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 Social اجتماعی

  
 عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠۵
 

 مردان از ايرانی خانم يک ديدگاه
 !! ايرانی خانم يک از نھمآ جالبه، خيلی نظرم به شده، برداشته  "مژگان"نام به خانمی وبالگ از نوشته اين

  .و. ع

  ،!!باشد غمگين تواند می چقدر بودن، مرد ميکن می فکر ئیھا وقت يک

  ...گويد نمی مردانه دنيای از کس ھيچ

  ...کند نمی دفاع مردان حقوق از کس ھيچ

  ،!!...شود نمی خاص "مردان ..." پسوند با انجمنی، ھيچ

  ...ندارند صورتی رنگ مثل نمادی ھا مرد

  .گويند می زنان دنيای و دردھا و حقوق از و اند گرفته دست گو بلند يک مهھ روزھا، اين

  .دارند دوستمان که ئیمردھا ھمين از يکی  .است مردھا ھمين از يکی زنی ھر دنيای و درد و حق که حالی در

  ...رفتند ولی داشتند دوستمان که ئیھا مرد ھمان حتی .شوند می ھول بزنند خاصی حرف خواھند می وقتی

 عقب بايد مدام و  کنند می شروع را دويدن سالگی ١٨ از که ئیھا ھمين از  .خسته ھميشه ھای مرد ھمين از يکی

 .باشند

  ...ناموس حفظ...یزندگ تيولؤمس...تحصيل آمد، در کار، سربازی،  .بخورند را چيزی به رسيدن حرص بايد مدام

  ...قوی اخالق، خوش بلند، قد تيپ، خوش پولدار،  .باشند کرده تحصيل بايد  .دارند توقع ھمه چيزھا مرد از ھمه

   !!! نباشند اينھا از يکی نکند خدا و

  ! خوشيم خودمان برای ھم ما

 باشيم عشقشان که ما برای خوب زندگی يک کردن فراھم برای، بيشتر آمد در برای شب تا صبح که مردی ازً مثال

 مانۀ پنجر زير که مردی از و بزند لونوي مان ۀپنجر زير ايدبي شبش که داريم توقع زند، می دو سگ قولی به

  !! باشد رادياتور واردات شرکت مديرۀ تأھي ارشد عضو که داريم توقع زند می لونوي

 بدھند، دلداريمان و باشند صبور کنند، مينأت را مان زندگی باشند، داشته دوستمان ھمزمان داريم توقع

 . بخورند اشتياق با را، ما مزۀ بد غذاھای و بروند یسلمان زود به زود و دھندب خوب بوی ھميشه و کنند کار خوب

 ...ندنباش"  دموده " .باشند داشته دوست داريم دوست ما که را کسی ھر و بيايند داريم، دوست که ئیھا مھمانی ما با

  ،!!...باشن ،روشنفکر!!!...نباشن یرتيغ ،!!...ندن ريگ

  بروند، مان ۀصدق- قربان جمع، توی  "استاپ نان" و کنند، فراموش را مجرديشان دوران ھای دوست
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   نبينند،ً اصال را زيباتری زن ھيچ

 ،!...ندبچرخ بازارا در ھا خانم یپا به پا مضطرب دل و خسته یباپا نکشند، سيگار ھم نخ يک حتی

 ..........................و

  .دارند ای صبورانه غمگين دنيای ھا مرد

 دست خيابان در که ھم ئیھا وقت، زنند می داد که ئیھا وقت .است بيشتر ما از صبرشان ھا مرد  .کنيم قبول دئيبيا

  دھند، نمی را خير به شب اس ام اس جواب که ئیھا وقت،  شود نمی پاس چکشان که ئیھا وقت،  شوند می خني به

 .غمگين کمی و اند خسته ھا وقت ينا تمام ؛است کثيف کفششان که ئیھا وقت ،اند کرده عرق که ئیھا وقت

  .دارند دوست ھم، را طاقت بی غرغروی انگيز شگفت کوچک موجودات زنھا، ما و

  !!خواھد می ام ئیزيبا برای خواھد؛ نمی خودم برای را من نکند که کنيم می فکر ھميشه ما و دارند، دوستمان

  خواھد؟ می ھايش شب برای فقط را من نکند

  خواھد؟ می لپم روی الچ برای را من نکند

  ...منطقی و ساده دارند؛ دوستمان که حالی در

  ...منطقی و ساده .است طوری ھمين دنيايشان ۀھم ھا مرد

   !!! ما دنيای عکس هب درست

  .کنيم بس دئيبيا

  .بگذاريم کنار را مان اعتراضی ھای تابلو و ھا ميکرفون دئيبيا

  ھا، مردً اواقع ھا، مرد کنم می فکر من

   !! نيستند بد دھيم، می نشان که ھا رآنقد

  وفادار؛ خواھد، می زنی دلشان مردھا

  .ھمين فقط .باشند داشته آرامش کنارش که

  .کنند می تحمل ما کردن خوشبخت برای که ئیھا استرس و ھا فشار ھمۀ ازای در آرامش کمی

  ...کنيم می طلب ما که ، یئيرويا قصر ازای در آرامش کمی

  .است ساده خيلی خوشبختی، از مردھا تعريف دارند، که ای غدغهد پر زندگی خالف

   مرد " مثل " ميم

  ...معرفت با مردای ھمه سالمتی

  ...بخوانند ھمه تا کنيد، نشر

  .....دارند " دل " ھم مردھا خداه ب

  سرزمينم پاک مردان تمام به تقديم

 


