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ناپلئون

مهناز بدون آنكه بخواهد در خانوادهاي متولد شد كه پدرش اعتياد
داشت و مادرش به خاطر بچه هايش قاچاق فروشي ميكرد .مهناز
بدون آنكه نقشي در انتخاب خانوادهاش داشته باشد ،به دنيا آمد.
پس در اين مورد نميتوان او را سرزنش كرد .اما مهناز ميتوانست
روي انتخاب كند درس بخواند يا ازدواج كند يا حتي كار كند .او ازدواج را
ديگر انتخاب كرد .ازدواجي كه او را از خانه پراضطراب پدري نجات داد،
سكه قطعًا تحمل غرغرهاي يك زن بهتر از تحمل دود ودم مواد كشي افراد
معتاد بود .پس زندگي بعد از ازدواج او ،حتي اگر خوشبخت نبود از
شرايط قبلش بهتر بود .اين انتخابي بود بين بد و بدتر .مرگ شوهر مهناز
هم اتفاقي بود كه باز مهناز در آن نقشي نداشت .حادثهاي كه ميتوانست
هر زمان رخ دهد.اما او ميتوانست بچهاش را داشته باشد .قانون از او

حمايت ميكرد و پدر شوهرش هم مكلّف به پرداخت هزينههاي نوهاش
ميشد تا زماني كه مهناز ازدواج ميكرد .اما مهناز با برخوردي منفعالنه و
يا از روي استيصال ،خودش را از حق حضانت فرزندش محروم كرد.
اما ...اما بدترين اشتباه مهناز در مورد آقاي ساالري بود.
اگر مهناز به اين اعتقاد داشت كه شانس فقط يك بار در خانه آدم را
ميزند ،بايد ميدانست آقاي ساالري شايد تنها شانس او تا آنجاي
زندگياش است پس به هر ترتيب شده ،اين شانس را حفظ ميكرد
اما او با يك تصميم اشتباه و نابخردانه ،همه چيز را نابود كرد .نه فقط
زندگي خودش را بلكه اعتمادي كه به او شده بود را در هم شكست
اين شايد بدترين ظلمي است كه يك انسان ميتواند به همنوع خود
روا دارد .خيانت ظلم بزرگي است كه تاوان سختي دارد.

سرزمینی که اسطورههای خویش را فراموش کند به اسطورههای کشورهای دیگر دل خوش میکند

گلويم نشسته بود گفتم هر تصميمي كه شما بگيريد.
صداي كل كشيدن مادرم كه بلند شد ،بقيه هم كل
كشيدند و تمام.
فقط چن��د ماه بعد حياط خانهم��ان را چراغاني
كردند و با يك عروس��ي مختصر ،دست من و رضا
را به دست هم دادند و من از آن خانه بيرون آمدم.
مجبور بودم چند س��ال اول زندگ��يام را با خانواده
شوهرم در يك خانه باشيم .همخانه شدن با ديگران
براي��م عادي ب��ود .وقتي خانهاي ك��ه خودم در آن
بزرگ شده بودم ،سه همخانه ديگر هم داشت ،براي
من چه فرقي داشت كه در خانه شوهرم هم ،همخانه
خانوادهاش باشم؟!
سرم را انداختم پايين تا زندگي كنم .هنوز شش
ماه از ازدواج ما نگذش��ته ب��ود كه زمزمههاي پس
بچهتان كو ،ش��روع شد .رضا تنها پسر خانواده بود و
مادرش چهار دختر داشت .دو دختر بزرگتر از رضا
و دو دختر كوچكتر از رضا .با اينكه دخترهاي بزرگ
هر كدام ازدواج كرده دختر و پس��ر هم داشتند و اما
م��ادر رضا دائم غر ميزد كه نوه دختري مال مردم
اس��ت .نوه پس��ري اس��ت كه بچه خودت هست و
ميتواني او را راحت بغل كني! من معني حرفهايش
را متوجه نميشدم .حرفي كه ميزد مرا ميترساند.
ان��گار ميخواهد مال��ك بچهام باش��د .مرتب دعا
ميك��ردم بچه دار نش��وم ،دعايي كه نميدانس��تم
آتش به زندگيام ميزند.
ازدواجمان كه به سال رسيد ،مادرشوهرم دستم
را گرفت و برد دكتر.
غ��ر ميزد عروس��ي كه بچ��ه ني��اورد مثل گاو
نازاس��ت .بايد فرس��تاد قصابي! دكتر بعد از معاينه
من ،گفت مش��كلي نيست فقط بايد كمي صبر كنيم
و بع��د هم مقداري داروي تقويتي برايم نوش��ت .از
مطب كه بيرون آمديم ،مادر ش��وهرم غرغر كنان
گفت صبر كنيم كه چه ش��ود؟ده سال ديگر بگذرد
و پس��رم بچه دار نشود چه؟ از االن بايد به فكر بود
كه اگر نش��د ،تا بچهام جوان است برود سراغ بخت
و بار ديگري!
از خودم بدم ميآمد .احس��اس ميكردم در آن
خانهام تا بچه بياورم .درس��ت مثل ماش��ين جوجه
كش��ي! دلشكسته به مادرم پناه بردم .اما مادرم هم
مثل مادرش��وهرم حرف مي��زد ،فقط جور ديگري،

دلداريام ميداد كه اگر بچه دار شوم آنها مرا روي
سرشان ميگذارند و پادشاهي ميكنم و عزتم زياد
ميشود و از اين جور حرفها .ميگفت زندگي خودم
هم نظم ميگيرد .بزرگ شدن بچهها و برنامه ريزي
براي فرستادن آنها به مدرسه و درس خواندنشان
همه و همه ميش��ود برنامه زندگي من ،زندگي مني
كه فقط ابزار بودم براي بچه به دنيا آوردن!
من براي بچه دار ش��دن سه س��ال صبر كردم،
س��ه سال زخم زبان شنيدم .س��ه سال از رضا كتك
خوردم و فحش ش��نيدم ،بعد از س��ه سال ،آنقدر به
خدا التماس كردم كه اميرعلي را به ما داد.
بچهاي كه فقط ب��اردارياش مال من بود و بعد
ازتولدش فقط در آغوش مادرش��وهرم بود .بچهام
فقط ده روز اول ش��ير مرا خورد و بعد مادرشوهرم
او را به شيرخش��ك ع��ادت داد .ميگفت من چون
ضعيف هستم ،ممكن اس��ت نتوانم بچهام را خوب
سير كنم.
رض��ا هم مطيع بيچ��ون و چراي مادر و پدرش
بود .البته چارهاي هم نداش��ت .او هيچ وقت مستقل
از آنها نب��ود .حتي در مغازه پ��درش دائم بايد امر
و نهيه��اي او را اطاع��ت ميكرد .اگرچ��ه با تولد
اميرعلي مادرش��وهرم كمتر به من طعنه ميزد ،اما
اينكه خودش را صاحب و مالك بچهام ميدانس��ت
براي��م خيلي دردآور بود و باي��دتحمل ميكردم و
دم نميزدم.
يك س��ال بعد از تولد اميرعلي بود كه آن اتفاق
افتاد .يعني درس��ت يك روز بعد از جشن تولد يك
سالگي اميرعلي ،آن روز رضا به من گفت ميخواهد
با رفقايش به اس��تخر برود .اين مس��اله غيرعادي
نبود .رضا عادت داشت همراه دوستانش به استخر
ب��رود .چيزي كه ع��ادي نبود اين ب��ود كه آن روز
او به همراه دوس��تانش به استخر عمومي نميرفت.
ميگفت يكي از رفقايش آنها را به وياليي در لواسان
دعوت كرده و ميخواهند در استخر ويال شنا كنند.
هيجان زده و ذوق زده بود.
او رفت اما ديگر هيچ وقت برنگش��ت .آنها آن
ش��ب كنار استخر بس��اط مواد و مش��روب به راه
مياندازند .رضا اهل اينها نبود.سيگار ميكشيد اما
مواد و مش��روب اصلًا در خانه ش��ان از اين حرفها
خبري نبود .آن ش��ب دوس��تان رضا ب��ه او اصرار

ميكنن��د و رضا هم قبول ميكن��د .مصرف مواد و
مش��روب با هم ،ب��راي او كه عادت به اين مس��أله
نداشت باعث شد تا سنكوب كند و از دنيا برود.
م��رگ رضا ،بدتري��ن حادثه زندگ��ي من بود.
م��ادر ش��وهرم بيدليل مرا مقصر ميدانس��ت ،اما
نميدانس��تم گن��اه و تقصير من در اي��ن ماجرا چه
ميتوانست باش��د! آنها يك سال مرا در خانه شان
نگه داش��تند .يك سال كه به سختي صد سال براي
من گذش��ت .بعد از يك سال يك روز مادرشوهرم،
از مادرم خواس��ت ب��ه آنجا بيايد .بع��د در حضور
مادرم ش��روع كرد به حرف زدن .اينكه من جوانم و
بايد ازدواج كنم و نميتوانم تا آخر عمر س��ياهپوش
رضا باش��م .اينكه بيسر و صدا از آنجا بروم و اجازه
بدهم آنها خودشان يادگار پسرشان را بزرگ كنند.
پسري كه بعد از مرگ رضا ،رضا صدايش ميزدند!
مادر ش��وهرم ميگفت اگر بچ��ه را ببرم نميتوانم
ازدواج كن��م .ميگفت كدام مردي حاضر اس��ت با
زني كه يك بچه كوچ��ك دارد ازدواج كند .مادرم
ه��م تند و تند حرفهايش را تايي��د ميكرد .او وقتي
شك و دودلي مرا ديد دستم را گرفت و برد بيرون و
گفت خانه پدرم جاي امني براي بچه مردم نيست.
حرفش اين بود كه بچه را بگذارم و ش��انس زندگي
دوم را از خودم نگيرم .راستش را بگويم نميتوانستم
در برابر خواسته آنها مقاومت كنم .چارهاي نداشتم.
پيش��اني بچهام را بوسيدم و از آن خانه بيرون آمدم
فقط با اين ش��رط كه هفتهاي يك روز به آنجا بروم
و كنار بچهام باشم.
درخان��ه پ��درم وضع ف��رق نكرده ب��ود .پدرم
همچن��ان مص��رف كننده و فروش��نده ب��ود .هنوز
عموهايم با پدرم س��ر ناس��ازگاري داشتند و شوهر
عمهام از پ��درم متنفر بود .پنج س��ال از آن محيط
دور ب��ودم و حاال دوباره آنجا بودم درحاليكه تاب و
تحملم مثل سابق نبود ،به مادرم گفتم ميخواهم كار
كنم .سواد درست و حسابي نداشتم .كار خاصي هم
بلد نبودم .بنابراين يكراس��ت رفم سراغ شركتهاي
خدماتي .ميتوانس��تم پرس��تار بچه يا حتي سالمند
باشم .ميتوانس��تم نظافتچي باشم .ميتوانستم هر
كاري انج��ام دهم ك��ه درآن خانه نباش��م .خوش
ش��انس بودم كه فقط س��ه روز بع��د از تقاضايم به
بقیه در صفحه 65

