خواستگاري

قدر اين آرامش را ميدانم

كورش كاشاني

ب��ر حس��ب تص��ادف در مراس��م خت��م يکي از بس��تگان
ديدم��ش .موهاي��ش ج��و گندم��ي ش��ده ب��ود .م��ن ه��م
الغرت��ر و تکيدهت��ر ش��ده ب��ودم ،ام��ا ت��ا او را دي��دم
ت��ازه ي��ادم افت��اد که چق��در دل��م برايش تنگ ش��ده بود
وقتي نامزد کرديم قرار ش��د درس��ت سه ماه
بعد همراه او به مش��هد بروم و زندگي مشترکمان
را آنجا ش��روع کنيم .مسعود چند سالي بود که در
يک کارخانه مواد غذايي در اطراف مشهد مشغول
به کار بود .شغل مديريتي داشت و درآمدش هم
خ��وب بود .فاميل هم بوديم .در واقع دختر خاله و
پس��ر خالههايي بوديم که سالي يکبار هم همديگر

درپيچ و خم دادگاه
راشين مختاري

وقتي واقعيت زندگي اسد را فهميدم راهي جز
بيرون آمدن از زندگياش نداش��تم .سخت بود.
مردي را که تا چند لحظه قبل عاش��قانه دوستش
داش��تي ناگهان حس کني بايد ترکش کني .بايد
بدون هيچ ترديدي از زندگياش بيرون بروي در
حاليک��ه همه آرزوهاي��ت در آن خانه باقي مانده
است! ...سخت بود .س��ختتر از آنکه تصورش را
بکنيد .وقتي به طرف خانه مادرم ميرفتم بارها و
بارها راه را گ��م کردم .انگار از دنيايي ديگر آمده
بودم .هيچ کوچه و خياباني برايم آشنا نبود .گيج و
منگ ساعتها دور خودم چرخيدم تا ناگهان خودم
را دم در خان��ه مادرم ديدم .زنگ زدم .تازه وقتي
ک��ه چهره مادر را در چارچوب در ديدم ،فهميدم
کي هس��تم ،کجا هس��تم .بغضم ترکيد و اشکهايم
س��رازير ش��د .مادرم که به سوال و جواب کردن
ع��ادت ندارد فق��ط بغلم کرد تا ب��ه من اطمينان
بدهد که به جاي امني رس��يدهام و در خانه پدري
هميش��ه به رويم باز اس��ت .خدا را ش��کر که اين
چهارديواري برايم باقي مانده بود .اگر دنيا به هم
بريزد باز خانه پدري مثل گهوارهاي اس��ت که با
صداي الاليي مادر مرا ب��ه خواب عميق ميبرد.
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را نميديديم .ميانه خواهرها از بچگي خوب نبود،
ولي دست بر قضا مسعود پايش را توي يک کفش
ک��رده بود که الاّ و بلاّ فقط ب��ا من ازدواج ميکند.
خاله محبوبه هم با دلخوري به خواستگاريام آمد
و م��ادر من با کج خلقي ج��واب رد داد .ولي من و
مسعود روي حرفمان مانديم تا باالخره بزرگترها
تن به اين وصلت دادند.

محرم انجام
مراس��م نامزدي چند روز قبل از ّ
ش��د و ميدانستم تا سه ماه بعد مسعود را نخواهم
ديد .بايد ميرفت مش��هد و من ه��م براي پايان
نامهام در دانش��گاه اصفهان سخت مشغول بودم.
اما اين سه ماه پر ماجرا حسابي همه چيز را عوض
کرد .م��اه اول روزي ده بار به هم تلفن ميکرديم.
اوايل ماه دوم بود که مس��عود يک مش��کل کاري
پيدا کرد و ديگر نميتوانس��تيم مثل س��ابق با هم
حرف بزنيم .ميگفت حس��ابدار کارخانه دزدي
کرده و کلي چک برگش��تي دارند و خالصه اينکه
کار به تعطيل ش��دن کارخانه و دس��تگيري همه
مديران شرکت رسيد.
مس��عود که راهي زندان شد همه ماجرا به هم
ريخ��ت .پدر و مادرم گفتند دس��ت نگه داريم تا
قضيه روش��ن ش��ود .بعد از چند ماه مادرم حلقه
و هديهه��ا را پس فرس��تاد و گفت نامزدي به هم
خورده .مس��عود در دادگاه مجرم ش��ناخته شد و
برايش دو سال زنداني بريدند.
پدر و مادرم ميگفتند محال است دخترمان را
به يک کالهبردار بدهيم .يکبار به ديدن مس��عود
در زندان رفتم .او هم اعتقاد داشت بهتر است قيد

وقتي واقعيت زندگيام را فهميدم
س��ه روز فقط خواب بودم و تازه بعد از س��ه روز
ماجرا را براي مادرم تعريف کردم.
ب��ه مادر گفته ب��ودم جواب تلفنهاي اس��د را
نده��د .تلفن خودم را هم خام��وش کردم .بايد
مغزم را جمع و جور ميکردم تا بتوانم براي بقيه
ماجرا آماده شوم.
سه س��ال از ازدواجم با اسد ميگذشت .خدا
دوستم داش��ت که در اين سه سال باردار نشده
بودم .دکترها ميگفتند هيچ مش��کل پزش��کي
وج��ود ندارد فقط بايد صبر کنيد تا ببينيم بدنت
کي پذيراي بچه خواهد شد.
وقت��ي ب��ا اس��د آش��نا ش��دم مهربانيها و
خونگرم��ياش ب��ه زندگ��يام رن��گ داد .مرد
سختکوش و تالشگري بود .با هم در يک شرکت
بازرگان��ي کار ميکرديم .اس��د به امورات بندر
و گمرک ميرس��يد و من در بخش حسابداري
مش��غول بودم .هر وقت به تهران ميآمد برايم
کلي سوغاتي ميآورد .بعد بهم پيشنهاد ازدواج
داد و م��ن هم قب��ول کردم .خواه��ر و مادرش
به خواس��تگاري آمدند .ب��ه علت فوت پدر من
مراس��م عروسي بيس��رو صدا و بدون مهماني

انگار همه اين س��ه سال توي ابرها بودم .تا
اينک��ه ناگه��ان آن روز زني با قامتي بلند و
چشمهايي که انگار قطره اشکي در آن موج
ميانداخت دم در خانهمان ظاهر شد

