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سخن نويسنده :زندگي هميشه هم لبخند به لبت نمياره! هميشه ته واقعيت ها روشن و آخر تنهايي ها سياهي نيست.
تنهايي ها دو دسته هستن؛ اون دسته از افرادي که توي تنهايي نا اميد و افسرده ميشن ،توي داستان من جايي ندارن! داستان اوني
هست که تنهايي براش محرک سر پا شدنه .تنهايي رو يک تکيه گاه مي دونه تا با دست هاي خودش بلند بشه و به چهرهي آدم
هايي که رهاش کردن لبخند بزنه!
"بر اساس واقعيت"
خالصه:
چرخ زمانه هميشه هم به خوشي نميچرخد .گاهي چرخش ميان راه گير ميکند و با دستان خودت بايد به حرکت وادارش کني!
بايد نفس نفس زدن هايت را براي هدفت ُخرد کني و هنگامي که به رويايت رسيدي ،کامي عميق از اکسيژن بگيري تا آرام
شوي.
تنهايي مگر هميشه معناي شکست ميدهد؟ من آن پرندهي بال شکسته اي بودم که تنها ،در چاهي عميق پرت شده و قوايي براي
بال زدن نداشتم .من از تاريکي نهراسيدم و تنهاييام محرکي شد تا بال شکستهام را در سکوت ،ترميم کنم .سخت بود ،خيلي
سخت! اما روزي درمان شد .حال دارم بال ميزنم تا خود را از آن چا ِه عميق رها کنم .بار ها سقوط کردم اما من آني بودم که
شکست برايم بي معنا بود!
مقدمه:
ماه با خلقي کج و کمري شکسته به شمايل هالل ،گوشهي آسمان به نظاره نشسته و ستاره ها نيز مغموم ،نور چشم هايشان را
کور کرده بودند .آن شب را چنان سکوت و تاريک ي بلعيده بود که شب تاب ها نيز هراسان در زير گلبرگي پژمرده ،به نظاره
نشسته بودند.
ب سياه شده را با قلم آفتابياش روشن کند!
انگار خداوند دلش نمي آمد آن ش ِ
انگار همه چيز دست به دست ديگري داده بود تا چشماني ،ديگر رنگ صبح را به خود نبيند...
********
چشمان ع اري از احساسش نگريستم .اين گوي هاي قهوه اي رنگ ،هميشه هم اينگونه تُهي نبودند! به ياد دارم روز هايي را
در
ِ
دلربايش بودم ،مني که اکنون مادر چهار فرزندم!
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بدون هيچ توضيح يا سخني ،به کت آبي رنگ ش دست کشيد و بعد از برداشتن سوئيچ ماشين ،به سمت در خروج گام نهاد .آهسته
به دنبالش رفتم و زمزمه کردم:
 شهريار کجا ميري؟به سمتم بازگشت .چشمانش را درنده کرد و به چشمان مشکي رنگم زل زد .از نگاهش خشم به وجودم القا ميشد! با صدايي که
تُنش کمي بلندتر از ظرفيت احساساتم بود فرياد کشيد:
 به تو چه؟! بخوام برم خونهي نَنم هم بايد به تو جواب پس بدم؟ هان؟!بدون درنگ براي شنيدار شدن پاسخ ،از خانه خارج شد و در را با چنان شدتي کوباند که صداي ناهنجارش موجب شد جيغي
کوتاه سر دهم! به داخل پذيرايي بازگشتم .با ديدن اميرعلي ،طفل نوپايم که تنها يک سال داشت ،گوشهاي از دلم قنج رفت و با
گفتن "الهي مامان فدات بشه" دستانم را براي به آغوش کشيدندش گشودم.
روي پاهاي کوچکش تاتي کنان به سمتم پر کشيد و خودش را در آغوشم جاي داد .آواي شيرين قهقهه هايش طنين شوق را در
گوش هايم نواخت و دستانم او را بيشتر به سينه ام فشرد .زهر کالم شهريار ميان درياي شيرين خنده هاي او هيچ بود.
ساعت حوالي دو ظهر بود و تقريبا ً زماني که بچه ها از مدرسه باز ميگشتند.
محمدم در کالس پنجم ابتدايي محصل و با مهيار ،پسر کوچکترم که در کالس سوم تحصيل ميکرد ،هم مدرسهاي بود.

داستان ققنوس مرگ
آرش ،کودک هفت ساله ام که امسال تازه اساس مدرسه به خويش آويخته و قدم در مهد علم گذاشته ،کمي احوالش ناخوش بود و
امروز را در خانه مانده بود؛ و اما شهريار ،کسي که چندين سال است زندگيام را با او شريک شدهام و انگار در اين اشتراک،
نقش قرباني را داشتم!
شهريار پسر خالهام و َمبناي ازدواجمان در ابتدا اجبار مادرم و شايد کمي چاشني عالقه بود! عالقه اي که از سوي شهريار هر دم
دميده ميشد و مرا در خويش غرق ميکرد اما ...اما راست است که ميگويد خوشي ها زود ميگذرند.
درست است .قطار خوشبختي من نيز سريع السير بود و به تندي از ايستگاه عاشقي گذر کرد.
اندکي در ايستگاه شهوت توقف نمود و در پايان به ايستگاه فراموشي رسيد .اما ريل اين ايستگاه متروکه ،شکسته و قطار عمر
ت سکون
من تا هميشه در بن ِد اين فراموشي ،اسير خواهد بود .آري ،قطار عمر من نيز زنگ زده و در ايستگاه فراموشي ،حال ِ
خواهد داشت!
آهي آميخته با حسرت کشيدم و اميرم را بر بستر فرش کهنه که ماندگار از عروسي ام بود ،نهادم .بايد به فکر نهاري براي
کودکانم مي بودم .ابتدا روي دو زانو هايم نشستم و بعد با تکيه بر دستانم در جايم ايستادم .موهايم که هنوز روزي از نو شدن
رنگشان نگذشته بود را باال جمع کردم .رنگي که تنها براي ديده شدن توسط شهريار به تار هاي مشکي رنگشان زده بودم،
خون آدم در بي کسي ها هوايش را دارد؟
براي رهايي از طعنه هاي مادر شوهرم که گويي خالهام نيز بود! مگر نميگويند هم
ِ
بربايد؟!
پس چرا هم خون من ،هوايم را آلوده ميکرد تا مجال نفس کشيدن را از من ُ
هنگام ورود به آشپز خانه ،چهرهام در آئينهي کوچک ديواري به نظرم آمد .زني با گيسواني که به تازگي به رنگ طاليي در آمده
و چشماني درشت به رنگ مشکي .دماغي متوسط و لباني کوچک ،صورتي گرد که پوستش به رنگ سفيد نقاشي شده بود .شايد
سيمايم آنقدري ز يبا نبود که بتوانم مانع نگاه شهريار به ديگري و جذب نظرش به خويش را داشته باشم؛ اما آنقدرها هم نفرت
انگيز نبودم که خالهام به دنبال زن ديگري براي شوهرم باشد!
نمي دانم در کدام يک از وظايفم برايش کم گذاشتهام که مرا به زنان ديگر بفروشد .ديشب مادرش در حضور خودش و پدرشوهرم
اعالم کرد که براي شهريارِ ،پي زني مناسب ميگردد .انتظار يک زن در چنين موقعي چيست؟ غير از دست حمايت شوهرش
چه ميخواهد؟ اما اگر لبخندي از رضايت بر لبان شوهرش جاري گردد چه ميشود؟ معناي شکستن و خرد شدن غرور و
احساسات يک زن کجاست؟!
غير از آن است که در جمعي آشنا زخم بخورد و زبانش از پاسخ گويي به محفلي که قصد ويرانياش را دارند ،قاصر شود؟ غير
از آن است که در حضور کودکانت سخن از ازدواج پدرشان بازگو شود؟! غير از آن است که با چشماني ملتمس به شوهرت
چشم ببندي تا ندايي براي ساکت کردن جمع دهد؟ شکستن زماني است که زنانه هايت ميان دستان اشخاصي که ُمهر فاميل بر
وجودشان خورده است به يغما برود!
زماني که اشک در چشمانت النه کند و نگاه به دهاني بدوزي که قصد خرد کردنت ر ا دارد! چرا؟ که در اميد باشي ساکت شود و
شايد در انتظار ضربه هاي بيشتر که از زبانش خارج شود .زماني احساساتت ترک بر ميدارد که دست در دست فرزندانت جمع
را ترک کني و کسي براي جلوگيري از رفتنت ،به دنبالت نيايد! زماني که تنها به خانه برگردي و شب را چشم بر در بدوزي که
شايد گشوده شود و پيکر جانانت در قالبش هويدا گردد!
ويران شدن غرور شخصي آن نيست که چشمانش به دري که قصد گشوده شدن ندارد خشک شود و در همان حال ،به خواب
برود؟ آن نيست که چشم بگشايد و هنوز هم شوهرش خانه نباشد؟ وقتي کودکش سراغ پدرش را گرفت بايد چه بگويد؟ وقتي
کودک دوازده ساله اش بپرسد پدرش نزد همسر ديگرش مانده ،چه پاسخ دهد؟!
دست از بافتن و ِرشتن افکارم برداشتم و در يخچال را گشودم .چندين تخم مرغ خارج کردم تا براي ناهارمان نيمرو کنم.

