قصههاي جدايي
سهيال مؤدبي

سالهاي از دسته رفته
در طول سالها سعي
كردم احساسم را
سركوب كنم تا زندگي
كسي را نابود نكنم.

اي عجيب به جانم افتاده بود؛ در طول زندگي بيس���ت
انگار همين ديروز بود كه دلش���وره
ترسيدم اين
ترسيدم ،مي
و يك س���الهام آنقدر پيچ و خم روزگار را ديده بودم ،كه حاال مي
گرفتن است بيشتر از يك رؤيا نباشد.
خوشبختي كه جلوي رويم در حال شكل
بيشتر از من ،مادرم هيجان داشت .مث ً
برون بود .اما كل فاميل از عصر در خانهمان
ال شب بله
بس���ت نشس���ته بودند .مادر از س���ر ذوق همه را دعوت كرده بود كه شاهد خوشبختي و
بهخيري كوچكترين دخترش باشند.
عاقبت
لباس گلبهي رنگي كه چند روز قبل به همراه مادرم براي اين ش���ب خريده بودم را به تن
كردم .صورتم مثل گچ سفيد شده بود .چند دقيقه قبلتر خاله زهره گفته بود كمي بهخودت
دانم از اس���ترس بود يا هيجان؛ اما هر
برس .حق داش���ت ،رنگي به صورتم نمانده بود؛ نمي
ي شلوغي و سر و صدا را نداشتم .مادر
چه كه بود مانند ارواح سرگردان شده بودم .حوصله
ها
همه را براي شام دعوت كرده بود .اما هنوز عصر بود که و همه آمده بودند .حوصلة نگاه
كردند ما حواسمان نيست .ميآمدم در
ش���ان را نداشتم كه فكر مي
و پچپچهاي در گوشي
كرد .مادر
اتاقم و در را هم ميبستم اما مادرم همين كه مرا نميديد به بهانهاي صدايم مي
ايم.
خوبيت ندارد ،االن ديگر فكر ميكنند كه هنوز چيزي نشده قيافه گرفته
ميگفت
ّ
كردن
عجب دل خوشي داشت مادرم .آخر كسي نبود به او بگويد آخر االن چه وقت دعوت
همه فاميل است .ديگر از پذيرايي كردن خسته شده بودم .معموالً براي مراسمهاي اينچنيني
يكي ،دو تا از بزرگترهاي فاميل را دعوت ميكنند نه همه را با زن و بچه.
دوباره چرخي در خانه زدم .اما حتي حوصلة نشس���تن پيش دختردائيها و دخترخالهها و
پيچكردنهايشان را نداشتم.
سؤال
هايم حرفهايشان
برايم مهم نبود كه پشت سرم حرف درميآورند .ميدانستم بأالخره زندائي
زنند .اص ً
تر
ال آمده بودند از نزديك همه چيز را تحت نظر داش���ته باش���ند و راحت
را مي
ديدم .مطمئنم كه
اظهارنظر و غيبت كنند .همين االن هم حس���ادت را در چشمانشان مي
حرفهاي مادرم را تا حاال باور نكردهاند و آمدهاند ببينند كه واقعاً همسر آيندهام آنطور كه
مادرم برايشان تعريف كرده هست يا نه.
ح ّنانه دختر كوچك دائيام كه فقط  3سال از من كوچكتر بود ،داشت از حسادت ميمرد.
خوب ميش���ناختمش كام ً
ال پيدا بود كه هيچ كدام از لبخندهايي كه هر بار با ديدنم روي
نش���اند واقعي نيست و به زور ميخندد .هميشه بلندپرواز بود و ميگفت ميخواهد
لب مي
با مردي ازدواج كند كه موقعيت اجتماعي و مالي خوبي دش���ته باشد و فاميل سرشناسي
اش تأمين باشد و مثل مادرهايمان سختي نكشد.
كه هميشه زندگي
دانم كه دوست داشت جاي من باشد .با اين
حاال با موقعيتي كه براي من پيش آمده ،مي
فكرها كمي خودم را دلخوش كردم تا كمي از هيجانم كم شود.
عنوان مربي نقاشي مشغول به كار بودم
با ميالد در مركز هنري آش���نا ش���ده بودم .آنجا به
و ميالد هم يكي از مهندس���ان جوان دفتر مديريت آنجا بود .نقاش���يهاي رنگ روغنم در
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نمايش���گاهي كه مركز برگزار كرده بود فروش خوبي داشت .اولين بار با ميالد در
همان زمان برگزاري نمايش���گاه آش���نا شدم .جوان فعال و پرانرژي بود كه يكي از
مسئولين برگزاري نمايشگاه بود.
اولين مرتبه ش���مرده صحبت كردنش نظرم را جلب كرده بر خالف من كه اهل
كردن بودم .جوان محجوبي بود .شنيدم بودم همه
سر و صدا و بلند و تند صحبت
برادرهايش پستها و موقعيتهاي شغلي مهمي دارند.
آمدند كه براي آينده مشتركمان برنامهريزي
حاال امش���ب با خانواده و اقوامش مي
و قرار بگذاريم .مادرم خوش���حال بود كه اقوام داماد آيندهاش هر كدام در شركت
اي رئيس هستند و وضعيت مالي خوبي دارند.
و اداره
معلوم است كه براي مادرم كه همسر يك كارمند ساده بود خيلي موضوع مهمي
دانس���ت داماد آيندهاش در كنار اينها حتماً جايگاه و موقعيتي بهدس���ت
بود .مي
خواهد آورد و دخترش به جاي او خوشبخت خواهد شد.
ها محبت و برخي ديگر
ها هم آمدند .قرار ما گذاش���ته شد .در نگاه بعضي
ميهمان
ام كرده بودند! ميگفتند تو از داماد سرتر هستي.
ديدم .دخترها دوره
حسادت را مي
راست بود ميالد شايد خيلي خوشچهره نبود .اما من و ميالد قرار بود تا يك هفته
ديگر محرم بشويم و بعد كارهاي عقد را انجام دهيم.
ن روزها ميالد يك پرايد سبز لجني داشت كه اكثر اوقات هم خراب ميشد و او را
آ
وسط راه جا ميگذاشت عروسيمان به پا شد ،چه عروسي مفصل و شاهانهاي كه در
سابقه بود .مادر و خواهرم در مدت چندماهي كه از عقد تا عروسي
تمام فاميل كم
فاصله بود؟ آنقدر در تكاپو بودند تا كه در عروسي از خانواده ميالد كم نياورند.
بعد از عروس���يمان حاال ديگر كل فاميل به ديدن فاميل ميالد و بريز و بپاشي كه
كرد با باور ميكردند.
داشتند هرچه كه مادرم از داماد مهندسش تعريف مي
اولين خانهاي كه زندگي مش���تركم را آغاز كردم .دوبرابر خانه پدريام بود كه در
آن بزرگ ش���ده بودم .مادرم در طول چند ماه فاصله بين عقد و عروسي با گرفتن
وام و خريد جهاز قس���طي كه در حد خانواده ميالد باش���د ،دوباره خودشان را زير
بار قسط و قرض برده بود.
در شب عروسي از طرف فاميل داماد فقط چند سرويس جواهر ،سكه و پول هديه
ام بدهم
خواست بدون آنكه ميالد متوجه شود بخشي را به خانواده
گرفتم.دلم مي
تا قرضهايشان ادا شود.
سال اول زندگي مشترك برايم پر از هيجان تجربه مسائل جديد بود .رفت و آمد با
خانواده ميالد باعث ميشد به تجمالت بيشتر توجه كنم چيزي كه اص ً
ال در زندگي
مادرم وجود نداشت .آنروزها ميخواستم به عنوان يك زن متأهل هيچ كمبودي
در زندگي نداشته باشم و براي زندگيمان كم نگذارم.
براي اولين مهماني كه در خانه برگزار ميكردم وس���واس زيادي داشتم كه نكند
همه چيز خوب نباش���د .با وجود اصرار زياد ميالد براي آوردن غذاي مهماني از
رس���توران من قبول نكردم .برايم مهم بود كه خودم آشپزي كنم .دوست داشتم
هنرم را به خانواده شوهرم نشان دهم.
خوب يادم هست كه آن روز خيلي خسته بودم اما از نتيجه كار رضايت داشتم .به
بخش بود.
تنهايي چند مدل غذا و دسر درست كرده بودم و اين برايم رضايت
كرد .حاال به عنوان يك پيمانكار
ميالد هر روز در كارش بيش���تر پيش���رفت مي
مس���تقل پروژه قبول ميكرد ،حاال در بهترين نقطه شهر زندگي ميكرديم .ديگر
هاي خانواده شوهرم
انداختم و از خانم
هايم خودم را به زحمت نمي
براي ميهماني
ياد گرفته بودم كه ميهمانهايم را به رس���توران دعوت كنم و يا اگر مجبور ش���دم
در خانه ميهماني بگيرم ،غذا را از بيرون سفارش دهم.
حاال ديگر عطر مخصوص و دكتر پوس���ت مخصوص خودم را داشتم .دخترم را كه
باردار ش���دم بارداري سختي داشتم و بيشتر اين مدت را در خانه مادرم گذراندم.
گفت
گذاش���ت با آنكه پدرم ناراحت ميش���د و مي
ميالد هم از هيچ نظر كم نمي
همهچيز در خانه فراهم اس���ت اما ميالد دائم در حال خريد گوشت و مرغ و ميوه
بود.
دخترم كه بهدنيا آمد ،زندگي رنگ ديگري به خود گرفت .ميالد سوئیچ یک ماشين
دنيا آمدن بچه به من داد .حاال هر وقت كه ميخواستم
را به عنوان هديه بعد از به
با اتومبیل خود به خريد يا ديدن مادرم ميرفتم .ديگر وقت آزاد زيادي نداشتم .به
همين دليل كمتر ميتوانستم به خانه برسم .ميالد هم هيچ وقت اعتراضي نميكرد.
بار ميآمد و به نظافت خانه ميرسيد.
كارگر خانه مادر شوهرم در هفته يك
كردم .خانوادهام هم از خوشبختي
س���رگرم زندگي بودم و احساس خوشبختي مي
من شاد بودند .اما درست زماني كه دخترم چهارساله بود ،مثل بعضی وقتها چند
روزي ب���ه خانه مادرم رفتم .وقتي به خانه آم���دم .در اتاق خواب خودم چند تار
موي رنگ ش���ده پيدا كردم كه متعلق به من نبود ،اين موضوع برايم قابل هضم
العملي بايد داشته باشم .در طول يك هفتهاي كه در
دانس���تم چه عكس
نبود .نمي
خانه مادرم بودم .ميالد دو ،سه شب را به خانه مادرم نيامد آن هم به علت آنكه
صبح زود بايد براي انجام كارهايش ميرفت و با آمدن به خانه مادرم مس���يرش
شد.
طوالنيتر مي
يك روز تمام با خودم جنگيدم اما باالخره طاقت نياوردم .موها را به ميالد نش���ان
دانست .گفت شايد موها متعلق به اكرم خانم ،زني كه
دادم .ميالد هم چيزي نمي

