بگويد .دوس���ت داشت يكي مانند او كه از دخترش ناز كش���يده بود ،ناز او را هم
ميكشيد .شايد حتي مسعود با ش���نيدن ماجرا چيزي هم نميگفت .شايد آنطور
ش���د .اما مطمئن بود مسعود بعد از اين روي رفت و
كرد عصباني نمي
كه او فكر مي
آمدش حساس خواهد شد.
باألخره در كشمكش با خودش ،نتوانس���ت واقعيت را به همسرش بگويد .ترجيح
داد به او چيزي نگويد .مس���عود مرد زحمتكشي بود و شب و روز در تالش بود كه
اش كمبودي حس نكنند .تعطيالت مردش فقط يك عصر جمعه بود كه در
خانواده
اش بود .اما در عين حال مرد سختگيري بود.
كنار خانواده
او به زحمت توانسته بود مسعود را متقاعد كند تا بعد از بدنيا آمدن مهسا اجازه دهد
به كارش در اداره ادامه دهد .مس���عود مخالف اين بود كه دخترشان به مهدكودك
برود .مريم با به يادآوردن تجربه ناخوشايندي كه از قبل داشت ،تصميم گرفته بود
كه مسعود از اين ماجرا باخبر نشود .چند سال قبل وقتي دخترشان مهسا هنوز نوزاد بود 1
و مريم دخترش را به مطب دكتر برده بود ،به علت شلوغي مطب مجبور شده بود كه دير زن ،در موقعیت اجتماعی ما ،خیلی راحت
به خانه برگردد و مسعود كه نگرانشان شده بود ،برخورد بدي با او داشت.
می تواند مردش را به بیراه بکش��اند ،ذلیل
مريم از همان زمان فهمي���ده بود كه هر كجا كه مي
رود ،بايد قبل از غروب آفتاب کند و به زمین بزند ،و خیلی راحت می تواند
در خانه باشد.
س��رپا نگه دارد ،حمایت کند و نگذارد که
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حاال
بشکند و خم شود.
گاه و بي
گاه اين غريبه ،همسرش را به هم ميريخت؛ خيلي بيشتر از اينكه خودش این واقعیتی است مس ّلم که من به تنهایی
را آش���فته كرده بود .اما بيشتر از هر چيزي اينكه اين مسائل را از همسرش مخفي و بدون یاری زن��م هرگز قادر نبودم خودم
كرده بود او را داش���ت ويران ميكرد .هميشه از مادرش شنيده بود كه زن و شوهر را س��رپا و محک��م نگه دارم .م��ن مطلق ًا
نبايد چيزي براي مخفي كردن از يكديگر داش���ته باش���ند .مادرش ميگفت اگر «سوپرمن» و «نجیب زاده» نبودم .و آنقدرها
يك دروغ گفتي مجبور مي
ش���وي دروغهاي ديگري هم بگويي و اگر چيزي را از که نش��ان می دادم ،معتقد به پاک ماندن و
يكديگر مخفي كنيد ،موردهاي بيشتري پيش ميآيد كه مجبور به مخفي كردنشان دزدی نکردن هم نبودم .همیش��ه متزلزل
ميشويد.
بودم .کافی بود یک اش��اره مرا از راهی که
حاال همين اتفاق در زندگي
اش افتاده بود .حاال داشت چيزهايي كه در زندگياش کشان کشان و مر ّدد می رفتم باز دارد و به
وجود داش���ت را از همس���رش مخفي ميكرد .دلش نمي
خواست اين مسائل در زندگی دیگری بکشاند.
زندگياش پيش بيايد .اما ترس از آينده ،ترس از عكسالعمل مسعود ،ترس از اينكه کافی بود برق یک انتظار را در چش��م های
ديگر اجازه ادامه كار به او ندهد و ترس از توبيخ شوهرش باعث شده بود اين اتفاقات زنم ببین��م و بالفاصله راهم را کج کنم؛ کج
را براي خودش تبديل به راز كند.
ِ کج.
چند روز ديگر هم به همين صورت گذشت .زندگياش زير سايه فشار و ترس مانده در تمام آن س��الها ،این زنم بود که به جای
بود و خيال خارج ش���دن از اين وضعيت را نداشت .در اين مدت ،يكي دوبار ديگر من مقاومت می ک��رد ،و یا مصالح مقاومت
غريبه مزاحم را در خيابان ديده بود .در اين لحظات چاره
اي نداش���ت غير از اينكه مرا می س��اخت  -آن هم نه با شعار دادن و
دخترش را در آغوش بگيرد و زودتر از آن محل برود.
فریاد کشیدن ،بلکه با سکوتی رضامندانه.
بود
كرده
تلفن
مادرش
بود.
گذش���ته
نزديك به يك هفته از رفتن به خانه مادرش
ما بدون زنان خوب ،مردان کوچکیم.
كه حالش را بپرسد؛ برايش خبر خوبي هم داشت ،مادرش هنگام نظافت خانه،كيف
ابن مشغله /نادر ابراهیمی
پول مريم را زير تختش پيدا كرده بود.
اش يك نشانه خوب 2
مريم اين اتفاق را به فال نيك گرفته بود .بعد از مدتي در زندگي
ــ تا بچ��ه ها بزرگ نش��دهاند از اینطور
پيدا شده بود .با اين اتفاق دوباره ،نور اميد به خانه قلبش هديه شده بود.
احساس ميكرد دوباره ميتواند راحت تصميم بگيرد .به اين نتيجه رسيده بود كه ش��وخی های ُم ّ
عطر به عطر نرگس کازرون
همه چيز را به شوهرش بگويد .حتي اگر مجبور ميشد اخم و ناراحتي شوهرش را ممکن اس��ت .بچه ها وقتی بزرگ شوند ،ما
را به خاطر یک نگاه عاش��قانه هم سرزنش
تحمل كند .بهتر از اين بود كه مسئلهاي به اين مهمي را از او مخفي كند.
شان شروع كند .مسعود خواهند کرد.
تصميم گرفت از ماجراي گم ش���دن كيف پول و پيادهروي
بع���د از فهميدن ماجرا تعجب كرده بود كه چرا مريم تصميم غلط گرفته و خودش * بچ��ه ها وقتی بزرگ ش��وند ،دیگر بچه
و مهسا را به زحمت انداختند و بيشتراز اين تعجب كرده كه از ترس او تا اين مدت نیس��تند ،و من ،از بزرگها ،به خاطر آنکه
عاشقانه نگاه کردن را میدانم ،خجل نخواهم
حرفي به زبان نياورده!
دانست كه از ماجراي بود .به من چه ربطی دارد که آنها کارش��ان
مريم دوباره اعتماد به نفسش را به دست آورده بود ،حاال مي
دانند؟
غريبه مزاحم به شوهرش خواهد گفت .ميدانست كه مسعود حتماً كمكش خواهد را نمی
خنديد .از اينكه به خاطر ترس در کمال کهنس��الی ،حتی یک روز قبل از
اش در مورد مسعود مي
كرد.حاال به خياالت كودكانه
ش��ود با یک دسته
پایان داس��تان هم می
از عصبانيت از او اين همه خودش را عذاب داده ،خودش را سرزنش ميكرد.
باألخ���ره يك روز ماجراي تعقيب و مزاحمت مرد مزاحم را با ش���وهرش در ميان نرگس ش��اداب ،یک شاخه نرگس ،در قلب
گذاشت.مس���عود ناراحت بود كه چرا زودتر او را در جريان قرار نداده اس���ت .اما مِهی که َوهمی نباشد ،یا زیر آفتابی تند ،کنار
تصميم گرفت هر روز زمان پايان كارش به دنبالش برود .مسعود حاضر بود به خاطر دریایی خلوت ،وس��ط جنگل ،روی پل ،لب
جاده ،جلوی در بزرگ باغ ملی یا در خیابانی
محافظت از همسر و دخترش هر كاري انجام دهد.
از فرداي آن روز ش���وهرش هر روز دخترش را از مهد ميآورد و به دنبال او به اداره پر عابر ،در انتظار محبوب ایستاد .عطر نرگس
گش���تند .مسعود هر روز به مدت دو ماه اين كار را را اگر از میدان بویش عاشقان بیرون ببریم،
ميرفتند به اتفاق به خانه برمي
انج���ام داد.مريم غير از يكي ،دوباري كه همان روزهاي اول مرد مزاحم را ديده بود .میدان از عشق خالی خواهد شد.
ديگرخبري از او نشده بود .حاال چند ماه از آن روزها ميگذرد .مسعود هيچ وقت به بچه هایی که بدون درک معنای ناب عشق
خندند؟ خب
اند ،به م��ا می
خاطر اين ماجرا او را مس���ئول ندانسته بود و هرگز سرزنش نكرده بود .او هنوز هم بزرگ ش��ده
بخندند ،مگر چه عیب دارد؟س��ن ،مشکل
گاهي به دنبالش ميآمد.
مريم حاال بهتر از هميش���ه ميداند كه صداقت در زندگي مشترك چه مسئله مهم عشق نیس��ت .زمان نمی تواند بلور اصل را
و حياتياي اس���ت و خيلي خوشحال اس���ت كه در زندگي مشتركش با همسرش کدر کند .مگر تو پیوسته برق انداختن آن را
از یاد برده باشی.
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در همه شرايط حامي او خواهد بود.

کالم زندگی

بخشي از فیلمنامۀ

مرد رؤیاها
سیدمهدی شجاعی

چمران :پیغام فرس��تاده که باید علیه
رژیم ایران یک رادیو راه بندازین.
ابراهیم :خب ،این همون چیزیه که ما
یه عمره دنبالش می گردیم.
چمران :ما دنبال چی میگردیم؟
ابراهیم :دنبال یک امکان تبلیغ علیه
شاه.
چمران :ولی نه علیه ایران.
توسلی :یعنی چی؟
چم��ران :تازگ��ی ها ب��ه اخبار و
تبلیغاتش��ون دقت کردین؟ به جای
خلیج فارس میگن :خلیج عربی .به
جای خوزستان میگن عربستان .بعد
پرسن که پس کی کار
هم مدام از ما می
مسلحانه رو تو ایران شروع میکنین؟
همۀ اینها کنار هم معناش اینه که این
همه چریدین ،پس کو دنبه؟
توسلی( :به شوخی) حاال کو دنبه؟
چمران :دنبه رو که قرار نیست تحویل
اینها بدیم .دنبه اش قراره برس��ه به
ایران.
ابراهیم :ببین دکتر! هم اقدام مسلحانه
و هم داشتن یک بوق تبلیغاتی علیه
ش��اه ،چیزاییه که ما مدتهاس��ت
دنبالشیم .حاال که این امکان فراهم
شده ،پشت پا زدن بهش ،فکر نمیکنم
کار معقولی باشه.
چمران :من هم عبدالناصرو دوست
دارم و هم براش احت��رام قائلم ،به
خاطرات مبارزات ضدآمریکاییش ،به
خاطر خدمت به مملکتش ،به خاطر
شهامت کم نظیرش ،ولی یه مشکل
جدی داره که روی همۀ صفات خوبش
ندازه و اون بحث ناسیونالیزم
سایه می
عربیش��ه .اون در این مسیر حاضره
همه چی شو فدا کنه .این روحیه شاید
برای مملکت خودش مفید باشه ولی
قطع ًا برای ما نیست.
خواستیم برای اینکه حرف
ما رادیو می
خودمون رو بزنیم نه حرف اونها رو.
ما وقتی باید کار مسلحانه رو شروع
دونیم ،نه
کنیم که خودمون صالح می
دونن.
وقتی اونا الزم می
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