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 مقدمه
گیریم؟ اید که ازدواج و سالگرد آن را چگونه جشن میتا به حال دقت کرده

شود: یک مهمانی بزرگ و پس از آن رفتن ازدواج معمواًل با جشن عروسی آغاز می
انگیز است؛ گاهی به ماه عسل. اولین سالگرد ازدواج اغلب خاص و هیجان

فرستند. میتان کارت تبریک حتی برخی دوستان و بستگان نزدیک برای
های ترتیب، سال به همینسالگرد دوم، یک شام دو نفره همراه با هدیه است. 

رود )سالگرد سوم: چرم، سالگرد های مرسوم پیش میبعد فقط با برخی هدیه
( هدیۀ مرسوم سالگرد پانزدهم، کریستال *پنجم: چوب، سالگرد دهم: قلع

 
« سالگرد طالیی ازدواج»شود. های مختلف ازدواج از اسامی مختلفی استفاده میبرای اشاره به سال  *

پنجمین سال و وبرای بیست« ای ازدواجالگرد نقرهس»مین سالگرد ازدواج، برای اشاره به پنجاه
رود. اولین سالگرد ازدواج به نام برای اشاره به شصتمین سال ازدواج به کار می« سالگرد الماس ازدواج»
های تاریخی جشن سالگرد ازدواج به امپراتوری روم شناخته شده است. ریشه «سالگرد کاغذی»

پنجمین سالگرد ازدواج با تاج گل نقره و وران، همسران خود را برای بیستگردد که شوهمقدس برمی
ها تدارک کردند و هدایای دیگری هم برای آنگذاری میدر پنجاهمین سال با تاج گل طال تاج

شود. مثاًل ای است که برای آن مناسبت داده میرخی سالگردهای ازدواج نشانۀ هدیهدیدند. نام بمی



 

 

دادن اج اغلب هدیهاست. براساس سّنت، پس از پانزدهمین سالگرد ازدو
ای در کار نیست. در ضروری نیست. بنابراین، تا سالگرد بیستم ازدواج هدیه

تر از کریستال است. سپس در گیرید که ارزانسالگرد بیستم، چینی هدیه می
 دهند.امین سالگرد ازدواج، به شما ُمروارید هدیه میسی

کس سخت نیست؛ هیچ کند. سال اول ازدواج برایچیز تغییر میناگهان همه
توانید تا سال سوم پیش بروید. این مندی از سوخت حاصل از ماه عسل میبا بهره

های اول نیاز به هدایای در حالی است که در سالگرد پانزدهم ازدواج بیشتر از سال
کم ناپدید شده است. تان کمعروسی دارید؛ زمانی که تازگِی وجوِد یک فرد در زندگی

ها ه رسم هدیه در سالگرد پانزدهم ازدواج دقیقًا مانند تشویق فوتبالیستدادن بپایان
تنها در نیمۀ اول یک بازی یا تشویق دوندگان دوِی ماراتن تنها در یک کیلومتر اول 

 ها هستند.ترین بخشها آسانمسابقه است؛ در حالی که این
ام که من زمانی متوجه اهمیت این مسئله شدم که یکی از دوستان قدیمی

چند ماهی بود از یکدیگر خبر نداشتیم با من تماس گرفت تا اطالع دهد که پس 
ها برای یی از همسرش است. آنجداسال زندگی مشترک در حال  بیستاز 

ای مثبت باشد، تصمیم داشتند بعد از شان تجربهکه این مسئله برایاین
یکدیگر غذا بپرند و طالق نیز با هم در یک خانه زندگی کنند. همچنان برای 

کارهای خانه را با هم انجام دهند و فقط امور مالی خود را از یکدیگر جدا کنند. 
کید داشت که آن توانند زن ها هنوز یکدیگر را دوست دارند؛ فقط دیگر نمیاو تأ

 دهند.وبیش انجام میو شوهر باشند. مانند کاری که دو دوست کم
 شوند: نه مانند یک تصادِف ه نابود میگونها در عصر کنونی اینازدواج

زده از میان دود خونین آن ُبهت آتشین با فریادهای حماسی که بازماندگاِن 
 

دهند. برخی از ای از جنس طال به یکدیگر میوقتی است که همسران هدیه« سالگرد طالیی ازدواج»
اصطالحات مرتبط با سالگرد ازدواج از این قرار است: سال پنجم با نام سالگرد چوبی، سال دهم قلع، 

ُام مروارید، سال چهلم پنجم نقره، سال سیول پانزدهم کریستال، سال بیستم چینی، سال بیستسا
 .م_  شصتم الماس و سال هفتادم پالتین یاقوت، سال پنجاهم طال، سال 
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های ییجدااندازند؛ بلکه َلنگان خود را در آغوش نیروهای امداد میَلنگان
دامپزشک  )قتل از روی ترّحم( در مطب بهترین *مرگیُمدرن زناشویی بیشتر شبیه بِه

گیریم تصمیم می تدریجزندگی به پس از یک بحث طوالنی دربارۀ کیفیِت است. 
درست مانند زمانی  بخشیم؛به این پیوند پایان دهیم و عطای آن را به لقایش می

اعتماد شده و روی اش غیرقابلکه یک حیوان خانگی پیر را که عملکرد کلیه
خشم در  کشیم. این کار برای ابرازِ کند را از روی ترّحم میفرش خرابکاری می

گاهانهجدا؛ بلکه یک شودمقابل نابودی پرتو نور زناشویی انجام نمی  است.  یی آ
کرد؛ زیرا این ازدواج شرم می اما بیشتر احساِس مطمئنًا دوستم ناراحت بود 

اول او نبود. او از همسر اولش یک پسر بالغ داشت و نگران بود که پسرش دربارۀ 
کرد، احساس او او چه فکری خواهد کرد. وقتی دربارۀ این مسئله صحبت می

یک  دادِن یک شغل یا خسارت مالی بود نه از دست دادِن بیشتر شبیه از دست
 ام شده؟دوباره؟ آه خدای من. من چهخانواده. عضو 

ی بیفتد؛ اما شکست در ازدواج امری اتفاقکس دوست ندارد چنین هیچ
های روی بام است؛ برف طبیعی است. هیجان افراد در ازدواج مانند پاروکردِن 

شوند خیلی بیشتر کنند، اما پس از مدتی متوجه میآغاز می تعهدانرژی و مُپر
کشد. طبیعی است که افراد از ازدواج خود از آنچه انتظار داشتند طول می

شود و آتش خاموش طور که غذا فاسد میشوند؛ همانخسته و آزرده می
 شود. شود، اشتیاق نیز پژمرده میمی

تر از این تر و صمیمانهخاطرهتر، پرُم از این گذشته، هیچ تصمیمی بزرگ
ای از خواهم بخش عمدهنیست که یک نفر بگوید این فردی است که می

های بیشتری با خواهم انسانزندگی خود را در کنار او سپری کنم، فردی که می
 
*  Euthanasia 



 

 

های خود رفاه او را در او خلق کنم. فردی که از این بعد تقریبًا در تمام تصمیم
، فردی که گذار استخوشبختی او بر خوشبختی من تأثیر. فردی که دارم نظر 

هایش گوش کنم، ها و داستانتا زمانی که قدرت شنوایی دارم باید به حرف
ُکمد کفش م خواهند بود و موهایش تا َابد به خواباتاقهای او همیشه در 
 چسبند.هایم میلباس

ای که قرار است یک عمر طول رابطه** آپو پاپ *آپدر عصر استارت
و ای در آن نیست ای دائمی که هیچ وقفهرسد. رابطهبکشد، به نظر غیرعادی می

های اختراع روزرسانی آن وجود ندارد. شاید آن را مانند برخیامکان جایگزینی و به
 گاوآهن، دستگاهباشیم؛ مثل  انسان که دیگر کارایی الزم را ندارند، کنار گذاشته

 تلویزیون. فکس و یک هفته انتظار برای دیدن قسمت بعدی سریال در
ناپذیر نیست. اگرچه شکست در ازدواج امری طبیعی است اما اجتناب

 نحوۀموادغذایی برای جلوگیری از فاسدشدن یا  حفظهمۀ ما شیوۀ 
 توان بر طبیعت غلبه کرد.دانیم. با اندکی تالش میداشتن آتش را مینگهروشن

ای عمیق به داشتن رابطه جنگیدن را دارد. تمایِل  قدیمی ازدواج ارزِش  سّنت
صمیمی با فردی دیگر در اغلب ما وجود دارد. البته هدف فقط داشتن یک 
مونس نیست؛ بلکه وجود همسری که فقط برای خودمان است و بیش از هرکس 

مان همراهی دهد. فردی که عهد بسته تا پایان مسیر زندگیدیگری به ما اهمیت می
دهند ازدواج هنوز هم رؤیای بزرگ بسیاری از جوانان کند. تحقیقات نشان می

است )در زنان و مردان به میزان برابر(. وقتی دو نفر یکدیگر را دوست دارند، معمواًل 

 
ها قرار دارد )شرکت نوپا(. این شرکتاول عملیات خود ۀ تارت آپ یک شرکت است که در مرحلاس  *

محصول یا خدمات ۀ شوند و برای توسعد حمایت میر ابتدا توسط بنیانگذاران کارآفرین خواغلب د
با توجه به  .ها معتقدند برای این کار تقاضا وجود داردگیرند؛ زیرا بنیانگذاران آنمورد استفاده قرار می

های با مقیاس کوچک در دراز مدت پایدار نیستند درآمد محدود یا هزینه های باال، اکثر این عملیات
 .م_ گذاران دوامی نخواهند داشت مایهو بدون کمک سر

گهی اینترنتی تبلیغاتی که کاربران ک**     .م_ ها ندارند نترلی روی بازشدن آننوعی آ
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شان هستند؛ اگرچه گاهی ضرورتی برای انجام این کار کردن رابطهرسمی به فکر 
در در درک ما از خوشبختی اهمیت دارد که تحقیقات قوجود ندارد. ازدواج آن

توانند تا این حد بر جنس نیز میدنبال بررسی این امر هستند که آیا افراد همبه
 شادکامی و خوشبختی ما تأثیرگذار باشند.

 _ کنندهایی که خالف مسیر طبیعت حرکت میمانند بسیاری از پدیده
مدت نیز ممکن است طوالنی ازدواِج  _ رانندگی، غواصی و رنگ موی صورتی

دلیل قدرت آن در تغییردادن عجیب به نظر برسد. با این حال، ازدواج به
کاماًل ارزشش را دارد.سازی و هیجانزندگی، غنی  بخشیدن به آن 

زند. ازدواج کمک یا دستورالعمل شیرجه نمی غواصی بدوِن  با این وجود، هیچ
 طور است.  تر از مخزن اکسیژن غواصی است، همیننیز که از نظر تاریخی شکننده

منتشر کردم. این  *تایمبیش از یک دهه تحقیقاتم دربارۀ ازدواج را در مجلۀ 
بوده است؛ زیرا تقریبًا همۀ افراد دربارۀ این  جذابموضوع همیشه برای من 

 _ ها دارد، حرفی برای گفتن دارندت قدیمی که نقش مهمی در زندگی آنسّن 
که شان یا حتی کسی خواه دربارۀ ازدواج خود، والدین، فرزندان، بهترین دوست

العمر به مادام انحصاری تعهدکه منظور من از آن هر نوع _  دوستش دارند. ازدواج
یا بین خودتان رسمی شده ا و یک فرد دیگر است که خواه توسط دولت یا کلیس

ها از طریق ازدواج دهد: انساننهایت سوق میسوی بیافراد را به _باشد
دیگر،  توانند تبدیل به فرد بهتری شده و قادر به همدلی و ایثار باشند. از سویمی

شوند گاهی افراد با ازدواج از همسایگانی مؤدب و مهربان تبدیل به افرادی می
 توزانه را دارند. و کینه یانهجوانگیزی قابلیت رفتاری انتقامحیرتطور که به

 
*  Time  



 

 

ازدواج از یک سّنت معمول که هرکس انتظار دارد روزی وارد آن شود، تبدیل 
موقعیتی که باید با وجود تمام مشکالت به _  آمیز شده استبه عملی مخاطره

، مجردی بیشتر از آن ادامه داد و شاید همیشه مطابق میل ما نباشد. در نتیجه
رسد. ازدواج اکنون تبدیل ر میتر به نظقبولتر و قابلهر زمان دیگری راحت

سوپرمارکت  مثل انتخاب بین رفتن به  _نوعی سبک زندگِی انتخابی شده استبه
 قیمت.وگذار در بازار صنایع دستی گرانیا گشت

است: فشارهای با افزایش فشارهای چندجانبه، ازدواج دچار تحوالتی شده 
ها، تغییرات بازار مسکن و کاهش ثبات، افزایش بدهیمالی )اقتصاد بی

یابی اینترنتی درآمدها(، فناوری )پیشرفت در پزشکی خصوصًا بارداری، دوست
استقالل اقتصادی زنان و  شناختی )افزایشهای اجتماعی( و جامعهو رسانه

امواج شوک ناشی از کاهش بدنامی مرتبط با مجردماندن(. پس از آن، 
 های عظیم دیجیتالی و انقالب اطالعات که پیوندهایشدن، نوآوریجهانی

تر اند. عالوه بر این، انبوهی از تغییرات کوچکصمیمی را بین افراد کاهش داده
اند: ُرنسانس شهر، برابری در ازدواج، سیالی نیز بر موارد باال تأثیرگذار بوده

 های پورن برخِط رایگان.و فیلم های اجتماعیجنسیتی، شبکه
دالیل بسیاری ازدواج یا زندگی در کنار فردی باوجود همۀ این مشکالت، به

اندازۀ دیگر هنوز انتخابی هوشمندانه است. ازدواج تنها سّنتی است که تقریبًا به
اند داده های دانشگاهی دربارۀ آن کتاب نوشته شده است. مطالعات نشانکتاب

است. افرادی که  ًا در سه زمینۀ بدن، بانک و تختخواب سودمندازدواج خصوص
ها دوام ندارد بخشی دارند نسبت به افرادی که روابط آنزندگی مشترک رضایت

مندتر بوده و رضایت از زندگی بیشتری دارند. تر و ثروتطور متوسط سالمبه
متوسط روابط طور ها باالتر است و بههمچنین، احتمال پیشرفت در فرزندان آن

 کنند.جنسی بیشتری را تجربه می
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منظور با این حال، ازدواج نیز مانند هر قرارداد دیگری بندها و قوانینی دارد: به
ای مندی از مزایای آن، باید در کنار یکدیگر بمانید که البته کار سادهبهره

اس تان داشته باشد. براسنیست. از این گذشته، تنفر نباید جایی در رابطه
 هشتادای در دانشگاه هاروارد که صدها مرد را در ماساچوست به مدت مطالعه

سالگی، هشتادبین سالمت مردان در سال موردبررسی قرار داد، بهترین پیش
سالگی است. این مطالعه همچنین نشان پنجاهشان در ها از روابطرضایت آن

داد که ماندن در یک زندگی مشترک با تعارض باال بسیار شبیه به زندگی در یک 
هایی که از زندگی مشترک خود رضایت ندارند منطقۀ جنگی است. زوج

اند، بیشتر احساس افسردگی نسبت به افرادی که مجردماندن را انتخاب کرده
ترین اند اغلب آن را تاریکدر ازدواج را تجربه کرده کنند. افرادی که شکستمی

 دانند.زندگی خود می بخِش 
سازی خود برای این امر با توجه به مطالب فوق، فرض بر این است که آماده

اندازۀ آمادگی برای یک امتحان فیزیک اهمیت دارد. گذشته از این، مهم به
توانیم بازسازی ا میمان رخانهاصالح یا جبران هستند: برخی مسائل زندگی قابل

دوباره رشد  شدهکوتاه مان را تغییر دهیم، موهایمکان کنیم، شغلکنیم یا نقل
توانیم اغلب تصمیمات نادرست یا وقایع ناگوار کنند و با اندکی تالش میمی

های روش یی،جدارا جبران کرده یا به فراموشی بسپاریم. با این حال، در صورت 
خصوصًا اگر از او بچه  تان وجود دارد؛همسر سابق کنارگذاشتن کامِل  اندکی برای

 داشته باشید.
طور طبیعی خوب پیش با این حال، اغلب ما انتظار داریم این روابط به

 کنیم؛ بابروند. درزهای زندگی و قلب خود را گشوده و فردی را به آن بخیه می
لباس  که اینبود. غافل از اینکه همیشه در این لباس راحت خواهیم فرض  این



 

 

پذیر آسیب مان کوچک شود که در نتیجه،ممکن است روزی فرسوده شده یا به تن
 گیریم. دید قرار می شده و در معرِض 

دربارۀ بهبود روابط زوجی انجام شده  بسیاریخوشبختانه، تحقیقات 
بهزیستی  آن بر است. با توجه به اهمیت این روابط در زندگی افراد و تأثیر درازمدت

درمانگران و زوج شناسان،شناسان، روانکودکان، افراد مختلفی از جمله جامعه
اند. اگرچه تمایل دانشمندان علوم رفتاری به مطالعاتی در این زمینه پرداخته

به یافتن شریکی برای زندگی همچنان پابرجا است، اما روش انجام این کار 
روزرسانی به ائمًا در حالبنابراین تحقیقات دنسبت به گذشته تغییر کرده است؛ 

 نظر هستند. دو تجدی
ها و در آن العاده در زمینۀ ازدواج نوشتههایی فوقبرخی درمانگران کتاب

کار با زوج اند. ها از گرداب شرح دادههای مختلف و نجات آنتجربۀ خود را از 
گیری بر ای از رفتارها و نتیجهجای بررسی طیف گستردهاین متخصصان به

رسند. ها به نتیجه میها، با بررسی عمیق و صمیمانۀ تعامالت زوجاساس آن
هایی حلشود؟ آیا راهها دیده میآیا مشکالت مشابهی در روابط بسیاری از زوج

کلی برای این مشکالت وجود دارد؟ تخصص این افراد معمواًل بر آنچه مشاهده 
مشکالت  درمانگران، مشاوران مذهبی و درمانگراِن کنند، تأثیرگذار است: زوجمی

 هاهای آنی متفاوتی دارند. با این حال، توصیههاجنسی هریک دیدگاه
هایی به یکدیگر داشته و اغلب مطابق با توصیۀ محققان است. شباهت

مثابۀ شناسان ازدواج را مانند یک کوه و درمانگران آن را بهعنوان مثال، جامعهبه
دهند. این کتاب هر دو دیدگاه را بررسی هزار تپۀ کوچک موردبررسی قرار می

 ها را به تصویر کشیده است.ه و مضامین برجستۀ آنکرد
ها در تالش بودم به همان روشی که یک خبرنگار من در طول این سال

شناخت  به شود، نسبت به مسائل ازدواجخارجی با کشوری بیگانه آشنا می
ها، کشف شرایط عمومی در همۀ پوشانیبرداری از الگوها و همیادداشت برسم:
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فرد هر زوج. مطالعات بسیاری را بررسی کرده و با ایط منحصربهها و شرانسان
محققان مختلفی مصاحبه کردم. همچنین، با انواع درمانگران، مشاوران زوج، 
درمانگران مشکالت جنسی و مشاوران مالی صحبت کردم. آمار ازدواج را بررسی 

این، سعی ها بحث کردم. عالوه بر شناسان دربارۀ مفهوم آنکرده و با جمعیت
درصد  97کردم به میزان واقعی طالق دست یابم )احتمااًل در ازدواج اول حدود 

شناسی، مطالعات خانواده و حداقل شناسی، رواناست(. من با اساتید جامعه
کننده صحبت کردم. برخی آماردانان را متقاعد یکی از اساتید رفتار مصرف

د. نفهم باشتر ارائه کنند تا قابلی متفاوتکردم تا اعداد و ارقام خود را برای من اندک
همچنین زندگی صدها نفر از شهروندان سرزمین ازدواج را موردبررسی قرار داده و 

شان ها دربارۀ زندگی مالی و جنسی، دعواها، طالق و شیوۀ فرزندپروریاز آن
 کس دوست نداشت اطراف من پرسه بزند!ها هیچوجو کردم. در مهمانیپرس

جا را بشناسی. توانی واقعًا آنتا زمانی که جایی زندگی نکرده باشی، نمی
ربع قرن زندگی مشترک خود با مردی که تفاوت زیادی با من بنابراین، من به یک

گویند، اما تفاوت آن در اینجا دانم همه همین را میکنم. میدارد، استناد می
بار با هم ال، سالی یکاست: من و همسرم قبل از ازدواج به مدت هفت س

بار به من گفت که یکرفتیم که هر بار بدتر از دفعۀ قبل بود. جالب اینبیرون می
دخترش باشم و چرا من دوست ندارم دوست که کنداین مسئله را درک نمی

سه دهۀ گذشته یا بیشتر «. !تو مرا دوست داری؟»من چیزی شبیه به این گفتم: 
های ارتباطی ما بوده زدن بین شکافمنظور ُپلهتمرینی برای بافتن طناب ب

رحمانۀ زیادی وجود دارد، اگرچه های بیاست. با این حال، هنوز شکاف
 کنیم. ها را مدیریت میاغلب آن



 

 

فروشی یا بررسی آن اگر اکنون در حال مطالعۀ مقدمۀ کتاب در کتاب
تن پاسخی برای این دنبال یافثانیه به 75صورت آنالین بوده و تنها در عرض به

سؤال هستید که آیا باید همسرتان را ترک کنید، پاسخ من این است: احتمااًل 
 نه؛ حداقل االن نه. اخیرًا به این امر توجه اندکی شده که یک رابطۀ طوالنی

خود ارزشمند است؛ شاید به این دلیل که ماندگاری دیگر خریدار خودیبه
و گسستن هستیم. هر چیزی را که مدتی طوالنی دنبال رهایی ندارد و همۀ ما به

و ارزشمند نیست. با این حال  جذاب مانبرایدیگر  ،در اختیار داشته باشیم
های برخی موارد استثناء در این زمینه وجود دارد: آثار باستانی باشکوه، جنگل

قیمت. برخی چیزها ارزش تعمیرکردن و حتی بهتر از های گرانقدیمی و لباس
 ها است. گهداری را دارند که رابطه با همسر یکی از آنآن، ن

گرامیداشِت  ورسومی در نظر گرفته شود. سالگرد ازدواج باید آداب برای 
ها چندان های آنهایی در این زمینه داشته اما ایدهصنعت هدیه تالش

گو فهرستی از هدایای پیشنهادی جالب توجه نیستند. کتابخانۀ عمومی شیکا
ُام ابزار 77الگرد ازدواج را گردآوری کرده است که برای سالگرد برای هر س

چیزی العاده است؛ زیرا هیچکند. به نظر من فوقموسیقی را پیشنهاد می
آورد. اگر اندازۀ یادگیری نواختن یک ابزار موسیقی شما را به هیجان نمیبه

ز جنس ِرزین هایی اهای دهۀ دوم به بعد هدیهبین باشیم باید برای سالواقع
ای سّمی و بادوام است، یا پومیس که از فعالیتی شدیدًا انتخاب کنیم که ماده

شده است. دوختههمهای بهآید یا لحاف که حاصل تکهدست میداغ به
 ها هدایایی هستند که معنا و مفهوم خاصی دارند. این

خود با این حال، تا زمانی که این اشتباه وحشتناک اصالح شود، دانش 
ام. شش چالشی دربارۀ ازدواج را در این کتاب در شش موضوع خالصه کرده

به زندگی زناشویی باید برای رسیدن به خوشبختی  تعهدکه همۀ افراد متأهل و م
کارآمدِی  ها تسلط یابند. آشنایی، مبارزه، امور مالی، روابط خود بر آن یا حداقل 
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ه و درمان. شاید این کتاب قادر خانواده و فرزندپروری، روابط جنسی و مشاور
ها نباشد؛ اما به شما اطمینان به حل تمام مسائل زناشویی یا تسهیل غلبه بر آن

کسوفون )یک ساز بادی( دهم که آموختن آنمی تر و جذابها از یادگیری سا
 تر است.کنندهسرگرم

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 
 آشنایی

 
؛ با «آیا پاکت نامه داریم؟»پرسد: بار از من میچند وقت یک همسرم، ِجِرمی

کنون صدها بار جای پاکتاین ها همراه با سایر ام. آنها را به او نشان دادهکه تا
ها، نزدیک خودکارها و درست باالی قاب التحریر روی قفسۀ کتابلوازم

های مختلف نیز تعدادی منوی غذا از رستورانمان هستند که عکس فرزندان
جا هستند و با  ها است که همانهای نامه سالکنارشان قرار دارد. این پاکت

های پستچی به نظر ایم، شبیه دستۀ نامهِکش قیطونی که دورشان کشیده
شود که این رسند. اگر فردی غریبه در خانۀ ما گشتی بزند، فورًا متوجه میمی

های نامه است. در هر صورت، هر بار داری پاکتترین حالت نگهآلایده
 «.آیا پاکت نامه داریم؟»پرسد: ای پست کند، از من میخواهد نامههمسرم می

بله »رسد و پاسخ آن نیز ساده است: این سؤال ظاهرًا طبیعی به نظر می
دن این با این حال، با شنی«. ها در قفسه، نزدیک خودکارها هستندعزیزم، آن



 

 

کنم  هایم را ُپر از سنگ کرده و خودم را در ُاقیانوس غرقخواهد جیبسؤال دلم می
 سمت او پرتاب کنم. ها را برداشته و بهپاکت یا بهتر از آن،

کند. چرا او شنیدن این سؤال از سوی همسرم مرا عصبانی و ناُامید می
سؤال او پاسخ دهم؟  د به اینها را یاد بگیرد؟ چرا من هر بار بایتواند جای آننمی

حتی « آیا پاکت نامه داریم؟»پرسد: او که می *پرخاشگرانۀ _رویکرد منفعل
؛ «بدهی؟ ممکن است یک پاکت نامه به من»برانگیزتر از این سؤال است: خشم

زیرا سؤال دوم به معنای رویارویی با این واقعیت است که او هرگز به خودش 
داری را بیاموزد. همچنین به دهد که یک اصل بدیهی خانهزحمت نمی

معنای تصدیق این امر است که او با همسرش مانند خدمتکار شخصی خود 
خواهد یک می از منمعنای این است که کند. این سؤال دقیقًا بهرفتار می

 . پاکت نامه به او بدهم
گوید؛ اما آنچه من چیزی است که همسرم می« آیا پاکت نامه داریم؟»

انجام آن هستم بسیار مهم است؛ حتی  کاری که در حاِل »شنوم این است: می
اگر یک سری کارهای پستی جزئی باشد. از سوی دیگر، تو احتمااًل در حال انجام 

هستند را من در قفسه  سرپشتهایی که درست پاکتکار مهمی نیستی؛ پس 
افتاده و جزئی کردن به آن کاری پیشسمت قفسه و نگاهبرایم بیاور. چرخیدن به

 «.های تو استتوانایی است که در راستاِی 
ها است که افتد؟ من این مرد را دوست دارم. من سالمی اتفاقچگونه این 

انگیزی شگفت ام. او چیزهای زیبا واو ندیده او را دوست دارم و هرگز کسی مانند
کند؛ خواه ساختمان باشد، یا غذا یا فرزند یا کارهای ماجراجویانه. او خلق می

العاده است. صبور است و در فوق خواباتاققیافه و قوی است و در خوش
نیم دهه همزیستی کند. ما دووطبعی خود را حفظ میخشرایط دشوار نیز شو

 
*   Passive-aggressive  
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توانم زندگی کنم. پس چرا ایم و هرگز بدون او نمید با یکدیگر داشتهعمدتًا شا
 کند؟چنین مسئلۀ کوچکی مرا برآشفته می

دهد که تمام هیجان علت آن، پدیدۀ آشنایی است. آشنایی زمانی ُرخ می
شوید که یک رابطۀ جدید بر روی موشکی به هوا رفته و سپس وارد مداری می

های شبانۀ اوایل وگوگفتکند. ما را غافلگیر میندرت شدر آن همسرتان به
ی کسچهکه شود در این مورد می ازدواج دربارۀ امیدها و آرزوها تبدیل به مذاکره

ها را به مدرسه ببرد. پدیدۀ آشنایی بیشتر مانند یک مسافرت باید امروز بچه
ی هاریزی برای وعدهمعمول است تا یک ماجراجویی و بیشتر شبیه برنامه

غذایی است تا یک شام عاشقانه. آشنایی پیامد طبیعی ازدواج بوده و از 
جهات مختلف شبیه احساس راحتی در یک کفش است. با این حال، اگر 

خوبی مدیریت نشود، تبدیل به مشکلی بزرگ شده و از ماللت و ناکامی وارد به
هایی زوج شود. در عصر کنونی، آشنایی برایتری میتر و مخربقلمروی تاریک

های طوالنی در کنار یکدیگر بمانند نسبت به گذشته خواهند سالکه می
 تر شده است.تبدیل به مشکلی بزرگ
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باری که شاهد یک مشاورۀ زناشویی بودم، وحشت کردم. آن زمان اولین
بوس قدیمی برادرم که اغلب مسافتی دانشجو بودم و همراه دوستانم در مینی
رفتن به کوه بودیم. ماشین  راهکرد، در بیش از چند کوچۀ اطراف را طی نمی

توانستیم نمی براینوسط جاده خراب شده بود. بیرون شهر بودیم و دیروقت بود؛ بنا
بوس منتظر ماندند با آشنایان خود برای کمک تماس بگیریم. دوستانم در مینی

و من به داخل تنها فروشگاهی که باز بود رفتم )این داستان مربوط به زمان پیش 


