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كافكا

و اينج��ا بود ک��ه عمه باالخ��ره راز زندگياش
را نزدم برمال س��اخت .او در حاليکه پش��ت پنجره
ايستاده بود و اشک ميريخت گفت:
׳׳ هفده س��الهم بود که ازدواج کردم .ش��وهرم
جوون زحمتکش��ي بود و به ن��ون حالل هرچند کم
قان��ع بود من اما به تحري��ک يکي از خواهرام مدام
بهش س��رکوفت ميزدم که دنبال پول باشه و برام
زندگي بهتري بسازه .سرزنشها و تهديدها و قهراي
م��ن باالخ��ره نتيجه داد و ش��وهرم از مغازهاي که
اونجا کار ميکرد بيرون اومد و جاي ديگه مشغول
به کار شد .کم کم کارش رونق گرفت .نميدونستم
چيکار ميکنه ،فقط برام اين مهم بود که جيبش پر
از پول بود و هرچ��ي اراده ميکردم برام ميخريد.
خوش��حال بودم که به ديگران فخ��ر ميفروختم.
دست و بالم پر از انگشتر و النگو و گردنبند طال بود.
ديگه بهونهجويي نميکردم اما شوهرم کم کم باهام
سرد شد .شبا دير مياومد خونه و کار زياد رو بهونه
ميکرد .زماني به خودم اومدم که ديگه دير ش��ده
بود .ش��وهرم بهم توجهي نداشت .باالخره فهميدم
که زن گرفته؛ يه زن جوون و قشنگ! نزديک بود از
غصه دق کنم .دلم ميخواست زمان به عقب برمي
گش��ت و با همون نون بخور و نمير س��ر ميکردم.
ت��ازه فهميده ب��ودم که پول به تنهايي خوش��بختي
نمياره .به دس��ت و پاي ش��وهرم افتادم که اون زن
رو طالق بده و من رو انگش��ت نم��اي مردم نکنه.
در جواب��م گفت دارندگي و برازندگي! هر طور دلم
بخواد زندگي ميکنم .تو هم اگه ميخواي بش��ين و
زندگيت رو بکن .اگر نه که برو پي زندگيت .کم کم
همه فهميدن سرم هوو اومده اما کسي نميدونست
مقصر خودم بودم .وقتي برادرام فهميدن ش��وهرم
دوباره ازدواج کرده حس��ابي کتکش زدن .اون هم
که ديگه نميخواس��ت و نميتونست با من زندگي
کن��ه ،مهريهم رو داد و برام يه خونه خريد و طالقم
داد .از اون ب��ه بعد بود که تصميم گرفتم ديگه هيچ
وقت ازدواج نکنم׳׳!
عمه از من ميخواست نگذارم زندگيام از خط
راست و مستقيم خارج ش��ود .ميگفت در زندگي
مش��ترک اصل نزديکي دلهاس��ت نه پول و طال و
لباس و ...ميگفت بچس��بم به زندگيام و به خانهام
برگ��ردم... حرفهاي عم��ه خيلي روي م��ن تاثير
گذاش��ت .نميدانم چرا يک لحظ��ه خودم را جاي
او گذاش��تم.اگر آينده من مثل او ميش��د چه؟ اگر
يوسف سرم هوو ميآورد چه کار بايد ميکردم؟
ناگهان احساس کردم چقدر يوسف را دوست
دارم .قب��ل از اينکه عمه ش��ام را آم��اده کند از او
خداحافظ��ي کردم و گفت��م:׳׳ بايد ب��رم عمه .دلم
ميخواد قبل از اينکه يوسف از سرکار برگرده خونه
برسم و براش شام درست کنم׳׳.
عمه لبخندي زد و گفت:׳׳ يادت باش��ه زندگي
مش��ترک مثل يه پل ميمونه .پلي که پايههاي اون
بايد روي دوش دو نفر يعني زن و ش��وهر بنا ش��ده

باشه .اگه هرکدوم از اونا توي نيمه راه جاخالي بدن
اين پل خراب ميشه׳׳.تا خانه به حرفهاي عمه و سه
تک ستونی
سال زندگي مشترکم با يوسف فکر ميکردم.
٭٭٭
-تويي؟!
زنگ خانه را که فشردم صداي يوسف توي اف
وقت��ی هر فردی از دوره کودکی به دورههای
اف پيچيد .صدايم را که شنيد شوکه شد اما در را باز
باالت��ری مثل نوجوانی ،جوان��ی و ...پا میگذارد،
نکرد .از رفتارش تعجب کرده بودم .با خودم گفتم
ش��خصیتش ش��کل میگیرد و با گذشت زمان
حتمًا از من بابت قهرهايم ناراحت شده و ميخواهد
تجربیات ارزش��مندی به دس��ت میآورد و به
دلخورياش را اينگونه نشان بدهد .دستم را سمت
خودسازی شخصیتی و رش��د فکری ،عاطفی و..
کيفم بردم و کليدم را بيرون آوردم .تصميم داشتم
میرسد.حقیقت این اس��ت که دوران کودکی و
از دل يوس��ف دربياورم .همين که کليد را توي قفل
نوجوانی هر کس��ی مثل گنجی بزرگ اس��ت که
انداختم ،يوسف در را باز کرد .دستپاچه گفت:
ب��ا بازی و فعالیتهای کودکانه و نوجوانانه همواره
׳׳ چرا بيخبر؟ چرا اين وقت شب׳׳؟
همقدم و همراه انس��ان میش��ود .بله ،درس��ت
لبخندي زدم و گفتم:׳׳ اومدم زندگي دوبارهاي
متوجه ش��دید.بازیهایی که هر ف��رد در دوران
رو با هم ش��روع کنيم.׳׳ رفتار يوس��ف عجيب بود.
زندگیاش انجام میده��د در واقع نوعی تمرین
ان��گار دلش نميخواس��ت م��ن وارد خانه ش��وم.
زندگی است که راه را برای ادامه مسیر پرفراز و
ب��ا تعجب گفت��م:׳׳ چرا از جل��وي در کنار نميري؟
نشیب و زندگی هموار میسازد.
نميخواي من بيام تو׳׳؟
با لکنت زبان گفت:׳׳ راستش چند تا از دوستام
اينجان!׳׳ نگذاش��تم حرف ديگ��ري بزند .فکرم در
يک لحظه ه��زار راه رفت .دس��تش را کنار زدم و
خودم را به داخل خانه رس��اندم .س��ه تا مرد روي
زمين نشس��ته بودند و بساط منقل و وافور و ترياک
پهن بود .نفس��م بند آمده بود .نگذاش��تم يوس��ف
حرف��ي بزند و توضيحي بدهد .با گريه بيرون آمدم
همچنی��ن ما در بازیه��ای مختلف بخصوص
و سوار تاکسي شدم و يکراست به خانه عمه رفتم و
بازیه��ای گروهی میآموزیم ک��ه برای پیروزی
جريان را برايش تعريف کردم.
باید از قوانین پیروی کرد ،مرحله به مرحله پیش
عمه دلداريام داد و گفت:׳׳ اين نتيجه قهرهاي
رفت ،سختیهای بازی را به جان خرید و با تحمل،
زياده .وقتي ش��بها و روزه��اي زيادي مرد جوونت
صب��ر و دق��ت طعم لذت بخ��ش موفقیت و برد
رو تنها ميذاري نتيجه همين ميش��ه که ديدي .تو
را تجربه کرد. در بازیها یاد میگیریم شکس��ت
باعث ش��دي که ش��وهرت جاي خالي تو رو با اين
بخوری��م ،ببازی��م و یا حتی بدت��ر از همه از بازی
چيزا بخواد پر کنه .اش��تباه از خ��ودت بوده .بهش
حذف شویم ،ولی امید را از دست ندهیم ،دوباره
يه فرصت ديگه بده .دس��ت دوس��تان ناباب رو از
جدیت بیش��تری ادامه دهیم.
تالش کنی��م و با ّ
ش��وهرت کوتاه کن׳׳! آن ش��ب از ناراحتي تا صبح
در بازی ،یاد میگیریم که باید بیش��تر حواسمان
خوابم نبرد .صبح روز بعد با يوسف تماس گرفتم و
به همه کس و همه جا باش��د ،چون ممکن اس��ت
گفتم:׳׳ بيا يه فرصت ديگه براي جبران اش��تباهات
ب��ا کوچکترین غفلت و ناآگاه��ی گوی و میدان
گذشته و ساختن زندگيمون به هم بديم׳׳!
را از دس��ت بدهیم .بازی مقدم��های برای یک
يوس��ف که انگار داشت از خوش��حالي بال در
زندگی خوب اس��ت .زیرا درس شادی ،خوشی،
ميآورد قس��م خورد که خودش لب به مواد نزده
لذت از لحظات ،خالقیت ،توانایی حل مس��أله و
و دوس��تانش چون ميدانستند من در خانه نيستم
مس��ئولیت پذیری را در ما ش��کوفا میکند .پس
و يوس��ف تنهاست براي اينکه راحت مواد مصرف
این را در خاطر داشته باشیم که اگر دیگر تمایلی
کنند او را در معذورات قرار داده و به خانه ما آمده
به بازی کردن و بازی با بچهها را نداریم ،کودک
بودند .يوس��ف قول داد که دور دوستانش را براي
درونمان خفته است و به نوعی شادابی و انرژی را
هميشه خط بکشد.
در درونمان ناپدید کرده ایم و بهتر است دوباره
٭٭٭
ت�لاش کنیم تا کودک درون��ی بیدار و پر انرژی
اکنون که سرگذشتم را برايتان مينويسم سالها
داشته باشیم .لطفًا بیایم با هم قرار بگذاریم که در
از آن شب ميگذرد .من به خانه برگشتم و با خودم
هیچ س��ن و سالی بازی و بازی کردن را فراموش
عهد ک��ردم که زياده خواه نباش��م و اج��ازه بدهم
م.
نکنیم و از بازی برای زندگی بهتر استفاده کنی 
يوس��ف در مسير درست حرکت و پيشرفت کند و
نوید صنعتی
نان حالل بر سرسفرهمان بگذارد.

