شكوفه هايزندگي

		
فصيحترين زبان ،عمل است

و فکر ميک��رد اينجوري من در زندگ��ي خيلي جلو
خواهم افتاد و ميتوانم روي ارثيه زنم حس��اب کنم و
چه بسا داماد سرخانه هم بشوم.
پدرمينوخانهويالييقديميدرمرکزشهرداشت
که اگر آن را ميکوبيد و ميس��اخت ميتوانس��ت
پول حس��ابي به جيب بزند .بارها ه��م راجع به آن
با پ��درم صحبت کرده بود و پدر هم غيرمس��تقيم
پيش��نهاد داده بود ک��ه اين کار را بس��پارد به من.
ناس�لامتي مهندس بودم و اين حرفه من بود! پدرم
فکر ميکرد با اين س��اخت و س��ازها حسابي پولدار
خواهم شد...مينو هم ظاهرًا دختر بدي نبود ،ساکت
و ساده و بيادعا ...رفتيم خواستگاري و جواب بله را
که شنيديم پدرم مثل هميشه گفت که به نامزدي و
دوران عقد طوالني هيچ اعتقادي ندارد و کل ماجرا
بعد از سه ماه به جشن عروسي ختم شد.
چن��د هفته مانده بود به عروس��ي که پدر مينو
غيب��ش زد .يک روز پدرم برخ�لاف روال عادي
وسط روز آمد خانه و با حال غريبي خبر داد که پدر
مين��و قرض زيادي باال آورده .از بانک وام گرفته و
گويا با رئيس بانک هم ساخت و پاخت داشته و....
همه به هم ريختيم .مادرم فکر آبروي خانواده
بود .پدرم نگران اشتباهي که در محاسباتش کرده
بود و من هم دلواپس مينو بودم که چطور ميخواهد
با اين اتفاق روبرو ش��ود ...به شب نکشيد که مادر
و پ��درم از همه ماج��را با جزئيات باخبر ش��دند.
نميشد عروس��ي را به هم زد .کارتهاي عروسي را

پخش کرده بوديم .پدر ميگفت رو دست خورديم.
مادرم ميگفت جواب مهمانها را چه بدهيم که پدر
عروس در جشن تنها بچهاش نيست...
مينو از همان روز ش��د عروس ناخواسته .رفتار
خان��واده من با او چنان تغيير کرد که خودش هم از
اين وصلت ناراضي بود .اين وسط من سعي ميکردم
همه چيز را متعادل کنم اما كاملًا ناموفق بودم .مادر
مينو وسايلش را جمع کرد و رفت شهرستان منزل
پدرش و خانه را به بانک س��پرد تا عوض بدهيهاي
همسرش بردارد...در تمام اين هشت ماه پدرم حتي
ي��ک بار روي خوش به مينو نش��ان نداد .ميگفت
پ��درش به ما نارو زده و مينو قس��م ميخورد که از
اين داستان خبر نداش��ته در حالي که ميدانستيم
پدر و مادرش کاملًا مطلع بودند و ميدانس��تند به
زودي همه چيزش��ان را از دس��ت ميدهند براي
همين خواس��تند مينو با من ازدواج کند که در خانه
ما آسايش و آرامش داشته باشد...
اين درگيريها آنقدر زياد ش��د که مينو خودش
پيش��نهاد طالق داد و پدرم ه��م موضوع را جدي
گرفت و به من اصرار کرد همسرم را طالق بدهم.
خودم ه��م نميدانم چط��ور کار به اينجا کش��يد.
مينو ه��م انگيزهاي براي اين زندگ��ي ندارد و من
ه��م ماندهام معط��ل که در اين وصل��ت و جدايي
چه نقش��ي داشتم و دارم .من ش��ايد بازنده اصلي
اين ماجرا باش��م که چش��م و گوش بسته بازيچه
خانوادهها شدم....
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سخت ش��ده بود .از يک طرف مادرم بود و طرف
ديگ��ر من ...باالخ��ره تصميم گرفت بي��ن ايران و
ترکيه مدام در رفت و آمد باش��د تا من دانش��گاه
قبول شوم و بعد ببينند چه بايد بکنند.
دوري و جدايي پدر و مادرم براي هر دوي آنها
سخت بود .پدر هرچه در توان داشت خرج کرد تا
مرا متقاعد کند هم��راه آنها به ترکيه بروم .اما من
قبول نکردم .دست آخر راه حل ديگري به ذهنش
رسيد و آن هم شوهر دادن من بود...
بدون اينکه به م��ن بگويد با عمه ها و عموهايم
صحبت کرده و از آنها خواس��ته ب��ود براي يکي از
پسرهايش��ان مرا خواستگاري کنند و يا يک شوهر
مناسب براي من پيدا کنند .پدر ساده دل من آنقدر
راح��ت حرف دلش را به همه ميزد که گاهي همه
حرفهاي��ش را به ش��وخي ميگرفتند ول��ي اين بار
کاملًا جدي بود .حتي رفته بود به روحاني محلهمان
س��فارش کرده بود اگر پسر مناس��بي سراغ دارد
ب��ه ما معرفي کند .خالصه فکر نميکنم کس��ي در
اطراف ما مانده بود که خبر نداشته باشد پدرم يک
دختر دارد که ميخواهد به هر قيمتي ش��ده زودتر
شوهرش بدهد...
اين موضوع البته بعدها به گوش خودم رس��يد
و خدا ميداند چقدر خجالت زده شدم .دست آخر

يکي از عمو زادههاي پدرم از من خواستگاري کرد.
من نميدانس��تم چه بايد بکنم ولي پدرم شب و روز
از خوبيهاي اين پسر ميگفت که دلم به اين وصلت
راضي شود...
م��ادرم هم مدام بهم تلفن ميکرد و ميگفت از
ايران دل بکن و بيا ترکيه ،همه دور هم جمع خواهيم
بود ...باالخره اصرارهاي پدرم کارس��از ش��د و من
جواب بل��ه را دادم ...به محض اينکه به عقد محمد
در آم��دم پدرم صبر نکرد و مرا س��پرد به خانواده
همسرم و رفت ترکيه!از اقبال خوبم خانواده محمد
بس��يار مهربان و خوب و فهي��م بودند و با من مثل
دختر خودش��ان رفت��ار ميکردند .اج��ازه دادند
مراسم عروس��ي به بعد از کنکور موکول شود .بعد
هم با ادامه تحصيلم هيچ مشکلي نداشتند .در واقع
خانواده همسرم شدند خانواده اصلي من...
حاال س��يزده س��ال از ازدواج من ميگذرد .هر
وقت محمد ميخواهد دستم بيندازد ماجراي جار
زدن پدرم را به رخم ميکشد که به هر کس رسيد
گفت يک دختر دارم که ميخواهم شوهرش بدهم!
ام��ا اين حرف در ح��د طنز باق��ي ميماند .محمد
هميشه خدا را شکر ميکند که من همسرش شدم.
من هم ممنون��م از خداوند که توانس��تم در همين
ايران ماندگار شوم...
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