
 آهنین مردان

 همدان -شکیبا غالمی

 

 سرم تو های حرف تمام انگار اما کنم پیدا امام برای را هایم حرف ترین قشنگ کردم می سعی و کردم می نگاه ضریح به دور از

 ... سالم: گفتم آرام پس. بود مانده باقی "سالم" فقط تو آن و بودند شده خاکستر کلماتم تمام و شن

 شه می: زدم داد. کشید می جیغ گوشم در بلند بلند که داشتم دیوانه خواهر یک و خالی سر یک فقط کلمه یک این از غیر

 ببندی؟ رو دهنت

: گفتم. کند می چه که آورد نمی هم مبارکش روی به اصالً و داد می هل را همه که کرد اشاره بلند قد خانم یک به و خندید نیکا

 .بدی نشون انگشت با رو مردم نیست خوب. بکش خجالت

: گفت و داد تحویلم ،کرد می "آمده بیرون زندان از تازه دیوانه روح" یک شبیه را او که شیطانیش های خنده آن از یکی نیکا

 .آهنینه مردان مسابقه انگار کن، نگاش آخه

 آهوی آن و رنگشان خوش سبز لباس آن با را( ع) رضا اما توانستم می که بود قوی تخیلم قوه آنقدر. کردم رکزتم زن روی

 آرنج،. بهشت ری می درجا بخوره ضریح به دستت. عالیه. آفرین: گفتند می که کنم تجسم بود، نشسته پایشان کنار که معروف

 استفاده زانو و آرنج زمان هم فن از من نظر به. آخره مرحله غول اون ی؟بین می رو چاقه خانم اون. کن استفاده هم آرنجت از

 ...باهاش تونی می و خوبیه راه هم چنگول البته کن،

 بلند بلند فکراتو چرا فهمم نمی: گفت خندید می بلند صدای با که حالی در نیکا. آمدم خودم به پهلویم توی نیکا سقلمه با

 !زنی می حرف خودت با و گی می

 .خانم فضول بدی گوش تونباید باشه، عاقل باید شنونده: گفتم و کوبیدم بازویش به آرامی مشت الفاصلهب

 آرام. کنم نگاه ضریح به شد نمی رویم دیگر که یکی من اما ،داد ادامه آهنینش مردان بازی به نیکا. برگرداندم رو و گفتم را این

 خارج من دست از داره تخیل قوه این کنید باور. سیاه روم: گفتم کردم یم نگاه مرمر زمین به که حالی در هم آن زیرلب و

 ...ها فضولی این به چه منو وگرنه شه می

 .کنم شرکت مسابقه تو میرم من: گفت و شد بلند کنارم از نیکا



 .بدی مامانو جواب باید خودت وقت اون. میری می. نریااا: زدم داد تقریباً

 کنار ها خانم که کنم تصور توانستم می. کرده سفیدش برف که بود کوهی مانند پشت از و سفید چادر با. رفت من به توجه بی

 که اطرافش در باال بلند صف دو البته صد و برسد ضریح به بود، سالش یازده تقریبا موقع آن که ساله سیزده نیکای تا روند می

. کشیدند می نشان و خط هم برای و ایستاده هم روی به رو بلند دق خانم آن و چاق خانم آن در و گذاشت می باز او برای را راه

 کشیدن نفس صدای حتی لرزاند، می را زمین که نیکا های زمزمه جز. کرد نجوا آرام و رسید ضریح به استوار های قدم با نیکا

 ...و آمد نمی هم

 و کرد نگاهم. بود زده حلقه هایش چشم ندرو اشک و گرفته را شکمش. آمدم بیرون فکر از نیکا های دادن تکان تکان با

 .کردن استفاده آرنج فن از کنم فکر:  گفت فشرد می را شکمش که همانطور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


