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 از جنون و عاشقی

 از مرزهای زندگی و                  

 از خزان آرزو                                 

 تا میوه های دشت شوق                                                         

 تار مویی اختالف افتاده است                                              

 به منگفتی  راست می

 قصه هایم بر زبان افتاده است.                                            
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درد ها را تنها با خود می توان واگویه کرد.                                      

جور خودنمایی هنرمندانه. شرق و فرهنگ  درد خیلی شاعرانه است یک

 .نیستیبافته  تافته جدا ،می کنی، سرد وگرم چشیده ای یعنی درک درد،

 اش یعناااای کااااار  ، سااااادهیه اساااایای ساااافید ن اااارد آمو در تااااار

چرا  ،بی جهت نگفته اند مرد را دردی اگر باشد خوش است. ایزموده آ

  مم ن است. به ظن من نا ،که زن بی درد

 دخط تار  نمای دانام چارا هار روز با      .اخالقم مثل خطم تغییار مای کناد   

خاوش نوشاتن    .بیانگر حاا  درون  ،می نویسم. خط بازتای روح است

نمی توانم یک ش ل  پوست می اندازم.انگار هربار  ،شده مش لبرایم 

خودم اینگونه ف ر می کنم؟ شاید هرلحظه نقشی می گیرم یا  بنویسم یا

 ،شانا باشای  آبا دستخط کسای   دارم وقتی قینی .که از نو زنده می شوم

هرچه تالش می کنم  .یابیمی دربراحتی احساسش را نویسد  وقتی می

 ولی چرا این شاید تالشم تاثیرمع وس دارد؟. بنویسم ی سان نمی توانم

حا  از . نیستاز ابتدا تا انتهای یک جمله نیز ی سان  .قدر متغیر شده ام

 ماای شااانوم و فراماااوش   .. نگااااهم خیااره مااای ماناااد بیگاناااه امخااود  

www.takbook.com



10 

 

سار    سعی بار پوشااندن   ی ام کمتر شده است.می کنم. ضریب هوشیار

 ضمیرم دارم.

سار   سرم سنگینی می کناد.  .برپاست مضاعف از دیروز در دلم آشوبی

انگاار   چون معمایی اسات یینحال.    ،دیگر به اوجش رسیده هایم ردد

ونم به حرف آمده است. در سرم می کوبند. طبل گرانیست رکسی در د

نام ووواایی   درودر  ر دروناش بدمناد  یدن نتوانم. چون نای که دنکه ش

در  که دمادام نیفت در. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. بپاست

آدمای همواون رساناسات.     .آتش افتادم. جنون هم قابال تساری اسات   

اندوه  را منتقل می کند، مانع   مای ساازد.     ازشادی و شعف تا وم و

ن وجودت ی ای  گاهی چنان با ضربا .حرف ها چه تاثیر شگرفی دارند

 مای شاوند کاه گریازی از آنهاا نیسات. تاا تررباه ن ارده باشاای درک          

 را  مویار قابال پایش بینای اسات. ناه خاود        همه چیز به نظارم نمی کنی. 

 را. مو نه دنیای پیرامون ممی شناس

بر احساست سرپوش گذاشته ای. تالطم های روحت را   باخود می گویم

از  ی وخاودت را گارم کارد   ی. سر ه ابه موضوعات دیگری ارجاع داد

امروز درگیرکار، فاردا درگیار    دیروز درگیر درس، ی.ریزواقعیت می گ

 از اصاالت جاادا  راو تااکااه  اساات زناادگی، زناادگی همااین روزمرگاای 
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 چون چرخی دوار ذهان مای چرخاد و مای چرخاد و جاوابی       . می کند

 نمی یابد. 

 می گفت: سارا

 باا خاودم حارف    بعضی ها معتقدند با خدا باید صحبت کارد ولای مان    

 . دگوش کن دنازنم خدا هم خواست می تو می

. شاید ف ر دارمحرف می زنم؟ برای خودم وقت ن ، کمچرا من با خودم

 بهتر از ایان  ه چیزی؟ چنه چرا که خود سخن گفت؟ ید بابانمی کردم 

  چرا با خودم مهربان نیستم؟ ؟صمیمیت

وست دارم ادامه م ولی ده اتازه این کار را شروع کرد ،استح  خوبی 

یت زندگی می کنی دیگر هیچ موفقیتی هاوقتی با رویا شنیده بودمم. ده

و رویا فرو می روی، بیشتر و  به چشمت شیرین نمی آید. مدام در خیا 

دارم در این اف ار ورق شوم. دیگر موفقیت به چشمم  دوستولی  بیشتر.

شی های همه اش دلخو ؟بی معنی است. اصال مگر موفقیتی وجود دارد

 کودکانه است. دقیق تر که می اندیشی باه خاودت و دلخوشای هایات     

ولای در زنادگی از خاودت فارار مای کنای بارای خاودت          می خندی.

وی. دنیایی ر در خود فرو که ترسی می .سرگرمی های جدید می سازی

 از این ااه  .ناشاناخته، خاوف انگیاز    ،دمای اسات  آدر درون  ،پیویاده تار  
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گذشاته ای کاه دساتت از آن     ان می شاوی. خودت را نمی شناسی نگر

 داری. می به اندک اختیارت دلخوش کهکوتاه است و جهانی همه جبر

  :می گفت سارا

  .هکن به نظرم هیچ مرد خدایی عاقل نیست چون دو دوتا چهارتا می

 یبه زبان .ما هستند مردمانی است که دور و برشاید منظورش  ؟مرد خدا

 یا به زبان می جویند. طلبند و ی آنها که راه راست میهمه 

. اگار  هشا  مرد خدا از دست این بی خداها حتماا دیواناه مای    می گفت:

البته به هیچ ک  ایمان ندارم. ایمان  .من بهش ایمان ندارم هدیوانه نباش

 یعنی چی؟ یعنی هرچی گفت قبو  داری؟

؟ یعنای افساارت رو باده    هقبو  داری که نمی فهمی وفقاط او مای فهما   

 دستش.

که م نو. می دهو ثابت کن هرکسی باید لحظه به لحظه خودش ،برای من 

 تنها فرهاد باود کاه هار لحظاه بارایم ثابات        که هست.ه سخته ولی همین

 می شد.

کند. وقتی اسم فرهاد را می شنوم به  وید و داوم را تازه میگ فرهاد می

 جانم رعشه می افتد. خشم گریبانم را می گیرد. خشم و شوق، احساسات

کانم از   . حا  مای  د و به سویی مای کشاند  ندر بر می گیرمتناقض مرا 

گوید دیگر حرف هایش را  درون دارم گسسته می شوم. وقتی فرهاد می
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 متوجه نمی شوم. فقط می دانم که هرکسی در این دنیاا فرهااد خاود را    

 می جوید.

نه این ه کتای  .من شاعرها و نویسنده ها را دوست ندارم سارا می گفت:

 م، نه. اتفاقا زیاد می خونم تا درووهاشون را پیدا کنم. چقدر هام  نخون

ولای  می خندم هرچی جدی تر می نویساند خناده دارتار میشاه. خاودم      

 با همین حرف ها مردم را خر می کنند دیگه، ولی .دارم بنویسمندوست 

 خالاه جاان    .بادم میااد   نوشاتن  دروغ ون ازچ . نمی توانمنمانمی تو من

مای گفات صااحب قلام      می کشی.به بند  را ارواح ،نوشتنمی گفت با 

 نویسانده ای راست می گفت تا حای دیدی هایچ   عاقبت به خیر نمیشه.

  ؟هشعاقبت به خیر

 .آید. اف اری که روی کاوذ میرا می گویدشاید همین اف ار سرگردان 

 و دیگر به حافظه کسی برای نقل .از بین نمی رود و برای همیشه می ماند

میل به رهایی  حتی این نوشته ها دراین دنیا وابسته نیست. هر چیزی بیان

 . دندار

 ، نوشته های درشاید هم از ب  دروغ و چاخان می نویسند اینطور میشه

 ،دروغ هم میگمبیارم بدم میاد.  از این ه ادا در. شده انتقام می گیرند بند

دوسات نادارم.    نه این ه نگفته باشم ولی اینرور سواری گرفتن را .زیاد

هرکسی به چیزی اعتقاد داره دوست ندارم سروکله با ارواح و اجنه بزنم. 
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من که ناپاکم دیگه قلم را  .جا پاک بمونه من هم به پاکی قلم. بذار یک

 اینه. مخرای ن نم. مرام

میرزایی بوده ولی ظاهرا درمیان جماعت  ،گفت که اون قدیما بی می بی

قلام   به قاو  اماروزی هاا   ذاشته.  ه میکال خدابی سواد خوی سر خلق 

ه، زن مردم را بهشون گفت می ال خدا را ح رامح ،اهل افتاده بوده دست نا

باه قاو  یاارو گفتنای سارش       نمی گذشته حرام می کرده، از ما  صغیر

باه هرحاا  هماه     وهرطارف مای خواساته مای چرخوناده.      دستش باوده 

تا این ه یک روز  ،کارهایی که امروز می کنند تو اون روزها می کرده

 . ، پدر نامردبا این اوصاف زیارت هم رفته راهی زیارت میشه،

 سارا چقدرخندید. خناده ی نم ینای داشات. در آن هاو  و اضاطرای      

 از  جالب بود. دوسات داشاتم خناده هااش ت رارمای شاد.       ،می خندید

 خنده هاایش مان هام خناده ام مای گیارد هرچناد خیلای زودبار لباانم           

موهایش را به زیر  .کشدمی ش یمعمو  دستی به موهاطبق  می خش د.

 :می دهدادامه  .بردمی مقنعه 

میرزا می افته  .رم می کنه اسبزای قصه ی ماکه راهی زیارت میشه رمی

اینقادر روی زماین و سانگ وخااک      روی زمین وپا گیر کرده به زین.

کارده باا قلام روی خااک      ی می دیده ف ر مای سکه هرک کشیده میشه

همیشه به خودم مایگم اگار    .میشه نوشته شرح گناهش با خون  .ندنوشت

www.takbook.com



15 

 

میری؟ خانه  زیارت شاید اینطور نمی شد. تو که ناپاکی کرا  نمی رفت

خلق خدا را رنگ کردی حای رفتی سراغ  پاکان که جای ناپاک نیست.

 خدا؟ بتمرگ سرجات.

 باه  ذهنم هست. دروغ را نباید نوشت. حای از کودکی این ح ایت در

زنی زیرش، مح مه عاد  الهای هام     بعد می گفتی. تی،فگ چیزی بانز

حسای و کتای داره. آقاجون خدا بیامرز همیشه می گفته نوشته دست 

 کسی نده.

حرف سارا جالب بود. مح مه عد  الهی، نمی دانم باید خوشحا  بود یا 

 آنحق به حق دار می رسد. خوشحا  از در آن گریست. مح مه ی که

 چه آورده ای. با خود این ه  از نگرانو پایما  نمی شود و که حقی از ت

رام را دوسات  آبمیارم. مارگ    چون میارزا سارا می گفت دوست ندارم 

 دارم. ولی افسوس افسوس. 

نگرانی اش به من هم منتقل می شود. تصورش هم دشوار است. کسای  

که با او هم کالم و هم صحبت شده ای شاید به زودی از نف  کشیدن 

این ه چه  ،ولی این شک و تردید .بماند. شاید هم به زندگی برگردد باز

پیش خواهد آمد رعشه بر اندامت می اندازد. بغض گلویت را می فشارد. 

هم می ترسی و هم بالت لیفی، می خواهی زودتر تمام شود. اما از نتیره 

من نیز چون هم در هراسی، انگار جهان به پایان خود نزدیک می شود. 
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در . فارار کانم   از گفتن واقعیات  می خواهم .دام به حواشی می روماو م

 هرچاه   گذشته می خواهم پناهی بیابم. آنوه گذشت را مرور مای کانم  

لم جان موکدور تر بهتر. عرله ای نیست. در این وحشت جانسوز که بر

حیف و صد حیف که هردو  افتاده است عرله دردی را درمان نمی کند.

 و ناگفته ها باید بنالیم.آشفته حالیم از وم 
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نها خوششان مردم خر از یف زسارا می گفت:                                     

. حااای اگاار کدخاادا کماای  زد بااایتر نشسااتد. هرکااه بیشااتر یف میااا

باراق   ،ضعیفه، مح ام تار پاچاه اش را مای گیرناد      ، خب یبدمداراکنه

 .با توپ پر ،بزنی تو برج شون درونه است. بای. همینه کار دنیا، وانمیش

حساابی.   میشان که پا پا  مای کشاند وگرناه ساوارت       سته وقت آن

هرک  که زورش بیشتر باشه بیشتر تعظیمش می کنند. فقط زور، شاید 

 پادرم مای گفات در    ولی خب پو  و زور ی ی هستند دیگاه.  ،هم پو 

 اربای های  ننه از او . البته اربای بود ولیزمانهای قدیم کدخدایی بود

بی پدر. کار به کسی نداشت مثل کدخدا بود مثل پیر ده. ش م اهل ده 

افتاد.  گداییبه  افتادند به جونش. از اربابی آرامش برقرار. و که سیر شد

دور و بارش باه فالکات     همه ی مش ل نبود کهافتاد  گداییخودش به 

بایاد   و نداشاته باشاه.  گفته اند که آدم بد باشه ولی بادگ  راست افتادند.

  اون که دوستت نداره هرکاری براش کنی فایده نداره. بدونی
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او  باید ببینی طرف شعور پذیرش داره. یعنی متوجه میشه که داری در 

حقش لطف می کنی؟ کسی که عمری تو سرش زدن، اگه شما بهاش  

من قصه ی آهو در طویلاه   احترام بذاری، نمی فهمه. اصال وحش میشه.

 درک و خر را خیلی دوست دارم. از بوگی در ذهنم نقش بسته. خران 

از ظرافت و زیبایی آهو نداره. اگه آهو و خرها یک جا باشند این  فهمی

مهم ایناه   آهو هست که آسیب می بینه. زشت تای دیدن زیبایی نداره.

که چطور بتونی سر خلق خدا شیره بمالی. کسای بارا کاار کاردن مازد      

به قو  بی بی  ای خودش نیست. دنیا بهم ریخته.نمیده. هیچ ک  سرج

 :جان از قدیم گفتند

  دهاتی پرکشد تا مرکز شهر 

 گدا در این زمین اربای گردد 

 ه و بی ار گردد.آوارکدخدا 

بزرگ ترین اشتباه چوپان این است که گوسفندان را که  پدرم می گفت

 دارند.به گرگ ها بسپارد به بهانه ی این ه گرگ ها او را دوست ن

 ،ولی توی زندگی گاهی گرگ و گوسفند قابل تمیز نیستند. چرا که هوا

. لحظه به لحظه در زندگی است همین شاید . آزمون الهیهگرگ و میش

 بایااد تصاامیم بگیااری. ولااای وقتاای رحاام مااای کناای بهاات رحااام        

 نمی کنند. من که ندیدم. 
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ر ولای اگا   شاید با گرگ ها زندگی کردم.همانطور که سارا می گفت 

بود پا روی حاق نمای گذاشات. عاد  یعنای عادیناه        وجدان بشر بیدار

هم ببینی. همانگونه که در مح مه  ها را با ها و بدی قضاوت کنی. خوبی

 هم می سنرند. هرچه آورده ای را با خداوندی عد 

راست گفته اند که آفت آدمی و ح ومت ها،آرامش اسات. بای دلیال    

های جدیاد مای ساازند و دشامن     نیست که ح ام برای مردم سرگرمی 

تراشی می کنند. مگر اقوام بدوی خوشبخت تر از انسان امروزی نبودند؟ 

تنها وم نان بود و با ، ولای اماروز هماه دچاار رخوتناد. روح آدمای        

برای خود مش لی  آرامش نمی پذیرد. تالطم و التهای را دوست دارد و

. جهان باه  که حلش کند. خودش را حال  مش الت می داندتراشدمی 

. آی هم در دچشم آدمی تو در تویی است که مدام باید گره ای بازکن

 س ون می گندد. 

وقتی که تب داری دنیا را در تب و التهای می بینی. مهر کسی در دلت 

دنیا کالف سردرگمی هست. هر روز افتاد همه چیز را خوی می دانی. 

مسیحا گفت سوا  بی جوای، از خودم می پرسم چگونه یک معما یک 

شاناخت؟آیا در ایان وادی سارگردانی باا      خاواهی تو سیب را از شاخه 

 صاف شدن وپاک شدن می توان به شناخت رسید؟
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می زند. وقتی سخن و متفاوتی  شخصیت عریبی دارد. حرف های تازه 

 راسات   ،سراپا گوش می شوم. بی شک زیااد خواناده اسات    می گوید

زناد.   وحرارت حرف می می گوید. مرذوی کالمش می شوم. پرشور

دری که می خواهد سخن بگوید. عرله ای ندارم.  هر اجازه می دهم از

 حرف هایش آینه ایست که دوست دارم خود را در او بنگرم.برای من 

  .در ذهنم مرور می شود

زبان تن. هماه ی اعضاا بایاد     ،رقص را دوست دارم وقتی که می گفت

 ه تهمه بار را روی یک  اینحرف بزنند مثل سوسن به صد زبان. چرا 

گوشت سرخ گذاشتند؟ سرخ هست ولی تو زرد درآماده. هماه ی تان    

  باتمام وجود درک می کنم. .میادندیگه سوتفاهم پیش  هحرف بزن

بیشتر حرم اشغا  می کند. دیگر تمام  سارا، سارا مدام در ذهنم بیشتر و

ی شناسام.  ذهنم را بخود اختصاص داده است. با او خودم را دوبااره ما  

احساس مشترک، بیایید سوته دین گرد دردها در هم تنیده شده است. 

 هم آییم.

خب مگر ویار از ایان    است. تمنای جسمانی رقص راست می گفت که

 حرف مهم دیگری هم هست؟ ،حرف

از ح   و حرف های قلمبه سلمبه بگی،ی از عروج هبعیده باشه. میخوا 

این تن میشه نمایش داد. میشه  همه در ؟بی تابی از شور و ،خوش وصل
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میشه به خاک افتاد. چرا نماز با حالت تن هماهنگه؟ به  .سینه چاک کرد

بزنه  را تونه حرفش خیزی. به نظرم زبان تنها نمی خاک می افتی، برمی

مثل من  .دست باید بای بره .هم ت رار کنند. کمر باید خم شه همه باید با

 .ره دنیا دور سرم گیج می ،چرخم می .که در تنهایی خودم می چرخم

بیارون  از عاالم   چند لحظاه یک لحظه در این عالم نیستم. چه خوبه که 

به نظرم  .ولی از این عالم بیرونم ن رده .مم می کنهارآمیشه رفت. سیگار 

دیگه جوای نمیاده بارای بواه هاسات. بارای این اه ادای بزرگترهاا را        

دزدکای   ه کاه چا  رری. هآدردربیاری. برای این ه حرص اطرافیانت را 

باشه خوبه. دوست ندارم حرف کسی را گوش کنم. مگر کسی حرف 

سیگار را کنار  خودم، . ولیدمن را گوش می کنه؟ خیلی محدودم کردن

 پام به اعتیاد کشیده نشد. بخت یارم بود که دانم شاید گذاشتم. نمی
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جنون همزاد من بوده و  نمی دانم شاید                                             

رم. شاید بوگی کم وآم دیوانه بازی دره نمی دانستم. دوست دارم من

تنها پناهم مطالعه بود. حرف هایی که  برای فرار از پیرامون کردم. شاید

نمی توان گفت. دیگر قالب گرفتم. عادت کردم صاف و اتو کرده باشم. 

من هام باه    دریابند پیش من نوبت می گیرند. اگر وکالتحا  برای بهر

شاید کسی ویر از سارا بود  حنایم رنگی ندارد.درد دیگران دچارم دیگر

راحت می فهمید که مدام حواسم پرت می شود. نگاهم خیره می ماند. 

 انتظاار  نبایاد تساخیری   لشاید سارا هم فهمیده است ولی خاب از وکیا  

 .داشت بیشتری

 کتابی حرف خودم هم  بانمی دانم چرا  ه،هم تاثیرگذاشت بیانمرم بر کا

ن آبدتر از  ف ر می کنم کالس درس هست یا صحن دادگاه،زنم.  می

در مرور خاطرات وحرف ها ذهنم مدام خودم را زیر ذره بین گرفته ام. 

 وقتای وارق در ساخنانش    وارد عمل می شود انگار سانساور مای کناد.    

آنگاه فقط صدای ساراست کاه  م به کناری می رود. تازه ذهن می شوم

بینم. بهای ذهنم را  ترربه خوبی است باید ناظر باشم. بازیبیان می کند. 

www.takbook.com



24 

 

دنبا   همونان .شد عمل ذهن وارد دوبارههم شاید پیشرفتی است.  این

خطاو    .م. دوباره به دنبا  سبقت گرفتن و پیشای جساتن  مپیشرفت هست

 باید بر ،ت ذهنی بیش از حدم دارد. چرا با این سنپیشانی ام نشان از فعالی

پیشانی ام خط افتاده باشد. می دانم که پادر و ماادر هار دو بار پیشاانی      

را کارده اسات یاا کاه      چروک هاای عمیقای دارناد. وراثات کاارخود     

 آموخته ام؟ هارا از آن ام درگیری ذهنی

 می گفت: سارا 

ی نیست؟ مگر همین مگر مذا .زیر زمین آتش استدر خوای دیدم که 

دم آ؟ خااک و آتاش.   شده اسات خاک  ور ایام،نیست که به مر مذای

وشیطان باهم عرینند. چرا باید با شیطان دشمن باشم. همزاد من نیست؟ 

نقدتر.  تراست و سرشته اند و مرا دیرتر. وعده هایش شیرین را زودتر او

 من سیلی نقد را از حلوای نسیه بیشتر دوست دارم.

همه چیاز را   گه میکه ازتشویق بدش بیاد؟ ه کی .همی کن شویقمهمیشه ت 

. هیو   مثل او با هدوست داررا   م. خنده هاهترربه کن. با من میخند

ولی  . هم می خونم . مننهگاه میخو هگاه با من می رقص .همن نمی خند

 هام   باا  و ماا  ه ر ، سرم گایج مای  ه.  دهانم کف می افتهکسی نمی فهم

   .مووش می شیآهم 
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فرشاته هاا    .هفرهاد هم می فهم فرهاد که از جن  فرشته هاست. .فرهاد

گرماابخش. از عشاق   چاون آتشاه، گارم و    من هام  از آتشند. فرهادهمه 

تنهاایی ام را باا   مد شایطان رفات.   آ. نمی دانم چرا فرهاد هنمی ک لبریزم

 فرهاد پر می کنم. لحظه لحظه با من هست.

وه ها جاری نیست. می گفت وقتی فرهاد همیشه می گفت در س ون عش

 تن قامات موزونا  آبار  ها لرزشی ، به پیچ و تای می افتی ،برمی خیزی

هویدا می شود. واقعا شاعر می شد. دیگرگون سخن مای گفات. انگاار    

 درتمام تنم رقص می دید.

ی می شود. مگر می شود آدلت  درورد. قند آاین اشتیاق به وجدت می  

 ی توجه باشی؟ب این همه شوق را ببینی و

 بی کالم خواسته را می دانست. فرهاد زبان تن را می فهمید. بی سخن و 

سخنش شاعرانه بود و صدایش گوش نواز. کالم را کامل ادا می کرد. 

 با وقار. ،حرف زدنش را دوست دارم. می خواهم مثل او باشم

وقتی از فرهاد میگم حرف زدنم هم فرق می کنه. انگاار در مان، چاو     

 س به صدا درمیاد.ناقو

سخنانش مرا به ف ر فرو می برد. شاید حسودی ام را تحریک می کند. 

  یعنی .گیرد دوست دارم فرهاد من هم چنین زبان گویایی داشت. دلم می

مثل هم  ها نمی دید؟ چرا فرهاد ،مها در من نبود؟ بود و فرهاد این زیبایی
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ن اه  آکردم. به امیاد   نیستند. من فرهاد نداشتم. فریدم را فرهاد صدا می

دا باشد چون فرهاد. ولی من کرا به دنبا  عاشق شوریده و یشوریده وش

  .تمگشمی  عشقی خیالی به دنبا  در ذهنم و معاشق کارم بود ؟شیدا بودم

 تالشای بارای تحقاق آن    عشقی که نه تعریفی واضح از آن داشتم و ناه  

 می کردم.

ریزم. زبانم انگار بند آمده  سرم سنگین شده است. از درون دارم فرو می 

 است. تنها باید گوش باشم.

 هون هماه ماا اگار شایطان نباشا     درشیطان چیست؟ ساارا مای گفات در    

صدایش را کلفات کارد. انگاار اساتادی کاه بار        شیطان ی وجود داره.

 کرسی دانشگاهی این کالم را برای دانشرویان با تح م بیان می کناد. 

 ر باشیم.وآکسالت  می گذاردشیطان ی که ن

اگر کتای شیطان  .کتای خدا را خوانده اند ،همه :خاله جان می گفت

آمدکه دنیا چاه خبرهسات؟   نوقت دستت می آهم بود که می خواندی 

  بی بی مای گفات یاا کتاای، کتاای خداسات یاا کتاای شایطان.          ولی 

 تر می شود.کسی که زیاد می خواند از خدا دورمی گفت 

عاقبتم به خیر رمان خواندم  همه شعر و شاید راست می گفت من که این

 شیطان سراوم نیامد؟شد؟ 
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از شعر به عشق رسیدم یا از عشق یه شعر؟ هرچه بود نتیره اش این شاد  

با فرهاد به بهشت خدا نمی ارزید؟ شاید  ییبا فرهاد آشنا شدم. آشناکه 

 دم حسابی ها وسوسه های نفسانی بود.آبه قو  

 آزادی نمی خواهم که با یوسف به زندانم. به یاد این بیت می افتم: من

د و دیگرگاون، انگاار از جاایی    وشمی حرف هایش ناگهان پرصالبت 

انگار مرا کیش  .دیگر نیرو می گیرد. در مقابل حرفهایش منفعل می شوم

فرهاد نامی که بند بندم را می سوزاند. فرهاد باید از  و مات کرده است.

خودم را نمی دانم گاه می خندم و حا   جن  نور باشد، از جن  عشق.

   .داز شیطنت هاش خنده ام می گیرگاه گر می گیرم. 

طعم ش رها بهتر  ممطمئن .تو ش رپاش سوسک مرده گذاشتم  می گفت:

و در  خواستند نگااه کنناد. وقتای شا ر تماوم شاه       میشه. چ ارکنم می

قیافاه هاا دیادن داره. هرچای ف ار کنناد نمای فهمناد          ش رپاش وابشه،

خدا چقدر می خندم. ی بار دیگه  سک چطور رفته توش ر پاش؟ ایسو

خاب اون موقاب بواه     این کار را کرده بودم ولی چقدر کتک خاوردم. 

به درک  .نمی گفت کسی نمی فهمید دختر همسایه ،بودم اگر توله سگ

نه میچند سا  بعد رفت زیرماشین، تی ه تی ه شد. ناراحت هم نشدم. ه

 نمای دانام چطاور     از اون باه بعاد   ه ی ی فاردا. دیگه ی ی امروز می میر
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شاید سابقه ام خرای شده من بوده؟  ها کارکارکه اینرورفهمیدند می 

 مش لی نیست. ،بود. حای که همه چیز تقصیرمنه خب حالیشون می کردم

 جور کنار میاد؟ ی ی درخودش مای ریازه، ی ای تالفای      هرکسی یک

  .می کنه
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 .ایان حرفهاسات   گاهی ف ر می کانم عاقال تار از                               

 در صاحبت باا او ف ار وخیاا  زیااد و      ؟اسات  جالاب  مبارای  شیحرفهاا 

 و دمی کن گاهی متناقض صحبت .را می گیردح  های مختلفی سراوم 

های گاهی انگار حرف  د.ساز گاه ح  می کنم داستانی از خودش می

در درونش  متفاوتی  دم هایآ. انگار دنزبان جاری می ک بررا دیگری 

خودش که از تناسخ  ،در زمان های دیگری بوده گویی .می شوندهویدا 

 .دزن حرف می

بار  می گفت در خوای بارها خودم را به ش لهای دیگر دیده ام. یک 

شاید فاسقی بودم گنه ار های دور بر دار شد.  مردی بودم که در گذشته

 انم ولای دوسات داشاتم ساربدار مای باودم.       می دنیا ملحدی خطاکار. 

که در عشق سربدار خواهم  گونه تعبیر کردم می گفت که خوابم را این

  ن خوای در مقابل چشمانم دوباره تصویر می شود.آامروز   .بود

راست می گفت برای دار شادن هام   از سرنوشت گویی گریزی نیست. 

  برای کوه کندن فرهاد. کاش حالج بود و
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بیشاتر ازش کیناه داره هارک  از     ،میگاه بیشاتر از پادرش    هرکسی کاه 

ه. هماش نمایشاه، نمای تاونی     ن که ناراضی تراشوهرش بیشتر گفت بد

حرف های بای میل مردم بزنی.  ،مربوری مثل بقیهحرف دلت را بزنی. 

 بگای وقتی به خانواده و نزدی انت نمی تونی راسات  همه دروغ میگن. 

هرکسی میخواد حرف بزنه  داری؟ چطور از ح ام انتظار راست گویی

جرات داره راستش را بگه که همه عوامند؟  ،بناچار باید بگه مردم فهیم

 .نمی فهمند

؟ هر راست را نگویی. حق را ببینی ودم نزنی وحقیقات را  هسیاست چی 

سنگ را هم  ،فدای معامالت قدرت کنی. چون ترازو دار که برای تعاد 

دروغ  گاو، دنیا سیاساتمدارند. هماه دروو  . همه در این همی کن طال پایه

 چزناومش. داواش    مای  رگوهای کثیف. من کسی که دروغ بگه بدجو

یک دفعه به ی ی از همین افااده ای هاا   زیادی نخوره.  هومی کنم تا گ

لو بود ولی تاب .صدام عوض شده ،اینقدر هو  کرد که نفهمید .زنگ زدم

  .به پته پته افتاد

 :موقتی گفت

 ؟اییکرآقا سعید  

 قا سعیدم امرتون را بفرمایید. آگفت من زن  
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گوشی شوهرم دستت  ؟پتیاره تو کی هستی :منم دست پیش گرفتم گفتم

قطب کردم. ف ر کنم باه مااه    گفتم این میام جرت میدم و ؟چه می کنه

کی ادی کنه؟ یک  ،نرسیدکه جدا شدند. اگر ما این خرها را ادی ن نیم

سعید اطمینان کامل  من به آقا ،فه می گرفته بود پیش ما قیاگذشتروز ن

 ره. چی شد؟ حای بازهم قپی بیاا.  می می برام  .سعیدم قاآمن جان  .دارم

 عن دماغ.

خالصاه   .به حسای میااد  می گفت بوه فقط پسر، دختر مگه اویدبابام 

 بادش   ،من که کارهای پسرانه می کردمولی  داشت. تسدو خیلی پسر

 حای چرا دردت میاد؟ عریبه به قرآن. ،خواستی مد. تو که پسر میآمی 

بگو یاقل از کراش خوشت می آید شااید بارات تهیاه کاردیم. دروغ     

 بگو دروغ میگی. ،میگم

 هاای مشاترک، میاراا ساالها اف اار      درد احساس هم دردی می کانم. 

یادم هست  افراد جامعه را در برگرفته است. از ین نیمامتحرری که دام

به ناخنم می زدم وووایی به پا می شاد. مادرکاه   ک یکه اگر در خانه 

همیشه می گفت حق با آقاجان است. عرش خداوندی با یک ناخنم به 

 مرااا  بااروز نداشاات ولبخنااد باار صااورتم   ماحساساا لاارزه ماای افتاااد. 

اندیشم که در این تااریخ مااتم زده تنهاا راه     با خودم می می خش ید. 

مردان  وقتیبوده است. ونی راندپرهیز و خزیدن در داین  ،حفظ ناموس
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حفظ ناموس ناتوان بودند. آنرا که  و دست بسته در بی سالحسرزمینم 

ریختن آبروی مسلمان بدست ح ام و اجانب از آی خوردن ساهل تار   

توی سیاه  در چاره ای جز حب  زنان در تواست. برای حفظ شرف  بوده

انون خاانواده را،  که تنها راه حفاظت ازکا  ستومنامه ای نبوده،خانه ها 

 .ندخزیدن در پستوی خانه دیده ا
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هایش  از شیطنت وصف ناشدنی با شور و حالی                                      

دری  ، از گذشته و از هرنهاییتتا از  استیافته . همزبانی گویدسخن می 

ماده  آنواه پایش   آباحرف زدن سعی در فراموش کاردن   .سخن بگوید

                                              .دارد

هم جز گروه تدارکات، بهرحاا  بایاد    ما .شب زفاف پسر همسایه بود 

کمک کرد. فرصتی بود تا آهسته به اتاق عروس و داماد برم. تا عروس و 

شهر بزنند و بوق بوق کنند.  درو چرخی  داماد مهمان ها را بدرقه کنند

شمب ها را چند هفته قبل از جشن تولد  .گذاشتمتولد، ترقه های زیر شمب 

دو ساعتی از رفتن ما گذشته بود که  ی ی از همسایه ها کش رفته بودم.

خدایی چه به موقب. صدای انفرار از به ترقه های زیر شمب رسید.  آتش

 ،ده بیوااره بدبخت ها مثل سگ ترسیده بودند. ف ار کانم    حرله آمد.

پسرهای محل می گفتند آفرین به داماد  ردی افتاده بود.پانزده روزی از م

 درقادر   اسمش شده بود شعبون ترکون. این .انفراریه، چه زوری داره

 محل براشون خندیدند. رفتند که رفتند.
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گیاری   هست میری از اون سر شهر دختار مای   هخب وقتی دختر تو محل

کم منتظر بودم تا  کم یی چادر باز کردم. باید هم این اتفاق برات بیفته.

. خب بیشاعور وقتای   بیام از خونه بیرون از سرکوچه پیدات شه تا ،بیای

حای ی ی  .گیری ف ر اینرا شو هم بایستی می کردی خودتو برامون می

 یخوشگل می گرفت حرفی نبود با اینهمه بزک دوزک وقتی می دید

 حاای صاداش    تاادی. فاونهم تو لباس عروس به یااد انریرخشاک مای ا   

انادازه  وقتی  .مهندس و دکتر دمی کنه خانم مهندس. همه برای ما شدن

چطاور مادرک    کاه  تعرب ناداره  باشه یک چهارم باسنش دختره کله

ی ی نیست بهش  ورده؟آشاید همون براش نمره می  .خدا داند ؟گرفته

 بگه زن میخوای یا مدرک تحصیلی؟ شب هم برو مدرک و بغل بگیر.

م تحریک شد. انگار دوست داشتم من هم نمی دانم چرا شیطنت من ه

موختاه ام کاه صابور    آولای   به قو  سارا بوزونمشون. انتقام می گرفتم.

 باشم. صبوری تا کی؟ تا چه وقت؟

ولی همونان  .باید مطالبه گر حق و حقوق خودم و دیگران باشم ،وکیلم 

باید به خدا  :حرف هایی که مادر می گفت ،در ذهنم حک شده است

موزه های آافسوس نمی توانم از قید  ،نم. چرا با این ه می دانمواگذار ک

زمان کودکی خالصی یابم. باورهایی که دارم را نمی توانم از خود دور 

 اسیرم. ،ولی خود ح  می کنم .کنم. به دنبا  رهایی دیگرانم

www.takbook.com



35 

 

حاا   باه هر . نماایم  ذهنم پااک این اف ار را از  .باید برخودم ولبه کنم 

کاه   است درست ز ماحصل همین رفتار و کردار است.هرچه دارم امرو

ولی تالش  .پسر دوست داشت درخانواده ای متولد شدم که پدر،من هم 

موفق با خودم ت رار می کردم که کردم که ثابت کنم من هم می توانم. 

 وم را داشتم.ساز هر پسری خواهم بود. همیشه رتبه او  تا  ،تر

چه کسی گفت صادای دختار   دم. ولی گاهی ف ر می کنم جوانی ن ر 

 ار کردنش باشد؟ چرا من هیوگاه فریاد نازدم. رنباید بلندتر از صدای اد

 .دیگر بام افتاده بودم طرفشاید من از 

سر درون نگاه ِّدوست داشتن را در درون خود کشتم. اجر عاشقانی که 

شااید  این حرف ها گذشت.  جوانی ام بادارند همسنگ شهداست.  می

ن داشتم که بهترین آسعی بریست رموز دلبری می آموختم. من هم می با

ن رد.  باشم، موجب سربلندی خانواده. ولی هیچ وقت کسی به من افتخار

زادی را تررباه مای کاردم.    آکاش من هام   خواهم. من اجر و مزد نمی

 مان دختار    ،همیشه این سوا  در ذهنم بود، آزادی یا بی بند و باری؟ نه

. اگر چنین کنم مادر می رنراد واگار چناان کانم     باری نیستم و بی بند

 ساان ی و دختار   رراست گفتند که بخت ماد قاجان عصبانی می شود.آ

سرزمین  زندگی زنان در این .ست. خاطرات مادر را فراموش نمی کنما

ت رار هست و ت رار. ضعف و قوت دارد ولی فرقی نمی کناد. هاوایی   
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 را برهمه ی ما دی ته می کند.که تنف  می کنیم انگار رفتار مشابه ای 

به همه چیز شک دارم حتی به احساس فراموشی به من دست داده است. 

آنوه که در دانشگاه خوانده ام. هر روز بیشتر و بیشتر اندوخته هایم را به 

گاهی ف ر می کنم باید خودم را از گذشته ام آزاد فراموشی می سپارم. 

نمایش  ،زندگی به من فتاده است.اف ار چون بخت ی به جانم ا این کنم.

را آموخته است. همیشه بایاد در مقابال    بودن خوی بودن و خوشبخت

دیگران نقشی از رضایت و موفقیت بازی کنم. اگر گرسنه هستم بگویم 

پدر  رم باید مورد تایید دیگران باشد؟سیرم. چرا خودم نیستم؟ چرا رفتا

شام بر زمین گذاشته ای.  د سر بینمی گفت لزومی ندارد که دیگران بدان

در  .قضاوت می شویراست می گفت در شهری که هر روز و هر لحظه 

نگاه عیب جوی مردمان شهر باید خودت را خوی بپوشانی. ولی امروز 

 انداخته است. مترسی دائمی به جان دیگرانگمان می کنم ترس از نگاه 

ی ازمیدان به در برا . تنهاستارور شخصیت تهای ما هم تنها به دنبا   نقد

 کردن رقیب، چرا که همه رقیبند و بازار حسد، گرم و داغ.

زندگی وتمام آموزه هایمان از نگااه ماردان ثبات شاده اسات. کرسای       

دانشگاه در دست مردان است و نوشته ها ماحصل تف رات مردانه. باید 

 دوباره نوشت و قوانین را دوباره وضب نمود.
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 لت نمی کشید می خواست بمیره بااز ننه ی پیرش خراگفت:  میسارا 

 رد.ک می پر’هم پسرش را 

وقت  ولی هر خر عمرش دست از چقلی برنمی داشت.آروح سوخته تا  

البته اون اواخر را ذاشتمش و می رفتم بیرون.  تنها می ،مونه مد خونآمی 

 هرباار شاوهرم   می چرخید تا نگهاش دارناد.    شمیگم که خونه بوه ها

خر آ. ش ر خدا هبگیر نتونست موم و .م خونه بودماز شانس می رسید سر

 ند. وخدا زبونش را گرفته بود وگرنه چه آتشی می سوز ،عمری

 ی جلازو ولاز   آگفاتم بخاور کاه کوفتات بشاه.       م مای دوذا بهش می دا

 کسای نمای فهمیاد چای      .بباره  خبار  مای تونسات  ولای دیگاه ن   کردمی 

، بهانه گیر خوره گفتم وذا به این خوبی نمی . میوچی میگه می خواهد

هماه باار سانگین و     نذاشاتم اون  .وردمآولی خب خدایی سارش   شده.

دم باید زرنگ باشه میون آ سبک کردم.و گناهش ،باخودش ببره اون دنیا

 ،خیلی خوی باشی میگن خرهمی خورنت.  همه گرگ ساده باشی ونا

 ؟ حالیشون ن نیچرا  ،هست خود بیدم آهمه  سوارت میشن. وقتی این

ی هستی نباید خاطره خوبی از خودت برا بذاری؟ وقتی می تاونی  وقت 

شعور بگو خوبی کنم آنوقت  مهربانی کنی؟ ف ر روزگار پیر نیستی؟ بی

کسی  مردم ببین نوه هاش ، بقیه ،من هیوی از عروسم انتظار داشته باشم.

عاروس   .ی ی باید بگه خدا بیاامرزدش  ،مردیازش خاطره داره؟ وقتی 
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از دستش عاصی هست. تو همه کاری دخالت مای کناه.    دناله داما می

که زبون داشات ی ساره مای گفات      فضو  زندگی مردم نباش. آنوقت

خیلی  اش هنر می ریخت.  خونه باهاش بود. از هرپنرهدخترم همه کار

 باود، بواه یعنای دختارم. خاب پا  تاو مفات خاور چاه            دست و پادار

کارها را ب نیم. همین هم مثل دخترت همه  می کردی؟ حای میخوای ما

گفت اینقدر از دخترت  .بار گذاشت تو کاسه اش شد که دامادش یک

مادام میگاه آخ کمارم آخ     ،ماده خوناه ی مان   آکار کشیدی که حاای  

 ولی مگه حالیش می شد پوستش کلفت بود. گردنم.

دم صاف و ساده را اذیت نمی کنم. طرف خودش وقتی کرم داره آولی 

 پاین بدوز. ،را ببین بهرحا  به قو  خاله جان خرو می گیرم.  منم حالش

به خاطر همین می گم دروغ نوشتن بادتر از دروغ گفتناه. وقتای دروغ    

اقتش را داره ولی وقتی دروغ می نویسی باه  یمیگی به کسی میگی که ل

 اینه که بعدا خودت هم باور می کنای خیاا     همه دروغ میگی. بدترش

را هم حب  می کنی. نمی تونی بزنی با نوشتن خودت  می کنی راسته.

باه   قادر  ماردم ایان   که هرچی نوشتی را بسوزانی. ولی این زیرش. مگر

خودشون دروغ گفتند که بااور کردناد. باا دروغ زنادگی مای کنناد و       

همه حرف های ت راری همه ادعاهای واهی، دروغ های  متوجه نیستند.

 متعارف، همه چیزخوی است، ماللی نیست جز دوری تو.
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 هایزنبور ونکالس بهم می ریخت از ا .کردم سرکالس زنبور و  می

داش یاد گرفتاه باودم وقتای زنباور مای گرفات بارای        االبته از د درشت.

کلی  ،هریزباعث می شد کالس بهم ب سرکالس، ی ی هم به من می داد.

 جااوری تالفاای   تفااریح دیگااه ای نداشااتیم. بایسااتی یااک     بخناادیم.

می گفت خاب  به ما در می آمد  معلم نوقتی هرچی از ده .می کردیم

 معلم نباید بد دهان باشاه. اعصاای   بایستی یک حالی بهش می دادیم. 

فقط گفتای حقاوقم کماه. یاک باار      نداری خب نیا سرکالس.  مصای

بارای   اعتراض کردی که محتوای کتای خوی نیسات؟ روش جدیادی  

پیشنهاد دادی؟ اگر خوی درس داده بودی و باه قاو  خاودت     تدری 

در ذهن بوه ها فقط تخم ورور  لت داشتی که وضب جامعه این نبود؟رسا

اگر  کردن را کاشتی. فقط می گفتی انشا بنوی  علم بهتر است یا ثروت.

 علم خوی بود پ  چرا برا پو  له له می زدی؟

افاده بریزن فقط مطلب نداشتند که،  .وقتمون را می گرفتند فقطمعلم ها 

ساا  هسات داره درس میاده باازهم از      ده از خودشون تعریف کنند. و

باز دبیرهای مرد بهتر  اسب بود از بر شده بود.  ،نگاه می کنه روی کتای

باید هرکسی هرچی دوست داره  ی ندیدم ازشون.حداقل حسود .بودند

زاد باشه. کی گفته همه باید یک سری کتابهای آبخونه. باید دانش آموز 

جاور   ف رکنند؟ هماه یاک  جور  قراره همه یکه مگ مشخص بخونند؟
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رهای ف ری یک عده کتای درسی میشه و بخورد بوه ها انشخو باشند؟

تموم می کردم. آخه مطلبی  تازه کتابها را من همون او  سا  داده میشه.

 کننده بود.  خستهنداشت. خدایی کالس 

بدبیناناه نگااه کانم     اگار  شک ندارم که استعداد فوق العاده ای دارد. یا

، باا شاور   حرف هاای دهان پارکن   خوی می داناد. داری  میدانحداقل 

هرچند زود اندوهی سنگین  .وحرارتی بیان می کند که جذی می شوی

و نگرانی ای بزرگ او را فرا می گیرد. چشمهایش مرطوی می شود ولی 

 .نمی خواهد گریه کناد. گااهی لرزشای در صادایش حا  مای شاود       

من داشتم. بیشتر میل به  ودبهتر ب شاید را نگاه نقاد او .نگاهش نقاد است

پذیرش دارم. ولی سارا نقاد است. هیچ چیزی را نمی پذیرد شاید نگاه 

 ایان روزهاا فقاط از خاودم انتقااد مای کانم.        ولای  ش اک او را ندارم.

دوباره حرف های سارا در  هرچه را که ساخته بودم فروریخت. ،روزگار

 ذهنم مرور می شود. 
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. زده بودحسابی پسر همسایه را  ،داداش                                           

اینقادر   ؟شا ایت کنناد   اگر مدام می گفت، .داشت بر را آقاجون ترس

هام کتاک    د بگاه ایان  ننا داداشم را زد و کبود کرد که اگر ش ایت ک

فقط داداش یک ماه طو  کشید  .ی خب کسی ش ایت ن ردخورده ول

 .دتا کبودیهاش خوی ش

کسی  .خورد سیگار بابا راکش می رفتم ولی طفلک داداش کتک می

 حداقل ایان یاک کاار و ف ار      رو کش برم. ف ر نمی کرد من سیگارها

عادتم کم کم اولش سرفه می افتادم ولی خب  نمی کردند کار من باشه.

اگر بخوام کاری ب انم انراامش    ،که مگفت .گذاشتم ولی کنارش شد.

میدم. شیطون بعضی وقت ها تو جلدم میره میگه تریاک را هم امتحاان  

گاهی میگم خودم را به  .، وجودش را دارییکن. می تونی کنارش بذار

ولی اگه با فرهاد  خوام روشو زمین بندازم نمی خودم دوباره ثابت کنم.

اک بود. بهرحا  یک چیازی بایاد باشاه تاا     آشنا نمی شدم کارم با تری

می دونستم از کرا تهیه کنم. آقارضا قصای برای نرگ   آرومت کنه. 
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ولی خب قسمت نشد. نوشداروی دیگری نصایبم شاد.    خانم می آورد.

  فرهاد.

رام بخشی نیاز داری. هرکسی با یاک چیاز دلاش    آبهرحا  در زندگی 

 ن ی ی هم با افسون.م میشه. به قو  خاله جان ی ی با افیووآر

خانه مردم را نگااه مای کانم.     .پشت بام را دوست دارم ازهمه جا بیشتر

 یاا   دوست دارم ببیانم ماردم چ اار مای کنناد. مگار جامعاه شاناس هاا         

حای به ش ل دیگه. بهرحا  توکار  ؟کار را نمی کنند این روان شناس ها

ین دیگه ذارم. ا مردم فضولی می کنند. من ولی اسمش را فضولی نمی

ولی  پشت بام اشتراکی راحت نیست. .پارتمانی نمیشهآبا این خانه های 

همش  ؟قدیم ها خیلی خوی بود. از دیدن تلویزیون که بهتره، چی ببینی

 خاوره؟ چای    دم از حا  همسایه اش باخبر باشه. چی مای آدروغ. باید 

 می پوشه؟ شاید کم ی نیاز داشت؟ مش لی داشته باشه.

مد. آانتخای می کردم. خوشم می  خانمرا مثل نرگ   خب منم لباسم

وردم. بای خاود نباود    آخادایی پیشاش کام مای      .کال استاد عشوه باود 

وقتی  خاطرخواه زیاد داشت. ولی عاشق سینه چاکش آقارضا قصای بود.

با اون  خانممی شد دیدن داشت. نرگ   خانمتنها با نرگ   و می آمد

میگای   و دید میزنه. رضا قصای همه زرنگی ف ر نمی کرد کسی داره 

عین برگ کاه نرگ  را از زمین بلند می کرد. من که می دیدم نفسم به 
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 زیار پوساتم حا      را گردش خاون  .شماره می افتاد. بدنم گرم می شد

حای چری و  .کی هست که بدش بیاد ،بای و ماشااله با اون قد می کردم.

دیاده باودم بارای     ی.چیلی هست، باشه. ولی مثل کوه مات هیبتش میش

 ، ولیمی زد یا نهمواد نمی دونم خودش هم نرگ  خوشگله مواد میاره. 

  کسی خب خبر نداشت نرگ بعیده مصرف کنه. ،یا  و کوپا  ونبا ا

بهرحا  باید بدونی دور و برت چه خبرهست یا  خوشگله اهل دود و دمه.

 نه؟

 پولش اونم از...خدا شوهرم به ما داد مردنی. اون از  ،شان  ماست دیگه

 به قو  بی بی جان: کمر میگه ندارم همیشه هم بی ارم.

 می پرسم منظور شوهر دوم شماست؟

 بام افتاده بود.  طرفاره دیگه، اولی که از اون  -

 نظاار زمااان باارایش چنادان معناای ناادارد. شااوهر او  و دوم تااوفیری    باه 

 منصاوی   یاک خاطرات را درسات باه هر   ، آیا. شک می کنممی کندن

شااید   است که از بد رفتاری شوهر دومش بگوید. این دارد؟ قرض یم

 د رفتااری زوج اسات کاه زوجاه را عاصای      با بتوان ادله ای پیادا کارد.   

 شاید فهمیده است که من هم دنباا  هام صاحبت     ،نمی دانم .کند می 

 خواهم خودم را سرگرم کنم. مان هام از خاودم     می گردم. من هم می

 و سرگرمم می کند. ندمی چرخا زبان می گریزم.
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طفلک شامه نداشت و  .چقدر شب دوست داشتیم پیش بی بی بخوابیم 

بی بی فقط یک خواهر داشت  دیگه راحت بودیم. .گوشش سنگین بود

 از تمام دنیا که بهم می گفتند داداش. خواهر بی بی شوهر ن ارد. البتاه   

 ز بوگای ا وقتای  می گفتند کمی خله ولی به نظرم از همه عاقل تر بود.

له عروسیت می گفت کاو تاا یاک خار پیادا بشاه.       ابهش می گفتند انشا

حای بی بی هم کاه عروسای    بخاطر همین بود که هیچ خری پیدا نشد.

بی بی فصل تابستان هندوانه زیاد طفلک  ،کرد عاقبتش چی شد؟ هیوی

ترسیده بوده  .خورده بوده و شب خوای می بینه که داره تو آتش می افته

 و خوای بهش میگه بشااش تاا خااموش شاه طفلاک گاوش       که ی ی ت

خب طفلک مگه چند سالش بوده؟ بواه   .می کنه و لحاف خی  میشه

 ناهار چی بپزم؟ هصبح تو این گیرودار میگمی کنه.  بوده که شوهر

 ساراغ شاام را    میااد و شاب کاه    . هوگا  ،زهار  ،مارگ  پدر بزرگ میگه:

ی. نباید همیشه باه  ه. طفلک بی بوگ هخب خودش گفته بودمی گیره، 

همین شد که دیگه تنها با خواهرش موند  حرف مردش گوش می کرد.

 بزرگ کرد. راو پسرش 

دخترها بیشتر قدر شوهر را  میگن پیر .م پیردختر بود که شوهر کردمانما

هوای آقاجون را  بی بی میوزوندش شاید بخاطر همین هرچی د.می دونن

  مین ده را بوااپ. ماماان  بی بی مای گفات کدخادا را ببا    خوی داشت. 
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زود  هنمی خواست .هدوست داشترا  شخواهرو  اوخیلی  پدرشمی گفت 

جان من و جان دخترام.  همی گفت پیش من بمونید. همی گفت ند.شوهر کن

 ناون خاور نگاه    کسی بای خاودی   خاله جان می گفت ارواح عمه اش، 

این ادا و س خور و ...داره، برای کار می خواسته وگرنه این طایفه  نمی

گفت بااز در دروازه   مدند بی بی میآمی هرموقب فامیل مامان  اطورها؟

شون  باز شد. یا می گفت صد رحمت به کاروانسرا. نتونست کال قیوی

دنیا فقط  بهرحا  وقتی همه چیز بی بی توکنه ولی خب بی تاثیر هم نبود. 

ضی ها حای بع با کسی قسمتش کنه. دنمی خوا مسلمه که. باشهقاجون آ

زحمتت  .و خش ش می کنه تر ،میگن باید از خدات باشه کسی اومده

 و از دست بده. هرکسی باشه می ترسه که عزیزش کم شده ولی به نظرم

تازه خاله جان هم  فقط عزیزش نیست که همه ی ک  وکارش هست.

اونهام آقااجون را مثال پسارش مای دونسات. حاای         .یک پا مدعی بود

و یاک زن   هم مادعی هسات   خاله که اونیک آقاجون با یک مادر و 

 و قسمت کنه؟ می تونست خودش چطوری
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مد. اواز زن دایی خوشم نمی                                                               

چند بار شنیده بودم می گفت این طایفه همشون کرم ی هساتند. مادام   

 چارا باا   مش ل عاطفی دارید جای دیگه حل کنیاد.   بوه را می چلونن.

 بوه ها ور میرید.

ولای زن دایای    .همه دوست داشتیم با بوه ها شوخی کنیم، بازی کنیم

بگو عاطفه ندارم نمی خوام دور بدش می اومد. آدم این قدر ندید بدید. 

شون می ترسم چیزی از یا کسی دور و بر بوه هام بیاد. و بر بوه ها برم

 .کم شه

و نشاون   دختر خاالش  ،محمیدمی گفت برای  یادم میاد مدام از بوگی

 حرصام را در   چارا دختار خالاه؟    حاای  کردم. من دختر عماه اش باودم  

خواست مان و   می حای هرولطی کردی مدام نباید بگی که. .وردآمی 

 بگو بگیره،  و من ،را خداو بوزونه؟ یا می خواست به پاش بیفتم بگم نه ت

 ردن خودش.نم گونمی د

 دمااووش باود.   ی خالیق هرچه ییق. خب لیاقتش هماون دختار خالاه   

درمان کرد نتیراه  و هرچه دوا  .اجاق کور ،اومد خرش هم که نازا درآ
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هم به هزار زحمت. به بوه نگفتند  نآوردند آبوه از پرورشگاه  نگرفت.

خاتم رو  یآی پااکی را ر  بزرگتر شد قتی کهو .که پدرو مادرش نیستند

هام اناداخت رفات. پادری      اون ؟. بهتر نیسات واقعیات را بدوناه   شدست

 ازشون درآورد که نگو.

 باه   یاکرد کاه خادا   خاله جان وقتی به عروسی می رفت همیشه دعا می

نده و. ریشخندش می کردند که چون بی شوهر مبدههمه جاهالن عقل 

عااقالن   می بیانم کاه برتعاداد    . خاله جان می گفت فردا رااینطور میگه

 اماااروز جواناااان کمتااار ازدواج  ه،. خااادایش بیااامرز شاااهمااای  ضااافه ا

گفت راه کنتر  مردم ازدواجه. راست می گفت  خاله جان می می کنند.

دختر شوهر کنه،  .نگیره ؟وگرنه چه اصراری هست که طرف زن بگیره

نمی دونم کی بود می گفت ازدواج مهار اجتماعی است. هماون   .ن نه

 کمی مودبانه تر.به نظرم حای  افسار میشه

یک بار برای ی ی از دخترهای فامیل خواستگار آمده بود. بهرحا  آمده 

دختار مای گفات کاه      بودند برا پرس و جو و صاالح و مشاورت. ماادر   

ش رخدا شنیدم  این پسره یک پا مغازه  .دامادی میخوام با دین و ایمان

 دیان  .نمی خاوره  دگفت به در است یک پا مسرد. ولی خاله جان می

 کارانه است. یادم است آقاجان برآشافت کاه از قادیم     کاسب، کاسب

گفته اند کاسب حبیب خداست. ولی خاله جان همونان اصرار داشات  
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  ؟بدیم چه کارهپ  دختر به  رسیدند وقتی میکه دختر به کاسب ندهند. 

 ایاان جماعاات دیاان ماای فروشااند و دنیااا     ماای گفاات بااه هاایچ کاا ،  

 می خرند.

فت مهم نیست با چه کسی ازدواج کنی چون باید بی بی جان ولی می گ

هزینه بی شعوری را پرداخت کنی. یعنی هرچه طرفت بی شعور تر باشه 

هزینه کنی تا بفهمه. شاید هم هیچ وقت نفهمه ولی  باید در زندگی بیشتر

 دوشت هست. رو ،هزینه اش

ی بار که  .همه از حرف راست بدشون میاد. دوست دارند دروغ بشنوند

پرسید عروس خانم چطور شده؟ یادم میااد   ازم عروسی مادر عروستو 

گفتم شادی خیلی  .خیلی خوشحا  بود طفلک .مدام عروس می خندید

بهم ریخت. چه بساطی شد. گفاتم مگاه اسامش شاادی      یشاده. عروس

دیاده   .دخوردن افتادن هوبه گ ، خانواده عروسنیست؟ بعد از یک هفته

یاک مراسام    ن چیازی درسات نمیشاه.   بودن که با طاقواه باای گذاشات   

 بهتر که ما هم نبودیم.تری گرفتند.  یخصوص

باه   دنبا  دو گوش شنواسات. یا  ودر نمی دانم از اصل مطلب طفره می

 با او من هم باه گذشاته    می کنم. وتنها گوش هدد ادامه می حرف زدن

  نزدیک. گذشته های دور و ،می روم
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بهاا   اجار و  ،خواندن تنها درسنرا که در خانه ما آبه کودکی می روم 

 تاهم صحبتی بزرگترها ترربه کردم. از دبیرستان  داشت. کودکی را با

رزوهای کودکی که نمود آن آزمان و م ان را در می نوردم.  ،دانشگاه

 انشاگاه بارای ترسایم    رسایدن باه دانشاگاه باود. توفیاق بارای ورود باه د       

 آینده ای روشن.

فرید بر سر سفر عقد نشستم. فرید را فرهاد  به یاد روزهایی می افتم که با

را شیرین می دیدم که عاشقی سینه چاک را یافته  صدا می کردم. خود

و او مارا هیوگااه شایرین خطاای      ماست. من او را فرهاد صدا می کرد

خود ی ن رد. چرا زودتر به این ف ر نیفتادم؟ برای او سمانه بودم. در رویا

یدم؟ او شیرین نمی خواست یا من شیرین بودم و واقعیت را نمی د ورق

 نبودم؟
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خیلی  ،دوتا ، نهنه ی یداشتیم.  گوشخر                                          

 هم مثل آقاجون مد ولی منآمادر بدش می . ندچه گوشتی داشتبودند.

گاه  یی ای م  .گفات جاایی  گوشتش گرمه ولی خب نمیشه خوردم.  می

خه خرگوش سم دار کی دیده. آ ،گه سم داشته باشه حاللهحرامه ی ی می

ه حاای  دخاور  عری سوسمار میخب بخور.  ،می تونی بخوری هرچی

 جااانوری کااه بگاای   دنیااا هاار تااو این خرگااوش بخااوری عیااب داره؟ 

دم فقط گوسافند بخورناد.   آ؟ مگه میشه هفت هشت میلیارد دخورن می

  ه قحطی میشه.بذار بخورند باید تشویقشون هم ب نی وگرنه ک

 مد که گوشتشون را بخوری؟آدلت می  -

پ  روضه بود  چرا نیاد. مگرگوشت گوسفند شما نمی خوری؟ -

 که خوندم؟

یا  وردهآفورا جوای می دهد به گمانم اگر س وت کند به نظرش کم 

البته این را راست گفات.   دنیا را میدان مبارزه می بیند. .ش ست خورده

من در دنیای خودم بودم. به روی خودم  و من صغری وکبری چیدبرای 

 هاای بسایار متفااوت و گااه متنااقض باه        حضور شخصایت  نمی آورم.
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یطنت هاای معماو    شا گونه ای خاص براو تاثیر گذاشته است. گاهی از

هنرارش نی نامید. گاهی تعرب می کنم وهمونان باید شود.  خارج می

 ترجیح می دهم بگذارم هرچه دوست دارد بگوید.

، عرلااه ای ناادارم. بایااد بهتاار  دم خااودش صااحبت کنا هااد ماایاجاازه  

بشناسمش. نمی خواهم ف ر کند که از ناچاری وکالات را پذیرفتاه ام.   

شرفی هستند کاه بادون    دم های باآقبو  کند که هنوز  .باید مرا بپذیرد

تا عزمم  ،کنم مثل همیشهنند. با خودم ت رار می ک می چشم داشت کار

در قبو   وکیل تسخیری، کم کاری و یا اجبار بهرحا  نام تر شود. جزم

وکالت را در ذهن متبادر می کند. دوست دارم بیشتر وقت بگاذارم. باا   

این اوضاع بهم ریخته روحی با این مشا الت جانفرساا بایاد بیشاتر باا      

ی جاانم باازهم بارای فارار از     الکارخودم را سرگرم کنم. کار همین با 

د به او پناه ببرم. چون معتادی که مش التی که برای من درست کرده بای

 ن پنااه ببارد. درماان را از کسای     آبرای تسا ین دردش بایاد باه مسابب     

سارا می گفت درد را خدا داده و  می طلبیم که خود درد را داده است.

درمان هم در دسات اوسات. نمای دانام سارم گایج مای رود انگاار در         

و نویساندگان  اعتقاداتم هم سست شده ام. راسات مای گویاد شااعران     

شارقی اسایر کاالم اسات.      ملات هرچه خواستند به خاورد ماا داده اناد.    

می نشیند. خاصه که با سوز و گداز و لطافت  شهرسخن موزون برجان

www.takbook.com



53 

 

خاواهم ذهانم را از    باید باورهایم را از نو بساازم. مای   بیان همراه باشد.

 شست.هرآنوه که آموخته ام پاک کنم. براستی که باید دفتر و اوراق را 

در زندگی سارا حضور پررنگ بی بی و خاله جان را مای بیانم. افاراد     

 سارا می گفت: پرخاطره ای که ح ایاتشان نقل هرمرل  بوده است.

 بی بی نگاه بهت مینداخت می فهمید چند مرده حالجی. خدایی هرچه

 ماد. اصاال ایان دو تاا خاواهر نمای دونام از       آمی گفت درست در مای  

 قباو    او  حرفاشاون را  ماا درجاه رسایده بودناد؟    بی شوهری باه ایان    

نظر من هم  همد. بآنمی کردیم خدایی منطق نداشت ولی درست در می 

 شیرتو شیره. قبال می گفتم خرتو خره. بای بای دعاوام     .دنیا منطق نداره

خوره.  گفت نگو خرتو خره. یک وقت به اوستا کریم برمی. می کردمی 

تا به اوستا کاریم هام    هم شیرتوشیرگیمشیطانه. این  ، حرفاین حرف

ناکاارت   ،شوخی ناداره دیادی زد   .برنخوره بهرحا  باید دمش را دید

نناداز. اگار    ک  بای خاود در   هیچ بی بی می گفت خودت را با کرد.

می کنه انرام بده ولی با اوستا کاریم در بیفاتم خوشاحالی     خوشحالت

م خب ددی اگر می نداره. نمی بینمش که بفهمم حالش گرفته شده یا نه.

مد حالش را بگیرم. چارا هماش او حاالم را بگیاره؟ همیشاه      آبدم نمی 

ولی بی بی خودش هم وقتی قاطی می کرد  بارهم رمضون. شعبون یک
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پایین را باه   تا از بای خدا و پیغمبر حالیش نبود دهنش را باز می کرد و

 فحش می کشید.

 تا حالیش کنه؟ مادر می گفت خدا چطور می بایست تو سرش می زده

 ،چشم دیدن خانواده شوهر را نداشت. حای مادرمه بهرحا  عروس بود

بی بی  ،خیلی راحت بود بی بی را نمیشه ندیده گرفت. باشه ولی واقعیت

و از  . اینی پسرشمد حواله می داد به فالن جاآوم. هرچی پیش می  بی

وقتی سن  شت.، فقط خاله جان از باباش مایه میذاخواهرش یاد گرفته بود

 دم بای میره انگار از هربندی آزاد میشه.آ

همیشاه مای گفات تاا      .ی دهن براش ح م ساعت داشات آبیامرز  خدا

 به این میگن استفاده بهینه از حداقل ام انات. رد.گبر خشک نشده برو و

همین بود که می گفتناد   .شیرگاو خوردم .بوه بودم مادرم شیر نداشت

طور شادند  آن دم خوردند آنهایی که شیر آ .نباید ازش انتظاری داشت

ی هسات کاه شایرگاو نخاورده باشاه؟      سا ولای ک  این ه شیرگاو خورده.

نخوردید؟ مگر این ه خر  وچه، کشک و ماست ودوغ و پنیره وچه،شیر

که میخواد به  هست دمیزادآدیگه. مرض  بهرحا  خوردی ،ینخور یباش

دش را واکنه. همه هرکی میخواد عقده های خو دیگران سرکوفت بزنه.

 هبهتر باشیم حای ب داریم از دیگران فاصله بگیریم. دوست داریم دوست
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همه را می چزونم می دونم که این  ،چه قیمتی، خدا داند. من که خودم

 حرفها از سوزششونه.

اهی حرصت درمیاد میخوای زود تالفی کنی. ولی وقتی موفق میشای  گ

 ری.آرا در ونروم پدرشآروم آکه صبور باشی. باید یادت باشه 

چ اار   ف فرصت داد. ولی میخوادیبعضی ها ف ر می کنند نباید به حر

واقاب   در یوقتی عصبانی میشا  سوزه. رام ترباشی بیشتر میآکنه هرچی 

 افسارت را بدست گرفته. تو که نمیخوای افسارت دسات کسای باشاه؟   

ی روی ولی وقتی عصبانی هستی ازهمه بدت میاد. من که دلم میخواد ی 

 کره زمین زنده نباشه.

کارده کاه    دختاره شاوهر  . استفراوم می گیاره دروغ.  ،همه دروغ میگن

 .میگه با او عشق برام معنا شده .شب خوابش نمیاد هببینشوهرش و سگ 

 گیرنمیاد ولی خب زر مفت تا این حد؟ ،حای درسته شوهر کمه

 هام  قاا بادش مای اوماد    آشوهرمون تعریف نمی کردیم هام   ازحای ما 

ننه اش. تعریف کنم که همین نصفه و نیمه که هم داریم ی ی بیاد بار   

 بزنه؟

پشتش بزنی  بایدگفت مرد  می ،خاله جون همون خواهر بی بی را میگم

شه. باید مرد کار باشه. صبح بره شب بیاد. نه تو خونه بشینه  خاک بلند
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ی دم هاا آخاله جان می گفت دیگه تخم وترکه  موی دماغ زنش باشه.

 همه ریغو هستند و زپرتی. .افتاده اسطق  دار ور

 این شد. ما با این همه کمایت عاقبت. خدا پیشونی بلند بده

را هم به خنده می اندازد. این هام از کماایت    خنده اش می گیرد. من

 بااه راحتاای   مخااود همااراه کناای. بااه گمااان   اساات کااه دیگااران را بااا  

 می تواند بخنداند و بگریاند. 

البته بیشتر  .می گرفتم کتای از کتابخانه .ه بیشتر کتای خوندمهم من از

باشه  صفحاتی را که می خواستم می کندم. رمان می خوندم. حای بماند

من هم توی  .یی قفسه ها خاک بخوره؟ حداقل من استفاده می کردم

جدا  یا مطلبش بعضی صفحات را بخاطر ع ساش .این اجتماع حقی دارم

قدیما یادم هست چرا دوباره بنویسم.  ،وشته شده هستوقتی نمی کردم. 

خونه بودند هم باهم  . هم مواظبدها جلوی در خانه ها می نشستن خانم

بوه هاا را   این ه اختال  می کردند. هم وذا رو اجاق نمی سوخت هم

 دونام بهام کماک     کردناد چاه مای    پاک می یمواظب بودند. هم سبز

 ،می شد کرا میره یبه می اومد معلومامن تر بود. ور همی کردند هم محل

تاا هیاز و دزد    چناد  .کرا میاد. این چی؟ این خوشی ها هم گرفته شد

می گفتند زشته زن جلوی در بشینه. یباد باه خاودت     .مداومی  ونبدش

شک داشتی الدنگ. اگر ریگی به کفشت نبود چارا مای ترسای کسای     
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دش را نگااه  ه خوودم گآن یادش بخیر می گفت انگاهت کنه. خاله ج

 .بدشون میاد یمی کنه حای بعضی ها را نگاه کن

خاطره ها محو شده، انگار هیچ چیز جای خودش  ردیگراست می گفت 

شهرکودکی  ، در شهر قد می کشد.نیست. هر روز یک ساختمان جدید

شهر هر  می گردم. هرممن به دنبا  ش ،من کراست؟ خاطره های گمشده

. افسوس کاه مان   دگیرتازه می  یش ل زهر رو ود ندازا روز پوست می

 خود و خاطراتم را به فراموشی می سپارم.

و  مارده اسات. نشاان امنیات شاهر      شهر بی حضور زن بی شک شاهری 

با اخالق  ،یعنی آرامش یعنی اعتماد. زن ،؟ حضور زنانستچی ههرمحل

حاای   ؟دباشا  از زشاتی مبارا   ،همزاد بوده مگرمی شود فضایی بدون زن

سارا از  ایحرف ه نند.اها زن را بازیوه ی شیطان می د نکاطهمین شی

 دیگر واگویه  یهرچند خود به زبان .درک می کنم .جن  خودم هست

چه اش ا  داشت که  ،خودش هم اکراه ندارد که بگویدگرچه ا .کنممی 

و سخن بی پروای پیرزنان و گپ  هم نگاهی به پسرهای محل بیندازیم ما

 ترین سرگرمی مردم این سامان را بشنویم.و گفت های خاله زن ی، به
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بوده کتری را میذاره روی  که بوهم مادر                                              

 .نگاه مای کناه   و داخلش شان  میاره دم کنهبعد که میره چای  ،اجاق

شانسی ما؟  ش خومی بینه کژدم توش افتاده؟ بی بی می گفت اینهم از  

 زیرلاب گرچاه   مای دونسات کاه طعناه میگاه.      مادر نشنیده مای گرفات   

ن زمان به ابهرحا  هممی گفت نمیشه به سگ های پیر درس تازه داد. 

ار بود. زهنوز هم مادر ش ر گ .نده بودنداش رخو نماز دستور پدرش همه

مده بود جلوی خزینه. بی بی می گفت بخاطر آمادر توی حمام به دنیا 

 دیگااه قاادیم همااه چیااز انگااار    ی ببینااه شااناگر خوبیااه. آ مینااه کااه ه

اینقدر  راحت تر بزرگ می کردند. ،راحت تر می زائیدن ،ساده تر بوده

 ناز مون خریدار نداشت. ،سخت نمی گرفتند. شاید به قو  بی بی

چقادر تخام    .طور بود بی بی می گفت پسرم بی زبونه از بوگی همین

این هم بی زبونه.  .حرف افتاد به باز شه. دیرکبوتر بهش دادم تا زبونش 

 وقتی تو مشت زنش باشه چطور میخواد بیرون جلاوی دیگاران دربیااد؟   

 بی بی جان. بی بای هام بخاودش      زبونی مامان می گفت شما هم بی 

 نمی گرفت و از ته د  می گفت: آره واهلل ننه جان. 
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زندگی با این مردم  . درآشناستبرایم  زخم زبانهایی را که بیان می کند

و کنایه کم ندیده ام. یا باید به روی خودت نیاوری یا  از این دست نیش

زخم زبان که در  نیش و  نیز زبان به زخم زدن بگشایی. چون دیگران تو

از  همونان ت رار می شاود. زخام هاا   ارد گذشته هریک از ما حضور د

به بعدی بادهی،  چون امانتی که باید  نسلی به نسل دیگرمنتقل می شود.

 را نازد خاود نگاه     هاا  چرا کسای خیانات در امانات نمای کناد و زخام      

 نمی دارد؟

قاجون خیلی دوست داشت نذری را آیادش بخیر هر وقت نذری داشتیم 

م. زحمتش می پزیپیش آشناهاش بفرسته بهرحا  نشون بده ماهم نذری 

 بااود. خااب مگااه مااا دوساات و رفیااق نداشااتیم.    داداشرو دوش ماان و 

ما می بردیم خونه کوکب. بعد مای گفات    ،غرصگفت ببرید خونه ا می

 .مای بیناه و ندیاد مای گیاره     هم براش فرستادم بازهم  یپدرسوخته نذر

اسام   یدحتما با ،نشناختی ،وردآهمیشه می گفت کسی نذری  آقاجون

آنوقت بود که حرصش در  .یادمون می رفت ،ولی خب .بپرسی ولقبش

 کناه ولای خاودش     خاواد بعادا جباران    نساتیم کاه مای   ومای د  .مدمی آ

می گفت که نه، شاید کسی دشمنی داشاته باشاه چیازی تاوش بریازه؟      

ماا کاه مای دونساتیم زماان ایان حرفهاا        خاورد.   ایدبوذای هرکسی را ن
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ولی خب جارات نداشاتیم    بوده یگذشته حای شاید قدیم ها ی ی چیز

 خودتی.  ،بگیم

بااش. هماه    نداشاته  خاله جان می گفت ازجماعت نذری خور انتظاری

م می گفتند دیگه مشاعرش ه به حرفها چیه؟ که این عارضش می شدن

می گفت تا نذری خاور   ولی خاله جان حرفش ی ی بود .بله ،کامال را

 دنیا خرابه. هنوز هست یعنی

ولی این می فهمم راست می گفت چاه عطشای هسات بارای خاوردن      

فته. واقعا میشه طمب و نذری. همه ف ر می کنند اگر نخورند از کفشان ر

دوست دارند. برای خوردن هام  خوردن را چقدر این مردم  ولب را دید.

 قداست ساخته اند.

می گفت بوه  از دست کارهای من و دادش خسته می شدندوقتی بی بی 

ه میارن یعنی هنوز ی ی را از کهنه و پوشک نگرفتناد ی ای   وه به گوگ

ولی باه   مادره بودیم. وه به گوو داداش هم گ من .دندازنا دیگه سر می

خساته شادیم از    .تو جمب کن ورد که یعنی بوه هاآروی خودش نمی 

هرساا    دش می گفت که دوازده تا بوه داشات. همیشه از ج دستشون.

 سربلند از ت ثیر نسل بوده، بهرحا  گاهی باید به روی خودت نیاری. 

چند باری .هست  ونجونش وسط پاهاش ،پسرهاشنیده بودم که  از بوگی

الی کوچ تر بود فشاار  ت سشهکه هفت  کوچی ه وسط پای پسر دایی
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خواستم ببینم راستی راستی جونش در میره. ولی خب چیزی  می .دادم

  ،از خوای می پریاد و ناق ناق مای کارد. شااید بخااطرهمین       بوه  نشد. 

ولی وجدانم ناراحات نیسات. از کراا     .کسی چه میدونه ؟بوه اش نشد

حااای  .داداش بزرگاه هام اجااقش کاور باود      ن باشاه، معلاوم بخااطر ایا   

 طفلک دایی که به قاو  بای بای نسالش     اون چی؟  ،کوچی ه تقصیرمن

دیده شاخ  البته بی بی خوشحا  بود همیشه می گفت خدا خر وافتاد.  ور

 بهش نداده.

 زیر لحافش جا داده بوده هماه ف ار    .داداش اشعار ایرج میرزا را داشت

ولب بایش ازحاد و کرکار     .ولی شعر می خوند هدرس میخون می کردند

و ی ی دو خط خوند و گرفتش باه   قاجون دیدآخنده کار دستش داد. 

از  یکتای را پاره کارد و ناه اثار   نه ولی  ، حای نزن کی بزن.باد کتک

کتای دیده شد. به گمانم توی گنره خودش جا داد. منم از اون زماان  

تا پیدا کردم و خونادم ولای    همیشه دنبا  اشعارش بودم. سالها گذشت

 را کات ش  و دیگاری گفات   رای ی شاعرش   همیشه در ذهنم ماند که،

  خورد.

یک بار آقاجون رفته بود سروقت داداش، گفته بود چه می کنی؟ داداش 

 گفت درس می خونم. گفت پ  کتابت کو؟ گفت از بار مای خاونم.    

 تااو خونااه او  کااار بااود بعاادش درس. همیشااه ماای گفاات چاارا درس   
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نمی خونید؟ خب پدر آمرزیده دیگاه رمقای براماون نماوده کاه درس      

مادام   یک نفار باود ولای قادر ده نفار کاار داشات.       خدا بیامرز بخونیم. 

در کسوت رعیت فرمایش و اوامار ارباای را داشات.    . می کردفرمایش 

 سرکسای در  ،تالفای هماه را   زیاد نمای شاد دم دسات آقااجون رفات.     

 بیاامرز ایان   تار باود. بهرحاا  خادا     ر احات  ورد که دم دست تر وآمی 

 تااا ماای تونسااتی بایااد فاصااله      روم ماای کاارد.  آجااوری خااودش را  

بعضی ها مثل خورشیدند زیاد نزدی شون بشای آی میشای    .می گرفتی

 هم بشی یخ می زنی. دور

خاوابش را   بیامرز خاله جان هر چی اتفاق می افتاد می گفات مان   خدا

هروقت  ؟دار می شده بعدش خبرهمیش ولی سوا  بود که چرا .دیده بودم

رسولی  ،ی می دیدکه امامیاشب خو مخالفت می شد، نظرش هم که با

. خدایی خیلی وقت ها ن کناو چن ن کنیمده و گفته که چنآبه خوابش 

 هماااین باااود کاااه آدم شاااک    ماااد.آمااای  هااام حااارفش راسااات در 

 یک وقت از سر کوچه صدا می شنید ولی تو اتاق نمی شنید. می کرد.

 دمی پیدا و دیگر دم نهان بود. ،خدایی برق جهان بود احوالش

 معلومه من بدبختمادرم می گفت همه یک مادرشوهر دارن وضعشون 

 هر وقت این حرف و می زد معلوم باود کاه چزونادنش.    دوتا دارم. که

 بهرحااا  باای باای تنهااا نبااود خالااه جااان هاام بعضاای وقتهااا همپااا           
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همه چیز یا استاد بود.  اه اکدر امر سرد و گرم بودن انواع خورمی شد. 

 لباو ماای خواساتیم بااا نباات مای پخاات. شایر گاااو       سارد باود یااا گارم.    

رحا  سردی خیلی چیزها را با نبات هنبات می انداخت ب ،مدینامی جوش

 می گرفت. این ه میگن طرف سرد وگرم چشیده اسات خادایی راساته.   

 بهرحا  برای خودش ح یمی بود. پیش پزشک هم که می رفت بارای 

دوا و درمون باز اظهار نظر می کرد. آقاای دکتار صادات گرفتاه؟ ایان      

بخور، اون و نخور. دکترجان چرا موهات ریخته؟ زرده تخم مرغ بما  

پسارخاله ام دکتاره   پدر حسادت بسوزه، سرت. مادرم همیشه می گفت 

 طبابت کنند. میرن دوست دارند برای این دوتا خواهر عقده شده هرجا
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هرچقدر هم  .کرد گاهی فقط باید س وت                                      

خر به س وت می رسی. باید سنگینی وم را روی سینه ح  آمبارز باشی 

 می گویم بفهمی.را کرده باشی و گرنه محالست آنوه 

 .وم تس ین می یابد با دیدنش انممبه گ ؟چرا پاییز پادشاه فصل هاست

 و باارگ هاا فاار  گشاته،  ون شاده، انگااار رساتاخیز بپااا  تماام دنیاا دگرگاا  

وام خاودت را    .باد خزان همه را مربور به س وت می کناد   .می افتند

وری کاه خاموشای ابادی چنادان دور     آمی کنی و بخاطر مای   فراموش

  نیست.

 .ریوو بیشاتر بدسات بیاا    بیشتر وزر هر .دوست داری از همه بهتر باشی

کاه انراام کارهاای معماولی دیگاران       افرادی را ببینای  است ولی کافی

 برای یاک نااتوان   دهمین که بتواند مثل بقیه باش .است موفقیت یشانبرا

 از باام کاه ی ای    استچه دردناک  بیشترین رضایت را فراهم می کند.

 سیب ببیند تا ما عبرت بگیریم. البته عبرت که نمی گیریم آبیفتد یا کسی 
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ن جریحه دار می شود و ادای لحظه ای افسوس می خوریم و احساساتما

  انسانهای بشردوست را بخود می گیریم و باز فراموش می کنیم.

 پاز  ها را کناار هام مای چیانم تاا باه شخصایت ساارا نزدیاک شاوم.           

می دانم که دساتم بارای   ورم. آرا در خداترسخواهم ادای وکالی  می

لم به دفاع خالی هست. امید چندانی ندارم ولی به زبان نمی آورم. موک

اگر مارهم   از او سلب کرد. نبایدامید نیاز دارد. امید تنها حقی است که 

بااری بار دوشاش و دردی در ساینه اش      ،درمان نمی دانام  اگر نیستم و

 نباشم.

راضای   را البته خاودم دادند.  ربه زور به شاطمن و شوهر اولم نانوا بود. 

بته آهوخانم که مثل شوهر آهو خانم باشه. الشوهرم،  گفتم شاید  ،کردم

 تاو مشاتش باود.    هکه شوهر همون هووش منظورمه .خیر نشده عاقبت ب

میخوای؟ مثل چشم که هرچی  ،میخونی .بدی این داستانها همینه دیگه

   وگرنه کی از این مردها دیده؟ مگه تو داستان ها بخونی. می بینه میخواد

تاوی   .بود که بردنش فرمانداری زندگی مشترکمان همون روزهای او 

  مطمئناا در مغاازه بساته مای شاد.     . باود  هدن سنگک سوسک پیدا شا ون

، خدا پیشونی که نداشتیم پیشونیعروس. تازه می گفتند این هم از قدم 

کند وخورد. گفت چیزی را تی ه  همون نش دادندوتا نون را نش بلند بده.

رد اگر این کار نمی کنون سوخته بود. بهرحا  سند را از بین برد.  ،نبود
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هم من و از زخم زبون خانواده اش  ،خدا خیرش بده بود. که کارش گیر

 هم شغلش را نرات داد. ،رها کرد

قا جلو می رفت و من پشت آ حضرت هم بیرون نرفتیم. با  هیچ وقتولی 

 بی بی خدا بیاامرز همیشاه    سرش. پانزده سا  اختالف سن، کم نیست.

ر عین خیاالش  ولی کسی که سوسک بخو .می گفت چیز خورش کن

دیگاه   ماشااله فقط می خاورد و مای .....   نباشه، میشه چیزخورش کرد؟

 :راست گفتند که ما کارش را با زور پیش می برد.بخت از

 سمون شاخ افتاد، تو تمبون ما افتاد.آاگه از  

حای  .مردم و می دیدی زن و شوهر دست تو دست هم گردش می رفتند

حریف خاواهرش نمای شاد     ردیم.ما تو خونه هم بایست حرای می ک

زبون خوش هم نعمتیه که خادا باه شااطر جماعات     برای ما ویرتی بود. 

با نداده. حرفی ، حدیثی، نقلی ما که ازش ندیدیم. خودش و خانواده اش 

نه این ه ننه اش حرف نزنه، حرف  حرف ازشون می کشیدی. هماشه مگ

کارد بایاد    نمی دونم چی تو کله اش بود که ف ر مای  حسای نمی زد.

کال  زندگی سختی ب شه تا قدر بدونه. به تنبلی عادت ن نه. در ،عروس

 دستشون به خیر نبود.

لبم  کمی می گفت آرایش می کنی فقط تو خونه، حای بیرون می رفتیم

 .رایش کاردم آزمین می اومد؟ گیرم که تو خونه به قرمزتر بود آسمون 
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ل شاادیش هماش   حای خاواهر شا    ی بار گفتی خوبه؟ قشنگ شدی؟

، بهرحاا   رتاه یو بای  شروش نمای شاد بگاه شاوهر     بود. قر وفر کارش

فقط  نسرم اسم خواهرش و می بردی داد و قا  می کرد. دامادشون بود.

 بدبخت تو که هیوای، اجادادت هام     ،ی ی نبود بهش بگهزرنگ بود. 

 . آخه مادرش هم نفهم باود ، جلوم و بگیرننمی تونن اگر خودم نخوام

مهربون  زن بهتر با .ش رو حالی می کردکه حریف زن نمیشهوگرنه پسر

 باشه.

از پسرعموش با هم شریک بودند تو مغازه. ، پسرعموش از خودش بدتر

 کشاتی  . خیلی چغار و باد بادن باود     ونخودشبه قو   .ومدمی اخوشم ن

همین بود که خیا  می کرد خونه هم تشک کشتی هست. از  .می گرفت

که از کمردرد همیشه  ،نداز کرد یا کو  اندازدونم بارا و نمی ب  زنش

اگه مردی برو تو  حای آقای ما هم از او یاد می گرفت.کنج خونه بود. 

وسط تشک، چرا پیش زنها مردی؟ قادیمی هاا مای گفتناد تاو       ،میدون

 حموم زنونه مرده، نقل اینا بود.

ولی خب بهتر بود بریده می شد. آقامون  سهم کمی توی مغازه داشت. 

بار بهاناه   یک .ولی چاره ای نبود .من دم در مغازه برم وست نداشت د

بار بهانه کردم پو  بگیرم کاه نناه اش را    کردم که کلید جا مونده یک

 رم دکتر. ویرتی اش کاردم کاه پسارعموت چشام ود  پااک نیسات.      بب
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و داد و  سهمش خر هم نتیره داد.آ ی به راه آورد.مردها را باید اینطور

  خاوی باود خادا هام شاریک      ید. بهتر نشاد؟ اگار شاریک   مغازه را خر

، اگاار هکتاهرها هماه درد و مش لشااون شار  وزن و شا  کااالمای گرفات.   

البتاه شاریک پاو       سر نبود. شریک زندگی هم نبودند که اینقدر درد

راحت  هرکی دند که ونه شریک زندگی، اگر شریک پو  هم نب، همند

مردها افتاده، همیشه کنیم که روزی ما دست  هخودش. چ یمی رفت س

مایگم خادا تاو کاه میگای روزی رساونم پا  چارا ماا را اسایر مردهااا           

کردی؟حاضرم به همه مقدسات که قبو  ندارم قسم بخورم اگر خرجی 

زن باید پی عشق بره  زنها دست شوهرها نبود پای زندگی نمی سوختند.

 نه پی نون. فرهاد برای من عشق بود نه نون.

پشت پا  .همه شوق و ادی می خواستم همه شورف ر می کنم من هم فره

 شک می کنم از خاودم   .بی قید و بند ،رها آزاد و،به همه چیز می زدم

 باه دنیاایی کاه خاود سااخته باودم        ،یاا هموناان باه کاارم    آ می پرسم :

فریده نشادم. حا  مای کانم     آمی چسبیدم؟ من برای این دیوانگی ها ن

 رمدهانم چسبیده. دوست دازبان به سقف  ،شدهدیگرگون ضربان قلبم 

وسوسه و آشوی در دلم  من نمی دانم. بذرهای وهم و خیا ، :فریاد بزنم

تو از فرهاد می گویی و من از این نام  . خدا لعنتت کند سارا.ه شدکاشت
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حسرت به د  دارم. وم رفتن فرهاد و تنها ماندن. حسارت شایرین   فقط 

 بودن.
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 ی مردهااا ازتردکاابااار ازدواج  وقتاای چنااد                                    

 از این ه باهات ازدواج کنناد در  .نه این ه دور وبرت نباشند .می ترسند

چرا بازار فاحشه هاگرمه؟  .هراسند. در خودشان ضعف و نقصی می بینند

تا ابد  محرمیتصیغه ی  دائمی نیست. قید زمان داره. دشانهتع چون که

اتفاق نمی افته. شاید هم ت ارار بشاه ولای     مرددی دیدار .جاری نشده

 نیست. الزامی درآن

مای گردناد ولای در    یک واهمه دارند. همه دنباا  گوسافند   از شرهمه  

 درنده تر. شوند وچه بسا هاگرگ می زندگی گوسفند

ادا و اطاوار.   بای  ،میگن فاحشه ها کارشون را خوی میدونن بای توقاب   

 جاوره و اون  ایان  کاه  ر نمیزنهوبدون درخواست مازاد. مدام  ،حرفه ای

 . اینهاااا را وقتااای گاااوش  هباااا نقاااص و ضاااعفت کاااار نااادار  .جاااوره

دنیاشاون رساوخ کنای تاا بتاونی       می ایستم از مردها می شنوم. بایاد در 

که میگن همیشه پسار بواه    ،این مردها پیویده اند. درووه حریف بشی.

حاای هماین    دهان زنهاا انداختناد.    این و خودشاون تاو   باقی می مونند.
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 برت هستند دوست ندارند شاریک زنادگیت بشان.    و مردهایی که دور

وقتی بگی شوهر داشتی میگن واه واه این دیگه هفت خطه. می ترساند  

 جون ننه شون. ،دوست دارن خیلی، نگو، ولی خارج چارچوی

ی و سع ،پخت و پز درسا  هنوز   50 که بعد حای بگم از خواهر شوهرم

پخت یا چیزی کم کرد یا زیاد. بعد از  که خوراکخطا می کرد. هربار

هرموقب  همش امتحان می کنی؟ ؟بپزی چهل سا  دستت نیومده چطور

که داداشی هم  رفت یادش میقادادش بود وگرنه آکار داشت شوهر ما 

  داره. داداش و گاو شیرده می دید که باید بدوشتش.

ماشاااله   ،داشاتند  عاچقدر اد و دختر مادر ،همه بی سلیقگی حای با این

یا  ،ده طبق طبق. هرچه ما درست می کردیم یا شور بود یا کم نمکااف

بود ظرف را مانده کم .ردند وتا آخر می خ ولی .بی رمق یا  ،بود چری

مرزیاده بایاد بگای    آته حیفاه بگای پدر  بخب پدر آمرزیده ال .هم بلیسند

بی منت  لیسیدی چرا همرابشقای خر خوردی و آتو که تا  سوخته،پدر

ور پخت کنی. من رمی کنی؟ خب راست و حسینی بگو نمی تونی این

دلاش   ایاراد داشات.  کاارتون  که می خواستم ایراد بگیرم صادتا صادتا   

 سه جور خوراک مهیا کنه. یک خورش  هتون خوش بود برا مهمون می

 کنار ی ای کادو کناار    ذاشت می پخت کنار یک بشقای بادمران می

هرکادام لمای    خیا  می کرد سه جور خورش پخته. ،ی ی سیب زمینی
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 اینراور پخات و پاز باه درد عماه ات       داره برای خودش ادویه ای داره.

هرکی ادعا داره بهش بگو یک املات درسات    ،به من میگی خوره. می

 ،ببین می تونه؟ نمی تونه، ف ر می کنه. یک چیزی سرهم می کنه .کنه

 می ده خورد مردم.

به خان داداش یا  ، چرا،البته .ه شون می رفتی تعارف تو دهن نداشتندخون

مدام می گفتند بفرما چرا نمی خوری؟ یور شدی. بگردم چرا  ،گل پسر

کم وذا شدی؟ هرچی دوست داری بخور، چی دوست داری بگو برات 

 درست کنم. 

تا بترکه؟ حای میخواد حالیش کنه که زنت دست پخت ناداره.   هبخور

 رسیدگی نمی کنه. بهت 

ربی بود نصیب ما چ .برای پسرش میذاشت ،هرچی گوشت بود تو سفره

 .ایاز آدم های با ر یدم از این چیزاو استخوان. هی خدا، کم ند

 ار تش ر کنند. هرچی آقا پسرشون براشون ب دختر نشد یک کال مادر و

 ؟ مندم ها باید احترام گذاشتآمی برد خوششون نمی اومد. حای به این 

کناه چیازی    میخواد براشون انتخاای آقامون هرچی  هم سعی می کردم

واقعا به دردشون نخوره؟ نمی شد که بگم آقا براشاون   پیشنهاد بدم که

 اقاال  بذار یک چیزی بگیاریم کاه   دزنی می ولی خب حای که زر .نگیر

 دلمون نسوزه.
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 شوندونستم برا این ه عقده ها خودشون که بنرل خر بودند. من که می

 دلشون خوش بود خریاد   .شغا  بود می خریدندآتس ین بدن هرچی  و

دیگه من جن  خودم و رام می کنه. آزنی را  خرید هرمی کنند. بهرحا  

 خوی می شناسم.

خونه ی رم. کافی بود وقتی میان آمی دونستم چطوری حرصشون را در

تش آ که هیچ،ی می سوختن، دود و بخارآپوشم. بلباس های بدن نما ما، 

 مثل منشون آرزو به د  بودن سبا اون هی الی قنا. زداز سرشون بای می 

دست شون می اومد که همه ترفندشون باا یاک کرشامه     لباس بپوشند.

 باده. ساقی بر

 می نویسی؟ اوعیب اطرافیان همسرت را به پای چرامی پرسم 

 از قدیم گفتند علف روی ریشه سبز میشه. -

م نگاه می کند. گیرایی خاصی دارد. حاضر جوای هست. در چشمهای

 جذی نگاهش می شوم. ادامه می دهد:

گاهی یک پوزخند از صدتا فحش بدتره، حرف ها گاهی از نشتر تیزتره. 

هیچ وقت اثرش از بین نمیره و زخمش خوی نمیشه. گاهی حرکات و 

 اخشید ببب ،ولی خدایی سمانه خانمنگاه ها از صد کتای بیشتر معنا داره. 

دای هستم که از شما آاینقدر دیگه مبادی  .کوچک صداتون کردماسم 

و  کانم دم هاا زنادگی   آ ولی خدایی انتظار داشتی با این .اجازه بگیریم
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بارها با خودم و خدای خودم گفتم چاه   .ماری کوری بشم؟ جدا میگم

 هام شاروع باه دویادن      دنیا میدان مسابقه اسات ولای باا    انتظاری داری؟

 در زنادگی هارک  پایش     ،ه کنار، محیط باه کناار  وراثت ب نمی کنیم.

هایی هست که همه چیز رو بهم می زناه. قباو  ناداری زنادگی را      آمد

 اتفاقاتی می سازه که از دست ما خارجه؟
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و تعریف از گذشته رفتن مدام میل به حاشیه                                          

 دارد.گاه مطالب را خیلی ریز بیان می کناد کاه بادان نیاازی نیسات.      را 

از زنانگی فاصله  من نمی دانم شاید ذهنش صد در صد زنانه است. شاید

ماوزه هاای   آیاا   ،درس ،ذهنم مردانه شده اسات. تحات تاثیرکاار    .دارم

 از وقتی که فرهاد رفتاه باه نظارم ازکالبادم جادا       .نمی دانم ،خانوادگی

ازبیرون به خود مای نگارم.   ن روح سرگردانم. بی خانمانم. چو .شده ام

شاید قارار اسات از درونام موجاود      م.نمی دانم شاید دارم شقه می شو

دیگری بیرون بیایاد. مای خاواهم خاودم را بشناسام. خاودم را از نگااه        

نوه من هستم و خود می بیانم باا   آپیدا کنم. احساس می کنم  ،دیگران

یند تفاوت از زمین تاا آسامان دارد. شااید    جو می آنوه دیگران در من

یینه ها دیگر بازتای واقعیت ها نیستند. روزگاری اسات کاه دیگار باه     آ

یینه کنارخودرو می افتم: اشیا از آیینه نیز نمی توان اعتماد کرد. به یاد آ

 نوه که می بینید به شما نزدی ترند.آ
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روحام را باه مان    همه زنگارگرفته اند. آیینه ای می خواهم که  آیینه ها

بنماید. از خودم دورم. خلوتی می خواهم که زخم های روحم را التیام 

کاش می شد کرم مرطوی کننده ای بود تا لطافت پیشاین را باه   بخشم.

را  کاش به جای پماد ضدآفتای، پمادی بود که روحم جانم برگرداند. 

 از سیاهی، از هرچه نازیباست محافظت می کرد.

. ناد ناپاکهماه  . مای بیانم  مازاده  احر همه ی خلق راگفت  خاله جان می

وحیثیت ماا را   آقاجان دعوایش می کرد می گفت این چه حرفیه، آبرو

جان می گفات کباوتر   ه چرا به همه اهانت می کنی؟ ولی خال ،می بری

نمای کنناد    هام پارواز   باکبوتر باز با باز. می گفت همرن  ها چون با

 ناجن  ها بوجود می آیند.

اماروز علام    ت می گفت چرا کسی به وراثت توجه نمی کنه؟ولی راس 

پ  چرا کاهنان  همه چیز مگه این جسم یمصبه؟ ولی ژنتیک پیدا شده

  های اشراف باا رعایاا ممانعات مای کردند؟خالاه جاان       از آمیزش خون

پا  بایاد    ،می گفت اگر ازدواج امری هست الهی و سنتی است نباوی 

 باشه.نو هوس انتخای زوج و زوجه بر اساس هوا 

با خودم می اندیشم که این نگاه به جامعاه بشاری را در جاای دیگاری     

اجتماعی و عدم ام ان برون رفت از  اتشنیده ام. اعتقاد به کاست و طبق

خونهاای   میزشآو ازدواجهای درون گروهی بمنظورجلوگیری از  هطبق
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طبقه فرید هم از یک  دوباره به ف ر فرو می روم. شاید من و .ناسازگار

جاذبه هاای  نبودیم. وراثت امیا  متفاوتی را در درون ما برمی انگیزد و 

 را به خود می خواند. هرچند برامیا  خود سرپوش بگذاریم و ما متفاوت

ولی هرکدام میل به جایی و باه چیازی    .بخواهیم همانند ی دیگر باشیم

 ویاااااااده امااااااروز انساااااااانها در هااااااام  یدنیاااااااای پ در داریاااااام. 

 تالطمی ایراد شده ،چون برخورد دو رود شاید ،دانم . نمیاند میختهآ

گاهی افزون، آتر می شود.  مشوشبی دلیل نیست که دنیا هر روز  است.

انگار همه چیز سست  .از استح ام و قوام خبری نیست سخن شیرین ولی

باگذشت قرن ها ازنظاام کاساتی باا ایان ت ثیار و ایان       و پوشالی است. 

ری ثروت، طبقات اجتمااعی چگوناه نساج    با سردمدا وتغییرات جوامب 

دنیای عدم هم بازشناخت؟  ازچگونه می توان کاست ها را  یافته است؟

را برای ماا رقام زده    روزگار سرگردانی ،شمار قطعیت، گزاره های بی

 ابهااام هار روز بیشااتر   ،هرکسای راه حلاای ارائاه ماای دهاد. ابهاام    اسات.  

است. خرافات دیروز،  دهتر ش کیمی شود. مرز میان خرافات و علم بار

دیگار باه خاود هام اعتماادی       امروز رنگی از دانش به خود گرفته اناد. 

فقط می دانی که  که از خود نیز می گریزی. ،نه تنها از سایه ات .نیست

 هیچ نمی دانی.
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 تزویج ناهماهنگ       

 تلبی  در تناسل                   

 الم   جنگ و جد  در ع                        

 حاصل از این تقابل.                                     

سروکله شیطان  خاله جان می گفت در باغ عدم تزویج بود ولی با تناسل

 این هم از شطحیات خاله جان بود. پیدا شد.

و  بااهم بودناد    دم و حوا در بهشات خداونادی  آبا خودم ف ر می کنم 

رمز جااودانگی را شایطان باه میاان     دست درازی به میوه ممنوعه، همان 

آیا این اسطوره در دقت  جاوادنگی چه بود؟ همین تداوم نسل.انداخت. 

 به تناسل و جلوگیری از آمیزش خون های ناسازگار اشارت ندارد؟

ساخت   عقده ها و بندهایی که رهاایی از آنهاا   .با خود دردهایی داریم

 من به گونه ای دیگر. و دربندیم. سارا به گونه ای یاست. هرکدام به نوع

شاید چون تنهاا همزباان    .مدام در سرم ت رار می شود سارا حرف های

 این روزهایم بوده است.

برا خودش یدبیضایی داشته و سبیلی  ظاهرا .بود پدر مادرشوهرم پاسبون

چون ورش رعد  ،هیبتی چون افراسیای و صدایی رفته و بناگوش در از

ازش حسای می بردند. حای  مام شهرت ،محل که هیچاهل  ی  که همه

چنین  ،که بله .داد پز پدرش را می  باشه مدام مشوهر مادر دخترش که
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پادرش   بوده کاه  گنده یت شهرکدوم نم که ونمی د بود و چنان بود.

خدا. خسته نشد ؟ ، چند بار تعریف کردبرده شهربانی و کت بسته گرفته

 .چه اعتماد به نفسی ب .و  مرد بوده پدرش بوده راگ قدر گفت؟ این

پسرش هم مثل پدرش وو  بی شاخ و  داشت چه میدونم خیلی دوست 

همین بود که پسرش پیش ما خیلی می خواست نشون باده کاه    دم شه.

 مرده.

نمی شناخت. بهرحا  به ی ی وریبه  . دوست وهمه را می گزید ،زبونش 

 دور می دید ازرا  وقتی مافقط نمی شد.  ،اگر نیش نمی زند .می کردبند 

به  دید من نیستم داد. اگر می و به ما گیرمیدست می کشید  شها یبر و

 بهرحا نیش عقری که میگن همینه. بقیه کم طعنه نمی گفت.

 دو. تو همون شوهرم تصادف کرد ،بعد از ازدواج کهبه دو سا  ن شید

  قاوت داره.  ساا  فعاا  باود. ناون سانگک خادایی       ده چندسا  اندازه 

 ننه اش که م و اجرا گذاشتم و نذاشتم چیزی به ننه و باباش برسه.مهریه ا

اینقدر حرف زد و طعنه باارمون   .خر از حرف زدن افتاده بودآچند ماه 

نذاشتم بارش سنگین  ،کرد که خدا زبونش را گرفت. من هم که گفتم

رحمت  قماه بعد ری چند .دوام نیاورد ،پسرش از ادبش کردم. بعد ،باشه

 را خدا شاید وقتی فهمید که چیزی نصیبش نشده دق کرد. .را سرکشید

 هم دردسرهای خودش را داشت. ولی خب این .ش ر که بوه دار نشدیم
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 توله یرمون بدن. به قو  بی بی جان زن بچرا که باعث شد زودتر شوه

 مشتری داره. بیشتر

مای فهمای دنیاا چاه      .بهرحا  ی بار شوهر کردی همه چیز دستت میااد 

وقتی چیزی تو دهنت مزه کرد  یگه چشم و گوشت بسته نیست.د .خبره

بعدش ما که تاو خوناه پادری خیاری ندیادم.       نمیشه ازش دست کشید.

خانم خونه باشی.  ،بهرحا  جایی میری که اختیار داشته باشی. برا خودت

 چی میخواد؟ حمایت، محبت.  زندگی درزن 

ردم ن زودتر دوست داشت .ولی خب سختشون بود که توی خونه بمونم

ناچار. همه شازده ساوار اساب سافید    ه دومی هم ب ،زوره . اولی ب ندکن

 دوست دارن بیاد خواستگاریشون. ولی حیف. 

 یناده و دنیاا را هماانطور کاه دوسات داری     آ .مای کنای   خیا  پاردازی 

سازی پر از اتفاقات خوی. همه چیز سرجاش هست. ولای مشا ل    می 

که هیچ ه. هرچی پیش بیاد یک پله اینه که دیگه هیوی راضیت نمی کن

واقعیت زنادگی بارات    .پایین تره نوه که توی ذهنت هستآازپله  صد

باری تاو خلساه. از     ،باری توخیاا    هماش دوسات داری   .شیرین نیسات 

شاید هم اگر واقعیت شیرین بود لزومای نداشات   واقعیت فرار می کنی. 

 بری تو خیا . 
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کشیدم گل سرخ، آسمانی کاش می شد قلمی داشتم از جن  بهار، می 

دست نوازشگر باد یا که بوسه های آبی و بهاری جاوید، دوست داشتم 

به خوای  ،و با همخوانی چشمه و باد شدمی   خورشید برتنم ح گرم 

می کشیدم، کاش بار نقاش هاایم جاان مای بخشایدم.        می رفتم. کاش

دوست دارم که فردوس خدا را تصویر کنم، بی هیچ منب و حادود. ناه   

در ترس عذای. همه آزاد و رها.  کسی نه ،سی مربور به طاعت باشدک

 دوست دارم که بهشتی ب شم که خداوند بدان رشک برد.
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انگار  .شون تیزه بعضی ها خدایی شاخک                                             

هود که میگن. نمی دونم از همه چیز بهشون الهام میشه همون کشف و ش

 به نوعی ارثی و خانوادگیه. مژنشون هست یا بهرحا  چیه؟ به نظر

این ه بی بی جان می گفت که از نسل نوحیم. نسب به پیغمبر می بریم. 

همیشه به دلشون برات می شد، بی دلیل نبود. به هرحا  یاک ح متای   

 . ماادرم  کشاتی و دریاا زیااد مای دیدناد      تاا خاواهر خاوای    هردوداره. 

البته پیش بی بی جان چیزی   .می گفت حتما اجدادشون ماهگیر بودند

 ورده ها.آمی گفت سیل  ندنبود یولی وقت .نمی گفت

انگار ف ر افراد   .م خاله جان فورا می فهمیدیدد اگر کسی را بیرون می

می گفت چشمهات بامن حرف میزنند. توچشاماش نگااه   را می خوند. 

 . دانستیرم را می نمی کردم ولی سر ضم

البته ناگفته نمونه که خاله جان و بی بی اگه چیزی را می دونستند بازهم 

 راسات و دروغ معلاوم شاه.   می پرسیدند. یعنی از همه مای پرسایدند تاا    

اطالعات را از منابب متعدد می گرفتند. امروز اسمش را گذاشاتن روش  

 ماادرم   ام باه بی بی جان ماد تحقیق. برای خودشون محقق هایی بودند. 
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 وگرناااااه زودتااااار شاااااوهرش     عرضاااااه ای  گفااااات بااااای   مااااای

وقتای اینطاور مایگن     نه نگه داشات. ااین دختر را نمیشه تو خ. یادد می

 ما که کسی نداشتیم از ما خب خودت هم باشی ف ر می کنی باید بری.

 تعریف کنه. کم مونده بود کالغ هم بیاد نوک تو سرمون بزنه.

چند نفر داشاته باشای ازت    کافیه فقطخدایی مهم نیست چه کاره ای، 

جاهلی گری  و نوچه داشتن در مباحث علمی ودانشگاهی تعریف کنند. 

 .کسی به منطقی بودن حرف زیاد توجه نداره ،چرا که .یزمه هم امروز

حرف  بادمران دور قای چین ها .دقت می کنند و چه چه به به  ،بیشتر به

تا پاامنبری داشاته باشای کاه      ند. بهرحا  باید چندنشون را به کرسی می

حای شما ولط هم بگی توجیه می کنند. مگه نصف تایید کنند.  را تحرف

  دیگاااااارانعماااااار بشاااااار صاااااارف توجیااااااه حاااااارف هااااااای     

وردن نیسات.  آفرصتی برای دلیل  ،وگرنه در گیرودار مباحث؟ شه نمی

کسی  .خورده مهر نشنیدن ،رم که ادله مح می آوردی برگوش همهیگ

ارشاد   ،مگر این ه از قبل .ه حرف خودشان را می زنندهم .گوش نمیده

مگر معلم ها نیستند یا پزشک ها،  بودن شما برخودشان را پذیرفته باشند.

برشاون هساتند و مادام     ر وکدامشون موفقند؟ اونهایی که چند نفری دو

 ازشون تعریف می کنند. 

www.takbook.com



87 

 

 ی را ی، اگر از ده تا .راست گفتند که تا می تونی از خودت تعریف کن

البتاه   .هخار پشایمانی دار  آنفسای   . ش ساته ههم قبو  کنند برای شما بس

ی با دست عبارتبه  .هش سته نفسی می کنی که حرف دلت را دیگری بزن

 حا  برات ضد هولی اگر ترفندت نگیر .پیش ب شی پازنی که با  پ  می

مح مه هم جایگاه وکیل بی تاثیر نیست. حرفی که وکیال   در .هاساسی

نه این ه  .هسمان فرق می کنآاز زمین تا  ،دم عامیآبا حرف  همیزنخبره 

  از این نظر که تاثیرگذارتره. ه یا نباش هقانونی و مستد  باش

 گااهی از خاودم    هاان داشاتم مای گفاتم،    آخب کرا بودیم یادم رفت 

یا این ه شارژ ما تموم  در میرهواقعا روح از بدن ما  بمیریممی پرسم وقتی 

برای من که  همه چیزتمام. ،شد یعنی که خالص مشارژ ما تمامیشه. اگر 

تنها کنم فرهاد منتظرمه. می ف ر وقتی باشه بهتره. ولی  ژتمام شدن شار

زندگی در سرای دیگر هم ادامه داشته  خوام هست که می بخاطر فرهادم

با  آدمی بی بی جان می گفت جان .باشه. فقط فرهاد را می خوام ببینم

وصل شده بخاطر همین وقتی بوه ای می دید می گفت بند سیم به جسم 

 جانش مح م باشه. 

ادامه داشته باشی. همان ح  قدیمی هماان حا     گاهی دوست داری

جاودانگی که آدم را از جنت به درکرد. حوا بیشتر به جاودانگی عالقه 

 به تنگ می آیی دوست داری ولی گاهی که ازهمه چیز ؟داشت یا آدم
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تا نشانی ازتو باقی نماند. نشان باشد برای که؟ برای چه؟ که خاک شوی 

مگر امروز از کسی خیری دیدی که فردا انتظاری داشته باشی. آراماش  

ابدی در این نیست که خاک باشی و فردایی نباشد؟ به دور از این همه 

 هیاهو به دور از قیل و قا .
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 در بازجویی ها هم اری ن رده، نااآرام و                                        

ولی به نظر می رسد نقش بازی مای کناد. شااید گماان      .نامتعاد  است

. گزارشاتی که دربااره  کرده که جنون می تواند منرر به تبرئه اش شود

 زبان می چرخد. سارا زبان به

شاید راهی برای کمک کردن به  .از نقش بازی کردنش ناراحت نیستم 

شاید بهتر بتواند  .زن باشد ،شد. ترجیح داده بودند که وکیل تسخیریاو با

بیاید. بهرحا  قرعه قسمت به نام من افتاده است. تادری  در   با او کنار

از مان رضاایت    لباا دهم. می دانم که شااگردانم ق  کالس را ترجیح می

نوساب   وقتای هرچند که به زبان نمی آوردند. درکالس درس  ،ندارند

دادگاه هم نمی توانم طوفان بپا کنم. همیشه میل باه برتار    در باشم یقینا

اینگونه بزرگ شده ام که مدام باید  .بودن منرر به عدم رضایت می شود

درون از خود رضایت ندارم. می دانم و در قله های جدیدی را فتح کنم. 

باه زوایاای تاریاک     ،به زبان نمی آورم. وقتی با خود خلوت می کنای 

رنه در هیاهوی زندگی به تعریف و تمریدهای گو ،بریوجودت پی می 
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ورناد حارف   آنوه بار زباان مای    آپوچ دیگران خرسندی. می دانی که 

 تنها زبان می گردانند. .نوه می گویند باور ندارندآدلشان نیست. به 

روبتی  ندارم که  دیگر حرف هایش را می شنوم. شاید کمی آرام شوم. 

 تاا تررباه ن ارده باشای      .لت می کشام خرا .با دوستانم هم کالم شوم

، رهایت می کند. فرو وقتی مرد زندگی ات بی خبر می رود .نمی فهمی

دار بود؟  چقدر می توان خود صدای ش ستنت را می شنوی. .می ریزی

 بعاد خبارش را از کشاوری دیگار     چقادر مای تاوان نقاش باازی کارد؟       

وحشاتناکی  چاه حاا    این ه دیگری را بر تو تارجیح داده    می شنوی و

کاش دیگری را ترجیح می داد. نمی دانی که چرا اینطور  .خواهی داشت

 منقش می بندد. مدام از خاود  مسوالهای بی جوای بسیاری درذهن .شد

تنها می دانی که رفتن را بار مانادن    طور شد؟را این راستی چ ممی پرس

 ترجیح داده است. برای چه؟ برای که؟ نمی دانی.

و دختاران   ی را نیاموخته ام. بیشتر به احاوا  زناان  شاید رموز عشوه گر 

 چناادین بااار در خااوای دیاادم کااه فرهاااد صاادایش   توجااه ماای کاانم.  

نمای دانام چارا اسام فرهااد را دوسات        .دیگر فرهاد شده بود می کنم.

 ی کردم که شیرینم و فرهااد خاود را یافتاه ام. ولای     مشاید ف ر  .داشتم

دیگاری   ساینه از آتاش عشاق    .فرهااد نیسات   ،مان  نمی دانستم که فرید

یعنی اینقدر از  درکار نباشد. زنی دیگرشاید پای  منمی دان سوخته دارد.
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 یافتاه باود    بارای مان   من به تنگ آمده است؟ شااید اگار جاای گزینای    

ده کاه از  مچون کسی نمی گفت چه بر سرش آراحت تر می پذیرفتم. 

   کانم. نمی دانم در هرصورت نمی توانم قباو زن جماعت می گریزد. 

  ،مای دانای   هرچه کمتر می دانی خیالهای بیشتری به سراوت مای آیاد.  

خوای ها هشداری بودکاه   آنشاید می سوزی.  ،نمی دانی .سوزی می

 هناوز ساعی    در پای عشاق شایرین لباان.     و  فرهاد است .این فرید نیست

می گردد. شاید اشتباه  می کنم خودم را دلداری بدهم که فرهاد من بر

می گفات اگار اسام تاو عاوض شاود        پدرو را فرهاد نامیدم. کردم که ا

 فریااد بااود پاایش ماان   همااان ماای شااود. اگاار   سرنوشااتت هاام عااوض 

فورا متهم می شاوی کاه    .نمی توان سفره د  را جایی گشود ؟می ماند

می گذارد که نکسی مرهم  تنها وظایف زناشویی را رعایت ن ردی. نه

 تشام  آام فرهاد را می گویاد  وقتی سارا ن می نهد. داوی دیگر هم بر د 

نمی دانم چرا هیوگاه اعتراضی  .می زند. همسرم را فرهاد صدا می زدم

ن رد. می شود شوهرت را به نام دیگری بخوانی و خرسند باشد؟ اف ار 

 ورد. دوست دارم گریه کنم. آمتناقضی به سرم هروم می 

تمیاز  را سابیده و  مدم خواستگاریت همه جاآفرید می گفت روزی که 

با خودم گفتم این  .تار عن بوت را ندیدی ،کرده بودی ولی زیر سقف

 .دفقط نوک دماوش را می بین
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ولی امروز می فهمم کاه شااید ایان     .ن موقب حرفش را جدی نگرفتمآ 

وافل بودم.   از نشانه ها .سرم در یک خودم بود .همه مدت نمی دیدم

شک داشتی؟ چطور شد  در انتخای ،پ  از همان موقب :می پرسیدم دبای

 باز سر سافره عقاد نشساتی؟    ،و قضاوتت درباره من نکه با تحلیل کرد

شاید گمان می کردی که سمانه ای نو خواهی ساخت؟ به ف ر تغییر من 

 بود؟ از همان آواز زنادگی شاک داشات و باتردیدآماده باود؟ یاا کاه        

 چه کسی فرهادم را گرفت؟  ومزه ای و کرشمه ای د  از کفش ربود؟

ن اواخر گفتاه باود دوسات    آ ورم بارهاآحا  که می اندیشم به یاد می 

ای دور از هیاهوی شهر.  تنها در کلبه د.درکشوری دیگر زندگی کن رددا

باه  توجه ای نمی کردم. چون مارد کاوه و بیاباان نباود. در شاهر چشام       

چارا   از کاه مای گریخات؟    گشوده و جذی در زندگی شهری بود.دنیا

ا  تنهایی بود چرا پ  زوجه اختیار کرد؟ برای چاه باه   تنها؟ اگر به دنب

  غ من آمد؟اسر

ن سرزمین در کنارآمودریا احساس می کنم ریشه آگفت در همیشه می

سرزمینی  دارم. ح  وریبی مرا به خود می خواند. کاش با هم می رفتیم.

برایش اینگونه کشش داشت که همه چیز را رها  که هیوگاه ندیده بود

 سوا  هاای  اجی ستان کشش داشت یا دختران تاجیک؟ خاک ت کند؟

 د.بنددر ذهنم نقش می  بی جوای
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تنها یک جمله نوشته بود.  به سرزمینی دیگر می روم، بادرود.  ناماه را   

چند روز بعد خواندم. جدی نگارفتم ولای وقتای کاه دانساتم از کشاور       

 تم کاه هرچاه   سا دان خارج شده است و با پرواز باه دوشانبه رفتاه اسات.    

می گفت جدی بود. برنامه ای  پیش رو داشت و من باور نمای کاردم.   

نقدر سرگرم خود بودم که دردش را نمی دانساتم. تهدیادش را   آشاید 

 نمی فهمیدم.

 نراا چاه یافتاه باود؟ شااید همااراه      آکااش باا هام مای رفتایم. مگاار در      

ولی او که اینونین  .گاه می گویم به دنبالش بروم. بیابمش می خواست؟

من گریخته است. حتی ننوشته به کرا می رود. بی شک دوست ندارد از 

امیدی ندارم. از هنگامی که دانستم از  ؟برخواهد گشت به دنبالش بروم.

ایران خارج شده است دیگر پیگیر نشدم. شااید برگشاته باشاد؟ آتشای     

 برانم افتاده است که خاموش نمی شود. 

سی نمی توانم سخن بگویم. سرم سنگین شده، تنم مور مورمی شود. با ک

 شوی کاه چقادر   می ام. گاهی متوجه گشتهدر دنیای تنهایی ام تنها تر 

به کوچ ترین نسیمی در  جاه و جاللتش ننده هستی. تمام حشمت و 

خانه ای پوشالی است. انگار  ،هم می ش ند. خانه ی رفیعی که ساخته ای

 شاده ای. پنااهی  رهاا   بای پایاان   در این عالم بی انتها در این که شاان 

 جویی و ملترایی. می 
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 هماه   در آلبوم ع   ها نگاه می کنم. خوی کاه مای نگارم انگاار در    

ع   ها فرید می گرید. بر لب هایش لبخندی نمی بینم. چرا پایش از  

نامی که هنوز دوست   ،عشق، آرزوهای بزرگ و فرهاد این ندیده بودم.

دو روی یاک   ،راه اسات دارم. امروز عشق و نفرت برای من با فرهاد هم

ناام فرهااد هموناان عاشاق      باید همان فرید صدایش کنم. بگذار س ه.

کسی مرا از این  دوست دارم دوست دارم سرم را به دیوار ب وبم. بماند.

 رامم کند.آ دست نوازش گری گردای بیرون ب شد، می خواهم
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ومش کمتر می گوید باید بیشتر از از شوهر د                                      

قصاای عالقمناد    رضاا به ، دروغ چرا او بدانم. اینگونه تعریف می کند:

سختم بود.  ؟بهش بزنم شده بودم. ولی چطوری دلش را بدست بیارم. سر

 پیدا کردم. را بهترشخدا ولی ش ر  .رفتم بار دم در مغازه ی ی دو

 ودی؟متوجه نشدم از چه زمانی با رضا قصای آشناب -

او  که نمی دونستم اسمش رضا است و کارش  قصابیه. وقتی  -

به چهره می شناختمش. بعد که زن  خانمنرگ   همی آمد خون

محلاه مغاازه داشات.    هماون  آقارضا قصای هم تو  .رضا شدم

البتاه شاوهرم از    رضا بود. شوهرما هم که فقط اسمش مثل آقا

در م نداشت منم برم د گوشت نمی گرفت. دوست رضا قصای

مغازه اش. می گفت چشم و دلش پاک نیست. ولی به گمانم 

 منم بهانه می کاردم کاه گوشاتی کاه      بهش حسودی می کرد.

 رضاا بهرحا  بهانه ای بود که بارم مغاازه   می گیری نپز هست. 

نرا دیدم. شاید بگی که عشق نبوده دنباا   آفرهادم را  .قصای

 ایاان  چارا کاه  هاوس باودم. خیاناات در وجاودم ریشاه داشااته،     
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 حرف ها را شنیدم. وقتی پات گیر باشه همه ناوع انگای بهات    

 با خرای کاردن دیگاران احسااس پااکی مای کنناد.       می زنند. 

اگر فرهاد نمی شد قصای، می دانم شما هم ف ر می کنی که 

قصای نبود بقا . ولی نیازی ش ل می گیره، عطشی هست. تا 

دهایی هست بی تابی هم نیست. در زندگی کمبو کمبودی نباشه

 ؟ فقط مای دانای کاه یاک جااش      هنی چیاشاید خودت هم ند

   ه.چیزی کمیک  ،لنگه می

 خااواد. دیگااه   وجااودت را نماای  ،وقتاای باارای کساای جااذای نیسااتی  

از مادرم یاد گرفتاه   .آش قیمه درست می کردم ؟دلخوشی ای می مونه

بعاد   .شیر و کشک مای پخاتم   ها را با . رشتهخیلی دوست داشتم بودم.

خادایی   .ریختملپه و زعفران روش می  و اه پیازقیمه شده بهمر گوشت

. می خواستم آنوه را می دیدیماشتیاق تدارک  چه با مزه داشت.خیلی 

ولی دریغ از یک تشا ر خشاک و    که دوست دارم باهاش قسمت کنم

ایان چیاه سارهم     .ایراد می گرفات  ،می دونست که دوست دارم خالی.

 فقاط   رد. مای دونساتم بادش نمیااد.    وخا  خار هام مای   آکردی. حای تا 

 حای وذای نناه اش، مائاده بهشاتی باود.     می خواست حا  من و بگیره.

کنی، مدام دستش تو دهن. هرچی مونده  هنگا ، ننه شوکافی بود تو مطبخ

اونوقت آقا پسرش تعریف می کرد بیا و  .و نصفه نیمه بود سرهم می کرد
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 بودم وفقط او بود که کاار  به چشمش نمی آمد. بی اره  نهوکار خببین.

  نست.ونه را کار نمی دوخ تومی کرد. کار 

با دیگران قسمت کنی، دنبا  یک  نوه دوست داری راآ میخوایگاهی 

حای گفتم برادری ح  مشترک هستی. دنبا  قرابت، دوستی و اخوت. 

چون که خواهر نداشتم. از برادر هم گرچه برادری ندیادم. ولای خاب     

 ، ولی افسوس ضدحا ا دنبا  پیدا کردن مشترکات هستیحتی با وریبه ه

ی و سااردی باا عشااق تادارک ماای بینای ولاای بای تااوجه      خااوری. مای 

 هایچ چیاز باادتر از    ؟، چاه حاالی بهاات دسات میاده    درانتظاارت هسات  

باود و احسااس. کاوچ ترین     حضورنیست. ولی فرهاد همه  تفاوتیبی 

انگار  .رک می کرداحساسم را د از خودم بهتر .تغییری را متوجه می شد

ه من برای او جمله ای بود و هرجمله م. هرکلختمی شنا ضربان قلبم را

 دفتری.  ،کتابی و هرلبخند ،فصلی و هرنگاه

 فرهاد می گفت نگااهم در پایچ و تاای تنات عشاقبازی هاا مای کناد.         

نمی دانم از خودش بود یا جایی شنیده بود ولی بزرگترین شادی من بود. 

مهم ین خیا  که شاید به دیگری هم بگوید تباه ن ردم. ام را با ا شادی

ن ماین بود که اکنون به من می گفت و من را عاشقانه وصف می کرد. 

را به گونه ای می دید که هیو   ندیده بود. وقتی به او ف ر می کنم 

شروع به سخن  ماو در درون نگارا دوست دارم مثل او زیبا صحبت کنم.
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هستم که نفسش در من می دمد. حرف هایش  می کند. چون نای نگفت

، بوی بوی شوق ،می داد حرف هایی که بوی زندگی در خاطر می ماند.

به  ،گامی برای رسیدن به حیات احترام. وقتی در کویری سوزان هستی، 

زندگی بر نمی داری؟ بند را پاره می کنی یا منتظر قاانون مای نشاینی؟    

ند ه ازدواج را زنان درست کردهمه تشریفات ا خاله جان می گفت این

اگار مردهاا بفهمناد     .سر را نباید جایی گفات تا مردها را رام کنند. این 

 دهند. تن نمی ردیگ

هر بدبختی  زنی میل رهایی داشته، با می گفت ولی شاید کمتر راست 

ی و دانه نذاشته به پرواز ف ر کنه. ولی آکه بوده خواسته تو قف  بمونه. 

دوست  ،ی و دانه ترجیح میدم. تشریفات و بگیر و به بندآمن پرواز را بر 

 ندارم. 

ولی وقتی که  تعلقی ندارم. .میخوام برم، آزادم .میخوام فقط بگم نیستم

اگار   خواهی بری بازهم اسیری. چرا بایاد اینقادر بناد داشاته باشام.      می

 نمی خواهم. من پی دوزخ خود می گردم. ،بهشت هم هست
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فرهاد می گفت دوست دارم پسری داشته                                         

نداشتم او بدست بیاورد. یک بار دیگر گفته بود خودم  من آنوه .باشم

م. اگر قید زمان را بردارم فهمکنون خوی می امن  .برایش زن می گیرم

نواه کاه او   آزن بگیرد تا  شداشت برای پسر بینم که فرهاد دوست می

است پرده  اتفاقات تلخ قرار سر بدست بیاورد. همیشه حوادا وپ ،نداشته

 پارده ای از تااوهم کاه مااانب دیادن حقیقاات     .تصاوراتمان را پااره کنااد  

 کنار هم قرار داد.بی قید زمان می شود. براستی که باید جمالت را 

بشار   ددیروز بود فرهاد می گفت فرار چیز خوبی است. مگر اجدا انگار

نبودند؟ از درنده و خزنده مای گریختناد. مگار بارای     مدام در حا  فرار 

بارای در   دفاع به دژهای دور افتاده پناه نمی بردند؟ مگر ایان گاریختن  

 از سیالی حوادا نیست؟امان ماندن 

بار دیگر گفت تنها انسان شراع نظم موجود را بهم می زند؟ شراعتش 

 شاتر باه   هام بزناد؟ کااش بی    را یافته بود؟ می خواست آنوه هست را بر

به یاد خاله جان ساارا مای افاتم. گااهی      حرف هایش توجه می کردم.
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دیگر هستند.  یاز جن  زمان یدیرتر معنا می یابند. انگار سخن حرف ها

 کالم هم چون نوزاد نارس گاهی در زمان خود متولد نمی شود.

 باید دیگر سر اصل مطلب رفت. بهرحا  بناچار وکالتش را پذیرفتاه ام. 

ست دارم نشان دهم که وکیل تسخیری چه بسا پرتالش تر از هرچند دو

ولی یقین ندارم کاه توفیاق پیادا     .می کنیوکیلی است که خود اختیار 

باید به وکیل اعتماد کرد. وکیل هم چون پزشک محرم راز است.   کنم.

 را ندانم چگونه برای نراتش راهی بیابم.آمده  پیش گذشته و اگر هرچه

فاره  طویی هایش برای این است که از اصل مطلب پرگ شاید نمی دانم

  .برود

 هناوز   .کناد از فرهااد مای گویاد     گاهی که فایلش یااد هندوساتان مای    

نمی دانم فرهاد کیست. نام شوهر دومش که رضا است و شوهر اولاش  

 دیگر باید من از او بپرسم. بود. هم به گمانم محمود

از شاوهر  خب هرچه گفتی از گذشته بود بیاا کمای نزدی تار.     -

 مرحومت بگو؟

 از کراش بگم -

 باید واقعیت را بدانم تا در جلسه دادگاه دفاع کنم. -

 بی گناهم -

 ولی متهم به قتل همسرت هستی -
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 بخدا بی گناهم -

شواهد و قراین همه بر علیه تست. مسرل شده که شما به سرش  -

ه زدی. ویر از شما دو نفر که کسای درکلباه ی روساتایی    بضر

 ؟خودش ن وبید نبود؟ خودش که به سر

 زمین خورد من فقط هلش دادم. -

ولی ضری  در گزارش هم آمده و ه پشت سر مشهود استبضر -

 روی صورت را چه می گویی؟

 .به فاطمه الزهرا مرا می زد. حبسم کرده بود. خواستم فرار کنم -

از این ه قسم می خورد خنده ام می گیرد. لقلقه ی دهانش است. هناوز  

 دارد. هرچناد کاه اعتقااداتش باه مان مرباو         نمی دانام باه چاه اعتقااد    

فرصت را به  توان این تناقض ها را در وجود هرک  دید. نمی شود. می

 سرعت گذشت و ما در گذشته وه زمان ب .اندازه کافی از دست داده ایم

 ادامه می دهم:با ح ایات سارا سرگرم بودیم.  

گی سا  زند پنججهت ترا حب  کرد؟ بعد از  چطور شد که بی -

 بار چطور شد؟ مشترک این

 ش اک بود -

 ؟نگفتی چرا پیش از این -

 این اواخر مدام به من شک می کرد -
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 ازشوهر اولت بیشتر گفتی؟ دوستش نداشتی؟ -

پاسخی نمی دهد در نگاهش می خوانم که عالقه ای به او نداشته شاید 

بخاطر همین هم کمتر از او یاد می کند. انگار خاطرات زندگی با او را 

 باودنش را بادانم    کخواهد از خاطر بزداید. می خواهم دلیل شا ا  می

 می پرسم:

 حق داشت؟ یا بی سبب بود؟ -

زمین مای دوزد ولای باه سارعت در چشامانم نگااه مای کناد.          چشم بر

مشخص است که ش ش بی دلیل نبوده ولای هموناان پرهیاز از گفاتن     

 :دوباره می پرسم دارد. با مهر نگاهش می کنم و

 حق داشت؟  -

ها لب بر می چیند. احساس می کنم پاسخم را گرفته ام ولی نیاز است تن

 بدانم. که بیشتر

 در این رابطه بود؟ کسی دیگر -

 مرگ حقش بود -

 چرا؟  -

چشمانش مرطوی می شود دست در موهایش می کشاد. سارش را باه    

 پایین می اندازد. دوباره می پرسم چرا؟

 ؟هدر جرم من تاثیری دار هکه قاتل شهاگر ثابت  -
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 قتل؟ -

د. اتهام قتل به یاک مقتاو ؟ چاه    رای فرار خود داستانی سرهم می کنب

قتلی؟ چرا تاکنون نگفته؟ یک توهم است یا واقعیت؟ در پرونده چیزی 

چرا نیروی انتظامی گزارشی در این خصوص  .در باره قتلی دیگر نیست

 ندارد؟

 خب مقتو  کیست؟ -

دارند. گریه شوق را از هم فرق  با گریه هاگریه می کند. عاشقانه است.  

عشاق برقای دارد کاه از تماام اعضاا       .شاناخت ا  می توان صگریه استی

یک زن گریه ها را خوی می شناسد. هرچقدر که گیج  بازتای می یابد.

هم زبان اشک ها را می دانی. اشک و گریه از زن جدا  و گو  باشی باز

 ستند. نیشدنی 

اشقی سینه چاک یافتاه  از شش ماه است که ع بیش به حرف می آید. 

 از  ،است. عاشقی کاه باه قاو  خاودش بااکالس اسات و باا شخصایت        

. صحبت های روزاناه باه   است رفته بوه های بای شهر. بهرحا  شسته و

فارار از زنادگی ای    ،هایی بد  گشته و بهترین کار گیددیدارها و دلدا

 که در بندش کشیده. ف ر طالق هم سخت بود تا چه رسد به بیان است

هم فرار را باه   آن و درخواست طالق کردن. به یاد فرید می افتم که او

 ذهانم   دروقتی سخن از جدایی می شود نام فرید  .قرار ترجیح داده بود
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ماای نشاایند. شاااید از ابتاادا فریااد را باجاادایی ماای شااناختم؟ شاااید در    

 فرهاد بنامم؟او را گاه چیزی یافته بودم وگرنه چرا دوست داشتم آناخود

 .ستی چرا فرید طالقم نداد. چرا فرار را بر صحبت کاردن تارجیح داد  را

؟ از گریبانش گرفته بودحرفی برای گفتن نداشت؟ احساس هرزه بودن 

؟ جرات نگاه کردن در کردمحبت هایی که در حقش کرده بودم شرم 

چشمهایم را نداشت؟ پ  چرا می گویند مردم امروز چشم در چشمت 

 یناد. در چشامت خیاره مای شاوند و خیانات       می دوزند و دروغ می گو

 می کنند؟ از نسل مردمان امروز نبود؟

شاید از قانون می ترسید؟ شاید قانون آنقدرکه ف ر مای کنایم عادیناه    

نیست؟ شاید چون قواعد بازی را نمی دانناد از قاانون مای هراساند؟ از     

را براستی قانون چون تار عن بوت حشرات ضعیف  وکال واهمه دارند؟

 ؟ه دام می اندازدب

بهم ریختم. نمی دانم چرا حسی  ؟بر زبان نمی راندسخنی حق داشت که 

پیدا کردم. دیگر نگاهم با ترحم نیست؟ س وت می کنم. باید  او بدی به

دوبااره  بر خود ولبه کنم. نباید مسائل شخصی را باا کاار قااطی کانم.     

 آشوی شدم.

 نشاان  ی مای شاود   این ه از فرهاد می گوید و اشک از چشامانش جاار  

مای بایسات زودتار مای فهمیادم.        .بی تاای  ،یستمی دهد که دلداده ا
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باید زودتر این ارتباطات را  وکیل احساس خنگی می کنم. به عنوان یک

 آی دهانم را قورت .دریابم. شاید همین گیری و گولی کار دستم داده

 می دهم و می پرسم:  

 ف ر می کنی فرار کردن کار درستی بود؟ -

 ایت ما ح ایت مرغ خانگی و عقابهح  -

 خب؟ -

بام به  نشناسی که از دست صاحبت عقای به مرغ میگه تو نمک -

هم می گرفتند و سرآتش  فرار می کنی. مرغ میگه اگر تو را بام

 باام باه باام کاه هایچ، کاوه باه کاوه فارار           .کبابت می کردناد 

برای خاودت   .هم نفست از جای گرم در میاد می کردی. شما

 ، نظراگر جای مابودی .بیا داری. حق داری وبرو  ی،توکیل هس

 .می شد شما هم عوض

 جاوابی نادارم. باه راسااتی هارک  خاناه اش جداسات و دردش جاادا.       

وقتای مان جاذی     .واقعا شیرین اسات  .هایش سرگرمم می کند لودگی

شوم یقین که هر مردی شیفته اش می گردد. چرا  گفتار و حرکاتش می

؟ چقدر خشک و رسمی، ح  شوخ طبعای  درکالم من مالحت نیست

 راست گفته اند که: در من مرده است.
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 موز    آمسخرگی پیشه کن و مطربی  رو

 مهتر بستانی از کهتر و تا داد خود                                                      

 باه نظار متوجاه     .به ساختی باه اداماه صاحبت هاایش گاوش مای دهام        

دهد. دوگاوش شانوا کمیاای     همونان ادامه می .استبی میلی ام شده 

 و بپرسم:ااز  من بهتر است یقین در زندان کمتر. ،است

 بود که فرار کنید؟ چه کسیپیشنهاد  -

دونم که قرار شد  فقط می .یادم نیست .نمی دونم ،پیشنهاد هردو -

 زندگی جدیدی را بسازیم.

و فارار کنای   ماین راحتای   ه شد؟ باه  زندگی شوهرت چی می -

 هاش بذاری؟تن

خب ی ی بهتر پیدا می کرد. زن که قحط نیست. من نشدم ی ی  -

 دیگه.

 می گرفت؟ هیعنی هیچ حسی بهش نداشتی؟ ی ی دیگ -

 بوه اش که نمی شد. می موندم که چی؟ -

 اگر تو بوه ات نمی شد؟ -

 م می داشت؟ا خب ف ر می کنی نگه -

 درمان ن ردید؟ دوا و -

 حوصله ای داری؟ خر چیه که کره اش باشه. -
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از همسر اولت هم که بوه دار نشدی؟ شاید مش ل از خاودت   -

 بود؟

چ ااره  ببینیم می فهمیم  دیگر سرد و گرم چشیده ایم ی ی را -

 .میدید و شو همه جا ماست، این ه با او خوابیدی

از او درباره ارتباطش با خانواده اش می پرسم که امروز چگونه  -

 .بودبرای دیروز  گفتهرچه  ؟است

و نبودشون فرقی نداره. گاهی می پرسم برای چه خیلی ها بود  -

می کشند سر زمین بذارند و  زنده هستند؟ اطرافیانشون که انتظار

تاونی چارا دساتم را     اموالشان را به ارا ببرند. اماروز کاه مای   

 فردا وقتی محتاج شدی رو داری از من کمک بخوای؟ ؟نگیری

آیا  .بایی سرش بوداگر چتر حمایت خانواده  .کنم اگر تنها نبود ف رمی

  این اتفاق اینگونه رخ می داد؟

خاله جان می گفت من و داداش میریم سفر. منظور همون بی بای باود.   

به سرش می ذاشتیم. می پرسیدم حاای   باهاش شوخی می کردیم و سر

کرا خاله جان. می گفت قراره بریم ل  آنرل . چقدر می خندیادم.  

 رسایدیم چارا یس وگااس    پی ما  ؟ل  آنرل  را از کراا شانیده باود   

 نمیریاد. خالاه جاان مای گفات ازماا پیرهاا یس مااس گذشاته. چقاادر          

 می خندیدم. حای کی میرید؟ 
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 به همین زودی؟ -

 چمدون و بستید؟ -

 خیلی وقته که بستیم. -

چند روز بیشتر نگذشت که خاله جان و بای بای شاب سار روی باالش      

ل  آنرل  یعنی شهر گذاشتند و صبح بیدار نشدند. بعد ها فهمیدیم که 

 فرشته ها.

جای قصه رسید بغض سارا مثل ابر بهار ترکیاد. بعاد از آن    وقتی به این

 دیگر خانه، خانه سابق نبود. عمود و ستون عمارت افتاده بود. 

کرایی؟  کسی نگفت: سارا می گفت دیگر کسی سراوم را نمی گرفت.

 چه می کنی؟

 دنیاا ف ار مای کنای      تنهایی هراس انگیز اسات. گااهی کاه باه عظمات     

می ترسی. اگر در این دنیا پناهی نداشته باشی و اگر در این که شان رها 

 گیرد.   می  ترس سرا پایت را فرا ،شده باشی
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در این چند سا  زندگی مشترک با فرید به ف ر                                    

باری گفتاه   فرید چند مهمتر است. مکار م. ف ر می کردمبوه هم نیفتاد

. شاید برای فرید بوه مهم باود؟ خاب بیشاتر    مبود ولی بی توجهی کرد

 یعنی فرار را بر قرار ترجیح داده بود؟  فرزندبرای  .اصرار می کرد

مشترکند. درد بشر مشابه است تنها به صورتهای  ،درد ها چقدر نزدی ند

 کسای عشاق   همه به دنباا  عشاق مای گردناد.      گوناگون نمود می یابد.

سرم سنگین همه عشق می جویند. برای زندگی مهیا نشدیم.  ،نمی بخشد

حالت بازجویی پیدا کرده است. شده است ولی می خواهم ادامه بدهم. 

به ذهنم می رسد که از تعاد  خارج شده ام. تعاد  شعاری که همیشه به 

از  ولی عصبیتی در من بروز یافته است نمی توانم بدون تح م آن قائلم.

  ادامه می دهم: .او بپرسم

 ؟داشتیدقرار  همیشه بگو ببینم درکلبه روستایی

 این اواخر. . همیشه که نه،اره -

 نرا بودید؟آدفعه اولی نبود که پ  
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 نه -

 شوهرت بخاطر همین بهت شک کرده بود -

 می ترسند . از زن زیبا همهنه -

  زیبا می بینی. اعتماد به نف  خوبی داری؟ خودت را -

 ر ف ر نمی کنی؟اینطو شما -

 نمای دانام شااید ذهانم را     راست می گوید باه نظار مان هام زیباسات.      

 مای خوانااد. گااهی شااک مای کاانم انگاار او ماارا تحات کنتاار  دارد.       

زیباست. نمی شود ان اار   ،چشم یک مررم نگاهش کنمنمی توانم به 

ولی مگر آدم زیبا نمی تواند مرارم باشاد؟    خاصی دارد. جذابیتکرد. 

 شااید  بهم ریخته، سنگینی حضورش ویار قابال ان اار اسات.    اف ارم را 

 . ش هسترفتار لوند و طناز بخاطر

از  ولی این که لوند بود نیز .می خواهد دزن لون ،راست گفته اند که مرد 

 برایم اینگونه تعریف می کند:زندگی طرفی نبست. 

ن باه زاهادا  را باا هام   نآتوی کلبه ی روستایی قرار داشتیم. قرار بود از 

خارج طورویر قانونی ه ب قرار بود از مرز. گرفته بودیم. بلیط هواپیما وبر

 یم.وش

 نگران از مالقات با عاشقت در کلبه نبودی؟
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کمی م ث می کند. می خواهد اف ارش را منسرم کناد. شااید هناوز    

بازیهاایش   تردید دارد؟ چندان محروی نیست که شرم از گفتن عشاق 

 داشته باشد.

فتاای  آما یک پا گوهر شناس شادیم. دختار   دیگه خانم جان  -

خطر باید  گوهر به دست آوردن برای مهتای ندیده که نیستیم.

 کرد.

 نگران نبودی اهالی متوجه حضور شما شوند؟ -

دم نیست که. ولی آدوی دوی نمیشه. دست خود  کهشترسواری  -

 بعدش نگران شدیم بخاطر همین خواستیم فرار کنیم.

شایرین تار و بهتار از زنادگی باا       ،ریزندگی به عنوان یک فرا -

 شوهرت بود؟

بود. دلم می خواست برم. گاهی فرار کردن تنها راه  جذای تر -

 .هنرات

گاهی انسان از خودش هم فرار می کند. همین که خودماان را مشاغو    

 می کنیم یعنی از خودمان فرار می کنیم. 

 نگران نبودی که در هواپیما گیر بیفتی؟ -

 به چه جرمی؟ -

 متوجه شود همسرت -
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 تا می رفت متوجه عدم حضورم شود پر کشیده بودیم -

 در نهایت کرا می خواستید بروید؟ -

 نمی دانم -

ویر قانونی خارج می شدید  ،منظورم این است وقتی که از مرز -

 ترالیا؟ کانادا؟سمقصد نهایی شما کرا بود؟ ا

 نمی دانم -

 واقعا نمی دانی؟ از فرهادت نپرسیدی که کرا می روید؟ -

 چرا؟ -

 خب کرا می رفتی؟ -

 فرهاد می گفت: به هر آن کرا که باشد به جز این سرا، سرایم. -

 ،گاهی احساس می کنم مسخره کرده .واقعا حرصم را در می آورد

با خودم می گویم کاش بازجو بودم و با مشتی مح م در دهاانش  

 به سوایتم ادامه می دهم: باید ولی .می کوبیدم

 ود؟ن روز بگو. قرار چطور بآاز  -

ظر بودم. نمی دانام  تتوی کلبه کسی نبود. من من دیرتر رسیدم. -

انگار دود سیاهی تمام باغ را فارا گرفتاه    چرا به دلم شور افتاد.

بود. وحشتی عریب بر آن ح مفرما بود. با همیشه فرق داشت. 

 از صبح کارها پیچ می خورد. هرچاه بیشاتر عرلاه مای کاردم     
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 دم و کمای مضاطری.   پیش می رفت. کالفاه باو   کارها کندتر

در باز شد ولی فرهاد نبود. ترس برم  نمی دانم چرا می ترسیدم.

شد در  نمی .چشمش کاسه خون ،داشت. خش م زد. رضا بود

 را  انگااااااار همااااااه چیااااااز  .چشاااااامانش نگاااااااه کاااااارد 

خوشحا  بودم  از خانه خارج شده بود. زود ،حبص می دانست.

  نقادر زود ولای ف ار ن اردم چارا ای     .که زودتر به سارکار رفتاه  

. البته چناد  از خانه خارج شه خروس خون. سابقه نداشت رهمی

که  ،زیاد پاپی او نشدم .رون رفته بودیاز خانه ب روز قبل هم زود

 بهتر. باشه خبچرا زود میره، دیر میاد. هرچی کمتر تو خونه 

 خب ادامه بده بعدش چی شد؟ -

توضایح  مده بود. نیاز به آزبانم برای هر حرف و توجیهی بند   -

هم نداشت. هیچ نمی پرسید. در را که بسات شاروع باه فریااد     

ن دیوثی؟ خش م زده بود. صدایی در درونم آکرد.گفت منتظر 

می گفت که فرهاد دیگر نیست. به دلم برات شده بود. از رضا 

و صاورتم مای کوبیاد.     مرگ می بارید. مشت هایش را بر سر

نخواهد افتاد. از  که دیگر چشمم به او ،گفت که فرهاد را کشته

 .افتااد  .خاورد  سارش باه دیاوار    .هلش دادم .درون منفرر شدم

شت بلند می شد. دنیا برایم تمام شده بود. دیگر زنده بودن به دا
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قلبم باه   کاش زندگی به پایان می رسید. می خورد؟ مچه درد

رزوهایم برباد رفات. هماه چیاز را داده    آمد. تمام امید و آ ددر

 ا بدست بیارم. ولی فرهاد را از من گرفته باود. بودم تا فرهادم ر

 کاش من قبل از فرهاد مرده بودم. 

 ؟شاید دروغ بگوید یف ر نمی کرد -

 دم. بااا فرهاااد  دیاادر چشاامانش و حرکاااتش ماارگ را ماای     -

 زندگی ام عوض شده بود. فرق را در خودم ح  مای کاردم.  

 ی که افتاده بود مح م برسارش کوبیادم.  ادیوانه شدم. با میله 

همانطور که فرهادم  او مرا می کشت. ،رام شد. اگر نمی زدمآ

  را کشته بود.

 دانی که کشته بود؟ شاید فقط تهدید کرده بود؟ از کرا می -

 طور نمی شد این تاگر فرهاد را نمی کش -

 یعنی برای نرات خودت نبود؟ -

 فرهادم را فرهادم را کشت. -

ی کنم تا آرام د تا کنون چنین نگریسته است. کمی صبر منمی ز ضره

 شود.

 چرا فرار کردی؟ -
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ترسیده بودم. چ ار می کردم؟ ازکلباه بیارون دویادم. حاا  و      -

می دویدم. از  به یاد دارم،روزم را نمی فهمیدم. نمی دانم فقط 

در سارم  کرا نیروی انتظامی مرا دید و دنبالم کرد نمای دانام.   

 مرد.فرهاد ،مردفرهاد  انگار چون ناقوس ت رار می شد:

 را به زبان نیاوردی؟پ  چ -

 نگران باودم. چای مای گفاتم.      سرم گیج می رفت. برای فرهاد -

 هست؟ می پرسیدند فرهاد کی هست؟ کرا
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اعالم  تر سریبمی بایست موضوع قتل را                                       

 ق و تفحاص تحقیا در حاوالی کلباه   مای کاردم. بهرحاا  بهتار باود      

مد. هرچناد  آشاید اطالعات و سرنخ جدیدی بدست می . شدمی  

همه صحبت  کمی نگران بودم که مبادا مرا بازی داده باشد. بعد این

دوست ندارم  ناگهان پای مقتولی عاشق پیشه به پرونده باز می شود.

 آنوه کاه ساارا    با مضح ه مح مه شوم. بهرحا  باید مطمئن شد. 

تحقیاق و  افتند. یها مقتو  را می  ت زودتر از اینمی گوید می بایس

رسید که جسدی در انتهای باغ پیادا شاده    تفحص شروع شد. خبر

بدون  ،که برویش اسید ریخته بودند ،جسد مردی بی صورت است.

معدوم شاده باود.    ظاهرا همه چیز کارت شناسایی و هیچ مدرکی.

 است. هودضربات چاقو که بر پشتش وارد شده عامل اصلی مرگ ب

 .پوشانده بودند وگوگرد با هیزم محل دفن را

 گوگرد داشتید: ،از سارا می پرسم که در باغ

 از گوگرد برای خشک کردن کشمش و آلو استفاده می کنند.
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  الهویه خبر مرگ این عاشق مرهو سارا س وت می کرد شاید اگر 

با  برای همیشه مس وت می ماند. خبری از گم شدن کسی نبود که

تنها یست و از عاشق سینه چاک ع سی موجود ن قتو  تطابق یابد.م

 ساارا قسام    راه به جایی نمی برد. برای شناسایی آنهمکه  یک نام،

. دچار شک استح ایت وریبی می خورد که ع سی از او ندارد. 

ساارا اصارار دارد کاه     و تردید هستم که تمام داستان همین است؟

 دارد.می وظ ع   فرهاد را در لوح سینه محف

در توصیف فرهااد آنواه مای گفات بیشاتر یاادآور هنرپیشاه هاای         

ن بود که آفرهاد خواستنی تر از ،د بود. ظاهرا از نگاه شیرینوهالیو

وقتی مای پرسام کاه در آن     بتوان چهره دقیقی از آن ترسیم کرد. 

طوینی آشنایی چه می کردی و از چاه مای پرسایدی؟     مدت نسبتا

 هااد باودن یاک لحظاه باود. دنیاا را فراماوش       سارا می گویاد باا فر  

آی ووطاه ور شادن در  زیلی چون  لذتخوشی و از می کردم و  

آنوه که او از فرهاد می گوید هر زنی را . شدم سرمست میچشمه 

نوه که من درخیاا   آشیفته و عاشق می کند. آنوه او می گوید از

د باودم مای گفاتم فرهاا     تار  اگار جاوان  خود ساخته ام فراتر اسات.  

این انتخای تعراب   فرازمینی بوده است. این خصایل و این ظاهر و

 این است که این فرهاد چارا  برانگیز است. به عنوان یک زن سوالم
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گاهی از این هماه توصایف دیواناه وار و    در زندگی من پیدا نشد؟ 

می داند که شوهرم رهاایم  ف ر می کنم عاشقانه حرصم می گیرد. 

؟ نه، دلیلای نادارد. ایان خیاا      دهد مو می خواهد عذاب کرده است

وقتی زخم داری هر حرفی نم ی است بار  باطل را باور نمی کنم. 

 . همه چیز را بخود می گیری. روی زخم هایت

 . یسااتبااا قطعاای شاادن ماارگ فرهاااد دیگاار سااارا چااون سااابق ن    

. مانده استلغز گویی هایش خاتمه یافته. شاید دیگر امیدی برایش ن

قطعیات  رسیده ولای   قین داشته فرهاد به قتلکه ی ویدهرچند می گ

 .استسارا را به کلی بهم ریخته  ،مرگ دلخراش فرهاد

. بی شک فرهاد نام مقتو  نیست. خواهد شدبهرحا  فرهاد شناسایی 

 . نمای پاذیرد یاا کتماان مای کناد       اظهار بی اطالعی می کناد سارا 

ولی به نظرمی رسد که راست می گویاد. درایان مادت     .نمی دانم

ح  می کنم که او را تا حدی شاناخته ام. از آنرایی اه هناوز باه     

 شاناخت خاود نرسایده ام نمای تاوانم باا قطعیات بگاویم کااه او را         

برای دفاع از او باید باورش کنم. باید به باور برسم تا به  می شناسم.

 منتقل کنم. هم دیگران
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. نمکا مااده  آرا م دفاعیاات  بایاد  نماناده باقی  یفرصت اولین جلسهتا  

 امااااروز تمرکااااز باااارای مااااان     م.نمااااای اف ااااارم را منساااارم   

 وریب ترین واژه ای هست که می شناسم.

 مقتاو  را  ساارا  کاه  کانم  جلسه دادگاه اینگونه عنوان  در استبهتر 

را باه ایان خاناه روساتایی      تماسی از سوی مقتو  او نمی شناخته و

باه  که به کل اهالی روستا شخص خاصی را به یاد نداشتند. کشانده

. یاد نادارد  درستی به به رفت و آمد می کرده و کسی روز واقعه را

یاا واقعاا   آ؟ رناد از به زباان آوردن حقیقات واهماه دا    ،استعریب 

ند؟ براستی با فرهاد پیش از حادثه در کلیه روستایی اچیزی ندیده 

؟ هماه اینهاا بارای سارپوش گذاشاتن بار روی       افتادهمالقاتی اتفاق 

د؟ شااید  باشا اید قاتل هر دو مورد یک نفر ؟ شی دیگر نیستجنایت

بایست ازموکلم دفاع  ؟ بهرحا  من میاستکاسه ای زیر نیم کاسه 

. فشار اف ار عمومی بر روی پرونده هر روز بیشتر یست. فرصتی نکنم

چطور  است.د. شایعاتی که حتی برای من هم تازه و وریب ومی ش

 یک درگیر موضوعمی جوشد. من که از نزد افراد این اف ار سردر 

 این راحتی نمی توانم نظریه پردازی کنم. به هستم

 .تحقیقات مشخص کرد که رضا قاتل فرهاد است درست است که

در قتل دست داشته یا خیر هنوز مدرکی باه دسات    ساراولی این ه 
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و این ه کنم با فرهاد تاکید  سارا به ارتبا  به نظرم باید. استنیامده 

گاه شده و کمر به قتل هر دو بسته است. فرهاد رضا از این ارتبا  ا

ثار ضری و جرح بهرحا  آ .در کلبه مانده سارا در انتظار و را کشته

را  ساارا قصاد کشاتن    و مشخص است که  شده دیده سارادر بدن 

دفاع مشروع تنها  به قتل می رسد. دفاع از نف  است. داشته که خود

  که خود می داند. ،ابزار دفاعی سارا است

خب می توان ادعا کرد که رضا بدبین و ش اک بوده و این مالقات 

 .عات جنسی مرتبط کرده استوساده را به موض

 ساارا یا عنوان کرد که مباحث شخصی باین رضاا و فرهااد باوده و    

ک شا اصال به شاوهرش   است. ه حضور داشتهبحسب اتفاق در کل

وشاندن این رضا قصد پ .کرده و با تعقیب او به این جنایت آگاه شده

 ب شد که خودش کشته می شود. ستهرا می خوا سارا سر را داشته و

فرار کند و   می خواست سیده بود وتر ساراتوان عنوان کرد که می 

. بارای فارار از دسات    نداشاته  ساارا رضاچاره ای جز ساکت کردن 

 هل می دهد و بعاد باا میلاه ای جاانش را      را او سارا به ناچار ،قاتل

 می گیرد. 
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 ؟ب چرا وقتی رضا را هل داد وسرش به زمین خاورد فارار ن ارد   خ

دوباره برمی خیزد و به ناچار ضربه دیگار مای زناد کاه      چون رضا

 متاسفانه کمی مح م زده است.

خواهناد پرسااید چاارا از همااان ابتادای دسااتگیری موضااوع قتاال را    

دمی که به حاد مارگ ترسایده دیگار     آگزارش ن رده است؟ خب 

باید به گوناه   نیست. فی ر کند. نه این دلیل کانمی تواند درست ف

 عاشاااق همسااارش رضاااا باااوده و    ای عناااوان کااانم کاااه ساااارا  

نمی خواسته شوهرش را قاتل معرفی کند. خواهناد پرساید تاا ایان     

 اندازه که خودش قاتل قلمداد شود؟ پاسخ خاواهم داد کاه گماان    

را ن ه فهمیاد چا  آبعد از  خواهند پرسید نمی کرده رضا مرده باشد.

گی کناد. ولای   ده بمیرد تا بدون رضا زنا دادچیزی نگفت؟ ترجیح 

 دیگار کسای ایاان داساتانهای تخیلاای عاشاقانه را باااور نمای کنااد.      

عشق پیدا  روزگاری است که کسی مرد ره عشق ندید. شاید مرد راه

ولای   ،در انتظار عشق می مانندنمی شود که زنان عاشق می شوند. 

 شااید اینگوناه اسات کاه عاشاق       .افسوس که به سراوشان نمی آید

اصال  زنان عاشق است، عاشقانه های زنانه.قرن  ،این قرن می شوند؟

از همان ابتدا مردان واقعا عاشق بوده اند؟ کسای مارد عاشاق دیاده     

 راساااات  ؟یااااا تنهااااا در کتابهااااا از عشاااق گفتااااه انااااد   ،اسااات 
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که نویسنده ها جز دروغ نمی گویند. ح  می کنم  سارا می گفت

 را  یاد. اگار عشاق هسات چارا ساراغ ماا       آمای   مآنهاا باد   من هم از

  نمی گیرد؟

کتای را یا خدا می نویسد یا شیطان به گماان ایان    همان که گفت

 ح ایات را شیطان برای فریب دختران می نویسد.

اف ار بی معنی در سرم می چرخد. از حرفهایی که با خودم می زنم 

همسرش را به قتل ارا سخنده ام می گیرد. احساس ناتوانی می کنم. 

حقیقت را  بازجویی ها در رسانده در حالی ه عاشق همسرش بوده و

بازگو ن رده است. به نظرم تنها از یاک ذهان بیماار ایان اراجیاف      

تنها تراوش می کند. واقعا احساس می کنم که از درون می پوسم. 

 .می کنم. درماندگی تمام وجودم را تسخیر کرده اسات  وقت تلف

 مای ترسام آباروی     کانم درماناده تارین روی زمیانم.     مای  احساس

 را برسر این پرونده گذارم.  ی خودحرفه ا

 مد که از سارا ی بار پرسیدم:آیادم 

ندیدی که مردهاا فرقای ندارناد.     رتوکه دوبار شوهرکردی مگ -

 یک قماشند؟ همه از
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این چه حرفیه؟ کی گفته از یک قماشاند؟هرگلی باویی داره.    -

  ون ی یااه. بعضاای هااا درک شااای برابعضاای هااا دوغ و دوشاا 

 زیبایی را می شناسند. .می کنند

خواهی؟  راست می گفت برخی گوهر شناسند. مگر از این دنیا چه می

 جاز ایان کاه دیاده شاوی؟ وقتای در شالووی هساتی مای ترسای دلاات           

را نبیناد. از دیاده نشادن    و هام تا   واهمه داری که ن ناد خادا   .می گیرد

ایی. ولی افسوس که در بیست که به چشم این ا تهراسانی. تمام تالش

نه تازگی  ،برباد می شود. نه رنگ لباس زندگی تمام این تمنای جسمت

  .وسمه و سرمه ات ونه ومزه نگاهت را تاثیری نیست

 می گفت همیشه فرهاد این را می خواند:

 منم، آن شارحی

 کز خط و خالت 

 شرح شیدایی نگارم. 

پیچ وتاای انادام معشاوق مساتغرق      عاشقی که در حسودی ام می شود.

به زبان  از است. یارگردیده و سرمست از بیان انحنا و منحنی های اندام 

دوسات دارم کاه در ایان    ید. آبه وجد می  و تنت وردن و شرح جسمآ

فرینی آورم. بی شک شورآفرینی سهیم باشم گرچه بر زبان نمی آشور
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نقشی  ،گر خلقتم ور. تثبیت جایگاه معشوقی.آلذت بخش است و وجد

 جز عشق آفرینی برای ما رقم زده است؟ دیگری
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به موکل با   خوش به حا  وکیلی که حسش نسبت                                 

وقتی از دفاعیاتی که برحسب شغلش باید از او انرام دهد منطبق گردد. 

داشاته   زنادگی وگاریختن را   رها کردنفهمیدم که با مردی دیگر قصد 

افاتم دلام    می مقتو  بیوارهبه یاد  ناخودآگاه خشمگین می شوم. است

 باین دو  به سازای عملاش برساد.    سارادارم که دوست تش می گیرد. آ

 بین احساسم و کارم تضاد افتاده است. من همیشه به دنبا  راهی می مانم.

احساسم  ه ام. ف ر می کنم بهبه احساسم پاسخ مطلوی نداد .کارم بوده ام

 هایچ  مولی با خودم مای گاوی   بگویم. بگذار عدالت جاری شود. ریآ

 ک  حرف د  زنها را نمی داند. احساسش را نمی شناساد. واقعاا مارد    

فرهادی از زندگی می گریزد و فرهادی د  به زنی  گناهی هم هست؟ بی

 لقه می بندد.طم

  به یک در درون آشوبم. همه چیزروز دادگاه چیزی باقی نمانده است.  تا

اسیر پرونده ای شدم  ،کنار نیامده ام بار اتفاق افتاده است. هنوز با تنهایی

 که مادام  بزرگتارین ش سات زنادگی ام را درمقابال چشامانم تصاویر        
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ای که با پیویدگی هایش مارا باه مباارزه مای طلباد و       می کند. پرونده

 چرخد.مراد ما نمی  وفق بری که هیوگاه انزندگ

 دیدی که شیفته اش شدی؟ هخب بگو ببینم در فرهاد چ

 ن چی میخواد؟ک زی -

 تو بگو ببینم؟ -

 لبریز از احساس. و اشتیاق، بود توجهفرهاد همه  -

 عاشق شده بودی؟ -

دم آره شده باودم. حاا  وهاوام عاوض شاده باود. باه نظارم         آ -

 جدیدی شدم.

 شیرین بود؟ برمذاقتولی خیانت می کردی؟ طعم خیانت  -

 ورده باودم ف ار   آیانت ف ر نمی کردم به بالهاایی کاه در   به خ -

 می کردم

 ورده بودی یا دم؟آبا  در -

 ترربه ای بود که راضی ام. -

. باازهم راضای   شاوی اعادام   اسات  که مم ان  نیشاید نمی دا -

 هستی؟

. ولای مای ترسام.    ، راضای ام رهآوقتی به فرهاد ف ر می کانم   -

 زندگی تازه زیبا شده بود.
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زن می نامند.  م ر آخرین منقلب می شوم. گریه راگریه اش می گیرد. 

ولی م ر نیست ابزار دفاع نیست. ولیان روح است. بی تابی جان. شاید به 

دوست دارم بیشتر  ی هم جنسانم را نمی شناسم؟اقو  مادر هنوز حیله ه

گونه باود. دوسات    دوست داشتم فرهاد من هم این .درباره فرهاد بدانم

ولی بالم بی خیا  از آنوه می گذشت  .ر پرواز بودمداشتم بالم بود. من د

زماین خاوردم کاه هناوز احسااس گیرای مای کانم.         ر چنان ب .ش ست

می شوم که با پرخاش با او صحبت  عصبیتی مرا فرا گرفته است. متوجه

اماروز   وگاوش مای کناد    کنم. آن وکیال آرام کاه تنهاا مای شانید      می

سات. حسای وریبای    دستم خاودم نی  دیگرگون سخن میگوید با تح م.

 گریبانم را گرفته است.

از فرهاد می گوید از نگاه های سراسر شوق و اشتیاقش، همان نگاهی که 

 انادازد. نگااهی کاه بار پوساتت حا         تا عماق وجاود را باه لارزه مای     

مطبوع  ایانگار اندامت را درمی نوردد. نگاهی که با خودگرم می کنی.

ی یافتن شگفتی های تن است. پنگاهی که در  خورشید زمستانی را دارد.

ز ه انگاهی کمی بیند. چون کاشف سرزمین های ناشناخته.  شگفت راو ت

لبخندی که وسوسه ای است بی ان ار، دعوت باه   آن نوازش می بارد. 

ت اراری دوبااره،    عتای. واما نه بهشتی که درآن منب است  باغ بهشت.
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پی دانه. راستی  ،دمآ نه چو .پی عشق ،گریختن از باغ عدن. باید حوا بود

 یا که دانه؟ دم پی سیب نبود؟آواز شد یا با حوا. مگر آدم آعشق با 

یعنی  حوا یعنی عشق. حوا را گم کرده ام. درونمنمی دانم شاید حوا ی 

میخته، آبی قراری. ولی نه فریب. شاید سارا عشق را با اوواگری در هم 

 . را در نوردیده مرز میان عشق و هوس

  ،دنبااالش ماای گااردی  هعشااق ایاان درد باای درمااان. باا ؟ ماارزی هساات

ساارا مای گفات عشاق در      لاود. آید هاوس  آمی  تبه سراو .می گریزد

  مدر انادام  عشاق  عروقم جریان دارد. در دم و بازدمم حضور مای یاباد.  

 و شیرین هرعصر انم وجهلیالی  می آید. در با من به نمایش و می پیود

 از یاد برم. اگر شیدایی شوی. وایآشور آفرینم و شهر زمان.

 . از رقص عشق می تراود. آنرا که زباان ال ان   می شودرقص با ما معنا 

 مااان شاااور و شاااعف    از هماااهوتااان هماااه خاااواهش.    گااارددمااای 

زایاش   می طلبند. ولی گاهی از زایش این هماه عشاق اینهماه شاور، از    

 زندگی ملو  می شوم. 

بودم. لب به تحسینم  ولی چرا من در فرهادم این چشمان پرطلب را نیافته

از ام تصاویری   خیاالی  ادهنگشوده بود؟ یا من بی توجه بودم؟  برای فر

فقط فرهاد باشد و عاشق. عاشقی ندیاده باودم. شانیده     نداشتم.زندگی 

براساتی عاشاق   کفایت می کرد.  ،به گمانم اگر می گفت عاشقمبودم. 
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است اه گآبه هرتغییر در تو  چگونه است؟ همانگونه که سارا می گفت.

و حساس؟ وم را از درونت می خواند و لبخنادت را معناا مای کناد. از     

  و زباان نگاهات را مای داناد.     شانود صدایت حرف هاای نهفتاه را مای    

را بهتر از تو می شناسد. وهر حرکتات را شااعرانه    تو اعضایتک تک 

و به  می بیند کند. تمامی لطافت ها را به زیبایی بیان می کند. تفسیر می

 قلبت را می شنود وکالمش با ضربانت هماهنگ  صدای ورد.آان می زب

تاریخ را می خواند. تپش های قلبت  شور ترین تصنیف رمی شود. انگار پ

پیش از همان که را درسینه ح  می کنی.  پرصالبت تر می گردد. قلب

 خودت را بهتار مای شناسای. نفا  هاا را      . یوافل بود شاین از وجود

 وری وآقلبت را بشناسی. خش ی لبهایت را باه یااد   می توانی بشماری.

براساتی   سلو  هایت حا  کنای.   تک گرمای شعف بخش را در تک

این ح  و حا   . از این هاستکسی چون سارا عشق را برایم معنا ن رده 

اگر پیش از این سارا را یافته باودم   ترربه ن ردم در درون می گریم. را

 جستم.گونه می  شاید عشق فرهاد را این
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 ؟شوهر داریمی پرسم مگر فرهاد نمی دانست که  او از                       

 فهمیده بود -

 از او  نمی دانست؟ -

 نمیدانم. نپرسیدم. -

 وقتی فهمید بازهم ادامه داد؟ -

 عشق دوطرفه بود. -

 بر این هوس نام عشق می توان گذاشت؟ -

عشاق پیادا    ،در کتاای  هرچی دوست داری باذار. مان  اسمش  -

 چشیدم. ش ران ردم. طعم

 فرهاد در تو چه دیده بود؟ -

 عشق -

 ههای عاشقانه نیست. واقعا در تو چه دید منظورم شعار وحرف -

 ندیده بود؟ آزادزن  دختر و هبودکه درمیان این هم

 باید ازخودش می پرسیدی -

 تو از خودت نپرسدی که برای چه باید با تو باشد؟ -
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ن اه  آ رسیدم گفت که عشق می بخشی بیگفتم. چندین بار پ -

 به من ایمان داری بی آن ه پی دلیل باشی. چیزی بخواهی.

 مگر نگفتی به کسی ایمان نداری؟   -

 گفتم -

می برد که به او ایمان  تناقض می بینم. فرهاد نگون بخت گمان -

 داری؟

 نه، ایمان داشتم. -

ام  خنده ام می گیرد. احساس می کنم که بی سر مای گویاد. درچهاره   

 سوا  را می خواند.

 تمااام  وجاودم بااود.  تمااام باه کساای ایماان ناادارم ولاای فرهااد    -

 زندگی ام بود.

 عشق و خیانت؟ عشق و ناپاکی؟ چگونه باهم جمب می شوند؟ -

 میخوان جمب بشن، میخوان نشن -

 به نظرت هوس نیست؟چطور اسمش را عشق می گذاری؟ -

 ، هرجا دوست داری بذارشما هرچه دوست داری بذار -

 خواهم حرف خودش را به خودش برگردانم. می پرسم: می

www.takbook.com



135 

 

می گفت مهم نیست با چه کسای زنادگی   ن تبی بی جانمگر  -

کنی ولی باید بدانی که اگر انتخابت درست نباشد هزینه اش را 

 باید بپردازی.

 ره می گفت ولی نه اینقدر مفصل.آ -

 ؟کرد پرداخت چه کسیهزینه اش را  -

 کردیم. هزینه بی شعوری را همه پرداخت  -

واقعا در شناخت سارا اظهاارعرز مای کانم. بارای خاودم اینگوناه       

شاید هم تاکمی پراز انرژی  ،نشا  تصویر می کنم. دختری پرشور و

 هایش سهم بسزایی شرایط خانوادگی و محیط درشیطنت کهشرور 

رام کاه ساختی و مشاقت هاای     آ یا بهتر بگاویم دختاری ناا    .داشته

زندگی راحت و  ی سفره عقد نشسته وپا به زور ،روزگار را چشیده

شنا می شود که خوشبختی را در آبا مردی  .را ترربه ن رده یرامآ

او می جوید. ظاهرا رفتارش عوض می شود ولی همونان گهگاهی 

شاروع   را یفیلش یاد هندوستان می کند. دوست دارد زندگی نوین

را پاره  از خود  فرار می کند. می خواهد پیله موجود ،کند و با فرار

. اما ظااهرا بخات   را بسازد همراه سارای جدیده کند. زندگانی نو ب

در گل فرو  به قو  خودش بیشتر هرک  بر پیشانی اش نوشته شده و

 می رود. 
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 عالی ترین ش ل متهم به به عنوان یک وکیل تسخیری سعی می کنم از

پو  کاار   درقبا  که وکال فقط دفاع کنم. نمی خواهم برچسب بخورم

بیشتر احساس مسئولیت  ی کنند. حا  که متهمه از جن  خودم هستم

خر رسیده آنیازمند حمایت. بی شک به  و زنی است بی دفاع می کنم.

قانون مراازات اساالمی را در سار     که دست به چنین کاری زده است.

  مرور می کنم.

: هرگاه مرت ب در زمان ارت ای جرم دچار اختال  روانی بوده 149ماده 

نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییاز باشاد مرناون محساوی مای شاود       به 

 لیت کیفری ندارد.ئوومس

: هرگاه فردی در مقام دفاع از نف ، عرض، نااموس، ماا  یاا    156ماده 

آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تراوز یا خطرفعلی یا قریب 

ون جارم  با رعایت مراحل دفاع مرت ب رفتاری شود که طبق قان الوقوع

 محسوی می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مرازات نمی شود:

 رفتار ارت ابی برای دفب تراوز یا خطر ضرورت داشته باشد. -الف

 دفاع مستند به قرائن معقو  یا خوف عقالیی باشد. -ی

خطر وتراوز به سبب اقادام آگاهاناه یاا ترااوز خاود فارد ودفااع         -پ

 دیگری صورت نگرفته باشد.
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وقت عمال مم ن نباشد یا مداخله  سل به قوای دولتی بدون فوتتو -ت

 آنان در دفب تراوز و خطر موثر واقب نشود.

 در سارم مادام مارور مای شاود باه یااد فرهااد          .قانون را کامل از حفظم

می افتم که می گفت تو چون ضبط صوتی و بی وقفه آنوه خوانده ای 

 ،ه می شدم. چه حافظه ایزمان بیشتر به خود ور را بازگو می کنی. آن

آنوه را کاه   ،ولی راست می گفت مهم این است ،چه اطالعات زیادی

با ترربه بدست  چون کسی که .با تمام وجود فهمیده باشی آموخته ای

ریخته نچنین بهم  گاه این . نمی دانم سرم گیج می رود. هیچاستآورده 

 بودم.

ید نداشتم. تنها فرهادی توجه یزم را به فرمی بینم کنم  ف رمی حای که

لایال مای خواهاد. مان      ،می خواستم عاشق وشیدا ولی مرنون شاوریده 

 شیرین او بودم که فرهاد می جستم؟

از وقتی که سخنان سارا را شنیدم گذشته را به گونه ای دیگر می کاوم. 

و به روی خود توجه بودم. بی حوصله بود  کم حرف شده بود و من بی

از نیازهای او  نمی شدم. سرگرم کارم بودم و جهاصال متو نمی آوردم.

 وافل. 

به  احساس خستگی می کنم. ،سرم دردگرفته اف ارم متمرکز نمی شود.

همه ی دنیا جنگ دارم. دلگیرم از  اار بگنظرم سارا درست می گفت ان
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فرهااد چیازی نگفات.     ی ازگذشاته  خاودم از هماه کا  از هماه چیاز.     

اشااره ای   اشاید ی بار ساار یرد. سوایت جدیدی در ذهنم ش ل می گ

نمی دانم به گمانم گفت که گذشته فرهاد برایش مهم نبوده است.  .کرد

نوه معنا دارد اماروز اسات و فردایای کاه بار روی      آ ،گذشته ها گذشته

ولی حرفش بر من تاثیری ویار قابال ان اار گذاشاته      امروز بنا می کنیم.

به دیگری بگوید تبااه   را عیشم را از ترس این ه این جمالت زیبا .است

 ن ردم.

عاشق صادقی که نام جعلی دارد. سارا نمی خواهد بپذیرد که این عاشق 

صادق ماا   عاشق ه نامکسینه چاک نیز تو زرد است. نمی توانم بپذیرم 

هام   شااید او  .شاید می گفته و سارا نمای پذیرفتاه اسات    مرهو  باشد.

مده که کوه آقرن اخیر  فرهادی که در .عاشقش را فرهاد می دیده است

ن آباورهایی کاه باا    چینیبهرحا  دوست نداریم مش الت را بر دارد. 

 نبایاد  .زندگی کرده ایم ترک بردارد. گاهی باید گاوش هاا را گرفات   

که ایان صادا، صادای فارو ریخاتن       می دانی صدای حق را شنید. چون

 توست.
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درمیان سیاهی  دیشب خوای بدی دیدم.                                                 

درمیان خوای و  بی صورت.می دیدم مردانی  ،و دود بودم خون و آتش 

سینه ام سنگین شده  عرق کرده بودم. به شماره افتاده بود. منفس بیداری،

 . انگااار از درون ذوی حا  مای کاردم    عریاب  دردی مدرونا  باود. در 

 ایم برخیااااازم. حااااا   نمااااای توانساااااتم از جااااا   مااااای شااااادم.  

م را تن توگویی گوشت های ،می کردم که دست و پایم به خوای رفته 

 . بناااادی کااااه  دساااات و پااااایم زنریاااار شااااده بااااود   ماااای برنااااد. 

 بال در سارم   طناام فرهااد چاون     نمی توانستم خاود را از آن رهاا کانم.   

 .می پیوید. فرهاد فرهاد

بیشتر  . هرلحظه بیشتر وبرمن حاکم شده است مضاعف ابیراز صبح اضط

پایش از   . می خاواهم ساارا را  دارمنزدیک ظهر جلسه دادگاه  می شود.

پرسش مهمی دارم. مهم ترین پرسشی که باید پیش از جلسه  ببینم. جلسه

  ؟باود  می شود. نتیره دادگاه چه خواهاد ن از او بپرسم. بیقراری ام افزو

 را کاه دم کارده ام کمای مزمازه      نمی توانم صابحانه بخاورم. قهاوه ای   

ورم. باا خاوای پریشاان    آمی کنم. می خواهم هوشایاری ام را بدسات   
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 می دانم در طو  روز بی تاای و   ،های قبل دیشب وکمبود خوای شب

بیشترین بی طاقت می شوم. نصف فنران را می نوشم. باید عرله کنم. 

خواهد از سینه بیرون بیاید.  رابی که تا کنون ترربه کرده ام. قلبم میطاض

 به فرمانم نیست. اف ارم به هم ریخته است. لحظاه ای گار   دست و پایم 

 ماااای گیاااارم و لحظااااه ای سااااردم ماااای شااااود. حااااا  خااااود را      

دلام   درنمی فهمم. سرم به شدت درد می کند. می خاواهم برگاردانم.   

 .گلویم می سوزد. انگار دستی گلویم را می فشاردست. اآشوی 

ا اضاطرای فارا   مالقات کنم. تماام وجاودم ر   را موفق می شوم که سارا

 ورام آباه ظااهر  سارا هم متوجه بی قاراری ام شاده اسات.     .گرفته است

 هام مضاطری اسات. گااهی      رنگ باه صاورت نادارد. او    لیو ،ساکت

از پرسیدن واهمه داری. عازمم را   .را بدانی تنمی خواهی جوای سوال

تنها  فقط یک صدا می شنوم .ع سی به او نشان می دهم .م می کنمزج

شلوغ شده است. کسی می گوید  ماطراف .م گیج می رودسر .یک صدا

  طنااین انااداز   صاادای سااارا درگوشاام   . خااانم وکیاال از حااا  رفتااه    

 ساارا   فریااد  تنها  ع   فرید و د.ندر سرم چون طبل می کوب .می شود

 :است که مدام ت رار می شود

 .، فرهادفرهاد

 1396 مهر                                                            
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