حاال هنگام رفت وآمد در كوچه هر كدام در تعقيب نگاه آن ديگري بودند مهشيد نسبت به او و زندگياش حس���ادت ميكند .فكر ميكرد چون
و گاهي يكديگر را به يك لبخند مهمان ميكردند.
گويند تا روي
رساند همه از او بد مي
حرفهاي ديگران را به گوش���ش مي
ي مادرهايشان مانند گذشته صميمي بود و به ظاهر بچه
رابطه
ها بزرگ كارهاي خود سرپوش بگذارند.
شده و از يكديگر دور ش���ده بودند ،اما انگار يك پيوند نامرئي ميانشان رابطة سپيده با خانوادة شوهرش ديگر به خوبي گذشته نبود .فكر ميكرد
بسته شده بود.
همة كارهاي آنها از روي تظاهر است و اين ناراحتي دوطرفه بود ،خانوادة
هيچ دختري توجه علي را به خود جلب نميكرد .هر
علي هم ديگر از دست بياعتناييهاي او ناراحت و
كس را كه ميديد ناخودآگاه او را با سپيده مقايسه دوست ندارد خودش را دلگير شده بودند.
ميكرد .انگار وجود ياد سپيده در گوشههاي ذهنش
در اين ميان مهش���يد ط���وري رفتار ميكرد كه
درگير خالهزنك بازي
شد كه فرد ديگري توجهش را جلب كند.
مانع مي
هيچكس به دخالتهاي او شك نكند بعد از سه سال
س���پيده هم درگير فكر و خيال علي شده بود .مانند كند و دلش نميخواهد و نيم كه از عمر زندگي مشتركش���ان ميگذشت،
هاي زنانه سپيده كار را به جايي رساند
حساسيت
ّ
ديگر دختران همسن و سالش با هر لبخند و توجهي همسرش پيگر اين مسائل
شد .در روياي
از جانب جنس مخالف درگير رويا نمي
كه ديگر در زندگيش���ان جاي خنده و احساس
باشد.
او فقط يك نفر نقش بس���ته بود .او هم پسر همسايه
خوشبختي خالي شده بود.
اش بود.
یعنی همان همبازي زمان كودكي
اكثر روزها به خاطر غر زدنهاي سپيده ميانشان
انگار ميانشان قرار داد نانوشته
اي در جريان بود .علي سال چهارم دانشگاه تش ّنج بهوجود ميآمد .باالخره هم يك روز بعد از گلههاي سپيده از علي
خواهد همسري داشته
بود و سپيده سال اول .يك شب علي حرفهاي ميان مادر و خواهر خود را و خواهر و مادرش ،علي گفته بود ،هيچ دلش نمي
شنيده بود كه از خواستگار سپيده براي يكديگر تعريف ميكنند.
باشد كه دائم از مادر و خواهرش حرف بزند و به خاطر حرفهاي اطرافيان،
انگار چيزي در قلبش لرزيده بود .ترس به جانش افتاده بود ،اگر سپيده زندگي را به كامش تلخ كند.
شد؟!
كرد ،تكليف او چه مي
ازدواج مي
علي گفته بود كه اگر قرار است دائم از ديگران گله داشته باشد و زندگي
باالخره دل به دريا زد و از عالقهاش به سپيده به خواهرش تعريف كرد و را به كام هم تلخ كنند بهتر است فكر ديگري به حال زندگي مشتركشان
آخر همان هفته بود كه لباسهاي نو به تن كرده و در خانه همسايه قديمي كنند .از آن روز به بعد س���پيده تغيير كرد .رابطهاش با علي هم تغيير
در مجلس خواستگاري نشسته بودند.
كرده بود .يك روز به عنوان ميهماني ب���ه خانة مادرش رفت و با تلفن
ماند تا حال و هوايش
به خاطر ش���ناختي كه از هم داشتند كارها خيلي زود انجام شد .قرارها به ش���وهرش خبر داد كه براي چند روز آنجا مي
گذاشته ش���د و يك ماه و نيم بعد مراسم عقدش���ان برپا شد و يكسال تغيير كند.
بعد در خانه خودش���ان زندگي مش���ترك را آغاز كرده بودند .احساس اما يك هفته بعد وقتي علي به دنبالش رفته بود حاضر به برگش���تن به
خوشبختيشان پايان نداش���ت .باالخره روياهاي نوجواني هر دو نفر به خانهاش نش���ده بود .بعد از آن هم چند مرتبه خواهر و مادر شوهرش
حقيقت پيوسته بود و ديگر به يكديگر تعلق داشتند.
پيشقدم شده و خواسته بودند او را به خانه برگردانند اما سپيده حتي با
س���پيده بعد از اتمام درس پا به پاي علي مش���غول به كار ش���ده بود .آنها هم برخورد خوبي نكرده بود.
هاي مشترك زيادي براي زندگي داشتند .زندگي
نقشه
شان هر روز بيشتر علي عصباني بود .مادر سپيده پادرمياني كرده و از دامادش خواسته بود
شد.
از قبل صميمي و دلچسب مي
كه اجازه دهد سپيده براي مدتي در خانة پدرياش بماند تا هر دو آرام
اما بعد از گذشت سه س���ال از ازدواجشان و نداشتن فرزند ،زمزمه
شان برطرف شود.
هاي شوند و ناراحتي
اطراف زندگيشان شروع شده بود.
اما اين تنهايي ميانش���ان طوالني شده بود .بيش���تر از سه ماه از رفتن
هم ريخته بود .همه ميدانستند
گذشت .حاال زندگيشان به
اوايل اين زمزمه برايش���ان بيمعني بود ،زيرا خودش���ان از تصميمات سپيده مي
حساسي بود .كمكم شنيدن كه حرفهايي كه از گوش���ه و كنار از يكديگر به گوششان ميرسد فاصلة
زندگيشان بهتر آگاه بودند ،اما سپيده دختر ّ
اين حرفها كه از قول مادر و خواهر ش���وهر به گوشش ميرسيد ،رنجيده ميانشان را بيشتر ميكرد.
خاطرش ميكرد.
هايشان صحبت
مادرهايشان با هم حرف زده و از تنهايي و پشيماني بچه
هم ريخته است و اين به نفع
بيش���تر از هر چيزي اين دردآور بود كه كسي باور نميكرد كه خودشان كرده بودند .از اينكه وضعيت روحيشان به
فع ً
ال قصد بچه
دارشدن ندارند .مهشيد ،زن برادر ،علي به گوشش رسانده هيچيك نيست.
بود كه مادر شوهرشان گفته كه همه اين حرفها بهانه است و سپيده براي علي آن شب با مرور دوباره همة خاطرات گذشته تصميم خود را گرفته
دارشدن مشكل دارد.
بچه
بود .بايد همسرش را دوباره به دست ميآورد .ميدانست هر دو نفرشان
ولي علي خيلي بهتر از همس���رش رفتار ميكرد .نسبت به اين شنيده
اند .اما س���پيده يك زن بود و احساسات زنانهاش زخم
ها اشتباهاتي كرده
تفاوت بود و از س���پيده هم مي
بي
خواست خودش را مشغول اين حرفها خورده بود.
نكند .ولي س���پيده نمي
توانست نس���بت به حرفهايي كه در مورد همة علي به اين فكر ميكرد كه نبايد اجازه ميداد كار زندگيش���ان به اينجا
تر از ش���ب گذشته بود .اين را
مسائل زندگياش گفته ميشد بيتفاوت باشد .هر مرتبه مهشيد برايش كشيده ميش���د .صبح روز بعد سرحال
اي داشت و دنياي او سياهتر ميشد.
خبرهاي تازه
مادرش از صبحانه خوردن پس���رش فهميده بود .علي آن روز دوباره با
علي بارها به همسرش تذكر داده بود كه اجازه ندهد حرفهاي بياساس خريد دسته گل و شيريني به همراه مادرش به در خانه پدر سپيده رفته
كرد.
مهش���يد روي رفتار و زندگياش تأثير بگذارد .اما س���پيده فكر ميكرد بود .انگار دوباره داشت از سپيده خواستگاري مي
شوهرش نسبت به زندگيشان بيتفاوت است.
همة حرفها ميانش���ان زده ش���ده و دلخوريها به زبان آورده شده بود.
اي از زبان ديگران ميزد.
مهشيد هر روز حرف تازه
علي گفته بود كه براي زندگي مشتركش���ان فقط
حتي شنيده بود كه در مورد كار كردنش هم حرف انگار وجود ياد او در گوشه خودش���ان تصميم ميگيرند و نبايد بگذارند كه
كرد در حقش اجحاف
اند .سپيده فكر مي
در آورده
دخالتهاي ديگران زندگي آنها را خراب كند .علي
هاي خودش را قبول داشت
شده .او براي ساختن زندگي بهتر كار ميكرد و حاال ذهنش مانع ميشد كه فرد اش���تباهات و كوتاهي
شنيدن اين حرفها برايش غيرقابل بخشش بود.
ديگري توجهش را جلب ولي انتظار داش���ت س���پيده به جاي دل سپردن
س���پيده با ديدن محبتهاي خانوادة علي كه خيلي
اس���اس افراد حس���ود و بيمار به
به حرفهاي بي
كند.
آمد هيچكدام از
با حرفهاي مهش���يد جور درنمي
خودشان بيشتر ايمان داشته باشد و...
هاي آنها را باور نميكرد.
مهرباني
حاال بيشتر از چهار ماه از روزي كه سپيده و علي به خانه خودشان برگشته
جر و بحثها و دلگيري
گذشت اولين شب عيد نوروز بود .طبق رسم هر سال آن شب
هاي او و همسرش بر سر همين مسائل شروع شده بودند ،مي
ّ
بود .علي گفته بود نمي
هايشان
خواهد خ���ودش را درگير خالهزنكبازي كند و را ميهمان خانه پدر علي بودند .حاال علي و سپيده براي خانواده
دوست ندارد همسرش هم پيگير اين مسائل باشد.
يك عيدي خوب داش���تند .قرار بود آن شب خانوادههايشان را از پدر و
هايشان
حتي يكبار به طور غيرمس���تقيم به مهشيد تذكر داده و از برادرش هم مادر شدنش���ان باخبر كنند و اين خبر خوب را در كنار خانواده
خواسته بود جلوي موشدواندنهاي همسرش در زندگي او را بگيرد.
جشن بگيرند.
دانستند او عادتهاي بدي دارد و سرش
شناختند و مي
مهشيد را همه مي
براي فتنه انداختن در زندگي ديگران درد ميكند.
كرد مهش���يد قصد بدي ندارد .اص ً
ال فكر نميكرد كه
اما سپيده فكر مي

داستان پروانه

مردي يك پيله پروانه پيدا كرد و آن
را با خود به خانه برد .يك روز سوراخ
كوچكي در آن پيله ظاهر گشت مرد
كه اين صحنه را ديد به تماش���اي
منظره نشست ساعتها طول كشيد تا
آن پروانه توانست با كوشش و تقال
فراوان قسمتي از بدن خود را از آن
سوراخ كوچك بيرون بكشد .
پس از مدتي به نظر رس���يد كه آن
پروانه هيچ حركتي نمي كند و ديگر
نم���ي تواند خود را بيرون بكش���د.
بنابراين مرد تصميم گرفت به پروانه
كمك كند !
او ي���ك قيچي برداش���ت و با دقت
بسيار ،كمي آن س���وراخ را بزرگتر
كرد .بعد از اين كار پروانه به راحتي
بيرون آمد .
اما چيزهايي عجي���ب به نظر مي
رس���يد .بدن پروانه ورم كرده بود و
بالهـايش چروكيده بود مرد همچنان
منتظر ماند او انتظار داشت بالهاي
پروانه بزرگ و پهن شود تا بتواند اين
بدن چاق را در پرواز تحمل كند .اما
چنين اتفاقي نيفتاد!
در حقيقت پروانه ما باقي عمر خود
را به خزيدن به اط���راف با بالهـاي
چروكي���ده و تن ورم كرده گذراند و
هـرگز نتوانست پرواز كند !
آنچه اين مرد با ش���تاب و مهـرباني
خود انجام داد سبب اين اتفاق بود.
س���وراخ كوچكي كه در پيله وجود
داش���ت حكمت خداوند متعال بود.
پروانه بايد اين تقال را انجام مي داد تا
مايع موجود در بدن او وارد بالهـايش
ش���ود تا بالهـايش شكل مناسب را
براي پرواز بگيرند .
بعضي مواقع تالش  ،كوشش و تحمل
مقداري سختي ،هـمان چيزي است
كه ما در زندگي به آن نياز داريم .اگر
خداوند اين قدرت را به ما مي داد كه
بدون هـي���چ مانعي به اهـداف خود
برسيم ،آنگاه چنين قدرتي كه اكنون
داريم نداشتيم .
اگر كسي دست شما را بي دلیل براي
ياري بگيرد ،ديگر پرواز نخواهـيد كرد.
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