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  : 1 مقدمه

  ! شايد معرفي يك اثر سخت تر از نگارش آن باشد

زندگي او برايم  .اش را با اندوه برايم تعريف مي كردزماني فكر نوشتن اين داستان به ذهنم چنگ انداخت كه در ماشين دوستي نشسته بودم و روايت زندگي زناشويي 
  .او بود كه قهرمان اولين اپيزود اين داستان شد  و چگونه يك زن مي تواند چنين چيزي را تحمل كند؟. قابل درك نبود

  .مكاري مشتركي داشته باشندتا در نگارش اين داستان با من هو از نويسنده آن خواستم ان دوستي را در كتابناك خواندم چند سال بعد داست

  .همه ايده هاي ايشان بوداثر نام داستان و بخش آخر و نيز زحمت فضا سازي براي اين 

نيز  "الهه بقراط"شايد در همين اواخر بود كه ديدم خانم . جسم كردم ت مدرد و رنج شخصيت اپيزود اول داستان را در ذهن نمي توانم شرح دهم كه چقدر بارها و بارها
  .اما اپيزودهاي بعدي را بعيد مي دانم كمتر كسي راجع به شخصيت هايشان سخن گفته باشد. دارند كه به مضمون اپيزود اول نزديك است "زنانه"داستاني در مجموعه 

ا براي من ويژه كرد اين بود كه بعد سالها آنچه اين داستان ر. بيشتر به فكر واداشتن خواننده و طرح چند معزل اجتماعي بطور همزمان بود ،هدفم از طرح اين داستان
شايد اين داستان بهانه اي باشد براي نگاشتن داستانهاي ديگري كه  .مجددا داستان نويسي را تجربه مي كردم آنهم با كمك نويسنده اي كه كارش را بسيار زيبا يافتم

  .نشأت گرفته اند رم كه البته همگي از دنياي واقعيدر ذهن دا

  .دارم اين است كه خوانندگان بتوانند با شخصيتهاي آن همذات پنداري كنند "تجاوز مشروع"براي داستان آرزويي كه 

  .را بشنويد  "ريمسكي كورساكوف"اثر  "شهرزاد "سمفوني  همراه با اين داستان پيشنهاد ميكنم

  .پاينده باشيد - سپاس
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  : 2 مقدمه

درباره  ود نهر قسمت داردر كوتاهي  ي كه فضا سازيياهقصه   .شودبدرستي و با صداقت روايي  رعايت شده در بيان  اتفاقات واقعي، فضا سعي  اين مجموعهدر 
با اين احوال نوشتن و خواندن آن براي كساني كه ميخواهند از معضالت دروني جامعه آگاه . كه ممكن است برخي را ديده يا شنيده باشيم هستندرخدادهاي اجتماعي 

  .شوند بي بهره نخواهد بود

ات پنداري ميكند ، باشد و درحالي كه  همذماعي داشته بلكه ميخواستيم خواننده درباره هر معضل بحثي اجتهدف اصلي اثر با بودن پزشك مشاور، ارائه راهكار نيست 
  !د ـَه در جايي خود مشاور هم واميمانچه اينك! اگر خودش با هر يك از مصائب قهرمانان داستان مواجه ميشد چه ميكرد؟

  .هم از جهت داستاني كم نقص باشد صادقانه عمل كرده باشد و  ، در بيان روايت اثراميد اينكه اين 

  .پيروز باشيد
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 "سارا  "

،اگر  دنست جاي من باشاهم ميتو ريوالبته هر كس ديگ! پر انرژي ترين آدم روي زمين هستم.انگار در ابرها سير مي كنم.روزهاي شنبه سرحالم.امروز شنبه است
  !در خانه اش تجربه ميكرد اشرايطي  پر از عشق و همĤغوشي ر

  .صداي گنجشكها در اين فصل سال شنيدني است.....رو به خيابان وليعصر.پنجره اتاق كارم را باز مي كنم

  .گاهي برخي از برگها با رقصي زيبا به كام مرگي شاعرانه فرو مي افتند.گ اين درختان تناور انگار زمين را فرش كردهارنبرگهاي رنگ

  .له پنجره را ميبندم مبادا دود فضاي اتاق كارم را پر كندبالفاص. هواي دود آلود اين كالن شهر را به ريه هايم فرو  و سپس آن را بيرون مي دهم ،كنار پنجره

  . را ميخوانم آمدهنگاهي به گوشي موبايلم مي اندازم و پيامي كه 

  !دوستت دارم  ميدوني چقدر !عزيزمستاره سالم  _

  :و پاسخ ميدهم 

  ! عالي مثل هميشه! منم  دوستت دارم  _

  .جدي هميشگيپشت ميز كارم مي نشينم و مي شوم همان مشاور 

  . ام ميگويم كه آماده ام يگوشي ام را بر ميدارم و به منش

+     +     +  
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  ....من داخل مي شود " بفرماييد " ضربه اي به در اتاقم مي زند و با 

همه كساني كه براي مشاوره با من . مهمان بدو ورود در چشمان عسلي اش غم پنهانش را ميبين. زني است با صورتي گرد و سپيد در قابي سياه از چادري كرپ ژاپني
  . اندوهي كه حكاياتي غريب دارد. مي آيند در پشت خنده هاي تصنعيشان ميشود اندوه را ديد

او يك زنم و يا شايد به اين دليل كه من هم مثل  باشد يشايد اجتماع! بنظر معذب نيست. و با او مثل هر ايراني ديگري خوش و بش ميكنم برميخيزماز پشت ميزم بلند 
  .راحت است

. اين  نشستن رودررو براي مشاوره بهترين روش گفتگوست. رميگ قرار مي روي كاناپه تك نفره چرمي بنشيند و خودم روبرويش ،تعارفش ميكنم. صداي آرامي دارد
  .راحتي زيادي ايجاد ميكند و اطمينان بخش است

را  اما بعد  سرش. يا محيط را بپذيرد نگار ميخواهد بيشتر محيط را بشناسد تا اگر اضطراب دارد برطرف شودا. نگاهي به من مي اندازد و كمي به اطراف سر ميچرخاند 
  .ستخيلي زيبا....صورت دلنشيني دارد....پايين مي اندازد

اين ملكه وجاهت  .من را جذب ميكندكودكانه و چشمهاي درشت و عسلي اش  لطيف و پوست....متوجه ميشوم اطمينانش بيشتر شده. كمي چادرش را آزادتر ميكند
  .دارد عجيبي سياهپوش معصوميت

  :و ميگويم . ه اش ميگذارمنخودم را به جلو متمايل ميكنم  دستم را روي شا. براي شروع كمي مردد است

  ...به من اطمينان كن...من براي همين اينجام.... عزيزم حرف بزن _

    :با يك دم به مغزش ميريزد خاطراتش را به نظر ميرسد. نفس عميقي ميكشد
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هست  خاطراتياما .همه فكر مي كنند زن موفق و توانمندي هستم.من مدير مدرسه معروفي هستم....هيچ جا.راستش خانم دكتر من اين حرفها رو تا حاال جايي نزدم - 
  ....كه مثل خوره وجودم رو داره داغون ميكنه

  :كمي شانه اش را نوازش ميكنم

و ر تمام سعيم. من گوشم با شماست عزيزم.شما اينجا اومديد كه خودتون رو سبك كنيد.ستاپرونده هاي شما و همه مراجعين من محرمانه .باشه خيالتون راحت - 
  .ميكنم بهتون كمك كنم

  ...و شروع كرد به گفتن... 

+     +     +  

! فكر مي كردم يه روزي ملكه ايران ميشم .ي باشمسو روياهايي كه داشتم دلم مي خواست كاون موقع ها ت دميدوني.يه دختر اول دبيرستاني.اون روزا يه نوجوون بودم _
  .ميشم زن وليعهد

  )!رنگ عشق! آبي! ش افتاد و مانتوي آبي خوشرنگش كامل شدينه هااچادرش از روي ش. پايين گرفت راكمي مكث كرد و سرش (

دختر خوب و سر به زيري  نقدراو.اما من كه هنوز مدرسه ميرم: خواستم بگم .جون برات خواستگار اومده اراس: گفت  بهم درم در حالي كه چشمهاش برق ميزديه روز ما 
روم . گرفتم و مهمونامنم آوردم جل .دادن دستمچاي  يه سيني.چادر سفيد سرم كردن.مي ترسيدمپدرو مادرم از بجز خجالت يه كمي هم  راستش.بودم كه هيچي نگفتم
ميدوني اون موقع ها انقالب شده بود و ديگه روياي ملكه شدن .من انقدر ساده بودم كه حتي ترسيدم مرد آينده زندگيم رو نگاه كنم.بينمشنشد نگاهش كنم و ب

كه يه روز مخفيانه ديده مثل فيلم الو استوري  يا.منم همين آرزو رو داشتم مثل اكثر بچه هاي ديگه كه دوس داشتن دكتر بشن .اما دوست داشتم درس بخونم.نداشتم
انقدر دختر خوبي بودم كه هيچي .....زنش بشيبايد گفتن بهم  .اما فكر ميكردم با ازدواجم بتونم عشق رو هم تجربه كنم.واقعا عشق برام يه رويا بود. عاشق بشمبودم 
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ميدونيد كه، زناي قديمي همه . مادرم خيلي خوشحال بود. ده بودنهمه چيز رو براي انجام اين ازدواج ميسر كر. نميتونستم نارضايتيم رو هم نشون بدم .نگفتم
  !آرزوهاشون در ازدواج خالصه ميشه 

  . . .  خيلي .خيلي خوشگل شده بودم.ستين بلند و يقه بسته آ با پرنسسي بود.يه لباس سفيد و خوشگل برام خريدن

  )مثل فرشته ها بوده باشد عروس در لباس دس زدم بايد ح( 

كت . كمي درشت بود و ريش داشت .و اونجا بود كه تونستم براي اولين بار ببينمش. آقا هم خطبه عقد رو همونجا در هتل خوند . برامون تو هتل گرفتنعروسي رو 
افكارش هم به همون نسبت   البته بعدها فهميدم. پسره ، بچه بازاري بود. شلوار يه سايز بزرگتر هم پوشيده بود با يه پيرهن سفيد كه يقه هاي بلندو كشيده داشت

  .بازاري و كااليي بود

  ...)انگار داشت همه چيز را ميديد. كمي چهره اش تغيير كرد و كنار چشمش چند چين افتاد( 

  ...شام خوردن وبعد . يه دو ساعتي مهمونا  گفتن و خنديدن

  ...)دسرش پايين بو...نگاهش كردم ..نميخواستم تمركزش را بهم بزنم... چيزي نگفتم ( 

عروسي كه به تن داشتم به  لباس سفيد بعد مادرم و خاله داماد منو با همون. فقط چند تا از بستگان  نزديك مونده  بودن. مهمونها رفته بودن. ديگه رسيده بوديم خونه
  ..يه اطاق بردن

  :گفتم 

  حجله؟ _
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  :و ادامه داد 

حتي روي . با ديوارهاي سفيد. مثل همه اتاقهاي اون زمان ساده بود. تو اتاق نشسته بودم.ود چي قراره بشههيچكسي نگفته ب.هلهله مي كردن بيرون!.....  حجله! بله  _
. يه هيكل بزرگ اومد تو. تو فكر خودم بودم ديدم در باز شد! نميدونستم  دقيقا چي ميخواد بشه ، ولي ميدونستم همĤغوشي چيه . تخت هم ملحفه سفيد كشيده بودن

  !آيندم  همسر. خودش بود

  ....در رو پشت سرش بست بدون اينكه حرفي بزنه 

همه توري سفيد رنگ .....رو تختي و همه چيز رو يادمه. تاقچه و آينه شمعدوناش.قاتا گل برجسته پرده هاي....هواي اتاق تو ريه هام هست بعد اينهمه سال انگار هنوز
  .وسطش بود اولين بار بود كه تو اتاقي بودم كه يه تخت دونفره.بودند

  ...)نگاهش درد داشت. صدايش ميلرزيد( 

از صداي خش خش فهميدم  اومد طرفم و پشت سرم ايستاد..... دست به موهام ميكشه.نوازشم ميكنه.رمانتيك مياد جلو و منو مي بوسه هايفكر كردم االن مثل فيلم
  منتظر يه نوازش عاشقانه بودم. داره لباسهاشو در مياره 

مي .هيچكس در تمام عمرم بدنم رو نديده بود ...ترسيدم....خجالت كشيدم .رو كشيد پايين انه دستش رو انداخت  زيپ پشت لباس عروسميوحش و به يكباره اما 
م و گريه مي ام گرفته بودهدستام رو جلوي چشم....خيلي...خيلي هيكلم كوچيك بود.....رو كند كه بعدها ديدم پشتش جر خورده مطوري لباس....خواستم گريه كنم

  ....هيچي...اما از ترس بقيه كه بيرون بودن هيچي نمي گفتم....كردم

  ...من رو انداخت رو تخت و يه هيكل سنگين افتاد رومبا يه حركت   بعد
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صورتم  پوست... تو سرم مي رفتچنان به تخت ميخكوب شده بودم كه يادمه سنجاقهايي كه باهاش تور عروس رو روي سرم فيكس كرده بودند .....نفسم بند اومده بود
  .كنده ميشدو بدنم با ريش و سبيل زمختش داشت 

  .ولي براي من مثل زوزه گله گرگها بود.از بيرون صداي شادي ميومد...با دندونهاش بدنم رو كبود ميكرد .داشت بهم چنگ ميزد  ويه حيوون وحشي افتاده بود به جونم 

  !! ر افتاده بودمانگار فقط من بودم كه تو جهنم زمين گي

فقط دستهامو از صورتم برداشتم وبا چشمهايي بسته ، ملحفه روي تخت رو با دستهاي .نميتونم دردش رو توصيف كنم...يكدفعه حس كردم يك خنجر وارد بدنم شد
چيزي انگار تمام وجودم رو پاره .ته شداحساس كردم تمام بدنم از هم گسستمام عضالت كمر و كتف و گردنم سفت شده بود و بعد يكباره . كوچيكم چنگ زدم

  .فكر كنم بدترين جيغ تمام عمرم رو كشيدم و از هوش رفتم...ديگه نمي تونستم تحمل كنم...كرد

  )اشك از گوشه چشمش حركت كرد و روي گونه هايش خط سياهي از ريمل افتاد  ...هنوز حس ميكرد راانگار درد ....قطع كرد راحرفش (

از اونهمه خوني كه ازم رفته بود اونقدر ترسيدم كه فقط ملحفه خوني روي تخت رو . بيهوش بودم و وقتي به خودم اومدم روي تخت افتاده بودم شايد چند دقيقه اي
من به .وز كرده احساس ميكردم شوهرم بهم تجا.و بعد پاهام رو توي بدنم جمع كردم و از اونهمه درد و سوزش فقط هق هق ميكردم.جمع كردم و روي تنم فشار دادم

  !!نيست؟! اين ميگم تجاوز

  ! )چه ميتوانستم بگويم؟. چيزي نگفتم(

و عفت من رو به  خون رو به همه نشون ميداد هاي  اي خاله اش بود و با دست ديگه اش دست منو گرفته بود و اين لكههدست يخون آلود تو پارچه تا شدهفردا صبح 
  ....فتن نداشتمقدرت راه رولي  من ...همه گوشزد ميكرد 
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فقط از خجالت و يادآوري آن روز سخت، دستهايش را جلوي صورتش گرفت واين بسته بودن چشمهايش باعث شد اشك . ديگر نميتوانست جلوي گريه اش را بگيرد(
  )نبيند كه با دردش درد ميكشيدم -نه پزشك مشاور  -من را به عنوان يك زن و

  ...اون لكه قرمز ميدوني چي مهم بود؟...هيچكس...نمي ديدهيچ كسي منو ...انگار من وجود نداشتم

  ....هيچي .....تو بدنمنفرت و درد جز فرو رفتن  هيچي.جز درد هيچي نفهميدم .هيچوقت نوازشم نكرد.هيچوقت من رو نبوسيد. مازش بيزار

  ).ميگفتم هچ او بايد به....برايش همه چيز بودندفرزنداني كه  با . شده بود بيوه هم  مادر سه فرزند بود و در اوج جواني.بزنم ساراحرفي نداشتم به ( 

هيچي ....من خيلي كوچيك بودم.هنوزم نتونستم پدر و مادرم رو ببخشم.احساس ناراحتي ميكنم.شبها نمي تونم راحت بخوابم. از رابطه باهاشون بيزارم.از مردها متنفرم
  .هيچي...بهم نگفتند

  

  :وشانه هايش را ماساژ دادم و گفتم . ه كاناپه نشستمايستادم و رفتم كنارش روي دست

  چند ساله شوهرت فوت كرده؟ _

  :دستش را از صورت خيس از گريه اش برداشت و نفسي كشيد و  گفت  

  پنج سال _

  :با تعجب و احتياط گفتم 
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  !طه اي رو نداري كه بخواي بخاطرش درد داشته باشيتو كه راب! پس چرا االن اومدي و درباره كسي كه نيست حرف ميزني؟ كسي كه كابوسش تموم شده _

  :دستمالي از روي ميز برداشت و گفت 

  ....اما نميتونم باهاش رابطه داشته باشم...مردي رو دوست دارم كه ميدونم اون هم منو دوست داره _

  

+      +      +  

  .هبيوه پولدار و زيبايي كه هرگز خوشبخت نبود .ستا ثروتمند سارا. و من دارم فكر ميكنم به مردي كه االن نيستبود  رفته زن

  "! من به اين ميگم تجاوز...اون بهم تجاوز كرد ...مثل حيواني وحشي " : جمله اش كه دارم فكر ميكنم به 

از بدنم استفاده  انيچنين حيو كيذاشتم هر شب و هر شب گاصال مي !؟دذاشتم كسي براي زندگيم تصميم بگيرگمي !كار ميكردم؟ه بودم چ ساراواقعا من اگر جاي 
  ؟ اجازه ميدادم؟طورسه بچه چ...؟دكن

  ! خوشبختم با معشوقم چقدر ............آه خدايا
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  "عاطفه  "

   

دردهايشان و مشكالتشان ! بعضي روزها هم مراجعيني كه خوب....بعضي روزها مراجعين دردسر ساز دارم.تا االن روز بدون دغدغه اي داشتم . بعد از ظهر شده 4ساعت 
  .ستابراي خودم هم دردآور 

استاد  "خوابهاي طاليي"يمي را كه در مركز پخش مي شود روي آهنگ به منشي اعالم مي كنم كه موسيقي مال....خستگي را با نسكافه اي پر شير از خودم دور مي كنم
  .روزهايي كه همه چيز در شيب ماليم صعودي بود.مرا به ياد روزهاي زيبايي مي اندازد كه هيچ فكري نداشتم. معروفي تنظيم كند

  كمي بعد با زنگ روي ميزم آمادگي ام را براي پذيرش نفر بعدي اعالم مي كنم

   +      +  +  

  .اي به در ميزند و با بفرماييد من وارد مي شود ضربه

تابلويي كه بنظر مي آيد نقاش . به بوم نقاشي كرده  شبيهرژي قرمز رنگ صورتش را كمي  بامي بينم كه مانتويي نارنجي رنگ پوشيده و آرايشي غليظ  ي رادختر جوان
هر چند كه دختر ابروهاي مداد كشيده و پررنگي را به ! اثر زياد بودن تربانتين، رنگ، وقار خودش را نداردناواردش رنگها را به خوبي كنار يكديگر نگذاشته و گاهي در 

  .چشمهايش افتاده بنظر ميرسد. نمايش گذاشته اما ميتوانم شل بودن عضالت روي پيشاني اش را ببينم كه حكايت از اضطرابش دارد 

پوشه .، قرار مي گيرم در مبل روبرويش مطابق معمول تمامي مراجعينم .ه تازه پر كرده و منشي به او داده روبريم ميگذاردپرونده اش را ك.  مينشيندوي مبل با تعارفم ر
  ...را باز ميكنم و 
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  :ميكندخودش شروع به  ،رخالف اكثر مراجعينبا اولين لبخندم ، قبل از درخواستم براي حرف زدن ،ب... نامش عاطفه است و

  !البته يه كمكي هم ميخوامقصد ازدواج دارم و ....برام خواستگار اومده...سالمهبيست و دو من _

  :  در حالي كه حدس زدم درخواستش مشاوره پيش از ازدواج هست گفتم

فكر ميكنم خيلي . ر بياينالبته ممكنه الزم باشه براي مشاوره دو نفري هم يه با! ؟ مي توني از همسر آينده ات برام بگي و اينكه براي چي نگران هستي !بوخ _
  .كمكتون كنه

  :به سرعت گفتكمي خودش را روي مبل جمع كرد اما سرش را جلو آورد و 

  !اومدم كه كمكم كنيد تا ازدواجم راحت سر بگيره....من براي مشاوره ازدواج نيومدم !خانم دكتر _

  :و گفتم وكامل به مبل تكيه دادم  كمي با تعجب نگاهش كردم

  !گوشم با شماست عزيزم...د مشكل كجاستخب بفرمايي _

  :گفت روسري كوچكش را دستي كشيد و  كمي مردد نگاهم كرد و بعد

  .مي خوام ترميم كنم .....االنم و......ببينيد من قبال دوست پسر داشتم _

و من هم  البته ! دختر خيلي زياد و بيانش بسيار سريع بودولي جسارت اين .بار اول نبود كه اين جمالت را از  دختري ميشنيدم ! م روشن شديمسأله برا!! بوخ(
  :  )حرفهايي داشتم  
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ميدوني كه اينكار باعث ميشه كه هميشه تنت بلرزه كه يه روزي  ي؟يكنم عزيز دلم هيچ مي دوني با اينكار پايه هاي زندگي مشتركت رو روي يك دروغ بنيان _
   همسرت ماجرا رو كشف كنه؟

  ! پول ندادم كه بيام اينجا برام موعظه كني: گفت پايش را صاف كردو و با تندي نگاهم كرد

  .مدااز برخوردش خيلي خوشم نياما !!  در صدايش اعتماد بنفسي بود كه ميتوانست منجر به ترميم شود(

: اين شغل من بود .نم كنترل كنماتا جايي كه مي تو اودم رخ كردمسعي  .و حاال يكي از آنها روبرويم نشسته بود "بچه پر رو  ":هميشه در ذهنم به اين بچه ها ميگفتم 
  :نگاهش كردم و گفتم )  ".كنترل احساسات براي كمك به ديگري "

  خب پس ميشه بگي من چه كمكي از دستم بر مياد؟؟ - 

  : نگاهم كرد با ابروهاي درهم كشيده طلبكارانه

  مي خوام يه متخصص براي اينكار بهم معرفي كني _

  :با آرامش گفتم . واقعا جا خوردم. جا خوردم

  .و اگه براي مشاوره اومدي اينجا اين نظر منه. من با اينكار بطور كلي مخالفم.نه اگه بشناسم معرفي ميكنم ،من نه كسي رو مي شناسم!  دختر خوب _

  :دست به سينه شد و گفت 

  حضرتعالي جاي من بودي چيكار مي كردي؟ _
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  :گفتم.معنيش اين بود كه هنوز فكر ميكرد راه ديگري بجز ترميم هم هست! و خوب. غالبا من سوال كننده بودماما. دخوبي بوسوأل .كمي نگاهش كردم

  چرا با همون دوست پسرت ازدواج نمي كني؟ _

  :خنده اي تصنعي كرد و گفت از پاكت درون كيفش درمي آورد در حالي كه سيگاري

اما . اونم براي اينكه ميخواست من وبالش نشم  .پسره ديالق پول ترميم رو هم به زور تونست جور كنه ي گرم بلند ميشه؟شوخي ميكني يا نفست از جا ! اون ريغونه؟  _
  يه عمر زندگي مرفه رو ول كنم برم به چيه اون دلخوش كنم؟ .بازاريه . اين يكي بچه مايه داره

  :پرسيدم

  همسر آينده ات براش بكارت تو مهمه؟ _

  :كي زد و گفتك استيلش روشن كرد و پسيگارش را با فند

   !!ش دسمال مسمال مي خواد نن .بچه مذهبيه!  اوهوم _

  

  : م نگاهش كردم و گفتمهباز

  چرا با يكي كه روشنفكر باشه و اين مسائل هم براش مطرح نباشه ازدواج نميكني؟ پس ! دختر خوب _

  :گفت ! تمام حرفهايش را جاي ديگري زده بودشايد .حوصله اش از سر و كله زدن با من سر رفته بود يگوي
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  كسي رو معرفي ميكني يا نه؟ ! بين خانم دكترب _

  .ميشد عصبيت و محدود بودن زمان را در وجودش حس كرد. اما قاطع گفت.خسته بود 

  :گفتم 

  .با اين عمل هم مخالفم.ا نه مام و نه متخصص زنانم ،من !عزيزم _

ود گوشه چشمي نازك كرد و كيفش را  در هوا تكاني داد و سيگارش را بين دو انگشت در حالي كه بلند شد از در بيرون بر.  سوال قاطع ، جواب محكم ميخواهد
  :گفت ظريفش گرفت و

  ؟....نوبرش رو آوردي!  معرفي نميكني كه نكن! مل عوضياُ _ 

  .انگار طوفاني از تشويش بود كه با خروجش فضا به آرامش رسيد.  محكم به هم كوبيد و بيرون رفت ادر اتاق ر

  

  :برداشتم و گفتم اداشته باشم گوشي ر ابدون اينكه حوصله گوش دادن به حرف منشي ر. تلفن زنگ خورد

  ....پول خانم رو بهشون پس بديد ه، دارنمشكلي   _

  
+     +     +   
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  " چيكار ميكردي؟... جاي من بودي  خودت اگه ":  ذهنم طنين داشت درلش هنوز اسو

  .با دروغ وارد يك زندگي نمي شدم و  ذاشتمگسرپوش نمي  اگذشته ام ر و مطمئنا كتمان نميكردم امن حقيقتم ر

براي .مظلوم مي سوختدلم براي تمام زنان .بودهمين  هم  حقشست و البته فقط با معيار جسماني مي خوا امردي كه زن ر،  نه براي همسر آينده اش .دلم مي سوخت
  ... براي.تمامي معيارهاي بي اصل

  
  

  ...خدايا چقدر دوستش دارم...كه چقدر دلم براي عشقم تنگ شده ! هآ

  : گوشي را بر ميدارم و جاني تازه ميگيرم. صداي تلفن همراهم بلند مي شود

  چيزي شده عزيزم؟!  خوبي عزيزم؟؟ صدات كمي مي لرزه! ستاره جان _ 

  ...دلم هم تنگ شده ...خسته و.فقط خسته امنه عشقم  _ 

  !رو مي بينيم هخب همديگ _

  !حتما عزيزم _ 
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  !بين من و محبوبم از بين نبر اخدايا هيچوقت اين صداقت ر !!خدايا چقدر عاشقم و چقدر خوشبخت

  

  

  "اميد  "

  

انگار نميتوانم اينجا در محل ....انگار براي اولين بار از اين صبح راضي نيستم! نميدانم.... صبحي ديگر شروع شده و من پشت پنجره رو به خيابان ولي عصر ايستاده ام
  .گاهي فكر ميكنم كه خودم  هم بايد مشاوره بگيرم! شايد اين كار برايم سخت شده. كارم باشم

  ...اما انگار باورهايم كم رنگ شده...مه را دوست دارمبازهم دفتر و دوباره مراجعيني كه علي رغم قصه هاي تلخ و شيرين و برخوردهاي خوب و بدشان ه

  .چه فكري داشتم...نميدانم...قوتي كه شايد اگر نبود . قبل از كار  تماس كوتاهي با عشقم ميگيرم

  !سالم عزيزم _ 

  ممنون رسيدي سر كار خبر دادي....سالم گلم _ 

  !خيلي دوستت دارم! وظيفه ام بود. خواهش مي كنم عزيزم _ 

  !منم دوستت دارم ستاره زندگي ام _ 
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  .مشاوره اولم با مردي پنجاه  ساله است به نام اميد. مينشينم و نگاهي به ايميلهايم مي اندازم تا اولين مراجع  بيايد

+     +     +  

زنگ تلفن روي ميز ورود اولين مراجع را بطور قرار . مي بارد گويا قصد باريدن دارد اما ن....آسمان گرفته و ابري...فضاي شهر دود آلود. از پنجره به بيرون نگاه مي كنم 
  .دادي اعالم مي كند

  

  

  

  به پايش مي ايستم. با ضربه اي به در و تعارف من وارد مي شود

صورتي اصالح كرده و سفيد رو با .پشتعينكي و موهاي وسط سر كم .قد بلند و كمي الغر.آقايي است ميانسال كه پنجاه سال به او نمي آيد و بسيار جوانتر مينمايد 
  .نمونه اي از يك مرد اتو كشيده و اهل خانواده. كت شلواري سورمه اي و  پيراهني راه راه

ا كنند، همه مراجعين تا به من اطمينان پيد. همه اين ترديد طبيعي است. نمي دانم زن بودن من مرددش كرده يا موضوعي كه بايد درباره آن حرف بزند.كمي مردد است
  .براي عده اي كوتاه و براي برخي بيشتر.زمان ميبرد

مثل ...ساعتش را چك مي كند. كمي مكث مي كند و عينكش را بر ميدارد و در جيب كتش مي گذارد. با او احوال پرسي ميكنم و تعارفش ميكنم روي مبل  بنشيند 
 .آدمي كه زمان برايش بسيار مهم است
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  :ي نشينم و شروع مي كنمروبروي او روي مبل مشاوره م

  !من در خدمتم اميد عزيز، بفرماييد _ 

  .سرش را پايين مي اندازد و به كفشهاي واكس زده و براقش نگاه ميكند

ممكنه اين البته شما يك زنيد و ...همين.فقط مي خوام سبك بشم.مثل آدمي كه اومده پيش كشيش، فقط اومدم حرف بزنم.راستش خانم دكتر نمي دونم از كجا بگم _
  ...حسنتون باشه ولي

  :و ميگويم . حرفي نميزند.منتظر مي مانم.ادامه نميدهد

  !ولي چي ؟ _

  :تكيه ميدهد و مي گويد . دستهايش را در هوا ميگرداند _

  !ولي شما سني نداريد _

  ! گويي مديريست كه ميخواهد سي و هفت سالگي ام را محك بزند. با اعتماد بنفس حرف ميزند

  وانم بگويم تا ادامه بدهد ؟چه ميت

  : مي گويم

  .خب بازهم من در خدمتتون هستم _ 
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 ... بنظر مي آيد ميخواهد حرف بزند.پايش را صاف ميكند 

فكر .بود راستش اون زمان هم فقط هدفم تشكيل خانواده.عاشق دختر همسايه شدم و ازدواج كرديم.جوون بودم و خام.بايد برگردم به بيست سال قبل! مي دونيد ؟ _ 
  ! ميكردم استقالل معنيش تشكيل خانوادس

حقيقتا ....اما حقيقتا .امكانات معمول يك زندگي رو دارم. از ديد همه آدم موفقي ام!  رئيس يك شركت بزرگ هم هستم وخوب.در مدت پنج سال صاحب دو فرزند شدم
  !مشكل بزرگي تو زندگيمه 

  :آب دهانش را فرو  داد و گفت...كمي مكث كرد

  .مقاالت زيادي مي نويسم.اهل نوشتن و اهل قلم هم هستم.حقيقتا من آدم اهل مطالعه اي هستم

وقتي از مجالتي كه درآنها قلم مي زد نام برد كامل شناختمش و راستش اگر در سمت مشاور نبودم بسيار از ديدنش هيجان .نام خانوادگي مراجع را دوباره نگاه كردم 
  !زده هم ميشدم

  :گفتم

  .قلم شيواتون هميشه منو تحت تاثير قرار داده. مقاالت شما رو مدام پيگيري ميكنم و هميشه  برام قابل تحسينيد من _

  : در حالي كه سرش را پايين انداخته بود گفت

  !!نه ديگه تحسينم نخواهيد كرد _

  : و ادامه داد 
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زنم از اون آدمهايي بود كه فكر مي كرد مرد يعني شكم و زير .زندگي خودم فاصله مي گرفتمراستش هر چي من رشد مي كردم و بيشتر مطالعه مي كردم بيشتر از  _
كسي كه بتونم باهاش دو ... كه دركم كنه.يك نفر كه حرفهام رو بفهمه.تشنه يك همراه.اما روح من هميشه تشنه بود.شكم و اگر اين دو تا تأمين بشه اون زن خوبيه

  !كلمه حرف حساب بزنم 

  :ادامه داد .باال آورد انگار پير تر شده بودسرش را 

اما زنم هميشه درگير زندگي خودش بود و من يار زندگيم . با خوندن و نوشتن و قلم زدن...حاال خودم رو با كتابهام پر مي كردم....من هميشه به زندگي ام وفادار بودم _ 
  .بودم! كتابهام

  .اتفاقي كه فقط در زندگيم دربارش شنيده بودم...راستش اتفاقي افتاد كه داره داغونم مي كنه 

  .در مكث عميقش انگار فاجعه اي بود 

انگار تكه گمشده پازل .چندي پيش توي يكي از جلسات بحث و گفتگوي نويسنده ها با خانم نويسنده جوان و معروفي آشنا شدم كه نمي تونم اسمش رو فاش كنم _
دائم مي نوشتم و خيلي  مي خوندم تا .جلسات نقد و بررسي نشريه و كتابها رو بيشتر مي رفتم....مفهوم عجيبي پيدا كرده بود و با اون دنياي من معنا و! زندگي من بود

گاهي باهم حرف ميزديم و اون چنان سخنور ماهري بود كه هيچوقت حتي از گفتگو با دوستان همجنس خودم هم اينقدر لذت نمي .در استداللها نظرش رو جلب كنم
  !!م برد

  :حرفش را قطع كرد و نفس عميقي كشيد و گفت

  !راستش من براي اولين بار واقعا وابسته شدم.....من ....اون زن تمام فكر من شده.من دچار بحران عجيبي شدم  _

  .)از اينگونه داستانها زياد شنيده بودم و داشتم در ذهنم رابطه پنهاني اين دو نفر و لو رفتنشان را تجسم مي كردم(
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  خب بعدش چي شد؟؟ _ 

  !طوري نگاهم كرد كه انگار از خواب بيدار شده  

  .....من حتي هر شب با خيال اون مي خوابم!دارم با خيالش مينويسم! من دائم دارم به اون فكر ميكنم! اين تمام ماجراست ! كدوم بعد؟! بعدش؟ _ 

  !و ايشون مي دونن؟: پرسيدم...موضوع برام جا نيفتاده بود

  !!االاحتم _

  يعني چي احتماال؟ _

اون ي گاه به گاه رو هم از دست مي دم  ، صحبت و ديدنها اما من با تأهل و دو فرزند بايد چي بهش بگم؟؟ اگر بگم همين اميد....يعني شايد از واكنشهاي من بدونه _
  .هرگز به يك مرد متاهل رو نميده

  يعني نمي دونه شما متأهليد؟ _

  .بخشي كه نمي دونه اينه كه من ديوانه وار به اون فكر ميكنم. چيز رو مي دونه درباره ام همه! نه  _

  !به عنوان يك زن ميدونم چه كسي منو دوست داره يا نداره. اما من اينجوري فكر نميكنم _

  :مرد نگاهي از روي تعجب كردو گفت 

  يعني اون منو دوست داره؟  _
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  ! تا االن شما رو از سر خودش وا كرده بود چون اگه اون شما رو دوست نداشت!  ممكنه  _

! نمي دانست زنها چطور جذب يا دفع مي كنند.كامال مشخص بود مرد با اينكه مدير شركتي بود و بنظر مي آمد كارمند هم داشته باشد اما تجربه زيادي از زنها نداشت 
  :پس گفتم 

  و كار داريد؟شما چند تا كارمند زن داريد كه بطور مستقيم با اونها سر  _

  :نگاهش از من به سمت كتابخانه انتهاي اتاق و پشت سرم حركت كرد و خيره ماند 

  !فقط يك خانم و اون هم خانم مسن بخش خدمات شركته كه براي آوردن چاي و تميز كردن روي ميزها ميبينمش _

  :پس پرسيدم ...درباره اش زياد بحث ميكرد و آن زمان ما نميفهميديم موضوعي كه استاد روانشاسيمان .و جرقه اي از ذهنم گذشت  .حدسم درست بود 

  .ببينيد من مجبورم با شما رو راست باشم و دوست دارم شما هم صادقانه پاسخ بديد _

  .گويي خودش را براي شرمي زودرس آماده كرده بود. مرد با سر تاييد كرد و بعد به زمين نگاه كرد

  شما در خيالتون اين شخص رو ميبوسيد؟آيا ........... ببينيد _

  .مرد در آني با تعجب به من نگاه كرد اما وقتي چهره مصمم من را كه به چشمهايش خيره شده بودم ديد، سرش را پايين انداخت و تاييد كرد

  آيا او رو در آغوش ميكشيد؟_

  !و تصديق مجدد
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  ر ميكنيد؟ آيا با اين شخص در خيالتون سكس ميكنيد؟ يا بدنش رو تصو _ 

  ! )سكوت سنگيني بود و ميشد صداي نفسهاي مرد را شنيد و عرق  روي پيشانيش ديد(  

  :گفتم 

  جواب؟! خوب؟ _

  .همچنان با سر قبول كرد

  :گفتم 

اشقانه بزنيد و همĤغوشي احساس ميكنيد اي كاش جوانتر بوديد و ميتونستيد با او باشيد؟ ميتونستيد حرفهاي ع...آيا روبروي اين شخص احساس پيري ميكنيد؟ _
  !مخفيانه داشته باشيد؟

  .كمي به جلو متمايل شد و دستش را به سرش گرفت و دوباره قبول كرد

  :اما بعد گفتم . سكوت كردم و در نرمي مبل فرو رفتم

فكر نميكنيد داريد به قول و وفاداري ........اما...باشيدشما اومديد اينجا كه اونو فراموش كنيد؟ درسته ؟ شما هم همسرتون رو ميخوايد و هم دوست داريد با اون زن  _
  ....شما دچار يك تناقض شُديد!  به همسرتون تجاوز ميكنيد؟ من نميگم خيانت ، ميگم تجاوز 

و گفت ....روي موكت كف اتاق افتاداما به وضوح ديدم در حالي كه مرد سرش را در دستانش پنهان كرده بود قطره اشكي از گونه اش جدا شد و . جمله ام تمام نشده بود 
:  
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 .......قسم ميخورم دوستش دارم....  اما باور كنيد من اين شخص رو  دوست دارم _

…… 

……  

+     +     +  

  من بايد به اين مرد چه مي گفتم؟؟ اصال چه كاري از دست من ساخته بود؟؟....

  "من با خيال اون مي خوابم و زندگي مي كنم "نوز مي پيچد جمله اش در ذهنم ه.....حتي درك اين احساس هم برايم سخت بود

يا اينكه مرد را براي انتخاب زود ...نمي دانم بايد محكومش مي كردم كه آنقدر غرق بوده كه نتوانسته پا به پاي همسرش رشد كند....در فكرم به همسر مرد فكر كردم
  ...هوم واقعي عشق را نميدانستههنگام و غريزي اش در جواني محكوم كنم؟ زماني كه اصال مف

  !را ببينم "برف روي كاجها  "اصال چه كسي محكوم است؟ بايد يك بار ديگر فيلم 

  !مسلما خير...و آيا من در جايگاهي هستم كه قضاوت كنم؟
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  "پيام    " 

  

عشق و يك رابطه جنسي خوب بزرگترين شروع يك زندگي  !تجربه همĤغوشي صرف نيست! پشت ميزم نشسته ام هنوز از حال خوبي كه ديشب داشتم دلم ميلرزد 
  !همه چيز متوازن...مشترك است

. چه كسي ميداند من كجا بودم...حال خوب ديشبم را مرور ميكنم. خودم را در آغوش ميكشم . دستم را به بازوهايم ميگيرم و با چشماني بسته سرم را پايين مي آورم
با چشمان بسته ام ، طعمي را در دهانم احساس .ه من چه تجربه اي داشتم؟ آرامش و عشق همزادهايي  كه بدون يكديگر نيستندكدام يك از مردم اين شهر ميدانند ك

  ...گلويم را با آب دهانم تر ميكنم. ميكنم

به ....ه طبق قرار بايد به يك آقا مشاوه بدهممنشي ام ميگويد ك. بايد جواب بدهم. چاره اي نيست...صداي زنگ تلفن روي ميزم را ميشنوم. آرامشم طوالني نمي شود 
  ...منشي ام ميگويم آماده ام

+     +     +  

صورت نسبتا جواني دارد اما از تعداد چروكهاي كنار چشمش ميشود . نشسته هم خوش اندام است. قد متوسطي دارد . و من هم روبرويش. مرد روي كاناپه نشسته است
. قبل از اينكه حرفي بزند پرونده اش را همانجا روبرويش باز ميكنم و ميفهمم كه او با چشمهايش مرا ميپايد. شايد سي و هشت.ستبزرگتر از من ا. سنش را حدس زد

  :نميدانم برايم حرف ميزند يا نه اما نگاهي سريع به اسم و سنش مياندازم. شايد او هم فهميده كه تقريبا هم سنيم. ميدانم كه به دستهايم نگاه ميكند

  "سي و نه ساله .... پيام  "

  :از اينكه توانسته ام حدود سنش را تشخيص بدهم به خود ميبالم و به چشمان غمبارش نگاه ميكنم و ميگويم
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  .در خدمت شما هستم! پيام عزيز _

از جمع شدن گوشه هاي چشمش ميفهمم . دهدو مثل هميشه اين كلمه جادويي جواب مي. صميميتي نگفتني همراه با ادب ايجاد ميكند.را دوست دارم  "عزيز "كلمه 
  :ميخواهد حرف بزند اما كمي مردد است پس جمله جادويي دومم را ميگويم 

  .اينجا فقط من و شما هستيم و ميخواهم كمكتان كنم.پيام عزيز ، راحت باشيد  _

  :آب دهانش را فرو ميدهد. گفتني اتاق  به زمين خيره ميشوددست راستش را روي دست ديگر مي اندازد و در سكوت ن. مرد كمي به سمت جلو متمايل ميشود

يكي دو سال اول زندگي خوبي داشتم اما رفته رفته احساس كردم كه . من متاهلم و حدود هفت ساله كه ازدواج كردم! ... من...راستش نميدونم از كجا شروع كنم _
. ابتدا خيلي سعي كردم كمكش كنم... به شكل باور نكردني تغيير كرد! عصبي ميشه و داد ميزنههمسرم اخالقش تغيير ميكنه و با هر چيزي كه مطابق ميلش نيست 

تمام راهها رو امتحان ...اما هيچكدوم انگار جواب نداد...حتي سعي كردم هميشه مطابق ميلش رفتار كنم. فكرهاي زيادي داشتم و روشهاي مختلفي رو امتحان كردم
  .با چند تا مشاور هم حرف زدم اما راههاشون بي فايده بود.اما حقيقتا خسته شدم . كردم

مطمئن ميشوم اين . پيام دستهايش را كمي فشار ميدهد. اما باز هم سكوت ميكنم تا ادامه بدهد... خوب اين هم مانند تمام مشاوره هايم به افراد چيز جديدي نيست 
  ...خودش فشار مي آورد بنظرم براي حرف زدن به...پس منتظر مي شوم...همه حرفش نيست

ولي براي اينكه او آرام باشد .من هيچوقت پيشنهاد دهنده نيستم! اما واقعا يك طرفست. ما با اين همه مشكل توي زندگيمون هنوز سكس داريم....حقيقتش اينه كه  _
  ...اما . ...لحظاتي كه ما با هم هستيم او بسيار آرام است. هنوز تالش ميكنم

  ...نبايد حرفي بزنم و بايد منتظر بمانم ...ميبينم كه اشك در چشمانش جمع شده ...نگاهش ميكنم 



 
30 تجاوز مشروع         !         

 
 

نميتونم بگم .من هر بار بعد از رابطه با همسرم بسيار اندوهگين ميشم! باور نميكنيد اما احساس ميكنم به من تجاوز ميشه. من هيچ لذتي از اين رابطه نميبرم... اما ... _
  ....اما..نميتونم بگم ...نميتونم بگم چقدر از رفتارش بدم مياد. به اون بگم چقدر از رابطمون بدم ميادو البته نميتونم ...چقدر

  ! انگار حرف ديگري هم هست ......مردي سرخورده از سكس با همسرش و اينقدر اهل مدارا. اولين بار است با اين مورد مواجه شده ام...باور نميكنم   

  ! يعني همان چيزي كه از ذهن من ميگذرد را ميخواهد بگويد ؟! باور نميكنم! كف دستهايش را مانند بودايي ها روي يكديگر ميگذارد  

  !اما چي ؟_

  :  دستهايش  را كمي جابجا ميكند و ميگويد   

حتي ما تا نزديك  يك ....حتي. خيلي رابطمون صميمي شده.دوست دارهبسيار دوستش دارم و البته فكر ميكنم او هم منو .حدود يك ساله كه با خانمي آشنا شدم _
  .....اما بنظرم . همĤغوشي عاشقانه هم رفتيم

  :  يكباره چيزي به ذهنم رسيد كه نمي توانم نگويم  

  !و با شخص ديگري  رابطه برقرار كرديد؟! بببخشيد پيام جان ، اما شما متاهليد _

  :هايش كشيد و گفت مرد دستانش را باز كرد و به مو

  . يعني نميتونم طالقش بدم. واقعا نميتونم با همسرم نباشم... اما! ميدونم ممكنه بگيد اين كار من غير اخالقي و غير شرعيه...اما ! بله ! خوب _

  : با تعجب نگاهش ميكنم و ميگويم  
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  !ولي دوست دارم بدونم چرا همسرتونو طالق نميدين؟البته من به اخالقي يا شرعي  بودن يا نبودن رابطه دوم شما كار ندارم ،  _

ميدونم خودشو . ميدونم اونقدر قوي نيست كه بخواد زندگيشو ادامه بده. ميدونم رواني ميشه اگه من نباشم! راستش ميترسم همسرم كاري دست خودش بده _
اما من چي؟ زندگي من چي ! آره؟! ايد بگيد بايد تكليف خودم رو روشن كنم ؟ميخو! ميدونم چي توي ذهنتون ميگذره. و اونوقت من باعث مرگش خواهم بود! ميكشه

  ...هيچكس...منم براي اين ازدواج كردم كه يه زندگي معمولي و البته مطابق با عرف جامعه داشته باشم! منم محبت ميخوام؟! ميشه؟ هيچكي نميگه منم عشق ميخوام؟

   

ليواني را از پارچ آب روي ميز پر ميكنم و به سمتش روي ميز  . و بغضش را فرو ميدهد. ش دو سمت پيشاني اش ميگذاردو دستهايش را روي سر. حرفش را قطع ميكند 
  : ميگويم  ..بايد افكارم را جمع كنم... و بعد كامل در كاناپه فرو ميروم  وبه دستم تكيه ميدهم . به آهستگي سر ميدهم

هر چند هنوز نميدونم آيا رابطه اول شما به بن بست رسيده يا نه . لي  در سرم ندارم كه شما بايد براي رابطه اول خود چه كنيدحقيقتا من اصال سوا! ببينيد پيام جان  _ 
هنوز منتظرم  ولي كال شما حرفتون رو به نظرم تموم نكرديد و من....چه بهتر و البته تمام مشكل شما به پايا ن مي رسه! و آيا قابل بازسازي هست؟ كه اگر باشه ، خوب

  .اون سوال اساسي رو بپرسيد

  :مستقيم به چشمهايم نگاه ميكند و ميگويد ! مطمئنم از اينكه فهميده من ميدانم اين تمام صحبتهايش  نيست جا خورده. پيام كمي چشمهايش را جمع ميكند 

  .من ميخوام در رابطه دوم كمكم كنيد  _

  !چه كمكي؟ _

  .طه دارم يك مشكل دارهراستش خانمي كه من با او راب _
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  ! با همان چشمهاي جمع شده ولي اين بار مصمم و چشم در چشم با من حرف ميزند 

  چه مشكلي ؟ _

  ...كه باعث شده االن مشكل ارتباطي و ترس داشته باشه! اون خاطره اي از يك تجاوز مشروع داره  _

  !!بپرسم ؟بايد ...يعني ! ...تجاوز مشروع ......ذهنم به سرعت حركت ميكند

  ولي ميتونم دو سوال بپرسم؟...جسارته !ببخشيد  _

  ....من از شما كمك ميخوام پس لطفا بپرسيد...بله حتما _

  اين تجاوز مشروع توسط چه كسي صورت گرفته؟ _

  ...!توسط همسرشون _

  و ببخشيد ميتونم بپرسم اسم اين خانم چيه؟ _

  ...!!سارا _

همان زني كه روز شنبه به او مشاوره دادم  "سارا  ". كتفهايم، دانه هاي عرق گرم در كنار هم جمع ميشوند و به پايين حركت ميكننداحساس ميكنم  پشت گردنم و 
  ....همان كسي است كه پيام عاشق اوست
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من گفتيد؟ در حالي كه ميتونستيد فقط از رابطه دومتون ميشه بفرماييد چرا از همسرتون به ! ببخشيد پيام عزيز ولي من االن بايد به شما كمك كنم يا به سارا خانم؟ _
  آيا ميخواستيد كار خودتون رو توجيه كنيد؟! با من حرف بزنيد؟

  : وگفت ....و مكثي طوالني كرد.... پيام با دست راستش مشت انگشتهاي دست ديگرش را فشرد

  .... خودم هم فكر ميكنم بعد از اينهمه شرايط ناخوشايند نميتونم ارتباط جنسي داشته باشم من..... نكته اينه كه ...نه حرفهايي كه زدم توجيهي براي كارم نبود _

+     +     +  

برخي .به همه جا ميبرند كنار پنجره رو به خيابان ولي عصر ايستاده ام با ليواني چاي در دست و به مردمي خيره شده ام كه در زير پوشش خود دردهايشان را با خود
  ....د و بعضي ناباورانه سكوت ميكنندحرف ميزنن

  ....شايد االن سارا در مدرسه اش مراقب ده ها  كودك پسر يا دختر باشد

  

  

  پايان.................................................................................................................................................................................................


