آزار ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮﯾﺪن از ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ از ایﺻﺤﻨﻪ – آزار در وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
«ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺻﻨﺪﻟﯽ ردﯾﻒ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ .ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺸﻪ .درﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻐﻞ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮوم
ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺪرم ﺟﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪم از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم و ﻧﻤﺎز
وﻗﺘﯽ اﺗﻮﺑﻮس از ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻢ ﮔﺮم ﺧﻮاب ﺷﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻟﺮزش ﭼﯿﺰی را روی
ﺳﯿﻨﻪام و زﯾﺮ ﺑﻐﻠﻢ ﺣﺲ ﮐﺮدم .ﭼﺸﻤﻢ را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮد ﭘﺸﺖ ﺳﺮی را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺷﯿﺸﻪ ،ﻟﻐﺰﯾﺪه ﺑﻮد زﯾﺮ ﺳﯿﻨﻪام و داﺷﺖ
ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻔﺲﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺷﻬﻮاﻧﯽاش را ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺧﻮدم را ﮐﺸﯿﺪم ﮐﻨﺎر و ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻐﻞ دﺳﺘﯽام ﭼﺴﺒﯿﺪم.
ﺷﻬﺎﻣﺖ اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻮن ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدم ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﭽﻪ رخ داده ﺑﻮد ﺧﻮد راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آزارم ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد» .اﯾﻦ را
ﺷﯿﺪه وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اش ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻤﺞ و ﭼﺮب و ﭼﺴﺒﻨﺎک ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ذﻫﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎزل آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻢ آﺳﺎﯾﺶ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ زﻧﺎن
در اﯾﺮان ﭘﺎزﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﭼﻬﺮه ﺧﺎﺻﯽ از
ﭘﻠﺸﺘﯽاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،و اﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
آزارﮔﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﺪﭘﻮﺷﺸﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﻧﮕﺎه ﻓﺮودﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮودﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺪرن
ﻫﻢ دارد در ﮐﻨﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﮑﻮت ،ﮐﻪ زﻧﺎن را وا ﻣﯽدارد در ﺑﺮاﺑﺮ آزار ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﻫﺮاس از ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪن ،ﺳﮑﻮت
ﮐﻨﻨﺪ ،در اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ روزﻣﺮه
ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺘﻠﮏﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺮ روزه و ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﯽ اﺟﺒﺎری و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻏﺎﻟﺐ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮی ﻋﺎدی و ﻫﺮ روزه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد
ﺑﺴﯿﺎری ،ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎری از اﯾﻦ ﺗﻌﺮضﻫﺎ ﻧﺪارد و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮا ارزش ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﺮدن ﻧﺪارد.
ﻣﯿﻨﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ رخ داده ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻫﺮ زن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .او از واﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﺷﺪن و ﻣﻘﺼﺮ
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪن ،در ﻣﻮرد ﺗﺮسﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزده اﺳﺖ:
اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﻮد .ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎغ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ .ﻏﺮوب و دم ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪﯾﻢ .آن روزﻫﺎ
اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .روی ﺻﻨﺪﻟﯽ وﺳﻂ اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﺮم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺎی آن ﻣﺮد ،ﻣﺪام ﺑﺎ ﭘﺎی ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﺶ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ اﺗﻮﺑﻮس و ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ و
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪم .ﺷﺮﻣﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻟﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻔﺸﻢ را ﺟﻠﻮی زاﻧﻮﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﺎ ،ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻔﺶ را ﮐﻨﺎر زﻧﺪ و
زاﻧﻮﻫﺎی ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮاﯾﻢ ﭼﻨﺪش آور ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ آن ﻣﺮد ﻣﻦ و ﻣﺎدرم را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻢ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮم
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻌﻘﯿﺒﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻟﻤﺲ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﻧﺎزﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎش رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺰاﺣﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﯾﮏ آزارﮔﺮ در ﺣﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ از ﮐﻨﺎر آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن آزارﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ و

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آزار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻼم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﻤﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ﯾﺎ
ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻗﺎﻃﻊ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ
ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه را در دروﻧﺘﺎن ﺑﭙﺮوراﻧﯿﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ در
ﭘﯿﺶ آﻣﺪن آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻮدهاﯾﺪ  ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻮدک دروﻧﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و او را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﺶ ﻧﺒﻮده
ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﺗﻌﺪی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آزارﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
دﺧﺘﺮم ﻓﻘﻂ ده ﺳﺎل داﺷﺖ
ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ آزارﮔﺮان ﺑﯿﻤﺎر از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ آزار دﺧﺘﺮش در ﻣﺘﺮو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:دوﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ده
ﺳﺎﻟﻪام ﺗﻮی ﻣﺘﺮو ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ .ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد و دﺧﺘﺮم ﺑﻪ وﺿﻮح آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎده ﮐﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آن ﺷﻠﻮﻏﯽ از
ﭘﺸﺖ ﻟﻤﺴﺶ ﻣﯽﮐﺮده و ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﻧﮕﺎر دﻧﯿﺎﯾﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮﮐﻢ ﻓﻘﻂ ده ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم
اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮم و ﺗﻮﺟﯿﻬﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ را ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدن از ﺧﻮدش
را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ او ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮار ﻣﺘﺮو ﺑﺸﻮد.
ﺗﻤﺎم اﺗﻮﺑﺎن را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ دوﯾﺪم
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آزارﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﺎ را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ،
ﻋﻮرتﻧﻤﺎﯾﯽ و دﺳﺖدرازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ آن دم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﻧﯿﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮدش را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽاﻧﺪازد و در ﺑﻬﺖ و وﺣﺸﺖ« ﺗﻤﺎم اﺗﻮﺑﺎن را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ دوﯾﺪم».
ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺷﺐ ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  1388ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم اﺳﮑﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮک
ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه وﻧﮏ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ اﻣﺎ آن ﺷﺐ اﺻﻼ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪای ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎدم ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ ﺟﻠﻮﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﺣﺘﯽاش ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﺎن ﻫﻤﺖ اﻓﺘﺎد ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻤﺮﺑﻨﺪم را ﺑﺒﻨﺪم اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ .دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد
ﮐﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﺶ را ﻣﺎﻻﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﻢ .ﺗﺮﺳﯿﺪم اﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮده .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻦ ﮐﺮﺧﺖ و ﺑﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ
ﺣﺮف زدن ﮐﻪ « ﺑﺪﻧﺖ ﺷﺒﯿﻪ ورزﺷﮑﺎرﻫﺎﺳﺖ ،ﺳﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯽ »ﺑﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻗﻔﻞ ﻧﺒﻮد.
ﺑﻌﺪش ﮔﻔﺖ« ﻣﻨﻢ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺪﻧﻢ رو ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ »ﮐﻤﺮﺑﻨﺪم را آزاد ﮐﺮدم او ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪک ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش را ﺑﺎز
ﮐﺮده ﺑﻮد و داﺷﺖ زﯾﭗ ﺷﻠﻮارش را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
در را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﮕﻪ ﻧﺪاری ﺧﻮدم را ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﺮون .وﺳﻂ اﺗﻮﺑﺎن ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﺑﺎن ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﯾﮏ ﻧﻔﺲ دوﯾﺪم.
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﯽزﻧﯽ! ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

