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اﻳن ﺻﻔﺣﻪ را ﺑﺮای دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﻔﺮﺳﺗﻳد

ﺻﻔﺣﻪ ﺑدون ﻋﮐس

ﮔﻔﺗﮔو ﺑﺎ ﻓرزاﻧﻪ طﺎھری؛ 'ﻣﺎ ھﻧر زﻧدﮔﯽ ﮐردن داﺷﺗﯾم'
اﻟﮫﻪ ﺧﺳروی ﯾﮔﺎﻧﻪ
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮔﺎر

ھﻣﯾﺷﻪ ،وﻗﺗﯽ از ﮐﻧﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی
ﺳر ﺑﻪ ﻓﻠک ﮐﺷﯾده ﺷﮫرک اﮐﺑﺎﺗﺎن ﻣﯽ
ﮔذرم ﺑﻪ ﯾﺎد زﻧدﮔﯽ ﮐوﭼﮐﯽ ﻣﯽ اﻓﺗم
ﮐﻪ در ﯾﮐﯽ از اﯾن آﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ ﺑﺎ
ﺣﺿور ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾری ﺟرﯾﺎن
داﺷت.
ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻓﺮزاﻧﻪ طﺎھﺮی آﻏﺎز ﮐﺮد .زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ
ﺧودش ﺗﻣﺎم ﻋﻣﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺎم
ﺷوھﺮش ﻗﺮار ﻧﮔﯾﺮد و ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
رواﯾت داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣل اﻣن رﺳﯾد ،ﻣﺮگ ﮔﻠﺷﯾﺮی آن را
ﭘﺎﯾﺎن داد و اﯾن ﺣﺳﺮﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ
ﻣﯽ ﺗوان آن را در ﻧﮔﺎه و زﯾﺮ و ﺑم ﺻدای
ﻓﺮزاﻧﻪ طﺎھﺮی ﺣس ﮐﺮد.

ﻓﺮزاﻧﻪ طﺎھﺮی

اﯾن ﮔﻔﺗﮔو ،ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ای اﺳت ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻣﺮگ ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی .اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻧدان درﺑﺎره
او .درﺑﺎره ﻓﺮزاﻧﻪ طﺎھﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .زﻧدﮔﯽ
ﻣﺷﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐوﺗﺎه ﺑود "اﻣﺎ ﯾﮔﺎﻧﻪ ﺑود و ھﯾﭻ ﮐم ﻧداﺷت"
راﺳﺗش ﺷروع ﮐردن اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﮐﻣﯽ دﺷوار اﺳت .ﺗﻌرﯾف ﯾک زﻧدﮔﯽ
ﺧﺎص از ﻧﮔﺎه ﺷﻣﺎ ،آن ھم زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﺛل ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾری ﮐﺎر
ﺳﺧﺗﯽ اﺳت .اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟
ﺧب ،ﻣﯽ داﻧﯾد ﯾک ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﺛل ھﺮ زﻧدﮔﯽ دﯾﮔﺮی اﺳت .ﻣﺛل ھﻣﻪ
آدﻣﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻧﺎر ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و درﮔﯾﺮ ﻣﺳﺎﺋل روزﻣﺮه اﻧد .اﻣﺎ در ﻣورد
ﺑﺧش دﯾﮔﺮ زﻧدﮔﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ادﺑﯽ ﯾﺎ روﺷﻧﻔﮐﺮاﻧﻪ آن ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﻣن ھم آدم
ﻣﻧﻔﻌﻠﯽ ﻧﺑودم .ﯾﻌﻧﯽ ﯾک ھدﻓﯽ داﺷﺗم و ادﻋﺎھﺎﯾﯽ.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﺷﺎﯾد در زﻧدﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮔﺮ از ﺧﺎﻧم ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻣﺳﺮان اھﺎﻟﯽ ﻗﻠم ﯾﺎ
اﺻوﻻ روﺷﻧﻔﮐﺮان ھﺳﺗﻧد وﺟود ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﮐﻪ ھﻣﺳﺮ آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک
ﺷﺧﺻﯾت ﻣﺳﺗﻘل ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد و اﺟﺎزه ﻧدھد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺎم ﺷوھﺮش
ﺷﮐل ﺑﮔﯾﺮد.
اﻣﺎ در ﻣورد آن ﺗﻌﺮﯾف ...ﯾک ﺑﺧﺷﯽ از زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ھﻣﺎن اﺧﺗﻼﻓﺎت زن و ﺷوھﺮی
ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ داد ﮐﻪ اﻟﺑﺗﻪ ﻓﺷﺎرھﺎی ﺷدﯾد ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ روی آن ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺎﺛﯾﺮﮔذار ﺑود .در
واﻗﻊ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ از اﯾن ﺑﻌد ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ھﺎی دﯾﮔﺮ ﺧﯾﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ھﻣﻪ
درھﺎ ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺑﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺷد و اﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺑد ﺑود.
زﻧدﮔﯽ ﻣن ﯾک ﺟﻧﺑﻪ دﯾﮔﺮ ھم داﺷت و آن ﻓﺷﺎر اﻓﮐﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑود .آدﻣﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ

ﮔﻔﺗﻧد ﯾﺎ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﻣن ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻣﻪ را ﮐﻧﺎر ﺑﮔذارم و ھﻣﻪ زﻧدﮔﯽ ام را وﻗف
"اﺳﺗﺎد" ﮐﻧم و ﮐﻣﺮ ﺑﻪ ﺧدﻣﺗش ﺑﺑﻧدم وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯾد واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ھم
ﭼﻧﯾن زﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت .اﮔﺮ ﻣن اﯾﻧطوری ﺑودم ﺷﺎﯾد ﮔﻠﺷﯾﺮی اﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺷد ،ﻧﻣﯽ
ﺷد.
ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﮔﺎه ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ زن و ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎی زن داﺳﺗﺎن ھﺎﯾش ﺑﻪ واﺳطﻪ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ
ﻣن ﺷﮐل ﮔﺮﻓت .ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد زﻧﯽ را ﮐﻪ در "ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ"
ﺣﺿور دارد ﺑﺎ اﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎی آﺧﺮی اش
ﻣﺛل "ﻧﯾﺮواﻧﺎی ﻣن" و  ...ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ
ﺑﺑﯾﻧﯾد اﯾﻧﮫﺎ ﭼﻘدر ﺑﺎ ھم دﯾﮔﺮ ﻓﺮق ﮐﺮده اﻧد.
اﻟﺑﺗﻪ ﺧب ﻣﺳﻠم اﺳت ﮐﻪ اﯾن ﺗﺎﺛﯾﺮﮔذاری و
ﺗﺎﺛﯾﺮﭘذﯾﺮی دو ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺑود .ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ھم ﺑﻪ واﺳطﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی و ھﻣﺳﺮ او ﺑودن وارد ﯾک
ﺟﮫﺎن ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺷدم .او ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻌت داﻧش ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣک ﮐﺮد .رﺷدی ﮐﻪ
ﻣن در زﻧدﮔﯽ ام ﮐﺮدم ﻣدﯾون ﺣﺿور او ﺑود.
زﻧدﮔﯽ ﻣن ﯾک ﺟﻧﺑﻪ دﯾﮔر ھم
داﺷت و آن ﻓﺷﺎر اﻓﮐﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑود.
آدﻣﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﯾﺎ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﻧد
ﮐﻪ ﻣن ﮐﺎر ﺗرﺟﻣﻪ را ﮐﻧﺎر ﺑﮔذارم و
ھﻣﻪ زﻧدﮔﯽ ام را وﻗف "اﺳﺗﺎد" ﮐﻧم و
ﮐﻣر ﺑﻪ ﺧدﻣﺗش ﺑﺑﻧدم

و ﯾک وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧم در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺎص ﺑود اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﺑﻌد از ﮔذراﻧدن
ﺗب و ﺗﺎب ھﺎی اوﻟﯾﻪ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم و ھﻣدﯾﮔﺮ را دوﺑﺎره ﮐﺷف ﮐﻧﯾم .اﯾن
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺧﯾﻠﯽ از زﻧدﮔﯽ ھﺎ ﻧﻣﯽ اﻓﺗد ﯾﺎ اﮔﺮ اﻓﺗﺎد ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎدر اﺳت .ﻣﯽ داﻧﯾد
از زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻧﮔﯾن ﯾک اﺳم ﺑﯾﺮون آﻣدن ﺟﻧﮔﯾدن ﻣﯽ ﺧواھد.
ﻣﻌﻣوﻻ زﻧﺎن آدﻣﮫﺎی ﻣطﺮح در ھﺮ ﺣوزه ای ﭼﻪ ادﺑﯾﺎت ﭼﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﭼﻪ ﺗﺋﺎﺗﺮ ،دﯾده
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن دﯾده ﻧﺷدن ﺗﻘﺻﯾﺮ آدﻣﮫﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد و
ﺑﺧﺷﯽ از آن ھم ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎدت ﻣﺮدھﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ دﻟﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﺧواھد
زﻧﺷﺎن دﯾده ﺷود .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﻧده ای از اﯾن ﻋﻘﺎﯾد در ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑود ﺑﺎ ﮐوﺷش ھﺎی ﻣن
ﺑﺮطﺮف ﺷد .ﭼون ﻣﯽ داﻧﯾد ﮐﻪ او در ﯾک ﺧﺎﻧواده ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺷده ﺑود و ﺗﻪ
ﻣﺎﻧده آن ﻧﮔﺎه ﺳﻧﺗﯽ ﺑﻪ زن ﺑﮫﺮﺣﺎل در ذھﻧش ﺑود وﻟﯽ ﺧب ،ھﺮ دو ﺗﻐﯾﯾﺮ ﮐﺮدﯾم .او از
ﺑﺎورھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﺧودش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓت و ﻣن از ﺧﺎﻣﯽ ھﺎ و ﻧﺎﭘﺧﺗﮔﯽ ھﺎی ﺧودم.
ﭘﯾش از اﯾن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣرﺣﻠﻪ ازدواج ﺑﺎ او ﺑرﺳﯾد اﺻﻼ ﺑﻪ ازدواج ﻓﮐر ﻣﯽ
ﮐردﯾد؟ ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺷﺧص ﮐردن ﻣرد آﯾﻧده در ذھن ﺗﺎن داﺷﺗﯾد ﯾﺎ
ﺻرف ﻧﺎم ﮔﻠﺷﯾری ﺑﺎﻋث ﺷد دﺳت ﺑﻪ اﻧﺗﺧﺎب ﺑزﻧﯾد؟
ﻧﻪ ،ﻣن ھﯾﭻ ﻣﻌﯾﺎری از ﻣﺮد ﻣطﻠوب ﺑﺮای
ازدواج در ذھﻧم ﻧداﺷﺗم ﭼون اﺻﻼ ﺑﻪ
ازدواج ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯽ ﮐﺮدم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣن ﺑﺎ
ﮔﻠﺷﯾﺮی آﺷﻧﺎ ﺷدم ﻓﻘط  ۱۹ﺳﺎﻟم ﺑود و او
ﭼﮫل ﺳﺎﻟﻪ .ﺗﺎ ﭘﯾش از آن ﺑﺮاﯾم ﻓﻘط ﯾک ﻧﺎم
ﺑود .ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎرھﺎﯾش را
ﺧواﻧده ﺑودم و اﻟﺑﺗﻪ ﻓﯾﻠم "ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب"
را ھم دﯾده ﺑودم.

ﻣﻌﻣوﻻ زﻧﺎن آدﻣﮫﺎی ﻣطرح در
ھر ﺣوزه ای ﭼﻪ ادﺑﯾﺎت ﭼﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ و
ﭼﻪ ﺗﺋﺎﺗر ،دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺧﺷﯽ از
اﯾن دﯾده ﻧﺷدن ﺗﻘﺻﯾر آدﻣﮫﺎﯾﯽ اﺳت
ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑﺧﺷﯽ از آن
ھم ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺎدت ﻣردھﺎ ﻣﯽ ﺷود

اﻣﺎ در ﺷب ھﺎی ﺷﻌﺮ ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن وﻗﺗﯽ ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ اش را ﺷﻧﯾدم ﺑﻪ ﻧظﺮم
درﺧﺷﺎن ﺗﺮﯾن ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ در آن طول آن ده ﺷب آﻣد .ﭼون در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﻓﺿﺎی ﺳﺎل
 ۵۶ﮔﻠﺷﯾﺮی اﺻﻼ ﻗﺻد ﺗﮫﯾﯾﺞ ﻣﺧﺎطﺑﺎﻧش را ﻧداﺷت و ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ ﺷﻌور ﻣﺧﺎطﺑش
اﺣﺗﺮام ﻣﯽ ﮔذاﺷت .در ﺿﻣن داﻧﺷﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﺑود ﺑﺮاﯾم ﺧﯾﻠﯽ ارزﺷﻣﻧد
ﺑود ،ﭼﺮا ﮐﻪ در طﯽ ھﻣﺎن ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﺿﺎﻓﻪ ﺷد و اﯾن ﭼﯾﺰ ﮐﻣﯽ
ﻧﺑود.
ﺑﻌد از آن ﺷب ﺳﺮاغ ﮐﺗﺎﺑﮫﺎﯾش رﻓﺗم و ھﻣﻪ را ﺧواﻧدم .رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ ﺑﺎ ھم ﺑﯾﺷﺗﺮ آﺷﻧﺎ
ﺷدﯾم و ﯾک راﺑطﻪ ﻣﺳﺗﻣﺮ ﺑﯾن ﻣﺎن ﺷﮐل ﮔﺮﻓت وﻟﯽ در طول اﯾن راﺑطﻪ ھم ھﯾﭻ وﻗت
ﺑﻪ ازدواج ﻓﮐﺮ ﻧﮐﺮدم .ﺑﻌد از دو ﺳﺎل ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﻣن ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ازدواج داد و ﻣن ﻓﻘط ﺑﻪ
اﯾن ﺧﺎطﺮ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدش را ﻗﺑول ﮐﺮدم ﭼون ازدواج را ﺗﻧﮫﺎ راھﮐﺎری ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﻪ ﺑﻪ
واﺳطﻪ اش ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﻧﺎرش ﺑﺎﺷم.

اﯾن ازدواج ﺑﺮای ﻣن ﯾک ﭼﺎﻟش ﺑﺰرگ ﺑود ،وﻟﯽ ﺧب ﻣن اﺻوﻻ آدم ﻟﺟﺑﺎزی ھﺳﺗم و از
ﺑﻪ دﺳت آوردن ﻧﺎﻣﻣﮐن ھﺎ ھﻣﯾﺷﻪ ﻟذت ﺑﺮده ام .ﻣﯽ داﻧﯾد ﻣﮫم اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻣن ﯾک
ﺟورھﺎﯾﯽ ﺑﺎ او ﺑﺰرگ ﺷدم و رﺷد ﮐﺮدم و او ھم ﯾک ﺳﺮی ﻣواﺿﻊ را ﺑﻪ ﻣن ﺗﺳﻠﯾم
ﮐﺮد .ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﺟوان ﺑودم ﮐﻪ در ﮐوران زﻧدﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗم .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷدﯾد
ﯾک رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺧﺮه ھﺎی ﻋظﯾم ﭘﺮت ﺷدم وﻟﯽ ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﻪ اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﺮاﯾم اﻓﺗﺎد
ﭼون ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻪ ﺗوﻗﻊ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻧداﺷﺗم .ھﻣﺎن ﭼﯾﺰی ﺑود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم .ﮔﻠﺷﯾﺮی
"ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم" را در ھﻣﺎن ﺳﺎل ھﺎ و در ﺣﺿور ﻣن ﭘﺎﮐﻧوﯾس ﮐﺮد ﭼون ﻣن ﺑﻪ ھﯾﭻ
وﺟﻪ ﻣﺰاﺣم ﻧوﺷﺗن اش ﻧﻣﯽ ﺷدم .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﺟوان ﺑودم وﻟﯽ ﺑﻌد از وارد
ﺷدن ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗﺮک اﻧﺗظﺎر ﺗوﺟﻪ ﺑﯾش از ﺣد ﺑﻪ ﺧودم را ﻧداﺷﺗم و ﺑﺎ ﻟﺣظﺎت
ﻧوﺷﺗن او ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ ﮐﻧﺎر ﻣﯽ آﻣدم.
ﻧوﯾﺳﻧده ﺑودن زﻧده ﯾﺎد ﮔﻠﺷﯾری
ﻣزاﺣم اﯾﻔﺎی ﻧﻘش ﭘدر ﯾﺎ ھﻣﺳر را
ﺑﺎزی ﮐردن در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻧﻣﯽ
ﺷد؟ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت اﯾن ھﺎ را از ھم
ﺟدا ﮐﻧد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎر
ھﻣﻪ ﭼﯾز را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﯾد؟
ظﺮف ھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ھﻣﯾﺷﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﯽ
ﺷﺳت .اﯾن آﺧﺮی ﮐﻪ ﯾک ﮐم دﺳت ﻣﺎن ﺑﻪ
دھن ﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد ﺑﻪ ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﻪ ﯾک ﻣﺎﺷﯾن ظﺮﻓﺷوﯾﯽ ﺑﺧﺮﯾم وﻟﯽ ﻣن ﻗﺑول ﻧﻣﯽ
ﮐﺮدم و ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ھﺮ وﻗت ﻣﺎﺷﯾن آﺷﭘﺰی اﺧﺗﺮاع ﺷد و ﻣﺎ ﺧﺮﯾدﯾم ﻣﺎﺷﯾن
ظﺮﻓﺷوﯾﯽ ھم ﻣﯽ ﺧﺮﯾم.
اﻟﺑﺗﻪ ﻣﺛل ھﻣﻪ ﻣﺮدھﺎ ﻧﺑود .ﻣﺛﻼ ﯾﮐﺑﺎر ﻓﺮﺳﺗﺎدﻣش ﺗﺎ طﺎﻟﺑﯽ ﺑﺧﺮد ،ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ
ﺑﺮﮔﺷت و ﮔﻔت ":ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﺳﺧﺮه ﻧﮐن وﻟﯽ طﺎﻟﺑﯽ ﮐدام اﺳت؟ درازھﺎ ﯾﺎ ﮔﺮدھﺎ؟" ﯾﺎ
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮐﻪ ﻗﺑض آب و ﺑﺮق را دادم ﮐﻪ ﺑﺮود ﺑﺎﻧک و ﭘﺮداﺧت ﮐﻧد ازم ﭘﺮﺳﯾد ﺑﺎﯾد
ﻓﯾش ھم ﭘﺮ ﮐﻧم؟ ﯾک ﺟورھﺎﯾﯽ ﺣواس ﭘﺮت ﺑود ،ﺑﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳت داﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺑﻧوﯾﺳد ذھﻧش ﺑﻪ ﺷدت درﮔﯾﺮ ﻣﯽ ﺷد و ﺣواﺳش ﺑﻪ ھﯾﭻ ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی ﻧﺑود.
اﮔﺮ ھم ظﺮف ﻣﯽ ﺷﺳت ﺑﺧﺎطﺮ اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﻣﺮﮐﺰ ﮐﻧد .روی ھم رﻓﺗﻪ در
ﺟواب ﺳﺋوال ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﺑﻠﻪ ،ﺑﺧش زﯾﺎدی از زﻧدﮔﯽ ﺑﻪ دوش ﻣن ﺑود وﻟﯽ راﺳﺗش
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧم واﻗﻌﺎ اﻓﺳوس ﻣﯽ ﺧورم ،ﭼون اﯾن اواﺧﺮ ﺑﻪ دﻟﯾل ﺟﺎﯾﺰه ای ﮐﻪ
در آﻟﻣﺎن ﮔﺮﻓت و اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗﺎب ھﺎﯾش در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﯾک ﻣﻘداری از ﻧظﺮ ﻣﺎﻟﯽ
اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﯾم و اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ از ﻧظﺮ روﺣﯽ آﺳوده ﺗﺮ
ﺷوﯾم .ﯾﺎدم ھﺳت ﺑﻌد از اﯾﻧﮐﻪ ﮐﻣﯽ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎن ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓت اوﻟﯾن ﭼﯾﺰی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣن ﮔﻔت اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮔﺮ ﺑﻧﺷﯾن و ﺑﺮای دل ﺧودت ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐن .ھﻣﺎن ﮐﺎری
را ﺑﮐن ﮐﻪ ﻓﻘط از ﺗو ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾد .ھﺮ ﭼﻧد ﺑﺎ رﻓﺗن اش دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺷﺗﯾم ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ اول و
ﻣن ﺑﺎز ھم ﻣﺟﺑورم ھﻣﺎن ﮐﺎر ﮔل را اﻧﺟﺎم دھم.
ﺑﺎ ﺑﭼﻪ ھﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎزی ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺷﮐوﻓﺎ ﺷدن ﺧﻼﻗﯾت ﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ
ﻧﻘش داﺷت .ﻣﺛﻼ ﯾک ﮐﻔﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓت و ﻣﯽ
آورد ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﯾش ﺑﺎ ﺳﺑد و ﭼوب و
طﻧﺎب ﯾک ﺗﻠﻪ ﻗﻼﺑﯽ درﺳت ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﭼﻪ
ھﺎ ﮐﻠﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﯾﺎدم
ھﺳت ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺳﮐﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺮاب ھم ﺑود و
ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﯾﭼش در ﻣﯽ رﻓت ﺑﻪ ﻣﮫد ﮐودک
ﻣﯽ رﻓت ﺗﺎ ﺑﭼﻪ ھﺎ را ﺑﯾﺎورد .ھﻣﯾﺷﻪ ھم
ﯾک آﭼﺎر ﺗوی ﺟﯾﺑش ﺑود ﺗﺎ ھﺮ وﻗت ﮐﺎﻟﺳﮐﻪ ﺧﺮاب ﺷد ﭘﯾﭻ ﮐذاﯾﯽ را درﺳت ﮐﻧد .در
راه ﺑﺎزﮔﺷت ﯾک ﺑﺮگ را ﻣﯽ اﻧداﺧت ﺗوی ﺟوی آب و ﺑﺎ ﺑﭼﻪ ھﺎ دﻧﺑﺎل آن ﻣﯽ دوﯾدﻧد ﺗﺎ
ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺑﻪ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رﺳد.
ظرف ھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ را ھﻣﯾﺷﻪ
ﮔﻠﺷﯾری ﻣﯽ ﺷﺳت .اﯾن آﺧری ﮐﻪ ﯾک
ﮐم دﺳت ﻣﺎن ﺑﻪ دھن ﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد ﺑﻪ
ﻣن ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﻪ ﯾک ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ
ﺑﺧرﯾم وﻟﯽ ﻣن ﻗﺑول ﻧﻣﯽ ﮐردم و
ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ھر وﻗت ﻣﺎﺷﯾن
آﺷﭘزی اﺧﺗراع ﺷد و ﻣﺎ ﺧرﯾدﯾم
ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ ھم ﻣﯽ ﺧرﯾم.

ﺑﺧﺎطﺮ ھﻣﯾن ھم ﺑﭼﻪ ھﺎی ﺧودﻣﺎن و ھم ﺑﭼﻪ ھﺎی اطﺮاﻓﯾﺎﻧﻣﺎن ھوﺷﻧگ را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت
داﺷﺗﻧد .در ﮐل ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮔوﯾم ﮔﻠﺷﯾﺮی ھﯾﭻ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾﺮی ﮐﻪ از روﺷﻧﻔﮐﺮان

ﻣﺮد ھﻣﻧﺳﻠش در اﻓﮐﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ھﺳت ﻧداﺷت .در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣک ﻣﯽ ﮐﺮد و
اﻟﺑﺗﻪ ﻣن ھم اﺻﻼ ﻻف ﻧﻣﯽ زﻧم ﮐﻪ وﻗت ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذھﻧش درﮔﯾﺮ ﻧوﺷﺗن ﺑود ﺧﯾﻠﯽ درک
اش ﻣﯽ ﮐﺮدم.
ﻧﮔﺎھﯽ ﮐﻪ از ﺑﯾرون ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان ھﻣﺳر ﮔﻠﺷﯾری ﻣﯽ ﺷد ﭼﻘدر در
زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر داﺷت؟ اﯾن ﻧﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﮐﻣک ﻣﯽ ﮐرد ﯾﺎ
ﺑﺎزدارﻧده ﺑود؟
ﺑﺮاﯾم ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﺎزدارﻧده ﺑود .ﻣن ھﯾﭻ وﻗت از ھﻣﺳﺮ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑودن ﺧﺮج ﻧﮐﺮدم .ﺳﺎل
 ۶۲ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺷﺮ داﻧﺷﮔﺎھﯽ آﻣدم ﮐﺎری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ھﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت ﻣن
ھﻣﺳﺮ ﮔﻠﺷﯾﺮی ام .اﯾﻧﺟوری اﺣﺳﺎس رھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻣن اﺻوﻻ آدم ﺗﺧﺳﯽ ھﺳﺗم و
او از اﯾن ﺧﺻوﺻﯾت ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﻟذت ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧم اﯾن ﺗﺧس ﺑودن در ﻧﮔﺎه
دﯾﮔﺮان ﭼﻪ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓت .ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ھﻣﯾن ﻧﮔﺎه ھﺎ ﺑود ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻣﺟﺑور ﻣﯽ
ﺷدم از ﺧودم ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮔﯾﺮم و ﺧودم را ﮐﻧﺗﺮل ﮐﻧم.
راﺳﺗش را ﺑﺧواھﯾد ﻣن از ھﻣﺳﺮ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑودن در اﺟﺗﻣﺎع ﺑﮫﺮه ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺑﺮدم ﭼون
ﺧودم ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗم .ﺗﻣﺎم ﺗﻼﺷم را ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧودم ﻣطﺮح ﺑﺎﺷم ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ھﺎﯾم را
ﺧودم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم و ﺑﺎ آدﻣﮫﺎﯾﯽ ﻧﺷﺳت و ﺑﺮﺧﺎﺳت ﮐﻧم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺷﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﮐﻧد ﻣن
ھﻣﺳﺮ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗم و ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک آدم ﻣﺳﺗﻘل ﺑﻪ ﻣن ﻧﮔﺎه ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾﺷﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ
ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ داﺷﺗم اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دادم ﮐﻪ او ھم در آن ﺟﻠﺳﻪ ﺷﺮﮐت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﭼون اﺻﻼ
دﻟم ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت در ردﯾف اول ﺷوھﺮم ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷد .ھﯾﭻ وﻗت ﺑﻪ اﯾن ﮐﻪ زن ﮐﺳﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی ھﺳﺗم ﻧﺑﺎﻟﯾدم وﻟﯽ از اﯾن ﮐﻪ ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﮐﺮدم ھﻣﯾﺷﻪ ﺳﺮﻓﺮاز
ھﺳﺗم ،ﭼون او واﻗﻌﺎ آدم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑود.
راﺳﺗش ﺷﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﻣرا ﻣﺗﻌﺟب ﮐردﯾد .اﯾن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯾری ﺗﺎن از ﻧﻘش ﯾک
زن ﻓداﮐﺎر و ﺗﺎﺛﯾرﮔذار در زﻧدﮔﯽ ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﻣﮫم ﺑراﯾم ﺟﺎﻟب اﺳت.
ﻣﯽ داﻧﯾد ﻣن ﺧﯾﻠﯽ از زن ھﺎی روﺷﻧﻔﮐﺮان را دﯾده ام ﮐﻪ آدﻣﮫﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻠﺧﯽ اﻧد .ﻣن
ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﮫوم ﻓداﮐﺎری ﻣﺷﮐل داﺷﺗم و اﯾن را ھﻣﺎن روز اول ھم ﺑﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﮔﻔﺗم.
ﮔﻔﺗم ﮐﻪ از ﻣن اﻧﺗظﺎر ﻓداﮐﺎری ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﭼون ﺑﻧظﺮم ﻓداﮐﺎری ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮐﻪ طﺮف از
ﯾک ﭼﯾﺰ ارزﺷﻣﻧد ﺑﮔذرد و در ﻧﺗﯾﺟﻪ اﯾن ﮔذﺷت ﯾک ﻧوع طﻠﺑﮐﺎری درش ﺑﻪ وﺟود ﻣﯽ
آورد ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﮔذارد آدم زﻧدﮔﯽ اش را ﺑﮐﻧد.
ﻣن آدﻣﮫﺎی ﺗﻠﺦ زﯾﺎدی را دﯾدم ﮐﻪ اﺻﻼ ﺗﺣﻣل ﯾک ﺣﺮف روﺷﻧﻔﮐﺮاﻧﻪ را ﻧداﺷﺗﻧد ﭼون
ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻓﻘط ﺷﻧوﻧده اﯾن ﺣﺮف ھﺎ ﺑوده اﻧد ﺑدون اﯾﻧﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد .ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧم
آن ارﺿﺎی ذھﻧﯽ ﮐﻪ ﯾک ﻣﺮد از زﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘوق ﺧودش واﻗف اﺳت ﺑﺳﯾﺎر
ﺛﻣﺮﺑﺧش ﺗﺮ اﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ او ﺑﺎ زﻧﯽ طﺮف ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﻓﻘط ﻧﻘش ﯾک ﮐﻠﻔت را در ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎزی ﮐﻧد.
ﮔﻠﺷﯾﺮی اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ اﯾن اواﺧﺮ ﯾک ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ را ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﭘذﯾﺮد وﻟﯽ ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯽ ﮔﻔت
ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺮدھﺎی روﺷﻧﻔﮐﺮ ﻣﺎ زﻧﮫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد ﮐﻪ ﻓﻘط ﺑﻪ درد اﺗﺎق ﺧواب و
ﻣطﺑﺦ ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﺑﻌد اﺳﺗﻣﻧﺎی روﺷﻧﻔﮐﺮی ﺷﺎن را ﺑﺎ زن ھﺎی روﺷﻧﻔﮐﺮ دﯾﮔﺮی ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼوب زﻧدﮔﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﻧد .او ﺧود ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﯾن ارزش زﻧدﮔﯽ
ﻣﺎن واﻗف ﺑود ﮐﻪ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ او ھﻣﭘﺎﯾﯽ ﮐﻧم و ﺷﺎﯾد ﺑﺧﺎطﺮ ھﻣﯾن ھﻣﯾﺷﻪ
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ دوﺳﺗﺎن ﻗدﯾﻣﯽ اش اﯾن دﯾد اﻧﺗﻘﺎدی را داﺷت.
ﻓﮐر ﻣﯽ ﮐﻧم اﯾن اﻧﺗﻘﺎد در داﺳﺗﺎن "ﺑﺧدا ﻣن ﻓﺎﺣﺷﻪ ﻧﯾﺳﺗم" ﺑﻪ ﺧوﺑﯽ ﻧﻣود
ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﺑﻠﻪ ،در آن داﺳﺗﺎن و ﺑﺎﻗﯽ داﺳﺗﺎن ھﺎﯾش اﺻﻼ ﺑﻪ آن روﺷﻧﻔﮐﺮ طﺑﻘﻪ ﻣﺗوﺳطﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺳﺎزد اﻧﺗﻘﺎد دارد و اﯾن ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ھوﺷﯾﺎری او را ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ﺣﺎﻻ ﺑﻌد از ﻣرگ ﮔﻠﺷﯾری  ،ھﻣﺳر او ﺑودن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾدا
ﮐرده اﺳت؟
وﺿﻌﯾت ﻣن ﺧﯾﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌد از ﻣﺮگ ھﺮ ھﻣﺳﺮی ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺳوگ
و داغ اﺑدی ﻓﺮو ﻣﯽ رود .ﺳوگ ھﻣﺳﺮ داﺷﺗن ﻗﺎﻋدﺗﺎ ﻏم ﺑﺰرگ و ﺗﻠﺧﯽ اﺳت اﻣﺎ ﺳوگ

ﮔﻠﺷﯾﺮی داﺷﺗن ﭼﯾﺰ دﯾﮔﺮی اﺳت .او ھﻣﻪ ﺟﺎی زﻧدﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣن ھﺳت .ﮐﺗﺎب را
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧم ،دﺳت ﺧطش را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯾﻪ ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﺮده ،از ﻓﻼن ﺧﯾﺎﺑﺎن رد ﻣﯽ
ﺷوم ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﻼن داﺳﺗﺎن اش ﻣﯽ اﻓﺗم و  ...ﭼون ﻣن ﺑﺎ او ﺗﺟﺮﺑﻪ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﺮی
داﺷﺗم.
ﯾک زن و ﺷوھﺮ ﻋﺎدی ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣﺛﻼ
ﺧﺎطﺮه ھﺎﯾﯽ ﻋﺎدی از ﻓﻼن ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ
ﺧﯾﺎﺑﺎن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣن ﺟﻠﺳﺎت
ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ھﺮ ﺑﺎر ﺗداﻋﯽ ﮐﻧﻧده
ﺧﺎطﺮاﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ ھﺮ ﮐداﻣش ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﯾک ﻋﻣﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﯾﺎ ﺑﺎران ﺑﺮای
ﻣن ﻓﻘط اﯾن ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و رﻣﺎﻧﺗﯾﮐﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﮔﺮان دارد ﻧدارد .ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺣﻣﻠﻪ
اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﻣن ﺑدون
ﺣﺿور ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻣﻌﻧﯽ دﯾﮔﺮی دارد.

ﻣن اﺻﻼ آدم ﺑﺎزی ﮐردن ﻧﻘش ﯾک
زن ﺑﯾوه ادﺑﯽ ﻧﯾﺳﺗم .ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھم
در ﻣورد اﻧدوه و ﺣﺳرﺗم زﯾﺎد ﺻﺣﺑت
ﮐﻧم اﻣﺎ اﯾن ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ آدﻣﮫﺎ
ﺑرای ﻣﻘدس ﮐردن ﻣن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﻪ ﻧظر
ﻣن ھدف ﻏﯾر ﻣﻘدﺳﯽ اﺳت ھر ﭼﻧد
ﻣن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم اھﻣﯾت ﻧدھم و رھﺎﯾﯽ
ﺧودم را ﺣﻔظ ﮐﻧم وﻟﯽ ﺧب ﻧﮔﺎه ھﺎ
ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﻧﮔﺎر ﮐﻪ ﺗو ﻣﺛﻼ اﻻن
ﻧﺎﻣوس ادﺑﯾﺎﺗﯽ! و ھﻣﻪ اﻧﺗظﺎر دارﻧد
ﻧﻘش زن ﺷﮫﯾد را ﺑﺎزی ﮐﻧﯽ .در
ﺻورﺗﯾﮐﻪ اﯾن درﺳت ﻧﯾﺳت.

اﯾن ﺑﺧش دروﻧﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺳت اﻣﺎ ﺑﺧش
ﺑﯾﺮوﻧﯽ آن ﻧﮔﺎھﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﯾک زن ﺑﯾوه ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻪ ﺑﯾوه ﮔﻠﺷﯾﺮی .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﻪ ﺗو ﻣدام ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷوی .ﻣن
اﺻﻼ آدم ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﻘش ﯾک زن ﺑﯾوه ادﺑﯽ ﻧﯾﺳﺗم .ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھم در ﻣورد اﻧدوه و
ﺣﺳﺮﺗم زﯾﺎد ﺻﺣﺑت ﮐﻧم اﻣﺎ اﯾن ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ آدﻣﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘدس ﮐﺮدن ﻣن ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ھدف ﻏﯾﺮ ﻣﻘدﺳﯽ اﺳت ھﺮ ﭼﻧد ﻣن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم اھﻣﯾت ﻧدھم و
رھﺎﯾﯽ ﺧودم را ﺣﻔظ ﮐﻧم وﻟﯽ ﺧب ﻧﮔﺎه ھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﻧﮔﺎر ﮐﻪ ﺗو ﻣﺛﻼ اﻻن ﻧﺎﻣوس
ادﺑﯾﺎﺗﯽ! و ھﻣﻪ اﻧﺗظﺎر دارﻧد ﻧﻘش زن ﺷﮫﯾد را ﺑﺎزی ﮐﻧﯽ .در ﺻورﺗﯾﮐﻪ اﯾن درﺳت
ﻧﯾﺳت.
ﻣن ﺣﺗﯽ ﻗﺻدم از راه اﻧدازی ﺑﻧﯾﺎد ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﺎﺧﺗن ﻧﺑود .ﻧﯾﺎزی ﺑﻪ ﺗﺛﺑﯾت ﺷدن
ﻧداﺷﺗم .ﮔﻠﺷﯾﺮی ھم ﻧداﺷت .ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﺳوگ و ﺧﺳﺮان و ﺣﺳﺮت
و ﺧﺷﻣﯽ را ﮐﻪ داﺷﺗم ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺧﺷم و ﺣﺳﺮت از اﯾن ھﻣﻪ ﻓﺷﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯾل
و ﺑﯽ دﻟﯾل  ،ﺑﻪ ﺷﮐﻠﯽ ﻏﯾﺮ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ وارد ﺷد و اﯾﻧﮐﻪ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم از ﻟﺣظﻪ
ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﮐوﺗﺎھﻣﺎن آن طور ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﻟذت ﺑﺑﺮﯾم .ﭼون ھم ﻣن و ھم ﮔﻠﺷﯾﺮی
اﯾن ھﻧﺮ را داﺷﺗﯾم .واﻗﻌﺎ داﺷﺗﯾم .ھﺮ دو ﻣﺷﺗﺎق ﺑودﯾم ﮐﻪ ﺑﺎ ھم ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﻪ
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾم وﻟﯽ ﻧﮔذاﺷﺗﻧد .دﻟم ﻣﯽ ﺧواﺳت اﯾن ﺧﺷم را ﺑﯾﺮون ﺑﺮﯾﺰم .دﻟم ﻣﯽ ﺧواﺳت
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧم وﻟﯽ ﺧب ﻣن آدﻣﯽ ﻧﯾﺳﺗم ﮐﻪ ﺻداﯾم را ﺑﯾﻧدازم ﺳﺮم و ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ را ﺑﺎ آه و
ﻧﺎﻟﻪ ھﺎﯾم ﭘﺮ ﮐﻧم .راه اﻧدازی ﺑﻧﯾﺎد دادی ﺑود ﮐﻪ ﻣن از اﯾن ﺷﺮاﯾط ﺳﺗﺎﻧدم .ﺑﺧﺎطﺮ ﺧودم
و ﺑﺧﺎطﺮ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﮐﻪ ﻟﯾﺎﻗت ﺑﯾش از اﯾﻧﮫﺎ را داﺷت.
ﺻﻔﺣﻪ ﺑدون ﻋﮐس

اﻳن ﺻﻔﺣﻪ را ﺑﺮای دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺑﻔﺮﺳﺗﻳد
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