
كاش مي ش��د انچوچك را پ��رت مي كردم داخل 
س��طل زباله انچوچك هم فهميده بود بابا و  مامان 
فخري به او بيش��تر اهميت مي دهند، همش دعوا 
درس��ت مي كرد. وس��ايل م��را خ��راب مي كرد. 
دعوايمان كه مي ش��د همه طرف او را مي گرفتند. 

به من مي گفتند تو بزرگتري او بچه است... 
آخ كاش همان موقع فرار مي كردم. 

ديپلمم را كه گرفتم، انچوچك محصل بود. حواسم 
ب��ه رفتارهايش ب��ود. من 19�18 س��الم بود و او 
حدودًا س��يزده � چهارده س��اله. دو سه بار ديدم 
با پس��رهاي محل حرف مي زند. همانجا گرفتمش 
زير مشت و لگد. اما راستش را بگويم خودم پسرها 
را مي فرس��تادم سراغش! بعد آنها فرار مي كردند 
و من مي مان��دم و انچوچك. تالفي همه كارهايش 
را يك ج��ا درمي آوردم. دو س��ه ب��ار گيس اش را 
مي پيچيدم دور دستم و تا خانه مي كشيدمش. البته 
بعدش بابا از خجالتم درمي آمد. س��ه روز حبس ام 
مي كرد. اما ارزش��ش را داش��ت. هرچ��ه بزرگتر 
مي ش��دم، فك��ر اينكه چطور از ش��ر اين خرمگس 

راحت شوم بيشتر ذهنم را درگير مي كرد.
از يك طرف مش��كالت ديگري هم داشتم. ارتباط 
ب��ا دخترهايي كه هيچ ارزش��ي براي خودش��ان، 
وجودش��ان و تن و بدنش��ان قائل نبودند، اين فكر 
را در ذهن��م پ��رورش داده بود ك��ه همه دخترها 
همينطورن��د حتي خرمگس... از ديدنش بيش��تر 
حالم به هم مي خورد. ه��ر بار تصويرهايي از او در 
ذهنم مي آمد كه بيشتر از قبل از او متنفر مي شدم.
همان وقتها بود كه به قرص رو آوردم. درسم تمام 
شده بود. بيكار بودم. صبح تا شب در اتاق در بسته 
تنها بودم. مامان فخري و بابا فكر مي كردند خوابم، 
يا بازي مي كنم، اما من يا در س��ايت هاي غيرمجاز 
مي چرخي��دم يا در حال چت كردن بودم يا هر كار 
ديگ��ر... مريض نبودم! يعني به نظر ش��ما مريض 
بودم؟!...  معتاد؟... نه، من معتاد نبودم. من فقط... 
فقط حالم خوب نبود. اصلًا نمي دانس��تم از زندگي 
چه مي خواهم. نااميد، خس��ته، افسرده... هيچ چيز 

خوشحالم نمي كرد.
دلم مي خواس��ت برگ��ردم ب��ه دوران كودكي. به 
همان روزها كه انچوچك نبود. ش��ايد اگر او نبود، 
من االن وضع بهتري داشتم. من همه چيز داشتم. 

آخرين لب تاپ، بهترين گوش��ي، بهترين س��اعت 
هوشمند، گوش��ه اتاقم تردميل، وسايل بدنسازي، 
دو كم��د لب��اس و كفش روي ه��م... در پاركينگ 
موتورم، دوچرخه ام... ش��ايد زندگي من حس��رت 
خيلي ها بود. اما من آنها را نمي خواستم. دلم توجه 
مي خواست. توجه مامان فخري، توجه بابا... دستم 
را بگيرند. با هم برويم پارك، با بابا برويم اس��تخر. 
هر وقت حرف مي زدم بابا با پول  دهانم را مي بست. 
مرا يك هفته مي فرستاد شمال. هتل، پول، دخترها، 
نه اينها مرا خوشحال نمي كرد. بابا مي گفت جواني، 
جواني ك��ن... من دلم نمي خواس��ت. اينكه مامان 
فخري جز براي غ��ذا خوردن، آب ميوه دادن و يا 
ديدن فك و فاميل در اتاقم را باز نمي كرد، ناراحتم 
مي كرد. چ��را يك بار نيامدند كن��ارم روي تختم 
بنش��ينند و دردم را بپرس��ند. مگر همه چيز پول و 
عابربانكم بود... چرا مرا نفهميدند؟! يك بار هم كه 
گفتم دوست ندارم انچوچك را ببينم، بلوا كردند. 
اصلًا تقصير خودش��ان شد. انچوچك را زيادي در 

برابر من بزرگ كردند.
س��ه سال تمام بيكار و بدون هيچ هدف و انگيزه اي 
گوشه خانه نشس��تم. تمام وقتم به قرص خوردن 
و نش��ئه بازي و دختربازي گذش��ت. مي دانس��تم 
حالم خوب نيس��ت. اما كاري كه كردند چه بود؟ 
مي رفتن��د از اين و آن مي پرس��يدند چه كار كنيم 
حالش خوب ش��ود؟ دكترها مگر مي دانستند درد 
من چيست ؟ قرص مي دادند. مي گفتند افسردگي 
ش��ديد دارد...خودزني مي كردم... ببين دستهايم 
را... خ��ون كه مي آمد آرام مي ش��دم. اصلًا از درد 

كشيدن لذت مي بردم.
درد... خون... بي حال كه مي ش��دم مي  افتادم روي 

تخت. ساعتها... خيلي بهتر از بيداري بود.
بيدار كه مي ش��دم دلم مي خواس��ت همه بميرند. 

حتي مامان فخري... حتي بابا... خرمگس...
ي��ك روز غ��روب حالم اصلًا خوب نب��ود. رفتم از 
يخچ��ال آب بردارم. بطري ام بيرون بود. داد زدم 

كي بط��ري منو بيرون گذاش��ته؟ خرمگس پريد 
وس��ط حال و  گفت : كوري؟! يخچال خراب شده 
در يخچ��ال را ب��از ك��ردم. دروغ مي گفت. خنك 
بود... خنِك خنك. گفت مامان و بابا رفتند يخچال 

نو بخرند. از فريزر يخ بردار بريز تو ليوان...
 حالم بد ش��د... خرمگس لعنتي... باز داشت وز وز 
مي كرد و دور س��رم مي چرخي��د... وز وز وز وز وز 
وز... بايد له اش مي كردم... مگس كش را برداشتم 

و دنبالش كردم... وز وزش بلندتر شده بود. 
دور خانه مي چرخيد... بهش رس��يدم... از پش��ت 
زدم توي س��رش وز وز مي كرد، باز با مگس كش 
كوبيدم توي س��رش، يك... دو... س��ه... له ش��د... 
چقدر خون... حالم بد ش��د... ب��اال آوردم... افتادم 
كف پذيرايي... عق زدم... خون... كف... زردآب... 

بوي خون و استفراغ در خانه پيچيد. 
چش��مم را كه باز كردم نور مهتابي زد به چش��مم، 
مام��ان فخري تا مرا دي��د گريه كنان از اتاق رفت 
بيرون... دس��ت و پايم را به تخت بس��ته بودند... 

ُسرم به دستم بود... بوي تند الكل مي آمد.
چن��د روز بعد فهمي��دم مي گفتند قت��ل كردي... 
قتل... م��ن خرمگس را كش��تم... وز وز مي كرد... 
با مگس كش توي س��رش زدم، له ش��د... اما اينها 
مي گويند با دس��ته هاونگ تحفه را ُكشتي... زدي 
توي سرش... ُمرد... دروغ مي گويند... من كاري به 
انچوچك نداشتم... انچوچك دروغگو... خودش را 

زده به ُمردن... من كاري با او نداشتم. 
مي گوين��د من تعادل رواني ندارم. حبس��م كردند 
اينج��ا... مي گويند بايد تنها باش��ي... ام��ا من تنها 
نيس��تم. اين جا چهار تا دوس��ت دارم... آنها چشم 
دارن��د... گوش دارند. ببين اينه��اش... خود تو هم 
يكي از آنهايي... چشم داري... گوش داري... فقط... 
فقط دس��ت نداري، كاش دس��ت هم داشتي... آن 
وق��ت مرا بغل مي كردي، ن��از مي كردي... من هم 
س��رم را مي گذاشتم روي ش��انه ات مي خوابيدم... 
عيبي ندارد... تو دست نداري، در عوض من دست 
دارم... دو تا دست... بيا، بيا تا بغلت كنم... بيا... بيا... 

٭٭٭
روز بعد وقتي در سلول انفرادي را باز كرديم، او را 
ديدم يك دس��تش را عمود ديوار كرده، سرش را 

به ديوار تكيه داده و آرام گرفته...  
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٭ چشمم را كه باز كردم نور مهتابي زد به چشمم، 
مامان فخري تا مرا ديد گريه كنان از اتاق رفت 
بيرون... دست و پايم را به تخت بسته بودند... 

ُسرم به دستم بود... بوي تند الكل مي آمد...
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اين اولين بار نيس�ت كه يك مش�كل ريش�ه دار، 
منج�ر ب�ه بيم�اري روح�ي و رواني بس�يار جدي 
مي شود. مشكلي كه مي شد از همان ابتدا با كمي 

هشياري و تيزبيني والدين، برطرف شود. 
پس�ربچه اي، س�الها خ�ود را مال�ك كام�ل مهر و 
محب�ت پدر و م�ادر مي دانس�ته، ناگه�ان با يك 
رقيب بالمنازع روبرو مي ش�ود. توجه ها همه به 
س�مت فرد ت�ازه وارد مي رود. ك�ودك بزرگتر 

محبت كمت�ري دريافت مي كن�د و در عوض به آن روی سّکه
او براي چشم پوش�ي از اين قص�ور باج مي دهند. 
گاهي اي�ن باج دادن ه�ا، مي تواند مؤثر باش�د و 
گاه�ي هم مثل اين مورد از هم�ان ابتدا پس زده 

مي شود.
پ�در و م�ادر او اين فرصت و امكان را داش�تند تا 
از همان ابتدا، مش�كل را به صورت ريش�ه اي حل 
كنن�د. همان روز كه او بي�ل مكانيكي اش را از بين 
برد اولين زنگ هشدار را به صدا درآورد. اما چرا 
والدي�ن او آن را نديدند و اجازه دادند اين كينه و 
نفرت به دشمني عميق برسد. آنقدر عميق كه او 

حتي يك بار نام خواهرش را به زبان نياورد، و يا او 
را خواهر صدا نزد. صرف تأمين مالي يك فرزند، 
نمي تواند او را به آرامش برس�اند، دو كفه روح و 
روان و ش�رايط زندگي، باي�د به طور كامل مورد 

توجه باشد. 
م�دد گرفتن از روان درمانگر اگ�ر زمان آن دير 
نش�ده باش�د، قطعًا روال عادي ش�دن ش�رايط 
روح�ي را س�خت تر و ديرتر خواهد كرد. ش�ايد 
مش�كالت او بيشتر از آنی باشد كه توان بيانش را 
داش�ت. آنقدر بيشتر و پيچيده تر كه او را به مرز 

جنون كشاند.


