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ننه ی ما مامان بعضی یا...

کسانیکه در شرف
ازدواج هستند
بخوانند!
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ازدواج نکردن بهتر
از انتخاب غلطه!ص3

نخستین هفته
حقوق زنان در
ایران ضمن
عقد ازدواج

نامه ویژه
همسران
بچه که بودیم ننمون آره منظورم همان مادرمان
هست یه یقه رو یقه کُتمان می دوخت تا یقه اصلی
چرک نشه...بیشتر وقتا نونهای خشک را با خرده
پنیر و کمی گردو لقمه درست می کر د که می شد
یه میان وعده کامل و هرچی از ننه های آن موقع
ها که انشاءهللا صد سال زنده باشند بگم کمه خدا
رو شکر ننه ی ما هست امید وارم ننه ی شما هم
هنوز سایه اش باالی سر شما باشه ...تشتهای
بزرگ آهنی که بعد ها پالستیکی شد و تاید یا برف
که یه وقتایی هم توش جایزه ای بود همیشه کنار
حوضهای بزرگ سیمانی داخل حیاط با چند تا
شمعدونی و گلدونهای جورو واجور نشان خانه
های آن موقع بود و بیشتر وقتها تابستونها بساط
آب دوغ خیار بود و چه حالی میداد چرت بعد از
ظهر های تابستون  .آن موقع ها یه مدل مو بیشتر
برای بچه ها نبود و آن هم ماشین چهار بود  .البته
بزرگ که شدیم مدل آلمانی و بعد قیصری هم مد
شد .اما ننه های ما تنها همان مدل ماشین چهار را
می پسندیدند.زیر شلواری هم شلوار تو کوچه بود
هم شلوار تو خونه  ،هر چیزی می تونست یه
اسباب بازی باشه از یه تایر درب و داغون ماشین
گرفته تا در نوشابه های کانادا یا پپسی...چه حالی
می داد وقتی دور از چشم ننه هامون می رفتیم لب
خط راه آهن و درهای نوشابه رو میذاشتیم رو ریل
تا قطار از روش رد بشه وبرامون صا فش
کنه.البته قبلش الستیکی که تو در بود در می
آوردیم چون اول حرف پبسی بود و اگه کامل میشد
یه جایزه داشت...ننه ها ما رو اینطوری بزرگ
کردند با قربونت برم عزیزم نور چشمم یا کمربند
بابا و چی بگم یه وقتهایی هم مشت هاشونو گره
می کردند و به سینه میزدند که شیرم رو حاللت
نمی کنم ننه ،خیر نبینی ،جز جگر بگیری ،ور
پریده وای که چقدر ناله نفرین هاشون با نمک بود
البته یه وقتهایی هم بابا ها با کمربند و یا چوب
دنبالمون می کردند و وقتی خسته می شدند ما وای
می استادیم با گریه می گفتیم اگه نمی زنی بیام
میگفت نمی زنم ولی میزد ...و ما عربده می
کشیدیم راستش زیاد خجالت نمی کشیدیم چونکه
بیشتر هم سن و سالهای ما که همسایه بودیم
سرنوشتمون مثل هم بود و  ...بگذریم بزرگ شدیم
و مرد شدیم ...زن گرفتیم و باالخره زندگی برای ما
هم شروع شد .خیلی ها مون رفتیم جنگ و هنوز
اسم دوستامون رو کوچه های آن موقع ها هست
گر چه دیگه خونه های با حوض و گلدون نمونده و
بیشتر همسایه ها هم ،
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هومن سیدی و همسرش آزاده صمدی

اگر فکر میکنید
ناتوانی جنسی
دارید بخوانید
ص3

همدیگر را نمی شناسند و بچه ها تو کوچه با زیر
شلواری بازی نمی کنند و با سرویس میرن و میان
و ننه ها دیگه مامان شدند اما هیچ کدوم اینها بقدر
این که بچه ها عوض شدند درد ناک نیست!
ننه های ما با اون بد بختی و سختی ما رو بزرگ
می کردند ،گاهی وقتها اصالً بابامون نمی دونستن
کالس چندیم و کدوم مدرسه میریم بیچاره مادر ...
اگه تو فامیل یکی سیگاری بود ما با تعجب نگاهش
می کردیم تو کل محل یه قهوه خانه بود که ما از
طرف دیگه خیابون رد می شدیم ...ای تک و توک
تو کل فامیل و یا محل یکی دوتا تریاکی داشتیم و
همه یه جور دیگه ای نگاهش می کردند .حاال چی
شده مامانای امروزی با مدیریت ما تو تربیت بچه
هامون موندیم خیلی راحت قلیون میکشند و
ماهواره می بینند و خالصه سیگاری و ...بگذریم
فقط میگم قربون ننه های خودمون .قربون آن ننه
ها که حتی اگه بچشون تکه تکه شد با سینه ستبر
تو خیابون راه میروند و به اسم رو دیوار بچشون
افتخار می کنند که واسه خاطر وطنشون پر پر
شدند و کم نیستند مامانایی که از دیدن بچشون با
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