در هفتسالگی مادر زیستیاش او را
در صفحهای مجازی میبیند که
سوارکاری میکند ،از صخره باال میرود
کشتی میگیرد و بالرین است

دخترک تپلی
درد دیگران را نمیفهمد و با خود
میگوید گریه از سر خیسی پوشک
یا گرسنگی هم شد درد؟
فاطم�ه خلیلی�ان :دخت�رک تپلی
در بیمارس�تان #گری�ه میکند .در
کنارش نوزادان دیگری هم هستند
که گریه میکنن�د اما گریهی او بوی
حشیش نامرغوب رحم مادرش را میدهد .دخترک
تپلی لپهای تپلی دارد و صورتی شرقی و پرستار او
را از س�ر محبت بغل میکند ،به او با محبت بیشتری
#ش�یر میده�د و تماش�ایش میکند چ�ون #یتیم و
#معتاد اس�ت .مادرش طبق عادت بعد از #س�زارین و
تحویل بچه به #بهزیس�تی از #بیمارستان خارج شده و
به #خانه میرود .مادرها برای شیر دادن میآیند و دخترک
تپلی خیلی قبلتر از آنکه بفهمد کسی باید عاشقش باشد،
گیج و گنگ درد مخدر در بدنش است .درد دیگران را نمیفهمد
و با خود میگوید گریه از سر خیسی پوش�ک یا گرسنگی هم شد
درد؟ البته که او از کناردس�تیاش در بیمارستان دولتی با مادری که
شیرش میدهد ،بدبختتر و از کناردستیاش در بهزیستی که غرق خون
این همه
تولد در سطل آشغال پیدا شده ،خوشبختتر است .دخترک تپلی با 
ن یکی بچهی زشت در تخت
زیبایی دربهزیستی از امتیازی برخوردار است که آ 
دیگر بیبهره است .اعتیاد آدم سالم را پیر میکند و او در حال رشد ،اختالل دارد.
آنوقت که بچهها با اضطراب جدایی سر و کار دارند ،او نمیداند جز تخت فلزی،
جز زنی جدی که #شیشه میدهد و #پوشک میکند ،چیز دیگری هم وجود دارد.
برای او همین لباس اشتراکی تمیز که به تنش هست ،عدسپلویی که میخورد و
نگاه زنی که از کنار تختش میگذرد باعث حال خوب اس�ت و کافی .دخترک تپلی
اختالل دارد اما زیبای شرقی است و دیگر ترک کرده است و دنیا برای او از خیلیها
#بهتر و از خیلیها #بدتر است .مادری ندارد که ترک کند و بیاید پی دخترش؛ او منتظر
#محبت یک #غریبه است .برای خیری که میآید ،دلبری میکند و اگر مردی ببیند جیغ
میکشد .در دوسالگی فرزندخواندهی زن و شوهری میشود و به #فرنگ میرود .او چنان
در حبس این روتین بوده است که امنیتش در همان محبس خالصه میشود و شهری که حتی
زبانش با او یکی نیست از رحم حشیشی مادر برایش ناامنتر است.برای او همه چیز مهیاست؛ از
تخت چوبی با آویز رنگی تا چادر سرخپوستی ،عروسکهای دراز و نقشهی جهانی عریض بر دیوار
ن را با کسی #شریک نیست .او فقط #جیغ میکشد .در هفتسالگی مادر زیستیاش او را
اتاقی که آ 
در صفحهای مجازی میبیند که #سوارکاری میکند ،از صخره باال میرود ،کشتی میگیرد و #بالرین
است؛ به چهار زبان حرف میزند و پرستار و خدمتکار دورش پرسه میزنند .او را میبیند بیآنکه بداند
دخترک تپلی خودش است و حسرت میخورد و فحش میدهد .در هجدهسالگی او را در صفحهای مجازی
میبیند که دخترکی الغر و خودشیفته و قرتی است که از سر خوشی #مواد میکشد و #مست میکند .او
را نمیشناس�د و فحش میدهد که خاک بر سر اینها که خوش�ی زده زیر دلشان .در بیستوهشتسالگی
او را میبیند که کارمند سرخوردهی شرکتی اس�ت و بعدتر با مدیر همان شرکت #ازدواج میکند و افسردگی
شدید دارد و معتاد الکل است .مادر زیستی او را میبیند و دلش خنک میشود و دیگر #فحش نمیدهد .او را در
سیوپنجسالگی میبیند که دخترکی تپلی به دنیا آورده و حالش حاال خیلی خوب است؛ ثروتمند ،زیبا ،فرهیخته
و مادر .به بچههای خودش فحش میدهد و تف میکند .دخترک تپلی را در چهلسالگی میبیند که پس از اقدام به
#خودکشی از #مشاور کمک میگیرد .تعجب میکند و میگوید او دیگر چه مرگش است؟ او نمیداند که دخترک تپلی
#اختالل دارد .مادر زیستی شصتساله اس�ت و دیگر از دخترک تپلی خبری ندارد .دلش خنک میشود اگر #بدبخت
شده باشد اما نمیخواهد #مرده باشد .او سرگرمیای بوده است که هم دنبالش میکرده و هم حالش را به هم میزده .حاال
مدتی است که عکسهای زن خوشبخت فرنگنشین دیگری را نگاه میکند و فحش میدهد...
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