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 ؟ یبکن  یچه غلط یخوا یکرد: مثال بلند بشم م یقلدر

  سکینشست: ر میلب ها  یرو یزیآم طنتیکه در ذهن داشتم لبخند ش یزیتصور چ از

 گوش بده... نیدخترم... نکن... بش ستی ن یخوب

داشت قدرت   ییبایواضح بزاق دهانش را از ترس قورت داد. حس مردانه ز یلیخ

  دیبود. من زور گفتن به جنس زن را دوست داشتم با میبرا یکردن. کشف بزرگ یینما

  یوقت  دیلرز یم میرا بغل گرفت و نشست. دست ها شیآمدم. زانوها یبا آن کنار م

کردم داخل دادگاه نباشد و بتواند   ی گرفتم. دعا م یرا م لمیداشتم شماره تلفن وک

گذاشتم و به   پخش یزنگ خورد تا باالخره برداشت. تلفن را رو  یجواب دهد. چند بار

 ؟ یست یدادگاه که ن ؟یسحر اشاره کردم بشنود: سالم داداش چطور 

شام  امیب یک یکارم تموم شده... چه خبر به سالمت یول ینه اومده بودم کالنتر  -

 کنون؟ یآشت

 برات دارم...  یراستش زحمت  -

  هاتینگه داشتم سحر بتواند بشنود و ه یرا طور  یجلو مبل نشستم و گوش زیم یرو

من فکرهام رو  نیظالم آزاد کردن برده اش: بب ریگروگان گ نیا یچقدر سخت بود برا 

... رهی بگ میخوام اجازه بدم خودش تصم یم ی... ولستمیکردم... من طالق بده زنم ن

 بره؟  یچقدر زمان م کنماگر بخوام حق طالق رو به سحر منتقل 

طالق گرفتن دستش باز   یبراکه چقدر  یدون یم  ؟ی: مطمئندیمکث کرد و پرس یکم

طالق   رباریبرگ برنده توست... اصال ز نیآخر نیکارو نکن... ا نیشه؟ به نظر من ا یم

 گرده...  یشه بر م ینرو خودش خسته م 

که  یکار بزرگ ریتوانستم تأث یبه چشمان اشک بار سحر دوختم. م یرا از گوش نگاهم

خوام   ی... من هم نمیگ یم یچ دونم ی: منمیکردم را در طرز نگاهش بب یداشتم م

حقه  نیدست از ا دیدارم با یاگر قصد زندگ  دمیرس جهینت  نیبه ا  یول رهیطالق بگ
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باشه   یکش رپایو ز یو ترفند حقوق  لهیکه توش بخواد پر از ح یها بردارم... زندگ یباز

خوام صبر کنه ثابت  یو ازش م رهیگ  یخوام و نه سحر... حق طالق م یرو نه من م

 ؟یانجامش بد یتون یم یکنم چقدر باهاش رو راستم... ک

 فرستاد و باز هم سکوت کرد.  رون ی را ب نفسش

  یرو خراب م زیبا دست خودت همه چ  یکنم: دار  یبزرگ سکیر نینبود من چن یراض

  یعنی... رهیتونه دوباره مهرش رو بگذاره اجرا و سه سوت طالق هم بگ ی... میکن

... بعد  یکن یم مشیتقد یدو دست یریباهاش قدرت بگ   یتونست یکه م یداشت یهرچ

 ؟ یکنه چ هیمهر یاگر ادعا

داشت.   یبیما حس عج نیب ی. ارتباط چشممیکرد ینگاه م  رهیهنوز هر دو به هم خ

گرفتم و   یدادم. نفس  یکرد و من با چشمانم جواب م یسحر با نگاهش سوال م ایگو

سحر رو ندارم... چه بخواد   هیبلندتر گفتم که خوب بشنود: من قصد فرار کردن از مهر

... مردم حرف زدم حقشه نوش  دمیبمونه تا قرون آخرش رو بهش م ایجدا بشه 

 جونش...  

...  یباز بهش بدهکار یبد  یدار یهرچ  یعنیچقدره؟  یدون یم ؟یخر شد اوشیس  -

تو   نمینرو... بب رباریخواد حقوقش رو ببخشه اصال ز یخل نشو مرد... بگو اگر طالق م

نداره تمام... من  ییخواد بره بگه ادعا یاون نم  ؟یطالق بد  یتقاضا یبر دیچرا با

ره... انقدر سر انگشت   ینم رباریز یمرد چیه نمیب یهزار تا مثل شما م یروز

 بچرخونش خودش خسته بشه حقش رو ببخشه... 

 کنند...  یچه کار م هیندارم بق یمن کار  -

  هی حاال هم مهر ؟یکه تو بر  هیمهر رباری ز رهیم یندارم... کدوم خر یکار یچ یعنی  -

 هم طالق؟ مگه خر لگدت زده؟  یبد

  یاد به خواسته اش احترام مخو یکه م  هیزیدم هم اگر طالق تنها چ یم هی هم مهر  -

نداشته باش فقط بگو چطور بهش حق طالق بدم؟ اگر   زهایچ نیبه ا یگذارم... تو کار

 کنم...  یریگ یبگو خودم برم پ یتون ینم
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با خودت... اول فکر کن بعد با سند  میمن حرفم رو زدم... تصم اوشیباشه س  -

 دفترخونه...  دیبر ییازدواجتون و مدارک شناسا

 بره؟  یچقدر زمان م شه؟یبرم م یهر دفترخونه ا  -

... الاقل براش شرط  شه یانجام م یزمان ببره... هر جا هم بر دیساعت شا کیکال   -

رو   هینه که مهرامضاء بز رشیز دیبا دهیکن مهرش رو ببخشه... همونجا بهت فرم م

 به تو هِبه کرده... 

 ... تیی... ممنون از راهنماستین یازین  -

  دی... بامی: حاضر شو برستادمیکردم و تماس قطع شد. بلند شدم ا یکوتاه یخداحافظ

 ... بدو تا ظهر نشده ... اره یهم ب نتیزنگ بزنم شاگرد مغازه بره ماش

 می پاشو بر ه؟یسرکار یفکر کرد ؟هی کرد: چ یزانو به بغل با بهت نگاهم م همانطور

 بهت ثابت کنم... 

دفعه اون   کی ه؟یعیطب ریغ یادیز یاریاداها که در م نی ا یکن یفکر نم اوشیس  -

 اومده که رفتارش دور از عقله...  یکیشده  بیغ یقبل اوشیس

   دیشن یگفت هر کس م ی. دروغ نمیکشمکش تمام نشدن نیهم خسته بودم از ا من

کردم و  یام حس م یکه درونم نسبت به زن و زندگ یعشق نیکرد اما ا یباور نم

 تفاوت بمانم. یگذاشت ب یکه از باختن داشتم نم یوحشت

آره من  ؟یخوا  یاز جونم م  یچ گهیشروع به داد زدن کردم: د اریاخت  یب نیهم یبرا 

دهن طرفو   بگن با مشت  یزیحرفش چ  یکه باال  یقاط اوشیهنوز همونم.... همون س

دوست ندارم دوباره خفه خون   یبرام آسونه؟ فکر کرد  یکنه... فکر کرد یخون م

  یشدم؟ چون همش دار وضچرا ع یبدون  یخوا  یکار خودم؟ م یبرم پ یریبگ

به مردم نگاه کردم  یاون هتل لعنت ی.... چون نشستم تویبه خودکش یکن یم دمیتهد

دل وامونده هست... قدر   نیعقده به ا ایدن  کی دمیو زشته... د اهیس یلیعاقبتم خ دمید

هم   یثروت چیگرده با ه یکه بر نم ی...قدر عمرمیدونستم... قدر داشتن تو... قدر جوون 
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کرده بودم مثل  هیبهش تک یهرچ دمی فهم ی... چشمام باز شد وقتدشیشه خر ینم

  یهرچ دیفهم یرو له کردن وقت یشناخت یکه م یاوشی... سهیپوچ و تو خال هیبابام و بق

داشتم کجا   اجیبهشون احت یکرد باد هواست... وقت یتاحاال درباره خودش فکر م

  یبرا زیهمه چ  یولت کنم بر یبود؟ فکر کرد یبود؟ جز تو ک شمیپ یبودن؟ هان؟ ک

... من  یکن یاشتباه م  ؟یش یشه و تو بدبخت تر از بدبخت م یدرست م اوشیس

که   ی... تو بررهیاز دست م زمیرفت االن همه چ یم... قبال فقط آبروم مش ینابود م

زن معلم بچشه... فقط معلم بچه  یگفت ا؟یاحمق بگه به خودت ب  نینباشه به ا چکسیه

...  ومدهیسگم باال ن یتا اون رو می ... معلم شوهرش هم هست... بپوش برستین

اجازه    ستمیفکر کن شوهرت ن میکن یکنم از صفر شروع م  یگروگان خانم... آزادت م

 ... نمیبده خودم رو حداقل به خودم ثابت کنم... پاشو بب

کردم دوباره  یمچ دستش را گرفتم و به سمت اتاق پرتش کردم. فکر م یعصب

  یکش م میدانم چرا خودم هم لب ها یزد. نم یلبخند م انهیناراحتش کردم اما موذ

سر برسد. خودکار در  میبرا ریتا آن لحظه نفس گ دیدو ساعت طول کش یکیآمد. 

خواست برود را امضاء  یم که یزن یحکم آزاد  یاشاره ا  نیدستم بود و با کوچک تر

  یبود که م یراه نیآخر نیگرفت اما ا یشد و درد م یکرده بودم. قلبم فشرده م

همراه  که قرار است با من  یریتوانستم عشقم را به او ثابت کنم و نشانش دهم مس

که رسم کردم کامال حالت   یشود. خطوط  یخوفناک ختم نم اهچالهیبه آن س گریشود د

  یبود که وقت بی اما خودم را محکم نشان دادم. عج دیبس دستم لرز زداشت ا گزاگیز

که حاال قدرت را در دست داشت نگاه کردم هزار  یو به صورت سحر  ستادمیصاف ا

 برابر عاشقش شدم.

 

تر   یخواستن میبا دست خودم آزادش کردم. سحر آزاد برا ین بود ولتا آن لحظه مال م

  یبه نظر م باتریتر بود. ز یترس از رفتنش واقع  یتر بود. حت یع یبود. ماندنش طب

گرفت. توقع داشتم مهربان  یکه داشت جانم را م روزمندشیبا آن لبخند پ یحت دیرس

  یاتفاق مهم چیشد انگار ه نیبه من سوار ماش  هتوج یهمانطور محکم و ب یتر شود ول
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 هیبلند گر  یخواهد با صدا یحس کردم دلم م میکه از دفترخانه دور شد ی. کمافتادهین

داشتم اما او   ازیاز اندازه به محبتش ن شی. برد یکنم و التماسش کنم دستم را بگ

داند چقدر   یمشدم. خدا  یکرد انگار من نامرئ یرا نگاه م رون یاز پنجره ب  الیخیب

از   یقسمت  یرا رو  زشیت غیبودم که جراح ت یکس هیکردم. شب یم ییاحساس تنها

را قطع کند.   شیپا ایدست  یحس یبدنش گذاشته و هر لحظه ممکن است بدون ب 

دستت را بکش و  می توانستم بگو یکردم اما نه م یپوستم حس م یرا رو غیت یسرد

 نه قادر بودم بخواهم ببُرد تمامش کند. 

  می: بردمیرا کش یو ترمز دست ستادمی بود ا یکه کنارش پاساژ بزرگ یرستوران یجلو

 باشه؟  می زن یحرف م میغذا بخور

 گشنمه...  یلیمن خ ینمونده... ول  یحرف گهیعجله در را باز کرد: د با

 خی. ستادی پشت به من ا یمغازه ا نی تریو یشد و جلو ادهیشدم. پ رهیرفتنش خ به

هم حقم  دیکرد. شا یتحملش م شهیکه هم یاوشیرحم شده بود مثل س یکرده بودم. ب

 بود.  

دعوتش  یاز رستوران وقت  رون یگرفت. ب یخورد که حرصم م یبا اشتها غذا م چنان 

رفت.   یمانتو فروش  کی. خودش سراغ رفت یپذ یبه راحت میلباس بخر میکردم برو

صندوق به  زیم یبرداشت و بدون پرو گذاشت رو  یینظر مرا بپرسد پالتو نکهیبدون ا

 من گفت: حساب کن!

کرد. سحر   یمن کارم تمام شود خودش به مغازه روبرو رفته بود و کفش انتخاب م تا

خواهد درست برعکس من   یدانست چه م یم قیکرد. دق یم دیخر ینطوریا شهیهم

  یزیبودم. محال بود چ یناراض شهیو هم  دیکش یکردنم ساعت ها طول م دیکه خر

 نیک ساعت هم زمان نبرد. آخریما  دیخر  دیبخرم و دوباره برنگردم عوضش کنم. شا

و   دیبا طرح راه راه سف یتاپ نخ کیمغازه به محض ورود به فروشنده گفت: من 

 ... ومیمد زیداشته باشه  سا ی خوام که پشتش حالت ضربدر یم یخاکستر
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ما کرد و سراغ اجناسش رفت. سه تاپ با همان  یبه هر دو  یبا تعجب نگاه  فروشنده

  یطوس  یکه راه ها یگذاشت. سحر تاپ زیم یو روشن آورد و رو رهیت یمشخصات کم

 : چند؟ دیروشن داشت را برداشت و پرس 
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