
 ساده مثل عروسي هاي قديم 
 يادش بخير! توي کوچه که عروسي به پا مي شد 
چه شور و غوغايي داش��تند اهالي محل. اول تا 
آخر کوچه  باريک اما باصفا را با چراغ هاي رنگي 
که يکي در ميان سوخته بود، آذين مي کردند. 
همه حال خوبي داش��تند. بعد از سپري کردن مراحل 
ازدواج، نشستن پاي سفره عقد و بله گرفتن از عروس 
ش��يرين بود. اهالي هم خوش بودند و براي خودشان 
مشغول جش��ن و پايکوبي. چقدر آن عروسي ها رنگ 
زندگي داشت. رنگ مهرباني و کنار هم بودن. گوسفند 
قرباني مي کردند جل��وي قدم هاي مب��ارک عروس و 
مي گفتند رد شدن از روي خونش با لباس سپيد شگون 
دارد. آن روزها وقتي يکي زن مي گرفت اهالي محل به 
او تبريک مي گفتند و آن را نشانه کامل شدن مردي و 
زني مي دانستند. کسي نمي پرسيد خانه و ماشين و پول 
نقد داري يا نه؟ چون اوضاع هم��ه مثل هم بود. بعد از 
ادامه تحصيل ازدواج مي کردند يا همين که از سربازي 
مي آمدند مادر خانه که ستون اصلي هر کدام از خانه ها 
بود، آس��تين باال مي زد و محجوب ترين دختر را براي 
پسرش انتخاب مي کرد. اولويت هم با دختر فاميل و بعد 
همسايه و دست آخر غريبه ها بود. توي يک خانه بزرگ 
زن ها جمع مي شدند و خانه همسايه  ديوار به ديوار هم 
مردانه بود. آن وقت ها آنقدر تاالر و باغ مد نبود. همانجا 
آش��پزترين فرد فاميل برنج را توي قابلمه هاي بزرگ 
که از مسجد امانت مي گرفتند مي پخت و موقع آبکش 

کردن ديگ ها را روي نرده هاي چوبي مي گذاشت. 
عروس و داماد مهمان ها را رها کردند 
چقدر زود همه چيز رنگ باخت. چشم باز 
کرديم تاالرهاي بزرگ با س��تون هاي بلند 
قد علم ک��رده بودند. ديگر کس��ي عروس 
را نمي ديد. تم��ام وقت توي اتاق عق��د بودند و عکاس 
مدام ژس��ت هاي جديد و به روز را براي عروس و داماد 
توضيح مي داد. کم کم مدت حضور ميزبان هاي اصلي 
کم ش��د و خصوصي ترين رفتارهاي عاش��قانه به اتاق 
عقد کش��يده ش��د. عروس و داماد مهمان هايش��ان را 
رها کردند و خودشان قاش��ق در دهان هم گذاشتند. 
هر روز بيش��تر فيلمبرداري و عکاسي دليل عروسي ها 
شد. نه اينکه قديم عکس نبود. چرا! اما هويت عکس ها 
فقط يادگاري و خاطره داش��تن از آدم ه��اي عزيز بود 
که س��ال ها بعد وقتي ورق مي زدي و بعضي شان توي 
دنيا نبودن��د دلت به همان خاطره ش��اد مي ش��د. اما 
کم کم چش��م و هم چش��مي ها راهش را در زندگي باز 
کرد. سنت هاي شيرين نتوانس��ت در برابر سد بزرگ 
تجمل تاب بي��اورد و ناجوانمردانه در ي��ک مبارزه تن 
به تن به حري��ف قدرش باخت. حري��ف چپش پر بود. 
خوب مي دانس��ت نقطه ضعف هاي جوانش چيس��ت. 
مي دانس��ت آدم ها دل به رنگ هاي ج��ذاب و فريبنده 
مي دهند و صفا را فداي هم چش��مي مي کنند. کم کم 
ذوق گل ها و بادکنک هاي رنگارنگي که با تمام عش��ق 
روي دستگيره هاي ماشين توي باد مي رقصيد جايش را 
به دسته گل هاي گران قيمت داد. هر چه گل ها گران تر 
و تعداد دسته ها بيشتر کالس عروس��ي باالتر و نشانه 
برتري بيش��تر. اگر قباًل بچه ها با ذوق کودکانه دنبال 
ماشين عروس مي دويدند تا شايد خوش شانس باشند و 
يکي از بادکنک ها در آسمان رها شود و صاحبش شوند، 
حاال جرئت ندارند به ماش��ين عروس نزديک شوند و 

يکي بايد تمام مدت مراقب گل هايي باش��د که داماد 
مجبور شده براي کم کردن روي فالن دختر فاميل سر 

کيسه را شل کند. 
کنسرت جاي عروسي را گرفته است 

توي فيلم هاي قديمي ب��ا آن دوربين هاي 
بزرگ و س��نگين، بچه ها فارغ از فيلم توي 
اتاق عق��د رژه مي رفتند و زير دس��ت و پا 
دنبال س��که و پول هاي نويي بودند که سر 
عروس و داماد مي ريختند. تمام وقتشان با جمع کردن 
اسکناس ها پر مي شد. کم کم ورود کودکان به اتاق عقد 
کمرنگ شد و روي کارت ها نوشتند: آقا و بانو. بچه ها را 
مثل يک مراسم رسمي توي سالن گذاشتند تا طراحي 
دکورشان خراب نش��ود و همه چيز توي قاب دوربين 
تمام و کمال باشد که دو سه ماه بعد بتوانند با غرور آن 
را نشان دوست و آشنا بدهند. لذت کبابي که آشپز توي 
حياط سيخ مي کرد و بوي آن تا هفت محله مي پيچيد 
تبديل شد به ميزهاي رنگارنگ با غذاهاي متنوع و انواع 
دسر که هرچه رنگي تر مي شد، آدم ها براي خوردنش 
معذب تر مي شدند. يکي استکان به دست مي خواند و 
همه بزرگ ترها دورش جمع مي ش��دند. يکي هم که 
بلد بود با قابلمه ضرب مي زد و. . . اما کم کم س��ر و کله 
ديجي ها پيدا شد. مالک خوش��بختي شد ديجي هاي 
معروف با دستمزد باالتر. انگار براي کنسرت مي روند. 

با اشتياق مي گويند عروسي مي آيي؟ قرار است ديجي 
فالن را بياورند. جالب ترش وقتي است که براي خواندن 
خطبه هم دنبال روحاني اسم و رس��م دار مي روند که 
امضاي عقدنامه ش��ان مهر تأييدي باش��د بر همه چيز 

تمام بودن مراسم. 
عروس�ي هرچه الکچري ت�ر، دهن 

پرکن تر! 
داماد پشت ماشين ساده عروسي مي نشست 
و غرق غرور مي ش��د. وقت��ي جماعتي را با 
اش��تياق دنبال خودش��ان توي خيابان ها 
مي کشاندند و همه جا پر مي ش��د از صداي بوق و ِکل و 
هياهوي بچه هايي که از شيشه ها سر بيرون کرده بودند تا 
ماشين عروس را بهتر ببيند و تمام استرسشان اين بود که 
کسي از آنها سبقت بگيرد و به ماشين عروس نزديک تر 
شود. حاال ماشين ها کرايه اي شده و آخرين مدل خارجي، 
هر چه پولِ  بيشتر، مدل باالتر. بعضي وقت ها آنقدر کرايه 
ماشين گران اس��ت که داماد جرئت نمي کند پشت رل 
بنشيند و ترجيح مي دهد عقب کنار عروسش بنشيند و 
سکان را به يک مرد غريبه بدهد. خالصه اينکه قديم ترها 
يک نفر عروس مي شد اما يک محله سور و سات داشتند 
و تا يک هفته انگيزه براي مهماني رفتن و شادي کردن. 
يک روز جهازبرون بود، يک روز حنابن��دان. يک روز به 
رسم خيلي جاها داماد را با تش��ريفات حمام مي بردند و 
کلي برنامه هاي جذاب که گاهي از خود عروسي بيشتر 
خوش مي گذش��ت اما همه به س��ادگي و با هويت ناب 
سنتي. خواهر و برادرها دلشان قنج مي رفت براي ميزباني 
کردن و هر کس گوشه يک کاري را مي گرفت تا مراسم 
آبرومندانه برگزار شود. اما حاال خواهر و برادر و مادر و پدر 
همه مهمانند توي سالن و هرچه لباس شيک تر نسبتش 
با ع��روس و داماد نزديک تر اس��ت. هرچه ش��ادباش ها 
سنگين تر و تراول ها خوش رنگ تر نشانه اقوامِ نزديک تر. 
هرچه خيابان و محله آرايشگاه عروس باالتر و خوشنام تر، 

عروسي الکچري و دهن پرکن تر!
س�ادگي  ب�ه  تکنول�وژي  و  پ�ول   زور 

سنت  چربيد 
مي بيني��د؟ همه چيزمان خالصه مي ش��ود 
در  اي��ن پس��وند »ت��ر.« باکالس ت��ر، بهتر، 
گران تر، الکچري تر و... علم که پيشرفت کرد 
کارت هاي عروسي هم خوش و آب رنگ شد. 

آن قدر زندگي ماشيني شد که اگر مثل قديم ميزبان براي 
عروسي دعوتمان کند توهين به حساب مي آوريم و حتي 
اگر تاريخ دقيق مراسم را هم بدانيم تا کارت دستمان ندهند، 
نمي رويم. يعني کاغذها جاي اعتبار و کالم را گرفت. کم کم 
هيجان عروسي تبديل شد به ترس. مدام بايد مراقب باشي 
کسي سر از سوراخي در نياورده و فيلم و عکس ها را آنالين 
توي اينترنت نگذارد. بيش از قديم خرج آرايش موهايمان 
مي کنيم و ساعت ها روي صندلي مي نشينيم تا جديد ترين 
مدل مو را درست کنيم اما توي عروسي مجالي براي نشان 
دادن پيدا نمي کنيم. چون اغلب از ناامني بعدش مي ترسيم. 
چون به هم اعتماد نداريم و فردا عکسمان توي پيج فالن 
آشناي نزديک اس��ت. با تمام اشتياقمان سمت تکنولوژي 
رفتيم و از هر تغييري اس��تقبال کرديم. غافل از اينکه اين 
پيروي چشم بس��ته، چه باليي س��ر آيين و سنت هايمان 
مي آورد. با گذشت دو سه دهه چنان تغيير کرديم که انگار 
قرن ها از آن اتفاق��ات خاطره انگيز مي گذرد. به خودمان بد 
کرديم. بيش از هم��ه به جوان هايمان ب��د کرديم. آنها هم 
مثل ما انسانند و صاحب غريزه. دلشان يک آشيانه پر مهر 
مي خواهد و يک بال براي پريدن در آسمان زندگي پر پيچ و 
خمي که يک عمر در تالطم آن تالش کنند و نفس بکشند. 
اما زور پول و تکنولوژي و مد از غريزه و احساس قوي تر است. 
وقتي يک موجي راه بيفتد همه را با خودش مي برد. خوب و 

بد هم ندارد. چوب خشک و  تر با هم مي سوزند. 
دود اين اوضاع به چشم ندارها مي رود

آن که دارد و دغدغه نان ندارد هر وقت اراده 
کرد به ن��داي درونش لبي��ک مي گويد و زن 
اختيار مي کند و تا به س��قف مشترک برسد 
آب از آب تکان نمي خورد. گناه اويي که قصد 
تأهل دارد اما توانش را نه چه مي ش��ود؟ او که دختر مورد 
عالقه اش را يافته اما سرپناهي براي يکي شدن ندارد؟ او که 
سالم و خوب و چشم پاک اس��ت اما کار ثابت ندارد؟ او که 
خانه و کار را هم اگر رديف کند زورش به تعداد سکه هاي 
مرقوم ش��ده در مهريه اش نمي رس��د؟! مهريه را هم اگر 
بگذارند به حس��اب اينکه چه کسي داده چه کسي گرفته 
با قرض و بدهي آنچناني بعد از مراسم چه کنند؟ پس کي 
جواني کنند؟ کي س��فر بروند؟ کي حالل و سرمس��ت به 
خوشي هايشان برسند؟ اصاًل با اين هزينه هاي سرسام آور 
عروسي و تشريفات خانه براندازش حس و حال و انرژي اي 
برايشان مي ماند که ماه عسل بروند؟! بايد از فرداي عروسي 
قيد با هم بودن را بزنند و تا بچه نيامده دو شيفت کار کنند 
تا بارشان سبک تر شود. حاال شما با يک حساب سرانگشتي 
بگوييد س��ن ازدواج را روي چند بگذارند ک��ه هم خانه و 
ماشين و هم تحصيالت عاليه فراهم شود؟ به گمانم ديگر 

مويي براي داماد نماند. 
بش�کنيد اين تابوي لعنتي الکچري 

بودن را
تب زندگ��ي الکچري فراگير ش��ده و عجيب 
بي رحمانه و به وفور قرباني مي گيرد. کس��ي 
حواسش به دلفريبي هاي اين مار خوش خط و 
خال نيست، اما از درون ريشه اعتقاد و باورهايمان را مي جود 
و چش��م که باز کنيم مي بينيم ميان هجم��ه تجمل و مد و 
تمدن گير افتاده ايم و ناالن دس��ت و پا مي زنيم. به خودمان 
که مي آييم يک دختر و پس��ر جوان توي خانه داريم که در 
حسرت يک مراسم س��اده براي تش��کيل خانواده اند. روي 
س��خنم با پدر دخترخانوم هاس��ت. با زندگي دخترشان 
معامله نکنند. روي عشق و وفاداري شان قيمت نگذارند. 
بپذيرند که يا جوان پر نشاط و تازه نفس به دامادي بپذيرند 
يا منتظر بمانند پسري با آرمان هاي ذهني شان پيدا شود 
و تا آن وقت فکري براي به گناه نيفتادن فرزندشان بکنند. 
تا بتوانند جهيزيه همه چيز تمام و الکچري دخترشان را 
فراهم کنند شاهزاده سوار بر اس��ب سپيد هم وقت دارد 
تمام خواسته ها را اجابت کند. چقدر جاي حاج احمد ها 
اين روزها ميانمان خاليس��ت که قدم پيش بگذارند و 

بشکنند اين تابوي لعنتي الکچري بودن را. 
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سبک ازدواج

دي جي و کنسرت جاي جشن ازدواج را گرفته است

تب زندگي الکچري فراگير شده و عجيب 
بي رحمانه و به وفور قرباني مي گيرد. کسي 
حواس�ش به دلفريبي هاي اين مار خوش 
خط و خال نيست، اما از درون ريشه اعتقاد 
و باورهايمان را مي جود و چشم که باز کنيم 
مي بينيم ميان هجمه تجمل و مد و تمدن 
گير افتاده ايم و ناالن دس�ت و پا مي زنيم. 
به خودمان که مي آييم يک دختر و پس�ر 
جوان توي خانه داريم که در حسرت يک 
مراس�م س�اده براي تش�کيل خانواده اند

نگاهي به نقش مشاوره قبل از ازدواج

عاقالنه انتخاب کن، عاشقانه زندگي کن

سبک مراقبت

دم بخت هاي گرفتار در تابوي عروسي الکچري 

  مهديه عظيم لو
رفتاري س�رد، بدون وجود هي�چ گونه نش�اني از احس�اس عالقه و محب�ت در چهره . 
. . با رد و بدل ش�دن کوتاه ترين کلم�ه اي مي توان ب�ه تنش و جنجال بي�ن زوجين پي 
برد. دختر و پس�ري که ش�ايد روزي به زندگي با يکديگ�ر نگاه بهتري داش�تند، حال 
به جايي رس�يده اند که با برگه اي که نش�ان از مش�اوره قبل از طالق دارد، نزد مش�اور 
خان�واده آمده اند تا ش�ايد او بتواند براي حل مش�کل و اختالفات زناش�ويي آنها نقطه 
مشترکي پيدا  و آنها را به س�ازش و زندگي دوباره تش�ويق کند. بي شک نهاد خانواده 
يک�ي از ارکان مهم اجتماعي بوده که با ازدواج تش�کيل مي ش�ود اما س�ؤال اساس�ي 
اين اس�ت که چرا قب�ل از طالق زوجي�ن بايد به مش�اور مراجع�ه کنن�د؟ زماني زن و 
ش�وهر نزد مش�اور خانواده مي آيند ک�ه تصميم به جداي�ي دارند، چرا نباي�د از همان 
ابتدا ک�ه تصميم به ش�روع زندگي مش�ترک دارند ب�ه مش�اور مراجعه کنند ت�ا او به 
عنوان يک ش�خص س�وم و راهنما به زوجين کمک کند تا بهترين تصمي�م را بگيرند؟

  نقش مشاور چيست؟
بي شک پيچيدگي هاي زندگي نوين موجب 
شده که سطح سالمت روان در جامعه امروز 
کاهش پيدا کند و نياز به مشاور براي ارتقاي 
س��المت روان ام��ري اجتناب ناپذير ش��ود. 
زوجين با ش��رکت در جلسات مش��اوره اي و 
پيمودن گام به گام مراحل به صورت انفرادي 
و زوجي قبل از ازدواج مي توانند به ش��ناخت 
خصوصيات بنيادين ش��خصيت هاي خود و 

يکديگر دست يابند. 
مشاور در زمان مراجعه قبل از ازدواج هرگز به 
طرفين نمي گويد که اين کار را بکنيد يا نکنيد، 
بلکه تنها وظيفه آگاه کردن و اطالع رس��اني 
درباره ويژگي هاي شخصيتي دختر و پسر را 
دارد و اينکه به آنها بگوي��د نتيجه اين ازدواج 
چه خواهد بود تا افراد خودش��ان دس��ت به 

انتخاب بزنند. 
  رجوع به دوستان به جاي مشاور!

اين روزها کارشناسان بسيار توصيه مي کنند 
که زوج هاي جوان قبل از آغاز زندگي مشترک 
حتماً با مشاور معتمد و متخصص مشورت کنند 
اما متأسفانه در کشور ما زوج ها اطالع دقيق و 
درستي در اين باره ندارند و گاهي با اين تصور 
که چون ما به حد مطلوبي از اس��تقالل مالي و 
خانوادگي رسيده ايم، مي توانيم بدون مشورت 
با افراد ديگر بهترين انتخاب را داشته باشيم به 
مشاور مراجعه نمي کنند يا برخي افراد به غلط 
به جاي مشورت با يک فرد متخصص اين حوزه 
با دوستانش��ان مش��ورت کرده و با مالک قرار 
دادن برخي ايده آل هاي کليشه اي همسر آينده 

خود را انتخاب مي کنند. 
اگرچه بعض��ي از اين مالک ه��ا، مالک هاي 
عرفي جامعه ما هس��تند اما بايد اين نکته را 
هم در نظر داشت که تنها به شکل کلي به آنها 
توجه مي ش��ود نه جزئي چراکه اگر جزئي تر 
مورد بررس��ي قرار بگيرد، زوجين مي توانند 
آگاهي دقيق تري از ش��خصيت طرف مقابل 

خود داشته باشند. 
  تشخيص، سنجش و ارزيابي

مهم ترين اصل ارجاع دخترخانم ها و آقاپسرها 
به مشاور خانواده يا روان درمانگر جهت مشاوره 
پيش از ازدواج مرحله تش��خيص، سنجش و 
ارزيابي است که با مصاحبه باليني، تشخيصي 
و انگيزشي است و بدين صورت که ابتدا با توجه 
به زبان بدن و با برقراري ارتباط چشمي مشاور 

با مراجعه کننده صورت مي گيرد. 
مشاور چرايي ازدواج کردنشان را از دختر و پسر 
مي پرسد تا از انگيزه آنها درباره ازدواج آگاهي 
پيدا کند. همه انگيزه ها غير از شخصيت براي 
ازدواج غلط است. اگر انگيزه دختر و پسر چهره، 
آناتومي بدن، احساسات و زيبايي باشد، از نظر 

علم روانشناس��ي نادرست اس��ت چراکه دوام 
مدت عش��ق و اين انگيزه ها تنها دو سال است 
و با گذشت زمان از جذابيت آن کاسته شده يا 

از بين مي رود. 
  انتخاب عاقالنه، زندگي عاشقانه

جمله اي ک��ه مي گويند عاقالن��ه انتخاب کن 
و عاش��قانه زندگي به اين معني اس��ت که در 
انتخاب همس��ر آينده عقالنيت بايد مقدم بر 
احساسات باش��د چراکه ما امروزه در روابط و 
زندگي هاي زناش��ويي ش��اهد اين موضوعات 
هستيم که دختر و پسر يا هر دو تنها به دليل 
پول، امکانات زياد طرفين يا مدرک تحصيلي با 

يکديگر ازدواج کرده اند. 
اسباب آسايش خوب مثل خانه خوب، درآمد 
باال يا زندگي الکچري را فراه��م مي کند اما 
لزوم��اً آرامش را ب��ه همراه نم��ي آورد، حتي 
مدرک تحصيلي ت��ا زماني ک��ه درک همراه 
نداش��ته باش��د فايده اي در زندگي مشترک 
ندارد. پ��س هيچ ي��ک از اين م��وارد انگيزه 
صحيح براي انتخاب همسر نيستند چون تنها 
شخصيت يا همان بررسي فرآيندهاي فکري، 
ذهني و رفتاري در تعامل با محيط مهم ترين و 
صحيح ترين انگيزه در انتخاب شريک زندگي 

آينده بايد باشد. 
  مراحل مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج در چندين مرحله برگزار 
مي شود. در مرحله اول زوجين از نظر رفتاري، 
خانوادگي، س��بک زندگي و تحصيالت مورد 
بررس��ي قرار مي گيرند که در صورت مثبت 
بودن وارد مرحله بعدي شده و در اين مرحله 
از لحاظ ذهني و تفکرات بررس��ي مي شوند 
تا ن��کات مش��ترک و غير مش��ترک طرفين 
مشخص شود و آخرين مرحله نگاه به زندگي، 
سرگرمي و تفريحات زوجين است که تمامي 
اين مراح��ل گام ب��ه گام و در آخر به صورت 

اجمالي بررسي مي شود. 
بنابراين تشخيص، س��نجش و ارزيابي دختر 
و پس��ر قبل از ازدواج بهتر اس��ت قبل از عقد 
رس��مي صورت گيرد تا مش��اور از س��المت 
ش��خصيت و تناس��ب فرهنگ��ي، خانوادگي، 
تحصيالتي، اقتصادي و عقيدتي طرفين آگاهي 
و اطالع داش��ته باش��د. بايد بعد از ازدواج هر 
ش��ش ماه يک بار با يک فيدبک يا بازخورد به 
روانش��ناس خانواده مراجعه کنن��د به طوري 
که يک روانش��ناس خانوادگي مانند پزش��ک 
خانواده دارن��د تا با اين کار زندگي زناش��ويي 
خود را غني سازي کنند و مانع بروز بسياري از 

مشکالت  شوند. 
  تضميني براي يک زندگي مشترک

تمام اهميت مش��اوره قب��ل از ازدواج و طي 
کردن مراحل و پيگيري هاي آن حين ازدواج 
به اين دليل است که دختر و پسر يک زندگي 
مش��ترک با ثبات، با دوام و با کيفيت داشته 
باشند. در دين مبين اس��الم و آيات الهي نيز 
بارها در رابطه با آثار ازدواج اشاره شده است. 
»و من آياته اَن خلق لکم من انفس��کم ازواجاً 
لستکنوا اليها«: » ديگر از نشانه هاي خدا اين 
است که از جنس خودتان همسران براي شما 

آفريد تا در کنار آنان آرامش يابيد.«
خت��م کالم اينکه يک انتخ��اب صحيح براي 
ازدواج آن هم با راهنمايي يک مشاور يا روان 
درمانگر مي تواند آرامش روحي، دوس��تي و 
مودت براي زوجين به همراه داشته و همچون 
دژي محکم در مقابل ش��هوات و ناماليمات 
زندگي باش��د. از همه مهم تر اينکه در جامعه 
ما ديگر شاهد از هم گسيختگي کانون مقدس 
خانواده نخواهيم بود و آمار طالق هم قطعاً به 
تبع اين امر کاهش مي يابد. چه بهتر است که 
مراجعه به مشاور قبل از ازدواج اجباري باشد 

و در فرهنگ جامعه نهادينه شود. 

مش�اوره قبل از ازدواج در چندين 
مرحله برگزار مي شود. در مرحله اول 
زوجين از نظر رفتاري، خانوادگي، 
س�بک زندگي و تحصي�الت مورد 
بررس�ي ق�رار مي گيرن�د ک�ه در 
صورت مثب�ت ب�ودن وارد مرحله 
بعدي شده و در اين مرحله از لحاظ 
ذهني و تفکرات بررسي مي شوند 
تا نکات مش�ترک و غير مشترک 
طرفين مش�خص ش�ود و آخرين 
مرحله نگاه به زندگي، س�رگرمي و 
تفريحات زوجين اس�ت که تمامي 
اين مراحل گام ب�ه گام و در آخر به 
صورت اجمالي بررس�ي مي ش�ود

  مرضيه باميري 
حاج احمدآقاي فرش فروش توي راس�ته  فرش فروش ها حجره اش هميش�ه 
شلوغ است. کس�ب و کارش پر رونق و مش�تري از پي مش�تري توي حجره 
مي آيد. وقتي خواس�ت دخت�رش را خانه بخت بفرس�تد هم�ه منتظر بودند 
پولدارترين پسر ش�هر برود خواس�تگاري دردانه اش. کس�ي فکر نمي کرد 
ح�اج احم�د  فرش فروش ب�ا همه  اس�م و رس�مي ک�ه تريلي مي خواس�ت 

براي کش�يدن اعتبارش، يک عروس�ي س�اده توي حياط خان�ه اش بگيرد 
و 14 تا س�که مه�ر دخترش کن�د. خودش ه�م مختص�ر جهيزي�ه اي داد و 
خالص! مي توانس�ت دنيا به پايش بريزد اما کارش زيبا ب�ود. حداقل تا چند 
وقت�ي جوان هاي محل با آس�ودگي خاط�ر و ب�ه آس�اني ازدواج مي کردند. 
حاج احمد نمي دانس�ت با اين طرز فکر و نجات چند تا جوان از ش�ر تجمالت 
و چشم و همچش�مِي خانه خراب کن، بهش�ت را براي خودش خريده است. 

مهري�ه را ه�م اگ�ر بگذارن�د به حس�اب 
اينکه چ�ه کس�ي داده چه کس�ي گرفته 
با ق�رض و بده�ي آنچناني بعد از مراس�م 
چ�ه کنند؟ پ�س ک�ي جواني کنن�د؟ کي 
س�فر برون�د؟ ک�ي ح�الل و سرمس�ت 
به خوشي هايش�ان برس�ند؟ اص�اًل با اين 
هزينه هاي سرسام آور عروسي و تشريفات 
خانه بران�دازش ح�س و ح�ال و انرژي اي 
برايش�ان مي ماند ک�ه ماه عس�ل بروند؟! 


