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  .. مرگ تا مانده باقي دیگر قدم نیم.. بام پشت لب.. ھمینجا.. ام ایستاده اینجا

 من.. نیستم ھرکسي ھم من ولي. ندارد پریدن دل کھ ھرکسي.. ارتفاع این از پریدن دارد ترس شاید
 زده خوشي نھ.. میزنم خودکشي بھ دست دارم ھمسایھ پسر عشق از نھ.. سالھ بیست آرزوي.. آرزویم

  .. دلم زیر

 را فکرم.. گرفتھ را قلبم کھ نجاستي از من.. شدند پاسوزم کھ خطاھایي.. پرم خطاھایم دست از من
ِ  ولي.. م ام گرفتھ پناه اینجا گرفتھ مرا منیّت ي ھمھ اصال.. گرفتھ  نیست انداختني دور کھ من من

  .. سوختم من کھ بسوزي پایش بھ پا باید..

 زیستن خراب این کند وتمام بپرد میخواھد کھ.. ایستاده بام لب کھ است من خاکستر این!.. ببینید حاال
  .. میرود جلو مورچھ مثل پاھایم نوک.. میپرد ؟مدام.. ذھنم اما.. را

  .. ست آري درصد صد ؟جوابم.. بپرم میخواھم واقعا آیا

 عجیب برایم.. نمانده شنیدن براي گوشي دیگر.. نمیشنوم را حرفھایش.. میزند حرف وتند تند فرید
  .. حرکاتش این است

 ایستاده اینجا چرا ؟حال.. نساختھ خراب زن یک من از دیگر بار یک ؟مگر.. نکرده را تفریحش مگر
 شود ھم تر خوب است قرار.. است خوب جایم کھ ؟من.. بیایم پائین کھ میکند را التماسم ؟چرا..
  .. وخالص گنداب این از کنم پیدا نجات است قرار..

  کن خرد اعصاب ھاي اگاھي با.. مھدي جھالت با امدن کنار.. وآدمھایش دنیا با امدن کنار است بس
  .. مادرم ي بستھ ھمیشھ زبان با.. فرید

 بزنم عق وزندگیم خودم گند ازبوي وھرشب ھرروز اینکھ تا است بھتر خیلي این.. شود تمام بگذارید
 نمانده باقي چیزي دیگر.. کشیدم تھ کھ من.. دارد؟ توان چقدر انسان یک مگر.. بکشم سر اشوبھ ودل
  .. ایستاده بام لب کھ مانده تھ این جز

 کاش... دشمنیست ھر از تر دشمن مرد این.. چشمھایش در میشوم خیره اید مي جلو کھ فرید
 میزدم اتش زنده زنده خودم دستھاي با را ومھدي او کاش.. شاھرگش روي بکشم خنجر میتوانستم

 بام لب ام ایستاده حال کھ اوردند فشار من بھ قدر ان.. دادند ھل مسیر این در مرا انھا.. ومیسوزاندم
  ... کنم خفھ ذھنم دز را پریشان افکار این وصداي بپرم االن ھمین میخواھد دلم وچقدر

 بھتر کھ خودم.. گناھانم تک بھ تک براي منطقي غیر توجیھات.. است سفستھ اینھا ي ھمھ.. ھم شاید
  .. زده وعطش تشنھ چقدر.. بودم سست چقدر میدانم کسي ھر از

تم من من بھ) اھمیتي( وقعي اصال ؟کھ.. نخواباند را عطشم مھدي کھ بود چھ من تقصیر ولي  وزنیّ
 رسیدم اینجا بھ خودم از من.. باختم من از من.. بگویند میخواھند ھرچھ بقیھ بگذار.. نگذاشت

  .. شدند حالم کمک وفرید مھدي راه ودراین..

 عمل امان معاملھ بھ اخر بار کھ.. کرد رھایم کھ ھستم خودم گناھانم ي ھمھ مسبب کھ میداند ھم خدا
  .. نداد گوش کردم صدایش ھربار کھ.. نکرد
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 نیست مھم اینھا کدام ھیچ دیگر کھ ھرچند.. بود نظرخودم بھ کھ نبود دل تھ از ھایم فریاد ھم شاید
 عمل ھایم خواستھ بھ او مگر..  ھایم نداشتھ ي بقیھ روي ھم خدا.. دادم دست از را چیز ھمھ کھ من..

  یجیب امن گفت فقط.. کرد؟

 صبوري.. کن صبر گفت اش ھمھ.. نخورد دردم بھ ھایش ایھ از کدام ھیچ.. نخورد من درد بھ کھ این
  ؟.. نیست.. دیگر است بس کردم صبوري سال ؟پنج.. است کم سال پنج... کردم صبوري ومن.. کن

 بیشتر کھ.. باشید نداشتھ بیشتري توقع.. شده پر سالھ بیست زن یک ي پیمانھ.. پرشد باالخره ام پیمانھ
 میزنم چنگ ریسماني ھر بھ احمقانھ.. میکنم توجیھ بازھم کھ میگوید دلم اما.. کردم صبوري حدم از
  نمیشود میدانم.. کنم تر سبک رفتني دم را گناھانم بار کھ

 میشود اعدام سنگساریا ،شامل دینمان در کھ گناھاني ازھمان.. نابخشودنیست گناھان جزو گناھانم
 باید بگوید لحظھ ھمان ھم شاید..میدھد تکان تاسف بھ وسري میگزد لب بشنود ھرکھ کھ ھماني..

  .. کرد سنگسار درمالءعام را ادمھایي ھمچین

 ومرا نکرد توجھ انھا بھ کس ھیچ کھ ھایي طلب.. ھایم وطلب ھا وخواستھ من بر اوف.. برمن اوف
  ... اینجا بھ رساند

 شوم مجازات ھا طلب این خاطر بھ باید ایا.. نداد من بھ کسي کھ حقي.. بودند من حق ھایم طلب ولي
  ؟..

 میگویند کھ بود آنھایي با ،حق نبود روا برمن اگر.. نمیگذاشت ودیعھ بھ من در خدا کھ نبود حق اگر
  .. سوزاند زنده زنده باید مرا چو زناني

ِ  حالل... رواست برمن ھا طلب این ولي   ؟.. شوم سنگسار باید حالل این خاطر بھ حال.. حالل◌

 ذھنم در چیز ھمھ.. میزند دودو چشمانم.. میچرخند درسرم فکرھا ام ایستاده اینجا کھ حاال.. نمیدانم
  .. شده مخلوط

 تاوان االن ھمین دارم من ھم شاید... وبھشت جھنم.. وشر خیر راه... نمیفھمم را ودروغ راست دیگر
  ام ایستاده اینجا کھ اي لحظھ ھمین در.. میدھم را گناھانم

 اسیر را مچم تا  کند دراز دست سمتم بھ کافیست.. رسیده قدمیم دو بھ اینبار فرید.. پرید دوباره فکرم
  .. بپرم کھ ونگذارد کند

 حداقل شدم تمام کھ من.. کند رنگین را ومھدي او دستھاي من خون بگذار.. قطعیست من تصمیم ولي
  .. کافیست برایم وھمین بماند باقي انھا با ابد تا مرگم وجدان عذاب

 جزو میشوم ھم من..میکنند فراموش زود را اند کرده دیگري درحق کھ ھایي خیانت! ادمھا کھ ھرچند
  .. نمیکنند فکر بھشان وقت ھیچ کھ کابوسھایي از دستھ ان

 خالص باالخره یوسفي آرزو.. شد تمام تمام.. من پریدن با شد مساوي برداشت را بعدي قدم کھ فرید
  .. شد
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 دختر یک.. بودیم معمولي ي خونواده یک.. کردم شوھر کھ بودم سالھ پانزده ،شاید نداشتم زیادي سن
  .. نفره پنج معمولي کامال ي خونواده یک.. پسر ودو

 ي طبقھ در کھ داشت ساز قدیمي متري ھشتاد ي خانھ یک دنیا دار ودر بود تاکسي راننده! ..پدرم؟
 زندگي یک از معمولي کامال نمایشي.. اجازه براي بودیم داده را زمینش وزیر میکردم زندگي ما اول

  ... ومتوسط عادي

ِ  بھ.. بودم بچھ اخرین.. بود من ازدواج.. ان از تر وعادي  کھ ھرچند.. تغاري تھ ھا قدیمي اصطالح
  .. نداشتم ابراھیم اقا تغاري تھ دختر مرضیھ بھ شباھتي ھیچ

ِ  ومادر بودند کرده ازدواج برادرھایم  خدا کھ  اخرشان دختر براي اي وحوصلھ حال دیگر پیرم وپدر
  .. نداشتند بود انداختھ دامانشان در اجبار بھ سال ھفده از بعد

ِ  ازدواج براي اویزي دست شد ھم ھمین  ھرچند.. دادند شوھرم خواستگار اولین با.. من ھنگام زود◌
  .. نمیداند واقعي دنیاي از وچیزي شده بالغ تازه کھ.. سالھ پانزده دختر یک.. نداشتم ھم سني کھ

 ندارد گفتن دیگر کھ ھم پدرم.. نداشت ھم سیکل.. بود کودن حدي وتا عادي زن یک مادرم!؟.. مادرم
 ھم با وضعیف ومتوسط پرجمعیت ي خوانواده دو از ھردو. .. بود بلد ونوشتن خواندن درحد..

  .. آرزو یعني... من ودرنھایت وعلي امیر...  ما بود شده زندگیشان ھاي وثمره بودند کرده ازدواج

 ھشت وھفت پنجاه... بود شده پیر.. نداشت حوصلھ وقت ھیچ دارم یاد بھ کھ جا ان تا مادرم!؟.. مادرم
 کھ ھایي نوه.. میکرد ھایش ونوه ھا وعروس پسرھا صرف را وقتش بیشتر.. داشت راحت را سال

  نداشتم انھا با چنداني سني تفاوت

  .. زد حرف یک تنھا مادرم امد کھ خواستگار اولین

  .. زندگیت خونھ سر بري قراره بخواد خدا اگھ-

 ردیف خودشان پیش ھم را وعروسي عقد قرار.. خواستگاري حرف شدن کشیده پیش با.. بینید؟ مي
  .. بودند کرده

 شر از را وانھا بزند را اشان ودرخانھ شود پیدا! خدا رضاي محض! نفر یک میخواستند خدا از
  .. کند راحت سالھ پانزده دختر یک کردن بزرگ ھاي مسئولیت

ي دنبال بھ تنھا وانھا.. تر سخت داشتن نگھ ابرو.. است سخت داري دختر باشد ھرچھ  اي روزنھ(مفرّ
  بودند مسئولیت این از فرار براي) 

  .. بود ھم جالب تازه.. نبود عجیب برایم ھم چندان وپدرم مادر لبي زیر حرفھاي شنیدن اما

 ھایي رژلب ازھمان.. بزنم ھایم لب بھ سرخ ورژلب شوم خانم.. کنم شوھر بود قرار دوستانم قول بھ
  ... نروم سراغشان بھ وقت ھیچ بود کرده قدغن بابا کھ
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 حتي کھ کنید باور.. نرفتم سراغشان بھ وقت ھیچ!  اَخوش بز یک مثل... خلف ي بچھ یک مثل! ومن؟
  بودم خلف فرزند یک واقع بھ من.. نرفتم سراغشان بھ ھم درخفا

 شیرین رویاي.. بال وفراغ خیال آسودگي با ھم ان... رنگ سرخ رژلب آن زدن ي وسوسھ کھ ھرچند
  ..بود زمستانیم  سرد روزھاي نیافتني ودست

 سر این ومن اتاق سر آن او... بران بلھ مراسم در ھم ان.. بودم دیده بار یک جا بدین تا را شوھرم
  ... میداد گوش وپدرش بزرگ مادر ھاي زدن وچانھ چک وبھ بود کرده اخم.. اتاق

  .. رفت ویلي قیلي دیدنش از ودلم انداختم زیر بھ سر

 ھمان از ھم ؟شاید.. بزنم سرخ رژلب او ي اجازه با بود ؟قرار.. باشد شوھرم بود قرار مرد این یعني
  .. پوشیدم مي میشدم سرخ ھم دیدنشان با حتي کھ ویترین پشت وقیح ھاي لباس

  .. مرد این زن ومن شود شوھرم بود قرار.. رفت ویلي قیلي بازھم دلم.. امد کش لبانم

 ونھي امر از کھ.. نیستم ومادرم پدر ي سایھ زیر دیگر اینکھ.. بود خوبي حال عین ودر بچگانھ حس
  .. کنند صادر دستور بروم وچپ بدھند دستور بروم راست اینکھ.. شوم راحت وعلي امیر ھاي

 بسیار.. نبود بدي مرد پدرم کھ ھرچند.. ماندم مي امان در ھم پدرم سنگین ھاي نگاه بار زیر از
 ساالنش ھم ي بقیھ عین.. بود  پوسیده افکارش حال درعین ولي.. دوست وخوانواده بود کش زحمت

..  

  .. بریزي بیرون را موھایت ھاي تره یا.. کني باز تھ تا را نیشت یا بزني قھ قھ رویش جلوي نمیشد

 بزند قھ قھ کھ دختري نمیکرد فرقي وزیاد کم..  میشناسند خوب را پدرھا این شصت ي دھھ متولدین
  .. نمیخواستند را این وانھا بود ولنگار.... بیندازد بیرون ومو

 بھ کھ حاال... نبود مھم بودند داده ،انجام کرده ھوس و میخواستند ھرچھ جواني در خودشان اگر حال
  .. بود تپیده اسمان بود رسیده ما

 جلوتر یا کنیم دراز را پاھایمان درخانھ حتي کھ شد نمي رویمان ومثال داشتیم شرم ھم ما کھ ھرچند
  .. بزنیم قدم وبرادرھایمان پدرھا از

 ھایشان وبچھ وزن ھا ان... بودیم جدایي فاز در ھرکدام.. نداشتم حرفي ھم برادرھا با... پدرم از این
ِ  جوي طرف ان   .. جوي طرف این تنھا ومن

 مي مالش بھ کردنم شوھر خبر با را ودلم میخندیدم خودم براي کلي رویاھایم تمام وجود با..  بگذریم
  .. انداختم

  ؟.. میکنم شوھر چرا.. وخام کودکم ھنوز میگفت بود کوچکتر سال دو کھ عمویم دختر

 مرد بود گفتھ پدرم.. نداشت اھمیتي ھیچ من نظر اصال تازه.. داشتم دوست را کردن شوھر من ولي
  .. ندھیم دست از را موقعیتي ھمچین است وبھتر خوبیست
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  .. بشود کھ نمیخواست ھم دلم.. نمیشد نھ... بزنم؟ حرف حرفش روي میشد مگر

 نگین...و برقصم...و شوم عروس.. براق ھاي چیني چین ازھمان.. بپوشم عروس لباس میخواست دلم
 بمالند چشمانم پشت وطالیي ابي ھاي سایھ ان واز ببندند سرم باالي را موھایم کھ.. شوم مجلس الماس

  .. میداد قد ھا ھمین بھ رویاھام.. دیگر بودم بچھ..

  .. ارایشگاه بري نمیخواد.. میکنم تمیز رو صورتت خودم: گفت ؟مادرم..! مادرم

 کماني ابروھاي میگفتند ان بھ قدیمي ھاي زن کھ ابروھایي ھمان.. برداشت را ابروھایم میان وپیوند
 لبھایم پشت... بعدش تمیزي بھ ارزید مي ولي داشت درد خیلي کھ ھرچند.. زد ھم را ھایم سیبیل..

  .. دست کف مثل درست.. شد لخت

 ان.. شدن ظاھر وپدرم وبرادرھا عروسھا جلوي بود سختي ھاي ولحظھ ائینھ در اول نگاه بود بامزه
  ... شده تمیز ھاي لب پشت با ھم

 با میخواست.. بخاراند را سرش نداشت وقت اصال.. بود شلوغ شدت بھ سرش اخر ؟روزھاي! مادرم
  ودرمان درست ي جھیزیھ یک اندکمان انداز وپس کرده جور مکافات ھزار با پدرم کھ وامي پول

  .. نشود خار فامیل جلوي تا کند جور پرکن ودھان

  .. مجردیم اخر روزھاي در را حرفھایش  اورم مي یاد بھ خوبي بھ میان این در ومن

  .. میشھ راحت خیالم دیگھ کنم رد آبرو با کھ رو اخري تو-

 جنس یک مثل درست..! کند رد میخواست مرا..! مرا..! کند رد را ؟اخري.. را  مطلب لپ شنیدید
 بدبخت یک بھ بخواھي را رسیده حد از بیش ي وھندوانھ است شب اخر انگار.. مانده بار تھ کھ بنجل
  .. بیندازي مرده مادر

 توھین این خاطر بھ کھ نداشتم ھم غروري.. نمیداد قد چیزھا این بھ وقتھا ان ناقصم عقل کھ ھرچند
 رویاي اخر.. کنم ماده و نر بین ومساوات وحقوق حق وادعاي کنم ھوار ھوار واشکار خفا ھاي

  .. بود پرکرده را فکرم تمام عروس سفید لباس پوشیدن

 فیلم پرنسس حد در را سالھ پانزده دختر یک.. کالم یک در.. لباس این داشت سحري چھ.. بخیر یادش
  .. میبرد باال سیندرال

  .. وقابلمھ مالقھ تا.. بگیر وتشک لحاف از.. میخرید خرد خرد را جھیزیھ!؟.. مادرم

 قرعھ یک در کھ قدیمي ناسیونال اطوي.. کشید بیرون برقي ي وسیلھ تایي چند ھم خانھ انباري از
 بود خریده دخترش از وراثت انحصار سر کھ خدابیامرزم ي خالھ خیاطي چرخ.. بود شده برنده کشي
  !!بود شده من نصیب وحال

 بھ پیش سال سالھا کھ چیني ي پریده ولب بدریخت بسیار سرویس اینھا سبد سر گل! ودرنھایت
  .. بود خریده قسطي صورت

  .. جدیدم زندگي شروع براي ھایي وسیلھ.. میشد ھایم وسیلھ پراز کم کم خانھ ي وخرپشتھ انباري
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 بپزم اش درخانھ ومن شود شوھرم بود قرار کھ ومردي عروسي سفید لباس رویاي با بودم خوش ومن
  .. کنم زندگي وشاھانھ وبروبم

  ... مجردي خوش دوران اخر ؟درروزھاي..! را مادرم نصایح  دارم یاد بھ خوبي بھ بازھم ومن

 بھ دم کھ است خالھ ي خونھ نکن فکر... میمیري ھم بمیر گفت اگھ.. میدي گوش رو شوھرت حرف-
 کھ مني بھ حتي.. نمیبري بیرون ات ازخونھ حرف.. بکشن رو ونازت کني قھر بخواي ھي دقیقھ

 بکشي سختي باید بعد بھ این از کردي پادشاھي خونھ این تو حاال تا.. نمیگي مشکالتت از ھم مادرتم
  ... بسازي خودت رو وزندگیت

 ایست؟ خانھ جور چھ شوھرم ي خانھ پس.. میکنم وپادشاھي ھستم پادشاه حال اگر میکردم فکر ومن
..  

 راجع یا مانده بیرون موي الخ چند بھ راجع دستور... ونھي وامر ودستور است کار اش ھمھ کھ اینجا
 ھاي موزائیک کردن تمیز بھ راجع ھم شاید... نبیند را ان ام شده بالغ تازه ي پسرخالھ کھ دستم مچ بھ

  .. اشپزخانھ کف

  نمیدانستم من کھ شھزادگان رخت ناشتا اردھاي وان شاھیست تخت ھم سر پشتِ  دستورھاي این  پس
  ؟..

 سیاه زد شوھرت حتي اگھ..  داري نگھ رو زندگیت ودندون چنگ با باید.. برس شوھرت بھ-
 وشوھرت بشھ گرم سرت تا شو دار بچھ  ھم زود..  نمیاري بیرون خونھ از رو حرفت کرد وکبودت

  .. کني پایبند رو

 زناشویي مسائل از ونھ زد حرفي زفاف شب از نھ!؟ مادرم ي مادرانھ نصایح تمام شد ھا ھمین
  نگفت برایم ھم وزن مرد بین ي رابطھ از حتي...

  ؟.. است من دست مگر.. شوم؟ دار بچھ چگونھ... جواب بي سوال یک با ماندم اخر در ومن

 سال کتاب در کھ اي قضیھ ھمان بھ شاید... پیش ماه چند کتابھاي بھ.. پرکشید ھا گذشتھ بھ زود ذھنم
 داستان.. واقسام انواع موردش در ھا بچھ پارسال کھ ھماني. است مربوط ام خوانده راھنمایي سوم
  .. میکردند تعریف ویواشکي زشت ھاي

 دار وبچھ کند لمس را زن مرد یک میشود مگر اخر.. نرسیدم کھ نرسیدم اي نتیجھ بھ ھم سر اخر
  .. میکرد لمس را مادرم اوقات بعضي بابا چون.. باشیم داشتھ بچھ دوجین شش باید ما پس.. شود؟

ِ  ماند جواب بي سوالم  بعد حتما.. بعدھا بھ کردم موکول را جواب تجربھ وبي احمق ي سالھ پانزده ومن
  .. داشتم قد ونیم قد ي بچھ وسھ.. میشدم مادرم ھمسن وقتي.. میفھمیدم ھا

 اطرافیان انگاري سھل اثر بر کودکي در ویا.. بودم گرفتھ یاد دوستانم از روزھا ان در کھ چیزي تنھا
  .. بود این بودم شاھدش

  .. میکند فرق وپسران دختران در) ..درسي کتابھاي قول بھ.. ( تناسلي الت-
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 ما پیش را اش ماه ده پسر پوشک فاطمھ کھ بود یادم بار یک.. دارند فرق ما با مردھا کھ میدانستم
  .. است دختر یک با متفاوتي چیز پسر یک فھمیدم تازه ومن کرد عوض

 چیزي میگذاشتم ھم کنار راھنمایي سوم سال علوم کتاب ھاي اموختھ با را اندکم دانش این وقتي ولي
  .. اوردم نمي در سر

 ي احمقانھ ھاي داستان و بافي خیال جز.. نمیدانستم چیز ھیچ ومن بود بستھ بسیار خانمان محیط
  .. نمیدانستند چیز ھیچ ھم آنھا  خودم مثل کھ دوستاني

 بود داده ماھیانھ عادت بھ راجع اطالعاتي اندک کھ.. را مان پرورشي خانم پدر بیامرزد خدا باز
  ... میرفتم پیش ومردن سکتھ مرز تا تیره خون ان دیدن با حتمي وگرنھ..

  .. نمیدانستم وجنسیتم خودم... بدنم از ھیچ من.. نمیدانستم من

 پیوست وقوع بھ کھ نکشید ماه یک بھ ارزوھایم...  عروسیم بھ برمیگردم.. زدم زیاد حرف
  .. ام احمقانھ وشاید بچگانھ ارزوھاي..

 سر ھم ان.. بودم ندیده را او بیشتر دفعھ پنج چھار سرجمع کھ مردي با کردم عروسي.. شدم عروس
  .. وعروسھایمان ومادرم  خواھرھا اتفاق وبھ عروسي ھاي خرید

 پوشیدم را واچین چین عروس لباس ان سر اخر.. کردم عروسي ماه یک ي فاصلھ بھ  باالخره
  .. انداختم سر بھ وچادر زدم ھم رژلب..

 تمام وحال بود کرده ارایش را صورتم بدبختي کلي با بیچاره کھ محلمان ارایشگر براي میسوخت دلم
 بود ،ماسیده  ببینم ان زیر از نمیتوانستم را چیز ھیچ کھ کلفت ي پارچھ تکھ این زیر زیبا ھنرھاي ان
..  

 میگرفتم کادو مھدي شوھرم کنار.. مجلس پرنسس.. بودم شده عروس.. بودم شده زیبا روز ان در
  ..  میداند شاباش.. رقصیدند مي ومھدي من دور داماد خواھرھاي.. میشدم وبوسیده

 چین لباس وان شده باز موھاي با ھم ان.. بود دنیا کار ترین سخت مھدي درکنار رقصیدن کھ ھرچند
 تر راحت تحملش میکردم سرگرم فامیل دخترھاي با را وخودم برمیگرداندم سر وقتي ولي.. وواچین

   بود

 مان خانھ در ندرت بھ کھ اعال فرد ي کوبیده کباب پرس یک.. خوردم ھم خوشمزه شام یک حتي من
  .. بخورم میتوانستم سیر دل یک

  ..: میگفتند ھا بعضي بین این ودر.. کردند خداحافظي ما از ھمھ.. ودرنھایت

  ..) گیراست امشب شماھا دعاي... کن دعا ھم من براي(

ِ .. میخندیدم واحمقانھ میدادم تکان سر.. میماندم وواج ھاج  عروسي شب از داشتم خبر چھ ساده من
  .. اطرافیان وفضولي کنجکاوي از داشتم خبر چھ...
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 با کھ میگفتن لفافھ در را زشتي حرفھاي.. میخندیدند وھرھر انداختند مي دستم ھایم عمھ دختر
  .. میشدم سرخ اي لحظھ بھ شنیدنشان

 زور بھ کھ اي متري شصت ي خانھ در ماندیم تنھا شوھرم ومھدي ومن شد تمام اینھا ي ھمھ سر اخر
 خواھر.. بایستد فالگوش در پشت نبود قرار کسي گذشتھ رسوم مثل کھ خداروشکر بودیم کرده پیدایش

  ..!.. عجبا.. داشتند فکري روشن ادعاي شوھرھایم

  .. شد شروع من کابوس کھ بود وازھمانجا

 انھا جسمي ارتباط از ونھ داشتم خبر ومرد زن روابط از نھ.. نمیدانستم چیز ھیچ من کھ بودم گفتھ
 دیگر ولي.. ھست وشوھرم من بین ھایي فرق یک میدانستم کھ بودم سالھ پانزده دختر یک تنھا من..

   داشتم وحیا شرم حد از بیش ھم شاید.. بودم بستھ وگوش چشم حد از بیش شاید.. نمیدانستم چیز ھیچ

 ندیده ومادرم پدر از ساده روبوسي یک نھایت ودر دادن دست از غیر اي رابطھ ھیچ وقت ھیچ من
  .. ام امده بوجود چگونھ کھ نمیدانستم حتي من.. بودم

 با..( اند گذاشتھ انجا را ومن اند کرده سوراخ را مادرم شکم میکردم فکر بودم کوچکتر کھ اوایل
  )... حاملھ ھاي زن دیدن بھ توجھ

 درد کلي با ھم ان.. اید مي دنیا بھ وبعد کرده رشد مادر شکم در بچھ فھمیدم.. شدم بزگتر کھ بعد
  ... وزجر

 کتاب حتي.. نمیدانستم را میشود حاملھ مقدمھ بي! زن؟ یک وچگونھ وچرا اید مي کجا از دیگر ولي
  .. وبدانم شوم کنجکاو کھ نبودم ھم ھا خط این در.. نخورد دردم بھ ھم راھنمایي سوم سال علوم

  .. کرده را اینکارھا خدا ؟حتما.. مربوط چھ من بھ

 بحث ھم گفتن مھدي اقا این.. شدم تنھا مھدي اقا با اي نشانھ حتي یا توصیھ ھیچ بدون من کھ خالصھ
 دم کشمیش کھ.. نکنم صدایش ساده ومھدي دارم نگھ باید را احترامش جمع در میگفت.. داشت جدایي
  ... ھمراه بھ اقا ھم ومھدي دارد

  ... من وروز شب اقاي شد مھدي.. بگویم تر ساده

 بودم ندیده اورا ھم دستم انگشتان تعداد بھ کھ.. مھدي واقا ماندم ومن شدیم تنھا.. شدیم تنھا کھ خالصھ
  .. میکردم عوض لباس باید حال..

 باالي شده کپھ چسبناک ي توده واین میرفتم حمام  میداد وصال مان قدیمي کن گرم اب اگر شاید حتي
  .. میکردم باز بود شده اور عذاب واقعا لحظات دراین کھ را سرم

 را کردن حرکت روي حتي کسي میشود مگر.. نھ؟ نمیشود باورتان.. نداشتم را رویش راستش ولي
  ؟.. باشد نداشتھ ھم

 ي دانھ بھ دانھ داشت مھدي اقا کھ درحالي ھم ان شوم اتاق وارد حتي نمیشد رویم واقع بھ من ولي
  .. میکرد باز را پیرھنش ھاي دکمھ
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 کھ بستھ وگوش چشم ي سالھ پانزده دختر یک... داشتم سال پانزده تنھا من.. بود شده سرد دستھایم
 نداشت حریمي.. نداشت کشف براي ھم وقتي اخر.. بود نکرده کشف ھنوز ھم را خودش وجود حتي

  .. کند راھنماییش کھ نبود ھم کسي..

  .. عروسیم رنگ سفید لباس دامن پائین بھ.. دوختم زیر بھ را نگاھم

 بودم نشستھ اي دررفتھ زھوار صندلي روي سالن در کھ انجایي واز بود شده خراب لباسم تزئینات
 رویاي.. نداشت سیندرال لباس بھ شباھتي ھیچ دیگر ولباسم بود کرده کش نخ را دامنم جلب میخ یک..

   کارش پي بود ورفتھ شده تمام شدن سیندرال

  .. کشید قد جلویم کرده عوض لباس مھدي اقا کھ بودم غرق فکرھایم در

  ؟.. بیاري در رو لباسھات نمیخواي-

 کردنم عوض لباس بھ راجع کسي ما ي خانھ در.. زشتي حرف ؟چھ.. بیاورم در لباس.. شدم سرخ
  .. نمیزد حرفي

 اتاق.. اوردي مي ودر پوشیدي مي. بود لباس کردن عوض براي جایي حمام رختکن ما ي درخانھ
  .. بود حمام قدیمي در ھمان من خصوصي حریم پس نداشتم کھ خصوصي

  .. گفتم گیجي با

  .. تا اتاق تو میرم.. میکنم عوض چرا-

 وحال بود رفتھ سرم پشت بھ اني بھ کھ چرا.. مھدي واکنش با ھم ان.. ماسید دھانم در حرفم ولي
  .. میکشید پائین وقاحت با را لباسم زیپ داشت

 حتما بود کرده تاکید پدرم کھ اي یقھ ھمان.. گذاشتم لباسم ي یقھ روي را ودستانم چرخیدم ناخواستھ
  .. باشد کیپ

  .. گفتم وار طوطي

  .. میکنم عوض خودم-

  .. گفت مھدي اقا ولي

  .. خودت با اش بقیھ میکشم پائین رو زیپت-

  ..رفت نفسم لحظھ در ومن کشید تر پائین را لباسم زیپ

 ھم ان ؟ کشیده پائین را مادرم لباس زیپ کي من ؟؟پدر نمیکشد خجالت.. اي زننده کار چھ.. نھ واي
 بزرگش وپسرھاي داشتھ بزرگ پسر کھ ؟چرا.. میگشت خانھ در وشلوار ودامن بلیز با تنھا کھ مادري

  .. بودند کوچکمان ي خانھ ووسط انداختند مي کلید ھوا بي میکشید عشقشان کھ ھرلحظھ
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 انھا.. نمیکردند کارھا این از ھم برادرھایم حتي میدیدم میکردم فکر بیشتر ھرچھ بخواھید را راستش
  .. بودند پدرم اصل برابر کپي

  .. نمیخواد نھ نھ-

  .. شد ھم در نامحسوس مھدي اقا ھاي اخم

  .. وبیا کن عوض رو لباست باشھ-

 تازه چوب بوي کھ کشوھایي بین.. بیایم در سیندرالیم لباس بند از توانستم تا کشید طول دقیقھ ده شاید
  .. گشتم لباس دنبال بھ میداد را شده رنده

 اگر من.. نداشت جذابیتي برایم دیگر بودند وکرخریده ھر با شوھرھایم خواھر کھ خوابي ھاي لباس
  .. میشدم اب وحیا شرم از میپوشیدم مھدي اقا جلوي را اینھا

 بود مھدي مال شاید لباسھا.. کردم پیدا گشاد وشلوار بلیز یک باالخره کمدم وتھ زدم کنار را ھا لباس
  .. وجبي نیم لباسھاي ان ،تا امد مي خوش بیشتر من مذاق بھ بود کھ ھرچھ..

 بھ.. لباسم تعویض از خشنود ومن نبود معلوم چندان بزرگ شرت تي ان در ام نورستھ ھاي سینھ
  .. رفتم موھایم سراغ

 اقا از.. نداشتم رفتن بیرون براي رویي اما بودم واماده کرده عوض لباس کھ نکشید ساعت نیم بھ
  .. میزد زنگ گوشم در اراده بي خطر ھاي وزنگ میکشیدم خجالت مھدي

  .. زد قھ قھ ودراخر کرد براندازم خنده با.. امد سراغم بھ باالخره مھدي اقا

  ... نگرفتھ برات خواب لباس مریم ؟مگھ.. پوشیدي چیھ اینا-

 اسمارتیز یاد بھ شدید مرا کھ ووارنگ رنگ... دست چند ھم ان.. بود گرفتھ خواب لباس مریم چرا
 جلوي ھم ان.. بپوشم؟ را ھا ان میتوانستم مگر ولي انداخت مي محمود اقا بقالي رنگ خوش ھاي

  ..؟! میکشید پائین را لباسم زیپ داشت خونسردي با کھ مردي

 حتي.. وپدرت برادرھا حتي.. بپوشاني مردھا از را خودت باید کھ بودند خوانده گوشم در سالھا تمام
 پیدا دست مچ ذره یک ونھ باشد بیرون مویت الخ یک نھ.. باشي پوشیده ھمیشھ باید.. محارمت

  .. بود این ما ي زمانھ..

 بلیز با!! ..بردارم سر از چادر مرد این جلوي بودند کرده مجبور را من وشادي ودست ھلھلھ با حال
  !! ..دھم گوش بود انداختھ دست مرا کھ اش احمقانھ ھاي خنده وبھ بایستم جلویش وشلوار

 موقعیتي این یا  است درست بود زده جانم در ریشھ کھ عقایدي ان تمام نمیدانستم واقعا لحظات ان در
  .. ھستم ان در کھ

 وجلف وقیح لباسھاي ان با حال میشد مگر بودم ودامن بلیز با ھمیشھ زندگیم مردھاي جلوي کھ مني
  ! ؟.. بگردم
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  .. شده شرم عرق از خیس پائیم بھ سرتا بود فھمیده انگار.. خندید وبازھم کشید را دستم

  .. پوشي مي ھم ھا خوشگل لباس ھمون از باشي پیشم کھ روز چند یھ نداره عیب-

 چھ اگر ھایش بو،سھ.. سید.بو مرا نھایت ودر اوردم کم نفس کرد کھ بغلم... شدم سرخ کشید را دستم
 بودم کرده امتحان کھ اي بوسھ تنھا... اینھا بھ نداشتم عادت کھ من.. میبرید مرا نفس ولي بود معمولي

  ..این از نھ.. ھوا در دوبوسھ.. عید تبریک روبوسي ھم ان بود عید ھاي شب

  .. زدم پسش دست با ناخواستھ رسید ھایم لب بھ کھ کار

 کھ بود چھ ممنوعھ کارھاي این... میشدم اب داشتم.. انداختم زیر بھ وسر پیچاندم بدنم دور را دستھایم
 تصور من کھ چیزي ان ولي.. میبوسند را ھمدیگر وزن مرد بودم شنیده دوستانم از ؟ھرچند.. میکرد

  ؟.. چھ واین بود چھ میکردم

   داریم کار کلي کھ دختر بیا.. نترس.. ارزو چیھ-

 قد چیزي بھ عقلم اصال.. دارد دراز سر قصھ واین چھ یعني کار کلي کھ نفھمیدم لحظھ ان در ومن
  .. شوھرم ي ووقیحانھ مقدمھ بي ھاي لمس جز نمیداد

 نکوبم مشت اش سینھ در تا شدم وزنده مردم ومن داد ادامھ کارش بھ بازھم.. امد جلو بازھم مھدي اقا
  .. او براي شدم کوکي عروسک یک تنھا..

 ھرچھ کھ.. دارم نگھ راضي اورا باید امشب کھ بود گفتھ درگوشم! سادات؟ خانم.. بزرگم مادر اخر
 تمام کارم وزودتر است خودم نفع بھ اینکار کھ.. کنم ھمکاري او وبا نیاورم نھ خواست وھرچھ کرد

  .. میشود

! شدن؟ سیندرال از بعد ھم ان.. میبوسند؟؟ را زنھایشان اینگونھ مردھا بود نگفتھ چرا!؟ مادرم ؟! مادرم
  .. سیندرال  راستي آه..

 کنارم! برادرم امیر،.. بودم دیده را فیلمش سانسور با ھم کودکي دوران در حتي کھ دختري ھمان
 جلوي ھم ان.. ویدئو کنترل با ھم ان بود زده جلو را اضافي خودش قول بھ وجاھاي بود نشستھ

  .. کنجکاومن چشمھاي

 زد کنار را ام یقھ ي گوشھ حتي.. میچرخید ھایم شانھ روي دستش.. گرفت باال کم کم مھدي اقا کار
   ولنگارش ھاي دست یا باشد ھا بوسیدن بھ حواسم نمیدانستم..

 ببرد من ي یقھ در دست نداشت جرات کسي. نمیشناختم را ھا لمس این من.. نداشتم خوبي حس اصال
 سیاه را ومن میکرد خرد را دستھایش جفت قلم! ؟ مادرم میزد دست من بھ اجازه بي کسي اگر کھ..

  .. وکبود

  .. بکشد بیرون خانھ این از اردنگي با ومرا بزند مھدي اقا دستھاي روي کھ بود کجا حال

 این از میخواستم.. بزنم پس اورا دستھایم با میخواستم شد مي تر زنده من کابوس میگذشت کھ ھا دقیقھ
   کنم فرار میداد نویي بوي کھ متري شصت ي خانھ
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  .. میترسیدم! من

  .. نداشتم اي تجربھ ھیچ! من

   شدن زنانھ دنیاي این در بودم تنھا..؟؟ من

 با کھ شد کشیده لباسم... میمردم خجالت از وبازھم.. میخورد چرخ سرم در سادات خانم حرفھاي
  ... گرفتم را پائینش دست

َه-   ... دختر نترس.. میشھ تموم زود کني ھمکاري اگھ.. نکن خراب خوشمو حال.. ارزو نکن ا

  ... شد لباس بي اي دقیقھ عرض در وخودش

 ندیده! ادم گونھ این اصال من.. بودم ندیده اینگونھ را مردھا.. بستم محکم توانم تمام با را ھایم چشم
  .. دار استین پوش زیر یک با.. بودم دیده زانوھایش بلندي بھ شلوارکي با ھمیشھ را پدرم.. بودم

 براي اي فرجھ ومن بود من با ھمیشھ مادرم کھ چرا.. نمیشناختم درست ھم را خودم بدن حتي من
  .. نبود بیشتر کنجکاوي براي ھم فرصتي.. نداشتم وشناخت لمس

 سال پانزده این تمام در کھ بودم ورامي مطیع بسیار دختر اصوال.. نبودم کنجکاو ھم زیاد کھ ھرچند
  . نرساندم ومادرم پدر بھ ازاري ھیچ

  .. منتظرتم صبح از کھ.. خانومم بیا.. بستي؟؟ چشماتو چرا ارزو اِ -

  ؟ ؟چرا ؟چرا.. کنم چھ بود نگفتھ مادرم ؟چرا.. وقبیح زشت کارھاي ؟این.. بود چھ منتظر

.. بود زجر.. بود درد ان از پس ھاي ساعت کھ بگویم فقط.. امد درد بھ ھم شما وسر شد دراز قصھ
  .. نمیشناختم را ان اصال کھ ودنیایي بودم من

 مادر کنار قبل ماه حتي یا.. دیشب مثل میخواست دلم.. خواستم نمي را مھدي اقا واین عروسي این من
ِ  سوز با سحر ي وکلھ بیندازم بالکن کنار را جایم ام خوانواده باقي ومثل باشم وپدرم  صبح اول صبح
  .. بکشم باال را پتویم

 خارج برایم کھ کردم لمس.. کردم حس.. دیدم چیزھایي ساعت چند ھم شاید.. شب یک عرض در من
 وسر ساده دختر این براي.. سالھ پانزده من براي... خودش براي بود اي شکنجھ.. بود تصور حد از
   زیر بھ

 دردِ  از بگوید یا.. بودم فھمیده را معنیش تازه کھ زفافي شب از بگوید برایم تا نداشتم راھنمایي
  .. میکشد درد اینقدر ،ادمي مادرم دنیاي در میدانستم چھ من.. میشود زن کھ دختري

  .. کالسمان قران خانم حتي نھ... پدر نھ بود گفتھ مادر نھ.. نمیشناختم غرایض اسم بھ چیزي اصال

 یا ما رحم اینکھ.. بود گفتھ ماھیانھ ھاي ریزي خون بھ راجع کالس سر روزھا ان کھ است یادم فقط
 میخورد ترک گاھي کھ است کوزه یک بھ شبیھ میشوند بزرگ درش ھا بچھ کھ اي پوستھ ھمان

  .. اید مي وخون
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 سنگین وبار داریم نگھ گرم را کمرمان.. کنیم رعایت را بھداشتمان باید روزھا این در کھ بود گفتھ
  .. نشوئیم را خود سرد اب وبا نشینیم مدرسھ سرد سنگھاي روي.. نکنیم بلند

 شدن سیندرال از بعد کھ چیزھایي این نھ.. بودم شنیده خندیدن ریز وریز خجالت کلي با کھ بود ھمینھا
  .. میگریستم ودرد میکردم  ولمسشان میدیدم

 میگفتند من بھ حال چرا اصال.. چیست ومردانھ زنانھ.. کیستم من.. کیست مرد فھمیدم تازه شب ان
  .. میشود مستجاب شب این در دعائم میگفتند چرا... زن

  .. نمیدادند اموزش را ان اي خانھ مکتب ھیچ در کھ گرفتم درسي.. بود سختي ساعات چھ

  .. اموزشي ھیچ بدون میدادند شوھر سالھ پانزده دختر... وامکاناتي جھل فقر عجب

 وقبیح زشت زفاف شب بھ راجع کردن صحبت کھ بھانھ این بھ.. بگیرد یاد خودش تا میکردند ولش
  .. میرود؟ کجا وشرم حیا.. است

 فرو مخش توي وتئوري عملي.. میدھد یاد او بھ خوب شوھرش.. ما مثل میگیرد یاد باالخره خودش
  .. چھ یعني بودن زن کھ میکند

 لباس بي کھ چرا.. ندیده ودرمان درست ھم را خودش ھاي سینھ حتي حال بھ تا دختر این کھ جھنم بھ
  .. خیاباني دخترھاي وکار است وزننده قبیح بسیار بسیار ایستادن ائینھ جلوي

 میرود ویادش میشود زن... میکند عادت.. میفھمد درد با دارد را مقابلش مرد بدن اناتومي کھ درک بھ
  .. ما مثل درست.. را شدن رھا تنھا این... را دردھا این

 توجیھ باید بچھ دختر این.. باشد باید وعلوم علم.. نیست اینکھ از غافل.. است خوبي اموزگار زمانھ،
  .. زندگي گردان چرخ زیر نشود خرد تا.. مقابلش مرد اناتومي دیدن با نکند سنگکوپ تا باشد شده

 زور بھ کھ تجربھ بي شناگر یک مثل درست.. شد شروع راحتي این بھ یوسفي آرزو.. من زندگي
  .. اقیانوس اب در دادند ھلش

ِ  بھ... کندن جان بھ.. او و  شناکردن.. شدن وزنده مردن بار ھزار بھ.. وبرگشتن رفتن مرگ دم
  .. ممکن شکل بدترین بھ ھم ان.. اموخت زناشویي روابط.. اموخت برگشتن زنده.. اموخت

 شدند واردش رانشناختھ زفاف شب کھ کساني از خیلي.. باشد ھا خیلي ي قصھ.. قصھ این شاید
 فریاد صداي کھ مبادا.. کردند سکوت بھ دعوت را انھا اطرافیان ي وھمھ کشیدند ودرد گریستند..

  .. ببرد وابرو کرکند را ھا گوش ھایشان

 جنس از.. خودمان از ما میکنم فکر گاھي.. شده زنھا ما گیر دامن کھ خفقان ھمھ این بھ لعنت
  .. بازیم مي خودمان

 اینگونھ چرا زنھا ما ولي.. دارند زندگي براي خاصي سیر.. است مشخص ومنششان رفتار کھ مردھا
  ... میکنیم؟ تا جنسانمان وھم خودمان با
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 براي.. مادران از بعضي چرا... داشت خواھند ما مثل سرنوشتي ھم انھا کھ نیست مھم برایمان چرا
  ؟... نمیکنند مادري شب این اموزش

 زندگي وروش وراه اند کرده بزرگش عمري کھ دختري بھ.. دخترانشان بھ کھ است سخت واقعا
  ؟.. دھند مشاوره.. اند اموختھ

 است سخت اینقدر.. بیاموزند اند کرده کسب تجربھ سالھا از بعد خودشان کھ را اندکي مسائل حداقل
  ؟.. بزنند حرفي نیستند حاضر کھ

 ولي.. دارد درد  زیاد  یا کم کھ میدانیم ھمھ.. سرکرد تر راحت را شب این میشود چگونھ اینکھ
 سحر بھتر را شب این.. وآگاھي توجھ کمي با.. مالیمت با.. مالطفت با میشود.. شود کمتر میشود

  .. کرد

 دست موارد ي بقیھ در کھ ھمانگونھ.. بودیم تر مھربان مورد این در کمي ایراني مادرھاي ما کاش
  .. بندیم مي ازپشت را مادرھا سایر

***  

   بعد سال پنج

 ھست مھدي.. ھستم من.. گذشتھ سال پنج داشتم شدن سیندرال ارزوي کھ روزھایي ان از حال
  ... ھست ھم زناشوئیمان زندگي..

 خودش قوت بھ... ھست ھم ھنوز تنفر ولي.. شده کمرنگ ذھنم در سالھ پانزده دختر ان دردھاي
 میکند فکر مھدي اینکھ از تنفر.. مردم جھل از تنفر.. تربیتنش ھاي وشیوه ازمادرم تنفر.. باقیست

  .. نمیداند من از چیز ھیچ واقع بھ.. چیز ھیچ او حقیقت ودر میداند من بھ راجع را چیز ھمھ

 ما زندگي ي پوستھ.. خوشبختیم کامال ي خوانواده یک میکنید فکر کنید نگاه زندگیمان بھ دور از اگر
 جنم با مرد یک.. میدانستند زندگي مرد را مھدي ھمھ.. وآرام موفق زندگي یک.. داشت زیبایي ظاھر

  .. ندارد دیگران کار بھ وکاري است گرم زندگیش بھ سرش کھ..

 ارامش با درکنارش ومن است وکارش زندگي پایبند شوھرم اینکھ.. میدانستند خوشبختي زن ھم مرا
  .. میکنم زندگي وسکوت

  .. بگویم زندگیم زیباي ظاھر وھمین ازمھدي برایتان بگذارید حال

 ام وخوانواده من مثل درست.. معمولیست ھم مھدي بگویم قاطعیت با میتوانم سال پنج از بعد حال
  .. دارد وتصویري صوتي لوازم تعمیر ي مغازه کھ معمولي مرد یک..

 خدا شکر.. نمیکند عطینا خرج کھ جھت ان از.. .. بد زیاد ونھ است خوب زیاد نھ وبارش کار
   میچرخد اموراتمان

 ماه یک  ي فاصلھ وبھ شدم حاملھ پیش سال دو کھ مخصوصا.. ندارد را بچھ ي وحوصلھ حال ولي
  .. دادم دست از را بچھ
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! مادرم... سال ھیجده اش ،ھمھ نداشتم سني.. ندارد را بچھ داشتن نگھ توان ھنوز کمرم میگفت دکتر
  .. نیاورد مبارکش روي بھ اصال! وپدرم.. خورد غصھ چقدر

 از بویي خودش خوانواده حداقل کھ کرد کاري! اش مردانگي مثال با مھدي ولي نداشتم کھ شوھر مادر
  .. نبرند شرایطم

  .. کردیم صبر وما... ھردو.. کنیم صبر باید گفت دکتر

 من.. نمیخواستم مھدي از ھم اي بچھ ؟.. داشتم سال چند من مگر.. نداشتیم ھم اي عجلھ کھ ھرچند
  ..را اش وترکھ تخم بھ برسد چھ نمیخواستم ھم را مھدي خود حتي

  ؟.. نخواستن تند تب این ؟یا.. نداشتنم عالقھ این است عجیب

  .. ندارد کذایي زفاف شب ان بھ ھم ربطي زیاد.. نیست عجیب ھم چندان نھ

 تن اید مي ومراسمش عروسي شب اسم تا اگرچھ ھم من.. میکنند وفراموش میکشند درد ادمھا ي ھمھ
 بھ.. دارد دیگري محکم دلیل نداشتنم عالقھ این... بیایم کنار ان با کردم سعي ولي.. میلرزد وبدنم
   مھدي با اصلیم مشکل از بگویم صادقانھ برایتان بگذارید.. نشود باورتان شاید کھ محکم قدري

 جنون بھ را من کھ داشت خاصي اخالص داشتن رابطھ مواقع در ولي نبود بدي واقعا ادم مھدي
 نظر از حتي.. نبود بیمار عنوان ھیچ بھ شوھرم کھ کنم تکرار دوباره دقیقا است بھتر.. میرساند
  .. بود وصفا صلح در چیز ھمھ.. نبود ما بین ھم مشکلي خودش

ِ  داشت جانم در ریشھ کھ وحیایي وشرم وتوقعات بودم من.. بودنم وزن بودم من تنھا مشکل  دھانم ودر
  .. بزنم مھدي بھ بودنم زن از حرفي ونمیگذاشت بود بستھ را

 کھ بود کرده رشد بطنم در گسیختھ لجام زن یک.. خشم پراز.. بودم عقده پراز سال پنج از بعد من
  .. میزد پرسھ دورم بھ وروزھا میشد بیدار شبھا

ِ ... من از زن این  من مشکل تمام.. آري..  کنم محارش نمیتوانستم گونھ ھیچ کھ بود ساختھ دیگري من
  .. بودم

 بو تنت میگفت.. شد شروع ھایش بھانھ اول روزھاي ھمان از.. داشت خاصي اخالق مھدي کھ گفتم
  .. بشور کامل را وخودت بگیر دوش حتما رابطھ از قبل.. میدھد

 یا بار سھ روز یک طول در کھ میشد گاه.. من کابوس بود شده سال پنج از بعد ھا رفتن حمام واین
  .. میرفتم حمام بھ بار چھار

 بزند وطعنھ بیاید خانھ بھ مھدي کھ مبادا.. میرفتم حمام بھ خودم تمیزي براي ھمیشھ عادت بھ اول بار
..  

 میرسھ شوھرش بھ ادم اینجوري. حموم فرستادت زور بھ باید... اي نرفتھ وحموم کثیف ھمیشھ- (
  !)؟..



K, 

 ١۶ 

 

  کاربر انجمن  moon shine-خطاھایم پاسوز من شده اند 

 نباشد سخت زیاد روز در رفتن حمام بار یک تحمل شاید.. نمیزدم وحرفي میکردم حمام روز ھر ومن
  میشد ناپذیر تحمل کھ بود وقت ان میکشید سوم یا دوم بار بھ وقتي ولي

  .. ومیپرسید میکرد رابطھ ھوس شب دوازده ساعت اي دفعھ یک مھدي اقا انکھ براي ھم  دوم بار

  ؟.. میري حموم-

 روابط این از اصال.. بودم خستھ.. نداشتم حوصلھ من... میشد سر تنم میگفت کھ را جملھ این
  .. بودم عاصي ھا رفتن حمام این از... تکراري زناشویي

 را میکردند زمزمھ گوشم در ھمیشھ کھ بزرگم ومادر مادر حرفھاي میشد ؟مگر.. میشد مگر ولي
  : میگفتند کھ حرفھایي ھمان.. کنم؟ فراموش

  .. بده انجام خواست ھرچھ و خواست ھروقت. ..نگو نھ وقت ھیچ -

 مام حمام از بعد.. میدھد بو جایت فالن بگوید مبادا میشستم را جانم تمام لیف وبا حمام بھ میرفتم پس
  .. میگرفت درد مام بوي از سرش اقا کھ چرا.. نھ زیاد ھرچند میزدم

 داشت وخوشي مالیم عطر... میزدم ھم بھداشتي ژل... وعواقبش داشتم عفونت از ترس کھ انجایي از
  .. امد مي خوش کھ اقا مزاج بھ.. ژل این

 ھایش گفتھ نمیشود رویم.. وبھمان وفالن امیز وسوسھ.. است نرم پوستم حمام از بعد.. میگفت مھدي
  .. میگیرم فاکتور پس.. بگویم برایتان را

ِ  چیني مقدمھ این ي ھمھ از بعد... اما امان رابطھ  بار دو از بعد... بر سر وحوصلھ بر زمان ھاي
  ... نمیرسد ھم دقیقھ پنج بھ..  زدن وژل زدن مام از بعد.. وبدنم تن شستن

  ..!!! بمب

 رابطھ این از وپس.. برسد دقیقھ ھفت یا شش بھ امد مي پیش ندرت بھ.. کمتر ھم شاید.. دقیقھ پنج تنھا
  .. ام مانده برھوت در من نمیداند حتي واو زده عطش من.. اب سیر واو ام تشنھ من اي، دقیقھ پنج ي

ِ  بھ او کھ ھمانگونھ.. شوند سیراب باید ھم ھا زن کھ ندارد خبر اصال  دارد نیاز رابطھ از بعد ارامش
 لذت ھم من کند وحال عشق خودش اگر میکند فکر خیاالنھ خوش... محتاجم ارامش این بھ ھم من

  .. میبرم

 بھ شب نصفھ یک ھم شاید... دوازده.. یازده ساعت.. است اینگونھ امان رابطھ کھ است سال پنج حال
 در ھفتھ یک را زائدم موھاي.. میزنم مالیمي مام.. میزنم ژل.. افتم مي تنم جان بھ لیف با میروم حمام
  .. میزنم میان

 وتنش ندھد ازارش کھ میبندم محکم حمام از بعد را دارم ونم بلند موھاي.. حالش رفاه خاطر بھ حتي
  .. میگوید او بعد ي دقیقھ وپنج.. نکند خیس را

  ؟.. برم من یا کني غسل میري تو-
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ُردھا این تمام از زده دل نھایتا ومن  بھ بعد ي دقیقھ شش.. داشتن رابطھ دیگر بار یک از وتشنھ.... ا
   میبرم پناه حمام دوش زیر

 مجاري عفونت یا ادراري عفونت مبادا کھ میکنم تمیز را خودم بھداشتي ژل وبا میشویم را وبدنم تن
 توالتِ  آن....و ادراري مجاري سوزش....و مختلف کرم مدل ھزار...و اپلیکاتور بھ وکارم بگیرم

  بکشد محل ازمایشگاه کثیفِ  وحشتناک

  .. ما ي رابطھ سلایر شده این

 رفیق.. است ؟سالمت.. میشود زاده پیغمبر بچھ ادمي کدام اصال.. نیست بدي مرد مھدي میگویم بازھم
 خنده بھ گاھي واو.. متنفرم زناشوئیمان ي رابطھ از من.. میزند لنگ زندگیمان کمیت ولي.. نیست باز

  .. میزند طعنھ

  .. میکنھ ونالھ اه وفقط میمونھ خشک چوب عین کھ مزاجي سرد زن یھ تو میکنم فکر-

  .روز؟؟ یک در کردن حمام بار سھ از بعد من دستمزد ھم این

 ھم ھنوز.. نھ کھ خدا ؟بھ.. ام بوده مزاج سرد اذل از من مگر میگفت او وبھ میشد پیدا یکي کاش
 فکر کھ تویي.. کلیت عقل وادعاي تو.. ھایت وندانستن تو.. تو.. تویي مشکلم میدانم کھ خودم.. نیستم

  .. میشناسي دست کف مثل را ھا زن میکني

 میشود کار بھ دست خودش بدنم گاھي ولي بگویم کھ میشود شرمم.. نیستم مزاج سرد من کھ خدا بھ
  .. میشوم سیراب خواب ودر

 شده ھرز ذھنم حتما.. ام شده کثیفي ادم.. میگویم خودم با.. میکنم وتوبھ میشوم بلند میپرم کھ خواب از
  .. میکند خطور ام مخیلھ بھ اینھا کھ

 ؟این.. ارزو اي شده خراب ؟چقدر.. الیم عذاب شوھرم کنار ولي عالییست میشوم سیراب کھ درخواب
  ؟.. است مدل چھ دیگر

 کرده خوش جا وتنم ذھن ي گوشھ  گوشھ کھ نیازھایي این از.. اید مي بدم خودم از شدت بھ وقتھا این
 ذھن داالنھاي از فرانکشتاین ھاي غول مانند.. کوتاه اي صحنھ دیدن با.. تلنگري با وھربار اند

  .. میدھند نشان ورخ میشوند بیدار وجسمم

  .. ام شده شخصیت دوگانگي دچار میگذرد مشترکم زندگي از سال وپنج ام سالھ بیست کھ حال

 زني ھمچین داشتن خاطر بھ را مھدي ھمھ کھ ومطیعم رام زني من.. ودوستان خوانواده درجمع
  .. نمیزنم حرف حرفش وروي میکنم خطاب اقا را شوھرم.. میکنند تحسین

 میخواھد.. است مشخص ھایش قرمز خط ولي. دارد را وھوایم نیست بدي ادم ذاتا مھدي کھ ھرچند
 بحث او با کھ ندارد عیبي درخانھ ولي.. نباشد حرفش روي حرف.. صالبت با.. باشد مرد ھا جمع در
  .. کنم عوض ھم را نظرش حتي وگاھي کنم
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 کھ حمام اسم.. است منتفر او با داشتن ورابطھ مھدي با زندگي از.. من دوم شخصیت از امان ولي
  .. بکند کوه است قرار انگار اید مي

 پیدا ادرار سوزش کھ نکند خدا.. میگیرد عقش بھداشتي ژل بوي از.. فراریست شوھرش تن بوي از
  .. میکند گالیھ خدا پیش نوشتش پیشاني واز میکند لعنت را ومھدي وزمان زمین.. کند

   است من ومنفعل دوم شخصیت زن این

 بھ مرا ھمیشھ... فراریست تنم عرق بوي از ھمیشھ مھدي اینکھ.. چیست؟ در ماجرا جالبي میدانید
 براي کاري ھیچ ومن است من وجود الینفک جزو کھ بویي این.. میکند مسخره مالیم بوي این خاطر

  .. دھم انجام نمیتوانم بردنش بین از

 زمستان در ھرروز کھ من برخالف.. نمیدھد ھم را ساده دوش یک گرفتن زحمت خودش بھ اما
 حمام بار یک روز سھ زمستان در یا میان در روز دو.. شناورم اب در مرغابي یک مثل وتابستان

  .. میکند

 میکند فکر.. ندارد گفتن ھم زائدش موھاي.. میزند بار یک دوھفتھ یا اي ھفتھ را ھایش ریش
 خطر در ابھتش کھ مبادا بزند بھشان دست است محال.. اور چندش موھاي این داشتن مردانگیست

   بیفتد

 نفرت ي رایحھ از شده پر پوش زیر ھمان با واو گذشتھ روز سھ حمامش از کھ نیست مھم برایش
 یکي ھم با را جنابتش وغسل سوم روز حمام ومیخواھد دارد را رفتن حمام تمناي من از عرق انگیز

   کند

 بزرگ قفل یک جاریست ودلم زبان روي کھ زایي وشکنجھ منفي احساسات ي ھمھ میان در ھم من
ِ .. حماقت خودم قول بھ ولي..  وحیاست شرم ھا قدیمي قول بھ... ام زده  بھ را دردھایم گفتن روي

  .. احساساتم گفتن براي است بستھ دھانم... ندارم مھدي

 از بعد کھ ارامشي وطالب ھستم انسان او مثل ھم من کھ کنم حالیش زباني بي زبان با نمیتوانم حتي
  : بگویم توانم نمي.. اورد مي دست بھ رابطھ

 ي ھمھ ؟کھ.. میگرداني وبر میبري چشمھ لب تا زده عطش بلکھ  نھ کھ تشنھ مرا انصاف بي اي(
  .. است رابطھ براي جسمم نداشتن امادگي خاطر بھ کذایي ي دقیقھ پنج ان در ام ونالھ وآه درد

 گرم شیراب حرارت با من بعد ي دقیقھ ویک شده تمام تو ي دقیقھ پنج نشده گرم من بدن ھنوز کھ
  )؟.. میشوم

 دارد او.. خودم براي ماند مي حرفھایم.. است بستھ دھانم دیگر حرفھاي از وخیلي اینھا گفتن براي
  .. وپیغمبر خدا از ترس خاطر بھ ھم ان.. اویم مطیع ھمیشھ من چون میبرد را لذتش

 رھا ومرا اید مي قھرش خدا.. نکنم تطمیع را او گونھ ھمھ اگر.. نکنم تمکین شوھرم از اگر اینکھ
  .. میکند
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م سر پشت قانون.. اوست با قانون دیگر طرف از َ  دلیلي ھر بھ نکنم،اگر تمکین اگر کھ... است مرد
 وورگل ترگل جایگزین میتواند راحت خیلي.. نرقصم میزند کھ ناکوکي ساز ھر وبھ نباشم دلش باب
 در را گذاشتم مایھ جان از ساختنش براي تمام سالِ  پنج کھ را اي وکاشانھ وخانھ کند پیدا برایم تري
  .. بستاند زدني بھم چشم

 صبوریم سال پنج این تقاص خدا.. را ھایم کندن جان ي ھمھ دادن دست از دلِ .. نداشتم را دلش من نھ
 ومادر مادر اصطالح بھ این بودند انداختھ جانم بھ ترسي چھ ببینید.. بگیرید تکشان بھ تک از را

  ... بزرگ

 قرنطینھ مرا.. ناشناختھ ي جزیره این بھ بودند کرده تبعید راحتي این بھ مرا کھ داشتم سال چند مگر
  :اینکھ جز.. نمیدادند نشانم ھم فراري وراه بود کرده

 نزن غر.. میوفتي شوھرت چشم از کھ کني شکایت مبادا.. کن شرم.. حیاکن.. نزن حرف.. ھیش -
  .. بنداز پائین بز مثل را وسرت باش زندگي زن..

  .. میکرد خارم شاید یا.. میکرد کم را شأنم دردھایم از کردن شکوایھ انگار

  ؟.. میدادند داشت سال بیست تنھا کھ دختري خرد بھ ارجیفي چھ میبینید

 ھمان در تا.. شود بیشتر لحظھ بھ لحظھ قدرتشان تا.. میزدم لبھایم بھ بزرگتري ھاي قفل بار ھر ومن
  ... بلرزاند ھم را خدا عرش وھوارم وداد بازشود لبھایم چفت من اذن بي مبادا کذایي ھاي دقیقھ پنج

 بود چھ اش کننده مشمئز پوش زیر چندشناک وبوي مھدي کلي عقل ادعاي از تر جالب میدانید
 زیبا وچشمان کنم ارایش قلم ھفت را خودم... ھایش کاستي تمام وجود با داشت توقع من از ؟اینکھ..

  .. سیراب را طلبش

  :میگفت من بھ

  ؟.. نمیرسي خودت بھ چرا -

  .. میموني ھا پیرزن عین-

  ؟.. نمیکني ارایش چرا ؟اصال.. نمیخري جیگري خواب لباس چرا-

 قلم ھفت را خودم میکردم نرم وپنجھ دست ان با ھرروز کھ بغرنجي مشکل این با داشت انتظار
 سرا حرم زنان ومثال کنم تن بھ متنوع خوابھاي لباس... برقصم میزند کھ سازي ھر وبھ کنم ارایش

  .. بزنم پرپر اغوشیش ھم براي ھرروز

  ؟.. میکرد نگاه انسان یک چشم بھ من بھ اصال.. مرد این داشت اي احمقانھ ھاي فانتزي چھ

 بردن لذت اگر.. بود وخواستني جالب ھم خیلي شاید میشد سیراب کھ زني براي توقعاتش کھ ھرچند
  میشود زندگي شدن ومحکمتر تداوم باعث ھمینھا... نھ کھ چرا باشد طرفھ دو رابطھ ازیک
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 با حتي ونھ نسیم وزش یک با نھ کھ جایي تا کند تر ضخیم را ھا محبت ریسمان میتواند لحظات ھمین
  .. نھ ؟مسلما.. من براي ولي..  نشود گسستھ ھم سھمگین طوفاني

 باعث ھم وھمین شده میل بي من بھ مھدي میکردند فکر سال پنج از بعد ومینا مریم شوھرھایم خواھر
  .. میگذاشتند راھم جلوي وغریب عجیب راھکارھاي ومدام است نشدنمان دار بچھ

 وداروھاي رمانتیک شبي وداشتن رستوران بھ رفتن تا... بگیر جگري ھاي خواب لباس ازھمان
  .. بودند شنیده طرف وان طرف ازاین را تعریفشان کھ سي.جن محرک

 سرد کھ مھدي.. خودشان مانند ھایي زن درد بھ... میخورد خودشان درد بھ ھایشان راه ي ھمھ ولي
 ھا شعلھ این نمیتوانستم اصال ومن مرد این میگرفت اتش اي جرقھ بھ.. بود گرم ھم خیلي اتفاقا.. نبود

  ... ومنجمد یخ.. بودم سرد من چون.. کنم تحمل را

 ھرروز دورم ھاي الیھ ھم درنھایت.. نھ مرا ولي میکرد ذوب را اطرافم شاید مھدي وجود ھاي شعلھ
  .. میشد قبل از بیشتر

 از بعد مرد کھ بودم خوانده کھ ھایي داستان تمام برعکس.. بود برعکس ھمیشھ ومھدي من ي قضیھ
 کھ.. نمیخواستم را او دیگر کھ بودم من این بلکھ.. ندارد خودش زن بھ میلي زیاد دیگر ازدواج

  .. میداد ازارم وجودش

 مھدي خدا شکر ولي ببرد دکتر بھ مرا وخواست شد تمام طاقتش باالخره  بزرگم خواھرشوھر مریم
  .. ھم من.. امد نمي خوشش بچھ از.. نھ گفت

 بچھ.. داشتم قبول را ان ودل جان با کھ بود تفاھمي تنھا این.. ھایمان تفاوت میان تفاھمي وچھ
  ؟.. کار چھ میخواستم

 فکر.. میشود حل بچھ یک وجود با ھایم مردگي دل میکردند فکر حماقت با کھ بودند ابلھ انھا 
  .. برگرداند ھایم لب بھ ھم باز را لبخند میتواند ومھدي من از گرفتھ ریشھ جنین یک میکردند

 این زیر در سال سالیان طي در کھ ھایمي وعقده نیازھا میتوانست بچھ ان مگر.. دیگر بودند نادان
  ؟.. کند رفع را شده تلمبار زیبا ي پوستھ

 خبر ولي بکارد بطنم در طفلي داشت سعي درمان ودوا گیاھي داروھاي با بقیھ از تر ابلھ! ؟.. مادرم
  .. اوست غاز یک من صد داروھاي از بیشتر بارداري ضد ھاي قرص جادوي کھ نداشت

 ي جوشانده.. بند نیم لبخندِ  یک با اجبار بھ حتي.. میگرفتم خاطر طیب با را داروھا رویش جلوي
  .. میکردم خاکروبھ سطل راھي ھمھ رفتنش از بعد ولي میکشیدم سر را گیاھي

 روزگاري کھ داشتم امید ھم شاید.. عاقل ظاھر بھ جاھل این از.. نمیخواستم بچھ مرد این از من
  .. خودم سي ومن خود سي مھدي.. خودش کار پي برود وھرکسي شوم جدا او از دور نچندان

  محالي آرزوھاي چھ... زیبایي خواب چھ... شیریني رویاي چھ



K, 

 ٢١ 

 

  کاربر انجمن  moon shine-خطاھایم پاسوز من شده اند 

ِ  تک نمیکرد خطور ھم اشان مخیلھ بھ حتي.. وجھلشان بود ام خانواده مشکل ولي  تغاریشان تھ دختر
 فامیل در ابروگي بي با بود مساوي طالق انھا درقاموس.. میپرواند سر در را طالق پرواي بي رویاي
  .. وآشنا

 زن اسم ولي بخوابانند قبرستان کش سینھ ودر کنند پیچ کفن خود دستھاي با را دخترشان بودند حاضر
  .. نیاید دخترشان روي مطلقھ

 بھ را مرد این عطاي من نمیفھمیدند کھ آنھا.  کنند سنجاق ھم بھ را ومھدي من داشتند اصرار زور بھ
  ..  بودم بخشیده لقایش

 روزھایم تنھا کھ.. ام شده بدل اجباري ھمراه یک بھ حال شدن ندیده سال پنج از بعد نمیدانستند کھ انھا
  .. میگذارنم وخفقان سکوت در را

  .. وخاموشم بستھ لبھاي.. بود برجا پا ھمچنان من مشکل حرفھایم تمام وجود با بازھم ولي

 را لباسھایش.. داشتیم ھم اي دقیقھ پنج ي رابطھ.. میخوابیدم.. میخوردم.. میکردم زندگي مھدي کنار
.. دیگر بار دو ھم شبھا از بعضي. میرفتم حمام نوبت یک روزي.. میپختم شام برایش.. میکردم اتو

  ..میرفتم حمام بھ دیگر بار سھ ھم شاید

 میگذراندم را روزھایم بستھ ھاي لب ھمان با نھایت ودر میخوردم سروقت را ھایم قرص.. میزدم مام
..  

 ندانستھ اینکھ جرات.. نداشتم وجود وابراز بازکردن لب جرات من نداشتم خبر را نھ یا بود حماقت
  .. بکشم رخش بھ را وجھالتش بزنم فریاد را ھایش

 کھ چرا..  ببرد مشاور پیش مرا خواستم او واز دارم مشکل کھ گفتم او بھ زباني بي زبان با بارھا
  .. کنند صحبت ان بھ راجع وسیما وصدا تلوزیون در کھ نبود آني من مشکل

  .. نداشت جایي دھنده اگاھي اصطالح بھ ھاي گفتمان ان بین در زناشویي ومشکالت مسائل اصال

 روحي ھاي بیماري از مھمتر خون وفشار وسینھ پرستات سرطان بھ راجع کردن صحبت انگار
 کنند راضي را یکدیگر چگونھ دھند اگاھي مردم بھ اینکھ از مھمتر.. بود من وجسمي ورواني

  .. ببرند لذت یکدیگر از رواني سالمت در چگونھ..

 پیدا را راھشان وخطا تجربھ براساس خود، بھ خود ھم ان کھ.. بودند مھم مردھا فقط کھ انگار
   امد نمي پیش برایشان ومشکلي میرفتند جلو میخواستند خودشان کھ گونھ وان میکردند

 قبل ھاي کالس سر حتي.. نبود حلي راه اموزشي ھاي برنامھ از کدام درھیچ ومشکلم من براي ولي
  .. نمیشد گفتھ اینھا بھ راجع حرفي ھم ازدواج از

 رابطھ ماھیانھ عادت ودرمواقع بخوریم بارداري ضد قرص چگونھ کھ اھمیت بي مسائل سري یھ
   اراجیف دست این واز باشیم نداشتھ
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 پنج کھ کناري ي ھمسایھ خانم صغري ؟از.. یافتم مي را درمانش باید پھناور دنیاي این کجاي من پس
 فمینیستي کامال دختر بیتا یا.. داشت؟ جنگ سر شوھرش با خدا ي وھمیشھ داشت قد ونیم قد ي بچھ
 سیکل بھ راجع کردن صحبت حتي کھ مادرم از یا.. .. بود؟ زبانزد درمحل کھ بقلي اپارتمان بلند وقد

  ؟؟؟... یا بود؟ کرده قدغن ھم را قاعدگي

  . بخواھم کمک نمیتوانستم کس ھیچ از من.. نبود دیگري یاي

 بیست تنھا کھ من مانند نرمالي ادم میگفت.. بود مخالف شدیدا مھدي.. گرفتم قلم کھ ھم را مشاور دور
  .. برود روانپزشک سراغ کھ است محال دارد عمر سال

 وروانشناس مشاور بین فرق حتي. نمیدانست ھم را وروانشناس روانپزشک بین فرق حتي نادان ابلھ
..  

 ھا مجلس در.. میکرد کر را وادم عالم گوش ادعاھایش کھ بود اینجا وجالب نمیدانست چیز ھیچ او
  .. ست وکیلي.. وزیري.. دکتري گویي تو میگرفت دست بھ را گفتگو نبض چنان

 ادعاي اي زمینھ ھر در حریف فن ھمھ وران سخن مثال کھ صحنھ در نشستھ مرد این اینکھ از دریغ
  وتصویریست صوتي تعمیرکارلوازم یک میکند کلي عقل

 اندک دانش بھ ھم خودم گاھي کھ میدادند گوش وحرفھایش او بھ وتحیر تعجب با چنان افراد باقي ولي
 را ومدرکش بکشد سختي یکم بود نخواستھ حتي.. نداشت ھم دیپلم حتي کھ اویي..میکردم شک او

  .. بگیرد

 او روي را گوشھایم وقتھایي درھمچین کھ من.. میکرد فضل اظھار وبقیھ من جلوي مرد این حال
 رو جدید ي ایده یک بینشان واز میکرد مخلوط ھم با را چیز ھمھ گاھي کھ..بستم مي اندکش ودانش
  .. بود کردن ومغلطھ چیني سفستھ استاد او..میکرد

 خودکشان او با ھمنشیني براي فامیل دخترھاي کھ ھرچند نداشت ارزش برایم ھم اندکي مرد این
  .. میکردند پیدا او با شدن صحبت ھم براي جدید بحث یک بار وھر میکردند

 روح از بیشتر برایشان ظواھر کھ بود کرده احاطھ نماھایي وادم ھا احمق مرا.. بودند احمق ھم انھا
  .. داشت ارزش وعلوم وروان

 اصطالح بھ زندگي نخست روزھاي ھمان از تفاسیر این ي ھمھ با مھدي..  کشید درازا بھ حرفھایم
 سرکوب را نیازھایم قطره قطره... سوختم ومن کرد زندگي لذت وبا نوشت ولذت برد لذت مشترکمان

  .. گرفتم دھان بھ زبان دفعھ بھ ودفعھ کردم

 مثال... نداشتم را کسي بھ گفتن روي اصال.. بگویم ام شده عقده دردھاي از برایش کھ نبود ھم کسي
  ؟.. میگفتم کھ براي

 ومادربزرگم مادر ؟یا.. بیندازم بام از را رسوائیمان تشت میخواستم مگر.. ؟؟ابدا.. شوھرھایم خواھر
  ؟..
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 پسرھاي واخرشان اول ي قبلھ اصال.. بودند وغرایضشان مردھا پاقرص پرو طرفدار ھمیشھ کھ انھا
 ابلھ ھاي انسان این جلوي میگفتم امد نمي قھرش اگرخدا.. بود مھرشان بي وشوھرھاي کلفت گردن
  ..میکردند وسجود رکوع

 نیست دوششان روي مسئولیتي ھیچ دیگر دھند شوھر را دختري اگر میکردند فکر کھ ابلھي مردھاي
..  

 ویک میرود خودش جیب در دستش ھمینکھ.. نمیشناسد را زنش جسمي نیازھاي شوھرش کھ درک بھ
 اي احمقانھ واطوارھاي ناز مسائل ي بقیھ.. است کافي اندازد مي زنش جلوي ونمیر بخور نان لقمھ
  ... است حد از بیش سیري شکم از ناشي کھ است

 نکرده ھوار سرم بھ را دیگري وزن امده کنار نشدنم دار بچھ وبا کرده مردانگي مثال شوھرم ھمینکھ
  .. میخوردند قسم اسمش وروي داشت جا چشمانشان تخم روي

 پنج از بعد ؟ایا.. نھ یا خوشم زندگیم در کھ نپرسید من از خدا رضاي محض ھم بار یک حتي مادرم
  .. نھ یا راضیم میبرم سر بھ او با را وشبھایم روزھا ي ھمھ کھ مردي این از سال

  .. بداند نخواست کس ھیچ... نپرسید کس ھیچ... کس ھیچ... برادرھایم.. پدرم

 کرده رشد وخرفت ابلھ قوم این بین ؟من.. را منطقشان فھمید ؟مي را اطرافیانم فکري روشن میبینید
  .. بزنم فریاد را ودردھایم نگیرم دھان بھ زبان بود محال حال.. بودم

 از یکي راھنمایي دردوران.. باشم داشتھ کھ نذاشتند یعني نداشتم کھ ھم دوستي.. ام خوانواده از این
  داشت خاصي ؟تز! مادرم.. بودم ام مدرسھ شاگردان تنھاترین

  ) نشو دوست ھرکسي با- (

  کھ شد تبدیل قضیھ این بھ عمال واین

  ..) نشو دوست کس ھیچ با - (

 مذھبي اش خوانواده حتما کھ بھانھ این بھ.. میکرد نفي را او نبود مذھبي اسمش کھ داشتم دوستي اگر
  .. بودیم ما خود انگار.. نیستند

 الخ یک ھم اگر.. نمیکردند حساب ادم داخل اصال اورا.. ھیچ دیگر کھ نمیکرد سر بھ چادر اگر
 ي درجھ واز میشناخت ویزید صدام تراز ھم را او بود بیرون تعمدا حتي یا تصادف برحسب مویش
  .. ساقط دوستي

 مابودیم مشکل.. نداشتند مشکلي ھیچ نبودند دوستانم حال، کھ دوستاني فھمیدم گذشت کھ دوسال یکي
 محدود مرا.. نمیدانست ما تراز وھم سطح ھم را کس ھیچ!؟ مادرم کھ است این مشکل.. وتفاخرمان

  ... محدود محدودِ  میکرد
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... میکردند خویي تند علي یا امیر میشد بلند اشان خنده صداي اگر میکرد احترامي بي دوستانم بھ
 ي تجربھ چند از بعد ومن میکردم دعوت را دوستانم کھ ساعتھایي تمام براي بود گذاشتھ پا بھ مادرم

  .. نداشتم ھایم کالسي ھم با شدن نشین وھم کردن پیدا دوست بھ میلي دیگر... اسفناک

 را راه بھترین دخترش براي میکرد فکر خودش خیال بھ مادرم.. تنھا تنھاي ماندم من کھ شد ھمان
 اند تنیده دورم کھ اي وپیلھ باشم خودم فقط تا میکرد نفي وان این با نشیني ھم از مرا.. کرده انتخاب

 شود باز وگوشم چشم خودش قول وبھ بگیرم یاد زننده وحرفھاي وقیح حرکات دوستانم از کھ مبادا..

..  

 خیرو اینکھ خیال بھ.. کرد وخموده منزوي مرا.. بست رویم بھ را درھا تمام... ومشقت لوحي ساده با
  .. میخواھد را صالحم

 بھتر کمي شاید فامیل.. نبود دورم کس ھیچ.. دوستي ونھ داشتم خواھري ؟نھ.. میکنید درک مرا وضع
 فاز یک در واصوال بودند تر کوچک من از بقیھ بودن خانواده بزرگ ي نوه خاطر بھ کھ ھرچند بود

  .. ومدرسھ فامیل در دختر تنھاترین شدم من وسرھمین بود بچھ تک ھم مادرم.. دیگر

 کالسي ھم با بازي ھنگام ومرا برسد سر برنامھ بي روزي مادرم کھ مبادا میگرفتم کناره ھا جمع از
  .. میبرد مدرسھ در را حیثیتم وابرو میدید بود زانویش روي مانتویش مثال کھ اي

 ھمین.. میشد خالصھ ساده خداحافظي یک نھایت ودر سالم یک بھ ھایم کالسي ھم با رفتارم تمام
  .. وبس

 ،کنج بستھ در ي شیشھ یک ودر خواباند سرکھ ،داخل ترد ھاي کلم گل ھمان مثل درست مرا مادرم
   بزرگ توجیھ یک با ھم ان.. کرد ام زنداني خانھ زیرزمین

   میخوام رو وصالحت خیر من-

 دوستانت ھمراه بھ مجردیت خوش دوران در دھد مي اجازه تو بھ صالح خیرو کدام!!؟ وصالح خیر
 یک وسر شوي بزرگ وقیصر قلبھا سلطان چون ھایي فیلم موج ودرمیان بگذراني وخوش بروي
 پاي و کشي سر بھ چادر نھایت ودر بگویي کس فالن بر مرگ سیري شکم ازروي ھم ،ان اني تصمیم
  !!؟.. کني زده کس وھمھ چیز ھمھ از وصالح خیر اسم بھ ومرا بنشیني وتسبیحت سجاده

ِ .. مادر اي کردي افسرده مرا تو  نشین عزلت سالھ صد پیرزن یک مثل درست را شور سراپا من
  ... وحیا شرم اسم بھ ھم آن  کردي

 خیر چھ این بگو من بھ حال.. کنم ودل درد دیگر ھمسن یک با حتي ونگذاشتي زدي قفل لبھایم بھ
  ؟.. وصالحیست

 ھمھ بگذارد پاکج دخترت نکند اینکھ خیال بھ.. است جرم وقوع از قبل ي محاکمھ بھ شبیھ بیشتر این
  .. زدي بزرگ ي قالده یک گردنم وبھ کردي راحت را خیالت.. بستي رویش بھ را راھھا ي

  .. برتو اوف.. مادر برتو اوف
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   کردي زمزمھ درگوشم بار ھزاران

  ..) احسانا وبالوالدین(

  .. اوالد حق از.. نگفتي داشتم تو برگردن من کھ حقي از بار یک ولي

 کھ داري حق تو ؟فقط.. کافیست کردي وبزرگ دادي وشیر اوردي دنیا بھ مرا ھمینکھ میکني فکر
  ؟.. چھ من ؟پس.. ببیني ونیکي شوي احسان

 آباد کجا نا میان از سال ھفده از بعد خود ي خواستھ بھ من کھ چرا.. است طرفھ دو باشد ھم حقي اگر
  .. نیاوردم در سر زندگیت

 یا وطوفان باد نکند کھ انداحتي شیشھ در مرا وصالح خیر اسم بھ حال.. کردي ودرو کاشتي مرا تو
  .. بشکند؟؟ را تردم ي ساقھ بھاري نسیم مالیم وزش حتي

 جلوي تا میداد نیرو من بھ.. کرد مي تر قوي مرا نسیم وزش ھمین.. وطوفان باد ھمین اینکھ از غافل
 خورشید نور مستقیم تابش با حتي شیشھ شکستن محض بھ اینکھ نھ بایستم سھمگین ھاي طوفان
  .. بسوزد ھایم وریشھ بخشکد برگھایم

 طفل میگفتند قد سانت وپنجاه صد بھ.. میکردند فرض بچھ مرا اینکھ از.. بود چھ از ناراحتیم میدانید
  .. نفھم.. خام..

  ..: میدادم جواب دل در ومن.. نمیشناسي رو دشمنات میگفتند

  ؟.. بشناسم دشمن از را دوست کھ دادید اجازه مگر.. شود پختھ خام این کھ گذاشتید مگر-

 دشمن ناغافل یکي نکند پراندید دورم از را ھمھ... دادید دشمن نسبت رسید راه از ھرکسي بھ کھ شما
 ودر دوست جلد در ،کسي روزي اگر تا.. بشناسم را دوست یا کنم دوستي نگذاشتید.. بیاید در اب از

 را دشمن فریدِ  کھ.. اینجا بھ رسید کارم کھ ندادید یاد.. ببندم را راھش شد نزدیک من بھ دشمن باطن
   دیدم خودي

 ي ریشھ) غلط اخالقیاتِ ( اصطالح بھ این وگرنھ گذشت کھ شد خوب.. ما زمان بود اي زمانھ عجب
  .. میسوزاند ھم را بعدي نسالن ي ھمھ

 دوست فقر.. میشد اب قند دلم در کردن شوھر خاطر بھ رفاقت کمبود از من.. زبان ھم فقر از من
 زده من کھ... نباشد وپدرم مادر ي وریشھ رگ واز بزند حرف من با کھ کسي کمبود.. شدن داشتھ
  .. دوست اصطالح بھ ادمھاي این از بودم

 از بعد ومھدي.. دلم سر بود مانده ھایم وحس حرفھا تمام پس.. نداشتم دوستي سال بیست از بعد اري
 میدھد نشان واکنش من از بھتر خشک چوب ویک مزاجم سرد میگفت اي دقیقھ پنج ي رابطھ بار ھر
..  

ِ !.. میگفت مرا..  میکنم منقض را عیشش ھایم سردي با میگفت  مزاج سرد را سر بھ تا پا ي تشنھ من
  .. میکرد خطاب
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 مھدي.. انداخت چشمم از را او ھا وھمین.. نمیشنید را بدنم حرف... نمیفھمید مرا.. نمیکرد درکم او
  .. نداشتم دوستش کھ اجباري ھمسفر یک شد

 یک تنھا او چشمانم ودر نبودم شوھرم عاشق دیگر.. نداشتم دوست را مھدي عنوان ھیچ بھ دیگر من
  .. بود غریبھ مرد

 ظاھر در ولي بود جوشش درحال زیرین ي پوستھ زیر نیازھایم.. بودم خاموش اتشفشان یک من
  .. میریخت بیرون روز یک باالخره ھا گدازه این.. بود اینجا مشکل ولي.. بودم وسرد خاموش

  .. گوگوش شعر ھمان عینیت بودم شده روزھا ان در من کھ بگویم برایتان ھمینقدر

ِ  از.. گندیدم.. شدم راکد).. شدم ماه وزنداني افتادم درچالھ(  حرفم کس وھیچ ماند باقي ھیچ شاداب من
  .. نخواند چشمانم از را

 حرف بھ برسد چھ.. میکنند تعبیر دیگري جور ھم را زبان حرف ادمھا.. نبود ھم توقعي کھ ھرچند
  .. ندارند را خواندنشان توان اصال کھ چشمھا

 ِ  حلي وراه میشود پیدا کسي پرحرفم، نگاھاي با ،کھ سکوتم با کھ میکردم گمان جھت بي نادان من
  .. میگذارد پایم جلوي

 اجازه ھم شاید.. کنم ودل درد او وبا کنم پیدا دوستي اینکھ...میگذاشت ازاد مرا کمي مھدي اگر شاید
 بھ کارم حاال کنم خالي را وچرکشان بزنم نیشتر را سالھ چند چرکین ھاي دمل این تا میداد مشاوره ي

  .. نمیکشید اینجا

  .. گرفتھ را پایم بھ تا سر کھ گناھي ھمھ این بھ تنھایي، این بھ

 سالم اگر حتي.. ناشکریم باز کنیم زندگي ھم شاد اگر حتي.. ھسیتیم عجیبي موجودات ادمھا ما
 پیدا خدا از گذاري وگلھ کردن غرغر براي اویزي دست باز شوییم ھم بخیر وعاقبت وپولدار وسالمت

  .. بودم ناشکر کھ واقع بھ من.. میرقصیدم نزده ساز کھ من مثل کسي بھ برسد چھ میکنیم

 تمام امان بي وھجوم سیل میان در.. اواخر این..  بگویم برایتان راھم این رفت ویادم شد زیاد حرف
 کردن فکر حتي کھ توقعاتي.. میگذاشت فلک بھ سر  مھدي وتوقعات ھا خواستھ لیست مشکالت این

   است اور  شرم ھم بھشان

 میدید وشبھا میگرفت را انھا زحمت کلي با میکرد جور طرف وان طرف این از انچناني ھاي فیلم
  .. کنم رفتار انھا ھمانند داشت توقع من واز

 بھ توجھي کھ بود شده اھمیت بي برایم ورفتارش او قدر ان.. بودم خستھ ھایش وخواستھ او از قدر ان
 مقایسھ وزن کیلو وپنجاه قد سانت وھشتاد صد ھاي زن با مرا کھ درک بھ.. نداشتم ھایش خواستھ

  .. میکند

 دھم؟ انجام او براي نداشتم را بھشان کردن نگاه روي حتي کھ وحرکاتي رفتار میتوانستم چگونھ من
..  
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 ِ  فت ھاي نگین ان با واستخواني الغر زنھاي ان....و کجا ومتعصب وحیا شرم پراز ایراني من
  .. میکرد مقایسھ انھا با مرا ابلھ.. کجا؟ وفراوانشان

 نمیتوانستم من کھ میدانست خدا ولي.. میداد لقب وقدیمي پوسیده مرا بازھم نمیگرفت اي نتیجھ ووقتي
  .. بیاورم تاب را بیمارگونھ ھاي خشونت این بود خارج من ي عھده از....

 ِ  ھایشان فیلم فروش کھ.. بیننده دراوردن ھیجان بھ براي نمایشیست اینھا تمام کھ میدانستم ھم نادان من
  .. کنند وسوسھ را من شوھر امثال کھ شود بیشتر

 میکرد فکر خودش خیال بھ... واقعیست اینھا ي ھمھ کھ میکرد فکر خودم از تر احمق شوھر ولي
  .. مانده عقب قافلھ از کھ اوست وتنھا میکنند اینکارھا از شوھرانشان براي خفا در زنھا ي ھمھ

  ..! مخربي افکار چھ.. پوف

  بدشانس ادم یک را خودش.. شده ظلم حقش در چقدر میکرد فکر میدید مرا ھاي ھمکاري عدم وقتي
 بھ راجع مواالت بي.. حوصلھ بي.. سرد زن یک.. انداختھ دامانش در مرا ھمچو زني خدا کھ میدید

 در ھم غریضھ اسم بھ حسي نمیدانست اصال.. سنگم از من کھ میکرد فکر واقع بھ... زناشویي مسائل
  . است من وجود

  .. توخالي.. طبل یک مثل درست ولي.. ادعا از ؟سرشار.. مرد این نبود وقیح نظرتان بھ

 میکردم گمان گاھي.. داشت ھم را ھمکاري ھرنوع توقع وقت ان کند سیراب مرا حتي نمیتوانست او
  .. کرده نصیبم را ترینشان احمق.. زمیني نسیان این درمیان خدا

 نبود؟ عجیب.. میکردند ھرکاري کھ وحشي زنان ان با!!!؟ مرا... میدانست رتبھ ھم انھا با مرا
  ..!!!! را کار بھمان.. دھم انجام برایش را کار فالن میخواست من ؟از نگرش این نبود غریب..

 بود اور شرم برایم ھم درخواستھایش بھ کردن فکر حتي!! نمیخواست من از کھ چیزھایي چھ!! خدا یا
  ؟؟ بود انھا بھ شبیھ ورفتارم من کجاي.. میدید؟ انھا ھمپاي مرا عقلي چھ با اخر.. بود اور مرگ..

 اصال من.. نھ کھ توجھ.. کردم نمي توجھ ھایش خواستھ بھ من کھ را روزي ان اورد نمي وخدا
  .. باشم میلھ دور بھ رقصان زنھاي ان مثل نمیخواستم.. نمیتوانستم

 خدایا!!..؟ دیگر غسل ویک دوش ؟یک.. بماسد من بھ چھ کھ شود بیشتر تفریحش ؟کھ.. بشود چھ کھ
  ؟؟.. نیست توانم از بیشتر این

 میپرسیدم خودم از میکردم سر را بعدي اور زجر ي دقیقھ وپنج میکرد معاشقھ طلب من از کھ ھربار
  ؟.. باشد خرونفھم حد بدین تا انسان یک میشود چگونھ

 از لحظھ یک براي حتي نبود حاضر من شوھر ولي کرده خلق زمیني مخلوق ترین ھوش با را ما خدا
  .. کند استفاده کرده حبھ ما بھ رایگان بھ خدا کھ وزکاوتي ھوش این

 سرد حد بدین تا میتواند سالھ بیست زني چگونھ.. میلنگد کار جاي یک میفھمید بود او جاي ھرکسي
  ؟.. باشد
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 کس ھیچ فیلم در زنان ان جز کھ ھایي خواستھ با.. بیجا توقعات با.. داد ھدر اینگونھ او مرا سال پنج
  .. میشد دچارش قبل از بیشتر روز بھ روز کھ ھایي حماقت با دھد انجام نمیتوانست دیگري

  .. میگرفت ایراد ھم جسمم وجب بھ وجب از حتي اواخر این

  .. شده بزرگ شکمت چرا-

  .. ارزو میشي چاق داري-

  .. بود زائیده شکم سھ اون تازه خدابیامرزم مامان مثل شدي-

  .. بکشي  بزیت پاچھ ابروھاي اون بھ دستي یھ نمیخواي-

 با مرا جان ھم ؟ھمینگونھ.. میرقصي تو نزده من اینکھ.. میگفتم چھ.. نمیزدم وحرفي میشنیدم ومن
  ؟.. کنم بیشتر را وحرصت قروفربیایم برایت بیایم حال.. رساندي لبم بھ توقعاتت

 بیندازم راه بھ خودکشان برایش کھ میشود من نصیب چیزي چھ اي دقیقھ پنج ي رابطھ این در مگر
  ؟..

 چیز ھمھ.. ھستم خودم منفعت دنبال بھ من کھ است معاملھ زندگي مگر میکنید فکر خودتان پیش حتما
  .. رفتي کجا دوستي ونوع محبت وحس فداکاري وپس نمیشود اینھا کھ زندگي

 دنبال بھ وھمیشھ  ھستیم انسان ما.. دور بریزید را اراجیف این میکنم استدعا شما ي ھمھ از ولي
  .. خود منافع

 کسي ببیند وقتي ولي. بگذرد اصولش از بعضي واز کند فداکاري مردي حتي یا.. زني گاھي شاید
  .. اورد مي کم.. نمیشود قائل ارزش ھایش فداکاري براي اصال کسي... بیند نمي را ھایش فداکاري

 مایھ جان از مقابل طرف براي اگر.. میبیني محبت کني محبت.. است کردن معاملھ واقع بھ زندگي
 درمقابل.. سکوتم درمقابل کھ نکنم مقایسھ نگویید پس... میشود قائل ارزش برایت ھم او بگذاري
  .. میشود من عاید چیزي چھ احتیاجاتش کردن براورده

 شما بھ کھ حرفھایي ھمین بھ.. ام بستھ لبھاي بھ میرسیم بازھم تفاسیر این تمام از بعد دراخر ولي
 کارم تا میشد کاش اي کھ نشد کھ نشد باز.. بود بستھ ھمچنان لبھایم اري.. بود مانده دلم ودر میگویم

  .. نمیکشید اینجا بھ

 وبا بروم حمام نمیشد رویم حتي.. نبودم امان در دستش از ھم شب نصف حتي گاھي کنید را فکرش
  .. کنم خبر با مان رابطھ از را وادم عالم حمام چراغ کردن روشن

 رابطھ ي متوجھ کسي تا میشدم وزنده میمردم من ولي نبود مھم عنوان ھیچ بھ چیزھا این او براي
  .. نشود امان

 ھم ان بھ فکرکردن حتي من وبراي خجالت بي بود ساده شب شام خوردن مثل رابطھ داشتن او براي
  .. بود اور شرم
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 میکردم اشتباه من سالھا این تمام در ھم ؟شاید.. میکرد خود با فکري چھ مرد این.. میشود چگونھ اخر
  .. بود اشتباه بودند کرده فرو من وروح مغز در زور بھ ام خوانواده کھ وحیایي شرم تمام..

 را عملش یا کنم باور را حرفھایش نمیدانستم.. برسم خودم بھ میخواست من از تفاسیر این با انوقت
  ؟.. را ھایم رفتن حمام یا نبود راضي من از اینکھ..

  ... بپرسند را پرمغز حال ودرعین ساده سوال یک میرود یادشان گاھي ؟مردھا میدانید

  ؟.. ھستي راضي من از-

 خرد بھ شب تا صبح از کھ اراجیفي درمیان.. نمیشود ھم کالم چند از بیشتر.. ایست ساده واقعا سوال
 راه کھ جوابي ھزاران.. دارد دل در جواب ھزاران ولي.. است ساده خیلي خیلي.. میدھیم یکدیگر
  .. میشود مشترک زندگي گشاي

 رابطھ از آیا کھ پرسید مي من از ھا دقیقھ پنج ھمان ودرمیان میداد زحمت خودش بھ مھدي اگر شاید
 درمیان او با را اصلي ومشکل.. میشد باز ھایم تالش تمام عالرقم دھانم قفل شاید.. نھ یا راضیم او با

  .. میگذاشتم

 نقص این با ھم او.. دارم مشکل کھ منم وتنھا.. است درست چیز ھمھ میکرد فکر واقعا مھدي ولي
  .. نداشت مشکلي ھیچ

 رازھاي تمام تااز میکرد پیچم سوال انقدر کاش... میکرد سوال ذره ذره کاش... میپرسید من از کاش
  میپرسید کاش.. میگفتم برایش زندگیم مگوي

  ؟.. داري دوست کارو این-

  ؟... یاد مي خوشت رویھ این از-

  ..  ببري لذت رابطھ این از من مثل ھم تو تا بگو من بھ فقط...؟ باشي راضي تو کھ کنم کار چي من-

 دھنده نشان... است مقابل طرف پیش وغربت ارج ي دھنده نشان ولي ایست ساده ھاي سوال میبینید
   داري فرق اطاق دیوار با اینکھ ي

 شدن رفع براي تنھا جسمي... بنگرد تو بھ جان بي شي یک چشم بھ رابطھ درموقع اینکھ نھ 
 بھ میزند امدونیشتر مي چشم بھ کامل مواقع این در خواھي خود این.. بینید؟ مي.. خودش احتیاجات

  .. قلبت ي شده نما نخ احساس بھ.. وروحت قلب

 میفھمد را تو کھ.. میکند درکت کھ کند ثابت تو بھ شوھرت باید باالخره.. است عمر یک سال پنج
 این با زندگي میفھمي کھ است انوقت نمیگذارد جلو قدمي ھیچ مھمي چیز ھمچین درمورد وقتي ولي..

  .. پوچي مرد این براي تو اصال.. است پوچ مرد

 مھدي ولي.. نبود ؟نھ بود سخت واقعا.. کند راضي مرا میتوانست سواالت این جوابھاي تک بھ تک با
  .. بداند نمیخواست
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 مھم برایش من نظر اصال.. وجواب سوال براي دلیلي چھ است مراد بروفق چیز ھمھ میکرد خیال او
  ..  میکردم نجوا دلم ودر میکشید آه قبل از تر دلزده بار ھر ومن.. نبود

 بودم امده فغان بھ نداشتنم اھمیت از بلکھ نبودم ناراحت مھدي اطالعات نداشتن از اصل در من
 از جداي او ي خوانواده مگر.. نیستند دھر ي عالمھ ھم انسانھا ي ھمھ... نیست گناه کھ ندانستن

  .. ؟ابدا.. بوده من ي خوانواده

 فکر وباید نداشت کاري ھیچ فھمیدنش نیستم راضي او از کھ میفھمید باید سال پنج از بعد ولي
 کندنھ درک را سکوت این معني تا.. بفھمد را دردم تا میکرد وجو پرس حداقل یا.. میبود راھکاري

   میسپرد فراموشي ي بوتھ بھ را ووجودم مرا تمام خیالي بي با اینکھ

 نیستم سرد من کھ میدانست کاش اي.. میگذاشت وقت بودنم راضي براي کاش اي... میپرسید کاش اي
 زندگي... را خودم زندگي.. میسوزانم را زندگیمان تمام کنم فوران اگر کھ خاموشم اتشفشان یک بلکھ

  .. را او

  .. بود جملھ این انھا ومھمترین نداشت تمامي ھایم کاش اي... کاش اي... کاش اي

  ... بود ان بودن بستھ از میکشیدم مصیبت چھ ھر کھ الکن زبان این.. میشد باز خودم زبان کاش اي

 بھ خفقان پراز شرایط این ودر کشور این در کاش اي کھ.. اسمم مثل درست.. میکردم آرزو گاھي
  .. بود اورده سرم بھ داشتند دوستش کھ وعرفي مردم فقط کھ خفقاني.. امدم نمي دنیا

  .. نمیشدم گریبان بھ دست مشکلي ھمچین با حداقل.. بودم پیشرفتھ کشور یک در مثال اگر

 راحتي بھ اینھا ي ھمھ بھ راجع کھ بود باز قدر ان محیط کھ چرا باشم نگران دل نبود الزم اصال
  .. باشد باال ھمھ واطالعات شود صحبت

 وان.. بگیرم نادیده نمیتوانستم را نیازھا این.. میگذاشتم جگر روي دندان... میکردم صبوري ھرچقدر
 نیازھایم کھ روزي ھمان.. رسید سال پنج از بعد گرفت گر وجودم خاکستر زیر ھاي شعلھ کھ روزي
  .. را زندگیم وھم سوزاند را خودم وھم کرد فوران

 من ھایش وترکش تیر وپرتاب منفجرشد من ي سالھ پنج ساعتي بمب.. پیوست وقوع بھ باالخره فاجعھ
ِ  من.. کرد ام دیوانھ.. رساند جنون بھ را   .. کشاند تیمارستان تا حتي را اي عقده◌

 وھرلحظھ نوشتم ھرروز من کھ دردھایي دھم شرح دوباره نخواھید من از... شدم منفجر چرا نگوئید
  .. کشیدم سر

 بفھمي را من بھ شبیھ آرزوھایي کھ.. بفھمي را من تا کني لمسش باید.. نیست گفتني کھ دردھا این
 نیست عجیب پس.. نمیشد سیراب وقت وھیچ بود تشنھ.. بود جوان بدنم... بودم جوان زن یک من..

   داد باد بھ را زندگیم کھ طوفاني این

 کج کھ را ھایي قدم اولین بگویم کامل برایتان بگذارید ولي.. امد درد بھ وسرتان شد دراز ام قصھ
  .. گذاشتم
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 اب لیوان یک حد در گنجایشم.. دیگر بودم ادم.. شد ریز لب وتحملم سکوت سال پنج کھ جایي ھمان
   شد تمام زود.. بود

 مرا.. وگذشت کرد لھ مرا.. نیست زماني کم من وسال سن بھ دختري براي ھم سال پنج کھ ھرچند
  .. فروخفتھ ھاي حس ي ھمھ از لبریز.. کرد وحرص عقده از لبالب

  .. فرید ي واسطھ بھ ھم ان شدم لبریز  سالھ بیست یوسفي آرزو.. من باالخره بلھ

 اسباب ما باالیي ي طبقھ بھ سالھ وچند سي مجرد مرد یک کھ میشد ماھي شش.. بود؟ کھ فرید حال
  .. بود کرده کشي

 زندگي ازار بي زن وپیر پیرمرد یک اول ي طبقھ در کھ بود قدیمي ي طبقھ سھ یک ما ي خانھ
 میپیچید اول پاگرد توي رادیوشان صداي اکثرا فقط.. نھ انھا از امد مي در دیوار از صدا میکردند

 ي وطبقھ ما دوم ي طبقھ..... نداشتي یاد بھ انھا از چیزي ھیچ دیگر.. امدي مي باال ھا پلھ از ووقتي
  .. فرید سوم

 در از کھ وقتي.. برخورد وخوش پوش خوش.. ومتین مودب بسیار.. میداد نشان خوبي مرد ظاھر در
  .. انداخت مي لنگر ھم امان خانھ ھاي سنبھ سوراخ در حتي ادکلنش بوي میشد رد اپارتمانمان

 زنش کھ ھربار نیست درست.. دارد خانھ در جوان زن میگفت.. بود ناراضي بودنش از اوایل مھدي
  ... باشد منـــزل ودلواپس نگران دل میگذارد تنھا خانھ در را

 ومنش اخالق ي شیفتھ مھدي... مھدي با برخورد جلسھ ازچند بعد.. داشت ونرمي چرم زبان فرید ولي
  .. را وابلھ ساده مھدي بھ برسد چھ میکشید بیرون سوراخ از را مار! زبانش ان با فرید.. شد مرد این

 گاھي حتي.. میرفت اش خانھ بھ عصرھا گاھي مھدي.. شدند ھم خوبي دوستھاي... شدند دوست ھم با
  .. خوردند مي فرید ي درخانھ مجردي شام یک مرد ودو میپختم شام برایشان

 داشت را ورزشي تجھیزات فروش ي مغازه گویا.. بود دار مغازه دارم یاد بھ کھ انجا تا شغلش
  ..  امده ازکجا اندام وخوش بلند وقامت قد این کھ فھمیدم جا وازھمان...

 کھ بود مردھایي ان از.. بود ھیکل خوش شدت بھ فرید.. بود کوتاه وکمي توپر کھ مھدي برخالف
  .. رفت مي دستش عضالت پي چشمانت میپوشید ھم ساده تیشرت یک اگر حتي

 احساس کنارش در راستي بھ کھ بود وقار وبا صحبت خوش قدري بھ میدیدي نزدیک از را او اگر
 برمي دستم از کاري واگر بودم شده اخالقش ي شیفتھ نوعي بھ مھدي مثل ھم من.. میکردي  راحتي

  .. میدادم انجام برایش ودل جان با امد

 ھمین با ھم باالخره.. نمیکردم نگاه برادرم چشم بھ او مسلما بھ ومن خواھرم میگفت من بھ او
  ... کرد منفجر را من ساعتي وبمب شد باز ام خانھ بھ پایش اش عالي خصایص

 شوخ.. مھربان.. میش لباس در شد گرگ ابتدا.. شد شروع ساده خیلي من زندگي در فرید کردن رخنھ
   ومودب جنتلمن.. وشنگ



K, 

 ٣٢ 

 

  کاربر انجمن  moon shine-خطاھایم پاسوز من شده اند 

 راحتي این بھ آدم میشود مگر.. است سخت خیلي شدن وخراب بودن خراب کنید فکر خودتان با شاید
  .. است اشتباه آخر فکر این ولي. شود ھرز

 سر کھ است وقت آن.. کنید کج را ھایتان قدم اندک اندک کافیست.. است آسان ھم خیلي کردن خیانت
  .. میاورید در ھستم من کھ جایي از

 یکبار.. شد دستم کمک ھا وسیلھ آوردن در دوباري یکي.. شد شروع کم کم وفرید من برخوردھاي
 ام خانھ بھ را وروشنایي کرد درست را فیوز من سوپر یک مثل تمام مھارت با واو رفت برق

 مثال یا کرد تشکر مودبانھ واو بردم شام برایش شاید.. ندارم یاد بھ چندان ھم بعدي  بارھاي بازگرداند
  .. ندارم یاد بھ اصال کھ را بعدي بارھاي میشد بلند احترامم بھ ورودم موقع

 از را بودنش دشمن کھ بگویم برایتان کنده وپوست رک.. شد خودي.. شد زندگیم از جزئي او کم کم
  .. برد یادم

 ادمھا ما شدن اھلي.. نیست سخت ھم خیلي.. بیاورد شما سر بالیي ھمچین کھ شود پیدا کسي ھم شاید
 دادن تشخیص من بھ کھ مخصوصا.. دشمن کسي وچھ است دوست کسي چھ کھ میبرد یادمان از

  .. بودند نداده یاد دشمن رااز دوست

 یاد بھ.. را زدنش ادکلن.. را پوشیدنش لباس.. کنم مقایسھ مھدي با را او کھ کرد من با کاري فرید
 بوي درحسرت ومن نزد ادکلن ھم عروسیمان روز حتي او. باشد زده ادکلن حال بھ تا مھدي ندارم
 دو کھ مھدي برخالف... بود ومرتب کرده اصالح ھمیشھ سرش موھاي مثال یا بودم مانده فرید خوش

  .. میرفت سلماني زحمت بھ یکبار ماه

 داشت جالبي نچندان صورت اینکھ با.. میخوردید را ظاھرش گول میدید را فرید ھم شما اگر شاید
  .. بود بلد خوبي رابھ وچاه راه مذھب بد ولي

 با ھمتراز.. خودش بھ مخصوص گرفت جایي.. پاگرفت ذھنم در بودنش ھمتا وبي فرید کھ خالصھ
  .. جسمم مقیم ودراخر شد وروحم ذھن مقیم فرید.. مھدي جایگاه از تر رفیع ھم شاید.. مھدي

 ولي.. وادادم راحت چقدر من کھ نکند خطور ھم فکرتان بھ اصال شاید.. حرفھایم باشد احمقانھ شاید
  .. اقیانوس دل از ام قطره یک ھم من.. نیستم شما از جداي من

 وشکم خوشي دل روي از ما ولي ندارد فرقي وبیشتر کمتر کمي.. کساني باشند ھم من ھمانند شاید
  .. کشاند سمت این بھ مارا ھاشاید وکاستي ومحیط جبر.. شویم نمي خائن سیري

 باالیي کوچھ ھرز زن مال شدن وخراب بودن خراب.. نیست ھمسایھ مال فقط خیانت.. میگویم بازھم
 گذاشتم ھم بھ چشم ومن دراوردند زندگیم  از سر آرامي وبھ راحت خیلي اینھا ي ھمھ.. نیست ھم

   میکردم منعشان ھمیشھ کھ زناني ھمان بھ شبیھ ام شده ودیدم

 از.. ھستند ما از ھم انھا..  نبودند ولي.. اند بافتھ جدا ي تافتھ خیاباني زنان این میکردم خیال ھمیشھ
 کج قدم نیم میخواني را داستانم راحت خیال با کھ شمایي ولي... وشما من بھ شبیھ خیلي شاید.. شما

  .. خوردن اب مثل درست راحتي ھمین بھ.. گذاشتیم وانھا ومن نگذاشتي
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 یک.. کردم تجربھ را دیگري نوع از شدن لمس من کھ اي دفعھ ھمان.. دادم یاد بھ خوب را اول بار
  .. کردم تجربھ را کردن زندگي دیگر نوع

 جز بھ ھم دیگري مردھاي شدم متوجھ تازه.. دارد فرق چقدر سرانگشت با سرانگشت فھمیدم تازه
 میشناسند دستشان کف مثل را ھا زن! آنھا برخالف کھ دارد وجود دنیا در وبرادرھایم وپدر مھدي

  میکشند بو را بودنت زن کھ..

 از اردنگي یک وبا میزدم سیلي مردک گوش در... عقده از خالي زن یک.. بودم نرمان اگر شاید 
  .. نمیتوانستم زده وعطش تشنھ سراپا.. بودم محتاج کھ من ولي.. میکردم بیرونش ام وکاشانھ خانھ

 بود مادرم.. نبودم مقصرش من کھ چرا.. کند سرزنش ھا عقده این خاطر بھ مرا نمیتواند ھم کسي
  .. امان خانھ سنگین جو ھم شاید.. ومھدي

  ؟.. بودم خطاکار من: بگو تو اصال خدایا

 بیمار ذھن یک ي احمقانھ توجیھات.. است ناقصم ذھن ھاي وسفستھ ھا توجیھ اینھا ي ھمھ ھم شاید
  .. کند درکش نتوانست کس ھیچ کھ

 ومیز اشپزخانھ درگاھي بین ومن بود دستشویي مھدي.. میچیدم نفره چھار میز سر را ھا بشقاب داشتم
  .. کرد کردن کمک وعزم شد بلند ازجا فرید کھ وامد رفت در ناھارخوري

 وکارھایش رفتار با شدت وبھ.. میداد انجام را ھا بھترین ھمیشھ فرید... فرید تصمیم این نبودن عجیب
  .. میبرد را دلت

 وبرخورد ھمانا گرفتن این ولي.. گرفت دستم از را ھا وچنگال وقاشق فاصلھ کمي با ایستاد درکنارم
  ... ھمان ھم بھ دستانمان

 کوتاھي عذرخواھي فرید.. گذشت تنم واز شد رد انگشتانم میان از گرم ھرم جریان یک کردم حس
  .. داد جاي ھا بشقاب کنار مرتب خیلي را ھا وچنگال وقاشق ماند جا ھمان.. نرفت عقب ولي کرد

  .. میسوزد کوره مثال ودستھانم شده گرم بدنم چرا نمیفھمیدم اما من

 گرفتھ نظر زیر را من سراپا کھ نگاھي.. میکردم حس ھم را فرید ي خیره نگاه ولي گرفتم ازاوفاصلھ
  .. میدید را شدنم رنگ ھفت..

 ھا وھمین.. فھمید ھم جا ھمھ از خیال بي مھدي حتي.. اورده من سر بھ بالیي یک کھ بود شده متوجھ
  .. کند استفاده ھم من از تواند مي کھ فھمید.. کرد باز او پیش را دستم

 میشوید ھمکالم باانھا کالم دو ھمینکھ.. فطرت پست... عوضیند ھم ظاھر در ھا بعضي! ؟... میدانید
  .. کني دوري انھا واز دھي تشخصیص را ارزششان میتواني راحتي بھ

 راحتي بھ چون.. بیفتید ادمھایي ھمچین گیر تا باشد داشتھ دوستتان وخدا بیاورید شانس واقعا باید
  .. فرید اما.. شوید رھا ترفندي ھر با دستشان واز دھید تشخیص را بودنشان کالش میتوانید
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 این تا کھ نمیشد باورت اصال.. میداد نشان را خودش خوب خیلي فرید.. نبود طور این وقطعا مسلما
 جور این شدن نزدیک ولي.. را ھایش شدن نزدیک ندارم بیاد خوب خیلي.. باشد وبیمار پست حد

  .. است ساده خیلي ادمھا

 را خودشان قدر ان.. وقت ان.. خانوادگیت مشکل ي زده مصیبت یا.. باشي غمگین کمي کافیست
 رود فرو انسان یک جلد در میتواند ھم زالو یک نمیشود باورتان کھ میدھند نشان راز وھم ھمدرد

  ... بمکد اندک اندک را وخونتان

 بود خواستھ دلش وھرچھ زده فریاد او کنم عرض چھ کھ دعوا.. بود شده دعوایم مھدي با بار یک
 بودم احساس وبي سرد او بھ نسبت کھ بس از.. بود برده پناه فرید ي خانھ بھ را وشب بود کرده بارم

  .. نمیشدم قائل ارزش دستیش دم ھاي نوازش وبراي

 را خانھ زنگ ،فرید حیاط در شدن بستھ از بعد فردا صبح کھ بود گفتھ فرید بھ چھ نمیدانم لیاقت بي
  .. زد

 رفتم در پشت بودم کرده مخفي چادر زیر زور بھ کھ پریشاني وموھاي کرده باد چشمان ھمان با
  .. شد جویا را دعوا دلیل! رادمرد یک مثل دقیقا!  زیر بھ سر فرید..

 بود ریختھ دایره روي برایش را مشکالتمان تمام کھ داشت اطمینان فرید بھ اینقدر من شوھر.. میبینید
  .. داشت خبر ومھدي من مشکالت از حد این تا فرید کھ نمیشد باورم..

 بود بلد خوب.. زرنگ خیلي.. بود زرنگ فرید کھ  ام فھمیده گذرد مي روزھا ان از عمري کھ حال
  .. میشد نزدیک ادم بھ شیرین دوست یک ودرجلد  کند رام اھلي سگ یک مثل را ھایش طعمھ

 البتھ.. نمیرسد من بھ مھدي کھ میداند میگفت.. است چگونھ مھدي با ام رابطھ میداند کھ گفت من بھ
    داد وتحویلم پیچاند لفافھ در را اینھا ي ھمھ

 مشکل ابلھانھ ھنوز واو بودند شده مشکلمان ي متوجھ مھدي جز ھمھ کھ چرا.. ریختم اشک فقط ومن
  .. انداخت مي من گردن را

 مورد در وخزعبالتي کرد تعارفم تمیزي دستمال. ناجنس فرید.. زدم وزار نشستم در پشت ھمانجا
  .. گفت بگذارم درمیان او با را مشکالتم است وبھتر اشناست او اینکھ

  .. فرید  بھ برسد چھ بزنم حرف نمیتوانستم ھم شوھرم بھ حتي من.. نزدم حرفي

 کم کم.. کرد الوده مرا.. میداد ودلداریم امد مي سراغم بھ ومشکل ھردعوا از بعد فرید ھمینکھ ولي
  .. کرد نفوذ درخونم افیونش

 بي کافیست گاھي.. کنید جمع را حواستان تا میگویم بلکھ.. کنم مکررات تکرار کھ نمیگویم را ھا این
  .. دھید راه اتان خانھ بھ عواقبش دانستن بدون را دشمني یا.. کنید اعتماد کسي بھ جھت

 نھ.. کنید گلچین دشمنان این بین از را دوست یک وباید دشمنند ھمھ کنید فکر ھمیشھ باید قولي بھ
  .. اندک دشمنان وتعداد دوستند ھمھ اینکھ
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 این بھ من مانند زني چگونھ کھ نشود باورتان واصال میخندید ودرشتم ریز ھاي حماقت بھ ھم شاید
  ..؟ داشتم سن سال چند من مگر ولي.. خورد گول راحتي

  .. کنار بھ ھم این اصال... بشناسم؟ را دوست کھ داشتم دوست چقدر مگر.. نھ ھم وسال سن اصال

 اید درنمي اب از عجیب ھم زیاد میبینید.. نیاورم؟ روي فرید بھ  کھ داشتم دیگري ھمزبان مگر
  .. کشاند اینجا بھ را من کار ریز ریز مشکالت..

 کھ... مھدي ھاي عربده از بعد کنم عرض چھ کھ دعوا..  امد مي سراغم بھ دعواھایمان از بعد فرید
  .. میکرد نصیحتم ومثال امد مي... میرفت ھم سوم ي طبقھ تا صدایش

 مغازه دم مھدي کھ میدانست وقتي روز میان ولي میرفت بیرون خانھ از مھدي با زود صبح ناجنس
    برمیگشت خانھ بھ ایستاده اش

 اینھا ي ھمھ شدم متوجھ.. شدم تر فھمیم کھ بعدھا ولي است اینگونھ زندگیش مدل میکردم فکر اوایل
  .. بود من براي پاشیدن دون

 مي چاي برایش.. نمیزد ھم حرف حتي وقتھایي یک.. میداد گوش را ھایم وگریھ  امد مي کھ خالصھ
  ... میشدیم خیره پایمان زیر بھ فقط سکوت در وھردو اوردم

 چیز ما مشکل کھ بود فھمیده ولي نکردم باز برایش را ھایم عقده تمام کھ ھرچند.. ھمدردم شد کم کم
  ... خانوادگي مشکالت از سواي چیزي.. دیگریست

 نھ.. بازکردم رویش بھ را اغوشم اول ھمان از کھ نکنید فکر.. شد نزدیکم نزدیک کھ بود وقت ان
 بشود خودي برایشان شخص ان کھ وقتي.. من مثل میشوند کم کم نیستند وھرز خائن اول از کھ ھمھ..
  .. است ساده خیلي کھ گفتم.. میشوند اھلي وقتي..

 کني حیا... کني شرم اول ي وھلھ در شاید.. میگیرد را انگشتانت نوک.. میشود شروع دستھا از اول
  .. میشود عادي دستانت شدن لمس.. شود تکرار باره وچند دوباره وقتي ولي..

 باشي مھم کسي براي کھ قشنگیست حس.. کند پاک را چشمانت اشک است ممکن ھم آن از بعد
 فقط اي کرده گریھ کھ وھربار اي نبوده مھم ھم شوھرت براي حتي ان از قبل تا کھ مخصوصا..

  .. نکن زر زر کھ زده فریاد سرت

 اغواگرانھ گفت بشود شاید.. برسد دادت بھ کس ان فریاد کلي شنیدن از بعد  است بخش لذت چقدر
  ... حس این است

 اغوش ھم بعد.. ھایت شانھ اول... میشود آشنا تنت حریم وجب بھ وجب بھ دستھا این ھم ان از بعد
  ؟؟..و

  .. ھستي شخص این آن از دیگر تو.. ندارد وجود دیگري بعد مسلما

 مانند است وممکن باشي داشتھ بھتري وزندگي روي جلو او بھ اعتماد با وتو باشد دوست است ممکن
   بیفتي فرید مثل آدمي گیر کھ حالت بھ وواي باشد دشمن فرید
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 حتي دارم عمر تا کھ لحظاتی.. میزنم رج را گذشتھ ولحظات.. ام ایستاده دوش شتاب پر قطرات زیر
  ... کنم مرورشان دیگر بار یک نیستم حاضر

  .. میشوم خیره انگشتانم بند بند روي اب قطرات ضربان بھ تک بھ وتک میکنم بلند را سرانگشتانم

  .. شود شروع نمیخواھي اصال کھ روزھایي آن از.. بود شوم روزھاي آن از امروز

 ھا تازگي... کشیدن فریاد بھ کرد شروع سرچھ نمیدانم اصال بود کشیده نعره مفصال مھدي گذشتھ شب
 ندرت بھ.. بودم قھر او با.. میدادم ازارش سکوتم با مدام من کھ مخصوصا.. بود شده گیر بھانھ واقعا
  .. میدادم را وجوابش میزدم حرف

 مکار روباه کھ الحق.. وبود.. است در پشت فرید فردا صبح میدانستم.. گریستم فقط ومن زد داد او
 را وکارم امد ھم امروز.. نزدیکم نزدیک.. میشد وھمدمم امد مي مشکالتم درمیان.. بود گري وحیلھ

  .. کشید اینجا بھ

 چشمانم روي را سرانگشتانم.. بازکردم را در انگشتان ھمین با.. چرخید انگشتانم روي نگاھم بازھم
 ضمیر در خطا اولین این.. بار اولین این انگار ولي.. کنم فراموش را چیز ھمھ میخواھم... کشیدم

  .. نمیشود پاک اسیدي ھیچ با کھ شده حک ناخوداگاھم

 رویش بھ را در سرانگشتھا این با چرا میپرسند دستھایم.. شدي مستش ھا ھمین با میگویند چشمھایم
  .. گفتم او بھ وقتي چرا.. شدم ظاھر رویش جلوي ووضع سر ان با کھ بودي دیوانھ مگر.. نبستي؟

  .. بگیرم حجاب تا کنید صبر-

  .. گذاشت حریمم در را اش شده قلم وپاھاي.. نماند منتظرم

  .. ؟سرچرخاندم.. کردم چھ آمدنش از بعد من

 ام شده ازار خود من ولي. پشتم ي تیره روي مینشاند سرد عرق.. بود مردن مثل لحظات ان اوري یاد
 دقیقھ ھر با تا میکردم) بازخواني( واگویھ خودم براي را ھا ثانیھ وان ھا لحظھ ان بار وھر ھربار..

  .. شوم متنفر بیشتر خودم واز بکشم زجر اش

 لب خواستم وقتي.. نشست موھایم روي وحتي ماند دردستانم چادر وقتي کشید قد رویم جلوي وقتي
 مرا کھ کارھایي ان با.. ھایش لب با.. چشمھایش با واو شده ام خانھ وارد اجازه بي چرا کھ بزنم

  .. کشاند خواب اتاق بھ را وکار گرفت را دھانم جلوي میکرد زده عطش

 خیلي مھدي کھ کاري.. مالطفت وبا نرمي بھ.. گرفت اغوشم در ارامي بھ دید را خیسم نگاه وقتي
  .. داشتن وارج بودن مھم حس است خوب وچقدر.. بود کرده فراموشش بود وقت

 نداشتم دستھا این از ابایي من وحاال بود کرده آشنا دستھایش با مرا قبال کھ چرا.. بردم پناه آغوشش بھ
  .. بودم محتاج شدیدا اغوش این وبھ
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 جاي ھیچ دیگر او.. نداشت ارزش اندکي برایم کھ بود وقت خیلي مھدي آغوش کھ چرا.. نبودم نگوئید
 یک.. میزیستم او با ام خونواده واجبار عرف خاطر بھ کھ اجباري ي خانھ ھم یک جز.. نبود زندگیم

  .. امیز مسالمت تقریبا زیستي ھم

 بھ گذاشتن ارزش این میدانم حال کھ ھرچند.. بود قائل ارزش ھایم وگریھ من براي مرد این ولي
 محض ھم مردي ھیچ.. نمیگیرد موش خدا رضاي محض اي گربھ ھیچ.. بوده خودش منافع خاطر

  .. نمیشود من ھمچو زني غمخوار خدا رضاي

 ھمان.. دستھایش با... است ودوستم ھمدرد میکردم فکر کھ بود واحمق تشنھ قدري بھ روزھا آن ولي
 نوازشم وبازھم بوسید را ام ریختھ بھم موھاي روي.. کرد نوازشم بودم کرده خو بھشان من کھ ھایي
  .. کرد

 باشم تنم عطر فکر بھ باید کھ کردم فراموش کل بھ ومن کرد جادو دستھایش گرماي با مرا درواقع
  .. میکرد گرمم مرد این دستھاي محبت کھ چرا..

  .. ودراخر را دستھایم.. را ھا اشک رد.. را ام گونھ.. بوسید تک بھ تک را موھایم روي

 اخرین.. ھستم ناخلفت ي بنده اخرین سیاھت لیست در من یا.. اي داشتھ بنده ھم من از بدتر.. خدایا اه
  .. ببیني را او حاضري کھ اي بنده

 نشستھ وحیاي شرم.. داشت حدي ھم ازاري خود.. میاورم کم رسما میرسم کھ اینجا بھ.. دادم سرتکان
  .. نمیداد من بھ بیشتر پیشروي ي اجازه ام وپي رگ در

 پشت گذشتھ ونجابت تعصب ان بھ کجا تا.. رفتم پیش کجا بھ تا کذایي تخت ان روي کنم فکر اینکھ بھ
 با کھ چیزھایي وتمام اینھا بھ کردن فکر است سخت.. بردم فرو گناه در خرخره تا را وخودم کردم
  .. دادم دست از اشتباه یک

 میان من.. دوختم دیده ام شده مچالھ ھاي ولباس کذایي تخت آن بھ وساعتھا ساعتھا رفتنش از بعد
  .. را نجابتم وحال بودم داده دست از را باکرگیم بار یک رختخواب ھمین

 نجابت یاد تا بسوزانم نفت پیت یک با را اش وھرتکھ کنم اش تکھ تکھ اصال.. بزنم اتشش میشد کاش
 نیست رفتني.. باقیست ھمیشھ تلخ حقیقت ولي.. بسوزد ھا شعلھ ان ھمراه ھم ام رفتھ دست از

  .. ماندنیست

 بازھم.. کنم عوض حتي یا.. بزنم آتش را ولباسھایم واتاق تخت اصال.. بسوزانم را ھا مالفھ اگر اینکھ
  .. وکثافت انگل یک.. ام فاحشھ یک حد در من

  .. اوردم در اینجا از سر نفھمیدم کھ شدم سست چگونھ.. کردم چھ... نگذرد من از خدا

 دلم.. شده عایدم سیري شکم سر از کھ اشفتھ خواب یک.. بود کابوس ھمھ اینھا میخواست دلم
  .. ابد تا کنم وفراموش کنم خاک را لحظات این وجود تمام با میخواست



K, 

 ٣٨ 

 

  کاربر انجمن  moon shine-خطاھایم پاسوز من شده اند 

 از فرید نھایت بي اطالعات بلکھ نبودم من فقط مشکل کھ چرا.. بود نشدني تمام من اشتباھات اما
   بود زن یک ونیازھاي اناتومي

 کھ بود افرادي از دستھ ان فریدجزو... بشناسم شما بھ درست را واو بگویم فرید از برایتان بگذارید
  .. زن یک بدن جز جز بھ واگاه وارد.. بود خبره خیلي..  میگفتي خبره بھشان

 یک مثل کھ میکرد من با کاري.. بخوابد تک بھ تک ھایم عطش کھ کند چھ وجودم با میدانست خوب
  .. میشد مست من مستي واز... میکرد سرمستم.. رقصیدم مي دستھایش میان در موج

ِ  این بھ. ببرد باال چگونھ بود بلد.. میبرد باال مرا  اوج تا.. میداد پرواز بال پرو وپرشکستھ بال من
   میکرد نثارم کھ لذایذي از.. سرخوش بگیرم

 جلوي وواقعیت میرفت ھپروت.. میپرید مستي وقتي ولي.. میشدم سیراب... میگرفتم اوج!  ومن
  .. ذره ذره.. میمردم کم کم من.. میسوختم.. میگرفتم اتش من میکشید قد چشمانم

  شود ھالک ودرنھایت سربکشد را شوردریا اب کاسھ کاسھ تشنگیش رفع براي کھ ادمي مثل درست

 داشتم.. میگرفت را وجودم کھ بود غولي... عذاب.. وکثیف ھرز زن این از.. میگرفت عقم خودم از
  .. اعدام ھم شاید.. بود سنگسار تقاصش کھ نامشروعي ي ؟رابطھ.. ؟خیانت.. میکردم چھ

 لحظھ بھ لحظھ کھ جانم بي ھاي پنجھ سر این با.. توانم تمام با میخواستم وقتي.. امد مي وقتي ولي
  .. سرانگشتانش با میکرد لمسم تنھا واو.. کنم بیرونش در از میکردند طلبش

 ھم خوب چقدر کھ میکرد نوازش را گردنم حتي یا... را بناگوشم.. را چشمانم... سرانگشتم وقتي
  میکرد را اینکار

  .. میشدم سیراب مرد این با من.. نبود اختیارم در دیگر چشمانم میشناخت مرا جز بھ جز وقتي 

  .. نمیبخشید کھ میدانم خودم.. نمیبخشید وقت ھیچ ؟نھ.. میبخشید خدا

 چھ من پس میپرسیدم خدا از باید ولي.. داشتن نگھ حریم... تمکین... ھمسر بھ وفاداري بود گفتھ
  ؟.. چھ ھست راھش سد مھدي مثل بزرگ سد ویک جاریست خروشان رود یک مثل بدنم کھ ؟مني..

 ي غده ھمان شده وزن.. زندگي در خوشي سنبل.. ازادي سنبل شده مرد وائینت دین تمام در چرا
  ؟.. شده مردزائیده پھلوي از کھ چرکیني

 میلیونیم یک.. نھ کھ ھم ھزارم صد.. نھ کھ ھزارم وزن است اول مرد.. قاموست در میکنم حس چرا
  .. دارد ارزش مرد

 خدا کھ میدانستم شود تمام تا میرساند لبم بھ را جانم کھ مخفیانھ ھاي معاشقھ ان تمام از بعد من ولي
 رھا مرا قبل از تر وناراحت تر عصباني ھربار کھ.. میبیند را کارھایم تک بھ تک دارد کھ.. نمیبخشد

  .. میکند
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 باید شاید.. میکردم صبوري بیشتر باید میگفت من بھ بود کنارم اگر شاید.. نمیبخشید را ننگ این او
  .. نمیگذاشت وحیا شرم ھمان بازھم ولي میکردم باز را لبھایم قفل.. میزدم حرف

 بزرگ ان در ومرا اند ساختھ کھ جوي.. برادرھایم.. پدرم.. بود مادرم تقصیر.. نبود کھ من تقصیر
  .. نمیگذاشت کردند

 را ساعتھایم او با چگونھ اصال... نترس.. شدم باک بي حد این تا من کھ کرد چھ من با نمیدانم فرید
  .. است دروغ حرفم این کھ ھرچند.. نمیترسیدم کارم عقوبت واز میگذراندم

 وبرزن کوي در ام نامي بد ي واوازه بیفتد ازبوم رسوائیم تشت کھ وقتي از میترسیدم سگ مثل من
  .. نمیگذاشت فرید جادوي.. نمیشد ولي.. بپیچد

 ھستم معتادش میدانست.. نمیکرد رھا مرا بودکھ شیطان خود او.. میبرد عرش بھ مستقیما را من او
 دار شوھر زن یک اصال.. دیگر زن یک سراغ برود میتوانست.. بخواباند را تنم عطش اینکھ معتاد..

  .. میدادند جان فرید با بودن براي کھ دختراني یا.. دیگر

 آرزو فعال.. نمیکرد پیدا من بھ نسبت تري راحت ي لقمھ انگار ولي.. نداشت کاري کھ او براي
  .. کند رفع را فرید نیازھاي میتوانست کھ بود کسي ترین دستي دم کاشاني مھدي ھمسر یوسفي

 باز  لب حتي.. میرفتم کنارش از وگریان میشدم سیراب.. سکوت دنیا بایک بودم الحلقومي راحت من
 سرم در.. میلرزید تنم فقط.. نمیکردم ھایش نزدیکي با وفریادي داد.. نمیکردم شیون.. کردم نمي

  .. میکرد را خودش کار بازھم وفرید میشد پا بھ ھیاھو

 نکنم خیانت تا.. نباشم فرید محتاج دیگر کھ بخواباند را عطشم.. برسد دادم بھ مھدي میخواست دلم
 تمام با کھ بود وقت ان.. بودم حمام در من نرسیده دقیقھ شش وبھ میکرد حمام طلب مھدي وقتي ولي..

 بھ مرا ناقصش شعور ھمان با... خودش دستھاي با او کھ چرا.. میشدم بیزار او از تنم ھاي مولکول
  .. میفرستاد دیگري کس اغوش

 حداقل.. نمیفھمد مرا چرا.. اورده بار خائن زني چرامرا کھ... دل تھ از میکردم نفرینش ھربار ومن
  .. میخواند را میخریدم برایش کھ کتابھایي

 بیمار مرا او.. میداند را چیز ھمھ میکرد فکر ابلھ.. میگرفت سخره بھ را کتابھا واین مرا او ولي
 را جانم کھ اي خوره واین عقده این درمان براي.. بیماري این درمان براي ھم قدمي وھیچ بود کرده

  .. برنمیداشت میستاند

 چیز ھمھ کھ.. میخواھم رابطھ این از سھمي او مثل ھم من کھ نمیکرد خطور ھم اش مخیلھ بھ چرا
  .. پنجاه پنجاه.. من نصف.. او نصف.. است نصف نصف

 حتي.. یک من وسھم درصد نھ نودو شده او سھم.. برداشتھ را چیز ھمھ او.. ھا رابطھ این در ولي
  .. مھیاست او براي چیز ھمھ صد در صد میکنم فکر کھ گاھي.. یک زیر
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 بو را عطشم کھ داشت غیب علم ایا.. کجا از نمیدانم.. امد مي من عطش میان در فردا صبح وفرید
 صدا را خدا مدت تمام اي دقیقھ پنج ي رابطھ یک در گذشتھ شب کھ میکرد درک کجا از.. بکشد
  .. دارم حق ھم من کھ بینداز مرد این ي مخیلھ در خدایا کھ میزدم

 اب بگویي تشنھ ادم یک بھ میشود مگر.. باش نداشتھ توقعي من از وگرنھ.. بده من بھ را حقم خدایا
  .. نخور نان بگویي گرسنھ یھ بھ.. نخور

  .. نمیشد گذاشتھ دستم کف در حقي وھیچ میشد تمام دقیقھ پنج ولي

 دست پوست خارش شدن وشروع رفتن حمام بار وچند چندین از بعد نتیجھ بي شبِ  یک از بعد وحال
  .. میرسید دادم بھ فرید...  وپایم

 نمیکرد خطاب خشک چوب مرا.. نمیزد بدنم نامطبوع بوي از ھم اسمي حتي نمیخواست حمام من از
   مزاج سرد زن یا

 خدایا.. است نعشگیش فکر بھ کھ بودم خراب یک.. نبودم دیگر آرزو میکرد دراز سمتم بھ کھ دست
ِ  این از من   .. متنفرم آرمیده وجودم در کھ خرابي زن این از من.. متنفرم دیگر من

 لوازم مھدي برخالف.. بود او اگاھي کرد بستھ وپا دستھ فرید درمقابل مرا کھ چیزھایي از دیگر یکي
 ادکلنش خوش بوي واز بود تیغھ سھ صورتش ھمیشھ.. میرسید خودش بھ... میکرد استفاده بھداشتي

   بود وتمیز میزد را زائدش موھاي.. میشدي مست

 کھ عذاب ولي شود کمتر آن از بعد درد تا.. میشدم وسیر میگذاشتم مھدي جاي بھ را او کنم اقرار باید
  .. نمیشد کم وقت ھیچ.. نمیشد کمتر

 من واز ناپدیدشود ھم من در مقاومت ھاي ذره اخرین تا... بکشد مرا کھ جایي تا میشد وبیشتر بیشتر
  .. بسازد رواني زن یک

 فرید اگر شاید.. داد قرار راھم سر را فرید اینکھ از.. امدم مي فغان بھ خدا ازدست وقتھا بعضي
 گرفتار جھنم این بھ وقت ھیچ من. بود خودش زندگي وفکر داشت وزندگي زن یا.. نبود ھمسایمان

  .. میزدم فریاد دلم در.. نمیشدم

 خام را زن یک چگونھ است بلد کھ فریدي.. جنسیست بیمار نوعي بھ کھ فریدي.. فرید؟ چرا!؟.. خدا
 کني امتحان را میکنم رفتار چگونھ است معلوم کھ را مني میخواستي چرا..؟ گذاشتي راھم سر را کند
  ؟..

 ان درد در ھم ھنوز نگذاشتي ؟چرا.. پست ؟چقدر.. خرابم چقدر کھ کني ثابت من بھ میخواستي مثال
 خود خود تو بفھمي کھ است این از بھتر شده ظلم تو بھ بداني اینکھ.. شوم خرد کذایي ھاي دقیقھ پنج

  .. ظالمي

 تا میشد باعث اینھا.. بودم ماھري شناگر وگرنھ نمیدیدم اب فقط.. خرابم زن یک ذاتا من بدانم اینکھ
  .. ببرم ھم خدا از



K, 

 ۴١ 

 

  کاربر انجمن  moon shine-خطاھایم پاسوز من شده اند 

 جواب بي سوال قطار قطار کھ خدایي... نداشتم کاري خدا این با من.. نمیکردم درک را ایدئولوژیش
  ... راھم سر بر فرید دادن قرار با.. داد جواب اینگونھ مرا

 جنسي مریض یک یوسفي آرزو.. اوردم ایمان وجودم تمام با تلخ حقیقت یک بھ من ماه چند از بعد
  .. بود ساختھ زني ھمچین من از عقایدم با شدن وگالویز سالھ پنج ھاي عقده.. بود شده

 بھ کارش گذاشت نمي اصال.. نداشت ولعي ھمچین.. نمیکند خیانتي ھمچین کھ نرمال آدم یک وگرنھ
   بکشد اینجا

 از ترس... مردم ھرلحظھ ومن شد قطع کل بھ عادتم.. داد دستم بھ کار استرس ھمھ ان.. وباالخره
  ... وروانم روح بھ شد خوره بارداري

 از سروگردن.. گرفتھ پا وجودم در وفرید مھدي از جنیني میکردم فکر.. گرفتم مالیخولیایي افکار
  .. فرید از تنھ وپائین مھدي

 امکان عنوان ھیچ بھ جلوگیري کوچیکِ ھاي قرص ان وجود با کھ میگفت ھوشیارم نیمھ ذھن اینکھ با
 ھم را جسمم.. بود شده بیمار روانم.. نداشت باور را اینھا کھ ام اشفتھ روح ولي ندارد وجود بارداري

  .. بود کرده بیمار

 را خودم ھرلحظھ ومن بیشتر زجر براي بود کرده واَشري علم را خون قطره چند ان شدن قطع
 فرو رحمم در دستھ تا را بري گوشت بزرگ چاقوي میخواست دلم کھ رسیدم جا بدان حتي.. میخودم

  .. بمیرد ضربھ این با گرفتھ شکل بطنم در ھم جنیني اگر تا کنم

 بطنم در مانده باقي وحرفھاي ھا وعقده ؟سکوت.. نھ بودم شده ؟دیوانھ.. مرا رواني وضعیت میبینید
  .. کشاند جنون بھ باالخره مرا بودنش نقص وبي فرید بھ نیازم درد...

 لخت ھا ساعت.. میشود قبل از بزرگتر بطنم در وھرروز گرفتھ شکل بدنم در غولي میکردم حس
 میرسیدم نتیجھ این بھ اخر ودر میکردم نگاه را ام خالي وشکم ایستادم مي ائینھ روي روبھ لباس وبي
  .. ھست جنین این کھ

 بغل را پاھایم اتاقم کنج لباس بي گونھ ھمان وقت ان.. ازمھدیست ونیمي فرید از نیمي کھ جنیني ھمان
 میکرد ام خفھ امیز جنون افکار.. میکشت مرا کنده دیوانھ افکار.. میدادم تاب را وخودم میکردم

  لحظھ بھ لحظھ..

 این نداشتم ھم را ومھدي فرید دیدن چشم حتي دیگر. ام افتاده اي ورطھ چھ بھ من نمیدانست کس ھیچ 
 ونیمھ خراب زن این بھ پیرایھ وبي ساده دختر یک از مرا.. بودند نشانده سیاه خاک مرابھ نفر دو

  .. بودند کشانده دیوانھ

 زندگیم خانھ بھ نھ میرسیدم خودم بھ دیگر نھ. بود شده خاکستر زندگیم نبودم گذشتھ زن ان دیگر حال
 مثال.. میکرد وتحقیرم میرفت.. زد مي وغر امد مي مھدي.. بود نشستھ خاک بند نیم چیز ھمھ روي..

   کند بیدار را ام رفتھ خواب بھ غرور میخواست
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 ونھان اشکار ھاي طعنھ با کھ بود مانده باقي ھم غروري من در مگر.. دیگر حماقت یک ھم باز
  ...؟ شود بیدار مھدي

 وجود مني دیگر کھ میفھمید باید گرفت نادیده  را مراوجسمم ھربار سال پنج ان تمام طول در وقتي
 وبا امد مي سراغم بھ میکشید عشقش فرید ھروقت کھ فرید توالت دستمال شده من این.. ندارد

  .. میرفت ھم وبعد میکرد خود دست ي ملعبھ ساعاتي مرا جسمم از درکش با.. دانشش

 وبرود بخواباند را عطشش بیاید سراغم بھ ...مغازه بھ مھدي رفتن از بعد کھ بود شده عادتش اصال
 حبس تنیده دورم بھ فرید کھ ھایي عنکبوت تار در کھ میدیدم مصرف بي ي حشره یک مثل را خودم..

  .. نمیکرد رھایم ھم لحظھ یک کابوس میخوابیدم مھدي از دور کھ شبھا.. ام شده

 دقیقھ عرض در کھ ھایي ھمان.. وفرید مھدي از شده بارور ھاي تخمک.. شکمم در ھیوالیي کابوس
  .. من بطن در بسازند جنیني تا.. میکنند وولد وزاد میشوند نصف وبارھا بارھا

 حرف خودم وبا میرفتم راه وعور لخت کثیفم ي خانھ در دیوانگان ھمانند ھا صبح نداشتم خواب شبھا
 یک ودنبال. بودم شده دیوانھ من کھ راستي بھ.. میکردم قھر خودم با.. میکردم دعوا خودم با.. میزدم

 کرده خود درگیر را رحمم قده یک مثل کھ نجاستي این از.. درد این از خالصي براي کوچک ذمنف
  ... بود

 ان.. شدم عفونت بھ مبتال باالخره کھ نشستم وزمین وسنگ فرش وروي گشتم خانھ در لباس بي انقدر
 دم.. میکردم صبوري بازھم من ولي میبرید را نفسم امان بي ودرد وسوزش خارش.. عفونتي چھ ھم

  ... کرد زده من از را مھدي باالخره وھمینھا.. نمیزدم

 سرم از دست.. شود مقاربتي بیماریھاي دچار میترسید.. بود خودش خاطر بھ بیشتر کھ ھرچند
  .. گرفت نادیده مرا تمام سال پنج کھ مردي این برداشت

 وجودم دیگري عفونت.. نرفتم من ولي کنم مراجعھ دکتر بھ گفت سردي با.. شد خستھ دستم از دیگر
  .. ودرمان طبیب بھ حاجت چھ نبود چیزي دیگر کھ این بود کشیده گند بھ را

 مخرب ھاي باکتري این بگذار.. بخوابم نتوانم حتي عفونت از کھ میکرد فرقي چھ بودم نجس کھ من
 خودم ھمراه را بطنم در امده بوجود ي قده این شاید تا بگیرد را بدنم ودراخر ورحم تناسلي الت تمام

  ... بکشد

 بود وکودکانھ خام افکارم چقدر میبینید.. میشود قده مرگ باعث اینھا میکردم فکر واحمقانھ کودکانھ
  ؟..

 دارم مادري کھ بود رفتھ یادم حتي کھ بودمش ندیده انقدر.. امد زده سر روز ؟یک! مادرم باالخره تا
  .. شوند دامادشان مھمان امد مي عارشان انھا اخر..

 جلوي واعتبارشان میشود شانشان کسر بیایند داماد ي خانھ بھ زیاد اگر کھ داشتند عجیبي  اعتقادات
  .. افتاد  مي خطر بھ اش وخوانواده داماد
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 جویا را حالشان ھم تلفني حتي یا نگذاشتھ پدري ي خانھ در پا است ماه چند دخترشان کھ نیست مھم
  ... بیاید پدر ي خانھ بھ دخترخودش تا بگذارند دست روي دست ھمینگونھ باید.. نمیشود

 پشت کسي چھ نمیدانستم کھ ھرچند نکردم باز رویش بھ را در.. بود کرده خبر را مادرم نادان مھدي
   میز روي کثیف ظرف بھ... کاناپھ روي لباسھاي بھ شدم وخیره اتاقم کنج نشستم..  دراست

  دیدنش با را بینیم.. کرد باز را ودر انداخت کلید... بود داده ھم را اپارتمان در کلید جلب مھدي ولي
  .. داشتم دیدنش بھ تمایلي کھ بود نفري اخرین مطمئنا زن این.. دادم چین

 را دخترش کند سنگکوپ داشت حق بیچاره.. بود مانده در ي دستگیره بھ دست ھمانگونھ وواج ھاج
  .. میدید کننده اشوبھ دل ي زبالھ کلي میان وعور لخت

رم.. کورم.. عورم.. لختم کھ است وقت خیلي من نمیدانست احمق.. برایش بود عجیب َ  انسان اصال.. ک
  .. نیستم

 اي ثانیھ عرض ودر شد تا زانوھایش.. کردم شک چشمھایم بھ ھم خودم کھ درامد پا از دیدنم با چنان
  ... لرزاند را اتاق سقف ھایش گریھ ھاي ھاي

  .. میزد زار اینگونھ او بودکھ وخیم خیلي وضعیتم انگار..  نشست لبم ي گوشھ نیشخندي

 مگر... عجبا.. میکرد؟ شیون من براي زن این واقعا ایا.. نداشتم اعتمادي ھم چشمھایم بھ من ولي
  .. باشد داشتھ ھم نگراني دل کھ نداشت مسئولیتي دیگر اصال.. میکرد ھم فرقي او براي

 خانھ داني زبالھ میان وعور لخت کھ درک بھ حال بود شده رھا مسئولیتم بند از... بود داده شوھر مرا
  .. میکند وشیون میزند چنگ صورتش روي ودارد است مادرم مثال کھ اویي بھ شده وخیره نشستھ اش

 خودش بھ تازه!.. را لبھایم وسکوت دید را ام خیره نگاه وقتي.. زنھا باقي مثل کرد گریھ خوب وقتي
 چھ دیگر.. ھم فرید. بود دیده لباس بي مرا مھدي.. نکردم حرکتي.. امد سمتم وبھ شد بلند جا از.. امد

  ؟.. ببیند اینگونھ مرا ھم مادرم میکرد فرقي

 ندرت بھ کھ بود تماسھایي ان از تماس این کھ ھرچند نشاند تخت ي وگوشھ کرد بلند ارامي بھ مرا
  .. کرد تمیز را خانھ وتمام برداشت سر از چادر.. میشدم درگیرشان

 با.. ام شده کودک دوباره کھ انگار.. صغیر طفل یک مثل درست.. شست را وبدنم برد حمام بھ مرا
  .. نشدم شرمنده ام تناسلي الت شدن دیده از ھم لحظھ یک حتي ومن شست را بدنم زبرش دستھاي

 حرکات دیدن با.. ملتھبم پوست دیدن با.. میکردم خودکشي لحظھ بھ لحظھ حرکاتم با... کارھایم با من
 دوباره انداختم مي خون بھ را شده سرخ وپوست میخاراندم را خودم مدام کھ وعصبیم ھیستریک
  .. شد روان اشکھایش

 دلم.. افتادم مي  ملتھبم پوست جان بھ بازھم کردنشان رھا محض بھ ولي گرفت مي  را دستھایم
 از میکشیدم ھرچھ من کھ.. بیندازم ودور کنم تیکھ تیکھ چاقو یک با را بدنم پایني ي نیمھ میخواست

  .. بود حیواني ي وغریزه جنسي میل این
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 تاکسي سوار مرا ساعت نیم از وبعد پوشاند ولباس کرد خشک را موھایم حوصلھ با اورد بیرون مرا
  .. برد مطب وبھ کرد

 از چرا دروغ.. میبرد کجا مرا نبود مھم.. شدم کشیده دنبالش بھ کوکي عروسک یک مثل درست
 در کمتر مخرب افکار کارھایش دیدن با حداقل.. بودم خشنود میکرد تروخشکم سال پنج از بعد اینکھ
  .. میچرخید سرم

 مقصدمان ي متوجھ مطب در سر از ومن نشد گفتھ بینمان حرفي کھ ھرچند...برد زنان دکتر پیش مرا
  .. شدم

 را ھایشان وشکم حاملھ زنان تنھا سکوت در ومن شود نوبتمان تا نشستیم مطب در تمام ساعت دو
 یاد مرا اشان برجستھ و گرد ھاي شکم.. میگرفت شدت من جنون میگذشت ھرچھ ولي. کردم نگاه
  . بود وفرید مھدي از کھ ھماني.. میانداخت بطنم در خیالي ي توده

 در طفل سالمتي واز روند دکتر پیش تا اند نشستھ انتظار بھ خیاالنھ خوش چھ کھ میدیدم را انھا
 تا.. شود محو اصال.. بترکد بطنم در ي قده این کھ داشتم ارزو من ولي شوند جمع خاطر بطنشان

  .. شود اسوده خیالم کمي

 اتاق داخل بھ سکوت در بازھم ولي..کنم فرار وادمھایش اتاق ان از  میخواست دلم شد کھ نوبتمان
  .. نشستم داشت پا جاي کھ تختي وروي  کردم باز را شلوارم رفتم

  . گرفتھ را بدنم عفونت کھ گفت.. است مرگم چھ کھ گفت زن ؟بھ.. مادرم

 از حرفي.. تاباند پاھایم بین را پرنور والمپ زد را بینیش نزدیک عینک دکتر خانم ھمان یا زن
  .. زد شکل فرنگي توت عفونت

وبھ خرد  اند کرده اقدام ھم در را اینھا کھ دارد وجود فرنگي وتوت عفونت این بین شباھتي چھ! عجبا
  .. پرسید..ملت میدھند

  ؟.. داري رو عالئم واین گرفتي عفونت وقتھ چند-

 را مادرم کھ شد خرابم اوضاع ي متوجھ انگار.. حس وبي اي شیشھ چشمھاي با کردم نگاھش تنھا
  .. کرد بیرون

 رو مناسب داروھاي بتونم تا بده درست رو وجوابم کن ھمکاري باھام میکنم خواھش ازت عزیزم-
  ؟.. داري وسوزش خارش کھ وقتھ چند.. کنم تجویز

  .. شد باز من اذن بي لبھایم ولي نمیدانم

  .. ماه یک-

  .. داد تکان افسوس بھ وسري باالرفت دکتر خانم ابروھاي
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 بیوتیک انتي باید میبینم من کھ وضعي این ؟با.. کني تحملش تونستي جوري چھ! ؟.. ماه یک-
   باشھ کرده درگیر ھم رو رحم ممکنھ عفونت.. کني مصرف

 ھا قده تمام بیوتیک انتي مصرف میکردم فکر ناقصم عقل با.. اند داده من بھ را دنیا انگار شنیدنش با
  .. شدم خیز نیم زده ھیجان.. دوانده ریشھ شکمم در کھ اي توده حتي برمیدارد بدنم از را

  ؟.. میکشھ ھم رو بچھ-

  .. وپرسید نکرد تعجب زیاد زن

  ؟..اي حاملھ مگھ-

  .. کردم پچ پچ برمیدارم پرده مگویي راز از کھ وگویي کردم گشاد را چشمھایم

  .. اینجاست ماه چند-

  .. کردم زمزمھ شده گشاد ھاي مردمک ھمان وبا زدم چنگ را شکمم

  ؟.. میمیره بخورم رو ھا قرص ؟اگھ.. میتونید... بکشمش میخوام-

  .. میرفت ھم در بیشتر ھایش اخم من ھرکالم با زن

  !!!؟.. ماه چند-

 چند جنین تخت، شکم این در چگونھ کھ میکرد تا دو دو سالمش عقل با انداخت تختم شکمم بھ نگاھي
  ؟.. میکند زندگي اي ماه

 ودرھم دیوانھ فکري از وبرخواستھ بود ونقیص ضد حرفھایم داشت، ھم عجب.. بود عجیب برایش
  .. برھم

  .. وگفت شد بلند جا از

  .. بگیرم ازت ھم سونوگرافي یھ تا بخواب تخت این رو بیا بعد بپوش رو لباست فعال-

 احسنت.. بکشد جادویش ھاي وقرص دستان با را شکمم در ي توده بود قرار.. پوشیدم لباس ھیجان با
  .. فھمیده دکتر این بھ

 را دستگاه دراخر.. پائین بھ باال.. راست بھ چپ.. کرد سونوگرافي را شکمم واو خوابیدم تخت روي
  .. گفت مکث وبا گذاشت

  .. نیستي حاملھ.. نیست چیزي-

 را بزرگي این بھ توده کھ بود کور ھایش چشم حتما.. نبود وارد ھم زیاد پس.. رفت ھم در ھایم اخم
   گفتم اطمینان با.. بود خراب دستگاھش ھم شاید.. نمیبیند
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 ھمین خاطر بھ شاید.. ھیوالست.. نیست ادم.. دارم شکمم تو جونور یھ من.. کن نگاه دوباره.. ھست-
  .. ندیدیش

 را پاھایم اراده بي ومن شد شروع دوباره من وخارش.. بود ثابت من روي ھمچنان زن نگاه
  .. میخاراندم

  .. کنھ کمکت میتونھ اون.. دیگھ دکتر یھ پیش بري باید میگي کھ چیزي براي-

 این از بھتر چیزي چھ.. شد خالص دستش از میشود پس.. گذاشت فلک بھ سر دوباره ھیجانم
  .. کند خالص سرم در وفکرھاي عذاب این شر از مرا تا میکشم را منتش باشد کھ ھردکتري!؟

  ؟.. میکشتش-

  .. گفت من بھ کردن نگاه وبدون شد بلند جا از دکتر

  .. کن صحبت باھاش... دکتر بري باید-

  .. پرسیدم ودوباره شدم خم میز روي لجبازي با کھ نشست میزش پشت

  ؟.. میکشتش-

 روي چشمش پلک زیر اي دیوانھ کھ میدیدم.. میخواندم را چیز ھمھ نگاھش ي ائینھ در کرد بلند سر
  .. بکشد را بطنش در خیالي ي توده کھ ومیخواھد شده خم میز

 روز کھ مدھوش افکار این.. بردارد سرم از دست جنون این میخواستم فقط من.. نبود مھم برایم ولي
 شکمم روزي یک بود قرار کھ دوسري ھیوالي ھمان.. برنمیداشتند سرم از دست شب ونصفھ وشب

  .. کند باز الناس وایھ مھدي پیش را ومشتم بدرد را

 بیرون در از وقتي کھ کرد پچ پچ گوشش در چھ نمیدانم.. فرستاد بیرون ومرا.. زد صدا را مادرم زن
 دست.. بود گرفتھ ختم مراسم برایم پیش پش انگار.. نداشت شده پوش کفن نعش یک با تفاوتي امد
  .. کرد وبلندم انداخت بازویم زیر

 کردنم بیرون از بعد کھ پدري ي خانھ ھمان منظور میبرد خودش ي خانھ بھ روزي چند مرا:  گفت
  .. نداشتم ان در جایي دیگھ

 را داروھایم.. بچرخم ام خانھ داني زبالھ میان وعور لخت یا باشم انجا کھ نداشت برایم فرقي ومن
  .. برد پدري ي خانھ بھ مرا اخر ودر کردم جان نوش ھم کن خشک چرک امپول یک حتي خرید

 اي دقیقھ پنج ي رابطھ از خبري نھ دیگر.. بود خودم ي خانھ از بھتر.. نبود بد حداقل پدري ي خانھ
 حتي.. اماده ولباسم رخت.. بود اماده غذایم.. جو وسود آشام خون فرید از خبري ونھ بود مھدي

 زن این جلوي سال ھجده ھفده کھ نداشت اھمیتي کوچکترین برایم ومن میزد مادرم ھم را پمادھایم
  ..  ام نبوده لخت
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 ھمان وبا میکرد بلند را وپاھایم میگذاشت بالشتي کمرم زیر خواب چراغ سوي کم ونور خفا شبھادر
 شکل فرنگي توت عفونت این کھ شاید.. میکرد تزریق ژنم.وا بھ را مخصوص کرم کذایي اپلیکاتور

  .. بردارد سرم از دست لعنتي

 باز لب از لب میداد انجام برایم را دنیا کار ترین خصوصي مادرم کھ لحظاتي این تمام در بازھم ومن
  .. کنم کش زجر را خودم واقع بھ کارھا این با میخواستم.. نمیکردم

 پرتگاه دیگر سمت از مرا وسکوتم ھا محدودیت.. بودم افتاده بوم طرف آن از پریشانم افکار از من
  .. برد روانپزشک پیش مرا ومادرم گذشت روز دو. بود کرده پرت

 قرص.. ارامبخش.. میدھد دارو .. میدھد تشخیص را بیماري کھ ھماني.. روانپزشک.. نھ روانشناس
  .. میکرد بستري خودمان آباد امین ھمان یا تیمارستان در ھم گاھي.. اور خواب ھاي

 کردي بیمارم ات احمقانھ اعتقادات با کھ.. مھدي تو بھ لعنت.. نداشتم خبر وخودم بودم بیمار پس
  .. کشاندي ودرمان ودارو  روانپزشک بھ ساده ي مشاوره یک از را کارم..

  ؟.. نبود.. بود امیز جنون شرایط این.. میشد دیوانھ بود من جاي ھم دیگري کس ھر ھرچند

 پراز.. سبز سبز مطبش اتاق ولي بود قدیمي مشکیش دور کاچویي عینک.. بود میانسالي زن دکترم
 در جز کھ دریایي.. داشت اتاقش دیوار روي ھم را ارام دریاي عکس حتي زیبا ھاي عکس وقاب گل

  .. بھشت سوي بھ پلکاني عکس ودرنھایت جنگل عکس.. بودمش ندیده تلوزیون ي صفحھ

 راحت بسیار مادرم وبرخالف بود گرم او.. امد خوشم ھم او از وناخوداگاه داشتم دوست را مطبش
  .. وصمیمي

 در ومن کند کمکم میتواند گفت من بھ.. زد حرف واو کردم نگاھش فقط.. نزدم حرفي اول ي جلسھ
   کند کمکم نمیتوانست الناسي احد ھیچ.. زدم پوزخند دل

 لب ھم حرفھا این با بودم گرفتھ سکوت ي روزه کھ بود مدتھا.. برگشتم سکوت ھمان با ھم سر اخر
  :گفت مادرم بھ.. نمیکردم باز

  .. باشھ گذار تاثیر میتونھ ھم ومحیط جو است طرفھ دو معموال مشکالت.. ببینم باید ھم رو شوھرش -

  .. نھ گفت کالم یک مادرم ولي

 مھم بود خطر در کھ من جان.. است خطر در آبرویش کھ میگفت واو میکرد بحث او با دکتر خانم
 مھم اصال بود برده پیش نازایي مرز تا را ومن بود گرفتھ را رحمم تمام کھ اي قارچي عفونت.. نبود
  .. بود وحیثیتشان ابرو مھم.. نبود

 دکتر خانم ان بگذار.. نھ ھم شخصیتي.. بود نمانده باقي غروري.. کردم وسکوت شنیدم بازھم ومن
 چھ نتیچھ میدانم کھ من.. کند بحث مادرم با میخواھد دلش کھ ھرچقدر سبز سبز اتاق ان در پوش سفید

  .. کنم گوش بحثشان بھ کھ دارد اھمیتي چھ پس میشود
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 البتھ کند حل را مشکلم سریعتر ھرچھ میخواست گرفت دیگري نوبت بعد ي ھفتھ در اصرار بھ مادرم
 فقط... نھ.. دخترشان تک خاطر بھ است من خاطر بھ اینھا کھ نکنید فکر نکرده خداي وقت یک

  .. کند ورھایم شود شاکي مھدي کھ مبادا  میترسید

 پیشانیم بھ بودن دیوانھ انگ اش وخانواده مھدي کھ مبادا بود ابرو حفظ خاطر بھ ھم کارش این حتي
  .. کنم باد پیرم ومادر پدر دست روي ومن بزنند

 نشست مي ساعت یک ھم شاید ساعت نیم.. میزد سر گاھي مدت این در مھدي.. گذشت ماه دو
  ؟.. میخورد وچھ میکند چھ او کھ نبود مھم برایم اصال ومن ماند نمي ھم شام حتي.. ومیرفت

 بیرون جوراب کنار بزرگ سوراخ از پایش کوچک  وانگشت میدھد عرق بوي لباسش کھ جھنم بھ
 میکردم فکر خودم کھ بود چیزي این ھرچند.. بود شده تمام برایم کھ بود وقت خیلي مھدي.. است امده

..  

واقعا .. میدھد دست از دارد دستي دستي را دامادش  شاه میزد حدس.. بود افتاده وال حول بھ مادرم
 زندگیم سر از ابد وتا  ھمیشھ براي را نحسش ي سایھ بودم امیدوار.. اي وخجستھ میمون خبر چھ

  .. بردارد

 مرا حدي تا ھادي پیر خانم ھاي وصحبت درماني دارو. بود سرجایش ھایم مشاوره ،مدت این در
  .. بود جریان در وروانم سر در فراواني ھاي درگیري ھم ھنوز کھ ھرچند.. بود کرده متعادل

 میریخت حلقم در ساعت سر مادرم کھ ھایي قرص لطف بھ ھم ان.. بودم ارامتر بعدي ھاي جلسھ
  .. امدم حرف بھ کھ شد ھم ھمان..

 نمیفھمد را ھایم خواستھ مردم گفتم.. جنسي بیمار یک.. بیمارم گفتم فقط.. را حرفھا ي ھمھ نھ البتھ
  .. بیاورم خود با را مھدي کرد خواھش من از وبازھم.. داد وسرتکان شنید فقط واو..

 نظر از... بیاید بود محال. نکن خستھ ومرا  خودت.. اید نمي کھ یعني.. جوابش در میزدم پوزخند
  ؟.. ومشاور روانپزشک بھ حاجتي چھ بود سالمي کامال انسان خودش

 مداوا تحت باید.. خطاست میروم کھ راھي ولي میفھمد را مشکلم گفت.. کنم کنترل را خودم: گفت زن
  .. نشده بھتر کھ شده بدتر شوھرم رفتار با کھ بیماریست نوعي بھ ھم این کھ.. بگیرم قرار

   نیستم ارزان کھ گفت.. روحم... جسمم براي.. شوم قائل احترام خودم براي باشم قوي گفت من بھ

 واین بودم عالم موجود ترین کثیف من خودم نظر از.. بود چرت حرفھایش ي ھمھ کھ من نظر بھ ولي
  .. میشود سست پایم بازھم فرید دیدن با کھ وقتي تا نھ.. نمیشد عوض وقت ھیچ فکر طرز

 من بھ.. خوردم تکان اندکي...کمي شاید.. شوم رھا بار رقت زندگي این از تا کنم اراده گفت من بھ
  .. کنم فراموش را وجودش کھ .. بکنم دل فرید از کھ است ان قدم اول گفت
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 من شدن خراب خانھ کھ.. داشتم قبول شدیدا را حرفھا این.. کنم ترک باید معتاد انسان یک مانند گفت
 جداي البتھ... نداشتم چنداني مشکل من کھ ان از قبل وگرنھ.. شد شروع صفت شیطان فرید ھمین از
  اي دقیقھ پنج اور زجر ھاي رابطھ ان از

 کمي مدت ماه دو کھ ھرچند.. امدم خودم بھ کمي باالخره تا رفتم پیشش ومدام مدام مدت این درظرف 
   بود گرفتھ وجانم عمق در ریشھ.. بود نیامده وجود بھ ماهِ  ودو روزه یک بیماري این.. بود

 ضرب بھ کھ عفونیست قارچھاي ھمان مشکلم وتنھا نیست بدنم در اي توده کھ فھماند من بھ زور بھ
  .. بود شده خوب کامال داروھا

 مانند.. باشم محکم ھا وسوسھ مقابل در باید.. شدنیست حل مشکالت ي بقیھ کنم خوب را روانم گفت
  .. میشود وتشنگي گشنگي تحمل باعث ھدفش کھ داري روزه انسان

 مھدي حتما دیگر طرف واز بیایم بیرون منجالب این از کم کم تا بگیرم غریضھ ي روزه باید میگفت
  .. بزنم حرف او وبا کنم مشکالتم وارد را

 برنداشت قدمي ھم باز مھدي اگر یا میکند حل کل بھ را مشکلم یا میکند کمکم کھ داد نوید من بھ حتي
  .. میشود حالم کمک او از شدن جدا راه در

 ھمت تا شد وباعث ھا لحظھ این نوید برترین.. دھد انجام حقم در میتوانست کھ بود لطفي بھترین این
   بیایم بیرون گنداب این واز کنم

 از نشان وکثیف اشفتھ ي خانھ.. برگرداند خانھ بھ مرا واحترام عزت با مادرم شدم متعادل کھ حدي تا
 خاک ي خانھ وروي سر بھ دستي ورودم خاطر بھ بود نکشیده زحمت حتي.. داشت مھدي پروري تن

  .. بکشد گرفتھ

  .. کنم عمل دکتر خانم حرفھاي بھ مو بھ مو کردم وسعي برگشتم خانھ بھ

 مثل را خانھ.. ورفتم شستم را خانھ تمام.. بود اول روزھاي بھ ام خانھ ظاھر برگرداندن ھم قدم اولین
  .. بود سرد ھنوز اما مھدي..  کشیدم صورتم سرو بھ ودستي خریدم جدید لباسھاي کردم گل

 وبا.. بود در پشت فرید مھدي رفتن از بعد...  پنجم روز صبح.. برجا پا ھمچنان اصلي ومعظل
  .. شده تنگ برایم دلش کھ میگفت وقاحت

 لذت بگو.. عطش بگو ، فرید ...دل نگو.. لجنش دل.. زش.ھر دل.. شده تنگ برایم ؟دلش.. شنیدید
  ! ..حرفھا چھ ھھ...

 ؟بگو.. داشت تنگي دل ھم من مثل کثیفي زن مگر.. نمیزنند کھ حرفھا چھ دادن فریب براي ادمھا
  .. اموزت دست موش سراغ... امدي سراغم کھ شده تند عطشت

 از یکي ھم این.. چپیدم حمام دوش وزیر گرفتم فاصلھ در از.. نگذاشتم حرفھایش بھ) اھمیتي(وقعي
 وامیالم فرید از غیر ھرچیزي مشغول را فکرم کھ.. کنم سرگرم را خودم کھ.. بود دکترم راھکارھاي

  .. کنم پیدا نجات وباتالق نجاست این شر از حداقل تا.. کنم
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 چرب ي لقمھ نمیخواست مسلما.. نبود کن ول ھم فرید ولي نبود فرید از خبري امدم بیرون کھ ازحمام
 برده من.. ؟میکرد پیدا من از بھتر احمقي چھ.. بدھد دست از راحتي این بھ را ومجانیش ومفت ونرم

  .. شد نمي پیدا برایش دنیا در من از خرتر میگویم صراحت با حتي.. بودم فرید خرید زر ي

 صبح ومن.. فردا صبح تا رفت.. نداشت امدن جلو جرات ان از بعد ولي امد ھم عصر پنج ساعت
 در حرفھایش ي وسوسھ با کھ مبادا.. کردم زیاد تھ تا را تلوزیون صداي مھدي رفتن از بعد...  فردا

  .. بازکنم رویش بھ را

 میشدم دررو رو فرید با باید دکترم قول بھ.. بشینم خانھ کنج نتوانستم دیگر کھ بود نمیدانم روز چندم 
  .. ووسوسھ فرید با مقابلھ بود سخت واقعا.. بود سخت اما.. میبردم جلو تن بھ تن را جنگ واین

 ومن بود منتظرم فرید بلھ.. شد بلند فرید واحد صداي ..در بستن با ولي بازکردم ارامي بھ را درخانھ
  .. بودم فرید با شدن رودررو بھ مجبور خانھ مایحتاج خرید خاطر بھ

 سعي.. شد راھم سد نرسیده حیاط بھ ولي رفتم پائین ھا پلھ از اسمم وشنیدن پا صداي بھ توجھ بي
 وگوشتم پوست خوردن مشغول کھ کفتار یک ھم شاید یا کنم مجسم شغال یک را او ذھنم در کردم
  .. بود ساختھ ذھنم در ھادي پیر خانم کھ ذھنتي اورترین چندش است

 این معروفش تِز.. نکند درازي دست سمتم بھ کھ بود قائل ارزش خودش براي قدر ان کھ خداروشکر
 بیشتر ھم او بھ است بیشتر ھم رابطھ تفریح گونھ این.. بخواھد باید خودش مقابل طرف کھ بود

  .. وفرید مھدي اشکار ھاي تفاوت از دیگر یکي ھم این.. میچسبد

 این. نمیکرد استفاده بازویش زور از حداقل.. بود مردھا ي بقیھ از مردتر کھ واقعا موارد این در
 باید زن.. کرد موس موس زن البدن نباید نظرش بھ.. میدانست وموقعیتش شان از خارج را کارھا

  .. بیفتد دام در خودش پاھاي با خودش

 بھ کھ کرد ھم سر ھم خزعبالتي یک.. گرفت فاصلھ.. است سکوتم حرفھایش تمام جواب کھ دید وقتي
  .. بپزیرم را او دوباره تا میدھد فرصت من

 بیرون زندگیم از اردنگي یک با را او کھ بودم کرده قصد بشرمن این داشت اي خجستھ دل چھ
  ..  برمیگردم روزي باالخره کھ بود خوش خیال این با واو بیندازم

 کذایي ھاي عقده ان خاطر بھ نھ.. برگشتم دوباره من.. بود شناختھ خودم از بھتر مرا او کھ ھرچند
  .. بلکھ میسوزاند مرا ھنوز کھ دردي یا.. بطنم در مانده

 وسط چیزي یک فھمیدم.. برگشتم خانھ بھ دوباره کھ وقتي از بگویم برایتان تر قبل کمي از بگذارید
  .. مشکالت ي برھمھ عالوه البتھ.. نیست سرجایش زندگي این

 او تا بودم تر وراحت داشتم دوست خیلي را خصلت این کھ ھرچند.. میگرفت نادیده مرا کامال مھدي
  .. بود عجیب برایم بازھم ولي بگیرد ندیده کل بھ مرا
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 عطر خوش بوي گاھي.. میرفت زودتر ھم ھا صبح برمیگشت خانھ بھ معمول حد از دیرتر شبھا
 ودارد اورده خانھ بھ خود با زني میکردم فکر.. است فرید کار میکردم فکر اوایل.. پیچید مي درخانھ

  ... میگذارند خوش او با من جاي بھ

 داشت ارزش کلي برایم نمیشد راھم سد ودیگر برداشتھ سرم از دست کھ ھمین نداشت برایم اھمیتي
 زن یک خوش ي رایحھ.. بود مھدي وجود از عطر بوي.. خندیدم ھم حماقتم این بھ مدتي از بعد ولي.
..  

 مثل درست فرید وقتي ولي.. نمیدادم اینھا بھ واھمیتي بود فرید با وجدال جنگ مشغول فکرم کھ اوایل
 خائن مھدي. بود کرده فرق مھدي.. خورد تکان ھایم شاخک تازه برداشت سرم از دست جنتلمن یک
  .. بود تحملم از خارج دیگر این.. بود شده

 کردم کاري ھمھ مرد این براي کھ میدانست ھم خدا خود ولي بودم وپست خائن من کھ است درست
  .. بود نامردي آخر واین.. را جوانیم عمرو.. کردم مرد این قرباني را نیازھایم را خودم من..

 ھمیشھ او نظر این از.. بودم نگفتھ نھ او بھ حال بھ تا.. بودم مطیع میکرد رابطھ طلب کھ ھرباري من
  .. بودم او ي بنده ترین مطیع من کھ چرا بود سرخوش

 ماوراي اینھا.. نبودم عرف از وخارج شنیع کارھاي ان انجام بھ حاضر عنوان ھیچ بھ کھ ھرچند
 میکشید عشقش کھ ھرکاري آزادانھ او موارد ي بقیھ در ولي.. نبود حرفي درموردشان کھ بود توانم
  .. نمیزدم حرفي ھیچ سکوت در ومن.. میداد انجام

 نامردي اخر میرفت دیگري زن سراغ بود اورده من سر کھ بالیي با.. تفاسیر این تمام با اگر حال
  .. بود ونامروتي

 است محال اینکھ.. میکردم توجیھ خودم براي را کارھایش خیاالنھ خوش.. نداشتم باور اول روزھاي
  .. کند خیانت من بھ مھدي

 وقت اسرع در میخواست ھرچھ کھ ؟او.. چھ او اما بود عطشم نشدن رفع خاطر بھ بودم خائن اگر من
 بود چھ حرفش پس.. وقت بھ وخوراکش خورد.. جا بھ ھایم حمام.. مرتب زندگیش.. بود مھیا برایش

  ؟..

 طلب ھم بار یک حتي او مدت این ودر رسید ماه بھ عاداتش واین گذشت سرھم پشت روزھایم وقتي
 خیانت بودم شده قربانیش کھ مني بھ.. میکند خیانت شوھرم فھمیدم کھ بود وقت ان.. نکرد رفتن حمام

  .. روزگار دست از امان.. میکرد

 تا.. بودم داده او پاي بھ را چیزم ھمھ من.. نخوت وسراپا پرتوقع.. میشوند وقیح خیلي گاھي ادمھا
 بودم نگرفتھ جشن ھم را سالگیم ویک بیست تولد ھنوز کھ سالھ بیست منھ.. وبرگشتم رفتم جنون مرز

  .. شدم رواني.. سوختم.. شدم خراب او خاطر بھ

 ساده بیماري یک با.. برگزیده دیگري زن بود شده وقیح حد از بیش کھ اویي... پرتوقع اوي حال
  ..  نامردي ي زمانھ عجب.. عجبا.. عجبا بود جستھ جدیدي بالین ھم من کردن دوري وکمي
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 میگفت چون.. بار چھار ھم شاید.. میکرد حمام روز در وعده سھ کھ ھماني.. بودم عروسکش من
 ھماني.. بود دقیقھ پنج یا چھار بین اش معاشقھ تمام کھ ھماني.. اید مي خوش مذاقش بھ کردنم حمام

 این بھ.. بخرم جان بھ را بعدش وعوارض ودرد میخوردم بارداري ضد قرص برایش باید کھ
  ... کرد خیانت ھم کوکیش عروسک

 وقتي.. میدھد دیگري عطر بوي تنش فھمیدم وقتي.. من بھ واو میکنم خیانت او بھ من.. ببینید را دنیا
 زندگي او تا کشتم را خودم من.. مردم تازه نبوده وسرکار اید مي خانھ بھ دیروقت شبھا کھ کردم حس
  .. بودم کم برایش بازھم گویي اما کند

 حسي ھیچ من.. بود او با کامال حق مورد این در.. داشت رابطھ خشک چوب یک با او واقع بھ شاید
 میتوانستم چگونھ... وجودش از بودم متنفر من.. نداشتم امان رابطھ بھ اي عالقھ کوچکترین حتي..

  ؟.. کنم فراھم را عیشش اسباب

 کند خیانت اینکھ.. میداد خودش بھ را حق او کھ بود این ومشکلماتمان زندگي ازتمام تر مسخره ولي
 ذره ذره اینجا من.. میدانست خودش وکمال تمام حق را گیرد سر از جدیدی ي رابطھ دیگري زن وبا

  .. میکرد خیانت راحت خیال با واو میشدم تمام

 یک بخواھد دلش اگر واو شوم سنگسار بھ محکوم خیانت براي من.. اي مسخره وقانون قرار عجب
 واین شرع این نبود مسخره.. ھھ کند جبران را زنش يمزاج سرد کھ کند عقد یا صیغھ دیگر زن

  .. قانون واین عرف

 حرف این.. میگیري دست ھمان از بدھي دستي ھر از اند گفتھ قدیم از بگوید خودتان پیش شاید
  ؟.. بود ھم بھ شبیھ ؟کدامشان.. چھ او ودلیل بود چھ خیانت براي من دلیل ولي درست

 میشد تمام سال بیست.. بود تولدم ؟روز.. جنون.. شدم خشم سراپا ؟کي.. بریدم کي باالخره میدانید
 بگویم کھ است احمقانھ.. تر بالنده ھم شاید.. بزرگتر سال یک.. میشدم سالگي ویک بیست وارد ومن
ِ .. بود من روز اخرین واین.. میشد شکستھ داشت کذایي سالگي بیست این طلسم ولي  پرخشم من

  .. وجنون

 ادم این ھم محض اطاعت حتي کھ دانستم وقتي.. میکند خیانت من بھ ھم مھدي کھ فھمیدم وقتي
 وقتي.. نشانده دیگري کس دامان بھ را کارش مزاجیم سرد خودش قول وبھ نکرده راضي را خودخواه

  .. سوختم دوباره ومن رسید تولدم روز

 میرم فرید سراغ بھ دھد ادامھ ھایش گري ھرزه این بھ دیگر شب یک اگر کھ کردم عھد خودم با
  .. میکنم تمامش دیگر گفتم..

 نداشتھ من از توقعي دیگر نھ اگر.. کن ادم را مھدي بکشم نجاست از دست میخواھي اگر گفتم خدا بھ
  ... ندارم من کھ میخواھد سنگي دل دردھا این تحمل تابِ .. وگوشتم پوست من.. باش

 زندگي سر فقط.. باشد فقط.. وکاستي کم پراز ھمینگونھ.. باشد برپا ام اشیانھ دارم دوست فقط من
 شاید تا.. میگیرم سکوت ي روزه بازھم من.. نمیکند درکم کھ جھنم بھ.. باشد ھم ومھدي.. باشم خودم
  .. نھ حال ولي شود عاقل
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 پس.. افتاده سوزش واز بستھ رویھ ھایش زخم تازه کھ دارم وزخمي زده ومھنت کوچک قلب یک من
 کھ میداني ھرکسي از بھتر خودت.. پشیمانم ولي.. کردم خیانت کھ میدانم.. نکن من با را معاملھ این

  .. کنم جبران لحظھ بھ لحظھ کھ میکنم سعي دارم.. نبود خودم دست

 بیرون زندگیم از اورا خوب چھ ببین.. ام نشنیده ھم را فرید صداي زنگ حتي کھ است ھفتھ سھ! ببین
  .. پاکم پاک من کھ است ماه یک.. کند الوده را روحم ھم فکرش حتي نگذاشتم.. کردم

 ،من شب یک براي حتي دھد ادامھ مھدي اگر قسم خدائیت بھ.. برود بین از اراده این نگذار حال
  .. او مثل میشوم ھم من است خائن او اگر.. نمیمانم قولم روي دیگر

 کھ زنھا ما.. دارند غریضھ مردھا فقط اخر.. اید نمي حساب بھ خیانت این مرد یک براي کھ درک بھ
 شده خلق مردھا تفریح محض فقط.. خشکیم چوب از ما.. باشیم داشتھ وحس غریضھ کھ.. نیسیتم آدم
  .. او چپ پھلوي از قولي بھ.. ایم

 بھ کال.. مریضند.. مزاجند سرد من مثل.. زنانشان اخر گناھنند بي بگیرند دیگري زن اگر مردھا
  .. نمیرسند مردشان

 ھمیشھ ولباسھایش میکنم درست غذا نوبت دو ھرروز کھ مني.. چھ یعني نرسیدن این نمیفھمم من حال
 این میشود انجام دارد حمام تمناي ھربار واو ورگل ترگل اش وخانھ است جالباسي بھ کشیده اتو

  ؟.. است جریان این کجاي نرسیدن

 وبازھم دارد زني خانھ در کھ مردي این شاید بگوید خدا رضاي محض کھ نمیشود پیدا کس ھیچ
  .. ساده ي ساده ي معادلھ یک.. نمیرسد اولش زن بھ دیگریست کس مشغول خانھ دربیرون

 خواستھ بھ نیاز... نوازش بھ نیاز.. ھست ھم روح.. نیست ولباس شکم فقط کھ زنش بھ مرد رسیدن
  .. وروان روح. افکار.. شرایط درک بھ.. میدھند انسان بھ کھ اھمیتي بھ.. شدن

 شدي خائن اسم ھمین بھ وتو.. خلق وبد شده مزاج سرد بیچاره کھ نرسیدي زنت بھ مرد توي شاید
 کھ.. محدود مدتي براي صیغھ شاید یا کردي عقدش ھم شاید.. برگزیدي خانھ از خارج دیگري وزن
  .. ھا بعدي سراغ بروي راحت خیال با کرد سردي اول زن مثل ھم او اگر

  . هللا الي قربھً  واجب برتو چیز ھمھ.. مرد برتو تف اي

 این در را مشکالت ي ھمھ اخر.. وکودن مردند گذاران قانون ي ھمھ کھ میکردم فکر خودم با گاھي
 زن اگر.. گیرد نمي خرده مردھا این بھ کسي وبازھم.. اندازند مي بیچاره زن باریک گردن بھ موارد

  .. دومي ي صیغھ نھ ھم اولي ي صیغھ.. دومي زن نشد اول

 ورزیدن عشق ھم شاید یا.. باالسر ي سایھ یا نان اي لقمھ براي کھ زناني است وفراوان فت.. ماشا
  .. میکنند باز مردھا این روي رابھ دامانشان

 راه.. وآه سرخوردگي از باري کولھ با... کناري.. اي گوشھ.. زني کھ را روزي ان نیاورد خدا حال
 کھ ھمانگونھ.. دیگر مردي بازي برو از.. بیاید خوشش دیگري کس اغوش از کھ نکند خدا... کند کج

  .. اید مي خوشش دیگري زن وصورت وسینھ سر از مرد
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  ... سنگسار.. چیز یک..؟ چیست زن ان سزاي وقت اون

 ازاین تا شود زنھا ي بقیھ عبرت تا.. بیاورد باال خون تا.. بمیرد تا زد را وقیح زن ان قدر ان باید
  ؟. امده  خوشش دیگري کس از زن ان چرا حال.. نکنند اضافي غلطھاي

 کھ زنھا ي ھمھ.. کند درک را او نیست بلد مردش اینکھ خاطر بھ بلکھ.. است ھرز انکھ خاطر بھ نھ
 اغوش مردشان ناداني روي از ھم ھا بعضي.. نمیشوند خراب سر باال وسقف واب نان خاطر بھ

  .. میطلبند دیگري

 ان کھ کاري این.. میدھم انھا بھ را حق میدھم گوش گذاران قانون ان حرفھاي بھ وقتي نوعي بھ شاید
  .. وزن ھم.. کفون ھم ومرد زن کنیم قضاوت عادالنھ اگر ولي.. من زندگي عینیت میشود میکند زن

 کار.. نمیخوابند.. نمیخورند ھردو مگر... نھ عنوان ھیچ بھ زن ونیازھاي است مھم مرد نیازھاي چرا
 براي باید.. میچربد جا ھمھ وزورش است تر قوي مرد چون پس.. نمیدھند تشکیل زندگي...  نمیکنند
  !.. برود ھرز ھوسش از اي گوشھ نکرده خداي نکند کھ بگیرد زن تا ده تا وده بگذارد قانون خودش

 تشکیل درزمان ودراخر باشد نداشتھ ھم طالق حق وحتي نزند وحرف بماند خانھ در بیچاره زن ولي
  .. بگوید سخن داد میکند درک را ان مرد یک ذھن فقط کھ ھایي وبرھاني دلیل از او براي دادگاه

 زن چون کند نابود را بدنش.. برگزیند صبوري جز دیگري راه نمیدھند اجازه بیچاره زن ان بھ اصال
  .. وشرع وعرف قانون این از عجب.. عجبا.. است

   گفتم او بھ عتاب با.. کردم عھد خدا وبا نشستم کھ خالصھ.. اخرین شب ان ي قضیھ از شدم پرت

 دیگر نھ اگر.. کن رام را مھدي حداقل.. بده اي نشانھ است درست میروم کھ راھي اگر:خدا باشم گفتھ
  .. نیست صنمي تو با مرا

 ترین مھربان کھ خدایي براي ھم ان میکردم ردیف ھم سر پشت اراجیف..؟ را پوچم افکار میبینید
 بیست عقل با من نداشتم کھ وحسابي درست وحال عقل اخر.. میکردم ھمغلط برایش.. است مھربانان

  .. میکردم توجیھ ام سالھ

 من کھ کند امتحانم میخواست دوباره گویي نگذاشت سرراھم ھم خدا کھ بودم فرار راه یک دنبال من
  .. بودم ھا قرمز خط گذاشتن پا زیر براي دیگري زمان ھر از تر آماده من نبود ھم توقعي.. شدم رد

 را کج راه دوباره.. العقلم ناقص ذھن ھمان با من پس طور ھمین ھم خدا نرسید دادم بھ کھ مھدي
 لحظات میشوم سالگي ویک بیست سن وارد کھ ھایي ساعت مطمئنا.. اخر سیم بھ وزدم.. برگزیدم
  .. بود دنیا این در من گناھان واپسین

 اخرین خالص تیر.. رساند جنون بھ مرا واین.. دیر خیلي ولي امد ھم شاید... نیامد ھم شب ان مھدي
 کردم اماده را خودم ھم من رفتھ دیگري زن سراغ بھ سرکار از بازھم فھمیدم کھ شبي ھمان.. شد
 رژلب ھمان از.. کردم اسپري ام وسینھ بناگوش روي را قیمتم عطرارزان.. پوشیدم را لباسم بھترین..

 بھ ودرنھایت اراستم را خودم.. زدم لبھایم بھ میکند برابر ده را زیبائیم میگفت مھدي کھ رنگي سرخ
  ... زدم زنگ فرید
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 کھ ھستم واحمقش مطیع ي بره ھمان من کھ بود شده باورش انگار.. میخندید لبھایش.. امد فرید
 زن یک مثال او با.. پیچید مھدي ي خانھ سقف زیر ھایش خنده صداي.. دارد اغوش طلب ھمچنان

 دویدم باال ھا پلھ از فرید اور تھوع ھاي لمس اخرین از وبعد کردم تمام را خودم.. کردم معاشقھ طناز
  ...ایستادم بام پشت ي لبھ وروي

 بلند ارتفاع ان از وباالخره ندادم اھمیتي حرفھایش بھ دوختم بود خیره من بھ کھ فریدي چشم در چشم
 وزنده کرد لطفي.. بود گناه پراز بارم کولھ کھ بس از... بمیرم ندانست صالح خدا کھ ھرچند.. پریدم
  ... داشت نگھم

 بدن درگیر ماه چندین وتا شکست وپایم دست فقط حیاط کف  ھاي وسیمان خاک خاطر بھ انکھ با
 نبرده مرا چرا کھ زدم غر خدا جان بھ لحظھ وھر روز ھر وبازھم ماندم زنده بازھم ولي شدم بیمارم

...  

 چیزھا خیلي.. میترسیدند بیھوده چقدر میفھمند تازه میگذرد گوششان بیخ از مرگ خطر  وقتي آدمھا
 مرز لب تا باید انگار.. نمیدادند بھشان اھمیتي وانھا بوده مھم ھم چیزھا خیلي.. ندارد ترس اصال

  .. بداني را زندگیت مھم چیزھاي قدر تا بروي ونابودي زیستن

 تازه.. دیوانھ ونیم مجنون ادمي.. شد زاده دیگري ادم چشمھایم شدن باز با.. شد ھمین ھم من جریان
 مرا حیاط ي گوشھ سیمان تل وان فرید.. بودم رستھ مرگ از من.. امده سرم بھ بالیي چھ فھمیدم
  .. مرگ از بود رھانیده

 ھم مرگ حتي اینکھ از.. بودم متنفر خودم از.. میکردم زندگي اطرافم ابلھان میان دوباره باید حال
 زن این سالمتي..  ریخت شوق کردواشک شکر ي سجده مادرم چشمانم شدن باز با.. نمیپذیرد مرا
ِ  این کھ نمیدانست..  ندارد وسپاس وحمد شکر کھ لجن  رام زن ان با شباھتي ھیچ دیگر گشتھ باز من

  .. ندارد میشناختند گذشتھ در کھ ومطیع

 من این میکرد نگاه چیز ھمھ بھ سکوت در وتنھا نمیزد حرف امد مي سرش بالیي ھر کھ ھماني
 برگشتھ دیده ھم را الموت ملک حتي.. کرده رد را قرمزھا خط تمام.. تمام.. بود شده گسیختھ لجام..

  .. باشد سابق زیر بھ سر آرزوي ھمان میشود مگر

 اطرافیانم تنفر از ونیمي خودم تنفر از نیمي.. بود گرفتھ قدرت جدیدي فرانکشتاین من درون در
 بار ولیچار بدھد فحش شرمزده مھدي بھ.. کند بلند را صدایش.. بزند فریاد کھ نبود مھم برایش دیگر..

  .. کند مادرش

  .. کردند ھیوال مرا دستي دستي کھ اطرافیاني ویراني براي.. بود شده زاده تازه ھیوال این

 خاطر بھ میکرد فکر نادان ابلھ.. امد سراغم بھ زیر بھ وسر شرمگین مھدي امدنم بھوش از بعد
 کھ ھماني.. سابق آرزوي ھمان شوم تا.. برگردم تا میکرد را التماسم..  ام کرده خودکشي او خیانت
 بودم شده وحشتناک غول یک من. نبودم آرزو دیگر من ولي. بود اي لحظھ ھر در خدمت بھ حاضر

  .. بوده پیششان تولدم شب کھ زناني ھمان سراغ برود کھ میزدم فریاد.. میدادم فحش..

  ؟.. دارد رواني من کار بھ کار چھ.. وحالش کیف پي برود
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 اصطالح بھ این... مرد این کھ زدم فریاد وبرادرانم پدر جلوي.. دادم انجام خواست ھرچھ کھ جوشیدم
 حریمم بھ چرا اصال.. چھ براي امده حال.. نیاورد را من بیماري ماه دو تحمل حتي خائن شوھر
 ھم را اش ثانیھ یک نیستم حاضر حتي دیگر گرفتم خدا از دوباره عمر اگر من.. دادید راھش دوباره
  .. کنم مرد این حرام

 دیگر... شده دفن حیاط ي گوشھ وسیمان خاک تل الي البھ روحش.. مرده ورام واحمق مطیع زن ان
  .. نگیرید من از را آرزو سراغ

 را ھایم وفریاد امد مي زیر وسربھ رام.. میکرد پافشاري مھدي بازھم حرفھایم ي ھمھ وجود با ولي
 سکوت در واو بزنم فریاد را ھایم عقده تا بود انجا بازھم ظھر از بعد وفردا ومیرفت میداد گوش
  .. کند گوش

 روزه ومن میزد فریاد سرم کھ لحظاتي ان تمام جاي بھ حال.. بود شده عوض واو من جاي کھ انگار
 خواھانش چقدر میکرد فکر خیاالنھ خوش.. میزدم فریاد ومن میکرد سکوت او.. میگرفتم سکوت ي

  .. پریدم بام باالي واز ام گرفتھ دستم کف را جانم گذاشتنش کج قدم با کھ ھستم

 کاپیتان را خود تو کھ وسرد روح بي زندگي این یا.. اي دقیقھ پنج ي رابطھ ان مگر.. دیگر بود ابلھ
 خود خاطرش بھ کھ میخورد من درد چھ بھ میبري میکشد عشقت کھ ھرسویي بھ ومرا اي کرده ان

  ؟.. بپرم ارتفاع ان واز کنم کشان

 ھم بلند ارتفاع از ادمي.. میترسد مرگ از ادمي.. میخواھد محکمي دلیل ھا فاصلھ این از پریدن
 چگونھ باید ببینید.. ترسد مي بیندازد خطر در را شیرینش جان کھ ھرچیزي از ادمي اصال.. میترسد

  .. بکشد را وخودش بپرد کھ باشد شده لب بھ جان

 مھدي از کھ ھمانگونھ میخواستم.. نگریستم او بھ مستقیما من ولي نکرد نگاه من بھ.. امد ھم فرید
 بھ را دار شوھر زن با وحال عشق کھ ادمي این از.. بیمار مرد این از.. شوم متنفر ھم او از متنفرم

  .. میداد ترجیح زیبا دخترھاي

 سر فرید... نھ مھدي اري... شد من مشکل وتمام شد نازل کجا ھیچ از من مشکالت میان کھ فریدي بھ
  .. شد من منشاءمشکالت

  .. میخواھم طالق گفتم ومادرقالبیم پدر ھمان بھ... انھا بھ رفتنش از بعد

 اصال.. میکردند سکتھ ھم با ھردو داشتند... نشست قلبش روي مادرم ودست شد گشاد چشمانش پدرم
 خبر من خصوصي زندگي از کھ انھا اخر.. شوم بدل موجودي چنین بھ من کھ نمیکردند را فکرش
  .. نداشتند

 واقسام انواع با ھم را ان لوحانھ ساده کھ.. مھدیست اواخر این خیانت من مشکل تنھا میکردند فکر
ِ  بھ اخرش کھ  مشکالتي   .. بود گذشتھ سرم از اب من ولي میکردند توجیھ میشد ختم من سردي

 بینند مي خود چشمان با را ومرگ امد مي ھم بھ برایشان وزمین اسمان خبر این شنیدن با کھ جھنم بھ
..  
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 من.. نداشت فراري راه ھیچ واو مینشست خون بھ اش گونھ روي مادرم ھاي ناخن جاي کھ درک بھ
 اش ھرلحظھ فرید کھ اي خانھ سقف زیر ھم ان مھدي با ماندن براي تواني  دیگر.. بودم بریده دیگر

 لبھاي خاطر بھ وقتي بفھمند بگذار.. کنند درک را من حال ھم انھا بگذار.. نداشتم میکرد رسد را
  .. کشیدم چھ شدم وخائن سوختم ام بستھ

 از تا میکشم را خودم باره صد اصال... میکشم را خودم دوباره یا.. بگیرند  را طالقم یا گفتم انھا بھ
  .. بودم شده دیوانھ دیگر.. دربیایم ظالم مردھاي این بند

 ومرد زن ي رابطھ از شدت بھ بود کشیده گرفتھ گچ وپاي دست واین بیمارستان تخت بھ کارم کھ حال
 بطن در شدید ومد جزر یک انگار.. میدیدم ومھدي فرید نوعي بھ را ادمھا ي ھمھ.. بودم شده بیزار

  .. میخورد را وجودم شدید نفرت یک حال وتمنا اشتیاق ھمھ ان از بعد.. بود داده رخ من

 اي دقیقھ پنج مرد یک.. میدیم مھدي مثل ھم را پدرم حتي.. دورم ادمھاي از.. امد مي بدم ازخودم
 سرم در بازھم خودکشي خیال. بودم شده زده دنیا ي ھمھ از.. کرده مجنون من مثل ھم را مادرم کھ..

  .. نداشت من حال بھ توفیري دیگر ي ساده خودکشي ویک.. میدیدم گناه غرق را خودم.. میچرخید

 را دیگر خودکشي یک گناه کھ میکرد فرقي چھ پس نبود، ؟اگر.. بود بخشش قابل من اشتباھات مگر
ِ  درد بھ.. نمیخورد من درد بھ دیگر زندگي این.. وخالص کنم تمامش بگذار..؟ بکشم دوش بھ ھم  من

  .. وکثافت نجاست سراپا

 سرم از را طالق فکر میکرد واستدعا میکرد گریھ خون.. گریھ بود شده کارش وشب روز کھ مادرم
 کھ اوست خیانت خاطر بھ میکرد فکر احمق.. بود پشیمان شدت بھ مھدي کھ مخصوصا.. کنم بیرون

  .. ھستم طالق دادخواست مدعي جفت بھ پا

 این بھ مرد.. داري کم چي زندگیت تو مگھ.. نکن بدبخت رو خودت.. نکن کھ میکرد التماس مادرم
  ؟.. میخواي دیگھ چي... خوبي این بھ زندگي.. خوبي

 چیست دردم نمیدانست ھنوز سال چندین از وبعد بود مادرم مثال.. مھدي از تر احمق.. بود احمق
 نبوده مادر.. بوده مادر گفت نمیشود.. امده کجا از میدھد کثافت وبوي شده پخش بدنم در کھ اي قده...
  ؟.. بود گناھي کم.. بود پاشیده ھم از مرا... بود کرده بدي درحقم سیندرال نامادري از بدتر..

 خراب سرش بھ را اتاق تمام گرفتھ گچ وپاي دست ھمان با.. میزدم فریاد سرش میزد زار وقتي
 دستم دم کھ انھا.. میریختم سرش بر وفرید مھدي بھ نسبت ھایم عقده.. میکردم فحاشي... میکرد
  ... مادر اصطالح بھ زن این.. بود شخص این ولي.. نبودند

 وراتومعذ او از کھ میزدم فریاد.. بودم شده ودریده حیا بي.. میکردم مسخره را وحیایش شرم
 نتوانستم حال تابھ حتي.. دختر من اینکھ از. بلندش پیراھن از.. وشلوارش بلیز از.. فرمنمت اخالقیش

  .. ببینم را اش سینھ جناغ

 میفروختم تنفر.. میزدم فریاد روابطشان ؟از.. بودم دخترش کھ ؟مني.. من ؟از.. میکرد شرم کھ از
 پدرم.. میکشیدم رخشان بھ ونبود بود کھ وھرچھ میکردم باز را دھانم مھابا بي.. میکردم تلمبار تغیر..
  ... غیرت بي میگفتم او بھ.. مینامیدم مسئولیت بي را
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 گشاد چشمھاي با کھ را ھایم برادرزاده.. میزدم فریاد وناکسي سرھرکس.. بتھ بي میگفتم برادرانم بھ
   نمیشدم خور دم کدامشان ھیچ وبا میکردم بیرون اتاق از بودند خیره من بھ شده

 میرفتم فرو خودم الک در ساعتھا ازآن وبعد میکردم یکسان خاک با را واتاق ومیشکستم میزدم فریاد
  .. میکرد گریھ تنھا میان این در ومادرم شب را وصبح میکردم صبح را شب..

 مادر این.. بودم شده دیوانھ من.. نمیدوختم ھم را نگاھم او بھ حتي مھر بي ومن میگرفت را دستانم
 ساختھ رواني یک من از ھم ھمدستي با... بودند کرده اینگونھ مرا بیمار فرید وان جاھل مھدي وان

  .. بودند

 میدیدند اتاق ي گوشھ بھ خیره مرا برادرانم ،وقتي میدید اینگونھ ومرا امد مي مالقاتم بھ پدرم وقتي
 با زندگي سال پنج از بعد کھ دارند خواھري بود افتاده یادشان تازه.. میشدند مھدي گریبان بھ دست..

  ... شده سرگردان روح یک بھ شبیھ مھدي

 مام مالیم بوي کھ رفتھ وحمام تمیز زن ازآن.. دھد طالقم نمیخواست.. میکرد مقاومت اوایل مھدي
 او از تر مطیع کسي چھ.. زن ان از تر ساده کسي چھ.. امد مي خوشش میداد بھداشتي وژل

  .. بدھد دست از مرا مفتي این بھ ؟نمیخواست..

 میدید را رفتارم وقتي ولي.. امد نمي در ھم وصدایش میکرد کار او براي من مثل کارگري کدام
 میدید را ھا انژوکت کبود وجاي ریختھ درھم اتاق وقتي.. میشد وسرخ شنید مي را ھایم فحاشي..

  .. کرد مي سکوت

 ھم در من.. کردند بستري تیمارستان در ومرا امد فائق وابرویش عرق بر! بزرگوارم پدر باالخره
  ... کشید تیمارستان بھ کارم باالخره شکستھ

 ھم خراب خیاباني یک از من.. کثافت گناه سراپا بودم نجس ؟من.. نداشتم حق.. شوم رواني داشتم حق
  ... سیرابي اي لحظھ براي میباختم تن ومن نان اي لقمھ براي میفروخت تن او کھ.. بودم تر پست

 چمدانم نمیدانم حتي.. وخالي خشک.. ومزد اجر بي.. مھریھ بي دھد طالقم کرد قبول مھدي باالخره
 جا بدین تا وسواس با کھ اندکي ي جھیزیھ ان یااز.. نھ یا برگرداند پدري ي خانھ بھ ھم را لباسھایم

  . .. کرد خرج را ھمھ یا رسید پدرم دست بھ چیزي.. بودم داشتھ نگھ وتمیز سالم

 لبھ روي کھ کنارم ي مورچھ بھ بودم شده خیره من.. امد سراغم بھ سرخ چشمھایي ؟با..! مادرم فقط
  .. کرده امضا را طالق دفتر باالخره مھدي گفت من بھ.. چرخید مي پنجره ي

 ساکن رواني زن یک من میدانند ھمھ کھ حال.. بیایم خودم بھ حال رسیدم میخواستم انچھ بھ گفت
  .. بکشم ھایم عقده از دست ام شده تیمارستان

 سرم از را کثیف لحظات ان میتوانستم مھدي از گرفتن طالق با مگر.. بودم نجس ھنوز کھ من ولي
 وکسي کرد عقده از سرشار مرا ذره ذره تمام سال پنج کھ را کننده لھ ھاي دقیقھ پنج ان..؟ کنم بیرون

 رسید جنون این وبھ سرگردان ي مورچھ این بھ کردن نگاه وبھ تخت این بھ من کار چرا نفھمید حتي
..  
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 دیگر کدام ھیچ فرید ونھ مھدي نھ کھ بود این خاطر بھ فقط شوم جدا خواستم اگر.. نزدم حرفي بازھم
  .. باشند نداشتھ جایي زندگیم در

 ببرم میتوانم کھ انھا از ولي.. کنم رد را وپوست گوشت نمیتوانم.. بیندازم دور نمیتوانم را مادر این
 براي اندکیست مرھم ندیدنشان.. کنم راحت را وخیالم ببرم قیچي با را زندگیم از تکھ این بگذار...

  .. پایانم بي دردھاي

 تنتان بھ مو ھم تصورش حتي شاید. بود زندگیم روزھاي وآرامترین بھترین شاید تیمارستان در ماندن
  .. بودم آسوده درانجا من ولي کند سیخ

 را وعذابم بارگناه ھرروز کھ نبود راھم سر ھم فرید دیگر نداشت من از آنچناني توقعات کسي دیگر
 آزار بي ھم ھایم اتاقي ھم.. تیمارستان دلگیر حیاطِ  روبھ اي وپنجره وتخت بودم خودم.. کند بیشتر
 اتاق این راھي آزاري اندک با.. نبودند دلسوز داشتند ھم اگر یا.. نداشتند را کسي من بدتراز.. بودند
  .. بودند کرده

 سر من بھ ھم وبرادرانم پدر حتي.. بودم خبر بي وفرید مھدي از.. میگذارندم درسکوت را روزھایم
  .. میرفت خالي ودست ومیگریست امد مي مادرم تنھا.. نمیزدند

 اگر میدھم قول.. مانده ثابت ھمانگونھ میگذردیا اصال... میگذرد چگونھ روزھایم نبود مھم رایمب
 تفاوت نمیتوانستم حتي نبود وشب روز وروشنایي ھواخوري ھاي ساعت یا.. اتاق مات نیمھ ي پنجره

  .. دھنم تشخیص را روزھا

 بمانم من تا.. کنند رھا خودم حال بھ مرا اینکھ.. میخواستم آرامش فقط سھمگین طوفان یک از بعد من
  .. گناھانم سنگین وبار

 قولي وبھ بخندم.. بزنم حرف.. باشم گذشتھ مثل داشتند انتظار.. فھمید نمي را حرفم ھیچکس ولي
 میسوختم خدا درجھنم من نمیکردم زندگي روزھا ان در من.. نداشتند خبر کھ آنھا ولي.. کنم زندگي

  .. نبود زندگي اسمش کھ ان..

 اینکھ.. است پشیمان چقدر اینکھ از.. میگفت مھدي واز امد مي ومادرم میشدم ارام داشتم تازه من
 سر اش خانھ بھ ھرروز احمقم مادر اینکھ..!  ام بوده برایش راھي بھ وسر خوب زن چھ فھمیده تازه

  ..!  میکند را اش خانھ وکارھاي میزند

 بھ بازھم جنون ھایش گفتھ با کھ نداشت خبر.. میگفت ام گذشتھ زندگي واز میکرد پچ پچ ومدام مدام
 اندازد مي اشتباھاتم کوه ویاد میکند رواني مرا حرفھایش با بازھم کھ نداشت خبر.. اید مي سراغم

  ... وبرگردم بیایم خودم بھ بود کالم یک ھم حرفھایش لپ..

 برگردم اش خانھ بھ نداشت امکان.. ممکن غیر از فراتر چیزي.. بود محال.. باطل خیال زھي
  .. گسستھ. بود گسستھ ما زندگي..
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 با.. داد مي آزارم ھم مھدي یاد حتي دیگر.. میکنیم زندگي قاره ي گوشھ یک در ھرکدام کھ انگار
 ھستم خودم امد سرم بھ کھ بالھایي تمام مقصر میدانستم وعزلت نشیني گوشھ سال ازیک بعد اینکھ
  .. بود تلخي خاطرات اور یاد مھدي.. نداشتم را مھدي دیدن چشم بازھم ولي

 ھمینکھ ولي بودیم مالي تامین وتقریبا نداشتیم چنداني مالي مشکل او با زندگي درزمان اینکھ با
 متنفر خودم از ھم وباز افتم مي حدم از بیش وسستي عطش یاد بھ آني میشنیدم را اسمش یا میدیدمش

  .. میشوم

 بمانم زنده بود قرار اگر.. نمیخواستم را این ومن میکرد زنده برایم را ازخودم تنفر یاد مھدي آري
 را زندگي بھ وبازگشتم میچرخد ذھنم در خودکشي وخیال فکر بازھم کھ چرا شوم متنفر خودم از نباید

  .. میکند قبل از تر سخت

 میگویم خواندید جا بدین تا را زندگیم داستان کھ شمایي ي ھمھ بھ باره صد اصال... میگویم بازھم
 خودم فکر با.. بود خودم دستھاي با آمد سرم بھ کھ بالھایي تمام.. بود خودم گردن تقصیرات تمام..
  .. ام واندیشھ اراده..

 کدام ھیچ مادرم حتي نھ.. فرید نھ.. مھدي نھ کھ میکنم اعالم صراحتا ام رسیده جا بدین کھ حاال
 لغزشي با اگر بودم قائل بیشتري ارزش پاکدامنیم اگربراي.. بود قوي ایمانم اگر.. نبودند واقعي مقصر

  .. نمیکردم زندگي محض سکوت در دنیا ي گوشھ این حال.. نمیرفتم کج را راه

 گرسنھ قتي و چرا نمیدانم.. ونیاز واستخوان پوست از گرفتھ نشات.. آدم یک.. بودم انسان ھم من ولي
 نخور.. ننوش کھ نمیگیرد خرده کسي.. خواب اي لحظھ وطالب اي خستھ.. اي تشنھ.. اي
  .. میدھند دستت آب اي وجرعھ نان اي ولقمھ میکنند لطف تازه..نخواب..

 است وعار عیب کھ نزن را حرفش اصال.. کن صبوري میگویند میشود بیدار غرایضت وقتي ولي
   است کبیره گناه  ما درکشور کھ انگاري..

 کھ را وقانوني وعرف منطق این جواب. نمیدانم را سوالھایم جواب اصال.. نمیدانم کھ خدا بھ نمیدانم
 دادگاه بھ میکنند برپا اش خونواده کھ ابروریزي بدون میتواند زن کدام واقع بھ.. جاریست کشورم در

  ؟.. کند طالق تقاضاي جسمش نیازھاي نشدن براورده خاطر وبھ رفتھ

 دارید خبر دیگر کھ شما.. نمیکند توجیھ  را اشتباھاتم حرفھا این تمام بازھم اما... اما این از امان...اما
  .. باد برخودم لعنت کھ کردم خودم..

 خیلي.. نشدم نرمال داشتم سال پانزده کھ زماني مثل بازھم کھ ھرچند.. بودم نظرمشاور تحت دوسال
 گذشتھ مثل نمیگذاشت کھ بودم اموختھ را وپلید زشت چیزھاي وخیلي بودم داده دست از را چیزھا

  .. شوم

 بي وخیابان کوي در اگر.. میکردم وسکوت میشکستم بازھم. امد مي سراغم بھ جنون گاھي بازھم
 ھمھ کام بھ را زندگي ھفتھ یک وتا میشدم رواني میپیچید مشامم در فرید ادکلن بوي بھ شبیھ بویي ھوا
   میکنم نگاه انزجار با ھم ادمھا بودن دست در دست بھ حتي.. میکردم تلخ
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 کمي شاید.. ھستند ھم من مثل کھ میدیدم میکردیم شرکت گروھي ي مشاوره ھاي جلسھ در وقتي ولي
 یکدیگر براي دردھایشان از... نیستند ام وخوانواده وفرید مھدي مثل ھمھ ادمھا ولي.. داشتیم فرق

  .. بگویند دردھایشان از من مثل نتوانند کھ ندارند ھم حد از بیش وحیاي شرم.. میگویند

 درباره نیستیم بلد.. ھست ھم ھا زن ما تقصیر ھا نداشتن اگاھي این از نیمي فھمیدم کھ بود انجا تازه
 ورژلب وزمان زمین بھ راجع.. داریم نیاز کھ بگویم حتي میشود شرممان.. کنیم صحبت نیاز این ي

 حرف شوھرانمان براي وبرنج گوشت وقیمت ناسا فضانورد وپرواز ھمسایھ دختر ملیکا کالباسي
   است ذھنمان در گرفتھ ریشھ کھ غلطي تربیت خاطر بھ ھم ان.. نکتھ ھمین الي میزنیم

 زندگیم از سال چند کھ میبینم.. زندگیم سخت وگردباد طوفان آن از بعد.. خط تھ بھ ام رسیده کھ حال
 خانم مثل درست.. میشدم دکتر خانم روزي شاید.. شوم دیگري انسان میتوانستم من.. باختم مفت را

  .. خودم مثل کساني براي شبھا دل در میشدم فانوسي... پیرھادي

 شاید.. نیست اعتباري ھیچ اش آینده بھ.. دیگر ؟آدمیست.. دیدید چھ را خدا.. زبده مھندس یک ھم شاید
 حسرت ھم حاال ھمین تا کھ را کذایي دیپلم وآن میخواندم درس اري.. میخواندم درس ھم من اگر

 بھتري وانسان بجویم راھي میتوانستم میکردم شرکت کنکور اگر شاید.. میگرفتم مانده دلم در گرفتنش
  ... نکشد اینجا بھ کارم وھرگز ھرگز... وھرگز شوم

 در شوم وغرق بگیرم دست بھ کتاب میخواھد دلم شده سپري ھم سر پشت ام سختي روزھاي کھ حال
  .. تر راحت ھم وجدان عذاب این تحمل.. شود کمتر دردم شاید اینگونھ.. وجغرافیا ھا فرمول دنیاي

 اینبار شاید... اموختگي دانش دوران ھمان بھ برگردم سال چند از بعد ؟اینکھ.. نیست بھتر راه این
  .. دھد نجات منجالب این از مرا خواندن درس واقع بھ شاید.. دھم ادامھ را راھم بتوانم

 یک چشم بھ خودم بھ تا باشم داشتھ ساده دیپلم یک.. سن سال واندي بیست از بعد حداقل داشتم دوست
  .. نکنم نگاه کور انسان ویک کودن

 دارم خاطر بھ کند مھیا برایم را دبیرستان اول سال درسي کتابھاي تا خواستم مادرم از کھ اولي روز
  .. روز روشني بھ..

 ي روزه ماه چندین از بعد نمیکرد خطور ھم اش مخیلھ بھ حتي.. ماند ثابت لبھایم روي چشمھایش
  .. بخواھم او از درسي کتاب حال.. سکوت

 ھیچ حال بود دیده قبال را ام ووقیحانھ وحشیانھ رفتار کھ آنجایي از.. بگرید یا باشد خوشحال نمیدانست
 ھم حیاگري وبي دریدگي روي یک باید.. وانفسا دنیاي این در انگار.. نداشت حرفھایم با مخالفتي

 سري تو میشوي اینصورت غیر در.. نکنند نگاه تو بھ وابلھ پپھ آدم یک چشم بھ بقیھ تا باشي داشتھ
  .. وآن این خور

 کشیدم دست کتابھا روي کنجکاوي با.. نشست دلم در امید سال چندین از بعد اورد برایم کھ را کتابھایم
 سال اخر امتحان جز بھ چنداني ي دغدغھ کھ دوراني ھمان.. میداد مدرسھ خوش بوي.. بوئیدم..

  .. نداشتم
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 عوض کتابھا.. گناه وبي جنون بي.. وابستگي احساس بي مسئولیت بي. خوشي روزھاي چھ کھ واقعا
 را فکرم کتابھا این دنیاي در شدن غرق با میخواستم من.. نبود مھم برایم ولي.. ھم ھا درس.. بود شده
 کھ بود ھمانجا واز.. کردم خواندن درس بھ شروع دوباره من.. وکردم.. کنم آزاد پلیدیست ھرچھ از

  .. برگردم جامعھ بھ سالم انسان یک ھمانند تا کردم پیدا انگیزه دوباره

  ) بعد سال ده(

 افسار دختر ان با شباھتي ھیچ کھ ام سالھ یک و سي زن یک حال.. اند رفتھ گذشتھ تلخ روزھاي
 ھم سالھ بیست ارزوي بھ شبیھ حتي.. ندارم سالھ پانزده آرزوي ان یا.. ھسال ویک بیست ي گسیختھ

  .. نیستم

 گناھانم از کردن وفرار گرفتن وماتم زجر سال چند از بعد.. کرد عوض مرا ھایم غم.. ام شده عوض
 بھ عمرم بازھم بخواھند ھم دنیا ي ھمھ اگر حتي.. نیستم مردني کھ فھمیدم.. امدم کنار خود با..

  .. بروم جلو باید.. کنم زندگي باید.. دنیاست

 زنھاي مشترک درد.. میفھمید خوب را دردم.. بود حالم کمک ھمچنان پیرھادي خانم مدت این تمام در
  .. شوم پا سر دوباره تا کرد کمک واو.. شوھرانشان طرف از نشدنشان درک درد.. را ایران

 بھ عصایي او ولي.. کنم راست قد بتوانم دوباره کھ بود ان از تر توان کم ضعیفم پاھاي کھ ھرچند
 درسم تا کرد کمکم ممکن راه وھزار ھزاران میان از.. افتادم راه بھ بازھم من.. کرد وبلندم داد دستم

 کھ زني دست بھ را زندگیم سکان اینبار.. نگفتم نھ کرد وھرچھ گفت ھرچھ ومن.. دھم ادامھ را
  .. دادم بود وفھمیده باھوش

 کاري خواھش با.. تھدید با... زور با.. گرفتم را دیپلمم انکھ از بعد... مادرم مانند زني دست بھ نھ
   کنم شرکت دانشگاه ازمون در کرد

 راه دراین اینکھ از میترسیدم.. بودم نگران دل بازھم من ولي میگذشت فاجعھ ان از سالي دو انکھ با
 کنم رقابت انھا با میتوانستم چگونھ.. کجا مدرسھ اخر سال اموزھاي ودانش کجا من.. نشوم موفق

  .. بلرزد ھا باد این با کھ نبود بیدي ھم پیرھادي خانم ولي..

  .. وگفت شد خیره من بھ قدیمیش کاچویي عینک ھمان وبا نشست کنارم رشتھ انتخاب موقع

  ؟... داري عالقھ اي رشتھ چھ بھ

 را ودکتري مھندسي دور بودم اورده کھ اي رتبھ با مسلما.. میچرخید تحصیلي ھاي رشتھ بین نگاھم
  .. نداشتم ھا رشتھ این بھ ھم اي عالقھ.. میکشیدم خط باید

 پیرھادي خانم مھربان چشمھاي بھ نگاھم وقتي.. دیدم را ومشاوره روانشناسي ھاي رشتھ وقتي ولي
 دیگران بھ دانشم با کھ.. شوم او مثل دارم دوست کھ فھمیدم.. افتاد داشت سرم بھ بزرگي منت کھ

  .. شود برداشتھ زمین روي از من مثل آرزوھایي نسل تا.. دھم اگاھي کھ.. کنم کمک

 ایستاده ارزوي ان با فاصلھ مایل ھزاران.. اینجایم وحاال.. شدم ھم قبول قضا واز کردم را انتخابم
  .. دارم بام پشت ي لبھ روي
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 وشما من از اطالعاتشان ودبیرستاني راھنمایي دخترھاي.. شده بھتري روزگار گفت بشود شاید حاال
  .. میکند بیداد ھم وباري بند وبي فساد میان این در کھ ھرچند.. است بیشتر ھم

 دوستان اجبار.. است محیط جبر.. نیست خودمان ذات خاطر بھ رویھا کج از بعضي وقتھایي یک ولي
  .. نوجوانان.. اموزان دانش پرورشي علوم معلم ام شده.. وبیگانگان ھا خودي.. اشنایان..

 از بیشتر حتي.. میگویم غرایض از.. میدھم شرح برایشان کامل را شوند رد نباید کھ ھایي قرمز خط
  .. دوستانشان از بھتر... مادرھایشان

 بھ باید حتما میکشند رنج شرایطشان خاطر وبھ بیمارند کھ کساني میکنم وتاکید میدم توضیح کامل
مَک کم مبادا تا.. بروند مشاور سراغ َ  یک. آواره ي گسیختھ ھم از یک.. شود من مانند سرنوشتشان ک

 را وچاه راه ھا ان بھ.. کشیده خط را ھمدم یک وداشتن ازدواج دور عمرش باقي براي کھ مطلقھ زن
  .. میدھم نشان

  :کھ میخندند من بھ مغرورانھ ھرچند

  ..) بھریم از را اینھا ي ھمھ ما کاري؟ کجاي یوسفي خانم(

 ومن اند انداختھ زیر بھ سر شده سرخ کھ آنھایي بھ.. ھایشان چھره تک تک بھ میشوم خیره وقتي ولي
  .. میگویم خنده با... اندازند مي خودم ھاي نوجواني یاد بھ شدیدا را

  .. ندونھ یکیتون شاید-

  .. پررویي با ھم ان میدھند جواب

  ..) نمیدونھ ھم رو ساده چیزھاي این کھ املھ طرف چقدر پس(

ِ  رگ در وزور ضرب بھ سال سالیان کھ را وحیایي شرم  را اند کرده فرو  آرزوھا این وقلب ذھن وپي
 گوشھ آن نامي آرزو شاید کھ نمیدھند احتمال.. آگاھند خودشان مثل ھمھ میکنند فکر.. دانند مي املي

  .. کجاست مشکلش کھ میفھمد وتازه میدھد گوش حرفھایم بھ ودل جان واز نشستھ کالس ي

 اینترنت کھ میکنیم زندگي دنیایي در چھ اگر کھ.. بدھم کامل را درسم کھ ام شده اموختھ.. اما من
 شاید ولي میکنند پخش کامل طور بھ را چیز ھمھ دستي دم ھاي وموبایل اي ماھواره ھاي وشبکھ
  .. است بستھ اشان وخانواده خانھ جو ھم ھنوز کھ من مثل کساني باشند

 ومرد زن بھ راجع حرفي ھیچ شود باز دخترشان وگوش چشم مبادا اینکھ اسم بھ مادرشان ھم ھنوز
 توضیح حتي.. دانند مي شدن منحرف را اگاھي... میکنند قدغن را ھا دوستي.. نمیزند ھایشان وتفاوت

  ...بیچاره پرورشي مربي ي عھده بھ میگذارند ھم را قاعدگي سیکل بھ راجع

 این در میمیرند.. میپوسند انھا.. نمیکنند درکشان زندگیشان مردھاي کھ من مثل کساني ھستند ھم ھنوز
 زن بھ ظلمي چھ عمر اخر تا کھ نمیفھمند اصال ستبرشان سینھ ھمسران.. مردھایشان...و جھل

  .. میکنند شان وزندگي
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 کنند صبوري... نکنند باز لب ھم عمر اخر تا.. من از صبورتر.. باشند من از بھتر ھا خیلي شاید
  .. روند ودرمان دوا سراغ وبھ باشند عاقل ھم ھا بعضي.. نزنند حرفي وبازھم کنند نابود را بدنشان...

 در بلکھ خودشان جھل در نھ.. میزنند وپا دست وجھل فقر در کھ ھایي انسان ھستند ھم ھنوز ولي
   است کم زناشوئیشان زندگي چیز یک ندارند باور حتي کھ مرداني... مردانشان جھل

 جسمان.. خودمان بھ نسبت.. باشیم اگاه ھمھ بگذارید.. ھستند ھم ھنوز ولي باشند کم من امثال شاید
 مصدوم ھم را دیگري اید درد بھ کھ یکي.. یکدیگرند وملزوم الزم وجسم روح کھ... روحمان حتي..

  .. میکند

 ھم سر پشت ھا ومریضي ودردھا میشود خراب جسمت.. میشود خراب ذھنت باشد خراب کھ روحت
  .. میشوند قطار

 تنھا دست یک.. بگیرید مشاوره.. کنید تحقیق.. دھید اگاھي.. کنید ھمکاري.. پدران واحیانا مادران
  .. وفرزاندانتان خودتان زندگي حال بھ بسوزد دلتان.. ندارد صدا

 مھدي اگر ھم شاید... قلب وخوش نمونھ مادر یک شاید.. میشدم ھم مادر شاید روزي.. زنم یک من
 زن شاید.. نبود خودم ي بیمارگونھ ھاي بیماري اگر نبود فراوانش ھاي ناداني اگر.. نبود وجھلش

  .. میشدم ھم خوبي

 باختم را زندگیم من.. رفت کھ من ي آینده.. باشند داشتھ وجود من مثل وزناني دختران نمیخواھد دلم
  .. فروخت وفرید باخت ھم مھدي..

 یک دوازده ساعت سیندرالي مثل ازدواجش اول شب دیگر ي سالھ پانزده آرزوي یک نمیخواھد دلم
  .. شود کابوس دچار اي دفعھ

 اگاھي.. نگوییم میگفتیم کھ وقتھایي ان.. گذشتھ بستھ وگوش چشم ي زمانھ.. کرد باز باید را ھا چشم
  .. کنند حیاگري شودوبي دراز زبانشان کھ مبادا.. ندیدم

 داد توضیح میتوان را چیزھا خیلي ھم لفافھ در.. بستھ خیلي نھ باز خیلي نھ.. دھید اگاھي.. مادرھا اي
 شوند ناخلف دوستھاي کھ نکند.. میکنند طي را وتاریکي باریک راه دخترانتان.. بگیرید مشاوره..

  .. راھشان براي شوید چراغ خود.. راھشان چراغ

 چھ.. ھست چیز درھمھ ومساوات ازادي میفھمیدند کھ.. میخواندند را ھا نوشتھ دل این ھم مردھا کاش
 ضعف خاطر بھ طالقھایمان از نیمي تا میکردند مشارک.. ازدواج در چھ.. درروح چھ.. درجسم
  .. نباشد ھایشان زن واحساسات وعواطف غرایض از نداشتن واگاھي

 خدا.. بود سختي داستان.. دیگران براي شود عبرتي حداقل تا گفتم ولي. گفتم پرده بي را اینھا شاید
  .. کند بیدار را رفتگان خواب کند کمک

  ..والسالم 

  مون شاین 
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