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كورش كاشاني

داي��ي پيغ��ام داده ب��ود ک��ه ن��روم
بيمارستان ديدنش ،در عوض حواسم
به کار و کس��بش باش��د .در همان هفته
ب��ود که س��تاره اقب��ال من برق��ي زد و
چشمهايم به نور عشق کور شد
فقط شانزده سالم بود که محبوبه را به عقد من
در آوردند .او ده سال از من بزرگتر بود و سه بچه
قد و نيم قد داشت .اما وقتي برادرم اکبر فوت کرد
ب��زرگان خانواده تصمي��م گرفتند او را به عقد من
در بياورند تا محرم باشيم و بتواند در خانه پدري
من زندگي کند .قرار شد هر وقت من بزرگ شدم
و خواس��تم ازدواج کنم او را طالق بدهم و از خانه
پ��دريام بروم ،اما مهم اين بود که تا آن موقع من
و محبوبه محرم بمانيم.
حس عجيبي بود .هم زن داشتم و هم نداشتم.
صبحها ميرفتم مدرس��ه و بعدازظهرها با بچهها
ت��وي کوچه فوتبال بازي ميکردم و ش��ب که به
خانه بر ميگشتم احساس خيلي بدي داشتم يک
وقتهايي مادر بهم ميگفت بايد بيشتر هواي زن و
بچه برادرم را داش��ته باشم چون آنها يادگار اکبر
هس��تند .همين حرف حالم را بد ميکرد .محبوبه
هميش��ه برايم مثل خواهر بزرگتر بود .حتي يادم

درپيچ و خم دادگاه

راشين مختاري

پ��در سربس��ته برايم توضي��ح داد که
منک��رات در آرايش��گاه را پلمب کرده و
چند ساعتي هم از مينو و بقيه کارمندها
س��وال و جواب کردند و باالخره به قيد
ضمانت آمده خانه ...

خسته و داغان رس��يده بودم الر ...تمام شب
توي راه ب��ودم .دم دماي صبح ب��ود که اتوبوس
رسيد الر ...خواستم مستقيم بروم خانه خودم ،ولي
فکر کردم بهتر است اول بروم خانه پدرم ...مادر
منتظ��رم بود .در را که به رويم باز کرد خودش را
انداخت توي بغلم و قربان صدقهام رفت ...از بعد
از ظهر روز قبل که تلفن کرده بود نميدانم چطور
خودم را از تهران رس��انده بودم الر ...کار و کسبم
تهران بود و زن و بچهام را در الر نگه داشته بودم.
هزينه زندگي در تهران باال رفته بود و دو سال بعد
از ازدواجمان مينو و بچه را فرستادم الر...
خانوادهام با مينو نميس��اختند .ميگفتند زن
خودرأيي اس��ت ...از يک دندگيهاي او خودم هم
يک وقتهايي عاصي ميش��دم ،ولي هزار حس��ن
ديگر داش��ت که مرا دلبسته او کرده بود .از همه
مهمتر بعد از ش��ش س��ال زندگي مشترک مادر
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حكايت عاشقي پرپيچ و خم من
اس��ت وقت��ي بچه بودم به م��ن ديکته ميگفت و
مشقهايم را تصحيح ميکرد.
همين موقعي��ت عجيب و غريب خانه بود که
مرا از ش��هر و ديارم ف��راري داد و به بهانه کار به
مش��هد رفتم .مادرم يک دايي پير داش��ت که در
بازار امام رضا (ع) کار ميکرد .نه زن داش��ت و نه
بچه و ميدانس��تم مرد بس��يار خسيسي است .اما
چارهاي نبود .بايد تحمل ميکردم و تا ميتوانستم
از خانه پدري ميتوانستم دور ميشدم .دايي غالم

ب��ا کلي غر و ناله مرا پذيرف��ت .گفت نه از حقوق
خبري هست و نه از مرخصي .همين که دارد جاي
زندگي به من ميدهد و شکمم را سير ميکند بايد
راضي باشم .من هم قبول کردم.
دايي از صبح تا شب از من کار ميکشيد .يک
وقتهايي از شدت خستگي ايستاده خوابم ميبرد.
سه س��ال گذش��ت .تا باالخره دايي غالم گرفتار
حمله قلبي ش��د و او را سراسيمه بردند بيمارستان
و در لحظه آخر گفت اول خدا بعد تو ،بايد مراقب

بخاطر حرفهاي پوچ اين و آن
دو بچه من بود که يکي از يکي بهتر بزرگ ش��ده
بودند .هميش��ه تميز و مرت��ب بودند .مودب و با
قاع��ده رفتار ميکردند .مين��و هم زن غر غرويي
نب��ود .اگر پول کم ميفرس��تادم زياد دم نميزد
و با دار و ندارم ميس��اخت .ولي مادرم ميگفت
ب��ا آدمهاي نااهل رفت و آم��د ميکند .مينو هم
در جواب ميگفت دوس��تانم را ميخواهم خودم
انتخاب کنم .من هم اين وسط يکبار طرف زنم را
ميگرفتم و يک بار هم طرف مادرم را...
تا اين که مينو گفت ميخواهد در آرايش��گاه
يک��ي از آش��ناها کار کند .گفت بچهه��ا بزرگتر
شدهاند و خرجشان هم بيشتر و بهتر است کمک

خرج خانه باشد .قبول کردم که کاش نميکردم.
جنگ و دعواها از همان موقع شروع شد .خانوادهام
ميگفتند آرايش��گاهي که مينو کار ميکند بد نام
اس��ت ...مادر غر ميزد که مينو با شکل و شمايل
نامناسبي از خانه بيرون ميزند و ...
من هم به اين حرفها عادت کرده بودم تا اينکه
مادر زنگ زد و گفت آب دس��تت اس��ت بگذار
زمين و بيا که زنت آبروي همه را برده...
بعد پدر سربسته برايم توضيح داد که منکرات
در آرايش��گاه را پلمب کرده و چند ساعتي هم از
مين��و و بقيه کارمندها س��وال و ج��واب کردند و
باالخره به قيد ضمانت آمده خانه...

