دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺮود
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ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻬﺮاﻣﯽ
–اوﻟﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ازدواج در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺲ را
در ﻫﻤﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را اداﻣﻪ دﻫﻢ.
اﯾﻦ آﻏﺎز رواﯾﺖ اوﺳﺖ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ راه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ راه ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
او رواﯾﺘﺶ را ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ «:ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﭻﭘﭽﻪﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ درﺑﺎره دﻟﯿﻞ ازدواج ﻧﮑﺮدﻧﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻋﯿﺐ و
اﯾﺮادی دارد ﮐﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ“ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ”ﻧﻤﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺎدرم ﻣﯽزد .از وﻗﺘﯽ ﭘﺪرم ﻣﺮد ،ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی“ آﺑﺮوی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ”ﺣﺴﺎس ﺷﺪ».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
آنﭼﻪ راوی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ در ازدواج ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ «:ﻣﺎدرم ﺑﺎ اﺷﮏ و اﻟﺘﻤﺎس ﻗﺴﻤﻢ داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎ را رد ﻧﮑﻨﻢ و اﮔﺮ ﻓﺮدی را ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﺮای ﻣﺎدرم ﻣﯽدادم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ
ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ اﺷﮏ و اﻟﺘﻤﺎسﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ آن زﻣﺎن  ۱۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و ﻃﻮری ﻫﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮدی ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی آن ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ».
دﺧﺘﺮ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣُﺮاد ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی  ۶۱ﻧﻔﺮی .ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از
دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻬﻤﺌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﯾﮏ ﭘﺴﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﭘﻮﺳﺘﯽ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ از ﺷﺮم دﯾﺪم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﺸﻮم از رﻧﺠﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﻬﺮه ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ آدم ﺑﯽدرد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺎﻃﻔﯽام را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺎ او اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺮدم.
ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﺑﯽﮐﺴﯽﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮدم .ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ از درد و درک
ﮔﻔﺖ و اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮد از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﻋﻤﯿﻖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻮلﻫﺎ داد و ﮔﻔﺖ و ﮔﻔﺖ…  .ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن
ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮدهام .ﮐﻢﮐﻢ اﻧﮕﺎر روی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪی از ﻧﻮر و ﻋﺴﻞ زدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﻧﺒﯿﻨﻢ
از روی ﺳﯿﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪم .زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد».
اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ را ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮردم
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻣﺎ راوی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽآﯾﺪ ۰۲ .روز از ﻋﺮوﺳﯿﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ رﺳﻢ« ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ »ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ازدواج ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:آن ﺷﺐ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل دِه آنﻫﺎ ﺑﺎ دِه ﮐﻨﺎری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ .ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ .وﺳﻂ آن ﺣﯿﺎط ﺑﺰرگ
اﯾﺴﺘﺎد و ﻏﺮﯾﺪ :ﮔﺮﺳﻨﻪام .ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎورﯾﺪ! ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ﺗﺮس ﺳﯿﻨﯽ ﻏﺬا را آورد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﯿﻨﯽ را روی زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﮕﺪی ﺑﻪ
زﯾﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﺧﻮرد «:اﯾﻦ گ …ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدهای؟ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ آﺷﻐﺎلﻫﺎ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ ﻧﮕﺬار؟»
–ﻣﻦ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ در اﺗﺎق ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،از ﭘﻨﺠﺮه ﺻﺤﻨﻪ را دﯾﺪم و ﺑﯿﺮون دوﯾﺪم .ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی اﺳﺖ ﺑﺎ زﺣﻤﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎدرت ﮐﺸﯿﺪه؟ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ! ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ … ﻫﻨﻮز ﺣﺮﻓﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻦ ﯾﻮرش آورد و ﭼﻨﺎن ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ زد ﮐﻪ ﺑﺮق از ﺳﺮم ﭘﺮﯾﺪ .داد و ﺑﯿﺪادﻫﺎ و ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎﯾﺶ را دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم .وﺳﻂ آن ﺣﯿﺎط
ﺑﺰرگ ﺑﯽدﯾﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ و دﯾﺪم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت اﺷﮏ رﯾﺨﺘﻢ .ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ذﻫﻨﻢ را ﺑﺮای ﻧﺸﻨﯿﺪن در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدرم اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮی ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ.
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺘﻢ ﻣﯽاﻓﺰود ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد :ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻫﻢﻋﺮوس ﺑﻮﻣﯽام ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺤﻈﻪای در آوﯾﺨﺘﻦ ﺷﻠﻮارﻫﺎی ﻧﻮزادش ﺑﺮ ﺑﻨﺪ رﺧﺖ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﺟﺮا را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﻣﺎدری ﮐﻪ از

داﺧﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪی ﮐﻨﺞ ﺣﯿﺎط ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺮ ﺧﻢ ﮐﺮد و ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﯾﺎ واﮐﻨﺸﯽ!
آن ﺷﺐ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﯿﺎﻣﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﻫﻖ ﻫﻖ ﺧﻔﻪام را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ.
اﻧﮕﺎر آن ﻣﺎﺳﮏ زﯾﺒﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﭘﺮت ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﻫﯿﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺮد روﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
زنﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻓﻀﺎی زﻧﺪﮔﯽ در آن روﺳﺘﺎ اﻣﺎ در رواﯾﺖ راوی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻠﻮتﻧﺸﯿﻦ دارﻧﺪ .او از ﺗﻼﺷﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زﻧﺪﮔﯽ در آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ «:از ﻓﺮدای آن ﺷﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻫﯿﭻ زﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮهی ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه؟ اﻧﮕﺎر در ﻣﻮاردی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زن ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﻢ
ارﻓﺎق ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎدرش ﭘﺲ از دوﺷﯿﺪن ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﻏﻞ و ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﻏﺬا را ﻣﯽﭘﺨﺖ و ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺜﻞ
ﻧﺪﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺳﯿﻨﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺬا را ﻫﺮ ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﺮض آن ﺣﯿﺎط ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ را ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
ﺳﻔﺮه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺮدان ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻏﺬای ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮی ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺎدر و
ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده ﺑﻮدم .ﭼﻮن ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﻮد و ﻫﻢ در ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻦ ،ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﻤﺖ آﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺧﻨﺪه و ﺳﮑﻮت ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﭘﺲ از آوردن ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ .زنﻫﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ و در ﮔﺮﻣﺎی ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ درﺟﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻮی ﻣﻄﺒﺦ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬای ﻣﺮدان ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ آﻧﺎن را ﻟﻮﻟﯿﺪه در ﻫﻢ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮخ دﯾﺪم ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﯿﺮ ﭘﻮﺳﯿﺪهای ﮐﻒ ﻣﻄﺒﺦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﺎرﻫﺎ زﻫﺮﻣﺎر ﺧﻮردهام .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﭼﻮن
اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد .ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی و دام ،ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزه در ﺷﻬﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و…  .اﻣﺎ ﭼﺮا آن زﻧﺎن
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ در ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﻨﺪ؟»
او در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﮑﻮتﺷﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﮐﺸﻨﺪهﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺑﻮدن و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺎدی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪام ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺷﺎن ﭘﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر داد ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺗﺎزه ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯽدادم ﺑﻪ ﺣﺮف ﭘﺪر ﺷﻮﻫﺮم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺮوس ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﺧﺸﮑﻪ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻋﺮوس را ﺑﻪ ده ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﺎوری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺎدرم را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن ﮐﻨﻢ».
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ؛ ﻧﻤﺎدﯾﻦﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻃﻮﺑﯽ و ﻣﻬﺘﺎب؛ ﺗﺠﺮﺑﻪ دو ﻃﺮد ﺷﺪه
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﺎن
راوی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﻣﺎ در ﺷﺮح اداﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎن در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دِه رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺪارس ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ
ﭼﺮاﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻣﺮاد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد :ﭼﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺮد آنﻃﻮر ﺳﻼم ﮐﺮدی؟ ﭼﺮا ﻫﻤﮑﺎر زن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ
ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدرت ﺑﺮوی؟ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ارزش رﻓﺘﻦ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﺮدی در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮوی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﺑﺒﺮی؟ ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻣﻮ ﻧﺪارد از زن ﮐﻤﺘﺮ و زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮ دارد از ﺳﮓ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا زن ﻣﻦ ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﮓ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ
 ،۰۲ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﭼﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ و ﻓﺸﺎر دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪ».
او در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:آنﻗﺪر ﺷﮑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺪر  ۰۲ﺳﺎل ﭘﯿﺮ ﺷﺪم اﻣﺎ دﻟﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ آن ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ را از ﺻﻮرت ﻣﺮارت ﮐﺸﯿﺪه
ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮدارم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دردی ﺑﺮ دردﻫﺎﯾﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ .آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﻫﺎی ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ،ﭼﻨﺪان در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽام ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ».
وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮم آﻣﺪ
– ۴۲ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻫﻢ درس ﻣﯽدادم ،ﻫﻢ ﺑﭽﻪداری ﻣﯽﮐﺮدم و ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻗﯿﻘﻪای درﻧﮓ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدم
در آوردن آب و ﻏﺬا و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و … ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ ﮐﺘﮏ ﻧﺨﻮرم .دﯾﮕﺮ از ﺣﻘﻮق ﺗﺪرﯾﺴﻢ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدم
ﭼﻨﺪ اﻣﻀﺎ ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ او ﺧﻮدش ﺣﻘﻮق ﻣﻦ را ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﻫﻢ از ﯾﺎد ﺑﺮدم.

راوی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﻓﺮش و ﮐﻤﺪ ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ ﻣﯽزد ﮐﻪ ﻣﮕﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﭘﺪرت ﻓﺮش و ﮐﻤﺪ ﻋﻮض
ﻣﯽﺷﺪ؟»…
–از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻇﺎﻫﺮی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام داﺷﺖ ،اﻧﮕﺎر ﺑﺮ اﻋﺼﺎﺑﺶ ﭼﻨﮓ ﻣﯽزد و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﻠﯽﻫﺎ را ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و
ﭘﺴﺮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪش ﺑﻪ آزار ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺪم .ﭼﻬﺮه او ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺪرش ﻧﺒﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮرد آزار او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻢﮐﻢ
ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻮﺟﻬﺶ را
ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮم آﻣﺪ
راوی اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،در اداﻣﻪ ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ازدواج ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮم را ﮐﺘﮏ ﻧﺰد…
ﭘﺴﺮم اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻮش ﺗﯿﺰ ﮐﺮدم و ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺪام اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽاش ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ ﺿﻌﻒ و ﺑﯽﻋﺮﺿﮕﯽ ﺑﻪ او ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ درﺷﺖ ﻫﯿﮑﻞ و ﻗﻮیﺳﺖ! ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﺮق
ﻟﺬت و وﻫﻤﺶ ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ.
دﺧﺘﺮم اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺪرش ﮐﺘﮏ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎآرام و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻮد .ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ،
ﺧﻮاﻫﺮش را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺟﯿﻐﺶ را در ﺑﯿﺎورد .اﻧﮕﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﺤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی
دﺧﺘﺮم ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺰود .دﺧﺘﺮم آﺷﮑﺎرا ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد و ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺪام ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرش ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺳﻤﺖ
ﭘﺪرش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪ…
اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
رواﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﻪ آﯾﻨﺪهاش اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﻪ اﻣﺮوز رﺳﯿﺪه.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از آن روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ .ﭘﺴﺮم  ۷۱ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮم  ۱۱ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎرﻧﺪ .ﭘﺴﺮم از
آزار ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺮش ﮐﻪ از آزار ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ آن ﺳﺮﮔﺮم اﺳﺖ .دﺧﺘﺮم ﺑﺎ ﺻﺪای دورﮔﻪی ﻋﺼﺒﯽاش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل
داد و ﺑﯿﺪاد و ﺣﻤﻠﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮادﻋﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ .ﻣﻦ از
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﻢ ،ﺑﺪون در آوردن ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﺗﺮس ،ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدهام ﻣﯽآورم ﺗﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﺸﻤﺶ ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻮد .ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ .ﺑﯿﺪار ﮐﻪ ﺷﺪ ﭼﺎیای ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﺎده و ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و ﺑﯿﺮون
ﻣﯽرود :ﻓﻮﺗﺒﺎل ،دورﻫﻤﯽ و ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎر اﻣﻮر ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪهام .آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺮاد ﺷﺒﯿﻪ دو ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺎط ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺷﺎدی )دﺧﺘﺮم( ﯾﺎ ﺑﺴﺎط ﺗﺨﻠﯿﻪی ﻋﻘﺪهﻫﺎ )ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮم( را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از  ۹۱-۸۱ﺳﺎل ﻻی اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﺑﯿﺎورد زﻧﺪهام ،ﻣﻨﻊ ﺷﺪهام .اﻣﺎ
ﮐﺎش ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ».
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﺎﺟﺮای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮاد
–ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪدی راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
دارد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪﺷﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺠﯿﺪ و وﻋﺪهﻫﺎی او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻟﺠﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن و
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻌﻔﻦ را ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهام و اداﻣﻪاش ﻣﯽدﻫﻢ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم آنﻗﺪر زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺘﺶ ﭘﯽ ﺑﺮدهام .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم  ۰۲روز ﭘﺲ از ﻋﺮوﺳﯽ در آن
ﺣﯿﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽاش در دره ی ﻣﺮگ ﻟﻐﺰﯾﺪهام .ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺴﺘﻢ و آرزو ﮐﺮدم دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ
ﺷﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎلﻫﺎی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ذﻫﻨﻢ ﻣﺮور ﺷﺪ .ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﻣﻢ را ﺟﺰم ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ راﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ زﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻄﯿﻊ اﻃﺮاﻓﻢ
ﺑﺮوم…
ﺣﺎﻻ ﺻﺪای ﺧﻨﺪهی ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻨﺪهی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪی ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ در ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ .ﺻﺪای ﺟﯿﻎﻫﺎی دﺧﺘﺮم و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎی

ﭘﺴﺮم … ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ .ﻋﻀﻼت ﺑﺪﻧﻢ ﺳﻔﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽﻟﺮزم و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ آن ﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ آﻣﺪ ،ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ در درهای ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪای ﻧﺮﺳﺪ .ﻣﯽﻟﺮزم و ﮐﺎردﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ذﻫﻨﻢ درﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».

