ماجراهاي خواستگاري
كورش كاشاني

ب��ا چش��م گري��ان به خان��ه ناصر
رفت��م .خانهاي ب��زرگ و قديمي که
همه امورات آن را عمه خانم انجام
ميداد .عمه خانم تنها کسي بود که
از نفرت من به همسرم خبر داشت
ش��ايد کمتر دختري مثل م��ن ازدواج کرده
باش��د .وقتي ناصر به خواس��تگاريام آمد پدرم
اصلًا نظر مرا نپرس��يد و جواب مثبت به آنها داد.
به نظرش براي من بهترين شوهر را انتخاب کرده
بود .براي دو خواهر بزرگترم هم همين طور شوهر
هايش��ان را انتخاب کرده بود ولي وضعيت من با
آنها فرق ميکرد .نه تنها از ناصر خوشم نميآمد
بلکه از او بدم هم ميآمد .مرد قوي هيکل و خشني
به نظر ميرسيد ،فاصله دندانهايش زياد بود و من
ي��کجورهاييازاوميترس��يدم.اماپدرمعقيده
داشت که ناصر مرد زندگي است و ميتواند براي
من زندگي خوبي بس��ازد .مادرش را در بچگي از
دس��ت داده بود براي همين پ��درم ميگفت اين
مرد عاش��ق زن و بچهاش ميش��ود چون جز آنها
کسي را ندارد.
هم��ه اي��ن حرفها نميتوانس��ت دل من را به

در پيچ و خم دادگاه

راشين مختاري

فک��ر ميکرد من از چي��زي خبر ندارم ،همه
دروغهايش را باور دارم و زندگياش هميشه سر
جاي خودش اس��ت.خب شايد هر کسي جاي او
بود همين فکر را ميکرد .يک پس��ر پولدار آمده
بود با دختري از خانواده کارمند و س��اده ازدواج
ک��رده بود .دختر از خانه س��ازماني و حس��اب
کتابهاي کارمندي ناگهان آمده بود در يک خانه
باالي شهر و ماشين زير پايش بود و سالي يک بار
هم سفر خارج از کشور ميرفت!
وضعيت فکر ميکردند به
هم��ه وقتي به اين ّ
تصورش��ان من زن بس��يار خوش شانسي بودم
و ديگ��ر جايي براي گله و ش��کايت نميماند .دو
س��ه س��ال اول زندگيمان خودم ه��م اين فکر را
ميکردم .ديگر چه ميتوانستم بخواهم؟
اولين بار که فهميدم ش��وهرم به من خيانت
کرده يا بهتر اس��ت بگويم به اين موضوع ش��ک
ک��ردم ،حت��ي از اينکه اين موض��وع را پيگيري
کنم ميترس��يدم .ترجيح دادم رابطهام را با آن
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زمان براي من جادويي عمل كرد

اين وصلت راضي كند .اش��ک ميريختم و مادرم
تهديدم ميکرد که مبادا روي حرف پدرم حرف
بزنم.
در شهرس��تاني که ما زندگي ميکرديم پدرم
مردمعتبريبود.همهدعواهاونزاعهارابهخوبيو
خوشي ختم ميکرد و همه براي حل مشکالتشان
از او راهنمايي ميخواس��تند .مرد ثروتمندي نبود
ولي هميش��ه با آب��رو زندگي ميکرد و از اين نظر
مهم بود که دخترها و پسرهاي اين آدم از پدرشان
فرمانبرداري داشته باشند.
چهشبهاکهاشکنريختمودستآخرپدرماز

طريق مادرم برايم پيغام فرستاد که اول و آخرش
همين ناصر شوهر من است چون ما قول و قرارها را
گذاشتهايم و نميتوانيم زير قولمان بزنيم.
روز عق��د کنان با بغض و گريه بله را گفتم و از
ف��رداي عقد که ناصر ب��راي ديدن من به خانه ما
ميآم��د حاضر نبودم او را ببينم .ناصر خيلي زود
فهمي��د که من او را دوس��ت ن��دارم .برايم هديه
ميخريد و يک روزهايي حتي مرا ميبرد گردش
ولي من حتي توي صورت او نگاه نميکردم .مادرم
ناصر را دلداري ميداد و ميگفت محبت س��نگ
را آب ميکن��د و بايد صبور باش��د تا من باالخره

ثابت كردم احساس خريدني نيست
بدون مقدمه به همسرم گفتم
ميخواه��م ط�لاق بگي��رم.
شوکه ش��د .ولي وقتي اسم
ت��ک ت��ک زنهايي را ک��ه با او
رابطه داش��تند رديف کردم،
تازهفهميدخيليوقتاس��ت
ک��ه ب��ه ط�لاق فک��ر ميکنم

زنقط��عکن��موبهخ��ودمبقبوالنمکهفقطيک
ش��ک بيمورد بوده .پس��رمان هشت ساله بود
ک��ه يک��ي از دخترهاي فاميل س��عي کرد به من
بفهماند ش��وهرم آنقدرها هم که فکر ميکنم به
زندگياش متعهد نيست.ديگر فهميده بودم اين
م��رد با يک زن از طبق��ه پايينتر ازدواج کرده تا
همس��رش هميشه س��ر زندگياش بماند و بچه
هاي��ش را بزرگ کن��د و او هم راحت به کارهاي
خودش برسد .وقتي برادر کوچکش ميخواست
ازدواج کند ديدم چطور دنبال دختر زيبا از يک
خانواده معمولي ميگردند .ميگفتند دخترهايي

ک��ه پدره��اي پولدار دارند به ه��ر بهانهاي قهر
ميکنند و ميروند خانه پدرش��ان. اين موضوع
را درک ميک��ردم و ميدي��دم ك��ه اين همان
سرنوشتي است که براي من رقم خورده.اما اين
هم��ه حقارت و تحقير نميتوانس��ت تا ابد ادامه
داشته باشد.
مادروپدرمدلشانخوشبودکهميتوانستند
پز زندگي من را به همه فاميل بدهند .شوهرم هم

