طﻧز


 ا  زن م
ﻧوﺷﺗﮫء دﮐﺗور ﻓرﯾد طﮭﻣﺎس

ﻧﯽ ،ﻧﯽ ،ﻣن از آدﻣﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳﺗم ﮐﮫ ﺑﮫ زن ﮔرﻓﺗن ﻋﻼﻗﮫ ﻧدارﻧد .ﻣﯽ ﺧواھم زن
ﺑﮕﯾرم ،ﻟﯾﮑن ھر ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر اﻗدام ﮐرده ام ،ﮐﺎرم ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻧده و ﮔﭘم
ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ ﺷده اﺳت.
از طﻠﺑﮕﺎری ھﺎی ﺧود در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور ﻗﺻﮫ ﻧﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺳردرد ﻣﯾﺷوﯾد؛
ﮐﺎﻓﯾﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋرض ﮐﻧم ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ھﻣﯾن ﯾﮑﺳﺎل اﺧﯾر از  ٢٩ﻧﻔر طﻠﺑﮕﺎری
ﮐرده ام ،ﻟﯾﮑن ھر ﺑﺎر ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ داده اﻧد.
اوﻟﯾن دﺧﺗری ﮐﮫ طﻠﺑﮕﺎرش ﺷدم ،ﻣن او را دﯾده ﺑودم اﻣﺎ او ﻣرا ﻧدﯾده ﺑود.
طﻠﺑﮕﺎران ﺗﻧﮭﺎ ﻋﮑﺳم را ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن دادﻧد .ھﻣﯾن ﮐﮫ ﻋﮑس ﻣرا دﯾد ،ﻓورا ً ﮔﻔت":اﯾن
آدم ﭼرﺳﯽ و ﻗﻣﺎر ﺑﺎز را ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﮔﯾرم"
وﻟﯽ ﭘﺳﺎﻧﮭﺎ ﻓﮭﻣﯾد ﮐﮫ ﻏﻠط ﮐرده و ﻋﮑس ﻣرا ﺑﮫ ﻋوض ﻋﮑس ﯾﮑﯽ از ﭼرﺳﯽ ھﺎی
ﻣﺷﮭور ﺷﮭر ﮐﮫ در روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﺷر ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﭼﮭﺎرﻣﯾن دﺧﺗری ﮐﮫ طﻠﺑﮕﺎرش ﺷدم ،ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗش ﺳﮫ ﭼﻧد ﺑﺎﻻ ﺗر از ﻣن ﺑود.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ داد و ﮔﻔت" :ھرﮔز ﻧﻣﯾﺧواھم ﺑﺎ اﯾن ﻣردک ﻣﮑﺗب ﮔرﯾز
و ﺑﯾﺳواد ﻧﺎﻣزد ﺷوم" .
او ﻧﯾز ﭘﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣرا ﺑﮫ ﺟﺎی ﻋﺑداﻟﻘدوس ﻣﮑﺗب ﮔرﯾز ،ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.

ھﺷﺗﻣﯾن ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ طﻠﺑﮕﺎر ﺷدم ،ﺑﯾﺧﯽ ﺑﯽ ﺳواد ﺑود ؛ ھﯾﭻ ﺳواد ﻧداﺷت .ﺣﺗﯽ
"س" را از "ص" ﻓرق ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت .او ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﮐﮫ ﺷوھر ﺑﺎﺳواد
ﻣﻣﮑن اﺳت زن "ﺑﯽ ﺻواد" ﺧود را ﻓرﯾب ﺑدھد و ﺧودش ﺑﮫ ﭼﯾز ھﺎی دﯾﮕر
ﻣﺻروف ﺷود ،از ﮔرﻓﺗن ﻣن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرد.
ﯾﺎزدھﻣﯾن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ او را ﺑراﯾم طﻠﺑﮕﺎری ﮐردﻧد ،ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺑود ﺑﺎ ﺷش طﻔل ﻗد و ﻧﯾم ﻗد
ﮐﮫ ﺷوھرش در ﻧﺗﯾﺟﮫء زﻧﮑﮫ ﺑﺎزی زﯾﺎد ،ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﮐرده ﺑود .اﯾن ﺧﺎﻧم ﻧﯾز ﻣرا
ﻗﺑول ﻧﮑرد و ﺑدون آن ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷود ﻣن زﻧﮑﮫ ﺑﺎزی ﻣﯾﮑﻧم ﯾﺎ ﻧﯽ ،ﺑﮫ طﻠﺑﮕﺎران
ﺟواب رد داد و ﮔﻔت" :ﺑﮕذار از ﺑﯽ ﺷوھری ﺑﻣﯾرم ،اﻣﺎ آدم زﻧﮑﮫ ﺑﺎز را ﻧﻣﯾﮕﯾرم"
او ﻧﯾز ﭘﺳﺎﻧﮭﺎ ﻓﮭﻣﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻏﻠط ﮐرده و اﮔر ﻣن زﻧﮑﮫ ﺑﺎز ﻣﯾﺑودم ،ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻧد
ﺷوھرش ﺳﮑﺗﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﭼﮫ ﮐﮫ ،ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ﻣﯾﮑردم.
ﻧزدھﻣﯾن دﺧﺗری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫء ﺷﺎن ﺧواﺳﺗﮕﺎر رﻓﺗﻧد ٢۵ ،ﺳﺎل ﺑزرگ ﺗر از ﻣن ﺑود
و ﭘدرش ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮭور ﺗرﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺷﮭر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾرﻓت .او ﻧﯾز ھﻣﯾﻧﮑﮫ
ﻓﮭﻣﯾد ﭘوﻟدار ﻧﯾﺳﺗم ،ﺟواب رد داد و ﮔﻔت" :ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﮐﮫ ﺷوھرم آدم ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ
ﻏرﯾب و ﻟﭻ ﻣرغ".
ﺑﯾﺳت و ﻧﮭﻣﯾن دﺧﺗری ﮐﮫ او را ﺑراﯾم طﻠﺑﮕﺎری ﮐردﻧد ،ھر دو ﭼﺷﻣﮑش ﮐور ﺑود و
ﯾﮏ ﮔوﺷﮑش ﮐر .او ﻧﯾز ﻣرا ﻗﺑول ﻧﮑرد و ﺑﮫ طﻠﺑﮕﺎران ﮔﻔت" :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ
ﻣن ﮐورم و ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺑﯾﻧم ،ﭘس از ﭼﮫ ﺑﻔﮭﻣم ﮐﮫ او ﺧوش ﺗﯾپ و ﻣﻘﺑول اﺳت ﯾﺎ ﻧﯽ".
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ﺑﻠﯽ ،در ھﻣﯾن ﯾﮑﺳﺎل اﺧﯾر ﮐﮫ  ٢٩دﺧﺗر از ﻧﺎﻣزد ﺷدن ﺑﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐرده ،ﻣن
ﻧﯾز از  ٢١دﺧﺗر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﻣن ازدواج ﮐﻧﻧد ،ﻣﻧﺻرف ﺷده ام.
ﻣﯽ ﺧواھم زن ﺑﮕﯾرم ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺧود ﺗﺎن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ،آﯾﺎ زن ﮔرﻓﺗن ﮐﺎر آﺳﺎن اﺳت؟
ﭘﺎﯾﺎن،
٢٠١٣
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