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  ش با سخنی

  

  جانداران منجی یگانه زاديآ نام به

 چشم به اينگاشته چنین یمها کتاب غازآسر در تا دانممی وظیفه خود بر

  .سازم باخبر درخواست این از را همگان و بخورد

 خود به را برخی آن واسطه به تا زد کتبی نگاشتن به دست شهسواري، نیما

 و گردد برخی آگاهی موجبات کند، دعوت آزادگی به را قشري بخواند،
  .دهد نشر را افکارش چنین ینا

 را پاك رزم این و دارد برپا تجارتی رزمش واسطه به تا دانست ننگ خود، بر

  .سازد آلوده مادي ثروت به

 تحقیق به نیاز آن دانستن براي و نیست پوشیده کسی از من آرمان، و هدف

 از کسی اگر و داشتم یانب روشن و ساده را سخن هماره که زیرا نباشد، گسترده

  .شود بازگو دگربار حال نیست مطلع آن

 نام هر یا و انسان عیسی، ،یهوه اهللا، خداوند، بیکران يها ظلم برابر تا خواستم بپا

 و برآورم فریاد است، داده تالقی باقدرت هماره را هدف و تیغا که دیگري



 قانون یک داراي که جاودانی رهایی .سازم فراهم را جانداران همه آزادي

 و حیوانات گیاهان، جانداران، دیگر به نرساندن آزار و احترام آن و است
  .است ها انسان

 آزادي همانا که واال هدف این به رسیدن راستاي در که دانممی ننگ خود بر

  .شوم جانداران دگر آزار باعث و نقض را رهایی قانون است

 و نگرفت پیش در را گذشتگان راه توانمی امروزي، وريفنا و علم از ددم با
 از کاغذ این که زیرا نکرد، استفاده کاغذ از کتب نشر براي گذشته چون دگر

 تخریب و جاندار این مرگ موجبات و شود غارت زیبا درختان واالي تن

  .گردد حادث را طبیعت

 تنها و ندادم نشر درخت جان کاغذ، بر را هایمنگاشته گاه یچه خود من

 از چه حال .است کاغذ بر هانگاشته این ندادن نشر کتب ناشران از امخواسته

  .یرسان اطالع و ترویج براي چه و سودجویی روي

 این درختان تخریب و مرگ برابر در فناوري از گیريبهره با توانمی امروز

 آزادگی افکار مبلغ را خود شما اگر پس کرد، ایستادگی واال جانداران

 دست طبیعت قتل به گاه یچه نیز نگاشته این از مددبی شکبی که دانید می

یب فشارید پا پیشه این بر و است یسودجوی هدفتان تنها هم اگر .زد نخواهید



 کردارتان تا گیرید بهره فناوري از توانیدمی درختان عام قتل و کشتار از بهره

  .گردد یمتکر قابل و حق به اندیشان آزاد دیگر و من دید از

  جانداران همه رهایی و آزادي امید به

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 خود همراه به را زیادي وزن گویی دارد، برمی گام سنگین و آهسته قدر چه

 زمین شادمانانِ او یا و ببلعد خود به را او زمین لحظه هر آنکه احتمال کشد، می

  .است بسیار دور فرو درون به اش سنگینی هاي گام از و کند حفر را

 کشیده هم در گونه این را ابروان که کرده خود مشغول را او فکر چیزي چه باز

 زیبا قدر آن توانست می کوچکی پرچین به که صالبت پر ابروان آن است،

  بکشد، زانو به را بینندگان ي همه که شود

  ام گرفته سخره به را مقدسات تمام هم باز ام، گفته کفر هم باز واي اي



 شهسواری نی ٨

 

 چه هر است، هرزگان ي وظیفه تنها آن و است نیامده زمین به عرضه براي زن

  ها آسمان بزرگ خداوند نزد به کرده نظر و بود خواهیم تر پاك باشیم تر زشت

 زندگی تمام محقر  کوچه این ي منظره و آسمان به ور کوچک ي پنجره این

 داشته عرض متر سه از بیشتر کنم نمی فکر که تنگ اي کوچه است، شده نم

 نماي و آجرها تک تک هم روي در رو ي طبقه دو هاي خانه این با باشد،

 از کسی چه ساعتی چه رأس دانم می ام، شده بر از مدت این در را شان نداشته

 گیرد، می نظر زیر را محله کل چگونه و آید می بالکن روي به ها همسایه

 در و دهد می انجام کاري چه اش خانه در کسی چه حاضر حال در دانم می

 عمرم از بخشی ها پیشبینی این و دارد دادن انجام براي کاري چه دیگر ساعتی

  گذارد، می تنها کوچک اتاق این در باز مرا و برد می خود دنبال به را

 ها مشقت همه آن از بعد است، دهش من آن از اتاق این که است صباحی چند

 باالخر ساز نیمه اي خانه میان در زندگی از بعد ها، خوردن خاك همه آن از بعد

 این در توانم می من حال و برسانیم اتمام به را خانه این ساخت تا شدیم موفق

 بسیاري دوام تنهایی زمان این که چند هر بگذرانم خلوت به را زمانی اتاق

  داشت نخواهد



 پرستان آلت ٩

 

 توانم می حداقل اما شود، می محسوب کبیره گناهان از که درب کردن فلق

 اعضاي از یکی همت به چندي گذشت پی در هم آن که ببندم را درب

 این دسترس در همواره باید من و شود می گشوده دیگران گاه و خانواده

  باشم جماعت

 آمد خانه به و گذشت کوچه از که مادر هاي گام با که اآلن همین مثل درست

 و کنم می حس گامی چند از را او هاي گام صداي شد، باز باره یک به درب
 پنجره پشت به که مدت امتم طول در است، آمده اتاقم سمت به که دانم می

 را صداها تمام جان و دل با و کنم شنیدن معطوف را حواس تمام باید ام نشسته

 است بسیار اتاق درون به یکی ي لحظه هر ناگهانی آمدن احتمال آخر بشنوم،

  باشم نشسته پنجره پشت من که شد خواهد آغاز آنجا از مکافات و

  نشیند، نمی پنجره پشت که دختر

  کند نگاه بیرون به نباید که دختر

  ...نباید که دختر و باشد حیا بی حد این تا نباید که دختر

 کند برمی را زمین که طور آن و سنگینش هاي گام از را او من و آمد اتاق به باز

 را زمین خواهد می برداشتن گام هر با گویی دادم، تشخیص آید می داخل به و



 شهسواری نی ١٠

 

 هرکسی براي کند، رو و زیر را است آن بر چه هر و بکشاند خود ي دنباله به

 او هاي گام صداي تشخیص باشد داده فرا گوش او رفتن راه به باري چند که

 دوره را ها برداشتن گام این عمر تمام طول در که منی براي و است آسان

  تر آسان ام کرده

 جاي اتاق در دیگري صورت به را خود باید اتاق داخل به رسیدنش از قبل

  دهم،

  کنم، مرور را ها قرمز خط قبل از که باید

  کشد، ینم دراز زمین روي به پشت از کشید هم اگر کشد، نمی دراز دختر

  دوزد، نمی چشم بیرون به و نشیند نمی پنجره پشت به که دختر

 اطمینان براي که باید و است کشیده همواره دختر اتاق ي پنجره هاي پرده

  بپوشاند را ها پنجره سراسر الیه چند از متشکل اي پرده

 درس این است، کاري چه این آخر خواند، نمی هم بسیار درس دختر

 براي و بیاموزیم زندگی درس باید ما رساند نمی جایی به را ما که ها خواندن

 همراه به کمتري خطرات درس خواندن باشد چه هر اما کنیم، تالش زندگی



 پرستان آلت ١١

 

 جایگاهی به را خود که باید شنیدم را او پاي صداي که آنگاه پس دارد،

  ام، داشته تعبیه خود ايبر را آن پیش چندي از که برسانم

 دارم، دوست را ها آن قدر چه که مطالعه چراغ آن با کوچک تحریر میز آن

 حیاط به ،باال به آوردنش براي شوقی و ذوق چه با خرید، برایم پدر را دو هر

 چیزي خریدن توان که پدر آخر کنم، سر چادر که بود رفته خاطرم از و رفتم

 کند می جان گرما و سرما در و کرد می کار را روز ي همه که مردي نداشت،

 بود، شنیده مرا هاي البه که او اما نداشت، را لوکس اشیاي این خریدن توان

 بارهاي اگر پس کردم، ها مویه چه حریرت میز این داشتن حسرت از بود دیده

 کرد یاد مرا دل به باز خرید جان به را سنگینی ي همه و دبر کول به را دیگران

 را اي تازه دنیاي برایم و بیاورد همراه به را آن تا بود خاطرم به روز ینا در و

 میز میان در نوشتن و خواندن تازه، آرزوهاي از پر دنیایی کند، ترسیم

 دیگر رد،ک می نور پر و روشن را هایم کتاب و دفتر که چراغی با کوچکی

 آوردن این در را پدر تا داشتم دوست بمانم، خشک خود جاي بر نستمتوا نمی

 من براي را گران بار این ها بردن بار همین ي عصاره به او کنم، کمک بارها

 از و بکشد دوش به را بار ي همه هم باز که بود انصاف از دور و دید تدارك

  بیاورد باال به ها پله



 شهسواری نی ١٢

 

 تحریر میز آن داشتن شیرینی ي همه و ندخوا خود به مرا مادر مداوم فریادهاي

  ماند جا قلبم به مطالعه چراغ آن و

 دیگر بالکن از که حیاطی هم آن آیند، می حیاط به گونه این هرزگان تنها

  ببینند، را هرزگی این توانند می ها آن از کدام هر و دارد دید ها همسایه

 را کارها اینگونه و ستا هرزه باطن به دختر این که مادر مداوم هاي لند و غر

 اما کرد، نخواهیم شتبردا آن از فراتر چیزي او از نیمک او با چه هر پسندد، می

 میز همین میان در زن آن با رویارویی براي و من براي جایگاه بهترین حال

 خوانم می را ها آن و گرفته دست به را هایم کتاب که حالی در و است تحریر

  بکند خواست که کاري هر و شود اتاق وارد و شود نزدیک من به تواند می او

  ؟خواهد می چه اتاق این دل از دقیقاً

  است؟ کرده جذاب را اتاق این حد ینا تا او براي که چیست

 این در آمدن به بار هر که است جسته حال به تا اتاق این در ارزشی با چیز چه

  شود؟ می راغب اتاق

 و ام نیافته هیچ اما ام، کرده دوره را اتاق این در را او حرکت طول بارها و بارها
 یشپ به و کند می را زمین هایش گام با همیشه مثل که حالی در هم باز حال



 پرستان آلت ١٣

 

 طبق و معطلی بی آید، می اتاق به هم در ابروانی و پایین به سري با رود می

  بزند من به تلنگري که باید اش دیرینه عادت و مرسو

 را ما و باش ما با هم اي ذره کردي، حبس اتاق به را خود قدر این نمردي

  دریاب

 من اما برد، درون به سر و رفت ها شکت و لحاف کمد سوي به سرعت با بعد

 چندي از بعد و برد درون به سر تنها بگذارد چیزي یا بردارد چیزي ندیدم که

 صدایی با گرفت می فاصله اتاق زا داشت که حالی در شد، بیرون اتاق از باز

  :گفت مانست می فریاد به که

  آمد خواهند دیگر چندي تا ات بیچاره برادر و پدر آن بپز غذایی و بیا

 بیچاره که او آورد، یکجا لش تنه برادر آن کنار به را دردمند پدر آن نام چرا

 ار اي تازه دختر هم باز آیا گردد، می چه پی در حال است مشخص نیست،
 دوستان با کوچه سر به همیشه عادت طبق یا و است جسته کردن صحبت براي

  است، دادن جوالن حال در خود از تر لاراذ

 ي همه ها گذشته اما ببینم، توانم نمی را او اتاق ي پنجره از که است چندي حال
 گامی چند همین شان اصلی پاتوق آخر داشتم، نظر زیر پنجره از را حرکاتش



 شهسواری نی ١٤

 

 با انداخت می سرش به را صدایش آمد می بود، پونه ي پنجره زیر سوتر آن

 پنجره پشت به پونه آمدن از بعد و کرد می شوخی ،کشید می عربده دوستان

 و کرد می اندامی عرض و کرد می پرتاب سو آن و این به را دوستان از یکی
  شد می ها خیابان در ي پنبه پهلوان این مبهوت چه که پونه بیچاره

 اراذل دوستان آن با سوتر آن گامی چند هب دیگر که است دیرزمانی حال اما

 چند ببینم، را او توانم می تمام نیمه بام پشت باالي از تنها است، کرده مکان نقل

 قلدري هم باز ،کرد را  گذشته تکراري رفتارهاي همان دیدمش که باري

 در پربار سفر این از دبع و انداخت می راه شوخی همه با ،زد می فریاد کرد، می

 مادر براي شاهکارهایش از تا آمد می خانه به داشت دوست که ساعت هر

 به و ها لب به چشمان به باز و برد حظ پسري چنین داشتن از او و براند سخن

  بزند فریاد ذهنش

  ،مشد نمی بدل هرزگان به گاه هیچ تا بود زاییده پسري من جاي به کاش اي

 دهد سر عربده بتواند بیشتر و بهتر فردا تا پخت غذا او براي باید پخت شام باید

 او دیدن از همه و رساند هم ها محله دیگر به را دانخان بزرگ تفاخر این باید

 قهاري کش عربده چه خاتون محبوب ارشد فرزند که بدانند و بگیرند درس

  ...را او باید کنم سیراب لذیذ ذاهايغ با را او باید است،



 پرستان آلت ١٥

 

 به باز نپزم غذا او براي اگر خب خورد، می غذا همان از هم یرمردپ آن اما

  شد، خواهد مهمان خاتون محبوب سوي از مرغی تخم

 بار و کارها تمام است، خورده ها سال این تمام در مرغ تخم جز بیشتر چیز چه

 را ها این و است شده خراب من سر بر منت بار تمام و بود نم براي شهای بردن

 ما ي خانواده ناجی تنها و زن یکه که بزرگ خاتون محبوب به دخلی چه

 آن جاري ارزش تنها نیست ارزشی نکرده سیراب گاه هیچ را او اگر است،

 را هایش کردن کار پول تمام ،کرده طاع زندگی را دیوانه مرد آن او که است

 اگر باشد، داشته سر بر سقفی امروز بتواند تا بسازد اي خانه بتواند تا اندوخته

 ها سال این امتم در اگر گذشته چگونه عمرش تمام نفهمید اگر نکرد، زندگی

 محبوب که نیست میان در ارزشی هیچ نبرد دهان به یدرست غذاي گاه هیچ

  است خاندان این مدبر یکه خاتون

 او برم، پیش به شکل بهترین به را کارها تمام باید باشم، آشپزخانه میان به باید

 کنم، تمیز را آشپزخانه بپزم، شام باید من و خواست شام تدارك من از

 این که بسابم و بشورم را آید می دید در چه هر و بکشم جارو کنم، گردگیري

 وجود به را دیگري پایان بی جنگ آن از تخطی ،بود من به او اخطار آخرین

  آورد، خواهد



 شهسواری نی ١٦

 

 نشاند، می خاك به را باشد برابرش در چه هر و آید می پیش به خاتون محبوب

 اش بزرگی و قدرت و کرد خواهد یکسان خاك با را بایستد برابرش در که هر

 براي هیچ و افتند می خاك به برابرش در همه رساند، خواهد همگان رخ به را

 چیزش همه و دانستنش قدرت گفتنش قدرت او که داشت نخواهند گفتن

  است، دیگران از واالتر و فراتر

 در سختی جنگ که کنم تمام و برسانم نهایت بی توان به را گفت چه هر باید

 سرآخرش که دهد می نوید را سختی جنگ ها کنایه این شروع است، کمین

  شد، خواهد ختم من بودن هرزه به حتماً

 را خورشتی چه داشت، دوست بیشتر خوردن براي را چیزي چه پیرمرد آن اما

 اما بخورد، ماست خیار که دارد دوست همواره غذا کنار در آري پسندید، می

  چه؟ بروم بیرون به خیار خرید براي بخواهم اگر شده تمام خانه در خیار

 به را خود نیست معلوم و آید نمی صدایی او از تازه است، آرمیده تازه محبوب

  کرده، پنهان سوراخ کدام

  گردي؟ می شر دنبال به آیا

  بزنی؟ رقم اي تازه جنگ خواهی می آیا



 پرستان آلت ١٧

 

  دارد؟ را خانه از رفتن بیرون حق دختر مگر شده تاریک هوا که حال

  فرستاد؟ بیرون شب از موقع این مه آن خرید براي را تنها دختر توان می مگر

 به را ما دنیا این است، شده هرزگان جهان جهان، که واي اي مصبیتا وا

  دهد می سوق بارگی هرزه و هرزگی

 در شاید کند، پرهیز خیار و ماست خوردن از امروز پیرمرد که است بهتر

  دیدم، تدارك برایش دیگري فرصت

  کجاست؟ حاضر حال در نظرت به

 به را خوابیدنش براي بساط و بند تمام و آمده حال به معمول بقط هم باز آیا

 خاموش را ها چراغ تمام کند، بدل ارواح ي خانه به را خانه تا کرده رها حال

 ملول و خسته او که نیاید بیرون جا هیچ از صدایی و بنشینیم گور به ما کند،

  است،

 خاموش و کالفه را او حتماً رفتن بیرون این و رفت بیرون به خرید براي امروز

 روزها دیگر از بیشتر امروز حتماً پس است، برده هم در را او حتماً است، کرده

 اتاق به اگر اما است خواب ماًحت باشد حال در اگر دارد، نیاز استراحت به

  است، تلفن با کردن صحبت حال در شک بی باشد رفته خودشان



 شهسواری نی ١٨

 

 به تفسیر را همه ببیند اگر که است ترسناك هم او جستن و کشیدن سرك

  کرد، خواهد زنانه هاي بازیگوشی

 خواسته او از آنچه و ستدیبا اي گوشه به تنها تحرك بی و وقاربا باید سنگین زن

 حواس تمام باید من حاضر حال در یعنی برساند، اتمام به را است شده

 به شاید هم ها این که دیگري کار نه بگذارم، پز و پخت اختیار در را ام گانه پنج

  شود هرزگی بر تعبیر آخر

 ینسنگ زن آن بدانم که نیست ارزشی برایم بیافرینند و ببافند برایش چه هر اما

 رو و زیر را حال تمام ،است کاري چه انجام در و حال چه هب حال وقار با و

 و بسته را اش دروازه که اتاقی و گرفت نخواهد را وقت از اي انیهث چند کردن
 زیادي کار هم است آشپزخانه سوي آن در شده محو حال همان به چسبیده

 کردن پچ و پچ صداي است خاموش هایش چراغ که اتاقی در اما ندارد،

 کرده خاموش هم را ها چراغ کند، می صحبت آرام ،آرام شنوم، می را محبوب

  است، کرده پهن تلفن روي را خودش حاال نظرم به و

 اش شده جمع پاهاي به نزدیک تلفن که حالی در و تلفن روي بر خمیده کمر

 امر شکسته و آرام صداي این اما است، مکالمه حال در او آشناي تصویر است
 میانمان حائل درب آن به باید چسباند، سر باید کرد، نخواهد نزدیک چیزي به



 پرستان آلت ١٩

 

 است، کم یاربس شوند می کالم هم او با که کسانی ي دایره شد، تر نزدیک

 وقار با و سنگین خواهر آن ها، خاله از یکی به را دایره نای جرأت به توان می

 نسبت شکوه و پاکی الهه آن و چیزدان همه زن آن هستی، عالم مرکز و الهه آن

  داد

 حرف او با هم باز که مطمئنم است، نشسته سخن به او با هم حال که دانم می

 در تنها کند، می آرام حد این تا را محبوب که است او تنها که چرا زند می

 سخن لکنت با و آرام و کند می جمع را پا و دست اینگونه ،محبوب او برابر

 خطوط این از یکی و است نشسته هستی این ي یرهدا به او آري گوید، می

  است محبوب براي اي دایره چنین شعاع به درگیر

 گوش بیشتر و اندازد می زیر به سر اینگونه که است مراد آن برابر در مرید این

 کماالت با زن آن اسرار ي اندوخته از و بداند بیشتر تا بفهمد بیشتر تا سپارد می

 زن آن از اي کلمه چند سکوت این میان هایش حرف میان اما برد، اي بهره

 را جانم و نشاند ام پیشانی بر سرد عرق واداشت، لرزه به را تنم وقار با و سنگین

 زخم به را جانم و نشاند دردم به دردمند واژگان این تکرار رساند، لب به

  است کشیده

  آلت عورت،



 شهسواری نی ٢٠

 

 ردد به مرا هم ادمافت تردید به جستنشان در که واژه دو این آهنگ ضرب

 و کرد ادا را یکی که شنیدم محبوب زبان از اما بود، کدامشان ندانستم نشاند،
 زد، گریه زیر که بود نگذشته کوتاهی زمان نوزه گفتنش از و راند زبان به

 با و ردخو نمی تو به دیگر کرد، می کر هم را اسمان گوش اش گریه صداي

 براي چه دانچیز همه پیرزن آن خط سوي آن به دانم نمی داد، می سر ناله زجر

 به حال که صورت آن بود ساده برایم محبوب صورت ترسیم اما داشت گفتن

 ها اشک آن است، وامانده خود به و خورده ترك خود در بسیار هاي چروك

 را کیخش این تا اند آورده آب اي ذره علف و آب بی صحراي این به که

 اند افتاده آرام هایش اشک درد به حال که اي دهکشی هم در ابروان و بشویند

  اند برده میان از را خشونت از همیشگی یرتصو آن

 حتی توانستمن دیگر کنم، منزل درب آن کنار در آن از بیشتر نتوانستم دیگر

 دور خانه تاریک آن از که باید و بکشم نفس هوا آن در بیشتر اي ثانیه براي

 خواستند می چه هر دیگر رساندم، می زادآ هواي به را خود باید شدم، می

 آن در گندیده هواي آن بلعیدن توان بکنند، خواستند می چه هر بگویند،

 آنجا رفتم، می ساز نیمه بام پشت به باید بود، نمانده جانم به نمور ي خانه تاریک

 با یافتند می در مرا ها آن که آنجا بودند، نشسته ظارمانت به غمخوار دو که

  خوردند، می را جانم دردشان بی و کوچک يها نوك



 پرستان آلت ٢١

 

 دردها نهمی به شمایان آیا بگو، برایم دل ماه روي زرد اي ،کوچکم زردان اي

 ها فرسنگ این و شده دختر تو آیا انگارید، می هرزه هم شمایان آیا اید، وامانده

 پیدا تعلق جنس دو به زیبا کوچک دو شما نکند اي، دیده میانت به را فاصله

 همدیگر آرام که شما اما بکوبید، یکدیگر روي و سر به جنگ این در و کنید

  است، نیافته راه ایم دانسته ما که اینان از هیچ که شما قلب به اما کنید می بغل را

 جانم از اي ذره خواهی می و چسبانی می انگشتانم به را پهنت نوك که آنگاه

  اي، کرده رسوخ درونم به شوي

 از نداشت جا ها تن به هیچ کاش اي بود، عورتان بی جهان ،جهان کاش اي

  کند دور هم از مارا که زشت آلت این

  ... گاه هیچ و نبودم کودك گاه هیچ کاش اي

 آشنا عورت و آلت این به را او کس چه چیست، عورت که دانست کجا از او

 در او با را این کسی چه است، مانده او بر که جسم این از دانست می چه کرد،

 چرا برد، دخمه آن به مرا کودکی آن میان در و سن آن به که بود گذاشته میان

 کردن نمایان کرد می فکر که بودند بافته چه برایش کرد، نمایان را عورتش

  است، ارزش واال و بزرگ حد این تا دختري براي عورت



 شهسواری نی ٢٢

 

 این از دورتر میک را او توانم می حال که ها خیابان در کش عربده پسرك آیا

 نمایی عورت حال به تا مبجوی دوستانش اراذل دیگر میان در زمین به و هوا

  است؟ کرده

  است؟ داده نشان دیگري به را آلتش آیا

  است؟ آورده لرزه به را جهانشان که چیست آدمیان جسم از ذره این

 به مرا که چیست کشند می خود به که آنان هاي جنازه بر وامانده جسم این

  چشم، اشک به را محبوب و نشاند می سرد عرق

 به را دنیایم رتشعو دادن نشان با که دانست کجا از دورترها در پسرك آن

  کشید؟ خواهد آتش

 خواهد ها زندگی به آتش ،آلت کردن نمایان این که آموخت را او کسی چه

  ؟زد

 نباید دیرین روزهاي آن حق به آیا داد، نشان عورت کسی هم محبوب بر آیا

 سرش بر نباید کنم، عفت بی و عصمت بی را او نباید کنم، بازخواست را او که

 چشمانش به حتی دیگر نگا این به یدنبا بخوانم، هرزه را او نباید بکشم، رهوا

  نکنم، نگاه



 پرستان آلت ٢٣

 

 او به را آلتش کسی که است خوانده خود به خود را ها این ي همه شاید اما

 اي شد، خواهد ناپاك هم دیدنش با که ببیند نباید که زن و است داده نشان

 ها هرزگی از همه ها، بودن زن این به نفرین اي ،اند خوانده زن چه هر بر ننگ

  کرد خواهد بدل هرزگانی هب را همه و آمده

 یکدیگر به عورت آیا کنید، می نمایی عورت هم شمایان آیا کوچکم، اردك

 این به ندانسته آنکه است، دیده ناخودآگاه آنکه اید داده اگر و دهید می نشان

  شود؟ می خوانده هرزه و ناپاك است، افتاده مرداب

  کنید؟ می شرم خود به فرزندي چنین داشتن از آیا

 به را او کسی و چیست دانسته نمی که دیده چیزي او اینکه ي واسطه به آیا

  ؟رانید می خود از را او است کشانده دستان دور آن به هوا دیگر هزاري

 هاي پرده و دیدگان و تن به پاکی که انگارید نمی پاك را او گاه هیچ دیگر آیا

  است؟ نهفته اندامتان بر

 خود به و خواند می فرا خود به مرا که بود جاي اي ذره دنیایتان به کاش

 همراه به اینان از هیچ نسپارم، یاد به اینان از دیگر هیچ تا کرد می نزدیک

  کنم دور خود دور از را همه و نیاورم



 شهسواری نی ٢٤

 

 نشسته اتاق به چرا محبوب م،ده سر فغان و ناله که باید چرا و بریزم اشک چرا

 را عورتش اي دیوانه که است دهش ناپاك و عفت بی هم او آیا کند، می یهگر و

 كناپا که او نه یا ریزد، می اشک خود شدن ناپاك براي آیا ،داده نشان او به
 دنیاي هاي پاکی تمام سرمنشأ خودش از رت بزرگ خواهر آن و او شود، نمی

 که افتاده آن یاد به شاید است، افتاده من بار خفت ي گذشته یاد به شاید هستند،

 تنش پاکی تمام و است دیده را ساله دوازده پسري عورت ،ساله هفت دختري

 کند، می زندگی او با سالیان این تمام که است اي هرزه او و اند ربوده او از را

  است؟ افتاده پیشانی بر ننگ این ادی به آیا

 انگ این از تا نهادند سر پشت را محله آن چگونه که آورد می خاطر به باز آیا

 دختر که کنند دور خود از را برانداز خانمان ننگ این شوند، دور ننگ و

 گاه هیچ اما دیده را دیگري بدن از جزئی است، دیده عورت شان ساله هفت

 باد به هم را او داد، نشان من به را رتشعو چرا دیوانه کودك آن که رسیدندنپ

 که فهماند او به و درید را جانش وار دیوانه فهمیدن از بعد پدرش بستند، کتک

 باید که است اي ذره است، شرمساري باعث اي ذره آدمیان اندام از بخش این

  نشنید، هیچ و نگفت هیچ آن از و کرد نهان خفا به را آن



 پرستان آلت ٢٥

 

 را، تو آرام خواهم می اینان دنیاي به نگاه و یاد بی اینان از خاطره و یاد هیچ بی

 اینان ي دهمان دنیاي به هرزگی بی و بکشم آغوش به زردم کوچک اردك اي

 آرام است نشانده هرزگی به باره یک به را همه که نمایی آلت و عورت به

 زدم آن بر اي تازه نقش و جستم اینان از دورتر دنیایی خواب هب شاید بخوابم،

  .بود اینان دردآلود دنیاي از دورتر که

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  است؟ دیده هوا و حال آن در مرا کسی چه

  است؟ رفته من روز به چه که باشد فهمیده و بوده حوالی آن در کسی نکند

  است؟ گذشته روزمان به چه که فهمید و بود کسی حوالی آن در آیا

 بتواند که کرد ار جرأت این مردك آن که بود زده سر من از خطایی چه آخر

  بکند؟ من ابربر در کاري چنین

 بتوانم که است مانده برایم توانی چه کنم، چه آبرویی بی این با حال مصیبتا وا

 بودن زن نای آخر بدوزم، چشم آنان به و کنم راست سر دیگران برابر در

  است؟ گرفته مرا گریبان اینگونه که چیست



 پرستان آلت ٢٧

 

 ایم، نداده جهان به ستیدر مردان ما که شود می آغاز آنجا از دردها این تمام

 را دیوصفتان این پاسخ توانستم می آنگاه و بودم جهان به مردي که کاش اي

  دهم، آنان به اند الیق که گونه آن

 عوض نشان زمینی سیب مردك آن با جایم صباحی چند براي کاش اي

 که کنم آن تا نشستم می مردي قامت به اي لحظه دچن براي کاش اي شد، می

 مردك آن که آنگاه بکنم، انستمتو چه لحظه آن در اما داشتم، سر در

  دادن، انجام براي داشتم چه کرد نمایان من به را عورتش ناموس بی

 که من نداشت، برابر در دیدن براي هیچ و بود کور دیدگانم کاش اي

 را ناموس بی مردك آن توانستم نمی آیم، در فریاد به حال آن در توانستم نمی

  بنشانم، خود جاي سر به

 کس چه آبروي کردم، می رسوا همگان برابر در را او اگر زدم، می فریاد اگر

  افتاد؟ می مخاطره به

  شد؟ می عفت و عصمت بی کسی چه

  کردند؟ می فکرها چه ام درباره دیگران



 شهسواری نی ٢٨

 

 از بیشمار طیف این بین در چرا ناموس بی مردك این که گفتند نمی خود با

  ؟است کرده نمایی عورت من برابر در و کرده انتخاب مرا زنان

 کار این به را مرد و است کرده کاري هم زن این حقا که گفتند نمی آیا

  است؟ واداشته

 زنان دل از ها فتنه این تمام ي ریشه که شدند نمی فکر هم آن بر جماعت این آیا

  است؟

 هاي شراره زنان آنکه مگر نه کردند، فتنه جهان کار به هماره زنان آنکه مگر نه

  اند، تادهفرس مردان سوي به را آتش

 از دور مردانی آنان از و اند کرده در به راه از را مردان ،زنان آنکه مگر نه

  اند، ساخته باورها

 یا بودم شده خاص و عام رسواي خودم زدم، می فریاد هوا و حال آن در اگر

  ناموس بی مرد آن

 به را او تا داشتم خویش در را مردان وجود از اي ذره حال آن در کاش اي

 اما شد نخواهد گرم آبی که نشان زمینی سیب مردك آن از بنشانم، ودخ جاي

 را دیوانگان این ي ریشه که بنشانم بار به گونه آن را ارشدم پسر توانم می



 پرستان آلت ٢٩

 

 نای جواب و کند ستبر سینه ناموسان بی این برابر در بخشکاند،
 من به که چیزي باب در توانم می حال آیا اما بدهد، را آنان هاي خویی زشت

  کنم؟ صحبت او با است گذشته

 به او شرف و آبرو آیا کرد، نخواهد بدي فکرهاي من ي درباره پسرم آیا

 رفت در کوره از او و گفتم او به اگر شد، نخواهد کشیده خون و خاك

 خواهد چه ناموس بی آن برابر در رود پیش به و بدرد گریبان تا خواست

 من مادر برابر در تو بزند فریاد باید داشت، خواهد گفتن توان چه گفت،

 فکرهایی چه گفت، خواهند چه او ي درباره دیگران اما اي کرده نمایی عورت

 به حکم باشند دیده مرا آنکه بی القول متفق همه کرد، خواهند او ي درباره

 خواهند بار و دبن بی مادري داشتن به متهم را او همه داد، خواهند ام ناپاکی

  کرد،

 آمده کجا از صفتی زشت این است، برخواسته کجاي از ها فتنه این ي ریشه

 که کرده مجاب اینگونه را خود او که ام شده مرتکب زشتی من نکند است،

  بکند؟ من برابر در خواهد می چه هر تواند می



 شهسواری نی ٣٠

 

 کاش اي بلعید، می خود به را من و کرد می باز دهان زمین کاش اي

 دگر تا کنم منزل درونش به و کنم حفر را زمین هایم گام قدرت با توانستم می

  بدوزند، چشم من به تا نباشند دیگرانی

  اندیشند؟ می چه من ي درباره آدمیان این

 او است، خود ي زده کپک هاي سبزي فروختن پی در که دیوانه مردك همین

  کند؟ می فکرهایی چه من ي درباره خود با

  است؟ گذشته من روز به چه داند می آیا

 داده نشان من به را عورتش مردي راه میان در و اتوبوس در امروز داند می آیا

 را من و آمد من سوي به تنها اتوبوس آن در حاضر زنان ي همه میان در است،

  بسوزاند را جهانم و جان که کرد آن آنگاه و کرد انتخاب ها آن میان در

 من روز به چه که دانند می هم محله این در همه اند، فهمیده را این همه آري

  دوختند؟ چشم من به اینگونه روي چه از دانستند نمی اگر است، گذشته

 برگشتم عقب به که بار هر کردند، تعقیب را من رفتن راه که بود روي چه از

 خود جان بر را آنان بتعقی سیر مسیر تمام در و دیدم را آنان دار دنباله هاي نگاه



 پرستان آلت ٣١

 

 من روز به چه که دانند می حتماً اند، دانسته را چیز همه حتماً کردم، لمس

  است، گذشته

 در ثانی در نبود که آشنایان از کسی دید،ن مرا کسی لعنتی اتوبوس آن در اما

 و دیدم که من ندید، را صحنه آن کسی کرد آن ناموس بی مردك که حال آن
 آتش ي همه کردم، خاکستر خود وجود در را همه نزدم، دم اما سوختم جان به

 هم دمی حتی بودم گرفته آتش سوختن زجر از که حالی در و بردم جان به را

 ام، شده عفت بی امروز من که دانند می اینان اند، دانسته اینان اما نیاوردم، بر

 ام، مانده غرق منجالبی چه در من که دانند می اینان است، تهرف فنا به ام پاکی

 و مسیر طول اینگونه کردند، نمی تعقیب مرا نگاه با اینگونه که دانستند نمی اگر
  کردند نمی دنبال مرا رفتن راه

 محبوب فت،گ اش زننده صداي آن با چیز همه بی مردك آن چگونه دیدي

  ندارید؟ الزم چیزي خاتون

 نزدیک من به را خود خواهد می حال و است گذشته من روز به هچ دانست او

 فکر آنان آري بتراشد، من با اي رابطه خود براي راه این با خواهد می کند،

  اند گرفته اشتباه ابخر زنان با مرا شاید ام، شده هرزه من کنند می



 شهسواری نی ٣٢

 

 به نفکرهایشا در نکند باشند، کرده هم کاري من با هایشان دل به نکند واي اي

  اند، کرده درازي دست من

 با دل هب آیا کرد نمایان برابرم در را عورتش که آنگاه ناموس بی مردك آن

 رؤیایی خود با و کرد برانداز مرا مدت آن طول رد آیا بود، کرده کاري من

  بودم آمده در او کنیزي به من آن در که ساخت

 خود درون به مرا و کرد می باز دهان زمین خانه نزدیکی همین در کاش اي

  بیزارم، همسایه زن این صداي از که واي بلعید، می

  خاتون محبوب خوبی

 آن با است، ساخته خود براي صورتی چه اندازد، می صدایش به نازي چه

 چه ها پرچین مدد به را ابروانش اش، کرده قرمز لبان آن با رنگش سبز چشمان

 چنین تا هنشست آینه شتپ به ها ساعت مطمئنم است، کرده باریک و کوچک

  بخواند مرا اطفال ادا و کرشمه آن با حال و بسازد خود براي صورتی

 مردان چگونه رود می خانه بیرون به که آنگاه اند، کرده ها چه او براي

 ها آن دیدن از که او است، هرزه که او اما دهند، می نشان او به را عورتشان



 پرستان آلت ٣٣

 

 هم همسرش عورت با را آنان عورت ذهنش به که مطمئنم برد، می لذت

  کند، می مقایسه

 جهان به پا ها هرزگی همین براي تنها لکاته ي هرزه بیزارم، لوندش صداي از

 شوهر وقتی ،نافهمم خودش مثل هم من کند می فکر است، گذاشته

 را صدایش چگونه اندازد، می راه به برایش دلبري چه بیند می را ام زمینی سیب

 هست خاطرم ام، برده یاد از که کند می فکر را بار آن کند، می ادا بیشتري ناز با

 اما داد، نشان سعیدمان آقا به را هایش سینه چاك چادر الي از چگونه که

 او هاي لوندي به بخواهد که است آن از تر زمینی سیب ما سعید که داند نمی

  بگوید، پاسخی

 هم او براي ذهنش به نکند باشد، کرده تیز دندان پسرم براي هرزه این نکند

 که بیچاره شوهر آن از نه و دکش می خجالت سنش از نه باشد، چیده اي برنامه

  کند، می حمالی ها این کردن سیر براي شب تا بحص از

 مرحمت به گفتن جاي به دارم دوست خاتون محبوب خوبی گوید می وقتی

  هرزه ي زنیکه است مربوط چه تو به بگویم شما

 او از بیشتر که کنم گوشزد پسرم به باید بگویم پاسخ او به گونه همین باید

  است، شیطان زن این بگیرد فاصله



 شهسواری نی ٣٤

 

  است گذاشته زمین هب پا همه فالاغ براي هرزه زن این

 دارم دوست است، شده تنگ اریکت ي خانه این براي دلم قدر چه که واي

 دیگر که بخوابم قدر آن ببندم، را چشمانم و کنم پهن حال وسط به را مجای

 در دارم دوست ببرم، یاد از را چیز همه نیاید، خاطرم به ها گذشته از هیچ

  نکنم، منزل خانه از بیرون به دیگر و شوم غرق خواب

 مردان که بود همان خاطر به شاید کند، می چه خانه در حاال هرزه دخترك آن

 که اي خانه در است، همین آري کنند، نمایی عورت من به کردند جرأت

 را خود اتاقش به باز حاال شد، خواهد رفتاري چنین باشند داشته جاي هرزگان

 جز به هیچ او ،گذرد می چه او فاسد ذهن به دانم  می که من اما کرده، حبس

 مثل فردا دهم میدان او به اگر اي ذره پروراند، نمی ذهنش به الطائالت همین

 جسمش از مردان به و دده می چاك را اش سینه د،ش خواهد همسایه زن همان

  فروشد، می

 خواندن از هدفش اصالً گردد، می چه دنبال به ها کتاب این میان در دانم نمی

 دل در بدانم و بیاورم در کارش از سر روزي باید چیست، دفترها و کتاب این

 است، شده ها آن مجذوب اینگونه دیوانه این که است نوشته چه ها کتاب آن

  باشد؟ داشته ارتباط پسري با نکند



 پرستان آلت ٣٥

 

 در حاال و نوشته نامه او به ريپس هم شاید است، نوشته نامه پسري براي نکند

 هر دهد، نمی دستم به چیزي که شدها و رفت این اما باشد، ها آن خواندن حال

 به و برگردم باید باز شود دستگیرم چیزي آنکه بدون روم می اتاقش به که بار

  بنشینم، خود يجا

 چیزي تنها بود، اش خانواده و خانه فکر به اي ذره کارها این جاي به کاش اي

 گانهرز است همین هم درستش است، وادهخان همین ندارد معنی او براي که

 زمین به خانواده داشتن براي که ها آن فهمند، نمی خانواده از چیزي که

 دانند نمی که آنان کنند، غرق را خود هرزگی در تا آمده آنان اند، نیامده

 یاد به هم بار یک حتی که است رو همین از چیست، پدر و برادر و مادر معناي

 براي جز و نشیند می اتاقش در را روز تمام کنم رهایش اگر افتد، نمی ما

  کنم، آدم را او که باید من اما باشد، ما نزدیک نیست حاضر رفتن دستشویی

 آدمی او از یدبا کنم، کردن زندگی مطیع را او دبای رم،بیاو عقل سر را او باید

 گوشزد او به را چیزي که باید بار هر باشد، خانواده داشتن الیق که بسازم

 است، برده بهره عقل از اي ذره او آیا که نشینم می فکر به خود با گهگاه کرد،

 خانه کردن تمیز و غذا کردن درست یاد به هم بار یک حتی شود می گرم



 شهسواری نی ٣٦

 

 اما دارد را کافی عقل او که کنم می تصحیح را خود سرعت به اما نباشد،

  ندارد، اهمیتی برایشان موضوعات این که هرزگان

 اي دیده کی باشد، رب کردن درست حال در همسایه زن که اي دیده کی مثالً

 بیشتر تا است خود فرهاي و قر فکر به تنها او بپزد، مربا و بگذارد ترشی که

  آورد چنگ به را دیوانه مردان دل و شکافدب را اش سینه

 اي بیاورد، زبان به چشم من ي خواسته جواب در که نشد هم بار یک حتی

 نه بودم زاییده سنگ تو جاي به کاش اي داشتی، دل به عفت اي ذره کاش

 تر گستاخ بار هر و آید نمی دهانش به چشم بار یک آبروریزي، از اي مایه چنین

  است، پرورانده سر در خود که کند می همان گردنکشی اب پیش بار از

 با را کار همان باز تا کنم گوشزد او به را تکراري هاي حرف همان باید بار هر

 و نیفتاده اش خانواده یاد به بار هیچ دهد، انجام شکل بدترین به کاستی هزاري
 سر به همسایه زن که است ها همان اش مشغولی دل تنها افتاد نخواهد

  پروراند می

 آخر بیاالید، مردان به عرضه براي را صورتش و سر بخرد تازه آرایش لوازم

 آالیند، می را خود اینگونه چه براي هرزگی جز به چیست، براي فرها و قر این

 براي سر خیره دختر این کنم می فکر که آنگاه آید می آتش به جانم واي اي



 پرستان آلت ٣٧

 

 پوشاندن براي بندي که معمول شرت نه هم آن است، خریده شرت خودش

 و حال به چه دیدنش از و ببیند را آن کسی چه تا کرده پا و دست بدنش و تن
  بیاید، او روز

 پاره تنش از را آن گونه آن دیدم تنش بر را زیر لباس آن که بار آن کاش اي

 و سوزاندم می را تنش بار آن کاش اي کشیدم، نمی بیرون و کردم نمی
 آورد، خواهد آدمی روز به چه ها ییحیا بی ینا بداند تا کردم می دارش داغ

 کنی می هرزه را خود شود، نصیبت چه که آالیی می چه براي را خود نت آخر

  آوري دست به چه که

 کردنش بزرگ در کاش اي ام، پرورانده دختري چنین که من بر ننگ اي

 کاش اي و بودم ردهک صرف زمان بیشتر کاش اي بودم کرده تأمل بیشتر

  ببیند، زندگی در را کسی نا و کس هر تا گذاشتم نمی

 کم ما اطراف در که اینان از اما است، ها معلم بدترین خود همسایه زن همین

 که ها خیابان در دختران همین اصالً هایش، کالسی هم و دختران همین نیستند،

 بگذارند، دیگران براي حراج به را خود تا کرده بدل هرزگانی به را خود

 پدري کثیف فامیل دختران آن نه یا هستند، او راه در معلمان بدترین ها همین

  اند، نیاموخته او به کم هم ها آن او،



 شهسواری نی ٣٨

 

 آن با گذاشتم نمی کاش اي بودم، کرده بیشتري تدبیر او تربیت در کاش اي

 برخاست و نشست ها آن با گذاشتم نمی کاش اي شود، کالم هم دریدگان

 هرزگان به را خود اینگونه و پوشدن من براي بندي شرت آخر دست که ندک

  کندن بدل

 چنین امروز اگر است، گرفته سرچشمه دختر همین وجود از من مصیبت تمام

 از حتماً کردند، نمایان عورت اینگونه امروز اگر است، آمده سرم به بالیی

 خداوند تا است دنیا به من مجازات این شاید است، ناخلف دختر این داشتن

 جماعت با رنگ هم که اي نبوده کوشا خود طفل تربیت در که بفهماند من به

 از ها این شاید دهی، فرا او لیمتع به را حواست یشترب باید و اي شده هرزگان

  است بدبختی همین درد

 و بگیرم آرام اي گوشه در توانم نمی بخوابم، توانم نمی و شده تنگ گلویم راه
 دهم ادامه و بکشم دراز اینگونه اگر ندهم، گذشت من بر آنچه به را حواسم

 و برم پناه خواب هاي قرص سیل آن به باید یا شوم، سقط نفس تنگی از شاید
 باید یا است همراهم به بیداري از بعد باز که دهم خاتمه اینگونه را مصیبت این

 میان در دیگري با را درد این و کنم خالی را خود باید بزنم حرف کسی با

  داد تسکین اي ذره مرا شاید کاست، اندوهم و غم از شاید بگذارم،



 پرستان آلت ٣٩

 

  ؟کنی می چه جان خواهر

 برایم دیگر شدم دهان به دهان سوسن این با باز هستیم، شما دعاگوي هیچ

  است نگذاشته اي حوصله و حال

  خواهر جان دوباره کرده چه مگر

 دیدم و بودم پنجره پشت گشت می بر خانه به گاهآرایش از وقتی امروز هیچ

  آید می خانه به سالنه سالنه و برداشته سرش از چادر

 چرا ،اي اختهس خود براي است اي چهره چه این ناحساب زن گویم می

  اي نکرده سر را چادرت

 چادر ي حوصله و شدم آماده عنتر فالن مهمانی براي جان مادر هیچ گوید می

  نداشتم کردن سر

 گویند نمی داریم، آبرو همسایگان میان در ما ناحساب زن آخر گویم می

  گفت خواهند چه ما سر پشت فردا است، بار و بند بی چه فالنی عروس

 :گوید می و اندازد می سرش به را صدایش آخر بحث و جر کلی از بعد
  کنم سر به چادر خواهم نمی دیگر دارم دوست



 شهسواری نی ٤٠

 

 دهی رو اینان به گذشتی، سادگی همین به کنارش از خواهر؟ کردي چه تو

  خواست خواهند هم آستر فردا

 برایش بیاید، خانه به شوهرش شب بگذار چیست سادگی این به من خواهر نه

 خواهد مفصلی کتک چنان نبرد، یاد از عمر پایان تا که ام ساخته اي برنامه

 را ها این بیفتد، امروز ي خاطره یاد به چادر نام شنیدن با بعد به این از که خورد

  افتادي من یاد به است شده هچ بگو خودت از جان خواهر کن اموشفر

 که من دیدم و بزنم رفح کسی با خواستم می و بود گرفته دلم دلم، عزیز هیچ

  ندارم، صبوري سنگ تو جز

 کرده کاري دخترك آن باز است، گرفته دلت چرا است شده چه جانم بگو

  است؟

 چه دانم نمی کنم، چه او با دانم نمی است، خون که نگذار دلم بر دست خواهر

  آورد عقل سر را او تا کرد باید

 آقا هم اي ذره باید نیست گشا گره تو هاي حرف تنها ام، گفته تو به بار چندین

  شود کار به دست سعید



 پرستان آلت ٤١

 

 چگونه است، بخار بی زمینی سیب او شناسی می را سعید که تو من خواهر آخر

 عرضی قابل موضوع موضوعات این برایش اصالً کنم، کار به دست را او

  نیست،

 جلوه مهم را موضوع برایش باید بیاوري، باغ به را او باید دارد راه خواهرم

  اي؟ ریخته هم به باز اینگونه که کرده چه حاال شود، نمی که گونه همین دهی،

 کنون تا که کارهایی به است، معطوفش فکرم روز تمام ،جان خواهر هیچ

 گیرد، می آتش جانم تمام و افتم می ها گذشته یاد به کنم، می فکر است کرده

 که بود عفتی بی و عصمتی بی چه این داشتیم، ما که بود سرنوشتی چه این آخر

  کشید، آتش به را ما دنیاي دختر ینا چگونه گرفت، را ما دامان

 داستان این کجاي از بگویم برایت چه از بگویم تو به چگونه جان خواهر

 چه تو است گذشته روزم به چه امروز که بگویم اگر کنم، گفتن به شروع

 تو آیا کرد، نخواهد تغییر ام درباره تو قضاوت آیا کرد، خواهی فکر ام درباره

 تخواهر به و کرده رأتج کسی بدانی اگر پنداشت، نخواهی هرزه مرا
 کردي می نگاه من به هگذشت از که گونه آن هم باز است، کرده نمایان عورت

  ؟کرد خواهی نگاه



 شهسواری نی ٤٢

 

 گرفت، آتش جانم دوباره امروز که بگویم چگونه بگویم دردم از چگونه

 بگویم چگونه است، آمده جهانم روز به چه که بگویم چگونه سوختم، رهدوبا

 هجوم این از را خود اي ذره و بزنم حرف کسی با باید اند، کرده عصمتم بی که

  نیست حقیقتم گفتن توان اما برهانم،

 شوم اتفاق این مسبب از که باید بگویم تو به باید اگر است همین هم حق آري

 ما حال و زد ما دامان به را ننگ این سالگی هفت در که دختري آن از بگویم

 ما هاي بدبختی تمام مسبب که بگویم او از وت به باید سوزیم می برهوت این در

 ازدواج از پیش من دانی می که تو باخبري من ي گذشته از که تو است،

 دهآما دیگران به بروز براي را خود گاه هیچ من دانی می که تو ام، بوده چگونه

 تنها و کردم حفظ را تنم و جان تمام پاکی چه در من دانی می که تو نکردم،

  گذاشتم، او اختیار به را وجودم اکراه به هم آن دریافت سعید را وجودم

 تنم پاکی از چگونه من کردم، زندگی تنانِ پاك چه من دانی می که تو

  دهد، نشان من به عورت تا داشت آن جرأت کس چه کردم، محافظت

 گذشته من روز به چه بدانی حال اگر و دانی می را ها این ي همه که تو خواهر

  داشت؟ خواهد را بو و رنگ همان برایت ام گذشته پاکی هم باز آیا است،



 پرستان آلت ٤٣

 

 اتفاقی آن از و گویم می درد این ي ریشه از گویم می برایت هم باز پس

 ي همه به کنم می گریه و گویم می رساند، اینجا به را ما دنیاي که گویم می
 از جاري هاي اشک که کنم می گریه قدر آن کنم، می گریه خود دنیاي

 بازگرداند پیشین جایگاه همان به مرا دوباره کند، مطهر و پاك را تنم چشمانم

 تو نگاه که نگویم تو به چیزي ماجرا حقیقت از که بده حق من به خواهر اما

  کرد خواهد تغییر من به هم

 سخن نای ها ریختن اشک این کند، می آرام مرا اي ذره زدن حرف تو با

  دانی، می محق مرا اندازه چه تا تو که ینا و ها همدردي این ها گفتن

 ها هرزگی همین یماندنیا هاي بدي ي ریشه که داري باور من مثل هم تو اینکه

 مدد فکر این در مرا که این ایستاد ها هرزگی این برابر در ایدب اینکه است،

 اینکه است، ها انگاري هرزه همین از ایم افتاده مکافات به ما اگر که رسانی می

 خود فکرهاي بر اینکه گیرم، می تازه هاي ایده کنم می صحبت تو با وقتی

 تمام و دارد خویش در حجتی من باورهاي که دانم می بیشتر و ام شده استوارتر

  ام گرفته تو وجود از را حجت این



 شهسواری نی ٤٤

 

 خوب چه و کند می آرام را وجودم ي همه تو با کردن صحبت جان خواهر

 در تو با را ایمدرده و شوم المک هم تو با گاهی چند از هر توانم می که است

  شوم سراپا دوباره تا دهی من به درست کارهاي راه تو و بگذارم میان

 از که دانا خواهر آن با گفتن سخن ساعتی است، آمده جاي سر نفسم حال

 کند، می آرام مرا است جهان بر زیستن پاك نماد که او است، خبر با چیز همه

 از را او باید داد، پر و لبا چنان آن را او باید دریافت را پسر یگانه آن که باید

 در اینان از هزاري و نیستند یک که همسایه آن از کرد، دور فاسدین این شر

 من کنند می فکر چیز، همه بی ي پونه آن دند،ش پر محله این جاي جاي

 خواست می لوندي با چگونه و آمد می پنجره پشت به چگونه که دانم نمی

 ارشد پسر این براي چگونه که دانم نمی کند می فکر کند، در به راه از را پسرم

  بیندازد را او خود ي فتنه دام به تا بود کشیده ها نقشه من

 که دانم نمی اند کرده فکر خود با دانم، نمی دنیایشان از هیچ من کنند می فکر

 گذاشتم، دستش کف به را حقش چگونه پرورانند، می سر به چه هرزگان این

 شدن شما عروس من آرزوي ،گفت عاجزانه من به دوخته چشمان با که آنجا

 این با که دادم هایش هرزگی به را پاسخش و رسیدم حسابش به خوب است

  بگیرد، من از مرا ارشد پسر تواند نمی گري فتنه



 پرستان آلت ٤٥

 

 این با بتوانند آنکه خام خیال با و گذارند می اختیار در را بدنشان و تن هرزگان

 اي هرزه گذاشت منخواه که من اما روند می پیش بیندازند دام به را مردها فتنه

 و است هرزه است سپرده پسري آغوش به را خود که يدختر شود، عروسم
 به باشد داشته باید زنی او بود، نخواهد من امیر مثل کاملی مرد با زندگی الیق

 را جانش که فاسد ريدخت نه ها دوردست در و نیافتنی تدس گل، برگ پاکی

 چگونه بریدم، پسرم زندگی از را پایش چگونه است، فروخته هرزگی به

 تن گفت، خواهم اش خانواده به را چیز همه دهد ادامه اگر که کردم تهدیدش

 از را هرزه این چگونه کرد، خواهم مطرح همگان با را اش گذاشته اختیار در

  کردم دور پسرم زندگی

 مهار را او توان می و است هوا به سر کمی او نیست اینگونه که من دختر اما

 نگذارم و دهم او به را حواسم باید تنها ،اختس دامن پاك زنی او از و کرد

  کند خطا پا از دست

 دوباره باز پزد، نمی غذا چرا است، نمانده آشپزخانه به چرا نیست، هخان در چرا

 به سر به را خود چگونه و وامانده کجا به دوباره است، کاري چه حال در

 ي همه باید شد، غافل او از اي ثانیه براي شود نمی حتی است، سپرده هوایی



 شهسواری نی ٤٦

 

 خانه از اگر باشم، او جستجوي به را جا همه باید بگردم، او دنبال به را خانه

  چه؟ باشد رفته بیرون

  چه؟ باشد داشته قرار همسایه پسران از یکی با اگر

  چه؟ باشد دیگري کار حال در اگر عباس حضرت یا

  دار، امان هرزگی این شر از را او کن، کمک من به خودت خدایا

 هیچ که زمینی سیب آن از است من دوش به خانواده این مسئولیت تمام

  کردم می ادب را او که باید و اند سپرده من به را کار همه ،آید برنمی

  تنهاست؟ دختر جاي بام پشت مگر

  دارد، دید اطراف از که ساز نیمه بامی پشت

  رود؟ می بام پشت به مگر کافی لباس بی هم آن تنها دختر

  چه؟ دید می حال این در را او کسی اگر

  دیدند؟ می را یشموها اگر واي اي دیدند، می را یشپاها اگر

  کنیم؟ بلند سر محله این در دیگر توانستیم می چگونه



 پرستان آلت ٤٧

 

 انداختن گوش پشت و هوایی به سر رفت، بام پشت به و بپز غذا گفتم او به من

  هرگز را هرزگی اما ببرم یاد از توانم می را

 رفتی می اتاقت و خود قبر همان به حداقل نکنی را کار این خواستی می اگر

  کنی؟ عام و خاص دار نشانه را ما خواهی می ببري، را ما آبروي خواهی می

  نگذاري؟ جا به ما حیثیت از هیچ خواهی می

 اینکه نه مگر ،کردم می خودم که باید را ندک نمی وقت هیچ سعید که کاري

  ... اینکه نه رمگ گفت، خواهرم

 و کند می گریه اي ذره حاال کردم، می ادب دیوانگی این تقاص به را او باید
 خاطر به همیشه اما شود می سپرده فراموشی به هم ها ضربه آن رد و تاول

 آن در و ها لباس آن با هم آن تنها دختر جاي بام پشت که آورد خواهد

  نیست وضعیت

 و شد خواهد تداعی برایش روز این ي خاطره بشنود را بام پشت نام که بار هر
  است، خانه ینا در ممنوعه کارهاي از کرده این که دانست خواهد

 نیازي یگرد ام، راضی کار این از و کردم من را بود سعید دوش به که کاري

 تا کنم گوشزد هم او به توانم می کرد درازي زبان اگر اما نیست، برادرش به



 شهسواری نی ٤٨

 

 گفتن براي چیزي که فعالً ،است خاموش که فعالً اما برسد، ابشحس به باز

 اینبار کرد کاري باز اگر داشت نگه خاموشی همین در را او توان می و ندارد

  گفت خواهم برادرش به

 کنم می فکر نشده، گرم ما براي آبی که دخترك این از بپزم غذایی باید

 لذت آن از و دارد عادت غذا این به هم سعید باشد، خوبی غذاي مرغ تخم

 توانم نمی دیگري چیز افکار همه این با و مشغله همه این با من ثانی در برد می

 باید کنم، رسیدگی ها آن به باید و دارم کردن براي فکر کلی کنم، درست

 همین پس برسم، بهتري هاي حل راه به و گیرم پیش در بهتري هاي راه

  است کافی برایشان مرغ تخم

 او باید بود حقش آید می حال به تا هایش ناله صداي اگر کند می ناله مدام اگر

 ت،اس بزرگی خبط این که فهماندم می او به باید کردم می تنبیه گناه این به را

  کردم، می حفظ را آبرویمان که باید و داشتم می باز کار این از را او باید

 باید چرا کردم، اینگونه او با خرابم اعصاب خاطر به که کنم فکر باید چرا 

 نه آورم، رونبی دلش از تا بروم او سمت به باید چرا باشم، داشته وجدان عذاب

 خودم نباید من است، آمده او دنیاي از ما مجازات این ،است بوده او حق این

  کنم، فکرها این درگیر را



 پرستان آلت ٤٩

 

 او براي اتفاقی زدم من که هایی ضربه آن با باشد، شده خونی سرش نکند

  نیفتاد،

  ؟است شده کبود بدنش آیا

  است؟ کرده تحمل بسیار درد آیا

 فکر این به باید است، شده او درست تعلیم مانع مهربان و رئوف دل این باز

 خواهم می من است، او دخو بهتر زندگی براي من آموزش روش این که کنم

 و باشد جهان به گل از تر دامن پاك او خواهم می من نباشد، هرزگان مثل او
  بدرخشد هست جهان تا ما براي

 به باید حاضر حال در کنم، فکر دیگري چیز به نباید و است او براي ها این

 فردا باید کرد، دخواه سیر را پسرم یگانه شکم که مکن فکر مرغی تخم طبخ

 فردا که داد خواهم خود به اآلن همین را قول این بپزم، بهتري غذاي برایش

  .بگیرم نظر در او براي بهتري غذاي

  

  



  

  

  

  

  

  

 این آخر رود، می پیش به و رددنو می در را جانم تمام سوز خانمان درد این

 و خون کنم، نرم پنجه و دست آن با باید گاهی چند از هر که است دردي چه
  است گرفته را وجودم تمام نجاست

 خاطرات یاد به گذشته از بیشتر کند می رخنه جانم به درد این که اوقاتی

 آري است، من همراه مهلک درد از تر کننده فهخ خاطرات این هجوم افتم، می

 به خاتون محبوب با که روز آن یاد کند، می دار زخم را جانم تمام خاطرات

 به را خود که هیکل درشت زن آن و روز آن یاد رفتیم، مسجد در اي جلسه

  بود کرده مدفون چادر درون



 پرستان آلت ٥١

 

 از خبري نیست، مردان از خبري اینجا در و هستیم زن همه ما الناس ایها آي

 شوند، تحریک دیدنمان از و ببینند را ما که نیست پرستان شهوت و هیزان آن

 شر از توانیم نمی که ما است، ما دنبال به هماره که زنان ما شیطانی جسم این اما

 مردي باره یک و خورد اي تخته به دري اگر بمانیم، آسوده همراه به هیبت این

  کرد؟ باید چه شد وارد

 را همه موعظاتش با که زن همان است، هیکل قوي زن حل راه همان درست

 و خوانده فقهی درس که است او است، دهر ي عالمه او برد، می فرو فکر به
 ما نداشتن حجاب این گوید می که آنگاه است، مطلع دین ارکان از ما از بیشتر

 با حق اندازد می ها خانواده جان به آتش شرعی حجاب نکردن رعایت و

  است، دانسته و خوانده باب این در ما از بیشتر که او باشد چه هر اواست،

 فرامین هم شاید ،باشد داشته عزوجل خداوند با خاصی ینزدیک هم شاید

 ما از بهتر او باشد چه هر است، شده فرستاده او براي جهانیان خداوندگار

 وارد مردي مبادا تا کرده مدفون چادري به را خود تقوا با اینگونه و داند می

 که او افشان موهاي دیدن با مثالً ببیند، سامان و سر بی هیبتی در را او و شود

 بخواهد و دهد کف از قدرت که شاید است ریخته بیشترش و ام دیده باري

 این شود، بزرگی گناه مرتکب دلش و فکر به حتی یا و کند او با ناشایستی کار



 شهسواری نی ٥٢

 

 مردان دیدگان از را موها آن چگونه باید که داند می ما از بهتر عاقله و دانا زن

  نیفتند، معصیت و گناه دامان به دیگران نه و او نه تا دکر دور هوس بل

 را مردان کردن بار و ندب بی توان چسان تا ما برابر در جسم این راستی به

 به را خداوندي امت و سوزاند خواهد جهان به ها آتش چه داشت، خواهد

 را است اجسام این از چه هر که باید انداخت، خواهد ها زشتی چه دامان

 به ما یا و بیفتند گناه دامان به آنان مبادا تا کنیم دریغ آنان از و یمبپوشان

  بیفتیم هرزگی دامان به خود کردن نمایان ي واسطه

 و هرزه نام خواندن دوباره جانم، به همراه همیشه ي واژه همان هم باز واي اي
 چه از آنان چه، مردان اما شد، نخواهد دور زنان ما جان از اي ذره که هرزگی

 دنبال به را واژگانی چنین هم آنان آیا افتند، می هراس به بیشتر اي کلمه

  کشند؟ می

 زشتی دامان به هم آنان اند، هوس بل آن از بیشتر و هرزه هم آنان که حتماً آري

 ما روي چه از اما اند، مانده اسیر چاه این در آدمیان بیشتر و اند مانده مبتال

 ایم، مانده اسیر شهوت دامان در حد این تا که موجوداتی ایم، شده زاده اینگونه

 دامان به تلنگري به که زنانی و ریمدا هوس بل و حریص حد این تا دانیمر

  افتاد، خواهند هرزگی



 پرستان آلت ٥٣

 

  شد؟ خواهد چه ماند برون ما جسم از اي ذره اگر

 چه ماند بیرون پایمان ران مثالً بدنمان، از نعوذباهللا یا و دیدند را ما موي اگر

 و آتش آنکه مگر نه افتاد، خواهد لرزه به خداوندي عرش آنکه نه شود، می
 چه ،آمد خواهد خداوندي امت این سر به چه نشست، خواهد بار به فتنه

  داشت؟ خواهند سرنوشتی چه و کرد خواهند

 میان به هم عور و لخت اگر که هیکل درشت زن آن هاي سخن ي خاطره

  شود، نمی دور وجودم از اي ذره کرد نمی نگاهی او به کسی رفت می مردان

  :گفت می چنین

 به کنید تحریک گناه این به را آنان و بگشایید مردان براي ار موهایتان اگر

 شده افشان موهاي همان از قیامت و آخرت جهان به ها دوردست در فردایی

 از نشست، خواهد جانتان به داغ سرب و سوزان آتش شد، خواهید آویخته

  ماند، خواهید آویزان ها پستان

 فردا به که هم باید آورد، خواهد ربا به ها فتنه چه زنان آویزان هاي پستان این

  کند، آویزان ها پستان همان از را زنان و بنشیند تخت به خداوندگاري



 شهسواری نی ٥٤

 

 چه آنان درون به مگر و دادند شیر را کودکان ها پستان همان با آنکه مگر نه اما

 به زنان هم اند آمده در فتنه به مردان هم شدنش نمایان با که است نهفته

 ي همه دوري و نزدیکی هب آخرتی در و اند شده خوانده زگیهر
  زد خواهیم نعره آویزان آن از هایمان زندگی

 عمر ي همه او دانست، می جهانمان و آخرت از بسیار هیکل درشت زن آن اما

 را عمر ي همه او بود، کرده سپري ماجراها همین دانستن و خواندن براي را

 اما دانست، می بیشتر ما از الجرم و بود کرده صرف خداوندي علم براي

 با کنارش، در خال و بزرگ دماغ آن با شود نمی دور ذهنم از هیچ سیمایش

  نادارش، و ریخته موهاي آن با اش افتاده و چربی پر هیبت آن

 به صندلی بر که بار هر دیدم، را او که بار هر کردم، تجسم عور را او چندي

 هر گفت، مانده آویزان هاي پستان از گفت، آخرت از و نشست مجلس باالي

 صدف درون مروارید و ماندن امان در و حجاب از راند سخن جهنم از که بار

  کردم تجسم برابرم در عور را او گفت

 روي تا حقا که اش افتاده شکم کردم، تصویر برابر در را اش بسته پینه هیکل

 ،آمد می شکمش روي تا که آویزانش هاي پستان بود، گرفته را شرمگاهش
 قدر آن بافت، برایم قدر آن را، اش افتاده شکل از صورت و ریخته موهاي
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 آویخته و بریده هاي پستان از قدر آن گفت، زنان ماندن عور و لخت از برایم

 خداوندي کار در فتنه و زنان افشان موهاي از قدر آن کرد، نقل ها آسمان به

  نبود برابرم در او عور اندام جز هیچ و شدم دیوانه که گفت

 خود با و کردم تصور شهر هاي خیابان در برابر در عور قامت به را او بار هر

  :گفتم

  کرد؟ خواهد نگاه او به مردي آیا برود خیابان به عور اینگونه او راگ

  شد؟ خواهد گناه دچار هم ذهن به مرد آیا

  کرد؟ خواهد کاري او عور تن با شده که هم خیاالتش در آیا

 ترکم اي ثانیه براي حتی کرد، نمی رهایم اي لحظه دارش دنباله صداي زنگ

  ،مکرد می دوره را دار دنباله صداي آن و نکرد

 تکرار و گویی آرام این ،کرد می ادا را کلمات شمرده شمرده و آرام چه

 باقی ذهنم به دورزمانی تا را هایش حرف گذشته، جمالت و کلمات

  کردم می دوره را ها آن و افتادم می هایش گفته یاد به بار هر گذاشت، می

  است؟ قاعده جمعتان به کسی آیا



 شهسواری نی ٥٦

 

 مزمن و مداوم دردهاي باز است، بریده را امکانم قاعدگی درد این واي اي

  شدنمان نجس و خونریزي باز شکمم، زیر

  شود نجس مسجد مقدس صحن مبادا که نباشد جمعتان به کسی

  خواندند، هرزه و کثیف مرا هم باز ام، شده نجس هم باز

 چند شویم، نجس ماه هر و بار هر اینگونه ما که بود خلقتی چه این بارالها،

  ندهند راهمان ات خانه به و انگارند نجس را ما روزي

 به بارها نجس تن همان با من اما کرد، ها نقل خواندنمان انجاس از و گفت او

 تو است، تو خلق نجس این بگویم بگویم، سخن تو با تا آمدم آمدم، ات خانه

  اي شده انجاس این ي خواننده و آفریننده

 به و کودکی همان به اما دانستیم ینم شهوت از هیچ که ما بگویم تا آمدم

 بازي به نگذاشتند که آنگاه کردي، نقل برایمان را داستانش خلوت

 برایمان آنان بارالها گشودند، نظارمان به شهوت راز شویم، مشغل مان هکودکان

 اما انداخته، نظر ما اندام به آنان مایند، دنیاي از دور پسران که گفتند و خواندند

 ما کودکی به آنان دانستند، نمی ما جان از هیچ آنان جهان، بر صاحب اي

 ران نداشت، وا تحرکی به را آنان بود افشان که سرمان بر موهاي بودند،
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 و کردند دور هم از را ما آمدند ناگاه اما بود، همانان پاي ران مانند به پایمان
 يها پارچه آن زیر به ندانند آنان تا کشیدند رویمان به چادر چندي از پس

 تر شده تیز هایی دندان با بار هر و دارد وجود چه است، آمده بر چه بلند مشکی

  نشستند، کمین به

 و ندانسته شهوت از هیچ که آنگاه بودیم، کودکی دوران دوستان همان ما
 دریده هم تانمانپس اگر حتی پایمان ران اگر کردیم، بازي یکدیگر با آرام

 اگر چه امروز بارالها اما کند، تیمار را آن تا بود کنارمان به کودکی شد، می

 به محکوم بریده پستان آن مالک هم باز بماند، زمین به مان بریده پستان

  است؟ هرزگی

 دیوانه بیشتر کند می رخنه جانم به که بار هر است، بریده را نفسم درد این

 درون به که باید ندارد گفتن حق که مانده خاك بر نجس این شوم، می

 خویش خلوت به و خود براي را همه بار هر کند، دوره را همه بار هر اش سینه

  بخواند

 از کرد، تکرار برایمان بار هر داد، ادامه و گفت هیکل درشت زن آن هم باز

 و بودن حریص این از مردان، ناپاك چشم از زنان، هاي هرزگی از شدن، هرزه
  :نزد دفریا و برنخاست زنان جمع از یکی حتی بار چهی اما مردان شدن هوس بل



 شهسواری نی ٥٨

 

 رانخواه و مادران و فرزندان خوانی یم که زنان و مردان این عاقله، زن دانا اي

 که اینان اند، هنگذاشت پاي ما جهان به دیگر نیايد از که اینان مایند، برادران و

  است، ما زشتی پر وجود همین اینان نیستند، دیگري ي کره از

 شرف در یا اند هرزه یا همه که زنانی حریص، و هوس بل حد بدین تا مردانی

  شد، خواهند هرزه تلنگري به یا و هرزگی

 جانمان به هرزگی مبادا تا ایستاد چیز همه برابر در و رفت درون به باید باز

 در درد پر تربس این در شدگان خوانده هرزه همان از یکی هم باز حال و بیفتد

  است، وامانده خود نجاست در همیشگی ي پنجره همان برابر

 گذاشت چیزي باید کرد، باید چه درونمان نجاست این از ماندن امان در براي

  است کراهت هم بردن را آن نام اما نریزد زمین خونمان تا

 به اگر جویی، می درمانی برایم ام، شده ماهیانه عادت که بگویم پدر به چگونه

 از که او مادر و گرفت خواهد بر در را وجودم ي همه هرزگی که بگویم برادر

 خود در زنانگی از موجودیتی که چه هر بردن نام است، بیزار ها لفاظی این

  است، نجاست عین دارد



 پرستان آلت ٥٩

 

 را ما سال روزهاي ي همه بود او اگر حقا ننشست، خدا جاي او که شد خوب

 نجس را ما روزهایی ماه در که خدا آن از شکر هم باز ،اندخو می سنج

  است خوانده

 کند، خرید کارتون کارتون را بهداشتی نوار که دارد ادتع خاتون محبوب

 شیطانی شی این خریدن زمان در فروشگاه در مردان ي  همه که داند می او آخر

 تصویر را عورتش دل به هم شاید است، شده نجس چگونه او که دانند می

  دیدند، را کثافت و خون در او ي مانده جان بر مجس این و کردند

 داشت، نخواهد را شیطانی شی چنین خریدن حق گاه هیچ باشم من که دختري

 شود، خارج آن زا دست در بهداشتی نوار با و برود فروشگاه به تواند نمی او

 او خروج از بعد تا اند نشسته او آمدن انتظار در فروشگاه در مردان تمام که چرا

 که است خاتون محبوب و کنند تجاوز او خونی عورت به خیال در و دل هب

 فروشان عمده از تا فرستاد خواهد را پدر یا و کرد خواهد من پیشمرگ را خود

 او به فروشگاه در مردان آنجا تا کند خرید کارتون سه دو بهداشتی لوازم

  :بگویند دل به و بیندازند نگاهی

 اشتیبهد نوار خرید براي زنان خونی رتعو به تا کرده تیز دندان هم مرد این

  کند تجاوز



 شهسواری نی ٦٠

 

 هاي پالستیک درون به را شیطانی شی این که دانایی و شریف مردمان چه اما

 صاحب به ذهن در و ببیند عاممأل در را آن دیگري مبادا تا دهند می النه مشکی

  بیندازد، بدي نظر ها آن

 مردان آن حتماً چه، خرید را شیطانی ي لکه آن همسرش براي مردي اگر مثالً

 سیماي چه که کنند تصویر را او زن خیاالتشان در توانند می پرداز خیال

  کنند تجاوز هم او خونی عورت به و دارد آشنایی

 اند خوانده آلت و عورت به را چیز همه که جماعت این میان در ماندن به فکر

  است کننده دیوانه هم

 مردان ي همه ام خانه از بیرون که گاه هر کنم می فکر خیالم در و اوقات بعضی

 پستوي به را خود آنکه حال بینند، می خیابان در عور عورتی چشم به مرا

 نوار که مردي زنِ تشخیص قدرت که مردان این اما ام، کرده نهان چادري

 دیگر است نمایان صورتم که منی پس دارند، را است خریده بهداشتی

  هستم آنان براي هتريب ي سوژه

 و کند می رخنه دموجو تمام به است، دریده را جانم تمام درد این وامصیبتا
 شود می کم وجودم از ایستادگی قدرت قدر هر بایستم، پا دو روي توانم نمی
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 به بیشتر و کنم می فکر بیشتر ست،ا شده افزوده من به فکر قدرت ایشاز در

  خورم می غوطه خاطرات و افکار داالن

 ام خرخره دیدم تازه زیر لباس برداشتن حال در را امیر که روزي آن ي خاطره

 در شادمانه و زد می سوت که حالی در سالنه سالنه که آنگاه است، جویده را

  کرد، عوض را زیرش لباس و آمد روز ي میانه در چرخید می خانه

 را او کردن عوض لباس ي صحنه نه دیدم، را صحنه این تمایل بی ناگاه به من

 به نکردم، فکر که کجاها تا روز آن و را اش تازه زیر لباس برداشتن ي صحنه

 عصمت بی تصورات این در هم را پونه بیچاره کشیدم، سرك او دنیاي ي همه

  کردم،

 او که چرا کند، عوض را خود زیر لباس روز ي میانه در تا بود آمده او آري

  کند، برقرار رابطه روز از لحظه آن پونه با خواست می

  کرد؟ عوض را لباسش چرا

  داشت؟ لباس آن کردن عوض براي لزومی چه

  داشت؟ مشکلی چه اش قدیمی لباس همان مگر

  کار؟ چه براي کند عوض را زیرش لباس تا آمده بیرون از را راه همه این او



 شهسواری نی ٦٢

 

 که آسان چه و کند برقرار رابطه ريدخت با خواهد می او که بودم طمئنم حقا

 را کشیکش پنجره پشت امیر رفتن بیرون از بعد و بینگارم پونه را هرزه آن

 شد، دور کوچه از و نرفت پونه ي خانه به که او من باور خالف بر اما کشیدم،

 دل به است، رفته یگريد دختر با داشتن رابطه براي او مدانست که بود انجاهم

 رابطه بیشتري زنان و دختران با پونه جز به او که خواندم و بافتم استاند هزاري

 صحه آنان بر دح چه تا و داشتم باور ها اندوخته این بر قدر چه کند، می برقرار

 زنی برابر در را امیر بار هر و بافتم می اي تازه هاي داستان نبرایشا ،گذاشتم می

  کردم می غرق هوسی بل و هرزگی در

 در شوم کالم هم او با بنشینم او برابر در نتوانستم دیگر که شد روز نهما از

 نزدیک بزند، تدس من به او تا نداشتم دوست حتی باشم، راحت برابرش

  کردم می پرهیز او با هم کالم و تماس از شود،

 تا را دنیا که خودي از یا ام شده بیزار او از ندانستم قضایا این تمام آخر به اما

  ام دیده بیمار و جنسی حد این

 و باشید شاد همه عاقله جان خاله اي خاتون محبوب اي هیکل درشت زن اي
 به امیر اگر نیست هیچ ام، شده دچار شما وانگیدی دامان به هم من که پیروز

 عوض این میان در اگر است، کرده عوض را زیرش لباس اگر آید، می خانه
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 را خود زنی با اشتند جنسی ابطهر براي او حقا زند، می هم سوت ها کردن

  نیست میان در احتمال دیگري موضوع براي اي ذره حتی است، آراسته

  شده؟ کثیف زیرش لباس شاید مثالً

 و است زنان براي تنها ننگ این شود، می نجس هم او مگر است، زن او مگر نه
 را اماجر تمام ها سوت همان رد،دا معنایی چه ها زدن سوت آن ها این کنار در

  کرد خواهد وشنر

 که دردناك و تلخ رقد چه است، زمین بر مردان هوسی لب از نمادي او

 ایمه پستان اگر چه، دید مرا پاهاي ران اگر بود، راحت هم او برابر در توان نمی

  چه؟ آمد در نمایش به هایم دست اگر چه، شد نمایان کردن کار میان در

 نه کردیم، می بازي آرام هم با یدیرزمان در مگر نه است، من برادر او مگر نه

 زنان که شده تصویر دنیاي این در حال اما بودیم، راحت و آسوده هم با مگر

 شلوارم اگر چه، کرد درازي دست من به او اگر اند هوس بل مردان و هرزه

  چه دوخت چشم اندامم به اگر کنم، چه دید مرا شرم پر اندام او و بود تنگ

 او ي هرزه نگاه ،کرد می نگاه من به داشت که زمانی نآ هست خاطرم خوب

 در نکند ،گرفت می نظر زیر مرا داشت او بود، من هاي پستان نوك به



 شهسواری نی ٦٤

 

 از که مردان آن و او میان تفاوتی چه باشد، کرده هم تجاوز نم به خیاالتش

  اند کرده تجاوز زنان خونی عورت هب بهداشتی نوار روي

  اند هوس بل و مرد همه آنان ،وجودند یک از و ریشه یک از همه اینان

 باز مشد دور او از و برخاستم من که آنجا او دار دنباله نگاه آن در آنکه حال

 بود، دوخته چشم بود من هاي پستان نوك زمانی دیر در که نقطه همان به هم

  بود؟ رفته سو اي نقطه به او نگاه آیا

 او کند، دور اقعیتو از را من خاطر کار این با خواست می او هرگز نه

 نکنم فکر شوم نیت آن به اي ثانیه حتی من تا شود باعث کار این با خواست می

  دهد سوق حماقت این به مرا نتوانست و

 را زنان توان می آیا که بگویم ونخات محبوب و هیکل درشت زن به باید باري

 از اي ذره حتی نباشد نمایان آنان از هیچ تا کرد دفن آن از بیشتر چادر میان در

 از بتوانند شاید خیال در آنان و واداشته تحریک به را مردان که آنان صورت

  برند، پیش دارند شوم خیال در چه هر و یابند دست عورت به صورت آن



 پرستان آلت ٦٥

 

 اند برده پیش به بیشتر را کار و ترند هوس بل هم این از مردان که مصیبتا او اما

 خواهند خواهند می چه هر آن با و کنند می یرتصو خیال در را ندیده زن آنان

  کرد،

 تنم، و جان بر حرص پر هاي نگاه آن از او، به شدن نزدیک از بیزارم، امیر از

 اي ثانیه حتی شد می کاش نشوم، رو در رو او با هم بار یک حتی شد می کاش

 این هب خیالم در کند می نگاه من به بار هر چرا دانم نمی نیفتد، من به او نگاه

 از کرده هر و است مرد و هوس بل او است، دوخته چشم لبانم به که دارم باور

  آمد خواهد بر او

 ازاي در که است برادري همان او درد همه این از شده دیوانه دختر اي اما

 فریاد و ریخت اشک کرد، گریه ها ساعت تو ران پوست از اي ذره شدن بریده

 به و دانست نمی شهوت از هیچ که همان است، دیرترها کودك همان او زد،

 دختران جمع از ناگاه به و دانست نمی که همان شد، کم میانتان بازي ناگاه،

 ي فاصله به حال و رفتید چادرها درون به شمایان و ماند تنها او شد، دور
  است، دوري میانتان اقیانوسی



 شهسواری نی ٦٦

 

 بار هر او زا که یدبا و تنیس برابرتان در هیچ و ندارید هم نزدیکی به هیچ

 منزل خود تنهایی و خلوت به و نگذاري باقی او از هیچ شوي دورتر و دورتر

  کنی

 هواي و حال دردمندم، ذهن در مانده افکار آور نبرو اي جانکاه درد اي

 او است، عاقله زن همان فرزند که اي دخترخاله آن ندارم، دیگر را او تحمل

 است سرگردان دیوانگی این در حال و شده مریض و دیوانه آنان دنیاي در که

 آمده باز ندارم، هم را او با شدن سخن هم هواي و حال اام کند، چه داند نمی

 دنیا در هیچ به را او که بگوید شوهري از دهد، سر ناله روزگارش از برایم تا

  است انگاشته

 مانند به کند، تصویر خواهرش مانند به را او دارد دوست که بگوید مردي از

 تري فراخ هاي لباس داشته، بهتري سیماي که خواهر آن ،ام دخترخاله دگر آن

 مردان به خمار را چشمانش و کشیده جادو رنگ آن از لبانش بر کرده، تن به

 زن این سیماي بر را او بسته موهاي که است شوهري آن این حال و گشاید می

  کند می تصویر فرتوت

 که دهی سر البه باز کنی، فغان خواهی می باز نیست، هایت ناله هواي و حال

 در من و خواندند هرزگی من به زنانگی از اینان کردند، فرتوت مرا اینان آري



 پرستان آلت ٦٧

 

 عنفوان در اینگونه و تمنگذاش الیشمآ و خود بر هیچ شدم، غرق مرداب ینا

  ام، کرده منزل پیري میان به جوانی

 خواهرم وجود در را باییزی تصویر که هوس بل مرد همان است، مرد آن حق

 گوشش که او آخر دارد، اي تازه و زنده سیماي چه که ببیند را او ،ببیند

 ربیشت و رساند تري دوردست به را خود که او نبود، اینان الطائالت بدهکار
 تصویر اینان برابر در دنیایی خود براي و ایستاد ناینا مقابل در که او رفت،

  کرد

 داشت، حیا و عفت باید گفتند اگر کرد، عمل برعکس را گفتند اینان چه هر

 او شاند،پو را خود مردان برابر در باید گفتند راگ شد، حیا بی و عفت بی

 اینان برابر تنها که کرد آن اما شد یاغی اینان نظم به او کرد، نمایان را خویشتن

 ناز و عشوه با بیفکند نظر او به خواهرش شوهر اگر حال که شد اینگونه و باشد

  کرد اهدخو عور برایش را خود داد، خواهد جوابش

 در خواهر آن باب رد هایت حکم و ها دانسته تمام آیا عاقله، زن دختر اي اما

 را زیرش لباس باري هم خواهر آن آیا است، برادرم و من مانند به مانده خانه

 همه ها این و مالید انشلب به جادویی رنگ و زد عطر خود به آیا کرد، عوض

  شد او هاي رزگیه به بدل



 شهسواری نی ٦٨

 

 فرا گوش هایت ناله به تا نیست توانم هیچ خودت جان به عاقله زن دختر اي

 اعماقی در خود که داشت نخواهم را تو با همدردي انتو دیگر جانت به دهم،

 برادرم بر هم من اي خوانده حکم خواهر آن بر تو چه هر ام، آمده تنگ به

 تا آموختند ما به اینان ها، زن تمام بر ها،مرد تمام بر که او بر نه ام، دهنخوا

 مردان و مانند اسیر هرزگی به زنان ي همه آخرش به و کنیم قضاوت را همگان

 و تو ي اندازه به خود هم من زنند، پا و دست رذالت و زشتی پی در هوس بل
  ام وامانده تاریک اعماق این به بیشتر بسا چه

  کن رهایم خودم حال به و باش نداشته دردي هم توقع من زا پس

 به و کردي حصر مرا افکار دریاي به هم باز آمدنت با عاقله زن دختر اي اما

  وانهادي تنگنا این

 دریاي همان به من حال زندگی ي همه که واماند ها دوردست به باید هم باز

 را شده غرق ي گذشته آن و خواست می بر کسی باید است، شده غرق گذشته

 گذشته آن ابددری مرا یکی یاران اي اما خواهم نمی را نجاتش داد، می نجات

 آن ي مانده خاك در ي ازهجن شاید بسپارم، خاك به را او تا بجوید برایم را

 هم اگر و حال جهان به اي لحظه تا گذاشت و کرد رها مرا درد پر ي گذشته

  بیفکنم نظر آینده به داد رخصت



 پرستان آلت ٦٩

 

 پدرت و بودند هم رمبراد و مادر و پدر بودي، هم خودت بود، ات عاقله ادرم

  بود، نشسته اي گوشه در هم

 هیچ و دانست نمی هیچ دانست نمی دنیا از هیچ کوچک دختر این هک واي اي

 همه و نیامد کس هیچ بخواند، زندگی از او براي اي ذره تا نیامد پیش به کس

  کردند، رها تنهایی به را او

 زیر رفت، پیش به و نوردید در را کوچکش جان آرام کرد، النه جانش به درد

 هشرمگا تمام زدنی هم بر چشم در و پیچید آرام خود به داشت، درد شکمش
  شد خون پر عورتش و

  کرد، نگاه نحیفش جان به

  مرد؟ خواهم من آیا است، رديد چه این بارالها،

  است؟ من زندگی پایان این آیا

  است؟ من جان مرگ معناي به ریخته زمین به نخو ینا آیا

  ترسم می بارالها



 شهسواری نی ٧٠

 

 گریان چشمان با و کردم منزل میانتان به آمدم پیش به بیچاره چه و دردمند چه

  زدم فریاد

  ریزد می خون بدنم از میرم، می دارم من

 رهایم ها نگاه آن اي ثانیه حتی است، دیدگانم برابر در همه هاي چهره

  خاتون محبوب هاي نگاه مادرت هاي نگاه ،کند مین

 مرتکب دوباره گناه پر جان این است، زده سر من از زشتی هم باز گویی

 و بنشینند باید است، نشسته جانم به زگیهر این بذر حال و است شده گناهی
  بینند را آمده بر ي هرزه ها دوردست در فردایی به

 بی چه ام، شده هرزه که هماندندف جانم به دارشان دنباله هاي نگاه با چگونه

  ام، داده باد به را آنان ابروي چگونه و هستم ابرویی

 او کردن خار و عفتی بی این که فهماند من به پدرم زمین بر دوخته چشمان

 تا ببلعد مرگ کام به را او و کند باز دهان زمین تا داشت دوست او ست،ا

  نباشد، خفیف و خار اینگونه

 نشان عموم مرض به را نجاستش و هرزگی حال که ستا ريدخت يدارا او

  است، داده



 پرستان آلت ٧١

 

 گریه خواست که بود او تنها شد جمع چشمانش در اشک که بود امیر تنها

 مرا زمین به ریخته خون که ودب او تنها کشد، آغوش به مرا خواست که کند

 به او تا بود کافی خاتون محبوب زا اي غره چشم اما گرفت، آتش دلش و دید

  بگیرد آرام و بنشیند جایش

 خود درد خود با کردي می دوره را خود ي خاطره که دانم می و بودي هم تو

 به زد، ریشخند من وجود به لبانش به محوي لبخند با پدرت و نديخوا می را

 ي نداشته ریش به آن از بعد ،زد ریشخند هم ام بیچاره دردمند پدر جان
  :گفت خود همسر به آخر سر و زد ریشخند هم خاتون محبوب

 عفتی بی به را ما و ریزد می زمین به خونشان چگونه را خونت هم جماعت ببین

  رسانند، می

 کردم، لمس جانم بر را سنگینش دست آن ،آمد سویم به و برخاست محبوب

 نشاند اتاقم درون به را من و برد برد، اتاق سوي به و گرفت مرا پشت از چگونه

  :گفت و

 مگذاري و بگیري را نجاست جلوي باید شد، خواهی اینگونه بار هر هما این از

  کند، نجس را دنیایمان تمام تا



 شهسواری نی ٧٢

 

 راه و بگذارم عورتم برابر در تا داد من به شیطانی شی آن از که بود آن از بعد 

 چشم شدنش هرزه به خود یتنهای در بیچاره، و تنها دخترکی بگیرم، را خون

  تنش، شستن و کردن پاك به زمین بر او از ریخته خون به دوخت،

 است، شده هرزه چگونه که دانست و افکند نظر همگان دار دنباله هاي نگاه به

 به و گذاشتم خونینم عورت برابر در را شیطانی شی دردمندانه چه مصیبتا وا

 آمدم، شدم، می ظاهر همگان دیدگان برابر در دگر چندي باید محبوب امر

  خریدم، جانم به را ها نگاه ي همه دوباره و نشستم اي گوشه به آرام

 این اما امروز مثل درست نوردید در را وجودم ي همه کرد النه جانم بر درد

 سوختم، می که نبود دلم درد و سر درد تنها نبود، خونین تعور درد تنها درد،

 به از دن،ش شاندهپو از شدن، هرزگان دنیاي وارد از شدن خوانده نجس از

 و بود شده شکسته کمرش که پدري از دار، معنی هاي نگاه این از ،رفتن پستو
 از که مادري زا گفت، می پاسخ شرمساري با باجناغش لبخندهاي به داشت

  فرستاد، می ننفری و لعن خود به داشتنم

 جستم، می اريبیز هم باز خود از باید شد، می گبزر هایم پستان فردایی به اگر

 اگر کند، عام و خاص رسواي مرا تا آمده در شرمناك و ینننگ جسم ینا



 پرستان آلت ٧٣

 

 تا تو که فهماند می من به شد می تر بزرگ و کرد می رشد روز هر هایم ستانپ

  شد، خواهی هرزه نداري محفوظ را خود اگر دیگر يچند

 داشتن محفوظ براي شده بریده اي پارچه که بود خاتونی محبوب هم باز

  :گوید می که دانستم می اما نگفت چیزي انداخت، رویم به را ها پستان

 مردان تا بپوشان را شرمگاهت و ننگین جسم تن، هرزه اي ننگ، ي مایه اي

 تو زشتی به او که نرو هم امیر آن نزدیک به نشوند، ریکتح تو به هوس بل

  شود کشیده

 تو که خواندند برایم خلوت در و تنهایی به کردم منزل که جا هر به بار هر

 چشم تو به که آمد خواهی در بیشمارانی منظر به هم باز و نیستی بیش اي هرزه

 اندوه و شرم و بیچارگی و تمسخر به را ات ریخته زمین بر نجاست و بدوزند

 تو هستی از بیگانگان تا بپوشان را خود پس اي هرزه و زنی تو کنند، نظاره

  ندارند دنیا به جایی هرزگان که نشوند مطلع

 گفت می برایم و واندخ می تري دوردست از گوشم به آرام کسی کاش اي

 خفیف و خار اینگونه دانستنش با شاید شد، خواهم گونهاین روزي که

 ام دوخته چشم تو دردمند چشمان به که حالی در اینگونه و شدم نمی

  خوردم نمی غوطه درد این در و نبودم عفت و عصمت بی



 شهسواری نی ٧٤

 

 شاید خواهد می چه اینبار آید می باز ،شنوم می را محبوب پاي صداي هم باز

 دهد دستم به اي پارچه تا آمده اینبار شاید است، آورده برایم شیطانی شی باز

 چه هر بگوید اي تازه چیز بار هر شاید و مبپوشان را بدنم از دیگري شرمگاه تا

  است نهفته چیز یک بطنش به بگوید

 دریغ دیگران از و بپوشانی را جانت و وجود از هرزگی این باید و اي هرزه تو

 و انجاس و دردها تمام بلنداي به خواهد یم فریادي وجودم جهان اما ،کنی
 شاید خواهم، می فریاد ها رنج این ي همه برابر در شدنم، خوانده هرزه

 جانداران ي همه دیدگان برابر در عور و رفتم بام پشت به روزي در برخاستم

  :زدم فریاد

 است، من جان تنها این هرزگی، ي  مایه نه است شرم نه است، من عور تن این

 ي همه که دریابید من در هم آن از فراتر و ببینید است، من وجود از یبخش
 از فراتر دیگر بار تا بیایید نیست، نهفته عورت و آلت همین در شما و من دنیاي

 سرآغازش نو از و دوباره و ببینیم را جهان و بنگریم هم با حصارها این تمام

 که حالی در م،دردمند وجود و عور تن با ها دوردست در باري شاید کنیم،

 در کسی با و رفتم آسمان به ریخت می زمینم بر عورتم از خون و بودم نجس



 پرستان آلت ٧٥

 

 اینان و فهمید هایم حرف از چیزي او شاید تا شستمن نظاره به هم ها دوردست

  کرد دگرگون را

 تمام دايبلن به فریادي خواهم، می فریاد ،است فریاد جانم تمام که بدان جهان

 را فریادم و رفت خواهم آسمان به روزي که کن نظاره و نشینب پس دردهایم،

 برخواهم تن از را ننگین ي خرقه این و رساند خواهم جهانیان ي همه گوش به

  .کند

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 ارتباط کسی با او که دانم می کند، می صحبت کسی با او که دانم می

 هم را من که است کرده خیال خود با دانم، می را چیز همه است، کرده برقرار

 که تواند می کند می خیال بگیرد، سخره به پدرش و برادر آن همانند تواند می

  کند دور واقعیت از ها حربه این با مرا

 همان جز زندگی در هیچ که صفتی زمینی سیب همسر چنین داشتن از امان اي

 کار سر به همان ذکرش و فکر تمام داند، نمی رفتن کار سر به و شدن بیدار

 ذهن به که نشده هم بار یک حتی است، خانه این قلب به برگشتن باز و رفتن

 ارتباط کسی چه با او بداند کند، دوره را دیوانه دختر این سرنوشت کند، فکر

 کی به تا آخر است، نرفته خانه از بیرون به او تعقیب براي بار یک دارد،
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 توان می کی به تا سپرد من دوش به را زندگی این هاي مسئولیت تمام توان می

  کنم مدیریت را زندگی ي همه که داشت انتظار من از تنها

 چشمانی با جذبه، با و تنومند مردي داشتم، دیگري همسر او جاي به کاش اي

 هر در تا کردم می تکیه او به کوه مثل تا عضالنی و قوي اندامی رنگ، سیاه

 زندگی وزن تمام توانستم می تا بخواهم مدد او از توانستم می گرفتاري و گیر

 حتی ندارد، خود از بخاري چنین که زمینی سیب این اما بگذارم، او دوش به را

 براي تا گذرد می فرزندش روز به چه بداند هدبخوا که ام ندیده هم بار یک

  شود قائل ارزش سوزنی سر دخترش هاي رابطه دانستن

 سنگ داشتن از امان اي خویش، کنار در بزرگی کوه نداشتن از امان اي

 شده خالصه من نزد به زندگی این مسئولیت ي همه خود، کنار در صبوري

 او که بفهمم خودم باید بیاورم، در سر هرزه دختر این کار از خودم باید ،است

  است، ارتباط در پسر کدام با

 از اي جوهره هم ابتدا همان از بود، عفت بی و حیا بی هم ابتدا همان از دختر این

 پسران به مهمانی آن در دیگران میان در چگونه داشت، خود از را هرزگی

 را حرکاتش و بودم نشسته نظاره به را او مدت تمام در دوخت، می چشم امیلف

  است، سوزاندن آتش پی در هرزه  دخترِ این که دانستم می کردم، می دنبال



 شهسواری نی ٧٨

 

 او جلوي که باید پرد، می هرز دخترت گفتم زمینی سیب سعید این به بار چند

 از هرزگی اینگونه تا بکوبی دهانش به باید ایستاد، او برابر در باید گرفت، را

 رگ بی و زمینی سیب مرد این هک قدر هر نیست اشکالی ندهد، نشان خود

 او فردا بایستد، هرزگی هر برابر در تا پرورانم می درست را امیر جایش هب است

 و بند بی با تا شود نصیبش اي هرزه دختر ندارم دوست کند، ازدواج باید هم
  برساند، آبرویی بی کام به را ما باري

 دختر این هاي گیرزه هم سعید که بود مهمانی همان ايانته در و شب همان

  :گفت پدرش و من به رو که آنجا کرد، باور را لکاته

  ؟حشمت یا بود حکمت ها این خاله مهمان پسرك آن اسم

 آخر نکند، ها غلط این از دیگر که کوفتم دهانش به چنان دست پشت با

 نجاآ چیست، غریبه پسر فالن اسم که تاس مربوط چه تو به لکاته دخترك

 امکان مگر آخر است، آورده بار اي هرزه دختر چه فهمید هم سعید که بود

  باشد غریبه پسران نام فکر به دختر یک دارد،

 فکر به یا اي کرده مدفون را خود که اتاق آن پستوي در که دانم می هم حاال

 اي هستی، ارتباط حال در هوس بل پسران آن از یکی با یا و اي غریبه پسران

  پرورانید نمی سر بر هیچ یهرزگ جز که شمایان به ننگ
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 این با رویارویی براي مرا تا قویدل و ابهت با بود کنارم در مردي کاش اي

 الیق يفرزند تا کرد می کمک خطیر راه ینا در مرا تا کرد می یاري هرزگان

  نباشم، دنیا آن و دنیا این در مجازات به محکوم و بپروارنم

 روم می مسجد در او هاي لسهج به که بار هر گفت، می راست خاتون انور

 و درشت هیکل آن با گشاید، می برایم را اي تازه حقیقت که دانم می
 راه و خدا از معرفت و دانش همه آن با بزرگش و دریایی دل آن با اش مردانه

  گرفت پیش به باید را طریقتی چه که داند می خداوندي

 به ات خانواده از کسی راگ فهماند من به و کرد نجوا گوشم در که بود او همان

 هالکت به و بندد می رخت تان زندگی از برکت بیفتد هرزگی چنگال

 کنم، مدد طلب او از و بروم محضرش به توانستم می حال کاش اي ید،افت می

 به دادند نشان آلت من به اگر بگو من به عاقله زن اي ،دانا خاتون اي بگویم

 در اگر است، زده مان ریشه به آتش که است اي هرزه دختر تربیت ي واسطه

 چنین داشتن ي واسطه به ایم رسیده هالکت این به و ایم وامانده مرداب این

  است دختري

 و نورانی کالم آن با طمأنینه و آرام و دوخت می چشم رویم به که دانم می
  :گفت می اش حکیمانه



 شهسواری نی ٨٠

 

 ات انوادهخ و خود از را هرزگی که باید است زمین بر شما مجازات این آري

  است کنندگان عقوبت بدترین خداوند که کنی دور

 تا نیست کنارم در کس هیچ ندارم، کسی با را دردم گفتن توان خاتون انور اما

 سخن است افتاده جانم به که دردي از برایش بگویم، سخن او با دل راز این از

 که شما نه ددار را من با کالمی هم توان خواهرم نه ،بجویم مدد او از و برانم

  هستید، وقار با و کامل زنی عاقله

  ام شده تنهایی به و درد این در سوختن به محکوم من

 پیدا راهی باید بجویم، راهی آن از خود رهایی براي و بسوزم خویشتن باید

 به مجازات اوندخد برهانم، هرزگی و بدبختی این چنگال از را همه تا کنم

 من همراه و شود می تکرار گوشم به ارههم کالم این ،داد خواهد هرزگان

 و کردید تکرار منبر باالي را آن گاهی چند از هر که است اي جمله این است،
 اینگونه دخترم ياه کرده مجازات به وانفسا این در حال دانم می و شنیدم

  ام شده مجازات

 ام، آورده خود همراه به همواره شما تعالیم با آشنایی براي را او که من اما

 شما دهد، گوش تانهای حرف به تا آوردم جلسات این به را او خود با همواره

 که کنید امر گونه آن کنید، هدایت راست راه به را او و کنید موعظه را او
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 که کند آن و بگیرد چشم و گوش به او تا است کرده امر عزوجل خداوند

 من به بارها و دیده هم ماش خود اما بیافریند، را خداوند شادمانی و دستور

  است یسرکش و یاغی دختري او که اید گفته

 را کنند می امر او به آنچه نیست، قابلی بر نفرما او که خواندید گوشم به ارهاب

 برود در آن بار زیر از تا است دیگري هاي راه پی در و گیرد نمی چشم و دل به

 باید آورد عقل سر به را اغیانی اینگونه باید گفتید من به که بودید شما همین و

  شد خواهند همگان آبرویی بی و بدنامی ي مایه که کرد مهار را ها آن

 جاي به را او تا است زبا من دستان و دهد می کیفر اینگونه هم خداوند آري

 دامان به را خود و نخورد طهغو ها زشتی این در تا کنم مهار ار او و مبنشان خود

 در و کرد بنا سدي خروشان دریاي این برابر در باید هگا نیندازد، فساد این

 رود، پیش به و بشکند را سد آن دریا آنکه حال کرد ایستادگی برابرش

  است او برابر در سد همان ساختن من ي یفهوظ

 این در خندد، می من ي نداشته ریش به و نشسته نمدف آن در حال که دانم می

 رزگیه چشم به ناکسی و کس هر به ،برده پیش به خواسته چه هر روزگاران

 به کند می فکر است، بدنامی و فتنه ي مایه دختر این وجود اصالً ختهدو چشم

 هرزگی به را همگان وجودش با چگونه که ام برده یاد از نیست، خاطرم



 شهسواری نی ٨٢

 

 نداشت، بخاري که زمینی سیب سعید ي پخمه ي برادرزاده آن است، کشانده

 به آمد که دوران آن ،آمد نزدمان به خانه شمایل تغییر براي که دوران آن در

 این که ندارم یاد به کند می خیال برد، پیش کاري برایمان پدرش سر خیر

 مردي با هم آن شود، کالم هم او با تا آمد حال به اي بهانه به بار هر هرزه دختر

  است، کرده اختیار خود براي پیش از زنی که

 بیشتر که ها این خب دارد، سر و سر بیشمار زنان با است، بدکاره است، بدنام او

 به نباید شد، کالم هم او با نباید بود، ارتباط در او با نباید فهماند می آدمی به

 پرورانده دل و سر در چه دانم می من که لکاته دخترك این اما رفت، او پیش

 که کند می فکر کرد، لوندي برایش بار هر فت،ر نزدش به بار هر است،

 شهوت و آتش وجودش تمام است، فتنه وجودش تمام دختر این دانم نمی

  است

 و مرد هر کرد، می اینگونه هم بود ساله دوازده که روزها آن ام نبرده یاد از
 ارتباط آنان با برود، آنان نزد به تا خواست می آمدند، می خانه به اقوام از پسري

  بخورد، جمع در و ها آن کنار در را رناها مثالً کند، برقرار

 ما کردن رفتار اینگونه است، زنانه لکاتگی از همه ها این هرزه دخترك آخر

 غذا و بنشینی تنهایی در و خلوت به باید است، رسانده آتشی چنین به را
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 ي نطفه این اما نشوي، رویاروي هوسان بل این از کدام هیچ با که باید بخوري
 آمدند میلفا پسران از کدام هر بار هر بود، شده گسترده وجودش در هرزگی

 همه ها این بدهد، دست آنان با بزند، کنار را اش روسري تا خواست بهانه هر به

  است او درون هاي هرزگی و فتنه

 ي شهره هوسی بل در و بدنام که عمو پسر آن است، بدکاره و هرزه دختر این
 بیرون آشپزخانه از چاي سینی با بار هر کرد، در به راه از نیز را بود عام و خاص

 ي همه که من دانم می که من کرد، تعارف چاي برایش و شد نزدیکش رفت،
 دانم می که من هستم، تو جنس هم که من ام، دیده دور آن از را تو رفتارهاي

 اودکلن و عطر خود به دهی، می تغییر را صدایت ،کنی می اینگونه يرو چه از

 شوي می خم برابرش در و کشی می لبانت به جادویی هاي نگر آن از زنی، می

 دیدم و دوختم چشم لبانت به دور آن زا حتی بگذاري، میز روي بر را چاي تا

  شدي کالم هم او با گذاشتن بین در که

 تو کند، عالقه ابراز تو به او تا شدي باعث تو اي لکاته و ران شهوت تو آري

 تو رفتارهاي همین دانم می من بفرستد، شقانهعا هاي پیام تو به او تا شدي اعثب

  ببري را من آبروي و کند عالقه ابراز تو به اینگونه او که است شده باعث
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 و خور در مردي بخار بی سعید آن از توانستم که بود باري تنها دفعه آن
 آبروي این است، او آبروي این فهمید نمی بدهد، را تو پاسخ تا بسازم شایسته

 وا به باید گرفت لگد و مشت زیر را هرزه دختر این باید است، ما ي همه
 تنها روز آن شد، خواهد داده سختی به ها صفتی هرزه این به پاسخ که فهماند

 اما بودم، نهاده دوشش به که کرد آن و بودم راضی سعید از که بود روزي

 تا نیست حاضر گاه هیچ نیست، مسئولیت قبول به حاضر گاه هیچ که دریغا

 من دوش به همواره آن ي وظیفه و باشد ها سرنخ این یافتن دنبال به خودش

  است

 دفن غریبی دنیاي به ذهن در هم باز حرام به نمک كدختر حال که دانم می

 تمام من هستی، گفتن سخن حال در کسی با تافکار در هم باز اي شده

 را یترفتارها ي همه ام، گرفته نظر زیر بزرگ تا کوچک از را تو کارهاي

  پرورانی می سر به چه دانم می و دانم می

 دیوانه و هار اینگونه را شما که دهند می یاد شما به چه دانشگاه آن در دانم نمی

 هم کنار در که آنجا در و شوید یم متحد که آنجا در دانم  نمی اند، کرده

 وگرنه ،آورید می روي هاري به اینگونه که آید می روزتان به چه نشینید می
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 تا فرستادیم می شوهر ي خانه به آوردید برون تخم از سر تا را شمایان باید که

  نشوید، دیوانه و هار اینگونه

 به تو بگذارم دنبای که کرد گوشزد من به خواند، گوشم به خواهر آن بار چند

 ي همه او بار چند بفرستم، بخت ي خانه به را تو آن از پیش باید بروي، شگاهدان
 کنار به پسران و دختران که فضایی در هک کرد تشریح برایم را دردسرها ینا

 در روزگاري چه اید گذاشته هم کنار به را پنبه و آتش که آنجا نشینند، می هم

  است ما روي پیش

 به را لکاته دختر این تا شد باعث که بود عیدس هاي صحبت تکرار هم باز

 بود او باز شد، آرام و رام دختر این هاي لهنا با که بود او باز بفرستیم، اهدانشگ

 مثبت جواب آرام شوم ي خواسته این برابر در تا داد گوش هایش حرف به که

  دهد

 حتی تو است، تو جودو از کشم می چه هر که زمینی سیب سعید تو به ننگ اي

 نظم و روند این در توانستی تنها و نکردي کمک او پرورش در من به اي ذره

  ،آوري وجود به اختالل آمده پیش

 رفتن از را او تا شتیگذا می و بودي نسپرده او هاي حرف به دل تو روز آن اگر

 دوست ساعتی هر خانم که ودیمنب سرگردان دیوانگی این در امروز کنم منع



 شهسواری نی ٨٦

 

 چه نیست مشخص اصالً برگردد، خواست که ساعتی هر و برود تاشد

 را ما ساعتی چه و رود می کالس سر به ساعتی چه نیست مشخص کند، می

 دل این شر از ها ناکامی این ي همه رسد، می قرارهایش به و کند می رنگ

  است تو هاي دیوانگی و رحمی

 به را خواهد می که کار هر اینگونه تا اشتمگذ نمی و گرفتم می را او جلوي یدبا

 چه کند می چه او دانم نمی که افکار زا دریایی و ام مانده من حال برد، پیش

  است ارتباط در پسرانی و دختران چه با پروراند، می سر در کارهایی

 که ممبفه توانم نمی اصالً است، ارتباط در هم پسران با او که حتماً مصیبتا وا

 سکان کاش اي ،دهند می تشکیل هم کنار در و هم با را ها کالس این چرا

 او دادند، می خاتون انور به را اش آموزشی سیستم و مملکت این هدایت

 در را پسران و اندختر حتماً او کند، هدایت را مردم این چگونه که دانست می

 رس به هم با و هم کنار در تا گذاشت نمی و کرد می دور هم از مقطعی هر
  بیاورند، بار به بدبختی و فتنه تا بروند ها کالس

 باید دانند نمی آنان و نیست کاردانان اختیار در کار که افسوس صد و دریغ اما

  نیاید بار به بدبختی اینگونه تا کنند دور هم از را اینان



 پرستان آلت ٨٧

 

 خیال ،کند می چه که انمد نمی کند می فکر نیست، او به حواسم کند می فکر

 به گل با بزند، گول اش زمینی سیب پدر آن مانند تواند می هم رام کند می

 بر انچن دست با که بود این عاقالنه و درست کار است، آمده من پیشواز

 به چنان آن باید ریخت، می دهانش به هایش دندان مامت که کوفتم می دهانش

 وزر آن یاد دید را دهانش گاه هر و بنشیند جایش سر به تا کوفتم می صورتش

  چیست ها هرزگی این تاوان که بداند و بیفتد خاطره آن و

 با خواهد یم حال و است داده او به هوسی بل مردك کدام نیست معلوم را گل

 تو دانم نمی من آري کند، فرض هالو اینگونه مرا و دهد من به خانه به آمدنش

 خودت سوي به را مردان يلوند با چگونه تو که دانم نمی من ،کنی می چه

  کنی می جذب

 آن چرا زنی می جادو رنگ لبانت به چرا پس نیستی مردان جذب پی در اگر

 به را بخار بی زمینی سیب این بار هر اي، کرده انبار اتاقت در آرایش لوازم قدر

 لوازم آن خرید براي را اي گرفته او از پول چه هر و کنی می کیسه سر اي بهانه

 لوازم آن به حد این تا چه براي دانم نمی کنی می فکر اي، کرده ینههز شیطانی

  مندي عالقه آرایش



 شهسواری نی ٨٨

 

 به را مردان دل تا کنی می آرایش را صورتت ها آن با دانم نمی کنی می فکر

 بیایی ماجراها این تمام سرآخر و بگیري ها آن از گل کنی، جذب خود سوي

  بسازي خود ايبر امنی فضاي تا کنی هدیه من به را گل آن و

  کنم، باور را اطفارها و ادا این که نیستم تو زمینی سیب پدر آن من

  خاتونم محبوب من

 انتظار به کوچه در ساعت چند براي اتومبیلی بار یک گرا که هستم زنی آن من

 را تو من و بود تو انتظار در ها ساعت او دم،فهمی را چیز همه بود، نشسته تو

 دیدم را ها این ي همه من اي، دوخته چشم اتومبیلش در او به پنجره از که دیدم

 پسرك آن به دانستم که همیديف تا گرفتم هرزگی آن در را تو فکثی مچ و

 اما شود، دور آنجا از زودتر و برود بیرون کوچه از تا کردي اشاره الوات

 در تو چیز همه یم،هست هم کنار به و خانه نهما در تو و من که نفهمیدي یوانهد

 خیال به و کنی دور اي لحظه چند براي را او بتوانی شاید است، من اختیار

 در را تو ي جنازه من که بدان اما نیاورم، چنگ به را او من شوي باعث خامت

  ام یافته اتاق همان



 پرستان آلت ٨٩

 

 با هخان همان در من و تو اما شد خارج کوچه از هوس بل پسرك آن و رفتم من

 داشتم آن توان کاش اي ،کشتم می را تو روز همان در کاش اي یم،ماند هم

  کنم، پاك خود پیشانی از را ننگ ي لکه این که

  را، خود ناپسند ي کرده است پذیرفته کنون تا کسی چه

  کنند می خطاب گناه بی را خود ها زندان در قاتالن و دزدان تمام آنکه مگر نه

 ارتباط سهو بل پسرك آن با که کرد می قبول لکاته دختر این باید روي چه از

 ایستاده کوچه به هرزه همین خاطر به او که کرد می قبول باید رو چه از دارد،

 گول ها نمایی مظلوم این با مرا خواهی می تو و است بلند حاشا دیوار است،

 تو که کنی مجاب مرا ها نشستن خون و خاك به و اشک با خواهی می تو بزنی

  کرد، خنک را دلم امیر هاي ضربه آن و روز آن اما اي نداشته سري و سر او با

 برایم را کوه آن نقش تواند می که است من کنار در امروز پسري که دانستم

 او داشتم، را آرزویش که تنومند و قدرتمند عضالت همان با کند، بازي

 از و خواندم گوشش به که آنجا گرفت، پس تو از را هایت کرده تمام تقاص

 دانستم و دیدم نگاهش در را آتش شد، خشم جانش تمام گفتم تو یناموس بی

  است آمده جوش به خونش که



 شهسواری نی ٩٠

 

 خواهد دستت به را تو حق ستاند، خواهد تو از را زشتی این تقاص که دانستم

 تو جان به که من هاي ضربه شد، خواهی حقینی مجازات که دانستم و نشاند

 برادر این اما بگیرم تو از را بدطینتی این تقاص توانم نمی که من نیست، کارگر

 آبروي آبرو این رآخ بایستد، خواهرش یناموس بی برابر در تا دارد حق

  اي کرده خیانت هم او به اي ربوده را آبرو هم او از هست هم او ي ریخته

 تو از را حقش باید هم او بستاند، تو از را حقش و بداند تا شتدا حق هم او

 تطهیر این که حال کرد، می مطهر و پاك را اش شده دار لکه دامن و گرفت می

 تقاص به را تو باید و کرد می آن که باید اما شود، انجام تو ي ریخته خون با

  کرد می مجازات ات کرده

 چه خواهی می دانم نمی باز هستی، آتشی چه سوزاندن پی در باز دانم نمی حال

 خود دنبال به و آوري می در اغفال به را مرد کدام باز کنی، پا به اي فتنه

 و عفتی بی اینگونه که اي شده کشیده کسی چه به تو دختر آخر کشانی، می
  کنی می هرزگی

 چند از مردي یم،گذاشت نمی حتی دیدي می را خواهرم و من گذشته باید

 آب سفید و سرخاب هایمان صورت به کنون تا کی ما شود، رد مان فرسخی

 هرزگی این در را خود و کرده غرق شهوت به را خود کی ایم، مالیده



 پرستان آلت ٩١

 

 سوي به را اريبیشم مردان توانستیم، نمی کنی می خیال خود با ایم، رسانده

  نبود ما ي چنته در هیچ که کنی می خیال ودخ با بکشانیم، خود

 سپید و مرمرین بدن استوارش، هاي پستان اي، دیده را ات خاله بلورین اندام

 بودند وصالم ويآرز در شهر مردانه ي همه که منی براي یا او براي رنگش،

 چه برایمان بیندازیم، هرزگی اماند به را خود و کنیم فتنه که بود کاري چه

 طهارت و پاکی در عمري ما اما کنیم، تکرار را تو کارهاي که داشت کار

 اختیار در را آن اکراه با آخرش به و کردیم حفظ را جانمان ي همه ماندیم،

  کنید هرزگی تا اید آمده شمایان که وامصیبتا اما دادیم، قرار همسرانمان

 اند، وامانده منجالب این در همه اند، شده دیوانه همه امروزها دختران این

 چنگال به مقدار این تا چرا اند، شده دیوانه و پروا بی حد این تا چرا دانم نمی

  نیست، ارزش برایشان هیچ دیگر اند، وامانده هرزگی

 زنا دیگران با و دارند همسر خود کنند، می برقرار رابطه دار همسر مردان با

 همه و همه و نشینند می لکاتگی به هزاري با شروع همان از دختران اند، کرده

 تا اینان چگونه و است آمده زنان این روز به چه اند، شده غرق هرزگی این در

  اند واداده هرزگی به را خود حد این



 شهسواری نی ٩٢

 

 قدي و تنومند اندامی با کنم، اختیار خود براي را مردي تا بود کار هچ من براي

 دشواري کار چه من يبرا پیوسته، هم به ابروانی و شکیم چشمانی با رشید،

 به کراهت با عمر ي همه که او به کنم، خیانت زمینی سیب آن به بار هر که بود

 در که شوم وشآغ هم مردي با تا بود دشواري کار چه برایم رفتم، آغوشش

  باشد من ي اندازه به و شأن

 فتنه تا ام نیامده من ،ام نیامده بار به هرزگی براي من اما نبود سختی هیچ برایم

 و مسئولم جهانیان خداوندگار برابر در من بکشم، آتش به را جهان تا کنم
 یاد از شمایان که افسوس و دریغ اي اما دانم می او کوچک ي بنده را خویشتن

 ها هرزگی همین جهانتان ي همه و اید آمده دنیا به چه براي کیستید، اید هبرد

  .است شده

 در هم باز که دانم یم اما کنی می چه است شده تو مدفن که اتاق در دانم نمی

 جنس با کردن برقرار ارتباط پی در هم باز که دانم می اي آمده بر اي فتنه پی

 این اما دهی، باد به را ما شرافت و آبرو خواهی می که دانم می اي، شده مخالف

 تا گذارم نمی است تو به من حواس ي همه که کن دور ذهنت از را خام خیال

 اگر ام، داده تو به را حواسم ي همه و کنی خطا پا از دست اي لحظه

 در من کشاند خواهم آتش به را روزگارت بزند سر تو از خبطی ترین ککوچ



 پرستان آلت ٩٣

 

 کشیده آتش به دنیایم تو هاي فتنه به باز تا گذارم نمی و مسئولم همگان برابر

 این برابر در من شوم، مجازات من تو ي کرده به دوباره و شود

  بري پیش به اشتباهی کار تا گذارم نمی ام ایستاده تو هاي صفتی زشت

 با را عمر و باشد او با تا کردم می پا و دست دختري امیر براي زودتر کاش يا

 به هم را او تا اند نشسته کمین به دخترانی بیشماران که دانم می کند، سپري او

 او براي من که آمیزد در دختري با که باید او اما بنشانند دیوانگی و فتنه این

 مهتاب و آفتاب که دختري کار،درست و دامن پاك دختري ام، کرده انتخاب

 براي را او باید باشد، بهاري هاي گل پوست پاکی به که دختري باشد، ندیده

 او نتواند کسی تا باشم کنارش در و بگذارم اختیارش در و بچینم پسرم یگانه

  کند، غرق هرزگان دیوانگی مرداب در را

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 کننده دیوانه و کشنده هم شهر این هاي خیابان در گذاشتن گام که وای

 راه آرامش با و گذاشت گام ها خیابان این در آسوده خیالی با توان نمی است،

 هاي ناله با و اتاق همان در را روزها تمام که ام وامانده برزخ این در رفت،

 و بشکنم را رحصا آن صباحی چند براي یا و کنم سپري خاتون محبوب مداوم
  آیم، بیرون

 ي خانه آن از بودن بیرون دارد، بسیار هاي مصیبت هم زندان آن از آمدن بیرون
 مدرسه دوران آن و کودکی آن از ود،ب ام همیشگی آرزوي مردگان و رواحا

 بسپارم، ها کالس دستان به را خود تا باشند باز مدارس که خواستم می همیشه

 تعطیل این از من اما بودند مدارس تعطیلی پی در سال و سن هم کودکان بیشتر



 پرستان آلت ٩٥

 

 به ها ساعت تمام و روزها تمام سال تمام داشتم دوست بودم، متنفر ها شدن

 و کنم سپري را اوقات مدرسه همان در همیشه داشتم دوست بروم، مدرسه
 آن که دریغا اما نرسم، خاتون محبوب کنار به و ارواح ي خانه آن به گاه هیچ

 دیوارها آن در باید باز رسید، می فرا تعطیالت و گذشت می مه ها زمان

 و انوار و خاتون محبوبی صداي با را روز ي همه باید باز ماندم، می محبوس
 و گذاشتم می خط دفترهایم روي بر روز هر باید باز کردم، می سپري انصارش

 به وانمبت دوباره و برسد فرا التتعطی شدن تمام زمان تا شمردم می را روزها

  گردم، باز مدرسه همان

 بگزینم، دوري ارواح ي نهخا این از شده که هم صباحی چند براي بتوانم باز

 و بنشینند که يا عاقله زنان آن از دوباره بودند نبود، رهایی راه هم مدرسه اما
 باز بگویند، دنیا این هاي  زشتی ي همه از برایم رسهمد مشخص ساعات در

 و آسمان برایمان باز و بگویند سخن زنانه عصمت و عفت از برایمان تا بودند
  کیست، براي و چیست جهان که ببافند ریسمان

 کاست و کم بی را آنان هاي گفته ي همه و انداختم یم پایین به سر باید باز

 از قدر چه ند،گفت می هایم نستهندا ي همه از برایم باز ،کردم می گوشم ي آویزه

 زن آن و محبوب و خاله یاد به مرا بود بسیار عاقله و هیکل درشت زنان آن



 شهسواری نی ٩٦

 

 اجسام در و روح یک از همه اینان انداختند، می مسجد هیکل قوي

 و کنند می امر چیز یک به همه است، برابر و یکتا سخنان ي همه ،اند متفاوت
 در هایشان حرف به باید باز اند، کرده طلب را چیز یک آدمی از همه

 و پرورشی و تفریح هاي زنگ در بیکاري، ساعات در درس، هاي کالس
 و کرد گوش مدیر و معاون اتاق در رسهمد دفتر در نمازخانه، میان در ورزش

  گرفت، دل جان به را همه

 پیشترها تکرار نقل همان داستان است، ها هرزگی همان نداستا داستان، دوباره

 مردان از گویند، می حجاب زینت از و سازند می برایمان دوباره ،است

 در شیطان از و هرزگی شرف در شده هرزه زنان از ،بافند می قصه سهو بل

  ،برابرمان در و کمین

 اي عده ام از و دهند نشر باز برایمان تا دانسته و خوانده سال هاي سال ها آن

 با اما رانیم، می زبان به چشم و نشیده هماره فرمان به گوش که بسازند مجاب

 خانه از که تکثرها ي همه با و ها شباهت ي همه با ها رنگی یک این ي همه

 و خانه آن از بهتر مدرسه به اجبارهاي ي همه تحمل هم باز شد می تر ناكدرد
  بود، خاتون محبوب آن



 پرستان آلت ٩٧

 

 این از یبخش به او بود، دهش ذوب باورها و تعاریف این تمام در او وییگ

 براي جانش به شده حل مفاهیم این از را او شد ینم و بود شده بدل باورها

 را او توانستم نمی و بود باورها همین از بخشی او آري کرد، دور هم اي لحظه

 از تا داشتم دوست اي ذره خواستم، می دوري اي ذره کنم، تحمل آن از بیشتر

 این دل در شده حتی بکشم، سنف خواستم می شوم، دور خفقان فضاي آن

 و خفقان ي همه با اینان دل در و رفتم می خاتون، محبوب چون هزاران
 نبود، همراهم خاتون محبوب ترس آخر کشیدم، می نفس اوامرشان و تکرارها

 با ندایش با که نبود او دهم، دست از را دنیایم ي همه فرمانش به تا ودنب او

 دست و بنشینم خاکستر به وجودم به شنگاه و اخم ترین کوچک با صدایش

 از وحشت مدرسه آن هواي در حداقل بکشم، فسن نتوانم کنم، گم را پایم و

 تا خریدم می جان به را گردی دردهاي ي همه و نبود همراهم به خاتون محبوب

  .یابم رهایی او ي سیطره زیر از شده که هم صباحی چند براي

 همان در و شدم نمی بزرگ گاه یچه کاش اي شدن، بزرگ این بر ننگ اي

 و کرد نمی عبور دوران وقت هیچ کاش اي ندم،گذرا می زندگی کودکی
 باشم، برده لذت زندگی از کودکی در بسیار آنکه نه شدم، می کودك دوباره

 در اما است، نکرده رها اي لحظه را گریبانم هم روزها آن دردهاي هرگز، نه

 مرا حد این تا شاید نکردند، نگاهم هرزگی چشم به حد این تا روزگار آن



 شهسواری نی ٩٨

 

 شان جنسی نگاه متوجه من و دیدند هم شاید ،ننگریستند آلتم به و جنسی

  نشدم،

 آلتم، شدن ونینخ و شوم روز آن از روز، آن از مصیبت و افسوس و دریغ اما

  شدم، بالغ و بزرگ که روز آن از کرد، رشد هایم انپست که روز آن از

  شد پیدا جهانم بر بلوغ هاي نشانه که روز آن بر واي اي

 و من از هم آنان یعنی بودند، گفته من از هم خیابان در پسران این به یعنی
 بود، فرسا جان و سخت برایم دیدنشان قدر چه که واي دانستند، می من دنیاي

 در و هم با که بودیم همانان ما بودیم، کودکی دوران دوستان همان ما آخر

 چنین دیگري به کسی و گذراندیم می روزگار هم با کردیم، می بازي هم کنار

 روزمان به چه ها کردن رشد این و زمان گذر اما نداشت، آلودي شهوت نگاه

  نشاند دنیایمان به هچ و ساخت ما از چه آورد،

  بود؟ کی شناختم دنبالم به را ها نگاه ینا که باري اول

 آغاز روزگاري همان از دانم می خوب اما ،نیست خاطرم به نخستش بار حتی

 همان از دانم می خوب کرد، رشد هایم پستان و شد خون پر آلتم که شد



 پرستان آلت ٩٩

 

 داشتند، محفوظ دیگران زا مرا و انداختند چادر سیما بر هک بود روزگارانی

  :داد می ندا همه به که بود صدایی این

 زیر به که بدانید بدرید، را او و بیایید درندگان اي است، شده بالغ و بزرگ او

 انبار را جویید می هوسان بل شما که لذات از بسیار پوشیدگی این و چادر این

  است کرده

 آلت جهان این شد دنیایی چه آوردید، روزگارمان به چه ندانستید که واي اي

 که زنی دیدن دیدیم، حصارها همین حصر به و جنسی را همه که ما پرستی

 چه هوا و حال این در او دیدن که واي چیست، از نشانه آمده باال شکمش

  انداخت، دلمان به بیشمار فکرهاي

  کند؟ می حمل را بچه این و شده همبستر مردي با او آیا

 شکم مدنآ باال این و کرده همبستري مردي با او است، گونه همین حتماً آري

  است، ها آن کردار همان از نشانه

  اند؟ شده همبستر هم با چگونه یعنی

  اند؟ گذرانده هم با را اي رابطه چه



 شهسواری نی ١٠٠

 

 همه داند می اینکه با تواند یم چگونه و آید می خیابان به رویی چه با او که واي

  بیاید؟ مألعام به هم باز کنند می فکر چه اش باره در

 هوس بل مردان آن و پسران آن کردم، فکر اینگونه جنسانم هم ي درباره که من

  کردند؟ فکرها چه بود همین دنیایشان ي همه که

 خوردند غوطه دنیایی چه به آنان پس بودند، هوس بل همه مردان آنکه مگر نه

  دوختند، چشم دنیایی چه به ما به نگریستن با و

 و او زن ي چهره به شوهري دست در داشتیبه نوار از ها آن بیداد، داد اي
 چادري با تنها که منی با حال اند، رسیده خون در او عور عورت به سرانجام

  رسید، خواهند کجاها به ام پوشانده را خود

 بود، من با شد بزرگ هایم پستان که روز همان از آنان دار دنباله هاي نگاه این

 آتشش در و کردم حس جان به را دار نبالهد هاي نگاه این و دیدم را آنان بار هر

 یکی که باري اولین آن شد، کشیده هم سخن به کار ها نگاه فراي اما سوختم،

 چادرهاي زیر قعش از برایم خواند، برایم و آمد پیشوازم به پسران جمع آن از

 بیرون دگر آن از پس و زد حرف جنسی لذات از برایم کرد، زمزمه مشکی

 هر خواندند، الال برایم که مردان این از اربسی هاي طعنه با بود مصادف بودن



 پرستان آلت ١٠١

 

 ایم هرزه همگان ما که فهمیدم پیش از بیشتر و دادند سر اي قصه شهوت به بار

  ایم، مانده غرق ها هرزگی این در و

 که ما اند، گفته سخن اینگونه ما با رو چه از گرنه ایم، هرزه ما که ددانن می اینان

 و نکرده رحم کس هیچ به اینان اما طاهریم و طیب صدف درون هاي مروارید
  بکشانند، هرزگی این درون به را جماعتی تا اند آمده صید پی در

 خاتون انور هاي نگاه در بیشمار هاي معلم این باشند، رجیم شیطان ها این نکند

 در بار هر و است نشسته کمین به شیطان اینکه اند، گفته شیطان از برایمان بسیار

 کند، دور خداوندي راستی و نیکی راه از را آدمیان تا است فرصتی انتظار

 راهشان به مرا که اینان گفتار اما باشند، ها شیطان همان همینان هم شاید

 مجذوب اینان هم یدشا زد، می پس آلودشان دنیاي از امر بیشتر برد، نمی

 دنیاي که نیست اعتبار اي ذره برایم دان شده چه هر باري اند، شده لعین شیطان

 ي مهه و محبوب تا دیوانه خاتون انور آن از شان، همه اند، کشیده آتش به مرا
  هوس، بل مردان این

 برابر در را آنان هاي هوسی بل از هایی نشانه مردان از کدام هر به کردن نگاه

 هر به ،آنان ترین کودکانه تا آنان ترین مسن از است، کرده نمایان دیدگانم

 از واي اي، نشسته نظاره به را رانی هوس این از اي ذره کنی می نگاه که کدام



 شهسواری نی ١٠٢

 

 را جانت تمام خواهد می هم سر بر چادر همان زیر از که دار دنباله هاي نگاه آن

 را برابر در نحیف جسم تا اند کرده تیز دندان آنان بکشد، دندان به و بدرد

  کنند؟ پاره و بدرند

 در دست همینان مگر نه بودند، من کودکی دوران دوستان همینان گرم نه اما

 من برابر در حال و شدند بزرگ نهمینا مگر نه کردند، می بازي من دست

 و نکرده تیز من براي دندانی زمان دور آن در که آنان اند، یستادها
 کردن رشد همان از ها دریدن این ي همه یعنی بدرند، را جانم خواستند نمی

  بود، نبدنما جزايا

  دارند؟ پیدایش و رشد براي اجزایی هم مردان یعنی

 مگر کرد، استغفار باید باز ام، داده گناه و معصیت به تن هم باز که واي

 مثل تولید بخش به که آنگاه مدرسه و کالس رد که نیست خاطرت

 هم کالس معلم حتی ند،گفت می مسائل این از باید که زمان آن رسیدیم، می

 هم مسائل این از زدن حرف گفت می خواند، می توبه خدایا و کرد می شرم

 اما ندانست، و نگفت اش درباره هیچ و شد وشخام باید است، آفرین هرزگی

 هم یکدیگر از شما که دنیایی این ام، عاقله ي خاله محبوب انور، معلم،



 پرستان آلت ١٠٣

 

 نکرده رها را ما هم اي ثانیه حتی است، گرفته بر در را جهانتان تمام پوشانید می

  است،

 که واي کرد، ما دیوانه که واي کرد، ام دیوانه بار کراهت صداي آن تکرار

 را تنم اجزاي تمام تا اند آورده اند، آورده دنیا به کردن وانهدی براي مرا اینان

 برشانبرا در خیابان در و شدم می عور شان همه براي باري کاش اي بدرند،

 کنند، پاره و گیرند دندان به را ام کرده رشد پستان امتم و بیایند تا ایستادم یم

 ماندم می وا خون در و کرد می تکه تکه را عورتم یکی حال همان در کاش اي

 جنسی جهان دگر جانم بر دردهاي تمام گذشت از بعد و روز آن فرداي به اما

  پرستیدند نمی را آلت دیگر اینان و نبود

 را آلتت خواند، گوشم در نجوایی به که آنگاه کرد، ام دیوانه ایشصد زنگ

  کنی، نمی رو برایمان و داري چادر آن زیر چیز چه چادري، دختر بخورم

 به مرا دیوانگان این هاي البه شنیدن بار هر صدا آن شنیدن بار هر که واي اي

 گونه آن باردار زن آن حتی همه به که کشاند آنجا مرا برد، شان دیوانگی دنیاي

 کنند، نگاه چگونه باید دانستند می آنان آخر نگرند، می همه که کنم نگاه

 بمانم، زنده تا شدم می دیوانه جماعت این رنگ هم باید من و دانستند می

 آخر کنم، نظاره جهان به را هایشان آلت تنها اینان یکرنگی به خواستم نمی



 شهسواری نی ١٠٤

 

 جانم زا ذره این در که من ت،نیس آلت که من وجود ي همه دیوانگان

  اید جسته اندامم بر خط همان میان در را دنیا ي همه شما اما ام، وانمانده

 این از و کردند می تبعید به مرا دورتر اي سیاره به که شد می کاش اي واي،

  ،شدم می دور ها دیوانگی

 به چشمم دیگر و باشم دور اینان از روزهایی ايبر که آنجا رفتم می کاش اي

 ببینند، ماهیانه خونین آلت همان در را دنیایم ي همه دوباره تا نیفتد چشمانشان

 بر چادر این نکند خواندم می خود با بار هر بود، سنگین صورتم و سر بر چادر

 جهان در آلتی به مجسم مرا که است شده دیوانگان این تقالي باعث سر

 ذره همان هم گفتنشان که اند دیده پرواز در آلتی شکل به مرا آنان یعنی ببینند،

  است؟ من جسم از

 هم بار یک براي خواهم می بست را کشیدنم نفس راه چادر این اما دانم نمی

 در ماندن بی خاك این در بتوانم و مبیای بیرون مشکی کفن این از شده که

 تا رفتم راه رفتم، راه و کشیدم سر از چادر که بود روي آن از روم، راه کفن

 برایشان حال دوختند، نگاه بیشتر آنان اما شود کم جانم بر هایشان نگاه از شاید

 هرزه هاي نگاه از مرا جان تا نبود هم چادري دیگر بود، تر راحت اندامم دیدن



 پرستان آلت ١٠٥

 

 این میان در دنآم و رفتن که واي بودم، عور برابرشان در حال کند، دور آنان

  است، کننده دیوانه و سخت پرستان آلت

 برایت که هست نفر یک ،عمومی هاي منزلگاه این از کدام هر در گاه هر

  باشد، کرده تیز دندان

 زند، می تنت به را چرکینش اندام شود، می نزدیک بدنت به آرام آرام آید، می

 دست ندید اکنشیو هیچ تو از اگر چندي از بعد و مالد می تو به را خود

 است درازي عمر او بشناسد، را آلتت تا کند لمس را هایت پستان تا اندازد می

 و کرده تصویر را ها آن ذهنش به بار هر افکنده نظر پستان و آلت این به که
 هنوز آیا ،اند کرده رشد کافی ي اندازه به ها آن آیا ببیند تا است آمده بر حال

  است، هماند خاك در و خونین عورتت

 کردم، لمس اندامم بر را هوسان بل همان از یکی را مردي جسم که بار اول

  زدم، فریاد گون سرخ و قرمز شدم، دیوانه

 اینان کرد، می روشن برایم را چیز چه بیشمار جماعت آن و پشت به نگاه اما

 کسی چه ،اند غرق منجالب این در همه که اینان اند، هوس بل همه و همه که

 به تا است آماده کسی چه اصالً کشاند، محاکمه به آنان میان در توان می را

 نانیهما از یکی کرد، خواهد محاکمه را آنان کسی چه شود، کشیده محاکمه



 شهسواری نی ١٠٦

 

 فرمان آنان به ناخودآگاه در شاید اصالً است، کرده را کاري چنین باري که

 اذن شاید نروید، پیش به حد از بیش اما بکنید کارها این از که است آمده

 را کار این باري خود براي کدام هر شاید است، شده داده آنان به کاري چنین

 است کرده النه من جان بر مرگ شاید دند،خشنو و راضی آن به و اند کرده

 دیوانگی چنگال این در مدام باید و ام کرده گیر دنیا ي خانه دیوانه این در که

  کنم سپري را عمر

 لمس بار تنها بار یک آن نبود، جانم بر گريدی تن لمس بار تنها بار یک آن

 در بار یک زد، باسنم به دست کسی تاریک اي کوچه به بار یک نبود، شدنم

 به دست یکی تاکسی در بار یک داد، فشار را پستانم کسی اتوبوسی میان

 به بار هر و کردند نزدیک جانم به را خود پشت از ارهاب بسیار زد، هایم ران

  دریدند، را جانشان پاکی و کردند رسوخ همه جان

 را بدنم عور برایشان کاش اي نیست، تابم که کن ال ال اي ذره برایم مرگ اي

 کشند بر دیوانگی این از دست و بدرند را جانم تمام و بیایند تا کردم می نمایان

 دست باري آنان اند، کرده ساقط زندگی از را ما وجود ي همه دریدن این با که

 لمس را پستانی ي اندازه باري چسباندند، دیگري به را اندام باري کشیدند،

 را ننگین دست آن بار هر ،بود ما همراه دوران تمام طول به درد این اما کردند،



 پرستان آلت ١٠٧

 

 با باري یم،زد گره پدرمان دستان با را دست آن باري دیدیم، دنیایمان به

 از دست هم خواب در شوهرمان، دستان با دورتري به و برادرمان دست

 همراهمان به باز و درید را وجودمان کرد، تجاوز جانمان به نداشت، بر سرمان

 را خود بار هر رفت، پیش به و درید را جانمان ي همه شرم و گناه احساس بود،

 که دهد سر هالب تا بود یخاتون انور برایمان بار هر و دیمدی پیش از تر ناپاك

  رفت خواهد انمی از بهمان و فالن به تن پاکی آري

 در نه و بروم بیرون هن کنم، سپري اتاق همان میان به را عمر تمام داشتم دوست

 در و تنهایی به را عمر ي همه خواستم می که نمبگذرا عمر اندانخ جمع میان

 دیگر داشت، نهاییت هواي تنها دلم آري برسانم، پایان به اتاق همان میان

 باشد، دنبالم به هماره وار هرزه هایی نگاه تا باشم ونبیر خواستم نمی

 چشم بدنم به کردند، می دنبالم ها نگاه با که بروم آدمیانی جمع به خواستم نمی

 رفتند، می پیش به و سوختاندند می را تنم اندامم بر نگاه با و دوختند می

 آلت زا بار یک کنند، ام پاره و تکه شانکالم با تا باشم جمعشان به خواستم نمی

 برایم اش همخوابگی از و زیبایی از دریدنش دندان به از خوردنش از عورم

 به خواستم نمی بکشانند، ستنجا از دریایی به را وجودم ي همه و برانند سخن

 خلوت به تاریک اي کوچه در بار یک بکشند، بدنم بر دست تا باشم جمعشان

 و بچسبانند بدنم به را خود اندیگر میان در و آرام بار یک کنند، لمس را تنم



 شهسواری نی ١٠٨

 

 گفتنشان با هم و کنند دار لکه را تنم هم شوند رد کنارم از موتور با بار یک

 خودم از روز هر بسوزم، ها دیوانگی این در خواستم نمی بکشند، جانم به آتش

 سنان هم آن از هیچ شوم، متنفر بیشتر و بیشتر ها انسان ي همه از دنیایم از

 این در همه اند، وامانمده ها هرزگی این به همه که نماند باقی کودکی

  اند مشغول ستایش به پرستی آلت این در همه و اند غرق ها یوانگید

 همین میان در را روز ي همه و باشم اتاق همین میان به همیشه خواستم می

 محبوب ردیگ چندي حتماً بود، اییدنی چنین امکان مگر اما بگذرانم، خلوتگاه

 وجودم در مانده يها هرزگی از برایم باز بیاید، پیشوازم به که بود خاتونی

 با ها فرسنگ که دهد پاك و راستین دختر از تصویري برایم باز براند، سخن

 و براند سخن خود نوجوانی و کودکی از برایم باز دارد، فاصله من دنیاي و من
 و بگوید انور اخالقی هاي داستان از برایم باز بفروشد، فخر جانم نیمه جان به

  کند معرفی عالمیان ي قدیسه را هیکل درشت چاق زن آن

  است، شده قدیسه زمان چه از هیکل درشت قدیسه آن

  است؟ کرده همخوابگی کسی با او

  است؟ خوابیده دیگري آغوش به آیا



 پرستان آلت ١٠٩

 

  کند؟ قرار بر ارتباط کسی با انستهتو آیا

  است؟ شرمگین هم این نظرش از آیا کرده راگ

 این جز چیزي به آیا کند، می فکر جنسی مسائل این به ساعت چند روزي او

  است؟ کرده فکر هم جنسی مسائل

 که مطمئنم اما کند می زندگی نیکسا چه با و دنیایی چه در او دانم نمی حقا

 و عورت خواب شب هر کنم کرف است، ها کردن فکر همین دنیایش ي همه
 قدر آن هایش پستان که کند می فکر اوقات بعضی کنم فکر بیند، می آلت

 بریزد، بیرون ماهیانه خون همان نشدرو از و بترکند که شد خواهند بزرگ

 است، دیده عورت و آلت سیماي جز به را زنان و انمرد آیا است بیرون وقتی

  است؟ جسته هم باشد تأمل قابل که دیگري چیزي آنان در آیا

 دنیایی به مرا حال اما کند، می زندگی دنیایی چه در و کیست او دانم نمی

 شهوت نگاه در و سایه همین در را دنیا ي همه که است کرده رها وامانده

 روزي همان در همه و است شده دنیا من ي همه آلت و عورت این بینم، می

  خورند می

  چه؟ بیاالیم را خود تا خواستم تنهایی به و اتاق این در اگر که واي



 شهسواری نی ١١٠

 

 سرم اگر شد، خواهم چه آورم سر به حمامی با را ام گرفتگی دل خواستم اگر

 آن از اي ذره بپوشم، اي تازه لباس بگیرم دوشی خواستم، و خورد اي تخته به

  شود؟ می چه بزنم عطر جانم به و بمالم لبان بر جادو رنگ

 این و نیستم بیش اي ههرز من که بفهماند من به تا بود خواهد خاتونی محبوب

  است هرزگی معناي به تنها آالییدن

 دآالی می را خود مگر رود، می حمام به حد این تا دامن پاك دختر مگر آخر
 بی باشد رفته حمام به بار دو روزي در ختريد اگر است، هرزگان کار تنها این

 آالییده دیگران با همخوابگی براي را تنش و بوده هرزگان از دگر شک

  ست،ا

 شدم، خسته مانده جان بر نجاست این از دیوانه من دشای ،خاتون محبوب اما

 خواهر همان آن از هیکل، درشت عاقله زن همان آن از خودت، آن از پاکی

 این و حمام به بروم خواهم می باشم، هرزه اصالً خواهم می من تنت بلورین

 خواهم نمی بخوانی، هرزه مرا خواهم نمی اما کنم، پاك را ام مانده تن بر خون

 را تنش او آري که است هرزه او آري که دهی قرار حمالتت آماج مورد مرا

  است، کرده طاهر و تمیز دیگران به دادن اختیار در براي



 پرستان آلت ١١١

 

 اگر یابد، رهایی زائدش موهاي شر از بخواهد ريدخت که روز آن از مصیبتا وا

 بخواهد اگر شود، می چه بزند فحر ها خاتون محبوب با چیزي چنین درباب

 دختر مگر است، کرده بزرگی خبط چه بزند را عورتش اطراف هايمو

 چنین به تواند می هم او مگر ،کند می فکر هم موضوعی چنین به دامن پاك

 کاري شرم چنین به و بریزد را زائدش موهاي واندت می مگر بزند، دست کاري

 بکارت از بخشی هم ها آن شاید بافت، و کرد بلند باید را موها این کند، فکر

 مانند که بگیرند را آلت روي و شوند انبوه قدر آن باید ها آن شاید است، زنان

 دبای مرد ازدواج روز به شاید د،کنن ها ندیدن در مدفون را بدن امتم چادر
  است، شده مدفون چیز چه موي همه آن یرز که ببیند و بزند را ها آن

 زندگی ي همه خواهم نمی خواهم، نمی را دنیایی چنین من که واي اي

 برسانم زائد موهاي و پرده و عورت و آلت همین به را همسر داشتن و مشترك

 ینا از فراتر چیزهایی من وانهم، ها نگاه همین چنگال به را چیز همه و

 باطلی خیال اما ام، بوده فراترها آن جستن حال در خواهم می را ها دیوانگی

  دوخت، چشم دنیایی چنین به جماعت این میان در که است

 چه که ببینند باید باز بافند، می قصه آنان باز افتم، می آنان هاي حرف یاد باز

 مرد آغوش به آیا اند، کرده چه حجله شب به است، کرده ازدواج کسی



 شهسواری نی ١١٢

 

 به و بروند باید دیرترها مثال به شاید است، کرده کاري او با آیا ،است خوابیده

 که شود باورشان تا ببینند را خونی ي چهپار و ینندبنش آنان هاي دروازه پشت

 هم پرستان آلت دنیاي و کرده پیشرفت دنیا امروز نه اما است، باکره دختر

 جاي همه را آلتش تا برند می کتريد مطب به را او حتماً است، کرده پیشرفت

 آن آیا اما باشد، نخورده وا به محرمی نا دست مبادا که کند معاینه را بدنش

  دهد؟ می تشخیص هم را ها خیابان در هوس بل مردان درازي دست گر همعاین

 ام درباره همیدندف اگر فهمند، می را زدند دست پستانم به که باري یک آن مثالً

  ام؟ داده دست از را ام پاکی تمام من آیا کرد، ندهخوا قضاوتی چه

 چه دادند نشان مردان کشتی از اي مسابقه جادو ي جعبه پشت به باري اگر

 در اگر شود، می چه دوختم چشم مسابقه آن به و نشستم هم من اگر شود، می

 چو هزاري یا و بودند عاقله ي خاله و خاتون محبوب جا همان و لحظه همان

 مردان اندام به من که دارند باور هم ها آن آیا ،کنند می فکر چه ام درباره آنان

 ريکنا به من اصالً ام، دوخته چشم آنان تنومند هاي هیبت به ام، دوخته چشم

  است، ندیده را آنان هیبت آیا نیست، آنان اندام به نگاهش خاتون محبوب آیا

 با دوزد، می چشم انمرد شلوار به اوقات بسیاري در خاتون محبوب چرا

 گفته هم خودش اوقات بسیاري حتی ام، دیده بار چندین خود هاي چشم



 پرستان آلت ١١٣

 

 حراج به را بدنش کل که ستا کرده گالیه مردي نشستن نوع از مثالً است،

 پس است، نبسته را شلوارش زیپ دیوانه مردك آن چرا آنکه یا و گذاشته

 نگاه او ارشلو زیپ به آن از بیشتر و شلوار به من چرا پس نفهمیدم، من چرا

 زیپ نهما و رشلوا همان گروي در حواسش تمام خاتون محبوب اما نکردم

  است نبسته

  چه کشتی ي مسابقه آن میان در

  کند، یم نگاه زیپ جاي همان به هم باز

 او جاهاي دیگر از تر بزرگ و کرده باد او بدن از بخش آن که بیند می هم باز

  است، دیده هم را دیگري چیز عورت و آلت این جز او آیا است،

 چگونه زنند، می هم روي فن چگونه دهند، می مسابقه هم با هچگون اینکه مثالً

  ،کنند می بلند را یکدیگر مهارت با

 همه و شد دیوانه محبوب ندیکدیگر روي و زمین بر دو آن وقتی شاید اصالً

 خاموش را جادو ي عبهج و آمد گرفت، جنسی بوي و رنگ برایش بارهدو چیز

  دوزد نمی مچش هایی صحنه چنین به پاك دختر هک شد متذکر من به و کرد



 شهسواری نی ١١٤

 

 این میان همیشه که منی است، آورده در من روزگار از دمار پاك دختر این

 آن و نشاندند هرزگی دامان به مرا بار هر بودم، شناور بودن پاك و هرزگی

 چشم آن به تنها تا اندندنش تري دوردست در را بودن پاك از واالي تصویر

  نیست من براي و است تري دوردست در تصویر آن که بدانم و بدوزم

 حسرت او بر و دید توان می تنها را آن است، نشده ساخته من دستیابی براي

 این تا را دنیا که ایست زنانی عاقله همان آن از تنها قدسی جایگاه آن خورد،

 رفیع جایگاه این به انیدیرزم در شاید که منی و دان دیده عورت و آلت در حد

 به را خودم از هیچ دیگر که رسیدم ها دیوانگی این به قدر آن شاید ،یابم دست

 حمام اکراه به هم آن بار یک اي هفته خاتون محبوب مثل شاید نیاوردم، خاطر

 و نیاراستم را خود وقت هیچ بود، شرمم ي مایه که نکردم نگاه اندامم به رفتم،
 مرا که بود آنجا شاید نگریستم، خیابان در عور هایی عورت نگاه به همه به هاتن

  خواندند تن پاك همان تمثیل در

 هم با که دوستانی بودند ها کودکی آن انمی در و ها دوردست آن میان در

 و ما میان که دورانی از بعد آري شدیم، بزرگ هم با گذراندیم، را زندگی
 آن میان به را ما کردند دور ما هاي جمع از را آنان و کشیدند دیوارها پسران

 به را آنان و کردند زندانی خونین هاي آلت و گزرب هاي پستان با چادرها



 پرستان آلت ١١٥

 

 به را اندامشان توانستند وقت هر تا شده تیز هایی دندان با نشاندند دوردستانی

 را تمانعور بر خون و بگیرند دست به را مانهای پستان ي اندازه بمالند، نمانت

 برایمان بار هر هایمان ماندن دور این از کینه از پر و ماندند آنان کنند، لمس

 و نشاندند دنیایمان به آتش ،ها دست ها، نگاه ،ها حرف با بار هر و گفتند چیزي
 ها فرسنگ هم با که امیري و من میان حتی نماند، باقی ها دوستی آن از هیچ

  خورد رقم جنسانمان هم با ما دوستی تمام اما داشتیم، فاصله

 دنیا هم کنار در بودیم، هم با جا همه شد، هم کنار در و هم با ما يدنیا ي همه

 و ودیمب هم کنار در بار هر رفتیم، پیش جهان به و بردیم پیش به هم با را
 و حرف با تنهایی در خانه در مدرسه در کالس رد بود، هم با دنیایمان ي همه

 آن از یکی و خورد گره همه به چیزمان همه کشیدن، آغوش و لمس با سخن

  ببینم او کنار در و او با را دنیا تا شد نم رصبو سنگ هم جنسان هم

 چه یافتم می او وجود در را یادن چیز همه باید و بود نمانده قیبا برایم هیچ دیگر

 با که باید را ها دل و درد تمام ها رنج و دردها تمام ما دنیاي این شد می دنیایی

 با یم،کرد می سپري را دنیا هم با که باید و بودیم هم با که باید یم،گفت می هم

 آغوش به هم با آخر سر و کالس در هم با اتاق در هم با خلوت در هم

  رفتیم می



 شهسواری نی ١١٦

 

 و آلت این تمام فراي تنم فشرد، خود به مرا باري و کرد باز را آغوشش او
 با را هایم رنج تا کنم گریه آن به تا خواست می گرم آغوش ها پرستی عورت

 بدانم کنارش در تا خواست می یگرم آغوش دلم کنم، آرام او کنار در و او

 هرزه و کثیف ما که بفهماند من به تنش با او نیست، شرمگین ،تن این که

  است ما وجود از بخشی این و انسانیم ما نیستیم،

 را عورت و آلت جز دیگري چیزهاي آغوشش در تا گشود آغوش او آري

 آمدند می بر دیوانگان باز که آنگاه کالس میان در ،بشناسیم هم اندام به

 دست به دست ما گفتند، می قصه هزاري و عصمت و پاکی و عفت از برایمان

 هم به آرام دستان آن آغوش در فشردیم می هم به را ها دست دادیم، می هم

  است، الطائالت این فراي پاکی گفتیم می

 از که آنان گفتند، ناالنمان هاي دست اما نخواندم گاه هیچ هم من نگفت او

 به نیست آلت به نیست، عورت به نیست، تن این به پاکی گفتند، بودند جانمان

 به دستانمان آرام است، ها این ي همه فراي پاکی نیست، زائد موهاي و ها پرده

 را پنداشته هرزه تنان و خواند و گفت رایمانب آرام کرد، نجوا تنمان گوش

  کرد، مطهر و پاك



 پرستان آلت ١١٧

 

 به جان این شده سرکوب هاي اندام ینا ریختند، اشک ندستا ،آغوش در آرام

 گرماي به شدند، گرم و گفتند یکدیگر با دردهایشان از شده کشیده نجاست

 زنده هم کنار به باز و کردند دور دنیایمان از را اي هرزه فکر هر وجودشان

  اینان بیمار دنیاي از فراتر کردیم زندگی دوباره و شدیم

 بودنمان، هم با جز منداشتی دنیا به هیچ یگرد بود، هم با بودن دنیایمان ي همه

 نه و داشتن پستان نه اینبار شد، بالغ و رفت پیش ما درون در دنیا که شد این

 به شد بالغ مهر به بود پرستان آلت دنیاي این از فراتر اینبار بود خونین عورتش

 میان به و برآورد سر تازه رؤیایی در بار هر شد بالغ عشق و داشتن دوست

  کرد ریشه هایمان قلب

  کرد، نوازش را موها دستانش با آرام و برد موهایم به دست او

  است زیبا چه گفت

  :گفتم و فشردم دست به را دستانش آرام و بردم دستانش بر دست من

  است زیبا چه

 لبانش به که روز آن هرزه، نه و بود کثیف نه بود، زیبا جانمان ي همه آري

 سرخ ي چهره است، پیش از زیباتر لبانت رنگ این با گفتم کشید جادو رنگ



 شهسواری نی ١١٨

 

 ها زیبایی دنیاي به مرا و است زیبا هم تو تن عطر که آمد سخن به آرام گونش

  کشاند، می

 ربودند دنیایمان از که را چیز هر هم چشمان به نگاه هم دستان در دست بار هر

 و فهمیدند نپرستا آلت که نگذشت زمانی اما ساختیم هم با و کردیم صویرت
 دیگر بار مدرسه دوختند، نیمکت زیر به هم آغوش در هاي دست بر نگاه

  شد جهنم

 اند، هرزه اینان گفتند و آمدند بسوزانند، آن در را هرزگان تا کردند پا به آتش

 برند، دست هم آلت به خواهند می اینان کشند، می آغوش به را ها دست اینان

  بفشارند، را هم هاي پستان

 جاي ما دل به اینان از هیچ نبود اینان داشتید باور چه هر به پرستان آلت اما

 و آلت از فراتر چیزي را دنیا شدیم، رها مان مانده اندام در شرم از ما نداشت
  کردیم، تصویر عورت

 رنجورمان اندام خواستیم، ها دیوانگی این فراي چیزي بود باورتان چه هر به

 بیاموزیم، مهر تا آمده ما نیستیم، رزگیه ابراز براي شی ما دبگوی تا آمد پیش

 بود پرستان آلت دنیاي ،دنیا که افسوس و دریغ اما کنیم، ارزانی مهر تا آمده ما



 پرستان آلت ١١٩

 

 هاي دست و دیدند خونین هاي آلت و شده بزرگ هاي پستان به را چیز همه و

  کردند تصویر دیگریک آلت به را ما نیمکت زیر

 آرام هم تو کاش نیست، ماندنم تاب که نیا دیگر و بمان آرام قدري نفس

 و سوختی می اند سوزانده را جان ي همه که اینان شرم به اي ذره و ماندي می
  است ما دنیاي پایان چندي براي نبودنت که شدي می خاموش

 با و آمدي تو اما شویم، آرام اي ثانیه براي هم ما تا شدي می آرام کاش اي

 ذهن در چه هر به را ما و آمدند باز یافت، ادامه جهان باز رفتنت و نآمد

 ي یهما دختر دو این شد، برپا ها اکمهمح هزاري کردند، متهم بودند آفریده
 هر آورند، می در لرزه به را خداوند عرش اینان اند، جامعه عفتی بی و ننگ

  ساخت، اش ادامه به داستانی کس

  است، دیده هم آغوش در را آنان گفت یکی

  کردند، بوسه را هم دو آن گفت یکی

 هم به آنان که نگفت کس هیچ اما فشردند را هم هاي دست آنان گفت یکی

 به زبا چیز همه شد، آلت و عورت باز چیز همه کردند محبت و ورزیدند عشق



 شهسواری نی ١٢٠

 

 هرزه را ما که بودند ها خاتون محبوب از هزاري و آمد در همینان حصر

  بخوانند

 شانتار و تیره دنیاي با باز کردند، خطاب هرزه را ما کوفتند، صورتمان به

  واماندیم نجاست به باز و دکردن تار و تیره را دنیایمان

 آن از خاتون محبوب شد، کشیده جا همه به هایمان دست فشردن داستان

 این که فرستاد لعن خود به باز سوزاند را ما کرد، جهنم باز را خانه شنید،

 است، دنیا در او ي کرده چه جزاي من داشتن است، او گناه کدامین مجازات

 کند، سنگ مرا که خواست خدا از باز کرد، شرم احساس من داشتن از باز

  داشت ادامه باز و بود زاییده سنگ جایم به کاش

 چه آرامت هاي دست با دادند، عذابی چگونه را تو کردند چه تو با راستی

 باز کرد، تنگی دل برایت آرام هایم دست داد، ارزانی عشق من به که ردندک

 عورت و آلت از فراتر خواستم را آغوشت من خواست، را تو گرم آغوش هم

 بود چه هر است، نداده آلت از فراتر هیچ دنیایتان آخر فهمید، نمی که دانم می

 هم مهر اما ت،اس زنده جهان به هم مهر اما است، آلت همان سري صدقه از

 اند سپرده خاك به را اش همه پرستان آلت که چند هر است، ما يدنیا از بخشی

  شدیم خوانده نجس ما و



 پرستان آلت ١٢١

 

 شد، دورتر و دور هم مان مدرسه آن از فراتر شد، جدا هم از هایمان کالس

 حال اگر بکشیم آغوش به را یکدیگر و ببینیم را یکدیگر تا نگذاشتند ردگ

 به و داد می سر ناله باز کرد می البه باز ریخت می اشک برایت جانم تمام بودي

 او بر چه و کردند او با چه روزگار این در که گفت می باز نشست می آغوشت

 اما گفت می برایش مهر از و کشید می آغوش در را او آرام تو اندام و خواندند

 و آلت در خالصه چیز همه که بماند باقی یایماندن به مهر اي ذره تا نگذاشتند
  بود عورت

 و کرد پیدا ادامه باز رسیدیم، هم  دانشگاه به حتی داشت، ادامه مدرسه هم باز
 باز شد، خالصه عورت و آلت در چیز همه باز خواندند، اريهز و آمدند باز

 به باز م،شنیدی را همه باز گفتند، آورمان شرم و ننگین هاي اندام از و آمدند

 برایمان و آمدند باز گفتند، حجاب بزرگی از که بسیاري بودند ها کالس

  کردند صدف در مروارید این و حجاب از بسیار تصویرهاي

 مهر و عشق بدون چیز همه باز داشت، ادامه شهوتشان از پر دنیاي هم باز

 برایمان و نشستند ريبسیا بسیار هاي ساعت داشت، ادامه ها عورت در خالصه

 با زنی که گفت را ها داستان همان سر به اي عمامه با مردي بار یک خواندند،

 همان زیبنده و استهآر چادري با زنی بار یک بود، گفته درشت هیکلی



 شهسواری نی ١٢٢

 

 را همه ها گفتن به بار هر و بود گفته عاقله خاله که گفت را هایی داستان

 یکی تمثیلی به کدام هر بودند، خاتون محبوب همه ،دیدم خاتون محبوب

 راند، سخن هرزگی از یکی گفت، می دنیا درد از یکی را، تن کرد می لمس

 همه و یکی و یکی و یکی فشرد، ار هایم پستان یکی انداممان، شرم از یکی

  بودند آلت همه و بودند شهوت همه بودند، خاتون همه بودند، حبوبم

 قدر آن یافت، می ادامه بار هر و دادند می ادامه هم باز و آمدند می هم باز

 ي همه و شد عورت دنیا ي همه شد آلت دنیا ي همه که کردند صرف و گفتند
 تنها خواستم باز و نماند جهان از دیگر هیچ و ماند غرق هرزگی و پاکی به دنیا

 اتاق همان میان در خواستم باز کنم، النه اتاق همان میان به خواستم باز باشم،

  شوم دور دنیایشان از و نشنوم اینان دنیاي از هیچ تا شوم مدفون

 رد تو از هزاري و است خانه در تو از یکی هستی جا همه تو تونخا محبوب اما
  ها خیابان

 روسري اي لحظه براي اگر مثالً رفتم رونبی خانه از دردسري هر به روزي اگر

 و آیند می باز دهند سر هرزگی از داد که بیشمار محبوبان هستند افتاد سرم از
 به کنند، عورت و آلت بر نگاه که محبوبانی هستند زبا گویند، می برایم

 آن برایم که محبوبانی هستند دانشگاه و کالس به باز و بدوزند چشم ها پستان



 پرستان آلت ١٢٣

 

 به باز شوم دیوانه که بگویند کراهات و نجاسات و هرزگی و زشتی از قدر

 رود می حمام به آالید، می را خود هرزه دختر بگوید محبوب باز و بیایم اتاق

  زند می عطر خود به

 بخواب اند، ربوده من از نفس که باش آرام اي ذره و بیا تر آرام کمی نفس

 این از دورتر را دنیا اي هذر و برداشتند سرت از دست خواب هب شاید باش آرام

 اینان دنیاي از توانستی بخوا به تنها شاید که بخواب دیدند، عورت و آلت

 بیداري به و ببینی دنیا این از دور رؤیایی خواب به توانستی شاید ي،شو دور

  شوم آرام اي ذره تا باش آرام نفس پس ساختی را رؤیا آن

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 است، کرده آلود عاطفه آغوش و گرم دستان هواي دلم دارد، مهر هواي د

 و پست من دانایان عاقله باشد است، هرزگی چه هر به دهم سر خواهم می
 اید پرستیده را آن و دارید باور چه هر به است، کرده مهر هواي دلم اما هرزه

 اي ذره شهوتتان، به آلوده دنیاي این از ام شده خسته دارد، مهر هواي دلم

 دست به را خود خواهم می شوم، ودهآل مهر به تا باشم عاشق تا کنید رهایم

 و بسپارم ها هرزگی مرداب به را خود خواهم می بسپارم، شدن پنداشته انجاس
 تا بودي کاش است، کرده را مهرت پر دستان هواي دلم شوم، دوران ي آلوده

 براي و ماندم می غوشتآ به اي ذره تا بودي کاش سپردم، می آغوش به را تو

 یادگار چه هر که دریغا اما شدم، می دور جنسیت در قغر دنیاي نای از چندي



 پرستان آلت ١٢٥

 

 میانشان در چه زدند، آتش را هایت نامه گرفتند، وجودم از را بود تو از

  کردند، بدل کفر به را همه که اي گفته چه ،اي گفته

  است؟ کفر عشق و داشتن دوست آیا

 نخواهد باقی مهر از هیچ و شود می بدل کفر به چیز همه اینان آیین در آري

  بود،

  اي؟ برده نصیب هم عشق از اي ذره کنون تا آیا خاتون، محبوب

  اي؟ فشرده مهر به را دستی کنون تا آیا

 به را مهر کنون تا غرور با چیزدانان همه اي عاقله، دانایان اي ام، زمانه محبوبان

  اید؟ کشیده آغوش

  د؟ای شده تنگ دل کنون تا

 کنون تا است زده کسی براي قلبتان کنون تا اید چشیده را دوري غم کنون تا

  بکشید، آغوش به را کسی تا اید خواسته

 پرمهر هاي دست کنید، نظاره را کسی همیان در عورت و آلت بی است شده آیا

  بدوزید؟ چشم چشمانش به شهوت از دورتر و کشید آغوش به دستان به را



 شهسواری نی ١٢٦

 

 است، پرپر هایت نگاشته سوداي به دلم است، کرده را دستانت هواي دلم

 آغوش در را یادي تو از تا نگذاشتند دگر کشم، آغوش به را تو تا نشد دیگر

 در و دستانت یاد گرفتی، پر و بال روز هر و ماندي زنده ذهنم به لیک بفشارم،

 اي ،آمد می یشمپ به محبوب روزي کاش اي کرد، ام مستانه فشردنشان آغوش

 امیر آغوش در باري کاش اي کشید، می آغوشم به صفت پدر باري کاش

  گفتم، می هایم تنگی دل از و ریختم می اشک

 این از هزاري و کاش اي و کاش اي شدیم، می هم تنگ دل کاش اي

 ام دیوانه دور هاي نقل همان تکرار باز و نماند باقی برایم هیچ اما ،ها کاش اي

 بر هایتان حرف از هربار و شنیدم نمی کاش اي است، نعمتی هم دننشنی کرد،

 بسازم دنیایتان از دورتر را جهانم اي ذره تا شمبا آرام اي ذره تا تازید نمی انمج

 چنگ هایم گوش به صدایتان هماره که دریغ اما برگزینم را تنهایی آن در و

  درید، را هایش پرده و زد

  است؟ ها پاکی پایان هم ها دریدن پرده این آیا

  کند؟ می دار خدشه را گوش پاکی ضربتی یا انگشتی دخول آیا

 حصار این از توان نمی است، آمده در بند به جانم تمام اسارت و حصر این در

 از اي ذره تا جست راهی باید شد، دور دیوانگی این از توان نمی گزید، دوري



 پرستان آلت ١٢٧

 

 هواي که افسوس صد و دریغ اما بلعید، را اي تازه ايهو و ماند دور هوا این

 باز و شد استشمام ها دیوانگی همین بوي دوباره است، مسموم شهر این ي همه

 این در محبوبی تحمل اما خواندند، گوشم به را ها دوردست هاي نقل همان

 به گشودم پر و کرد ام پروانه حوالی این در وا دیدن اما کرد، ام دیوانه نزدیکی

 و کمتر دید، دورتر دید را محبوبگان باید باز اگر تا کردم منزل ها دوردست
  دید، تر کوچک

 رهایی محبوبگان نزدیکی این از بتوانم تا شدم دور قدر آن شدم، دور و رفتم

 جانم به بیشتر بار هر و آمد در اي چهره به بار هر بود کنارم به محبوب اما یابم

 از دورتر خواهم می کنم، کار خواهم می که تگف آنان به باید شد، نزدیک

 به و کشیدند دست به را ها قداره بسازم، فراتر دنیایی و سازم محیا کاري خانه

 خواهد می آنکه دهد، تغییر را دنیاي خواهد می آنکه بدرند تا آمدند پیش

 النه ها خواسته گاه منزل به شکیبایی و کردن صبر اما بشکند، را ساخته هاي بت

  ساخت، عملی را است ها دوردست در آنچه توان می تالشش به است، کرده

 بودند باز کردم، پا و دست کاري خود براي و رفتم دورترها به شدم، دور پس

 باز کنند، تصویر بیمار و جنسی قدر همان را دنیاي که کده نان آن در هزاري



 شهسواری نی ١٢٨

 

 باري کنند، نظاره ار آمده بر پستان دختران بدوزند، چشم ها آلت به تا بودند

  ردند،ک می لمس را دستانت و دادي می انن

 حتی که است داشته خود در چه مهر بی دست این لمس دیوانگان آخر

  اید؟ خریده بدنامی هر به را آن بر کشیدن دست اي لحظه

 برایشان بگویم، سخن مهر از عور برایشان و روم صحن به تا شد می کاش اي

 به کشیدنش دست ام، آمده بر هاي پستان این آلتم نای پرستان آلت اي بگویم

 و کرد نخواهد دوا شمایان از درد هیچ دیدنش داشت، نخواهد بر در هیچ جبر
 مهر به که بدانید لیک بدرید ببینید ماند، خواهید غرق دیوانگی چنگال به باز

 تجربه کنون تا که ساخت خواهد برایتان دنیایی دستی گرفتن آغوش در

  یدا نکرده

 در بردند لذت و مالیدند نان خریدن میان در بردند پیش به را ها دست باز

 دنیایی برایشان و بگوید مهر از اینان به تا نیامد کسی آخر هایشان، دیوانگی

 مهر به جستن لذت و گرفتن بر در بگوید بسازد، حصرند آن در آنچه از فراتر

 نگفت برایشان کس هیچ است، اشتند دوست و عشق به است عاطفه به ستا

 به مالیدند را همه و بردند دست بردگان شدند، برده غریزه به آنان و



 پرستان آلت ١٢٩

 

 دست بر دست سایش اي لحظه حتی نکردند، رحم مه ها دست به خویشتنشان

  شد غریزه در شان وارانه برده لذت نهایت برایشان جبر در دیگري

 دیدم آن خویشتنم دیوانگی چنگال هب باز و رویید ها تن به هرزه هاي نگاه باز

 به همینان آخر کردند، بالغ همینان هم را من آخر بود، واقع از دورتر شاید که

  دادند، نشان من به و آموختند من

 نمایاندي، ما به و کردي تصویر تو را دنیا ي همه يفهماند تو را همه محبوب

 دیوانگی این در و راندي پیش به تو و بود تو آن از دنیا ي همه محبوب

 شدم، بلعیده شیرین کامتان به هم من که شد این خواندي، پیش به سردمدارانِ

 جانم به که دیدم آن را همه و آمدم در هضم چنگالتان به و شدم خورده

  آموختید،

 مردان کردند، هرزه را همه هرزگی این در و دیدند هرزه پندارگان هرزه

 به کرد می نگاه آرام دوخت، چشم او دیدند، هوس بل همه و همه را هوس بل

 بر اگر و دیدي لبان به تو بود کرده نگاه را چشمانت اگر بود دوخته چشم کجا

  شنیدي پستان به تو دوخت نگاه وجودت

 شنیده پیش از را همه تو و خواندند را همه ببینی را يچیز تا نگذاشتند آخر

 دریغ براي شده پیچیده کفن در زنان نماند، دیدنت براي جایی دیگر بودي،



 شهسواری نی ١٣٠

 

 به چشم که مردانی جز ماند خواهد باقی چه است، هوس بل مردان از کردن

 به دستشان شاید کشید، دخواهن ها آلت بر دست دوخت، واهندخ ها پستان

 چرانند، چشم و هوسران اینان اند، هوس بل اینان لیک خورد، دستت به اشتباه

 که ندیدي هیچ و شنیدي را همه وت و خواندند گوشت به شک بی پس

 از دور و همیشه از دورتر باشید، دور مردان کشید، پس خویشتن را ستانشد

 قبع و زنید پس را خویش نشوید، نزدیک ما به بمانید، دورتر تنتان، تمام

  است، هایتان هوسی بل از نشانه اشم نزدیکی ترین کوچک که نیدبما

 سر آن در خیالش به است، نکرده رخسار بر نگاه و دوخته زمین بر چشم آنکه

 خطا و خبط دیدنمان کنی، نمی نگاه چرا ،اندیشد می چه به نشانده زمین بر

  است؟ جهان بر شمایان حل راه تنها دنیا ي همه بر بستن چشم است،

 بر رخ شد، طاهر تا بود هیچ باید و کرد لمس نباید ماند، کور باید و دید یدنبا

 بر نگاه تر پایین به نگاه است، زنان شده قرمز لبان بر آلود شهوت نگاه دیدگان

 من گریبان از دست ام دیوانه و کالفه شدم، خسته است، آمده بر هاي پستان

  ببینم شمایان از رهاتر خواهم می بردارید،

 چشم من به کن، اهنگ من به کشی می دوش به را آردها که بار هر کن، هنگا

 مهر پی در دردمندانه هم تو شاید کرد، نخواهم قضاوت را تو دیگر بدوز



 پرستان آلت ١٣١

 

 از تر پایین نگاهت اگر شاید اي کرده عاطفه از سخن هم تو شاید ،اي آمده

 تنگ به ناینا دنیاي از هم تو شاید اي، ندوخته چشم پستانم به است، صورت

  اي آمده

 نگاهمان باري شاید گفتیم، سخن باري شاید بیا پیش و بکش دوش به را بارها

 تو و شدم سرخ شرم از کردي نگاه من به که آنگاه شاید شد، دوخته هم به

  کرد، آراممان ،ما سادگی همین شاید زدي، لبخند

 دنیاي به باز تا بگویند قدر آن بگذار کرد، دورمان اینان دنیاي از اي ذره شاید

 بگذار ام، هرزه من و چران چشم تو بگویند بگذار بیاورند، حجت شان آلوده

 تو و من آلت باز بگذار کنند، تصویر رختخوابمان به را تو و من هایشان ذهن به

 ام، هدید مهر پر دستان در را تو که من اما بدوزند، چشم آن به و کنند عور را

 ام، جسته بودنت متین و گفتن سخن آرام در ام، جسته آرامت لبخندهاي در

  گفتند آنان که نباش آن تو اما بگویند خواهند می چه هر آنان بگذار

 دیرین روزهاي مهر یاد کردي، نگاه باز و آمدي مشخص ساعتی به روز هر

 و بود یکدیگر دست به دستانمان که آنگاه کردم، تصویر دوباره را آن و افتادم
 جسم و خسته جان آرام دوباره یگريد بار شاید گفتیم، سخن کالم بی ام

 باز دنیایمان به را مهر ستیمتوان دیگر بار شاید گفت، سخن دردناکمان



 شهسواری نی ١٣٢

 

 با را همه و کشیدي دوشت به را دنیاي بار هر و آمدي بار هر پس نیم،اگرد

 ز ا بارها همان با را بیگانگان نگاه تمام کاش اي دي،بر دورترها به درد
  کردي، می دور نیایماند

 و نوشیدي آن از جرعه جرعه ،آوردم شربت برایت که آنگاه بودي آرام چه
 از بنوش شد، آرام شربتم خنکاي به عشق از ات مانده آتش در جان ي همه

 را هایت ریختن عرق که ام دیده را ات خستگی که بنوش ،جانم هستی

 به اینان دنیاي از هیچ خواهم نمی دیگر کردي، نگاه متین و زیبا چه ام، چشیده

 چه هر بگذار دهم، جهانم به اینان از راه هیچ خواهم نمی کنم، افزون جهانم

  بگویند، خواهند می

  :بگویند

 آن بگویند بگذار است، کشانده ها هرزگی به را پسرك دنیاي دختر هرزه این

 دو این بگویند بگذار دهد، فریب را معصوم دختر خواهد می هوس بل پسرك

 بگذار بگویند، خواهند می چه هر بگذار اند، کرده دار لکه را پاکی عفت بی

 خواهم می کنند، خطاب آلوده و ناپاك را ما بگذار باشد، همانان آن از پاکی

  شوم، خطاب هرزه



 پرستان آلت ١٣٣

 

 و بدرید را تنش ببینید است، آمده تانرویای به عورش تن با اي هرزه دم،مر آي
  است هرزه او بگویید

 چشمانت دوختی، چشم چشمانم به و کردي نگاهم آرام کردي نگاه باز تو اما

 به که دوران هاي رنج ي همه از گفت، مشترکمان دردهاي از گفت، سخن

 هوس بل هم را تو اي، چشیده را دردها من مثال هم تو ایم، کشیده دوش

 تو اي آمده مهر براي که تو اي نداشته سر در هوسی که تو اما کردند، خطاب

 پرواز و بنوشی مهر شهد از اي ذره اینان هاي بردگی از فراتر تا اي آمده هک

  کنی،

 به نگاهت با باز تو تا نشستم برابرت در دست به شهد و آمدم هم باز آمدم

 که فهماندي جانم به بیشتر بار هر و کردي نگاهم بار هر بگویی، سخن جانم

 با دنیاي بود آرام و زیبا چه ام، جسته وت نگاه در را دنیا ي مهه که ام شده عاشق

 در پرواز به تو با آرام چه اند، ساخته اینان چه هر از شدم می دور چه تو،

  پیمودم، می را دنیاي سالنه سالنه چه و آمدم می

 چه کردنت لمس بار اول آن کرد، روشن را جهان وجودمان شقع آتش

  ها آسمان در و نشدنی تکرار بود، واال رؤیاي



 شهسواری نی ١٣٤

 

 در را مهر که جانی لمس اما کنید تعبیرش خواهید می چه هر به پرستان آلت

 کهکشان بر معراج واالترین است، جهانیان احساس واالترین اي دیده آن

 شمایان اما گفت، خواهم برایتان باز آمد خواهم میانتان به عور تن با باز است،

 نخواهید را ركد توان هیچ دای کرده تصویر عورت و آلت به را جهان که

 یادر این به خویشتن باید بدرید، را پیشینیان ننگین هاي جامه که باید داشت،

  کنید احساسش و بیاموزید شنا و شوید وارد

 وجودم امتم کرد، آرامم زیبایت تن آن لمس لرزید، بدنم دستانت بر دست

 که تو کردي، حس هم تو را همه افتاد، شماره به هایم نفس تپید، و شد قلب

 لمس اي، دیده را اینان جهان از واالتر که تو اي، نشده اینان جهان به آلوده

 و زاید می دوباره را تو عشق این اي، نمانده وا ینانا جهان به که تو اي کرده
 گنجیده و نگنجیده ها نوشته در آنچه ماندفه خواهد تو به ،کرد خواهد باور

  شد نخواهد

 هم باز آمدند هم باز نیست، جاي دیگران بر هیچ من و تویی که دنیاي این در

 را ها روسري باز دادند، دشنام هم باز کردند، لمس هم باز چسباندند، را خود

 زدند، کنایه و گفتند باز کردند، سرها بر حجاب توسري با باز کشیدند، سر به

 جهان یزچ همه و اندندخو هرزه را همه و آمدند بیرون ها خاتون محبوب باز



 پرستان آلت ١٣٥

 

 هیچ دیگر کرد، تغییر من جهان و بودي تو اما ود،ب دیرترها تکرار همان اینان

 همان دنیا ي همه ندیدم، را اینان دنیاي از هیچ دیگر نشنیدم، اینان دنیاي از

 بود تعلیم آن بود، شدن عاشق و رهایی احساس آن بود، ماندن تو با و بودن

 مرا دوباره کرد، ام زنده دوباره که بود آن شت،ندا مکتبش در کس که

  کرد، ام پاینده و بیاراست

 برایم را جهان دنیا این از فراتر آن زیبا احساس آن نبودي تو اصالً شاید

 دیربازان آن ها گفتن نسخ و ها دست آن دیربازان، از ذره آن کرد، دگرگون

  گفتند خوانده نجاست به پاك هاي جسم هاي کنایه و

 دنیا که فهماندند من به اینبار ،خواندند خود از مغرورتر و تر قدرت پر اینبار

 این و نیاد این ،است آمده بر پستان از فراتر ،است نخو در آلت این از فراتر

  است اند بافته یوانگاند آنچه از فراتر احساس

 آغاز سر نو از را همه تو با کردم، احساس را همه تو با دریافتم، را همه تو با

  شدم زنده دوباره تو با و کردم

 هم باز نیستیم، تو و من که جهان ي همه است، تو و من میان جهان که ها این اما

 کاممان به را دنیا تا هستند آنان هم باز اند، زنده انمانجه به پرستان آلت

  بریزند، حلقمان به شوکران جام و کنند زهرآلود



 شهسواری نی ١٣٦

 

 داستان همان دوباره شد، دیده دوباره ها دست رفت، پیش ها حرف

 ،اند مایه بی و هرزه اینان ،کردند تالوت نو از را همه و شد خوانده پرستان آلت
 عصمت و آبرو اینان کردند، دار لکه خود هرزگی با را خداوندي عرش اینان

 چه هرزه، خترد این پدر و برادر غیرت به خوشا اند، داده باد بر را عفت و

 ها حرف باز و کجاست اینان غیرت است، داده باد به اش خانواده از آبرویی

  رسید، خاتون محبوب گوش به تا رفت پیش به قدر آن رفت، پیش

 باد به سالیان این در هایش ساخته تمام و فهمید را چیز همه شد، دیوانه محبوب

  خواندي؟ می چه روزگاران آن در خود با گفتی می چه محبوب رفت،

 باد بر را مان خانوادگی شرافت که کن عفو مرا خواهرم اي زن، عاقله اي

 نرسیده بدینجا من تربیت از دختر این ام، نبوده اینگونه من خاتون انور ام، داده

  کرد، همه دیدگان برابر در شرمگین مرا و بود بالفطره اي هرزه او است،

 هرزه دخترك این اگر کن عفو مرا تو مرتبت بزرگ اي عزوجل خداوند اي

  اي بخشنده و بزرگ تو مگذار من پاي به را او گناه است، کرده اینگونه

  غمگین؟ یا بودي شاد خواندي، چه من به گفتی چه دگر محبوب



 پرستان آلت ١٣٧

 

 برابر در فروختی فخري چه بودي، شناخته مرا روز نخستین از که ديبو شاد

 که کردي تحقیر و کوفتی طعنه به بار هر را او ام، شکسته کمر پدر آن دیدگان

  است، تو دیوانگی و نادانی از ها مصیبت این ي همه

 کردي خطاب هرزه مرا مستانه چه من، پیرامون قضاوتت از شدي شادمان چه

  است، من خون و پود و تار در هرزگی که

 بافتی سالیان این در چه هر ،ات رفته روي ز آب از شدي شرمسار و غمگین چه

 واماندي، شرم و خجالت این در تو و شد آب بر نقش همه شد هپنب شد، پاره

  گرفتی، بود عاشقم آنکه و من از را انتقامت اما

 جانم بر قدر آن باشم، همیشه از تر خونین تا بدر را تنم و بزن قدر آن بزن

 هر شوي، آرام تا بتازان و بکوب قدر آن نشیند، فرو حرصت تمام تا بکوب

 از بخوان، امیر گوش بر و رو پیش به باز کرد، نخواهد آرام را تو هیچ که چند

 غیرت از برایش است، شده ننگین ات خانواده دامن که بگو ،بگو غیرتی بی

 حدیثی برایت شاید کرد، کمکت راه این در هم انور شاید بگو، دور مردان

 و ازبس را او کنی، تصویر امیر برابر در ها ینرتبد بدترین را غیرتی بی تا گفت
 باز او از خون به انتقام و رنج به تاوان که بفرست اوي جان به و کن بیرون بپز

  گیري پس



 شهسواری نی ١٣٨

 

  شد؟ خواهی تر شادمانه تو کرد چنین اگر که گرفت را او نجا و رفت او شاید

 هوا در که خون بوي کند، می مستت و دیوانه کشیدنش خون به اما دانم نمی

 و بکوب رویم و سر بر دوباره بکشان انجاس به مرا شوي، می تر مستانه بپیچد
 بیشتر و شود می پخش هوا در خون بوي ،کند می آرامت که بریز زمین بر خون

  نجسم من که دانی می

 توانی می ام نشسته برابرت در خون در من که حاال اي، کشیده خون به مرا حاال

 ماندنم خون در و بپنداري هرزه کنی، خطاب نجس بار هر مرا آسوده خیالی با

  کنی، نظاره را

 و بباف کالهی هم او براي است، مانده کاله و سر بی نمایش این از سعید اما
 کارگاه و فروشی نان آن در و رفت شاید بیاید، میدان به تا بگذار سرش بر

 شاید کرد، متهم زگیهر و باري و بند بی به را آنجا صاحب شاید زد، فریاد

 آن تو و زد فریاد شاید خواباند، پسرك آن گوش هب هم چکی چند

  شاید و شد تنومندتر اندامش شاید دیدي، تر مردانه را رگ بی زمینی سیب

 گیرد، پس باز من از را دردهایش ي همه هم او تا بینداز هم من جان به را سعید

  است رفته باد به ما آبروي ي همه که بزند فریاد



 پرستان آلت ١٣٩

 

 آغوش است، من دستان به اش ههم که رود می کجا به و آمده کجا از آب این

 باقی هیچ آن از و دهد می کف از را آب آن ي همه ،دستان فشردن

 من به باري کاش اي اید، گرفته رود کدامین از را آب این گذارد، نمی

 آن از قدر آن بیاورم، کرات به و کنم پر آن از برایتان تا دادید می را اش نشانی

 دادنش کف از باعث دیگري آلت حتی و دستان که کنم پر زندگیان در آب

  نشود

 به را همه من ام، کرده تعبیر گرمت آغوش به را همه من بکوب هم تو سعید

 اي بوسه به را صورتت بر کوفته دست آن ام، کرده بدل هایت دننکشی آغوش

 را یتدهالگ و مشت ي همه خیال در نکرد، صورتم از گاه هیچ که کردم بدل

 اي ذره ها کوفتن این شاید شو، آرام و بزن کردم، بدل موهایم نوازش به

 آب اگر شود می آرام اینگونه دردت اگر بکاهد دردت از شاید کند، آرامت

  بزن و بتازان پس گردد می باز اینگونه جویت از رفته

 هدوبار گرداند، باز محبوب به را فرمانروایی شده تنیده هم در ها دست آن
  د،ران حکم دیگران زندگی بر فرمانده و شد پادشاه

  رود نمی دانشگاه به که دختر

  رود نمی کار سر به که دختر



 شهسواری نی ١٤٠

 

  گوید نمی سخن دیگران با که دختر

  داد شوهر تخم از آوردن بر سر از قبل باید را دختر

 محکومیم، ما ي همه که کن حکم کن، حکومت و بتازان تویی فرمانده حال

 بسپارم، جان گوش به را همه و نهم سر گویی می آنچه هر به باید محکوم من

 اي کرده حکم تو که بخوانم پیش در را همه و بگیرم دل گوش به را همه باید

  بري پیش به را حکمت تا اي آمده جهان بر حاکم تو که

 چه شوهر از من اما ،گرفت شوهر بوي خانه ي همه و پیچید خانه رد شوهر لفظ

 شد، خواهد جانم به مالک که مردي آن از برایم اند گفته چه ،ام شنیده و دیده

 خانه به ناگاه به که دورتري آن است، دیدگانم برابر در دورترها تصویر آن

  ریخت، زمین به و شکست برابرم در بت که آنجا آمدم،

 ام، دیده را همه من که دانستی تو آیا فهمیدي تو آیا هست، خاطرت محبوب

 را گرفتنان آغوش در و آغوشی هم به را سعید و تو من که دانستی تو آیا

 در را تو است، مانده حبس ام سینه روند به نفس و هوا که واي اي ام، دهدی

 میانتان در غریزه همه که داد فرمان عشق نه بود میانه به مهر نه اما دیدم، آغوش

  بود،



 پرستان آلت ١٤١

 

 بود برابرم در شمایان از چهره بار هر کردم، دوره دل به هزاري را شوم روز آن

 را تو او و بودي کرده منزل سعید آغوش به تو دریدید، می را یکدگر جان که

 و دادي می جان تو درید،  می را تنت و بود کشیده حصر به را تو بود تهگرف بر به
  درید، می را جانت ،جانت بر ارسو او

 من و نگفتی برایم بار یک آخر کرد، دیوانه مرا تنی عور این و عریان آلت واي

 چگونه که بودي خوانده گوشم به باري کاش اي ندانستم، هیچ بودن این از

 بودي کرده نقل تان آغوشی هم داستان از برایم بار یک کاش اي آفریدي، مرا

  نشنوم را دریدن این و نبینم برابر در را رتصوی آن خود تا

 پس نگفتی، برایم مهر از هیچ و نشاندي برابرم در آلت به را دنیا ي همه که تو

 عورت همه بود، آلت همه و ندیدم مهر به کشیدن آغوش در آن از هیچ من

 به را دنیایم که بتی شکستن و تنفر جز دانستم می چه کودك من و بود عریان

  کشاند، دیوانگی

 لبانتان به اي بوسه کاش اي ودم،ب دیده آغوشتان به مهر اي ذره کاش اي

 شد، دریدن اش همه اما کنم، تصویر مهر به را شمایان تا بود مانده خشک

 ي همه آخر پنداشتم، هرزه را تو شدم بیزار سعید از شد، عریان آلت اش همه



 شهسواری نی ١٤٢

 

 کودك این و نبود میانش به مهر از هیچ بود، ها بودن این در هرزگی ات گفته

  جانتان دریدن جز ددی چه هرزگی از شنیده

  کرد، خواهم تعبیر تنم دریدن به را آن و زند می زنگ گوشم به شوهر نام حال

 بکشد، دندان به را تنم عریان خواهد می بدرد، مرا جان تا آمده هم او آیا

 خون و بنشاند خونم به خواهد می او کند، پاره و تکه را خونین آلت خواهد می

 به ام، بوده باکره من که بفهماند دیگران به هد،د نشان دیگران به را ام ریخته

 آن از جانم ي همه و کرده شکار مرا او است، او صید این که بفهماند دیگران

  است او

 دوري لخت شهوت این از و یدبود پرورانده را مهر اي ذره کاش اي

 به و سپردید می فراموشی به را آلت و عورت این اي ذره کاش اي گزیدید می

  کردید می مان خانه منزل را مهر جایش

 واي گفتید، بکارتم از سعید با که شنیدم گوشم به برابرم در که روز آن از واي

 همه که فهماندید من به باز و نشاندید خاکسترم به زدید، آتشم زبانتان با باز که

 مرا که کشیدید نقشه برایم ازب است، مردان و زنان عورت و آلت در دنیا چیز

  طاهرم، و پاك من که بدانید برید معاینه به



 پرستان آلت ١٤٣

 

 اش همه نبود، میانش به آلت خورد، رقم مهر به ما دنیاي پرستان آلت اي اما

 آن از هیچ که حیف صد و بود کشیدن آغوش در اش همه بود، عاشقی و مهر

 عور آغوش در را همه دیدید، نمایان آلت و عورت را جهان ي همه و ندانستید

 تن که فروشند می پاکی که جویند می لذت که کنند می ناله که کردید ترسیم

  شد عورت و آلت دیگر بار چیز همه که واي و کنند می عرضه

 تصویر را تدس آن تو دادند برون دست مهر به اگر که آمدند میان به تنان عور

 چشم آنان خونین آلت به باز و کردي تصویر شده بزرگ پستان فشردن

  بکشند را انتظارشان باکره زنان ،مردان آمیختن در روز در که دوختی

 برابرم در شمایان تصویر باز شدم، دیوانه شد، بکارتم و پاکی تانزبان ي لغلغه

 تن کردن خونین براي هایی دست دور در یدسع و درید می هم از تن که بود

  است، کرده تیز دندان تو از شده خونین آلت براي تو

 و داشتی چه هر با دل به ،داشتی جاي اي ذره جانم به تو ها این از پیش تا سعید
 اعتماد به ،تنم پاکی گفتن به اما شدم کدلی تو با و پذیرفتم را تو نداشتی

 گونه آن مرا هم تو کشتی، را جهانم ي همه بودنت معاینه پی در به ،ات نداشته

 هایت دست کشیدن آغوش در براي تقالیی چه ندیدي دم،بو که ندیدي

  بماند، تا نگذاشتی دنیایم بر هیچ و ندیدي من از هیچ کردم،



 شهسواری نی ١٤٤

 

 پرستان آلت اي زمان محبوبان اي ،است همگان دنیاي و شرع حاکم محبوب

 تا برید قانونی پزشکی به بکارتم ي معاینه براي مرا آورید در بندم هب باز جهان،

 باد به را شما جوي آب از اي ذره ما همیشگی خون پر آلت از ریخته ونخ مبادا

  دهد

 را شهوت فکر در باز و بتازید من به هم بودم پاك اگر بتازید من بر و ببرید

 آخر است، وظمحف آن در دختران بکارت که کنید تصویر دیگر ي گونه آن

 هزارتوي درد این خوراندند، شما به که فهمیدید گونه آن دیرباز از شمایان

 که ردهک هجی را همان شمایان و است کرده النه ما همراه به که است هزاري

 به آخر اند، دریده را شمایان که بدرید گونه آن هم امر پس اند، آموخته شما به

 آن و کردند دور مهر از را همه نکردند، عطا ما به هیچ و آموختند دریدن ما

  شود مدفون شهوت قعر به دوران تمام طول به دنیا ي همه که ساختند

  داد شوهر را او باید

  کرد پاك دامان و پیشانی از را ننگ ي لکه این باید

  است همگان آبروریزي و ننگ ي مایه او



 پرستان آلت ١٤٥

 

 از برایت و آمد تن بلورین ي خاله آن عاقله زن واند،خ برایت و آمد انور

 ي همه برش، در محبوب هزاري و بود نبیرو محبوب گفت، ها همین
 آنکه از پیش را دختران باید که خواندند هم کنار رد و هم با پرستان آلت

 ي خانه به را دختران و زد باال را ها آستین که باید پس داد شوهر بدانند چیزي
  فرستاد بختی نگون و بخت

  جویی؟ باز را برویتآ خواهی نمی غیرت بی سعید،

  یابی، رهایی برانداز خانمان ننگ این شر از خواهی نمی

  کن پا و دست شوهري دخترت براي و برو

 به را بخت بی دختر آن و خویشتن همگان برابر در باید نداختا رو همه به باید

 و شود پیدا یکی شاید تا آورد فرود تعظیم سر همگان به باید ند،نشا حقارت
  کند پاك ما دامان از را ننگ ي لکه این

 بوسه هم مرد آن دستان بر سعید شاید اصالً کرد، سپاسگزاري او شوهر از باید

 مالک را او دوم زن عنوان به خواست اگر حتی یا بود مرده زن اگر حتی زد،

 عنوان به که شد پیدا مردي اگر زد، بوسه گران شوهر این دستان به باید شود،



 شهسواری نی ١٤٦

 

 که کرد طالباران ار قدومش که باید گذاشت پیش پا  اش رسمی و اول زن

  است داده نشان شکوه و جوانمردي خود از اینگونه

 طلب بکارت هم آنان از آیا جهان، دیوانگان اي دیوانه، پرستان آلت اي

 دست شما نگاه از جوانمرد آن یا دارد، و داشته خویش از زن که او د،ای کرده

  ندرید را دیگري تن شما چون نکرد، لمس نزد، دیگري به

 باید سپرد، فراموشی باد که باید را اش همه و نیست میان در ارزشی هیچ ها این

 و دوستان به و زد زنگ باید گرداند، باز را ابرو که گرفت پیش در را آنچه
 مالک برابر در و نشاند خاك به را او فروخت، را دختر حقارت آشنایان

  کشت خون در اش تازه

 خون به لگد و مشت با هک را خونین تن این دخواه می محبوب سعید،

  کردید کسب بیشتري بهاي ازایش در شاید د،بفروش اید، نشانده

 تو اما نبینم، هیچ و وابمبخ آرام بگذار بردار، سرم از دست نفس اي ام خسته

 پشت همان به بگذار پس داشت، نخواهی بر سرم از دست ها سادگی این به که

 پر آسمان به عور تا بگذار زنم، پرسه و هوا آن در يا ذره تا بگذار روم، بام

  کشم،



 پرستان آلت ١٤٧

 

 اي کجایید جهانم، جانان جان اي کجایید جان، گهانآرام اي کجایید

 حقارت به را شما است، کشته کس چه را شما رویم، زرد نازنین اردکان

 اند خوانده اینان به دنیایند، ي همه بر مالک اینان برند، می تاراج به و فروشند می

 هم مرا زند،پردا می جنگ به یکدیگر با شدن مالک در و کیدمال که

 بر مالک اینان ند،ا کرده فروش و خرید را همه اینان خرند می و فروشند می

  اینان جهان بر مالک دیگري و اند دیگران جهان

 آغوشتان به چندي تا کنید باز آغوش دنیایم، جانان اي من جهان جان اي

 بیشمارانم خاتونان محبوب این جهانم، انندانبانز این مالکانم عمري مانم،ب

 او به مرا و بجویند برایم اي تازه مالک تا آمده حال و بودند جانم بر مالک

 شما آغوش در خواهم می نفس اي ذره ،اهمخو می هواي اي ذره بفروشند،

  نکنید، دریغ من از را آرامش این و ویمج می آرامش

 نگذاشتند باقی چهی هم شما از اند، دریده هم را شمایان که است زمانی دور اما

 همراهم ام همیشگی کسی بی و تنهایی از دریایی باز من و اهو این در حال و

 دور اینان جهان از اي ذره کشیدنتان آغوش با تا بودید برایم شما کاش ،است

 ندارد، جاي ها دیوانگی این شما جهان به که دانم می دگر حال دانم، می شوم،

 نقش آن در دریدید را همدیگر درد به اگر شدید، آغوش هم غریزه به اگر



 شهسواری نی ١٤٨

 

 مهر من و کشیدید آغوش در را مهر اما واماندید، میل بی اش بازي به و نکردید

 و ورزید مهر پرستی آلت ینا از دور توان می که آموختید دیدم، جهانتان به را
  تداش عشق

 به کشیدنتان، آغوش در دیدنتان، جستم، تانآغوش در را هایم دانسته تمام

 هاي بال یاد به بود، هدنخوا هم معشوق نیست عاشق که آنگاه ماندنتان، آغوش

 و گذارد می سر آرام او یاد به و زند می نوك او نوك یاد به گشاید، یم بال او
  خواست نخواهد بر دیگر

 کام به را همه تا آمده بر زمین در است، زمین بر دورشان گاه وعده ان،این جهنم

 به را حور و غلم پر جهان پرستان آلت این بکشاند، پرستی رنج و مرگ این

  بدرند، را باشد برابر در که هر خواهند می حال و اند ساخته زمین

 بوسه مرده زن مردان دست بر بزن، زانو همگان برابر در و برو پیش به سعید

 هیچ و برو کنند، بر ات پیشانی از را گنن ي لکه این تا کن ترغیب را آنان بزن،

  بفروش آنان مالکیت به آنان بازار به پست و حقیر مرا نباش دنیایم و من یاد به

 این تازه مالک به حال و رديب کام به و دریدي مرا تو باش دشا محبوب

 دیگري که کن حکم حال حاکم و بودي کمال تو کن، تنفیذ را مالکیت



 پرستان آلت ١٤٩

 

 تا واگذار دیگري به مرا و کن تنفیذ را او هاي حکم حال باشد، من بر مالک

  جویی، باز را ات رفته رود از آب

 هم تو براي که شو یکسان همینان با و شو غرق اینان دنیاي به هم تو امیر

 محبوب شاید واماندي، و شدي سعید شاید اند، ساخته خود مثال به اي آینده

 به دوش اینان اند، ساخته پیش زا برایت را دنیا ي همه اما گشتی حاکم و شدي

 به گبزر آلتی برابر در همه تا آموزند می نسل به نسل زبان، به زبان دوش

 و مالک این بودن محکوم و حکم این انتها بی قدسی این و آیند در سجده
  بپرستند را حقارت این و ماندن صاحب

  است جهانیان بر بودن مالک نماد آلت که را آلت کنید ستایش

 رد یا بپرستید را او یا است دیدگانتان برابر در مرتبت بزرگ این پرستش
  بمانید خون و خاك

 که دهد می ندا مقامم پر حیوان ،عاشقانم نگاه جانم، بر مهر قلبم، داين اما

 زنده و آفرید دوباره مهر به ماندن خاك در و پرستش بی را دنیاي توان می

 تو تا ام زنده تپیدنت دامی به پس کرد شقعا را جهان و بود شقعا دوباره کرد،

  بسازم خویشتن را



  

  

  

  

  

  

 تکرار را مفهوم نا جمالتی لب زیر بر مدام و بود نشسته بام پشت بر آرام

 چشم معلومش نا ي آینده به و کرد می دوره را زندگی ي همه خود با ،کرد می

 با ازدواج بود، ندیده را او هم بار یک حتی که کسی با ازدواج بود، دوخته

 که مردي با ازدواج بود، مرده پیشترها زنش یا و داده طالق را زنی که مردي

 تصاحب سر بر او با دراز سالیان براي باید او و کرده اختیار زنی ترها پیش از

  شد، می دیوانه هم او به کردن فکر از حتی که مردي جنگید، می مرد این

 بهترین است، شده گذاشته حراج به که دید می کاالیی شکل به بار هر را خود

 همه این میان از شاید رسید، خواهد میان از وقت چه و است کجا خریدار

 ي چهره هم که گذاشت پیش پا مجرد پسر یک درشت و ریز خریداران



 پرستان آلت ١٥١

 

 باز اما است، خوبی مشتري مشتري این قبولی، قابل ثروت هم و داشت خوبی

 مقامی سود پر ي معامله و معادله این در است، کجا مهر کرد، سؤال خود با

  اند، گرفته نظر در هم داشتن دوست و مهر براي

 او کرد، می ردو درونش از را افکار این ي همه و زد می نهیب خود به باید باز

 براي را او است، عرضه براي ییکاال او کرد، می فکر موضوعاتی چنین به نباید

 تشخیص بد و خوب با و آنان قوانین با که باید و است  گذاشته حراج به فروش

  کند، اختیار خود براي همسري آنان جانب از دادن

 دیگري ناموس داشت، خواهد تازه صاحبی پس زین او آید، پیش به مالکش

 دیباي این محبوب ،آمد خواهد در چرخش به گردون چرخ این و شد خواهد

 تا داد هدخوا تازه مالک دست به انگشتري یننگ با و کند خواهد بر را کهن

 برد پیش به را خواهد می چه هر دهد، فرمان بگوید، آرام به مالکانه او پس زین

  یابد ادامه آنان خاکسترگون دنیاي باز و

  است، شما کنیز دختر این

  است، شما غالم هم پسر این



 شهسواری نی ١٥٢

 

 بر خدایی که آمده در بند به مادران و پدران ي مالکانه به کنیزان و غلمان

 بر و آید می پیش به اي تازه مالک بار هر کند، حکومت آنان ي همه بر آسمان

 در زنان زیر به سر و شود می مالک مرد نشست، خواهد کهتران ي گرده

 کنیز زنان چندي از بعد ست،ا داده فرمان او که کرد واهندخ هچ هر برابرش

 به دنیاي ،اند آمده بر خویش براي اي برده جوییدن فکر به برده و بند در شده

  آورد، خواهند پدید اي برده و چرخید خواهد آنان کام

 به رو کند، حراج آدمیان میان به تا برد پیش به را خود خرید زر برده ،محبوب

  :زد فریاد و کرد پیش در جماعت

 صرف کردنش بزرگ براي را عمر تمام است، من ي برده این آدمیان، اي

 پدرش ام، گذاشته نشاندنش سامان به و او براي را ام جوانی تمام کردم،

 را او ما تا برد دوش به را گراندی بار عمر ي همه او بخشید، من هب را او مالکیت

  هستم او حق به مالک من حال و بپرورانیم اینگونه

 ي نشانه به محبوب به رو بردند می سجده بزرگ آلتی بر که برابر در جماعت
 داد دوباره محبوب ستیدند،پر را جهان آلت بزرگی و ندداد تکان سر تأیید

  :که گفت سخن



 پرستان آلت ١٥٣

 

 هب را مالکیتش بیشتر بهاي به تا ام آورده پیش به را کنیز این من خالیق، اي
  است، بهشتی حور این البط کس چه بسپارم، شمایان از یکی

 محبوب کردند، دور را آرام و محبوب و آمدند وجد به پرستان آلت جماعت

  :داد ادامه

  دارد، رنگ سپید و بلورین تنی او

 برابر در عور را او و کند را آرام تن لباس که بود جمله این اداي از بعد

  داد، نشان پرستان آلت دیدگان

  اید، دیده را اش شده گبزر هاي پستان جماعت اي

  بود افتاده راه آب دهانشان از و کردند می تیز دندان پرستان آلت جماعت

  :زد فریاد گرفت دست به را آرام عورت و برد دست محبوب

 نزده دست او به کس هیچ است، مانده خون در ندرت به آلت این جماعت اي

 کنیز این فروش براي زامرو اما است، دیده نه و هکرد لمس را او نه کنون تا و

  شود مالک را کنیز این بهایی به که است کسی آیا ام، داده نشانش شمایان به



 شهسواری نی ١٥٤

 

 حور این طالب که هر ام، آورده برایتان را او مالکیت دیباي و انگشتري و نگین

  آید پیش به است بهشتی

 را تنش هایشان نگاه به و دوختند چشم او به وار دیوانه پرستان آلت اعتجم

 به را او و کشید دندان پستانش به کرد، پاره را عورتش کس هر کردند، لمس

 ي همه برخاست جاي از شد، دیوانه بام پشت همان در آرام اما نهاد وا خون
  بود شده دیوانه کرد، دور خود از را دنیاي

 دیوانه او بود، نشسته نظاره هب هم را کنیزان فروش بازار دید، می را چیز همه

 جماعت ي همه بداند، که خواست نمی و دانست نمی دنیا این از هیچ بود شده

 زرد هاي اردك ي جنازه کرد، عقب به نگاهی بودند، برابرش رد پرستان آلت

 ي مرثیه خواند خود با رفت، پیش به باز و کشید آهی دید، زمین بر را نشان
  را دردهایش

  کردنت لمس از اندمم دور مهر اي

  بوییدنت از ماندم دور عشق اي

  نشاندند جانم به هرزگی که را ام پوسیده جان این بدر



 پرستان آلت ١٥٥

 

 در تن از یک به یک را ها لباس رفت، بام شتپ بر کوچک بام روي به آرام

  :زد فریاد بعد دوخت چشم پرستان آلت به عور و آورد

 است چیز آن هر این ،است من جان ي همه و وجود این است، من عور تن این

  است من در که

 باز دیدند خانه بام پشت بر عورتن را آرام آمدند، بیرون ها خانه از همه

  شد شنیده ها صحبت

  است، هرزه دختر این ،عفت بی

  کجا، تا آبرویی بی

  است آخرالزمان ي دوره مصیبتا وا

  :گفت برایشان آرام و گفتند می پرستان آلت

 رویایتان آنچه ام، شده بزرگ پستان بود، آن بر دنیایتان ي همه آنچه عورم، تن

 عور این و بود آن از عمر ي همه فکرتان آنچه خونم، در عورت بود، آن در

  رویتان و پیش در همه بود، آن در عزتتان و شوکت و عفت و آبروي که تنم



 شهسواری نی ١٥٦

 

 بمحبو شنیدند، هزاري و گفتند باز و دیدند تن عور را او دیدند پرستان آلت
 در همه و همه و کردند صدا را امیر ،آمد پیش به انور بود، هم سعید ،دید هم

 که کردند نگاه آرام عور تن بر آشفته بر جوي ز رفته هاي آب و آبرویی بی

 آتش و ریخت خود روي به بنزین خواند می لب زیر وردي که حالی در آرام

 زیر آرام ،آرام و شد خاکستر و سوخت جهان زد، آتش را دنیاي ي همه زد،

  :خواند لب

  شد، خاك در عفت بی عورتن د،ش پاك جهانتان ننگ

 و آمد بر اي تازه جان عذابش، در جان از سوخته جهان آرامش دور صداي به
 باز بود، افسرده و غمین داد، سر ناله خواند دیگران به خواند خود به هزاري

 و خواند خود به را هزاري شد، نو از و رفت پیش به زبا زد، جوانه و رویید
 سرآغاز دوباره که کنند النه عشق به که بشناسند را مهر که رویاند دوباره

  بیارایند، را اي دوباره انسان و شوند

  

  



  

  

  

  

  

  

 پرستان آلت برابر در عورتن تا نرفت بام پشت به نزد، آتش را خویشتن آوا اما

 با که بود بام پشت همان در او بگوید، دنیایشان به ساخته تن پستی از برایشان

 محبوب دنیا از دور دنیایی خواست و کرد اي تازه فکر جست، اي تازه راه خود

  بسازد، محبوبگان و

 لباس رفت، بیرون و جست جاي از باره یک که بود بام پشت همان در او آري

 فرار یابد، رهایی آنان دیوانگی دنیاي از تا پوشید رزم ي جامه کرد، تن به

 آنان آن از جهان اام بسازد آنان بیمار دنیاي از تردور را دنیاي خواست کرد،

 و محبوب چو هزاري بود، محبوب جاي هر بودند، دوانده ریشه جا همه بود،
  بودند، نشسته کمین در محبوبگان



 شهسواری نی ١٥٨

 

 جماعت پس نداشت، برابر در هیچ نبود برابرش در خواب جاي نداشت، غذا

 تا آمدند آمدند، پیش به ندرویید خاري و خفت در دراز سالیان که بسیاري

  گیرند، پس را جهان از حقشان

 و فروختند بردگی به را آنان ها دوردست در و پیش دوران این تمام در هزاري
 در تا ساختند و سوختند بودن مالک سوداي در و داشتند الکم خریدند،

  بود، پیش در کنیز دیدند، او بر مالک را خویشتن آنان و آمد آوایی نبرابرشا

 را جانت است، تو روي پیش در مالکت نداري، خواب جاي خواهی، می غذا

  کن، اختیار خود براي مالک و بفروش

 آنان بر مالکیت این ارزش بر بار هر و دادند جهان به مالکان پرستان آلت

 بر صاحب و مالکیت این در تا بافتند قصه يهزار برایشان بار هر افزودند،

 و شدند جهان حق به مالکان آنان پس گیرند، پیشی یکدیگر از شدن دیگران
 به را او و رفتند پیش به مالکان است، آنان برابر در بال و پر بی کنیزي که حال

 و تیغ قدرت به یکی او جاه نیاز به یکی او، نان نیاز با یکی آوردند، در بند
 انشج درید و شد تنش مالک که هر او، بر مکر و فریب با یکی و او بر خشم

 و خورد را خونش کند و فتگر دندان به را اش شده بزرگ هاي پستان را
  برد، سجده جهان مقدس آلت بر دیرباز از تر نرا شهوت



 پرستان آلت ١٥٩

 

 چه اند، داده ها پول چه دریدن ناولی براي بود، برابر در خونینش عورت

 و کنند می تجاوزها چه اند، کرده ها فروش و خرید چه اند، ردهک تیز ها دندان
 تر پست نانسا این از جهان جان دریده این نام از اند گذاشته جهان بر شرم چه

  خزان در بیمار دوپاي این از دوران پستی هر از

  است، آمده روزت به چه کردند، چه آوا

  است؟ بریده پستانت و خون در عورتت

  اي؟ زنده آوا

 هاي خنده آن شد چه ام، پژمرده جان اي تو با کردند چه آوا شنوي، می صدایم

 چه ها، گرفتن دست در آن شد چه دستت، دور آرزوهاي آن شد چه زیبایت،

  صفا آن و عشق و مهر آن شد

 را دنیاي و دادي جان خونت پر آلت خون در آوا ،گرانت جان شد چه آوا

  خواندي، خویش به را مرگ تا بریده پستان به آواي گفتی، بدرود

  نشاندنت، خون در و دریدند را جانت آوا

 خونت در و بریدند دندان به را بکارتت فروختند، را تو هم آنان فروختند،

  نشاندند،



 شهسواری نی ١٦٠

 

  اي؟ زنده آوا

  نکشتنت، که بگو اي زنده که بگو

  گویی؟ نمی چیزي دیگر چیزي چرا آوا شده چه

 آوا کردند، رهایت و نکشتن اما بکشند و بدرند را تو که بود این ات خواسته

 بر را مرگ که اند آورده روزت به چه مگر نباش، اینگونه خود با نگو، اینگونه

  اي، داده ترجیح آن

 بار هر که نگو شوند، می مالک هم هنوز را تو بیماران این که نگو آوا واي اي

 را تو بار هر که نگو افتند، می هم جان به و کنند می تیز دندان تصاحبت براي

  فروشند، می و خرند می

  اند کرده  فاحشه را تو اینان نگو آوا

 جهانیان و جهان بر شدن مالک این در حال و نشاندند نخو و خاك به را تو

  اند، زنده و فروشند می فخر

 اناین اند، غرق شهوت به اناین اند، پرستیده آلت اینان تند،پرس لتآ اینان آوا

  اند، وامانده بندگی و بردگی در اینان شدن مالک بر محتاج پرستیدند بر محتاج



 پرستان آلت ١٦١

 

 صاحبانِ شوند می مالک خرند، می را بیشمار هاي تن روز هر اینان آوا واي اي

 آلود شهوت خیال به و فروشند می فخر یکدیگر به او جان و خون دریدن در

  اند، برده لذت خود

 دیوانگان این به باري کاش اي خواندي، می برایشان باز و بودي آوا کاش اي

 است، لذت دیدن عاشقانه است، لذت عاشقانه دست لمس که فهماندي می

 خواندي، می دیوانگان این بر هم باز آوا کاش اي است، لذت بوییدن عاشقانه

 و عشق از ستانپر آلت بر بام پشت آن بر و ديش می پا هم آرام با آوا کاش اي
  خواندي می مهر

 بند بی ي همه دانم، می را عشق زا نفرتت دانم، می را چیز همه انمد می آوا آري

 این ام، فهمیده را چیز مهه ،ام دانسته را همه و دانم می را نجها هاي باري و

 ادنی نهاي که دانم می را کشیدن آغوش به مهر به و داشتن دوست زا نفرت
 و هوس بل را همه قدر این خواندند، گوش به قدر این انمد می است، هرزگی

 آوا کاش اي اما دانم، می را همه شدند، هرزه و هوس بل همه که گفتند هرزه

 را پرستان آلت این دیوانگان این کاش اي خواندي، می عشق از آرام آغوش به

  کشاندي می جهان بر را تازه جهان دوباره و پروراندي می مهر به



 شهسواری نی ١٦٢

 

 که آنان از آمده در بند به کنیزان و بردگان از ها، میدان آن از بگویم چه

 و صاحب را خود باري تا آمده که شده تحقیر بردگان از بفروشند، تا آورده
 فراتر نه عورت و پستان دریدن از جان فروش و خرید از کنند، تصویر ارباب

 آوایان، نهاي بی از و نسالیا این تمام از گویم،ب چه از جان، دریدن از آن از

 تمام زیبایی به زیبایی تو آوا لیک است، زشتی به غرق و زشت جهانشان آوا

 دست بر دست همان زیبایی به زیبایی تو ها، دوردست آن در پاکت احساسات

 و گفت سخن تن به آرام که جنست و جسم همان زیبایی به زیبایی تو ها، دادن
 از دار حذر بر را دیوانگان این و خوانب را عشق ندایش به خواند را عشق

 این کردن خاك در و کشیدن کفن به از ماندن، خون در و دریدن و خریدن

  کن سرآغاز دوباره و کن بیدار را پرستان آلت

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 و جان به را گفت او چه هر و افکند زیر به سر خاتون محبوب برابر در آیدا
  سپرد، دل

 عیار براي جماعتی که روز آن کرد، دوره خود با بار هر را روز آن ي خاطره

 چرخی برایشان و گرفت چاي زا سینی برابرشان، در آمدند، مانیمیه به جانش

  :گفت پیش در مالک مادر خریدار، زن زد،

  دارد، گیري دندان هاي پستان

  است؟ دیده کس را عورتش خاتون خواند، پیش در مالک خواهر

  :گفت ردک می صاف را گلویش که حالی در وببمح



 شهسواری نی ١٦٤

 

 آلت معناي داند نمی حتی است، ندیده مهتاب و آفتاب او است، حرفی چه این

  چیست، عورت و

 چشم او اندام بر آنان کرد، گریه آیدا و خندیدند هم با پرستان آلت آنگاه

 مبادا که کرد برانداز را آیدا هاي دندان و رفت پیش به پسرك مادر دوختند،

 با و کرد لمس را آن صفتی و کشید پستانش بر دستی باشد، خراب یا ریخته

  دهد شیر که تواند می بیشماري فرزندان به گفت، خود

 رختخواب به را او خود با و دوخت چشم او اندام بر هم شان مرده زن پسر حتی

 هم شاید است، مرده یا است، داده طالق را همسرش دانست نمی کرد، تجسم

 هر به درد که چند هر نداشت، همسري اصالً یا و بود آنان انتظار به خانه در

 به مالک و کرد تصویر تخت به را او مرد لیک داشت، تفاوت آیدایان از کدام

  رفت پیش

 به آلت مرد که بود برده دهان به لحاف کرد، مچاله را خود تخت بر آیدا

 ریخت خون در اشک آمده خون به آیدا ،درید پستان و پاشید خون عورتش

 چگونه اند، داده پیش از را بکارتش تأیید مهر چگونه که کرد دوره خود با و

 معاینه را او و کرد باز را پایش برد، عورتش به دست پزشکی جماعتی کنار به

 رفت، دیگران پیش به مژدگانی گرفتن براي فریادکنان و دید را پرده کرد،



 پرستان آلت ١٦٥

 

 گریه و ریخت اشک هم باز آیدا اما خندیدند، و کشیدند هلههل مست سر آنان

  کرد

 به نیاز بازي خون و خون شب این در حال و بردند معاینه به بار یک را او

 تنهایی به خویشتن و خود شده مالک تازه فرزند و نبود صاحبان مادر حضور

 گریه هم باز آیدا اما کشید هلهله و دید خون شد، شاد باز کرد، زن را دختري

  کرد،

 شد، نمایان هم به عورت و آلت و برد اتاق به را آیدا شب هر گذشت، زندگی

 اي افتاده و چاق اندام د،بو کوتاه نه بود رشید بود، زیبا شاید نه بود زشت مرد

 جایی مهر د،بو بیزار او از آیدا که فنا بر همه بود قدرتمند و عضالنی نه داشت،

 ساري و جاري میانشان در هیچ و کرد منزل ها دستدور به عاطفه نداشت،

 میان به عاطفه و مهر از هیچ کس هیچ براي و ندانست هیچ کس هیچ اما نبود

 تکرار و سپرد  می جان و گوش به را چیز همه باید که بود آیدا تنها نبود

 در باید کرد، می گریه باید بود خرید زر اي برده او نهاد می گردن باید کرد، می

  نبودند هم گفتن به الیق بردگان که زد نمی دم و سوخت می خون

 بزرگ هاي پستان شب هر کرد، گریه و گذاشت آلت عورتش بر شب هر

 به را خود مهري بی در بار هر و سپرد دیگري دندان به مهر بی را اش شده



 شهسواری نی ١٦٦

 

 دنیاي هب که ببیند که نخواست و ندید هیچ کس هیچ فروخت، مالکش

  است ها ارزش ترین ارزش بی مهر پرستان آلت

 بر پس نداشت دنیا از هیچ بود تاخته او بر سالیان مالکش که بود اي برده او

 برون اي تازه آواي باز و داشت دختري فردا به شاید کرد طمع شدن مالک

 کرد می همان برایش شاید گذاشت، می فروش به را او مالکانه شاید داد، می

 و دید خود شدن لکام به را دنیا ي همه شاید بود کرده جانش به محبوب که
  گرفت دیگري راه او دنیاي شاید اما کرد تالش آن به رسیدن براي

 شاید کرد، تجربه را عشق دیگري با رفت داد، دیگري دل به مهر و رفت آیدا

 بر دست و شد عاشق شاید بجوید، دیگري آغوش به را عشق تا خواست او

 او بر مالک و داشت مالکی خود براي ترها پیش از او اما نهاد دیگري دستان

 او شاید رسید، جانش به نفرین طوفان و بست سنگ باد به را او شاید تاخت

 به باز اما بود رفته مهر دنبال به تنها او شاید شد، همگان میان در بدنام و ارهبدک

  باشد خواست هرزه شاید و شد خوانده هرزه باز نشست هرزگی دام

 به شاید کرد، پیشه هرزگی که را هرزگی خواندند آیدا گوش به قدر آن ایدش

 سر بر هیچ نه و بود پول به محتاج نه شد، همبستر آنان با و رفت هزاري نزد



 پرستان آلت ١٦٧

 

 قدر آن شاید است، هرزه واقعاً که بفهماند پرستان آلت به خواست که پروراند

  داد، هرزگی طوفان دست به را خود که شد غرق شدن خوانده هرزه دریاي به

 برند، دستی عورتش به تا خواند پیش به را گانهم و رفت پیش به تن عور

 هر به داد تن مهر بی که کرد زندگی مهر بی قدر آن شاید بفشارند، را پستانش

 کند، کجی دهان پرستان آلت جهان به تا شد هرزه شاید بود، برابرش در که

 که شود قانع خود کم به تا کند واقع را تهمت این تا کرد هرزه را خود شاید

  است راستین تهمتش

 فرزندش دهان به پستان رفت مردي کام به میل بی کرد، کار همه آیدا

 هب را خود کرد رها را فرزندها داد، هم خیابان مرد به را پستان همان و گذاشت
 او بود، هندید را همتایش کس هیچ که شد اي ههرز او سپرد، هرزگی دام

 همان با ها پستان سالح به رفت، دیگر مردهاي نزد به بود، برانداز خانمان

 همه تا کرد وسوسه را دار زن مردان کرد، خود مست را همه ونخ به عورت

  کند، هرزه را جهان خواست و خواندند هرزه را او بمانند، وا هرزگی این به

  بود بسیار درازاي و طول به سرانجامش و داشت بسیار روزگار آیدا

 مهر طعم کاش اي آوردي، می یاد به را دورترها اي ذره کاش اي ،آیدا لیک

 زنده هچگون احساس آن با که بود خاطرت هب کاش اي بود، خاطرت به



 شهسواری نی ١٦٨

 

 و زدي می کناري به را پرستی آلت ننگین ي خرقه این کاش اي شدي، می
 و فرستادي می پس باز را داده تو به ننگ این کاش اي فتی، میا در را خویشتن

  زدي، می کنار به را دیبا این

 خویش براي بار این رفتی می بام پشت به باز و شدي می عور باز کاش اي آیدا

 پاکی از بود سپرده هرزگی دست به را خود دیوانگی این در که هر براي و

 اما کردند، می خطاب دیوانه را تو زدند، می انگ تو به دانم، می خواندي، می

 جانشان پاکی یاد افتادند، می ها دست همان یاد هایشان ذهن پس به هم باز

 او با آمیختن در براي است، عشق براي جان این که دانستند می افتادند، می

 در که ايو کردند، می تقسیم عشق با را جانشان و زدند می تلنگر خود به است،

 از را جهان و آمدند می در فریاد به تن یک شدند، می یک هم آغوش

 فرزند هم به همتاي و نبودند مالک دگر کردند، می دور پرستان آلت

 او به آنچه بود آمده برون جانشان که نبود برابرشان در برده آوردند، می

  بودند آرزویش در خویش که دادند می

 را باوران هرزه از پنداري هرزه این و دانم می را دردهایت ي همه دانم، می آیدا

 آن از پاکی خواهی،ب خویشتن اگر بود خواهی زنده هرم به هم باز اما دانم، می



 پرستان آلت ١٦٩

 

 تا پیش به کفن بی گور از برخواسته بیاوري، ایمان مهر قدرت به اگر است تو

  عشق و مهر قلب به و پرستان آلت از دور آید پیش به تازه جهان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 دنیاي از همیشه براي تا کرد عهد خود به بام پشت آن در و روز آن در آملا اما

 همه و چیز همه از که بافت ریسمانی خود ورد به ،باشد دور اینان آلود شهوت

 زنده را خویش و کشت شهوت کنار به را عشق دل به او بماند، دور کس

 و دید شهوت در را پرستان آلت سوي از شده ترسیم دنیاي ي همه دیگر کرد،
  شود، آلوده شهوت به نخواست

 از دید شهوت در آنان تعریف به را فشردنی دست هر کشت، را چیز همه آلما

 از جستن دوري را حل راه تنها و بود تنفر برایش دنیا ي همه شد، متنفر شهوت

 نه و داشت جاي قلبش ي میانه به مهري نه نبود میان در هیچ دیگر دید، جهان

 همه ماند، اسیر پوچی جهان دام به او لذت نه و شناخت را عشق نه شهوت،



 پرستان آلت ١٧١

 

 دور دنیاي چیز همه از بود بیزار همه از او کرد، تعبیر جستن دوري به را چیز

 ي همه از شد، دورتر و دور ساخت، باز نفرت از دنیایی به را خویشتن و ماند
  شد دور دنیاي

 دور که شد آن پرستان آلت جهان از جستن دوري این در و ایستاد خود پاي به

 داشت جان در چه هر کرد کار شاید خواند، درس شاید شود، ترسیم آنان از

 از دور به دنیایی تنها تا بماند دور آنان دنیاي از تنها تا گرفت خدمت به را

  گرفت خواسته این خدمت به را وجود ي همه و کند ترسیم آنان دنیاي

 کشید، قد تنهایی در و ماند زنده تنهایی به دنیا ي همه از تنهاتر بود، تنها آلما

 انگ و ننگ به را چیز مهه کرد، پاك خود دنیاي از را چیز همه و شد بزرگ

 آن بر و کرد فند را عورتش برد، یاد از را هایش پستان و خواند وشخام

  داد ادامه را دنیاي گور به زنده و سپرد خاك به را خویشتن ریخت، خاك

 یار بی و تنها آلما بود، گور به زنده که خویشتنی جز نداشت دنیاي از هیچ آلما

 دوست و مهر از دورتر که هایش خواسته به روز هر ماند زنده نفس هم و

 فرزند خواست نه اي عاطفه و مهر نه و داشت همسري نه د،کر منزل بود داشتن

 در تنی با که بود آن اش خواسته تنها کند، زندگی که خواست نه و باشد داشته

  کند طی را زندگی دنیا به شده دفن و مانده خاك



 شهسواری نی ١٧٢

 

 در و سیما همان با بود مانده بیرون خاك از سرش تنها و بود خاك در آلما

 او بود کرده تصویر برایش دنیا چه هر از دور به کرد زندگی شمایل همان

 را دنیا هم شاید شد، پیروز هم شاید کرد، زندگی همیشه از تنهاتر و دورتر

 ورگ به زنده اینگونه و بود کشته دل به را مهر اما کرد تصویر آنان از رفرات

 عاشق خواست نمی داد، ترجیح را مردگی که نکرد زندگی او کشید، می نفس

 سر مهر به خواست نمی باشد، داشته دوست را کسی خواست نمی باشد،

  بود ماندن زنده از هدفش مردگی تنها شود زنده عشق به و بپروراند

  است؟ چگونه روزهایت این دنیاي تنها، آلماي

 یاد به را دورترها آن از کسی آیا است، مانده هاروز آن از خاطرت در هیچ آیا

  هست، خاطرت در کودکی دوست آن آیا داري،

  داري؟ خاطر به را نیمکت زیر او ايه دست آیا

  اي؟ خوانده گوش به را دستانت سخن آیا

 بدل نفرت به را چیز همه دانم می نیست، خاطرت در روزگاران آن از هیچ

 و دورتر ساختند برایت آنچه از روز هر و خواندي نفرت به را همه کردي،
  نیست خاطرت در روزگار آن از هیچ دانم می شدي، دورتر



 پرستان آلت ١٧٣

 

  اي؟ برده خاطر از هم را دوش بر آرد پسر آن آیا آیدا اما

  اي؟ نداده راه دنیایت به هایش نگاه ي همه با را او آیا

   کرد، عاشقت هنگا با و دوخت چشم تو به که اي برده یاد از را او آیا
  اي؟ دهبر یاد از هم را او

 همان در را همه و کردند بدل برایت شهوت به هم را مهر ناب احساس آن

  پذیرفتی بسته گوش و چشم را همه تو و کردند تصویر آلت و عورت

  داري؟ خاطر به را آنان چه را اردکان آیدا

  اي، برده یاد از را بودند آرام آغوشت در مهر به که آنان

  پذیرفتی؟ بسته گوش و شمچ تو و کردند تعبیر شهوت به هم ار آن یاآ

 جان گور به ندهز درد پر دانم می است، کرده النه جانت در درد دانم می آیدا

  گذراندي، زندگی گیمرد به و اي داده

 باز را خود شانعشق به تا نبودند زنده آنان مرد، دنیایت ي همه آنان مرگ از

 فرا گوش آنان آرام نداي به کاش اي کنی، احیا دوباره را خود تا ستانی

 ي عاشقانه نداي به کاش اي ،جستی می را زندگی دوباره آنان با و دادي می



 شهسواری نی ١٧٤

 

 در دیگري یکی مرگ از که بودي دیده کاش اي بودي، داده فرا گوش آنان

 با دهد ادامه وا با که داد جان جاي همان در او شکل به نشست، خون و خاك

 شوند دهزا مهر در کنند، زندگی جسم و جنس از دور به هم کنار در و دباش او

  بودي دیده را آنان کاش اي

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 دیر از او نشست، نظاره به را چیز همه او دید آنا را ندیدي تو چه هر آملا اما

 گفت، پاسخ جانش نداي به که را آلوده شهوت به دیوانگان این صداي نه باز

  ساخت اینان دنیاي از دورتر را خود و ایستاد پاي بر دوباره شد زنده آنا

 زنده پرستان آلت جماعت همین دل در او شد، زاده پرستان شهوت میان به او

 دید را دیگري دنیاي او اما کرد، زندگی محبوب همان با و خانه همان در بود،

 ها نیمکت زیر به عاشقانه دستان نداي به او بود، خواستهبر جانش از ندایش که

 را عشق او کنند، النه قلبش به زرد اردکان تا کرد باز آغوش او داد، فرا گوش

 دوباره را جسمش آنان تن آرامی به دستانش آرامش به کرد، تجربه آنان با

  خواند



 شهسواری نی ١٧٦

 

 داد، نجا دیگري به دستانش آرامش به و دوخت چشم خود مهر پر دستان به

  شد، ادهز دوباره جان به و خواست جان

 نه و دید هرزه را تن نه شد، خویش عاشق راه نخست به و شناخت را تنش آنا

  کرد، آلوده انگ و ننگ و که به را جان

 از و گذارد فرزندش دهان به شبی تا آراست را اش شده بزرگ پستان او

 ردمنداند صورت به گاه و کرد تعبیر مهر هب را دست او شود، عاشق او مکیدن

  کرد النه اردکان اندام به گاه و داد جان عشق رخسار به گاه کشید،

 ي همه که عشقی برابر در عور عورت با و نپنداشت نجس را خونینش عورت
 و شدند زنده آغوشی هم به آرام شدند، تن یک آرام داشت او گروي در جان

  کردند معنا جانشان تابیدن به را جهان

 دنیاي اش زیبایی به که زیبا قدر آن شد، زیباتر و زیبا تآراس را تن ي ههم آنا

  شود، گلستان جهان اش عاشقانه تقسیم و عشق به اش عاطفه و مهر به شود، زیبا

 و ایستاد عمر ي همه او بود، برابرش در زشتی چه هر با جنگید عمر ي همه او
 جان  پاك و نکرد هرزه را او گفتند هرزگی و پستی از چه هر نکرد، خم سر



 پرستان آلت ١٧٧

 

 جسته او نگاه در را عشق آنکه با بود، دورانش عشق تنها آنکه با آمیخت رد

  بود،

 لباس شاید کرد، طی گراندی هب بخشیدن عاطفه و مهر به را عمر ي همه شاید

 به ایستاد، پرستان آلت و حقارت مست دیوانگان برابر در تن به دینپوال

  رهانید دآلو ننگ دنیاي این از را همه و دز فریاد گفت جهانشان

  زد، فریاد چگونه آنا اید، شنیده اید، شنیده را شفریاد صداي

 پروراند می مهر دستان این است، عاطفه و مهر منبع جان و تن این ،پرستان آلت

 جانم از فرزند دهان به برآمده پستان این است، بخشیده عاطفه دردمندان به و

 مانده خون در عورت این کرد، خواهد زنده دوباره را او و است بخشیده

 به را دنیاي تا آمده شدن تن یک براي و نیست خون در دیگر نیست، خونین

  است عاطفه و عشق منبع و نیست شرمگاه تن این بپروراند، شقع

 برابر در بایستد، اي دیوانه هر برابر تا پوشید جنگ رخت و رفت پیش آنا

 خواند، همگان بر تر بزرگ و بزرگ را عشقش و ایستاد امیر و سعید و محبوب

 دوست را آنکه و بگیرد جهان به زیستن بار یک از را حقش تا ایستاد جنگ به

 در و کشید آغوش به را دستان آن و نگاه آن عشقش کشد، آغوش به دارد

  شد زنده دوباره او آغوش



 شهسواری نی ١٧٨

 

 عورتنی به او اما خواند هرزه را او و آمد پیش انور بودند، بسیار برابرش در

 دستان این راز از خواند او به و کرد عریان برابرش عور تن گفت، پاسخ پاکش

  عشق و جان ده پیوند عورت از بخش جان هاي پستان از مهر، پر

 را او تا بود آمده زد، می فریاد محبوب نگفت، هیچ دیگر و ماند خاموش انور

 گردنش به بردگی یوغ این و بفروشد کنیزان دیگر میان در شهر میدان به

 جان و مهرتن دستان با و رفت زمین زیر به کرد، پاره را زنجیرها آنا اما بیاویزد،

 آموخت را کنیزان ي همه کرد، زبر و زیر را دبو میدان در چه هر رنجورش

 را خویشتن که شوید عاشق را خویش که خواند را همه اند، زنده بار یک که

 و واال را خود که دهید بها خویش جان و تن به که بدارید دوست نخست
  کنید فرض همتا بی

 و کشیدند آغوش به را خویشتن برکندند، را ها یوغ غالمان و کنیزان بردگان
 دند،ز بوسه بودند آلوده دیوانگان انگ هزاري به که دردمندشان تنان بر

 نبود، هیچ به آلوده فکرها و بود خون به تنان اینبار نه اما شستند را خویشتن

  شدند سرآغاز ون از و دوباره و شستند را مغزها اینبار

 در و شنید را گفت او چه هر ،چیزدانی همه ي عاقله هر ایستاد همه برابر در آنا

 در که هر رفت پیش و داد نشان پاکی به گفتند پست را چه هر ایستاد، برابرش



 پرستان آلت ١٧٩

 

 به تا بدارد دوست را خویشتن تا بود آمده آنا که رفت کناري به بود برابرش

 جهان در که هر عاشق بود عاشق او بطلبد، مهر به را دیگران خویشتن دوستی

  نبود میانه به آنان زا شده ترسیم دنیاي از هیچ و بودن جنس بود،

 و عشق شاید دید، زنی جان به را عشق شاید ،شد مردي عاشق شاید آنا
 بر همه که عشق و مهر جز نبود میانه در هیچ بود حیوانی جان به تبلورش

 برابرش در کس چه آنکه بر فکر بی بود عاشق تنها پس بود کرده النه جانش

  داشت ایمان عشق قدرت به تنها او است

 شاید آمدند، در هم آغوش به شاید شد، تن یک بربار پسرك همان با شاید

 از دانستند را خویش تن زیبایی دند،ز هم جسم بر بوسه شدند، تن یک هم با

 به بودند تن یک که آنگاه هم آغوش به بردند، لذت دیگري تن زیبایی

  برافراشت، سر کودکی آغوششان

 که کرد می گریه و ریخت می اشک هم پسرك کرد، گریه ریخت، اشک آنا

 آنان دنیاي ي همه که آمد میان به دیگري برافراشت سر دیگري آنان عشق به

 را پستانش آنا ریختند، ها اشک شوق از و فشردند خود به را او مهر به بود،

 حد چه که ايو بالید، می برآمده يها پستان آن به حد چه که واي رد،ک برون

 دهان به پستان آرام و بود مفتخر بیکران عشق این به بالید می عورتش به



 شهسواری نی ١٨٠

 

 اسمان به و کرد پرواز بیشتر شد، عاشق بیشتر آنا و مکید او گذاشت فرزندش

  رفت

 را او و کشید سگی صورت بر دست گاه شد، عاشق و کرد عاشق را همه آنا

 بود، عاطفه و عشق مظهر او بود مرتبت بزرگ و واال چه ستود، جانش پاکی به

  ستود را بود مهر چه هر آنا و خواندند نجس را داشت مهر چه هر اینان

 کشید قد کودکش شدند، تر بزرگ و بزرگ و کشیدند قد کنارش به اردکان

 واالترین که ارزشش با جان این از گفت، واالیش تن از برایش شد، بزرگ و

 آزادگی درس او به روز هر خواند، برایش روز هر است، جهان بر ها ارزش

 را دنیا این بار یک و است آمده جهان به بار یک که خواند فرزند شگو به داد،

 آرزویش راه به باید کند عمل آرزویش به باید کند، آرزو که باید است یدهد

  بماند زنده

 به واال ارزش این از گفت، پاکش تن از برایش فرزندش آغوش به روز هر آنا

 را مهرها چه پاك تن این با تواند می که گفت برایش بار هر و خواند دلش

 او به را تنش کند، واژگون را جهان چه و کند برون را ها عشق چه کند، فزون

  فهماند او به را پاك جان این و شناساند



 پرستان آلت ١٨١

 

 و شستن دورتر آنا آورد، در پرواز به دبن و قید هر از آزاد را فرزندش آنا
 از هیچ بالید، خویش بر و دید را بودنش آسمان بر کرد، نظاره را او پرواز

 را جهان خواند خود با بود، برده یاد از را دنیا آن نداشت یاد به گذشته

 خویشتن دوباره همه کرد واهندخ دگرگون را دنیا همه کرد، خواهد دگرگون

 پاك قانون بر واالیش ارزش بر و فتدریا خواهند را جان همه دید خواهند را

  شد خواهند پایبند آزادي

 جهان تا آورد در پرواز به را بود کنارش در که هر و نکرد پرواز تنهایی به آنا

  .کند سرآغاز نو از دوباره را

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 گور به زنده را دختران که آنجا ها، دوردست آن و دورترها آن در

  :دکنی می چه که داد سر مصیبتا وا فریاد و برآورد سر یکی کردند، می

 دختران آن بر و اید ساخته که است دنیا چه این مشرك، ي دیوانه جماعت اي

 به باید آنان ببینند، را دنیا و برآیند باید آنان کشید، می و دفن گور به زنده را

  بود زده فریاد او که کردند همان فرمانش به و کنند زندگی جهان

 او نشاند، فرو طاعت سر اخد بر اسیر و آمد در قدرت به او که نپایید دیري اما

 خویش فداي را بود خوبی چه هر و آمدند در قدرت چنگ به جهان رب همه و

  بود خواهد همان ابد تا و همین جهان که کردند



 پرستان آلت ١٨٣

 

 به خدمتش در گفت چه هر که هر آورد در بند به را ههم و بود پیش به قدرت

 کردن گور به زنده از آنکه و آورد فرود تعظیم سر برابرش در و رسید کنیزي

 کنند، می همگان که کرد آن و یدسای سر قدرت شهوت به بود گفته ندخترا

  است، زنده همگان ذات به که کرد آن است، کرده انسان که کرد آن

 این ببلعد، خویش کام به را چیز همه تا شد آن بر قدرت کام به آلود شهوت

 را چیز همه است، کهتران از کهتر این رسم این است، انسان ي زنده سمر

 گور به زنده که همانان شد، صاحب را زنان و رفت پیش به مالکانه شد، مالک

 خود آغوش رد را همه دید، شهوت به را همه آمد خوشش همه از کشتند، می

  برد، لذت پروري هرزه این از باز و کرد تصویر

 هرزه تا داد فرمان چندي از پس درماندند، او کام بر همه و شدند هرزه همه

 اندرون به کرد، کیسه به ببرانند، دیگران از را هرزه تن این بپوشانند، را رویی

 آنان بر کرد، دور شدن مالک این از را همگان و کشید پیش به را ها پرده برد،

  سایند، سر کعبه این بر تا آموخت شدن مالک راه

 آن به را دختران که ها کفن همان شد، بیرون ها کفن که بود گذشته چندي

  نباشند، زنده دیگر تا سپردند خاك به و کردند دفن



 شهسواری نی ١٨٤

 

 به زنان و شد تن به ها کفن خواندند، پیش به را زنان و کردند برون را ها کفن

 به کننده مسخ قدرت روز هر ،آمد پیش به اي تازه فرمان روز ره آمدند، پیش

  رفت، پیش به باز و خورد خویش در را همه قانون و رفت پیش

 کفن زنان که بود نخستین همان از هم شاید بود گذشته زمانی دیر بود گذشته

  کردند زندگی که نمردند گور به زنده دیگر جهان بر شده

  بودند زندگی به محکوم کفن با زنان اینبار

  جهانند بر شده گور به زنده زنان اینان

 کردند، ستایش را گري وحشی و سبعیت گاه پرستیدند، قدرت آنان دیربازي

 این شدند، تسلیم آلت به حال و آوردند فرود متعظی سر زور و زر بر گاه

 پاي رب بیشتر روز هر و بردند سجده جهان بر نمایان آلت بر برابر در جماعت

 به جهانشان ي همه که واي اي اما خواندند، فرا ريخا به را خویشتن قدیسه این

 به فرسایش ینا در قدر این و بودند غرق یوانگید این در قدر آن بود، تناقض

 به کنده چاه اعماق به سردرگمی این در را خویشتن بار هر که آمدند گتن

 بود، دگیزن نامش که کردند دفن چاهی به را همه ،بردند خویش دست

 چشم آنان مردگی به شادمان مردان و شدند دفن چاه این به زنان نخست



 پرستان آلت ١٨٥

 

 چنین کام در هم با همه و بردند چاه ته به را مردان چندي از پس و دوختند

  کردند مردگی گور به زنده همه واماندند پرستیدنی ننگ

 بیشتر ننگ یشتنخو بر بار هر و بودند پیش در پرست آلت گوران به زنده

 بر سر ننگ بر همه آلتشان و عورت تنشان جانشان شد، شرم چیز همه کوفتند

  شدند، تسلیم بود تقدیر برایشان آنچه به و کوفتند زمین

 بودند دفن گوري در ساییدند، سر ننگ این بر و شدند ننگ شدگان تسلیم این

  رفتند، پیش به دیوانگی این در بار هر و بودند کنده خویش براي خویشتن که

 خویش در تحقیر به بود، ماندن صاحب خواسته و رؤیا بود، شدن مالک آرزو

 از انتقام این در و بود ارزششان نخست انتقام آمدند، پیش به تحقیر به و بودند

 سیر و فروختند فخر برده بر صاحبانِ آمدند، بر انتقام به مانده گور در خود

 نشسته اربابی هرم این کانپی نوك به شوند برده آن در همه که ساختند يدوار

  شدند ارباب و برده همه هرم این در ماندن براي و بود

 هوس بل و شدند هرزه شد، باب پنداري هرزه کردند، تحقیر شدگان تحقیر

 حال و رفتند فرو خوانده پیش از نقش در همه آخرش به و شدند خوانده

 بی که تن رعو جماعت و است ندارپ هرزه تن به کفن با که بیشمار تجماع



 شهسواری نی ١٨٦

 

 بدانند تا کند می چه هر و خوانده هرزه را خود ،خود گور به زنده تن در کفن

  است هوس بل و جان هرزه او

 ننگ در آمده فرود تعظیم سر قدرت ،جهان بزرگ آلت برابر در پرستان آلت

 به بیشتر گوري به زنده این در روز هر و سایند می سر زشتی این بر انگ و

 اینگونه شد سرآغاز نو از که باید برخاست که باید اما ندا شده نزدیک مرگ

  خواست خواهند بر جهان به یاغیان که است

 تا آمده بیافرینند، باز تا آمده کنند، زبر و زیر را چیز همه تا نیامده که یاغیانی

 جهان به را جان تا آمده بسازند، جان تا آمده شوند، سرآغاز نو از و دوباره

 هر از ریشه تا آمده کنند، دگرگون را ها ارزش ي همه تا آمده دهند، ارزانی

  بکارند اي تازه نهال نو از دوباره و برکنند را اند ساخته ناینا چه

 به گور در کرده خم سر اگر کنیم، برونتان گور از تا آمده ببینید پرستان آلت

 هرزه را خویشتن کجی دهان به اگر است، بس اید کرده مردگی مرگ کام

 خون و خاك به را خویش مانده وا اربابان کام در اگر است، بس اید ردهک

 آمدن بر نو از زمان است، برخاستن دوباره زمان حال است، بس یدا کشیده

  است شدن جان و جاري زمان حال است،



 پرستان آلت ١٨٧

 

 و بسوزانید آتش به را همه برکنید، را دارید دورزمان از دیباي و خرقه چه هر
 آن از بیشتر و کهتر هیچ باشید جان اینبار شوید دوباره کنید تن بر تازه رخت

 دوباره و ساختن باز این که شود جان دنیایتان ارزش باشید جان که نخواهید

  است آمدنتان برون

 و انگاشت جان را نخویشت کرد تن به زیبایی دیباي و برکند تن از کفن آنا
 واالترین که دانست ستود، را دنیاي ارزش یگانه این ستود، را واال جان این

 از کشید دست تنش بر و نیست او همتاي هیچ است جان جهان بر ارزش

 جانش بر چه هر از موهایش و دستان از اش آمده بر پستان از عورتش داشتن

  بالید آن بر و نشد خجل بود

 پیش در ساخته گورهاي از آمدن برون زمان پرستان تآل گوران به زنده

  بپرورانیم، ریشه و شویم سرآغاز دوباره زنیم جوانه آییم بر زمین از باید است،

 میهمان جانمان از تازه ارزش به را آسمان مروی آسمان بر و برآییم نو از باید

 اشتد ایدر در ریشه همه که کنیم ویران را اند ساخته یربازد از چه هر کنیم

 گور در دنیا به دفن بی نه آمد در نشدف به نه اینبار و جست را خاك که باید

  گفت درود تازه جهان بر و ساخت بر تازه هاي ارزش از ریشه باید که ماند

  .است او در آزادي معناي که جان وسعت به جهانی ساختن امید به



 شهسواری نی ١٨٨
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