آخر خوشبختي اينجاست

خواستگاري
كورش كاشاني

باالخ��ره آقاي قاس��مي خان��ه را فروخت و رفت
تبريز ...بعد از چهل سال که اين دو خانه دو قلو کنار
هم روزگار گذران��ده بودند حاال ديگر بايد منتظر
غريبهاي ميبوديم که در آن خانه س��اکن ش��ود.
همس��ايههاي خوبي بوديم .پدرم چند سال قبل از
ازدواج��ش خانه را خريده بود و همراه مادربزرگ
و عموهاي��م در اي��ن خان��ه زندگي ميک��رد .بعد
مادربزرگ فوت کرد و عموها هم يکي يکي ازدواج
کردند .ما هم در اين خانه به دنيا آمديم و قد بلند
کرديم و بزرگ ش��ديم ...خانواده آقاي قاسمي هم
سرگذش��تي با همين شباهت داشتند.اما برخالف
انتظارمان خانه س��پرده شد به يک مهندس جوان
تا آن را بکوبد و ساختمان سازي کند.
چش��متان روز ب��د نبيند! هر کلنگي ک��ه به خانه
همس��ايه ميخورد انگار داش��ت سقف خانه ما را
ف��رو ميريخت .خانه قديمي بود و تاب و توان اين
هج��وم بيل و کلنگ را نداش��ت .از همان روز اول
دعوا و مرافعهها ش��روع شد .امتحانهاي آخر ترم
بود و کارگره��ا از صبح ميکوبيدند به ديوارهاي
خانه و من را کالفه کرده بودند.

درپيچ و خم دادگاه
راشين مختاري

همه بالهايي را که سرم آورده بود فراموش کرده
بودم .گفته بودم از نو شروع ميکنيم .همه گفتند
محال است .گفتم ثابت ميکنم که مجتبي عوض
شده ،من هم عوض شدهام و ديگر اشتباهات
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روزي نب��ود ک��ه داد و فريادمان بلند نش��ود.
مهندس جوان ه��م مدام تبصره و ماده قانوني
به رخمان ميکش��يد ک��ه کارش هيچ ايرادي
ن��دارد و م��ا بايد تحم��ل کنيم .ي��ک روز که
حس��ابي از دستش عصباني ش��ده بودم ،رفتم
دم در ايس��تادم و جزوه هايم را ريختم جلوي
س��ينه اش و گفتم بگو من چطور با اين س��ر و
صدا درس بخوانم؟ همس��ايهها جمع شدند و
هرکس نظري ميداد .مامور شهرداري هم آمد
و به دور و بر نگاهي کرد و هيچ ايرادي نتوانس��ت
بگيرد .اما مهندس جوان كه کمي ترس��يده بود به
پ��درش زنگ زد و او هم خودش را زود رس��اند.
مرد ش��ريف و محترمي بود .برايش توضيح دادم
که س��قف خانهم��ان دارد ميآيد پايين و من هم
امتحان دارم و نميتوانم يک کلمه درس بخوانم.
خ��وب ب��ه حرفهايم گوش داد و از من خواس��ت
س��اعتهايي را که پس��رش ميتواند کار کند روي
يک کاغذ بنويسم و به او بدهم.
اين ش��روع نام��ه پرانيهاي ما ب��ود .ديگر براي
جر و بحثي در کار نباشد براي مهندس نامه
اينکه ّ

مينوش��تم .بهش ميگفتم چه ساعتهايي ميتواند
کار کند و او هم سعي ميکرد رعايت کند .بعد من
نامه تش��کر نوشتم و او هم سراغ نمراتم را گرفت
و بهش گفتم در آس��تانه مشروط شدن بودم که
نجات پيدا کردم .بعد نوشت که در درسهاي فني
ميتوان��د کمک��م کند و من هم به طن��ز گفتم اگر
درس دادنش هم مثل خانه ساختنش باشد ،خدا
به داد من برسد...
محرم شد .يک روز با ظرف نذري آمد دم در
ماه ّ
خانهمان .گفت مادرش هر س��ال نذري ميدهد و
اين را اختصاصي براي من فرستاده...
خالصه اينکه آقاي مهندس که اس��مش منوچهر

يك گوشه آرام ميخواهم
گذشته را تکرار نميکنيم.
وقتي ازدواج کرديم به شش ماه نکشيد که
با خبر شدم مجتبي يک زن صيغهاي دارد...
نميدانيد چه غوغايي به پا شد .مادرم ميگفت
طالق بگير .پدرم ميگفت سر زندگيات بمان...
من هم رفتم و مهريهام را اجرا گذاشتم .دادگاه
مهريه را قسطي کرد و مجتبي هم ديگر به خانه
بر نگشت و عملًا رفت و با آن زن زندگي کرد.
پدر شوهرم مدام نصيحتم ميکرد که ميدان
را براي آن زن خالي نکنم و بمانم سر خانه
و زندگيام .خالصه جنگي به پا بود .با هزار
ترفند آدرس خانه آن زن را پيدا کردم و رفتم
آبرويش را در محله بردم .مجتبي هم تهديدم
کرد که طالقم ميدهد.
همه اين داستانها يک سال طول کشيد تا اينكه
ناگهان با خبر شدم مجتبي آن زن را ول کرده و
عقدشان فسق شده...
با کلي واسطه و قول و قرار برگشت خانه اما به
ماه نکشيد که دوباره آن زن آمد سراغش .اين
بار ديگر حسابي به هم ريختم .وضعيت روحيام
آنقدر بد شده بود که مجبور شدم قرص اعصاب
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بخورم .مجتبي بعضي شبها به خانه ميآمد و گاهي
هم نميآمد .خيلي رو راست بهم ميگفت که بايد
بپذيرم آن زن هم در زندگي ما هست...
نميدانم آن زن چه داشت که مجتبي اينقدر بهش
وابسته بود و از همه بدتر اينکه به عقد دائمش هم
در نميآمد .نميدانم چرا اصلًا با من عروسي کرد
وقتي آن زن در زندگياش بود!
خالصه زندگي من جهنم بود .بدتر آن که فهميدم
باردار هستم .به اصرار خواهرم رفتم مشهد تا
مدتي با آنها زندگي کنم و از مجتبي دور باشم .همه
ميگفتند بچه که به دنيا بيايد همه چيز درست
ميشود .من هم منتظر ماندم.
بچه به دنيا آمد و مجتبي اين بار به عشق و انگيزه
بچه به زندگي برگشت .مادرم ميگفت اين مرد
ديگر هر گز نميتواند مرد زندگي شود .اما من
فکر ميکردم حضور بچه همه چيز را عوض
ميکند .شرط و شروطهايم را با مجتبي گذاشتم.
قسم خورد که ديگر به سراغ هيچ زني نميرود و
همه فکر و ذکرش من و بچه خواهد بود .من هم
حرفهايش را باور کردم .خواستم همه گذشته را
فراموش کنم .مجتبي به موقع ميآمد خانه و به

