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از نردبان تصوري كه از خود داريم باال ميرويم		

نکنند .گزارش تک تک رفتارهاي سيامک را
بايد ميدادم .اينکه چطور به من خرجي ميدهد.
خساست ميکند يا نه .يا مادر و خواهرهايش چقدر
توي زندگي من دخالت ميکنند.
نه خواهر و برادري داشتم و نه مادر و تنها کسي
که به معناي واقعي به من نزديک بود پدرم بود.
در همه اين سالها سعي کرده بود مرا جوري بزرگ
کند که جاي خالي مادرم را حس نکنم .ولي بعد از
ازدواجم هم رفت سراغ زندگي خودش و بعد از
نزديک به ده سال دو باره ازدواج کرد.
خيلي تنها بودم و ميان انبوه اظهار نظرها داشتم خفه
وضعيت کالفه شد و
ميشدم .سيامک کم کم از اين ّ
به يک سال نگذشت که رفت و آمد من را با خالهها
و عمه هايم ممنوع کرد .همين موضوع باعث شد
من شروع کنم به پنهانکاري .عمه زنگ ميزد و
بايد از شوهرم مخفي ميکردم .به ديدن خالهام
ميرفتم و باز بايد از او مخفي نگه ميداشتم و همين
پايه و اساس اختالفات بعدي ما شد.
سيامک کم کم اطمينانش را به من از دست داد
جر و بحثهاي ساده ما به گرههاي سخت تري
و ّ
تبديلشد چرا که همه ميخواستند دخالت کنند.
مادر شوهرم هم بي تقصير نبود .ميخواست در اين
لشکر کشي پسرش را تنها نگذارد و همين شد که
زندگيما بعد از سه سال به جهّنم تبديل شده بود.

سيامک رک و پوست کنده بهم گفت که از ازدواج
با من پشيمان شده است...
آن شب با حال بدي خوابيدم .ميدانستم به آخر
خط رسيدهايم .موضوع طالقمان کامال جدي شده
بود .شب خوابيدم و خواب مادرم را ديدم .دلواپس
من بود .صورتش به همان جواني بود که از دنيا
رفته بود...خواب عجيبي بود .صبح روز بعد رفتم
بهشت زهرا سرخاک مادرم و براي اولين بار از ته
دل برايش اشک ريختم و تازه انگار فهميده بودم
مادر از دست دادن يعني چه.
سيامک گفت تا روزي که رسما از هم طالق نگرفتيم
ميتوانم در خانه او بمانم و بعد از آن هم زندگي مرا
تا زماني که ازدواج مجدد نکردهام تامين ميکند.
کارهاي اداري انجام شد .شبها ميآمد و براي من
موادغذايي ميخريد و ميرفت.چند ماه است که
اينطور زندگي ميکنيم .مهربان تر از قبل شده.
ديگر با هم دعوايي نداريم و منتظريم که مراحل
قانوني انجام شود .من مهريهام را بخشيدم اما
سيامک اصرار دارد بخشي از آن را به من بدهد.
امروز روز آخري است که حکم صادر خواهد شد.
از صبح منتظرش هستم .نيامده .برايم پيام داده که
ديشب خواب مادرم را ديده و....مادرم از آن دنيا
هم مراقب من است .سيامک از طالق منصرف
شده و منتظرم بيايد تا مرا برگرداند خانه....

كيان براتي

سوئت ماردن

داستان دايي با آب و تاب به نسل بعدي رسيده
بود .همه ميگفتند عاقبت هوسراني دايي و مکر و
حيله زن دومش هر دو خانواده را نابود کرد .دايي
در پيري به دور از خانوادهاش در يکي از شهرهاي
اطراف تهران زندگي ميکرد و زن اول دايي هم هر
چه داشت خورد و عاقبت به فالکت افتاد.
 25ساله بودم که خبر فوت دايي به ما رسيد و
باالخره خواهر و برادرها قبول کردند او را ببينند،
البته موقعي که در کفن سفيد پيچيده شده بود!...
بچه هايش براي اولين بار همديگر را ميديدند.
زنها رو به روي هم قرار گرفتند و من با کنجکاوي
همه چيز را نگاه ميکردم.
همسر دومش برخالف آنچه که به من گفته بودند
زن بيسواد و بيکس و کاري نبود .بچه هايش هم
يکي از يکي محترمتر بودند .همان جا بود که براي
اولين بار مهران ،پسر زن دايي را ديدم .چشم از من
بر نميداشت و دست آخر هم آمد جلو و خودش
را معرفي کرد .گفت که داييام در حقش پدري
کرده و هر چه دارد از اوست و او را مثل پدر خودش
ميداند .بعد هم کمي راجع به من پرس و جو کرد
و به بهانهاي شماره موبايلم را گرفت.
بعد از مراسم زن دايي به مادرم زنگ زد و از من
خواستگاري کرد .مهران يک دل نه صد دل عاشق
من شده بود! نميدانم چرا؟ ...ولي بين آن همه
دختر مرا انتخاب کرده بود .مادر با کج خلقي جواب
رد داد و تلفن را قطع کرد و بعد هم غرغر کنان گفت
که همين مانده دخترش را به پسر زني بدهد که

زندگي برادرش را تباه کرده!
چند هفته بعد مهران خودش به من زنگ زد .گفتم
کدورتهاي خانوادگي آنقدر شديد است که اصلًا
فکرش را هم نکند که بتواند با من ازدواج کند .اما
مهران دست بردار نبود .روز بعد رفت محل کار
پدرم .پدرم آنقدر شيفته او شده بود که همان شب
شام دعوتش کرده بود خانه .مادر قشقرقي به پا
کرد ولي پدر از او خواست صبوري کند.
خالصه مهران آنقدر رفت و آمد که دل مادرم را
به دست آورد .برخالف تصور مادرم ،او پسري
آدابدان و محترم بود .دختر داييام هم به همين
بهانه به خانه ما ميآمد و ميرفت و من از اينکه
دختر دايي به اين خوبي دارم خوشحال بودم.
بعد از شش ماه باالخره مادر راضي به اين وصلت
شد.من و مهران در شرايطي با هم ازدواج کرديم
که هنوز خانواده ،مادرش را نبخشيده بودند و فکر
ميکردند او زندگي دايي مرا تباه کرد.
زن داييام براي دفاع از خودش هرگز حرفي نزد
ولي وقتي به عکسها و فيلمهاي دايي نگاه ميکرديم
ميديديم در کنار خانواده دومش چقدر خوشحال
و سر زنده تر بود .اين زن برايش شادي به ارمغان
آورده بود ،اما همه فکر ميکردند تباهي زندگياش
به خاطر حضور اين زن بوده....
حاال من شش سال است که با مهران ازدواج
کردهام .رابطه خانوادهها کم کم گرم و گرمتر
ميشود و خوشحالم که ازدواج ما بهانهاي شد تا
خانواده دوباره دور هم جمع شود...

شكوفه هايزندگي

