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که داش��تيم خجالت مي کش��يدم و براي اينکه دوستانم 
متوج��ه وضع زندگي مان نش��وند دروغ پش��ت دروغ 
س��رهم مي کردم و خودم را دختري خوش��بخت نشان 
مي دادم. به نظرم همين تضادها باعث سرکش��ي ام شده 
بود. واقعيت زندگي من و مادرم با آنچه به ديگران نشان 
مي دادم زمين تا آسمان فرق مي کرد و اين تفاوت هرچه 
بزرگتر مي شدم بيشتر رخ مي نمود و آزارم مي داد. من 
دختر زيبايي بودم. مي دانستم که با اين زيبايي مي توانم 
هوش از سر پسران زيادي بربايم و آنها را شيفته خودم 
کنم. قصدم از دوس��ت شدن با پس��رها نه عاشق شدن 
ب��ود و نه ازدواج! با هرکدامش��ان چند صباحي رفاقت 
مي ک��ردم و هر کدامش��ان را به نح��وي- در حد مانتو و 
کيف و کفش- تيغ مي زدم. البته اين را هم بگويم که در 
اين دوستي ها هرگز نگذاشتم هيچ کدامشان دست از پا 
خطا کنند. هر بار که هديه اي مي گرفتم در جواب سين 
جيم هاي مادر مي گفتم: »يکي از دوس��تام برام خريده. 
چيه نکنه ناراحتي از اينکه چيزي که تو نتونس��تي واس��ه 
دخت��رت بخري يکي ديگه خريده!« و هربار اينگونه دل 
مادر را مي شکس��تم که البته اص��ا هم برايم مهم نبود. 
من او را در به دنيا آمدنم مقصر مي دانس��تم و به همين 
خاط��ر بود ک��ه زحماتش را نادي��ده مي گرفتم و به هر 
نحوي که بود آزارش مي دادم! جمعه ها که در خانه بود 
به او مي گفتم مزاحم... و س��پس با آرايش��ي غليظ وسر و 
وضع��ي ناجور از خان��ه بيرون مي رفتم و ديروقت برمي 
گش��تم. مادر س��عي مي کرد با مهرباني سرکشي هايم را 
مهار کند اما من به هيچ صراطي مستقيم نبودم و قلبش 
را ب��ه درد مي آوردم. آن روزها هيچ گمان نمي کردم به 

لرزه درآوردن دل مادر تاوان سنگيني دارد! 
٭٭٭

 - ت��ا حاالت��و زندگي م هيچ دخت��ري رو به اندازه تو 
دوست نداشتم عاطفه! تو محشري؛ زيبا و... 

هنوز اين حرفها از دهان پسري که به تازگي شکارش 
ک��رده بودم خارج نش��ده ب��ود که مادرم ب��ا چهره اي 
برافروخته جلوي ماش��ين ظاهر شد! مادر که معلوم بود 
از ديدن من در اتوميبل آن پس��رجوان آن هم در حال 
بگ��و و بخند جا خورده، دادو فري��اد راه انداخت و مرا از 
ماش��ين بيرون کش��يد. پس��ر جوان هم که ديد اوضاع 
قمردر عقرب است، پايش را روي گاز گذاشت و فوري 
از ما دور ش��د! وقتي به خانه رسيديم مادر از من توضيح 
مي خواس��ت و من در جوابش با کمال چش��م س��فيدي 
مي گفتم: »به تو چه؟ دوس��تم ب��ود. يکي از همونايي که 
ب��رام کلي هدي��ه مي خره. از صبح باه��اش بودم و کلي 
خيابون��ا رو چرخيدي��م و خوش گذرونديم اما همين که 
رس��يديم سر خيابونمون، تو يه دفعه مثل اجل معلق سر 
رسيدي!« آن شب مادر براي اولين بار دست رويم بلند 
کرد و با کابل به جانم افتاد! ديگر دلم نمي خواس��ت در 
آن خانه بمانم. فرداي آن شب همين که مادر رفت، من 
هم لباس هايم را برداشتم و از خانه فرار کردم. راستش، 
خودم هم نمي دانستم بايد چه کنم و به کجا بروم؟ گيج 
و سرگردان در حاليکه به زمين و آسمان فحش مي دادم 
اتومبيلي دربست گرفتم و از راننده خواستم مرا به يکي 

از پارکهاي معروف شهر برساند... 

 - عذر مي خوام خانم، من ناخودآگاه وقتي داشتين با 
موبايل صحبت مي کردين حرفاتون رو ش��نيدم. حدس 
مي زنم که از خونه فرار کرده باش��ين چون با التماس به 
اونيکه پش��ت خط بود و به گمانم يه پس��ر بود مي گفتين 

براتون جايي واسه زندگي جور کنه! 
اين حرفها را راننده اتومبيل که مردي شصت ساله 
بود و در حاليکه داش��ت از آينه جلوي ماش��ين مرا نگاه 
مي کرد زد. ابروهايم را درهم کشيدم و گفتم: »خب که 
چي؟ مي خواي نصيحتم کني؟ نه پدرجان، من گوشم از 
پند و اندرز پره. همين ديش��ب از مادرم يه کتک مفصل 
خوردم و واس��ه همين هم ديگه حاضر نيس��تم به خونه 
برگردم!« مرد ميان س��ال گلويش را صاف کرد و گفت: 
»نه، اصا قصد نصيحت نداشتم. چطور بگم؟ مي خواستم 
کمکتون کنم... يعني... اگه خواس��تين مي برمتون خونه 
خودم. مي تونين پيش من و همس��رم زندگي کنين تا يه 
جايي واسه خودتون پيدا کنين!« نگاهي به مرد ميانسال 
انداخت��م. او پير بود و به همين خاطر احس��اس کردم از 
روي دلس��وزي اين پيش��نهاد را داده. او مرا به خانه اش 
برد. زن بس��يار جوانش به استقبالم آمد و فوري اتاقي را 
برايم مهيا کرد. من هم آنقدر خس��ته بودم که فوري در 
آن خانه س��ه طبقه خوابم ب��رد. عصر همان روز بود که 
چند دختر جوان با آرايش��ي غليظ به خانه مرد ميانسال 
آمدن��د و پيرمرد تلفني قرار گذاش��ت و دقايقي بعد دو 
مرد جوان آمدند و آن چند دختر را سوار خودروهايشان 
کردند و با خود بردند. همان موقع بود که فهميدم ماجرا 
از چه قرار است! آماده رفتن شدم اما پيرمرد نگذاشت 
و با چرب زباني خاصي گفت: »اگه بخواي مي توني اينجا 
بموني و کار ديگه اي انجام بدي. تو سرپناه، شغل، پول و 
غذايي نداري. اگه االن هم بخواي بري مطمئن باش که 
شب گير بدتر از من مي افتي. پس اينجا بمون و در ازاي 
پول خوبي که از من مي گيري مواد بفروش! اين گوش��ي 
و س��يمکارتت رو هم بنداز دور. خودم برات يه گوشي و 
خط جديد مي خرم!« آري، اينگونه بود که تطميع شدم 
ت��ا در قبال همکاري با پيرمرد، همه نداش��ته هايم را به 
دس��ت آوردم! قرار ش��د پول خوبي بگيرم و موادي را 
که پيرمرد بس��ته بندي مي کرد، در پارکها به مشتريانم 
بفروش��م. راس��تش، از کارم ناراضي نبودم. پول خوبي 
گيرم مي آمد و ش��ب ها به خانه پيرمرد مي رفتم و آنجا 
مي مان��دم. زياد در کار پيرمرد کنکاش نمي کردم يعني 
اي��ن اجازه را به هيچ کس نم��ي داد اما پي برده بودم که 
او دخت��ران فراري زيادي همچون من را در آن خانه به 
کار گمارده اس��ت. دلم نمي خواس��ت زياد آنجا بمانم. 
تصميم داشتم مدتي براي پيرمرد کار کنم وبعد از جمع 
کردن پول هايم از ايران خارج شوم. آن روزها اصا دلم 
براي مادرم تنگ نمي ش��د که هيچ تازه خوشحال بودم 
از اي��ن بابت که ديگر رويش را نمي بينم. هيچ فکرش را 
نمي کردم روزي برسد که از شرمندگي تاب نگاه کردن 

به چشمانش را هم نداشته باشم... 
٭٭٭

ب��ا »عاطف��ه« از طريق آق��اي توکل��ي- وکيل پايه 
يک دادگس��تري- آشنا ش��دم. آقاي توکلي مي گفت: 
» م��ن وکيل تس��خيري عاطفه ام. تقريبا يکس��ال و نيم 

از کارکردن��ش پي��ش اون پيرم��رد مي گذش��ته که تو 
پارک دانش��جو دستگير مي شه. اولش حرفي نمي زد اما 
ب��ا اصرارهاي م��ن پيرمرد و تش��کياتش رو لو داد. از 
اونجائيکه موقع دس��تگيري م��واد زيادي همراه عاطفه 
نبوده براش حبس سنگيني نبريدن؛ يکسال! همون موقع 
با مادر عاطفه تماس گرفتم اما حاضر نش��د دخترش رو 
ببينه. هر چقدر باهاش صحبت کردم فايده يي نداشت. 
دلش بدجوري شکس��ته بود. تو اين يک س��ال هم اصا 
نيومد به عاطفه س��ربزنه. عاطف��ه که تو همون چند ماه 
اول حبس سرش به سنگ خورده بود، اصرار مي کرد هر 
طور شده مادرش رو راضي کنم تا عاطفه رو ببخشه و باز 
هم قبولش کنه. چند روزي بيش��تر  به تموم شدن دوره 
محکومي��ت عاطفه نمونده. اگه م��ادرش قبولش نکنه 
عاطفه دوباره س��رگردون مي شه و اين بار معلوم نيست 
چه بايي س��رش بياد. واس��ه همين هم ازت مي خوام با 
مادر عاطفه حرف بزني. در ضمن يادت باش��ه که من از 

طرف تو به عاطفه قول دادم!« 
ش��بي که داش��تم به ديدن مادر عاطف��ه مي رفتم، 
ش��انه هايم داش��تند زير بار س��نگين اين مس��ئوليت 
مي شکس��تند! قيافه ام در آن لحظات واقعا ديدني بود. 
کل��ي حرف براي گفتن به مادر عاطفه آماده کرده بودم 
ام��ا همين ک��ه چهره رنگ پريده و هي��کل تکيده اش را 
ديدم همه را فراموش کردم! تنها چيزي که توانستم بر 
زبان بياورم اين بود: »عاطفه جز ش��ما هيچ پناه ديگه اي 
نداره. از رفتاراي گذشته هم به شدت پشيمونه. مي گن 
رگه هاي��ي از مهربون��ي خدا تو وجود مادراس��ت پس 
اگ��ه خدا بنده هاي گناهکارش رو مي بخش��ه ش��ما هم 
که يه مادر هس��تين مي توني��ن؛ مي تونين پاره تنتون رو 
ببخش��ين!« اينها را يک نفس گفتم و چشم هايم را بستم. 
مي ترسيدم حرف هايم کارگر نيفتاده باشد. لحظاتي بعد 
با صداي هق هق گريه هاي مادر عاطفه چش��مانم را باز 

کردم، صورت زن خيس اشک بود و مي گفت:  
 - اگه بدوني تو اين مدت چي کش��يدم؟ هر ش��ب 
عکس عاطفه رو بغل گرفتم و با گريه به خواب رفتم... 

٭٭٭
روزي که عاطفه از زندان آزاد ش��د يکي از بهترين 
روزهاي عمرم بود. عاطفه که همچون گنجشکي بي پناه 
مي لرزيد گفت: »مادرم دوباره قبولم مي کنه؟« س��رش 
را در ميان آغوشم فشردم و گفتم: » حتما قبولت مي کنه. 
اون مادرته. هيچ کس به اندازه اون دلسوزت نيست!« به 
خانه مادر عاطفه که رسيديم من در زدم. مادرش همين 
که در را باز کرد س��رش را به در تکيه داد و مثل بچه ها 
گريه س��ر داد. صورتش حالت غريبي داش��ت. گويي با 
نيم��ي از صورتش مي خنديد و با نيمي ديگر، از ش��ادي 
گري��ه مي کرد. در همين حال عاطف��ه از اتومبيل آقاي 
توکلي بيرون آمد و مادرش را صدا زد. پهناي صورتش 
را اش��ک پوش��انده بود و صدايش از هيجان مي لرزيد. 
مادر عاطفه س��رش را بلند کرد و از پش��ت پرده اشک، 
دخترش را ديد. نمي دانيد چه لحظاتي بود، مادر و دختر 
در آغوش هم اش��ک مي ريختند؛ عاطفه اشک ندامت و 
مادرش اشک شوق! من و وكيل تسخيري اش هم دست 

کمي از آنها نداشتيم.
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