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 پارک ساعی  ِهای به ظاهر معمولیدرست در عصر یک روز پاییزی، اواسط آبان ماه و یا شاید آذرماه بود که در دو طرف یکی از نیمکت

ام به کسی اعتماد کردم و تمام زندگی نشستیم و درست در همان نقطه و همان زمان بود که من برای اولین بار در تاریخ زندگی

کشیدم برای کسی تعریف کنم. از محیطی گفتم که هایی گفتم که همیشه خجالت میبازگو کردم. از لحظهام را کودکی و نوجوانی

 ترس. ود و گاه پر از تنش و اضطراب و در آن رشد کردم و رویا ساختم. فضایی که گاه سرد و سنگین و عاری از محبت ب

هایی که مرا دربرگرفته بود. از های مردم بود. از ترسهر از قصاندم و پخوهایی که میاز رویاهای شبانه، از آرزوهای کودکی، از مجله

همیشگی و زندان درونی که برای خودم ساخته بودم و دیوارهایش آنچنان محکم بود که  ها و از تنهاییِها، از احساس گناهحقارت

 کسی به غیر از تو نتوانست در آن نفوذ کند. 

نگاه تو همه دست به دست هم داد تا من  و آرامشِزدند، ها آن را برهم میپارک که گاه کالغ سوز هوای سرد پاییزی، سکوت سنگین

دانستی که الزم دیگر. شاید میی برای نخستین بار زبان بگشایم. تو در یک گوشه نیمکت نشسته بودی و من با فاصله زیاد در گوشه

کردی که من احساس تنهایی بیشتری صحبت کنم، شاید اینطور فکر میتری که این فاصله باشد تا من بتوانم با خیال آسوده است

 تر است. و تو باهوش بودی. دارم و در این صورت حرف زدن برایم سهل

دستمال کاغذی در دستم مچاله شده بود و نگاهم را به مجسمه ای چرخاندم، بعد از یک سکوت طوالنی که تو ابداً آن را نشکستی و 

های دستمال کاغذی ریخت همانطور که خردهکشیدی، شروع کردم به حرف زدن. کلمات از دهانم بیرون میصبوریت را به رخم 

 روی زمین. 

 منشده بود. از احساس گناهی که در های سه چهار سالگی که به  نحو عجیبی مو به مو در ذهنم ثبت از کودکی گفتم. از خاطره

الگی که عزت نفسم را خدشه دار سهای نُه از شیطنت های دوران خردسالی.وه همبازیرشد کرد. از پذیرفته نشدن در گر شروع به

 از دردِ فقدان خواهری یا دوستی که همراه باشد.  کرد.

های هایی که بابت گریهاز مادری که که چه قدر از من دور بود و هر تالشی برای نزدیک شدن به او محکوم به شکست بود. از حقارت

از ترس فراوانم برای پدر و مادرم.  خوردۀشکستی وقفه و پایان ناپذیرم برای بهبود رابطههای بیکردم. از تالشداگاه تحمل میناخو

  شروع یک رابطه، از ترس ناخوداگاهم برای ورود به وادی عشق.

های شبانه و سحرگاهی. از ها، تضرعاز شور و اشتیاق وصف ناپذیرم برای درس خواندن و غرق شدن در کتاب ها، از دعاها، نماز

 ها.جایگزین کردن علم و مذهب به جای همه چیز. به جای همه فقدان

شده بودم. زندگی آشنا  تلخِ ود با حقایقِب ِبرایت گفتم که چه زود بزرگ شدم. که زودتر از زمانی که برای یک نوجوان متصور می 

ها و عقب ها و ادامه دادنوشکست هاگفتم. از تالش شدندبرایت از رویاهایی که ساخته بودم و حال در پیش روی چشمانم نابود می

ها کردم از آنخواندم و سعی میهای متفاوت را با دقت در مجالت میها. برایت گفتم که چه اندازه داستان زندگی آدمنشینی نکردن

م. برایت ناپذیری برای موفق شدن و قهرمان شدن در زندگی داشتام استفاده کنم. برایت گفته بودم که چه شعف وصفدر زندگی

 نایستادن باز. بود رویم پیش سختِ زندگی با رویارویی برای من خوردند و این تنها حربۀم غبطه میگفته بودم که اطرافیانم به پشتکار

 . ساختن رویا و دادن ادامه و



مذهبی که در دوران دبیرستان  برای پدرم و چه بی فایده بود. برایت گفتم از شورِ ،نوشتم، برای مادرمهایی گفتم که میبرایت از نامه

داد برای زندگی بهتر در داد برای ادامه زندگی و وعده میکرد. به من قدرت میآوری دوید و مرا آرام میدر وجودم به طرز حیرت

 بودم.رسیدنش رسید. و من منتظر ای که به هرحال باید میرسید. هرچه قدر هم که دور بود باید میآینده. آینده

گذشت سکوت و شنیدنت به من کمک الی بپرسی یا حرفی بزنی. و هرچه بیشتر میها گوش دادی، بدون آنکه سؤو تو به همه آن

ترین گنجی است که یک انسان کرد درهای بیشتری از زندان درونی ام را برایت باز کنم. تو شنیدن را بلد بودی. و این شاید نابمی

 در دنیای امروز ما باید به آن مجهز باشد. 

ای شک و زدم انگار به انتخابم اطمینان داشته باشم،  ذرهدم است یک قطره اشک هم نریختم. بدون آن که صدایم بلرزد حرف مییا

 اعتماد کردم و این کار را تمام و کمال انجام دادم.  تو تردید به خود راه نداده بودم. من به

اما وقتی دانم چه شد که به آن رسیدم. خورد. نمیر شب مرا مثل خوره میهمه چیز را گفتم اما یک راز باقی مانده بود. یک درد که ه

 گرفت.  رسیدم صدایم در گلو شکست. بغضی سنگین مرا

ای ها کم و بیش عبور کرده بودم. من هیچ وقت آدم کینهگفتم، از آن ام شده بود و عادالنه نبود میمهری هایی که در حقوقتی از بی

روند. وقتی آن رنده در قلبت فرو میکنند و چون خنجری بُشکنند. میشکنند، خورد میها عجیب آدم را میاما برخی حرفنبودم. 

رود اما برخی زخم شود، زخم از بین میگویی زمان بگذرد درست میشوی، میبینی جایش مانده، منتظر میآوری میخنجر را درمی

 و یادآوری کنند که با تمام قدرت هستند. ها تا ابد در دل و جانت خط خواهند انداخت تا به ت

 

کاری از دستش  ،ها. گاهی زمانخواستم این کتاب را بنویسم، تنها هدفی که داشتم یک چیز بود: عبور از رنج وقتی عزیز خوانندۀ[

ت را بسازی و پیش بروی تر الزم است تا با آن بتوانی دوباره خودبخشد. گاهی ابزاری قویها را مرهم نمیزخم ،آید. گاهی زمانبرنمی

  ]نویسم برای اینکه در این برهه از زمان و مکان به نوشتن ایمان دارم.زنم و میو من تا کنون قلم را کشف کردم. قلم می

 

ها نتوانند خودشان را به زودی با شرایط جدید وفق بدهند. در اوج دوران نوجوانی و بلوغ شاید برای هر دختری پیش بیاید که هورمون

چیز مهمی نیست و با گذشت زمان حل  شد. اما به طور معمولن موضوع کمی حاد بااید برای کمتر دخترانی پیش بیاید که ایش

اما اضطراب در وجود فرد پا نگیرد. عطوفت بیشتری به خرج دهیم تا ترس و احساس  و . کافیست کمی صبور باشیم و مهرشودمی

 شوند.همین چیزهای ساده هم گاهی از آدم دریغ می

آن دخترانی هستم که شرایط  دم و اندوهگین بودم که چرا من جزءووم و افسرده باز ظهری بود، یک روز تابستانی. مغم یک روز بعد

ای سنجیدم، اما به نتیجهدر خلوت آن قدر فکر کرده بودم و جوانب را میی نبود که با آن صحبت کنم، کسبرایشان کمی حادتر است. 

الی پرسید که ای و سؤرسیدم. بعد از یک مدت طوالنی فکر و خیال آمدم که از آشپزخانه آب بخورم که مادرم مرا کشید گوشهنمی

لیوان آب را برداشتم و به  جوابش را دادم،در چشمانش نگاه کردم و درنگ جا جا خوردم. بدنم یخ کرد، منتظر پاسخ بود و بیهمان

چون هایش حرکت کرد و آن کلمات ال را پرسید؟ چرا لبکردم چرا آن سؤیی که گذشت فکر میهااتاقم رفتم. و بعد از آن تمام شب

 ال بردند. زیر سؤنشانه گرفتند و هایم را و همه چیز را را، خنده امت شدند و نجابتم را، اعتقاداتم را، سادگیاز دهانش پرتیری زهرآلود 



دوباره ای با حالت آمرانهب ندادم. هایم را فشردم و جواپرسیدی. جواب ندادم. لبآن روز پرسیدی چه گفت؟ اولین و آخرین سوالی که 

ای رای اولین بار از زمین برگرفتم و مستقیم به چشمانت نگاه کردم تا چهرهنگاهم را بپریسا چی گفت؟  .قبل زامحکم تر  ،پرسیدی

 که از درد و خشم مچاله شده بود را ببینی. جواب دادم: گفت تو مطمئنی حامله نیستی؟ 

ن آوردم و دوباره زمین را نگاه کردم. تو یتکان خوردی، انگار که انتظار چنین حرفی را نداشتی. من هم نداشتم. سرم را پای ناگهان

 نگاهت را چرخاندی به سوی دیگر پارک. دیگر سکوت کردیم. سکوت کردیم. بدون حرفی برخواستیم و پارک را قدم زدیم و رفتیم. 

ها را به این دلیل نزدم. اگرچه برای برانگیختن احساس ترحم و دلسوزی به تو نگفتم. هیچ کدام از آن حرفدانستی این حرف را می

 ها وجود دارد و طبیعی است. گاه آدمآدانم کمی حس دلسوزی در ناخودکه می

رفتم که بدانم چرا چنین ر میگفتم تا مرا بیشتر بشناسی. تا بدانی که شب ها و روزهای بسیار در هر فرصتی با خودم کلنجا اما برایت

دانستم. اما چه تقصیری؟ چه گناهی؟ مثل همه دختران گاه خودم را صاحب تقصیر میگاه ناخودآدانی بی را از من پرسید. که السؤ

 همیشه شاگرد اول بودم.  هم سن و سالم بودم، مگر نبودم؟ تازه

گاه نیافتاده را برای تو توانند اتفاقی که هیچکلمات قدرت دارند. شاید اولین بار این را آن زمان فهمیدم. آن قدر قدرتمندند که می

ی ای کنند برای نفع شخصبازسازی کنند و تو را در یک احساس گناه غوطه ور کنند. احساس گناهی که دیگران آن را دستمایه

 خواهند بکشانند.اند، با خود به هرجا که میای که دست و پایت را به زنجیر کلمات کشیدهخودشان و تو را چون برده

 و آرامش وزگاری تنها و تنها و تنها سرچشمۀبرایت حرف زدم تا بدانی علم و مذهبی که اکنون برایم هیچ و پوچ شده بود، روزی ر

آورد را خراب کردم. تا بدانی ن چگونه با دستان خودم معبدی که برایم آرامش و آسایش به همراه میاکنو که بدانی تا. بود من آسایش

خواهد بداند و من کسی کند. انسان همیشه میآرامش خاطر خودش هم رحم نمی است و گاه به اسبابِ کار و حریصکه انسان طمع

کسی است که چون  ،یهست که بدانی کسی که با او در رابطهیه خارج شدم. ترین ناحمنخواستم بدانم و برای دانستن از اَبودم که می

هایی که با تمام آنای می افتد. تا بدانی که من حال به گوشهزند و آشفته و بیای در بیابان سرگردان است. به هرجا چنگ میتشنه

بنایی که خودم ان خودم ت بودم. من با دستشود متفاوبعد از مدتی بنا به لذت، شیطنت یا هر چیز دیگر اعتقاداتشان سست می

 را به یکباره تخریب کردم و تیشه به ریشه خودم زدم.  کردمتر میاش را محکمپی و پایه با هر تضرع و دعاساخته بودم و 

ای که تاب آوردن در آن، آنچنان ساده نیست. که ماندن و حرکت کردن و برایت حرف زدم تا بدانی که وارد بازی سختی شدیم. بازی

 لی از آن ها را نداشتم. خواهد که من خیپیش رفتن ملزومات زیادی می

شد که لحظه ای تردید کنم. تو برای من فراتر از یک انسان زد مانع از آن میآن روزها ایمان و باور و آرامشی که در نگاهت موج می

ند و کبودی و شاید همین بزرگترین اشتباهی بود که در این رابطه آن را مرتکب شدم. اما عشق همینست دیگر. عشق آدم را کور می

تر از ما، صبور بینی نه آن طور که هست. در عشق همیشه طرف مقابل ما بهتر از ماست. قویخواهی میتو حقایق را آن طور که می

 تر از ما. مهربانتر از ما، با ارادهتر از ما، 

ها. می نتوانستنها. با تماها و ضعفرود او هم یک انسان است. یک انسان با تمامی کاستیکنیم این است که یادمان میاشتباهی که می

 رود و حق دارد که برود. چون او هم یک انسان است. درست شبیه ما. آوریم او هم عقب میقدر که ما جایی کم می همان
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