داستـان

معصومه پاکروان

دیر شناختمت...

ام زدند انگار آب یخی روی سرم ریخته
وقتی مهر طالق را در شناس���نامه
باشند .حتی جرأت نداشتم سر بلند کرده و به پدرم و همینطور مادرم که
هایم زد و آرام گفت:
ریخت نگاه کنم .پدر دستی به شانه
ریز ریز اشک می
سمیه...
-بلند شو ّ
ای سر بلند
اما پاهای من توان حرکت کردن نداشتند.فقط برای لحظه
ای پشیمانی هم در
ذره
کردم و سعید را دیدم .خیلی خونسرد بود .حتی ّ
شد .فقط پدرش همراهش آمده بود خیلی راحت
چشمهایش دیده نمی
اش را در جیب کتش زد و نگاهی کوتاه به
عذاب وجدان شناسنامه
و بی
من کرد و از دفترخانه خارج شد .این همان دفترخانهای بود که دو سال
پیش با اشتیاق هر دو روی صندلی عروس و داماد نشسته بودیم و برای
کردیم حاال مهر دیگری در
خوانده شدن خطبۀ عقد لحظهشماری می
شناسنامه من خورده بود .مهری که از آن فراری بودم و سه سال خود را
دادم اما حاال همه چیز تمام شده بود.
برای ندیدنش فریب می
س���عید همکالس���ی من بود.
از همان روزهای اول همکالسی که ترم دوم دانشگاه
دانشگاه طرز نگاهش درس���ش را نیمه کاره رها کرد
و رف���ت .از همان روزهای اول
را دوست داشتم.
دانشگاه طرز نگاهش را دوست
سعید یکی در میان داشتم .سعید یکی در میان به
کالس میآمد و همین خاص
به کالس میآمد و بودنش مرا وابس���ته کرده بود.
همین خاص بودنش احس���اس میکردم نسبت به
تفاوت است و مثل
همه چیز بی
مرا وابسته کرده بود بقیه ح���رص و جوش کالس و
زند .این
درس و دانشگاه را نمی
تفاوتی از او برای من یک چهره جذاب ساخته بود و
خونس���ردی و بی
با اولین برخوردی که با همدیگر داش���تیم حس من به او منتقل شد و
خوشبختانه سعید هم نشان داد که نسبت به من بیمیل نیست .حاال
گاه و بیگاه او را بیرون از دانشگاه میدیدم و هر چه بیشتر میگذشت
شد.همه چیز به خوبی پیش میرفت اما ترم
عالقه ما به هم بیشتر می
گذراندیم که یک روز سعید با من تماس گرفت و گفت:
دوم را می
-س���میه..فکر میکنم دیگر ادامه دیدارهای من و تو دلیلی نداش���ته
ّ
باشد.
-برای چه این حرف را میزنی سعید؟
و سعید نفسی عمیق کشید و گفت:
-ب���رای آنکه به کارخانه پدرم رفته و مش���غول به کار ش���دم .دیگر
خواهم درس بخوانم.
نمی
هایم را یکباره از من گرفت .به دست و پا افتادم که
حرف سعید خوشی
هر طور ش���ده او را برای خود نگه دارم برای همین از او قول گرفتم که
حتی به دانش���گاه نیامدنش نباید دلیل فراموش کردن این رابطه باشد
اش را به ادامه
و من او را دوس���ت دارم اما سعید از همان زمان بیمیلی
رابطه نش���ان داد ولی عالقه من به حدی بود که چشمانم را بسته بودم
کردم .دو ترم دیگری که
و فقط و فقط ب���ه خودخواهی خودم فکر می
در دانشگاه بودم هم دست و پا شکس���ته این رابطه ادامه پیدا کرد تا
اش نیست تکلیف
اینکه از سعید خواستم اگر دختر دیگری در زندگی
خودمان را مش���خص کنیم .سعید ابتدا مخالفت کرد و بعد از یکماه از
مطرح شدن این قضیه یک روز به دیدنم آمد و گفت که با خانوادهاش
این مسئله را مطرح کرده و آنها به خواستگاری خواهند آمد .این اتفاق
برای من باورکردنی نبود .چنان خوشحال بودم که سراز پا نمیشناختم
کش���یدم که هرچه زودتر این اتفاق بیافتد .وقتی
تابانه انتظار می
و بی
ش���رایط سعید را به مادر و پدرم که روی تحصیالت فرزندانشان بسیار
تاکید داش���تند گفتم هر دو به شدت مخالفت کردند و گفتند پسری
که درس خواندنش را نیمه کاره رها میکند چه تضمینی دارد که همه
اش را همینطوری نیمهکاره نگذارد؟
تصمیمات زندگی
این حرف برای من آن روزها غیرمنطقی بود و به شدت اصرار کردم که
یا با این ازدواج موافقت کنند و یا اینکه من برای همیشه در خانهشان
میمانم و از مخالفتشان پش���یمان خواهند شد .یک هفتهای با همه

اعضای خانه قهر بودم و از آن طرف هم سعید به شدت اصرار داشت که
اگر قرار است این اتفاق بیفتد زودتر ماجرایش را تمام کنیم.
آنق���در در خانه اصرار کردم که در نهای���ت همه کوتاه آمده و موافقت
کردند
کردند .خانواده سعید به خانه ما آمدند .آنها هم طوری رفتار می
دادند بنا به خواسته پسرشان اینجا هستند و اص ً
ال رضایتی
که نشان می
از این ش���رایط ندارند اما هر چه بود باید میگذشت تا من و سعید به
همدیگر برسیم.
ترین دختر دنیا هستم .بهترین
آن روزها احساس میکردم خوشبخت
گذراندم وقتی با سعید عقد محضری کردیم .انگار
روزهای عمرم را می
همای خوشبختی به دام من افتاده بود.اشتیاق هر دوی ما در روزهای
اول عقد بس���یار زیاد بود تا حدی که سعید دیگر به محل کارش و من
هم به دانشگاه نمیرفتم.
های میان من و س���عید به
کردم که این ابراز عالقه
من احس���اس می
همه نش���ان خواهد داد که ما انتخاب درستی کرده و هر دو برای هم
ایم .اما خبر نداشتم که این دیر رفتنها برای سعید همان
ساخته ش���ده
دیررفتنهای دانشگاه است.
تابی میکردم
در حالی که من برای رفتن زیر یک س���قف مشترک بی
کردم دیگر اشتیاق
سعید از من فاصله بیش���تری میگرفت .حس می
دانس���تم اما
کردم و مقطعی می
روزهای اول را ندارد اما این را باور نمی
شد .طوری که بعد از
گذشت سعید سردتر می
هرچه زمان بیش���تر می
گرفت و بعد از مدتی
ش���ش ماه عقد دیگر یک روز در میان تماس می
رود..،حاال این اتفاق برای من تداعی
هم اعالم کرد که ديگر سركار نمي
همان بیرون آمدن دانش���گاه بود .دیگر حتی رغبتی برای دیدار با من
هم نداشت و به اصرار من به زحمت مالقات کوتاهی را ترتیب میداد.
یک سال از عقدمان به همین منوال گذشت حاال او بیکار هم شده بود
خواس���تم ترتیب ازدواجمان را بدهد تا از غرولندهای
اما من از او می
مادر و پدر خالص شوم اما او هیچ قدمی برای تشکیل زندگی مشترک
برنمیداش���ت .دیگر کالفه شده بودم .درسم رو به اتمام بود اما تکلیف
زندگیام هنوز نامش���خص بود .خیلی کم همدیگر را میدیدیم و هر
وقت هم مالقاتی صورت میگرفت به جر و بحث و دعوا میگذش���ت.
متوسل ش���دم واز آنها خواستم با پسرشان حرف
به مادر و پدر سعید
ّ
بزنند تا زندگی ما ش���کل بگیرد اما جوابی که شنیدم محکم و قاطع و
سنگین بود:
کند و
-سعید همینجوری است...وقتی داغ است کاری را شروع می
کند .خودت را معطل سعید نکن!
وسط راه آن را نیمه كاره رها می
توانستم این را باور کنم .من که دیگر درگير کار و دانشگاه نبودم.
نمی
من قرار بود همسرش باشم و یک سال دیگر هم با آویزان شدن به سعید
گذراندم و در نهایت یک روز غرورم را شکس���تم و از پدرم خواستم با
سعید حرف بزند .با اینکه برای پدر سخت بود اما به خاطر من این کار
را کرد و سعید هم به پدر گفت:
-هیچ اشتیاقی به ش���روع زندگی مشترک ندارم .فکر میکنم تشکیل
زندگی هنوز برای من زود است .هنوز خودم را پیدا نکردم و نمیتوانم
سمیه را خوشبخت کنم!
به همین راحتی بعد از سه سال امروز را مقابل چشمانم دیدم .روزی را
که سعید به راحتي امضايي پاي دفتر طالق انداخت و خونسرد از دفتر
خانه بيرون رفت.

جمالت بزرگان در
مورد زندگی

بشر وقتی در خانهاش نشسته
است ،خواهان حادثهای در
زندگ��ی و هنگامیکه دچار
حادثهای میش��ود ،خواهان
زندگی آرام در خانه است.
وایلر

تص��ور میکنم ک��ه اگر هر
کس تنها یک ربع ساعت به
فکر زندگی خویش باش��د و
بیاندیش��د که آن را اصالح
کند ،هرماه زندگی او از ماه
پیش بهتر خواهد شد.
فرانسوا ولتر

ترین کشف نسل امروز
بزرگ
این است که انسان میتواند
با تغییر ذهنیت خود ،زندگی
خود را تغییر دهد.
ویلیام جیمز

من معتق��دم که همه ما باید
عش��ق به حیات را دریابیم
وزندگی را دوست بداریم.
داستایوسکی

کمت��ر از یک س��ده ،زمان
زیادی ب��رای زندگی کردن
نیست ،ولی آن اندازه هست
که بیاموزیم عش��ق ،پایان و
ست.
سرانجام هستی ا
لئوبوسکالیا

زندگی ،هدیهای اس��ت که
من ،هر بام��داد که از خواب
های ُدور
برمیخی��زم ،روبان
آن را بهآرامی باز میکنم.
کریستین بوبن
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