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مردان با افتخار گورشان قلوب نسلهاي آينده است

فکر ميکرد هديههاي گرانقيمت و عوض کردن
ماشين و خانه دهان من را براي هميشه ميبندد
تا بتواند براي خودش خوش باش��د .ميدانستم
ي��ک زن در اصفه��ان صيغه کرده .ميدانس��تم
آن زن بس��يار زيباس��ت و از هم��ه مهمتر اينکه
شوهرم بيش��تر هفته را در اصفهان ميگذراند و
من و بچه هايش در تهران تنها بوديم .دو س��ال
بع��د از آن زن جدا ش��د .حاال يك��ي ديگر را در
ته��ران صيغه ك��رده بود .همه را خبر داش��تم و
دن��دان روي جگر ميگذاش��تم .ت��ا اينکه هر دو
خواه��ر کوچکت��رم ازدواج کردند .پدر و مادرم
هم دوران بازنشستگي آرامي را ميگذراندند .به
کمک يکي از دوس��تانم مزون مانتو راه انداختيم.
همسرم موافق کار کردن من نبود ولي گفتم اين
جوري س��رم گرم ميشود .يک سال که گذشت
مطمئن شدم آب باريکهاي از اين مزون ميتواند
زندگي من را بگذراند .براي همين بدون مقدمه
به همس��رم گفتم ميخواهم طالق بگيرم .شوکه
ش��د .ولي وقتي اس��م تک تک زنهايي را که با او
رابطه داش��تند رديف ک��ردم ،تازه فهميد خيلي
وقت است که به طالق فکر ميکنم .گفت حاضر
نيس��ت طالق��م بده��د .من هم گفت��م ديگر در
خانهاش نميمانم .گفتم دست بچهها را ميگيرم

و ميبرم جايي که پيدايمان نکند .ميدانستم از
من ميتواند بگذرد ولي از بچه هايش نه.
موضوع که جدي شد خانوادهها هم باخبر
ش��دند .مادرم باورش نميشد ولي پدرم از من
حمايت کرد .ش��وهرم وقتي ديد کار به اين جا
کشيده قبول کرد آپارتمان کوچکي براي من و
بچهها بگيرد تا ما راحت زندگي کنيم.
حاضر نش��د مهري��هام را بده��د ولي من
انتظاري هم نداشتم .قرار است فقط هزينههاي
بچهها را بدهد .مطمئن هستم تا هجده سالشان
ش��د آنها را ميفرس��تد خارج تا من تنها بمانم
ب��ا همه اينها طالق اولي��ن و آخرين حرف من
بود .پدر ش��وهرم خيلي س��عي کرد با وعده و
وعيدهاي مالي راضيام کند که در اين زندگي
بمانم ولي من قبول نکردم و عطاي اين زندگي
را به لقايش بخشيدم.
امروز حکم طالق صادر ش��د .شوهرم تا به
امروز هم فکر ميکرد ميتواند نظر مرا عوض
کن��د .دائم توي دادگاه فري��اد ميزد که نبايد
ميگذاشتم زنم استقالل مالي پيدا کند .حق با او
بود .اگر استقالل مالي نداشتم تا ابد بايد تحقير
ميش��دم.اما حاال راه نفسم باز شده و احساس
آزادي ميکنم.		

آرسام تقي زاده

تولستوي

به او عالقه مند ش��وم .ناصر هم همين کار را کرد.
عروس��ي را آنقدر عق��ب انداخت تا ديگر صداي
خوبيت ندارد
هم��ه در آمده بود و پدرم ميگفت ّ
دختر اين همه مدت عقد کرده خانه پدرش بماند.
ناصر هم به اصرار آنها مراس��م عروسي را برگزار
ک��رد ولي به من ق��ول داد زندگي ما همان طوري
خواهد بود که من دوست دارم.
با چش��م گريان به خان��ه ناصر رفتم .خانهاي
ب��زرگ و قديمي که همه امورات آن را عمه خانم
انجام ميداد .عمه خانم تنها کسي بود که از نفرت
من به همس��رم خبر داش��ت .مرا آورد توي اتاق
خودش و س��عي ک��رد کم کم با ام��ورات خانه و
زندگي آش��نا شوم و هر وقت دلبسته ناصر شدم
زندگي مش��ترک ما شروع ش��ود و او هم خانه را
بسپارد به من و برود به روستاي خودش.
شانزده سال داشتم .شبهاي زمستان طوالني
بود .عمه خانم تا دير وقت به من خياطي و بافتني
ي��اد ميداد .ناصر ش��بها دير به خانه ميآمد ولي
هميش��ه با دست پر ميآمد .يک شبهايي برايمان
ش��اهنامه ميخواند و من که سواد زيادي نداشتم
از اين داس��تان خوانيها لذت ميبردم .بعد ناصر
ش��روع کرد ب��ه درس دادن به من .س��واد را در
خان��ه او ياد گرفتم .مهربان��ي هايش کم کم قلبم
را به دس��ت آورد .بهار که ش��د دست مرا گرفت
برد مش��هد .در تمام س��فر براي اولي��ن بار با هم
از ه��ر دري حرف زدي��م .مهربانياش و حمايت

بيچ��ون و چرايش برايم خيلي ارزش��مند بود.
با م��ن جوري رفتار ميکرد که انگار آدم خيلي
مهمي هستم .وقتي رفتار شوهر خواهر هايم را با
آنها ميديدم تازه ميفهميدم خداوند چه شوهر
خوبي به من داده.
ي باردار شدم و اولين
دو س��ال بعد از عروس 
بچ��ه ما ب��ه دنيا آمد .ناصر ه��م از ده دخترک
جواني را به خانه آورد تا کمک حال من باش��د.
وليم��هاي داد که باور کردن��ي نبود .هيچ کس
باور نميکرد يک مرد از به دنيا آمدن دخترش
اينقدر خوشحال باشد. بچه دوم و سوم و چهارم
م��ا ه��م به دنيا آمد و هر ب��ار ناصر از دفعه قبل
خوشحالتر ميش��د .نميگذاشت قند توي دل
من آب ش��ود .اگر يک روز مرا غمگين ميديد
هر کاري ميکرد تا دلم را شاد کند.
س��الها بع��د مرا به مکه ب��رد .بعدها هم که
بچهه��ا براي تحصي��ل به خارج رفتن��د مرا با
خودش به آمريکا هم برد.
ناصر پنج س��ال پيش در  85س��الگي فوت
کرد .درست پنج سال است که دلتنگش هستم.
حاال من خودم پيرزني  80س��اله هس��تم .همه
نوهها و بچهها تصور ميکنند من و ناصر زندگي
عاشقانهاي را شروع کرديم و به پايان رسانديم.
اما باور نميکنند که من از او نفرت داش��تم و به
اجبار سر سفره عقد نشستم اما با گذشت زمان
اين عشق وجودم را سرشار کرد.	
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