آيد باشد .با حرفهايش قلبم آرام گرفت .اص ً
ال به اكرم خانم
براي نظافت خانه مي
فك���ر نك���رده بودم .با احتمال اينكه اكرم خانم زمان كار كردن در خانه وقتي كه
تنها بود روسري به سر نداشته و موهايش ريخته شده موضوع تمام شد.
ميالد كس���ي نبود كه به آن شك كنم .در طول اين سالها هيچ چيز غيرمعمولي
از او نديده بودم .همه چيز مثل گذش���ته ادامه پيدا كرد .من هم تارهاي موي
ارزش بودكه وقتي دوباره اكرم خانم به
پيداشده را فراموش كردم .حتي آنقدر بي
خانه آمد در اين باره حرفي به او نزدم.
ام���ا مرتبههاي ديگر تار موهاي ديگ���ري را در خانهام پيدا كردم .حاال اطمينان
هاي
داشتم اين موها متعلق به نظافتچي سالخورده خانهام نيست .موهايي با رنگ
مختلف طاليي ،شرابي ،مسي و يا سياه ،حاال شكم به يقين تبديل شده بود .ميالد
كرد .درحالي كه من هيچ چيز كم نداشتم .از نظر زيبايي جزء
به من خيانت مي
كرد .من
زنهاي زيباي بودم .اما حاال چه ش���ده بود كه ميالد به من خيانت مي
ام اين بود كه
همة وقتم را براي زندگي و فرزندش گذاش���ته بودم ،تنها دلخوشي
گاهي به ديدن مادر يا خواهرم بروم.
چند ماه به اين موضوع فكر كردم كه چه كنم .اگر از ميالد جدا ميشدم تكليف
شد.
شد؟ زندگي و وجهة اجتماعيام نابود مي
دخترم چه مي
توانستم سربار
پدر و مادرم آنقدر خودش���ان مشكل داش���تند كه ديگر من نمي
ماندم با آنكه هرگز مانند گذشته نبودم و ديگر اين زندگي
زندگيشان شوم .بايد مي
رضايتبخش نبود .اما بايد نهايت اس���تفاده را از ميالد ميبردم .بيشتر از گذشته
ريخ���ت و پاش ميكردم .حاال پولهاي ميالد را براي مادر ،خواهر و خواهرزادهام
خرج ميكردم.
كرد كه مقداري از پولي را
مادرم كه از هيچ چيز خبر نداشت ،دائم نصيحتم مي
كه در اختيار دارم پسانداز كنم .اما ديگر برايم مهم نبود .من ياد گرفته بودم كه
كردم .دوستان و
در لحظه زندگي كنم .همه ساله همة وسايل خانه را عوض مي
فاميل كه از درون زندگيام خبر نداشتند ،هميشه غبطة زندگيام را ميخوردند.
خواهم
دانستند كه من مي
كردند من چه زن خوش���بختي هستم .اما نمي
فكر مي
كمبودها و شكست زندگيام را جبران كنم.
دار
اي به بچه
درس���ت در همين ايام بود كه دوباره باردار شدم .ديگر هيچ عالقه
شدن از ميالد نداشتم ،اما اين اتفاق افتاده بود .اين بار حال جسمي خوبي نداشتم.
ام آمده و از
چن���د ماه اول بارداري را فقط در رختخواب گذراندم .مادرم به خانه
من و دخترم نگهداري ميكرد.
اي گرفتم .ميالد
ام پسر است ،نيروي تازه
در پنج ماهگي وقتي متوجه شدم كه بچه
اش خيلي پس���ر دوس���ت داشتند .معتقد بودند با داشتن پسر نسلشان
و خانواده
ادامه خواهد داشت و من دلگرم به اينكه يك حامي و پشتيبان پيدا كردهام .حالم
بهتر ش���ده بود .پس���رم كه به دنيا آمد حاال بعد از مدتها خوشحال بودم .ميالد و
شد احساس شعف كنم.
خانوادهاش از من رضايت داشتند و اين باعث مي
احساس���ي كه در قلبم نس���بت به ميالد داشتم در اثر گذر زمان هيچوقت تغيير
نكرد .من در كنارش ماندم .با علم به اينكه او هميش���ه از غيبتم استفاده خواهد
كرد و حواس���ش به زندگيمان نيس���ت و يك خيانتكار است .اما به خاطر بچهها
ادامه دادم.
در كنارش مانند همة زن و ش���وهرها زندگي كردم .ميهماني دادم و به ميهماني
رفتم ،براي ديگران نمونة يك خانواده ش���اد و خوشبخت بوديم .اما ديگر حسي
به ميالد نداشتم .عشقم نسبت به او نابود شده بود .خودم در عذاب بودم و همة
حسها را در خودم سركوب كردم تا طغيان نكنند .اجازه ندادم كسي متوجه اوضاع
ام .سرديام
ام شود .حتي ميالد هم فهميده بود كه از كارهايش سردرآورده
زندگي
نسبت به خودش را ميدانست اما او هم چيزي به زبان نميآورد.
سالها در كنار هم زندگي كرديم .به خاطر بچهها و براي گذران زندگي با يكديگر
به گردش و س���فر رفتيم .حاال بعد از بيس���ت و چند سال زندگي در حالي كه هر
ايم و ديگر جوان نيستم .دو سال قبل دخترمان را به خانه
دو پا به س���ن گذاشته
بخت فرستاديم .پسرم هم با دختر مورد عالقهاش چند ماهي است كه عقد كرده
است ،ديگر تا عروسياش چيزي نمانده .در اين مدت كه ديگر بچهها در اطرافمان
كنم ميالد وابستهتر از قبل به من شده.
نيستند ،حس مي
حاال ديگر مادرم پير ش���ده بود و به خاطر بيمارياش يك روز درميان بايد به او
دانم كه ميالد حاال بيش���تر از قبل به من نياز دارد اما تصميم خود
س���ر بزنم .مي
شوم .ديگر همه چيز بينمان تمام
ام .بعد از ازدواج پس���رم ،از او جدا مي
را گرفته
شده و ديگر چيزي ما را به هم ربط نميدهد .سالها با عذاب كشيدن در كنارش
تواند با در اختيار گذاشتن پول بيشتر
ماندم .او در تمام اين س���الها فكر كرد مي
م���را راضي نگه دارد اما هيچوقت فكر نكرد كه هيچ چيز نميتواند زخمي را كه
اش در قلب و روحم ايجاد كرده،ببخشد .من در طول آن سالها سعي كردم
بيوفايي
كه احساس���م را س���ركوب كنم تا زندگي كسي را نابود نكنم ،درحالي كه خودم
تواند جاي هر چيزي را پر كند.
كرد پول مي
نابود ش���ده بودم .ميالد هم فكر مي
ام اما حاال وقت اين است كه
ام را از دس���ت داده
اما اش���تباه كرده بود .من جواني
همه چيز را تمام كنم و ميالد چوب اشتباهش را بخورد.

دو خبر اختصاصي از آلمان

 20درصد بيماران الغري در
بيمارستانها ميميرند!

*اختصاصي از آلمان ـ ايراندخت صادقيوند

در س���مينار بينالمللي
بيماري الغ���ري مفرط
اعالم ش���د كه بيماري يا
الغری مفرط 90،درصد
سراغ زنان میرود در اروپا
شايعتر از آمريكا است.
چن���دي پي���ش در يك
كنفرانس بينالمللي كه
يابي علل
به جهت ريش���ه
بيماري الغ���ري مفرط
(آنورزيا) در ش���هر بيلبائو
با شركت  35دانشمند از كشورهاي مختلف جهان برگزار شد گفته شد :بيماري آنورزيا در بيشتر
شود و هنوز داليل قطعي آن معلوم نشده است.
زنان جوانان اروپايي مشاهده مي
گرچه «كخ» دانشمند آلماني زماني علت آن را بيماري سل و باكتري سل اعالم كرده بود.
دكتر «پيرياومن» استاد بيمارستان وستلي استراليا در اين كنفرانس اعالم كرد؛ با تنظيم دقيق غذا و
توان تا حدودي جلوي اين بيماري را گرفت.
ويتامينه مي
استراحت و جلوگيري از رژيمهاي غذايي كم
طبق تحقيقات ديگر در آمريكا هم اعالم ش���ده اس���ت كه الغري دليل و ريش���ه افكار پريشان و
ناآرامي زندگي دارد.

موزه جدید شهر «پوتسدام»

آنگال مركل صدراعظم آلمان ضمن افتتاح موزه جديد باربريني در شهر برلين گفت :بزرگي مردم
و يك كشور به بزرگي فرهنگ و زندگي مردم آن كشور وابسته است.
در ماه ژانويه كه سال نو ميشود در اروپا همة مردم سعي ميكنند مانند گل و گياه شادي و تازگي
را در زندگي كشف كنند .سياستمداران آلماني هم امسال سعي كردند با نشان دادن عظمت هنر
و فرهنگ بزرگي كشور خود را به رخ جهان بكشند.
خانم آنگال مركل به همراه اس���تيفر هاسو رئيس موزه جديد  BAREBERiNiبار بريني يكي از
ترين موزههای اروپا را افتتاح كرد .در روز افتتاح چندين ش���خصيت هنري و سياس���ي و
با عظمت
اينترنتي از جمله بيلگيت كه تابلوهايي به موزه اهدا كرده بود حضور داشتند.
اين موزه در يك قصر قديمي  POTSdamش���هر ،پتس���دام بزرگ كه در قلب شهر واقع شده و
تازگي مرمت و بازسازي شده است قرار دارد.
به
از تابلوهاي نقاش���ي قرن  13ايتاليا گرفته تا تابلوهاي هنرمندان معاصر اروپا نظير نقاش فرانسوي
مونه در موزه به نمايش گذاشته شده بود.
ش���هر پوتس���دام در حدود دو قرن است كه صاحب موزههاي غني است ولي موزه جديد باربريني
داري كارش
خاطر وجود هدایا و خريد تابلوهاي تازه و قديمي افتتاح شده است كه از نظر موزه
به
مدرنترين است .از آثار ادوارد مونش نقاش معاصر اروپايي گرفته تا نقاشي و تابلوهايي از سالوادور
دالي ،اسپانيايي ،كلود مونه فرانسوي و لئوناردو داوینچی ايتاليايي در موزه را ميتوان نام برد.
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