ماجراهاي خواستگاري

بهانه زيباي زندگي

كورش كاشاني

بعد از مراسم ،
زن دايي به مادرم زنگ
زد و از من خواستگاري کرد.
مهران يک دل نه صد دل عاشق من
شده بود! نميدانم چرا؟ ...ولي بين
آن همه دختر مرا انتخاب کرده بود
ازدواج دايي جان مثل ل ّکه ننگي بود که بعد از آن
همه سال هنوز کسي دلش نميخواست در مورد
آن صحبت کند .دايي جان کاري کرده بود که
به قول مادرم آبروي اجدادشان را هم برده بود.
همه فاميل به وجود دايي جان افتخار ميکردند.
تحصيلکرده و خوش تيپ و دنيا ديده بود و همه
به چشم بزرگ خانواده به او نگاه ميکردند ،اما
نميدانم چه شد که در  60سالگي هوس کرد زن
دوم بگيرد ،آن هم يک زن از خانواده اي كه از نظر
اقتصادي پايين بودند.
زن دايي غوغايي به پا کرد .برادرهايش همه دار و
ندار دايي را گرفتند که مبادا چيزي به زن دوم و

در پيچ و خم دادگاه

بعدها به بچههاي آن زن برسد .دايي با زن بيوهاي
ازدواج کرده بود که دو پسر از ازدواج اولش داشت
و چند سال بعد صاحب دختر هم شد.برخالف
تصور همه بچههاي زن اول داييام درست و حسابي
ّ
بزرگ نشدند .هر چه داشتند و نداشتند خوردند و
زن دايي هم در آخر عمر آواره خانه اين عروس و
آن داماد شد .اما زن دوم دو پسرش را به سرانجام
رساند و دخترش هم که از زيبايي و هوش و ذکاوت

چيزي کم نداشت ،درست بعد از ديپلمش براي
ادامه تحصيل به خارج از کشور رفت.
همه اين داستانها را از اين و آن ميشنيديم .من
دايي را فقط وقتي خيلي بچه بودم ديدم و بعد هم
که ازدواج دوم کرد از همه خانواده طرد شد و ديگر
او را نديدم .زن اول دايي هم همه خانواده شوهرش
را طرد کرد و به همين خاطر من دختر داييها و
پسرداييها را هرگز نديدم.

پيغام از آن دنيا

راشين مختاري

سيامک کم کم از اين
وضعيت کالفه شد و به يک
سال نگذشت که رفت و آمد من را
با خالهها و عمه هايم ممنوع کرد
خواب مادرم را ديده بودم .بعد از فوتش کمتر
اتفاق ميافتاد که خوابش را ببينم .او را زود از دست
دادم .آنقدر زود که سالها طول کشيد تا درک کنم
از دست دادن مادر يعني چه .روزي که سيامک به
خواستگاريام آمد دلم ميخواست مادر ميبود
و بهم ميگفت چه بايد بکنم .مادر نداشتم و همه
ميخواستند در حقم مادري کنند .عمه فريبا
ميگفت تا يک خانه به نامت نکرده به عقدش
در نيا ...خالهها ميگفتند اصلًا اين پسر به دردت
نميخورد ،ولي پدرم او را تاييد ميکرد .دايي عباس
هم ميگفت اهل زندگي است 27 .سال داشتم
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و کم کم فکر ميکردم وقتش رسيده كه شوهر
کنم .سيامک کار دولتي معتبري داشت .پدرش
هم از دوستان قديمي پدرم بود .فکر ميکردم اين
ازدواج موفق خواهد بود .اگر مادرم زنده بود حتمًا
ميتوانست به من کمک کند .ميگفتند زن خيلي
با درايتي بود .من فقط ده سال داشتم که از دستش
دادم و چيز زيادي از او يادم نيست .عمه ميگفت
بايد محکم و با اطمينان ازدواج کني و به نظر او
اطمينان يعني يک مهريّه حسابي ...خالهها هم مدام

نگران بودند که اين پسر مادرش کيست و خواهر
هايش با من چه خواهند کرد...
در اين هياهو باالخره جواب بله را دادم و با سيامک
زندگي سادهاي را شروع کرديم .يک جهيزيّه ساده
با خودم بردم و خانهام را چيدم و زندگي شروع
شد ...از همان ابتدا همه ميخواستند به سيامک
بفهمانند که درست است مادر من فوت کرده ولي
من ده تا مادر ديگر دارم! روزي نبود که عمهها و
خالهها به من سر نزنند و توي زندگي من سرکشي

