یک سرگذشت
-ش��وهرت جوون پاک و خوبيه .انقدر بهش
فشار نيار و برگرد سرخونه و زندگيت!
اي��ن را پدرم گفت .آن هم براي چندمين بار که
س��اکم رابس��تم و به حالت قهر به خانه پدرم رفته
بودم .هم خودم خسته ش��ده بودم ،هم آنها .اين را
از نگاه تک تکش��ان ميفهميدم .دم ظهر بود که به
خانه پدرم رس��يدم .مادرم لوبياپلو پخته بود و بوي
آن با روغن کرمانش��اهي ت��وي راهرو پيچيده بود.
نفس عميقي کش��يدم و با خودم گفتم:׳׳ مرده شور
اين زندگي رو ببره .اگه ׳׳يوس��ف׳׳ نبود بدون غم و
غصه يه شکم سير لوبياپلو ميخوردم ،درست مثل
بچگي هام׳׳!
٭٭٭
دو س��ال بود که با يوس��ف ازدواج کرده بودم.
عاشقش شدم و چشمم را به روي همه کمبودهايش
بس��تم .او که کارمند س��اده يک شرکت خصوصي
بود ،روزهاي اول آش��ناييمان ميگفت:׳׳ميتوني با
درآمد کم بسازي؟׳׳ در جوابش ميگفتم:׳׳حاضرم
باهات توي چادر زندگي کنم׳׳!
در ديدارهايي که با هم داشتيم يوسف از زندگي

زياده خواه
وقتي گفتم ديگر
نميتوانم با يوسف
زندگي کنم ،پدر
و مادرم هر دو با
ناراحتي گفتند که
ايراد از من است و از
يوسف حمايت کردند.
آنها محترمانه عذرم
را خواستند
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و خان��وادهاش برايم حرف ميزد و ميگفت:׳׳ پدرم
ده س��ال قبل به رحمت خدا رفت و مادرم با حقوق
پدرم زندگي خ��ودش و خواهرم رو تامين ميکنه.
ممکن��ه چند وقتي مجبور بش��يم پيش اونا زندگي
کنيم .تو حاضري؟׳׳ اينجور مواقع لبخندي ميزدم
و ميگفتم:׳׳ آره ،قول ميدم که مادرت رو مثل مادر
خودم دوست داشته باشم׳׳!
من ديپلمه بودم و يوس��ف فوق ديپلم داشت و
هر دو بيس��ت و چهار س��اله بوديم .در يک قنادي
موقع خريد ش��يريني نگاهم��ان به هم گره خورد و
باب آش��نايي از همانجا با پرسيدن آدرس توسط
يوس��ف باز شد.يوسف پس��ر خوبي بود .او صادق
و مهرب��ان بود اما فاصله ح��رف تا عمل خيلي زياد
اس��ت .من اگرچه به او گفته بودم حاضرم در خانه
کوچک مادرش زندگي کنم اما پشيمان شدم و بعد
از عقد گفتم:׳׳ همه ميگن دوري و دوس��تي .يوسف
جان نذار روي من و مادرت به هم باز بشه׳׳.
يوس��ف با نجابتي که داشت حرفم را پذيرفت
و به هر زحمتي ب��ود زيرزمين کوچکي اجاره کرد.
زندگي سختي را آغاز کرديم ،كمي بعد چون عاشق
هم بوديم همه رنجها و کمبودها را تحمل ميکرديم.
يوس��ف تا پنج عصر در اداره ميماند بلکه با اضافه
کاري پول بيش��تري به دست بياورد و هزينههاي
زندگي را پوش��ش دهد .هرروز که به خانه ميآمد
به گرمي به اس��تقبالش ميرفتم و بعد از اينکه کمي
استراحت ميکرد به پارک و سينما ميرفتيم.
از زندگيام خيلي راضي بودم .مادرش��وهرم و
خواهران يوس��ف هم آدمهاي خوبي بودند و کاري
به زندگيما نداشتند تا اينکه با همسايه طبقه سوم
آش��نا ش��دم و کم کم طوري با هم دوس��ت شديم
که صبح تا ظهر با ه��م گپ ميزديم .او ميگفت:׳׳
دل��م برات ميس��وزه که ب��ه اين زندگ��ي قانعي و
احس��اس خوشبختي هم ميکني .اين همه کم توقع
نب��اش دختر .برو زندگي مردم رو ببين! من هم
اول مث��ل تو بودم اما وقت��ي ديدم فايدهاي
نداره و ش��وهرم قدرم رو نميدونه انقدر
سختگيري کردم که زندگيمون از اين
رو به اون رو ش��د .ح��اال ديگه امکان
نداره شوهرم به مناسبتهاي مختلف
برام یه کادو يا يه تيکه طال نخره׳׳!
حرفه��اي زن همس��ايه ک��م
ک��م روي م��ن تاثير گذاش��ت و
بهانه گيري هايم ش��روع ش��د.
سريوسف غر ميزدم و ميگفتم׳׳
اي��ن چ��ه زندگ��ي ايه ک��ه برام
س��اختي؟ از اي��ن وضع خس��ته
ش��دم .تا کي بايد حسرت به دل
همه چيز بمونم׳׳؟!
يوس��ف ب��ا نرمي پاس��خم را
ميداد و ميگفت:׳׳ خدا رو ش��کر
کن .بعضيها حتي نميتونن تشکيل
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زندگي بدن .ليس��انس و فوق ليس��انس دارن اما
بي��کارن׳׳... نمي گذاش��تم حرفش تمام ش��ود و با
غيظ ميگفتم:׳׳ اينا دليل نميشه که من و تو سختي
بکش��يم!׳׳ يوس��ف با درماندگي زل م��يزد توي
چشمان من و ميگفت:׳׳چيکار کنم تو ميگي چيکار
کن��م ؟׳׳ من هم با خودخواهي ميگفتم:׳׳ نميدونم.
شغلت رو عوض کن .کاري کن که درآمدت چند
برابر بش��ه .دلم ميخواد لباس��اي شيک بپوشم و
سرويس طال بخرم و مسافرت برم׳׳!
يوس��ف که فهميده ب��ود زن همس��ايه بااليي
تحريکم ميکند ،س��عي ميکرد ب��ا بدقلقيهاي من
م��دارا کند .ميگفت:׳׳ من و تو تازه ازدواج کرديم.
هن��وز کلي فرص��ت داريم .زن همس��ايه هم فقط
ميخواد تو رو تحريک کنه .به زندگي ما حس��ادت
ميکن��ه چون خ��ودش با ش��وهرش رابطه خوبي
نداره .اگه وضعش��ون انقدر خوب��ه که به تو ميگه،
پس چرا خودش��ون توي جنوبيترين نقطه تهران
زندگي ميکنن׳׳؟
جوابي نداش��تم بدهم اما همچنان از يوس��ف
ميخواس��تم که سروس��اماني به وض��ع مالياش
بده��د و وقتي ميديدم او هي��چ حرکتي نميکند،
قه��ر ميکردم و ب��ه خانه پدرم ميرفتم. يوس��ف
از اين کار من خوش��ش نميآم��د و ميگفت:׳׳ اگه
هر گله و ش��کايتي داري ب��ه خود من بگو .چرا پاي
خانوادهت رو وسط ميکش��ي؟ چرا ديگران رو به
حريم خصوصي زندگيمون وارد ميکني׳׳؟
هر بار که قهر ميکردم يوس��ف دنبالم ميآمد
و با کلي منت به خانه برميگش��تم .يک روز بعد از
اينکه حس��ابي بحثمان باال گرفت ،با صراحت تمام
به من گفت:׳׳ من نميتونم دزدي و خالف كنم .اگه
منظ��ورت اينه که خودم رو ب��ه آب و آتيش بزنم
و ح�لال و حروم رو قاطي کنم تا پول بيش��تري به
دست بيارم ،بايد بهت بگم که من اهلش نيستم׳׳!
و به اين ترتيب دوباره س��اکم را بستم و به خانه
پ��درم رفتم .وقتي گفتم ديگر نميتوانم با يوس��ف
زندگي کنم ،پدر و مادرم هر دو با ناراحتي گفتند که
ايراد از من اس��ت و از يوسف حمايت کردند .آنها
محترمانه عذرم را خواستند و به من فهماندند که
ديگر براي مواقعي که قهر ميکنم نبايد رويش��ان
حساب کنم .من اما نميخواستم از خر شيطان پياده
ش��وم ،به همين خاطر به ج��اي اينکه به خانهام باز
گردم نزد عمهام رفتم.
٭٭٭
-قدمت روي چشم اما دخترم اين قهر کردنها
به نفع تو نيس��ت و عاقبت تو رو از چش��م شوهرت
ميندازه!... عمه س��الها بود تنه��ا زندگي ميکرد.
او ک��ه وضع مال��ي خوبي هم داش��ت در جواني از
ش��وهرش جدا شده بود ،اما کسي دليل اين جدايي
را نميدانست. با دلخوري گفتم:׳׳ يوسف بايد ادب
بشه و کمي به خودش بياد تا بجنبه .من که نميتونم
تا آخر عمرم مثل گداگشنهها زندگي کنم׳׳!

