
 
 
 
 

 !هاي دِم دست طالق، در تجربه
 نادره افشاري

                                                                
 خسرِو عزيز، سالم

اش را گرفته است و احتماال  نقد تو را درست مثل دانش آموزي آه آارنامه         
 دو نفر هم آن را ديده بودند يكي. ي خوبي هم در انشاء دارد، به چند نفر نشان دادم نمره

 . ي مبارآه خبرم آردند و از ستون چاپارخانه
ي چشمي به آارهايم دارند،  بگذار در آغاز بگويم آه من با آساني آه گوشه         

آيا اين شيوه، . چه اشكالي دارد آه شما را تو خطاب آنم. آنم احساس نزديكي مي
آيد،   نزديك از مسائل نيست؟ تا جايي آه يادم ميها و تييبن و فهِم ي بعضي توافق نشانه
 . ام هم چندين آار تو را خوانده و لذت برده من

 : بودي داستاني از طالقخواستهآه  اما چنان         
شايد هم . طالق، اتفاقي است مثل تصادف، تولد، مدرسه رفتن يا نه رفوزه شدن         

آدام بدون پيش زمينه  اين است آه هيچفصل مشترك طالق و رفوزه شدن در مدرسه 
اش بسته   جايي نطفه از يك. توان طالق را به نوعي تولد هم تشبيه آرد حتا مي. نيستند
آيد و آدم را به محضر و  بعد هم به دنيا مي. شود رسد و آامل مي شود، تا وقتي آه مي مي

از يك تو گوشي، يا مثال . شود هميشه هم از چيزهاي آوچك شروع مي. آشاند دادگاه مي
ها، يا تحميل حجاب اجباري، چند سال قبل از انقالِب اسالمي سيد  تحقير در برابر ميهمان

 !اهللا خميني روح
. هاي فاميل هم شروع شود هاي عيال مربوطه با زن تواند از الس خشكه          حتا مي

تواند  هاي ديگر هم مياز خيلي جا. ها، يا از شعار دادن و عمل نكردن يا از آتك زدن بچه
 . هاست ي شخصي من در همين مايه تجربه. شروع شود

هاي فاميل و       از ليچار بافتن. سوخت دلم براي پدر و مادرم مي. ترسيدم      اولش مي    
لياقتي عيال مربوطه را گناه من تعبير آنند،  از اين آه بي. ترسيدم در و همسايه هم مي

البد هنوز هم . زن طالق گرفته تصوير خوبي نداشت. اشتمترسيدم، نه، وحشت د مي
ي  هاي مردانه و مزه چند زن فاميل آه اتفاقا طالق گرفته بودند، موضوع جوك. ندارد

 . هاي آوچك و بزرگمان بودند عرق اين وحوش در ميهماني
ش ا جناب هم ديگر دليلي براي مخفي آاري. تر شدم      از آشور آه در رفتم، شجاع    

 تا  باالخره يك روز سه. تر شده بود خيلي شجاع. تر شده بود ايشان هم شجاع. نداشت
حضرتش، فردا شب . البته يك شب قبل از رفتن خبرش آردم. بچه را برداشتم و رفتم

هايي پراآنده در رابطه با زنان  هاي دانشجو را آه اآثرا جز تجربه چند تا از جوانك
روي؟ من هم  روي؟ چرا مي آجا مي. ند، به خانه آشاند ديگري بر خودش نداشت برتري

ها را روي  بچه. دادم هاش اهميتي نمي ديگر به شب نيامدن. البته زورم بيشتر شده بود



  
نباشم عطرهاي رنگارنگ زنان فرنگي را خواباندم تا مجبور  تخخواب بزرگم مي

همان دوران صوفي و ُرزي و الكه چند نفري بودند آه . تو رختخوابم تحمل آنم
هاي قبلي جناب  خانه بعضي را هم به عنوان صاحب. شنيدم هاشان را غيرمستقيم مي اسم

 . شناختم مستقيما مي
دوتا / ها هم معموال يكي بهانه. مان داريم ها حتما دليلي براي جدايي      هرآداِم ما زن    

و را به محضر من زني را سراغ ندارم آه تنها به دليل بد دهني همسرش ا. نيستند
تر از آني نبود آه بر سر  آنچه در فرنگ بر سر من آمد، خيلي پر رنگ. آشانده باشد

. ام پدر آرده ها را بي حيايي بچه اول از همه متهم شدم آه با بي. ديگر زنان جدا شده آمد
رفقايي آه حالم را پرسيده بودند، اتهامات . بعد هم غيرمستقيم به بدآارگي متهم شدم

 . هايي نظير جاآش نقل و نبات اين اتهامات بود تري داشتند آه واژه سنگين
يك . ها يك زنداني داشتند آن. خواستم پدر و مادرم را ناراحت آنم      از يكطرف نمي    

شان  ها گردش ماهانه بيچاره. همان دردها بسشان بود. مفقود هم در جنگ ايران و عراق
 پشت در زندان دستگرد اصفهان جمع شوند و با پدر ي اول هر ماه، اين بود آه يكشنبه

 !من هم در ايران از اين نوع تفريحات داشتم. هاي ديگر گپ بزنند و مادر بچه
     عيال با چند روز ميهماني در يك آميته بساطش را جمع آرد و چهار سال قبل از     

آدم در .  داشتشايد حق. آرد هاش دلتنگي مي از فرنگ هم براي بچه. من آمد فرنگ
ي  شايد هم در خلوت خودش از اين آه يك پسربچه. فهمد ها را بيشتر مي غربت قدر بچه

اما نه، اشتباه . آرد پنج ساله را آنقدر  زده بود تا مثال تربيتش آند، احساس ناراحتي مي
آنند، اين ظرافت را ندارند آه در  ها آه مسائلشان را با آتك حل مي اين جور آدم. آردم

احتماال از اين آه در فرنگ آسي را پيدا . شان تجديد نظر آنند هاي تربيتي مورد روش
حساب و آتاب سرش عربده بكشند يا قوت دستشان را روي صورتش  آنند آه بي نمي

 . گو نيستم دانم، من آه غيب چه مي. خارد امتحان آنند، دستشان مي
ِي آن موقع، ارتباطش  ت تلفني عيال مربوطهبيچاره در اثر تلقينا. گفتم         از پدرم مي 

برگرد سِر خانه و . اي زِن خانه بسوز و خانه براندازي شده: را با من قطع آرد
 !      ات زندگي

آه انتظاري هم از او  با اين. آمد تر مي به نظر منطقي.          رفتار مادرم بهتر بود
ن ليسانسيه در فرنگ، حتا با سه آرد يك ز خيال مي. سوخت دلش براي من مي. نداشتم

مواظب : گفت ام مي  مرتب به پسرك دهساله پاي تلفن. تا بچه به آقا باالسر احتياج دارد
بعدها  . ي بيچاره را دوگانه آرده بود و بچه !اي حاال ديگر تو مرد اين خانه! مامان باش

اهرهاي ي خو آمد آه قدرت مچش را روي گونه ناخودآگاه پسرِك مسئول بدش نمي
 .اش را ورزي بدهد آوچكش امتحان آند، يا دست آم صداي خروس جنگي

     در همين فرنگ، از فرنگي و ايراني همه بسيج شده بودند آه يك آقا باالسر جديد     
اشكالي ! حاال پدر نه، شوهر ننه. ها احتياج به پدر داشتند به نظرشان بچه. برام پيدا آنند

 . زنند  سري يا دمي به خمره يا جاهاي ديگر ميهم نداشت آه مردها گاهي
 زِن خوِب فرمانبِر پارسا، 

                  آند مرِد ديوث را پادشاه 



  
 !          اي واي، غلط نوشتم؟ ببخشيد

آنجا آه دردم .      ديدي خسرو جان آه من چندان هم دختر مودب و معتدلي نيستم    
اما بد . اي هم دارم صداي نكره. وششان بيايد چه نيايدچه ديگران خ. آشم بيايد، داد مي

دويست سال قبل : دارد آه به قول تو ها را آمي به فكر وا مي دست آم بعضي. هم نيست
نه نه، برعكس، دويست سال بعد، مثل دويست سال . مثل دويست سال بعد فكر نكنند

  !قبل
من البته از . آند شان آار هم مي هآنم آه اين طيف مردها آل داني، خيال نمي      مي    

علي منتظري آه به زنش  مردهاي مذهبي حاجي بازاري يا مالهايي شبيه شيخ حسين
زنم آه زنش  از امثال مسعود رجوي هم حرف نمي. زنم ي ما حرفي نمي گويد خانواده مي

از مردهاي باصطالح درس خوانده و مدعي و سياسي حرف . آند را عيال صدا مي
. سابق من سياسي بود  البته اگر سياسي بودن به حرافي و بندبازي باشد، عيال.زنم مي

اين نوع سياسيون اگر مذهبي باشند، درست جلِو ديگران سرشان . خيلي هم سياسي بود
اگر هم مارآسيست باشند، رو به چين و . آنند گذارند زمين و آونشان را هوا مي را مي

آداِم اين شعارها در زندگي  اما هيچ. بندند احرام ميهاي ديگر  مسكو و آوبا و جهنم دره
 :شوند يك نوع زندانبان و به قوِل پيغمبرشان تو خانه مي. شان نقشي ندارد خانوادگي

ها اين است  ي آن وظيفه. آنم هاي شما صحبت مي          اي مردم من اينك راجع به زن
و آساني را آه مورد محبت آه نگذارند شخصي وارد بستر شما شود ـ جز خود شما ـ 

ها به اين وظايف عمل نكردند، خداوند به شما  اگر آن. شما نيستند، به خانه راه ندهند
ها را آتك بزنيد، ولي نه به  اجازه داده است آه در بستري جداگانه استراحت آنيد، و آن

ا يك ي شما يك محبوس هستند و از خود اختياري ندارند و ب ها در خانه شدت؛ چون آن
 !محبوس آه از خود اختياري ندارد، بايد با محبت رفتار آرد

 )ي ابن هشام، تاريخ طبري و خيلي جاهاي ديگر ي محمد، سيره الفصاحه نهج (
ي خداشان چندان هم استفاده  بيني آه خيلي از مردهاي ما از اين اجازه مي         
. ايشان را گرفتار آرده استشايد هم بيماري اومانيسم مثل جرب بعضي از . آنند نمي

اي با همكاران و دوستانش داشته باشد، روي ناخوش  مثال اگر بانو هوس نوشيدن قهوه
يا مثل پدر بيچاره . آنند  و آمدش را تضمين و تامين هم مي حتا گاه رفت. دهند نشان نمي

گاه . ازگرددشان ب گذارد، تا بانو با دخترها از حماِم هفتگي  من آوفته تبريزي را بار مي
 . آنند ها ياري مي روند و بانو را در حمل بار و مواظبت از بچه تا دِم در حمام هم مي

من نديده بودم آه مرد . رود گويي خسرو جان، دنيا عقب عقب مي      راست مي    
ها جاي دست نحسش روي  اي يك عروس بيست ساله را چنان آتكي بزند آه تا مدت گنده

 !! ي ديگري دارند هاي عملي مزه تجربه. نديده بودم. دصورت دخترك بمان
اگر شد، . خواهم امام حسين بازي درآورم و اشك بقيه را راه بيندازم نمي.      بگذريم    

 . باز هم از اين تحول در زندگي زن ايراني، دست آم در غربت برايت خواهم نوشت
 با بهترين آرزوها                                                                                  

  ش کــاويـــــانیــــدرفـ       
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