا احساس  و من دانستي کتاب حالم را م.خوردمي مونديپ
 ی  دروغھا  خوشا، که رذالت ھگرفتمي به جمع انسان ھا تعلق م،کردمينم

 تعلق گرفتن به جمع ني و اکردندي می را سپری زندگريھا و خالصه س
   !!!.حمر بود نه متي تسلکيبزرگ مانند 

 ی برالهيکار تنھا وس،  یقي موس،  کتاب.  با او آرام و قرار داشتمتنھا
 او یاما در عمق ھر کار در جستجو؛  او شده بودندی ھاادي از زيگر
 وسيأ و نگاه می روحعي حالت سرري و تغی از لحاظ زود رنج،بودم

  . دوست داشتم باشمی شدم که زمانليمرکز توجه فام

 کي به خواستمي م. وحواسم معطوف او بودبودمي انقطاع بفکر او میب
 ،ی مثال مھمانھودهي بی ھای حالت برھم خوشني متوسل شوم تا از ایعمل
 را فراموش شي خوی کمگراني نبود که در جمع دزي  نی دعوتیمحفل
 گري فکرت متوجه موضوع دیقي دقای که براگري دی سرگرماي و  یکن

   .ی او بودن را درخود خفه کنی بی تا ترس از فرداشود

 ،دادمي بودم و ھرگز صبر را از دست نمدواري آدم آرام با تحمل و اممن
 نزد ني نداشتم که چنی تا آنزمان مشکلدي شا. شده بودی حاال با من چیول
 زي چچي من تا آنزمان به ھ.دميالفي بودن می و قوی انسانیروي از نشيخو
 من.  نخواسته بودم و التجا نکرده بودمیزي چی نشده بودم و ازکسیملتج

تجا نکرده  الزي به خدا ن، نشده بودمی با ھم بودن ملتجی برازيبه او ن
انسان اول به انسان ديگر و بعد از نا اميد شدن به خدا رجوع بودم چون 

 در زي ھمه چ، به انسان بود،اما من باور و اعتقادم به خودم بودميکند، 
 خواھدي به آنچه متواندي می و فکر ھر انسانمل با ع.خود انسان است

ت به ھمه  و تالش و دانش و محبی انسان قادر است با سع.ابديدست 
   .د برسالشيام
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 در من بود باور ماني ايی وفای و افکار که در باره بماني با رفتن ایول
  .به خودم در ھم شکست

 و جز ستي پردرد و الم احساس کردم که انسان مختار نی روز ھادر
 حس کردم که انسان صاحب . شمول داردشي به زندگیخودش قدرت ازل

   .دابي دست واھدخي تا به ھر آنچه مستي نارياخت

 ميممارست و رنج خواستھا و آرزوھا،   با کوششیھر آزمون زندگدر
 دي انسان باور و امروي به نی من که مدت طوالن. مانده بودجهي نتیب

 فرو مي و در مقابل قضا وقدر سر تسلدمي گرددي مرتبه نا امکي ،داشتم
 درد شد که  ازی کانونی زندگ. شداني نماسأيآوردم و در چھره ام آثار 

 ی از تالش براچي ھگري سرنوشتم و دري من اس. وجود نداشتآن در ديام
 رنگھا را ني من زننده  تری و سعآمدي بدست نیخوشبخت بودن حاصل

 ی من با تمام کوشش و محبت که برا. است بخود گرفتميکه رنگ تسل
 لي و جبر مساري اعتقاد به تقد.دمي به سر منزل سعادتش نرس،عشق نمودم

 من در دست قسمت چون خس  در .کردي نابود ممو افکار بلند را در فکر
   . راه ندارمی برای استم و جھتزيگردش باد ناچ

 ی بی از زندگ،نودي غم افزا ممي برازي ھمه چ، ھم شکسته بودمدر
  ، نبودی که مرا به آن رغبتندهيارمان و ھدف به تنگ آمده بودم و از آ

  . رنج درون استیدگ از زنبمي بھره و نصگريد

 اش گفته یکتب در باب قدرت انسان و خوشبخت از  آنچه که پدرۀھم
 اعتقاد و باور به گري د. نمودی نممي براگري دزي چی جز فانتز،بودند

 ھولناک از ۀ مرا به ورطی اعتقادی بنيخودم را از دست داده بودم و ا
ه محاصلش  کی خاصی اعتقادی ب.دادي سوق می باوری و بی  سستیتنبل
 ی چی حالتني رستن از چنی برا، استالتيوامھدف ه  بدنينرس
 برخاست نه من باورم را به گري دی راھی کنم به جستجوتوانستميم
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 .ستي ممکن نگري دستني سعادتمند ز. از دست داده بودمیھرراه و آرزو
 ھمه راه ھا مسدود .افتمي به عشق بزرگم نمدني سامان بخشیراه برا

 یھوشي  فقط ب،ست در دینيقيفانوس حق روشن و نه نه دند، بو
، ماني  به ای حت،شميندي بزي چچي کس و ھچي خواستم به ھی نم.خواستميم
  من که .دادمي محي ترجه ھر چر را بیخبر ی ب! نه،خوده  ب،مرگه ب

 پناه شيخبري بخواب و بنکي ا، بودمزاري اش بیکي از شب و تاریزمان
 ی ام نمی روحی عالج زخم ھایآن برا بھتر از ی و داروبردميم

  .شناختم

 و سست عنصر استم؟ من هي من زشت و کرايآ:ًاکثرا به خود ميگفتم
 بود مي خود انتخاب کردم و صرف او در زندگی را مرد سفر زندگمانيا

 ارزش داشت که مي برا؟ استمی موجوده من چاي پس آ. خواھد ماندیو باق
 ھمه اعمال که انجام دادم اگر ني ا،وندا خدایا.  خوب باشم وبسمانميبه ا

 مرگ من ، جزاني ا. جدا شوممانمي اشتباه اما نگذار از اايگناه است 
  .خواھد بود

*  *  *  

  

 شد که تنھا با ی زن قبری خانه برا.طالبان به کابل آمدند.  گذشتیاميا
 ی آزادني ترزي و نا چني اندک تر. شودروني از آن بتوانستيکفن رنگه م

 او را با . شدشتري موجود ظلم بني به ا. از وجود زن رخت بربستزين
  وداتي انواع ق، ناسازگار وجودش مسموم تر کردندی اخالقی ھایوريت

 جادي با اتشي از تحرک و فعال، نمودندلي بر او تحمیاسارت و بنده گ
 قرار دادند و او ی رداع و مانع سد شدند و در اطراف  او اشباعونيليم

 مردي اسارت موغي ري در زگريد از ھر زمان شتري  زن ب.ددنينرا ترسا
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 مکتب ھا و مشرب ھا در چھار ،ھااري او را با مع.ديکشي نفس میول
  .چوبه محصور کردند

 ی که محرک تمام اعمال و رفتار زن رودانستمي نمشهيمن مانند ھم 
 کي جهيتدر ن کدام جامعه بود و ی خواھريحب منافع کدام عده و اصل خ

 اول دي ھا بدني ھمه اهگرچ «دميشني را مکرر با کلمات مختلف مدهيعق
 وضع یشي به اساس حزم و دور اندی ول،ستي به حس عدالت نیمتک
  ».ر و صالح زن استي و به خدهيگرد

 ھا من در درونم نا آرام تر و افسرده تر به در یکي تاری غوغانيدر ا
  .سوختيو صبرم نرم نرم م دميکشي را ممانمي و انتظار ادميدي مدميام

 ی برا، مطلق با برادرم که محصل فاکولته بودیکي چند روز از تاربعد
 ی مردی بدي بای زن و دختر نمچي ھ. دفتر روان بودمیاخذ معاش به سو

رچند با برادرم ھ  .شدي مروني از خانه ب) پدرايبرادر شوھر ( لشياز فام
 ضربه شالق شالق ري ز، نبوددهي چون صورتم کامال پوشی ول،بودم

 او عاجزنه سرش را خم زدندي که برادرم را می وقت.شدمبدستان خورد 
 ،شودي اشتباه شد تکرار نمميخواھي معذرت م:کرديکرده بود و تکرار م

ً بعدا کردي مهيِ صورت برادرم، مرا وادار به گرني ا.ميخواھيمعذرت م
  .آن دو مرد به زبان اردو مرا فحش دادند

 خواستم ی ادارري از مدلفوني در ت.ميارت به خانه برگشت درد و حقبا
 چنان ماني ا.امدنم را مفصل گفتمي نلي و دلاورنديکه معاش مرا به خانه ب

روز انگار  ھمه حس و شعورو درکم را کرخت کرده بود که معترفم آن
 مرا ی که حتگانهي مورد لت و کوب دو مرد برانهينه انگار که حق

 . قرار گرفته بودمکردندي و اردو صبحت مميگويم ی که چدانستندينم
 واني سرک مانند حی نکردم که روزي نني بودم و عطف به امانيگنس ا

   .                                              شالق خوردم
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 ی اعضاهي و بقی ادارري به مدی وقتکردمي اصال فکر ھم به آن نممن
 فرستاندي و لعنت مخوردندي که تاسف م آنھا بودند،کردمي متي حکالميفام

 که بخودم ی احساس و توجه به موضوعاتی من ب.گفتنديو چرا چرا م
 ی مرا بنحوزي ھمه چماني ا.کردمي فکر مماني فقط به اگرفتيتعلق م

 ی خواست ھا و شورش ھا، جنبش ھا، ھمه آرزو ھانيشکشته بود و جان
 که در من ی و تصوراتتاالي داشتن او شده بود و خدي در من امیانسان

  .زنده کرده بود

*  *  *  

  

 خانه ھمچو .کردمي می گدام شده زندگکي مانند لي مدت با فامني ادر
 و قدرت مواد منفجره را در خود شومي منفجر مکردمي فکر م.زندان بود
 کردن را از دست داده ام و ی که قدرت زندگدانستمي م.کردمياحساس م

 پنداشتمي م. باشددي باگراني بودن دی راضیا بریمنبعد ھر روز زنده گ
 که با گذشت اندک دانندي می و حالترندي گی نمی جدمرا تيکه وضع

  .شوديزمان مرفوع م

 که نه دميدي اما م، بودختهي آمعتمي و طبی درونتي خواستم با واقعگرچند
م را تي و طبعستي زلي و نه ھم می من تفضلازي را به خواست و نگرانيد

 یاراده من مصلحت من خواست من ھمه جز اوھام برا. ستا یتبدل
  .بود  محبوبمی و حتلي از مفھوم به فامی وعارگرانيد

 تا موقع که ی زمانی ھراسانم بود گفته بود که برایلي به مادر که خپدر
 کرد و دي رنج عبث را تحمل باینامزد شوم و ازدواج کنم دوران موقت

 ني که اباشمي و شاھد مشودي بردار م ھا ازم دستادي حالت و نيبعدا ا
 يی اشتباه بود و تمام کلتور غم تنھاکي االتمياصال غم نبوده و ھمه خ

  ی گچارهي ھا و بی شده و جز کمبودني متدوال بمن تلقنييطبق آ
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 انتخاب مي که او برای و امکان ندارد که با مردستي نزياحساسات چ
  .نموده خوشبخت نشوم

 مرگ من ، بودنماني ای و بکردي را عالج نمیرد دچي فکرھا ھني ااما
 از خوش بودن  ،شنواندي که پدر به او می از سخنانیروي مادر به پ.بود

 که صرف موجب گفتي فلسفه ھا م،دانستنديمن با مرد که آنھا درست م
 بود تي با اھممي برای بقدرماني بودن با اراي ز؛شدي من میزاريابھام و ب

 کنم و مرتبه سهي مقای نوع منافع شخصچي با ھ توانستمی نمآنراکه 
 و ی به زندگلي م. بودمي بودن منافع فرددي آن باالتر از مرتبه مفتيارجح

 مي را برای و عشقش زندگماني نداشتم فقط بودن با اشيرفاه و آسا
  .دادي میمفھوم

*  *  *  

  

  ودادي او را بمن نمداريده دژ و طلوع مرفتي مگري روز بنام روز دھر
 به دور ني صرف حرکت زم،دادمي به او نام طلوع را نمگريمن ھم د

 نه غروب و نه ،دادي می معنميآفتاب و شروع روز و ختم روز برا
 اگر . انداختی سامان من نمی به حالت بی نور و روشنزي چچيھ. طلوع

 غرق در کهي در حال،شدمي ممي زندگتي و واقعقتيخود در  تالش حق
 از تفکرات به کشف نکهي بدون ا، بودمماني و ایدگافکار مربوط به زن

 عشق مقابلم ري مرتبه تعمکي  ، رسمجهي به نتمي خود و رنج درونتيھو
 داشت که یباي عشق عظمت و زیالي آن عمارت خی و بقدرشدي مانينما

 ی که راجع به چکردمي و فراموش مدادميرشته افکار خود را از دست م
 از کنگره و دي که نور سفشدمي عشق میياي رواي و محو دنشميانديم

  .دي تابی مميدي و نا امسأي کي تاری آن به قسمت ھایشکاف ھا
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 و منظره گذراندمي گذشته ام را با او از مقابل نظر مالي عالم خدر
 به الي خیروي با نراھنشي عطر پی بوی و حتدميدي ما را میعشق باز
 و دل آزار را که با او  بدی حالت ھای حتلي تخۀ و با قوديرسيمشامم م
 از ھر شي ب،بردمي ماالتي خني که از تصور ھمی و لذتشدي مباي ز،داشتم
 ؛شدمي باشم و ناراحت مگراني دني خواستم بی نم. بودمي برااي دنرلذت د

 ني در ا. او بسر ببرماالتي با خی توانستم با راحتی نمنيري ساني برايز
  ی صبری ب ِاحترام عروس تي رعای برالمي فامی از اعضایکيمدت 
 تي به لباس نصحشهي را بتن نکردند و مثل ھمی لباس خاموش،ودردم

   .کردنديآراسته و عروسم را به دقت جلب م

 .زدمي زنگ مماني از ای خبردني شنی به تمناخاله ھر روز به ناچار
 نقل کند از عادت و مي که از او براخواستمي مخاله داشت از هقلبم ھلھل

 ساختهي اش می  کدام موضوع در خانه عصباننکهي از ا،تارش و رفیخو
 یلي و خدميپرسي مخاله از .کرديو  از ھر چه که در فکرم خطور م

 مانيمن از عالقه و عشق اه  بخاله که ميگو بیزي که چخواستميم
 ی برامانهي با حرارت و صمخاله .گفتي نمیزي او چی ول،صحبت کند
 به ی گاھی و حتشودي می زود احساساتماني ا:گفتي و مکرديمن قصه م
 کهيي تا جا، داردادي در مقابل زن تعصب ز، کندی گذشت نمزيپدرش ن

 و داشتي مدي را باماني اقارب نظر و اجازه اۀ رفتن به خانیمادرش برا
 مي ارتباط قاهي گذاشت که با دختران ھمنصف و ھمسایخواھرانش را نم

 پروا بار آمده و ی نازدانه و بیلي خ، بودهليکنند و چون پسر آخر فام
   .انتظار دارد که ھر خواستش  جامه عمل بپوشاند

 و ازروشش در گفتي در باره زن مماني از تعصب اخاله که یوقت
 نھمهي که اماني پس ا،رفتميمقابل خواھران و مادرش در خود فروم

 با من که آزادانه خانه اش رفته بودم و در کوچه ، و محتاط استريسختگ
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 در ی روشی چ، زن صحبت ھا کردمیھا با او قدم زدم و از حق و آزاد
   ؟ از من در ذھن داردیري تصوی چنون خواھد گرفت و اکشيپ

 خاله به ماني از ا يی قصهاي خبر نو و دني شنی برازي عصر نآن
 : گفتخالهم که ه بود نشداي ھنوز احوال خودش را جو. کردملفونيت
 ذوق یلي که خدانمي و مدھمي متيبرايی  دهژ بده که ممي براینيريش

 . بشنومتوانستمي که مديتپي کرد و آنچنان مدنيتپه  قلبم شروع ب. زدیخواھ
 با خاله ؟ آمده استماني اشنومي درست ماي آمد آماني جان اخالهگفتم 
 دلسوزانه ، داشتهي گرني طنديام که شا  آواز مرتعش و بند آمدهدنيشن

   !ده است دخترم خط اش امی ن:گفت

 را فشردم و آھسته مي چشم ھا.درد شد،   به دردختهي آمی خوشھمه آن
ما ه  که بی در خط: جوابم دادخاله ؟ چه نوشته کرده است:دميپرس
 و خط یکني ملفونيما ته  و بی استاي پرسان کرده که آاري از تو بس،نوشته

 سيامک به دست ،تو استه  خواند و ھر موقع مناسب بیترا کس نم
   .دآوري که بخانه  ات بدھميسرم مپ

 پاکت سربسته را خاله ۀ پسرک ده سالسيامک نشد و یسپريی  لحظه
 در دمي را بوسشي عکس ھا. بودزي در پاکت ھشت قطعه عکس ن.آورد

 دانستي م. کرده بودی نشسته عکس بردارپ اسیساحل و رو،  باران 
  با .  ام بودین دوست داشتواني حپکه بحر و باران را دوست دارم و اس

   .تافي فيتخف التھابم ی کمشي عکس ھادنيد

 و با ستميگري و مدميخندي اطاقم ھمچو دلقک سرکس در آن واحد مدر
 نامه اش را نخواندم و ، گونه که بخواندش داشتمماريوجود حرص و لع ب

 تا دمي او دسي وبا حدقه گود چشمانم آنقدر به دست نودمي و بوسدمييبو
  قصورم نور و نکھت آورد و آھسته شروع به ی قلب بیگ رهيشود به ت
 . شده بودهي ھر سطر نامه محبت و عشق تعبی در فحوا.کردمخواندن 
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 و چاره کشدي کند که از فراق محبوبش زجر مهي توجخواستيعاشق را م
  ام را که با ی خواندن ھر جمله اش رونق احساس قلب.جز صبر ندارديی 
 ،خوردي در درونم موج می قابل وصفريت غ خبر از او با سرعدنيشن

  رسانند و ازی به خوشبختتواننديه ھا مژ چقدر وا.دادي مشتريعروج ب
 که یيھاھژ وای بل. را مسرور سازند و بخندانندیجھنم برھانند و آدم

 ی به باور و عشق قلباي دينھا از نھاد تراوش نماآمخلصانه و با باور به 
  .خوانده و قبول شود

 ، و با ھمان شوق که بار اول خوانده بودمھمي بار پنيش را چند انامه
 و آنرا با ھمان نمودي دعوت مداريخواندم و ھر جمله که مرا به عشق و د

  .شدي مرکوز ذھنم م، خودش نوشته بودبي خاص و دلفروهيش

 بعد از ی بودم تا باز شامالي با نامه اش شاد و آسوده خروزی چند
 عکس دني خواندن نامه و دی را روشن و برایلي چراغ ت،خوردن غذا

 تختم نشستم نامه  اش را در خود فشردم که ی رو. به اطاقم رفتم،شيھا
پدر داخل اطاقم شد من به سرعت نامه را عقب بسترم انداختم پدر در 

 ی گفت اگر کار ندار،ديدي و بمن نمکردي اطاقم را بسته مۀ دروازکهيحال
 ی ندارم و دانستم که پدر از چی کاررينخ  . با تو صحبت کنمخواھميم
 یزاري جز بدي که ھمه موی و سعادتندهيآ ، از کس، صحبت کندخواھديم

 اي نفرتم از دنجيي و در تھشدي در من نمیگري احساس دچيبر مال کننده ھ
 به قدر ھرچند : دوستانه گفتۀ  پدر با لھج.کردي مفاي را اینقش بزرگ

 به ی حت،ی دھصي خوب و بد را تشخین سن و سالت است که بتوایکاف
 .ی نداری کافۀ موارد تجربی اما در بعض،ی مادر شوگرتيخواھران د
 را منکر نشو و خود تي و ھمه جانبه زندگعي مطالعه وس، باشبنم خوبم
 و افکار خودسرانه ی محبوس نکن و با درون نگری روحیرا در انزوا
 شناخت خود مسکن کطرفهي خشک و ی در صحرای واقعیجدا از زندگ

  !نينگز
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 و اشتباھات احساسات  ی دادن در باره جوانحي شروع به توضپدر
 که با ديگذاشتي کاش فقط چند روز م: و در دل گفتمدميبه پدرم د. کرد

 مرا از گفتارش اعالن یتي طرز نگاھم  نارضا،بودمينامه اش خوش م
 غم ۀ چھرندي با د، دوستانه داشتني طنشي پۀ آواز پدرم که لحظ،کرد
 را با ی عمر زندگکي یتوانيچطور م:  شد و گفتیجد من عبوس و ۀزد
 ماني ا؟ در خود نداردبي صفت جز دروغ فرچي که ھی کنیني بشي پیآدم

 و صرف از راه الفاظ فاتح قلوب دھدي انجام نمکيدر عمل ھرگز کار ن
 ردي نقاب در صورت گ، و وعده دھدبدي و قادراست با کلمات بفرشوديم

  گاه آن قدرت چي وھردي گی بازه بیو محبت و عشق را بطور مضحک
 از نھاد او تراوش ، پاک و خالص استی دوستۀدييعلو احساسات که زا
 تنھا فالکت ،يی را جوی خوشبختی که تو خواھمانينخواھد کرد و با ا

 یليپدر با آواز خ !ستني بھتر زیروي تالش و نی و نابودديآي مديپد
 اش ی و گفتار ساخته گر پسني ادني تو با د. ادامه داد به نظرشنيمطم

 ،ديتو آه  بزي که خوب و عزدي که چطور گوکنديکه با خود قبال آماده م
 و تي فضلی حت، از عادت استی در انسان ناشزي ھرچ.یه اعادت کرد

 و فقط زمان و کوشش ستي نیزيھمه ملکات فاضله جز از عادت چ
  .کندياز عادات نادرست دور مخود انسان است که انسان را 

ه  بی طور،کردي مالحظه ممانيپدر ھرزمان عالقه ام را نسبت به ا 
 عالم در عقب من انبار شده باشد و ی ھای که انگار ھمه بدبختديديمن م
 ناراحتش کرده که ني از ای عکس العمل در پدر حاکچي باعث ھميدرد ھا
 ی فکریرويود که تمام ن در آن موقع  متفکر بی پدر طور.شدي نم،باشد

 از ی ماند که قدری نمی باقی من شد و مجالۀندي آصرف او یو معنو
 انسان که حاال درد ني ااي شود و بداند که آزيافکار او متوجه حالم ن

  . و چهی کیعني شده في و زرد و نحکشديم
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ش را نکي عروی چوکی کنار ميز کار من نشسته بود، ھمانطور که پدر
 یلي شد و با آواز خرهيبه آنھا خيی  قهيانش برداشت و دقآھسته از چشم

 آزاد ،دي شوالپردازي کوشش من بود که نگذارم که انسان خمي دا:آرام گفت
 و کار را ليص اجازه تحی زندگطي شراني ترقيتان گذاشتم و در ذ

 ی زندگی ھاتي تان  کردم تا واقعقي به کتاب خواندن تشو. دادمتانيبرا
 تظاھر به شما بفھماند و از تجربه ھا آگاه تان سازد تا یرا با زبان ب

 واقعا .ديري احساسات نادرست قرار نگري تاثري و زدي را درک کنیزندگ
 ،ستي ننيب کي که مرد متعصب و تاریشناسيميی تو پدرت را تا اندازه 

 ھمه رسوم و ی رو،دميدي مماني اني در ای گستهيمرا قبول کن که اگر شا
 دستت را گرفته ، کندی که از تو خواستگاریاشته و بدونعادات پا گذ

 که دانمي من م.کردمي آرزو می سعادت و خوشتاني و برابردمينزدش م
 ی واقعاي دنيی را که در تو ھست کرده در اثر روشناینيري شیخوابھا

 و در قبال شودي ملي ماند و زای نمی کردن با او باقی روز با زندگندچ
 را فراموش االتي خواب ھا و خني ا،و کرکتر او ی زندگی ھاتيواقع
 کردم و شناخت انسان کارم بود و در ی و دو سال معلمستي من ب.یکنيم

 نموده ام و افراد را آنطور که تي مطابق واقعی مطالعاتگراني داتيروح
 ی خود را در ساحه عمل زندگی پای فرد وقتني ھم.شناسمي م،دي و شاديبا

 شودي ازچھره اش دور می و مردمداریھر ساز نقاب ظا، گذاشتیواقع
   .دينماي خود را آشکار میو مقابل ھمه چھره  واقع

 لي به جنس مخالف تشکدني ورزعشقسعادت يک انسان را  اگر
 را ھرگز با مرد و ی سعادت واقع؟ استی چی زحمات باقني پس ا،داديم
 کي چون عشق دھدي نملي کردن تشکی زندگ،ی که دوست داری زناي

  .باشدي نمیميموجود دا

 بندهيفر و ممتد سخنان به که یآموزيب یزندگ در شهيھم ديبا تو
 قرار مداقه مورد زين را رفتارش و عمل بلکه ینخور بيفر یشخص
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 الحان خوش بندهيفر و پوشد ینم عمل ۀجام گفتارش مانيا نيا .یدھ
  .ماند خواھد یباق خود وهيش نيھم به  و ستين شيب

 از ات تجربه تو .است کردن یپرحرف تو به ھمه خنانمس که دانميم من
 برسانم ترا ،خواھانم من که نقطه نيا به یروز و است کم اريبس یزندگ
 ديبا را یاديز تجارب زمان آن تا و یشويم دهيعق ھم من با و یرسيم

 کوشا من و دارد قبال در را یاديز یھا درد تجارب اندوختن و یباندوز
 و یبدان را  ھاتيواقع بعض خودت یشخص اربتج بدون تو که استم
  .باشديم تو صالح رويخ به پدرت که یکن قبول

 که بود حق آفتاب ھمچو شيبرا که پدر حينصا ھمه دنيشن با اما
 زيانگ وحشت که بودم مدرک وجودم ذره ذره با ھم من ،کردينم غروب

. بود خواھد مانيا جز مرد شدن ھمسفر گمان یب من به ايدن مناظر نيتر
 دروازه به یوقت که ستيطوفان و ليس آن مثل پدر مخالفت که دانستميم
  .شوديم ناتوان عشقم قبال در ،شوديم ناتوان ،خورديم نيآھن یھا

 رو سپس و انداخته بمن یزيآم ترحم نگاه کرد باز را اطاقم درب مادر
 باره دو را شنکيع کهيحال در پدر !است بتو یلفونيت :گفت و کرد پدر به
 را خود او که یزيچ و یکس :گفت و ديد بمن گذاشتيم شچشمان یرو
 در دم که مادر کنار از و برخاست شيجا از ستين او ،کرده ليتمث تيبرا
 نيمطم من ديآيم مانيا گفتم آھسته و دميد مادر به .گذشت ،بود ستادهيا

  .بست ميرو را در و نگفت زيچ مادر .دييآيم او که استم

 رونيب مشکله ب بسترم عقب از فغان و درد از منجات یبرا را خطش
 شبنم که ۀجمل .خواندم بار نيچندم یبرا و گرفتم دستانم در و کردم

 از ام يیرھا یبرا دهژم ،گردميبرم تنزد من ،باش داشته را انتظارم
   !!شد خاطر آرامش به دنيازي دست و عذاب



آفتاب غروب نكرد...  

٢٣٥ 

 نيا با که ودب یمھتاب شب .دميد رونيب به آن از و رفتم پنجره کينزد
 و گرفت دنيدرخش من عشق آفتاب  .شد زين یآفتاب انتظار کلمه و خط
 فکر یيھا زيچ ،یآسان به حالت آن در و کرديم مصفا را دلم ديام ۀاشع
 با یبکل و نبود ريپذ امکان داشتم که یطيشرا و یزندگ در که کردم
 ھرچه یلو ؛نموديم یفانتز و ريمغا ،افتاد یم اتفاق نزمانآ که یحوادث
  .بود یداشتن دوست و آور سرور داشتم که یواقع داستان از بود

 ترس از مردم .شديم تر ميوخ کابل تيوضع .گذشت ھم گريد یھا ماه
 شدينم دهيشن یمرم و راکت ريف گرچه ،توانستندينم شده رونيب خانه از
 یاتفاقات ھزاران و ھا نمودن نيتوھ ،ھا سنگسار و  ھا دنيبر دست اما
 کابل از ھم خاله .وستيپيم بوقوع ،بود یمرم و راکت از تر شندهک که
 من انتظار ھا ماه از بعد ھم ما الخرهاب و رفت کجا دانمينم .شد رونيب

 از یخبر یب و کابل در بودن یبرا من یھا بھانه و مانيا آمدن یبرا
  .ميآمد فيمزارشر یبسو مانيا

 که يیروين از یتھ و ناتوان و یناش ،تنبل ،فيظر خواستم ینم من
 چيھ یول بپوسم تالش یب رنج در و باشم ،ديرس بتوان مانيا به آن بدون
 از که نبود دست دريی  لهيوس و واسطه چيھ ،توانستمينم کرده یکار
 تمام من ورنه ،برسانم مانيا به را خبرم اي و باشم داشته یخبر مانيا

. دادميم بخرج ،بود مانيا که سعادتم داشتن یبرا را زحمتم و یمساع
 یبل پدر خواست به ليفام بد تيوضع و انتظار سال کي از بعد الخرهاب

  .کردم قبول خود زبان به را خود مرگ و گفتم

*  *  *  

  

  ؛داد ادامه و ستينگر بودم شده او قصه دنيشن در غرق که من به شبنم
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 ام ستادهيا ھا واريد حصار در یاتاق ۀپنجر عقب بازھم بعد چھار  سال 
 مانيا از احساس ھمان با من و است یمھتاب شب و نگرميم رونيب به و

 کوشش .کننديم یزندگ من در وارونه خاطرات و احساسات کشميم نفس
 ھا توجه ،ھا محبت به کنميم فکر او به ،بشناسم را خود ۀگذشت که کنميم

 که مانيا به ،شيھا یاعتماد یب و حسادت ھا بيتعق به شياھ یمھربان
 کنديم یمعرف من صادق عاشق و من نجات فرشته را شيخو نکيا
 یدرون زجر از ام دھنده نجات ھم باز مانيا نيھم که نميبيم و شميانديم

 را سرگذشتم و یزندگ که دارم فاصله یليخ نقطه آن از نم .است دهيگرد
 روين و قوت با یمانيا به خاطر داشتن تعلق بدون و رميگ بدست خود
 و اصال را ھا تيواقع و شيپ در را مستقل یزندگ شيخو یانسان و یذات
  .شوم رايپذ

 و زمان مرز رشيثأت که ستيچ من در مانيا یجاودان اتيح رمز
 من ايآ .کنديم جلب بخودش حالت ھر در مرا و دهينورد در را مکان
 یخبر خارج در و ام گرفته قرار خود تصورات و ھا وسوسه نيتلق تحت
 شهير و ھا درد و مانيا اصل است خودم رد ،ھست و بوده ھرچه ؟نبوده
 با است و بوده یچ ھر یول ؛است من وراتتص کله در واندوه یخوش

  .برميم پناه او به و دارم ازين مانيا به ميھا یندانستن شيب و یدانش کم نيا

 وجود عشق ميگو که دينرس فرا آنروز .دينپوش عمل جامه پدر فلسفه
 شاھد که نتوانستم .است یجوان اسحو اشتباه و زهيغر ھمش و ندارد
 تمام و بود اشتباه کي االتميخ ھمه و ندارد وجود اصال يیتنھا که باشم
 کي و شده نيتلق بمن متدوال نييآ طبق و سنت کي غم و يیتنھا کلتور
 جمع در او یب ھم ھنوز .است بوده احساسات یگ چارهيب و یفانتز کمبود
 بايتقر انسان کي با بودن .باشميم نيغم و تنھا ميزندگ کسان  نيکترينزد
 یھا ادي نتوانست د،نيگزيم بر دخترش سعادت یبرا پدر که انسان کامل

 تواند یمن و است غرق ام گذشته در ميزندگ ؟ديبزدا را کوتاه دوره کي
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 ھمانا که است مسلط من در یکيتار و یخاموش کي ؛رسد ندهيآ و حال به
 تيواقع و یروح اجاتياحت و اتتصور نيب یونديپ نبود و تجانس عدم
  .است ميايدن

 که را راه ھر .ام شده یروح امراض مخزن .ستمين سالم شخص گريد
 نيھم و شوميم زاريب ليدل اندک یرو ،دھنديم نشان گرانيد و یزندگ
  .مربوطاتم ھمه از طور

 قهيدق ده روز خود شناختن بھتر یبرا انسان ھر کهيی  گفته حسب به
 نيا و دھميم وسعت ساعات به را قيدقا نيا من و کند فکر قيعم بخودش
 توانميم چگونه ؟ستيچ حالت نيا به غلبه ،کنديم جلب را فکرم ساعات

 توانميم چطور و کنم معالجه ،آمده بوجود ميزندگ در که را  يییختگيگس
 از بعد یول رسانم انجام به شده که ھم ینسب بطور را تميمسوول و نقش
 شيپ عھد به زمان دنيگردان بر را معالجم گانهي ،ما یفکر تيظرف تعمق
 جنگ ،نداشته من ۀنديآ در تيزابيت رسوم و عادات کاش .دانميم مانيا از
 خود آتش به را ميزندگ یھا سال نيبھتر و نداده رخ نيزم سر در

 یھا برگ یخزان باد وزش ھمچو که یتلخ سوال و است نسوختانده
 زا خود توانميم چگونه که است نيا ،سازديم پراگنده را ميزندگ خشک
 امر نيا به نميبيم بخود که آنطور و کنم اياح شيب و کم را ام رفته دست
 است وستهيپ بوقوع یاساس رييتغ من کل در .ستين متصور یديام چندان

 من اتيتمن و االتيوخ شده ملوث یبد بطور فکرم ۀنحو و افکار یايدن
  . استشده ميبرا بلوط زخ دارد ام یزندگ تيواقع با که یرتيمغا با

*  *  *  

  
 شبنم که برای رھايی اش از قيد آنچه ؛اين آخرين ديدار من و شبنم شد

نميخواست کوشيد حرکتی نمايد ولی پيکرش با خنجری بيرحمانه دريده 
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شد و در مقابل ديده گان بی سرشک مردمان که شايد او را سزاوار چنين 
  .تيره خاک گذاشته شد عملی وحشتزای ميدانستند در دل 

در اطاقم به صندوقچه نامه ھای که از فرط دست خوردن پوسيده بود 
و کست ھای که رويش اسم ايمان نوشته شده بود خيره شدم آن صندقچه 
که شبنم برای مخفی نگھداشتن شان از شوھر و فاميلش  نزد من گذاشته 

ايمان  کليه بود ورق ھای زرد و کھنه اين صندوقچه با کست ھای آواز 
  .ثروت معنوی زندگی شبنم را ساخته بود 

ھر بار چون شبنم  نزدم ميآمد مانند پارچه ھای نفيس و گرانبھا آنھا را 
ميبرداشت در خود ميفشرد و اگر فرد سوم در منزلم نميبود يکی از 

  .کست ھای ايمان را در تيپ ميگذاشت و به آن گوش ميداد
بنم با آن چشمان مايوس و عشق به ياد آوردن چھره پريده رنگ ش

نميدانستم . عظيمش به ايمان فغانم را برای مصبيت عزيمش باالتر کرد
تالشم برای يافتن آدرس يا نمره .  يا نهکه ايمان از اين فاجعه آگاه است

تيلفون از ايمان در بين ورق ھا و کست ھای اين صندوقچه بی نتيجه 
 شبنم )ايميل ( آخرين نامه برقینااميد عقب ميز کمپيوترم نشستم و.ماند

  .را که  ماه پيش از کشته شدنش برايم فرستاده بود يک بار ديگر خواندم
  

  دوست عزيز 
شايد درک و قبول آنچه من تصميم به انجامش گرفتم و برايت مينويسم 
برای فاميلم و عده مردم بسيار مشکل باشد و آنچه را تاکنون در سيستم 

نقض کند ولی اين منم و اين حقيقيت زنده گی و فکری خود پذيرفته اند 
احساس من است من بيشتر از اين نميتوانم با اين ساختار ھا به زنده گی 

خاتمه ميدھم و  ) شوھرم(ادامه دھم بنابراين به رابطه ام با اين مرد
واقعيت و خواست خود را به او اعالن ميدارم اينکه چطور و چگونه 

  !موقع نميدانم اما به زودترين 
س ھای زندگی مشترکم نه تنھا اجازه تصور زنده گی أدرد ھا و ي

  .ميکندرا ايجاب  مستقل را برايم ميدھد بلکه وجود آن
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من ھيچ . درد و رنج بی حاصل بيشتر ازاين فکر ميکنم جايز نيست
زمانی با خواست وجود خود صادق نبودم ھميشه راه را پيمودم که به 

بود و بالخره نتيجه اين )  جامعه ام  و ايمان،خانواده ام(واب ديگران ث
  . بلکه ديگران را ھم غير مستقيم رنجاندمشد که نتنھا خودم شکستم

من قادر نيستم بيشتر از اين از روح و جسم خود تقاضای از خود 
گذشته گی نمايم انھم برای پيوند و رابطه که به سعادت کسی نيست و 

اگر بدبختی من مترادف .  متالی اند ھمه به نحو از آن شاکی در فشار و
 اين حالت را چون آنھا ،ميبودو خانواده ام به آرامی و خوشی  شوھرم 

را در اين مسله تقصيری نيست ھميشه تحمل ميکردم  و مانند ھميشه 
اما در اين جا . زجه و ناله خود را در پس حجاب رضايت ميپوشاندم 

 ،بی پدرم  نيز از افسرده گیتنھا من نيستم که درد ميکشم ھمسر انتخا
 که بين احساس ما ی جھت من  و شگاف عميقی بھانه ھای ب،خاموشی

 ولی ناله ھايش را ھميشه در درونش ؛ رنج کشيده و ميکشد،وجود داشته
سخت و عميق اسير ، ھرچند در اروپا تحصيل کرده، ولی خاموش ميکند

وی از آنچه برای او توجه به نظر مردم و پير. عادات و رسوم است
مقبول اقارب و دوست صفتانش  است بمراتب از احساس رضايت 
درونيش و واقعيت خودش برتر و باالتر است توجه به آن ھای که در 

اما در واقعيت او نيز با اين اقدام من . روحش جز توليد رنج اثری ندارد
  .از بند يک رشته کاذب رھايی مييابد

ن است روح من در گرو اوست  در من ھر چه ھست فقط عشق به ايما
بدون او فاقد روح استم و قادر به انجام کاری نيستم روح من که منبه 
انرزی است فقط با بودن ايمان زنده ميشود  عشق و دوست داشتن به 
قلب آدمی اختصاص دارد  ومخصوص روح آدمی است من نميتوانم 

يا ممارست عشق و عالقه را نسبت به شريک تعيين شده زندگيم به زور 
و حتی محبت و مھربانی !   سال کوشيدم اما نشد دو در خود جا دھم 

و اثری در من !!  ھای او برايم يک معنی داشت مسووليت شوھری
   .نگذاشت

ھر روز وضعيت روحی ام بدتر ميشود در ابتدا زندگی مشترک تحمل 
 ميکردم ميپنداشتم با گذشت زمان احساس من تغيير خواھد کرد ولی فکر
اينکه ھمين راه است که بايد تا زنده استم طی کنم مرا به روز ھای آخر 
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عمر محکوم ميکند ديگر زير نقاب رضايت فرسوده ونفسم تنگ شده 
ميخواھم با چھره واقعی خودم و آنچه استم زندگی کنم فقط يکبار در 

  .زندگی ميخواھم برای خواست خود قدم بردارم
سيدم که خالف خواست والدين  ميتر،ھميشه درزندگی ترس داشتم

عملی انجام ندھم ھراس داشتم که نکند با  گفتاری يا خواستی  ايمان  مرا 
از خويش دور کند و يا کاری نکنم که ديگران را پسند نيافتد و ھدف 

ولی روحم  آھسته . اينھمه ترسيدن راضی نگھداشتن ھمه جز خودم بود
 ديگران که بمن نياز دارند آھسته با اين روش مرده است حاال به خود و

نيز بد واقع شده ام سالھاست که زيست مينمايم بدون اينکه بتوانم به  خود 
و  آنھای که تصور ميرود با رفتن من به آنھا خيانت عظيم ميکنم مھربان 

من بازيگرم  آنھم بازيگر ناموفق نمايش که با بازيگری . و موثر  نبودم
ن م نميسازد نمايش که  ھيچ بازيکن آخويش ھيچ تماشچی را شاد و دلگر

  . نميداندھدف اين نمايش را 
مطمينا افراد زيادی خود خواھی  و صد ھا صفات ناپسند را بمن پينه  
خواھند زد ولی من با توجه به جھان که در آن زيست ميکنم و واقعيت 
ھای زندگيم کاری نادرست انجام نمی دھم و اگر مردم اين حس و فھم و 

ا ندارند اين مرا که در اين مدت با من چی گذشته آدم ديوانه و شناخت ر
  .فاسد نمی سازد بگذار مرا محکوم کنند

ھر اجتماع مملو از قضاوتھا و محکوميت ھا است سالھا ديگران مرا 
مورد قضاوت قرار دادند و من ھم بر اساس قضاوت آنھا خود را مورد 

 مانند يک جسد شده ام برايم قضاوت قرار دادم اما در اين نکته  زمان که
اما مطمينا .عاری از اھميت است که چی برداشت از من خواھند کرد

عده استند که مرا درک ميکنند زنان  که شناختی از چنين زنده گی 
  .تصنعی دارند 

بمن تصور اينکه بدون اين نمايش و دروغ زنده گی کنم خود را نظير 
سالھا با چنين .  به پرواز در ميآيدکرم ميدانم که از پيله بيرون ميشود و
  . اما بيش از اين تحمل ندارمتصورات ھمين حالت به من دست ميداد

تا حاال نديدم برايش در اولين تيلفون که   نه  ايمانم را،در جواب ايملت
کرده بود  و تمايل بی اندازه برای ديدنم اظھارميکرد  چھار  سال بعد از 
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ر نميگذارم که زندگی آينده ام باز روی  که دگبا قاطعيت  گفته بودم
 که او را بينم آنروز خواھد بود که مطمين ی روزخاطره يی پيش رود و

 در اين دو ماه گاھگاھی . او پذيرفته ھميشه باھم ميباشيم وباشم ک
  .تيلفونی ميشنومش

 شبنم
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