اميرسام اكرامي

اميرحسين اكرامي

زهرا جعفري

محمدمهدي محموديان

تولدت مبارك
كيان فهيم زاده

آيسان ابري

نرگس غفاري

كيان خداوردي

حرف کساني که ميگويند عشق بري از خودخواهيست خندهدار است		

برگزار ش��د .اس��د گفت دلم نميخواهد جهيزيه
بياوري ،خودم هم��ه چيز را ميخرم .آپارتمانش
حاض��ر و آماده بود .با کلي ش��وق و ذوق به خانه
او رفتم .تمام س��ه س��ال حتي يکب��ار صدايش را
روي من بلن��د نکرد .زندگي همان��ي بود که من
ميخواس��تم .اسد خوشحال ميشد وقتي من از او
چيزي ميخواس��تم .به خاطر موقعيت کارياش
مدام در رفت و آمد بود .وقتي از بندر برميگشت
انگار س��الها بود همديگر را نديده بوديم .آرزوي
روزهايي را داش��تم که او هميش��ه پي من بماند.
ولي واقعيت اين بود که امکانش وجود نداش��ت.
ماهيت کار او اين بود که بيش��تر در بندر باشد تا
ته��ران .چند بار بهش پيش��نهاد دادم که من هم
همراهش بروم بن��در و همانجا زندگي کنيم ولي
قب��ول نکرد گف��ت نميخواهد م��ن را از مادرم و
زادگاهم دور کند...انگار همه اين س��ه سال توي
ابرها بودم .ت��ا اينکه ناگهان آن روز زني با قامتي
بلند و چشمهايي که انگار قطره اشکي در آن موج
ميانداخت دم در خانهمان ظاهر شد.
جمالتش س��اده و برنده و زهردار بود .گفت
همس��ر اول اسد است .گفت من همسرش را از او
گرفتهام ،بچههايش را بيپدر کردهام و حاال آمده
که سهم خودش را از زندگي بگيرد.
دعوتش کردم داخل خانه .نگاهش چرخي زد
توي اتاق و بغضش را فرو داد و گفت:׳׳چقدر خانه

تو با خانه اسد در بندر فرق دارد!׳׳
ت��ازه فهميدم که من زندگ��ي زني را به تاراج
بردهام .اسد ده سال قبل با دختري از بستگانشان
ازدواج کرده بود و دو بچه داش��ت .بعد وقتي در
رفت و آمدهايش به تهران با من آشنا شد تصميم
گرف��ت با من هم ازدواج کن��د .مادر و خواهرش
هم که ميانه خوبي با همس��ر اول اس��د نداشتند
ت��ن به اين ترفند ميدهند و به خواس��تگاري من
ميآيند...
از روي زن خجالت ميکش��يدم .بيگناه بودم
ولي احساس گناه وجودم را در آتش ميسوزاند.
ب��ه او گفتم بايد با اس��د صحبت کنم .همان موقع
اسد به خانه آمد و...
هم��ه چيز هماني ب��ود که ش��نيده بودم .من
ديگر جايي در آن خانه نداش��تم .زن مس��تقيم از
ترمين��ال به خانه ما آمده بود و حاال بايد ش��ب را
آنجا ميگذراند .اسد هيچ توضيحي براي کارش
نداش��ت .من هم بيهيچ حرفي سوئيچ ماشينم را
برداشتم و از آن خانه بيرون رفتم .براي هميشه،
براي جدايي و ت��رک يک حباب نازکي که ديگر
وجود نداش��ت.تقاضاي طالق کردم .اسد ا ّما زير
بار نميرود ،ول��ي وکيلم ميگويد دادگاه حتمًا به
نفع من راي خواهد داد .منتظرم تا آنچه را که در
قلبم رويش خط کش��يدهام ،در شناس��نامهام هم
خط بخورد..
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نيچه

اي��ن ازدواج را بزنيم چون نميخواهد به من اميد
واهي بدهد و با اين بدهي ش��ايد سالها نتواند روي
پاي خودش بايستد.
من هم س��رم را به کار ک��ردن و زندگي گرم
کردم .يکي دو خواستگار هم برايم آمد که جواب
رد دادم .گفتم فعلًا نميتوانم ازدواج کنم.
دورادور از احواالت مس��عود باخبر ميشدم.
ميدانس��تم يک��ي از کالهبرداره��ا دس��تگير و
بيگناهي مسعود ثابت شده است.
ته دلم چش��م انتظار او بودم .ت��ا اينكه بعد از
دو س��ال از زندان آزاد شد .به س��راغ من نيامد.
چون حاال نه شغلي داشت و نه درآمدي و هرچند
بيگناهياش ثابت ش��ده بود ،ولي سابقه دو سال
زندان روي پيشانياش بود.بر حسب تصادف در
مراسم ختم يکي از بستگان ديدمش .موهايش جو
گندمي ش��ده بود .من هم الغرتر و تکيدهتر شده
بودم ،اما تا او را ديدم تازه يادم افتاد که چقدر دلم
برايش تنگ شده بود.
گفتم دوباره به خواستگاريام بيا ...گفت محال
است خانوادهات قبول کنند .راست ميگفت .حاال
ديگر مسعود هيچ موقعيت خوبي نداشت.
تماس��هاي تلفني ما از س��ر گرفته ش��د .قرار
گذاش��ته بوديم براي هر کدام از ما اگر موقعيت
ازدواج بهت��ري پيش آمد آزادانه تصميم بگيريم

و براي هميش��ه اين رابطه را قط��ع کنيم ،ولي هر
چه ميگذشت کمتر به ازدواج با شخص ديگري
فکر ميکرديم .ش��ايد باورتان نشود ولي پنج سال
گذش��ت و حتي يک خواس��تگار براي من نيامد.
مس��عود کارش را از سر گرفت و اوضاع مالياش
دوباره رو به راه شد و اين بار وقتي به خواستگاريام
آمد مادرهايمان هر دو خوش��حال بودند که اين
وصلت پا بگيرد .مادرم نگران باال رفتن س��ن من
بود و خاله محبوبه هم ميدانس��ت کمتر دختري
ميتواند از سابقه زندان مسعود بگذرد و موضوع
را ناديده بگيرد.
اي��ن بار هم��ه با دل خوش ب��ه اين وصلت تن
دادند و درس��ت يک م��اه بعد از خواس��تگاري،
مراسم عروسي برگزار شد.
ح��اال ده س��الي از ازدواجمان ميگ��ذرد .ما
روزهاي سخت زندگيمان را قبل از ازدواج از سر
گذران��ده بوديم و بعد از ازدواجمان قدر هر لحظه
آرامش و آسايش را ميدانستيم .مسعود پختهتر
و س��نجيدهتر کار ميکرد و حواسش به همه چيز
بود .من هم شاغل بودم و در پيشرفت زندگيمان
نقش مهمي ايفا ميکردم.
حاال بعد از ده س��ال با داشتن يک پسر هشت
ساله زندگي خوب و خوش��ي داريم و از بابت آن
خدا را هميشه شاکرم.
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