ماجراهاي خواستگاري
كورش كاشاني

هيچوقتفکر
نميکردمکالسهايزبانروزي
برايم چنين شانس��ي را فراهم کند ولي
برايمادرماصلًاجالبنبودومدامميگفت
کاش يکي از تو خواستگاري ميکرد

در پيچ و خم دادگاه

راشين مختاري

آرامش بي نظير زاللي و سادگي
 30س��الم ش��ده بود ام��ا هنوز خواس��تگاري
نداشتم .مادرم خيلي دلواپس بود .باورش نميشد
که دخترش هيچ خواستگاري ندارد .مجبورم کرد
بعد از س��الها که از درس و دانشگاه دور شده بودم
دوباره ادام��ه تحصيل بدهم ،محل کارم را عوض
کن��م و حت��ي به اصرار او خان��ه را اجاره داديم و به
محل ديگري رفتيم .مادر فکر ميکرد باالخره يکي
از اين کارها جواب ميدهد و خواستگاري براي من
پيداميشود،اماهيچکدامکارسازنبود.مادرتصور
ميک��رد دنيا جاي غريبي ش��ده و يک جاي کار را
دارد به اش��تباه ميرود .فکر ميکرد دخترش ،هم
نجيب است و هم خانواده دار و هم از ظاهر معقولي
برخورداراس��تپسحتمًااش��کالديگريوجود
دارد ک��ه هيچ کس به خواس��تگاري من نميآيد.
بع��د از کلي تحقيق و تفحص حس کرد من زيادي
ساده هستم و بايد دستي به سر و صورتم بکشم .در
مراس��م عروسي پسرخالهام مجبورم کرد موهايم
را رنگ کنم .چش��متان روز بد نبيند! ديگر خودم
را در آينه نميشناختم و در همان لحظه ورودم به
مجلس عروسي ،زن داييام دو تا متلک حسابي به
مادر انداخت که فهميد مشکل رنگ مو نيست.
وقتي س��ي س��الگي را رد کردم م��ادرم ديگر

نميتوانستم باورش كنم

پيش خودش نگه داش��ت به اين اميد که دخترک را
بفرس��تند دانشگاه و براي خودش سري در سرها در
بياورد ولي دختر تا هجده س��الش شد يک دل نه صد
دل عاشق پسر عمويش شد و ازدواج کرد .بعد پسر ده
سالهاي را از مدرسه با خودش به خانه آورد .ميگفت
پدر و مادرش هر دو دس��تگير شدهاند و به جرم مواد
مخدر و دزدي مسلحانه اعدام خواهند شد.
اکبر ده پانزده سالي با خاله زندگي کرد و باالخره
موض��وعگذران��دنطرححس��ينپيشآمد
و خيل��ي دلش ميخواس��ت ب��ه زادگاهش هم رفت جبهه و به س��ه ماه نکش��يد که شهيد شد.
عکسهاي اکبر هنوز به در و ديوار خانه خاله آويزان
برود .من هم قبول کردم .خبر نداش��تم
اس��ت.ش��وهرخالهامکهازداشتنبچهنااميدشده
بزرگتريناشتباهزندگيمانرا
بود براي اکبر شناسنامهاي به نام خودش گرفته بود
مرتكبميشوم
و هنوز به همه ميگويد اکبر پسرش بوده.
يازده س��الم بود که يک روز خاله ملوک دس��ت
اين بار خاله دس��ت به قمار بدي زده بود .ديگر
پس��ر نوجواني را گرف��ت و آورد خانه ما ...باز مادرم
پير ش��ده بود .به قول مادر براي اين کارها دير شده
داد و فري��ادش بلند ش��د .اين ب��ار اولي نبود که خاله
بود و بايد ميپذيرفت که وقت اين کارها نيست .اما
دس��ت يکي از ش��اگردهاي محروم و گرفتار کالس
خاله در  65سالگي هم دست بردار نبود .حاال حسين
درس��ش را ميگرفت و به خانه م��يآورد .اولين بار
به جمع خانوادگي ما اضافه شده بود .خاله ميگفت
زور
دختر باغبان همس��ايه شان را که ميخواستند به
در پ��ارک کارتن خواب بوده و اگر نجاتش نميداد
ش��وهرش بدهند با خودش آورد و چهار پنج س��ال
خدا ميداند چه به س��رش ميآمد .از شهرس��تان
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امي��دش را ب��راي ازدواج من از دس��ت داده بود
در حالي که من ميدانس��تم زندگي سخت شده و
پسرها هم کمتر از سابق شانس ازدواج دارند براي
همي��ن دخترها مثل زمانه م��ادرم رديف رديف
خواس��تگار ندارند .ام��ا درک اين واقعيت براي او
س��خت بود .من دلم ب��ه کالس زباني که ميرفتم
خوش بود .انگليسي را کامل ياد گرفته بودم و يکي
دو س��الي بود که داشتم فرانسه ميخواندم .مادرم
اي��ن کار را بيهوده ميدانس��ت چ��ون در اين همه
سال يک خواس��تگارهم در اين کالسها برايم پيدا
نشده بود .اما اتفاق ديگري افتاد .يکي از معلمهاي
کالس فرانس��ه وقتي فهميد من انگليسيام خيلي
خوب است بهم پيشنهاد داد تا در ترجمه کتابي به
او کم��ک کن��م و در عوض به من حقوق بدهد .کار
قابليتم در درک
جالبي بود و من تازه فهميدم چقدر ّ
زبان زياد اس��ت .كمي بعد به مترجمهاي ديگر هم
معرفي ش��دم و همان موقع بود که به من پيشنهاد
ش��د در يک نمايشگاه تجاري به عنوان مترجم در
کشور عمان شرکت کنم.
داش��تم ب��ال در م��يآوردم .هيچوق��ت فکر
نميک��ردم کالس��هاي زب��ان روزي برايم چنين
شانس��ي را فراهم کند ولي براي مادرم اصلًا جالب

آم��ده بود تا کاري پيدا کن��د ولي اين بچههاي دور
افتاده از خانه هميشه طعمه گرگها ميشدند.
حس��ين تر و تميز بود و به مدرسه شبانه روزي
ميرفت .همان ماههاي اول همه متوجه اس��تعداد
عجيب و غريب او ش��ديم .ب��راي خودش نابغهاي
ب��ود .خاله چنان ذوق ميکرد که انگار بچه خودش
است .آن سالها نميدانستم خاله ملوک خودش هم
داس��تاني شبيه به همين داشته .در سن خيلي پايين
او را از ده ميآورند تا ور دس��ت مادربزرگم ش��ود
که تازه عروس بود .در همان خانه با مادر و داييها
و خاله هايم بزرگ ش��د طوري که همه او را آبجي
صدا ميزدند .معلم شد و شوهر کرد و از بد روزگار
صاحب بچه نشد و همه عمرش چشم چشم ميکرد
تا يک بچه را زير پر و بالش بگيرد.
حس��ين چند سال بعد به دانش��گاه رفت .يادم
اس��ت خال��ه فقط اجازه ميداد س��الي ي��ک بار به
دي��دن خان��وادهاش برود نه بيش��تر .ميگفت هر
وقت ميرود شهرستان تا مدتها روحيهاش خراب
اس��ت و از درس و مش��ق ميافتد .زندگي خواهر و
برادرهايش بيسر و سامان بود و هميشه از حسين

