قصه هاي جدايي
سهيال مؤدبي

شرايط بسانمان
يك ازدواج

فهميده بود كه زندگي
خودش و خوشبختياش
حاال با زندگي ماهان و
خوشبختي او گره خورده...
توانست امروز را روز خوبي بداند .باالخره موفق شده بود .حاال انتظارش نتيجه ميداد.
مي
ترسيد كه دوباره مانند چند سال قبل كارش بشود رفتن و آمدنهاي بينتيجه.
دائم مي
ناهيد امروز را مرخصي گرفته بود .خوشبختانه قبل از ظهر كارش تمام شده بود .يك راست
به خانه آمده بود .همين كه كليد را در قفل چرخانده و خودش را درون خانه ديده بود .تمام
هاي مانتواش را باز كرد و بدون آنكه آن را از تن خارج كند
اش فروكش كرده بود .دگمه
انرژي
چرخاند .همه
كند .نگاهش را به اطراف خانه مي
همانجا روي اولين مبل ،خودش را رها مي
چيز سرجاي خودش قرار داشت اما انگار همه چيز كدر و بيروح بود ،ديگر هيچ كدام از آن
وسايل لوكسي كه روزي با شوق و عالقه خريده بود ،به چشم نميآمدند.
خواست
بعد از مدتي نشستن براي انجام دادن كاري كه بخاطرش آمده بود .بلند ميشود .مي
دو روز باقي مانده تا پايان هفته را كنار مادرش بماند.
خواست
گيري كند و دست به كار شود .دلش نمي
خواست دوباره با عجله تصميم
ناهيد نمي
گدار به آب بزند؛ بايد حساب شده كارها را انجام ميداد.
دوباره بي
مقداري لباس براي خودش و ماهان براي اين چند روز اقامت در خانه مادرش جمع كرد.
خواست براي تجديد نيرو هم كه شده كنار مادرش
كتابهاي درسي ماهان را هم برداشت ،مي
دانست اگر بخواهد تنها بماند
باشد .اين هم براي خودش خوب بود و هم براي ماهان .مي
شود .برايش آسان نبود دوباره خانوادهاش
غير از فكر و خياالت بيهوده چيزي عايدش نمي
شكست خوردنش را ببينند .اما بايد عزت نفسش را حفظ ميكرد .اگر همين طور به اين
ماجرا ادامه ميداد هم خودش و هم پسرش ،ماهان بيشتر ضربه ميخوردند .بهتر بود هرچه
زودتر همه چيز تمام شود.
اش را ترك
ساكش را برداشت .كتابها و مدارك مورد نيازش را هم به همراه خود برد و خانه
كرد .او مادرش را از تصميمش باخبر كرده بود .حاال همة خواهر و برادرهايش هم در جريان
ها و لبهاي بسته هر كدام از آنها يك
دانست پشت نگاه
زد .مي
كس حرفي نمي
بودند؛ اها هيچ
دنيا حرف ،نصيحت و عالمت است ،اما همه رعايت حالش را ميكردند.
قرارش را با سعيد گذاشته بود .سعيد ساعت مشخص را هم به او گفته بود .بايد دوباره
داشت و به دفترخانه ميرفت.
اش را بر مي
شناسنامه
آخرين شب مادر ناهيد به او گفته بود .اينبار درست تصميم بگيرد ،اين اتفاقات روي آينده
خودت و پسرت بيتاثير نيست .اما ناهيد خودش ميدانست كه بهترين راه همين انتخابي
خواست بيش از اين با عذاب وجدان زندگي كند و شاهد
است كه در پيش گرفته است .نمي
افسرده شدن پسرش باشد .ماهان فرزند و پارهاي از وجودش بود .نميتوانست چشم روي او
ببندد و به آينده خودش فكر كند.
چند شب قبل وقتي ماهان سرگرم تماشاي تلويزيون بود مادرش سرصحبت را باز كرده
و پرسيده بود :ناهيد جان ظاهرا ً سعيد پسر خوبي است .وضعيت مالي خوبي هم دارد و از
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اين نظر كه چشمش به دنبال خانه و پولت باشد خيالت راحت است ،پس چرا يكدفعه اين
تصميم را گرفتي .توكه خودت او را انتخاب كردی و سعيد هم که با آگاهي به همه شرايط
تو قدم پيش گذاشت .پس كجاي كار مشكل داشت كه بعد از چند ماه حاال هركدام ساز
مخالف ميزنيد؟!
ناهيد با آنكه دلش نميخواست دوباره اين داستان را مرور كند اما دلش هواي درددل كردن
داشت .باالخره بايد با كسي حرف ميزد و چه كسي بهتر از مادر.
ناهيد در جواب مادرش گفته بود :سعيد پسر بدي نيست .خودش هم خانه و زندگي دارد و
هيچ چشمداشتي روي خانه و پول و حقوق من ندارد .از ابتدا هم شرايط را پذيرفت ،اما حاال
تواند ماهان را كنار
هايش كنار بيايد .برايش حضور ماهان مسئله است .نمي
تواند با گفته
نمي
گفت كه ماهان را دوست دارد و برايش پدري
خودش و من تحمل كند .با آنكه قبل از اين مي
ميكند ،اما حاال تحمل او را ندارد.
دهد :من به فكر تشكيل يك خانواده بودم.
كشد ادامه مي
ناهيد در حالي كه آهي از ته دل مي
فكر ميكردم سعيد ميتواند جاي پدر را براي ماهان بگيرد و خودش هم در كنارمان احساس
خوشبختي كند اما اشتباه ميكردم .سعيد پسري است كه تجربه زندگي مشترك زناشويي را
نداشته پس نميتواند با مسائل من و پسرم كنار بيايد .او مرا بدون ماهان ميخواهد .هر بار كه
به خانه ميآيد بهانهگيري ميكند .حتي آمدنش به خانه را محدود كرده .حتي راحت حرفش
را زده و گفته روزهايي كه قرار است من بيايم پسرت را به خانه مادرت بفرست.
ناهيد ديگر نتوانست ادامه دهد .بغض راه گلويش را بسته و قطرات گرم اشك روي
گونههايش روان شده بود .دلش نميخواست مادرش اشكهايش را ببيند .اشكهايش را زود
پاك ميكند .از اينكه ديگران فكر كنند كه زن ضعيفي است ،بدش ميآيد .بايد خيلي
تر از اين حرفها باشد.
محكم
آن شب مادرش براي دلداري دادن به او گفته بود هر زمان بخواهي ماهان را اينجا بياوري
مشكلي وجود ندارد .اگر سعيد اينطور ميخواهد اين كار را انجام بده.
تواند به خاطر زندگي
ناهيد مادرش را مطمئن كرده بود كه اين بهترين كار است .نمي
خودش پسرش را تبديل به يك موجود سرخورده كند كه احساس اضافه بودنكند .در عرض
هاي سعيد شروع شده بود ،ماهان چند مرتبه از او پرسيده بود كه آيا
اين چند ماه كه بهانه
قرار است او از مادرش جدا شود و ديگر با او زندگي نكند؟
شد .هميشه دلش
اين حرفهاي پسرش بيشتر باعث عذاب وجدان و ناراحتياش مي
ميخواست همه خالءهاي ماهان را به تنهايي پركند .آمدن سعيد به زندگيشان اميدوارش
كرده بود كه ديگر تنها نيست ،اما با پيش آمدن شرايط موجود ،دوباره احساس تنهايي
ميكرد.
ناهيد و پسرش در بدبياريهاي زندگيشان هيچ گناهي نداشتند اما زندگي هيچ وقت روي
خوش به آنها نشان نداده بود .وقتي ده سال قبل زماني كه بيست سال بيشتر نداشت ،پاي
سفره عقد كنار ميالد پدر ماهان نشست هيچ وقت چنين روزهايي را در زندگي تصور نكرده
اش را با او شروع كرد .درست سه سال بعد از ازدواج ،زماني
بود .اما خيلي زود روزگار بازي
كه چيزي تا به دنيا آمدن ماهان نمانده بود متوجه اعتيادش شد ،اما سعي كرد به خاطر
كرد عشق ميالد به او همه كارها
شان شوهرش را دوباره رو به راه كند .فكر مي
حفظ زندگي
را درست ميكند.
اما اين يك تصور اشتباه بود .ميالد تا آخرين روزهاي جواني ،يعني وقتي ماهان سه سال
داشت هيچ وقت اعتيادش را ترك نكرد .هميشه بعد از هر بار ترك دوباره به سراغ مواد
ميرفت.
زندگي عاشقانه ميالد و ناهيد تبديل به جه ّنمي شده بود كه هر روز در آن كتك و دعوا و
ناراحتي بود .ماهان در حال بزرگ شدن بود .ميالد هم تبديل به يك معتاد حرفهاي شده
آمد و دوباره غيب ميشد .ناهيد
بود كه فقط هرچند روز يكبار براي گرفتن پول به خانه مي
اي غير از جدايي نداشت .بعد از جدايي از ميالد زندگياش در خانه مادرش شروع
چاره
شد .آن روزها نه وجود ماهان ميتوانست بر او و حال آشفتهاش تاثير مثبت بگذارد و نه
همدرديهاي خانواده ،تنها دلمشغولياش رفتن به سر كارش بود و حس اينكه حداقل از
نظر مالي استقالل دارد.
روزهاي بدي را گذراند تا اينكه باالخره كم كم با اين موضوع كنار آمد ،بايد به زندگي خودش
داد .با ارثي كه از پدرش به او رسيده بود .خانة كوچكي خريد و آن
و پسرش سروسامان مي
را اجاره داد .حاال با فكر اينكه يك سرپناه از خود دارد خيالش را آسوده ميكرد.
ساخت.
بعد از آن سعي كرد روزهاي تلخ گذشته را به ياد نياورد .بايد زندگي پسرش را مي
نميخواست خالء نداشتن پدر در زندگي پسرش تأثير بگذارد.
چند سال از جدايياش گذشته بود و او در طبقة باالي خانة قديمي مادرش زندگي ميكرد.
توانست زندگيشان را بدون زحمت تأمين
باآنكه از نظر مالي شرايط خوبي داشت و مي
كند اما در اوج جواني احساس خوشبختي نميكرد .با وجود اينكه بعد از شكست در زندگي
مشترك دوباره قد راست كرده بود اما ديگر هيچوقت ناهيد سرحال و سرزنده گذشته نشد.
او به زندگياش عادت كرده بود و در كنار زندگي با مادر مراقب او هم بود .خواهرها
و برادرهايش هر كدام مشغول زندگي خود بودند .تا اينكه سعيد وارد زندگياش شد.
آشناييشان اتفاقي صورت گرفت .سعيد در همان خيابان محل زندگي ناهيد زندگي ميكرد.
هر روز در يك زمان از خانه خارج ميشدند .در چند سالي كه ناهيد به خانه مادرش برگشته
بود بهطور معمول سعيد را ميديد كه صبحها مانند او در يك ساعت از خانه خارج ميشد.
كم به اين ديدارهاي اتفاقی صبحگاهي عادت كردند تا اينكه باألخره بعد از چند
هر دو كم

