اعتماد دست اندرکاران شرکت را به خودش جلب و پلههاي ترقي را طي کند.
او به من ميگفت:
׳׳ بهتره تا پايان تحصيالت تو و شاغل شدنت صبر کنيم چرا که همه برنامه
مهياي زندگي مشترکمونه׳׳!
ريزيها به دقت انجام شده و همه چيز ّ
 -اضطراب ب��دي وجودم رو گرفته و نميتونم راحت بخوابم .علت اين
بهروز اينها را ميگفت ،اما به خوبي ميدانس��تم که او هم مضطرب است و
اضط��راب رو ميدون��م و خودم توي ايجاد اون مقص��رم ،اما واقعًا به کمک از اينکه زندگي و عش��ق بزرگش ،به ازدواج نديمه وابسته شده احساس بدي
نياز دارم .کس��ي بايد يه راهي پيش پاي من بذاره تا از اين افکار کش��نده دارد و فقط به خاطر من حفظ ظاهر ميکند.
رهايي پيدا کنم...
زمان فارغ التحصيلي من هم فرا رس��يد و من در همان ش��رکتي که بهروز
ضربانقلبمباالرفتهبود.خيسيعرقرارويصورتمحسميکردم.׳׳ناهيد׳׳ مشغول بود ،کار خود را آغاز کردم .اما هنوز از ازدواج نديمه خبري نبود.
دوس��ت صميميام با تعجب نگاهم ك��رد و گفت:׳׳ تو يه دختر تحصيلکردهاي.
يکي دو خواس��تگار به خانهمان آمدند اما نديم��ه به آنها جواب منفي داد.
واقعا ازت انتظار نداشتم که بخواي دست به چنين کاري بزني ،بياونکه بخواي يکسال از تاريخي که من در شرکت بهروز مشغول به کار شده بودم ميگذشت،
به عواقبش فکري کني׳׳! درونم آش��فته بود اما س��عي ميکردم ظاهرم را آرام اما هنوز هيچ تغييري در شرايط نديمه ايجاد نشده بود.
نش��ان بدهم تا خانوادهام چيزي متوجه نش��وند .اما باالخره کارد به استخوانم
بهروز آخرين تيري را که در اختيار داش��ت به سوي هدف نشانه رفت .از
رسيد و تصميم گرفتم جريان را با ناهيد درميان بگذارم بلکه بتواند راه چارهاي پدرش خواس��ت با پدرم تماس بگيرد ش��ايد احترام اين دو پدر نسبت به هم
پيش پايم بگذارد.
راهگش��ا باش��د ،اما بازهم پدرم با يکدنگي کامل ج��واب رد داد .پدرم به پدر
٭٭٭
بهروز گفته بود:׳׳ نديمه االن  27س��اله س��ت و اين انصاف نيس��ت که دختر
م��ن يکي از س��ه فرزند خانوادهاي متوس��ط بودم که دو س��ال از خواهرم کوچيکتر به خونه شوهر بره و دختر بزرگتر توي خونه بمونه چون اقوام و فاميل
׳׳نديمه׳׳ کوچکتر بودم .خانوادهام بافتي س��نتي داشت و پدرم راجع به خانواده من رو مسخره و به بيغيرتي متهم ميکنن׳׳!
و اهميت روابط خانوادگي روند فكري خاصي داشت.
وقتي بهروز اين پاس��خ و منطق پدرم را ش��نيد متوجه ش��د که ديگر بايد
سال اول دانشگاه بودم که کاملًا تصادفي با پسري به نام ׳׳بهروز׳׳ که در سال تصمي��م جدي اختيار کند .از زماني ک��ه ما به هم قول ازدواج داده بوديم بيش
سوم و در رشته کامپيوتر تحصيل ميکرد ،آشنا شدم .اين آشنايي پس از چند از پنج س��ال گذش��ته بود و هنوز حتي خواستگاري تش��ريفاتي هم انجام نشده
ماه به عشقي با شکوه تبديل شد ،عشقي که منجر به قرار و مدار ازدواج بين من ب��ود و اگر وضع به همين منوال پيش ميرفت ،هيچ مش��خص نبود چه زماني
و بهروز ش��د. البته به بهروز گفته بودم که فعلًا اين قرار و مدار نبايد براي پدر ازدواجم��ان صورت بگيرد .در حالي که همه چيز آماده بود و فقط حضور ما را
و مادرم فاش شود چرا که با توجه به تفکر سنتي آنها ابتدا اين خواهر بزرگترم در کنار هم به صورت زن و شوهر کم داشت.
نديمه بود که بايد به خانه بخت ميرفت و تازماني که نديمه ازدواج نکرده بود،
من و بهروز در يک جلس��ه دو س��اعته در کنار هم تمام امکانات و راههاي
هيچ گونه شانس��ي براي من و بهروز وجود نداشت تا نقشههاي خودمان را در گوناگون را بررس��ي کرديم و چون ديگر راهي که کنترل آن در دست ما باشد
مورد زندگي مشترک عملي کنيم.نديمه بر خالف من دختري تودار ،درونگرا وجود نداش��ت ،به يک تصميم عجيب رسيديم و آن پيدا کردن يک خواستگار
و س��نگين بود و ما خوب ميدانس��تيم که چنين خصوصياتي براي آش��نايي با براي نديمه بود! خواستگاري سمج و با پشتکار که خود را واله و شيداي نديمه
مردي مناسب و سرانجام عملي شدن ازدواج ،نياز به زمان دارد.
مجوز
نشان بدهد تا براي نديمه و خانوادهام ترديدي باقي نماند و به اين ترتيب ّ
از طرفي هنوز تحصيالت من و بهروز تمام نش��ده بود ،بنابراين گذر زمان
ازدواج من هم صادر ش��ود! بهروز ميگف��ت :׳׳ ميدونم
را به س��ود خودم و ش��وهر آيندهام ميدانس��تم و اميدوار بودم تا زماني که
اين کار تقلّبه وبدتر از اون با احساس��ات نديمه و يک
پرويـزکهزجرچند
بهروز تحصيالتش را به پايان برس��اند و مش��غول به کار ش��ود و مقدمات س��اله بهروز را ديده بود خانواده بازي ميش��ه.׳׳ حق با بهروز بود ،ولي نزديک
تحمل براي ايجاد گشايش و
تش��کيل خانواده و زندگي را به شرايطي مناسب برساند ،نديمه هم شوهر حاضر شد به خاطر دوستش به شش س��ال صبر و ّ
دلخواهش را اختيار کرده و هيچ مانعي برسرراه ازدواج من و بهروز وجود يک زج��ر چند ماه��ه را تحمل فقدان نتيجهاي براي ما که عاشق هم بوديم ،قدرت
نخواهد داشت.
کند تا حداقل دوس��تش به منطقي فکر کردن را از ما گرفته بود.
آرزوي خود برسد
در اي��ن ميان خودم ه��م تصميم گرفتم پ��درم را از حض��ور بهروز در
حاال براي اين کار بايد از کسي استفاده ميکرديم
زندگ��يام آگاه کنم به همين خاط��ر مالقاتي ترتيب دادم که
که کاملًا مورد اعتماد باش��د و اين خواستگار کسي نبود
بهروز و پ��در همديگر را ببينن��د .همانطور که پيش
جز ׳׳پرويز׳׳  ،صميميترين دوست بهروز که سابقه
بيني کرده بودم ،پدرم خيلي محترمانه به بهروز
دوس��تي او و بهروز به دوران دبس��تان بازمي
گفت:׳׳ طبق س��نت خانوادگيمون تا وقتي که
گش��ت و خودش از همان روزهاي نخست
نديمه ب��ه خونه بخت نرفته ،دختر کوچيکم
در جريان عش��ق من و بهروز قرار داشت.
حتي نبايد بحث ازدواج رو پيش بکشه׳׳!
پرويز که زجر چند س��اله بهروز را ديده
هر روز که ميگذش��ت عش��ق و عالقه
بود حاضر ش��د به خاطر دوس��تش يک
من و بهروز ش��ديدتر و عميق تر ميشد .ما
زج��ر چند ماهه را تحم��ل کند تا حداقل
مراحل مختلف زندگي مش��ترکمان را هم
دوس��تش ب��ه آرزوي خود برس��د.او به
برنامه ريزي کرده بوديم .س��رانجام بهروز
سرعت مقدمات کار را فراهم کرد و حتي
تحصي�لات خود را به پايان رس��اند و چون
به خانوادهاش هم حقيقت را نگفت و به آنها
قبلًا س��ربازي رفته بود در شرکتي که متعلق
گفت بايد به يک خواس��تگاري برويد .عجله
به يکي از دوس��تان پدرش بود مشغول به کار
و اضطرار م��ن و بهروز و پروي��ز آنقدر زياد
شد.
بود که به عاقبت ماجرا فکر نميکرديم. پرويز
بهروز با پش��تکار و اخالق خوش توانس��ت
نق��ش خود را به بهترين وجه بازي کرد .او چنان

يك سرگذشت

توطئه شيرين
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