خواستگاري

كورش كاشاني

دوري و جدايي پدر و مادرم براي هر دوي
آنها س��خت بود .پدر هرچه در توان داشت
خرج ک��رد تا مرا متقاعد کند همراه آنها به
ترکيه بروم .اما من قبول نکردم

ردپاي خدا در زندگيام پيداست

مادرم تصميم گرفته بود بار و بنديل جمع کند و
به ترکيه برگردد .بعد از بيست و هفت سال زندگي
با پدرم به اين نتيجه رسيده بود که زندگي در ايران
کار اشتباهي بوده و بايد برگردد ترکيه...
خان��وادهاش از چه��ل س��ال پيش ب��ه ترکيه
مهاج��رت ک��رده بودن��د ،آنجا کار و کاس��بي راه
انداخت��ه و ماندگار ش��ده بودند .پ��در من هم در
سفري به ترکيه مادرم را ديده و يک دل نه صد دل
عاش��قش شده و او را با خود به ايران آورده بود .در
همه اين سالها مادر فکر ميکرد ازدواجش با پدرم
اش��تباه بوده و بايد ميماند ترکيه و همان جا درس

درپيچ و خم دادگاه

ميخواند و ش��وهر ميکرد .اما اينها بيشتر شبيه به
غر زدن بود .همه ميدانس��تيم که عاشقانه پدرم را
دوست دارد و حتي حاضر نيست يک روز از او دور
بماند .پ��درم مرد صبور و س��اکت و مهرباني بود.
اما اين بار مادر انگار داش��ت غرغرهايش را عملي
ميکرد .گفت هرکدامتان که دوس��ت داريد با من
بياييد و هر کدام هم نخواستيد همين جا بمانيد.
س��ه خواهر و ب��رادر بوديم .ب��رادر کوچکم از
خوش��حالي داشت بال در ميآورد .هميشه دوست
داشت با پدربزرگ و مادر بزرگم در ترکيه زندگي
کن��د .من و خواهر بزرگم اما دودل بوديم .پدرم هم

تکليفش معلوم بود .بازنشس��ته شده بود و هرکجا
مادر ميرفت او هم دنبالش ميرفت .خواهر بزرگم
سال آخر رش��ته پزشکي بود و دلش نميآمد همه
زحمات��ش را نيمه کاره بگذارد و برود .براي همين
گفت ميمان��د .شهرس��تان درس ميخواند و در
خواب��گاه زندگي ميکرد .من اما اگر ميخواس��تم
بمان��م تنها ب��ودم و براي پدرم آس��ان نبود دختر
 19س��الهاش را تنها رها کند .پشت کنکور بودم و
داش��تم درس ميخواندم تا بلکه در يک دانش��گاه
خوب قبول شوم .مادر ميگفت ترکيه هم ميتواني
ادامه تحصيل بدهي .گفتم نه ...حاال کار براي پدرم

راشين مختاري

م��ادرم فک��ر آبروي خان��واده ب��ود .پدرم
نگران اش��تباهي که در محاس��باتش کرده
بود و من هم دلواپس مينو بودم که چطور
ميخواهد با اين اتفاق روبرو شود

وقتي بازيچه خانوادهها شديم

نه به آن موقع که همه اصرار داشتند من با مينو
ازدواج کنم و نه به حاال که پدر و مادرم پايش��ان را
ت��وي يک کفش کردهاند که از او طالق بگيرم .فقط
هش��ت ماه از ازدواجمان ميگ��ذرد .باور نميکنيد
هنوز ماه عسل نرفتهايم .از روزي عقد کرديم و يک
ماه بعد مراسم عروسي برگزار شد در گيري داشتيم
تا حاال...پدرم هميشه ميگفت براي تنها پسرم هزار
آرزو دارم .سه دختر داشت و من تنها پسر و فرزند
آخر خانواده بودم .هر س��ه خواهرم را هم با حساب
و کتابهاي خودش ش��وهر داد و بر حسب تصادف
زندگيهاي خوب��ي هم دارند .پس��ر خواهرش را از
بيست سالگي آورد شرکت و وردستش کرد و همه
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حساب و کتابهاي مالي زندگياش زير دست او بود.
بع��د هم خواهر بزرگم را به عقدش در آورد تا خانه
زاد بماند و محرم خانواده باش��د و هيچ وقت هم به
پدرم خيانت نکند .همين طور هم ش��د .پسرعمهام
نه به اين خاطر که همس��ر خواهرم ش��د ،به خاطر
اعتق��ادات خالصان��ه مذهبي ک��ه دارد هيچ وقت
حس��اب و کتابهايش باال و پايين نميشود و حالل و
حرام برايش مهم است .پدر ميدانست براي حفظ
تجارتش به چنين آدم��ي احتياج دارد براي همين
خواس��تگارهاي پولدارتروتحصيلکردهترخواهرم را
ردکرد و او را براي خواهرم انتخاب کرد.
داماد دوم ما هم غريبه نيست .پدرش سالها قبل

با پدرم دوست بود .پسرش درس خوانده بود و براي
خودش کسي شده بود و در واقع خود پدرم پيشنهاد
داد که اگر موافق باشند اين دختر و پسر با هم ازدواج
کنند .خواهر سومم را هم که از همه چموش تر و حرف
گوش نکنتر بود و هميش��ه دردسر درست ميکرد،
به پس��ري که خارج از کشور زندگي ميکرد شوهر
داد که از جلوي چش��مش دور شود و دردسرهايش
بماند براي ش��وهر و خانواده شوهرش!!به من هم که
رس��يد خواست با همين حس��اب و کتابها زنم بدهد.
مين��و را انتخ��اب کرد .تک فرزند ب��ود و پدرش در
بازار کس��ب و کار کوچک ولي موفقي داش��ت .پدر
ميدانست دار وندار آنها به همين يک دختر ميرسد

