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هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ،زندگی شایسته تری پیدا میکنی

کمک ميخواستند.
همان س��ال اولي که کنکور داد در رش��ته دارو
سازيقبولشد.حاالديگرآيندهدرخشانيداشتو
ميتوانستهمسرخوبيبرايخودشانتخابکند.
س��ال آخر دانشگاه بود که خاله از من خواستگاري
کرد و من هم قبول کردم .ميدانستم حسين خانواده
خوبي ندارد ولي به آينده خودش اميدوار بودم.
ازدواج ما خيلي س��اده برگزار شد .سالها بود که
همديگر را ميش��ناختيم .حسين همچنان با خالهام
زندگ��ي ميکرد .بعد از فوت ش��وهر خالهام ،خاله
بيش��تر به حسين عادت کرده بود براي همين قرار
ب��ود بعد از ازدواجم��ان هم با خاله زندگي کنيم .اما
موضوع گذراندن طرح حس��ين پيش آمد و خيلي
دلش ميخواس��ت به زادگاهش برود .من هم قبول
کردم .خبر نداش��تم بزرگترين اشتباه زندگيمان را
مرتكب ميش��وم .خاله خيلي مخالفت کرد ولي من
حس ميکردم خاله زيادي دلواپس است و حسين
حق دارد دلش بخواهد به خانوادهاش کمک کند.
ب��ه شهرس��تان رفتيم و از هم��ان روزهاي اول
کل��ي آدم دور و ب��ر ما ريختند .يکي معتاد بود ،يکي
چاقوک��ش و خالصه همه ب��ه دردي گرفتار بودند.
حس��ين ميگفت همه که نميتوانستند شانس مرا
داشته باشند .سرنوشت به آنها برگ برندهاي نشان
نداده بود.

بع��د از يک س��ال بيآنک��ه بخواهي��م گرفتار
مش��کالت آنها شديم .يکي زندان بود ،آن يکي نان
شب نداشت و در اين ميان يک برادر دکتر شده بود
و قبله آرزوهاي همه بود .اما ما خودمان هم زندگي
راحتي نداش��تيم .در گيري در کالف سردرگم اين
خان��واده خيلي زود ما را هم س��ردرگم کرد .من به
معن��اي واقعي بريده بودم .يك روز س��اکم را جمع
کردم و به حسين گفتم به تهران برمي گردم .حسين
باورش نميش��د که او را تنها ميگذارم .تا چند ماه
منتظ��ر ماند ولي من تازه انگار عمق فاجعه را درک
کرده بودم .بله من با پس��ري ازدواج کرده بودم که
از همه نظر شايسته بود ولي حاال در کنار خانوادهاش
براي من ناش��ناخته بود .ديگر نميتوانس��تم کنار
م��ردي زندگي کنم که ميدانس��تم مادر پيرش به
جوانه��اي محل مواد مخدر ميفروش��د و يک روز
م��ادر بزرگ بچه من خواهد بود .برادرهايش همه
س��ابقه دارند و از همه بدتر حس��ين نميتوانست از
آنها بگذرد.
تصمي��م گرفتم قبل از اينکه از حس��ين بچه دار
ش��وم طالق بگيرم .اين ازدواج اشتباه بود .حاال هم
تقاض��اي طالق کردهام .هنوز حس��ين قبول نکرده
ولي بهتر است موافقت کند .من ديگر نميتوانم او را
بدونپيشينهوخانوادهاشببينموايناتفاقناگواري
است پس بايد اين خط وصل را قطع کنيم...

زهرا جعفري

ستيا سامغاني

نیما یوشیج

نبود و مدام ميگفت کاش يکي از تو خواس��تگاري
ميکرد تا اين که کار برايت جور کنند.
حاالمنمترجمدوزبانفرانسهوانگليسيبودم
و همه از بيريايي و س��ادگي م��ن لذت ميبردند.
ح��د و ان��دازه خود را ميدانس��تم و رفتارم از يک
چارچوبي كه داش��تم خارج نميش��د .در همان جا
صاحب يک ش��رکت تجاري خيلي صاف و س��اده
از من براي پس��رش خواس��تگاري کرد .برخالف
تصورم اصلًاي ّکه نخوردم و ذوق زده نشدم .به آن
ّ
آقا گفتم که من از خانواده س��ادهاي هستم و از نظر
مالي و تحصيلي با شما همخواني ندارم.
ج��واب رد دادم اما دلش��ورهاي مرا گرفته بود
که باورتان نميش��د .فکر اينکه اگر خبر به مادرم
برس��د کاملًا آمادگي کش��تن مرا خواهد داش��ت
نگرانم كرده بود.به تهران برگش��تيم .آن شرکت
م��را دعوت به کار کرد .چون راه ش��رکت تا خانه
م��ا زياد بود هر روز پدرم م��را ميبرد و ميآورد.
رييس شرکت باورش نميشد در اين روزگار هنوز
دخترهايي هستند که بدون اجازه خانواده آب هم
نميخورند و در س��ن سي س��الگي هنوز پدرشان
آنه��ا را اين طرف و آن طرف ميبرند .بعد از چند
م��اه براي اولين بار پس��رش را ديدم .اين بار خود
آن پس��ر از من خواس��تگاري کرد.همان حرفها را
تک��رار کردم .او هم حرفهاي مرا تصديق کرد ولي
گفت براي همين تفاوتهاس��ت که مرا به همسري
انتخاب کرده .ميگفت دخترهايي که دور و برش

هس��تند همه به خاطر پ��ول و امکانات زندگياش
بيچون و چرا حاضرند زن او ش��وند ،نه به تفاوتها
فک��ر ميکنند و نه به چيز ديگري ...صادقانه گفتم
او اولين خواس��تگار من اس��ت .اين را که شنيد در
حيرت ماند .به نظر او من دختر بسيار شايستهاي
بودم و چطور امكان داش��ت تا به حال هيچ پسري
اي��نرا نفهمي��دهباش��د!فکرميکرداورادس��ت
انداختهام.....خالصه بعد از يک س��ال اجازه دادم
به خواس��تگاريام بيايند .روز خواس��تگاري وقتي
مادر فهميد يک س��ال است که من به درخواست
اين خانواده جواب رد دادهام داشت پس ميافتاد.
ب��هقول خودش ت��ازهفهميده بوددخترش ديوانه
است که هيچ خواستگاري نداشته و اين خانواده هم
ديوانه تر هستند که مرا انتخاب کردهاند!
خالصه اينکه من االن سه سال است که عروس
اين خانواده هستم .يک دختر يک ساله دارم و هنوز
در ش��رکت به عنوان مترجم کار ميکنم و در همه
سفرهاي تجاري همراه شوهر و پدر شوهرم هستم.
در عق��د قراردادها فقط به من اعتماد ميکنند و به
نظرشان من فرشتهاي بودم که براي آنها فرستاده
شدم!مادر شوهرم مرا از همه عروسهايش بيشتر
دوست دارد ميگويد تو آنقدر زالل و سادهاي که
در کنارت دنياي آرامش را دارم.
مادرم هنوز درگير اداي نذر و نيازهايش است
و گاهي به من نگاه ميکند و هنوز باورش نميشود
من ازدواج کردهام....

شكوفه هايزندگي

