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هیــچ شــخص حقیقی یــا حقوقی حــق چاپ و برداشــت تمــام یا قســمتی از اثر
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به نام خدا
انســان مثــال گیاهــی اســت کــه
خشــک شــده و از بیــن مــیرود و تمــام
زیباییهــای انســان نیــز همچــون
گلــی اســت کــه پژمــرده میشــود.
آری؛ گیــاه خشــک و پژمــرده میشــود و
انســان نیــز ماننــد گیــاه از بیــن مـیرود اما
تنهــا کالم ،افــکار و آثــار او باقــی میمانــد.
انتشــارات نســل روشــن در تــاش اســت
تــا بــا ایجــاد یــک بســتر مناســب در
حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری
ایدههــا ،آثــار و افــکار آنهــا و بــا انتشــار
کتابــی ارزشــمند کــه از ســطح علمــی
مطلوبــی برخــوردار باشــد بــه وظیفــهی
انســانی و اعتقــادی خویــش عمــل کنــد تا
بتوانــد اثــری ســازنده را بــه عنــوان میراثی
ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی گــذارد.
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چند صفحه با نویسنده
داشتم با سرعت خیلی زیادی رانندگی میکردم .جر و بحث شدیدی با
هم کرده بودیم و داشتم حرصم رو با رانندگی خالی میکردم .نمیدونم

چرا این زنها حرف آدم رو نمیفهمن یا شاید درست نمیفهمن ،یا
شایدم میفهمن ولی یه چیز دیگه از حرفی که میزنی درک میکنن .البته
شاید زنها هم همین فکر رو در مورد ما مردها میکنن .ولی خب چیزی

که هست من از زاویه خودم دارم به این موضوع نگاه میکنم .همیشه
دعواها و جر و بحثهای ما هم دقیقا به خاطر همین برداشتهای

اشتباهی که از حرفها و رفتار من میکنه شروع میشه .این رو هم باید
بگم که خیلی دوستش دارم و تموم این داستانها و دعواها هم هیچ

تاثیری روی عالقهای که بهش دارم نمیذاره ولی خب اینم دقیقا یکی
موضوعاتی که درک نمیکنه .فکر میکنم خودش هم همین
از همون
ِ

جوریهها ولی در مورد من نمیتونه فکر کنه که اینجوری باشم .چون اگه
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پــــرده آخــــر
خودش هم همینجوری نبود احتماال تا حاال پنجاه دفعهای باید همدیگه
رو ول میکردیم و میرفتیم برای خودمون تنها زندگی میکردیم .یا
حداقل اینکه من میرفتم تنها زندگی میکردم اون رو نمیدونم شاید

دوست نداشت تنها زندگی کنه چون خیلی اهل شلوغ کاریه و اعصاب
بسیار قدرتمندی داره که با این همه اعصاب ُخردی هنوز داره من رو

تحمل میکنه .ولی خب قاعدتا من میرفتم و تنها زندگی میکردم چون
دیگه اصال حوصله این رو که از اول با یه نفر جنگ و دعوا کنم رو ندارم.
صدای ضبط رو زیاد کرده بودم تا صدای ماشین رو که تا حد انفجار
داشتم بهش گاز میدادم نشنوم .حاال اینکه چرا اصال زن و شوهرها با
هم دعوا میکنن کال معلوم نیست .این یه خاصیت خیلی پیچیدهایست
که در بین تموم موجوداتی که در غالب زن و شوهر با هم زندگی میکنن

یا قصد دارن با هم زن و شوهر بشن وجود داره .البته حیوانات به مراتب
از ما بهتر تونستن خودشون رو توی این زمینه به تکامل برسونن .بذارید

یه نخ سیگار روشن کنم تا دلیل این موضوع رو هم براتون بگم.

نمیدونم تا به حال توی رفتار میمونها دقت کردید یا نه ،البته همشون
نه ولی یه دستهای که از آدمها بیشتر تکامل پیدا کردن این خاصیتی که

میخوام در موردش بگم رو دارن ،یا مثال گرگها و کرگدنها هم همین

خاصیت رو دارن ،البته حیوانات زیادی این برتری رو نسبت به آدمها
دارن ،بعضی از دوزیستها ،بسیاری از چهارپاها که سادهترینشون

هدنسیون اب هحفص دنچ

همین اسبیه که ما ازش به عنوان یه حیوان نجیب یاد میکنیم ،حتی
بعضی از حشرات هم این موضوع رو تونستن بین خودشون حل کنن.
خالصه تموم جاندارانی که از دعواومرافعه و جروبحثهای بعد از زن

و شوهر شدن خسته شدن این قانون رو برای خودشون گذاشتن .قانونی

که ما انسانها برعکسش رو برای خودمون اجرا میکنیم .این حیوانات
با فکر ،قبل از اینکه با هم زن و شوهر بشن با همدیگه دعوا میکنن،

همدیگه رو گاز میگیرن ،به هم حمله میکنن و اونهایی که شاخ دارن

به هم شاخ هم میزنن .بعضیهاشون همدیگر رو زخمی هم میکنن

و گاهی دچار خونریزی هم میشن .همین اسبهای نجیب هم وقتی
میخوان با هم زن و شوهر بشن به هم جفتک پرت میکنن .البته در
این مورد انگار نجابت مادیونها کمتر از اسبهای نره چون معموال

زمانی که به افق خیره شدن ،آقای اسب برای زن و شوهر شدن شخصا
اقدام میکنه و معموال مورد ضربات جفتکهای خانم مادیون قرار

میگیره .اینها به همین سادگی مشکالتشون رو با هم حل میکنن و
ترجیح میدن قبل از زن و شوهر شدن و بعضیهاشون در حین زن و

شوهر شدن سنگهاشون رو با هم وا بکنن .بعد هم که زن و شوهر

رسمی به حساب میان دعواهاشون رو با هم کردن و راحت دست در
دست هم تا آخر عمرشون بدون اعصاب ُخردی زندگی میکنن .ولی

ما آدمها دقیقا رفتاری متفاوت داریم .قبل از زن و شوهر شدن مدام
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پــــرده آخــــر
از هم تعریف میکنیم .مادهها ،ببخشید ،خانمها برای آقایون نازهای
قشنگ میکنن و آقایون هم قشنگ ناز خانمها رو میکشن و همدیگر
رو نوازش میکنیم و خیلی همدیگه رو دوست داریم .موقع زن و شوهر
شدن هم که اصال نمیدونم چرا اینجوری میشیم! کال تبدیل میشیم

به موجوداتی با احساس و با گذشت که همه چیز رو قشنگ و زیبا

میبینیم و عقلمون رو میدیم دست همون اعضای معروف بنیآدم که
البته همون اعضای مذکور کنترل خیلی زیادی روی ما مخلوقات شریف

دارن .خالصه با مهربانی و راحتی ،دست در دست هم یا هر چیزی که
شما خودتون دوست دارید جایگزین کنید ،با هم زن و شوهر میشیم

و بعد تازه یادمون میافته که باید سر یه سری مسائل با هم دعوا هم
میکردیم .جالبه که بدونید دقیقا توضیح این مسائل اندازه کشیدن یه
نخ سیگار زمان برد.

سرعتم انقدر زیاد بود که یواش یواش داشتم میترسیدم .داشتم به این
فکر میکردم که چرا برداشت این زن از حرفهایی که میزنم نباید همون

برداشتی باشه که خودم از حرفهام دارم!؟ واقعا جای تعجب داره .البته

دلیلش هم دقیقا همون تفاوتیه که بین ما آدمها و اون حیوانات هست.
داشتم خیلی حرص میخوردم و با خودم کلنجار میرفتم که احساس

کردم صدایی همش تکرار میکنه «تند نرو ،تند نرو» ! سرعتم رو کم

کردم ،از نصف هم کمتر و ماشین رو کشیدم توی الین سمت راست.

هدنسیون اب هحفص دنچ

آینه رو جوری تنظیم کردم که صندلی عقب رو ببینم ولی کسی به جز

خودم توی ماشین نبود .بیشتر که فکر کردم دیدم صداش چقدر شبیه
خودم بود! دقیقتر که شدم دیدم خودم بودم که داشتم به خودم میگفتم
«تند نرو» و منظورم از این حرف کم کردن سرعت ماشین نبود .ولی

خب این هم یکی از خاصیت آدمهاست ،زن و مرد هم نداره و من خودم
هم توی اون شرایط منظور خودم رو اشتباه متوجه شده بودم.
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خب اومد که اومد
اون زن از اولش هم با ازدواج ما موافق نبود .من این رو میدونستم.
قبل از ازدواجمون خیلی چوب الی چرخ من کرد که این کار صورت

نگیره ولی موفق نشد .باید همون موقع میفهمید که نمیتونه با من در
بیافته .همه خوشحالیها و کادوها و رفتارهای خوب و دوستانه تو این
دو سال بعد از عروسیمون هم فیلمش بود .فقط میخواست یه جوری
به من نزدیک بشه.

همه چیز اون موقعی اتفاق افتاد که قرار شد یه هفته بیاد خونهی ما

بمونه و کمک کردن به مهسا رو بهونه کرد .اون هفته قرار بود خونه رو
نقاشی کنیم و همه چیز خیلی به هم ریخته بود .پیش خودم فکر کردم

خب میاد یه هفته میمونه و بعد هم میره منم تو این مدت حواسم رو
جمع میکنم که یه وقت موشی توی زندگیمون ندوئونه.

البته خود مهسا هم زیاد رابطه خوبی با مادرش نداشت ،مدام با هم

