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طراحی و صفحه آرایی  :رمان های عاشقانه
آدرس سایت www.romankade.com :
تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است

این رمان فروشی میباشد

من مستحق چنین رفتار ی نبودم .از زمین و زمان گله مند بودم.
منم حق زندگی ،حق دوست داشتن و دوست داشته شدن را داشتم.
منم آرزو بچگی کردن و خاله باز ی را داشتم.
حق شیطنت ،تاب باز ی ،قایم باشک ،قصه شنیدن و دست نوازش پدرانه را داشتم.
از همه ی آرزوهای بچگانه محروم شدم.

با لگد محکم حسین ،نفسم می رودو آرزوهایم مثل هر روز به سیاهی تبدیل می شود.
غرشش رعشه به جان ،بی جانم می اندازد :چشم و گوش خودت می جنبه و به نامزدت تهمت می
زنی!...
می کشمت ...قلم پات رو می شکنم...
نمی زارم از فردا بر ی تو اون مدرسه ی کوفتی...
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دست های بی جانم را محافظ صورتم کردم.
از درد مشت و لگدها به خودم می پیچیدم .اما حاضر نبودم حرفم را پس بگیرم.
افترا نبسته بودم و تهمت نزده بودم ،با چشم های خودم هر روز نظار گر کارهای نامزدی بودم که به
زور بیخ ریشش بسته شده بودم ،مثل یک کاالی بی ارزش...
حاج بابا بازوی حسین را چنگ زد.
حسین تو خونت رو کثیف نکن ...من خودم بلدم این مایع ننگ رو چطور ی آدم کنم...
حسین بی اعتنا به حرف های حاج بابا عربده کشید.
حاجی شما اگر ذره ای به حرف من اهمیت می دادی ،االن این بل بشو پیش نمی آمد.
حمید دست روی سینه ی سپر کرده ی حسین ،جلوی حاج بابا گذاشت.
صدات رو بیار پاین حسین ...تا حاج بابا هست ما کاره ای نیستیم...
حسین با قلدر ی دست حمید را از سینه اش پس زد.
تو برای من معلم ادب نشو ...گم شو کنار ...اگه یک جو غیرت تو وجودت بود ،همان لحظه گیس ها
ی این بی آبرو رو می بریدی.
خفه خون بگیرید...
حاج بابا این بار با صدای پر ابهتش کل خانه را تو سکوت متلق فرو برد.
حتی گریه و التماس های مادر ی که گاهی به بازوی پسر ارشد اش ،گاهی به بازوی شوهر پر غضبش
چنگ می انداخت و خواهش و تمنا می کرد تا مرا از زیر مشت و لگدشان نجات دهد ،قطع شد.
بدن نحیف و خسته ام مثل بید می لرزید و نفسم هایم مقطع و بریده بریده از گلویم خارج می
گشت.
دختر چهارده ساله توانش کجا ،زیر دست و پای دو مرد قول پیکر روستایی که دست هایشان سر
زمین ها مثل سنگ شده بودند ،کجا...
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حسین من نمرده ام که جلوی من اولدرم بلدرم راه انداختی ...تا نفس می کشم ،می تونم از پس
شماها بر بیام ...تو هم ارزشت رو حفظ کن...
کمی سکوت بود و فقط نفس های تهدید وار و پرخشم مردان خانه فضا را پر می کرد.
صدای محکم در اتاق خبر از رفتن برادر ی که فقط خاطرات مشت و لگد هایش تثبت کننده ی برادر ی
اش بود ،را می داد.

#اتهام_واهی

#پارت_۲

تا بتوانم محیط اطرافم را تجزیه و تحلیل کنم ،گیس های بافته شده ام از پشت کشیده شد.
بی حال دستم را از صورتم کشیدم و روی ریشه ی موهایم گذاشتم.
چند ساله نوازشگر پرده ی گوش هایم نعره های حاج بابام و صدای سیلی های داداشم بوده است.
از بین دندان های کلید شده اش خط و نشان هایی کشید که همه اش را از بر بودم.
 اگه فکر کردی با این کارها طالقت رو می گیرم ،کور خوندی ...سعی کن سر به زیر ،مثل تمام زنهای این روستا زندگی کنی ...وگرنه خودم چالت می کنم...
این دیالوگ های پدرانه را پنج ساله حفظ شده ام...
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تمام مغزم فریاد هیچ بودن و بی ارزش بودنم را در این خانه ،هشدار می داد .اما من قانع نمی شدم،
چون مغز کوچک و کودکانه ام ،هنوز برای مهر پدر ی امیدوار بود و برای اثبات پاکی و انسان بودن
تالش می کرد.
سرم را طور ی پرتاب کرد که گیج گاهم با فرش سفت و سخت کهنه ی اتاق ،برخورد کرد.
از درد جیغم باال رفت.
 خفه خون می گیر ی ...صدات رو نمی شنوم...مگر می توانستم در مقابل این عزرائیل که نام پدر را هم به گند کشیده بود ،خفه نشوم.
سودای محبت پدرانه اش طنین اندازه اتاق گشت.
 از همان روز اول ،نحسی آوردی ...عذاب بودی ...اون از حاج احمد و چهار تا پسراش که هر روزپشت سرش با قد و قامت اسکورتش می کنند ،این از من ...اون از حاج حیدر که شش تا پسرش
مثل شیر دورش و گرفته اند ،این از من...
اون از حاج کاظم که سه تا پسراش همراهش هستند و دو تا دختراش خانم وار خونه ی بخت رفتند
و جیکشون در نیومد ،این از من...
چند تا بگم ...کل روستا به پسراشون می بالند و منم به این ننگ ،می نالم...
مثل همیشه نفس کم آورد و از تحقیر کردن و سودای اضافه بودنم ،دست کشید.
در که کوبیده شد ،یک متر از جا پریدم ،اما از ته دل نفس آسوده ای برای به اتمام رسیدن روضه ی
حاج بابام ،کشیدم.
حاج فالن و حاج بیسان ،با زمین های آبا و اجدادی اندی پول به جیب زدند و برای دهن پر کردن
مردم و حاجی گذاشتن به پسوند اسم شان ،به مکه رفتند.
دختر را موجودی حقیر و بی ارزش ،پسر را عصای دست و نگه داشتن اصل و نصب اجدادی قرار
دادند.
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همه دخترهای روستا تا دست راست و چپشان را شناختند ،بدون اینکه چیز ی بفهمند و ببینند ،به
عقد یکی از پسران قلدر روستایی در آمدند ،نه نظرشون خواسته شد ،نه حق دیدن و نظر دادن را
داشتند.
منم مستثنا نبودم و باید می سوختم و می ساختم.
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مادر بیچاره ام از سر ترس ،پشت سر مرد بی صفت اش دوید تا مبادا زیر و توپ و تشر اش ،برای
همایت از من قرار بگیرد.
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حمید بی چاره هم تراز حسین نبود .حسین اخالق و رفتار اش مثل حاج بابایم بود ،اما حمید قلب
رئوف اش را از مادرم به ارث برده بود.
برای همین همیشه زیر مواخذه ی حاج بابام و حسین قرار می گرفت.
کشان کشان خودم را کنج دیوار کشاندم و تو خودم مچاله شدم تا بلکه تن سرد و زخمی ام گرم شود.
این اتاق زندان انفرادی من ،ته باغ محسوب می شد.
اوقاتی که کار خطایی از من سر می زد مثل اظهار نظر ،دفاع از خودم ،از زندگیم ،در این اتاق مجازات
و قصاص می شدم ،به جرم یک گناه ...دختر بودن...
تا یک روز در این اتاق بدون آب و غذا زندانی می شدم.
از زور کوفتگی بدنم نای نشستن نداشتم .پلک بستم تا خواب تسکین درد بدنم باشد ،اما یاد و خاطره
ی عذاب آور رشید ،مأورای دردهای گوشت و پوست تنم ،مرا سوزاند.
در قفسه ی سینه ام سوزشی عجیب احساس کردم.
سوزشی از جنس خیانت ...رکپ خوردن ...شکستن...
 حاج خانم من این دبه های ترشی رو کجا ببرم؟...ابرو در هم گره زد و با صورتی که همیشه خدا برای من عبوس بود گفت :دو ساله عروس این خونه
ای ،هنوز یاد نگرفتی کجا ببر ی...
سرم را پاین انداخته گره روسر ی ام را از استرس دوباره نق زدن اش ،محکم کردم و گفتم :معذرت
می خوام حاج خانم ،فکر کردم به خاطر شلوغی زیر زمین ،امسال می خواین جای دیگه ای بزارین.
پای راستش را از زانو تا کرده دست راستش را که داخل اش تسبح بود ،روی زانویش گذاشت .با اخم
ازم رو برگرداند.
 واه واه ...مردم هم عروس دارن ...ما هم داریم...با اون یکی دو تا خرت و پرت ،کجای زیر زمین به اون بزرگی شلوغ شده...
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بی حرف خم شدم و دوباره دبه ی ترشی سنگین را با دو دست به زور بلند کردم.
تند تند زیر لب صلوات می فرستاد و میان صلوات هایش هم به جان من غر می زد.
به خاطر این که چند ماه بعد قرار عروسی را گذاشته بودند ،مامان جهزیه هایم را که می خرید ،می
آورد اینجا خانه ی مادر شوهرم ،چون اتاق ته باغشان آماده نبود و نیاز به گچ سفید کشیدن داشت،
برای همین جهزیه هایم را داخل زیر زمین می گذاشتند.
به لطف مادر شوهرم ،خرت و پرت نامیده می شدند.
هن هن کنان پله های زیر زمین را طی کردم.
به پله ی آخر نرسیده صدای پچ پچی توجهم را جلب کرد.
گوش هایم ناخوداگاه تیز شد ،برای شناسایی کسایی که داخل زیر زمین بودند.
صدای رشید بود.
خیلی دوست دارم ناهید ...اما چه طور ی می تونم این دختر و از سرم وا کنم ...هر کار ی می کنم...بهش رو نمیدم ...دستم تو این دو سال بهش نخورده ...می خوام خودش پا پس بکشه و بگه طالق
می گیرم ،اما از رو نمیره...
ناهید با فین فین یواش پاسخ رشید را داد.
اما تا چند ماه دیگه عروسیتونه ...میار ی خونتون ،اونوقت دیگه می خوای چیکار کنی؟ تو من دستبه سر می کنی تا هم من پیشت باشم و هم زنت رو نگه دار ی...
 نه به جان خودت ،ناهید ...من اگه کار ی کنم ،حاجی از ارث محرومم می کنه و از خونه می ندازمبیرون...
مثل بارهای قبل شنیدم و سوختم ...شنیدم و آتش گرفتم ..شنیدم و قلبم به شماره افتاد...
اما می دانستم با گفتنم خودم گناهکار و متهم می شوم.
با یک دنیا غم و اندوه ،دبه ی ترشی را آرام کنج دیوار گذاشتم و پله ها را سمت بیرون باال برگشتم.
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قطره قطره اشک هایم سرازیر شدند.
کار ی نمی توانستم بکنم ...حرفم را باور نمی کردند ...محکوم بودم به دختر بودن و زندگی زور ی...
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با دردی که توی دلم پیچید ،چشم باز کردم.
اتاق تاریک و سرد برایم دهن کجی می کرد.
خاطرها را در گورستان قلبم دفع می کنم .چون هیچ عالجی برای دردهای انباشته شده ام یافت نمی
کنم.
نه پدر ی دارم ،نه برادر ی...
عاقبت نهی کردن دستوراتشان ،می شود مشت و لگد.
جز فشار دادن دلم ،برای تسکین دردم ،چیز ی بلد نیستم.
تالش می کنم برای خوابیدن ...اما مغزم اجازه ی خواب را برای چشمان خسته و ورم کرده ام زیادی
می بیند.
به گذشته های نه چندان دور ،سفر می کنم.
از پله ها ،با اشکهایی که راهشان را پشت سر هم گرفته بودند ،از خانه ی نامزدی که فقط پنج ماه از
نامزدیمان گذشته بود ،فرار می کنم و به خانه ی خودمان پناه می برم.
 چی شده!؟ زهرا چرا گریه می کنی!...خودم را در آغوش مادرم رها کرده ،هق می زنم.
مرا از جلوی در ،از دیدگان همسایه های فضول محله ،به داخل حیاط می کشاند.
در را می بندد و لحن صدای مهربانش نگرانتر می شود.
از سر شانه هایم می گیرد و از خودش جدایم می کند .از سر تا پایم را برانداز می کند.
 زهرا حرف بزن! ...کسی طوریش شده! اتفاقی افتاده!؟گریه ام را نمی توانم مهار کنم.
بریده بریده می گویم :مامان ...رشید ...اصال من و نمی خواد ...دختر خاله ش و دوست داره...
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با دست روی گونه اش می کوبد.
 خاک به سرم! ...می فهمی چی می گی!...با سر آستین چشمانم را پاک می کنم.
 مامان به جون شما قسم ...خودم حرفهاشون رو شنیدم...به بازویم چنگ می زند و تکانم می دهد.
 زهرا مواظب باش چی دار ی می گی ...اگه کسی بشنوه ،خون به پا می شه ...حاجی و داداشتسرت رو گوشت تا گوشت می بره...
صدایم بی اراده از روی درد ،باال می رود.
 مامان چرا باور نمی کنی ،رشید داشت به ترانه می گفت ،دوست دارم و کار ی می کنم زهرا خودشطالق بگیره...
 اونجا چه خبره؟...با اربده ی حاج بابایم ،دست مامان از بازویم کنار رفت و سمت در خانه برگشت.
از ترس و وحشت لرز کردم و به سکسکه افتادم.
مامان بی چاره ام دست کمی از من نداشت .رنگ اش مثل گچ دیوار سفید شده بود.
 هیچ ...چی ...حاجی ...شما بفرما ...داخل.دلم برای مادر بیچاره ام ،برای اولین بار سوخت.
از ترس به تته پته افتاده بود.
حاج بابا تسبیح اش را دور انگشت اش چرخاند و دو پله ی روبه رویش را به سمت پاین طی کرد.
از دیدن ابروهای گره کرده ،تسبحی که داخل دست اش در حال تاب خوردن بود ،الل شدم و آب
دهانم را با صدا پاین فرستادم.
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 چرا تنهایی برگشتی؟...منظوراش از تنهایی رشید بود ،چون هر بار وقتی به خانه برمی گشتم ،رشید مرا می رساند و می رفت.
با داد دوباره اش از جا پریدم.
 مگه با تو نیستم ...کر ی...مامان میانجگر ی کرد.
 حاجی چرا عصبانی می شی ...رشید زهرا رو تا دم محله رسونده ...کار داشته زودتر رفته...سرم را تو یقه ام فرو می برم ،جرأت نگاه کردن اش را هم ندارم ،چه برسد به توجیح کردن خودم.
قانع نمی شود ،هنوز دم و باز دم های وحشت کننده اش زیر گوشم زنگ می زند.
 چرا گریه می کنه! ...چیز ی شده ...حرفی زدند!...مامان بیچاره ام ،می خواهد ماست مالی کند.
 نه ...هیچی نشده...از روی بچگی لب باز می کنم تا بلکه پدرم از شنیدن واقعیت پشت و پناهم شود.
 حاج بابا ...رشید خاطر خواه دختر خاله اشه ...من و نمی خواد...با سیلی که قبل تکمیل شدن حرفم روی گونه ام می نشیند ،پخش زمین می شوم.
مادرم سپر بالیم می شود.
 حاجی چی کار می کنی ...بچه ست ...نمی فهمه چی میگه...سیلی پر غضبی مهمان صورت مادر ی دلسوز که فقط قصداش حفاظت از بچه اش هست ،می نشیند.
 تو خفه شو ...از بس پشتش وایستادی زبون در آورده...تسبیح اش را روی زمین پرت می کند و شلینگ روی زمین را چنگ می زند.
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اولین ضربه و درد اش که بعد یک سال هنوز هم جایشان می سوزد ،چشم های خسته ام را می
گشایم.
جیگرم از بی وفائی دنیا آتش می گیرد ،از زیادی بودنم دلگیر می شوم.
اما هیچ احساس ندامت و پشیمانی در وجودم رخنه نمی کند ،با اینکه تا سر حد مرگ رفته ام ،اما
حرف دلم را زده ام.
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فکر خود کشی برای دومین بار به مغزم خطور می کند.
در این مورد بی جربزه می شوم .ترس از دنیایی ناشناخته ،مرا از این فکر شیطانی باز می دارد.
روسر ی گل گلی ام را از روی موهایم که کج و کوله شده بود را باز می کنم.
دور کمرم می بندم و محکم گره می زنم.
امید دارم الاعقل کمی با گرم شدن کمرم ،دل دردم تسکین یابد.
نمی دانم خونریز ی داخلی کرده ام یا روده هایم بر اثر لگد محکم حسین ،پاره شده اند.
خودم را تاب می دهم ...توان بلند شدن و راه رفتن را ندارم .تمام دنده هایم درد می کنند.
نگاهم را از پنجره ی کوچک غبار گرفته به آسمان تاریک می دوزم.
خالق من کجایی که نظر ی هم به این بنده ی حقیرت بکنی...
من این زندگی را نمی خواهم ...من این عذاب را نمی خواهم ...من تحمل این را ندارم که همسر عقد
کرده ام فکر و قلبش برای کس دیگر ی باشد و جسم اش برای بستن دهان مردم ،برای من بماند.
حرف های عاشقانه اش برای دختر خاله اش باشد و امر و نهی کردن هایش برای من باشد.
این یک سال و نیم برای منی که سنی ندارم کافی هست.
این تنش ها برای روح لطیف و مغز کوچکم زیادی هستند.
عزمم را جزم می کنم و از روی زمین برمی خیزم.
از زور درد گوشه ی چشمانم چین می خورد و صورتم مچاله می شود.
اما به زور خودم را کنار پنجره می رسانم.
می خواهم شاهد آسمان بزرگ و پر ستاره با مهتاب روشنش باشم و از اون باالیی گالیه کنم.
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چرا به وسعت آسمان بزرگ ات و ستاره های درخشانت ،درخششی در قلب من روشن نساختی...
چرا وجودم را پر از خاکستر ،مثل سیاهی زغال های قلیان حاج بابایم رنگین ساختی...
چرا فرصت روشنایی در دلم نه نهادی و اجازه ی بال و پر گرفتن را برایم ندادی...
من از خودت گالیه می کنم و به خودت پناه می برم...
مرا از این زندگی رهایی بساز ...نزار تا آخر عمرم در این خاکستر دست و پا بزنم...
سوزش اشکم همراه شد با پرواز دلم به چند ماه قبل...
رشید؟....جوابی نداد...
رشید؟...باز هم بی اعتنا به صدا زدن های من ،چوب دست اش را با خنجر تیز برنده اش ،تیز کرد.
کم نیاوردم و دوباره نام اش را فرا خواندم.
 رشید؟...با غیض سمتم چرخید.
 چیه؟...جانم گفتن هایش ،برای دختر خاله اش در وجودم تداعی می شود.
بغض می شود و راه گلویم را می بندد.
اما تصمیم می گیرم حرف بزنم.
 اگه من و نمی خوای ...چرا این همه عذاب رو تحمل می کنی؟با ابروهایی که همیشه گره کور اش را در مقابل من حفظ می کند ،می گوید :کی این حرف رو زده!...
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خودم را جمع و جور می کنم و دامنم را در مشت عرق کرده ام می فشارم.
 با اینکه از روی اجبار من و به عقدت در آوردن ،باز هم لب باز نکردی ...اما تو مردی ...می تونی ازخودت و حقت دفاع کنی ...خواهش می کنم خودت طالقم بده.
بلند می شود و چوب را روی زمین می کوبد.
 این چه اراجیفی که بلغور می کنی ...من کی همچین حرفی زدم ...اگه خودت همچین نظر ی دار ی،برو به بابات بگو و طالقت رو بگیر ...با کمال میل منم می پزیرم و طالقت رو می دم...
مات و مبهوت ،با دهانی باز به گفته هایش چشم دوختم.
منتظر جوابی از من نشد و از در بیرون رفت.
این یعنی قصد خار کردنم را دارد...
یعنی می خواهد من پا پیش بگذارم و حرف مردم پشت سر من باشد...
می خواهد تمام اتهام ها به خانواده ی من بخورد و من سوژه ی دست مردم باشم ...من بد نام شوم
و اون تبرئه...
من را انگشت نمای روستا کند و خود اش به مراد دل اش برسد..
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هنوز چشم هایم به در حیاط خشک مانده ،رشید نرفته بازمی گردد.
بی اراده از روی لبه ی تخت برخیزم.
با چشم های قهوه ای رنگ اش ،به مردمک چشمان سیاهم زل می زند.
 می خوای واقعیت رو بدونی؟...سر ی به معنای بله تکان می دهم.
بی مقدمه ،بدون هیچ ترس و وحشتی ،هیچ انعطافی در لحن اش می گوید:
 من ناهید و دوست دارم و عاشقشم ...هیچ وقت هم از قلبم پاکش نمی کنم...مراعات شکستن قلب یک دختر سیزده ساله را نمی کند ...حتی ذره ای دل اش به رحم نمی آید و
غرورم را له می کند.
 اگر کنارم موندی ،باید این واقعیت رو تحمل کنی ،من هیچ کششی نسبت به تو ندارم و نخواهممداشت...
پس تا دیر نشده خودت کنار بکش...
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من مردم ...می تونم بعد عروسی دومین زن رو هم عقد کنم ،بدون هیچ حرف و حدیثی...
نگاهم بین چشم ها و لب های باریک اش به گردش در می آید.
درسته ریش و سیبل اش ،مرد بودن اش را به رخ می کشد ،اما هیچ بوئی از مردی به مشام اش
نخورده است.
 من هیچ وقت طالقت نمی دم ...تو خونه ی من ،بدون هیچ انتظار محبتی از طرف من ،میپوسی...
قلبم از این همه دل سنگ بودن اش می ایستد .فارغ از حس حقارت در چشمانش قطره اشکی از
گوشه ی چشمانم می چکد.
اما این قطرات و بی گناهی ام ،ذره ای دل اش را به درد نمی آورد .مصمم چشم به صورت رنگ پریده
و شکسته ام می گوید:
خودت با مادرت حرف بزن ...زندگی من و خودت و تباه نکن...چه کسی زندگی دیگر ی را به تباهی می کشاند ،من دختر بی دفاع که حق انتخاب را نداشتم ،یا توئی
که با وجود مرد بودن ات جرأت نهی کردن و مخالفت را نداشتی...
گفت و من را با تمام اوهام ها تنها گذاشت.
دل مرده روی تخت واژگون می شوم.
این تخت گوشه ی حیاط ،مختص چای قلیان کشیدن های حاج بابایم و کوک کردن کیف و حالش،
اینجا گذاشته شده است.
با فرشی دست بافت ،پشتی ابر با رنگی قرمز و تشک پشم گوسفند.
های های گریه ام را از این هم بی رحمی و بی انصافی ،گوشه گوشه ی حیاط خالی نظارگر می شود.
از ستاره ی چشمک زن آسمان چشم می گیرم و همان جا روی زمین ،کنج دیوار می نشینم.
احساس رخوت و کرختی می کنم .پاهایم توان سرپا نگه داشتن بدنم را تحمل نمی کند.
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سرم را روی زانوهایم می گذارم و برای دل خودم می گریم.
ملودی اذان صبح طنین انداز گوش هایم می شود و خبر از طلوعی دوباره را می دهد.
طلوعی که این روز ها برایم مثل غروب غم انگیز می ماند.
دست به دعا می گشایم و برای تصمیمی که گرفته ام کمک و یار ی می طلبم.
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یقین دارم حاج بابایم برای نماز به مسجد می رود و مادر بی طاقتم ،به من بخت برگشته سر می زند.
در خودم جمع می شوم و برای اجرای نقشه ام صبور ی پیشه می کنم.
در اتاق کهنه با صدای قیژ ی باز می شود.
هیکل الغر و استخوانی مادر رنج دیده ام ،تو درگاهش نمایان می شود.
بیچاره به خاطر بچه هایش با غدی و زبان زهر آگین حاج بابایم ساخت تا ما دربه در و آواره نشویم.
می ترسد از روشن کردن المپ ...واهمه دارد از شوهر میرغضب اش که بفهمد پیش من آمده است.
روبه رویم می رسد و زانو می زند.
 دورت بگردم مادر ،خوبی...بغض صدایش حالم را دگرگون می کند.
به خاطر دل مادرم ،در تصمیم شک به دلم می افتد.
به آغوشم می کشد.
عطر وجودش را استشمام می کنم و در فکرم دو دل می شوم.
اما حیف ،حیف ،تا بتوانم تصمیمم را عوض کنم ،دلدار ی های مادرانه اش لجم را در می آورد.
 چه قدر گفتم دندون رو جیگر بزار ...چه قدر گفتم صبر داشته باش و حرفی نزن...تو هم می تونستی با محبت و خانمی کردنت ،رشید رو رام و دلباخته ی خودت کنی...
بعد عروسی محبت زن و شوهر ی ،زندگی رو تغییر می ده...
حاج بابات و داداشت صالحت رو می خوان ...خوشبختیت رو می خوان...
گوش هایم از این نصیحت ها پر بود.
20

اتهام واهی
مگه می شود کسی یک و نیم سال نامزد باشد و هیچ گونه محبتی از نامزد عقد کرده اش نبیند ،جز
تهدید برای جدایی...
مگر امکان دارد ،کسی نامزد اش را با کسی دیگر ی ببیند و دم نزند...
مگر دل کسی صاف می شود از دیدن نامزدی که عشق باز ی هایش با دختر خاله اش هست و اخم
هایش برای نامزد عقد کرده اش...
مگر دل من از سنگ بود ...مگر من دل ندارم ...مگر عاطفه و غرور ندارم که بتوانم این چیز ها را ببینم
و دم نزنم...
مرا از خود اش جدا کرد و برخاست.
 االن حاجی میاد ...من کمی آرومش کردم ،اجازه داده صبح بیای بیرون و بر ی دست بوس مادرشوهرت...
دلم پوزخند صدا دار ی می زند.
می رم دست بوس اون زن افلیجه ...ببشنید و تماشا کنید...
در که بسته شد نفسم را بیرون رهانیدم.
پس فردا روز موعد فرا می رسد.
حاج بابا ...چنان بخششی برایت نشان دهم که تا آخر عمر فراموش نکنی...
داداش حسین ...چنان غرورت را زیر دست و پای مردم روستایت خرد کنم که نتوانی سر بلند کنی..
عهد می بندم خار و خفیفت کنم.
باعث و بانی تمام بدبختی هایم تو هستی ...چون رشید پسر عموی زن بی صفتت بود.
پوزه ی همه ی شما ،به استثنا مردم روستا را به خاک می مالم.
جرأت دختر ی را ،برایتان نشان می دهم که تا روستا روستاهاست صدایش برود و حق دختران ضایع
نشود.
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شاید هم تمام دخترهای مثل خودم را سر عقل آوردم.
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صبح هوا روشن نشده ،مامان در را باز می کند.
 زهرا بدو دخترم ...تا حاجی نرفته بازار ،برو معذرت خواهی کن...مگر چه کار اشتباهی ازم سر زده بود که عذر خواهی کنم!
اعتنایی به دست پاچگی مادرم که پیش حاجی اش فقط یک برده به حساب می آمد ،نکردم.
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جلوتر می آید و دستم را می کشد.
 مگه با تو نیستم ...اگه االن بره تا فردا باید اینجا بمونی ها...دستم را با حرص از حصار دستش بیرون می کشم.
 بزار بمونم ...من کار ی نکردم که برم به پای همه بیفتم...چنگی به صورت اش می زند.
 چشمم روشن ...زبون درآوردی...شونه ای باال می اندازم.
 تا به امروز هر چی خفت و خار ی کشیدم ،بستمه ...من برای کار ی که نکردم ،تلب بخشش نمی کنم.این بار مصمم بودم برای به کرسی نشاندن حرف هایم.
 من و به زور واسه رشید انداختین ...من نمی تونم تا آخر عمرم ،تنفرش رو نسبت به خودم ببینم ودم نزنم.
جلویم زانو می زند.
زلیل مرده ...این چه حرف هایی ی می زنی ...ما واسشون پیغام نفرستادیم که بیاین دختر ما رو
بگیرین ...خودشون اومدن و ما هم ،چون پسر خوبی بود ،بله دادیم.
اشک هایم بدون اجازه راه خودشان را می گیرند.
 مامان رشید از من بدش میاد ...خوش چند بار ی تذکر داده که به خانوادت بگو طالقت رو بگیرن...میگه من تو رو نمی خوام و به زور حاجیم چیز ی نمی تونم بگم...
دستش را برای آرام کردن من ،روی موهایم می کشد.
 جوون ،خامه ،نمی دونه چی میگه ،سرش باد داره ،عروسیتون که بشه همه چیز یادش میره...جیغ زدم و چنگی به موهایم زدم.
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 چی میگی مامان ...می خوای دستی دستی بدبختم کنی ...می فهمی چی میگی ...صبر کنم تا شایدیک روز ی مهرم به دلش بیفته ...اونم شاید...
پس بگو برو بمیر و ما راحت شیم دیگه....
انگشت اشاره اش را روی لب هایش می گذارد ،وحشت زده به در اتاق می نگرد.
 هیس ...یواش ...چه خبرته ...می خوای حاجی رو بکشونی اینجا...زده بود به سرم ،واقعا قاطی کرده بودم.
 بزار بشنوه ...اصال بزار بیاد گلوم و ببره ...راحت میشم از دست شما....رنگ از رخسارش می پرد و تند بر می خیزد.
 خدایا من و بکش و راحتم کن....خوداش را نفرین می کند و با ترس ،از اتاق خارج می شود.
مادر بدبختم هم عاصی شده بود ،اما من دیگر نمی خواستم به عاقبت مادرم و امسال مادرم ،دچار
شوم.
ساعت ها می گذرد و خبر ی از کسی نمی شود.
لحظه ای یادم می آید که مادرم در را قفل نزده است.
خیلی تیز ،بدون به یاد داشتن هیچ گونه دردی به سمت در می روم.
دستگیره را آرام پاین می کشم.
از قفل نبودن اش ،نفس حبس شده ام را رها می کنم و از ته دل شکر ی می گویم.
کمی این پا و اون پا می کنم تا خانه خالی شود.
حاج بابا بازار رفته ،پس بی شک حسین و حمید حجره می روند.
می ماند مامان!...
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امروز اون کجا می رود؟...
از یاد آور ی هفته ی اول و بزاز ی محل ،لبخند می زنم.
مامان هم طبق معمول سر ی به بزاز محل می زند.
هر هفته بزاز ی پارچه فروش محله ی ما می آید و مامان برای دادن اقساط خرید هایش حتما بیرون
خواهد رفت.
پس منتظر می مانم برای عملی کردن نقشه ام.
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کل اتاق بیست متر ی را قدم رو می روم.
از یک طرف استرس ،از طرفی وحشت به آینده ای که قرار است خودم برای خودم رقم بزنم ،وجودم را
فرا می گیرد.
اما من باید بگریزم ،من توان مقابله با نفرت رشید را ندارم.
من هیچ تمایلی برای گذاشتن عمرم ،در این زندگی بی عشق را نمی بینم.
من هیچ گاه نمی توانم مهر و محبت رشید را برای خودم باز گردانم.
دست دست نمی کنم تا شلوغ شدن کوچه ها و محله ها ،باید فرار کنم.
از اتاق خارج می شوم و پاورچین پاورچین سمت خانه ی اصلی می روم.
بوی گوشت تازه به جوش آمده همه ی خانه را فرا گرفته است.
پس حاجی امروز هوس آبگوشت کرده است.
پوزخند روی لب هایم از مردها ی زروگوی روستایی ،روی لبهایم می نشیند .فقط شکم و امر و نهی
کردن برایشان مهم است ،نه چیز دیگر...
حال بزرگ با فرشهای دست بافت قرمز را سمت اتاق مامان طی می کنم.
تشک های تا شده اش کنج اتاق پوزخندم را تشدید می کند.
این را هم باید به خصلت چنین مردهایی اضافه کرد ،همبستر ی بی نقض و عالی...
چه گونه با این همه اجبار می توانند زیر بغل شوهر قلدرشان بخزند و ادای زن های عاشق را در
بیاورند و آخر سر هم به خواست مرد هفت خط اشان ،سرویس کاملی برایش بدهند ،آن هم با اخم و
تخم مردشان.
هیچ وقت شبی را که حاج بابام خانه را روی سرش گذاشته بود را فراموش نمی کنم.
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 من اون کسی رو که این اراجیف و به خوردت داده می کشم.مامان با هق هق گونه های خیس از اشکش را با گوشه ی چادراش پاک می کند و می گوید:
 حاجی همه ی زن ها می گن ...زن صیغه کردی...به جای دلدار ی دادن زن ناالن اش ،قندان چینی را سمت دیوار پرت می کند.
 کم زر بزن ...تو حرف مردم رو باور می کنی یا شوهرت و...از الی در ،هم پای مادر بیچاره ام اشک ریختم و شنونده ی بی رحمی های حاجی اش ماندم.
 اما منم زنم ...دلم می سوزه ...من با هر چی بتونم زندگی کنم ،با این حرف نمی تونم زندگی کنم... پاشو گورت رو از جلوی چشمام گم کن ...نمی تونی زندگی کنی ...گمشو...های های گریه اش اوج می گیرد.
 کجا برم ...کجا رو دارم برم...حاج بابا با کوبیدن درها خانه را ترک می کند.
شب سر شام به جای مامان بی چاره ام حاجی اش قهر می کند و شام نمی خورد.
به جای حاجی اش ،خودش منت کشی می کند و دورش می گردد.
از ترس اینکه شب دوباره دعوایشان نشود فال گوش می ایستم.
نصف شب با صدای قربون صدقه رفتن های مادرم ،می فهمم که زن چه قدر جنس ضعیف و بی
پناهی به شمار می آید و باید از هر نظر هوای مردش را حفظ کند ...حتی رخت خواب...
با تنفر چشم می گیرم و سمت کمد کهنه ی کنار دیوار می روم.
در کمد را باز می کنم که صدای قیژ لوال هایش باعث می شود با ترس سمت در اتاق برگردم و مطمعن
شوم کسی نیامده است.
وقتی از خالی بودن خانه اطمینان حاصل می کنم ،دوباره پی مقصودم می روم.
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بقچه ی گل دار ته کمد را بیرون می کشم.
الی چادر های مخصوص مهمان ،دنبال چادر ی می گردم که هیچ گاه به چشم نیامده باشد.
چادر سرمه ای ،خیلی قدیمی را بیرون می کشم.
بقچه را به همان حالت قبلی محکم می بندم و سنجاق قفلی گوشه اش را می زنم.
داخل کمد می گذارم و درش را می بندم.
دست دست نمی کنم و از اتاق خارج می شوم.
دست نوشته های خودم را که داخل کمد دیوار ی حال ،جاساز ی کرده بودم را بیرون می کشم.
مقدار پول پسنداز ی را که مخفی کرده بودم ،همراه طالهایم برداشته با قدم های تند خودم را به
اتاقی که در آن زندانی بودم ،می رسانم.
نوشته هایم را از دم در به داخل اتاق پرت می کنم و در را می بندم.
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هیچ شک و شبهه ای بابت طالها به مغز کسی خطور نمی کند .فکر می کنند طالهایم ،گردنم و دستم
بودند و همراه خودم نابود گشتند.
چادر را سرم می اندازم و خانه را به مقصد نامعلوم تقدیر ،ترک می کنم.
از کوچه ی خودمان که گذر می کنم ،چند نگاه مشکاف را پی خودم می کشانم.
اما طور ی صورتم را با چادر پوشانیده ام که کسی نتواند شناسایی ام کند.
فقط گوشه ی چشمم را برای دید ،باز گذاشته بودم.
از پس کوچه های خلوت ،خودم را کنار رود آراز می رسانم.
دم دم های صبح و بزاز ی های محل ،یک امتیاز خوب برای رهایی و بدون دیده شدن من ،توسط
روستایان به حساب می آمد.
بارندگی این چند روز اخیر ،آراز را خروشان تر از قبل کرده است.
مثل دل پر تالطم من ،طغیان می کرد و خودش را به این طرف و آن طرف میزد .نزدیک بود پلی که
روی آن ایستاده ام را بدرد و همراه خروش عظیمش به انتهای سیاهی ها بکشاند.
دورتر از روستا و روی پل کهنه ایستاده بودم .روستایان از پل تازه ساخته شده استفاده می کردند و از
این پل حذر می کردند.
تعلل را جایز ندانستم و روسر ی ام را از سرم کشیدم.
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روی حصار گیرش انداختم .طور ی که انگار موقع افتادن به رودخانه ،از سرم باز کشیده است.
کفشم را از یک پایم کندم و روی پل گذاشتم.
با تمام گواه سمت شهر دویدم.
چادر را روی سرم سفت چسبیده بودم و می دویدم.
همراه پاهایم اشکهایم روی گونه هایم مسابقه راه انداخته بودند.
می ترسیدم اما می رفتم ...وحشت داشتم اما فرار می کردم ...قلبم می سوخت اما می دویدم ...جگرم
می سوخت اما می گریختم...
ً
مطمعنا ضربه می خورد ،خودم بودم....
تنها کسی که
تنها کسی که دلش می سوخت ،دل مادر بیچاره ام بود...
اما زده بودم به سیم آخر ،شاید از روی نادانی ،از روی بچگی ،اما رفتم ،رفتم به جایی که وهم و ترس
را با خودش همراه داشت.
ترسیدم از خودکشی ...شاید زجر ی بیشتر از خودکشی انتظارم را می کشید...
اما با این حال ،باز هم عقل و منطق بچه گانه ام به پاهایم قدرت می بخشید ،برای دور شدن ...برای
رهایی...
شاید اگر سنم باال بود می توانستم کنار بیایم و تحمل کنم...
به قول مادرم ،سیاست داشته باشم و رشید را مال خودم کنم.
اما من این اجبار را برای زندگی قبول نداشتم ،اجبار ی که با سیاست زنانه رشید را پا بند زندگی
مشترک با خودم بکنم را نمی پذیرفتم ،من چنین رنجی را قبول نداشتم.
سوزش پای برهنه ام به اعماق وجودم نفوذ می کند و باعث می شود باایستم.
نفس نفس زنان با آستینم ،اشک چشمانم را پس می زنم .تار ی دیدم شفاف می شود.
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هراسان پشت سرم را نگاه می کنم...
به قدر ی دور شده بودم که کسی نتواند مرا بیابد.
اصال شاید کسی نبودام را تا ظهر احساس نکند و پی ام نگردد...
اما بی شک مادرم بعد فارغ شدن از بزاز ی ها و در همسایه ها ،دنبال تک دختراش می رود.
با احساس گرم شدن کف پایم ،روی چمن های تازه جوانه زده می نشینم و پای چپم را روی زانو ی
پای راستم قرار می دهم.
از دیدن کف پایم گوشه ی چشمانم چین می خورد و لب زیرینم را به دندان می کشم.
کف جورابم و پوست سفید پای کوچکم روی زمین به قدر ی سابیده شده بود که اثر ی از کف جوراب،
فقط به شکل چند تار و پود عنکبوت دیده می شد .قرمز ی گوشتم همراه خونی که از کف پایم سرازیر
می شد ،دل خودم را ریش می کرد.
اولین مصیبت و اولین رنج یک دختر فرار ی...
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با درد ،زیپ کیف کهنه و رنگ و رو رفته ام را باز کردم.
برای جلب توجه نکردن اهالی خانه و حقیقی جلوه دادنم به خودکشی ،تنها این کیف را که هیچ وقت
به چشم نمی آید و کسی را به شک و شبهه نمی اندازد ،برداشتم.
تنها محتویاتش مقدار ی پول و چند تیکه طالست...
طالها را می گذارم پای حساب زحمت ها و کلفتی هایی که در این یک سال و اندی در خانه ی مادر
شوهرم کشیدم و دم نزدم.
چاقوی ضامن دار ی که از کشوی داداش حمیدم کش رفتم و بی شک هیچ وقت گمانش سوی من
نمی رود را لمس می کنم.
خسته از وارسی کیفم ،زیپش را می کشم.
الاعقل مغز کوچک و معیوبم نکشید ،مقدار ی کاغذ دستمالی یا حداقل جورابی ،دستمالی بگذارم.
تعلل را جایز نمی دانم و بلند می شوم...
باید تا دیر نشده خودم را به شهر برسانم.
کف پای زخمی ام که زمین را لمس می کند ،از سوزشش جگرم آتش می گیرد .انگار کسی به دلم
چنگ انداخته و قصد بیرون کشیدنش را دارد.
پلک هایم را روی هم می فشارم و لب زیرینم را به دندان می کشم.
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قدم اول ...آخم بلند می شود....
قدم دوم...دلم از درد ضعف می رود.
قدم چهارم ...کف پایم گرم می شود چیز ی احساس نمی کنم...
تا آنجایی که قدرت در تنم دارم می دووم.
اشک های تازه خشک شده ام با یاد آور ی دست نوشته هایم که بی شک تا چند ساعتی دیگر خوانده
می شوند ،جار ی می شود.

سالم...
یاد گرفتم سالم دهم ...یاد گرفتم به بزرگترم احترام بگذارم ...یاد گرفتم مقابل حرف بزرگترم حرف
نزنم...
اما این یاد گرفتن ها را با خودم به گور می برم...
حاج بابا هیچ گاه در خلوتم هم نتوانستم از شما گله مند باشم ،چه برسد رودر روی شما باایستم و
گالیه کنم...
از این که منم از وجود شما ،از گوشت و پوست و هم خون شما هستم ...غرورم رو به گور می برم.
چون گیس هایم بلند است و تن و بدن ضعیفی دارم انسان نیستم؟ ...منم ذات شما را به ارث بردم...
غرور و قدرت شما رو...
حاج بابا می روم ...از این دنیا می روم تا ننگ دختر بودنم شما را آزرده خاطر نکند ،اما دلم می خواهد
با زبان بی زبانی حرف هایم را روی این نوشته ها به شما بگویم...
حاج بابا به جای اینکه مرهم درد دختر سیزده ساله ات باشی ،نمک شدی و زخم هایم را آتش زدی...
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بدون این که بفهمم سر سفره ی عقد نشستم ...بدون اینکه حالیم بشه تو خونه ی رشید کلفتی
کردم ...نیش و کنایه های مادر رشید رو به جان خریدم و تا صبح زیر پتو اشک ریختم ،اما شکایت
نکردم.

اما حاج بابا خیانت رشید و نتونستم تحمل کنم ...جگرم سوخت ...قلبم گرفت ...امید هایم ناامید
شد...
با چشم هایم دیدم و تحمل کردم ،یک سال...
اما تحملم طاق شد ،جگرم سوخت ...درسته مرد اختیار داره چند زن بگیره اما نه از روز عقدش ...بلکه
بعد عروسیش ،بعد اینکه از زنش سیر شد ...دلسرد شد...

حاج بابا رشید هیچ وقت باهام هم کالم هم نشد که بخواد سیر بشه ...دلسرد بشه...
چند بار با زبون خودش بهم هشدار داد ،خودت تقاضا ی طالق بده ...خودت پا پس بکش ،چون ازم
متنفره ...چون من و نمی خواد ...چون به اصرار پدرش من و عقد کرده بود...
حاج بابا قسم ت میدم برو از دوستم زینب بپرس ...چون من که دخترت بودم باورم نکردی ...عشق
باز ی رشید با دختر خاله اش رو زینب هم پا به پای من مشاهده کرد .من آتیش گرفتم و زینب
دلداریم داد.
اما دیگه نمی تونم تحمل کنم  ...می روم تا سر بارت نباشم ...خودم رو از بین می برم تا ننگ نباشم...
می میرم تا مادر بیچاره ام ثانیه به ثانیه زجر نکشد ...می میرم تا راحت باشین....
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به خیابان اصلی می رسم ،جهت مخالف سمت شهر می دوم.
آب بینی ام را با گوشه ی چادر پاک می کنم.
دلم نمی خواهد جلب توجه کنم.
ماشین های در حال عبور و عابران را با سر ی پاین پشت سر می گذارم.
درخاطرات تلخم غوطه ور می شوم.

خاطراتی که چند ماه قبل با هر کلمه ای که روی کاغذ می آوردم ،ودای رفتن سر می دادم ،اشکهایم از
ته قلبم و جگر سوزانم فوران می شد اما می نوشتم.

 حاج بابا ...پسر رشیدت ،داداشی که باید پشتم می بود ،مرا به یک تکه زمین فروخت...35
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اصال هیچ وقت با خودت فکر کردی که چرا حسین فقط تالش می کرد من رو به رشید بدی؟
هیچ وقت فکر کردی چرا فقط حسین پیغام و پسغام آور خونه ی شما و رشید بود تا این وصلت سر
بگیرد؟...

نه فکر نکردی ...چون خیال می کردی برادرمه و خوشبختی تنها خواهرش رو می خواد ...فکر می
کردی می خواد من خوشبخت بشم...
نه حاجی نه ...تو هم نتونستی پسر رشیدت رو بشناسی ..حسین خواهرش رو به یک تیکه زمین
فروخت ،می دونی چه طور ی؟...
برادر زن حسین ،ناهید رو دوست داشته،
رشید هم ناهید رو می خواسته ،برای اینکه رشید رو ناهید دور کنند تو گوش بابای رشید خوندن و
امال شما رو پیش کشیدند و من و برای رشید نشون کردند ،تا زمین های شما از طریق من به رشید
برسه ،برای قطعی شدن این وصلت و از میان برداشتن رشید ،به حسین وعده یک تکیه زمین دادند.
حسین هم برادر بودنش رو در در حقم به نحو احسن تموم کرد و تمام و کمال تونست نقش خوب
بودن و غریتی بودنش رو از بند بند وجودم بگیره و وعده اش رو به سرانجام برسونه...
حاج بابا رشید هیچ وقت نمی تونه ناهید رو فراموش کنه...

با مرور نامه ام ،بغض خفه ام می کند و حنجره ام می سوزد .تداعی اون روز و تصمیمم برای نامه
نوشن ،زنده می شود.

 -بیا بریم زهرا...
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 کجا بریم زینب ...صبر کن می خوام تو شاهد زجر کشیدن من باشی و اگر روز ی من نبودم ،برایمن ،تنها دوستت شهادت بدی و حافظ آبرویم باشی...

 چرند نگو زهرا ...تو همیشه هستی و پیشم می مونی ...منم به غیر تو کسی رو ندارم ...تو باید بهخاطر من قوی باشی تا کنارم بمونی ...تو همه کس منی زهرا ...مادرم ...خواهرم ...دوستم...

بغلش می کنم و گونه ی الغرش را می بوسم.
زینب مادرش فوت کرده بود و دست زن بابا بزرگ می شد ،زن بابایی که بویی از انسانیت به
مشامش نخورده بود.

با صدای خش خش یونجه های خشک شده ،دستانم را از حصار گردن زینب باز می کنم و دستش را
می گیرم.
سریع پشت بسته های بزرگ یونجه ها می کشم.
انگشت اشاره ام را به عالمت سکوت روی لبم می گذارم.
زینب دستش را روی دهانش می فشارد و سرش را به عالمت تفهیم تکان می دهد.
از ترس و وحشت دیده شدن می لرزم ...اما مصمم پاهایم را میخ زمین می کنم تا لرزشم کار دستم
ندهد.
با احتیاط از کنار یونجه ها سرک می کشم.
از دیدن رشید و ناهید رنگم می پرد و راه گلویم خشک می شود! نفس کشیدن یادم می رود و
چشمهایم گشاد می شود!
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این برخوردشان را ندیده بودم! ...به خیال خودم فقط برای شنیدن دل و گلوه دادنشان ،زینب بیچاره
را به اینجا کشانده بودم...
فکر نمی کردم این همه پیشرفت کرده باشند! از دیدن صحنه ی روبه رویم مسخ می شوم...
زمان و مکان فراموشم می شود و قصد ونیتم از یادم می رود!
با کشیده شدن لباسم از پشت ،سمت زینب می چرخم و با چشم های گریان زینب ،مواجه می شوم.
خودش را به آغوشم پرت می کند.
اما تمام سیستم بدنم از کار می افتد و عضالتم منقبض می شود.
دستانم شل و بی احساس ،کنارم می افتد!
فقط زینب هست که بی صدا اشک می ریزد.
شاید هم به بیچارگی و بی ارزشی دوستش می گریست...
چه می دانم! ...من حال خودم را نمی فهمیدم!.

با بوق ماشینی از جا می پرم ...نگاه دلسوزانه ی راننده ی تقری ً
با مسن ،روی صورتم خشک می شود.
حتما دلش به چشمان گریانم می سوزد.

به خودم می آیم و راهم را ادمه می دهم.
اما هر کار ی می کنم لحظه ی با هم بودم رشید از ناهید ،از جلوی چشمانم نمی رود.
طور ی به آغوشش کشیده بود که انگار محرمش ناهید است .منی که محرمش بودم دستم حتی سر
انگشتانش را لمس نکرده بود.
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برای ساعتی پس می زنم افکار موضی و مثل موریانه ی مغزم را تا بتوانم تمرکز کنم ،بر این راهی که
بی درنگ در آن قدم گذاشته ام.
با دیدن دست فروشی کنار خیابان ،نفسی از سر رضایت و آسودگی لبانم را انحنا می بخشد.
به قدم هایم سرعت می بخشم.

 سالم ...ببخشید جوراب های زنانه قیمتش چنده؟39
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زن رویش را که با چادر مشکی پوشانده بود ،باز می کند.
زن میانسال که گرد سختی زندگی چند سالی پیرتر و شکسته تر نشان اش می دهد.
قیمت یک جفت جوراب که از دهانش بیرون رانده می شود ،شاخ در می آورم! گرون بود .اما مجبور
بودم برای خریدنش.
پول را از کیفم در می آورم و جوراب ها را می خرم.
کمی از زن دست فروش ،فاصله می گیرم و روی اولین پله ی ساختمان پزشکان می نشینم.
خیلی سریع جورابی که کف اش رفته و خونین شده بود را از پایم در می آورم .از درد و سوزش پایم
دلم ضعف می رود ،اما اعتنایی نمی کنم.
جوراب های نو را می پوشم و زود برمی خیزم.
باید هر چه سریعتر خودم را به جای امنی برسانم.
اولین کفش فروشی وارد بوتیک می شوم.
ارزانترین کفش را انتخاب کرده سایز پایم را به فروشنده می گویم.
لنگه ی کفشم را از بوتیک خارج شده ،داخل اولین سطل زباله می اندازم.
پرس و جو کنان خودم را ترمینال اتوبوس رانی می رسانم.
فکرم به سوی هر شهر ی می رود و آخر سر اصفهان را انتخاب می کند.
ترس عجیبی از تهران داشتم ،آن قدر ی از بزرگی و تجمعش شنیده بودم که نادیده وحشتش را در دلم
پرورانده بودم.
از دو پله ی اتوبوس باال رفته روی صندلی جای گرفتم.
چشم بستم تا بغضی که راه گلویم را چنگ زده را فرو ببرم.
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دل کندن چه سخت است ،دل کندن از عزیزان ات ،از زادگاه ات ،از هم نوعان ات ،از تمام خاطرات
کودکی ات...
اما سوزش این قلب ،شکست این قلب ،چه قدر آسان می سازد این همه سختی را...
فقط بغض می شود و اشک می شود و در میان تمام بغض ها و اشک ها ناپدید می گردد و چاره ای
جز فرو بستن این اشک ها و بغض ها را نخواهی داشت.
توانم را سلب کردند ،قدرت مقاومتم را گرفتند بچگی هایم را با خاک یکسان کردند .آرزوهایم را به با
فنا فرستادند .غرورم را جریحه دار کردند .دلم را ،قلب را روحم را به آتش کشاندند.

با احساس کسی که صندلی کنار ی ام نشست ،چشم از بیرون و جمعیت پر تردد و شتابزده که این
طرف و آن طرف می رفتند ،گرفتم.
خانمی تقریبا جوان با مانتو و روسر ی یشمی با لبخندی مرا می نگریست.
نتوانستم لبخند اش را نادیده بگیرم و مثل امل ها رفتار کنم ،لبهایم را برای پاسخ لبخند اش انحنا
دادم و دوباره سمت شیشه برگشتم.
دوست نداشتم با کسی هم صحبت شوم ،اون هم با یک غریبه ای که هیچ شناختی ازش نداشتم.

پلک روی هم می گذارم تا کمی بخوابم .اما سوزش کف پایم با گرم شدن اش داخل کفش ،بیشتر و
بیشتر می شود و اجازه ی آرامش را برایم نمی دهد.

 -رشید امروز دوتایی بریم لب رود؟
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با اخم ازم رو می گیرد.

 -مگه نمیبینی ننه ام می خواد فرش ها رو بشوره...

با ناراحتی و لب و لوچه ی آویزان ریشه های روسر ی ام را دور انگشتم می پیچم.

 -پس کی فرصت میشه ما دوتایی بگردیم؟.

با پوزخندی که از صد تا فحش دردناک بود می گوید :چه خودش رو هم دل خوش کرده ...برو تو...
من کار دارم...

جلوی در خشکم می زند و از پشت سر به قامتش می نگرم و ته دلم دنبال کلمه ای برای نامزدی که
بالاجبار تحملم می کند ،می گردم.
مادرم اینم از حیله و مکر زنانه ...اما هیچ رقمه نمی توانم رشید را اسیر خودم کنم و دلش را ببرم.
در چوبی بزرگ و نیمه باز را هول می دهم و داخل می روم.

 -یک ساعته کجایی ...بیا اون سر فرش رو بگیر.

با توپ پر مادر شوهرم مواجه می شوم و سالم هم از ترس یادم می رود ،تند جلوتر می روم و انتهای
فرش را می گیرم.
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 -ننه ،بابات بهت سالم یاد نداده...

تند از روی ترس سالم می دهم.
لبش به سمت باال کمان می شود و با تند خویی می گوید :بازش کن ...ظهر شد...

کمرم از سنگینی فرش می شکند اما با گاز گرفتن لبم از داخل ،متحمل می شوم این عذاب ها را...
زیر لب فقط غر می زند.
اما عادت کرده ام ،پخته شده ام یا تحملم زیاد شده ،نمی دانم .می شنوم و فرش را می سابم ،می
شنوم و کار می کنم .هر از گاهی مغزم سوت می کشد اما تحمل می کنم ،لب از لب باز نمی کنم.

 -هوی دختر ...حواست کدوم گوریه...

با دست های کفی بلند می شوم!
 -بله...

 -بدو خونه ی سعیده ،بگو ننه میگه آبگوشت بار گذاشتم ،پاشو بیا...

چشمی می گویم و دستانم را زیر شیر آب می گیرم.
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کارگر ی و حمالی را من بکنم و آبگوشت را حاضر و آماده سعیده کوفت کند.
چون عروس اولشه و دختر برادرش ...از آن مهمتر ،از ترس پسرش نمی تواند این قدر از سعیده کار
بکشد و ریچارد بارش کند ...منم که یک تفاله به شمار می آیم ،چون رشید آدمم حساب نمی کند که
خانواده اش هم حساب کار دستشان بیاید.

 -سالم...

-سالم زهرا خوبی...
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 -مرسی ...حاج خانم میگه بیا نهار ،آبگوشت بار گذاشتم.

لبخند پت و پهنی روی صورت سفید و تپل سعیده جا خوش می کند.

 -باشه تو برو من محمد و آماده کنم بیام...

 -باشه...

راه می افتم که در را می بندد.
محمد پسرش را می گوید ،که کل خانواده برایش می میرند.
دلم می خواهد این احساس خفگی را کنار آراز ببرم و فریاد قلبم را به آراز بسپارم.
از جمعه ها متنفرم ،چون مجبورم خانه ی رشید را تحمل کنم.
از کوچه ها با سر ی پاین می گذرم تا مبادا چشم آشنایی مرا ببیند و مورد مواخذه قرار بگیرم.
نسیم خنک آراز پوست صورتم را نوازش می دهد.
دم عمیقی می کشم .باز دمم را بیرون می فرستم که متوجه حضور دو نفر ،کمی دور تر از خودم می
شوم.
پشتشان سمت من است ،اما نمی دانم چرا ندای قلبم مجبورم می کند کمی

جلوتر می روم بلکه بتوانم شناسایی شان کنم.
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پشت درخت تنومند نزدیک به پل می ایستم و با دقت بیشتر ی به آن دو نفر نگاه می کنم.

با دیدن رشید و ناهید دست در دست هم دنیا روی سرم آوار می شود .غم عالم روی سرم می ریزد.
همه جا تیره و تار می شود و بغضم می شکند...
از اعماق وجودم خدا رو صدا می زنم.

دلم می خواهد پش بروم و از اعماق وجودم سرشان فریاد بزنم .گیس های ناهید چنگ بزنم و تا توان
دارم بکشم.
به صورت بی صفت رشید چنگ بیندازم و ناله سر دهم.
اما بی جربزه و بی جرأت تر از آنی بودم که قدم به جلو بگذارم...
فقط توانستم از آن صحنه ی درد آور چشم بگیرم و بسوزم.
با دستی که روی بازویم می نشیند و تکانم می دهد ،پلک می گشایم.
منگ با نگاه اشک آلودم به زن روبه رویم چشم می دوزم.
با لبخند دلسوزانه ای می پرسد :حالت خوبه عزیزم...

کمی جابه جا می شوم و سرم را به معنای بله تکان می دهم.

 -پیاده نمیشی؟ وقت نهار...
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خیلی گرسنه ام بود و احساس ضعف می کردم ،از دیروز چیز ی نخوره بودم.
زن کنار ی ام وقتی دو دلم بودنم را برای پیاده شدن می نگرد ،می گوید.

 -من یک چیز ی آوردم برای نهار ،اگه ناراحت نمیشی ،بریم پاین باهم بخوریم.

دلم را به دریا می زنم و همراهش پیاده می شوم.
درست است سنش از من خیلی بزرگتر هست ،اما از سیرتش زن خوب و باوقار ی جلوه می دهد.
شاید بتوانم از طریق این زن ،مکان امنی برای شب هایم بیابم .پس دلم را به دریا می زنم و باهاش
هم صحبت می شوم.

 -از خونه فرار کردی...

با سوال غیر منتظره اش لقمه ی نون و پنیر ی که برایم داده بود ،گلویم می پرد و به سرفه می افتم.
سریع لیوان آبی دستم می دهد.

 بیا بخور ...این قدر سخت نگیر ...همه اولش ترس و وحشت دارن ...منم تو سن نوزده سالگی فرارکردم و دیگه هم برنگشتم.
با چشمهای گشاد شده لیوان را از دستش می گیرم و یک نفس سر می کشم.

با خنده ی معنی دار ی می گوید :پس حدسم درست بود ...فرار کردی.
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قطره اشکی از گوشه ی چشمم روی گونه ام می چکد.
از اینکه اسمم دختر فرار ی ثبت می شود ،جگرم پاره پاره می شود.
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 -وای عزیزم ...چرا گریه می کنی؟
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از طرز حرف زدنش خوشم نمی آید ،مثل یک دختر بچه با من حرف می زند.
اره خوب در بچه بودنم شکی نیست ،دختر ی که تازه قدم به چهارده سالگی اش گذاشته پس یقی ً
نا
یک بچه خوانده می شود.

تولد چهارده سالگی ام،بمیرم هم فراموشم نمی شود.

حمام می روم و جلوی پای مامان می نشینم تا موهای بلندم را برایم ببافد.

 -زهرا هنوز الی موهات خیسه ...دختر سرما می خور ی...

 -نترس روسر ی می بندم...

با نق نق موهایم را می بافد.

 -حاال کجا می خوای بر ی؟...

 -امروز تولدمه ،می خوام خودم کیک بپزم و برم خونه ی رشید.

لبخندی از سر رضایت کنج لبانش می نشیند.
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 -کار خوبی می کنی ...پاشو خودمم کمکت می کنم.

 -نه مامان ...خودم می خوام تنهایی بپزم.

قربان صدقه ام می رود و من دست به کار می شوم
مواد اولیه ی کیک را با همزن دستی هم می زنم و داخل کیک پز برقی می ریزم و روشنش می کنم.
تا کیک آماده شود ،ظرف های کثیف را می شویم.
کیک آماده شده را داخل سینی گرد مسی قرار می دهم و رویش را با مربای توت فرنگی تزئین می
کنم.
با رضایتمندی بیشتر برای خودم کف می زنم و باال و پاین می پرم.
سرخوشانه روی کیک را با احتیاط بیشتر ی می پوشانم.

 -مامان من دارم می رم...

برو دخترم ...انشاهلل خونه ی خودت کیک صد سالگیت رو بپز ی...

از لفظ خانه ی خودت ،دلم غنج می رود.
باز هم همه ی فکر ها و بدی ها ،تحقیر و توهین ها و حتی خیانت رشید را از مغز کوچکم پس می
زنم و زهرای تازه به دوران رسیده ای در خودم شکل می دهم تا بلکه به خاطر مادرم خوشبخت شوم.
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چند نفس عمیق پشت در خانه ی رشید می کشم ،چند ضربه به در می زنم.
با صدای دمپایی هایی که کشان کشان سمت در می آیند ،بی قرار می شوم.
با فکر اینکه رشید است ،قلبم به تالپ تلوپ می افتد.
در که باز می شود ،از دیدن ناهید خشکم می زند! رنگ از رخسارم می پرد!.

با صدای رشید ،تمام امید و آرزوهایم برای از نو ساختن این زندگی کوفتی به باد می رود.

 -ناهید بانو شما چرا زحمت کشیدی ...من خودم باز می کردم.

ناهید لبخند پر معنایی بر روی لبان پهن و درشتش می نشاند و می گوید :فکر کنم خودت باز می
کردی بهتر بود ،رشید خان....

بی توجه به چشمان ماتم زده ی من ،راهش را می کشد و از جلوی در کنار میرود.
این بار رشید است که با دیدن من لبخند گشادش به اخمی بزرگ تبدیل می گردد.

-اینجا چیکار می کنی!..

لکنت می گیرم ،نمی داندم از بغض است ،از عصبانیت است ،یا از درد.
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 -امروز ...تولدم ....بود ...کیک پختم.

مسخره ام می کند.

تولدم ...تولدم ...مگه بچه ای....امروز هم مهمون داریم ،خواهشا روزمون رو خراب نکن ...برو با َننت جشن بگیر...

در که روی صورتم بسته می شود از درون فرو می ریزم.

تحقیر پشت تحقیر.
پاهایم قدرت حرکت ندارند .لمس شده ام ،اما به زور خودم را با قلبی شکسته به خانه می رسانم.

با دستی که جلوی صورتم تکان می خورد ،از خاطرات کشنده و زهر آگینم بیرون می آیم.

-انگار خیلی شکنجه شدی ...یا اینکه فرار نکرده دلت برای مامانت تنگ شده؟

کاغذ دستمالی را از دستش می گیرم و اشک هایم را از روی گونه هایم می زدایم
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 -اسم من شیالست ،خوشبختم ...اسم تو چیه؟

آب دهانم را همراه با اشک و آهم فرو می دهم و لب باز می کنم.

 -زهرا...

 -زهرا خانم جایی برای رفتن دار ی؟

ابرو هایم را به معنی نه باال می دهم.

 -اگه بخوای می تونی چند روز ی خونه ی من باشی .من همدان زندگی می کنم.

کمی فکر می کنم .همدان با اصفهان چه فرقی برایم خواهد داشت ،من که همه جای این دنیا غریبم،
پس می روم همدان تا تنها نباشم.
با بوق اتوبوس شیرین بلند می شود و آب و نون و پنیرش را از روی میز کوچک سنگی بر می دارد.

 -زود باش ...االن از اتوبوس جا می مونیم.

زن زرنگی به نظر می رسد ،شاید کمکم کرد منم رو پای خود باایستم.
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تازه مسافران اتوبوس را می دیدم.
چند زن و مرد پیر .چند تا خانواده با بچه های قد و نیم قد ،فکر کنم تنها مسافران بی کس اتوبوس
من و شیال بودیم.

 -میشه بگی برای چی فرار کردی؟

بدون هیچ مقدمه چینی می گویم :به زور به عقد کسی که اصال من و نمی خواست در اومده بودم.

از تعجب دستش را جلوی دهانش می گذارد تا جیغ نکشد.

 -مگه چند سالته؟.

بی رمق جوابش را می دهم.

 -پنج ماهه چهارده ساله شده ام.

تو که خیلی کم سنی برای ازدواج!

با غم می گویم:یک سال و نیمه نامزدم.
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سال صندلی جلویی ،عقب برگردد.
هینی که می کشد ،باعث می شود زن میان
ِ
زنه کمی با اخم نگاهمان می کند و دوباره راست می نشیند.

-آخه چه طور ی با این سن کم بابات شوهرت داده.

 رسم روستای ماست .منم به خاطر کم سن بودنم فرار نکردم ،به خاطر اینکه نامزدم دلش پی کسدیگه ای بود و هیچ کس را نتونستم مجاب کنم و حقیقت را تو مغزشون بگنجونم ،فرار کردم.

نمی دانم چرا داشتم زندگیم را برایش تعریف می کردم.
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بغضی سنگین و درد کهنه ای راه گلویم را می بندد و کامم را تلخ تر می کند.
نمی توانم لب بچرخانم و تمام درد هایم را بیرون پرتاپ کنم تا سبک شوم و بیشتر آتش نگیرم.
سکوتم باعث می شود سرگذشت خودش را باز گو کند.
فهم و شعورش قابل تحسین است که ازم اصول دین نمی پرسد و بیشتر خار و خفیفم نمی کند.

 دو سال بود عاشق هم دانشگاهیم ماهان شده بودم .اونم من و خیلی دوست داشت .قرار بود هردو بعد گرفتن مدرک دکترا ،ازدواج کنیم .مامانم با خبر بود.
نمی دونم چی شد پسر عموم که تا سر حد مرگ ازش متنفر بودم ،اومد خواستگاریم .بابام نه گذاشت
و نه برداشت جواب مثبت داد.
گریه کردم و جیغ و داد راه انداختم .چند روز ی اعتصاب کردم و لب به غذا نزدم .اما باز هم بی فایده
بود .بابام می گفت من حرفم برنمی گرده.
با ماهان تماس گرفتم .قضیه ی خواستگاریم و جواب مثبت بابام رو براش توضیح دادم ،گفتم با هم
فرار کنیم.
قبول کرد ،فرار کنیم .یک ماهی رفتیم شیراز ...ماهان با پدر و مادرش در ارتباط بود ،اما من نه...
به دو ماه نکشیده ،ماهان پاش رو کرد تو یک کفش که باید برگردیم...برگشتیم .ماهان رفت
خونشون و منم رفتم خونمون ،اما بابام من و قبول نکرد و طردم کرد ،گفت دختر ی به اسم تو ندارم و
برو بمیر.
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رفتم خونه ی ماهان ،مامانش هرچی از دهنش در می اومد ،بارم کرد و انگ بهم زد.
ماهان پشتم نه ایستاد و طرف مادرش رو گرفت .گفت تو که به پدر و مادرت پشت پا زدی یک روز ی
هم من و رها می کنی.
موندم تنها و سر گردان ،از این شهر به اون شهر آواره...
چندین بار دم در خونمون رفتم و بس نشستم و گریه کردم .اما مرغ بابام یک پا داشت ،من دختر ی
به اسم تو ندارم.
دو سال خیلی سختی کشیدم ،قسم خوردم دیگه اسم خانواده ام رو حتی روی زبونم نیاورم.
یک خط سیاه و پرنگ روی کلمه ی خانواده کشیدم و برای خودم زندگی مستقلی شروع کردم.

با شنیدن حرف هایش ته دلم خالی می شود و سایه ی سیاه ترس ،در قلبم چادر می افکند.
عاقبتم یک نقطه ی کور ی در جلوی دیدگانم می باشد ،نقطه ای که مقصد و راهش نامعلوم هست و
خطرهایش زیاد و هنگفت.
ترس مشهود در مردمک لرزانم را رصد می کند و لبخندی برای اطمینان خاطرم ،روی لب هایش می
نشاند.

 -نترس ...تا بخوای و قبول کنی پیشتم و مواظبتم ...حالت رو درک می کنم ،نمی زارم سختی بکشی..

 باورش می کنم .چون راهی جز باورش را ندارم .چون مغز کوچک من ،جز باورها چیز ی را در خودشپروش نداده است.
دلم قرص وعده وعید هایش می شود و دستم ناخواسته روی دستش می نشیند.
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 -کمکم کن یک سر پناه داشته باشم و درسم و ادامه بدم.

با لبخنده فریب دهنده ،پلک هایی که اطمینان لبخندش را مطمعن تر می سازد می گوید :قول میدم
مراقبت باشم.

قول دادنش برایم سند منقوله دار ی می شود و در قلبم محفوظ می گردد.

 مسافران همدان ،کم کم به همدان نزدیک می شویم لطفا آماده باشید تا زودتر پیاده شید و وقتمسافران دیگر را نگیرید.

با صدای بلند کمک راننده که اعالم رسیدن به شهر ی ناشناخته را می دهد ،قلبم به کوبش می افتد.
چه طور ی پا به خانه ای بگذارم که آدمهایش برایم ناشناخته است و حرف هایش برایم مبهم ...چگونه
باورش کنم ،وقتی همه ی عزیزانم بهم نارو زدند و برای منفعت خودشان زندگی مرا نابود ساختند .آیا
اعتماد کنم به کسی که ظرف چند ساعت دست دوستی برایم دراز کرده است.
چی کار کنم؟ حرف هایش را باور کنم؟
دستی که جلوی چشمانم تکان می دهد کاسه ی چه کنم چه کنم را از دستم می گیرد و روی پلی که
خودم نابودش کرده ام می اندازد.
پلی به اسم خانواده ...همدم و پشت و پناه...

 -کجایی؟ نکنه پشیمون شدی...
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آیا پشیمان شده ام ...به چه امیدی ...به کدام دلگرمی ...چاره ای جز اعتماد ندارم.

با توقف اتوبوس ،شیال بلند می شود و دیگر سوالی نمی کند .دو به شک بودنم را می فهمد و کیفش
را روی دوشش جا به جا می کند.
قصد پیاده شدن را دارد .با عجله بر می خیزم و پشت سرش راه می افتم.
توکلم را تنها به آن بالیی می کنم و به امید یک زندگی بهتر ،قدم به جلو می گذارم.
کمی از اتوبوس فاصله می گیریم.
بی اعتنا به من ،سمت تاکسی های زرد رنگ ،روانه می شود.
انگار ناراحت شده است ،یا اینکه قصد ندارد زیاد اصرار کند ...یا شاید هم یک تعارف بوده است و من
ساده لوح باور کرده ،پشت سرش راه افتاده ام.
با این فکر قدم هایم سست می شود می ایستم.
به تاکسی رسیده سر برمی گرداند.

 -اگه واقعا ازم می ترسی و نمی تونی اعتماد کنی ،نیا...

تعبیر من از واکنشش چه بود و برداشت شیال از ایستادنم و دو دل بودنم چه بود.
هر دو تو سوء تفاهم بدی گیر کرده بودیم.
در تاکسی که از داخل توسط شیال بسته می شود بی اراده سمتش می دوم.
سریع در تاکسی را باز کرده کنارش روی صندلی عقب می نشینم.
با لبخند قدرشناسانه ای می گویم :فکر کردم تعرف می کنی...
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با چشم های بهت زده نیشگونی از بازویم می گیرد و از الی دندان های چفت شده اش کنار گوشم ،غر
می زند.

 -دختره ی خیره سر ...من اگه تعارف می کردم از اون ور دنیا تا ایجا نمی کشوندمت...

دستم را روی بازویم می گذارم لبخند ملیحی می زنم.
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 -پس منم تا ابد بیخ ریشتم..

رضایتمند از لحن دوستانه ام دستم را می فشارد.

 -منم از تنهایی در میام...

جلوی آپارتمان های مسکونی از تاکسی پیاده می شویم.
شیال از راننده ی تاکسی که مرد تقریبا مسنی بود ،تشکر کرده کرایه را حساب می کند.
سمت آپارتمان آخر ی حرکت می کند و منم به دنبالش.
داخل آسانسور با دیدن دکمه هایی که از یک تا شانزده نوشته شده بود می فهمم که آپارتمام شانزده
طبقه است.
شیال دکمه ی یازدهم را می فشارد.

پس خانه اش طبقه یازدهم است.

داخل آسانسور رو به آینه ،روسر ی اش را مرتب می کند.
با عکس العمل شیال ،منم نگاهی اجمالی به خودم می اندازم.
شالم کج و کوله شده و چتر ی هایم بیرون ریخته بودند.
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رنگ به رو نداشتم ،مانتوی خاکستر ی ام کهنه بودنش تو ذوق می زد.
فقط نو بودن کفش های ارزان قیمتم به چشم می آمد.
با توقف آسانسور ،احساس می کنم ته دلم خالی شد .دست روی دلم می گذارم که خنده ی شیال بلند
می شود.

 همه موقع سوار شدن به آسانسور این حالت بهشون دست میده ،ولی کم کم عادت میشه و اصالاحساس نمی کنی.

از در آسانسور خارج می شود و اشاره می کند پشت سرش راه بایفتم.
در یکی از واحد ها را باز می کند و داخل می رود.

 بیا تو ...به خونه ی نقلی و تنهایی من خوش اومدی .راحت باش ،من لباس عوض کنم بیام ...پختماز گرما...

قدم به داخل خانه ای می گذارم که به قول شیال ،نقلی بودنش از دم در ورودی خودی نشان می دهد.
حال کوچک با مبل شش نفره ی راحتی کرم رنگ .یک فرش فانتز ی پهن شده وسط حال .نه دکور ی
نه تزئیناتی ...ساده ی ساده...

شیال لباس عوض کرده از در سمت چپ بیرون می آید.
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 -هنوز که خشکت زده؟ بیا تو دیگه...

سمت آشپزخانه ی کوچک و اپن سمت راست می رود و بلندتر می گوید:
اگه لباس راحتی تنت نیست برات بیارم؟

زودتر به خودم می آیم و جلو تر سمت جا کفشی می روم تا کفش هایم را در بیاورم.

 -مرسی تنم لباس دارم...

چیز ی نمی گوید ،اما با پیچیدن صدای آب در داخل خانه ی سوت و کور ،نشان دهنده ی آن است که
قصد چایی دم کردن دارد.
زیپ بغل کفشم را می گشایم.
می خواهم کفشم را از پایم در آورم که جگرم آتش می گیرد.
کف پایم یادم می افتد .هینی می
کشم و همان جا روی زمین می نشینم.
با صدایم شیال پریشان از آشپزخانه خارج می شود.

 چی شده زهرا؟...چشم هایم از اشک پر می شود و کفشم را به زور از پایم خارج می کنم.

63

اتهام واهی
دیدن کف جوراب خونینم ،جیغ خفه ی شیال را در می آورد و کنارم زانو می زند.

 -چی به روز پات اومده! چرا خونیه!...

قطره اشکی از گوشه ی چشمم می چکد.
با لحن دردمندی می گویم :موقع فرار مسافت زیادی را بدون کفش طی کردم.

لب زیرینش را زیر دندان می کشد و زیر بازویم را می گیرد.

 بلند شو بریم پانسمانش کنیم ...دختر تو عجب آدمی هستی ،خوب عقل کل الاعقل با کفش فرار میکردی...

لنگان لنگان خودم را به کمک شیال روی مبل انداختم.
سریع سمت آشپزخانه پا تند می کند.

 -خاک به سرت نکنم زهرا ...تو واقعا دیونه ای...

جعبه ی کمک های اولیه به دست ،با غر غر روبه رویم زانو می زند.
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 خوب مثل آدم فرار می کردی و میزاشتی حساب کار دستشون بیاد ...بفهمن جرأت دار ی ...بفهمنچی به سرت آوردن که فرار و به موندن ترجیح دادی...

با چرخاندن سرش و نچ نچ ،جورابم را از پایم بیرون کشید.

 وای وای ...بدبخت کف پا برات نمونده...پاشو بریم بیمارستان...

تند و با عجله می گویم :نه چه بیمارستانی! بتادین بزنی خوب میشه...

با دست فرق سرم می کوبد :کله شق...

دردهایم فراموشم می شود و لبخند روی لبهایم می نشیند.
انگار چند ساله مرا می شناسد .انگار فامیل نزدیکم هست .خیلی خودمانی و صمیمی باهام رفتار می
کند.
احساس خواهر ی بزرگتر برایم دست می دهد .خواهر ی دلسوز ...خواهر ی که نگران خواهر کوچکترش
هست و محافظت جانش برایش پر اهمیت است.
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اجازه نمی دهد بلند شوم.

 -بشین سوسیس تخم مرغ درست کنم با هم بخوریم.

آشپزخانه درست در تیر رأس نگاهم است و جنب و جوش شیال را می نگرم.
نگاهم پیش شیالست و تمام فکر و ذهنم در روستا و خانه ی خودمان پرسه می زند.

االن مادرم در چه حالیست؟ حاج بابایم چه وضعیتی دارد؟ با آن نشانه ها برایم عزا گرفته اند یا پی
ام می گردند؟
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شک ندارم قبل هر کار ی مادر بیچاره و بدبختم مورد توپ و تشر و باد کتک حاج بابایم قرار گرفته
است.
یقین دارم کاسه کوزه ها سر مادر بی نوایم می شکند و همه تقصیر ها گردن آن بدبخت می افتد.
اما چه کنم که برای ندامت و پشیمانی دیر شده است و کار ی ازم بر نمی آید.
ذره ای ته دلم برای به باد رفتن نقشه ی حسین و زنش خوشحالی می کند .کام خوشی را برایشان
تلخ کردم و نگذاشتم به آرزوی قلبیشان برسند.

با تشر شیال از جایم می پرم.
کجایی تو ...یک ساعته دارم صدات می زنم...

چیز ی جز سر افکنده ،در مقابل مواخذه اش ندارم .فکرها و هپروت من دست خودم نیست و از صدقه
سر ی مشقت و رنج هایی که کشیده ام فوران می شود.

 -پاشو بیا غذا یخ زد...

بلند می شوم و با کمک دسته های مبل لنگان لنگان سمت آشپزخانه می روم.
پشت میز دو نفره اش نشسته با دست اشاره می زند بنشینم.
صندلی فلز ی قرمز رنگ را کنار می کشم و رویش می نشینم.
روی میز با رومیز ی سفید و طرح گیپور پوشیده شده بود .تابه ی سوسیس تخم مرغ وسط میز و نان
داخل سبد حصیر ی کنارش.
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شیال بشقابی به طرفم می گیرد.

 بگیر غذات و بخور ...اگه بخوای اینجور ی زندگی کنی عمر نمی گذره ...راه تنهایی رو که انتخابکردی ،باید قبول کنی و زندگی تو ادامه بدی...

بشقاب را از دستش می گیرم .نم اشک داخل چشمانم را احاطه می کند.

 -نگران مامانمم...

شانه ای باال می اندازد و قاشق و چنگال را دستم می دهد.

 -نگرانی نداره ...خیلی زود با نبودنت سازگار می شه و اصال به یادش نمی افتی...

بغ می کنم.

 -من مطمعنم هیچ وقت فراموشم نمی کنه ...تنها کسی که من و دوست داشت مامانم بود.

خیلی سعی می کند لحن عصبی اش را کنترل کند ،اما ناموفق می شود.
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 اگه خیلی دوستت داشت و نگرانت بود ،کار ی می کرد که دست به فرار نزنی ...همایتت می کرد...نمی زاشت زور باال سرت باشه ...بابات و راضی می کرد...
طرف تو رو می گرفت ...همه زن ها زبون مردشون رو می دونن ...قانعش می کرد ...مراقبت بود...

اشکم نجوشیده ،به حالت رنگ پریده و لرزان شیال خشکید.
دل شیال پر تر از دل من بود.

با اینکه سنم ازش خیلی کم است ،اما شانسم را برای دلدار ی دادنش و آرام کردنش امتحان می کنم.

 هیچ وقت این فکر و نکن ...ما زن ها یک برده هستیم تو مشت این مردهای به قول همه قدرتمند،مادر من و امسال مادرهای من ،اگه توانایش رو داشتند از خودشون دفاع می کردند.

با غم و بهت زل زد به چشمان مصمم.

 -اما من هیچ وقت ،هیچ کدومشون رو نمی بخشم.

بغضش را با سر کشیدن آب لیوانش فرو می خورد.

ماهیتابه را سمت من هول می دهد.
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 -بکش...

دو قاشق داخل بشقابم می ریزم و تکه نانی بر می دارم.
با زنگ در دستم رو هوا معلق می ماند.
شوکه شده به شیال می نگرم...
خیلی ریلکس از پشت میز برمی خیزد.

 -تو شامت رو بخور ...فکر کنم همسایه ست ...البد چیز ی احتیاج داره.

بی اعتنا قاشق را بر می می دارم و مشغول لقمه گرفتن می شوم.
هنوز لقمه را داخل دهانم نگذاشته صدای مردی وحشتم را بر می انگیزد.

سمت در ورودی می چرخم و گوش هایم را تیز تر می کنم.

چیز ی از کلمات در هم و برهم فرد پشت در عایدم نمی شود جز صدای گرفته و مبهمی که تشخیص
می دهم مرد است.

اما لحظه ای صدایش اوج می گیرد
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 -من پول می دم....
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از وحشت نفسم می رود.
یک نوع آلرژ ی به صدای بلند هر مردی پیدا کرده ام.

در که روی هم کوبیده می شود ،از جایم می پرم...
صورت برافروخته ی شیال تو درگاه در آشپزخانه نمایان می شود.
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نمی دانم از دیدن وظعیت نابه سامان من است ،یا مدل فال گوش ایستادنم که ابروانش باال می پرد.

آب دهانم را پر صدا فرو می برم و با تته پته می پرسم :کی ...بود...

شک ندارم حاالتش استرس وار است ،اما می خواهد خودش را کنترل کند.
سریع روی صندلی اش جایگیر می شود و دستانش را از بغل روی تشک صندلی اش گذاشته به جلو
هدایتش می کند.
اصال نگاهم نمی کند و شروع به کشیدن غذایش می شود.

مسئول آپارتمان بود ،پول فیش آب و برق رو می خواست.

قانع نمی شوم ...چون حرف و صدای بلند و باز خواست کننده ی آن مرد کجا و حرف های شیال کجا،
هیچ گونه تطبیقی با هم ندارند.
لب می گشایم تا حرف ذهنم را بر زبانم جار ی کنم که خیلی حرفه ای حرف را می پیچاند و موضوع را
به ناکجا آباد انحراف می دهد.

 -فردا می خوای مدرسه ثبت نام کنی؟...

به قدر ی حرفه ای عمل می کند که به کل ،مغز کوچکم از آن مرد و حرف هایش پراکنده می شود و
معطوف مدرسه رفتنم می گردد.
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 -کمکم می کنی ثبت نام کنم؟ ...می خوام هم درس بخونم ،هم کار کنم....

به زور لبانش را برای لبخند انحنا می دهد.

 چرا که نه ....فردا با هم میریم ثبت نام می کنیم ....شناسنامه و مدارکت رو دم دست بزار صبح زودیادت نره...

با این حرفش بادم خالی می شود و تکیه به صندلی می دهم...

 -هیچی همراهم نیاوردم ...شناسنانه ندارم..

ناباورانه داد می زند.

 -چی ...شناسنامه ندار ی...

داخل چشمانم مثل قلبم می سوزد .پلک می بندم تا مانع جار ی شدن اشک هایم باشم.

 آخه عقل کل ....بدون مدارک هم فرار می کنن ...حاال می خوای چه طور ی مدرسه بر ی ...اصال چهطور ی می خوای زندگی کنی؟ بی نام نشان ...بدون اصل و نصب...
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هر چه قدر تالش می کنم گریه نکنم ،نمی توانم و قطره قطره اشک هایم روی گونه هایم می چکد.

شیال پوفی بلند می کشد و قاشقش را داخل بشقاب رها می کند .صدای بشقاب هم موجب پریدن
بدنم می گردد.
سن کم و مغز خسته ام ،گنجایش هیچ گونه دلهره ای را ندارد ،اما چه کنم که با این دلهره ها باید
دست و پنجه نرم کنم ،تا زندگی ام را بسازم.
از دیدن روحیه ام ،از مواخذه کردنم کناره گیر ی می کند و از در دوستی وارد می شود.

 -خوب دختر خوب الاعقل شناسنامت رو بر می داشتی...

قطرات اشکم به هق هقی پر درد تبدیل می شود.

 اگه چیز ی برمی داشتم پیدام می کردند ...من نمی خواستم بفهمن فرار کردم ...می خواستم فکرکنن مردم...

دل نازک بودنش را ،با بلند شدن از پشت میز و کنارم آمدن و بغل کشیدنم ،اثبات می کند.

 -باشه آروم باش ....هیششش...
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آغوشش احساس امنیت را به وجودم تزریق می کند و آرام می شوم.

 -فردا خودم برات شناسنامه ی راست و ریست می کنم ...اصال نگران نباش.

آسوده خاطر از بغلش جدا می شوم و اشک هایم را پس می زنم.

 -می تونی شناسنامه تهیه کنی...

از سادگی و بچه گی ام خنده ای سر می دهد و سمت صندلی اش می چرخد.

 -فکر کنم بتونم ...زود بخور که خیلی خسته ام بریم استراحت کنیم.

در اتاق ته راه رو را باز می کند.

 می تونی اینجا رو کمی جابه جا کنی و بخوابی ...فردا با هم تمیزش می کنیم ...ببخش خیلی خستهام ،فردا کمکت می کنم.

 -اشکالی نداره برو بخواب ،خودم از پسش برمیام...
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از راه رو خارج شده ،سمت اتاق روبه روی حال می رود.
فکر کنم اتاق خودش باشد.
قدم به داخل اتاقی می گذارم که بی شباهت به انبار ی نیست.
لحاف تشک های خاک گرفته ...موکت رنگ و رو رفته ...میز کهنه ،چوب لباسی شکسته...
از بوی خاک و نم ،اطسه ام می گیرد.
کیف کوچکم را از روی گردنم در می آورم و آویزان چوب لباسی شکسته می کنم.
این کیف کوچک و محتویاتش از جانمم عزیزتر است ،تمام زندگی شخصی ی خودم ،در این کیفه و
نمی توانم لحظه ای از خودم دورش کنم.
گوشه ی روسر ی ام را روی دهان و بینی ام می بندم.
اول از همه پنجره ی کوچکش را می گشایم و شروع می کنم به تمیز کردن.

نمی دانم چند ساعتی طول می کشد اما تا به خودم بیام احساس ظعف و بیهوشی می کنم.
همان جا روی تشک دراز می کشم.
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دستانم را جلوی صورتم می گیرم تا از ضربه ی کمربند در امان باشد.
با هر ضربه اش دلم ظعف می رود ،اما با هر فریادش جان می دهم.

 دختره ی عوضی به من تهمت می زنی ...به زنم ....به خاک سیاه می نشونمت ...تو به برادر زن منچشم داشتی ...اون وقت به زنم افطرا می بندی....

از شدت درد حالت تهوع ام را نمی توانم مهار کنم...تمام محتویات معده ام روی فرش خالی می شود،
عق می زنم و حسین فریاد می کشد...

 -دختره ی نجس همه جا رو به گند کشیدی ...لعنت به ذات کثیفت...

شکر می کنم از استفراغ به موقعم ،باعث چندش برادر قلدرم گشت و مجبور به ترک اتاق شد.
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با هزار مصیبت خودم را کنار دیوار می رسانم ...و ناله سر می دهم...

 کجایی مامان که ببینی دختر بیچارت را به امید کدام نامردهایی گذاشتی و رفتی...سه روز چگونه تحمل کنم بیایی و من و از دست این ظالم ها نجات بدی...

شب تا صبح ،صبح تا شب فشارم افتاد و جان دادم.
بالخره زندادش بی چشم و رویم از ترس مادرم قفل در انبار ی خانه شان را برایم باز می کند...

 پاشو بیا بیرون خودت رو به موش مردگی نزن ...حواست هم باشه ...اراجیف بهم ببافی ،خودت بدمی بینی.

حتی سر نمی چرخانم تا تهدید هایش را ببینم ،دلم نمی خواهد صورت کریح و زالو صفتش را ببینم.
بی اعتنایی ام کفر ی اش می کند.
طرفم حمله ور می شود تا موهایم را بکشد.
حسین که پیشش نیست به هراسم...
دستش به موهایم نرسیده چنگی روی صورتش می اندازم...
جیغ می کشد و شروع به ناله نفرین کردن می افتد.
تا به خودش بجنبد به بیرون می دوم و خانه شان را ترک می کنم.
خودم را به خانه ی رشید می رسانم .می دانم که خانه ی خالی خودمان هم نا امن است و حسین اگر
سر برسد ،این بار مثل یک شمر سرم را می بُرد و روی سینه ام می گذارد.
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حیف که امیدم به داداش حمیدم بود که او هم به سرباز ی رفته است و تنها و بی کس مانده ام.
رشید طبق معمول از دیدن من پشت در ابرو در هم می کشد.

 -ایجا چیکار می کنی...

 -خواهش می کنم رشید ...تا فردا بزار بمونم خونتون...

صدایش را بلند می کند و می غرد.

 چی میگی ...می خوای پشت سرم حرف در بیارن و صفحه بزارن که رشید از مکه رفتن ،پدر و مادرنامزدش سوء استفاده کرده و اونو کشونده خونشون.

راه گلویم از این همه بی کسی و بی ارزشی ام می گیرد ،اما با بلعیدن آب دهانم بغضم را فرو می دهم
تا مبادا جلویش بیشتر از این بشکنم.

راهم را کج می کنم و راهی خانه یمان می شوم.
می ترسم از سر رسیدن حسین .به انبار کاه و یونجه پناه می برم و قایم می شوم.
شب را با ترس و وحشت به صبح می رسانم.
بدن کرخت شده و بی حالم را بلند می کنم و یواشکی بیرون می روم.
بالخره تنها پناهم رسید.
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با خوشحالی از دیدن مادرم می دوم و به آغوشش پرت می شوم.

 مامان زیارت قبول ...خوش اومدی.جای جای صورتم بوسه می زند و ابراز دلتنگی می کند.

حاج بابایم پیشانی ام را می بوسد و فقط به لبخندی پدرانه اکتفا می کند.
زیر پایشان قربانی می کنند و با سالم و صلوات وارد خانه می شوند.
تمام حواسشان پی مهمانانشان می رود و خوش آمد گویشان ،اصال حال روز مرا متوجه نمی شوند.
تا شب بزل خوش آمد گویی و نهار و شام پرپاست...
از نگاه های خثمانه ی حسین به آشپزخانه می گریزم تا در تیرأس چشم های برنده اش قرار نگیرم.
هنوز مجالی برای چغولی زنداداش نبود ،اما اطمینان داشتم اگر نصف شب هم باشد ،باز هم نقشه
اش را عملی می کند.
خانه خلوت می شود .حاج بابا مشغول پرس جو کار و بار از پسر رشیدش می نشیند.
زنداداش با چرب زبانی جلو می آید.
قصدش را می دانم .فقط برای نشان دادن صورت خراشیده اش است.
روسر ی اش را کامال کنار می دهد تا گونه ی خراش برداشته اش کامال دیده شود.

گوشه ی حال در خودم مچاله شده چشم به حاج بابا دوخته ام.
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دوال می شود و چایی را روی زمین جلوی حاج بابا می گذارد.

 -حاج بابا مکه خوش گذشت...

از قصد موقع خم شدن سوالی می پرسد تا حواس حاجی را سمت خودش معطوف سازد و چشمش
به صورتش بیافتد.

حاج بابا از سوال و جواب کردن حسین دست می کشد و به سمت عروسش لبخند می زند.
اما تا دهان می گشاید با دیدن صورتش ابرو در هم می کشد.
 -صورتت چی شده...

کمر راست می کند و روسر ی اش را جلوتر می کشد.
 -طور ی نیست نگران نباشید.

مار هفت خطی هست که همتا ندارد.
حسین قرمز می شود و دندان هایش را بهم می سابد.
حاج بابا خشمگین حسین را باز خواست می کند.
 -حسین دعوا کردین؟
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نمی دانم چرا بلند نمی شوم تا از جلوی دیدشان گم گور شوم مثل منگل ها چشم بهشان می دوزم تا
سرم آوار شوند.
تا حسین لب گشاید زنداداش اشک تمساح می ریزد.

 حاج بابا من به خاطر آبروی شما زهرا رو نصیحت کردم ،دست از کاراش برداره ،اونم دستمزدم رواین طور ی داد.

حاج بابا می خروشد.
 -چی شده واضح تر حرف بزن ببنیم...
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#پارت_۲۰

با گوشه ی روسر ی اش اشک های نمایشی اش را می زداید و لب می گشاید به تهمت و ناروا...
نمی دانم چگونه می خواهد جواب خدایش را بدهد ...چگونه می خواهد زندگی اش را با نابودی
زندگی من ،بسازد.

 قسم می خورم من فقط قصدم خوشبختی زهراست ...دلم نمی خواد حسین و شما ،تو روستاسرافکنده بشید ...من فقط می خواستم قانعش کنم...

حاج بابایم قول ظاهر و دروغ هایش را می خورد با انگشت به من اشاره می کند و فریاد می کشد.

 -بیست سوالی راه انداختی ...حسین زنت چی میگه؟ ...این دختره دوباره چه غلطی کرده!...

مامان بیچاره ام سراسیمه از حیاط خودش را داخل خانه می اندازد...
 -چی شده! ...حاجی چرا هوار می کشی...

طبق معمول وجود مامانم را بی ارزش می شمارد و با حرف رکیک روی دهانش می کوبد.
 -تو خفه خون بگیر ببینم...چی به چیه...
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بییچاره مامانم ...نگاه ترسان و لرزانش به من کز کرده ،کنار دیوار می افتد.
می داند مسبب دعواها و درگیر ی های چند ساله اش را...
بیشتر از خودم دلم برای بدبختی اش کباب می شود.
هر لحظه ،برای هر کدام از ما ،زیر مواخذه ی حاج بابایم قرار می گیرد.

باز هم زنداداش شیطان صفتم دست به کار می شود.
 حاج بابا ..زهرا ازم خواست با حسین حرف بزنم و راضی اش کنم طالقش و از رشید بگیره ...منمنخواستم به حسین بگم ...خواستم خودم قانعش کنم ...وقتی خیلی اصرار کردم به حرف اومد...

رنگ حاج بابایم به کبودی می زند .دستانش روی زانوهایش مشت می شود و نفس نفس می زند.
مثل یک ببر گرسنه ،یک نگاهش به دهان زندادش و چشم دیگرش روی من چرخ می خورد.
چشمانش کاسه ای خون می شود ...وحشت می کنم و تو خودم مچاله می شوم.

انگار ندای قلبم مرگم را خبر می دهد...

خشمناک تسبحش را ،از من ،من کردن و تفره رفتن زندادش می کشد و پاره می شود .هر دانه اش
به سمتی پرتاپ می گردد و قلبم من مثل آن تسبح تکه تکه می شود.

 -حاج بابا زهرا به برادر من نظر داره....
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این کلمه نه تنها جهنم را جلوی چشمان من ،بلکه حاج بابایم را داخلش می اندازد.
زانو خم می کند تا سمت من هجوم آور شود ...ام قلبش یار ی اش می کند ..دست روی قلبش می
گذارد و دوال می شود .حسین یا ابوالفضل کنان سمت حاج بابایم خیز برمی دارد .مامان با دو دست
روی سرش می کوبد و خدایش را صدا می زند.
اشک زندادش خشک می شود و به حال حاج بابایم می نگرد ،منم که انگار مرده باشم ،نمی توانم
تکانی بخورم.
در یک چشم بهم زدنی خانه خلوت می شود و تنها من می مانم افریته ی زندگیمان.

نمی دانم چگونه بلند می شوم و با چه قدرتی به جانش می افتم.
نه برای خودم ،نه برای تهمتی که بهم بست ،بلکه به خاطر حاج بابایم ،ترس از یتیم شدنم ،ترس از بی
پدر شدنم.
می زنم و می خورم ...اما دست نمی کشم ...تا جایی که از نفس می افتم و پخش زمین می شوم.

نمی دانم چند ساعتی می گذرد و مامان به خانه باز می گردد.
از دیدن وضعیت من و زندادش روی گونه اش می کوبد و روی زمین می افتد.
های های گریه اش از وضعیت زندگیش باال می رود .از صدقه سریه زندادش برگشتن مکه اش که به
زهر تبدیل گشت ،خون گریه می کند.
کشان کشان خودم را روی پایش می رسانم...
 مامان حاج بابام...سرم را بغل می گیرد و به زور لب می گشاید.
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مادر بدبختم عروس روباه صفت و مکارش را می شناسد ...مرا هم خوب می شناسد ،دختر سیزده
ساله چه به عشق و عاشقی....

در با صدای وحشتناکی باز می شود ...از صدای عربده ی حسین بدنم به رعشه می افتد.
 -دختره ی عوض کجایی ...زهرا ...می کشمت..

تا چشمش به زنش می افتد خشم اژدهایش چندین برابر می گردد ،تا جان دارم زیر و مشت و
لگدش جان می دهم...

کسی تکانم می دهد ،نفس نمی توانم بکشم ،انگار کسی دست روی گلویم گذاشته و فشارش می
دهد...
دیگر امیدی به دنیا در وجودم نمی بینم .خیلی سعی می کنم پلک هایم را از هم فاصله دهم ،اما نمی
شود.
وجود کسی را کنارم احساس می کنم ،می شنوم که تالش به هوشیار ی ام را دارد.
اما من قادر به فاصله دادن پلک هایم و تنفس راحتم نیستم.
فکر کنم این با کتک های حسین کار ساز بوده است.
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داشتم امیدوار می شدم که دیگر زیر خاک خواهم رفت و درد ،دست و پنجه های حسین و حاج
بابایم را نمی چشم.
اما با این آب سردی که بر روی صورتم خالی شد تمام امیدواریم ناامید گشت ،از خواب پریدم و سیخ
سر جایم نشستم.
شیال با رنگی پریده روبه رویم لیوان به دست دو زانو نشسته بود.

 -نصف عمرم کردی دختر ...چرا بیدار نمی شی...

مگه من خواب بودم که بیدار بشم یا نشم! ...اطرافم را می نگرم...
بله داشتم اتاق را تمیز می کردم که خسته شده همین جا دراز کشیدم.
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شیال از بازویم می کشدو تکانم می دهد:
 -هوی ...کجایی...

با بهت به لحن پرخاشگرانه اش نگاه می کنم.

 همیشه این طور ی می خوابی یا حالت خرابه! ...مریض نیستی؟ ...قسمت می دم راست بگو ...منحوصله ی دردسر ندارم...

بیچاره فکر می کند غشی هستم یا مریض ،حالش را درک می کنم و لب می گشایم...
 بعد دو سه روز بی خوابی آدم بیهوش ،می شه ...منم داشتم خواب زندگی جهنمی ام رو می دیدم...نترس اگه مردم یواشکی ببر بنداز یک گوشه ای ...من دیروز برای خانواده ام مردم ...کسی سراغم رو
نمی گیره که برات دردسر بشه...

دست بلند می کند و اشک صورتم را پاک می کند.
 -این چه حرفیه؟ خدا نکنه ...پرسیدم اگه مریض باشی ،بریم دکتر ی چیز ی...

بی اراده بغلش می افتم و گریه سر می دهم.
نیاز مبرمی برای خالی شدن در یک آغوشی را داشتم که پناهم دهد به جای سرکوفت زدن...
دلداریم می دهد مثل یک خواهر بزرگتر ،رفیق بزرگتر...
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حسش را نمی توانم مادرانه تعبیر کنم ،چون مادرانه بودن حس خاصیست که فقط در قلب مادرانه
نهفته شده است.

بس کن زهرا ...مگه بچه شدی ...خوشحال باش که تونستی از زندگی جهنمیت فرار کنی...

آیا می توانم همان طور که شیال وعده ی خوشحالی را برایم می دهد ،خوشحال باشم؟ می توانم
راحت و بی دغدغه زندگی که دلم می خواهد را برای خودم بسازم!

از صبح به دنبال شیال ،بعد چند کوچه و پس کوچه بالخره صاحب شناسنامه می شوم.
اعتراض هایم برای وارد شدن شیال به مکان های غریبه ،میان چند مرد و زن ،با تندی اش بی نصیب
می ماند.
اما موفق می شود شناسنامه برایم دست و پا کند.
 -زهرا اسدی...

اسمم به فامیلی شیال و به نام پدر و مادر شیال ،در شناسنامه ام حک می شود.
نام پدر و مادر خودم در دلم محفوظ می گردد.
اصرار شیال را برای تغییر دادن نامم نهی می کنم که با ابروهای در همش مواجه می شوم ،اما اسمم را
دوست دارم ،چون مامانم برایم انتخاب کرده است.

به زور و خواهش و تمنا ،در یک مدرسه ی غیر دولتی ثبت نام می کنم.
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یکی از زنجیر و مدال هایم را می فروشم و هزینه ی مدرسه را می دهم.

به کمک شیال در خانه ی سالمندان نصف روز ،بعد مدرسه مشغول به کار می شوم.

روزگار بر وفق مرادم می گذرد .شب ها به قدر ی خسته می شوم که سرم به بالشت نرسیده بیهوش
می شوم.
چند ماه مثل برق و باد می گذرد .هر روز با کابوسهای خانه یمان بیدار می شوم و به فکر اینکه مادرم
چه حالی دارد ،صبح را به شب می رسانم.

در مقابل تندی ها و بی حوصلگی های شیال ،دندان روی جگر می گذارم.
آدمیزاد هست گاهی خسته می شود.
با این همه کمکی که برایم کرده است خودم را در مقابلش مدیون می دانم .موظف به انجان تمام
خواسته هاش هستم ،خودم را در حدی نمی بینم که جوابش را بدهم.
چند روز ی صبح که بیدار می شوم مشامم بوئ ادکلن مردانه را در فضای خانه استشمام می کند.
اما می هراسم از شیال و سوالی در مورد این بوی مشکوک.
کنجکاوی ام در این مورد به ضرر خودم تمام می شود.

 -زهرا چرا بلند نمی شی بر ی بخوابی؟...

سرم را از کتاب هایم بلند می کنم و جوابش را می دهم.
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 کمی عقب افتاده دارم ...باید تمومش کنم.احساس می کنم نگران است! مدام به ساعت نگاه می کند و پایش را تکان می دهد!
از این عکس العملش استرس می گیرم.

 -زهرا چای می خور ی...

خودکارم را روی میز رها می کنم.
 -من دم می کنم...

نیم خیز می شوم برای بلند شدن که با عجله بر می خیزد.
 -کجا؟ تو بشین تمومش کن ...خودم دم کردم ،االن میارم...

هر روز شیال به چایی خوردن ها و قلیان کشیدن های قبل خوابش عادت کرده ام .اما من فقط با
چایی همراهی اش می کنم.
امروز بال استثنا ،یکی دو ساعتی زودتر می خواهد بسات چایی را پهن کند.
فنجان نلبکی مخصوص به من را روی میز کنار دستم می گذارد.

فکر کنم امروز از خیر قلیان کشیدن گذشته است ،چون بساتش را نمی بینم!
با اصرار مکرر شیال برای کشیدن قلیان ،اولین بار یک پکی زدم که با خفه شدنم برابر گشت .شیال از
ترسش دیگر حتی تعارفم نکرد برای کشیدن.
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 -بخور دیگه سرد شد...

با صدایش از هپروت بیرون می آیم و چایی ام را با برداشتن یک تکه قند کوچک سر می کشم.

دوباره خودکارم را برداشته مشغول نوشتن می شوم .اما زیر چشمی تمام حرکات شیال را زیر نظر می
گیرم.

چایی اش را مزمزه می کند در حالی که یک چشمش به ساعت روی دیوار است و پایش مدام در حال
ویبره...

کم کم احساس می کنم چشم هایم کلمات را چهار تا می بینند.

با دو انگشت چشمانم را ماساژ می دهم بلکه خواب از کله ام بپرد.

انگار خستگی بر مقاومتم چیره می کند،
خودکار از الی انگشتم می افتد و صدای شیال را بلند می کند.

 -پاشو برو بخواب دیگه ...مگه مجبور ی...
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کتابم را می بندم و بلند می شوم.
امروز رفتار شیال غیر عادی است! این بیشتر مرا متعجب و کنجکاو می کند!

به اتاق می روم.
خودم را با راه رفتن ،می ُکشم تا خوابم نگیرد ،اما زانوهایم سست می شود و روی تشکم می نشینم.
یعنی ظرفیتم این قدر در مقابل خواب کم شده است که نمی توانم خودم را کنترل کنم!
در حال بیهوش شدن صدای در را می شنوم.
پلک هایم را به زور از هم فاصله می دهم! اما انگار دلم قصد خواب کرده است.
در حال بیهوش شدن ،میان خواب و بیدار ی ،صدای پچ پچ می شنوم!

صدای آرام مردی ،همراه قدم های که به سمت اتاق نزدیک می شدند ،ترسم را بیشتر می کند!
اما هر کار ی می کنم خواب بر چشمانم غلبه می کند و پلک هایم روی هم می افتد و دیگر چیز ی نمی
فهمم.

با صدای زنگ ساعت کوچک باالی سرم ،به زور مژه هایم را از هم فاصله می دهم و زنگ ساعت را
خفه می کنم.
کش و قوسی به بدن کرخت شده ام می دهم و بلند می شوم.
برای اینکه دیر نکنم ،لباس های سرمه ای مدرسه ام را می پوشم و بیرون می روم.
هر روز برایم عادت شده لباس بپوشم ،بعد سراغ شستن دست و صورتم بروم.
در اتاق را باز می کنم و راه دستشویی را در پیش می گیرم.
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چند قدمی برنداشته بوی همان ادکلن تلخ مردانه مشامم را می آزارد.
راهم بی اراده سمت اتاق شیال کج می شود!
در نیمه بازش کنجکاوی ام را بیشتر می کند ،برای سرک کشیدن!
شیال با نیم تنه ی برهنه رو شکم در خواب عمیقی فرو رفته بود.
بوی مردانه و ادکلن تلخ ،بیشتر از حال از اتاق شیال به مشام می رسد.
ابروهایم گره می خورد و احتماالت باور نکردی ،مغزم را مشغول می کند.
نمی خواهم این فکرهای شیطانی را در مغزم پرورش دهم ،بر شیطان رجیم لعنت می فرستم.
در اتاق را می بندم و به سمت دست شویی می روم.
مغزم دیگر گنجایش سوء زن و سوءتفاهم ها را ندارد.
با این فکرهای نامربوط نمی خواهم دوباره در به در خیابان ها و آواره ی کوچه ها بشوم...
دست و صورتم را می شورم ،بدون اینکه چیز ی بخورم لقمه ای نان و پنیر برای خودم می گیرم و
داخل کیفم می اندازم.
تا شب هر کار ی می کنم مغزم را از آن بو از آن فکرهای زد و نقیض نمی توانم رهایی دهم.
مدام چرا ها در مغزم جوالن می یابد و تمرکزم را بهم می ریزد.
می ترسم از عاقبت این هم خانه بودن ،با کسی که هیچ شناختی ازش نداشتم و ندارم.
بی اشتها داشتم با غذایم باز ی می کردم.
نمی دانم چرا هراس داشتم از نگاه کردن به صورت و نگاه شیال ...می ترسم نگاهش کنم.
می ترسیدم نگاهش یا رفتارش به فکرهای مزخرفم دامن بزند و مرا به شک و شبهه ی بیشتر ی
بیندازد.
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اما با صدایش مقاومتم را برای باال نگرفتن چشم هایم گسیخت و از چیز ی که می ترسیدم به سرم
آمد.

 -زهرا چرا نمی خور ی؟...

چشمم قبل صورتش روی گردن کبود شده اش سر می خورد و ضربان قلبم را کندتر می کند.
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نمی دانم متوجه نگاهم می شود یا پریدن رنگم ،که دستش را حائل گردنش قرار می دهد و از دیدم
پنهان می کند.
اما من آنچه را که نباید ،دیده بودم و متوجه شده بودم.
خیلی حرفه ای با بحثی تازه ،فکرم را انحراف می دهد سمت خودم.

 -زهرا ...اگه یه وقت بابات یا رشید پیدات کرد ،چیکار می کنی؟

از شنیدن این نام ها ،مو به تنم سیخ می شود.

 تو هنوز عقد کرده ی رشیدی ،خودت گفتی ...نمی تونی با کس دیگه ای ازدواج کنی ،چون باید ایناحتمال رو بدی که پیدات می کنن...

پوزخند صدا دار ی می زنم...
 -ازدواج!...

 -بله! چرا که نه ...نکنه می خوای تا آخر عمرت مجرد بمونی...

پلک روی هم می فشارم و بغضم را ته گلویم خفه می کنم.
 -با من کار ی کردن که تا آخر عمرم از هر چی مردِ دور ی کنم.
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از سر میز بلند می شود.
 این طور فکر می کنی ،یکی دو سال بگذره ،خود به خود اسیر عشق می شی...از تنهایی عاصی میشی ...دلت برای یک مونس و همدم پر می کشه ...حس تو خالی و پوچ بودن
می کنی ،راه خودت رو تغییر می دی ...تنهایی بهت غلبه می کنه و به بنبست می رسی ...بی خود
فکرت رو با تنها و یک تنه جلو رفتن پرورش نده ...سعی کن مغزت رو ،فکرت رو شستشو بدی و با
زمانه پیش بر ی ...واقع بینانه به زندگی نگاه کن و زرنگ باش...
می تونی از جنس مرد که ترس به دلت جا گذاشتن ،انتقام بگیر ی ،تا دلت می خواد باهاشون باز ی
کنی و ازشون پول بچاپی و زندگیت رو رونق بدی...

ته دلم را با حرف هایش خالی می کند و مرا در آشپزخانه با فکر ی سرگردان تنها می گذارد.
بخشی از حرف های شیال ،عامیانه و از سر لج به زبانش جار ی می شود ،لج از شکست عشقی که به
خاطرش از خانه رانده شده ،انتقام از عشقی که بذر نفرت در دلش کاشته ،دلمرده از زندگی که پانزده
سال تنهایی و تلخی را در دلش نهفته ...شکسته از خانواده ای که غرورشان را به دخترشان ترجیح
داده...

اما حرف حقی که که هیچ گونه نمی توان نهی کرد ،تنهایی...
تنهایی ،یک کوه بزرگ درد است .وحشت از دنیای پر از گرگ ...حقیقت وجود رشید ،عقدی که هنوز پا
برجاست ...حقیقت وجود حسین و حاج بابایم...

 -هنوز که تو هپروت سیر می کنی؟...

با صدای شیال از جا می پرم و هین بلندی می کشم.
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دست می برد برای جمع کردن میز شام.
 زیاد فکر نکن ...خودم رات می ندازم ...کار ی می کنم از زندگی لذت ببر ی و از کلفتی برای چندر غاز،خالص شی ...استفاده از زنانگیت ،برای خر کردن این مردها و انتقام از تک تکشون رو برات یاد می
دم...

لحنش به دلم نمی نشیند ،بلکه خوفی می شود و به دل و جانم ریشه می اندازد.
از فکر شوم و شیطانی که در مغزش پرورش می دهد وحشت می کنم.
نگاهم سمت گردنش کشیده می شود.
اثر کرم پودر برای پنهان کردنش را به خوبی می بینم اما به روی خودم نمی آورم.
مثل هر روز مشغول پر کردن کتر ی می شود.
تاب زرد رنگ و بند بندش با دامن کوتاه و قرمز رنگش ،اندام محشر و کشیده اش را به نمایش می
گذارد.
به طرز پوشش باز و جلفش عادت کرده ام.
هر کار ی کرد من برای خودم به غیر از تونیک شلوار بسته لباس های باز نخریدم .خجالت می کشیدم
حتی از وجود شیال ،با اینکه هم جنس بودیم اما روی پوشیدن لباس های باز را نداشتم.
قلیانش را آماده می کند و منم ظرف های شام را می شورم.
برای ریختن چای هر روز شیال پیش قدم می شود .دست به سمت قور ی می برم که زود موچ دستم را
می گیرد.

 تو برو بشین من می ریزم...98
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شوک زده لب می زنم!
 -خوب داشتم می ریختم!

 -تو نمی تونی خوش رنگ بریز ی ،کم رنگ می ریز ی.

بی خیال نمی شوم از این اصرارش برای ریختن چایی ،کنار می ایستم تا علت کارش را بدانم.
با لبخند یک ور ی سمت من می چرخد
 -خوب چرا ایستادی باال سرم ...برو بشین بیارم.

شکم به یقین تبدیل می شود که کاسه ای زیر نیم کاسه ی شیال هست.
بیرون می روم و روی مبل می نشینم .این بار می خواهم علت زود چایی دادن و خودش ریختنش را
بفهمم.
باز هم شانسم را امتحان می کنم و آرام از روی مبل بلند می شوم و با احتیاط سمت در آشپزخانه می
روم.
شیال سر به زیر مشغول ریختن چایی داخل استکان هاست.
با عجله ورق قرصی از جیب دامنش بیرون می کشد و یکی از آنها را داخل استکان مخصوص من خرد
می کند.
از دیدن این صحنه ،دستم را روی دهانم می گذارم و لب زیرینم را زیر دندان می کشم تا هین بلندم
حواسش را سمت خودم نکشاند.
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دست می برد به لبه های سینی تا بلندش کند که تند داخل دستشویی می دوم.
پشت در دست شویی می ایستم و دست روی سینه ام که از وحشت به شدت باال و پاین می شود،
می گذارم.
کوبش بلند قلبم را زیر گلویم احساس می کنم.
صدای شیال ترسم را بیشتر می سازد.

 -زهرا کجا رفتی؟ بیا چایت سرد شد...

پس این خواب های من که بی شباهت به بیهوشی ندارد ،بی خودی نبوده است .شیال قصدش از
خواباندن من چه می تواند باشد!
آبی به صورتم می زنم تا به خودم و لرزش بدنم مسلت باشم.
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چند نفس عمیق می کشم و بیرون می روم.
شیال پا روی پا انداخته ،قلیان می کشد .کام عمیقی می گیرد و دودش را حلقه حلقه رو هوا می
فرستد.
برای جلب توجه نکردن شیال ،سمت مبل می روم و بغل دستش می نشینم.

 -دل پیچه نگرفتی؟...

لحظه ای از بهت خارج می شوم.
 -هان....

با چشم های ریز شده نگاهم می کند.
 -هان دیگه چه صیغه ایه ...چرا تند تند دستشویی می ر ی و رنگ به رو ندار ی! ...مریض شدی!...

خنگ می شوم .دست و پایم را گم می کنم.
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 -نه نه ...مریض ...چرا؟

تکیه اش را از مبل می گیرد و کامال سمتم می چرخد.
 -چته تو زهرا! ...روبه راه نیستی!...

من من می کنم و خم می شوم چایی ام را بر می دارم.

شلنگ قلیان در دستش خشکش می زند.
صدای زنگ موبایلش ،از این مخمصه نجاتم می دهد.
شلنگ قلیان را بغل قلیان گیر می دهد و سمت اتاقش می رود.

سریع چایی ام را برمی دارم و خم می شوم .کنار گلدان پشت مبل خالی اش می کنم و راست می
نشینم.
شیال با لب های لوچ شده کنارم می نشیند.
دیگه تحمل وجودش کنارم سخت می شود ،خمیازه ای می کشم و از کنارش بلند می شوم.

 -خوابت گرفت؟...

 -امروز خیلی خستم ..شب بخیر...
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استکانم را روی اپن می گذارم و به اتاقم پناه می برم.
رژه می روم و احساس دل پیچه می کنم.
قلبم مثل یک بمب ساعتی تیک تاک راه می اندازد و اعصاب نداشته ام را متشنج تر می سازد.
از روی بلوز روی قلبم چنگ می زنم و مدام دم عمیق می گیرم.
نمی خواهم با این ناباور ی با چشم باز روبه رو شوم.
آلواره های مغزم شروع به کار می شود و سمت کوچکترین صداها در حال می دود .صدای در با
دست نواخته می شود .خیلی آرام ،درست دو سه ضربه...
نفسم می رود از ورود کسی که جرأت زدن زنگ را نداشته و مخفیانه قصد وارد شدن را دارد.
صداها نزدیک و نزدیک تر می شود.

خنده های ریز مردانه ،صدای هیس هیس
شیال...
گوشهایم را تیز می کنم و به در می چسبانم.
صدای شیال را می شنوم.
 -بس کن دیگه ...برو تو ...االن بیدارش می کنی...

این بار صدای مردانه باعث می شود دستگیره ی در را محکم بچسبم و لب زیرینم را زیر دندان بکشم.
 -بزار از الی در ببینمش...
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لحن حرص دار شیال بلند می شود.
 کار ی نکن همه چیز و زیر پا بزارم و قول و قرارمون رو فراموش کنم...دیگه صدای نمی شنوم.
پاهای لرزانم قدرت قدم رو رفتن را هم ندارند .پشت در سر می خورم و زانو هایم را بغل می کشم.
دلم گریه می خواهد اما نمی دانم چرا اشکی هم برای ریختن پیدا نمی کنم .فقط نفس تنگی ،ضربان
قلب...

ترسم را سرکوب می کنم و برمی خیزم.
با احتیاط دستگیره را پاین می کشم و در را آرام باز می کنم.
سرکی به بیرون می کشم.
صداهای مبهم شیال مرا سمت اتاقش می کشاند.
پاورچین پاورچین به در اتاق نیمه بازش نزدیک می شم.
از الی در نیمه باز به داخل اتاقش نگاه می کنم.
از دیدن وضعیتشان نفسم می رود.
جیغم را با فشردن دستانم بر روی لبانم مهار می کنم.
پلک روی هم می فشارم تا وضعیت شیال را نبینم و جگرم بیش از بیش آتش نگیرد.
اصال فکر نمی کردم شیال چنین آدمی باشد که...
عقب عقب می روم تا به اتاقم پناه ببرم که صدای مرد توجهم را جلب می کند.
 -فردا دیگه می خوامش...
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شیال پاسخش را می دهد.
 -دارم آماده اش می کنم ...هنوز خیلی کوچیکه ،چهارده سالشه...

خنده ی کریح مرد ،داغونم می کند.
 -این که خیلی عالیه ...زودتر قانعش کن من دیگه صبر ندارم.

شیال جیغ خفه ای می کشد.
وحشی...
خنده ی مستانه ی مرد به اشکهایم سرعت می بخشد.

 -پس اسمش زهراست ...خوب راهش بنداز که دو برارش ازم پول می گیر ی...

شیال داد خفه ای می کشد ،باشه
عوضی...

عقب گرد می کنم و خودم را به داخل اتاق می اندازم .در را از پشت قفل می زنم و دو زانو روی زمین
می افتم.
های های صدای گریه ام را با فشردن صورتم روی بالشت خفه می کنم تا صدایم بیرون از اتاق درز
نکند و توجهشان را جلب نکند.
پس شیال برای من نقشه چیده بود! پس راه خرجش از لکه دار کردن خودش به دست می آمد!
105

اتهام واهی
پس دلش برای من نسوخته بود! از طریق من می خواست بیشتر پول دار بشه! پس می خواست من
و وسیله ی انتقامش بکنه ،می خواست ازم سوءاستفاده کنه ،می خواست منم مثل خودش کنه...
نمی تونم باور کنم این یک دروغه...
در دلم دعا می کنم کاش در بیهوشی مطلق فرو می رفتم و این چنین صحنه ای را نمی دیدم.
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گریه ام قصد بند آمدن ندارد .دلم قصد آرام گرفتن ندارد.
پاره پاره می گردد از شانس بدم ،از روزگار تلخم ،پتو را روی سرم می کشم و عزادار ی بی پناهی و بی
خانمان شدنم را ،از سر گرفتم.
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صبح باید بار و بندیلم را از این خانه ی نفرین شده که بوی تهوع می دهد جمع کنم.
تمام خالهایم در زندگی مرا به این برزخ سنگین انداخت ...بی مهر ی پدرم ...قلدر ی برادرم ...شکنجه
های خانواده ام ...ازدواج اجباریم...
برزخی که با هر دست و پا زدنم بیشتر فرو می رفتم.
صدای در اتاق با صدای خنده ی آن مرد باعث می شود دستم را گاز بگیرم تا صدای هق زدنم را
نشنوند.
تا صبح خروس خوان ،دندان روی جگر می گذارم و منتظر فرار ی دوباره می شوم.
دست روی زانو می گذارم و برمی خیزم .باید سر پا شوم ،باید قدرتی به زانو هایم ببخشم تا خودم با
قدرت جلو بروم ،بدون تکیه گاه ،بدون اعتماد به کسی..
تنهایی را قبول کردم و باید تنهایی زندگی ام را بگردانم.
کیفم را همراه با چند دست لباسی که با پول خودم خریدار ی کرده بودم را برمی دارم و خانه ای کزایی
را ترک می کنم.
برای این که شیال پیدایم نکند آواره ی شهر ها می شوم.
سوار بر اتوبوس به مقصد نامعلومی سفر می کنم.
بی خوابی و گریه ی زیادم موجب به خواب رفتنم می گردد.
با صدای بلند مردی پلک های متورم و خسته ام را از هم فاصله می دهم.

 -آخرین مقصد ...زود پیاده شین...

کیفم را روی دوشم انداخته بلند می شوم.
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نزدیک به غروب است ،هوا مثل دل غم زده ی من ،غمگین به نظر می رسد.
تهران بزرگ برایم دهن کجی می کند.

جایی که ازش وحشت داشتم .چه کسی مرا به این مکان کشاند! خودم! خواب ...بی شک تقدیرم
هست که مرا به این شهر بزرگ و خوفناک پرتاپ کرده است.
قدم بر می دارم ،خودم را دست تقدیر می سپارم.
نام امام زاده قاسم را در تهران شنیده بودم.
برای نماندن در کوچه خیابان ،راه امام زاده را در پیش می گیرم.
مقدار ی از پول فروش طالهایم و حقوق این ماهم ،کفاف چند روز دربه دریم را می کرد اما باید کار می
کردم.
کرایه تاکسی را حساب می کنم و جلوی امام زاده پیاده می شوم.
از ورودی چادر ی برداشته سرم می کنم و داخل می روم.
دستانم را چفت ضریح طالیی رنگ می کنم و بوسه ای به آن می زنم.
دست به دعا می گشایم.
قطرات اشک هایم قبل از زبانم کارشان را در پیش می گیرند و روی گونه هایم سرازیر می شوند.
نمی دانم چه قدر و چند ساعتی دخیل می بندم به خدا و انبیا تا دلم آرام می گیرد.
تهی از هر جا با قلبی شکسته ،امام زاده را به مسیر اهدافم ترک می کنم.
آسمان سیاه ،خوف شدیدی به جانم می افکند ،مسیر امام زاده را که نچندان دور نشده بودم را باز می
گردم.
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شب را در امام زاده با نماز و مناجات سپر ی می کنم .با صدای اذان نماز صبح را خوانده بیرون می
زنم.
از این خیابان به آن خیابان ...دنبال کار به هر جایی سرک می کشم .خسته و کوفته راه امام زاده را
برای به صبح رساندن این تاریکی وحشت آور ،طی می کنم.
شام و نهارم را یک نان بربر ی خالی نوش جان می کنم.
چند روز می روم و برمی گردم و نه می شنوم.
 خانم خیلی کم سنی ...خانم به درد کار ما نمی خور ی ...خانم هنوز بچه ای ...خانم تو که زور ی برایکار سنگین ما ندار ی ...خانم شما به درد کار اینجا نمی خور ی...
نا امید و دل مرده کنار جاده قدم بر می دارم.

ذهنم پر می کشد به روز ی که سرخوشانه با یک بشقاب چیپس و پفک کارتون تماشا می کردم.

 -زهرا پاشو اون سیب زمینی ها رو هم تو پوست بگیر...

 -مامان من دارم کارتون می بینم...

زنداش حرص می خورد.
 خوشی زده زیر دلت خوردی و خوابیدی هار شدی ...وقتی خونه ی شوهر مثل سگ ازت کار کشیدنمی فهمی یک من ماست چه قدر کره داره...
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پوزخندی به حرص خوردن زندادش می زنم.
 -من که ازدواج نمی کنم .درس می خونم و دکتر می شم.

می خندد و برایم دهن کجی می کند
 -به همین خیال باش ...دکتررر...

حال امروز من را زنداداش می دانست .هیچ شدم ،نه شوهر درست و حسابی گیرم آمد ،نه توانستم
درس بخوانم...

با پیچیدن ماشینی جلوی راهم ،جیغی می کشم و به عقب پرت می شوم.
سه مرد بلند و هیکلی از ماشین پاین می پرند.
ترسیده و هول زده دور و اطرافم را رصد می کنم.
من چگونه سر از این جاده ی تاریک و بدون تردد سر در آورده ام!
قدم به قدم به عقب می روم .صدای خنده های چندش آورشان موجب خوردن دندان هایم به هم
می شود.

 -ببینید چه آهوی گریز پای زیبایی ...بچه امروز خوشی با ماست...

بدنم رو ویبره می رود و نفسم بند می آید.
عقب عقب می روم تا فرار کنم.
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قدم بعدی را برنداشته بازویم اسیر چنگالشان می شود.
جیغ دلخراشی می کشم که در آسمان تاریک شب و در دل جاده های خلوت گم می شود.
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دست دیگرش را روی دهانم می گذارد و فریادم را خفه می کند.
دست پا می زنم .اما بدن نحیف و کم توان من کجا و هیکل غول پیکر و زات کثیف مرد کجا...
از گل در آمده در باتالق عمیقی فرو رفتم...
از دست شیال و نقشه اش گریختم و با پای خودم ،تو دست سه گرگ درنده ی مست گیر افتادم.
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فکر می کنم آخر زندگی ام تا اینجا رقم خورده باشد و من با طرز فجیح و وحشتناکی ،در دستان این
الشخور ها ،دریده شوم و جنازه ام در بیابان ها غذای جانوران ریز و درشت می شود.
صدایشان مثل ناقوس مرگ ،در گوش هایم پژواک مرگی دل خراش را می دهد.

 -نادر اول من کارش و می سازم...

آشغالی که با دستان کثیفش در اسارتم کشیده ،بلند و چندش آور می خندد.
 -دلت و می زنه داداش ...من گرفتمش...

مرا میانشان ،مثل یک تفاله بزل و بخشش می کنند.
جلو می آید و دستان نادر ی که نامش را فرا خوانده ،از دور کمر و دهانم پس می زند.
 خیلی ور می زنی نادر ...بده من تا کسی سر نرسیده...سومین نفر مثل مجسمه ،منگ خشکش زده است و به جدال دو رفیقش نظاره می کند.
لحظه ای از غفلتشان استفاده کرده با تمام گواه می دوم و جیغ می کشم.
 -کمک ...کمک...

دنبالم می کنند.
به حنجره ام قوت می بخشم و چنان جیغی می زنم که احساس می کنم لوزه و مر ی و معده ام پاره
شدند.
اما این جیغ من کار ساز می شود و در کانکسی که به طرف آن می دویدم ،باز می شود.
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چند قدم مانده دستشان به من برسد ،با نور چراغی که از داخل کانکس بیرون می زند ،متوقف می
شوند.
این را از قطع شدن صدای خودشان و پاهایشان می فهمم .اما باز نمی ایستم می دوم و خودم را به
کانکس می رسانم.
از دیدن مردی تقریبا مسن ،تفنگ به دست می ایستم و هراسان به پشت سرم برمی گردم.
پیر مرد با تفنگ شکار ی اش آن ها را نشانه می گیرد.
هر سه قدمی به عقب برداشته پا به فرار می گذارند.
دو زانو جلوی کانکس روی زمین می افتم .میان نفس نفس زدن هایم های های گریه سر می دهم.
گلویم می سوزد و قلبم تیر می کشد.
حضور مرد را کنارم احساس می کنم.
اما ترس و وحشتی که در وجودم رخنه کرده ،باعث می شود نشسته عقب عقب بروم و التماسش را
بکنم.
 -خواهش ...می کنم ...به من دست نزن ...تو ...رو ...خدا ...باهام ...کار ی نداشته باش...

هق هق و نفس های مقطع ام ،التماسم را بریده بریده و سوزناک بر زبانم جار ی می کند.

مرد روبه رویم زانو می زند.
 -نترس دخترم کاریت ندارم...

از لفظ دخترم ،چشمان اشکیم را به چشم هایش می دوزم تا صحت حرفش را بیابم.
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ریش و سیبل سفید و صورتی چروکیده ...چشم های به غم نشسته اش ،کمی دلم را قرص می کند.
روبه رویم زانو می زند و دسته ی تفگش را روی زمین ستون دست راستش قرار می دهد.
 -اینجا چیکار می کنی! ...چرا تنهایی!...

دلم خون گریه می کند ،از نادانی و اشتباه خودم ...اما دروغ می گویم:
 -کسی رو ندارم ...یتیمم ...رفته بودم دنبال کار که نمی دونم ...چه طور ی از اینجا سر در آوردم...

سرش را پاین می اندازد و زیر لب چیز ی زمزمه می کند که نمی شنوم.
 -بلند شو بیا داخل ...بیرون برای دختر ی به سن و سال تو ،اونم تنهایی ،خطرناکه...

دیگه از همه چیز و همه کس می ترسم.
 -نه ...تو نمی یام ...می خوام برم امام زاده ...من شب ها رو اونجا می مونم...

این بار لبخند پدرانه ای می زند که دلم ریش می شود.
هیچ گاه به غیر از هفت سالگیم لبخند پدرم را ندیدم ...هیچ وقت محبت چشم هایش را ندیدم...
هیچ وقت دستهای گرم و پدرانه اش را احساس نکردم ...همش مشت و لگد و نفرینش را با دل
جون چشیدم ...اما این لبخند ،خاص و پر از محبت پدرانه ها را به همراه دارد.
اطمینان نگاهش از حس پدرانه اش ،درگرم کننده به نظر می رسید.
شاید برای این که چنین حس هایی را ندیده و نچشیده بودم ،این چنین با لبخند یک غریبه دلگرم
می شوم.
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اما این حس از هر کجای دلم نشعت می گرفت را نمی دانم! چون مرا مجبور به بلند شدن و داخل
کانکس رفتن می کند!

ذره ای ته دلم خوف می نشیند ،اما بخش
اعظم اعتماد ،آن یک ذره خوف را هیچ می شمارد.
پیر مرد توکلی که بلند بر خدایش می کند ،کمی وجود لرزانم را آرام می سازد.
نام اویی که بر زبان کسی جار ی می گردد و توکلش را بر اون باالیی می کند ،بی شک آدم صالح و با
ایمانی هست.

چشمهای خیسم را با آستین مانتویم می زدایم تا دیدم را از تار ی روشنتر سازم.
روی لبه ی صندلی چوبی ،دست به زانو می نشینم.
چشم می دوزم به پیر مرد شکسته و بی رمق که قصد جاساز ی تفنگش را روی دیواره ی کانکس دارد.
پشت تقریبا خمیده اش سن نسبتا باالیش را گوش زد می کند.

بی آنکه سمت من برگردد می گوید:
من اینجا نگهبانم ...نگهبان کارخانه متروکه ی پشت ...یک دختر دارم هم سن و سال خودت ...زنم
مریضه ...دخترم هم درس می خونه ،هم از مادرش نگه دار ی می کنه ...هفته ای یکی دو بار بهشون
سر می زنم.
#پارت_۲
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قور ی آلمینیومی کهنه را از روی کتر ی بر می دارد.
 باید کار کنم تا مخارج مدرسه ی دخترم و داروهای زنم رو تأمین کنم..دوال می شود و از کالون کنار در ،قور ی را پر آب می کند و کمر راست می کند.
 تو از کجا اومدی! ...چرا کسی رو ندار ی!؟...آب دهانم را قورت می دهم.
 بچه که بودم پدر و مادرم مردن ..منم تنهایی در به در کوچه و خیابان شدم ...با یکی که زندگی میکردم ،بد از آب در اومد و از خونش فرار کردم
مردم تا بودن را به زبان بیاورم ،اما این حرفم راست بود و باید می گفتم
استغفراهلل می گوید کبریت می کشد و کتر ی را روشن می کند
 چند روزه تو امام زاده می خوابم و صبح ها دنبال کار می گردم...کمی مکث می کنم و می پرسم :شما می تونین کمکم کنین؟ می تونین برای من یک کار پیدا
کنین؟ ...آخه من جایی رو نمیشناسم.
خیلی آرام استکان و نلبکی هایش را داخل سینی استیل و کهنه قرار می دهد و سمت میز کوچک بغل
دستم می آید.
 کار به سن تو ،نمی دونم گیر میاد یا نه ...اما اگه بخوای می برمت خونمون؟ ...با تهمینه ،دخترم ،کارگلدوز ی بکن ...پولش کفاف خورد و خوراکت رو می کنه.

نمی دانم خوشحال باشم یا باز هم باور نکنم! قادر به باور از روی سیرت آدمها نیستم .خانواده ام،
برادرم ،در آخر شیالیی که برایش امید بستم ،این چنیین از آب در آمد.
حاال با این مرد تنها ،در این جاده ،بیرون از شهر ،چگونه باورش کنم!...
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یک دلم می گوید باورش کن و سرپناهی داشته باش ...صد دلم منعم می کند از زود باور ی هایم دور
می سازد.
روی تخت گوشه کانکس می نشید که صدای جیر جیرش سکوت کانس را می شکند.
تسبحی از روی تاقچه مانند ،پنجره ی کانکس برمی دارد و راست می نشیند.
عینکی بزرگ با پاکت سیگار و یک قرآن کوچک جلوی پنجره توجهم را جلب می کند.
با زمزمه ی صلوات زیر لبش ،ذهن خسته ام را سوی حاج بابایم می کشاند.
با اینکه خداشناس بود و معتقد ،اما قول ظاهر حسین را خورده ،مرا آواره ی کوچه ها کرد.

با انگشتانم ور می روم و پوست لب زیرینم را می جوم ...تصمیم گیر ی سخت می شود.
صدای پارس سگی از بیرون می آید و فکر و نگاه پیر مرد را سمت پنجره می کشاند.
گردن می کشد و با چشم های ریز شده تالش می کند بیرون را بهتر ببیند ،اما با آن پنجره کوچک و
شب تاریک ،چه انتظار ی از چشمان کم سویش را دارد نمی دانم.
از تخت پاین می آید و عینکش را برمی دارد.
شیشه های کلفت و ذربینی عینک شماره چشمانش را لو می دهند.
سرفه کنان سمت تفنگ شکار ی اش می رود.
در عجب می مانم چگونه این پیر مرد درمانده را نگهبان چنین جایی کرده اند.
در کانکس که بسته می شود تند و جستجو گرانه همه جا را وارسی می کنم.
جز خرت و پرت پخت و پز در به داغون ،چیز ی عایدم نمی شود.
روی تخت می نشینم تا از پنجره بیرون را ببینم.
دست روی بالشت می گذارم و کمی سمت پنجره خم می شوم.
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شب وهم برانگیز و اتفاق چند لحظه پیش ،موهایم را به تنم سیخ می کند.

تند عقب می کشم که نصف عکس بیرون آمده از زیر بالشت توجهم را جلب می کند!
نگاهی به پنجره و در می اندازم تا از سر نرسیدن پیر مرد مطمئن شوم.
انگار خبر ی ازش نیست!
خیلی سریع گوشه ی عکس را گرفته بیرون می کشم!
از دیدن خانواده و خود پیر مرد که کمی در عکس جوان تر و بشاش تر به نظر می رسد ،به راست
بودن حرفش پی می برم.
دختر ی با موهای خرمایی بلند ،رنگ چشم های روشن با لبخند به لب ،بغل پدرش ،زنی زیبا هم قیافه
ی دخت،ر اما با موهای پوشیده ،کنار دست همسرش ،به خانواده پر مهر و صمیمی شان غبطه می
خورم و آهی سوزناک می کشم.

منم خانواده داشتم ،منم خانه و کاشانه داشتم ،اما پر بود از غم و کینه و گریه ،لبخند که سال به سال
کنج لب هیچ کداممان نمی نشست ،فقط آه بود و ناله...

با صدای تیک در ،با عجله عکس را زیر بالشت هول داده ،خودم را روی صندلی انداختم.
پیر مرد با غر غر کف کفش هایش را روی پله ی کانکس می کوبد تا گل زیر کفش هایش تمیز شود.
 حیوان سگ مصب ...با اون همه غذا باز هم گربه ی بیچاره رو تیکه پاره می کنی ...از صبح می دونمباهات چیکار کنم ...اون قدر گشنه نگهت دارم تا بیبنی چی به چیه ...شکم پر هم حالیش نمیشه...
دست از کوبیدم کف پاهایش به زمین می کشد و داخل می آید ،اما غرغرش را از سر می گیرد.
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دلم به فکرش پوزخند می زند.
 کجای کار ی مرد بیچاره ...آدمها به هم رحم نمی کنن ،از دست هم دیگه می قاپن و طرف مقابلشانرا فدا می کنند برای یک نون و نمک بهتر و زیادتر ،اون وقت چه انتظار ی از یک حیوان زبان نفهم
می خواهی داشته باشی!

تفنگش را سر جایش چفت می کند و از
کنار در آفتابه را برداشته لب پله می نشیند ،هنوز نق زدنش پا برجا ،شروع می کند به شستن
دستانش.
چه قدر این نق زدن ها و غر غر کردن های زیر لبی ،دل پر و سنگین انسان را سبکتر می سازد.
دست به زانو گذاشته با آهی عمیق بلند می شود.
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قور ی به جوش آمده را با پارچه ای پاره و رنگ و رو رفته از دسته اش می گیرد و زیر گاز را خاموش
می کند.
تمام حرکاتش را زیر نظر می گیرم ،ترسی که شیال با چایی اش به دلم انداخته موجب این ریز بینی و
به دقت نگاه کردن می شود و چند چشم دیگر قرض می کنم و به دقت به چایی دم کردنش می
دوزم.
اما همه که مثل هم نمی شوند .بدون هیچ نقضی چایی را دم می کند و با قور ی کوچک استیل که
دستگیره اش هم با سیم به خود قور ی وصل شده ،سمت میز می آید.
داخل استکان ها می ریزد ،استکان و نلبکی برای خودش بر می دارد و سمت تخت می رود.
یک حس مأورایی مرا از ترس باز می دارد.
شاید تنهایی ،شاید ترس از بیرون و تاریکی ،شاید هم دیدن عکس خانواده و صحت حرفش ،نمی
دانم! هر چه که هست وادارم می کند لب بگشایم و خواسته و تصمیمم را که چند دقیقه پیش به
مغزم خطور کرده است ،را بر زبانم بیاورد.
 -صبح من و می برین پیش دخترتون؟...

لحظه ای نگاهش را باال می آورد ،به صورتم می دوزد.
تبسمی شیرین و پر از اطمینان بر لبانش می نشاند.
 -چرا که نه ...تهمینه هم از تنهایی در میاد.

خوشحال از سر ذوق دستانم را به هم می کوبم.
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 -ممنونم ...خیلی خیلی ممنونم...

سر ی به طرفین تکان می دهد و مشغول مزه مزه کردن چایی اش می شود.

فکر کنم افسوس می خورد از وضعیتم ،از تنهایی و بی کس بودنم ،از سن کم و بچگی ام...
خوب چیکار کنم بچه ام ...کم سن و سالم ...دیده و چشم باز نیستم ...عالم بچگی ام هنوز در وجودم
غلیان می کند و نمی توانم خنثایش کنم.
قرآن کوچک اش را بر می دارد و بوسه ای بر رویش می زند .با بسم اهلل ،الی آن را باز کرده شروع به
خواندن آیاتش می شود.
با صوت و خیلی زیبا و دلنشین می خواند.
دستانم را از آرنج تا زده روی میز می گذارم و سرم را روی آن می نهانم.
نمی دانم چه قدر به صورت دلنشین و کلمات زیبا و جار ی بر زبانش خیره می مانم که خواب چشمانم
را می رباید.

صدای اذان گفتن کسی مرا میان خواب و رویا ول می دهد...
هر کار ی می کنم با صدای دلنشین اهلل و اکبر ،پلک های سنگینم را از هم فاصله دهم ،نمی شود.
دوست دارم صاحب صدا را ببینم ...زور می زنم و مژه های بهم چسبیده ام را از هم فاصله می دهم.
از دیدن مکان غریبه لحظه ای گنگ می شوم! پلک هایم را روی هم فشار می دهم و تند چشم باز می
کنم.
وحشت زده سرم را از روی دستانم برمی دارم که گردن خشک شده ام ،آخم را بلند می کند.
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با دیدن پیر مرد در حال قامت بستن برای نماز ،تمام دیشب و اتفاقاتش مثل یک طوفان سهمگین از
مغزم عبور می کند.
نفس حبس شده ام را رها می کنم ،شکر می گویم از آن بالیی که جان سالم به در بردم.
پتوی مسافرتی روی دوشم ،لبخندی روی لبانم می آورد.
فکر کنم مرد بیچاره خودش نخوابیده است.
نگاهم به نماز خواندنش خشک می شود .چه زیبا با خلوص نیت و از اعماق وجودش نماز می خواند.
دلم نماز خواندن می تلبد ...امل حیف که چادر ی به همراه ندارم.
خم می شود و جانماز کوچک و سبز رنگش را تا می زند.

 -قبول باشه....

همان طور که بلند می شود جوابم را می دهد.
 -قبول حق باشه دخترم...

صبح سپیده دم ،با استشمام بوی هوای ناب و تازه ،به وجد می آیم.
دستانم را باز می کنم و دم عمیقی می کشم.
یک بار ...دو بار ...سه بار تکرار می کنم تا ریه هایم از این هوای دلنشین پر شود.
منتظر پیر مرد ،جلوی کانکس می ایستم.
کیسه به دست پشت کانکس رفت ،انگار رفت به سگ دیشبی غذا بدهد.
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همه جا را خوب از نظر می گذرانم.
اتوبان تهران ...کارخانه ای بزرگ ،دور اطرافش متروکه ...تا چشم کار می کرد راه بود! خانه کاشانه ای
دیده نمی شد...

خاک به سرم! ...من چه طور از این راه سر در آوره بودم! ...امام زاده کجا و این برهوت کجا ...اگه این
مرد نجاتم نمی داد ،بی برو برگرد االن تو جهنم میان آتش دست و پا می زدم.

سرم را سمت آسمان نیمه تاریکی که سعی در روشنایی دارد ،می گیرم و شکر می کنم که مجال ادامه
ی زندگی برایم بخشید و نزاشت تو این بیابان جان دهم و بی آبرو شوم.
از ته قلبم توکل به خودش می بندم و ازش کمک می خواهم و بخشش...
می دانم با کار ی که کردم ،با دروغی که گفتم و دل مادر و پدرم را سوزاندم ،عاقبت خوبی نسیبم نمی
شود ،اما دعا می کنم خودش از سر تقصیراتم بگذرد و پشت و پناهم باشد.
با سرفه های مداوم پیر مرد ستش می چرخم.
 آب بیارم براتون؟...سرش را به معنای نه تکان می دهد و گاز ی از جیب کت قهوه ای و رنگ رو رفته اش بیرون می کشد.
جلوی دهانش می گیرد و چند بار ،پس پس داخل دهانش می فشارد.
کمی نفسش را حبس می کند و چشم می بندد.
دلم ریش می شود.
خدایا با این وضعیت ،این مرد را چه به نگهبانی...
کمی حالش سر جا می آید و درب کانکس را قفل می زند.
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هوا کامال روشن شده است.
قدم بر می دارد و پشت سرش راه می افتم.
نمی دانم تو این مکان دور افتاده چگونه می خواهد وسیله ی نقلیه گیر بیاورد.
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تا سر اتوبان پیاده می رود و منم پشت سرش.
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با دست به ماشین پیکان سفید رنگی دست تکان می دهد.
با اینکه ترس دارم اما با وجود این پیر مرد در کنارم ،بر ترسم غلبه می کنم و صندلی پشت ،جای می
گیرم.
راننده مرد میانسال و سیبیلو آدرس می پرسد.
آدرسی که می دهد برایم ناشناخته است.
راننده فضولی اش گل می کند.

 -حاجی شما صبح به این زودی اینجا چیکار می کنید؟

چرا من به جای تلفظ حاجی یا آقا ،پیر مرد خطابش می کردم! حاجی چه اسم مستعار ی ...حاجی...

 -نگهبانم...

تنها با یک کلمه می خواهد بهش بفهماند که حوصله ی وراجی کردنش را ندارد.
اما راننده بی آنکه به خود بگیرد ،دوباره می پرسد :با دخترتون نگهبانی میدین!...

حاجی صورتش را بی تفاوت به سمت شیشه بر می گرداند و پاین می کشد .یعنی اینکه الل شو...
اما انگار نه انگار...
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 -برای دختر خانمی مثل ایشون اینجا خطرناک نیست!...

روسر ی ام را جلو می کشم و در خود جمع می شوم .بی آنکه بخواهم وحشت می کنم از سوال و
نگاهش...
شاید نگاهش ترحم دارد و دلسوز ی ،اما تعبیر من آنی است که در مغز و روحم نهفته..
حاجی سرفه ای می کند و جوابی نمی دهد.
فکر کنم راننده فهمیده است پایش را از گلیمش بیشتر دراز کرده است و مسائل دیگران برایش ربط
ندارد ،برای همین لحظه ای به نیم رخ حاجی خیره می ماند و به رانندگی اش می پردازد.
از کوچه پس کوچه های شلوغ و قدیمی می گذرد و جلوی یک محله ی تنگ و باریک نگه می دارد.
حاجی کرایه را حساب کرده پیاده می شود.
با خوفی در وجودم از این محله ی ناشناخته ،هم پایش قدم بر می دارم.
جوانان کم سن سیگار به لب ،روی سکو های کنار دربه شان یا دم کوچه شان سرگرم گفتگو بودند.
لباس ها و زنجیر های دستشان دلهره ام را بیشتر می سازد و پاهایم را به لرزه می اندازد.
حاجی در کوچکی را کلید می اندازد و می گشاید.
حیاط کوچک و به اندازه ی انبار ی ته باغ حاج بابایم ،با یک حوض سیمانی و شیر آب ،چند گلدان
شمدانی دورحوض ،وضعیت نابه سامان و فقرشان را به نمایش می گذارد.
در ورودی را باز می کند و تهمینه ،دخترش را صدا می زند.
اما به جای صدای دخترانه ،صدای شکسته ی زنی تو اتاق می پیچد.
 -اومدی امید زندگیم...
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لبخندی که روی لب های حاجی می نشیند ،ناب و دست نیافتنی بودنش از عشق را هویدا می کند.
کفش هایش را کنار در از پایش می کند و پا به داخل می گذارد.
پیر زنی داخل بستر نیم خیز می شود ،برای مرد زندگی اش.
کنارش زانو می زند و زن درمانده اش را تنگ آغوش می کشد.
دستم را روی دهانم می گذارم تا از هیجان دیدن چنین صحنه ی رمانتیکی جیغ نزنم.
تا به این سن ،هیچ گاه ندیدم حاج بابایم حتی یک بار دست مادر بیچاره ام را بگیرد چه برسد به
اینکه بغلش کند و قربان صدقه اش برود.
پیشانی زنش را می بوسد و مجبورش می کند دراز بکشد.
پیر زن مریض احوال گوشه ی چشمش را پاک می کند و لبخندش را عریض تر می شود.
 -حاجی می بینم که با خودت مهمون عزیز ی آوردی...

خس خس سینه اش خبر از حال خرابش را دارد.
به خودم می آیم و دست از روی لبانم می کشم و تند سالم می دهم.
 -سالم..

 -علیک سالم دخترم ...خوش اومدی...

حاجی با یا علی ،از کنار همسر عزیزش بر می خیزد و می گوید:
 -یک دختر دیگه برات آوردم مونسم ...می خوام با تهمینه کنارت باشن...
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کتش را از تنش در می آورد و روی رخت آویز فلز ی گوشه ی اتاق ،آویزان می کند.
در سبز رنگ چوبی کنار رخت آویز را هول می دهد و داخل می شود.
فکر کنم آشپزخانه یا اتاقی باشد.
زن بیچاره که می بیند مثل خنگ ها سر پا خشکم زده ،کف دست لرزانش را کنارش روی زمین می
کوبد.
 -بیا دخترم ...بیا پشین پیشم.

به پاهایم تکانی می دهم و کنارش می روم.
دو زانو تکیه به پشتی قرمز و کهنه می نشینم.
گچ دیوارها سیاه و ترک خورده بدون هیچ گونه دکور ی یا وسایل زینتی.

 -اسمت چیه؟...

چشم از در و دیوار می گیرم و جواب می دهم.
 -زهرا...

پتوی قهوه ای که دورش با نخ کلفت سفیدی دوخته شده بود را تا روی سینه اش می کشد و مرتبش
می کند.
 قربون صاحب اسمت بشم ...چه اسم زیبایی...128
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حاجی با سینی کوچک پر از دارو ،کنارش یک لیوان آب بر می گردد.
 -مونسم مثل اینه داروهات رو نخوردی...

پیر زن بدبخت نگاه پر محبتی به صورت مردش می دوزد.
 -امروز دورونت خواب مونده بود حاجی...

رنگ نگاه حاجی به چشم های شفاف و زالل زنش دوخته می شود.
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غرق رویا می شوم.

 حاج بابا...پشت کفشش را می کشد و کمر راست می کند .با ابروهایی که همیشه ی خدا گره کور خودشان را
حفظ کرده ،به صورتم چشم می دوزد.
حتی راضی ام ،هان ..یا چیه ،بگوید ،جانم و بله ...ازش توقع ندارم.
فقط منتظر می شود حرفم را بگویم و گورم را از جلوی چشمانش گم کنم.

 -مامانم خیلی مریضه ...از دیروز به چیز ی لب نزده ،می بریش دکتر؟

پوزخند می زند و راهش را سمت در خروجی می کشاند.
 -براش پونه دم کن ...بیکار نیستم ...خوب میشه...

تا دم در حرف های زیر لبی اش حالم را بهم می زند.
 فکر می کنه حالیم نیست ،خودشو زده به مریضی تا نازش و بکشم ...تا حاال من و نشناخته که مناهل لوس باز ی و ناز کشیدن نیستم.
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بغض می کنم و به رفتنش چشم می دوزم .پس خیال می کند زنش برای نشان دادن یک گوش
چشمی ازش ،خودش را به مریضی زده است.
تو این دو روز ،حتی یک بار داخل اتاق نشده تا جویای حال همسر و شریک زندگی اش بشود.
پس اگر مریض نیست چرا نهار و شامش را بیرون می خورد؟
دلم پوزخند می زند :خوب خانه نمی خورد تا مبادا مریضی مادرم برایش سرایت نکند.

با دستی که روی دستم می نشیند ،افکار درد آورم از هم می پاشد.
 دخترم بیا صبحانه بخور...دستم را روی دست چروکیده زن می گذارم و چشمی می گویم .به سفره ی کوچک نگاه می کنم.
نان و پنیر و چای ...صبحانه ی فقیرانه اما با عشق که حاجی برای زن درمانده اش لقمه می گیرد و
داخل دهانش می گذارد.
کمی جابه جا می شوم و لقمه ای برای خودم می گیرم ،خیلی می چسبد .دومین لقمه ،سفره ی
صبحانه ی خانه خودم را برایم تداعی می کند.
شیر ،عسل و مربا ،سر شیر و نان های خانگی ،اما خانه ی خودمان سر سفره و صبحانه و نهار معنی
نداشت ،همیشه غذا با یک دعوا مرافعه زهر می شد و از گلویم پاین می رفت.
نمی دانم به حال بدم و زندگی تلخم بگریم یا مویه کنم...
زندگی که بزرگترش رسم بزرگتر ی را فقط با فریاد ها و کتک هایش به جا آورد و در به در خیابانهایم
کرد.

زن حاجی ازم سوال و جواب نمی کند ،یعنی تا این حد به همسرش ایمان دارد؟ .یعنی این قدر حرف
مردش برایش سند است.
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نیشخدی برای دل ساده ی خودم می زنم.
زن و شوهر باید هم به هم اعتماد داشته باشند .نه مثل حاج بابا و مامان من...

 -حاجی چند روزه خونه نمیای ...کجا می خور ی ،کجا می خوابی؟

حاج بابا هوار می کشد.
 -بس کن زن ...از دست شک کردنات عاصی شدم ...تا کی می خوای سوال جوابم کنی...

دلخور می گوید:
 اما حاجی نگران زندگیمم...لیوان جلوی پایش را بر می دارد و روی دیوار می کوبد.
 نگران زندگیت یا حرف های خاله زنک در و همسایه...مامان با گوشه ی چادرش اشک هایش را پاک می کند.
 -ولی...

نعره ی حاج بابا ،به حرف خارج نشده از دهان مادر بیچاره ام ،خاتمه می دهد.

زن همیشه نگران زندگی اش هست ،قلبش همیشه هراس دارد از اخفال شدن همسرش ...مادر منم
مستثنا نبود .نگرانی اش هم بی جا نبود.
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حاج بابای من با آن همه قلدرم بلدرمش زنی صیغه کرده بود ،اما برای اینکه دهان مادرم را ببند،
های و هویش را جلو می انداخت و خودش را تبرعه می کرد.
از همه روستا حرف بود و از حاج بابایم انکار...
حرف حدیث ندیده و ندانسته به وجود نمی آمد ،پایت نمی لغزید حرفی نمی شد ،اما وای به آن
روز ی که پایت بلغزد ،یک حرف می شود ،یک کتاب هزار برگی که هر کار ی بکنی نمی توانی جمعش
کنی ...آبرو دار ی کن که آبرو دار ی ارزان است ،امان از آن روز ی که برود ،خریدن اش خیلی گران می
شود.

گذر زمان از دستم خارج می شود .فقط نمی دانم چه طور ی این وسایل گلدوز ی را از کنار دیوار
برداشته و مشغول گلدوز ی شده بودم.
از صدقه سریه تاقچه پوش ها و ست جهزیه ام ،از گلدوز ی کردن کم و بیش سر رشته داشتم و مامانم
مجبورم می کردم خودم بدوزم و یاد بگیرم.
صدای شاد و سرحال دختر ی خانه را پر می کند.
 -ای جان ...باد آمد و بوی عنبر آورد ...بابا ...خدایا بابا جونم اومده...

حاجی نه تنها لبانش ،بلکه داخل چشمانش به خنده باز می شود .یا علی می گوید و دست به زانو
بلند می شود.
پس تهمینه برگشت! چه زود!
فکرهای روزگار سختم ،صبح هایم را بدون آن که بفهمم به شب می رساند.
تهمینه ظریف و زیبا کیف مدرسه اش را جلوی در از روی دوشش زمین می اندازد و خودش را به
آغوش پدرش می اندازد.
 بابا...133
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چرا هیچ گاه من این آغوش و طعمش را احساس نکردم .چرا رنگ و بوی این حس شیرین را هیچ
گاه ،من نچشیدم.
بدو بدو تا دم در به استقبال حاج بابایم می دوم.
 -حاج بابا ...خوش اومدی.

به جای اینکه دستانش را برای بغل گرفتنم باز کند ،دستم را می گیرد و کمی فشار می دهد.
 -دیگه بزرگ شدی ،بچه که نیستی جیغ می زنی و بدو بدو راه می انداز ی.

گلوله گلوله اشکم روی گونه ام راهشان را می گیرند که با صدای عصبی و هول دادن حاج بابایم رو به
رو می شوم.
 -بدو دنبال درس و مشقت ...هی هر چی میشه آبغوره می گیر ی...
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پشت در می ایستم و هق می زنم.

 -حاجی زهرا هنوز بچه ست ...ببین چطور ی ناراحت شد...

داد حاج بابا بلند می شود.
 بس کن زن ...اینم از سالم و خسته نباشید گفتنته ...کجا بچه ست ...هشت سالشه...کم کم بایدآداب و معاشرت یاد بگیره و خانم وار رفتار کنه ...این مسئولیت توئه که یادش بدی ،نه من...

صدای مامان ناراحت می شود.
 -کجا هشت سالشه مرد ...دو هفته نشده پا به هشت سالگی گذاشته...

اینبار لحن حاج بابا آرام اما مواخذه گر تو خانه می پیچد.
 می خوای وقتی رفت خونه ی بخت ،شوهرش خانم بودن رو یادش بده...135
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از مشاجره های هر روز خسته و درمانده ،سر آراز همیشه روان می دوم.
تا این دمل چرکینی که روی قلبم نهفته را ،با ریختن اشک هایم بشورم ،اما به جای شسته شدن هر
روز عفونت می کند و غده ی سرطانی می شود.

دستی که روبه رویم دراز می شود را با فرو دادن کبود هایم ،همراه با بغض همیشه نشسته در بیخ
گلویم ،فرو می فرستم.
 -سالم خوش اومدی...

سریع از جایم بر می خیزم.
انحنای لب هایم برای لبخندی ،فقط برای این است که بی ادبی نکرده و آداب مهمان بودن و مدیون
بودنم را به جا بیاورم.
 -سالم ...ممنونم...

لبخندش بر عکس لبخند تظاهر ساز ی من ،عمیق و پر محبت روی لبان خوش فرمش را احاطه می
کند.
 بشین خواهش می کنم...مقنعه اش را از سرش می کشد و با خنده همان طور که دکمه های مانتویش را باز می کند ،سمت
حاجی می رود.
 -بابا جونم تا کی پیشمون می مونی...
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موهای خرمایی و بلندش بافته شده از زیر مقنعه و مانتویش ظاهر می شود.
یاد دستهای مامانم که بر روی هر یک از تار های مویم می نشیند می افتم و حسشان می کنم.
 دختر باید با سلیقه و خانم باشه ...موهاش همیشه باید تر و تمیز بافته شده ،زیبا باشه ...دختر مثلیک جواهر نایاب ،باید خودش رو از دید هر نامحرمی حفظ کنه ...موهای زیبایش را زیر روسر ی
بپوشونه ،خود دار و متین باشه ...چشمش همیشه جلوی پایش را ببینه ،پلکش باال نره تا شیطان
رجیم به ناپاکی هدایتش نکنه ...دختر مثل فرشته باید پاک و باوقار بمونه ...زینت گرانبهایش را زیر
روسر ی و چادر بپوشونه ...هر تار مویش به نسیم بهشتی بنده ،اگر دیده بشه بند آتش جهنم می
شه...

انتهای بافت مویم را با کش زر دار ی می بندد و سه بار می کشد.
بر می گردم و با هیجان گونه اش را می بوسم.
 -باعث افتخارت می شم مامان...

روی پیشانی ام ،بوسه می زند.
 -شک ندارم ...تو دختر منی...

با شادی به سمت باغ می دوم ،بدون اینکه بدانم چه کسی در حیاط است.
از دیدن حاج بابا و مش غالم که برای باغچه کود آورده ،هراسان عقب گرد می کنم و داخل خانه باز
می گردم!
نفس نفس می زنم از ترس .می دانم که بی تنبه نخواهم ماند .قلبم بی وقفه طور ی می کوبد که می
خواهد از دهانم بیرون بزند!
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در حال که باز می شود ،سراسیمه سمت آشپزخانه پیش مامان می دوم!
مامان بیچاره ام از دیدن رنگ و روی پریده و چشمان گریانم ،شصتش خبر دار می شود که گرد بادی
قصد نزدیک شدن را دارد.

زهرا...فریاد بلند حاج بابایم مرا چون بید مجنونی می کند که وحشیانه در اثر باد نا آرامی ،شروع به لرزیدن
می کند.
تا مامانم بتواند لرزش دستان و رنگ پریده اش را مهار کند و سوالی بپرسد ،حاج بابا قیچی آشپزخانه
را از روی کابینت فلز ی سفید رنگ ،چنگ زده به سمتم حمله ور می شود.
اگر راه گریز ی هم پیدا کنم ،جرأت فرار را نخواهم داشت.
بافت موهایم اسیر چنگال قدرتمندش می شود.
کنار گوشم اربده می کشد.
 -برای من موهات و تاب می دی ...می خوای آبروی من و ببر ی...

صدای خرت بافت موهایم زیر لبه های قیچی ،جگرم را می سوزاند.
جیغی که برای رهایی از گلویم خارج می شد ،با این صدای درد آور قطع می شود.
فقط هین بلند مامان را می شنوم.
انگار کر شده ام.
اما حاجی با پشت دست روی صورت مامانم می کوبد.
 اینم دختر بزرگ کردنت...138
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لحظه ای در دلم نفرینش می کنم.
 -دستت بشکنه ...مامانم چه گناهی داره..

با دیدن موهایم روی موکت آشپزخانه ،روی زمین زانو می زنم .دنیا برایم تیر و تار می شود .دلدار ی
دادن های مامان را می شنوم ،اما قادر به نشان دادم عکس العملی نمی شوم.
 دخترم موهات موخوره داشت ...خودمم می خواستم کوتاهش کنم .به جون خودم تا سال دیگه کهکالس چهارم میر ی ،موهات از اینم بلندتر میشه ...این طور ی ببین چه خوشگل شدی.

قطره اشکش که روی گونه اش جار ی می شود ،خالف حرف هایش که بر زبانش جار ی است را نشان
می دهد.
اما من با این درد ها و ظلم ها باز هم می ساختم ،هیچ گاه با این ناسازگار ی ها و دعواها ،فکر فرار به
مغزم خطور نکرد .رنجیدم ،سوختم ،شکستم اما دم نزدم.
اما رشید ،این مصیبت کشنده قابل تحمل نبود.
اگر رشید ذره ای بهم عالقه داشت ،باز هم با هر چیز ی کنار می آمدم و زندگی می کردم ،نفرت رشید
مرا به این روز انداخت ...نخواستن رشید وادارم کرد فرار کنم و خودم را از زندگی اش بیرون بکشم.
زندگی که حقش بود .حقی که من با نابود کردن خودم بهش هدیه دادم.

#اتهام_واهی

#پارت_۳۱
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دستی روی لبه ی کارگاه داخل دستم ،می نشیند و سوزن الی انگشتانم معلق می ماند.
نگاهم را به چشم های ناراحت و ابروهای تابه تای تهمینه می دوزم!

-خوبی...

سوالش را درک نمی کنم! چرا خوب نباشم! مگه من چمه؟...
متوجه می شود که منظورش را درک نکردم ،سوزن را از دستم می گیرد و روی پارچه ی کارگاه چفت
می کند.
کاغذ دستمالی که سمت دستم می آید را دنبال می کنم.
روی انگشت دست راستم که خونین و سوراخ سوراخ شده ،می نشیند.
یعنی من خوم این بال را سر انگشتم آوردم! ...پس چرا حسش نکردم! ...نکنه فکر کنن روانی ام! ...یا
دیوانه...
با ضرب گردنم را سمت حاجی و زنش می چرخانم.
حاجی سر به زیر با تسبیح داخل دستش ،مشغول صلوات فرستادن است ،اما نگاه غمگین و چشم
های بارانی خانمش روی من ثابت مانده است.
دست و پایم را از اینکه یک وقت سوء تفاهمی نشود و دو بار گرفتار خیابان ها و گرگ های درنده
اش نشوم ،گم می کنم.

 -من دستم سوزن رفت ،فهمیدم ها...

140

اتهام واهی
دیدم ..می خواستم بگم چسب دارین ...خوب داشتم ها ...می خواستم گل هاش و تموم کنم...

از دستپاچگی من ،حاجی الاالاهلل می گوید ،خانمش اشک جار ی شده بر گونه اش را با سر انگشت می
زداید.

تهمینه موچ دستم را می گیرد.
 -زهرا جان بلند شو بریم چسب بزنیم ،من چسب زخم تو کوله ام دارم.

هم خجالت می کشم ،هم بغ می کنم.
خجالت از وضعیت زندگی و آوار شدنم در یک خانه ی غریبه ،بغ می کنم برای نگاه پر ترحم خانواده
ای که یتیمم می دانند...
سر به زیر بلند می شوم .تهمینه دستم را رها نمی کند و همراه خودش داخل اتاقی می کشاند.
سر به زیر دو زانو می نشینم و زل می زنم به موکت زرشکی رنگ کف اتاقی که کوچکی اش را سر بلند
نکرده به رخ می کشد.
من چه مرگم شده ،چه طور ی سوزش دستم را هم نفهمیدم ...یعنی این قدر حالم مساعد نیست و
روحیه ام داغون است.
تهمینه همراه کوله اش روبه رویم می نشیند و زیپ جلویی کوله ی سیاه رنگش را باز می کند.
 از امروز از تنهایی در میام ...خیلی خوشحالم که یک خواهر پیدا کردم ،نمی دونی مامان چه قدرخوشحاله...
میگه آرزو داشتم دو تا دختر دو قلو داشتم ،خدا زهرا رو سر راه حاجی قرار داده که من به آرزوم برسم.
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همان طور که چسب زخم را از کاغذش جدا می کند و روی انگشتم می زند ،سعی در امیدوار کردن و
دلگرمی ام دارد ،می خواهد حال و هوایم را عوض کند.
از الفاظ مامانم یا بابام استفاده نمی کند ،تا من ناراحت نشوم.
 حاجی میگه از امروز راحتر می تونم تنهاتون بزارم ...از صبح با هم گلدوز ی می کنیم ...من دو تا ازامتحاناتم مونده ...اونا رو هم بدم خالص...

امتحان که بر زبانش جار ی می شود ،قلبم می ایستد.
اگر شیال با من باز ی نمی کرد منم االن داشتم امتحان می دادم ،منم االن داشتم دوم راهنمایی را تمام
می کردم.

سال بعد انشاهلل با هم ثبت نام می کنیم و با هم می ریم مدرسه...
لبخند زورکی روی لبهایم می نشانم.

سال بعد! با کدام شناسنامه ،اگر ازم شناسنامه خواستند چه گلی به سرم بگیرم ،با اون شناسنامه ی
جعلی چه کار ی می توانم بکنم .اصال چه توضیحی می توانم بدهم برای جعلی بودنش...

 -شناسنامم و گم کردم.

سوالی ازم نمی کند ،اما من دستپاچه بی فکر و از سر اجبار بر زبانم می آورم.
می گویند دروغ دروغ می آورد .باید
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برای جمع کردن یک دروغ ،هزاران دروغ دیگر سرهم کنی تا آبرویت نرود.
حکایت االن من شده ،هر قدمم ،هر نشست و برخاستم با دروغ اجین شده است ،جز دروغ کار ی ازم
ساخته نیست.

کمی بهت زده نگاهم می کند ،اما خیلی سریع موعظه اش را عوض می کند.
 -نگران نباش المثنا می گیریم.

نمی دانم چه بگویم با چه مدرکی می خواهد المثنا بگیرد .هنوز حرف نمی زنم و می سپارم به فردا و
فردا های دیگر ،روز ی که دنبال دروغ جدید تر ی بیابم.

-کالس چندمی؟...

سوالش از فکر و خیال خارجم می کند و باعث می شود چشم از انگشت چسب زده ام که بهش خیره
مانده ام بگیرم و به تهمینه ای که داخل کمد قهوه ای رنگ گوشه ی اتاق در حال جستجوی لباسی
است ،بدوزم.

 -دوم راهنمایی...

شاداب و سر خوشانه بخچه ای گلدار گره زده داخل دستش ،سمتم می چرخد و روی زمین زانو می
زند.
 وای منم اول راهنمایی ام ...پس یک سال ازم بزرگتر ی...143
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به شادی ی بی ریااش ،نمی دانم لبخند بزنم یا بگریم.
سرش را پرت می کند تا بافت موهایش را از روی شانه اش به عقب برهاند.
گره بخچه را باز می کند و البه الی لباس های رنگارنگ را می گردد.
بلوز گلبهی رنگی را بیرون می کشد.

 -ببین این به تنت می خوره ...یکی دو بار پوشیدم ،از بلوز های دیگه ام نوتره...

افسوس می خورم که چرا حواسم را جمع نکردم و کیف کوچک لباس هایم را داخل اتوبوس جا
گذاشتم.

 -لباس نو ندارم ،وگرنه نوش و برات می دادم...

از اینکه مکثم را در جواب دادن این چنین برداشت می کند و باعث ناراحتی اش می شود ،خودم را
لعنت می فرستم.
 -این از سرمم زیادیه ...این چه حرفیه...
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خوشحال از اینکه زمستان سرد و سوزان را در خانه ی شیال ،گرچه کذایی و پر از کثیفی ،اما ندانسته
سپر ی کردم.

چه راحت و بی دغدغه ،انس می گیرم با این خانواده ای که ،نه خونم در رگهایشان جاریست ،نه از
گوشت و پوستم اثر ی در وجودشان دیده می شود.
غریبه ای که از پدرخودم برایم عزیزتر می شود و مادر ی که همتای مادرم ،برایم مادر ی می کند.
وحشت کابوس های شبانه ام را با دست کشیدن تهمینه روی سرم ،و اشک هایم را با دلدار ی دادن
مونس خانم که مثل یک مادر دلدار ی ام می دهد ،سپر ی می کنم.

 -زهرا زود باش بابا منتظرمونه...

لبه ی مقنعه ام را جلوی آینه کوچک روی دیوار کنار در درست کرده ،چشم از آینه می گیرم.
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 -خداحافظ خاله مونس...

مثل همیشه دلگرمی لبخندش امیدوار ی را به تک تک سلول های بدنم تزریق می کند.
 -خدا به همراهتون دخترم...

بلند شدن خاله مونس از بستر بیمار ی چه قدر برای روحیه ی تهمینه بهتر شده بود.
چه سخت بود دیروز ،توضیح دادن دروغین گمشدن شناسنامه و همه ی مدارک تحصیلیم در اون
درگیر ی و فرارم از دست اون نامردا....
و اما چه صادقانه باورم کردند و برایم دل سوزاندند.

 -وای از دست تو زهرا ...مثل الکپشت می مونی...

تهمینه یاد مادرم را در دل شکسته ام که االن یک سال و دو ماهی از دیدن صورت ماه و نازش محروم
و دستان پر مهرش بی نصیب ،متلک های دلنشینش دور مانده بودم ،زنده می کند.
چه قدر دیر آماده شدنم حرصش را در می آورد و فقط با گفتن حرفی ،دست الکپشت را از پشت
بستی ،به عصبانیتش خاتمه می داد و زیاد نق نمی زد.

سلقمه ی تهمینه نگاهم را از روی آسفالت و خیره ی نوک کفشهای کتونی ارزان قیمتم ،منحرف می
سازد و معطوف خودش می گرداند.
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 -ببین پسره بی شرف جلوی بابا هم چشم چرونی می کنه و ذره ای خجالت نمی کشه...

می خواهم سرم را بلند کنم ،دوباره با دست ،خیلی نامحسوس به پهلویم می کوبد.
 -تابلو باز ی در نیار که بابا کفن پیچمون می کنه...

تهمینه می ترسد از پدر ی که تو این چند
ماه ندیدم از گل نازک تر به زبان بیاورد و باعث وحشت و گریه ی تهمینه گردد اما با این حال حرمت
نگه می دارد و ترس دخترانگی و فرزند بودنش را حفظ می کند .اما من چه بگویم که فریاد ها و
غضب های حاج بابایم ،برایم آلرژ ی شده بود و از صدای پایش هم وحشت می کردم.
تا پیچیدن محله ،سرمان را نمی چرخانیم تا مبادا باعث دردسر و نگرانی حاجی نشویم.
تهمینه واقعا خیلی مالحظه کار است هیچ کار ی غیر منقولی انجام نمی دهد تا مبادا نگرانی بابایش را
برانگیزد و از کارش باز دارد.
یک هفته رفت و آمد های حاجی برای درست کردن یک شناسنامه برای من چه قدر شرمنده ام می
سازد و دلم بوسیدن دستان چروکیده و پینه بسته اش را خواستار می شود.
مرا به عنوان دختر خوانده اش قبول می کند و با مشخصات خودش برایم شناسنامه تهیه می کند .اما
نمی دانم چگونه و با چه دنگ و فنگی این کار را انجام می دهد.

 -زهرا می گی چکار کنم؟ ...این پسره ی بی وجود اعصاب برام نذاشته...

مثل خودش دستم روی دهانم می گذارم و کمی به سمت گوشش خم می شوم.
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حاجی برعکس چشم های کم سویش ،گوشهای تیز ی دارد ،دلم نمی خواهد با فاصله ی یک صندلی
تاکسی که صندلی جلویی نشسته است ،صدایم را بشنود.

 -تهمینه تو باید بابات و در جریان بزار ی پنهان کار ی خودت و تو دردسر می ندازه...

تهمینه از استرس زیاد انگشتانش را به هم می فشارد و لب زیرینش را می جود.
 -می گی چیکار کنم ...بگم که مزاحمم شده ،شر به پا میشه و بابام تو دردسر می افته.

 -بهتر از اینه که بالیی به سرت بیاد..

ماشین متوقف می شود و بحث من و تهمینه برای چندمین بار در این یک ماه ،باز هم ناتمام می
ماند.

حاجی کرایه تاکسی را حساب کرده پیاده می شویم.
طول بازار را پشت سر حاجی سر به زیر و متین به سمت خراز ی صمدی قدم برمی داریم.
صمدی یک بازار ی چرب زبان سی و چند ساله که اصال از نگاه و زبانش خوشم نمی آمد.
ولی اجبارهایی در زندگی خوش آمد و نیامد ها را نمی شناسد و مجبور ی به متحمل شدن نخواستن
هایت...
با احترام از پشت میزش بلند می شود و قدمی به سمت حاجی برمی دارد و خوش و بش می کند.
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علیک سالم حاج آقا خوش اومدین ...شما چرا زحمت کشیدی ...حاجی می دادین دخترا خودشون
می آوردند.

سالمت باشی پسرم ...زحمتی نیست...
حاجی و من و تهمینه کیسه های سفارشات را روی میز می گذاریم ،حاجی روی صندلی می نشیند و
ما کنار می ایستیم.
صمدی دوباره پشت میزش می رود و روی صندلی اش جایگیر می شود.
صمدی هیز از گوشه ی چشم زل می زند به صورتم و مخاطبش را حاجی می شود.
 حاجی دخترات خیلی خوب کار می کنند ،اگه راضی باش ی می خوام مثل بقیه ،همین جا بغلدستم ادامه بدهند ،با پشت کار ی که دارند ،اینجا با چرخ خیاطی راحتتر می تونند سفارشات زیادی
تحویل بدهند..
تهمینه نیشش باز می شود و خوشحال ،اما من چندش می شود و دل دل می کنم حاجی قبول نکند.
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تعلل حاجی در جواب دادن ،موجب پیشنهاد نون و آبدارتر صمدی می شود.

 اینجا کار کنن مزدشان دوبرابر و کارشان دوبرابر می شه ،هر روز به جای پنج گل ،ده تا گل به کمکچرخ خیاطی می تونن بزنن.

حاجی کاله سیاه لبه داراش را از سرش بر می دارد و دستی روی سرش می کشد ،کچلی فرق سرش از
عرق برق می زند.
 -اگه دخترا با ساعت کار ی مشکل نداشته باشن ،میان...

دل من از نارضایتی فرو می ریزد ،اما نیمچه لبخند رضایت بخشی روی لبان پت و پهن صمدی می
نشیند.
یک حس عجیبی به این صمدی دارم ،شاید هم این فکر هایم پایه و اساسی نداشته باشند و از فرط
فکرهای بیمار گونه ی گذشته ام ،نسبت به مردها نشعت گرفته باشد.
اما هر چه هست ،وحشتی نسبت به صمدی در دلم ریشه می افکند.
صمدی با همان لبخند مزحکش ،کشوی میزش را باز می کند و بسته تراول پنجاه هزار تومانی را
بیرون می کشد.
انگشت ششصتش را با زبانش تر کرده شروع به شمردن می کند.
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چندشم می شود .چشم از صورت بی ریختش می گیرم.
اما حسی وادارم می کند زیر چشمی حرکاتش را زیر نظر بگیرم.
حقوق دو ماه من و تهمینه را روی میز جلوی حاجی می گذارد و کمی هم به سمتش هول می دهد.
 بفرماید حاج آقا ،این حقوق دوماهتون...حاجی قبل برداشتن پولها می پرسد :کارها رو چک نمی کنین؟...

صمدی لبهایش کش می آید و بقیه ی پولهایش را داخل کشویش می اندازد.

 -این چه حرفیه حاجی ...شما و دختر خانم هاتون برای ما شناخته شده هستین...

حاجی حقوق مان را برمی دارد و دست به زانو با تشکر ی بلند می شود.
صمدی تند بلند می شود و دستش را برای دست دادن سمت حاجی دراز می کند.
 حاجی اگه دخترا موافقت کردن ،لطفا از ساعت هفت صبح تا پنج عصر اینجا باشن ،اگه نیان چندنفر دیگه استخدام کنم...

حاجی دستش را می فشارد.
 -حتما خبرتون می کنم...

پشت سر حاجی با یک تشکر و خداحافظی مختصر ی ،از مقابل چشم های رنگ روشن و هیز صمدی
عبور می کنم.
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تهمینه ،نه لب های کش آمده از هیجانش را می تواند مهار کند ،نه لحن پر از شور هیجانش را کنترل
می کند.
 -بابا از صبح بیایم سر کار؟ ...حال مامان هم بهتر شده ...منم تنها نیستم ،زهرا همراهمه...

حتی مجال دور شدن از جلوی چشمان صمدی که پشت شیشه ایستاده و ما را نظاره می کند ،نمی
دهد.
حاجی کالهش را روی سرش می گذارد و با بسم اهلل ،قدم بر می دارد.
یعنی جواب تهمینه به خانه مکول می گردد.
عادتشان دیگر دستم آمده است ،هیچ حرفی را کش نمی دهند یا یک کالم بله ،یا خیر ...اصرار و پا
فشار ی معنایی در این خانواده ندارد .این را هم خوب می دانم حاجی اهل صالح و مشورت کردن ،با
همسر عزیزش است .بدون در میان گذاشتن حرفی با همسرش ،پاسخی نمی دهد.
دست تهمینه را از پشت می کشم.
 -دندون رو جیگر بزار به خونه برسیم...

لبخندش گشاد می شود.
 -زهرا دو برار پولی رو که می گیریم بهمون میده ...اگه بتونیم اضافه کار ی کنیم ،ببین چند میشه...

جوابی ندارم برای این خوشحالی بی دغدغه اش...
تهمینه بر عکس من ریز نقش و جسه ی ظریفی دارد .برعکس من ،با روحیه و پر نشاط و امیدوار به
زندگی نگاه می کند ،بر عکس من که مغز و دلم پر شده از شک و تردید و بی اعتمادی ،زود باور ساده
جلو می رود.
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حاجی جلوی مغازه ادویه جات توقف می کند که ما هم کنارش می ایستیم.
 -سالم علیکم...

فروشنده جلو می آید.
 -علیکم سالم ...چیز ی می خواین؟...

حاجی درخواست زرد چوبه می کند.
به ملتی چشم می دوزم که هر کسی به گونه ی ای در حال تالش و رفت و آمد است تا خرجی
شکمشان را در بیاورد ،چه مغازه دارها ،چه دست فروشها ،چه خریدار ها...
تهمینه بسته ای پفک هندی بر می دارد و دست حاجی می دهد.
 -بابا اینم بخر...

حاجی با تبسمی پدرانه ،بسته را دسته فروشنده می دهد.
 -برادر اینم حساب کن...

چه تناقضی در حس پدرانه ی این مرد و حاج بابای من بود.
 -حاج بابا اون آلوچه رو برام می چینی؟...
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ابرو در هم می کشد و شیر آب را می بندد.
 دختر هم این قدر شکمو ...قباهت داره...سمت خانه می رود و من بپر بپر می کنم تا آلوچه ای برای خودم بچینم.

 -زهرا جان تو هم چیز ی دلت می خواد بردار...

لحظه ای به خودم می آیم و به محبت بی دریغ و پدرانه ی حاجی لبخند می زنم.
 -ممنون ...من چیز ی نمی خوام.

تکرار و اصرار در قاموس این مرد موئمن و متدین راهی ندارد ،حرفش یک کلمه است ،نه تعارف می
کند ،نه اصرار...
حاجی مرغ و حبوباتی برای خانه خریدار ی می کند و سوار تاکسی می شویم.

حاجی قبل اینکه لباس های بیرونش را از تن در بیاورد و خستگی در کند ،پول گلدوز ی هایی که
صمدی داده است را از جیبش بیرون می کشد.
می شمارد و حق تهمینه را دست خودش و حقوق من را دست خودم می دهد.
تشکر ی می کنم و از دستش می گیرم.

دلم نمی خواهد مثل قبل با حرفم موجب رنجشش بشوم.
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ماه قبل با گفتن اینکه من هم اینجا زندگی می کنم و غذا می خورم و دلم می خواهد نصف حقوقی را
که می گیرم برای مخارج خانه بدهم ،باعث کبود شدن صورت حاجی و بلند شدن و رفتنش به حیاط
شده بودم.
خاله کلی ازم گله کرده و سپرده بود ،دفعه ی آخرم باشد و با غرور مردش و در اصل ،استوره ی زندگی
اش باز ی نکنم .چون تهمینه هم هر حقوقی که می گیرد برای خودش و آینده اش پس انداز می کند و
گرانی حق خرج کردن در مخارج خانه را ندارد.
با تهمینه به اتاق رفته پول هایمان را در در جای امن جاساز ی می کنیم.
من داخل جیب کوله ام و تهمینه داخل صندوقچه اش می گذارد.
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باعجله مانتویش را از تن کشیده روی زمین می اندازد.
 زهرا من برم مامان و از تو آشپزخونه هول بدم سمت شوهر جونش تا این قفل دهن شوهرش بازبشه و در مورد رفتن یا نرفتنمون سر کار با عشقش مشورت کنه ...وگرنه اگه بابا عصر بره تا هفته بعد
بدبخت شدیم ...تو هم زود بیا نهار درست کنیم...

به رفتن و عجول بودنش می نگرم .خدا آخر و عاقبتمان را بخیر کند.
کوله ام را کنار کمد گوشه ی اتاق می گذارم.
هنوز هیچ فکر ی در مورد طالهایم نکردم ،دلم نمی خواهد بی گدار به آب بزنم ،من اینجا یک مهمان
به حساب می آیم ،اگر گره و مشکلی تو کارم پیش بیاید و دوباره آواره شوم ،باید پس انداز ی و پولی
برای تشنه و گشنه نماندم داشته باشم ،از حقوقم فقط یک دست لباس خریده بودم .وقتی حمام می
رفتم لباس های تنم را می شستم و آنها را می پوشیدم.

مانتویم را در می آورم اما روسر ی ام را باز نمی کنم .جلوی حاجی حرمت نگه می دارم .اگر چه پدرم به
حساب می آید ،اما شخصیتم چنین ایجاب می کند حرمت شکنی نکنم و باب میلشان رفتار کنم.
خاله را کنار حاجی ،تکیه به پشتی مشغول حرف زدن می ببینم.
درست پهلوی هم و زانو به زانو نشسته اند.
به طرز نشستنشان چند روز اول هیرت زده نگاه می کنم ،اما بعد عادت می کنم برای نشست و
برخاست عاشقانه شان.
هیچ گاه مامانم را کنار حاج بابایم صمیمی ،بحث گفتگو ندیده بودم .همیشه با فرسنگ ها فاصله
صحبت می کردند و انتهای هر صحبت شان به بحث و دعوا ختم می گشت.

تهمینه با مرغ ور می رود و سعی در جدا کردن بال هایش از سینه اش دارد.
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کنارش روی موکت وسط آشپرخانه دو زانو می نشینم و مرغ را از دستش می گیرم.
 -بده من ...تو اونقدر استرس دار ی که بیچاره مرغ و له و لورده کردی...

تکانی در جایش می خورد.
 -اره جون تو ...اگه بابا راضی نشه چیکار کنیم...

با چاقو بالها رو می برم و شروع می کنم تکه تکه کردن سینه اش.
 چه بهتر من اصال راضی نیستم بریماونجا کار کنیم...

جیغش را خفه می کند و با یک جهش دو زانو می نشیند و بیشتر سمت صورتم خم می شود.
 -چی میگی زهرا ...مواظب باش جلوی بابا و مامان از این حرف ها نزنی ها...

شانه ای باال می اندازم.
بازم آرام نمی گیرد ،ولی شدیدا خودش را کنترل می کند تا صدایش باال نرود.
 دیونه اونجا بریم ،بهتره از صبح تا شب نشستن تو خونست ...هم روحیه می گیریم ،هم حقوقمونزیاد میشه...

مخالفتی نمی کنم و می سپارم دست حاجی و خاله ...تهمینه و من مغزمان کشش شناخت آدمها را
هنوز ندارد،
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من دلم رضا نیست اما به خاطر این خانواده و تهمینه ،حرفی نمی زنم به خدایم می سپارم که کمک
حالم باشد.

آرام قرار ندارد ،بلند می شود و مرغ ها را داخل سینک می گذارد و مشغول شستن می شود.
سینی بزرگ کثیف شده را بر می دارم و سمت حیاط می روم.
در آشپزخانه نقلی و سینک ظرف شویی اندازه ی یک قابلمه ی کوچک ،نمی شود این سینی را شست.

چه خوش خیال بودم که دعا می کردم حاجی رضایت ندهد ،چه خام بودم که فکر می کردم آسودگی
زندگی برای منم هم آماده است ،چه دلم خوش بود که منم با فرارم و خون به جگر کردن مادرم ،می
توانم خوشبخت شوم.

با رضایت حاجی ،صبح ساعت شش راهی بازار می شویم و حاجی به پست نگهبانی اش تا هفته ی
بعد ،خانه را ترک می کند.

کم کم کرکره ها باال می رود و قفل در های مغازه های بازار باز می شود.
بازار خلوت است و قدم برداشتن آسان ،بدون تنه زدن به مردم...

زنی میانسال با استقبالمان می آید.
 بله امر ی داشتین؟...تهمینه شاداب جواب می دهد :سالم ما ترابی هستیم ،برای کار در کارگاه اومدیم.
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خانم سمت میز می رود و دفتر ی را ورق می زند.
چشم می چرخانم و خبر ی از صمدی نمی بینم.

 بله آقای صمدی اینجا یادداشت کردند ،می تونین کارتون رو تو کارگاه شروع کنین.از کنار قفسه های پر از نخ ،به سمت در اشاره می کند.
 -دنبالم بیاین...

کارگاه کوچک با چند چرخ خیاطی و شش نفر دختر ،شاید هم سن و سال من یا بیشتر ،پشت چرخ
های خیاطی نشسته کم کم داشتند چرخ خیاطی ها را به کار می انداختند.

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
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#اتهام_واهی

#پارت_۳۵

نگاهی سرسر ی به من و تهمینه می اندازند و مشغول کارشان می شوند.
به دو چرخ خیاطی در انتهای سالن کوچک تقریبا هشتاد ،نود متر ی اشاره می کند.
 هر کدوم پشت یکی از این چرخ ها می نشینید ،امروز براتون کار با چرخ و طرز گل دوز ی رو یاد میدم ،از فردا مثل بقیه خودتون انجام میدین هر کار ی که خراب شد از حقوق ماهیانتون کسر می شه،
فقط مراقب باشین که بعدا دردسر نشه.

میان انبوهی از فکر و خیال باز هم فرزتر از تهمینه یاد می گیرم.
با خسته نباشید بلند مردی ،صدای چرخ ها قطع می شود و همه سرها باال می رود.
از دیدن صمدی بشاش با تیپ اسپرت شلوار لی و بلوز زرشکی ،عقم می گیرد .چه قدر شلوار لی به
بدن نسبتا چاقش ،بدترکیب می شود.
برعکس بقیه که سالم و عرض ادبی لبالب از خنده نثار صمدی می کنند ،من به کارم مشغول می
شوم.
از لحنش که من و تهمینه را مخاطب قرار می دهد ،گر می گیرم.

 -به به ...دختران حاج ترابی ...خوب هستین؟ حاج آقا خوبن؟...
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تهمینه است که جواب چاپلوسی صمدی را با تمانینه می دهد.
 -ممنون آقای صمدی ...به مرهمت شما ،بهترن.

خدا رو شکر ی می گوید و به میز خیاطی من نزدیک می شود ،این را سر به زیر از کفشهای ورنی قهوه
ای رنگش متوجه می شوم.
لبم را از داخل زیر دندان می کشم.
اگر طرف صحبتت تهمینه است ،پس کنار میز من چه غلطی می کنی!
دلم می خواهد حرف دلم را بلند تر بر زبانم جار ی کنم ،اما حیف...
تا می آیم دستا و پاهای لرزانم را جمع و جور کنم ،دستش روی دستم که هدایت کننده ی رو بالشتی
زیر سوزن خیاطی هست ،می نشیند.
صدایش کنار گوشم و دست بزرگ و پهنش روی دستم ،بدنم را یخ زده می کند و رعشه به وجودم می
اندازد.
 -از اینجا باید بدوز ی ،خوشگل خانم...

با وحشت دستم را پس می کشم که پارچه خود به خود زیر سوزن می رود .نمی توانم پایم را از پدال
موتور چرخ بکشم ،لمس شده ام .صمدی کثافت دکمه ی برق چرخ را خاموش می کند.
به جز تهمینه که سمت من می آید و دست روی شانه ام می گذارد ،کسی متوجه حالم نمی شود.
 چی شده زهرا! خوبی! ...چرا رنگت پریده؟...حضور صمدی هنوز باالی سرم نفس تنگی به بار می آورد.
 -خانم براش آب قند بیارین ،فکر کنم فشارش افتاده.
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تهمینه می خواهد از کنارم بگذرد که دستش را می گیرم و مانعش می شود می ترسم کنار صمدی تنها
باشم.
صمدی خودش وضعیت را می بیند و گامی به سمت در بر می دارد.
 -من می گم براش آب بیارن...

دور که می شود تهمینه جلوی پایم چمپاته می زند تا بهتر صورتم را ببیند.
 -چی شدی زهرا ...چرا وحشت کردی ،وقتی صمدی خواست مدل دوخت رو بهت یاد بده!...

پس دیده بود .پس تهمینه حواسش به من بود.

 -زهرا اون هم سن بابامونه ...مرد خوبیه ...من دیدم می خواست طرز دوخت و یاد بده..

خانم کیانی لیوان آبی برایم می آورد.
 -بیا دخترم ...فشارت افتاده...

خودم نمی دانستم چه مرگم است .تهمینه از جلوی پایم برخاست و آب را از دست خانم کیانی گرفت.
 -دستتون درد نکنه ،من بهش می دم .االن خوب می شه ،فکر کنم کمی ضعف کرده.
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کیانی همان طور که از ما فاصله می گیرد ،می گوید :زودتر کارتون رو شروع کنین.

لیوان را از دست تهمینه می گیرم و الجرعه ای برای کنترل لرزش بدنم ،سر می کشم.
تمام این رفتارهای متناقض نشعت گرفته از زندگی نابه سامانم است.

در نیمه باز را هول می دهم و وارد خانه می شوم.
انگار کسی خانه نیست مادر شوهرم دم صبحی کجا رفته!
 میگم مامان بزار الاعقل ظهر برم ،میگه نه بلند شو برو ،شب شام مهمون دارن ،نگن دیر اومدی...با نق نق داخل خانه می شوم.
صدای پچ پچی مرا سمت اتاق رشید می کشاند.
گوشم را تیز می کنم .باز هم رشید و ناهید!...
قلبم تیر می کشد و به جنون می رسم .عصبی در را باز می کنم تا رسوای عالمشان بکنم.
خنده ی رشید که برای ناهید بود ،روی لبهای رشید می ماسد و ناهید پاین می پرد.
رشید ابرو در هم می کشد و از روی زمین بلند می شود.
ناهید با عجله مرا از جلوی در اتاق که خشکم زده ،هول می دهد و از اتاق می گریزد.
رشید با غرشی ،سمتم خیز بر می دارد.
 اینجا چیکار می کنی ...چرا مثل االغ سرت و می نداز ی پاین و بدون در زدن میای داخل..کاسه ی صبرم لبریز می شود و با کف هر دو دستم محکم تخت سینه اش می کوبم.
 االغ خودتی و اون دختره ی عوضی .هنوز عقد کردتم...163
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تکان شدیدی می خورد اما زود خودش را جمع و جور می کند.
با سیلی که روی گونه ام می نشیند ،گوشم زنگ می زند.
 حرف دهنت رو بفهم ...عوضی تویی هفت و جد و آبادت...کم نمی آورم و مقابل فریادش ،داد میزنم.
 بی وجود من هنوز محرمتم...دستم را می کشد و در اتاق را می بندد .از ترس جیغ خفه ای می کشم.
 محرممی ...عقد کردمی ...بهت دست نزدم ،عقده مونده رو دلت ...برای این دم به دقیقه آوار میشی رو سرم ...خوب از اول این و می گفتی ...از اول می گفتی برای چی می سوز ی...
#اتهام_واهی

#پارت_۳۶

روسر ی ام را از سرم می کشد و محکم روی زمین پرتم می کند.
 -پس این جلز و ولز کردنات برای یک چیز دیگه ست و دلت از یک جای دیگه پره...

جیغ می زنم :عوضی خودتی...

وحشی می شود و رم می کند.
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می خواهد خردم کند.صورتم را میان انگشتانش می گیرد و می فشارد.
 از اینکه بهت دست نمی زنم خوت و به این در و اون در می کوبی ...محتاج توجهمی...سرم را تکان می دهم و با هر دو دست موچ دستش را می گیرم تا رهایم کند.
من این این گونه تحقیر شدن را نمی خواستم.
 -ولم کن عوضی ...من مثل تو کثیف نیستم...

موهایم را می گیرد و صورتم را به سمت صورتش نزدیک می کند.
 اگه کثیف نیستی ،پس چرا مدام کنار گوشم وز وز می کنی که بهم دست نمی زنی ...محرمتم ...عقدکردتم...
خوب منم می خوام عقده رو دلت نمونه ...قدرتی مأورای باورم ،بهم دست می دهد.
از روی زانوهایم پرتش می کنم و روسر ی ام را از روی زمین چنگ می زنم و به سمت در می دوم.
با دستی که روی شانه ام می نشیند و تکانم می دهد ،از فکر آن روز نحس بیرون می آیم.
 -چیکار کردی زهرا! ...چت شده آخه! ...کل رو بالشی و خراب کردی...

نگاه ماتم زده ام را از چشم های نگران و مواخذه گر تهمینه می گیرم و به رو بالشتی می دوزم.
از دیدن وضعیت رو بالشتی زیر دستم ،آه از نهادم بلند می شود.

کار نکرده ،ضرر و زیان به بار آورده بودم.
تهمینه کلید بر ق چرخ را می زند.
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 -بلند شو ...همه رفتن ما موندیم...

چشم می چرخانم و از دیدن خالی بودن کارگاه ،سراسیمه بلند می شوم.
 -یعنی ساعت پنج شد!...

 اره ...همه االن رفتن ...تو حواست نمی دونم کجاها سیر می کرد .از فردا هم ،باید خودمون برایخودمون چیز ی واسه نهار بیاریم ،مردم از گشنگی...

رو بالشتی را از زیر سوزن چرخ بیرون می کشد و نخش را می برد.
 -اینم باید به خانم کیانی نشون بدیم آخر ماه پولش و ازحقوقمون کسر کنه...

جز نگاه پر افسوس و شرمنده ام چیز ی برای گفتن ندارم.
تهمینه جلوتر می رود و منم پشت سرش.
تهمینه برای لحظه ای از دیدن طرز نشستن کیانی و صمدی ،پایش سست می شود.
درست رو به روی هم ،دست در دست یکدیگر ،مشغول صحبت و خنده بودند.

تهمینه با سیاست کامل مرا مخاطب قرار می دهد تا توجه آنها را سمت خودمان معطوف کند.
 -بیا زهرا دیر شد ...االن مامان نگرانمون میشه...
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صمدی خیلی سریع دستش را از دست کیانی بیرون می کشد و راست می نشیند .از صورت و نگاه
کیانی جا خوردنش از کار صمدی کامال مشخص می شود .اما با مکثی نگاهش را از روی صمدی که
لبخند ظاهر ی روی لبانش نشانده ،چشم می گیرد و بلند می شود.

 -دخترا شما هنوز نرفتین؟

تهمینه رو بالشتی را سمت کیانی می گیرد.
 ببخشید این کار خراب شد ،خواستیم نشون بدیم که سر ماه ،از حقوقمون کم کنید.ابروهای کیانی بهم نزدیک می شود.
 -اینکه داغون شده...

 معذرت می خوام ،خواهرم کمی ناخوش احوال بود به خاطر همین ،وگرنه کارش و خیلی خوببلده...

شرمنده می شوم از عذر خواهی تهمینه که حق من بود و اون به گردن کشید .ممنون می شوم از
اینکه مرا خواهر واقعی اش می داند و از هیچ گونه محبتی دریغ نمی کند.

کیانی نگاهش را به من می دوزد.
 -اره ،از رنگ و روش معلومه ...چون سر صبح ،خیلی بهتر از تو یاد گرفت.
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پس رنگ و رویم هنوز حال آشفته ام را بر مال می سازد.

 باشه شما برید ،اگه فردا هم این وضعیت و داشت ،سر کار نیاد ...من پول این و یادداشت می کنمتا سر ماه حساب بشه.

 -الزم نیست...

به جز من و تهمینه ،که صمدی که با قدمی خودش را به ما می رساند ،کیانی هم هیرت زده سمت
صمدی می چرخد.

 -اول کار بود و خودش هم مریض بود ،از فردا اگه بازم تکرار شد اون وقت از حقوقش کم می کنم.

تهمینه خوشحال لبخند می زند ،من دلم می گیرد و کیانی ابروهای در هم فرو رفته اش بیشتر گره می
خورد.

 -ممنونم آقای صمدی ...واقعا لطف بزرگی کردین.

تشکر تهمینه را با لبخندی می دهد.
 -ما به حاجی ارادت خاصی داریم...
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 -مرسی شما لطف دارین ...خدا نگهدار.

خداحافظی تهمینه را بی جواب نمی گذارد ،اما من دهانم باز نمی شود ،حتی برای خداحافظی.
پشت سر تهمینه راهیه در خروجی می شوم که صدای کیانی ،به پاشیدگی اعصابم می افزاید.

 -واسه این دختر کم سن و سال تور پهن کردی ...خجالت نمی کشی ...اون ماجرا یادت رفته...

هیس صمدی به همه ی ترس هایم دامن می زند.

قدم به بیرون می گذارم و صداها قطع می شود.
حالت تهوع به سراغم می آید.
چرا هر مردی که به پستم می خورد ،رزل از آب در می آید! من چه گناهی تو درگاه خدا کرده بودم که
مردهای هیز و چشم ناپاک ،در مسیر زندگی ام قرار می گرفتند و قصد نابودی ام را داشتند.
تلو تلو می خورم که تهمینه زیر بازویم را می گیرد.
یک حسی می گوید ،این مرد برایم دردسر به بار می آورد.
بازار شلوغ است و نگاها سوی من بخت برگشته کشیده می شود.
#اتهام_واهی

#پارت_۳۶
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روسر ی ام را از سرم می کشد و محکم روی زمین پرتم می کند.
 -پس این جلز و ولز کردنات برای یک چیز دیگه ست و دلت از یک جای دیگه پره...

جیغ می زنم :عوصی خودتی...

وحشی می شود و رم می کند.
می خواهد خردم کند.صورتم را میان انگشتانش می گیرد و می فشارد.
 از اینکه بهت دست نمی زنم خوت و به این در و اون در می کوبی ...محتاج توجهمی...سرم را تکان می دهم و با هر دو دست موچ دستش را می گیرم تا رهایم کند.
من این این گونه تحقیر شدن را نمی خواستم.
 -ولم کن عوضی ...من مثل تو کثیف نیستم...

موهایم را می گیرد و صورتم را به سمت صورتش نزدیک می کند.
 اگه کثیف نیستی ،پس چرا مدام کنار گوشم وز وز می کنی که بهم دست نمی زنی ...محرمتم ...عقدکردتم...
خوب منم می خوام عقده رو دلت نمونه...

از روی زانوهایم پرتش می کنم و روسر ی ام را از روی زمین چنگ می زنم و به سمت در می دوم.
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با دستی که روی شانه ام می نشیند و تکانم می دهد ،از فکر آن روز نحس بیرون می آیم.
 -چیکار کردی زهرا! ...چت شده آخه! ...کل رو بالشی و خراب کردی...

نگاه ماتم زده ام را از چشم های نگران و مواخذه گر تهمینه می گیرم و به رو بالشتی می دوزم.
از دیدن وضعیت رو بالشتی زیر دستم ،آه از نهادم بلند می شود.

کار نکرده ،ضرر و زیان به بار آورده بودم.
تهمینه کلید برق چرخ را می زند.
 -بلند شو ...همه رفتن ما موندیم...

چشم می چرخانم و از دیدن خالی بودن کارگاه ،سراسیمه بلند می شوم.
 -یعنی ساعت پنج شد!...

 اره ...همه االن رفتن ...تو حواست نمی دونم کجاها سیر می کرد .از فردا هم ،باید خودمون برایخودمون چیز ی واسه نهار بیاریم ،مردم از گشنگی...

رو بالشتی را از زیر سوزن چرخ بیرون می کشد و نخش را می برد.
 -اینم باید به خانم کیانی نشون بدیم آخر ماه پولش و ازحقوقمون کسر کنه...
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جز نگاه پر افسوس و شرمنده ام چیز ی برای گفتن ندارم.
تهمینه جلوتر می رود و منم پشت سرش.
تهمینه برای لحظه ای از دیدن طرز نشستن کیانی و صمدی ،پایش سست می شود.
درست رو به روی هم ،دست در دست یکدیگر ،مشغول صحبت و خنده بودند.

تهمینه با سیاست کامل مرا مخاطب قرار می دهد تا توجه آنها را سمت خودمان معطوف کند.
 -بیا زهرا دیر شد ...االن مامان نگرانمون میشه...

صمدی خیلی سریع دستش را از دست کیانی بیرون می کشد و راست می نشیند .از صورت و نگاه
کیانی جا خوردنش از کار صمدی کامال مشخص می شود .اما با مکثی نگاهش را از روی صمدی که
لبخند ظاهر ی روی لبانش نشانده ،چشم می گیرد و بلند می شود.

 -دخترا شما هنوز نرفتین؟

تهمینه رو بالشتی را سمت کیانی می گیرد.
 ببخشید این کار خراب شد ،خواستیم نشون بدیم که سر ماه ،از حقوقمون کم کنید.ابروهای کیانی بهم نزدیک می شود.
 -اینکه داغون شده...
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 معذرت می خوام ،خواهرم کمی ناخوش احوال بود به خاطر همین ،وگرنه کارش و خیلی خوببلده...

شرمنده می شوم از عذر خواهی تهمینه که حق من بود و اون به گردن کشید .ممنون می شوم از
اینکه مرا خواهر واقعی اش می داند و از هیچ گونه محبتی دریغ نمی کند.

کیانی نگاهش را به من می دوزد.
 -اره ،از رنگ و روش معلومه ...چون سر صبح ،خیلی بهتر از تو یاد گرفت.

پس رنگ و رویم هنوز حال آشفته ام را بر مال می سازد.

 باشه شما برید ،ا گه فردا هم این وضعیت و داشت ،سر کار نیاد ...من پول این و یادداشت می کنمتا سر ماه حساب بشه.

 -الزم نیست...

به جز من و تهمینه ،که صمدی که با قدمی خودش را به ما می رساند ،کیانی هم هیرت زده سمت
صمدی می چرخد.

 -اول کار بود و خودش هم مریض بود ،از فردا اگه بازم تکرار شد اون وقت از حقوقش کم می کنم.
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تهمینه خوشحال لبخند می زند ،من دلم می گیرد و کیانی ابروهای در هم فرو رفته اش بیشتر گره می
خورد.

 -ممنونم آقای صمدی ...واقعا لطف بزرگی کردین.

تشکر تهمینه را با لبخندی می دهد.
 -ما به حاجی ارادت خاصی داریم...

 -مرسی شما لطف دارین ...خدا نگهدار.

خداحافظی تهمینه را بی جواب نمی گذارد ،اما من دهانم باز نمی شود ،حتی برای خداحافظی.
پشت سر تهمینه راهیه در خروجی می شوم که صدای کیانی ،به پاشیدگی اعصابم می افزاید.

 -واسه این دختر کم سن و سال تور پهن کردی ...خجالت نمی کشی ...اون ماجرا یادت رفته...

هیس صمدی به همه ی ترس هایم دامن می زند.

قدم به بیرون می گذارم و صداها قطع می شود.
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حالت تهوع به سراغم می آید.
چرا هر مردی که به پستم می خورد ،رزل از آب در می آید! من چه گناهی تو درگاه خدا کرده بودم که
مردهای هیز و چشم ناپاک ،در مسیر زندگی ام قرار می گرفتند و قصد نابودی ام را داشتند.
تلو تلو می خورم که تهمینه زیر بازویم را می گیرد.
یک حسی می گوید ،این مرد برایم دردسر به بار می آورد.
بازار شلوغ است و نگاها سوی من بخت برگشته کشیده می شود.
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به هر نحوی رد می کنم این نگاهای ترحم برانگیز اطرافم را ،چون سالهاست این حس های پر ترحم را
همرا خود به دوش می کشم و قادر به دم نزدن نیستم.

 خیلی سخت می گیر ی زهرا ...من نمی فهمم ،شاید حرف ها و کمک صمدی فقط از روی انساندوستی و دلسوز ی بود ...شاید تو بد برداشت کردی ...اصال من نمی فهمم چیکار کرد بهم ریختی!...
مگه چی گفت که اینطور ی داغون شدی! ...تو چرا این همه به بقیه سوء زن دار ی!...

صبرم لبریز می شود از حرف های توبیخ گرانه ی تهمینه ...دستش را می گیرم و سمت نیمکت جلوی
پارک می کشم.
شوکه می شود ،اما چشم به صورتم می دوزد تا بشنود.

منم می گویم تا بشنود .تا سبک شوم .تا حس بدبینانه ی تهمینه را نسبت به خودم تحمل نکنم .تا
ترس وحشت برانگیز...
خالی شوم از این بغض و
ِ

 قسمت می دم به جون مامان و بابات چیز ی از حرف هام بهشون نگو ...فقط گوش کن ،اگه من وقبول نکردی بگو برم و گورم و گم کنم.
اما به اونا چیز ی نگو ...چون مجبور شدم از روی ترس به بابات دروغ بگم ...نمی خوام ازم دلچرکین
بشن...

کل بدنش را سمت من می چرخاند و بهت زده و ناباور به دهانم چشم می دوزد.
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 من یتیم نیستم ،پدر و مادر ،حتی دو تا برادر دارم.رنگش می پرد و دستش را از دستم خارج می کند :چی می گی زهرا!؟

اشکی بی اجازه روی گونه ام می چکد که پر حرص پسش می زنم.

 از بچگی یک روز خوش ندیدم ،اما دم نزدم ...دوازده سالم کامل نشده بود پای سفره ی عقدنشستم .به زور و اجبار ...بدون فهم و شور ...بدون اینکه عقلم برسد و طرف مقابلم را بشناسم.
تو سنی که حتی دست چپ و راستم را به زور می شناختم ،چه برسد بفهمم شوهر چیه و چه طور
برخوردی باید باهاش داشته باشم ،یا چطور ی باهاش حرف بزنم و نشست و برخاست کنم.
اما بله گفتم ،چون انتخاب ،انتخاب حاج بابایم بود .چون حق دخالت و نهی کردن نداشتم .نه حق
اعتراض داشتم ،نه حق حرف زدن.
یک سال مثل یک بره ،خونه ی نامزدی رفتم و برگشتم که اصال نه می دیدمش نه حرف می زدم ،فقط
شب ،بعد کار و بردگی رشید من و به خونه ی خودمون بر می گردوند ،اونم با یک خداحافظی
مختصر ی که من می گفتم و از طرف به قول نامزد ،بی جواب می موند.
تا اینکه کم کم همهمه هایی دیدم و شنیدم که باورش برایم مشکل بود.

آهی می کشم و دم عمیقی می گیرم تا بیشتر از این جلوی تهمینه خرد نشوم.
بعضی از عابران نگاهمان می کنند و بعضی ها بی اعتنا از روبه رویمان می گذرند.
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 نامزد من ،کسی که کنارش سر سفره ی عقد نشستم ،کس دگیر ی رو دوست داشت و هیچ حسینسبت به من نداشت .به مامانم گفتم که مورد نصیحت قرار گرفتم .وقتی حاج بابا و برادر بزرگم از
حرف های من باخبر شدن ،مورد کتک و ضربه های کمربند و حبس در انبار ی قرار گرفتم.
اما جگرم می سوخت ،هر بار خیانت رشید رو می دیدم .آتیش می گرفتم ،باز هم لب باز می کردم و
شکنجه می شدم .برادرم کار ی کرده بود که حاج بابایم من و به چشم بد کاره می دید و باورم نمی
کرد .زن داداش و داداشم به خاطر یک تک زمین من به خاک سیاه نشوندند ،با نقشه من و به عقد
کسی در آوردند که من اصال نمی خواست .اونقدر کتک خوردم و خواهش تمنا و تهدید های رشید رو
برای اینکه ازم طالق بگیر شنیدم که آخر سر خسته شدم و از خونه زدم بیرون ،رشید ،برادرم و حاج
بابام باهام کار ی کردند که از همه بد بین شدم.

دستم را روی صورتم می گذارم و به جلو خم می شوم .مردم در رفت و آمد هستند و سر صدای بچه
ها از داخل پارک گوش فلک را پر می کند .اما من هیچ گاه بچگی هم نکردم و پارکی هم ندیدم.
 تحملت تموم می شه وقتی همه به چشم یک موجود اضافه بهت نگاه کنن ،صبرت لبریز می شهوقتی دو سال ،نامزدت جلوی چشمات با کس دیگه ای عشق باز ی کنه و از تو بخواد خودت پات رو از
زندگیش بکشی بیرون ...جون به لب می شی وقتی ناله می کنی تا باورت کنن ،اما به جاش کتک
بخور ی و فحش و تهمت بشنوی...

تهمینه دستش را روی شانه ام می گذارد و مجبورم می کند راست بنشینم.

 -فرار کردم چون از خودکشی ترسیدم ،چند بار تا لب مرز خودکشی رفتم اما نتونستم.

این بار قطره قطره اشک هایم از حبس خانگی این چند روزه اشون فرار می کنند و روی گونه هایم بدو
بدو راه می اندازند.
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تهمینه کاغذ دستمالی از جیب مانتویش بیرون می کشد ،دست پیش می برد تا خودش این آب های
ترحم آور صورتم را بزداید.
دستم را بلند می کنم و روی دستش می گذارم.
حرکت دستش متوقف می شود و کاغذ دستمالی را داخل دستم رها می کند.
چشم های زیبایش قرمز شده اند و قصد باریدن می کنند .لبخندی به دل نازکش روی لب هایم می
نشانم.
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همون روز اول فرارم ،به پست زنی خوردم به اسم شیال ...اون خود یک دختر فرار ی بود ...کل
زندگیش رو درست یا غلط ،برایم تعریف کرد .ازم خواست باهاش دوست و هم خونه بشم .قبول کردم
چون سن کمی داشتم و تنها و بی عقل ،برام شناسنامه ی جعلی گرفت ،باهاش زندگی کردم ،چند
ماه ....کم کم بهش مشکوک شدم ،روز ی به خودم اومدم که دیدم شب ها داخل چایی ام داروی
خواب آور می ریزه و مردی رو به داخل خونه میاره ،اون روز چایی نخوردم و فال گوش ایستادم .به
اون مرد قول من و می داد تا فرداش بیاد سر وقت من ...صبح آفتاب نزده فرار کردم.

تهمینه دستش را با هینی بلند ،روی دهانش می گذارد تا صدایش توجه عابران را جلب نکند.

 اون یک فاحشه بوده و قصد فروختن من و داشته ...برای همین می ترسم از اعتماد کردن ...خونهی شما هم اومدم چون نور امیدی من و وادار به اومدن کرد ،انرژ ی مثبتی که از قرآن خوندن و نماز
خوندن بابات گرفتم.

آب بینی ام را پاک می کنم و سرم را کامال پاین می گیرم تا بیشتر از این جلب توجه نکنم.

االن هم می ترسم از چشم های هیز صمدی شاید توهم زدم شاید از روی بدبینی زیادمه ...اما هر
چیز ی هست می ترسم...

نگاه بارانی ام را به چشمان غم زده اش می دوزم.
خواهش می کنم درکم کن ...تمنا می کنم تهمینه چیز ی به بابات نگو ...بزار خونتون بمونم ...من از
بیرون و این آدمها وحشت دارم ...االن که این دنیای پر گرگ و نیرنگ رو دیدم پشیمونم ،مثل خر تو
گل گیر کردم نه راه پس دارم نه راه پیش ...اگه می تونستم برمی گشتم اما اگه برگردم می کشنم...
گلوم و بیخ تا بیخ می برن...
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دستش روی دست لرزانم می نشیند و صدای پر از وحشت و مرتعشم از ترس را بند می آورد.

 بس کن زهرا ...این چه حرفیه ...من همیشه کنارتم ...من باورت می کنم تو بی گناهی ...بی گناه...دلگرم می شوم از حرف هایش ،از لحن دلگرم کننده اش ...از نگاه دلسوزانه اش...
اما پرو نیستم و پرویی در زاتم نیست.

 -فقط ازت یک خواهشی دارم؟

سوالی نگاهش از روی چشمانم به دهانم دو دو می زند.

 -نصف حقوقم و به تو بدم تو نگه دار ...نمی خوام سر بار باشم.

اخم هایش در هم می رود و از روی نیمکت بلند می شود.
 -می خوای بابا کله من و بکنه ...نه جانم ،من از جونم سیر نشدم.

دستی روی مانتویش می کشد و شالش را کمی جلوتر می کشد.
 -بلند شو االن مامان نگران میشه...
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دستی روی صورتم می کشم تا رد اشک از صورتم محو گردد.

 با این کار نمی تونی اون بینی سرخ شده و چشم های قلنبه شده ات و پنهون کنی ...بیا بریم داخلپارک صورتت و بشور.

َ -اه ...این پسره ی جلف بی پدر ،اعصاب برام نزاشته...

تا می خواهم سر بلند کنم ،مهران با لبخندی بی شرمانه و چندش آور سد راهمان می شود.

 -به به تهمینه خانم ...خوب هستین؟ ...مامان و بابا خوبن..

تهمینه خون خونش را می خورد و دست من را می گیرد و قصد گذشتن از کنار مهران را می کند.

مهران دوباره راهمان را می گیرد.
 -تهمینه تو چرا بهم فرصت نمی دی ،من دوست دارم ...می خوام ننه ام و بفرستم خواستگار ی...

تهمینه جر ی می شود از پرویی اش ...انگشت تهدید اش را باال می برد.
 -گمشو کنار ...نزار به بابام بگم و آبروتو تو محله ببرم...
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مهران می خندد و سیگار ی از شلوار شیش جیب قهوه ای رنگش بیرون می کشد.
 -تو کی رو تهدید می کنی کوچولو ...من هر کار ی بخوام می کنم.

دست تهمینه را می گیرم تا بیشتر شر نشود.
 -بیا بریم تهمینه بابات خودش می دونه چیکار کنه ...تو به بابات بگو...

مهران بلندتر می خندد.
 تو دیگه چی می گی ...اگه خیلی زرنگی خودت و نگه دار...بلندتر می گوید و کم کم صدایش آرام و پر کنایه و می شود.
معلوم نیست از کدوم گورستونی پیداش شده ،االن برامون تعیین تکلیف می کنه...

لحظه ای از این کنایه اش نفسم می رود و ضربان قلبم از کار می افتد.

تهمینه قصد داد و بی داد و دهن به دهن شدن می کند که قد علم می کنم و راهش را می گیرم.

 خودم زبون دارم...انگشتم باال می رود و با لرزشی که فقط دستم دچارش شده است می گویم :ببین عوضی گورستون
من معلومه ،اما به اینکه تو پدر و مادر داشته باشی و ایل و تبارت معلوم باشه ،شک دارم...
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دستش بلند می شود برای فرود آمدن روی صورت من که جیغ تهمینه بلند می شود و همزمان در
خانه ای باز می شود و مردی بیرون می آید.

رنگ مهران به کبودی می زند و سیگار از الی انگشتانش روی زمین می افتد ،مرد با چشم های
متعجب اول نظاره می کند و بعد بلند می گوید :چه خبره اینجا؟...

می شناسد یکی از ریش سفید های محله است ...تهمینه همه را برایم معرفی کرده است.

مهران با سرعت از کنارمان می گذرد ،به معنای واقعی داشت فرار می کرد.

آقای خسروی بیرون می آید و درشان را می بندد.
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تسبیحش را داخل جیب کت خاکستر ی اش می اندازد و قدمی دیگر به ما نزدیک می شود.

تهمینه سر به زیر سالم می دهد.
منم با اینکه از درون در حال آتش گرفتن بودم ،اما برای اینکه بی ادبی نشود و احترام بزرگتر را به جا
آورده باشم ،به زور لب به سالم می گشایم.
 -سالم...

جواب سالم ما را با نگاه کردن به اطراف می دهد.
 علیکم سالم...با مکثی کوتاه به انتهای محله چشم می چرخاند و زیر لب اهلل و اکبر ی می گوید ،دست روی
محاسنش می کشد.
 -دخترم دهن به دهن این مهران نشو ...آدم عاقلی نیست برات دردسر درست می کنه...
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تهمینه از حرص و استرس زیاد ،مثل من روی پا بند نمی شود و تند تند ،یا کیفش را از روی این شانه
به روی آن شانه اش جابه جا می کند ،یا مدام دست روی شالش می کشد.
 عمو خسروی من که با کسی کار ی ندارم ...پسره نفهم ،مدام راهم می گیره و اذیت می کنه ...میترسم به بابام هم بگم نگران بشه ،خودتون که شرایط زندگی ما رو می دونین؟...

آقای خسر ی سر ی برای تفهیمه حرف های تهمینه تکان می دهد.
 می دونم دخترم ...تو حاجی رو نگران نکن ..من خودم این پسره رو سر جاش می نشونم.تهمینه خوشحال تشکر ی می کند و آقای خسروی با حرف های زیر لبی از کنارمان می گذرد.
 خدا خودش این جونا رو سر عقل بیاره و به این پسره بدبخت رحم کنه ...بدون بزرگتر و بی بند و باربزرگ شدن چنین زندگی نابه سامانی رو درست می کنه...

محله را خارج می شود و ما هم به سمت خانه حرکت می کنیم.
تهمینه همان طور که کنار در داخل کیفش دنبال کلید می گردد ،توصیه خیلی ویژه می کند :مواظب
باش مامان چیز ی نفهمه...

حال و هوایم به قدر ی ناخوشایند است که قادر به لب گشودن نباشم و فقط سر ی ،برای خاطر جمعی
اش تکان دهم.

 مامان ...مامان...غمگین دستش را دراز می کند و صدایم می زند.
 زهرا ...دخترم ...بیا ،بیا پیشم...186
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 -مامان آب خیلی تنده می ترسم بیفتم...

از آن طرف پل ،با لباس سفید زیبایی بهم امید می دهد
 نتریس دخترم بیا ...مواظبتم ...زود باش االن اونا می رسن...پشت سرم برمی گردم و از دیدن یک گله گرگ جیغی می کشم و قدم اول را روی پل چوبی شکسته،
روی رود خانه ی خروشان و آراز می گذارم.
از ترس گریه ام می گیرد.
 -مامان این پل تکون می خوره االن می افتم...

این بار با ترس فریاد می زند.
 نترس دخترم ...بدو ...بدو بیا من نمی زارم اتفاقی برات بیفته ...من پیشتم ...بدو رسیدن...قدم دوم و سومم ،پل می شکند و با جیغی دلخراش به پاین پرت می شوم.

 -زهرا ...زهرا خوبی...

با صدای ناشناسی پلک های بهم چسبیده ام را از هم می گشایم.
نفس نفس می زدنم و ضربان قلبم به دور هزار می رسد ...عرق سرد از پشت گردنم روی ستون فقراتم
جار ی می شود.
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 -زهرا جان دخترم ...خواب بد دیدی؟...

به لحن خاله مونس و دخترمش ،صدای پر تمنای مادرم در خواب برایم زنده می شود.
اشک هایم بی مهبا روی گونه هایم می ریزد ...چه قدر پر خواهش و پر از دلتنگی مرا فرا می خواند.
خاله بغلم می گیرد.
 -تهمینه بلند شو براش آب بیار ...کابوس دیده...

تهمینه بلند می شود و من در آغوشی که بوی مادرم را می دهد ،می گریم.
خدایا االن مامانم چه حالی دارد ...چرا من و صدا می زد.
خاله به زور کمی آب به خوردم می دهد و مجبورم می کند ،دراز بکشم.
بیچاره خودش ناخوش اهوال است اما تا می تواند سر پا به می ایستد و به ما کمک می کند.
کلیه هاش احتیاج به یک درمان اساسی دارد و اما پول به قدر کافی جمع نمی شود تا بستر ی اش
کنند.
هر چه قدر فکر می کنم ،می بینم طالهای منم افاقه ی خرج چند روز بیمارستانش را هم نمی کند.
تا صبح ،هر چه قدر این پهلو و آن پهلو می شوم صورت پر از نگرانی و چشم های غمگین مادرم از
جلوی دیدگانم کنار نمی رود.
می دانم این خواب در تالش تغییر مسیر زندگی که خودم برای خودم تحمیل کرده ام می کوشد ،اما
قادر به برگشتن نبودم و در اجبارهایی که خودم با دست خودم ،خط به خط ،کلمه به کلمه نوشته
بودم ،دست و پا می زدم.
با سردرد بدی از بی خوابی سر کار حاظر می شوم.
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 -خانم ترابی حالتون خوب نیست...

ابروهایم بهم گره می خورد ،به صمدی با یک تیپ و قیافه ی جدید باالی سرم نگاه می کنم.
 -چه طور ،خوبم...

حالت بیانم به قدر ی بی ادبانه و منظور
دار است که پوزخندی بزند و راهش را بکشد و از کنارم دور شود.
مرتیکه ی جلف ...به تو چه که من حالم خوبه یا نه...
تهمینه صدایم می زند ،حرف ها و فحش هایی که در دلم نثار صمدی می کردم ،در دلم خفه می شود.
-زهرا حالت خوبه!؟...

دستی روی صورتم می کشم.
-چه طور!

 -آخه خیلی سرخ شدی! داخل چشمات کاسه ی خونه...

پس صمدی برای همین حالم را می پرسید که زدم تو برجکش...
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 -اره دیگه تو همش به مردم شک دار ی..

متعجب به تهمینه نگاه می کنم..
تک خنده ای می کند.
 -فکرت و بلند به زبون آوردی ...حاال چی شده! چرا لبو شدی؟...
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دستم را از روی رو بالشتی زیر سوزن چرخ بر می دارم و روی پیشانی ام می گذارم!
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 -سرم داره می ترکه...

نگران می شود.
 -می خوای برم برات قرص مسکنی ،چیز ی بگیرم؟...

دستم را سریع از روی پیشانی ام بر می دارم و چرخ را دوباره راه می اندازم.
 -نه نه ،اصال ...شدید نیست ،یک ساعت بیشتر به رفتنمون نمونده ،کارتو بکن.

کمی نگاهم می کند و وقتی می بیند بی توجه بهش مشغول خیاطی شده ام ،چرخش را روشن می
کند.

هر روز سر کار با دلهره و حاضر می شوم و موقع خروج از کارگاه ،شتابزده بیرون می آیم تا چشم در
چشم صمدی نشوم.
با هیچ کدام از کارکنان نه حرف می زنم ،نه آشنایی می دهم .تهمینه را هم مجاب کرده ام کار ی به
کار ی کسی نداشته باشد و دست دوستی به طرف کسانی که هیچ شناختی ازشون ندارد ،دراز نکند.
چند روز ی هم می شود که مهران داخل محله پیدایش نشده ،تهمینه سرخوشانه از اینکه آقای
خسروی کار ی کرده است ،می رود و برمی گردد.
اما ای وای از دل غافل که چه راحت و خوش خیاالنه ما را به هر سویی می گرداند.

 -کجا؟...
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آرام پچ پچ می کنم.
 -می رم دستشویی...

از پشت میز چرخ خیاطی می گذرم و سمت دست شویی ،انتهای کارگاه روانه می شوم.

با دور شدنم ،صدای چرخ ها کم و کمتر به گوش می رسد.
با صدای خنده های ریز دو نفر ،پاهایم از حرکت می ایستد و حس شنوایی ام از روی کنجکاوی ،تیزتر
می شود.
 -االن یکی سر می رسه ...ولم کن...

 -نترس همه مشغولن...

بازم خنده ی زن که خیلی برایم آشناست ،بلند می شود.
 -نکن قلقلکم میاد.

خودم را پشت دیوار می کشم و یواشکی به راه روی دستشویی سرکی می کشم.
از دیدن وضعیت صمدی و کیانی ،نفسم می گیرد و دست روی دهانم می کوبم تا صدایم در نیاید.
دلم می خواهد زمین دهان باز کند و مرا ببلعد ،در محل کار و این کارهای بی شرمانه...
تنفرم از روزگار ی که داخلش ،میان چنین آدم هایی نفس می کشم ،بیشتر و بیشتر می شود.
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چشم می بندم راه گوشهایم را می گیرم ،تا آلوده نشوم ،حتی آلوده ی شنیدن و دیدن چنین صحنه
هایی...
تا می خواهم عقب گرد کنم به کسی برمی خورم.

لبم را محکم گاز می گیرم تا صدایم از ترس بلند نشود.
از دیدن تهمینه با چشم های لبالب از اشک ،حال آشفته ی خودم فراموشم می شود.
پس تهمینه هم مشاهده گر چنین رفتار زشت و بی شرمانه ی صمدی بوده است.
دستش را می گیرم به سمت چرخ ها می کشانم تا مبادا متوجه حضور ما بشوند.

تهمینه نه چیز ی دیدی ،نه چیز ی شنیدی ،الم تا کام حرفی نمی زنی...
با دو انگشت روی چشم هایش را می فشارد تا مهار کند اشک هایی را که قصد ریختن کرده بودند.

بیشتر سمت گوشش خم می شوم.
شنیدی تهمینه ...مبادا لب باز کنی ...تو دردسر می افتیم...
تند تند سرش را به معنی فهمیدن تکان می دهد و چیز ی نمی گوید.

می دانم این لب باز نکردنش فقط برای مهار کردن اشک هایش است.

اما تا عصر تهمینه نمی تواند یک کار را تمام کند ،به قدر ی دست و پایش شل و وا رفته می شود که
به زور یک کار تحویل می دهد.
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 -خانم ترابی فقط همین! ...از صبح یدونه دوختین!؟

بدون اینکه به کیانی نگاه کند می گوید :حالم خوش نبود.

فرصت حرف دیگر ی را به کیانی نمی دهد و از کارگاه خارج می شود.
منم با تحویل کار با یک خداحافظی مختصر ی ،پشت تهمینه پا تند می کنم.
درسته از نگاه کردن به صورت کثیفش امتنا می کنم ،اما به زور کار هایم را تکمیل کرده ،تحویل می
دهم.
من یاد گرفته بودم خودار باشم.
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 -تهمینه ...تهمینه...

گام هایش را به قدر ی بلند و تند برمی دارد که صدای من سهل است ،به هر کسی تنه می زند و بی
اعتنا می گذرد.
پریشان خاطر از یک دنیای پر از وحشت ،مسیرش را سپر ی می کند ،بدون اینکه کسی را جلویش
ببیند.
ای کاش تهمینه این صحنه ها را هیچ گاه نمی دید ،نمی دید تا دلش کدر و سیاه نگردد ،اتفاقهایی که
در گذشته منحوس من بارها و بارها افتاد و ریشه سرطانی شد و تمام وجودم را در بر گرفت.

 -زینب کجا...

 -باغتون ،بدو...

دستم را می کشید و مجبور بودم پا به پایش بدوم.
 -اونجا چرا!؟

گردن می چرخاند و بدون آنکه به ایستد ،می توپد.
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 -مگه نمی خوای راست و دروغ بودن صیغه ی حاج بابات و بدونی؟...

رنگم می پرد و پاهایم شل می شود .در دل آرزو می کنم ،ای کاش دروغ باشد ،اگر هم راست باشد،
من دروغ بپندارم و استوره زندگی ام را بد و زشت نبینم.

اما زینب پریشان احوال ،حال مرا مثل حال دگرگون خودش نمی فهمد ،مرا جای نباید ها می کشاند.
حاج بابایم را انتهای باغ با زنی تقریبا جوان تر از مادرم ،مشغول بگو بخند می بینم.
زینب مرا پشت آفتاب گردان های قد کشیده ی کنار هم می برد تا در دید نباشم.
همان روز چرک قلبم عفونی می شود و کل وجودم را می گیرد.
پس خدا دامادی مثل خودش ،چون رشید را سر راهش گذاشته تا ببیند دل سوزاندن چه مزه ای دارد،
اما این بین من چه گناهی به در گاه حق کرده بودم که از هر طرف ،حیله و دو رنگی ها ریشه هایم را
می خشکاند و بذر بی اعتمادی و ناباور ی به وجودم می پاشید.

دست تهمینه قبل خروج انتهای بازار می گیرم.
چشمهای پر از اشک اش ،که سعی در سر ریز نشدن می کوشیدند ،بی نتیجه می شود و شروع به
باریدن می کند.
نگاهم اطرافم را می پاید ،تا جایی برای نشستن و دور شدن از نگاه های عابران یابد.
پشت ساختمان کرینیک آبان ،بهترین گزینه از پارکی هست که نه تنها نگاه بزرگتر ها ،بلکه نگاه بغ
کرده ی بچه ها روی اعصاب نداشته ات رژه می روند و ذهن خسته ات را مخشوش تر از قبل می
کنند.
 تهمینه بس کن ...همه ملت دارن نگات می کنن...196
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بهم ریختگی اش را کامال درک می کنم.
 به جهنم بزار ببینن ...اصال می خوام داد بزنم ...بگم چرا مثل حیوان زندگی می کنین ...بگم چراآدمیت و تو وجودتون کشتین...
دست معلق در هوایش را می گیرم.
 -هیشش ...آرومتر ...تو به همه ی ملت چیکار دار ی ،همه که مثل هم نیستند...

از الی دندان هایش می غرد:
 نیستند ،اما کسایی مثل صمدی ،همه ی دنیا رو به لجن کشیده ...آدم نمی دونه کی خوبه ،کی بد...نمی دونه کجا حرف بزنه ،کجا الل بشه ...کار کنه ،یا بمونه تو خونه و از گشنگی بمیره ...آدم از دیدن
اینا دلش می خواد قدم از خونه بیرون نزاره و تو خونه بپوسه...

بغلش می کنم.
 بس کن ...به ما چه آخه ...ما سرمون به زندگی خودمونه ،به جهنم ...بزار هر غلطی می خوان بکنن.به قول تو ،شاید کیانی زنشه یا نامزدش...

تقال می کند و از آغوشم بیرون می آید .عصبی اشک چشمانش را پس می زند.
 -بی وجدان زن و بچه داره ...دو تا دختر...

متعجب می شوم!
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 -از کجا می دونی!...

 دیروز یکی از دخترا تو کارگاه به بغل دستیش تعریف می کرد ،می گفت زنش به قدر ی زیباست کهچشم کور و باز می کنه ،می گفت ،دختراش هم به زنش شبیه اند...

دلم نمی گیرد ،آتشی چون خاکستر می شود و در خود ناله سر می دهد.
مامان منم زیبا بود ،اما بابام یک زن دیگر را برایش ترجیح داد.
ولی این زیبایی ها در زات کثیف و سیاه همچون انسان ها ،معنی مفهومی ندارد.

به زور لب باز می کنم.
 تهمینه ما خودمون هزارن یک ،فکر داریم برای غصه خوردن ،راه بیفت ،دیرمون شد.نمی دانم از حرف هایم چه برداشتی می کند ،چشم های ماتش را از روی نگاهم می گیرد و با من هم
قدم می شود.

 -باید از فردا سر کار نریم.

دستش را محکم می گیرم.
 چی میگی تهمینه ...اونوقت به بابات چی می گی! به صمدی چه توضیحی می دی!؟..دستم را پس می زند .سمت خیابان پا تند می کند.
 چیز ی الزم نیست بگم ...من پا به جایی که نجاست و کثیفی ازش هویدا می کنه ،نمی زارم...198
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با بی حواسی تهمینه ،حواس جمع من است که تهمینه را از جلوی ماشین ها به آن طرف خیابان
عبور می دهد.

باهاش هم کالم نمی شوم .می دانم آتش خشمش تند است و حرف مرا نمی فهمد.
من هم اگر ذره ای جایی امیدی داشتم پا به آن کارگاه کوفتی نمی گذاشتم.
اما حیف که بعضی از معدودیت ها و اجبارها ،آدم را مجبور به انجام کار ی می کند که اصال به
دلخواهش نیست.
بی آرتی رو به روی ایستگاه می ایستد.
قبل از من ،تهمینه با عجله سوار می شود و روبه روی پنجره می نشیند ،سرش را به صندلی تکیه داده،
چشم می بندد.
حال خرابش را درک می کنم.
تهمینه با دیدن یک غریبه و خیانش به این روز افتاده ...با این اوصاف من دلشکسته ،با دیدن
خیانت امید های زندگیم ،باید می مردم.
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دلم می خواست منم به این فکرهای منفی اضافی خاتمه دهم ...دلم می خواست منم دردم را بدون
هیچ ابایی به زبان بیاورم و خالی شوم ،اما چه می شود کرد ،بعضی از سیاهی ها باید در دلت ،آنقدر
سیاه و تاریک بمانند تا کبودیشان به جگرت رسوخ کند و از پا درت بیاورد.

در آخرین ایستگاه ،آرام تهمینه را تکان می دهم.
 -تهمینه بلند شو رسیدیم.

چشم های خسته و به خون نشسته اش
را می گشاید.
نمی دانم این قرمز ی دلیل بر خواب بی موقع است یا خشم بی اندازه...
هر چیز ی هست ،من به چالش کشیده شدنه اعصابش را تخمین می زنم و باز هم سکوت پیشه می
کنم تا وقت صحبت عادالنه و آرام فرا برسد.
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َاه ...به خشکی شانس ...امروز با این بلبشو ،این مهران عوضی از کجا پیدایش شد! اونم با یک
موتور ابوقراضه که شبیه شلوار ارتشی و تیشرت سیاه ،جذب تنش تهوع آور است.
فحش زیر لبی تهمینه همراه با سایدن دندان هایش روی هم ،از نظرم دور نمی ماند.
چشم می دزدم تا مبادا نگاهم زوم قیافه ی نحس مهران گردد و پروتر شود.
شکر به خیر می گذرد و بدون هیچ حرف و حدیثی ،زیر نگاه بی شرمانه ی مهران به در خانه می
رسیم.
کلید می اندازد و وارد خانه می شویم.
با دیدن یک جفت دمپایی زنانه غریبه ،خشکمان می زند.
سوالی چشم به تهمینه می دوزم؟
شانه باال می اندازد و وارد خانه می شود.
از دیدن مادر بزرگ مهران ،نه تنها من ،بلکه تهمینه سر پا سنکوپ می کند!
به جای تهمینه ،منم که سالم می دهم.

 سالم دختر خشگلم ...خوبین...به خاله مونس و چادر ی که در دستش ،در حاله مچاله شدن هست ،نگاهی می اندازم.
برای اینکه حمل بر بی ادبی نباشد ،جواب احوال پرسی مادر بزرگ مهران را ،من می دهم.
پشت سر تهمینه وارد اتاق می شوم.
کیفش را از روی دوشش برداشته محکم زمینش می کوبد.
آرام در را می بندم تا صدا و حرکات تهمینه بیرون نرود.
کیفش را زمین می کوبد.
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دست تهمینه را می گیرم و وادار به نشستن می کنم تا حرف هایشان را بشنویم.
بشین ببینیم چی میگن ...هنوز که چیز ی معلوم نیست...
تلبی خودش را روی زمی می اندازد و زانوی خوم بغل می گیرد.

 مونس خانم مهرانم پسر کاریه ....دیروز موتور خریده ...درسته از اول شانس باهاش یار نبود وتنهایی کمی سر به هواش کرد ،اما با غیرته و دل مهربونی داره...

 ببینید حاج خانم بحث کار و این چیز ها نیست خدا نوه تون رو براتون حفظ کنه ...اما تهمینه یمن خیلی کوچیکه ...هنوز سیزده سالشه...

مادر بزرگ مهران انگار مثل مهران سمج است.
 سن معنی نداره ...دختر و پسر هر چه زودتر برن سر زندگی و تشکیل خانواده بدن موفق ترن ...منخودم دوزده سالم بود ازدواج کردم...

-االن همه چیز سخت تر شده ...تشکیل زندگی به بله یا نه گفتن من شما نیست...

اره دیگه ...هر چیز ی رو به عهده ی بچه می زارین ...میشه این ...داداگاه ها پر میشه از طالق و طالق
کشی...
بچه ها هم هر چه قدر بزرگتر شن ،در مقابل بزرگتراشون نادونن ...قبول کن بزار بره برای خودش
زندگی کنه ...من شما که عمرمون لب بومه ...معلوم نیست تا کی هستیم یا نیستیم...
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تهمینه عصبی بلند می شود.
 -زنیکه ی بی دهن ...فکر می کنه اومده ارث باباش و بگیره...

سد راهش می شوم و نمی گذارم بیرون برود و آبرو ریز ی راه بیندازد.
هیسسس ....مامانت خودش خوب باهاش حرف می زنه ...تو بشین و کار ها رو خراب نکن...

کمی هولم می دهد.
 -نمی بینی چی داره بلغور می کنه...

لب پاینم را زیر دندان می کشم و تهمینه را به زور به عقب هول می دهم.
 -یواش تو خودت که دهنت و بد باز می کنی...

عصبی چنگی به موهایش می زند و دور خودش می چرخد.
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 مامان من مریضه ...نمی تونم اینجا مثل ماست وایستم تا اون زن ،زنگ هشدار پایان زندگیش روبراش گوش زد کنه...

طغیان درون اش با مردمک لرزان چشمانش ،سد مقاومتم در برابرش را می شکند و از کنارم می
گذرد.
حق دارد ،مادر ی که کلیه های مریضش وعده ی یک زندگی کوتاه مدت را برایش می دهد.
ته دلم برای این همه جسارت تهمینه خبطه می خورد.
ای کاش منم جسارتی به خرج می دادم و رو در روی حاج بابایم قد علم می کردم ،با تمام قدرت
واقعیت را به جای نابودی خودم ،توی صورتش می کوفتم .واقعیتی که کمر همت بست و فقط خودم
را سوزاند.

با صدای بلند تهمینه ،عقب گرد کرده سریع از اتاق خارج می شوم.
 ببینید خانم محترم ...من هنوز قصد ازدواج ندارم ،دلم می خواد ادامه تحصیل بدم و برای خودمکسی بشم ...لطفا دیگه تشریف نیارید ،چون قصد ازدواج ندارم..
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مادر بزرگ مهران با اخمی روی پیشانی اش دست به زانو گذاشته به زور از روی زمین بر می خیزد...
چادر گلدار سرمه ای رنگش را روی سرش تنظیم کرده ،زیر بغل می زند.
 واه واه ...خدا به دور ...عجب سر زبونی ...مونس خانم ،شما به این میگی بچه ...این که خودشامسال من و شما رو می شوره و پهن می کنه...

خاله مونس بیچاره رنگش سرخ می شود و تند بلند بر می خیزد تا عذر خواهی کند.
باز تهمینه مجال لب گشودن بهش را نمی دهد.
 بله حاج خانم ،من به درد نوه ی سربه زیرو آقای شما نمی خورم ...لطفا دیگه تشریف نیارین...مادر بزرگ مهران با حرصی آشکار چادرش را باز کرده ،دوباره زیر بغل می زند.
 -مونس به فکر دبه ترشیت باش ...این دختر رو دستت می مونه...

خاله مونس با چشم غره ای که نثار تهمینه می کند ،تهمینه الل مونی می گیرد.
مادر بزرگ مهران با کوبیدن درها خانه را ترک می کند.
خاله مونس بیچاره همان جا رو پله می نشیند و سرش را بین دستانش می گیرد.

تهمینه قدمی به جلو می گذارد که دستش را می گیرم.
 -صبر کن بزار کمی آروم شه...

قانع می شود و جلوتر نمی رود ،اما رنگ رخسارش نشانگر ترس و استرس اش را
هویدا می کند.
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سمت آشپزخانه می روم و تا نیمی از لیوان ،گل گاو زبان ریخته ،سمت حیاط قدم برمی دارم.
دلم به حال مادرانه اش کباب می شود .مثل مادر من ،جز غصه خوردن کار ی نمی تواند بکند.
تهمینه فقط راه می رود و دستانش را بهم می مالد.

 خاله...سرش را از حصار دستانش خارج کرده با چشمانی که نم اشک به خوبی داخلشان خود نمایی می کند
به صورتم زل می زند.
گل گاو زبان را جلوتر می گیرم.
 کمی بخورید ...برای تسکین اعصاب خوبه...لرزش خفیف دستانش از چشمم دور نمی ماند...
دستم را روی دست آزادش گذاشته لب می گشایم.
 خاله از دست تهمینه ناراحت نشین ...بهش حق بدین ...کل محله ،حتی خود شما مهران رو میشناسین ...با اون حرف هایی که مادر بزرگش زد ،تهمینه نتونست خودش رو کنترل کنه.

لیوان را از لبانش فاصله می دهد.
 اینا دلیل نمی شه دختر من بی حرمتی کنه ،اونم نه به بزرگتر از خودش ،به مهمانی که قدم به خونهی ما گذاشته ...من این طور تربیتش نکردم...

تهمینه از پشت سر نزدیک می شود و مادرش را با گریه بغل می کشد.
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 مامان یک لحظه قاطی کردم ...به جون شما دست خودم نبود ،نمی دونم چی شد ...اخه ندیدیچی می گفت؟...

گریه های تهمینه ،خاله را هم به گریه وا داشت.

 -هر چیز ی هم می گفت ،تو نباید این طور ی حرف می زدی...

تهمینه گریه اش شدید تر شد.
 -مامان مرگ من گریه نکن ...غلط کردم ...نفهمیدم...

این اشک ها ،داغ دلم را تازه تر می کند.
با لب پاره شده به زور لبخند زدم که از سوزش لبم ،ابروهایم بهم نزدیک شد.
 -مامان تو چرا گریه می کنی؟...

بیشتر من و به سینه اش می فشارد.
 دلم می سوزد ...می سوزد از اینکه به سرنوشت و بخت سیاه من دچار شدی ...تا خودم و شناختمزیر دست و پای شوهر و مادر شوهر له شدم ...تا اومدم طعم زندگی رو بچشم بابات شلوارش دو تا
شد ...فکر می کنه نفهمم ،شعور ندارم ،لب باز می کنم دست باال می گیره پس نیفته ...اما من الل می
شم ،چون نمی تونم تو رو رها کنم ...نمی تونم زیر دست و پاشون ولت کنم و برم پی زندگی خودم...
برادرات می تونن از خودشون مراقبت کنن ،اما تو نه ...خوشحال بودم که تو رو هم سر و سامون دادم
و به راحتی می تونم سرم و بزارم زمین ،اما حاال می بینم شانست از شانس مادرت هم سیاه تره...
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دلم بیشتر از خودم به بخت بد مادرم ریش می شود .هیچ وقت نتوانست خوش باشد و خوشی
ببیند.

تا شب هر کدام یک گوشه ای غرق در سکوت غرق در افکار خودمام سپر ی می کنیم.
لحضه ای صورت ماه مادرم از دیدگانم کنار نمی رود و هر ثانیه برای دیدنش لحضه شمار ی می کنم.
نمی دانم روز ی می توانم یک بار دیگر طعم بغلش را بچشم یا نه...

 زهرا...به پهلو می چرخم تا بهت ببینمش ...ساعت دو نصف شب بود و نه تهمینه می توانست بخوابد ،نه
من...

زهرا من از اون صمدی و کارگاهش می ترسم....
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نیم خیز می شوم.
 -ازچی می ترسی؟ خودت اصرار کردی بریم کار کنیم ...من که راضی نبودم...

بلند می شود و چهار زانو روبه رویم می نشیند.
 -من غلط کردم ...من از کجا می دونستم اون عوضی از آب در میاد...

موهایم را پشت گوشم می رانم تا روی اعصاب نداشته ام سمباده نکشند.
 -عوضی بودن و نبودنش به ما ربطی نداره ...ما فقط اونجا کار می کنیم...

می خواهد صدایش باال برود که با زیر دندان کشیدن لب زیرینش ،صدایش را کنترل می کند تا
موجب بیدار شدن مادرش نشود.
 کار بخوره تو فرق سر من...با دست راست محکم روی سرش می کوبد.
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 اگه نیت شومی داشت چی ...نمی بینی چه طور به بهانه ی سرک کشیدن به کارها ،نیم ساعت باالسر تو می ایسته و زل می زنه به صورتت...

تن و بدنم می لرزد و عرق سردی روی پیشانی ام می نشیند.
منم متوجه نیت شومش بودم ،اما نمی دانم چرا اینبار ،من پافشار ی می کردم برای ماندن و ادامه ی
کار ،در آن کارگاه کوفتی...
 -اگه یهویی نریم سر کار ،بابات چی میگه؟...

عجول می شود
 -من یه توضیحی براش پیدا می کنم ...نریم به صالحمونه...

کمی فکر می کنم ،شاید بهترین تصمیم است ،شاید هم عجوالنه ترین تصمیم ،نمی دانم! اما فکر می
کنم اگر بی آنکه به روی کسی بیاوریم به کارمان ادامه دهیم ،اتفاقی برایمان نمی افتد.
اما باز هم فکر و تصمیم گیر ی ما بر هر قدممان دست خودمان نیست و دست سر نوشت است ،هر
گونه دم و بازدممان ،نفس کشیدن و پلک زدنمان ...سرنوشتی که خودش ،چه بد ،چه خوب ،بریمان
رقم زده است ...شاید عقل و همت خودمان ،جرء کوچکی از تقدیرمان را برای بهتر زیستن تغییر دهد
اما از نظر من ،بخش عمده ی آن را تقدیر رقم می زند.
نه تنها حرف من ،بلکه تقدیر است که پای ما را از آن کارگاه پس نمی کشاند و مصممتر می کند ،برای
دوباره کار کردن.

 من حرفی ندارم تهمینه ...فقط از بابات و شک کردنش می ترسم ...از صمدی که چرای نرفتنمون رواز بابات بپرسه و ما حرفی قانع کننده براش نداشته باشیم.
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به فکر فرو می رود.
دراز می کشم و پتو را تا گردن ،رویم تنظیم می کنم.

 -نمی دونم تو این هوای گرم ...داستان این پتو تا زیر گردنت چیه!؟...

گردن چرخانده به چشم های متعجب تهمینه می دوزم...
چه زود بحثمان یادش رفت.
لبخندی که بی شباهت به کج خنده ی غریب و درد آور ندارد ،روی لبهایم می نشیند.
دوباره سرم را روی بالشت تنظیم کرده ،پلک روی هم می نهانم تا این مژه های بسته ،مواظب بیرون
پریدن اشک هایم باشد.
 عادت کردم ،عادتی از روی اجبار ...ترس ،نگرانی ،وحشت ...فکر می کنم این پتو من و از همه یترسها حفظ می کند ...شاید خندت بگیره ،اما از بچگی وقتی ترسیدم زیر این پتو قایم شدم ...االن
هم عادتم شده ...وقتی زیرش مچاله می شم زیاد نمی ترسم ،یک جور ی امنیت پیدا می کنم.
بغضم را برای ناراحت نکردنش فرو می فرستم.
هیچ صدایی ازش خارج نمی شود .با فکر اینکه خوابیده است ،کمی پلک هایم را از هم فاصله می
دهم.
بغ کرده پتویم را کنار می زند و کنارم دراز می کشد.
سرم را مثل مادرهای دلسوز به آغوش می کشد.
هم حالم خراب می شود و دلتنگی به سراغم می آید ،هم خنده ام می گیرد.
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خنده را بهترین گزینه برای دل خودم و دل تهمینه انتخاب کرده ،می خندم.
 -مامانی شیرم میدی...

لخظه ای سرم را از روی سینه اش فاصله می دهد و با چشمان اشکی ،متعجب به صورتم می دوزد!
وقتی لبان غنچه شده ام را می بیند پس کله ام می زند و می خندد.
به زور با دست روی دهانش فشار دادن ،قهقه اش را کنترل می کند.

با توکل کردن عازم رفتن می شویم .تهمینه هم مثل من دچار این استرس کشنده شده است .زیر
چشمی تمام حرکاتش را زیر نظر می گیرم.
چه ناشیانه بدون سالم ،سمت چرخش پا تند می کند و چه ناشیانه سر به زیر مشغول دوختن می
گردد.
ظهر است شکمم به صدا در می آید.
تهمینه را صدا می زنم تا لقمه هایی که برای نهار آورده ایم را کمی زودتر بخوریم.
 تهمینه؟ ...تهمینه...صدایم را نمی شنود .هم فکرش داغون است و هم صدای چرخ ها زیاد...
بلند می شوم و کنارش می روم.
دست روی شانه اش می گذارم.
 -تهمینه...

بیچاره از جا می پرد و جیغ خفه ای می کشد.
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خودم هم از حرکت ناگهانی اش جا خورده ،می ترسم.
دست روی قلبش می گذارد.
شرمنده کمی به طرف صورتش خم می شوم...
 -تهمینه !...ترسیدی! ...ببخش صدات زدم نشنیدی...

تا می آیم دستش را بگیرم و حرف دیگر ی بزنم ...دستی بزرگ از پشت روی باسنم می نشیند...
نفسم می رود و با آب دهانم به سرفه می افتم .وحشت زده راست می ایستم و عقب می کشم.
از دیدن صمدی با لبی خندان ،درست پشت سرم ،سرفه ام تشدید پیدا می کند و تا لب مرز خفه
شدن می روم.
تهمینه سراسیمه از جایش بلند می شود و با کف دست پشتم می زند.
اما نگاه ترسان و لرزانم از پشت چشمان بارانی ام ،به صمدی بی همه چیز دوخته می شود.
صمدی جلوتر می آید و می خواهد دستم را بگیرد.
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انگار افلیج شده باشم نه قادر به حرکتی می شوم ،نه قدرت تکلمی برای لب گشودن می یابم.
تهمینه است که با انزجار میانه گیر ی می کند و بازویم را سمت دست شویی می کشاند.
 -ممنونم آقای صمدی ...می برمش آبی به صورتش بزنه...

کشان کشان مرا به رو شویی ،روبه روی دستشویی می رساند.
دست تهمینه بیشتر از دستان من سرد و لرزان است ،اما خودش را محکم جلوه می دهد تا مرا آرام
کند.
شیر آب را باز می کند و دستم را همراه دست خودش زیر آب می فرستد.
نگران به نگاه لرزانم چشم می دوزد:
 -چی شده زهرا!؟ ...صمدی کار ی کرد! ...چرا ترسیدی!؟

به چشمان خیره اش خیره می شوم ،شجاعت دیروز و چند روز قبلش در برابر مهران و مادرش ،برایم
تداعی خاطره می شود.
می خواهم مثل خودش شجاع باشم و تغییر رویه دهم ...جسارت به رخ بکشم و جسور بودن را
توشه زندگی و تنهایم قرار دهم.
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الزم بود برای این دنیای پر از گرگ الاعقل لباسی همرنگ خودشان را بر تن کنم تا دریده نشوم .الزم
می دانم زاتم را پشت نقاب معصومیتم پنهان کنم و هم تراز خودشان شوم...
شجاع دل نبودم ...اما می خواستم بیاموزم ،قبل اینکه زیر دست و پا له شوم.
تهمینه تکانم می دهد.
 -زهرا...چرا حرف نمی زنی؟

از الی دندان های کلید شده ام می غرم.
 -بی شرف بهم دست دراز ی کرد...

هینی می کشد و رنگش قرمز می شود ،با دست مشت شده عقب گرد می کند که سد راهش می
شوم.
 -کجا...

فغان می کند.
 -میرم حقش و کف دستش بزارم و آبروش و ببرم...

جلویش قد علم می کنم .به خاطر خودش ،پدر و مادرش ،دینی که به گردنشان دارم ،نمی خواهم به
خاطر من دچار دردسر شود.
 -مگه خودم چالغم ...خودم کار ی می کنم که اینجا رو تخته کنن...
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کمی آرام می گیرد.
دستی به مقنعه ام می کشم.
 تو هیچ دخالتی نکن ...اینجور آدم ها بهتر می تونن خودشون و تبرعه کنن و آبروی آدمهای امسالمن و ببرن...

دوباره می خروشد.
 -غلط می کنن .مگه شهر هرته...

بهتر می دانم اگر آدم پشتوانه ای داشته باشد ،کوهی مثل پدر و مادر کنارش باشد جسارت که صحل
است ،شیر می شود .اما من نمی گذارم این جسارت بیش از اندازه اش سرش را به باد دهد.

دستش را می گیرم.
 فقط تو چیز ی نگو ...سرت به کارت باشه...لحن مصمم و پر تحکمم جای هیچگونه اعتراضی نمی گذارد.
از دیدن جای خالی صمدی شیطان صفت ،نفسی از سر آسودگی می کشم.
باز هم فضای این کارگاه بدون حضورش قابل تحمل تر است.
از درون می سوزم اما با قیافه ی خونسرد سعی در پنهان کردن آشوب دلم می کنم تا خیال تهمینه را
آسوده خاطر کنم.
تا عصر صمدی را نمی بینم.

216

اتهام واهی
آئورت سمت چپ قلبم خون تصفیه شده را به قلبم نمی رساند تا دم و بازدمم نرمال شود ،با این حال
تا عصر این لرزش و خفگی را متحمل می شوم و دم نمی زنم.
با ترمز شدید موتور ی درست جلوی پایمان هر دو به عقب می پریم.
از دیدن مهران شوکه می شویم! ...انگار تعقیبان کرده است!
تهمینه زبان باز می کند برای فحش دادن که مهران پیش دستی می کند.

 هم نشینی با یک دختر زبون درازت کرده ...یا کار کردن تو کارگاه یک مرد عوضیباز هم نیشش به من است ،به جهنم.

 تو مثل این بی کس و کار نیستی نیستی که هر جایی کار کنی...پس حدسم درست است نه تنها تعقیبمان
کرده ،بلکه زیر و بم جایی را که کار می کنیم در آورده بود.

تهمینه می خروشد.
 -حرف دهنت و بفهم ...به تو چه ....تو چیکاره ی منی...

از ترک موتو پاین می پرد و موتور را روی زمین می کوبد و سمت تهمینه هجوم می آورد.
 -زبونت و از ته قیچی می کنم و بهت ثابت می کنم من کیم...
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خیابان فرعی نزدیک به بی آرتی ها خلوت است و مرا به ترس وا می دارد.
اگر چه تصمیم به جسور بودن گرفته بودم اما ترس اجیر شده با درونم اجازه سرعت پیشروی جسارت
را برایم نمی داد.
تهمینه گردن می کشد ،مثل یک پسر قلدر...
 -خیلی ناچیز و بی وجودی ...هر ی...

دادی که می زند و با دست به جاده اشاره می کند ،مهران را عصبی تر می کند.
 -کار ی نکن که بی آبروت کنم ...که خودت بیای و به دست و پام بیفتی...

با شنیدن این حرف گوش هایم زنگ می زند ...این حرف را من شنیده بودم و طعم تلخش را تا لب
مرز سکته چشیده بودم...
سرم به دوران می افتد و به روز ی گذر می کند که مردن را جلوی چشمانم دیدم..
 رشید ولم کن ...ولم کن عوضی...فریاد می کشد.
پس مثل بابات زاتت کثیفه و بی آبروی رو می خوای ...اشکال نداره ...نشونت می دم...
فریاد می زنم...

 -غلط کردم ...ولم کن...

جیغ زدنم مصمم ترش می کند از الی دندان هایش می غرد.
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مگه همینو نمی خواستی ...پس خفه شو...
ناخن هایش بازویم را خراش می دهد.
سوزش قلبم را بیشتر از پوستم احساس می کنم.
منی که با هر لب باز کردنم به غلط کردن می افتادم ،چرا الل نمی شدم!
به زمین چنگ می زنم که سنگ ریزه ها و تیغ کاه ها به انگشتانم فرو می رود و درد روی درد هایم
می آورد.
با التماس شانسم را دوباره برای رهایم امتحان می کنم.
 -قسمت می دم ولم کن ...قول می دم دیگه جلوی چشمت نباشم ...می رم می رم تا دیگه نباشم...

نمی دانم دلش به حالم می سوزد یا قول
دادنم قانعش می کند که با مکثی سرش را عقب می کشد
لحظه ای مات چشمان پر اشکم می ماند و سریع بر می خیزد.
با حالت دو خودش را از میان انبوهی از کاه و یونجه های تلنبار شده روی هم پشت باغ بیرون می
رهاند تا دیده نشود.
بدن کوفته شده ام را به زور از روی زمین می َکنم .بلوزم را با دستان لرزان و پر درد نگه می دارم.
دلم می سوزد برای بی کسی ام ...چرا باز رشید را تعقیب کردم؟ چرا باز می خواستم خودم را بهش
ثابت کنم؟ به چه امیدی! به چه نیتی!...
کاه ها و خاک های لباسم را نمی تکانم ،با آن حال خودم را از پس کوچه ها و جاهای خلوت به خانه
ای می رسانم که همیشه تنها و بی کس بودنم را برای چندمین هزار بار روی سرم می کوبد.
باز هم حاج بابایم خجالت کشیده بود مرا هم همراه خودشان برای عروسی دوست شهر ی اش ببرد...
برایش کسر شأن می بودم.
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دستی که مصمم و بی وقفه تکانم می دهد ،هوشیارم می کند.
خیابان و نگاه نگران تهمینه زمان و مکان را برایم یاد آور می شود.
با لکنت فکرم را بر زبان می آورم.
 -پس ...مهر ...ان ...کو...

تهمینه میان اشک می خندد.
 -بیچاره فکر کرد غشی هستی ترسید و زد به چاک...

بی رمق و بی حال عقب عقب می روم ،زانوهایم به قدر ی سست و لرزان هستند که قادر با واژگون
کردنم باشند.
نشیمنگاهم را لبه ی جدول گذاشته دستانم را از آرنج تا زده روی زانوهایم تکیه می دهم ،سرم را بین
دستانم گرفته با صدای تحلیل رفته که شباهت زیادی به درون چاهی عمیق دارد ،می پرسم:
 -یعنی حالم آنقدر ی خراب بود...

روبه رویم روی پاهایش می نشیند و مچ دستانم را می گیرد.
 -زهرا حالت خوبه ...برم برات چیز ی بخرم!؟...

سرم را به چپ و راست تکان می دهم.
به گمانم خوب هستم اما مقاومت و ایستادگی ام کم است.
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دست تهمینه دور بازویم تنیده می شود .و تا کنار بی آرتی می کشاند.
تهمینه روی صندلی خالی مرا می نشاند و خودش از میله ی بغل صندلی گرفته سر پا می ایستد.
یکی از خصلت ها ی بدم این تودار بودنم است ،زبان باز نکردم الاعقل برای تبرئه ی خودم ،در دادگاه
حاج بابایم تا قضاوت نکرده حکم صادر نکند و قصاص پشت قصاصم نکند ...شاید اگر واقعیت را
مطرح کرده بودم این چنین در مقابل هر کس و ناکسی بد و بی اصل و نسب خوانده نمی شدم.
خودم زندگی بدم را از بد ،بدتر ساختم ،فقط از ترس واقعیت ها ...جمله هایم میان کتک های بی
امانم ،فقط چند کلمه بود...
 حاج بابا رشید من و نمی خواد ...من و اون به درد هم نمی خوریم ...اون کس دیگه ای رو دوستداره...
ترس از تهدید های رشید و حسین ،وادارم کرد به الل مونی گرفتن و آخر سر مثل مجرم ها گریختن.
حال ناآرامم را مثل همیشه پشت نقاب بی تفاوتی هایم پنهان می سازم و به صورت بچه ای شاید نه،
ده ساله که به صورتم خیره مانده است ،لبخند می زنم.

حرفهای مهران را روی حرف های تلنبار شده ی قلبم انباشته کمی به سمت دخترک متمایل می شوم.
کوچکترین اتفاق شاید هم بی اهمیت ترین حرف ،حالم را بد می کرد اما من خودم را با این
کوچکترین ها و بزرگترین ها وقف داده بودم تا بتوانم سر پا باشم.

 اسمت چیه؟...چتر ی های خوش رنگ خرمایی اش را از روی پیشانی اش پس می زند.
 -هلما...

221

اتهام واهی
لبخندم را عریض تر کرده به سمت تهمینه سر می چرخانم تا فکر او را از چه کنم چه کنم ها رهایی
سازم.
 -تهمینه ببین چه دختر خانم خوشگلی ی ...اسمش هلماست...

تهمینه لبش را برای لبخندی اجبار ی انحنا می دهد و بی حرف نگاهم می کند.
یعنی بی خود تالش نکن ،رنگ رخسارت خبر از حال خرابت را هویدا می کند.
گرم صحبت با دختر ی می شوم که فرسنگ ها تفاوت با گذشته و ده سالگی من دارد.
منی که از نه سالگی روسر ی سر کردن و حجاب را یاد گرفتم.
ناخوداگاه هایم با هر گوش زد های حاج بابا و حسین ،تدبیخ پیدا کرد و بچگی کردن ها در وجودم
کشت.

 -امروز بابا میاد ...می خوام براش کیک بپزم ،تولد پنجاه و دو سالگیشه...

چشم از آسفالت سیاه ،مثل قلب سیاه و تاریک خودم گرفته ،به نیم رخ تهمینه می دوزم.
چهره اش مغموم و شکسته است ،اما سعی در شاد کردن پدرش می کوشید.
با این وضع مالی و زندگی که به سختی می گذشت ،باز هم نشستن غبار ی از شکستن را روی
صورتش راه نمی داد ،اما کار صمدی قابل انکار و باور نبود که بتواند مخفی سازد و رنگ و لعاب بی
تفاوتی به خودش دهد.
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برای شاد کردن و فراموش اتفاق رخ داده با لبخندی می گویم :منم دسر درست می کنم.
سوالش متعجبم می کند.
 خواهش می کنم هر نقشه ای برای این صمدی کالش دار ی به منم بگو؟ ...کمکت می کنم.ً
حتما می گویم.
برای اطمینانش،
اما اگر بمیرم هم ،تهمینه را درگیر نمی کنم.
وارد فروشگاه می شویم و مواد مورد نیاز برای کیک و دسر را خریدار ی می کنیم.
هزینه مواد دسر را خودم متقبل می شوم و اجازه ی پرداختن به تهمینه را نمی دهم.
 -زهرا ...این چه کاریه ...خوب می زاشتی خودم می دادم.
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کیسه ی خرید ها را دستش می دهم.
 به تو چه ...بابای منم هست یا نه؟...از جواب صریح و بی ریا ام خوشحال می خندد.
 -بر منکرش لعنت...

لب به داندان می کشم.
 -خوب لوس نشو ...تو خیابونیم ...برو خونه من االن میام...

ابرو هایش به هم نزدیک می شود.
 کجا...ابرویی باال می اندازم.
مامان بزرگ می رم خرید ...بدو االن برمی گردم.
فرصت حرف یا سوالی را نمی دهم و سریع از کنارش می گذرم.

یک کادوی کوچک من ،شاید ارزش جبران محبت این خانواده را نداشته باشد اما دلم می خواهد،
شاید هم ناچیز ،جبرانی کرده باشم.
یک پیراهن چهار خانه ی سرمه ای می خرم و از فروشنده تقاضای کادو پیچ کردنش را می کنم .خیلی
با سلیقه کادو گرفته ،تبریک می گوید.
با لبخندی رضایت بخش از فروشگاه بیرون می آیم.
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کنار خیابان قدم برمی دارم ،زندگی ،روزگار ی که برایم رقم زده ،می نگرم .هیچ گاه تولدی پیش نیامد
تا برای حاج بابام یا مادرم کادویی بگیرم ...اصال تاریخ تولدشان را دقیق نمی دانستم .تولد ،جشن و
خوشی خانوادگی ،برایمان معنایی نداشت.
با بوق ماشینی درست کنار پایم از جا می پرم و دست روی قلبم گذاشتم.
با دیدن ماشین مدل باال با دو پسر جوان ،در جایم یخ می زنم!

 خانم خوشگله بیا باال در رکاب باشیم...قدمی عقب می گذارم و به مردی شاید هم سن داداش حمیدم ،خیره می شوم.

چه قدر این روزها دنیا بد ذاتی اش را به رخ می کشد.
 -چیه عروسکم پسند نکردی...

حرف مسخره اش سر نشین بغل دستی اش را به خنده باز می دارد.
با انزجار رو برگردانده قدم هایم را تند می کنم تا کنار مغازه و یا ایستگاهی برسم.
قلبم از ترس و وحشت قصد خودکشی کردن می کند.
اما بی اعتنایی می کنم ،نه به ایستادن قلبم ،بلکه به آن دو عوضی که پشت سرم ،هر هر و کر کر کنان
با سرعت خیلی کمی می آیند.

-دخملی بیا باال می رسونمت ...عزیزکم بپر باال ...بهت خوش می گذره ها...
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شاید نفسم ساعتی یک بار از گلویم بیرون می آید ،شاید هم نفسی ندارم برای کشیدن ،یاد اون روز و
گیر افتادنم بین آن سه نفر ،به کل وجودم لرز می اندازد.

چهار راه مجبورشان می کند از ترس پلیس راه ،پا روی پدال گاز گذاشته گورشان را گم کنند.
با زانوهای لرزان خودم را به ایستگاه می رسانم.
نگاه زیر چشمی زنان و دختران را متحمل می شوم .می دانم رنگ پریده و بدن لرزانم تعجب برانگیز
است ،اما وقتی نمی توانم کنترلی بر روی ترسم داشته باشم باید هم این نگاهها ی زیر زیرکی قبول
کنم.
عبور می کنم از خیابان بدون اینکه حواسم پی خودم یا اطرافم باشد.
اما نزول بالی آسمانی ،هر کجای دنیا منتظر من می بود تا خفتم کند.
به محله ی اصلی نرسیده مهران با موتورش جلویم می پیچد.
وحشت می کنم و با نگاهی به اطرافم دنبال راه فرار ی می گردم.
همه درهای بسته ی دنیا روبه رویم قد علم می کند.
ببین دختره ی عوضی ...نمی دونم از کدوم گور ی پیدات شد ...گورت و گم نکنی خودم زنده زنده،
داخل گورت می زارم...
چشم های به خون نشسته و رگ گردن برجسته اش خوفی عمیق به دلم سرازیر می کند.
از داخل چشمانش یک مصیبت بزرگ را می خوانم.
به پشت و سر و اطرافش نگاهی می اندازد و کمی سمت صورتم خم می شود.
میدم چند تا الشخور تیکه تیکه ات کنن ...می دونی که می تونم...
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چرا همه ی دنیا دست در دست هم داده بودند تا تکه تکه شدنم را ببینند.
منم زاده ی این خاک و خون بودم ،منم نسلم نسل این زمین بود.
جند دقیقه پیش گوشه چشمی از آدم هایی که سراغت فرستادم و دیدی ...دلت که نمی خواد
باهشون یه گپ و گفتگویی عاشقانه ای داشته باشی...

راه گلویم گزگز می کند ،طعم تلخ ،چون زهر به ته حلقم می نشیند.
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با بغضی سمج که به یک باره به راه گلویم و چشمهایم هجوم آور شد ،دست به گریبان می شوم تا
مبادا این قطره های ترحم بر انگیز سیل شود و مقابل این هم زاد شیطان ،خار و خفیف کند.
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لب می گزم و هر چه قدر زور می زنم تا لب بجنبانم برای توهین و فریاد نمی توانم.
راهش را با پوزخندی پر از تحقیر ،سمت فرعی می کشاند و دور می شود.
من می مانم با دنیایی پر از مکافات و ترس...
قدم هایم شل و وا رفته یکی پس از دیگر ی سمت خانه ای که متعلق به من نیست ،می روند.
با غم بادی سهمگین ،با یک هویت جعلی وارد خانه ای می شوم که تنها پناهگاهم در این دنیای بی
کسی ام است.
تهمینه با شور هیجان مشغول هم زدن کیکی است که به کمک هم دستی درستش می کند.

 -زهرا زود لباس عوض کن بیا ...دسر دست تو رو می بوسه...

لبخندی روی لبانم ،گرچه ظاهر ی ،می نشانم.
 -االن ..میام.

مثل همیشه غم هایم را به خلوتگاه شبانه ام می گذارم و لبخند هایم را برای شادی بزم دیگران بر لب
می آورم.
مانتویم را در می آورم و دستی به موهایم می کشم ،کش بافتش را محکمتر می بندم.
دسر را با وسواس زیاد می پزم و تزئینش می کنم.

 زهرا....228
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جیغ پر هیجان تهمینه مرا از جا می پراند و توت فرنگی از دستم روی زمین می افتد.
دست روی دهانش با چشمان گشاد سمت دسر می آید.
 -وای ...چه خوشگل شده...

از حرص نیشگونی از بازویش می گیرم.
 -ترسیدم ...فکر کردم چی شده...

با اوخ اوخ بازویش را ماساژ می دهد.
 -بشکنه الهی ...گوشتم کنده شد.

به حال تهدید دستم را باال می برم.
 چی بشکنه؟... توت فرنگی از داخل بشقاب بر می دارد و داخل دهانش می اندازد.همان طور که توت فرنگی را میجود ،می گوید :هیچی ...بشقاب همسایه ...بشکنه الهی...

خنده ام می گیرد و مشغول ادامه ی کارم می شوم.
خاله مونس تر گل و ور گل از حمام بیرون می آید.
تهمینه نیشش تا بنا گوش باز می شود و سر به سر مادرش می گذارد.
دست دور گردنش حلقه می زند.
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 مامان خانم ...حنا خوشگله ...تر گل و ور گل کردی ...خبریه؟...چشمان لوچ شده و لب های غنچه شده ی تهمینه مادرش را به خنده باز می دارد و نیشگون آرام از
پهلویش می گیرد.
 ور پریده ،این حرفها چیه؟ ...من همیشه حموم میرم...تهمینه بلند می خندد ،دست دور گردن مادر عزیزش حلقه می زند.
 -مطمعنی هر روز میر ی حموم ...یا امروز روز خاصیه؟...

از شوخی های تهمینه من سرخ می شوم.

 -بس کن دختره ی چش سفید...

لپ خاله مونس را محکم و عمیق می بوسد.
 -آخ کجایی بابا که ببینی اول از خودت ،زن خوشگلت و خودم ماچ کردم...

اینبار خاله مونس همرا با خنده ،تهمینه را از خودش دور می کند.
حاجی از راه می رسد و به شادی زن و دخترش می پیوندد.
احساسم بهم می گوید بیشتر این خنده ها و خوشی های تهمینه ،فقط برای دل پدر و مادرش است.
شب پر هیجان و خوبی را تهمینه رقم می زند و دل همه را با سر زندگی اش شاد می کند.
روزها و شبهایم را با غم و غصه ی بی کسی و تنهایی سپر ی می کنم.
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به کمک تهمینه و حاجی برای ادامه تحصیل اونم ،غیر حضور ی ثبت نام می کنم.
از صمدی و چشم چرانی هایش تا می توانم دور ی می کنم و مهران و تهدید هایش را نادید می گیرم
تا بتوانم زندگی ام را بگذرانم.

 زهرا...سرم را از کتاب بلند می کنم و به چشمان زیبا و اما پر خواهش تهمینه می دوزم.
 جان...بیشتر به طرفم متمایل می شود.
 -یه چیز ی میگم جون من نه نیار ...فردا تولد نیالست ...با هم بریم...

به فکر فرو می روم.
نیال دوست هم مدرسه ای تهمینه ،واقعا دختر زیبا و پولداریه ...اما بر عکس تهمینه و دوستان
دیگرشون ،خیلی افاده ای و خودبین تشریف داره ،چند بار ی دیدارش کرده بودم.
 -تهمینه ما رو چه به اون جور مهمونی رفتن ها ...اصال تیپ و قیافه ی ما به مهمونی اونا نمی خوره...

تهمینه با خواهش دستم را می گیرد.
 به جون خودم خیلی خوش می گذره ...به قیافشم نگاه نکن ،پدرش خیلی ثروتمنده و براش تولدگرفته ،وگرنه مادرش که طالق گرفته و چند خونه باالتر از خونه ی ما میشینه مثل ماست .واسه نیال
هم باباش تولد میگره و همه چیز می خره ...می بینی ما هم مثل نیال هستیم...
کتابم را می بندم و تکیه به دیوار نی دهم.
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 -چی بگم ...مامان و بابات راضی میشن؟

گردنم را می چسبد و بوسه ای روی گونه ام می کارد.
اگه تو هم بیای چرا قبول نکنن ...مامان و راضی کنم کفایت می کنه ...بابا که خونه نیست.

با هیجان بلند می شود و اتاق را برای قانع کردن مادرش ترک می کند.

نمی دانم این رفتن کار درستی هست یا نه ...اما هر چی هست نتوانستم در مخالفتم پا فشار ی کنم.
خودم را داخل حبابی بزرگ می بینم که درون و بیرونش برایم مجهول و ناشناخته است .فقط با
گردش چرخ و فلک بد زندگی می چرخم و نفس می کشم .نه آینده ای دارم نه کسی برای دلخوشی،
خودم هستم و درد هایم...
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#پارت_۴۹

تهمینه با وسواس لباس می پوشد و خیلی مالیم آرایش می کند.
اما من سادگی را خیلی دوست دارم .فقط زد آفتابی را که روی پوستم می مالم ،برای جلو گیر ی از
آفتاب و افتادن کک و مک روی پوستم است.

مسیر ی را با بی آرتی طی می کنیم.
شادی و بشاش بودن تهمینه از صورت خندانش پیداست ...اما من با دلهره ی درونم در حال جنگم تا
سرکوبش کنم و زندگی هر روزم را به کامم تلخ نکنم.

جلوی در بزگ و ویالیی می ایستم و منتظر تهمینه می شوم که برای معرفی خودش ،سمت جوانی
تقریبا چهار شانه و قد بلند و هیکلی رفته است.
خوف عجیبی از این باغ و نمایش به دلم می نشیند.
هوای گرگ و میش نزدیک به تاریکی ترسم را زیادتر می کند.
با فشردن دسته ی کیفم این هجم زیاد وهم برانگیز ،را در وجودم محفوظ نگاه می دارم.
تهمینه دستی که با شوق و ذوق برایم تکان می دهد ،جلوتر می روم.
 -می بینی زهرا ...پولدار به این میگن...خوشی و لذت زندگی به این میگن...
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با حرف هایش مخالف بودم .لذت را در مادیات نمی دیدم ...خوشی را در جمع صمیمی خانواده ی
خود تهمینه مشهاده کرده بودم.
چراغهای پایه بلند ،سنگ فرشها خوش رنگ و لعاب ...گلهای رنگارنگ و درختان تنومند ،حاکی از یک
باغبان خبره و کار بلد را نشان می دهد.
در ی بزرگ شیشه ای با زوارهای طالیی ،توسط نگهبانی دیگر ی گشوده می شود و با احترام ،همراه با
لبخندی به داخل هدایتمان می کند.
سر صدای اهنگ کر کننده باعث می شود تهمینه از سر خوشی ،به بازویم چنگ بیندازد.
لبخند روی لبانم می نشانم و قدمی جلو می گذارم.

 خانم های عزیز و خوشگل ...خیلی خیلی خوش اومدیم.به پسر جوان با تیپ اسپرت و لباس های مارک دار و موهای کوتاه ،نگاهی می اندازم.
تهمینه صدایش را برای عرض سالم ،دلربا تر و خوش آهنگ تر از هر روز از گلو خارج می کند.
 -سالم ما از دوست های هم مدرسه ای نیال جون هستیم.

لبخندش عریض تر و نگاهش فریب دهنده تر از قبل ،صورت هر دویمان را رصد می کند.
با دست اشاره می زند ،به سمت سالنی که صدای جیغ و هورا ،کل خانه را برداشته است ،برویم.
 -بفرماید ...باز هم خوش اومدین ...من پسر عموی نیال هستم ...فراز ،از آشنایتون واقعا خوشبختم.

بی حرف از این نگاه مشکافانه اش به جلو قدمی برمی دارم.
در چوبی سلتنطی شکالتی رنگ ،توسط فراز گشوده می شود.
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از دیدن اوضاع و همهمه ،راه گلویم بسته می شود.
دخترها و پسرها وسط سالن در حال بزن و بکوب بودند.
 بفرماید از این طرف...سمتی که فراز هدایتمان می کند ،روانه می شویم.
حال تهمینه هم دست کمی از من ندارد ،شاید فکرش را نمی کرد این گونه بزم مختلطی باشد.

 -زهرا به جون مامانم نمی دونستم ...فقط گفته بود تولد دوستانه و یک شام دورهمی ی...

صدای آرامش باعث می شود
برای غلبه به ترسش دستش را بگیرم.
مثل دست های خودم سرد و یخ زده است.
نیال با لبی خندان و آرایش غلیظ ،به سمت ما می آید.
 -وای تهمینه ...اومدین ...فکر نمی کردم بیای دختر ...چه عجب...

تهمینه را به آغوش می گیرد و دوستانه با من دست می دهد.
 -بیاین بریم باال لباس عوض کنین...

قبل من تهمینه مخالفتش را اعالم می
کند.
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 -نه نیال جان ...ما اینطور ی راحت تریم...

خیلی ریلکس و عادی با ما برخورد می کند.
به گمانم تهمینه را خوب شناخته است ،نه بهت در نگاهش دیده می شود .نه تحقیر در حرکاتش
وجود دارد.
روی میز ها پر از میوه و نوشیدنی های رنگارنگ ...شیشه های پر مشروبات ،وحشتم را بیشتر می
کند.
خنگ نبودم ،خیلی چیزها را دیده و شنیده بودم ...به امید دربه دریم طعم اتفاق های زیادی را هم
چشیده بودم.
نیال با شادی مشغول معارفه می شود.
نگاه زیر چشمی ام ،کل سالن را زیر نظر می گیرد.
اکثرا دختراها و پسرهای کم سن و سالی مشغول شادی رقص هستند.

 اینم خواهر عزیزم زهرا...با لبخندی با تک تکشان دست می دهم.
 -خوشبختم.

نیال با خوش رویی ما را سمت مبل ها هدایت می کند.
 -بفرماید بشینید ،االن میگم بیان پذیرایی کنن...
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پچ پچ چند دختر جلف روی اعصابم می رود .اما لب می گزم تا کفر ی شدنم کار دستم ندهد.
با شنیدن قهقه ی مستانه ای چشمم سوی صدا می چرخد.
از دیدن صمدی ،کنار دختر ی که لباس زرد رنگ باز ی پوشیده بود برمی گردم تا تهمینه را متوجه
صمدی کنم تا هر چه زودتر از اینجا بگریزیم.
تهمینه غافل از اطرافش سرگرم بگو بخند با همکالسی اش است.
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احساس می کنم دستشویی ام گرفته است.
دست روی دست تهمینه می گذارم و فکرش را معطوف خودم می کنم.
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گوشش را نزدیک می آورد.
صدا ها به قدر ی زیاد است ،حرفی را که دهان می گوید ،گوش نمی شنود یا باید داد بزنی ،یا در
گوش طرف صحبت کنی...
 -تهمینه بپرس ببین دست شویی کجاست؟

تهمینه با لبخندی بلند می شود.
 -شیوا جان عذر می خوام ،االن برمی گردم.

دختر پلک روی هم می گذارد و لبخند می زند.
 -راحت باش عزیزم...

سمت نیال قدم برمی داریم ،پسر ی از کنارمان می گذرد و تنه ای به من می زند.

ندید می گیرم تا نه به حرفم بگیرد ،نه عذر خواهی کند ،مستی اش از طرز قدم برداشتنش کامال
مشهود است.
 -نیال جان سرویس کجاست...

 -عزیزم بیرون سالن ،سمت راست ته راه رو ...می خوای بیام؟...

تهمینه مثل نیال با صدای بلند پاسخش را می دهد.
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 -نه عزیزم ...خودمون پیدا می کنیم.

از نیال جدا می شویم .نیال مشغول تعارف تیکه پاره کردن به بقیه می شود.
به در نزدیک شده بودیم که دختر ی با کت و شلوار آبی ،دست تهمینه را می گیرد و با جیغ ابراز
خوشحالی می کند.
 -تهمینه ...تو ...اینجا...

دست دادنشان مجبورم می کند از تهمینه جدا شوم و با چشم و ابرو اشاره بزنم که خودم می روم.
تهمینه متقابال به معنای باشد ،پلک روی هم می فشارد.
از در سالن اصلی خارج شده تقریبا سمت دستشویی می دوم.
انگار چند روزه دستشویی نرفته ام .نمی دانم این حالم چه معنی می دهد.
سرویس خانه شان به سرویس بهداشتی های هتل شبیه است.
بیرون می آیم و چند بار آب به صورتم می زنم تا این استرس و لرزش خفیف بدنم از بین برود.
با ورود کسی سر می چرخانم.
چشم من و چشم فراز در هم قفل می شود.
از چشمان به خون نشسته اش وحشت می کنم.
لبخندی که روی لبانش می نشیند ،کل بدنم یخ می زند.
در را می بندد و قدم به قدم بهم نزدیک می شود.
 -به به خانم خانم ها ...گرمته...
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لحنش کشدار و قدم هایش نامیزان است .درست سینه به سینه ام می ایستد.
 نکنه ...مثل من ...داغ ...کردی...عقب می روم و کمرم به روشویی می خورد.
خیلی سریع و ناگهانی کمرم را می گیرد جیغ خفه ای می کشم و تقال می کنم.
قهقهه می زند .با مشت روی سینه اش می کوبم تا رهایم کند.
اما قدرت مأورایی که در دستانش است ،قفلم می کند.
از جیغ زدن واهمه دارم ،چون می ترسم مرا مقصر ببینند ،چون من در این خانه غریبه ای بیش نیستم
و فراز فامیل درجه یک این خراب شده است.
پنجه ای که بازویم را محکم می فشارد ،جیغم به هوا می رود..
بلند تر می خندد
 جیغ بزن ...تقال کن...اشکهایم سیل آسا روی گونه هایم سرازیر می شود و لبانم به التماس گشوده می شود.
 ولم کن ...خواهش می کنم ،ولم کن..اما نمی شنود.
از ته قلبم خدا را صدا می زنم تا نجاتم دهد..
در که باز می شود فکر می کنم خدایم صدایم را شنیده است.
اما دیدن صمدی این را ثابت می کند ،تنها خالقم عذاب جهنم را برایم نشان می دهد.
صمدی اول شوکه می شود! اما خیلی سریع جلو می آید و فراز بی پدر را کنار می زند.
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 -چی کار می کنی فراز؟.

دادش بلند است و خطاب کردنش صمیمانه ...انگار فامیل یا آشنای هم هستند.
فراز تلو تلو می خورد.
 -خوب این ملوسک گرمشه ...زیاده خواهه ...می خوام آرومش کنم...

صمدی دستش را می گیرد و از سرویس بیرون پرتش می کند.
من ذلیل شده هم مثل بید می لرزم و نمی توانم الاعقل فرار کنم.
هق هقم اوج گرفته و دستم روی لبانم ،خون گریه می کنم.
صمدی نزدیک می شود و کاغذ دستمالی از داخل جیب شلوار لی آبی رنگ روشنش ،بیرون می کشد.

 -اوه اوه ...چیکار کرده پسره ی مست و پاتیل..

لحنش هم تمسخر دارد هم خوشحالی...
دستم را بلند می کنم تا دستمال را از دستش بگیرم که دستش را کنار می کشد.
 -بزار خودم پاک کنم ،تو دردت می گیره...

ممانعت می کنم که گردنم را می گیرد.
 صبر کن ببینم ...چرا ول می خور ی...241
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اشکهایم قطع می شود و در چشمان سیاه و ترسناکش قفل می گردد.
امکان ندارد از چاله بگذرم و تو چاه عمیق باافتم ...باورم نمی شود!
گوشه ی چشمانش چین می خورد.
نمی توانم تکان بخورم ،نمی دانم اعضای بدنم از کدام مغز فرمان می گیرد ،فلج شده ام ،در حال وقوع
فاجعه ای بودم که در حال رخ دادن بود ،اما من قادر به هیچ حرکتی نبودم.
مغز و قلبم در حال کوبش بی امانند ،به قدر ی که راه تنفس کم و بیش را ازم می گیرد و زانوهایم شل
می شود.
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پلک هایم برای بسته شدن پاین می رود ،قبل فرو ریختنم صمدی دست دور بازویم حلقه می زند و
جان بی جانم را باال می کشد.
صدای باز شدن در را می شنوم .قدرتی در وجودم نمی یابم تا سر بچرخانم و ناجی ،یا شاید هم
عزرائیل دوباره ی جانم را ببینم.

صدای صمدی تیشه به ریشه ام می زند.
 فکر کنم مسته ...اومدم دستشویی دیدم خورده زمین ...آخه من نمی فهمم اگه جنبه ندارین چرادست به الکل می زنین...
صدای قدم هایی که سمتم می آید کمی هوشیارم می کند.
 بیا ببریمش بیرون ،االن کسی سر می رسه..قادر به شناسایی شخصی که نزدیک می آید ،نیستم.

 -من می برمش ،تو نگران نباش ...برو به کارت برس.

مرا با خود می کشاند ،بدون اینکه توانی در بدنم باشد.
خودم را مرده فرض کرده ،دنبالش کشیده می شوم.
بزاق دهانم خشکید و تلخ شد و طعم گس داد.
صدای پر تشویش تهمینه مرا از پرت شدن به دنیای بی خبر ی باز گرداند.
 -زهرا ...زهرا ...ای وای چی شده! ...چه بالیی سرش اومده؟...
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دست تهمینه را دور کمرم حس می کنم و تالش به استقامت می کنم.

 خانم ترابی فکر کنم تو دستشویی لیز خوردن و افتادن زمین ،وقتی من رسیدم حالشون اصال خوبنبود ...ببرینش آشپزخونه و شربتی چیز ی براش بدین ،فکر کنم فشارشون افتاده...

از این همه حیله گر ی اش مغزم سوت می کشد .جواب هرکسی را به نفع خودش می دهد.
تهمینه تنم را از آتش گداخته ی جهنم در تن چسبیده ی صمدی جدا می سازد.

 -ممنون آقای صمدی ...لطف می کنید برامون آژانس خبر کنید؟...

متعجب می شوم! اما حال هیچ گونه عکس العملی را ندارم.
تهمینه با آن همه اسرار و هیجانش به خاطر من تولد دوستش را ترک می کند! ...هر چه است ،مرا
مدیون خود می کند.

 هنوز تشریف داشتین خانم ترابی ...شام نخوردین ،ایشون هم حالشون خوب میشه ،چیز مهمینیست..

دلم می خواست قدرتی داشتم و با مشت توی دهان کثیفش می کوبیدم و این بی مهمی را نشانش
می دادم.
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 -تشکر ،باید زود برگردیم ...دیر وقته...

چشم های نیمه بازم ،فقط روی سرامیک های سفید کف سالن خشکیده است.
از آن جهنم به لطف و کرم آن باالیی که هنوز هم بنده ی گناهکار و حقیرش را زیر نظر دارد ،رهایی می
یابم.
داخل تاکسی ،نفسم کم و بیش ،یک در میان به ریه هایم باز می گردد ،احساس امنیتی که از سرشانه
ی تهمینه می گیرم قابل انکار نیست .سرم روی شانه و دستانم قفل دستانش ،آرامش در وجودم
تزریق می کند.
با توقف ماشین تکیه ام را از شانه ی تهمینه می گیرم و به کمکش پیاده می شوم.
صدای موتور ی دندان های بهم چسبیده ام را برای مقاومتم از هم فاصله می دهد و ترک ترک صدای
بهم خوردنشان تهمینه را هراسان می کند.
 -زهرا ...زهرا ...خاک به سر من ...چی شده...

تاکسی از کنارمان می گذرد و موتور ی که مسبب لرزم بود ،جلوی راهمان می ایستد.
این حالت تشنج وارم ،فقط از فهمیدن شخص سوار بر موتور نشعت می گیرد.

 تهمینه خانم اینم از خواهر عوضیت ...نمی تونی جمعش کنی؟ البد تو اون خراب شده دیدی چهغلطی میکنه ....اره؟ ...دختره ی عوضی ببین چطور ی تا خرخره زهرمار ی خورده که نمی تونه سر پا
باایسته...
صدای شلق سیلی محکم و قطع شدن صدای مهران ،پلک های نیم بازم را با شتاب و ترس از هم
فاصله می دهد و با وحشت دوخته می شود به صورت یک ور ی مهران و دست معلق در هوای،
تهمینه ی سرخ شده از خشم.
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 ببین عوضی ...زات خودت کثیفه ...هر اصل و نصبی که بلغور کردی مختص خودته ...گورتو اززندگی من گم کن ...وگرنه بد می بینی...

فریاد مهران ضعفم را بیشتر می کند.
 -بهت نشون میدم ...بالیی سر این دختره بیارم که حظ کنی...

گذر مهران از مقابلمان قدرت ایستادگی ام را می گیرد و بدون هیچ پردازشی از اطراف ،کنار جدول
های خیابان به زانو در می آیم.
تهمینه دست زیر بغلم می اندازد.
 -زهرا بلند شو ...االن یکی ما رو می بینه بد میشه ...خواهش می کنم ،بلند شو...

به زور و کمک تهمینه ،بدن لمس شده ام را از روی زمین می کنم.
خودمان را به خانه می رسانیم ،شکر خاله مونس به لطف داروهایی که می خورد خوابش سنگین و
عمیق است و حضور ما را متوجه نمی شود.

با پچ پچ زیر گوشم می گوید.
 -زهرا بشین اینجا برات آب قند بیارم.
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کجایی حاج بابا که ببینی چه بالیی سر دخترت آمده ،اونم فقط و فقط با ندانم کار ی های خود تو که
اسم پدر و بزرگترم را به یدک می کشیدی...

سرم به کمک دست تهمینه از زمین کنده می شود و لیوان آب قند را جلوی لبانم می گیرد .
 بخور ...بخور قربونت برم ...لعنت به من ...اگه به حرف مامان گوش می دادم این باالها سرمونمن نادون پافشار ی کردم...
من احمقِ ،
نمی اومد ...اون می دونست اونجا جای رفتن نیستِ ...
صدای بغض آلود و فین فینش هوشیارم می کند تا پلک های روی هم افتاده ام را کمی فاصله دهم.
به زور سرم را می می چرخانم تا لیوان را عقب تر بکشد.
لیوان را زمین می گذارد و با هق هق گریه ی بی صدا ،هر دو دستش را زیر بغلم می گیرد تا بلندم
کند ،برای نشستن .آخ می گویم و در خودم جمع می شوم.
ترسان رهایم می کند.
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 چی شده ...زهرا ...از درد اشکهایم روی گونه هایم غلط می خورند.
تهمینه دستم را پس می زند و شتاب زده دکمه های مانتویم را می گشاید.
لرزش دستانش کمتر از لرزش بدن من نیست ،اما موفق می شود مانتویم را باز کرده بلوزم را باال بزند.
با صدای یا ابولفضل اش ،چشمانم را باز کرده به سمت دردی که امانم را بریده می دوزم.
از دیدن کبودی و قرمز ی بدن سفیدم ،اشک هایم سرعت می گیرند.
تهمینه با هر دو دست صورتش را می پوشاند تا صدای گریه اش که بلند تر از قبل شده است ،بیرون
نرود
میان هق هق اش ناله می کند.
 همش تقصیر منه ...خدا لعنتم کنه ...من باعث شدم...عزمم را جزم می کنم تا بتوانم دلدار ی اش دهم.
این اتفاق ها فقط پیشانی نوشت من است و کسی مقصر نیست تنها تقاص دل خون کردن مادرم را
پس می دهم و از این بیشتر هم پس خواهم داد.
دستم را جلو می برم و دست تهمینه را از صورتش جدا می کنم.
 -بس کن تهمینه ...تو که گناهی ...ندار ی ...تو که ...نمی ...دونستی ...اینطور ی..ـ میشه.

کلمه هایم آرام و بریده بریده از گلویم خارج می شوند ،فقط محظ دلدار ی دادن فرشته ی نجاتم...
اگر تهمینه سر نمی رسید االم من میان چنگال صمدی تکه تکه شده بودم.

 زهرا می دونی چی شد؟248
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سوالی نگاه اشک آلودم را در آن تیله های ابر گرفته و لرزانش می دوزم؟

 وقتی صمدی رو تو جمع مهمونا دیدم شوکه شدم ...نگاهش فقط به ما بود .داشتم احوال پرسی میکردم که متوجه شدم که داره دنبالت میاد بیرون ،داشتم دنبالت می اومدم که نیال به حرفم گرفت...
به زور نیال رو پیچوندم و اومدم دنبالت ...تو راه رو کسی از پشت بغلم کرد ...پا پشت پا زدم ساق
پاش و برگشتم ،وقتی دیدم فراز همون پسره ای که ما رو داخل هدایت کرد ،هستش ...قلبم
ایستاد ...اگه نیال سر نمی رسید نمی دونم چی می شد ...نیال دست پسر عموی عوضیش رو گرفت و
برد ...دویدم تا به تو بگم برگردیم ،که از دیدن وضعیت تو شصتم خبر دار شد که اینجا جای ما
نیست ...دیر فهمیدم زهرا من و ببخش...

دستش را می فشارم.
 -بس کن تهمینه ...اتفاقی بود که دیگه گذشت...

با انگشت به سینه ام اشاره کرد.
 اتفاق ...تو به این میگی اتفاق ...این می گذره ...ببین چه بالیی سرت آورده بی وجدان ...کارگاهشو رو سرش خراب می کنم...

فکر می کرد کار صمدی ...درسته صمدی
قصد و قرض و فکرهای شیطانی در سرش می پروراند اما این عمل زشت کار صمدی هوشیار ،نبود.
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سرم را پاین می اندازم و اشک هایم را پس می زنم.
آب قند کمی حالم را بهتر و دم و بازدمم را نرمال کرده است.
 -کار فراز بی وجوده ...صمدی از دست اون گرگ نجاتم داد و در پنجه های خودش نگهم داشت.

هینی می کشد و دست روی دهانش می فشارد.

کمی به فکر فرو می رود و منم دراز به دراز روی زمین می افتم ،نای نشستن ندارم.
 فردا حساب کتاب می کنیم و دیگه پا به اون خراب شده نمی زاریم ...تا اون صمدی رزل بالییسرمون نیاورده ،باید از اونجا دور شیم.

این بار با حرف تهمینه موافق بودم ،باید هر چه سریعتر از اونجا دور می شدیم.

بلند می شود و جایمان را پهن می کند.
تهمینه هم مثل من فقط بی صدا در جایش غلط می خورد.
انگار اونم دنبال آرامش گمشده اش می گردد .چشم به آسمان می دوزم و به تنهایی و درد هایم می
نگرم.
درد دلم و سوزش قلبم ،بیشتر از بدن کوفته ام آزارم می دهد.
با روشن شدن آسمان پتویم را کنار می زنم.
نیم خیز می شوم برای بلند شدن که درد بدی تو قفسه ی سینه ام می پیچد .چشمهایم جمع می کنم
و لب می گزم تا صدایم تهمینه ی تازه به خواب رفته را بیدار نکند.
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آرام و پاور چین پاورچین خودم را به حیاط می رسانم.
هوای سرد پایز ی به اندام ظعیفم رسوخ می کند.
دستانم را زیر بغل می زنم و خودم را به دستشویی می رسانم.
دومین پایز زندگی و دربه دریم این را ثابت می کند که چه زود از یادها و خاطره ها رفته ام و چه
خوش خیاالنه فراموش شده ام.
نهیب عقلم را به وضوح می شنوم.
خودت خواستی فراموش شی...
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خودت خواستی از یادها بروی ،خودت با نقشه ای که برای فرار کشیدی ،راهی برای خودت باقی
نگذاشتی ،خودت خواستی همه مرده بداننت ،خواستی نباشی ،االن هم نیستی ...وجود ندار ی.

کتر ی را روی اجاق می گذارم و زیرش کبریت می زنم.
به یک دوش نیاز دارم تا آب گرم ،این درد بدنم را تسکین دهد.
بی سر و صدا لباس برداشته به حمام می روم .امیدوارم شرشر آب خاله مونس را بی خواب نکند .اما
برای خالصی از این حالت چندش آور و پف چشمانم ،باید حمام کنم.
لباسم را با هزار مکافات از درد ،از تنم در می آورم.
از دیدن کبودی گونه ام اشکهای تازه خشکیده ام دوباره می جوشد.
 حیوان کثیف ببین چه بالیی سر صورتم آورده...انگشتم روی خون مردگی گوشه ی لبم می نشیند و های های گریه ام با صدای شرشر دوش حمام
قاطی می شود.
حوله ی کوچکم را روی موهایم می پیچم و بیرون می آیم.
جای خاله را خالی و رخت خوابش را جمع شده می یابم.
از سر و صدای آشپزخانه معلوم می شود در تالش آماده کردن صبحانه است.
سریع داخل اتاق می روم تا این کبودهای صورتم را با کرم پودر های تهمینه مخفی کنم.
تهمینه سرش را هم با پتو کشیده خواب است.
سمت کمدش می روم و قبل خشک کردن موهایم کرم سفید کننده اش را بر می دارم.
جلوی آینه ی روی کمد تا می توانم با سفید کننده کبودی گونه و لبم را مخفی می کنم.
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با عجله موهایم را شانه زده همان طور خیس می بافم.
عجله ام را نمی فهمم ،اما انگار استرس در کل سیستم بدنم اثر گذار بوده ،همه کارهایم را با تشویش
و نگرانی و دلهره انجام می دهم.

 سالم خاله صبح بخیر...بدون اینکه سرش را از چایی ریختن داخل استکان ها بلند کند ،جوابم را با محبت همشگی می دهد.
 -علیک سالم صبح شمام بخیر ....بیا دخترم ،بیا بشین برات چایی نبات ریختم.

کنار سفره ی کوچک سفید و گلدار دو زانو می نشینم و تشکر ی می کنم.
فنجان نلبکی چایی نبات را از داخل سینی برداشته ،سمتم می گیرد.
 آفیت باشه دختر گلم.ممنونم خاله ...ببخشید که سر و صدام بیدارتون کرد. این چه حرفیه ...من همیشه این ساعت بیدار میشم .تهمینه هنوز خوابه؟چایی ام را هم می زنم.
 بله ...کمی خسته ست.تکه ای نان برای خودش می برد.
 تولد خوش گذشت؟ ...تونستین راحت برگردین؟...چون انتظار سوالش را داشتم و خودم را آماده برای پاسخ کرده بودم ،خیلی صریح جواب می دهم.
 -بله خاله ،جاتون خالی ،خوب بود.
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در دل می گویم :اره مرگ خودم از عالی هم عالی تر بود.
پنیر ی داخل تکه نانش می مالد و لقمه اش می کند.
 خیلی مهمون داشتن؟...چایی نباتم را مزه می کنم تا ببینم شیرینی اش خوب است.
 همکالسی هاش بودند.لقمه را که داخل دهانش می گذارد فکر می کنم سوال و جوابش تمام شده است و برای خودم لقمه
می گیرم.

 زهرا جان با چی برگشتین؟..لقمه ی داخل دهانم را فرو می دهم.
 خاله با آژانس اومدیم...نمی دانم قانع می شود یا نه ...اما دیگر سوالی نمی پرسد.
از قصد پهلو به پهلوی خاله نشستم تا گونه ام زیاد مشخص نباشد.
 زهرا دخترم ،دیشب قبل رفتنتون یادم رفت بگم ،امروز ساعت ده باید برم بیمارستان ،وقت دیالیزدارم ...تو برو سرکار به سر کارگرتون بگو که تهمینه نتونست بیاد.
سینی استکان ها را روی سینک می گذارم و نیم چرخی سمت خاله می چرخم.
 چشم خاله ...شما برین و نگران نباشین.لحنم خیلی ریلکس و عادی است اما از درون ولوله ی تنها رفتنم به آن کارگاه کوفتی ،جانم را می گیرد.
چه گونه امروز را سپر ی کنم ،آن هم تنهایی!؟ ...نگاه های پر حرف صمدی را چگونه تحمل کنم!؟.
چاره ای برایم نمی ماند جز رفتن و خاتمه دادن به این کار کوفتی...
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بعد شستن استکان ها ،داخل اتاق می شوم.
تهمینه هنوز خواب است ،بیچاره چه قدر گریه کرد.
مانتوی دیشبی ام را مچاله کرده گوشه ای می گذارم تا بعد برگشتنم بشورم.
مانتوی سیاه و کمی زخیمم را می پوشم مقنعه ام را سر می کنم.
کاغذ و خودکار ی از کیفم در می آورم و می نویسم.
 تهمینه شب فقط همکالسی های نیال بود و زود برگشتیم ،اونم با آژانس ...به مامانت اینطور یگفتم .خودمم میرم عصر تصفیه حساب کرده برمی گردم .در جریان باش...
سریع کاغذ را تا زده از گوشه ی پتو را باال زده زیرش می گذارم تا وقتی بیدار شد و پتو را کنار زد،
یادداشتم را ببیند.
 خاله من رفتم خداحافظ...سریع از آشپزخانه کیف دستی کوچک به دست خارج می شود.
 بیا دخترم ،دیشب بعد شما واسه شام کتلت درست کردم نصفش موند ...برات لقمه گرفتم ببر واسهنهارت گشنه نمونی...
با لبخند از دستش می گیرم ،خم می شوم تا گونه ی مادرانه و پر محبتش را ببوسم.
 دستت درد نکنه خاله ...قربونتون برم...بغلم می کند.
 خدا نکنه ...برو خدا پشت و پناهت...این دعای مادرانه و از ته قلبش ،برایم کافیست تا از هر بالیی محافظتم کند.
مسیر را تا کارگاه طور ی طی می کنم که انگار قلبم روی گلویم می زند.
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مستقیم پشت چرخم می نشینم.
ساعت گرد و بزرگ روی دیوار را برای چندمین بار نگاه می کنم.
با دیدن عقربه ی کوچک درست روی سه ،دلم قرص نیامدنش می شود و لقمه ام را از داخل کیفم
بیرون می کشم.
از صبح دلشوره دیدن صمدی ،معده ام را گرفته بود و گشنگی نمی فهمیدم ،همش یک چشمم به در
بود و چشم دیگرم به چرخ ،اما دیگر ساعتی برای اتمام وقت کار ی نمانده است.
امیدوار از نیامدن صمدی ،تند تند لقمه ام را می خورم و مشغول کارم می شوم.
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االن خدا عالمه دیشب چه قدر خورده و چشم چرانی کرده که نای آمدن به سر کار را هم نداشته...
نمی دانم صاحب صبر ،صبرش به چه اندازه ای است که فقط می بیند و کار ی نمی کند ....شاید یکی
دو نفر از این انسان ها را جلوی دیدگان مردم متالشی می کرد ،درس عبرتی برای دیگران می شد و
دنیا به گند و کثافت نمی کشید .آدم هایی مثل صمدی و فراز دنیا را پر از ننگ و پستی کردند ،به
جرأت می توانم بگویم بالیی آسمانی اگر بر سر این طور انسان ها نازل می گشت ،کثافت اوج نمی
گرفت.
صبرت را شکر می کنم که صبر ی نداریم تا قیامتت را مشاهده کنیم .فرصتی به شیطان بخشیدی تا
میان ما بگردد و زات ما را تغییر دهد ،پس خودت کمک بنده ای که ترس دارد از این صفت انسانهای
شیطانی باش...

دستی که روی شانه ام می نشیند هول زده ام می کنم و سوزن چرخ به انگشتم فرو می رود.
جیغ خفه ای همراه با وحشت می کشم.
 صمدی!؟....با دیدن هیبت منفور صمدی دنیا بر سرم آوار می شود.
دست می برد و سریع کلید چرخ را می زند.
هراسم از این مرد اجازه فهمیدن درد انگشتم را نمی دهد.
نگاهم به اطراف می چرخد.
از خالی بودن سالن کارگاه ،مغزم پردازش بیشتر از وقوع فاجعه ای بزرگتر از دیشب را می دهد.
با خیسی نوک انگشتم هوشیار تر می شوم و به صمدی که نوک انگشت خونی ام را میان دست
کثیفش گرفته بود ،می نگرم.
چشمانم حد نرمال گشاد شدن را رد می کند و قصد از حدقه در آمدن می کند.
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سراسیمه طور ی از روی صندلی بلند می شوم که نه تنها صندلی واژگون می شود ،بلکه انگشتم از
دست نجس اش بیرون می آید.
لبخند بلندی سر می دهد.
 عجب دختر ُاملی هستی تو ...همه آرزوشونه من گوشه چشمی براشون نشون بدم ،اون وقت توبرام ناز می کنی...
با هر کلمه اش بهم نزدیک تر می شود.
بازوهایم را می گیرید و تکان می دهد...
 -نکنه فکر کردی از زیبا رویانی ...یا این که زیباترین دختر دنیا....

تکانم می دهد.
 فقط این چموشیت وادارم می کنه ناخونکی بهت بزنم ،وگرنه دورو برم پره از دخترای زیبا و دلربا....

سرش که نزدیک می آید یاد حرف دیشب تهمینه می افتم.
با پا محکم زدمش...

زانویم را تا می کنم و درست وسط پایش می کوبم.
نعره اش بلند می شود و بازوهایم را رها می کند.
با ناله خم می شود و زیر شکمش را می گیرد.
مثل جت از کنارش می گریزم.
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پهلویم محکم به میز چرخ می خورد و اخم در می آید.
تا می آیم قدمی دوباره بردارم ،از پشت سر به موهایم که زیر مقنعه است چنگ می زند.
پنجه های محکمش درد را تا مغز و استخوانم می رساند ،اشکم را در می آید.
نمی دانم تو این خراب شده چرا کسی نیست.
لعنت به خودم که به فکر فرو رفتنم چنین بالیی سرم آورد ،اگر منم مثل آدم حواسم را جمع می کردم
و با بقیه کارگاه و ترک می کردم ،دچار چنین مصیبتی نمی شدم.
بی درنگ دستم را دراز کردم و بشکاف روی میز کنار چرخ را برمی دارم.
دستم را چرخانده از پشت محکم به ران پاش فرو می کنم.
اینبار فریاد می کشد ،اما نه انقدر بلند که اهالی بازار را با خبر سازد .به زور فریاد بلندش را تو گلو خفه
می کرد اما ناموفق از درد ،ولوم صدایش کمی بلند می شود.
تند می دوم ،اما نمی دانم این مرد کالش و بی صفت با چه جرأت و اعتماد به نفسی پشت سرم
بیرون می پرد و مچ دستم را می گیرد.
خیلی دلش قرص بود ،نه از آبروش می ترسید نه از مردم.
کل سرها در بازار سمت ما می چرخد و تمام فروشنده ها دوره یمان می کنند.
 آهای اهالی بازار ....این دختر قصد خالی کردن مغازم و داشت اگه سر نمی رسیدم همه دارو ندارم وبرده بود....
ببینید چی به سرم آورده ،می خواست فرار کنه....

دیگه به انسان بودنش شک داشتم .خود شیطان بود! شیطان....
همهمه ای تو بازار ایجاد شد...
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مغزم قادر به هالجی کار صمدی نبود.
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پسر ی کم سن و سال بلند می گوید:
پلیس و خبر کنین...

مردی داد میزند :خودتون درسی بهش بدین که تو کل شهر عبرت بقیه بشه...

نفر بعدی بلندتر می گوید.
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مملکت قانون داره ...یکی زنگ بزنه صد و ده...

پیر مردی میانجگر ی می کند.
آقایون بس کنین از شما بعیده ،شاید سوء تفاهمی پیش اومده...

صمدی میان حرفش می پرد.
چه سوءتفاهمی حاجی ...پام و نمی بینی؟...
پیر مرد بیچاره دست روی بازوی صمدی می گذارد.
 -صلوات بفرست ،مرد موئمن ...این دختر همچین کار ی نمی تونه بکنه...

مرد میانسالی جمعیت را کنار می زند و جلوتر می آید.
 -آقا من بابای این دختر و می شناسم ...همچین آدمایی نیستند ...صمدی تو اشتباه می کنی...

صمدی این بار می خروشد.
 -پس پای خودم و خودم زخمی کردم! اینم باورتون نمیشه؟...

با چشمان گریان استیصال به آن مرد نگاه می کنم تا مرا از دست این کفار ظالم ،نجات دهد.

 صمدی جان بی خیال ،برو داخل با هم حلش کنیم ،پلیس و اینجا بکشی برای خودت بد میشه...261
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چند کلمه آخر حرفش را آرام زمزمه کرد .اما صمدی کفتار قانع بشو نبود.
نمی دانستم با کشیدن پلیس به اینجا چه منظور ی دارد.

 -آقا جواد شما لطفا دخالت نکن ...باید این دختر و تحویل بدم.

یکی دیگه داد می زند :به پلیس زنگ زدم ...االن می رسن...

گیر کرده بودم در چنگال یک مرد شیطان صفت ،نه راه پس داشتم ،نه پیش...

با صدای بلند و رسای یک نفر ،مردم کنار کشیدند.
 -چه خبره اینجا؟ ...برید کنار ...پراکنده شین ...زود برید کنار...

از دیدن پلیس ،رنگ پریده ام بیشتر پرید.
درسته بی گناه بودم و کار ی نکرده بودم اما چه توضیحی داشتم بدم .حرف های من بی کس و بی نوا
قابل باور می شد ،یا صمدی گردن کلفت ،با این همه دبدبه و کبکبه...

 چی شده آقا؟ اینجا چخبره؟...مردی بلند قدتر و چهار شانه تر از صمدی ،قیافه کامال معمولی ،اما با ابهت و اقتدار مردانه و قوی ،نه
مثل صمدی با خباثت و دورویی ...صمدی را مخاطب قرار می دهد.
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واقعا آن یونیفرم ،فقط برای چنین شخصیت هایی برازنده بود.

صمدی دست بی جان مرا باال می گیرد.
 داشت دزدی می کرد گرفتم...نظامی درجه دار ی که با ابروهای گره زده نگاهش روی من و صمدی در حال گردش بود ،داد زد.
 خوب چرا سد معبر کردی و مردم و از کار وزندگی انداختی ...بی سر و صدا می اومدی پاسگاه...با دست به مردم اشاره می کند.
 این چه وضعشه ...همه جا رو ریختی بهم ...دست اون دختر و هم ول کن ببینم...صمدی آخه ای می گوید که فریادش بلند می شود.
 گفتم ولش کن...رو به مردم داد هشدار آمیز می گوید
شما هم پراکنده شید ...راه و بستین...
زود متفرق شین...
مردم یکی به دو با پچ پچ دور می شوند و بعضی ها جلوی مغازه هایشان می روند.
آقای محترم مغازه ی شما کدومه...
صمدی با دست به کارگاه کفتی و فکستنی اش اشاره می زند.
اینجاست ...کارگاه گلدوز ی ی ...این داشت...
با دستی که به عالمت سکوت مامور باال می برد صمدی حرفش نیمه تمام می ماند
برید داخل ببینم...
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نگاه ها آزارم می دهند و پچ پچ ها در مغزم اکو می شوند.حس بدی تمام وجودم را در بر می گیرد.
احساس ضعفی شدید می کنم .انگار متهم هستم و واقعا یک دزد...
صمدی دست روی ران پایش ،از قصد بیشتر لنگ می زند و جلوتر وارد کارگاه خراب شده اش می
شود.
پلیس اشاره می زند تا پشت سر صمدی وارد کارگاه شوم.
چرا هیچ وقت نفهمیدم ستاره های روی دوش پلیس ها ،نشانگر چه مقامی هستند ،سروان! سرگرد!
سرهنگ...
صمدی از خدا بی خبر ،شروع می کند به زدن اتهام واهی که روحم از هیچ کدام باخبر نبود.
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 یک بسته تراول صد تومنی تو کشوی میزم داشتم ،نیست .ترمه هایی که قیمتشون باالست،نیستند...

چشمانم گشاد می شود .پس تمام این نمایش ها از قبل تأین شده است و دامی برای من بدبخته،
بخت برگشته...

مامور بی حرف ،تیز نگاهش را به حرف ها و حرکات صمدی می دوزد .حرکات و تهمت هایی که در
مغز کوچکم ،کامال مجهول باور نکردنی هستند.
لحن پر تحکم مأمور مرا به خودم می آورد.
 -شما اینجا چیکار می کردین؟ گفته های این آقا درسته؟

به تته پته می افتم ،تا به این سن ،نه پلیسی دیده ام! نه چنین آدم شیطان صفتی...

 من ...من ...اینجا کار می کنم ...بخدا دروغ می گه ...من هیچی برنداشتم ...من داشتم ...یعنیایشون ...یعنی چطور بگم ...همه رفتن ...تو فکر بودم ...نفهمیدم کی رفتن ...ایشون قصد آزارم رو
داشت...

صمدی داد می زند و وسط حرفم می پرد.
 -دختره ی عوضی دار ی تهمت می زنی؟ ...به من؟ ...پدرتو در میارم...

مآمور پر تحکم و با صدای بلندی ساکتش می کند.
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 -چه خبرته ...آروم ...بزار حرفشو بزنه...

صمدی همان طور که دستانش را روی هوا تکان می دهد ،جلوتر می آید .انگار پایی که به دروغ
داشت می لنگید ،یادش رفته بود.
 -داره دروغ می گه جناب سروان ...من تو بازار آبرو دارم ...همه من و میشناسن...

پس درجه اش سروانه.
سروان دستش را باال می برد و مجبورش می کند سکوت اختیار کند.
عقب گرد کرده شروع به وارسی اطراف می کند.

صمدی زیر لب یواش ،طور ی که فقط من بشنوم زمزمه می کند :اگه قبول کنی صیغه ام بشی نمی
زارم پات به پاسگاه برسه ،همین جا رضایت می دم بر ی...

شوک شاید کمترین و ناچیز ترین کلمه برای مغز کوچکم باشد ،چشمانم خشک می شود در نگاه هیز
و برنده اش ،عمق نگاهش مانند یک سیاه چال بی انتها غرقم می کند ،برزخی وحشت برانگیز ،دنیا را
آوار شده روی سرم حس می کنم .شاید آخر و زمان شده است و من نمی دانم.

صدای سروان مرا از وحشت ،چون وحشت شب اول قبر ،باز می دارد.
بند بند وجودم می لرزد و از وجود حیوانی صمدی می گریزد.
بدون آنکه بفهمم تا کنار در لرزان عقب عقب می روم.
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 -خانم با شمام ...کجا!؟...

می ایستم و نگاه ترسیده و لرزانم را به ابروهای در هم رفته ی سروان و نگاه خشم آلودش می دوزم.
 -باید همراه ما بیاید پاسگاه...

این باید ها ،چه ها که بر سر من نمی آورد.
سروان جلوتر از ما بیرون می رود و پشت سرش صمدی ،منی که می ترسم از چندین فرسخی صمدی
قدم بردارم ،سرباز مجبور می کند راه بی افتم.
را می افتم و پشت سرم گام برمی دارد.
مثل مجرم ها سرم را در یقه ام فرو می برم و از زیر نگاه های زنان و مردان ،پیر و جوان ،بچه ها یی
که دست پدر و مادرشان را می کشند و با انگشت پلیس پلیس می گویند و ما را نشان می دهند.
با اسفناک ترین طرز ممکن از زیر نگاه ها عبور می کنم.
دلم مردن می طلبد ،آسوده شدن از این دنیای پر از نیرنگ...
سرباز پشت رول می نشیند و سروان کنار دستش صندلی جلو ،منی که خودم را از ترس کز کرده به در
می چسبانم تا دور ی ،با بیشترین حد ممکن از صمدی را رعایت کرده باشم.
حتی نفس هایش در مکان بسته یک سم کشنده به حساب می آید.
لب می گزم و با مشت کردن دستانم ،ناخن هایم را به گوشت کف دستم فرو می برم تا این شرایط
بغرنج را با هر جان کندنی سپر ی کنم.
با توقف ماشین جلوی پاسگاه با زانوهای لرزان پیاده می شوم.
نمی دانم چه جواب قانع کننده ای به حاجی باید بدهم که دچار سوء تفاهم نشود .استرس کل وجودم
را فرا گرفته و قادر به هالجی اتفاقات پیش آماده را ندارم.
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صمدی پاش به اتاق سروان نرسیده روی صندلی ولو می شود و پایش را با آخ و اوخ دراز می کند.
سروان مشغول نوشتن می شود و منم سر به زیر با دکمه ی پاینی مانتویم ور می روم.

 -خانم شما با والدینتون تماس بگیرین بگین بیان اینجا...

کلمه ی والدین برایم مثل سنگی بزرگ هزاران کیلویی می ماند .بغض می کنم.
کلمه هایم خودشان را می کشند تا از گلوی وامانده ام بیرون بیایند.
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 -پدرم سر کاره ...نمی تونه بیاد..

انگار سروان هم دلش به حال من سوخته است.
بفرماید بشینید ،اگه کار ی نکرده باشین جای هیچ نگرانی ترسی نیست ...فقط چند سوال می شه تا
سوء تفاهم ها برطرف بشن...

قطره اشکی سمج بالخره خودش را از حبس اجبار ی رها می سازد و روی گونه ام می غلتد.
تلفن را سمت من می چرخاند.
مادرتون ،یک بزرگتر باید بیاد...
قدمی جلو می گذارم .گوشی را با دستی که برای نلرزیدنش می کوشم ،برمی دارم.
شماره ی همراه تهمینه را می گیرم.
جز تهمینه نه کسی را دارم نه چاره ای شاید او بتواند با بابایش اینجا بیاید.
 -الو...

صدای خفه و گرفته ام تهمینه را دستپاچه می کند.
 جانم زهرا ...چیز ی شده! چرا صدات گرفته! ...کجایی!؟آب دهانم را فرو می دهم و دست آزادم را روی گونه ام می کشم تا این حال ترحم برانگیزم را کنار
بزنم.
 تهمینه من پاسگاهم ...میشه بیای...269
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صدایی ازش بلند نمی شود انگار دچار شوک شده است.

 الو تهمینه...گاهی وقت ها دچار غیر قابل باورهایی می شویم که تنها سکوت می تواند این ناباور ی ها را به رویا
تعبیر کند .اما یک تلنگر می فهماند که هر غیر محالی برایت محال می شود و چار ی جز باورش ندار ی،
دست و پا می زنی تا بیرون بیای ،اما بیشتر در گودالی فرو می روی که بیرون آمدنش تنها با کرام
الکاتبین است.

تهمینه بی آنکه سوال و جوابی پشت تلفن کند ،خودش را سراسیمه به پاسگاه می رساند.
رنگش پریده است ،اما با ابروهای گره زده و جسارتی که در زات واقعی اش است ،این بی رخسار ی را
پشت نقابی پنهان می سازد.
 -سالم...چی شده ...جناب سروان خواهرم برای چی اینجاست.

کنارم می آید و نگاه سوالی اش در صورت و من و سروان به گردش در می آید.
ثانیه ای طول نمی کشد که خثمانه به صمدی نگاهی می اندازد.
 -نکنه این بی وجدان کار ی کرده...

سروان به حرف می آید.
 -خانم لطفا آروم باشین ...پدر و مادر تون نبودن که شما اومدین؟
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تهمینه جسور قدمی جلو می گذارد.
 مادرم بیمارستانه ،پدرم نگهبانه تا نون حاللی به خونه بیاره ...نه مثل بعضی ها با پول حروم ضعیفکشی کنه...

با اشاره ای که به صمدی می کند ،صمدی را افسار گسیخته می سازد.
 -حرف دهنت و بفهم درختره ی گدا گشنه ...به من توهین می کنی ...روزگارت و سیاه می کنم.

سروان با فریاد دستور می دهد ،سرباز صمدی را از اتاق بیرون ببرد.
سروان نگاه تندی به تهمینه می اندازد.
 -خانم می دونین اگه این آقا ادعای حیثت کنه پای شما هم گیره؟...

تهمینه پوزخند صدا دار ی می زند.
 کدوم حیثیت جناب سروان ،این آدم اگه ابرو می شناخت تو گارگاه و مهمونی ها با وجود زن و بچهعیاشی نمی کرد...

سروان میان حرفش می پرد.
 خانم مراقب باشین تهمت بزنید برای خودتون بد میشه.تهمینه گوشی موبایلش را از جیبش در می آورد.
هیچ وقت تهمت نمی زنم جناب سروان ،مدرک دارم.
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جلوی میز قدم بر می دارد و موبایل را سمت سروان می گیرد :بفرماید خودتون ببینید.
صدای صمدی و زنی در اتاق می پیچد.
تاریخ صیغه نامه تموم شد یعنی هر ی...
صدای زن با گریه کامال مشهود است.
میدونم چشمت این دختره ی تازه وارد و گرفته ،اما نمی زارم اونم مثل من بدبخت کنی ،بهش
میگم...

سروان گوشی را قطع می کند و با صورتی برافروخته می گوید.
 شما خانم باید توضیح بدین چرا با صمدی در افتادین؟ ...چرا زخمیش کردین؟نگاه تهمینه سمت من می چرخد .پلک روی هم می فشارد تا از وجودش اطمینان حاصل کنم.
به خودم مصلت می شوم و لب باز می کنم.
داشتم خیاطی می کردم که نمی دونم چی شد به فکر فرو رفتم و زمان و فراموش کردم ...لحظه ای با
دستش که روی شونم نشست از جا پریدم ...خواستم برم که جلوم و گرفت...

سکوت کردم .شرمم می شد ادامه ی حرفم را بزنم.

 ادامه بدین...با صدای سروان ادامه دادم.
 قصد بدی داشت ...هر کار ی کردم نتونستم فرار کنم که با بشکاف روی چرخ به پاش زدم تا ولمکنه...
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قوطی کاغذ دستمالی را مقابل دیدگانم می بینم و سر بلند می کنم .از پشت پرده ی تار نگاهم به
چشمان غمگینش زل می زنم.
 صورتت و پاک کن...کاغذ دستمالی بیرون می کشم و اشک هایم را پاک می کنم.
سروان چیز ی نمی پرسد و فقط روی برگه یاداشت می کند.
 -شما می تونید اینجا رو امضا کنید و برید.

جلوتر می روم و روی برگه ای که نمی دانم چه نوشته شده است را امضا می زنم .نه فرصت خواندن
دارم ،نه حوصله اش را...
تهمینه به حرف می آید.
جناب سروان ما می تونیم از این اقا شکایت کنیم؟
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همین حرف ها و امضای این خانم که زیر پرونده زده شد ،شکایت محسوب میشه.

با صدای بلندی سرباز ملکی را فرا خواند.
 -سرباز ملکی..

همان سرباز چند دقیقه پیش ،وارد اتاق می شود و با احترام نظامی ،بله قربانی می گوید.
 -صمدی رو بیار داخل ...خانم ها رو راهنمایی کن بیرون منتظر باشن...

تهمینه جلوتر و منم پشت سرش بیرون می رویم.
صمدی منفور را نگاه نمی کنم تا بیشتر از این از مردها عقم نگیرد.
در که بسته می شود تهمینه بازویم را می گیرد و کنار دیوار می کشاند.
 -زهرا خوبی؟ ...کار ی باهات کرد؟ طوریت نشده!؟

روی پا چمپاته می زنم و با دستانم صورتم را می پوشانم.
 من بدبختم ...من نحسم ...هر جا می رم مصیبت می باره ...اگه بابات بفهمه چی؟...274
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کنارم روی زانو می نشیند و دست روی شانه ام می گذارد.
 بفهمه ...کار اشتباهی نکردی ،تو مقصر این اتفاق ها نیستی ...بلند شو ...می خوای ضعف نشونبدی تا صمدی بی همه چیز دور ورداره و بگه هر کار ی می تونم باهاشون می تونم بکنم ...بلند شو
ببینم...

بلند می شود و از بازویم می کشد و مجبورم می کند سرپا شوم.
پاک کن اونا رو زهرا ...این زمونه ضعیف باشی زیر دست و پا له می شی کمی به خودت بیا...رفت و آمدهای داخل راه روی پاسگاه ،همهمه ها ،هیچ کدام تأثیر ی در حالم ندارند .انگار در یک
مکان پر سوت و کور و جهنمی ایستاده ام و دنیا بر سرم آور گشته است

تنها این تحکم تهمینه ،این هشدار باعث می شود کمی جسارت را جایگزین تمام ضعف هایم بکنم.
با هزار مکافات و نگاه تهدید آمیز صمدی راهی خانه می شویم.
سروان وقتی می پرسد؟ این آقا هیچ شکایتی ندارد ،سریع منم می گویم :منم هیچ شکایتی ندارم.
چشم غره های تهمینه را به جان می خرم و از شکایت صرفه نظر می کنم .دلم نمی خواهد پایم مدام
پاسگاه و دادگاه باشد و بیشتر صمدی را به لج بیندازم.

خاله مونس بعد دیالیز به قدر ی مریض احوال می شود که چیز ی را نمی فهمد.
 -تهمینه...
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سیب زمینی ها را داخل تابه می ریزد که صدای جلز و ولزش بلند می شود ،نمک دان را برمی دارد و
روی سیب زمینی ها نمک می پاشد.
سمت من می چرخد.
 -جانم...

جانم گفتن هایش همیشه با محبت و پر از دلگرمی است.

 -از فردا چیکار کنیم؟ کجا کار پیدا کنیم؟

لبخندی می زند و فلفل دلمه ها را بر می دارد تا خردش کند.
 -خدای ما هم بزرگه ...یه کار دیگه پیدا می کنیم...

غمبرک زده زانوهایم را بغل کشیدم.
حوصله ی کمک به تهمینه را هم نداشتم.
کنارم نشست و مشغول خرد کردن فلفل دلمه ها شد
 -تهمینه تو اون فیلم و از صمدی کی گرفتی؟...

 قبل مهمونی ...تو حواست نبود ،رفتم بیرون تا کیانی رو خبر کنم بیاد سر ی به چرخم بزنه ...وقتیدیدم کیانی نیست و صدای صمدی میاد ،یواشکی جلو رفتم و اون فیلم و گرفتم ،می خواستم بهت
نشون بدم ،فرصت نشد و یادم رفت...
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 تهمینه؟ ...صمدی از لجش برامون دردسر درست نکنه؟یواش زیر لب می غرد.
 غلط می کنه ...چشاش و در میارم..بلند می شود
 زهرا جان من این همه آیه ی یاس نخون ...امیدت به خدا باشه مگه همه چی بی خودی ...دنیاخدا داره ...کسی که چشمش به ما هم هست...

شب حاجی می آید .همیشه روزهایی که همسر عزیزش دیالیز می شود بر می گردد و کنار همسرش
می نشیند.
بعد شام زودتر به اتاق پناه می برم تا تهمینه بهتر بتواند با پدرش حرف بزند .بدون رودروایسی...شاید
بعضی گفته ها جلوی من ناگفته بماند.
تنهایشان می گذارم تا بهتر بتواند جگر گوشه اش را نصیحت کند و توصیه های الزم را بی رودروایسی
برایش گوش زد کند.
روز ها با امید ها و درس هایی که تهمینه ی کوچکتر از خودم ،برایم آموزش می دهد ،سپر ی می
شود.
به زور در کنار آرایشگر ی نیمه وقت کار پیدا می کنیم.
حاجی اکی ً
دا کار در بازار و کارگاه یا جایی که مرد باشد را ممنوع می کند .این هم از صدقه سر ی من
است .جز ممنوع کار چیز ی به رویم نیاورد .هر چه قدر تهمینه را سوال پیچ کردم تا نشانی از ناراحتی
و دلخور ی از طرف حاجی بیابم چیز ی بروز نداد.
محرم می آید و دل من عجب گریه کردن می طلبد.
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کنار دیوار ایستاده به دسته سینه زنان که از اعماق وجودشان برای امامشان عزادار ی می کردند ،نگاه
می کنم.
حال و هوایم بسی ناله می خواهد ،فریاد می خواهد ،شاید این امامی که همه با دل و جان صدایش
می زنند مرا هم در یابد.
من دلشکسته را پناه دهد.
اشک هایم راهشان را می گیرند ،شاید برای احوال خودم ...اما این نوحه های سوزناک از یاد امامم
دل شکسته ی خودم ،همه دردم را با فراموشی می سپارد .می گریم برای یاد امام حسین...
سینی شیر مقابل چشمانم گرفته می شود.
از دیدن مهران ،سینی به دست از برداشتن شیر امتناع می کنم.
با پوزخندی به بقیه تعارف می کند.
سر می چرخانم تا تهمینه را ببینم اما جای خالی و زن دیگر ی کنارم شوکه ام می کند.
سمت مخالف طرف چپم نگاه می کنم.
نه نیست .تکانی به خودم می دهم تا به خانه برگردم.
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#پارت_۵۸

حضور مهران در هر وحله آزارم می دهد .یک ترس و وحشتی غیر قابل انکار وجودم را فرا می گیرد.
در نیمه باز و صدای بلند تهمینه وادارم می کند داخل خانه بدوم.
دیدن چند جفت کفش زنانه وحشت زده ام می کند.
فریاد دلخراش تهمینه رعشه به وجودم می اندازد.
 -مامان ...مامان ...نفس بکش ...خواهش می کنم ...مامان...

زانوهایم می لرزند ،دستم از روی چادر ی که محکم روی سرم نگهش داشته بودم باز می شود و کنارم
می افتد .قدم شل و وا رفته ام را به جلو برمی دارم ،چادر روی زمین سقوط می کند.
جیغ های دلخراش تهمینه ،خراشی عمیق مثل زخم خنجر روی قلبم فرود می آورد.
زانوهایم توان جلو رفتن و دیدن فاجعه را ندارد.
به هر جان کندنی خودم را به داخل خانه می اندازم.
از دیدن تهمینه و آغوشی که با زجه سر مادرش را به سینه اش کشیده ،ویران می شوم.
دو زانو ،جلوی در روی زمین می افتم.
فاطمه خانم همسایه ی بغلی ،سعی در جدا کردن تهمینه از مادرش دارد.
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جسم بی جان خاله مونس را روی پتو دراز می کنند.
فریاد ها و چنگ انداختن های تهمینه به سر و صورتش ،مرا از شوک خارج می کند.
نزدیکش می شوم و سراسیمه دستانش را برای زخمی نکردن صورت غرق در اشکش مهار می کنم.

 زهرا بدبخت شدیم ...دیدی چه خاکی به سرمون شد ...بی مادر و یتیم شدیم...بغلم رها می شود و زجه می زند.
زجه ای که دل همه را به درد می آورد.

مادر ی که بعد سالها صاحب تک دخترش تهمینه شده بود ،نتوانست حتی عروس بودنش را ببیند،
مادر ی که خون و جگر خورد برای داشتن یک فرزند ،فرزندی که قد کشیدنش را با دست و پنجه نرم
کردن ،با ندار ی و مریضی دید.
وقتی دالرام روزگار تلخشان را برایم تعریف می کرد و اشک می ریخت ،چه قدر ،در دلم خودم را
سرزنش می کردم بابت فرارم ،بابت داشته هایی که احساس نکردم ...فقط گدای محبت شدم و تمام
پشت و پناهم را از هم پاشیدم .نتوانستم صبور ی به خرج بدهم و آواره شدم.
چه قدر دلم برای دستان لرزان حاجی و رنگ کبود شده اش ،آتش گرفت.
تشیع جنازه ای که فقط شش نفر از همسایه هایش بودند ،بی کسی که گوش فلک را پر می کرد.
تهمینه به خاک ها چنگ می زند و منم تنهایی قادر به مهار کردنش نمی شوم .اشک ها و هق زدن
های خودم مانع از گرفتنش می گردد.
حاجی با زانو کنار قبر می افتد ،نه اشک می ریزد ،نه حرف می زند...
قادر به پاسخ تسلیت همسایه ها هم نمی شود.
وضعیت بحرانی اش ترس به دلم می اندازد.
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با سوزش بد هنجره ام ،به زور لب می جنبانم.
 -تهمینه ...خواهش می کنم به خودت بیا ...بابات حالش بد...

لحظه ای صداش قطع می شود و هراسان سر بلند می کند.
از دیدن رنگ کبود حاجی به سمتش هجوم می برد.
-بابا ...بابا ...قربونت برم ...گریه کن ...مرگ تهمینه بریز بیرون ...بابا...

تهمینه با گریه سعی در آرام کردن پدر ی دارد که عشقش نسبت به زنش ،برایم ثابت شده بود.
زنی که برایش حکم قدیسه ای را داشت ،پر از ستایش...
چه قدر این دنیا کوچک و کوتاه است.
چه قدر انسان ها متفاوت هستند .یکی عشق می ورزد و با رفتن عشقش جان می دهد ،دیگر ی می
میرد تا نباشد ،یکی اینگونه غریب و تنها به پیشواز مرگ می رود ،دیگر ی با چه شکوه و جاللی در
خاک گذاشته می شود.
اما هر آنکه باشی در هر ِسمت و مقامی ،باز هم زیر این خاک ها ،خانه ی ابدیتت هست ،بدون هیچ
ترفیع و ارفاقی...
لحظه ای خوف به دلم می نشیند ،من کجای این دنیا خواهم بود.

نگاهم پی دستی مردانه می رود که زیر بغل حاجی می نشیند...
اشک چشمانم را می زدایم و نگاهم را باالتر می کشانم.
از دیدن مهران قدمی عقب می گذارم.
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دلم گواه بد می دهد.
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تهمینه حال خودش نیست ،مهران تکیه گاه حاجی می شود و او را سر پا می کند .پشت سرشان راه
می افتم.
به هیکل مشمئز کننده اش خیره می مانم .چه در سرش می پروراند و چه نیتی شومی دارد که این
گونه در نقطه به نقطه ی زندگی تهمینه مانور می دهد .آفتاب دم ظهر ی دی ماه ،بیشتر سوز دارد تا
گرمی ...این سوز سرما دست در دست ترس مبهمی از مهران ،یخ بندان را به جان و دلم تزریق می
کند.
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سوار تاکسی در بستی که مهران صندلی جلو می نشیند و ما عقب سمت اورژانس حرکت می کنیم.
تهمینه با بی حواسی شال و چادر عقب رفته اش را مهار نمی کند و بیشتر مورد عنایت چشمان هیز
مهران قرار می گیرد.
دلم طاقت نمی آورد و فشار ی با دست روی پای تهمینه می آورم.
دست از شانه ی پدرش می کشد و سمت من گردن می چرخاند.
با چشم و ابرو به شال عقب رفته اش اشاره می زنم.
تیز اشاره ام را می گیرد و به مهرانی که بهانه اش احوال حاجی بود و نگاهش پی تهمینه ،چم می
چرخاند و ابرو در هم می کشد.
مهران راست می نشیند و از آینه ی بغلی نگاه طغیان گرش را به صورتم می دوزد.
رعب وحشت وجودم را با سر چرخاندن به سمت مخالف ،خنثا می سازم.
جلوی اورژانس پیاده می شویم و مهران باز هم از سر خود شیرینی با عجله ماشین را دور می زند و
کمک حاجی می آید.
کرایه ی تاکسی را حساب می کنم و هم پای تهمینه ای می شوم که هراسان پشت سر پدرش قام بر
می دارد.
طفلکی تهمینه ،به جای اینکه کسی او را دلدار ی دهد و مراقبش باشد ،خودش مراقب بابایش بود تا
خدایی ناکرده تنهاتر نشود.

 -دکتر ...دکتر کجاست؟...

پرستار ی جلو می آید و جواب سوال مهران را می دهد.
 بیارینش اینجا....283
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به پشت پرده ی آبی رنگی اشاره می زند.
 چشونه؟ ...چه اتفاقی افتاده؟...تهمینه مجال حرف زدن به مهران نمی دهد.
 خانم پرستار بابامه ...مامانم مرده ...نتوسته گریه کنه ...حتی حرفم نمی زنه...اشکهای تهمینه راهشان را می گیرند و صدایش لرزان می شود.
دستش را می گیرم تا الاعقل قوت قلبی برایش باشم.
می دانم نمی شود ،یک حسی بهم می گوید به این زودی تهمینه را هم از دست می دهی و آواره می
شوی...

پرستار با عجله پرده را کنار می زند.
 زود بخوابونش رو تخت ...االن دکتر و خبر می کنم.مهران کمک می کند و حاجی روی تخت می نشیند .پالتوی سیاه رنگش را از تنش خارج می کند و
دست روی پشتش قرار می دهد تا حاجی دراز بکشد.

دکتر ی جوان باالی سرش می آید.
 -زودتر بهش سرم وصل کنین ،سریع اکو و نوار قلبی هم گرفته بشه...

تهمینه گریه اش تشدید می شود.
 چی شده آقای دکتر ...بابام حالش خیلی بده...284
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دکتر گوشی را از گوشش در می آورد و ابرو در هم می کشد.
 خانم آروم باشین لطفا ...این حال شما روی بیمار بیشتر تأثیر منفی می گذاره و حالشون رو وخیم ترمی کنه...

دست دور شانه ی تهمینه حلقه می زنم و عقب تر می کشانم ،مجبورش می کنم روی صندلی بنشیند.
آه و ناله های مریض های دیگر و بوی الکل و دارو حالم را خراب می کند .اما به زور خودم را جمع و
جور می کنم تا سنگ صبور ی برای تهمینه باشم.
 تهمینه ...فدات بشم ...آروم باش دیگه ...ندیدی دکتر چی گفت ...به فکر بابات باش ...به خدامامانت از زجر کشیدن راحت شد ...دیگه جونی براش نمونده بود ،هر بار با دیالیز عذاب می کشید،
االن راحت شده...

صورتش را با دست می پوشاند.
 -زهرا بی کس شدم ...تنها شدم ...چطور ی آروم باشم ...چه طور ی زار نزنم...

دردش را با دل و جون درک می کردم ...شاید مادرم داشتم و نفس می کشید اما بی کس بودم و
تنها...
چهار ساعت تمام مهران هم هم پای ما در اورژانس منتظر بهتر شدن حال حاجی ایستاد.
چند بار تهمینه از مهران خواست برود اما قبول نکرد و ایستاد .شاید می توانست خوب باشد ،شاید
عشقش نصبت به تهمینه واقعی باشد.
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دکتر بعد دیدن نوار قلبی ،وضعیت قلب حاجی را وخیم و برگه بستر ی که می نویسد دل من و تهمینه
را آشوب می کند.
 -آقای دکتر بابام چشه ...خوب میشه...

خانم نگران نباشید ،دو تا از رگ های قلبش گرفتگی هست که با آنژیو بهتر میشه ،هیچ جای نگرانی
هم نیست...

حاجی را با برانکارد داخل آمبوالنس می برند و تهمینه کنارش می نشیند.
تاکسی می گیرم و آدرس بیمارستان مورد نظر را می دهم.
تا می خواهم در تاکسی را ببندم مهران مانع می شود.
با تعجب و ترس به صورتش که حاال داخل تاکسی خم شده است نگاه می کنم.
آقا منم همون بیمارستان می رم...
قصد سوار شدن می کند که به خودم می آیم و عقب می کشم و کامال به در می چسبم.
با پوزخند پر تمسخر ی نگاه در چشمان لرزانم ،کنارم می نشیند و در را با بی تفاوتی و کامال ریلکس
روی هم می بندد.
ماشین به راه می افتد و قلبم من می ریزد .
سرش را سمتم متمایل می سازد و با صدای آرامی می گوید :فکر کنم حاال وقتشه که راتو بکشی و
گورتو از زندگی تهمینه گم کنی ...ما فقیر فقرا نون اضافی برای یه نون خور اضافی ،نداریم...
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اینبار تیز و براق نگاهش می کنم و مثل خودش آرام می گویم :نون تو رو نمی خورم ...به تو هم
ارتباطی نداره که کجا باشم یا نباشم...
ناگهانی و غیر منتظره چنگی به بازویم می زند.
نفسم بریده می شود و جسارت نگاهم ته می کشید.
از الی دندان های کلید شده اش می غرد :ببین دختره ی بی وجود ...من نمی دونم کی هستی و از
کجا اومدی ...اما من به خاطر تهمینه دنیا رو به آتیش می کشم تو که چیز ی نیستی...
راننده که مرد مسنی هست از آینه نگاهمان می کند و مشکوک می پرسد :مشکلی پیش اومده؟
مهران داد می زند.
به شما ارتباطی نداره ...شما رانندگیت رو بکن ...آشناست...
287

اتهام واهی
پیر مرد بیچاره سرش را به طرفین می چرخاند و حرفی نمی زند.
از درد بازویم میان پنجه اش ،صورتم جمع می شود و درد وجودم را می گیرد .ترس اجازه ی هیچ
واکنشی را نمی دهد.
صورت بر افروخته و چشم های درشت شده اش از خشم ودار به سکوتم می کند.
به نفعته بالیی به سرت نیومده ،بر ی ...وگرنه بد پشیمون میشی ...خیلی بد...

با توقف ماشین نگاه تهدید آمیز و غضبناکش را از صورت مات و مبهوتم ،که مطمعنم رنگ در رخسار
ندارم می گیرد و سریع پیاده می شود.
با دستانی لرزان پول تاکسی را حساب می کنم.
خانم مزاحمتون شده بود! می خواین به پلیس خبر بدم؟
سریع پیاده می شوم.
 -نه ممنونم آقا ...آشنا بودن...

ترس از پلیس و پاسگاه دوباره وحشت زده ام می کند .اگر بار دیگر پایم به کالنتر ی برسد حاجی و
تهمینه چه ها که در موردم فکر نمی کنند! می گوید البد این دختر یک جای کارش می لنگد که دوباره
پایش به پاسگاه کشیده شده است.
هیچ گاه نمی گویند ،از شانس بدش هست که کل دنیا در دست هم دادند تا خار و خفیفش
کنند...چه بسا که خودش می خواهد با این مشکالت بجنگد ،اما روز به روز بال ها هست که نازل سر
بی کسش می شود.
وارد بیمارستان می شوم تا تهمینه را پیدا کنم.
سمت پذیرش می روم..
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 -سالم خسته نباشید ،ببخشید االن مریضی با آمبوالنس آوردن ،آقای ترابی؟...

تا پرستار جوابی دهد دستی روی شانه ام می نشیند.
زهرا اومدی...
چرخی می زنم و چشمهای سرخ و متورم تهمینه دلم را ریش می کند.
حاجی خوبه...
دستم را می گیرد به سمت صندلی ها می کشد.
می نشیند و با آهی پر عمیق می گوید:
بستریش کردند ،باید برم خونه و پول بیارم ،کارت بابا پول کم بود...
دستش را با اطمینان می فشارم و از کنارش بلند می شوم.
من میرم میارم ...تو کارهای بیمارستان و بکن ...من زود بر می گردم.
اجازه ی اعتراض را نمی دهم سریع از بیمارستان خارج می شوم.
با تاکسی دربستی خودم را به خانه می رسانم اما غافل از اینکه دو جفت چشم شیطانی را دنبالم
خودم می کشانم.
کلید می اندازم و شتابزده وارد خانه می شوم ،از استرس و نگرانی زیاد یادم می رود در را ببندم.
قبل اینکه پول های تهمینه را بردارم ،سراغ کوله ام می روم و دو زانو روی زمین می نشینم .تمام پس
انداز خودم و طالهایم را داخل کیف دستی ام می ریزم و زیپش را می کشم.
کوله ام را همان جا پشت کمد پرت می کنم و بلند می شوم.
چرخیدنم سمت در همانا و ایستادن قلبم همانا...
مهران با لبخند کریهی هر دو دست را بند چهار چوب در کرده ،مرا می نگریست.
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نفس کشیدن یادم می رود آب دهانم خشک می شود.

چیه ترسیدی...

سعی می کنم با قورت دادن آب دهانم به خودم مسلت باشم ،اما چسبیدن زبانم به ته حلقم این را
اثبات می کند از ترس در حال جان دادنم و هیچ گونه نمی توانم خودم را جمع و جور کنم.

دستانش را از چهار چوب در می گیرد و قدمی داخل اتاق می گذارد.
نه مثل اینکه از رو نمی ر ی ...بای طور دیگه ای روت و کم کنم...
با هر قدمش قدمی عقب می گذارم.
ب...رو ...بی...رون...
ُ

لکنت زبان و لرزش چانه ام خنده اش را بلند می کند.
کجا برم ...تازه اومدم ...می خوام بهت بفهمونم که در افتادن با من چه عاقبتی داره...

پشتم به کمد می چسبد و متوقف می شوم.
با دو انگشت دور لبانش می کشد و درست مقابلم می ایستد.

می دونی اصال دلم نمی خواست بهت دست بزنم ...اما چیکار کنم که دختر حرف گوش کنی نبودی...
یه ناخونک هم به جایی بر نمی خوره..ـ شایدم تو همین و می خوای که گورتو گم کنی...
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دستش که سمت شالم می رود و با یک حرکت از سرم می کشد جیغم باال می رود.

با سیلی محکمی که روی گونه ام فرود می آید روی زمین پرت می شوم و صدایم قطع می شود.
تا به خودم بجنبم موهایم را می گیرد و سمت خودش می چرخاند.
از دیدن صورت سرخ شده اش قالب تهی می بندم...
 -ولم کن خواهش می کنم ...می رم بخدا می رم...

لبانش برای تمسخر ی کج می شود.
 میر ی ...البته که میر ی ...اما چه اشکالی داره طعم تو رو هم بچشم ...فکر نکنم دست نخوردهباشی ...اما بازم بی نصیب نمونم بهتره...
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روی زمین عقب عقب می روم .عزمم را جزم می کنم تا شانسم را برای رهایی امتحان کنم.
 -اگه بهم دست بزنی ...هیچ وقت نمی رم ...به تهمینه ...هم میگم تو چه ادمی هستی...

به زور و با لرز می توانم کلماتم را بیان کنم.
ناباورانه می ایستد و به چشماهی گریانم چشم می دوزد.
سعی می کنم نگاهم مصمم و بدون لرز باشد.
تیر خالص را می زنم.
 -اگه واقعا ...تهمینه رو می خوای بهم دست نمی زنی...

فوران می کند و لگدی روی ساق پایم می زند.
جیغ خفه ای می کشم و صورتم جمع می شود.
 -کثافت من عاشقشم ...حاضرم به خاطرش بمیرم...

چنگی به موهایش می زند و دور خودش می چرخد و صدایش گرفته و بغض دار می شود.
 چون بی کس و کارم دل ندارم ...چون فقیرم حق انتخاب ندارم...292
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دستی روی صورت برافروخته اش می کشد و نگاه به خون نشسته اش را به نگاه گریانم می دوزد.

انگشت تهدیدش را جلوی چشمانم تکان می دهد.
 اگه تا فردا ...فقط تا فردا ،از اینجا نر ی کار ی می کنم که تا اخر عمر فراموش نکنی ...نمی زارم تهمینهرو ازم دور کنی ...تهمینه مال منه ،من...

با مشتی روی که سینه اش می کوبد در خودم جمع می شوم و هق هقم را خفه می کنم.
عقب گرد می کند برای رفتن ،که زبانم خودکار می چرخد.
 چند روز بهم فرصت بده...تو این بحران نمی تونم تنهاش بزارم...می ایستد اما بر نمی گردد .جرأت پیدا می کنم.
 -تهمینه داغ داره تنهاست ...نمی تونم تو این شرلیط تنهاش بزارم...

بدون اینکه برگردد می گوید :فقط تا خوب شدن باباش ،باید بر ی...

الل می شوم و اجازه می دهم سایه ی نحسش را از سرم بردارد.

این بار تهدیدش را جدی می گیرم ،می دانم که هر کار ی را که می گوید انجام می دهد.
ساق پایم را ماساژ می دهم .از درد استخوانم ،نمی توانم بلند شوم ...با اشک و ناله شلوار سیاهم را
باال می زنم .قرمز ی روی استخوانم بی شک کبود می شود.
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برای رساندن پول دست تهمینه به زور از زمین کنده می شوم.
پای راستم که زمین را لمس می کند استخوانم تیر می کشد و دلم ضعف می رود.
دست به دیوار می گیرم تا پخش زمین نشوم.
اگر می دانستم زندگی برایم چه خواب هایی دیده هیچ وقت خانه و پدر و مادرم را رها نمی کردم.
پدر ی که شاید گاهی دلش به حالم می سوخت .مادر ی که پاسوز همشگی ام بود ،نامزدی که شاید
روز ی دلش با دلم راه می آمد.
اما چه می توان کرد وقتی عقلی نداشتم ...ریختم آن آبی را که جمع کردنش از ناممکن ها ست .بردم
آن آبرویی را که خریدنش از غیر ممکن هاست.
جلوی آینه کمد می ایستم و موهای بهم ریخته ام را با دست روی سرم جمع می کنم .شالم را می
بندم و کیفم را از روی زمین برمی دارم.
با هر فشار ی که به استخوانم وارد می شود صورتم از درد جمع می شود .اما باید هر چه سریع تر
خودم را به بیمارستان برسانم.
شیر آب حیاط را باز می کنم ،مشت آبی به صورتم می زنم تا از قرمز ی چشمانم ،تهمینه پی به ماجرا
نبرد .از سردی بیش از اندازه ی آب لرز می کنم .اما این سردی از داغی صورتم نمی کاهد.
در را می بندم سمت بیمارستان حرکت می کنم .سوز سرد هوا به صورت خیسم می خورد و پوستم را
نوازش می کند.
تهمینه با استرس ،داخل راه روی بیمارستان قدم رو می رود و دستانش را به هم می مالد.
 -تهمینه...

شتابزده سمتم بر می گردد.
 کجا بودی زهرا؟ ...چرا دیر کردی!؟...294
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چشم می دزدم و سمت پرستار ی می روم.
 -ترافیک بود

بازویم را می گیرد.
کجا؟...

با تعجب به صورت سرخ شده اش می نگرم!
 -مهران پول بیمارستان و حساب کرد ،هر کار ی کردم نتونستم جلوش و بگیرم...

چشمانم از آن گشاد تر نمی شود.
تهمینه با غم بزرگی ازم رو می گیرد و سمت صندلی ها می رود.
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کنارش می نشینم و دست روی دستش می گذارم.
شلوغی بیمارستان حتی این موقع شب ،گرفتار ی های مردم را نشان می دهد.
همه ملت به گونه ای برای گذراندن این زندگی در تنش به سر می برند.
با حرف تهمینه ،نگاه از زنی جوان که در حال گریسن و دعا خواندن بود ،می گیرم.
 زهرا من نمی خواستم زیر دینه کسی باشم ...خصوصا مهران ...اما هر چه قدر حساب کردم ،دیدم باپس انداز من و بابا که پول کفن و دفن مامان و هم دادیم ،خرج بیمارستان بابا جور نمیشه...

قطره اشک های تازه خشک شده ی چشمانش دوباره روی گونه هایش سرازیر می شوند.
 -زهرا چاره ای جز قبول نداشتم...

دستش را فشار کوچکی می دهم و بغض سر آمده تا راه گلویم را فرو می دهم.
 مگه من مردم ...نمی زارم به کسی مدیون باشی.سریع دست داخل کیفم می برم و پول هایی که برای روز مبادا جمع کرده بودم را بیرون می کشم.
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بزرگ ،بازم کار می کنیم ،اصال غمت
 پاشو ...پاشو زود پول مهران و برگردون به خودش ...خداِ
نباشه...

میان گریه لبخندی می زند
 زهرا نمی دونم چطور ی ازت تشکر کنم....تصنعی ابرویی در هم می کشم
 -ما با هم این حرف ها رو داریم؟ ...می خوای بگی غریبم؟...

تبسمی از جنس غم ،روی لبانش می نشیند.
 -هرگز ...تو عزیز منی ...تنها خواهرم...

دستش را می گیرم و پول را کف دستش می گذارم.
 پس بلند شو ...ببر بده مهران ،باز هم اگه پول الزم شد من طالهام و می فروشم ،الزم به کمک کسینیست...

بلند می شود ،از رضایت و شادی که در چشمانش بیداد می کند،خشنود می شوم.
توانسته بودم شاید یک دهم در صد از خوبی و محبتشان را جبران کنم.

چند روز ی می گذرد و حاجی سالم و سالمت از بیمارستان مرخص می شود .بگذریم که چه قدر موقع
پس دادن پول ،خط و نشان های تهدید آمیز مهران را به جان خریدم و چیز ی نگفتم.
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دلم نمی خواست تهمینه را تنها بگذارم ،اما چه می توان کرد وقتی معدودیت ها و اجبارها خودی
نشان می دهند و تصمیم را می گیرند و ما را هدایت می کنند.
حاجی خوابید و دارو هایش را همراه با یک لیوان آب ،باالی سرش می گذارم .پاورچین پاورچین
داخل اتاق می شوم.
باید قبل باز گشت تهمینه خانه را ترک می کردم.
کوله ام را جمع می کنم و نامه ای که برای تهمینه نوشته بودم را روی تاقچه ی اتاق می گذارم و از
اتاق خارج می شوم.
چند دم عمیق می گیرم و این بوی زندگی را به ریه هایم می فرستم تا خاطر باشد و هیچ گاه این
خانه و آدم هایش یادم نرود.
چشمی دور تا دور خانه می گردانم .قطره اشکی سمج روی گونه ام غلط می خورد.
با حرص با نوک انگشتم پسش می زنم - .رفتنی باید برود ،من در این خانه فقط یک مهمان بودم و
بس...
دسته ی کوله ام را می فشارم و از در خانه خارج می شوم.
سوز سرما تن خسته ام را می لرزاند.
قدم به قدم به انتهای کوچه نزدیک می شوم.
این قانون زندگیست ...راحتی و بی دغدغه زندگی کردن آدم را حریص تر می کند برای دنیا و عمر ی
طوالنی ،باید رنج بکشی و بفهمی رفتنی هم هست ...گاهی این دغدغه مثل عمر من به قدر ی پر
مشقت و ناآرام می شود که هر لحظه آرزوی مرگ کنی و مردن را آسان ترین و زیباترین جایگزین
برای زندگی خودت بدانی...

مقصدم را به سمت ترمینال می کشانم...
از بی آرتی پیاده می شوم و سمت ترمینال می روم.
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می ترسم تهمینه دنبالم بگردد یا پاهایم بی ارادگی کنند و سوی خانه ای که امنیتش برایم ثابت شده
بود ،کشیده شود.
دور می شوم از شهر ی که برایم خاطرها گذاشت .تجربه ها آموخت و گذشت و فداکار ی یاد داد.

 -سالم ...بلیط می خواستم؟

 مقصد؟سوال بی تفاوت پسر جوان با حرفم به نگاهی متعجب تبدیل می گردد.
 فرقی نمی کنه ،می خوام همین االن برم.بدون هیچ واکنشی در رفتارم دست داخل کیفم می برم تا پول در بیاورم.
عکس العملم باعث می شود نگاه مشکافانه اش را از صورتم بکشد و مشغول برسی کامپیوتر روبه
رویش شود.
 تا نیم ساعت دیگه اتوبوس اصفهان حرکت می کنه...بی چون و چرا پول را پرداخت کرده بلیطم را می گیرم.
راهی که خودم انتخاب کردم ،با در به در ی های متفاوت و مشکالتی متفاوت...
می روم و منتظر عاقبت زندگی ام می شوم.
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تهمینه جانم ...عزیز تر از جانم و خواهر عزیزم ...امیدوار هیچ وقت ازم دلگیر نشوی ...خیلی دلم می
خواست بعد بوسیدن روی ماهت و در آغوش گرفتن وجود پر محبتت ،وداع بگویم .اما مثل هر زمان
مثل همه ی ترس هایم ،ترسیدم .ترسیدم مانع رفتنم شوی ...ترسیدم نتوانم ازت دل بکنم ...می روم
و همیشه و هر جا با یاد و خاطره ات روز های تلخم را سپر ی می کنم .این را می دانم که هیچ وقت
روز های خوبی نخواهم داشت و همیشه در به در و آواره و سرشکسته خواهم بود ...چون دعای
خیر ی پشت راهم نیست ...امیدوارم من و ببخشی اما به خاطر خودت رفتم...مقدار ی پول داخل
کمد و زیر لباس هایت به خاطر دل خودم گذاشتم ،دلم نمی خواست بدون هیچ جبرانی بروم ...ازت
تمنا دارم خوشبخت شو ...تهمینه به جای منم طعم خوشبختی رو بچش...فراموشم نکن ...شاید یک
روز ی ،روزگار ی دوباره دیدمت ...به امید آن روزها...

مقنعه ام را جلوتر می کشم تا اشک های روان روی گونه هایم ،نگاه ها را سمت خودم نکشاند.
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نتوانستم تهمینه را نگران کنم .نتوانستم بنویسم مسبب رفتنم مهران بود ،نخواستم درگیر عواطفش
کنم ،شاید مهران از سر عشقی که نصبت به تهمینه دارد راهش را خوب انتخاب کند و بتواند تهمینه را
مجذوب خودش کند.

در جاده های باریک و بی انتهای سرنوشت ،می روم دنبال سرنوشتی نامعلوم و پر هراس...
از پله های اتوبوس پاین می روم.
شهر ی جدید و ناشناخته با سوز سرمای دم غروبش ،دلم را می لرزاند.
اما وجودم با ترسها عجین شده است ...ترس های ممتد و بی پایانی که پوست کلفت و سخت جانم
کرده است.
تنها امن ترین مکان برای دختر ی تنها مثل من ،امام زاده ها و مکان ها ی زیارتی ست.
دستی برای تاکسی باال می برم که دنده عقب می آید و جلوی پایم ترمز می کند.
کمر خم می کنم و از در بغلی که شیشه را کمی پاین می دهد ،می پرسم:
امام زاده میرم؟...

 بفرما باال...در عقب را می گشایم و روی صندلی جای گیر می شوم .گرمی داخل ماشین به دلم می نشیند و کمی
از سرمای وجودم را می کاهد.
 -خانم کدوم امام زاده؟...

با سوال راننده ی مسن تاکسی ،لب به دندان می گیرم .نمی دانم چه بگویم جایی را نمی شناسم.
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انگار حال مرا می فهمد.
 -این شهر غریبین؟ جایی رو ندار ی؟...

دلم فرو می ریزد و ترسی عظیم تمام وجودم را در بر می گیرد.
دست پاچه می شوم.
 خانواده ام دیروز اومدن ...عموم اینجا زندگی می کنه ...منم دانشگاه داشتم امروز اومدم ...گفتنرفتیم امام زاده ...اما کدومش یادم رفت ...شما برید االن میگم..

استارت می زند.
 -می خواین یه تماس بگیرین و بپرسین...

نمی خواهم بفهمد گوشی همراه ندارم ،ترس ها و متحذرم کرده است.
 -نمی خوام خانواده رو نگران کنم ،االن یادم می افته...

لبخندی مهربان می زند.
 اوالدی مثل تو کم پیدا می شه ...خدا عمرت بده دخترم ...از این که حتی حاظر نیستی نگرانشونکنی...
لهجه اش اصیل اصفهانی است ،دلم از لهجه اش می رود و لبخند روی لبانم می نشیند.
 اصفهان چند تا امام زاده داره ،امام زاده اسماعیل ،امام.... فرصت گفتن امام زاده های دیگر ی را نمی دهم.302
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 -بله خودش امام زاده اسماعیل..ـ

با لبخندی حرکت می کند.
در دلم خودم را لعن می فرستم ،هزار بار و هزاران بار...
اوالد خوبی نبودم و هیچ گاه روز خوشی هم نخواهم دید .تمام راه ها برایم بنبستی وحشتناک می
شود و دست و پا زدن هایم تنها خودم را فرو می برد.
چشم به خیابان های برف گرفته می دوزم .شهر ی جدید و آدمهایی جدید ...غروب کم کم به تاریکی
شب می رود.

تاکسی پشت چراغ قرمز سر چهار راه متوقف می شود .نگاهم را سمت ثانیه های چراغ می کشانم.
ثانیه های زندگی و قد کشیدن هایم ،چه بی حدر گذشت.
چراغ سبز باعث می شود باز هم به سمت بیرون رو بر می گردانم و به جای جای این شهر غریب چشم
می دوزم.
تابلوی مهد کودک با دیوار های کارتونی و نقاشی های در وردی اش جرقه ای در مغزم ایجاد می
کندد.
تاکسی از جلویش می گذرد و من هم ،هم زمان گردنم چرخ می خورد و نگاهم تا دور شدن تاکسی
روی مهد کودک زوم می شود.
اما ای کاش چشمانم کور می شد و جرقه ی مغزم قفل می گشت و هیچ وقت فکر کار در مهد به فکرم
نمی رسید.
آینده ای که نداسته قدم در عمقش گذاشتم.
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ماشین توقف می کند و من با امیدی به آینده ی نامعلوم از تاکسی پیاده می شوم.
در عقب را می بندم و چشم به گنبد چراغانی می دوزم.
دلم می لرزد و چشمانم پر می شود.

با صدای راننده پلک روی هم می فشارم و مانع فرو ریختن اشک هایم می شوم .از شیشه ی نیمه باز
کمک راننده ،راننده بقیه ی پول کرایه ام را می دهد.
 بیا دخترم بقیه ی پولت..304

اتهام واهی

تشکر ی می کنم و ما بقی پولم را داخل جیب پاتوی کرم رنگم می گذارم.

یادش بخیر چه قدر با تهمینه برای خریدن این پالتوی ارزان قیمت ،همه ی فروشگاهها و ارزان سرا ها
را گشتیم.

با حرکت تاکسی قدم به حیاط بزرگ و امام زاده می گذارم.
سنگ های کف حیاطش به قدر ی تمیز است که انگار زمستانی نیامده و برفی نباریده است.
رفت و آمد های زیاد ،مردان و زنان ،کوچیک تر و بزرگتر ،شاد و غمگین ...همه و همه از دیدگان من
فقط یک معنا دارد ...کسی آن باال باال ها هست که ما را به هر جهتی می گرداند و هدایتمان می
کند ...یکی هست که شاد و غمگین بودنمان ،فقط و فقط دست خودش هست ...هر قدمی که برمی
داریم ،تنها به خواست خودش هست ،چه لبانمان خندان باشد و چه چشم هایمان گریان...
شاید شیطانی در وجودمان نفوذ کند و عقل و دینمان را ببرد ،اما اگر اسم تنها خالقمان را از ذهن و
قلبمان نرهانیم ،هیچ شیطانی قادر به مالکیت قلب و روحمان نمی گردد.

به وسط حیاط و جلوی در ورودی بانوان نزدیک می شوم...
یادم می افتد بدون وضو هستم!
چشم می چرخانم برای پیدا کردن سرویس بهداشتی و وضو خانه...
بی نصیب از رصد کردن دور تا دور حیاط ،جلوی خانمی که از کنارم می گذرد را می گیرم.
 -ببخشید سرویس بهداشتی کجاست؟
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لبخند مهربانی می زند و با دست به سمت چپ اشاره می کند.
 -از اینجا مستقیم برین بپیچین سمت راست...

لبخندش را با لبخندی تشکر آمیز جبران می کنم.
 -خیلی ممنون...

سمت سرویس حرکت می کنم.
شستن دست و پاهایم خستگی راه را از تنم خارج می کند.
وضو می گیرم و شالم را روی موهایم مرتب می بندم.
مستقیم سمت ورودی امامزاده حرکت می کنم.
دلم می خواهد قبل هر کار ی متوسل به تنها معبود خودم و بهترین بندگانش شوم تا واسطه ای برای
بخشش گناهانم پیش خدایم گردند...
چادر ی از آوی ِز جلوی در بر می دارم.

دور ظریح شلوغ است و همه مشغول دعا...
چراغ های سبز رنگ داخل ظریح اشک هایم را روان می کند.
کوله ام دستم سنگینی می کند .گوشه ای می گذارم.
جز چند دست لباس کهنه چیز ی ندارم.
چند تکه طال ی باقی مانده و مقدار ی پولم را داخل کیف دستی کوچک و دور گردنم انداخته ام.
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ظریح را با دو دستم می گیرم و پیشانی ام را رویش می چسبانم.
آنقدر غرق دعا و زیارت می شوم که گڋر زمان را از دست می دهم.
با ملودی صدای اهلل و اکبر اذان ،دستی روی صورت پر اشکم می کشم و به ساعت روی دیوار آینه ای
چشم می دوزم.
اذان صبح چه زود فرا رسید.
مهر ی از جای مهر ی بر می دارم و پشت خانم های صف کشیده برای نماز می ایستم.
آرامش عجیبی که از زیارت و نماز به وجودم تزریق می شود قابل توصیف نیست.
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گام هایم را با سستی روی برف هایی که سردی اش از زیر کفش های اسپرت تابستانی ام به کل
وجودم سرازیر می شود ،آرام و بی اختیار برمی دارم.
تا صبح بیدار ی کشیدنم ،اختیارم را برای سریعتر قدم برداشتن می گیرد.
دست در جیب پالتویم فرو می برم و سر به زیر خیابان ها را به سمت چهار راه و همان مهد کودکی که
دیروز دیده بودم ،طی می کنم.
عابران پیاده بر عکس من ،سریعتر در حال رفت و آمدند.
سردی هوا هم باعث نمی شود از مشغله ی کار ی و فکر ی دست برهانند و خانه گرم و راحتشان
بنشینند .اگر کار نباشد آسایشی هم نیست.
دکمه ی بغل در بزرگ مهد را می فشارم.

زیر لب دعا می کنم ای کاش کسی باشد و مجبور به ایستادن در این سوز سرما نباشم.
دستم باال می رود تا انگشتم دوباره دکمه را لمس کند.
اما باز شدن در مانع فشردن دکمه می شود.
زن تقریبا میانسالی تو درگاه در نمایان می شود
 -بله بفرماید؟...

 -سالم صبح بخیر ...من با مدیر مهد کودک کار داشتم...

دست از در جدا می کند و دستانش را از سرما بغل می زند.
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 -من آشپزم ،مدیر ساعت هفت میاد...

سریع با نگاه پر تمنایم می گویم:
میشه بیام داخل منتظر باشم ،برای کار اومدم .مسیرم دوره ،نمی تونم برگردم..

من من کنان با کمی مکث کنار می کشد و اجازه ی ورود می دهد.
 -بفرماید ...داخل سالن می تونین منتظر باشین.

حیاط بزرگش بچگی کردن هایی را که من هیچ گاه ندیدم را اثبات می کند.

تاب و سرسره های رنگی ،االکلنگ ..درختانی که رخت سفید بر تن داشتند و زینتشان فقط سفیدی
برف ها بود .دیوارهایی که مثل دیوارهای بیرون پر از نقاشی طبیعت و بچه های در حال باز ی ...رنگ
و لعاب طبیعتی که در این سرمای زمستان فقط از نقش نگارهای روی دیوار پدیدار می گشت و نشان
می داد ،بهار ی که همه انتظار زیبای اش را هم می کشیم.
از در ورودی با چهار چوب سبز رنگ ،پشت سر همان خانم قدم به داخل راهرویی می گذارم که گرمی
مطلوب سالن ،دلم را برای خوابی عمیق می برد.

 -اینجا می تونین منتظر باشن.

با دست سمت مبل راحتی آلبالویی رنگ چرمی که اشاره می زند ،نگاه می اندازم و تشکر ی می کنم.
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 -خیلی ممنونم...

عقب گرد می کند
 -من االن بر می گردم.

میز بزرگ کنار دیوار با کار دستی های کوچک و بزرگ و رنگارنگ لبخند به لبانم می آورد.
چقدر دوست داشتم عروسک درست کنم.

 زهرا بازم این کامواها رو خراب کردی..آخه من از دست تو چیکار کنم...

با لب و لوچه ی آویزان شروع می کردم خواهش و التماس.
 مامان ،جون من فقط یه عروسک دیگه ...آخه زینب خیلی اصرار کرده یکی هم واسه اون درستکنم.

بیچاره سر ی تکان می دهد و کالف بزرگ را برمی دارد و نصفه ها را برای من نگه می دارد.
 الاعقل با اینا درست کن ...نمی دونی پای این یه کالف ،چند دادم ...دختر گرون شده ...نمی تونمتند تند بخرم و تو خرابشون کنی...
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نق زدن هایش هم به دلم می نشست .هیچ گاه دعوایم نکرد .تنها موجود فرشته ی خانه ی بی
روحمان بود و چه آسان ترکش کردم و چه ندانسته قلبش را شکستم.

صدای کسی مرا از دنیای کودکی و غصه هایم بیرون می کشد.
 سالم خوش اومدین...دست روی چشمان ترم می کشم و به احترام خانمی جوان ،شاید سی وپنج و شش ساله ،بلند می
شوم.
 -سالم ممنونم.

کیف دستی سیاه و مربعی شکلش را در دست جابه جا می کند و لبخندی چاشنی لبهای نازکش می
کند.
 -بفرماید دفتر...

سمت چپ جلوی در آبی رنگ می رود و در را می گشاید.
مانتو و مقنعه ی سرمه ای رنگش به صورت برنزه و چشمان قهوه ای رنگ و گردش ،خیلی می آیند.
پشت میز قهوا ای رنگ که رویش کامپیوتر و جا خودکار ی تلفن و تعدادی وسایل دیگر ی هست،
جایگیر می شود.

با دست به مبل کرم رنگ کنار میزش اشاره می کند.
 -بفرمایی در خدمتم...
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روی صندلی اش می نشیند و نگاه به نگاهم می دوزد.
آب دهانم را فرو می برم و با توکل به خدا لب می گشایم.
 دنبال کار می گشتم...لبخندی می زند و کیفش را می گشاید.
 -اهل اصفهان نیستین!؟

سرم را پاین می اندازم.
 -اهل تهرانم ...تازه اومدم این شهر.

 دیدم لهجه ندارین...نفسم را بیرون رهانیدم و سر بلند کردم.
 -تازه اومدم این شهر به کار نیاز دارم.

کاغذی از کیف بیرون می کشد و کیفش را گوشه ی میز می گذارد.
 -راستش ما هم به یک معلم احتیاج داریم ،رشتتون چیه؟ ...سابقه معلمی دارین؟..

دلهره به جانم می افتد.من حتی مدرک دیپلم هم نداشتم چه برسد به سابقه ی معلمی...
خجالت زده می گویم :زیر دیپلمم ...سابقه ی کار ی هم ندارم.
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چشمان گشاد شده و متعجبش دور از انتظارم نیست.
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سر افکندگی حقم است...
 -عزیزم برای معلم مهد کودک مدرک دیپلم الزامیه...

آشفتگی و لحن پر خواهشم دست خودم نیست.
 امروز میرم برای ثبت نام ...یازدهم و دیپلمم و جهشی می خونم  ،قول میدم زود مدرک بگیرم...313
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با نگاه تأسفش همراه با لبانی که به زور برای لبخندی انحنا می یابد ،می گوید :ارگان های جهاد
دانشگاهی و سازمان بهزیستی ،واحدهای آموزشی و تئور ی و عملی در پیش دبستان ها برگزار می
کنند که مدرک مربی گر ی داده میشه...
تمام این مراحل برای معلمی باید طی بشن...

قبل اینکه استرس مغلوبم کند ،روی مبل جا به جا می شوم.
 -کمکم می کنین...

انگار لحن پر خواهش و نگاه پر تمنایم کار ساز می شود.

حتما کمکت می کنم .مدارکتون اینجاست.

 بر می خیزم و مقابل میزش می روم تا با اعتماد به نفس تعضیف شده ام ،بجنگم.جنگی که بیشتر از اینا آموختم ...آموختم برای سر پا ماندن ...برای تحمل سختی و تنهایی..

دست داخل کیفم می برم ،برای خارج کردن مدارکم...
شناسنامه ام را می گیرد و برگه ای به طرفم می گیرد.

 این فرم رو پر کنید و تلفن تماس و محل سکونتتون رو دقیق تو برگه قید کنین...314
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خوشحالم یا نگران ،نمی دانم! هر چیز ی هست تالطم عجیبی به دلم می اندازد .کدام تلفن و کدام
محل زندگی ...چی داشتم بنویسم و بگویم...
تردید و حال آشفته ام ،نگاه متحیر اش را سویم می کشاند.
مردمک های لرزان و بی فروغم سوی برگه ی داخل دستم کشیده می شود.
فریادهای خاموش قلب شکسته ام گریه می شوند و داغی اش روی دلم راونه می گردد و در نهایت
سوزشش را به وضوح احساس می کنم.
لب به سخنی می گشایم که واقعیت زندگی من است .تنهایی...

 من کسی رو ندارم و تنها زندگی می کنم ...دیروز به این شهر اومدم و هنوز جایی برای زندگی پیدانکردم.

به وضوح جا خوردنش را می بینم.
 -پدر و مادرتون در قید حیاط نیستند!؟

از این که داشته هایم را مرده فرض کنم آتش می گیرم .اما این راهی است که خودم انتخاب کرده ام.

 -بچه که بودم فوت شدند ،تنها زندگی می کنم...
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دم عمیقی می گیرد و اینبار تکیه به صندلی اش می دهد و به ساعت مچی نقره ای رنگش ،نگاه می
کند.
 خدا بیامرزتشون ...اگه می خواین امروز برای پیدا کردن خونه و کارهای تدریس اقدام کنین ،بریدو به کارهاتون برسید ...االن بچه ها میان و اینجا شلوغ میشه...
بلند می شود و میز ش را دور میزند و روبه رویم می ایستد...
 اگه وقت کردین ظهر ساعت یک ،یک و نیم اینجا باشین تا بهتر بتونیم در مورد مسائل حرفبزنیم ...اگر هم وقت نکردین ،فردا می تونین بیاین...

دستم را برای احترام و قدر دانی دراز می کنم.
 -واقعا نمی دونم چطور ی ازتون تشکر کنم ...خیلی خیلی ممنونم...

مهربان و درگرم کننده لبخندی می زند.
خواهش می کنم عزیزم ...وظیفه ست...
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دستش را سوی در می گیرد.
من از خانم نیک خواه خواهش می کنم آدرس چند امالکی رو براتون بنویسه که راحتتر بتونی جای
مناسبی پیداکنی.

مسرور از اینکه خدایم برایم روی برگردانده از ته دلم شکر می گویم.

جلوتر می رود و پشت سرش از اتاق مدیر خارج می شویم.
بچه های قد و نیم قد ،یکی یکی با والدینشان وارد سالن می شوند.
یکی خندان و سرحال ،یکی خوابالود و دمغ...

 -خانم نیک خواه...

دختر ی جوان ،شاید دو سه سال از من بزرگتر که بچه ها را با لبخندی دلنشین به داخل کالس
هایشان راهنمایی می کند ،سمت ما گام بر می دارد.
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 -جانم خانم فتاح؟...

پس فامیلی مدیر مهد فتاح است! چه خوب شد فهمیدم ...اصال حواسم نبود فامیلی شان را بپرسم.

 جانت بی بال ...لطفا به این دوست عزیزمون آدرس چند امالکی رو بنویس که راحتتر بتونه یکخونه ی نقلی مناسب پیدا کنه ...قراره اگه خدا بخواد همکار جدیدمون بشه...

خانم نیک خواه با خوشحالی نگاهش را به صورتم می دوزد.
 باعث خوشحالیه ...االن یاداشت می کنم.سمت میز کنار دیوار روانه می شود.

 -واقعا دختر زرنگ و مهربونیه ...االن پنج ساله معلم این مهدکودکه ...هر روز هم پیشرفت می کنه..

رضایت از نگاه و لحن خانم فتاح که پشت سر خانم نیک خواه کشیده شده است ،می بارد.
خیلی سریع برگه توسط نیک خواه سمتم گرفته می شود.
 -بفرماید اینم آدرس...

با سر خودکار آبی رنگ داخل دستش به اولین آدرسه نوشته شده روی برگه اشاره می زند.
 -اول برین به این آدرس ...آقای صداقت می تونه برات جای مناسبی پیدا کنه....
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دست دراز می کنم که که برگه را دستم می سپارد.
 -مرد خوبیه ...اگه بوجه و امکانی که دار ی براش توضیح بدی ،می تونه کمکت کنه...

نگاه قدردانم را به هر دوشان می دوزم.
 -واقعا ازتون متشکرم ...خیلی لطف کردین.

 -خواهش می کنم عزیزم ...برو که انشاهلل بتونی موفق برگردی...

نیک خواه با لبخند سمت بچه ها باز می گردد و من هم با یک خداحافظی ،مهد کودک را ترک می
کنم تا بتوانم سر پناهی برای اقامتم پیدا کنم.

روزها و ماه ها و گذر زمان ها چه زود از پی هم می گذرند.
می گذرانم این روزها را به چه قیمتی ...وقتی که نا امید به امام زاده بر می گردم و کوله ام را نمی
یابم ،فرو می ریزم.
درست است چند دست لباس کهنه و کتاب و دفتر و ارزشی ندارد ،اما برای من تنها و دربه در ،با ارزش
ترین و تنها دارایی هایم به حساب می آمد.
چه قدر سخت توانسته بودم کتاب بخرم ...چه را فکر می کردم در ان مکان مقدس دزدی نمی شود،
آن هم وسایل های بی ارزش من! ...اما بردن چون تنها من محتاج نبودم.
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سه هفته جان کندم و شب هایم را در امام زاده گذراندم .به خدایم دخیل بستم و تا صبح اشک
ریختم تا یک اتاق کوچک در ته شهر به زور پیدا کردم.
تمام طالها ،حتی پسندازم کفاف آن اتاق کوچک را نکرد ،آخر سر با اصرار و خواهش ،نصف پول رهن
را پرداخت می کنم و نصف دیگر را بدهکار می مانم.
مقدار ی هم برای تحصیل و گرفتن دیپلمم می دهم.
بعد سه هفته حمام کردن در حمام در به داغون اتاق چهل متر ی با آبی ولرم ،باز هم برایم دلگرم کننده
می شود.
وقتی شانه زدم موهای بلندی که زیر دوش به زور گره شان از هم باز شد و تمام موهایم از فرط عرق
کردن و ماندن زیر روسر ی پوسیده شده بودند و می ریختند ،خون گریه کردم ،به احوال بدی که خودم
باعثش بودم.
غذایی که خوردم ،تنها نان خشک و نذر ی هایی که شاید مواقعی در امام زاده نصیبم می گشت و
شکمم را پر می کرد.
به امید کار ی که آقای صداقت برایم معرفی می کند ،کلفتی پیر زنی مریض که کسی را ندارد ،می
توانم بدهی ام را صاف کنم.
به کمک خانم فتاح ،می توانم دیپلمم را بگیرم و در امتحانات ارگان های جهاد دانشگاهی و سازمان
های بهزیستی در امتحانات تئور ی و عملی قبول شوم.
این دو سال را هر روز بعد مهد کودک به خانه ی پیر زنی می روم که علیل روی تخت افتاده و نفس
های آخرش را می کشد ،آن هم به چه قیمتی ...به قیمت بزرگ کردن دو پسر لندهور و گردن کلفتی
که سال به سال بهش سر نمی زنند و فقط خودشان را با به پولی که بابت نگهدار ی اش می دهند،
خوش می کنند که دی ِن فرزند بودنشان را ادا می کنند.
روزگار تلخی هایش را به هر نحوی به همه نشان می دهد...
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 -خانم فتاح...

همان طور که پوشه ی کار قرمز رنگ بچه ها را داخل کمد فلز ی توسی رنگه گوشه ی اتاق می گذارد،
جوابم را می دهد.
 -جانم...

سمت پنجره می روم و نگاهم را به دخترکی که تمام ذهنم را معطوف خودش کرده است ،می دوزم.
طبق روال همیشه بی حال ،روی تاب نشسته و به نقطه ای خیره مانده است...
تعلل در گفتن حرفم ،خانم فتاح را سویم می کشاند و دستش روی شانه ام می نشیند.
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 -ما بزرگتر ها خیلی وقت ها به خودمان و غرورمان می بازیم...

گردن می چرخانم ،نگاهم به نیم رخ تکدر و لحن ماللت بارش دوخته می شود.

 غرور ی که یادمون می بره یک موجود کوچک بی گناه که مسبب پا گذاشتنش به این دنیا ماهستیم،چه رنجی می بره و چطور ی دلش با سرب داغ بی کسی و بی پناهی گداخته می شه ...اما
قادر به دم زدن و اظهار نظر کردن نیست ...فقط تاوان ظعیف بودنش رو می ده ...وقتی می بینه با
هر قد کشیدنش این خون دل خوردن ها ،ذره ذره بزرگتر و بزرگتر میشه و در نهایت یک غده ی بزرگ
و غیر قابل درمان در دلش ایجاد می کنه ...در نهایت نه می تونه آینده ای داشته باشه ،نه دلی برای
اعتماد ...من خیلی از جوون ها و نوجوانهایی رو دیدم که از روی بی اعتمادی دست به کارهایی می
زنند که باورش برای همه مشکله...

پلک روی هم می فشارم تا به قول خانم فتاح ،همان سرب داغ روی دل خودم فوران نکند و به
چشمانم هجوم نیاورد .همان غده های انباشته شده در دلم ،مرا به این راهه ،بی راهی کشاند ...راهی
که نه پای پس کشیدن دارم و نه پای پیش رفتن ...در جا می زنم و فقط غرق شدنم را می نگرم...
چندین و چند بار خودکشی که به مغزم هجوم آور شده و در نهایت ترس مانع پیشروی ام گشته ،و
مرا از گناهی بزرگ و نابخشودنی باز داشته است.

 -فقط امیدوارم این دعواهای خانوادگی آینده ی سارینا رو به نابودی نکشه...

بی درنگ سمت خانم فتاحی که قصد گذشتن از کنارم را می کند ،برمی گردم.
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 -خانم فتاح؟ می خوام پدرش و ببینم.

زهر خنده ی تلخی ،روی لبانش می نشیند.
 زهرا جان این چند سالی که سارینا تو این مهد کودکه ...من دو بار بیشتر باباش رو ندیدم ...اونم بهاجبار...

انگار خواستن و اصرار من ،دست در دست هم داده بودند تا خودم را بدبخت کنند.
 -خواهش می کنم ...کار ی کنین که من بتونم باهشون حرف بزنم.

طور ی حرف می زدم که انگار اراده ی خودم را قوی تر از خانم فتاحی که هم دکتر روانپزشک است و
هم مدیر مهد کودک ،است.
حالت متفکرانه ای به خود می گیرد.
 -بزار ببینم میاد...

لبخند که روی لبانم به خاطر دلسوز ی به یک دختر افسرده و شش ساله می نشیند ،هیچ گاه فکر نمی
کردم به گریه ی غم انگیز خودم مبدل گردد.

 -ممنونم خانم...

سمت زنگ کنار در می رود تا زنگ تفریح را برای بچه های قد و نیم قد خاتمه دهد.
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 از وقتی دخترش و به این مهد کودک نام نویسی کرد و سفارش و تأکیدش بوی تهدید داد که هیچوقت حق این را نداریم جز عمویش به کس دیگه ای ،حتی مادرش ،تحویل بدیم ،شصتم خبر دار شد
این مرد متفرعن ،اهل سازگار ی نیست.
همهمه بچه ها که وارد سالن می شوند همه جا را پر می کند و افسوس می خورم به دل کوچک
سارینایی که بی شباهت به قلب شکسته ی من نیست.

خانم فتاح سمت میزش روانه می شود.
 زهرا سعی کن خودت و زیاد با مسائل خصوصی بچه ها درگیر نکنی ...چند روزیه می بینم سارینامهدوی فکرت و مشغول کرده ...اما ما نمی تونیم روال زندگی مردم و تغییر بدیم ،یا تو مسائل
خانوادگیشون دخالت کنیم...
یک حرف دوستانه بهت می زنم ،از طرف من قبولش کن ...سعی کن خودت و با این زمانه و مشکالت
ریز و درشت وقف بدی ...زیاد خودت و درگیر نکن که نتونتی جمعش کنی...

ای کاش تذکر خانم فتاح را آویزه ی گوش هایم می کردم .می توانستم افسار دلم را مهار کنم و زیاد
خودم را درگیر سارینا نکنم.

 خانم ترابی شعر خوانی امروز بچه ها رو به عهده میگیر ی من کمی زود برم؟ ...یه کار ی برام پیشاومده؟...

به خانم نیک خواه که از آستانه ی در قصد داخل شدن به دفتر را دارد و خواهش لحنش ،می نگرم.
 -حتما ...شما نگران نباشین برین...
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 -الهام جان اتفاقی افتاده!؟...

سمت آویز گوشه ی اتاق می رود تا کیفش را بردار.
 -مادر شوهرم تماس گرفته ...مثل اینکه ارفان تب کرده ،باید خودم و زودتر برسونم خونه...

صمیمیت و اما نظمی که بین مدیر و معلمان این مهد ایفا بود ،قابل انکار ومقایسه با هیچ جایی
نبود .یک مهد کودک نمونه و ستاره دار در شهر اصفهان.

خانم نگین فتاح میزش را دور می زند و خودش را به الهام نیک خواه می رساند.
 -صبر کن سویچ بدم با ماشین من برو...

الهام شتابزده خودش را سمت در می رساند.
 با تاکسی برم زودتر می رسم و به ترافیک هم نمی خورم ...ممنونم نگین جان ...برگشتنی دفتر و همامضا می زنم.

اتاق را با عجله و سراسیمه از ترس و نگرانی برای فرزند نه ماهه اش ،ترک می کند.
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 -زهرا جان می تونی ترتیب برنامه ی سرود خوانی هر دو کالس رو بدی؟...

با اطمینان خاطر قدمی سمت در می گذارم.
 -چرا نتونم ...شما اصال نگران نباشین...

قبل اینکه در را روی هم ببندم ،خانم احمدی مانعم می شود.
 -خانم ترابی ،خانم مدیر هستند؟...

با تمانینه و ادبی که به همه ی همکاران دارم ،در را نبسته می گشایم.
 -بله هستن...
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خانم احمدی معلم ورزش بچه ها ،پنج سال از من بزرگتر است.

با لبخند وارد کالس می شوم که همه یک صدا با شور و هیجان سالم می دهند و خسته نباشید می
گویند.
نگاهم روی سارینایی که بین بیست و پنج نفر دختر و پسر مغموم ،دستانش زیر چانه از پنجره به
بیرون خیره مانده است ،می افتد.
اما لبخندم را حفظ می کنم و به صدایم شادی ی بیشتر ی می بخشم تا خدایی ناکرده ،دل کوچک و
بی کینه شان را نیازارم.
 -سالم به گل های سرسبز همیشه بهارم ...با یک شعر کودکانه و زیبا چطورین؟..

همه یک صدا دست می زنند و باال پاین می پرند ،به جز سارینا که انگار تو این دنیا نیست...
طفل معصوم این دو سه هفته نمی دانم چه بر سرش آمده است.
دختر تو دار ی هست ،تو این دو سال توانسته بودم بیشتر باهاش ارتباط برقرار کنم .بیشتر از معلم و
مربی باهاش دوست و هم باز ی بودم ،اما نه با این شرایطی که رفته رفته قریبانگیرش می شد...
افسردگی که مرا می ترساند.

نزدیک پروژکتور می شوم و فلش را به دست گاه می زنم.
با دست به بچه هایی که باال و پاین می پریدند ،اشاره می زنم که روی صندلی هایشان بنشینند.
هر کدامشان یکی یکی ،بچه های کالس خانم نیک خواه را بغل دستشان می پذیرند و با خوشحالی
شروع به کف زدن یک صدا می کنند.
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قدم به قدم به سارینا نزدیک می شوم .از پشت سر دستانم را از بغلش رد کرده ،دستان کوچکش را در
دست می گیرم.
لحظه ای تکان شدیدی می خورد و گردن به عقب می چرخاند.
با لبخند من به چشمان زیبا و آبی رنگش ،شعر زیبا پخش می شود و صدای دست بچه ها باال می
رود.
با لبخند چشمکی به نگاه اندوهگینش می زنم و اشاره به پروژکتور می کنم.

مچ دستان کوچک و نحیفش داخل دستانم ،شروع به دست زدن می کنم.

نگاه افسرده اش را از صورتم می گیرد و به تصاویر و شعر کودکانه می دهد.
وقتی می توانم فکر مضطربش را پراکنده کنم و حواسش را معطوف شعر و محیط کودکانه اش دهم،
چرا صحل انگار ی کنم .دستانش را آهسته رها کرده کمر راست می کنم.
همان طور که شعر را بلند با صدای بچه ها هم خوانی می کنم ،جلوی کالس حرکت می کنم.

دخترا مثل گلن ...خوب و ناز و توپولن ...شیرینن مثل عسل ...خنده هاشون مثل قند ....خنده
هاشون مثل قند...

پسرا تاج سرن ...یه عقاب و دوست دارن ...اگه پر داشته باشن ...تا به ابرا می پرن ...تا به ابرا می
پرن...
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زیر چشمی تمام حواسم پی سارینا دو دو می زند .از تیکه ی بعدی شروع می کند ،هم خوانی با
بقیه...
خشنود از روز کار ی ی امروزم ،جلوی در کالس می ایستم تا تک تک بچه هایی که برایم عزیز هستند،
تحویل خانواده هایشان بدهم.
طبق روال همیشه ،عموی سارینا با ده دقیقه تأخیر پی سارینا آمد.

 -سالم ...عذر می خوام بابت دیر کردنم.

ابروهایم ناخوداگاه در هم می شود .این
عذر خواهی ها تا کی ادامه خواهد داشت.

 آقای مهدوی عذر خواهی شما اصال قابل درک نیست ...وقتی این طفل معصوم پدر و مادر ی داره کهاصال حاضر نیستند دنبال فرزندشون بیان ،شما چرا معذرت خواهی می کنین.

شرمگین سرش را پاین می اندازد.
 -حق با شماست ولی برادرم واقعا درگیره ،نمی تونه بیاد...

به چشم های عسلی و ابروهای کمانی و خرمایی اش ،چشم می دوزم.
انگار عمق نگاهش ناراحتی خاصی دارد.
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 اما آقای مهدوی این دلیل نمیشه کار از فرزند جلوتر بره ...اینطور ی پیش بره سارینا واقعا نابودمیشه...

لحظه ای تالقی نگاهمان باعث می شود زیاد موعظه نکنم و از تیررأس نگاه خاصش فرار کنم.

 االن به سارینا میگم بیاد ...لطفا اگه می تونین باباش رو راضی کنین یه سر به مهد بزنه.چیز ی نمی گوید،فقط با نگاهش تا داخل کالس هدایتم می کند.
حس بدی در باره اش ندارم ،نه ترس ،نه دلهره ...فقط نگاه هیچ مردی با مزاجم خوش نمی آید و
باعث فرارم می شود.
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سارینا دستانش روی میز در هم تنیده و سرش را روی دستانش گذاشته پلک روی هم بسته بود.
دلم به بی کسی و بی گناهی اش ریش می شود.
باالی سرش می ایستم و آرام و با احتیاط طور ی که نه هراسد ،انگشتم را روی گونه ی سفید و
الغرش می کشم و صدایش می زنم.
 -سارینا جان...

متوحش چشم باز می کند و راست می نشیند.
جلدی رو به رویش زانو می زنم و دستانش را می گیرم.
 -نترس دختر قشنگم ،منم ...عموت اومده دنبالت...

نگاه زیبایش غصه دار می شود و از نگاه نگران و متأثرم سوی کوله اش کشیده می شود.
بر می خیزم تا راحتتر بتواند بلند شود.
دستش را می گیرم ،کنار هم از کالس خارج می شویم.
تحویل عمویی می دهم که صد رحمت به پدر ی که تا به امروز ،تو این دو سال به عنوان پدر
ندیدمش ...دارد.
پدر ی که فقط نام به آن ابهتی زیبایی را به یدک می کشد.

 خانم فتاح با من امر ی ندارین؟...331
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دست از نوشتن می کشد.
 -کارم االن تموم میشه ،کمی صبر کنی می رسونمت...

کیفم را از رخت آویز بر می دارم و روی دوشم می اندازم.
 -ممنونم ،جایی کار دارم...

لبخند پر مهر ی صورتش را زینت می دهد
 -پس برو به سالمت...

از بقیه خداحافظی کرده مهد را به مقصدی که دلم برای خالی شدن پر می کشد ،ترک می کنم.
گوشی موبایل نوکیا ،البته دست دوم و ساده ام را که به کمک خانم فتاح شش ماه پیش خریدار ی
کرده بودم را از جیب مانتوی مشکی رنگم بیرون می کشم و به ساعتش نگاه می کنم.
یک و چهل و هفت دقیقه ...پس نیم ساعتی وقت دارم ،خودم را روی سی و سه پل رسانده کمی
هوای تازه ببلعم و خودم را از این حس خفگی برهانم.
تنهایی و غصه ی تلنبار شده روی قلبم ،کم کم مقاوتم را می شکنند .خواب های مادرم که صدایم می
زند و هر روز داغ دلم را تازه تر می کند.
شکنجه ای که از تنهایی و بی کسی می کشم و فقط روزهایم را سپر ی می کنم.
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روی سی سه پلی که تنها شنوده ی غصه هایم و تنها هم درد ،در دل دلهایم هست ،می ایستم و به
آب روانش چشم می دوزم.
چه قدر سخت است داشته هایی را داشته باشی و اما تنها این روزگار را سپر ی کنی ...چه قدر سخت
است تکیه گاهی داشته باشی ،اما پشتت همیشه خالی باشد و از افتادن ها به هراسی...

زاینده رود روانی که از زیر این زیبایی تاریخی می گذرد و خنکی اش دل لرزانم را لرزانتر می سازد ،یادم
می آورد که این حس ها و تخلیه کردن روح آزرده ام را کنار رود آراز خالی می کردم و آرام می گشتم.
چه بی بهانه مامان را دست به سر می کردم و سمت آراز می دویدم.

قطره اشک روان روی گونه ام را با نوک انگشتم می گیرم و سر به زیر قدم به قدم سمت شغل دومم
حرکت می کنم.
کلید می اندازم و در را می گشایم که سینه به سینه ی مردی در می آیم...
از ترس قدمی عقب می گذارم و سرم را باال می گیرم..
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مردی بلند قد و تو پر ،با ابروهای گره زده سر تا پایم را برانداز می کند.
فکر کنم سی ،چهل سالی داشته باشد.
 تو دیگه کی هستی! ...در رو چطور ی باز کردی!ً
نسبتا بلند و پر خروشش دلم می ریزد و به تته پته می افتم.
از صدای
 -من ...من اینجا ...کلید دارم ...کار می کنم...

چشمان وحشتناک و سیاهش باز تر و ابروهایش از تعجب تا به تا می شود.
انگشت اشاره اش را سویم می گیرد.
 -تو پرستار مامانمی!؟ تو بهش می رسی!

این لحن یعنی تو را قابل پرستار ی نمی دانم و خیلی ناچیز می پندارم.
احساس حقارت و ناچیز بودن گره بین ابروهایم ایجاد می کند و تن صدایم باال می رود و طرز بیانم
مثل لحن خودش بی ادبانه می شود.
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 -در حال حاظر وظیفه ی شما رو من انجام می دم و به مادرتون رسیدگی می کنم.

لبان گوشتی اش با آن سیبل ها و ریش های بلندش لرز خفیفی به دلم می اندازد .رعب و وحشتی که
سعی در پنهان کردنش دارم.
 -خوب موعظه می کنی!؟ ...بابت رسیدگی کردنت ،پول می گیر ی ...در راه خدا که کار نمی کنی...

چه راحت سر کوفت می زند و پولش را به رخ می کشد.
تیز و براق درست به هدف می زنم.
 ای کاش ذره ای اهمیت دادن به مادیات ،به معنویات زندگیتون اهمیت می دادین ...به مادر ی کهفقط چند روز مهمان شماست.
رنگ نگاهش کدر می شود و پره های بینی اش با در هم تنیده شدن ابروانش باز و بسته می شود.
 -گمشو کنار بزار باد بیاد ...تو چی هستی که بهم درس اخالق بدی...

قدمی عقب می گذارم و از موعظه ام عقب نشینی می کنم .من و چه به قلدرم بلدرم کردن و درس
اخالق دادن.

صدای کسی مرا از نگاه برزخی شخص روبه رویم نجات می دهد.

مُ راد کیه ...دکتر نیومد...

335

اتهام واهی
نگاه میرغضبانه اش را از صورتم که بی شک رنگ پریدگی اش کامال مشهود است می گیرد و به عقب
می چرخد.
 -کلفت فضول مامانه...

از لفظش در خودم فرو می ریزم و به معنای واقعی می شکنم .اما همیشه واقعیت ها تلخ است...
واقعیت منم همین بود .بی کسی یعنی همین...
بر می گردد و با پوزخند کج روی لبانش می گوید...
می تونی گورتو گم کنی ...امروز خودمون هستیم...
تا می خوام قدم به عقب بگذارم ،همان صدا مرا از برداشتن قدم بعدی باز می دارد.

 -مراد نزار بره ...بگو بیاد داخل...

از وحشت تمام عضالتم منقبض می شود.
کنار می کشد و با تحکم و صدای بلندی می گوید :برو تو..

زانوهای لرزان را به زور برای جلو رفتن هدایت می کنم.
حیاط بزرگ و بی روح سلطنت خانم با آمدن این مرد بی صفت بیشتر وهم بر انگیز می شود.
نگاهم باال کشیده می شود و به مرد دیگر ی که از تراس طبقه ی دوم به حیاط خم شده بود می افتد.
ریش و سیبل مدل دایشی در این خانه بی شک موروثی است..ـ شاید هم خود دایش باشند و من
بدبخت فلک زده اسیرشان شوم.
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برو دیگه...

با صدای بلند مراد درست در یک قدمی ام از جا می پرم.

از خنده ی کریح اش دل پیچه می گیرم و خودم را دست خدایم می سپارم
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این خنده ها فقط از بیچارگی و ترسیدنم نشعت می گیرد.
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دستم را طور ی مشت می کنم تا ناخن هایم گوشت کف دستانم را بشکافند ،بلکه از دردش به خودم
بیایم و کمی جسارت به خرج دهم .جسارتی که تهمینه تالش کرد بیاموزد ،اما درسم کامل نشده راهم
ازش جدا گشت.
هم پای مردی نانجیب ،از روی سنگ فرشهای شکسته و فرو رفته گی های کف این خانه قدیمی و
کلنگی که خبر از این را می دهد که خانم این خانه هم مثل خانه ،از دیدگان افتاده و کهنه شده است،
می گذرم.
به در ورودی نزدیک نشده ،همان مردی که از تراس طبقه ی دوم پاین خم شده بود ،خودش را به ما
می رساند.
بی نزاکتی ،در گروه خونی این دو برادر شبیه به هم است.

-دختر جون بدو برو تخت خانم و تمیز کن ...زود باش االن دکتر می رسه ...عجله کن.

انتظار سالم و تشکر ی ندارم ،اما لحن آرام ،شاید...
کفش های راحتی ام را از پا می َکنم و از مقابلشان سمت پله هایی که نرده های چوبی اش کنده
شده و شکسته اند ،گام برمی دارم .مثل هر روز ،کف پاهایم موکت های رنگ و رو رفته و سفت شده
را لمس می کند تا به طبقه ی باال برسم.
این بوی َگند عرق و خراب کار ی های هر روز سلطنت خانم که این چنین از تخت سلطنتی اش افتاده
و زمین گیر شده است ،با پرزهای بینی ام اجین گشته است.
روزهای اول چند بار باال می آوردم تا بالخره جایش را تمیز می کردم .اما حاال عادتم شده است ،این
مصیبت ها از شکستن دل مادر بی گناهم است که این چنین دچارش شده ام.
جلو می روم و رو تختی را از روی اش بر می دارم.
پلک های بسته اش می لرزند .به زور چشم های چروکیده اش را نیمه باز می کند.
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سالم می دهم تا خیالش مثل هر روز از وجودم راحت گردد .روز های اول با دیدنم نیمچه لبخندی
روی لبان گوشتی که از نداشتن دندان به داخل دهانش فرو می رفت ،می نشاند .اما این چند ماه
اخیر ،همان نیمچه لبخند ها هم از روی لب های بی فروغش پر کشیده بودند.
دستانم برای کار فرزتر و شده است.
سریع لباسش را هم عوض کرده روی تخت درازش می کنم.
به قدر ی الغر و نحیف است که جابه جایی اش مشکل ساز نباشد.
تمام لباس ها و مالفه های کثیف را برمی دارم تا داخل حمام ببرم و مالفه ی تمیز بیاورم.
صدای حرف زدن پسرای سلطنت خانم توجهم را جلب می کند.
 مراد چی دار ی میگی؟ ...االن مامان و کجا ببرم ،بزارم؟ ...چند روز ازشون مهلت بگیر ...نمی بینییکی دو روزه رفتنیه با دکترش حرف زدم...

پاهایم شل می شود و ناخوداگاه فال گوش می ایستم.

 مرد حسابی ،من می گم نره تو میگی بدوش ...میگم مشتر ی تا پس فردا بهم مهلت داده اگه اینجارو تحویل ندم همه ی بیانه ای رو که داده ازم می گیره ...می خوای از کجا بیارم بدم! کل تشکیالتم و
هم بفروشم ،نمی تونم اون پول و جور کنم...

رفته رفته صدای پچ پچ شان داشت اوج می گرفت.
 مراد خیلی احمقی ...می بینی من و ،تو چه مخمصه ای انداختی؟ ...االن من چیکار کنم! می خوایبرم با دستای خودم نفسش و بگیرم!
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با خنده و حرف غیر قابل باور مراد ،کل خانه دور سرم می چرخد و نفسم می گیرد.
 خودت نه ...به این دختره کمی پول بدیم ،هر کار ی می کنه ...بدون هیچ دردسر ی ،مامان که نفسهای آخرشه...

با تحکم و لحن مواخذه گر برادرش حرفش را پس می گیرد.
 -مراد...

 شوخی کردم داداش ...به این کلفته پول بدیم ببره خونه خودش نگه داره تا ما اینجا رو تحویلبدیم .خوب خودتم به این پول احتیاج دار ی .تنها من که نیستم ...مگه نمی بینی نامزد پسرت پا
فشار ی می کنه ،یکی دو روزه خونه و عروسی نگیرین ،طالق می گیرم ...اگه طالقم گرفت ،پول مهریه
دار ی بدی؟...

اصال باورم نمی شود! انگار قلبم نمی زند ،بوی گند مالفه های داخل دستم ،فراموشم می شود و جلوی
در اتاق خشکم می زند ! چه طور ی می توانستند با مادرشان چنین معامله ی بی رحمانه ای بکنند!
یعنی مال دنیا تا این حد شیرین شده بود؟ آن هم شیرین تر از جان عزیزترین کس زندگیشان!...

 بس کن مراد ...می خوای کل فامیل شیپور به دست بگیرن و جار بزنن مادر دم مرگشون رو بردنگذاشتن خونه ی کلفتش ...تا خونش و بفروشن...

 -پس چیکار کنم؟ تو یه راهی نشون بده؟...
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لحظه ای صدایشان قطع می شود.
انگار پاهای لرزانم تحمل وزنم را ندارند .زانو هایم می رود برای تا شدن که صدایشان ،همراه قدم
هایشان که پله ها را باال می آیند ،مرا به خود می آورد و مجبورم می کند تکانی به خودم بدهم.

 -بیا باال ببینم می تونم اون دختر و راضی کنم کار ی کنه.

خودم را به حمام ته راه رو می رسانم و مالفه های داخل دستم را داخل حمام پرت می کنم.
کوبش قلبم را تا راه گلویم حس می کنم .مایع دستشویی را داخل دستانم خالی می کنم و دستانم را
داخل روشویی رختکن ،شتابزده می شویم.
احساس می کنم کاشی های قهوه ای رنگ کهنه ی حمام ،روی سرم می آیند.
برادر از خدا بی خبر ،بگریزم.
حمام را ترک می کنم تا قبل دچار شدن به فکر های شیطانی این دو
ِ
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#پارت_۷۲

پاورچین پاورچین به طرف پله ها قدم برمی دارم.

لحظه ای از در اتاق باز سلطنت خانم ،هر دویشان را می بینم که پشت به در ،باالی سر مادرشان
ایستاده بودند و نبض اش را می گرفتند.
 -مراد نبضش ُکند می زنه...

لحن بی تفاوت مراد دل من غریبه را به درد می آورد ،چه برسد به مادر ی که جوانی و عمرش را پای
فرزندش گذاشته است.
 -اره پاهاش هم سرده ...خدا کنه تا دکتر می رسه تموم کنه...

صدای عصیان گر پسر ی که از قیافه و موهای سفید روی شقیقه هایش بزرگتر بودنش قابلدمشاهده
است ،بلند می شود.
 -مراد خفه شو ...الاعقل نزار دم رفتنی صدای بچه نااهلش رو بشنوه...

مراد قدمی عقب می گذارد که سریع سمت پله ها پا تند می کنم .اما صدایش را می شنوم.
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 نه که خودش اهل بود ...به جای خوش گذرونی و آرایش و رفتن به مهمونی های آنچنانی ،ما روتربیت می کرد که اهل می شدیم...

بهترین موقع برای فرارم از این خانه و فرزندانی که با ُعقده ی بچگی هایشان پروش یافته و قد
کشیده اند ،حاالست .به قول خانم فتاح ،آینده ای که بزرگتر هایمان با ندانم کارهایشان برایمان به
ارمغان می آوردند ،نتیجه اش می شود چنین فرزندانی که منتظر قطع شدن نفس مادرشان هستند.

بی آنکه خم شوم و پاشنه های کفش های راحتی و سیاه رنگم را بکشم ،مثل دمپایی پایم می کنم و
با عجله از حیاط بزرگ و درندشت که امروز برایم جز رعب و وحشت چیز ی نداشت ،می گریزم.
از محله خارج نشده ماشین پژوی سفید ،قدم هایم را آهسته تر می کند.
یقی ً
نا دکتر است.
چرا دلم می خواهد واقعا بفهمم سلطنت خانم مرد ،یا نه!
انتهای محله خم می شوم و پاشنه های کفش هایم را باال می کشم.
کمر راست کرده خودم را سرگرم دید زدن مغازه ها نشان می دهم.
شاید می خواستم بدانم سلطنت خانم انتظار زجر آورترین و درد آورترین واقعیت این دنیا را می
کشد.
واقعیتی که بعضی انسان ها روحشان را شیطان تسخیر کرده است.
صدای آمبوالنسی که قصد پیچیدن به محله را دارد ،نگاه بی هدفم را از مغازه ها به سویش می کشد.
چند قدم رفته ام را ،عقب برمی گردم و از کنج دیوار به داخل محله سرک می کشم.
نگاهم زیاد طوالنی نمی شود که برانکارد رفته داخل خانه توسط دو پرستار با جسم بی جان سلطنت
خانم که رویش با پارچه ی سفید پوشانیده شده بود ،بیرون باز می گردد.
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آن دو قول بی شاخ و ُدم که نام فرزند بودنشان ،ننگی بزرگ جز فرزندی داشتند ،بیرون می آیند.
راهم را با خیالی آسوده به سمت خانه ای که بیشتر به حلف دونی شباهت دارد تا خانه ،می کشانم.

شکر سلطنت خانم خودش مُ رد و ندید عاقبت پسرانی که بزرگ کرده قصد جانش را داشتند.
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#پارت_۷۳

قدم زنان با سر ی افتاده سمت ایستگاه می روم.
این ماه حقوقم پر کشید .هیچ وقت نمی توانم به این خانه باز گردم و حقوقم را بگیرم.
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اصال فکرش را هم نمی کردم سلطنت خانم چنین پسرانی داشته باشد.
کارتم را از باجه جلوی ایستگاه شارژ می کنم و روی صندلی های زرد رنگ ،منتظر بی آرتی می نشینم.
چند لحظه ای طول نمی کشد که بی آرتی با پس پسی جلوی ایستگاه روی ترمز می زند.
کمی در دلم ضعف احساس می کنم و نمی توانم منتظر بی آرتی خلوت تر ی باشم .سوار می شوم و از
میله های فلز ی می گیرم تا بتوانم خودم را نگه دارم.

تا زینبیه ،منطقه ی فقیر نشینی که النه ای برای خودم پیدا کرده ام سر پا طی می کنم.
آخرین ایستگاه که صندلی خالی می شود ،خودم تمایلی برای نشستن ندارم.
کلید می اندازم و با کوبیدن پا به در ،به زور در زنگ زده ی آهنی قرمز رنگ را می گشایم.
مثال قدم به حیاطی می گذارم که بیشتر شبیه یک راه رو باریک و مستطیلی شکل است تا حیاط یک
خانه...
باز هم جای شکر باقی ست که کوچه و خیابان نشین نشده ام.
بوی نم و مرطوب سقف و دیوارها ،همیشه موقع وارد شدن ابروهایم را به هم نزدیک می کند ،اما
اجبار رفته رفته کار ی می کند ،پرزهای بینی ام به این بو ها عادت کند.
قبل اینکه لباس عوض کنم سراغ یخچال کوچک دست دومم می روم تا چیز ی برای پر کردن معده ی
خالی ام پیدا کنم.
جز شیر و ماکارونی مانده از دیشب که با سویا پخته ام تا کمی طعم به خودش بگیرد و از گلو پاین
برود ،چیز ی عایدم نمی شود.
شیر و نان بخورم بهتر از این ماکارونی سرد و بی رنگ و لعاب است.
شیر را با تنگش بیرون می کشم.
ظرف روی سینک برمی دارم و کمی شیر داخلش می ریزم.
کاسه ی آلمینیومی را از سبد
ِ
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روی اجاق گاز سه شعله ی که یک شعله اش به زور کار می کند ،می گذارم و زیرش را با کبریت روشن
می کنم.
شعله را کامال کم کرده مقنعه و مانتویم را از تنم در می آورم و روی آویز گرد نصب شده روی دیوار،
آویزان می کنم.

کل این چهار دیوار ی که آشپزخانه و حال و اتاقش در این چهل متر خالصه شده است ،بعضی وقت
ها حس خفگی برایم القا می کند.
گاهی دلم به قدر ی گریه می خواهد تا شاید کوله بار ی از این غم ها ،ذره ای از دلم کم شود ،اما
گریستن هم قدرت آرام کردن این دل شکسته و درد کشیده را هم کم نمی کند.

با آالرم گوشی به زور مژه های به هم چسبیده ام را از هم فاصله می دهم و پتو قهوه ای رنگی که یک
گوشه اش هم پاره است را از رویم کنار می زنم.
دستی پای چشمانم می کشم .باز هم مثل هر روز در خواب اشک ریخته ام ،اشک ها و خواب هایی
که قصد پایان نداشتند.

سر و صورتم را در شیر آب حیاط نیم متر ی ام می شویم و بدون صبحانه راهیه مهد کودک می شوم.

 سالم صبح بخیر...همیشه موقع ورود تمام ناراحتی هایم را پشت نقاب بی تفاوتی پنهان می کردم تا نگاههای ترحم آور
اطراف ،آزارم ندهد.
 -عیک سالم دخترم ...ماشاهلل مثل هر روز زودتر از همه...
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لبخندی به مهربانی طوبا خانم ،آشپز مهد کودک می زنم و سمت دفتر روانه می شوم.
 -هنوز خانم فتاح نیومدن؟

دست از گرد گیر ی میز و کامپیوتر داخل سالن می گیرد و کمر راست می کند.
 -امروز دیر میان ...قراره بره اداره...

تشکر ی می کنم و وارد دفتر می شوم.
تا بچه ها بیاین برنامه ی آموزشی و وسایل مورد نیاز برای شروع کالس را آماده می کنم.
کالس ها یکی یکی از وجود بچه های زیبا و معصوم پر می شود .هر چه قدر منتظر می شوم سارینا
نمی آید .تا پایان کالس صندلی خالی اش روحم را آزرده می کند.
به زور کالس را به اتمام می رسانم و دفتر بر می گردم.
اصال این حس دلسوز ی بابت این دخترک معصوم را نمی توانم از مغز و روحم دور سازم.
دلم نمی آید با این سن کمش این قدر بی روح و افسرده باشد.

 سالم...خانم فتاح پرده را کنار می زند و سمتم می چرخد.
 -سالم زهرا جون خسته نباشی...

 ممنونم ...شما هم خسته نباشین ...خانم فتاح میشه با منزل سارینا مهدوی تماس بگیرین و علتنیومدنش رو بپرسین ...نگرانشم ...دیروز حالش خوب نبود...
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سمت میزش قدم بر می دارد.
 چی بگم زهرا جان ...بابای این طفل معصوم اصال خوشش نمیاد وقتی سارینا نیومد ،تماس بگیریمو سراغش و بگیریم ...یکی دو بار تماس گرفتیم که شاکی شد...

 شمارش رو بدین این یه بارم من تماس بگیرم ...واقعا نگرانشم...بالاجبار سمت پرونده ها می رود.
ای کاش اصرار نمی کردم ای کاش منم بی تفاوت از کنار این دختر معصوم می گذشتم.
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#پارت_۷۴

 -خسته نباشین..

صدای خانم نیک خواه سر هر دویمان را به طرف در می چرخاند.

 -ممنون الهام جان ،حال پسرت چطوره؟..

خانم فتاح حرف دل من را هم پرسید .منم نگران پسر کوچولوی چشم بادومی خوشگلش بودم .وقتی
زایمان کرد به همراه خانم فتاح و بقیه معلمان به دیدنش رفتیم .خیلی کوچیک و ناز خوابیده بود.

 -خیلی بهتره ..تبش قطع شده...

 -خوب امروز و هم می موندی پیشش؟...

الهام روی مبل می نشیند .خستگی از سر و رویش می بارد.
 -زیاد حالش بد نبود ...دیگه نخواستم از بچه ها هم غافل شم.
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خانم فتاح کاغذی سمتم می گیرد.
 بیا زهرا جان ...اما زنگ نمی زدی بهتر بود ...این خانواده اصال خوش ندارن ،حتی کسی نگرانشونبشه...

 چی شده!؟..به سوال متعجب الهام ،خانم فتاح پاسخ می دهد .من کاغذ را گرفته خوب شماره را می خوانم...
منزل آرتین مهدوی...

 زهرا از سارینا مهدوی نگرانه ...نظرش اینه اگه با پدر سارینا صحبت کنه ،می تونه مشکل سارینا روحل کنه...

قبل اینکه الهام پاسخی دهد ،خانم احمدی قدم به داخل اتاق مدیریت گذاشته ،می گوید.
 تا خود پدر و مادر سارینا نخوان کسی نمی تونه درد این دختر معصوم رو دوا کنه ...اون پدر ی رو کهمن دیدم و می شناسم ،فرزند براش مهم نیست که بخواد به خاطرش ،خودش و تو دردسر بندازه...

سمت منی که سر پا جلوی میز خانم فتاح ،کاغذ به دست خشکم زده بود ،می آید و دست روی بازویم
می گذارد.

 خانم ترابی ،من قبل اومدن شما ،معلم سارینا بودم ...یک بار با پدرش صحبت کردم ،همون وحله یاول فهمیدم آدمی نیست که قانع بشه ،فقط حرف حرف خودشه ...می گفت دختر من چیزیش
نیست و شما ها زیاد لوسش می کنید به جای درس دادن...
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دلهره به جانم می افتد و سر پاین می اندازم.
من تازه وارد ،چگونه می خواستم مشکلی که مدیر و معلمان چند ساله حل نکرده اند را هل کنم.

خانم احمدی عقب گرد می کند و شکالتی از ظرف شکالت پلی استر روی میز وسط اتاق بر می دارد و
کنار خانم نیک خواه روی مبل می نشیند.

 -زهرا جان دیگه نمی خوای تماس بگیر ی؟

دودل نگاهم را به چشم های پرسش گر خانم فتاح می دوزم.
 -راستش خانم فتاح با این حرف ها شک به دلم افتاد ...دیگه می ترسم زنگ بزنم...

لبخند غم انگیز و محوی روی لبانش جا خوش می کند.
 -چی بگم...

 خانم ترابی شما هم شانستون و امتحان کنین.به سمت خانم نیک خواه که تکیه به مبل پا روی پا انداخته سر برمی گردانم.

شانه ای باال می اندازد.
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 -من نظرم و گفتم...

خانم فتاح از پشت میزش بلند می شود.
 خانما من برم زنگ و بزنم ...خانم ترابی شما هم عجله نکن ،اگه فردا هم نیومد باهاشون تماس میگیریم...

خانم احمدی بلند می شود و کاغذ شکالت را داخل سطل زباله ی گوشه ی اتاق ،کنار در می اندازد.
 -راستی خانم فتاح ...خانم قاسمی کی میان؟...

زنگ بهم هشدار می دهد از مات و مبهوت ایستادن دست بکشم و به کالسم برسم.

 -فکر کنم فردا پس فردا برسن...

خانم نیک خواه دل از لم دادن می کشد و سمت در روانه می شود.
 -خدا قسمت هممون کنه ...منم خیلی دلم می خواد برم کربال...

خانم فتاح دستی به مقنعه اش می کشد.
 -انشاهلل میرین ...کربال جانی دوباره به آدم می بخشه...
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خانم احمدی جلوی در رسیده نیم چرخی به سمت خانم فتاح می زند.
 -خوش به حالت نگین جان ،یه بار رفتی ...امیدوارم دوباره قسمتت بشه...

این وسط تنها من بودم که فکر و ذهنم درگیر چه کنم چه کنم ها شده بود ...میان دل و عقلم گیر
افتاده بودم ...دلم ساز مخالف عقلبم را می نواخت .ساز ی از ترحمی که روز ی روزگار ی خودم هم این
احساس را چشیده بودم.
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پشت سر معلمان اتاق مدیریت را ترک می کنم ...کاردستی های بچه ها را با فکر ی پریشان ،روی
تابلوی سبز رنگ نصب شده روی دیوار می زنم.

زهرا زنگ بزن ...نزار یک دختر بی گناه مثل خودت عاصی و دلمرده از زندگی و پدر بی مسئولیت،
دست به فرار بزند ...نزار یکی دیگه مثل خودت آواره خیابان ها شود ...تا پر پر نشده جلویش را
بگیر ...شاید توانستی پدرش را قانع کنی ...شاید تو را خدا برای سارینا فرستاده تا مانع پاشیدن یک
وجود دیگر و همجنس خودت شوی...

صدای یکی از بچه ها ،فکرم را از قانع کردن خودم برای تصمیمی که گرفته بودم ،بیرون می کشد.
آخرین کار دستی که متعلق به مهال نجفی ،که با کاغذ رنگی شکل کلبه ی سبز رنگ با سقف قهوه ای و
گل ها ی قرمز دور تا دور کلبه درست کرده بود ،را به تابلو نصب می کنم و سمت نیال کرمی می
چرخم.
انگشت اشاره اش برای اجازه خواستن هنوز باال سر پا ایستاده ،مرا می نگرد.

با دست اشاره می زنم تا روی صندلی اش بنشیند.
 -جانم دخترم...

به جای نشستن سوال می کند.
 -خانم معلم میشه بیام دم گوشتون بگم؟...

سمت میزم قدم برمی دارم و ما بقی چسب و میخ های کوچک را رویش می گذارم.
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 نیالی جان ،مگه نمی دونی تو جمع در گوشی حرف زدن یک نوع بی ادبی محسوب می شه ،االن ماسر کالسیم...ـ اگه حرف خصوصی دار ی که فقط من باید مطلع شم ،بزار برای بعد کالس...
با لب و لوچه ی آویزان روی نیمکتش می نشیند.

 -بچه کتاب زبانهاتون رو باز کنین...

همهمه و بگو بخندشان را دوست دارم ،همیشه انرژ ی مضاعفی برایم می بخشد.

اتمام کالس مشغول یادداشت نمرات بچه ها ،زیر چشمی نیال را می بینم که آرام سمتم می آید و
کنارم می ایستد.
چشم از دفتر نمره می گیرم و به چشم های غمگینش می دوزم.
 چیز ی شده عزیزم؟ ...مشکلی دار ی؟..با انگشت های ظریف و کوچکش باز ی می کند و مٍ ن ِمن کنان لب می گشاید.
 -خودم مشکلی ندارم ...اما ...اما...

خودکار را روی دفتر رها می کنم و روی صندلی ام کامال به سمتش می چرخم .دستان کوچکش را
داخل دستانم می گیرم .سرش را باال می گیرد و چشمان سیاه و درشت و غم زده اش را ،به نگاه پر
سوالم می دوزد.
 -اما چی...
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آب دهانش را فرو می دهد.
 -خانم معلم ...سارینا دیگه نمیاد...

دلم فرو می ریزد ،اما به زور لبخند می زنم.
 -این چه حرفیه خوشگل خانم! ...امروز نیومده! حتما از فردا میاد.

چشمانش پر و خالی می شود.
 نه خانم معلم به من گفته بود دیگه نمیام ...می گفت کسی من و دوست نداره ...می خوام برم گم وگور شم تا همه ازم راحت شن...

لحظه ای کل وجودم می لرزد و قلبم می ایستد.
عاقبت خودم ...این احساس ها به قدر ی بهم غلبه کرد که نهای ً
تا به فرار کشید.

نا خواسته از روی ترس و دلهره ،کرمی را تکان می دهم.
 -کی همچین حرفی زد! چرا این طور ی می گفت!؟...

صورتش جمع می شود و به خودم می آیم و دستانش را رها می کنم.
 ببخش عزیزم...مهدوی کی این حرفا رو بهت زد.از ِمن ِمن کردنش کفر ی می شوم ،اما به زور جلوی خودم را می گیرم.
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خانم معلم ...چند روز پیش ...می گفت همه تورو دوست دارن ولی کسی من و نمی خواد ...حتیخانم معلم...
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لحظه ای کل وجودم می لرزد .عاقبت خودم ....این احساس ها به قدر ی بهم غلبه کرد که عاقبتم به
فرار کشید.
نا خواسته از روی ترس و دلهره ،کرمی را تکان می دهم.
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 -کی همچین حرفی زد! چرا این طور ی می گفت!؟...

صورتش جمع می شود .به خودم می آیم و دستانش را رها می کنم.
 -ببخش عزیزم...مهدوی کی این حرفا رو بهت زد.

از من من کردنش کفر ی می شوم ،اما به زور جلوی خودم را می گیرم.
 خانم معلم ...چند روز پیش ...می گفت همه تو رو دوست دارن ...ولی کسی من و نمی خواد...حتی خانم معلم...

قلبم می گیرد و بغض چنبره زده در راه گلویم به چشمانم هجوم می آورد.

برای ممانعت از نریختنشان ،سریع دستان کرمی را رها کرده از روی صندلی ام برمی خیزم.
 -عزیز دلم ...مهدوی دیگه چیز ی نگفت؟

سرش را به معنای نفی باال می اندازد.
دست جلو می برم و مقنعه ی سفید با نوار صورتی رنگش را که روی سرش کج شده بود ،جلو می
کشم.
 برو باز ی کن  ،انشااهلل مهدوی فردا میاد.لبای غنچه ای و کوچکش کش می آید و شاداب سمت بیرون کالس می دود.
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نمی توانم هیچ رقمه خودم را قانع کنم .نه می توانم بر عقلم غلبه کنم ،نه می توانم دلم را قانع کنم تا
بی منطق نباشد و بی خودی دلسوز ی که هیچ کار ی ازش برنمی آید ،بکند.
قبل این که تصمیمم عوض شود و عقلم بر دلم غلبه کند ،مستقیم به طرف اتاق مدیریت پا تند می
کنم.
خالی بودن اتاق کمی خوشحالم می کند .شاید می ترسیدم کسی حضور داشته باشد و از تصمیم
منصرفم کند..
شماره را از داخل جیب مانتویم بیرون می کشم و یکی یکی شماره را می گیرم.

اولین بوق ...دمی عمیق می گیرم ،خدایا اشتباه نمی کنم ...دومین بوق ...باز دمم را لرزان بیرون می
فرستم :چه اشتباهی؟ من معلمم و در قبال شاگردم مسئولیت دارم.
سومین بوق ...چون خودت این گذشته را تجربه کردی این طور ی براش دل می سوزونی...
چهارمین بوق ...دل سوزاندن نیست ،فقط نمی خواهم خدایی ناکرده اتفاقی که برای من افتاد،
دوباره تکرار شود.

پنجمین بوق نخورده صدای بلند و طلبکارانه و خشن مردی در گوشی می پیچد و همه ی افکار ضد و
نقیضم را از هم می پاشید.
 -الوووو...

لحظه ای زبانم بند می آید و قصدم برای تماس گرفتن یادم می رود.
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با صدای فریاد گونه ی دوباره اش زبان قفل شده ام را به حرکت در می آورم.

 -سالم ...من از مهد کودک سارینا مهدوی تماس می گیرم.

بی ادبانه که هیچ گونه تغییر ی در لحن بلندش ایجاد نمی شود ،می گوید.
 -فرمایش؟...

 -سارینا مهدوی چرا نیومدن مهد؟...

انگار خانم فتاح و بقیه ی معلمان راست می گفتند ...نباید تماس می گرفتم.
پشت گوشی فریاد می زند.
 -شما مفتشین ...یا دایه ی مهربانتر از مادر....

صدای کسی دیگر که برایم آشنا می آید ،مانع ادامه ی صحبت بی ادبانه ی این فرد مرموز می گردد.
 -آرتین! ...کیه؟ ...گوشی رو بده من ببینم...

انگار خانوادگی دیوانه بودند.
 برو کنار ببینم ...چی چی رو بده من؟...360
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بچه ی من یه روز نره اون خراب شده ،باید جواب پس بدیم ...خوشش اومده نرفته...

 -آرتین تو حالت خوش نیست ...می دونی دار ی چی میگی! ...دیگه زده به سرت....برو کنار ببینم...

با فریاد همان شخص که لحظه به لحظه دور تر می شود ،گوشی را کنار گوشم محکم تر می چسبم تا
از دست لرزانم زمین نیافتد...
 -اره زده به سرم ...دیونه شدم ...دیگه نمی کشم ...خلم کردن ...خل...

الوووو خانم فتاح ...الووو....

تازه به خودم می آیم و به کسی که مخاطبم قرار داده و فکر کرده خانم فتاح هستم ،جواب می دهم.

 -من ترابی هستم ...معلم سارینا مهدوی...

دستپاچه پاسخ می دهد.
 عذر می خوام خانم ترابی ،برادرم کمی اعصابش بهم ریخته بود ...بابت برخوردش من از شما معذرتمی خوام.

گوشی را از گوشم فاصله می دهم و دست به دست می کنم .احساس می کنم انگشتان دست چپم گز
گز می کنند.
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 -خواهش می کنم فقط نگران سارینا جان شدیم...

-ممنونم ازتون خانم ترابی ،سارینا کمی مریض احوال بود فردا حتما میارمش.

تازه از صدایش می شناسم عموی سارینا ست.
-انشاهلل هر چه زودتر خوب شن ،فعال خدانگهدار...

 -خداحافظ شما...

گوشی را سر جایش می گذارم و به زور آب دهانم را فرو می دهم.
این چه جور خانواده ای بود .همیشه فکر می کردم تنها خانواده ی من بی مسئولیت و خودخواه
هستند.

 -زهرا جان دیدی گفتم تماس نگیر...

با صدای خانم فتاح از جا می پرم و دستم را روی قلبم می گذارم.
قدمی جلو می آید و احساس شرمندگی می کند.
 -شرمنده گلم! ترسوندمت...

362

اتهام واهی
پلک روی هم می فشارم و به زور لبخند می زنم.
 دشمنتون شرمنده ،فکرم اصال اینجا نبود ،یه لحظه ترسیدم.دستم را می گیرد و سمت مبل می کشد.
 -بیا بشین اینجا برات آب بیارم ...رنگ به رو ندار ی...

روی مبل می نشینم با دستانم صورتم را می پوشانم.
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این ضعف ها واقعا حال خودم را از خودم بهم می زند .گذشته ای که با هر نسیمی یادم می افتد...
بی مهر ی و داد و غال های پدرم ،ضربه شصت های برادرم ازم یک موجود ضعیف و بی هدف
ساخت.

 زهرا...با صدای مالیم خانم فتاح ،صورتم را از حصار دستانم جدا می کنم و به چشمان نگرانش زل می زنم.

-کمی آب بخور عزیزم ...شاید فشارت افتاده....

با روحیه ی داغونی که من دارم افت فشار ،واقعا چه منایی می دهد!
لیوان آب را از دستش می گیرم و الجرعه ای سر می کشم.

 -یه چیز ی بپرسم ناراحت نمیشی؟

لیوان را داخل دستم می فشارم ،ترس از سوالش که تو این دو سال ازش واهمه داشتم ،سر می
چرخانم و
به نگاه پر سوالی اش چشم می دوزم!.

 -گذشته ی خودت اتفاقی افتاده! ...بابات اذیتت می کرد!...
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کاسه ی چشمانم پر می شود و سر افکنده ام بیشتر پاین می افتد.
گذشته ام را تعریف کرده بودم ،اما گذشته ای که بابایم حاجی بود و مادرم مونس خانم خدا بیامرز...
هیچ وقت جرأت نکردم واقعیتم را فاش کنم .با فهمیدن واقعیت یک دختر فرار ی ...دیدگانشان
نسبت بهم تغییر می کرد و هیچ گاه نمی توانستم اینجا کنارشان کار کنم.

 -بابام خیلی عصبی و خشن بود ،همیشه کتکم می زد و اجازه نمی داد قدم از قدم بردارم.

در ذهنیت خانم فتاح ،حاجی ترابی با آن قلب رئوف و مهربانش ،یک مرد خشن و نامرد می شود.

 -پس حدسم درست بود این همه نگرانی های تو به خاطر سارینا بی دلیل نبود...

با بغض می پرسم :چه طور...
بلند می شود سمت میزش می رود.

زهرا کسی که خودش آسیب دیده و کودکی اش باعث آزارش شده ،همیشه از اتفاقی که به سر بقیه
هم بیاید واهمه دارد ...تو هم مستثنا نیستی  ...می ترسی سارینا هم با این رنج ها بزرگ شود...

روی صندلی اش می نشیند و با دست به جلو هولش می دهد.
با ورود خانم نیک خواه حرفش نیمه تمام می ماند و چیز ی نمی گوید.
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خانم نیک خواه متعجب به من نگاهی می کند.
 -خانم ترابی خوبین؟

سریع بلند می شوم...
 -بله بله خوبم..

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
??🌼🌼
🍀🍀
🌺

#اتهام_واهی

#پارت_۷۸

لیوان داخل دستم یادم رفته است ،دوال می شوم و روی میز می گذارم.
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جرأت دوباره سر بلند کردن و نگاه به چشمان بهت زده ی خانم نیک خواه و چشمان دلسوزانه ی خانم
فتاح را پیدا نمی کنم.
سر پاین از اتاق مدیریت به معنای واقعی فرار می کنم .
این اواخر به قدر ی تحت العشاع بین خودم و احساساتم ،عذاب وجدان ها و گناه هایم قرار گرفته ام
که از خودم و از نگاه خودم در آینه هم وحشت دارم ،چه برسد به نگاه خواص دیگران ...خودم را یک
مجرم یک فریب کار می بینم .روزهایم شده ترس ،شده نگرانی ،وحشت و دلمردگی...

آرنج هایم را تکیه به میز ،دست زیر چانه به بچه هایی نگاه می دوزم که بی خیال از هر جا ،مشغول
خوردن نهار خوش طعمشان هستند .ماکارونی که حتی بویش هم برای بچه ها ذوق آور و لذت
بخش است.
بچگی که من هیچ گاه فکر و ذهنم بچگی نکرد،همیشه پر بود از دلهره ها و دلواپسی ها ...مثل
سارینا و ساریناهای دیگر...

با بشقابی که جلویم روی میز قرار می گیرد ،نگاه محزونم را از صورت های خندان بچه ها می گیرم.
لبخند خانم سرابی آشپز مهد کودک ،دل تنگم را برای مادر ی که خون به دلش کرده و فقط خودم و دل
خودم را برتر شمارده ام تنگ تر می شود.
 -نیومدی خودم آوردم.

خودم را از غمکده ی وجودم رها می سازم و بشقاب مکارونی خوش رنگ و تزئین شده با جعفر ی و
خیار شور را جلویم می کشم.
خیلی ممنونم خانم سرابی ...چرا زحمت کشیدین؟...367
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لبخندش مادرانه است و پر مهر.
 -زحمتی نبود ...نوش جون.

عقب گرد می کند تا کالس را ترک کند .به احترامش نیم خیز می شوم ،با دست اشاره می زند.
 -راحت باش...

چنگال را بر می دارم ...هر کار ی می کنم اشتهای کور شده ام باز نمی شود ،حتی رنگ و لعاب غذا ی
مقابلم معده ام را تحریک نمی کند .عادتم همیشه همین بوده هر وقت اعصابم بهم می ریزد  ،نمی
توانم غذا بخورم.
امروز روز کار ی ام را با کلی تشویش و نگرانی سپر ی می کنم.
بی آنکه فکرم به اطراف باشد در پیاده رو خیابان مغز پر از حجم چه کنم چه کنم هایم را با دلی خالی،
معلق در میان زمین و هوا قدم برمی دارم.
با بوق ماشینی نگاه بی رمقم را باال می کشم و از دیدن ماشین پراید خانم فتاح می ایستم.
روی ترمز می زند و شیشه سمت خوش را کامل پاین می کشد.
جلوتر می روم و کنار درخت سه نوبر سوالی نگاهش می کنم
 بیا باال می رسونمت...کیف دستی ام را دست به دست می کنم.
 -تشکر می خوام کمی قدم بزنم.
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در را باز می کند و پاین می آید
 -باهات حرف دارم...

یعنی بدون مخالفت سوار شوم و دیگر عذر و بهانه تراشی نکنم.
پا روی جدول های کوچک مستطیلی شکل کنار جوی خالی از آب می گذارم .دستم را تکیه به درخت
الغر و بلند قد کنار جاده می نهانم تا کم وزنی ام از بی حالی داخل جوی پرتم نکند.
انگار خانم فتاح اوضاع نابه سامانم را درک می کند.
 -زهرا دستت و بده من.

دستم را روی دست دراز شده اش می گذارم و از روی ،جوی نه زیاد پهن و بزرگ ،می پرم.
برای تشکر قوسی به لبانم می دهم.
 -ممنون

ماشین را دور می زنم تا سوار شوم که تازه چشمم به پل روی جوی درست در چند قدمی ام می افتد.
سرم را برای گیج بودنم تاب می دهم و در جلویی را می گشایم.
با نشستن روی صندلی های قرمز و سیاه رنگ که به لطف روکش های جدید زیبا شده اند احساس
راحتی می کنم .انگار تازه متوجه بی حسی زانوهایم شده بودم.
آهی عمیق برای تنهای ام ،ناخواسته از درونم غلیان می کند.
با صدای بسته شدن در گردن می چرخانم.
انگار عجله دارم بی مقدمه و بدون ذره ای تعلل سر اصل مطلب برود.
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حس ششمم می گوید در مورد خودم و رفتار امروزم است .ترس مبهمی در درونم رخنه می کند.
ترس از اینکه نتوانم قانعش کنم و دروغ هایم بر مال شوند.
استارت می زند و قبل حرکت نگاهی اجمالی و با اطمینان به چشمان سوالی ام می کند.
ماشین که به حرکت در می آید ،دستان یخ زده ام به لطف تنش های امروز قندیل می بندد و مجبور
می شوم روی زانوهایم به اسارت همدیگر درشان بیاورم تا مانع کرختی زیاد انگشتان سردم شوم.

 زهرا یه چیز ی میگم خواهش می کنم ناراحت نشو ...زمانه زمانه ای شده که همه تک به تک ،بهاین مکان های نیاز پیدا می کنیم.

در دل پر آشوبم غوغا به پا می شود .مکانی که ندانسته با فکرش دنیا بر سرم چرخ می زند و انگشت
اتهام دروغ گو سمتم روانه می شود.

 زهرا من رک حرف می زنم ...می دونی که خودمم تخصص روانشناسی دارم و درد درون همه رو کمو بیش می فهمم..
دردی که ما هیچ دلمون نمی خواد از روی دانستن دچارش شویم...

سر انگشتانم را حس نمی کنم ،قلبم یک در میان می زند .پس فهمیده...فهمیده و می خواهد بدون
آنکه دلم را بشکند از مهد بیرونم کند ،یا شاید هم می خواهد دست قانونم دهد...
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لیوان داخل دستم یادم رفته است ،دوال می شوم و روی میز می گذارم.

جرأت دوباره سر بلند کردن و نگاه به چشمان بهت زده ی خانم نیک خواه و چشمان دلسوزانه ی خانم
فتاح را پیدا نمی کنم.
سر پاین از اتاق مدیریت به معنای واقعی فرار می کنم .
این اواخر به قدر ی تحت العشاع بین خودم و احساساتم ،عذاب وجدان ها و گناه هایم قرار گرفته ام
که از خودم و از نگاه خودم در آینه هم وحشت دارم ،چه برسد به نگاه خواص دیگران ...خودم را یک
مجرم یک فریب کار می بینم .روزهایم شده ترس ،شده نگرانی ،وحشت و دلمردگی...
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آرنج هایم را تکیه به میز ،دست زیر چانه به بچه هایی نگاه می دوزم که بی خیال از هر جا ،مشغول
خوردن نهار خوش طعمشان هستند .ماکارونی که حتی بویش هم برای بچه ها ذوق آور و لذت
بخش است.
بچگی که من هیچ گاه فکر و ذهنم بچگی نکرد،همیشه پر بود از دلهره ها و دلواپسی ها ...مثل
سارینا و ساریناهای دیگر...

با بشقابی که جلویم روی میز قرار می گیرد ،نگاه محزونم را از صورت های خندان بچه ها می گیرم.
لبخند خانم سرابی آشپز مهد کودک ،دل تنگم را برای مادر ی که خون به دلش کرده و فقط خودم و دل
خودم را برتر شمارده ام تنگ تر می شود.
 -نیومدی خودم آوردم.

خودم را از غمکده ی وجودم رها می سازم و بشقاب مکارونی خوش رنگ و تزئین شده با جعفر ی و
خیار شور را جلویم می کشم.
-خیلی ممنونم خانم سرابی ...چرا زحمت کشیدین؟...

لبخندش مادرانه است و پر مهر.
 -زحمتی نبود ...نوش جون.

عقب گرد می کند تا کالس را ترک کند .به احترامش نیم خیز می شوم ،با دست اشاره می زند.
 -راحت باش...
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چنگال را بر می دارم ...هر کار ی می کنم اشتهای کور شده ام باز نمی شود ،حتی رنگ و لعاب غذا ی
مقابلم معده ام را تحریک نمی کند .عادتم همیشه همین بوده هر وقت اعصابم بهم می ریزد  ،نمی
توانم غذا بخورم.
امروز روز کار ی ام را با کلی تشویش و نگرانی سپر ی می کنم.
بی آنکه فکرم به اطراف باشد در پیاده رو خیابان مغز پر از حجم چه کنم چه کنم هایم را با دلی خالی،
معلق در میان زمین و هوا قدم برمی دارم.
با بوق ماشینی نگاه بی رمقم را باال می کشم و از دیدن ماشین پراید خانم فتاح می ایستم.
روی ترمز می زند و شیشه سمت خوش را کامل پاین می کشد.
جلوتر می روم و کنار درخت سه نوبر سوالی نگاهش می کنم
 بیا باال می رسونمت...کیف دستی ام را دست به دست می کنم.
 -تشکر می خوام کمی قدم بزنم.

در را باز می کند و پاین می آید
 -باهات حرف دارم...

یعنی بدون مخالفت سوار شوم و دیگر عذر و بهانه تراشی نکنم.
پا روی جدول های کوچک مستطیلی شکل کنار جوی خالی از آب می گذارم .دستم را تکیه به درخت
الغر و بلند قد کنار جاده می نهانم تا کم وزنی ام از بی حالی داخل جوی پرتم نکند.
انگار خانم فتاح اوضاع نابه سامانم را درک می کند.
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 -زهرا دستت و بده من.

دستم را روی دست دراز شده اش می گذارم و از روی ،جوی نه زیاد پهن و بزرگ ،می پرم.
برای تشکر قوسی به لبانم می دهم.
 -ممنون

ماشین را دور می زنم تا سوار شوم که تازه چشمم به پل روی جوی درست در چند قدمی ام می افتد.
سرم را برای گیج بودنم تاب می دهم و در جلویی را می گشایم.
با نشستن روی صندلی های قرمز و سیاه رنگ که به لطف روکش های جدید زیبا شده اند احساس
راحتی می کنم .انگار تازه متوجه بی حسی زانوهایم شده بودم.
آهی عمیق برای تنهای ام ،ناخواسته از درونم غلیان می کند.
با صدای بسته شدن در گردن می چرخانم.
انگار عجله دارم بی مقدمه و بدون ذره ای تعلل سر اصل مطلب برود.
حس ششمم می گوید در مورد خودم و رفتار امروزم است .ترس مبهمی در درونم رخنه می کند.
ترس از اینکه نتوانم قانعش کنم و دروغ هایم بر مال شوند.
استارت می زند و قبل حرکت نگاهی اجمالی و با اطمینان به چشمان سوالی ام می کند.
ماشین که به حرکت در می آید ،دستان یخ زده ام به لطف تنش های امروز قندیل می بندد و مجبور
می شوم روی زانوهایم به اسارت همدیگر درشان بیاورم تا مانع کرختی زیاد انگشتان سردم شوم.
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 زهرا یه چیز ی میگم خواهش می کنم ناراحت نشو ...زمانه زمانه ای شده که همه تک به تک ،بهاین مکان های نیاز پیدا می کنیم.

در دل پر آشوبم غوغا به پا می شود .مکانی که ندانسته با فکرش دنیا بر سرم چرخ می زند و انگشت
اتهام دروغ گو سمتم روانه می شود.

 زهرا من رک حرف می زنم ...می دونی که خودمم تخصص روانشناسی دارم و درد درون همه رو کمو بیش می فهمم..
دردی که ما هیچ دلمون نمی خواد از روی دانستن دچارش شویم...

سر انگشتانم را حس نمی کنم ،قلبم یک در میان می زند .پس فهمیده...فهمیده و می خواهد بدون
آنکه دلم را بشکند از مهد بیرونم کند ،یا شاید هم می خواهد دست قانونم دهد...
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#اتهام_واهی

#پارت۷۹

همان طور که رانندگی می کند ،نیم نگاهی سمتم می اندازد تا خیالش آسوده شود که حرف هایش را
می شنوم و جوابی نمی دهم ،یا نه اصال نمی فهمم!.
اما با دیدنم جا می خورد! خیلی خوب می بیند که تک به تک کلماتش را به جای فهمیدن با کل
وجودم می بلعم.
ماشین را با عجله کنار جاده می کشاند و زود پیاده می شود.
مقصدش را نمی دانم! منتظر فقط از پشت سر به تند قدم برداشتنش می نگرم که وارد مغازه ای می
شود.

از خودم بد می آید ،از وجودم روی این کره ی خاکی بیزارم .از حاالت ترحم برانگیزم متنفرم ...از
ضعفم نفرت دارم.

 -زهرا دخترکم ...بابات که چیز ی نگفت! فقط کمی عصبانی شد که چرا سر ظهر ی بیرون رفتی...

فین فین می کنم خودم را بیشتر در آغوشش پنهان می سازم.
 حاج بابا همیشه سر من داد می زنه ...پس چرا بابای بقیه سرشون فریاد نمی زنن ...به جاشبغلشون می کنن و می برن خونشون.
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بوسه ای روی موهایم می زند و بیشتر به خودش می فشارد. آخ من قربون اون زبون قند عسلیت بشم ...تو دختر یکی یه دونه ی حاج باباتی ،نگرانته ...میترسه اتفاقی برات بیفته ...بیرون گرگ زیاده ،همیشه در کمینن که آهویی زیبایی شکار کنن...

سرم را از سینه اش که مامن آرمشم هست ،جدا می کنم و با چشم های اشکی به صورت مهربانش
نگاه می کنم.

 -مامان یعنی من آهو ام!؟...

لبخندی پهن روی لبان گوشتی اش می نشیند و با دستانش صورتم را قاب می گیرد.
 تو آهوی خودمی ...یکی یه دونه ی خودمی.از بوسه های پی در پی اش ،روی گونه ها و پیشانی ام دلم باز می شود.
از روی پایش زمینم می گذارد:
 حاال بیا نهارت و بخور و که دیگه عصره ...االنه ضعف می کنی ...بخور بعد برو با زینب خاله باز یکن...

بلند می شود که دوباره صدایش می زنم.
 مامان.بدون اینکه سمتم بچرخد ،جانمی می گوید.
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 حاج بابام نمی ذاشت بیای پیشم و بغلم کنی...سر پا جلوی در اتاق نیم چرخی می زند که فقط نیم رخ غمگینش را می بینم.
 حاجیت صالحت و می خواد ...میگه زیاد لوست نکنم که خانم بشی ...بزرگ بشی و تو جمع بتونیسر در بیار ی...

با نشستن خانم فتاح داخل ماشین فکرهای گذشته ام از هم گسیخته می شود.
مثل سارینا و پدر سارینا..
بابای منم محبت را لوس کردن می دانست .دست نوازش هایش را لوس کردن دانست ،آغوش
پدرانه اش را لوس کردن دانست.

از میان تار ی دیدم به خانم فتاح و رانی داخل دستش که در حال باز کردن است ،می نگرم.
با این اوصاف ،باز هم حیف می گویم که حرف های مامان و تنبیه های حاج بابام حالیم نشد و خودم
و بدبخت کردم ...حیف که صبر و تحملم ته کشید و بچگی کردم.
حاال می فهمم بزرگ شدن یعنی چی! منی که با یک فریاد غریبه به این حال و روز می افتم ،چگونه
می توانم عمرم را در این جامعه ی پر از نیرنگ ها و دورویی ها سپر ی کنم.

در عجبم که چگونه فرار کردم! چگونه به اینجا رسیدم! جسارتی که شاید یک معجزه بود! یاد فرارم
می افتم تن و بدنم به رعشه می افتد ،شاید جسور بودنم در عالم کودکی ام دفن شد یا اینکه با بزرگ
و بزرگتر شدنم ،بی جربزه تر و ترسو تر می شوم! انگار االن دنیا و آدم هایش را می فهمم...
با محک زدن خودم در این راه پر از پستی و بلندی،تجربه بهم ثابت می کند که بترسم و بگریزم.
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دست خانم فتاح که روی دستم می نشیند و رانی را میان انگشتانم می گذارد ،به خودم می آیم
 -زهرا جان کمی بخور حالت سر جاش بیاد...

دست مرا هم همزمان با دست خودش باال می کشد و رانی را کنار لبانم نگه می دارد
 بخور...لبان خشک شده ام را از هم فاصله می دهم.
مزه ی شیرین رانی راه گلویم را باز می کند ،دو قلوپی به اصرار خانم فتاح فرو می دهم.
دستش را رها می کند و راست می نشیند.

 زهرا جان گذشته ها گذشته ...نمی تونی با شکنجه دادن خودت به عقب برگردی ...همه ی دنیادارن به نحوی زندگیشون رو می گذرونن ...یکی خوب ،یکی بعد ...هیچ گاه نمی تونیم مثل بقیه
باشیم ...باید خودمون باشیم و به خودمون تکیه کنیم ...راه هایی که تنهایی بتونیم سپر ی کنیم.
سختی هایی که با هر قدممان پشت سر بزاریم ،نه این که زیر سختی ها کمر خم کنیم و خودمون له
بشیم.

کمی سکوت می کند و به نیم رخ خسته ام خیره می شود.

 دوستم روانشانس بالینی داره ...بهت پیشنهاد نمی کنم ،اجبارت می کنم بر ی پیشش ...خودمباهاش حرف می زنم ...خودم تخصصم کودکانه ...باید بر ی پیشش زهرا ...باید...

سرم تکیه به پشتی صندلی گردن کج می کنم.
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نمی تونم در توانم نیست...

با بغض النه کرده در بیخ گلویم به زور حرف می زنم.
روی صندلی اش جابه جا می شود کامال سمتم می چرخد.
 باهاش صحبت می کنم نصف ویزیت و ازت بگیره ...اصال کمکت می کنم از بهزیستی برگه بگیر ی...اصال خودم حق ویزیتت رو پرداخت می کنم...
راست می نشید و با تحکم می گوید :باید بر ی ...باید خودت و از نو بساز ی...

دستش سمت سویچ می رود و فرصت هر گونه اعتراض را ازم می گیرد.
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#پارت_۸۰

سرم را سمت شیشه می چرخانم.
چه راحت داشتم قصاص قبل از جنایت می کردم .فارغ از حس انسان دوستانه ی خانم فتاح که باید
تو این دو سال برایم اثبات می شد...
داشتم قضاوت می کردم ،اصال با خودم نه اندیشیدم که اگر دروغ هایم را هم بداند ،باز هم نمی
خواهد که دا َرم بزند ...شکایت و پاسگاه هم نیاز نیست! کار خطایی نکرده ام ...تنها اشتباهم فرارم
بود که بزرگترین بیراهه برای خودم گشت!
چشم به رفت و آمد مردمی می دوزم که شاید تک به تکشان خبطی در زندگیشان کردند.
پیر و جوان ،بزرگ و کوچک ،شاید گاهی برای بهتر زندگی کردن ،دروغی گفتند ...یا کار ی کردند که
مجبور به الپوشانی شده اند...
همه ما قبل اینکه اصل مطلب را بدانیم و سر از کار کسی دربیاوریم افتراء می بندیم ...تهمت می زنیم،
ناروا می گویم.

شاید تک به تک کلماتم ،معنی یک چیز را دهد ...اتهام ....اما دلم از این همه کلمه که در کل یک
کلمه ی آزار دهنده جمع گشته و یک معنی می دهد ،می گیرد.
چرا کار ی کرده ایم که تمام زندگیمان در بد گمانی ها و دروغ ها خالصه می شود!

با توقف ماشین خودم را جمع و جور می کنم و راست می نشینم.
تازه با سردی قوطی فلز ی رانی ،گز گز دستم را احساس می کنم.
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دست به دست می کنم که صدای خانم فتاح را در می آورد.
 -بخور به جای اینکه بمونه رو دستت و فکر کنی که چیکارش کنی و کجا بزار ی...

سایبان جلوی خودش را پاین می دهد و داخل آینه ی کوچکی مقنعه ی سرمه ای رنگش را درست
می کند.
 -زود باش زهرا ...بخور باهم پیاده شیم.

در جایم جا به جا می شوم و برای اینکه حرفش را زمین نیندازم ،جرعه ای دیگر می نوشم و روی
داشبورد می گذارم.

دستش روی دستگیره نرفته طرفم باز می گردد.
 -تو که نخوردی!...

از داخل جعبه ی کاغذ دستمالی روی داشبورد ،دستمالی بیرون می کشم و دور لبانم را پاک می کنم.
 خیلی ممنونم خانم فتاح ...واقعا دیگه میل نداشتم.لبخندی از سر رضایت روی لبانش نقش می بندد.
 -تو خلوت و بیرون از مهد دیگه خانم فتاح صدام نکن ...چند بار بگم ...نگین صدام بزنی کافیه...

در را می گشاید.
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 -بیا پاین که دیر شد...

دستگیره ی در را سمت خودم می کشم و در را می گشایم.
پایم که زمین آسفالت را لمس می کنم احساس بی وزنی می کنم.
می ترسم از حرف زدن ...از راست گفتن ...از فاش کردن خود واقعیم...
می دانم اگر قدم به آن مطب بگذارم بی برو برگرد باید حقیقت را بگویم ...باید زهرای حقیقی را
نشان دهم...

 -زهرا چرا نمیای؟...

هر چه قدر تالش می کنم ترس و نگرانی ام را نمی توانم پنهان سازم.
دست روی بازویم می گذارد و به مردمک های لرزان چشم هایم زل می زند.

 زهرا جان روانشناس و مشاوره هم مثل همه ی دکترها ،دکتره ...دکتر داخلی  ...مغز و اعصاب....گوارشی  ...پوست و مو ...مثل هر دکتر دیگه ای...

با انگشت به ساختمان چهار طبقه ی رو به رویمان اشاره می زند.
 قرار نیست اون تو محاکه بشی ...قرار هم نیست به اجبار حرفی بزنی ...فقط کمکت می کنه آرومشی ...مثل بقیه از کنار هر چیز ی عادی بگذر ی...قوی بشی و رو پای خودت باایستی...
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از حرف هایش قوت قلب می گیرم و ریتم تند قلبم آرام می گیرد.
قدمی جلوتر می گذارم و به زور لبخندی می زنم.
برای اطمینان خاطر بیشترم ،پلک روی هم می گذارد و کنارم هم قدم می شود.

در دلم برای خودم خط نشان می کشم .خانم فتاح راست می گوید ،مجبور نیستم چیز هایی را که دلم
نمی خواهد ،بگویم ...گذشته های تلخم را باز گو کنم ...گذشته ها و رازهایی که حتی از فاش کردنش
تو خلوت گاه خودم و برای خودمم واهمه داشتم ...رازهایی که در صندوقچه ی قلبم به قفل و
زنجیرش کشیدم تا خدایی ناکرده در خلوت گه تنهایی هایم هم از مغزم عبور نکند.
شاید دلیل اصلی برای فرارم همان ناگفته ها و وحشت هایم بود که نخواستن های رشید و سخت
گیر ی های حاج بابا ،بهانه دستم داد تا بگریزم....

اما هیچ گاه فکر نمی کردم این دکتر با کل دکترهای فوق تخصص دیگر فرق داشته باشد و ناخوداگاه
زبانم می چرخد و تمام ناگفته ها را بیرون می ریزد ...ناگفته هایی که دنیایم را دگرگون می کند و
آتش جهنم را برایم می چشاند.
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#پارت۸۱

از روی جدول های مستطیلی شکل کنار خیابان به پیاده رو قدم می گذاریم .همه به نحوی در رفت و
آمدند.
پسر بچه ای که با گریه دست پدرش را می کشد ،توجهم را به خودش جلب می کند.

 -بابا ماشین می خوام ...زود باش خودت قول داده بودی...

پدرش به زور دستش را می کشاند و سمت پیکان سفید و زوار در رفته اش می برد.
 -کم کم دار ی میر ی رو اعصابم ها ...قول دادم که دادم ...االن ندارم...

همش ندار ی ...همش کشمکش ...همش بد قولی ...همش دعوا ...شده خالصه ای از بخش مبهم
زندگی مان ...بخشی که خود این کم بودی ها را بدون آن که حس کنیم با تمام وجود می بلیعم و
تنها برای سپر ی کردن این عمر ِ،شاید نه چندان دراز ،قدم به جلو می گذاریم.
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صدای نگین فکرم و نگاهم را به سوی خودش متمایل می سازد.
 این قول دادن های بی مورد ،وعده دادن های بدون فکر و سرسر ی ...فقط به خاطر وا کردن بچه ازسرمون ،آسیب بزرگی به روح روان بچه می زنه و اوضاع زندگی خودمون رو هم بهم می ریزه ...بعد
ها هم می شینیم و به این می اندیشیم که چرا بچم ال شد و بل شد! من که همه کار ی براش کردم؟
من که به خورد و خوراکش رسیدم؟ ...هیچ گاه فکر نمی کنیم که تنها رسیدگی تهیه خوراک و پوشاک
و رفاه نیست .پس این نقطه های ریز و درشت ،عصبی و پرخاشگرمان می کند تا بزرگتر و بزرگتر می
شویم ،دیگه اعصابی برای زندگی و آینده ی خودمون پیدا نمی کنیم ...یک فرد عقده ای و عصبی و
لجوج تحویل جامعه میدیم.

همیشه صحبت های نگین جان به دلم می نشیند ،طور ی که دلم می خواهد ساعت ها بنشینم و
فقط به سخنانش گوش دهم.
احساس خفگی داخل آسانسور که همیشه ازش متنفرم ،یادم می رود و وقتی از حرف های نگین جان
فارغ می شوم ،خودم را در کریدور طبقه ی دوم ،جلوی درب قهوه ای رنگ سوخته ای می بینم.

تابلوی کوچک کنار درب ،نصب شده روی دیوار نگاهم را سوی خودش می کشاند.
"دکتر نجمه مالکی روانشناس بالینی"

با باز شدن در حواسم به دختر ریزه میزه و تقریبا هم سن و سال خودم کشیده می شود که با صورتی
ملیح و ساده ای سالم می دهد.
 -سالم بفرماید...

نگین جان جلوتر می رود و دست می دهد.
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 -سالم خانم مرادی ...خسته نباشی گلم...

 خیلی ممنون خانم فتاح ...خوش اومدین...از احوال پرسی های صمیمانه شان صمیمیتشان مشهود است.
نگین جان دست پشتم قرار می دهد.
 -مرادی جان اینم عزیز ما خانم ترابی ،معلم مهد...

لبخند دندان نمایی می زند و دستش را سمتم دراز می کند.
 از دیدنتون خوشحال شدم...دستم را داخل دست ظریف و کوچکش می گذارم.
 -متشکرم.

 خانم دکتر ما مریض دارن؟...با سوال نگین جان ،دستم را رها می کند و سمت در کرمی رنگ اتاق می رود.

 -داشتن با تلفن صحبت می کردن ...بزارین ببینم مکالمه اشون تموم شده ،بهشون خبر بدم.

مانتوی زرد رنگ و شال آبی رنگش ،عجب تضاد زیبایی درست کرده بودند.
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جلوی در نرسیده نیم چرخی به طرفمان می زند و با دست به مبل های زرشکی رنگ چرم ،اشاره می
کند.
 -لطفا بفرماید بشینید ...سر پا نمونین...

نگین جان تشکر ی می کند و مرادی با چند تقه ی آرام به در ،در را می گشاید.

باز هم صدای گروپ گروپ قلبم بلند می شود.
 -زهرا جان بشین.

لبه ی مبل ،مثل بچه های تخس و خطا کار دست به زانو می نشینم و با استرس پایم را تکان می
دهم.
تو این چند سال تنهایی ام ،حتی برای سرما خوردگی ها و تب و لرزهای شبانه ام ،پیش دکتر نرفتم،
خدا خواسته و خود به خود ،بدون دارو و درمان بهتر شده ام.
اطراف چشم می چرخانم.
اول از همه نگاهم پی گلهای طبیعی گوشه ی سال انتظار می افتد .خیلی زیبا از هر نوع گلی ،کاکتوس
گرفته تا اشک تمساه ،روی پایه ی ایستاده بلند ،چیده شده بودند.

دلم هوای حیاطمان را می کند ...چه قدر عاشق گلهایش بودم و در کاشتنشان به مامان کمک می
کردم.
خانم مرادی از اتاق بیرون می اید سمت میز حاللی شکل قهوه ای رنگش می رود.
خانم فتاح خانم دکتر منتظرتونن می تونین تشریف ببرین داخل...
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نگین جان بلند می شود و منم به تبعت از او بلند می شوم بند کیف کوچک سیاه رنگ روی دوشم را
داخل دستم می فشارم

#اتهامواهی

#پارت۸۲

 مرسی خانم مرادی..مرادی همان طور که پرونده ای از روی میزش بر می دارد ،تشکر ی از نگین جان می کند و همراه ما
وارد اتاق می شود.
 -سالم خانم دکتر ما ...خوب هستین بانو...

زنی تقریبا میان سال با چهره ای معمولی و موهای هایالیت روشن که چتر ی هایش کامال از زیر
روسر ی سیاه با حاشیه های نقره ای رنگ اش قابل مشاهده بود ،به احترام نگین جان بلند می شود و
با لبخندی برای دست دادن و روبوسی از پشت میزش خارج می شود.
 -علیک سالم نگین جان ...مشتاق دیدار ...خیلی خوش اومدی...

خانم مرادی پوشه ی قرمز رنگ داخل دستش را روی میز خانم دکتر قرار می دهد و از اتاق خارج می
شود.

نگین جان و خانم دکتر همدیگر را کامال گرم و صمیمی بغل می گیرند و بالخره دل از هم می َکنند.
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تازه چشم خانم دکتر به جمال ما که هنوز جلوی در خشکم زده بود ،روشن می شود.
 عزیزم چرا اونجا؟...با لبخند روی لبانش قدمی جلو می گذارد.
آهسته جلوتر می روم و دست دراز شده اش را برای دست دادن بی پاسخ نمی گذارم.
 -سالم ...خسته نباشین.

 -خیلی ممنون دخترم...

نگین جان کنارم می آید و دست پشتم قرار می دهد.

 نجمه جان ایشون معلم خوب ما ،زهرا جان هستند.دستش را به نرمی از دستم خارج می کند.
 خوش اومدن ...بفرما گلم ،بفرما راحت باش...سمت مبلمان زرشکی رنگ هدایتم می کند.
 -نگین جان شما نمی شینی؟

 -نه ،من بیرون با خانم مرادی کار دارم ...شما راحت باشین.
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در که بسته می شود خانم دکتر به جای اینکه پشت میزش برگردد ،روبه رویم روی مبل می نشیند و با
دست اشاره می زند ،منم بنشینم.
 بفرما...به کل ،خود واقعی ام از یادم رفته بود ،انگار واقعا رفته رفته داشتم افسردگی می گرفتم ...تا این حد
هم وضعیتم بحرانی نبود ،االن که خودم ،خودم را می بینم تازه به وخیم بودن حالم پی می برم.
کیفم را از روی دوشم خارج کرده روی پاهایم می گذارم.
از بغض وحشتناک در را گلویم احساس گلو درد عجیبی می کنم.

 خوب زهرا جان ...االن تو این اتاق من شما دکتر و ارباب رجوع ،نیستیم ...مثل یک دوست وهمکار ،فقط می خواهیم کمی باهم در دو دل کنیم...
دلم برای خودم و احوالم ،تلخ خندی می زند.
در و دل ...در و دلی که حتی برای خودم هم باز گو نمی کنم ..چطور اینجا و مقابل شما ،کسی که
اولین بارم هست باهاش رو در رو می شوم ،درد هایم را بگویم و رازهایی را فاش کنم که شاید به
نابودی خودم ختم شود.
سکوت عجیبی که فقط تالقی نگاه ترسان و لرزان من با نگاه آرام و دلسوزانه ی خانم دکتر حرف می
زنند.
دنبال راه فرار ی برای نترکیدن بغضم می گردم و چشم می چرخانم تا با از نظر گذراندن دیزاین اتاق،
فکرم را از هوای درونم پرت کنم .کمدی سفید رنگ در گوشه ی اتاق پر از کتاب و مجسمه های دست
ساز...

 خانمی...با صدای خانم دکتر موفق به پرت کردن حواسم نمی شوم.
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خودش را لبه ی مبل می کشاند و کمی به جلو خم می شود و دستانش را در هم قالب می کند.

 ببین زهرا جان ...هر حرفی بزنیم ،اینجا تو این اتاق ،بین خودمون می مونه و هیچ جایی درز نمیکنه ،هر حرفی که خودت مایل به گفتنش باشی ...هیچ زور و اجبار ی در کار نیست.

نگاهم را به میز شیشه ای که تنها فاصله ی من و خانم دکتر است ،می دوزم.
 -چی بگم...

صدای تو گلویی و خفه ام ،تمام واقعیت زندگی و حال پریشانم را لو می دهد.
تظاهر به قوی بودن جلوی این دکتر متخصص صد در صد کامال بی معنی خواهد بود.

 از خودت بگو ...چند سالته؟...عرق کف دستانم کم کم داشتند عصبی ام می کردند.
 -تازه هجده سالم و تموم کردم.

 -پس دختر تیز هوشی هستی که با این سن تونستی ،معلم موفق مهد کودک بشی...

لبخندم نه برای تشویق و تحسینش است ،نه برای دلگرم شدنم ،بلکه از روی استرسی که به جانم
افتاده ،ناخوداگاه لبانم کش می آید تا بلکه جلوگیر فرو ریختن بارانی هایم شود.
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-تصیممت برای آینده چیه ...دوست دار ی معلمی رو ادامه بدی؟...

تا حاال با خودمم هم فکر نکرده بودم آیا معلمی را دوست دارم!
زندگی من از همان اول هم ،دوست داشتن ها برایش معنایی نداشت ،تا حاال دوست داشتن کار ی را
امتحان نکرده بودم ،فقط تنها اجباریت ها را چشیده بودم و با مجبوریت ها تا به اینجا رسیده بودم.
وقتی پاسخم طوالنی می شود ،بر می خیزد و سمت میزش می رود.
گذر زمان را نمی فهمم .تمام فکرم معطوف سوال هایی می شود که برخی از آنها را بی پاسخ ،تنها با
نیمچه لبخندی پاسخ می دهم.
مرور خاطراتم برای خودم هم خوشایند نیست ،تمام سعیم بر این می شود که فرو نریزم.
اتمام جلسه ی اول ،شاید برای خانم دکتر ی که قصد بدرقه ام را دارد ،دلگرم کننده باشد ،اما برای من،
جز لرزش شدید تمام گوشت و استخوان های بدنم و یافتن مکانی خلوت برای گریه کردن ،آن هم نه
یک دل سیر ،بلکه از اعماق وجودم به ارمغان می آورد.
نگین جان با دیدن ما مجله ی داخل دستش را روی میز می گذارد و بلند می شود.
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#اتهامواهی

#پارت۸۳

انگار رنگ و روی رفته ام ،نگاهش را نگران و قدم هایش را ُکند می کند.

 -مرادی جان برای زهرا جان وقت مالقات بنویس ،واسه ی پس فردا همین ساعت...

منبع تعین تکلیف های دیگران برای من ،شاید از بالتکلیفی های خودم و تهی از هر عقل و منطقی
باشد...
یک خالء بزرگی که تا حاال حسش نکرده بودم.
از این که نگین جان سوال پیچم نمی کند و بی حرف ،بدون هیچ منتی تا دم محله قدیمی و فقیر
نشینم می رساند ،از اعماق وجودم ازش قدر دانم.
قدر دان تک تک لحظه های تنهایی ام که به عنوان نه همکار ،بلکه یک دوست حمایتم کرد.
به زور می توانم زبان خشک شده ام را که ته حلقم چسبیده است ،داخل دهانم بچرخانم و تشکر
مختصر ی از محبت های بی دریغش کنم.
کلید می اندازم و داخل جهنم تنهایی ام می شوم.
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دلم های های گریه کردن می طلبد ،هوار کشیدن و جیغ زدن می خواهد ...اما غم باد بزرگ روی دلم
به قدر ی بزرگتر و بزرگتر می شود که راه گلویم را برای فریادهایم می بندد.
دو زانو روی کف اتاق می افتم .از سفتی موکت ها زانوهایم به درد می آید.
اعتنایی نمی کنم و چشم به پنجره ای می دوزم که برایم حکم در قفس کوچکی را دارد.
ترس های دفن شده در قلبم ،به مغزم هجوم آور می شوند ...ناگفته هایی که با هر مکالمه ی خانم
دکتر ،لحظه به لحظه هایش از جلوی چشمانم مثل یک فیلم ترسناک و جنایی می گذرد.
دستم ناخوداگاه به طرف سینه ام می رود و روی جای زخم دیرینه ام می نشیند...
دندان هایم بهم می خورد و احساس سرما تمام وجودم را در بر می گیرد.

اگر الل نمی شدم و جنازه ام را به آراز می سپرد ...اگر الل نمی شدم و خودم را نابود می کرد.
بالخره می شکند ،بغضی که قصد نفس هایم را کرده است.
هق هق گریه ام ،سکوت خانه را می شکند و سوز دلخراشش دل خودم را به درد می آورد.
چرا حتی نتوانستم به مادرم چیز ی بگویم؟ ...چرا نتوانستم کار ی کنم! .چرا نتوانستم لوش بدم و
دودمانش را به باد دهم!...
از سوزش شدید گلویم ،جیغ های خفه ام به ناله ای آرام تبدیل می شود و روی زمین دارز می کشم.
دست راستم را زیر سرم گذاشته در خودم مچاله می شوم.
پلک های سنگینم توانایی فاصله گرفتن را ندارند .روی هم می افتند ،دیگر چیز ی حس نمی کنم.

 -سالم .صبح بخیر...

395

اتهام واهی
همان طور که زیر لب جواب سالم عموی سارینا را می دهم ،کمر خم می کنم و بوسه ای به سر سارینا،
از روی مقنعه اش می کارم.
 -سالم شاگرد خوب و باهوش من ...خوبی عزیز دلم...

فقط با چشمانی غمگین سر ی تکان می دهد.

شادی و بدو بدوی بچه ها ،مجبورم می کند کمی به سمت دیوار قدم بردارم و سارینا و عمویش هم
به تبعیت از من ،کنار بکشند تا بر عکس روحیه ی افسرده ی سارینا ،بچه های شاد و سر زنده وارد
کالس هایشان شوند.
راست می ایستم و با تحکمی که نمی دانم جرائتش را از کجا پیدا کرده ام ،رو به عموی سارینا می
گویم.
 -همین امروز باید پدر سارینا بیان مهد...

فقط لحظه ای محو نگاهم می شود و چیز ی نمی گوید.
برای گریز از نگاه طوالنی اش دست سارینا را می گیرم که با محکم ایستادنش باعث می شود به
چشمان نگران و رنگ پریده اش چشم بدوزم..
قبل من عمویش روی زانو می نشیند و سارینا را در آغوش می کشد.
زمزمه ی آرام عموی سارینا ،زیر گوش سارینا دلم را می لرزاند.
 عمر عمو ...تو نگران نباش من درستش می کنم.محکم تر و دستانش را دور گردن عمویش حلقه می زند.
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عمو به بابام نگو بیاد ...دعوا راه می ندازه...
عمویش بوسه ای روی گونه اش می زند.
برو کالست عمر عمو ...چیز ی نشده که بخواد دعوا بندازه...

برخیزد و دست سارینا را سمت من می گیرد.
خانم ترابی سارینا محبت خواصی به شما داره ...فقط به خاطر شما به مهد میاد و همیشه هم تو
خونه از شما تعریف می کنه....

نمی دانم از این حرف ها شاد شوم ،یا یک سیاست مردانه برای پراندن فکر سارینا تشبه اش کنم.
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#پارت۸۴

برای دل کوچک هم نوع خودم ،مجبورم رول باز ی کنم.
 آقای مهدوی سارینا به غیر اینکه شاگرد خوب و باادب کالس منه ،دوست و رفیق منم هست...سارینا جان وقتی مهد نمیاد ،منم دیگه دل و دماغ سر کالس رفتن و ندارم ...به غیر اینکه همه ی بچه
ها برام روحیه می بخشن ،اما سارینا تنها منبع انرژ ی منه ...منم فقط می خواستم از پدرش خواهش
کنم سارینا رو سال بعد هم اینجا ثبت نام کنه تا آمادگی رو هم کنارش باشم ...بالخره دختر گلمون
داره بزرگ میشه...
با کلمه به کلمه ای که از زبانم خارج می شود به سارینا نزدیک می شوم و دست روی شانه ی نحیف و
کوچک و استخوانی اش می گذارم.
انگار با حرف هایم دلگرم می شود و نفس آسوده ای می کشد.
چرخ نگاهم به برق تحسین در نگاه عمویش می افتد.
شاید شباهت خاص من و سارینا به یکدیگر ،این همه بی پروایم می کند که دقیقه ای به این نگاه
گیرا زل بزنم...
بازیگوش ترین شاگرد مهد ،با برخوردش به آقای مهدوی ،اسارت این نگاه را پاره می کند.
آقای مهدوی تکان شدیدی می خورد و با لبخندی خودش را جمع و جور می کند.
دست سارینا را رها می کنم و سمت قاسمی می روم.
 قاسمی...اخم های تو هم رفته ام کار خودش را می کند و قبل قاسمی ،مهدوی با یک با اجازه ای مهد کودک را
با گام های بلند به طرف در خروجی ترک می کند.
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صدای قاسمی ،نگاهم را سمت خودش سوق می دهد.

 -خانم اجازه؟ ...خانم جامدادی نادر ی خودش زمین افتاد ،انداخت گردن من...

گاهی برای این بچه های شر و شیطون ،ابروهای گره زده و نگاه خشم آلود الزم است تا کمی محیط
مهد و کودک و مدرسه و جاهای عمومی را رعایت کنند.
با لب و لوچه ی آویزان ،انگشت اشاره اش را باال می برد و سرش را پاین می اندازد.
 -خانم معلم معذرت می خوام ...دیگه تکرار نمی شه...

از اینکه متوجه اشتباهش شده با مالیمت می گویم :برو سر کالست..
بدو از کنارم می گذرد .دستی سر سارینا می کشم.
 خانم گل ،نمی خوای بر ی سر کالست؟..سرش را دو بار به پاین تکان می دهد.
کوله پشتی صورتی رنگش را روی دوشش جابه جا می کند و راه ِی کالسش می شود.

خانم فتاح طبق معمول به خاطر کارهای ادار ی اش دیر کرده بود.
اتاق مدیر می روم.
شروع کالس با رنگ ها و کار با سفال به غیر از بچه ها ،برای خودم آرامش دهنده است.
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جعبه ی رنگ های گواش را از کشوی فلز ی بیرون می کشم و روی میز می گذارم .کشوی وسطی را
می گشایم و آب رنگها را بر می دارم که با صدای گام های بلندی که به دفتر نزدیک می شدند ،دستم
میان زمین هوا ،وسط کشو خشک می شود.
راهرو سالن ،تنها می تواند گامهای مردانه
صدای کوبیده شدن این قدم ها روی سرامیک های کف
ِ

باشد.

صدای بلند و پر ابهتی ،زلزله به وجودم می اندازد.
 خانم ترابی شماین؟..صدا همان صدای پشت خطی است!

صدای خانم نیک خواه از سالن به گوشم می رسد.
 نه خیر ایشون دفتر هستند ...شما!...هر چه قدر گوش تیز می کنم ،پاسخی نمی شنوم و تنها با صدای پاهایش آب رنگ ها از دستم سر
می خورد و کف کشو می افتد.
چه سریع و زود خودش را رسانده! اصال آقای مهدوی فرصت تماس گرفتن و پیدا کرد!
 خانم ترابی شماین؟لحن بلند و مواخذه گرش ،باعث می شود آب دهانم را لرزان فرو دهم و کشوی میز را نبسته به طرف
شخص پشت سرم برگردم.
از دیدن ابهت فرد مقابلم ناخوداگاه رنگم می پرد.
چهار شانه و بلند قد بودنش فقط به ورزشکارها می خورد.

 با شمام...400
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صدای تلب کارانه اش مرا به خودم می آورد.
 بله ...امر ی داشتین؟قدمی دیگر به جلو می گذارد و ابروهای پر پشت در هم تنیده اش ،گره کورتر از قبل می شود.

 -انگار شمایی که زیادی امر و نهی می کنی...،

به زور عزمم را جزم می کنم تا الاعقل در مقابل بی ادبی و طرز برخوردش انحنایی به ابروهایم دهم.
 -شما آقای مهدوی هستین! پدر سارینا؟

خودم را به کوچه ی معروف زدن ،فقط شخصیتم را خورد می کند.
پوزخند صدا دار ی می زند.
از این که مسخره ام می کند ،لجم می گیرد.
می خواهم به هر نحوی شده خودم را نبازم.

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
🌼🌼🌼
401

اتهام واهی
🍀🍀
🌺

#اتهامواهی
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نیم چرخی که سمت میز برای برداشتن رنگ ها می زنم ،فقط برای پرت کردن حواس خودم است تا
بیشتر با گم کردن دست و پایم ،آتو دست این مرد خود خواه و متفرعن ندهم.
رنگ ها داخل دستم ،با دست آزادم به سمت مبل اشاره می زنم.
 -بفرماید بنشینید ،االن خانم فتاح خودشون میان...

پایم را جلو نگذاشته باز هم بهم نزدیک تر می شود و سد راهم می گردد.
اگر بگویم قد و هیکلش چهار برابر من می شود ،اغراق نکرده ام.

 فکر نکنم خانم فتاح عرضی با من داشته باشند ...مطمئنم شما بیشتر مشتاق دیدار من بودین...نزدیکی بیشترش با بوی ادکلن تلخش حالم را بهم می زند ،حس نفس تنگی و دل پیچه ،تمام جانم
را در بر می گیرد.
پلک روی هم می فشارم و با صدایی لرزان می گویم.
 لطفا بفرماید بنشیند ...من فقط به خاطر سارینا گفتم بیاین.402
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خنده ای می کند و روی پاشنه پا می چرخد و قدمی به عقب می رود.

تازه نگاهم به کفشهای مردانه و سیاه رنگش می افتد ..با آن کت و شلوار کاربنی و پیراهن سفید جا
افتاده تر از سنش نشان می دهد تا اینکه پدر یک دختر شش ساله باشد.
 -سارینا هیچ احتیاجی به ترحم و دلسوز ی شما و هم جنس های شما نداره...

فکر و نگاهم از کت و شلوارش ،سمت صورتش می رود و در نهایت روی چشمان خشم آلود و قرمز
شده اش قفل می شود که نوک انگشت تهدیدش را به طرفم می گیرد.
 حیف که ایران ،معلم های مرد برای مهد و کودک و مدارس دخترانه نداره ...وگرنه عمرا می گذاشتمسارینا زیر دست شماها تعلیم ببینه...

توهین ناشایستی که عصبی ام می کند.
 -آقای محترم لطفا حد و حدود خودتون رو حفظ کنین..

طور ی بهم نزدیک می شود که از گفتن حرفم پشیمان می شوم.
 اگه ندونم چی ...کل اصفهان من و میشناسه ...نکنه اینجا کشوندن من بهانه بوده ...نکنه...از بی شرمی اش دلم فغان می کند.

نگاهم قفل نگاه سیاه رنگش می شود و حرفش نصفه و نیمه می ماند.
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 -خانم ترابی مشکلی پیش اومده؟

با صدای خانم نیک خواه عقب گرد می کند و ازم فاصله می گیرد.
زانوهایم قدرت ایستادگی ندارند ،عقب می روم که پشتم به کمد فلز ی چهار کشو ،برخورد می کند.

انگار دلش خنک نشده است ،ولوم صدایش را باال می برد.
 وظیفه ی شما تو این خراب شده فقط درس دادنه ...نه لی لی به الالی بچه گذاشتن و لوسکردنش ...به شما هم مربوط نیست من چه رفتار ی با بچه ی خودم دارم...

عموی سارینا سراسیمه وارد دفتر می شود ،از حال و روز آشفته اش معلوم بود دویده است.
 -آرتین ...چه خبرته ...مگه نگفتم تو از ماشین پیاده نشو؟...

با دست روی شانه ی برادرش می زند.
 برو کنار ...تو اگه عرضه داشتی اون اقامت کوفتی رو درست می کردی و من از این خراب شدهنجات می دادی ...اصال دلم راضی نیست مغز سارینا زیر دست زن جماعت پرورش داده شه و بزرگ
شه...
گوش هایم سوت می کشند و مغزم در حال انفجار است!
از در که خارج می شود برادرش دستپاچه با عذر خواهی پشت سرش می دود.
تنها چشمان من است که باز می ماند.
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خانم نیک خواه و خانم موسی و احمدی و مشایخی ،یکی یکی همان طور که سرشان را تأسف بار به
طرفین تکان می دهند ،وارد دفتر می شوند.
 -ترابی جان دیدی گفتم ولش کن؟...

 -نیک خواه به جای اینکه مالمتش کنی یه لیوان آب دستش بده ...نمی بینی چطور ی رنگش پریده...

نیک خواه سمت پارچ آب می رود.
موسوی و مشایخی از در اتاق وارد نشده ،مشایخی سرش را داخل خم می کند.
 جان من دیگه این عذاب العیم و اینجا اظهار نکنید ...هر بار که سر و کله اش پبدا میشه ،یکی دوهفته ای اعصابمون داغون میشه.

موسوی دستش را می گیرد.
 بیا بریم بچه ها کالس و گذاشتن رو سرشون.احمدی جلو می آید و زیر بغلم را می گیرد.
 -بیا بشین ،کمی حالت سر جاش بیاد.
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خانم نیک خواه لیوان آب را سمت لبانم می گیرد.
 -بخور عزیزم...

دست لرزان بغل افتاده ام را باال می برم و لیوان را از دستش می گیرم.

 خانم احمدی می تونی سر ی به کالس خانم ترابی بزنی ...تا کمی حالش بهتر بشه؟...می خواهم مخالفت کنم اما زبانم نمی چرخد.
خانم احمدی دفتر نمره اش را زیر بغل می گیرد :بله حتما...
بعد رو به من می گوید:
ترابی جان تو نگران نباش.
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دلم گریه می طلبد :خدایا من الیق کدام کار خیرم ،که در درگاهت را برایم گشودی و چنین جایی و
چنین آدم های با معرفتی جلوی راهم گذاشتی؟

 -ترابی جان منم برم سر کالسم ...اگه کار ی داشتی صدام بزن؟...

پلک روی هم می فشارم و تشکر ی می کنم.
شاید سرنوشت شوم من در تاریخ ها رقم بخورد و بوی نحسی اش دنیا را مسموم کند  .اما من هم
انسان بودم و هیچ گاه نفهمیدم زندگی من در گرو کدامین گناه ،این چنین رقم زده شد.

 -ترابی سارینا مهدوی رو نمی تونم آروم کنم...

با حرف خانم احمدی سراسیمه لیوان داخل دستم را روی میز می کوبم و با عجله برمی خیزم.
وقتی خانم احمدی عجله ام را می بیند ،تند از جلوی در کنار می کشد.
 نترس طوریش نشده ...فقط گریه می کنه...گریه کردن های بی صدایش دلم را هم می سوزاند.
فقط و فقط یک حس ترحم عمیق که از سرنوشت خودم ،بیشتر به خاطر از دست رفته های خودم
نشأت می گیرد.

دستش روی میز زیر سرش داشت هق هق می کرد.
جلویش مقابل پایش زانو می زنم.
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 سارینا ...دختر خوشگلم ...چرا گریه می کنی..بچه های کالس که مسکوت و ناراحت به سارینا چشم دوخته بودند با صدای خانم احمدی هیجان
زده بلند می شوند.
 بچه ورزش زنگ بعد و االن برید حیاط چطوره؟...بچه ها هورا کنان بیرون می دوند.
دست کوچک مشت شده ی روی زانویش را در دستم می گیرم.
 عزیزکم...طور ی خودش را بغلم پرت می کند که کامال با دو زانو روی زمین می نشینم.

اما برایم مهم نیست .فقط و فقط سارینا و روحیه ی نابود شده اش برایم اهمیت دارد.
گریه اش اوج می گیرد و میان گریه حرف می زند.
 دیدین چی شد؟ ...دیدن بابام شما رو هم دعوا کرد؟...من دیگه خونمون نمی رم .می خوام همیشهپیش شما باشم .من فقط شما رو می خوام ...بابام می خواد من و از اینجا ببره ...من نمی رم ...من
فقط شما رو می خوام...

آرام آرام پشتش را نوازش می کنم و
به زور خودم را کنترل می کنم تا زیر گریه نزنم.
 -هیشش ...آروم باش ...هیچ اتفاقی نمی افته ...تو جایی نمی ر ی ...من همیشه کنارتم...
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اما این گریه ها ،از گریه های زهرای بدبخته بی زبان بود .از گریه های وحشت زده ی زهرای بی نوا
بود ...که گریه کرد و اشک ریخت و عاقبتش به اینجا کشیده شد.

به زور می توانم آرامش کنم.
 -سارینا جان بابات صالحت و می خواد...

با چشم های قرمز و پف کرده اش از بغلم جدا می شود و روی صندلی اش می نشیند.
فین فین کنان دستمالی از جیب مانتویش بیرون می کشد.
 خانم معلم صالح من و نمی خواد ...موقعیت و آبروی خودش و می خواد ...مامانم و انداخته بیرونچون می گه بی آبرو شده...

از اینکه ذهن بچه را با این حرف ها مختل کرده اند جگرم می سوزد.

مثل خودم ،مثل زهرایی که بی آبرویی را با چشمانش دید و در دلش دفن کرد .یعنی مجبورش کردند
الل شود و در دلش مدفون کند.

به زور می توانم به دفتر ببرمش و آرامش کنم
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بدنم دیگر پتانسیل جنگیدن را ندارد .احساس ضعف شدیدی باعث می شود بدون در نظر گرفتن
جیبم ،تاکسی دربستی بگیرم و مستقیم راهی خانه شوم.
خانم فتاح امروز با نیامدنش بهم فهماند که بیشترین جسارت و دلگرمی ام ،فقط به خاطر وجودش
بوده است ،وگرنه خودم تنهایی پشیز ی ارزش ندارم و حتی قادر به سر پا ماندن هم نیستم.
کرایه تاکسی را حساب کرده ،سالنه سالنه داخل محله می شوم.
طبق روال هر روز ،نوه های اقدس خانم و بیوک خانم با زیر انداز ی که زیرشان پهن کرده اند ،جلوی در
مشغول خاله باز ی هستند.
مهدی و حسین از قصد توپ را به سمتشان شوت می کنند و صدای جیغ ساناز و الهام و شیرین را در
می آوردند و می خندد.
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کلید روی قفل در می اندازم و به یاد بچگی های خودم ،آهی می کشم.

خاله باز ی هایم هم به خاطر سایه ی سیاه و نحس آن شیطان ،برایم پر از ترس و وحشت گذشت.
قایم باشک هایی که هر بار با قایم شدنم پشت کاه و یونجه ها ،یا پشت درخت ها و اتاق ها با وجود
ناگهانی اش لرزیدم و دیگر قایم باشک باز ی نکردم.

در را می گشایم و داخل می روم.
انگار روی پلک هایم وزنه ی چند صد تنی وصل شده است ،قادر به باز کردن پلک هایم نمی شوم .دلم
خوابی عمیق می خواهد که قدم به داخل اتاقک تنهایی هایم بگذارم به خوابی ابدی فرو بروم.
سر پاین در را روی هم می بندم که چیز ی مانع بسته شدن در می شود.

بی حال گردن می چرخانم و از دیدن کفشی مردانه و براق سیاه الی در ،خواب که صحل است ،روح از
بدنم خارج می شود.
گردنم به ضرب باال می رود ،پلک های سنگینم مثل پر کاهی باال می پرد و چشمانم از دیدن آرتین
مهدوی گشاد می شود!
کل بندنم لمس می شود و دیگر صدای قلبم را نمی شنوم.

با هول دادن در ،دستم پاین می افتد و کنارم می زند و وارد خانه ی قفسی شکلم می شود.
نگاه از صورت مسخ شده ام می گیرد.
بدون این که گردن بچرخاند،کل خانه را فقط با چرخاندن مردمک سیاه رنگش داخل کاسه ی
چشمانش از نظر می گذراند و آخر سر روی نگاه ترسیده ام زوم می شود.
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 -چند بدم گورتو از این شهر گم کنی؟...

لحن قاطع و نگاه پر نفرتش اللم می کند.

مگه من چیکار کرده بودم! ..تنها برای فرا خواندنم به مهد ،مستحق این رفتار و این نفرت بودم!؟

صدای نسبتا بلندش وحشت زده ام می کند.
 -فهمیدی چی گفتم یا نه!؟...

به زور لب می جنبانم.
 -شما به چه حقی وادر خونه من شدین ...برین بیرون...

قدمی که بر می دارد باعث می شود همان گام را ،من به عقب بردارم.
سرش را خم می کند و با تمسخر می گوید.
 -من جز سگ دونی خونه ای اینجا نمی بینم...

جگرم آتش می گیرد و سوزشش را با تمام وجود احساس می کنم.
 -گفتم برین بیرون...

412

اتهام واهی
کف دستش را محکم به دیوار پشت سرم می کوبد .و بیشتر کنار گوشم خم می شود
 ببین دختره ی عوضی ...نمی دونم از کدوم گورستونی پیدات شده و دو ساله زندگیم و بهم زدی...من داشتم از این شهر می رفتم ،از وقتی تو پیدات شده دخترم و از این رو به اون رو شده ،به خاطر تو
که نمی دونم چطور ی جادوش کردی و چی تو گوشش خوندی ،هر روز اشک می ریزه و افسرده تر
میشه که نمی رم...
دندان روی هم می سابد و می غرد:
اگه تا فردا با پای خودت نر ی ...گورتو وسط این سگ دونی خودم می َکنم...

با انگشت وسط حیاط اشاره می کند.
صدایش که باال می رود و نفس های داغش به صورتم می خورد و ناخوداگاه پلک می بندم و دستم
بدون فرمان مغزم باال می رود و روی قفسه ی سینه اش می نشیند تا این فاصله ی یک سانتی را با
هول دادنش به عقب بیشتر کنم.

با احساس کوبش تند قلبش زیر کف دستم ،به یادم می آورد که پس قلب خودم چرا ایستاده است و
نمی زند.

با حرکت ناگهانی ام که دست خودم نبود الل می شود ،دیگر صدای ازش در نمی آید ،جز صدای
گروپ گروپ قلبش...

به زور الی پلک هایم را باز می کنم که از دیدن جای خالی و در نیمه باز خشکم می زند.
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دست معلق شده ام میان زمین و هوا پاین می افتد و کنار دیوار سر می خورم و روی زمین می افتم.
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برای احوالم اشک و ناله هم سازگار نیست .تمام دنیا دست در دست هم داده بودند تا با خاک
یکسانم کنند.

گرمایی که از کف دستم بیرون می زند ،دستم را باال می آورم و جلوی چشمانم می گیرم.
تنها علل داغی کف دستم ،در مغزم جوالن می یابد .لمس قفسه ی سینه یک مرد ،مردی نامحرم ،تمام
خاطراتم را زنده می کند.
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دستان ضعیف و ناتوانم چقدر سینه ی پهن و ستبر آن شیطان صفت را فشار داد تا بلکه از زیر هیکل
تنومندش در برود .چقدر زجه زد ...داغی که در کف دستانم به یادگار گذاشت تا همیشه از جنس مرد
و لمسش آتش بگیرم و حتی از لمس نامزد خودم رشید ،واهمه داشته باشم.

اگر چه زورکی ،اما رشید گاهی اوقات برای حفظ ظاهر و خوب بودنش ،دستم را می گرفت تا جلو ی
خانواده ام خوب جلوه داده شود.
دستم را مشت کرده زیر بغلم می گذارم و بیشتر در خودم جمع می شوم.

از دنیا گله مندم ،بیشتر از مامانم که دردم را نفهمید ،فقط تسکینم داد و مغزم را با صبور ی کردن پر
کرد.
از بانی این زندگی اسفناکم هیچ وقت نمی گذرم.

دستم را به دیوار تکیه داده به زور جسم ناتوانم را از روی زمی ِن سیمان می َکنم .کیفم را از روی زمین
بر می دارم و داخل خانه می شوم.

با یاد آور ی لفظ سگ دونی از زبان پدر شاگردم ،بغض سنگین شده در راه گلویم بیشتر می شود و
قصد خفه کردنم را می کند.
این بار به کجا بروم؟ این بار کدام شهر پناهنده شوم؟ اینبار آواره ی کدام شهر شوم؟
شیر آب را باز می کنم و لیوان را زیرش می گیرم.
عاقبتم را می سنجم ،عاقبتی که نقشی داخلش جز یک عروسک خیمه شب باز ی در دستان انسانها
ندارم.
مثل یک توپ فوتبال هر لحظه دست دیگر ی پاس داده می شوم.
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از آبی که از سر لیوان پر شده سرریز می شود و خنکی اش ذره ای از التهاب درونم را می کاهد به
خودم می آیم و شیر را می بندم.
دلم خنکی می خواهد .بدون اینکه آب را بخورم روی سینک ظرف شویی می گذارم و راهی حمام می
شوم.
با همان لباس آب سرد را روی سرم باز می کنم و سر به زیر ،زیر دوش می ایستم و به عاقبت فلک زده
ام می گریم.

نمی دانم چه قدر می گذرد که با احساس سرمای شدید در تک تک استخوان هایم و لرزش خفیف
بدنم به خودم می آیم ،شیر آب سرد را می بندم و آب گرم را باز می کنم.
لباس های چسبیده به تنم را در می آورم و به زور دوش سرسر ی می گیرم و بیرون می آیم.
از فکر فردا هیچ رمقی برایم نمی ماند.
بدون اینکه موهایم را خشک کنم ،آن هم نه با سشوار و وسایل برقی ،فقط با یک حوله ی کهنه و
ساده ،روی زمین دراز می کشم و سرم را روی بالشت می گذارم.

چند روز خودکشی کردن و درس خواندنم برای امتحانت خودم ،از ذهنم پر می کشند.

تنها خواب را تسکین دهنده ی مغز خسته ام می بینم.
با لرزش بدنم از سرما پلک هایم را به زور از هم فاصله می دهم.
هوایی نیمه تاریک ،شبی دیگر و تنهایی با کابوس های دگر را برایم گوش زد می کند.
بدن کوفته و درد آورم را به زور از روی زمین فاصله می دهم .
بدون هیچ پوششی روی زمین دراز کشیده بودم.
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می دانم تا صبح به پنجره و تاریکی خوف برانگیزش زل خواهم زد و دیگر پلک روی هم نخواهم
گذاشت.
اما چه کار ی می توانستم بکنم ،وقتی قادر به غلبه کردن به چشمان خواب آلودم نبودم.
پنجره را می بندم و از رخت آویز سوشرتم را بر می دارم و از روی بلوز آستین کوتاه سبز رنگ ساده و
نخی ام ،به تن می کشم.
پایز کم کم با سرمای وقت و بی وقتش خودی نشان می دهد و قصد آمدن می کند.
ماه ها و سالهایی که با هر حکمتش از سر می گذرانیم ،بدون آنکه بفهمیم چطور گذشت.
در یخچال را می گشایم تا فکر ی برای شام کنم.
جز نان و تخم مرغ چیز ی نمی یابم.
تخم مرغی برمی دارم و در یخچال را می بندم.
تابه ی آلمینیموی را از روی سبد ظروف بر می دارم و روی اجاق می گذارم.
روغن را از داخل کمد فلز ی بیرون می کشم ،از دیدن روغن تمام شده آه از نهادم بلند می شود.
باید فردا کمی مواد غذایی بخرم.
به زور از ته قوطی فلز ی روغن نباتی ،کمی روغن بیرون می کشم و داخل تابه می ریزم.
تخم مرغ را به گوشه ی گاز می کوبم و با صدای تیک پوسته ی تخم مرغ ،داخل تابه می گیرم و
پوسته را می شکنم .تخم مرغ داخل تابه رها می شود و صدای جلز و ولزش بلند می گردد.
از بویش حالم بهم می خورد ،بیشتر روزهایم با خوردن نیمرو می گذرد و دیگر رنگ و بویش هم به
مزاجم خوش نمی آید...
اما برای مجبوریت ها باید خودت را وقف دهی تا تلف نشی.
این نیمرو تنها دارایی من برای َنمردن از گرسنگی است.
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#پارت۸۹

سفره ی کوچک ساده ،با گل های آبی رنگم را پهن می کنم.
با دستگیره ماهیتابه را وسط سفره می گذارم و چهار زانو کنارش می نشینم.
لقمه ای کوچک برای خودم می گیرم و داخل دهانم می گذارم.
با صدای گروپ افتادن چیز ی داخل حیاط ،جیغ خفه ای می کشم و از جا می پرم...
از فکر اینکه کسی وارد حیاط شده تا مرز سکته می روم و لقمه ی داخل دهانم را نمی توانم ببلعم.
با صدای گربه پلک روی هم می فشارم و دست روی قلبم می گذارم.
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باریدن چشمانم مجال نفس کشیدن برایم نمی دهد.
با احساس خفگی دست روی گلویم می گذارم و سریع برمی خیزم و سمت آشپزخانه می دوم.
شیر آب را باز کرده دستم را زیرش می گیرم.
خم می شوم تا به کمک جرعه ای آب ،لقمه ی داخل دهانم را فرو دهم.
چند مشت آب به صورتم می زنم و کمر راست می کنم.
صدای میو میوی گربه عصبی ام می کند.
شیر آب را می بندم و سمت حیاط می دوم.
با دیدن گربه ی سیاه و سفید کوچک با پا ی لنگان ،جلوی در خشکم می زند و گریه ام بند می آید.

مثل من ترسیده دور خودش می چرخد تا راه فرار ی پیدا کند.
راه فرار ی که با هر بار پا تند کردن من ،برایم بن بستی طوالنی شد.

داخل بر می گردم و تکه نانی را آغشته به تخم مرغ کرده به حیاط برمی گردم.
قدم به قدم به گربه کوچولویی ترسیده که خودش را با آن پای لنگان به در و دیوار می کوبد ،نزدیک
می شوم.

نان را جلویش پرت می کنم و عقب می کشم تا آرام بگیرد.
چه قدر جان شیرین است ...وقتی احساس خطر می کنی ،دست به هر جایی می انداز ی تا نجات
یابی ...
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چند دقیقه ای طول می کشد و گربه آرام می گیرد و نان جلوی پایش را بو می کشد.
خیلی با احتیاط روی پله می نشینم و غذا خوردن خودم یادم می رود.
زبان کوچکش را در می آورد و شروع به لیس زدن می کند .مثل بچه کوچولو هایی که می خواهند
مزه ی غذا را بچشند.
منتظر می مانم تا گشنگی اش رفع شود.
آرام به طرفش قدم برمی دارم و روی پا کنارش می نشینم ،این بار مظلوم فقط میو میو می کند و
خودش را به در و دیوار نمی کوبد.
دستم را آرام پیش می برم و به سر پشمالودش می کشم...
شاید این گربه بتواند برایم هم زبان شود و شب های تنهایی ام را پر کند...
چه اشکالی دارد ...همه ی ملت روال زندگی شان تغییر کرد و بود و با داشتن خانواده ،سگ و گربه را
هم زبان و امید زندگیشان می دیدند ،خوب من تنها هم مستثنا نبودم.
به قدر ی سرگرمش می شوم که آفتاب می زند و من حتی شام هم نمی توانم بخورم.

مایع دستشویی را دستم خالی کرده ،خوب دستانم را می شویم.
تابه ی تخم مرغ نصف و نیمه ی سر شده ام را برداشته ،داخل سینک ظرف شویی می گذارم تا موقع
برگشتن از مهد بشویم...

یاد سارینا و پدرش تنم را می لرزاند.
اما امروز را باید بروم.
شاید با خانم فتاح در میان گذاشتم و راه چاره ای جلوی پایم گذاشت.
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#پارت90

کمی زودتر قصد ترک کردن خانه را می کنم تا از این اوهام تلخ و دردناک زندگی ام بگریزم.
نسیم صبح گاهی که هنوز روشنایی کاملش را به زمین هدیه نداده است ،لرز ی خفیف به اندام
ضعیف شده ام هدیه می دهد.
سالنه سالنه محله سوت و کور را طی می کنم و به خیابان اصلی می رسم.
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شهر انگار غبار غم گرفته است ...انگار مردم مست خواب ،در حال حرکت هستند.

بی هدف با فکر ی منجمد مسیر را به طرف مهد کودک ادامه می دهم تا آنجایی که پاهایم نای حرکت
نداشته باشند.
آفتاب می زند و من روی صندلی ایستگاه ،منتظر بی آرتی می نشینم.

اندی نمی گذرد که زنی میانسال برای انتظار بی آرتی روی صندلی به من ملحق می شود.
مقنعه ام را کمی جلوتر می کشم و چتر ی هایم را برای بیرون نریختن شان ،درست می کنم.

با پس پس بی آرتی کیفم را در روی شانه مرتب می کنم و پشت سر آن زن پله ی بی آرتی را باال می
روم و روی اولین صندلی خالی ،جاگیر می شوم.
همیشه سر صبح صندلی ها خالی و بی آرتی خلوت است.

اولین نفر بعد نظافت چی ،کسی که وارد مهد می شود من هستم.
امروز یک دلهره دیگر به دلهره های روزمره ام ،اضافه می شود.
رفتن پیش دکتر مالکی...

ساعت گرد و سفید روی دیوار ،یک مانده به هفت را نشان می دهد.
تکیه ام را به مبل می دهم پلک روی هم می بندم و به ضرارت حقیقت هایی که در قلبم تدفین شده
اند ،می اندیشم.
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با ترس و لرز ،برای بار هزارم جلو می روم و روبه روی مامان چمپاته می زنم.
 -مامان...

دستش را از داخل گوجه فرنگی های له شده بیرون می کشد و نفسی تازه می کند.
 بله...از استرس لبم را می جوم و به زور دهان
قفل زده ام را می گشایم .امروز دیگر تصمیم دارم حرف بزنم.
 -مامان اگه مردی به زور بهمون دست بزنه چی میشه...

شوک زده با همان دست کثیفش سیلی روی صورتش می کوبد و به اطراف حیاط چشم می چرخاند.
صدایش محض احتیاط از نشنیدن
اعضای خانواده ،آرام اما خشن و پر غضب می شود.
 -این چه حرفیه زلیل مرده ...این چیزا رو کی بهت گفته...

زود از مقابل دیدگانش برمی خیزم و به تته پته می افتم.
 -مامان هیچ کس  ...به خدا هیچ کس...

نگران و ناالن تأکید می کند
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 ای خدا ...زهرا این حرف ها رو نزنی ها ...تو هنوز بچه ای ...بابت می کشتت ..داداشت سرت وگوشت تا گوشت می بره...

تند تند سرم را به پاین تکان می دهم.

می غرد:
برو تو به درس و مشت برس ...بزار منم این رب و تموم کنم ...االن حاج بابات سر می رسه...

به داخل خانه می دوم و توده ی بزرگ گرفته راه گلویم را می بلعم.

مامان چرا نخواستی گوش کنی که وقتی رفتی مکه و من دست همین داداش غلدرم سپردی ،چه بر
سرم آمد.

از صدای داداش حسین به گام هایم سرعت می بخشم تا داخل نرسیده بتوانم بلوز بلند آستین دارم
را ،از روی بلوز آستین حلقه ای ام به تن بکشم و خودم را از دیدش پنهان سازم.

می ترسم از عاقبتی که دوباره ،دچار دستان آن شیطان شوم ...روز هایم را فقط در اتاق و کنج دیوار
می گذرانم.

با صدای تلق تلق پاشنه های کفش زنانه ای پلک از هم می گشایم.
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خانم احمدی با آن صورت تپل و سفید و همیشه خندانش از دیدن من لبخندش محو می شود.
 -چی شده زهرا؟ ...چشمات چرا قرمزه!...

به احترامش بر می خیزم.
 -سالم صبح بخیر.

بیشتر بهم نزدیک می شود.
 -سالم عزیزم صبح تو هم بخیر ...طوریت شده! خوبی؟...

به زور لبانم را برای نگران نکردنش به لبخندی انحنا می دهم.
 -خوبم ...به خاطر کم خوابیه...

انگار همین یک کلمه آسوده خاطرش می کند.
چرخی می زند و کیف دستی اش را از روی دوشش برمی دارد و روی رخت آویز ،آویزان می کند.

 عزیزم خودت و خیلی خسته می کنی..شب ها درس خودن و روزها کار ،آدم و از پا در میاره ...کمی هم با فکر خودت باش ...خودت و
داغوت نکن...
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جز سکوت چز ی برای گفتن ندارم ...چه می دانست شب هایم چگونه با کابوس ها و عذاب ها سپر ی
می شود.
اما خوب است خیال کند شب ها به خاطر درس خواندن به این روز افتاده ام.
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 -زهرا چایی می خور ی؟

از فکر و خیال بیرون می آیم.
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 -اگه باشه ممنون میشم.

لبخند محبت آمیز ی می زند.
 -برم ببینم خانم سرابی چایی خوش طعم و رنگش و دم کرده یا نه...

با دو انگشت اشاره و سبابه ،فشار ی به چشمانم می دهم و دم عمیق و لرزانم را با بازدمی آه مانند،
بیرون می فرستم.
برای رهایی از این صورت بی روح ،به طرف سرویس روانه می شوم تا آبی به صورتم بزنم.

لحظه ای از افکار خفت بار گذشته ام خالصی ندارم ،فکر می کردم با فرارم دلم تسکین می یابد و
گذشته ام به فراموشی تبدیل می گردد.
اما خیال واهی بیش نبود و رفته رفته بیشتر در گذشته فرو رفته ام و بیشتر دست و پا زدم.
دستگیره ی در سفید رنگ چوبی را پاین نکشیده ،با صدایی دستم روی در خشک می شود.

 خانم ترابی.با مکثی سر به سمت صدای مردانه می چرخانم.
از دیدن عموی سارینا ،دستم را از روی دستگیره بر می دارم و کامال به سمت آقای مهدوی برمی گردم.

سرکی با نگاهم به پشت سرش می کشم .اما تنها بودن و بدون سارینا آمدنش تو ذوق می زند و خبر
ناخوشایندی را گوش زد می کند.
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قبل اینکه سوالی کنم با حرفش دهان نیمه بازم برای پرسیدن احوال سارینا بسته می شود.

 سارینا حالش خیلی بده ...از دیشب داره تو تب می سوزه و همش شما رو صدا می زنه ...میشهخواهش کنم بیاین بریم پیشش؟...

دلم پاره می شود .اگر سعی هم کنم لحنم عادی باشد ،چشمان دلواپسم حال پریشانم را لو می دهد.
 -چی شده! ...چرا حالش بده؟...

نگاه اندوهگینش قبل چرخیدن زبانش حال نامساعدش را توصیف می کند.
اما با سر ی افکنده می گوید:
 برادرم ...یعنی باباش ...شب اتمام حجت کرد ،حق ندارم سارینا رو به این مهد بیارم و هر چهسریعتر باید به تهران نقل مکان کنیم .سارینا هم تا صبح هزیان گفته و گریه کرده ...میان خواب و
بیدار ی همش اسم شما رو میاره و گریه می کنه...

کل بدنم لحظه ای گز گز می کند و عرقی سرد از ستون فقراتم جار ی می شود .یاد تهدید دیروزش در
خانه ی خودم ،نفسم را بند می آورد.
پس آمدنش به خانه ام و اتمام حجتش بی دلیل نبود ...سارینا را ندانسته وابسته ی خودم کرده
بودم.

صدای خانم فتاح از پشت سر آقای مهدوی تازه مرا به خود می آورد.
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 -سالم امر ی داشتین آقای مهدوی؟...

از طرز نگاهم که ناخواسته به صورت آقای مهدوی زل زده بودم ،شرمسار رو بر می گردانم و به زور لب
می جنبانم.

 -آقای مهدوی شما بفرماید دفتر ،هر موردی هست و خودتون به خانم مدیر توضیح بدین.

با دست به خانم فتاح که درست در چند قدمی اش ایستاده اشاره می کنم.

آقای مهدوی هم انگار در هپروت به سر می برد!
با چند قدمی که خانم فتاح بر می دارد ،به زور با مکثی روی پاشنه ی پا می چرخد و درست مقابل هم
می ایستند.

 -صبح بخیر آقای مهدوی ...موردی پیش اومده! پس سارینا جان کو؟

آقای مهدوی پنجه در موهای لخت و خرمایی رنگش فرو می برد و تا گردنش امتداد می دهد.
انگار سختش باشد حرف بزند.

خانم فتاح با دست به اتاق مدیرت اشاره می کند.
 آقای مهدوی بفرماید داخل صحبت کنیم.429
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نگران نگاهی به من می اندازد و یقه ی کت اسپرت توسی رنگش را صاف می کند و دوباره سمت
نگین جان بر می گردد.
 -خانم فتاح سارینا حالش خوب نیست و باید هر چه زودتر برگردم خونه...

نگین جان نگاهی به من که مسخ شده کنار در دستشویی ایستاده بودم می اندازد.
چشمان روشن سبز رنگش را غبار ی از غم و نگرانی فرا می گیرد:
 -آقای مهدوی وضعیت سارینا خیلی ناگواره...

آقای مهدوی با دو انگشت چشمانش را فشار می دهد و با صدای محزونی می گوید:
 خانم فتاح خودتون که تو این چند سال در جریان بودین ،باز هم آرتین لج کرده ...میگه سارینابیشتر به معلمش وابسته شده و اینم اصال خوب نیست ...هر چه سریعتر باید از این شهر بریم...
سارینا هم که از دیروز این حرف ها و رفتار های داداشم و شنیده و بهم ریخته ،یه حمله عصبی...
دکترش می گه هر چه سریعتر باید معلمش و ببریم باال سرش.

صدای تلق تلق پاشنه های خانم احمدی نگاه هر سه یمان را سمت خودش می کشاند.
سینی داخل دستش با دو فنجان چایی خوش رنگ آلبالویی ،توقف کوتاهی می کند و سالمی به خانم
فتاح و آقای مهدوی می دهد.

تنها خانم فتاح جواب سالمش را آرام می دهد.
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احمدی موقعیت را سنجیده سریع با چشم و ابرو به چایی های داخل دستش اشاره می زند و سمت
دفتر روانه می شود.
با دست نگین که روی بازویم می نشیند فاتحه ام را می خوانم.
زهرا جان شما با آقای مهدوی برو من خودم شخصا به کالست رسیدگی می کنم...

لبم را از داخل زیر دندان می کشم تا به ترس هایم غلبه کنم و حرفی نزنم.
نگین از کجا می دانست دیروز پدر سارینا چگونه بر سرم آوار شد انگشت تهدیدش را به سمت صورتم
گرفت.
االن چگونه و با چه جرأتی پا به خانه اش بگذارم...

آقای مهدوی انگار موقعیت را می فهمد و پیش قدمی می کند با حرفش سعی در دلگرم کردنم دارد.
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#پارت۹۲

 -خانم ترابی لطفا عجله کنین تا برادرم برنگشته ،سارینا بتونه شما رو ببینه و کمی آروم شه..

با زبان بی زبانی بهم می فهماند که همه چیز را می داند و هیچ جای ترسی ندارد ،شاید هم سعی می
کند قانعم کند که پدر سارینا ،آن مرد خودبین و متکبر در خانه شان نیست و من نگران نباشم.

وقتی نگاهم را قفل نگاهش می بیند تا صحت حرفش را از اعماق چشمانش دریافت کنم ،برای
اطمینان پلک روی هم می فشارد.

با چرخش سر نگین به طرف آقای مهدوی ،آقای مهدوی چشم می دزدد و عقب گرد می کند.
 -اگه مایل نیستین اصرار ی نیست ...با اجازه.

نگین که دستش هنوز روی بازویم جا خشکانده ،تکانم می دهد.
 -زهرا ...زود باش برو دیگه ...االن سالمتی سارینا برامون مهمه ،نه چیز دیگه...

یک تلنگر برایم کافی می شود تا گامی بلند به سمت میز بردارم و کیفم را به چنگ بزنم و پشت سر
آقای مهدوی راه باافتم.
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سرایدار مهد را مشغول باز کردن در بزرگ می بینم .پس بالخره ساعت هشت شد و کم کم سر کله ی
وروجک ها پیدا خواهد شد.
آقای مهدوی دستش به دستگیره ی در ماشین سفید رنگ بی ام وی اش نرسیده ،صدایش می زنم:
 -آقای مهدوی.

دستش روی دستگیره ،گردن می چرخاند و از دیدن من درست پشت سرش لب جوی آب ،لبخندی
روی لبان گوشتی و پهنش می نشیند.

جلوی پایم را نگاه می کنم جوی آب را به آن طرف می پرم.
 -اومدین؟...

با لحن خش دار و نا امیدش سر بلند می کنم و برای آرامش خاطر این عموی دلسوز تر از پدر ،سر ی
تکان می دهم.

 -فقط به خاطر سارینا..

می دونم زیر لبی می گوید و با دست به طرف دیگر ماشین ،یعنی صندلی جلو اشاره می کند.
 -بفرماید که دیر شد.

بدون معطلی در عقب را باز می کنم و روی صندلی عقب جایگیر می شوم.
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کمی با بهت نگاهم می کند و وقتی بی تفاوتی مرا می بیند ،خودش هم پشت رول می نشیند.

من جرأت سوار شدن به ماشین یک غریبه را ندارم ،چه برسد به اینکه صندلی جلو و کنار دستش
بنشینم.

مانتوی سرمه ای رنگم را روی زانوهایم مرتب کرده کیفم را روی زانوهایم می گذارم.
عطر گرم پیچیده داخل ماشین ،پرزهای بینی ام را نوازش می کند و باعث می شود از اعماق وجودم
نفس بکشم و به ماشین تر و تمیز با روکش های توسی رنگه حاشیه دار و آویز چشم نظر ،جلوی آینه
نگاهی بیندازم.

آویز ی که با نگاه کردنش ،نگاه خاص قفل شده ی آقای مهدوی را روی خودم خافلگیر می کنم.

سریع چشم می دزد و استارت می زند.
قلبم می ریزد و در سینه ام دیوانگی می کند.
هزاران هزار جور فکرهای نامربوط به مغزم هجوم آور می شود و از استرس دستانم را طور ی مشت
می کنم که ناخن هایم کف دستانم فرو می رود.

با صدای آقای مهدوی سریع سرم را باال می گیرم و باز هم نگاهم در نگاهش ،داخل آینه قفل می
شود.
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با حرف هایش نمی توانم این قفل سنگین را بشکنم و چشم از مردمک های پر حرف چشمانش
بگیرم.

 -خانم ترابی من در جریان دیروز و اومدن ناگهانی آرتین به خونه ی شما شدم...

به جاده نگاه می کند .اما من شوک زده نمی توانم نگاهم را بدزدم.
نگاه گردش گرش به خیابان و من حرفش را می زند.

 واقعا ازتون شرمنده ام ...نمی دونم چی بگم ...دیر فهمیدم ...اگه می دونستم جلوش و می گرفتم،اما وقتی نصف شب با حالی داغون برگشت ،فهمیدم ...می دونم کارش اشتباه محض بوده ...اما
برادرم خیلی زخم خورده ،من درکش می کنم ...ولی از شما هم تقاضا دارم به دل نگیرین و به خاطر
سارینا الاعقل به خاطر سارینا ...اون طفل معصوم هم میان این بزرگتر ها و دعواهاشون گیر افتاده...

چیز ی برای گفتن پیدا نمی کنم .فقط گوش می دهم و از درون ویران می شوم .چون این عذاب ها را
تجربه کرده ام و با دل و جان چشیده ام.

 سارینا هیچ وقت محبت مادر ی ندید ...وقتی به زور مهد کودک ثبت نامش کردم چندین بارمعلماش رو آرتین عوض کرد ،اجازه نمی داد بیش از بیش ،حتی با معلما انس بگیره ...چند ساله در
خواست اقامت داده ...اما شکر کارهاش جور نمی شه که بتونه بره ...مادر بیچاره ام از کارهاش عاصی
شده ،سارینا مریض شده ...اما بر باعث و بانی بد شدن برادرم لعنت ...برادرم و نابود کرد و ازش یک
مرد دیگه ای ساخت.
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ساکت که می شود و فرمان را می پیچد ،به خودم می آیم و نگاه از آینه می گیرم.

تازه متوجه کم شدن سرعت ماشین و قصد پارک کردن جلوی در بزرگ کرم قهوه ای رنگ می شوم.

ضربان قلبم اوج می گیرد و قصد خفه کردنم را می کند.
ناخوداگاه بدنم ویبره می گیرد.

اگر باباش سر برسه و من ببینه یقی َ
نا با دستان خودش خفه ام می کند.

 -خانم ترابی رسیدیم ...همین جاست.

به آقای مهدوی که در را نیمه باز گشوده و قصد پیاده شدن دارد نگاه می کنم.
به زور دستم بند دستگیره می شود و همزمان با پیاده شدنش ،من هم در را می گشایم و پیاده می
شوم.

نمای ویالیی شکل خانه روبه رویم،باعث می شود به لباس های چند ساله ی تنم و کفش های راحتی
سیاه رنگ کهنه ام نگاهی بیندازم.
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معلم یک بچه مایع دار ،با ورودم در این خانه ی مجلل و زیبا با این
چه قدر به عنوان معلم ،آن هم
ِ
لباسهای کهنه ،خار و خفیف خواهم شد...
اما چه می توان کرد وقتی مجبور ی به این زندگی ادامه دهی تا زیر پاها له نشوی...
گیرایی جلوی خانه نگاهم را سمت چپ سکوی آجر ی شکلی که رویش گل رز رونده ،نصف دیوار را
احاطه کرده بود و به نمای ساختما جال داده بود ،می کشد.
حتی زیبایی گل هایش ،مثل گل های کوچه ها و حیاط های فقیر نشین ها نبود.
آقای مهدوی جلوتر از من قدم بر می دارد.
همان طور که سمت در می رود ،قفل مرکز ی ماشینش را می زند.
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با فشردن دکمه ی آیفون ،بدون هیچ سوال جوابی در گشوده می شود.

آقای مهدوی در را به سمت داخل هول می دهد و کنار می ایستاد.
 -بفرماید خانم ترابی...

رنگ ساده اش می افتد...
تازه نگاهم به شلوار لی و کفش های اسپرت سیاه
ِ

چه قدر شیک و ساده لباس پوشیده است ...صاحب این چنین اصل و نصب و ثروتی باشی و چنین
لباس به تن کنی ،جز عجایب این زمانه و روزگار است.

تعارف زیاد را در شأن و منصب خودم نمی بینم و جلو می روم.
من کی هستم که خودم را دست باال بگیرم و منتظر خواهش تمنای دیگران باشم.
از دیدن داخل حیاط لبم را می گزم و به زور جیغم را در گلو خفه می کنم.

بهشت ...کاخ ...ویال ...هر چه اسمش را بگذارم باز هم کم است! ...مهشر ،فوق والعاده!...

استخر میان چمن ها ،دار و درخت و گلهای رز روان باال رفته روی دیوار ها ،تاب سفید و گرد و زیبا
از
ِ
با تشک قرمز که آدم هوس می کند ،ساعت های رویش بنشیند و به نقطه ای خیره شود و به فکر فرو
برود.
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اصال نفهمیدم چه طور ی حیاط به آن بزرگی را پیمودم و از پله های مربعی شکل باال رفتم و جلوی در
اصلی قهوای با بغل های تمام شیشه ای ایستادم.

آقای مهدوی در را می گشاید و این بار بر عکس در حیاط ،خودش با ببخشیدی داخل می رود.
 ببخشید خانم ترابی من خبر بدم شما اومدین ...بفرماید لطفا ...کسی جز خدمتکار ها خونهنیست...

با کمی این پا و اون پا کردن ،قدم به
خانه ای می گذارم که تا به حال ،حتی در خواب و رویاهایم ندیده بودم.

انگار وارد قصر رویایی ،مثل قصر شاهزاده در کارتون سیندرال شده ام ،نه یک خانه ی معمولی...
پله های مارپچ ،لوستر ی که از ما بین پله ،به پله ها زیبایی داده بود.

عجله ی آقای مهدوی فرصت برای آنالیز کردن این خانه ی شاهنشاهی را نمی دهد.
 -بیاین خانم ترابی ...عجله کنین...

عجله اش را فقط پای سر نرسیدن برادرش می گذارم.

خم می شوم تا کفش هایم را از پا در بیاورم که ممانعت می کند:
 احتیاجی نیست خانم ترابی ...لطفا بیاین داخل.439

اتهام واهی

راست می ایستم .اصال دلم نمی آید قدم به روی سرامیک های طرح دار سفید و براق بگذارم ،کف
خانه به قدر ی تمیز است و برق می زند که حیفم می آید.
اما آقای مهدوی اجازه ی دست دست کردن را ازم می گیرد.
-از این طرف...

پشت سرش قدم بر می دارم.
در کرم رنگ بزرگی را می گشاید و داخل می رود.
 -بیاین تو ...سارینا اینجاست.

از شنیدن نام سارینا قدم هایم تند می شود.
دیدن جسم ضعیف و صورت رنگ و رو رفته ی سارینا روی کاناپه ی قرمز رنگ با تاج طالیی ،دنیا
فراموشم می شود ،چه برسد به این خانه ای که هوش از سرم پرانده بود.
قبل اینکه آقای مهدوی حرفی بزند ،خودم را بهش می رسانم و کنار مبل ،روی زمین زانو می زنم و
دست کوچکش را در دست می گیرم.
از داغی زیاد دستش کف دستم می سوزد.
 -سارینا جان...

عکسل عملی نشان نمی دهد که دوباره صدایش می زنم.
 سارینا...440
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پلک هایش می لغزد .دستش را باال می برم و به لبانم می چسبانم تا از جار ی شدن اشک های بی
موقعم جلوگیر ی کنم.

آقای مهدی پشت سر مبل درست باال سرش می ایستد.
 -سارینا عمو ...ببین کی اومده ...معلمت به خاطر تو اومده...

توده ای بزرگ از غم یک بچه ی بی گناه که به یک باره راه گلویم را می گیرد و سعی می کنم با فرو
دادن آب دهانم ،ببلعم.
اما فشار کوچکی که سارینا به دستم می دهد باعث بزرگ شدن بغض در گلویم می شود ،اشکی که بی
اجازه از داخل چشم چپم چکه می کند.

با ایما و اشاره ی دست های آقای مهدوی که سعی در متوجه کردن من است ،سرم را به سمت باال
می گیرم و نگاه اشک آلودم را به چشمان مضطربش می دوزم.

با اشاره و خواهش بهم می فهماند ،اشکم را پس بزنم و گریه نکنم.

از داشتن چنین عموی دلسوز ی به سارینا غبطه می خورم .سارینا چنین پشت و پناه مهربانی داشت و
به این حال و روزش بود.
منی که هیچ کسی را نداشتم باید چه می کردم.
شاید عاقبتم ،زیادی حسودم کرده است.
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آقای مهدوی می چرخد و پشت به من ،هر ده انگشتش را الی موهایش فرو می برد.
حال پریشان و روحیه ی داغون این عموی دلسوز تر از پدر از تک تک حرکاتش مشهود است.
تند با انگشت قطره اشک روانم را پس می زنم .نگاهم را به صورت بی فروغ سارینا که موهای زیبا و
خرمایی رنگ بلندش ،دورش به حالت پریشان پخش شده بودند ،می دوزم.

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
🌼

#اتهامواهی

#پارت_۹۴

به زور به صدایم انرژ ی می بخشم.

 -سارینا جان ...نمی خوای بهم خوش اومد بگی ...من به خاطر تو اومدم ها...
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باز هم چشم باز نمی کند.
انگشت اشاره ،گونه ی الغر و تو رفته اش را
دست روی بلوز عروسکی قرمز رنگش می کشم و با
ِ
نوازش می کنم.

 -بلوزت چه خوشگله ...چه قدر بهت میاد ...دختر تو بدون مانتو و مقعنه هم فرشته ای...

لحظه ی لبانش تکان می خورد.
خوشحال نگاهم را به عمویش که دستانش را روی تاج مبل قرار داده و به صورت سارینا خم شده،می
دوزم.
برق خوشحالی چشمانش مرا هم امیدوار می کند.

با ورد کسی به اتاق ،آقای مهدوی هراسان می شود و راست می ایستد.
از ترسش منم وحشت زده گردن به سمت در می چرخانم.
پسر ی جوان با بلوز قرمز و جلیقه ی سیاه و شلوار ست سیاه رنگش ،مضطرب و نگران می گوید:
رامین خان آقا اومدن...

آقای مهدوی با عجله از پشت مبل در می آید...
 -چرا برگشته! ...چرا زود!...

همان پسر پاسخش را می دهد.
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 فکر کنم دکتر آوردن...آقای مهدوی که االن می دانم اسمش رامین است ،با دست به همان پسر اشاره می زند بیرون برود.
هر دو دستش را به صورت قرمز شده اش می کشد و به طرف منی که هنگ کرده و ترسیده نگاهش
می کردم ،بر می گردد.

آرام پچ پچ می کند.
 -خانم ترابی آرتین اومد ...باید زودتر تا شما رو ندیده برین...

می خواهم دست سارینا را رها کنم که انگشت اشاره ام محصور دست کوچک و ناتوانش می شود و
محکم می فشارد.

به صورتش نگاهی می اندازم.
چشم بسته فقط انگشتم را در دستش می فشارد.

به عمویش نگاه می کنم.
پلک روی هم می فشارد و با مکثی باز می کند .با دست اشاره می کند رهایش کنم و بلند شوم.
این چنین ترسش را از یک برادر اصال نمی فهمم.

بوسه ی روی دست سارینا می زنم و انگشتم را از دستش بیرون می کشم.
چنان زور ی ندارد...
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از روی زمین بر می خیزم.
پشت سر رامین که با گامهای بلند بیرون می رود ،می دوم و از اتاق خارج می شوم.
زانوهایم می لرزند و قلبم دیوانه وار به قفسه ی سینه ام کوبیده می شود...
اما مرعوب می دوم که گیر آن مرد وحشت آور که حتی برادرش هم ازش بیم دارد ،ناافتم.

رامین دستگیره ی در ورودی را پاین می کشد که رو در روی برادرش در می آید.

چشمان شوک زده ی آرتین ،روی صورت رامین و منی که ترسیده پشت سر رامین متوقف شده ام به
گردش در می آید.

رفته رفته صورتش قرمز می شود و چشمانش به خون می نشیند ...درست مثل شب گذشته که در
خانه ی من ،بر سرم نازل شده بود.

مرد مسنی با کت و شلوار توسی رنگ ،کیف سامسونت به دست که پشت سرش له له کنان پله ها را
باال می آید ،نفسی تازه می کند و رو به آرتین که هنوز خشکش زده می پرسد:
 -مریض کجاست؟

قبل آرتین ،رامین سالم می دهد و از در بیرون می رود.
 -سالم ...بفرماید آقای دکتر ...سارینا تو اتاقه...
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دکتر جواب سالم رامین را می دهد و نگاهی به من که فکر کنم رنگم مثل مهتابی شده باشد ،می
اندازد و داخل خانه می شود.
رامین دست روی بازوی آرتین که مثل میرغضب به من زل زده می گذارد و می گوید.
 -داداش توضیح می دم.

دستان مشت شده ی آرتین توان از بدنم می گیرد و قادر به راه افتادن و خارج شدن از در کوفتی و
فرار از مقابل چشمان به خون نشسته اش را نمی دهد...

رامین دوباره داخل می شود و با صدای بلندی می گوید :کیهان ...اقای دکتر و راهنمایی کن...

این در وردی انگار مرز بین عراق و ایران است ...آرتین صدام حسین است و من یک ایرانی که
تصیمم دارد سر از تنم جدا کند.
لحظه ای که به طرفم حمله ور می شود ...باعث می شود به جای جیغ زدن نوک زبانم مابین دندان
هایم گیر کند و مزه ی شور ی خون داخل دهانم پخش شود.
بازویم را چنان در پنجه اش می گیرد و دنبال خودش می کشاند که نفسم می رود.
پشت سر گام های بلند و تندش با حالت دویدن ،پشت سرش کشیده می شوم.

صدای رامین هم که پشت سرمان می دود ،کارساز این خشم طوفانی نمی شود.
 -آرتین چیکار دار ی میکنی ..ولش کن..ـ من آوردمش ...سارینا باید می دیدش ...آرتین...
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احساس می کنم استخوان کتفم در حال خرد شدن است ...حتی نمی توانم لب از لب باز کنم ...مزه ی
خون داخل دهانم حالم را خراب می کند.

وسط حیاط ناگهانی با غیظ بر می گردد و با دست چپ یقه ی رامین ،برادش را در چنگال می گیرد.
برگشتنش طور ی ناگهانی است که اگر بازویم تو چنگش نبود االن پخش زمین شده بودم.
توی صورت رامین می خروشد.
 -حساب تو رو هم می رسم...

رامین الل می شود.
با همان یک دستش که گیر یقه ی پیراهنش است به عقب هولش می دهد.

دوباره وحشی می شود و مرا تا دم در اصلی می کشاند.

ترس را نمی توانم معنی کنم خودم را مرده از دست رفته حساب می کنم.

خودش اتمام حجت کرده بود اگر نروم و گورم را گم نکنم ...می کشتم....
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در را باز می کند و بیرون می رود...
پشت سرش کشیده می شوم ،مثل یک موجود بی ارزش...
جلوی در چنان پرتم می کند که مثل پرکاهی پرتاب می شوم و روی سنگ فرشهای جلوی در ،روی
زمین می افتم.

این بار از درد باسن و مچ دستم که برای محافظت خودم و با سر افتادنم روی زمین شده ام ،آخم
جیغ مانند بلند می شود.
ترس و وحشت از این مرد زخمی که دلش خنک نشده بود و قدمی جلوتر آمد ،خودم را روی سنگ
فرش های کف کوچه عقب کشیدم.

دستش که باال می رود ،ناخوداگاه از روی ترس ،دستانم باال می رود تا صورتم را بپوشاند...
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اما در کمال ناباور ی انگشت اشاره اش است که جلوی نگاه وحشت زده ام تکان می خورد.
 فقط تاشب ...تا شب فرصت دار ی این شهر و ترک کنی ...به جان همین یه دونه دخترم از کل دنیاساقتت می کنم..

تک تک کلماتش با غیظ از الی دندان های کلید شده اش بیرون می آید...

 شنیدی...اما با اربده ی ناگهانی اش درست توی صورتم به خودم می لرزم و تند تند سرم را به عالمت فهمیدن،
تکان می دهم.

 -حاال هم بلند شو تن لشت و از جلوی در خونم جمع کن ...حتی سایه ات و کنار دخترم نبینم...

 -مفهوم بود....

بازم فریاد می کشد...
نه فریادی که کل شهر را بیرون بریزد و بی آبرویش کند ،فریادی که وجود من تنها و بی پناه را بلرزاند
و خرد و خاک شیر کند.

با صدای گام های بلنداش و کوبیده شدن در با صدای فجیهی از جا می پرم و سرم را از احاطه
دستانم رها می کنم...
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سریع از روی زمین کنده می شوم.
از درد لگنم صورتم جمع می شود ،اما مثل یک نور ،بدون اینکه به اطرافم نگاهی بیندازم از آنجا دور
می شوم...
بیشترین ترسم از فرار ،ترس از بی آبرویی است ،ترس از دیده شدن...از بد نامی ...از رسوایی..

به زور خودم را با لب گزیدن از درد ،به خیابان اصلی می رسانم...

جرأت نگاه انداختن به پشت سرم هم ندارم...
حتی شهامت چکاندن این قطره اشکهای سمجی که خودشان را می کشند تا روی صورتم ببارند ،آن
هم در کوچه و خیابان ،ندارم...
می ترسم از حرف و حدیث ...از تهمت ...شاید هم از ترحم...

دستی به تاکسی زرد رنگی که سرعتش را کم کرده است برای سوار کردن مسافر ،تکان می دهم.

مردی صندلی جلو نشسته بود و خانمی تقریبا میان سال ،صندلی عقب...
در عقب را باز می کنم و روی صندلی عقب جایگیر می شوم ...از درد لگن راستم لبم را می گزم تا
صدای آخم را در گلو خفه کنم.
مصیبت پشت مصیبت ...االن من کجا برم؟ دوباره در به در کدام شهر شوم؟

درد خودم و دل زخمی ام کم نبود که این هم گوز باال گوز می شود.
450

اتهام واهی
روی رفتن مهد کودک را ندارم ،خیابان اصلی نرسیده کرایه ی تاکسی را حساب کرده پیاده می شوم.
دلم می خواهد هر چه سریعتر خودم را به النه ی غم هایم برسانم و زانوی غم بغل بگیرم و تا می
توانم به بخت بدم اشک بریزم.

داخل محله نپیچیده ،ماشینی مدل باال درست جلوی پایم با سرعت زیادی روی ترمز می زند.
از سرعت زیادش ،صدای جیغ الستیک هایش بلند می شود.
دستم را روی قلب گذاشته عقب می پرم...
مغازه دار ،مش غالم از مغازه ی کوچکش بیرون می پرد ...چند زن و مرد در حال رفت و آمد ،می
ایستند و به ماشین ناشناس تازه وارد به کوچه ی فقرا آن هم با این طرز رانندگی ،خیره می مانند.
دیگر لرزش دستانم را نمی توانم کنترل کنم ،دلم گواه بد می دهد...
تا در باز شود و از پشت شیشه های دودی ماشین شاسی بلند راننده ظاهر شود ،می میرم و اما با
دیدنش امیدی به زنده ماندنم نمی بینم.
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از دیدن رنگ کبود شده و رگ گردن بیرون زده اش که در ماشین را باز گذاشته و خاموشش نکرده ،به
طرفم می آید جان از کف می دهم.

هنوز چند دقیقه ای از تهدیدش نگذشته است که این چنین به دنبالم شتافته است...
بی درنگ بازویم را می گیرد و سمت ماشینش می کشاند.
بدون این که سوال و جوابی کند یا حواسش با چشمان متعجب عابران یا حتی مغازه داران باشد در
جلویی سمت کمک راننده را باز می کند و جسم لمس شده ام را داخل ماشین هول می دهد.

به ناچار از اینکه دستش اجزای دیگر بدنم را لمس نکند ،پایم را بلند می کنم و روی لبه ی سکو مانند
پاین در می گذارم و خودم را باال می کشم.
چنان در را به هم می کوبد که بندنم لرز می گیرد و به ناچار در خودم جمع می شوم.
از حال ترهم برانگیز خودم ،عقم می گیرد.
این قدر بیچاره بودن و ضعیف بودنم واقعا حال بهم زن است.
با حالت دو ماشین را دور می زند و سوار نشده گاز می دهد ،بعد با یک دست در را می بندد.
مردم هم انگار نه انگار ...فقط تماشاچی بودند .حتی ککشان نگزید که شاید این مرد می خواست مرا
بدزدد ...مش غالم که مرا کم و بیش می شناخت هم کار ی نکرد...
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دنیا به قدر ی بی رحم شده است که اگر جلوی پای مردمش جان دهی ،حتی نگاهت نکنند..

با مشتی که روی بوق ماشین می کوبد و صدای بوق ممتدد و پشت بندش صدای نعره ی این مرد
ناشناخته و بالی آسمانی ،مرا به خود می آورد...

 -بکش کنار اون ابوقراضه رو ...زن عوضی...

دختر ی جوان با آرایشی غلیظ و موهای رنگ شده ی طالیی که کل موهایش از شال سفید رنگش
بیرون ریخته اند ،از شیشه ی ماشین دویست و شش آلبالویی رنگش تا شکم بیرون می آید و چند
ریچارد آب دار نثار ریخت و قیافه ی لندهور بغل دستم که همچنان دستش روی بوق ماشین است و
عربده می کشد ،می کند.

اما سرعت آرتین به قدر ی زیاد است که نتواند در مقابل ماشین های در حال گذر توقف کند  ،و جواب
فحش های دختره را دهد.
اما ازحرص در حال انفجار ،نمی تواند لب به دهان بگیرد و لعن و نفرین نفرستد و ناسزا نگوید.

 لعنت به همتون...لعنت به زات کثیفتون ...وجود همتون شیطانی ی ...دنیا رو نسل شما ویرونکرد ...دنیا رو شما ها به گند کشیدین ...خدا لعنتتون کنه...

فقط می توانم در مقابل فریاد ها و ناسزا هایش سکوت کنم و به در ماشینش بچسبم.
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سکوتم به دلخواهم نیست ...نا خواسته و از روی وحشت عظیمی است که وجودم را مفلوج کرده
است...

با زدن ترمز ناگهانی اش به جلو پرتاب می شوم...
اگر دستانم را به موقع برای محافظتم به روی سینه ی ماشین نمی گذاشتم ،بی شک االن با پیشانی
شکسته باید پیاده می شدم.
حتی اهمیت نمی دهد و تند پیاده می شود.
از دیدن در خانه شان رنگ و روی پریده ام بیشتر می پرد و دستان یخ زده ام منجمد می شود..

تا به خودم بجنبم در سمت من توست آرتین گشوده می شود و فرصت عقب کشیدن را هم برایم
نمی دهد...

دستم را می گیرد و بیرون می کشد..
این دیگر چه جانور ی است...

با اجازه ی خودش دستم را می گیرد و به خانه ام می آید و هر کار ی دلش می خواهد می کند ،فقط
برای این که معلم دخترش هستم...

در نیمه باز خانه شان را هول می دهد و مرا سمت وردی می کشاند...
نه می پرسم و نه اعتراض می کنم ...مثل مونگول ها فقط دنبالش کشیده می شوم...
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فقط در دلم برای خودم مرگ آرزو می کنم ...وجود انسانی مفلوک مثل من ،مرگ حقش است...

جلوی پله ها رامین برادر کوچکش از دیدن ما به طرفمان می شتابد و از دیدن وضعیت من
چشمانش گشاد می شود و حیران برادرش را صدا می زند..
 -آرتین...

دستم را رها می کند .طور ی که چند قدم به جلو پرت می شوم و جلوی پای رامین به زور خودم را
متوقف می کنم.

 -زهر مار و آرتین ...هر چی می کشم از کله خرابی توعه ...ببرش باال ...زود باش ...اینجا منتظرم...

از طرز حرف زدن برادرش و خرد شدن شخصیت و غرور مردانه اش ،رنگ صورتش به سرخی می زند و
لحظه ای پلک روی هم می فشارد و سمتم می چرخد.
 -خانم ترابی ...خوبین...

نمی دانم وضعیتم را چگونه می بیند که نگاهش رنگ نگرانی به خود می گیرد.

در مقابل سوالش حتی نمی توانم عکس العملی نشان دهم...

آرتین مجال لب باز کردن دوباره را به رامین نمی دهد...
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 -ایستادی احوال پرسی می کنی ...ببرش باال ...زود باش...

نگاه لرزانم به صورت برافروخته آرتین کشیده می شود.

اما رامین بدون این که به فریاد برادرش حتی نیم نگاهی بیندازد ،مرا مخاطب قرار می دهد..
 خانم ترابی لطفا بیاین تو ...سارینا وقتی شما رفتین تشنج کرد..ـ دکترش گفته باید شما روبرگردونیم ...وگرنه حالش وخیم تر میشه...

نفس های بلند پی در پی آرتین ،نه تنها پرده ی گوشهایم را می آزارد ...بلکه قلب پر تالطم را به
تپشی شدید وا می دارد.

اما از شنیدن حال نامساعد سارینا به حال آشفته ی این پدر ،پی می برم.

قلبم اجازه ی توقف زیادی به پاهایم نمی دهد و بدون اجازه ی مغزم فرمان حرکت به پاهایم را صادر
می کند.

در این دنیا فقط سارینا برایم مهم است ...نه کسی را دارم ...نه موقعیتی که دلم برایش خوش باشد.

با قدم های تند رامین ،من هم به زانوهای لرزان و بی حسم سرعت می بخشم تا هم پایش شوم.
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سارینا را بی جان روی کاناپه سرم به دست افتاده و همان دکتر مسن را مدام در حال چک کردن
سرمش و قلب کوچکش می بینم.

پاهایم سست می شود.
زانوهایم دیگر قدرت جلوتر رفتن ندارند .بغض چمبره زده در راه گلویم دیگر قابل کنترل نیست،
احساس می کنم داخل چشمانم متورم شده است و قصد بیرون زدن از داخل پلک هایم را دارند.

 خانم ترابی...تنها یک کلمه کافی می شود برای شکستن بغضم و چکه کردن بی مهابای اشک هایم ،روی گونه
هایم...

 -خانم ترابی خواهش می کنم آروم باشین ...سارینا بهتون احتیاج داره...

لحن آرام و پر غم رامین درست کنار گوشم ،حال داغونم را داغون تر می کند...
هر کار ی می کنم نمی توانم جلوی اشک هایم را بگیرم.
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دکتر برای لحظه ای متوجه پچ پچ رامین می شود و گوشی را از گوش هایش در می آورد.
روی مبل تک نفره ی کرم رنگ نشسته سمت ما می چرخد.
با دیدن صورت غرق در اشکم که دست روی دهانم گذاشته بودم و می فشردم تا صدایم در نیاید،
انگشت اشاره اش را روی لبانش می گذارد و با ایما و اشاره بهم می فهماند ،به خودم مسلط باشم و
آرام جلوتر بروم.

تکانی به خودم می دهم و جلوتر قدم بر می دارم.
با دستی که دکتر پای چشمان خودش می کشد و سر ی تکان می دهد ،بهم می فهماند ،اشکهایم را
پس بزنم و خوددار باشم...
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جا و مکان ،حتی خود واقعیم فراموشم می شود ،چه برسد به سن و منصبم ...مثل یک بچه ی کوچک
با آستین مانتویم اشک هایم را پاک می کنم ..اما از درون نمی توانم خون گریه کردنم را پس بزنم و
ریلکس باشم.

کنار کانپه می رسم...
دکتر با زبان بی زبانی ازم می پرسد ،خوب هستم؟...

پلک روی هم می بندم و به زور آب دهانم را با درد بزرگ گلویم ،فرو می دهم...

با تک سرفه ای صدایش را صاف می کند و آرام می گوید.
 -سالم خانم ترابی ...شما معلم سارینا خانم ماین؟

دست روی لبانم می کشم و به زور لب می گشایم
 -سالم ...بله خودم هستم ...اومدم سارینا جان و ببینم...

هر چه قدر سعی می کنم ،نمی توانم صدایم را صافتر و بشاش تر از این ،از گلویم خارج کنم...

دکتر بر می خیزد و باز هم دستی تکان می دهد تا آرام باشم.

 سارینا خانم ما خیلی دلش می خواست شما رو ببینه ...فکر کنم عالقه ی...459
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با تکان شدیدی که سارینا می خورد ،حرف دکتر نیمه تمام می ماند و صدای یا حسین رامین درست
پشت سرم ،دلم را پاره پاره می کند.

رامین با دست مرا به عقب هول می دهد و کنار دکتر و سارینا می شتابد...
سارینا به طرز وحشتناکی روی کاناپه می لرزد و کف سفید از دهانش بیرون می زند.
دکتر دستانش را می گیرد و رامین پاهایش را...

روح از بدنم پر می کشد...

تنها صدای دویدن گامهایی که با شتاب به اتاق نزدیک می شدند ،نگاهم را به سمت در می کشاند.
آرتین سراسیمه و وحشت زده وارد اتاق می شود و برای لحظه ای جلوی در خشکش می زند...

این بار فقط ذره ای دلم به حال پدر بودنش می سوزد.

چنان دو زانو روی زمین آوار می شود و دو دستی محکم بر سرش می کوبد و ابولفضل العباس را از ته
دل صدا می زند که وجودم می لرزد..

شاید مقایسه ی این پدر با پدر سنگ دل خودم اشتباه محض بود ...این پدر فقط به خاطر دخترش
خودش را به در دیوار می کوبید و دنیا را زیر رو می کرد ...اما حاج بابای من چی...
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وقتی از تب می سوختم و می لرزیدم ،مامانم خون گریه می کرد ،فقط یک کلمه گفت پاشویش کن...
خوب می شه...

سرش را گذاشت روی متکا و تخت خوابید ...ندید تا صبح جان دادم و مادر بیچاره ام فقط باالی
سرم دست به دعا نشست و اشک ریخت.

با داد بلند دکتر چشم از مرد خشن اما فرو ریخته جلوی در که پیشانی روی سرامیک ها نهاده و شانه
هایش می لرزیدند ،می گیرم و به دکتر ی که با عجله مشغول تعویض سوزن سرم ،روی دست کوچک
سارینا است ،می دوزم...

 -زود باش اورژانس و خبر کن ...سریع باید برسه بیمارستان...

با داد دکتر ،رامین با پشت دست اشک چشم راستش را می زداید و بیرون از اتاق می دود.
به دکتر ی که عجله ،ترس و نگرانی از تک تک حرکاتش پیداست ،نگاه می کنم.

انگار کما رفته ام و روح سرگردانم مشاهده گر این اتفاقات پیش آمده است...
اشکم خشکیده ،نفسم حبس شده و پاهایم به زمین چسبیده...

آرتین از زمین کنده می شود و با چشمان سرخ و صورتی خیس از اشک سمت سارینا می دود و دکتر
را پس می زند.
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 -بکش کنار دکتر ...تا اورژانس برسه خودم می رسونمش...

صدای دورگه و بغض دار و صورت اشک آلود این مرد ناشناخته ،غیر قابل باور است...

 -آرتین مراقب باش ...زیاد تکونش نده ...مراقب سرمش باش...

رامین به اتاق باز می گردد و از دیدن برادرش شوک زده داد می زند.
 -آرتین چیکار می کنی! ...بلندش نکن االن آمبوالنس می رسه!...

آرتین از الی دندان های کلید شده اش می غرد...
 -خفه شو...فقط خفه...

رامین به دکتر نزدیک می شود که دکتر دست روی سینه اش می گذارد و مانع جلو رفتنش می شود.
رامین نگاه نگرانش را به دکتر می دوزد.

دکتر برای اطمینان خاطرش پلک روی هم می فشارد.

آرتین دست زیر بدن نحیف و بیهوش سارینا می اندازد و با بسم اهلل ،بلندش می کند.
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دکتر سریع از روی پایه سرم را برمی دارد و قبل حرکت آرتین ،به دست من می دهد.
حرکت آرتین و کشیدن شدن شلنگ سرم ،اجازه ی فکر و تعلل را بهم نمی دهد و مجبور می شوم هم
پایش بیرون بدوم....

با سریعترین حد ممکن خودش را به ماشین می رساند.

از استرس و تند راه رفتن دهانم خشک می شود و زبانم به ته حلقم می چسبد...

با ایستادن ناگهانی اش ،به زور جلوی خودم را می گیرم تا باهاش برخورد نکنم.

چشمان مثل میرغضبش که سمتم می چرخد ،ناخوداگاه یک قدم فاصله می گیرم.
فریاد می کشد...نه با صدای بلند ،بلکه با صدای تو گلویی و چشمانی که فقط خط و نشان می کشند

 -بشین...

تعللم باعث می شود سرش را بیشتر به طرفم خم کند و پر تحکم تر ،دندان قروچه ای برود.
 -نشنیدی...

نگاهم به استخوان های روی گونه و گیج گاهش می رود که بر اثر سابیدن دندان هایش روی هم،
بیرون زده اند.
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خنگ باز ی ام صبرش را لبریز می کند .لگدی به پایم می زند و مرا به خود می آورد...

هر چه می کشم حقم است ...تو این گیرودار فکرم به جای این که به سارینا باشد ،پی واکنش هایش
می رفت.

در عقب را باز می کنم و روی صندلی می نشینم ...طور ی که سرم دست سارینا کشیده نشود.
آرتین خیلی با احتیاط داخل ماشین خم می شود و سارینا را بغلم می خواباند.

از نزدیکی اش به من و کتفش هنگام گذاشتن سارینا داخل بغلم که به سینه ام برخورد می کند ،در
خودم جمع می شوم و لبم را می گزم...
آرتین اصال حواسش به جز سارینا ،به چیز دیگر ی نبود ...حتی برخورد دستانش به ران پایم و حتی
پلک بستن من و شدت گرفتن تپش های قلبم..

تا سارینا را داخل بغلم جاساز ی کند و سرمش را به دستی باالی در ،گیر دهد ...نفسم حبس می
شود...

بوی ادکلن و مخلوط بوی سیگارش به قدر ی تلخ است که بینی ام می سوزد و احساس سرفه بهم
دست می دهد...

بعد اینکه خیالش از سارینا آسوده گشت بیرون می رود و در را روی هم می بندد.
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نفسم را رها می کنم و دو سه سرفه پشت سر هم می کنم تا نفس به ریه هایم باز گردد.
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#اتهامواهی

#پارت_۹۸

در سمت راننده که باز می شود ،لب هایم را به هم می دوزم تا سرفه ام را خفه کنم.
آرتین استارت می زند و قبل گاز دادن به ماشین ...دکتر له له کنان در جلو را می گشاید...

 کجا ...مرد حسابی ...نمی گی منم ...دکترم و  ...باید باال سر مریضم باشم...465
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از نفس نفس زدن و خس خس سینه اش ،به زور بریده بریده کلماتش را ادا می کند.

آرتین بدون این که جوابی دهد راه می افتد.
دکتر شیشه ی سمت خودش را کمی پاین می کشد و دمی عمیق می گیرد تا حالش سر جایش
بیاید.
سرعت سرسام آور آرتین اعتراض دکتر را بلند می کند.
 آرتین آروم ...داخل کوچه و محله این طور رانندگی می کنن!؟ ...اگه یکی ناگهانی از خونش بپرهبیرون که با آسفالت یکی میشه...

از کالفگی آرتین معلوم است حوصله نصیحت را ندارد..
دست داخل جیب پیراهن سرمه ای رنگش می کند و قوطی سیگار ی بیرون می کشد...

دکتر معترض می گوید:
می خوای سیگار دود کنی ...اونم داخل ماشین با این حال دخترت؟...

آرتین از گوشه ی چشم نگاه غضب آلودش را به دکتر می دوزد...
دکتر شانه ای باال می اندازد و با سر به پشت اشاره می زند...

نگاه آرتین سوی آینه می رود تا دختر نیمه جانش را بغلم بنگرد.
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چشمان من است که افسار گسیخته روی صورت برافروخته و ته ریش دارش می ماند.
نگاه سرخش را از سارینا می گیرد و قوطی سیگار را روی داشبورد پرت می کند.
با دو انگشت دور لبان گوشتی و خشک شده اش می کشد و نگاه به جاده ،رانندگی می کند.

انگار توصیه ی دکتر کارساز نمی شود ...هم سرعتش باالست و هم از کنار ماشین ها الیی می کشد و
عبور می کند..

صدای زنگ موبایلم به جای این که نگاهم را پی گوشی بکشاند ،به ابروهای پر پشت در هم تنیده ی
آرتین در آینه می کشاند...

مثل قاتل پدرش بهم نگاهم می کند ...از ترس نگاه از مردمک های سیاه رنگش که تهدید وار بهم
چشم دوخته ،می گیرم.
سعی می کنم دستم را با جا به جا کردن آرام از زیر پاهای سارینا خارج کنم و به شخص پشت خطی
که قصد قطع کردن هم ندارد ،جواب دهم.

دست راست آزاد شده ام را داخل کیف کوچکم که بغل دستم زیر پای سارینا گیر کرده است فرو می
برم که با صدای محکم آرتین ،دستم داخل کیف بی حرکت می ماند و نگاهم در تیز ی نگاهش ،داخل
آینه می خشکد...
 -خفش کن...
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پره ها ی بینی گوشتی و کوچکش از خشم باز و بسته می شود و از ترس انگشتم را بدون این که
موبایل را بیرون بکشم روی دکمه ی رد تماس فشرده می شود.
تیز نگاهش را از نگاهم می گیرد و آرنج دست چپش را به در تکیه می دهد و با یک دست مشغول
رانندگی اش می شود...
بدون آن که به خود بگیرد که با من بدبخت و تنها که هیچ سنخیتی با من ندارد ،چی کار می کند.
چزاندن من چه نفعی برایش دارد را نمی دانم...
اگر منم ذره ای دل جرأت داشتم و دخترش را به آغوش خودش پرت می کردم و می گفتم برو به
جهنم ...آیا باز هم می توانست به زور حرفش را به کرسی بنشاند و اولدرم بلدرم راه بیندازد ...هرگز
نمی توانست حرفش را به یک غریبه تحمیل کند ...از بی عرضگی من و شانس بدم بود که به پستش
خورده بودم...
چه بسا که دخترش مرا دوست داشت و وابسته ام بود ...اما اگر کمی لیاقت داشتم و اظهار وجود می
کردم ،هیچ گاه نمی توانست چنین برخوردی کند.

لرزش پشت سارینا روی دستم مرا به خود می آورد.

ترسیده زیر لب دکتر را صدا می زنم...
-آقای دکتر...

دکتر کامال از روی صندلی اش به پشت می چرخد...

اما نگاه هراسان من روی صورت سفید شده ی سارینا خشک می ماند...
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لرزشش رفته رفته اوج می گیرد...

 -آرتین زود بزن کنار...

با لحن دستور ی دکتر آرتین سرعت ماشین را کم می کند ...اما صدای ناالن و وحشت زده اش
دستپاچه ام می کند...

 -یا خدا ...یا حضرت عباس چه خاکی به سرم شد...

نگاهی به صورت آرتین که راهنما می زند و با صدا زدن خدا و انبیا می خواهد کنار خیابان بکشد ،می
اندازم.

دکتر دستش را دراز می کند تا چشمان سارینا را ببیند.
لب های کوچک سارینا که می رود برای کبود شدن ،جگرم آتیش می گیرد.

ناخواسته دست دکتر را پس می زنم و سر سارینا را محکم به آغوش می کشم ...اجازه می دهم اشک
هایم همراه صدای بغض آلود و دردمندم رها شوند.
 سارینا ...بس کن ...خواهش می کنم ...فدات بشم ...آروم باش ...پیشتم ...دیگه تنهات نمی زارم...خواهش می کنم...
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طولی نمی کشد که سارینا آرام می شود و لرزشش متوقف می شود ...اما خودم نمی توانم آرام
بگیرم ...قطره قطره توده های خفه کننده ی راه گلویم است که از چشمانم سرعت گرفته و بیرون می
ریزند.
اصال حواسم به ماشینی که دوباره راه افتاده و درست جلوی در ورودی و حیاط بیمارستان پارک شده
است ،نمی رود..

صدای دکتر مرا از این حس و حال جهنمی و خفه کننده بیرون می رهاند.
 -آروم باش دخترم ...ببین سارینا بهتر شده...

سرم را بلند می کنم و به صورت آرام و کمی رنگ گرفته ی سارینا نگاه می کنم.
از خوشحالی سرم را سمت باال می گیرم و شکر می گویم.

آرتین با یک حالتی از ماشین پیاده می شود که نگاه اشک آلودم دنبالش کشیده می شود.
صدای دکتر اجازه نمی دهد زیاد به آرتین فکر کنم که آیا کار اشتباهی ازم سر زده که این چنین
خشمگین از ماشین پیاده شد؟

 -دخترم آروم گردن و دستش و درست کن که االن برانکارد می یارن ...زیاد تکونش نده...

سرم را تکان می دهم و با دست آزادم سر سارینا را که روی دست چپم کچ شده بود ،درست می
کنم ...بلوزش را صاف می کنم تا پهلوهای الغر سفیدش بیرون نباشد و خدایی ناکرده سرما نخورد...
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آرتین با عجله همراه دو پرستار سر می رسد.
هر دو پرستار جوان با روپوش های سفید رنگ جلوی در ماشین ،برانکارد به دست می ایستند.
آرتین است که دوباره دوال می شود و با سر داخل ماشین می آید تا سارینا را از بغلم بگیرد.
انگار رعایت کردن را تا به حال نه شنیده ،نه فهمیده ...شاید هم فهم و شورش این قدر قد می کشید
و محرم و نامحرم حالیش نمی شد!

اگر سرم را عقب نمی کشیدم صورتم با صورتش یکی می شد!
دستم را بدون این که فرصتی بدهد تا خودم بردارم ،از روی شکم سارینا برمی دارد و کنارم پرت می
کند!.
گرمای بیش از حد دستش ،مثل جرقه ی برقی می شود و از داخل دست یخ زده ام به قلبم نفوذ می
کند...
دستش درست از روی شکمم رد می شود و زیر سر سارینا قرار می گیرد.
لحظه ی بلند کردن سارینا نگاهش به نگاه ترسیده ام گره می خورد و ثانیه ای صورتش درست مماس
با صورتم ،خشک می شود...

شاید حرکاتش تنها یک لحظه ای طول نکشید ...اما مرا تا لب مرز سکته برد و برگرداند.

سارینا روی برانکارد قرار می گیرد و پتوی سبز رنگی رویش کشیده می شود.
آرتین سرم به دست پشت سر برانکارد می دود و دکتر هم پشت سرشان می رود.
تا می آیم از ماشین پیاده شوم ،نگاهم سمت رامین که با عجله قصد پیاده شدن از ماشینش که
درست کنار ماشین آرتین پارک کرده است ،می افتد...
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به قدر ی پریشان حال است که متوجه من نشود و سمت ورودی بیمارستان بدود.

از ماشین خارج می شوم و در را می بندم.
قدم اول را برنداشته موبایلم زنگ می خورد.
همان طور که سمت داخل بیمارستان می روم ،دکمه ی کیفم را باز می کنم و گوشی را بیرون می
کشم.
با دیدن شماره تلفن مهد ،قدم هایم را کندتر بر می دارم تا به داخل نرسیده جواب خانم فتاح را
بدهم.
یقی ً
نا خیلی نگران شده است.

دکمه ی سبز رنگ را می فشارم و اتصال را برقرار می کنم...
نگاهم به صورت زنان و مردانی می افتد که غم عظیمی به جز دلشان در نگاه تک تکشان اتراق کرده
بود...
چشمان گریان زنان و نگاه سرخ مردان دلم را به درد می آورد.

 زهرا ...زهرا جان...صدای نگران نگین جان پشت خط ،نگاهم را از زنی چادر ی که روی صندلی محوطه ی بیمارستان
نشسته و اشک می ریخت می گیرد.
 -بله...
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پله ها را آرام باال می روم...

 -زهرا جان کجایی ...اتفاقی افتاده؟ ...زنگ زدم چرا رد تماس دادی ...مشکلی پیش اومده!؟

به آخرین پله رسیده درشیشه ای بیمارستان کنار می رود و باز می شود.

 -خانم فتاح حال سارینا خیلی بده...آوردیمش بیمارستان ...نگین جان دعاش کن...

بغض راه گلویم را می گیرد و اجازه ی توضیح بیشتر را ازم سلب می کند.

 -چرا بیمارستان! ...زهرا سارینا چش شده!...

اورژانس بیمارستان قیامت بود ...آه و ناله ها ...گریه ها و بوی الکل و بتادین حال خرابم را خراب تر
می کند ...طور ی که با شتاب به بیرون بر می گردم و با حالت دو پله ها را پاین می روم و سمت
درخت می دوم..
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دستم را روی تنه ی تنومند درخت قرار می دهم و به جلو خم می شوم...
سرفه هایم تو ام با عق زدن از گلویم خارج می شود..
هیچ مایعی و هیچ چیز ی از گلویم خارج نمی شود...
معده ای که از دیروز خالی بود چه انتظار ی می رفت...
کمی سرم را بلند می کنم تا با دم عمیقی ،به بدن لرزانم مسلط شوم.
انگار بدنم ویبره گرفته است ،لرز چانه ام را نمی توانستم کنترل کنم و لبانم را بهم بدوزم ...تا از نگاه
های ترهم برانگیز خالص شوم...
هر کسی یک چیز ی می گفت و از کنارم می گذشت...
 خدا خودش کمکش کنه.. خدا خودش به همه مریض ها شفا بده... طفلکی ببین به چه روز ی افتاده ...شاید مری ِض بدحالی داره...474
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 -بیچاره دختره ...شاید مریضه...

از دور ،روضه خواندن مردم را که خودشان هم هزاران درد و گرفتار ی داشتند ،به جان می خرم و به
زور می چرخم و پشتم را به درخت تکیه می دهم..
زانوهایم دیگر قدرت ایستادگی ندارند ،تا می شوند و سر می خورم و پاین دختر می افتم...

صدای الوووو ...الووو ...دست لرزانم را باال می آورد و گوشی را کنار گوشم به زور نگه می دارد.

آب زهرآگین دهانم را به زور فرو می دهم و به صدای فریاد گونه ی خانم فتاح که پشت خط داشت
خودش را داغون می کرد ،آدرس بیمارستان را کلمه به کلمه و بریده بریده می گویم.

چمن نم دار می افتد.
گوشی ،همراه دستم سر می خورد و کنار پایم ،روی زمین
ِ

پلک هایم سنگینی می کنند ،اما برای بسته نشدنش زور می زنم تا بیش از این زیر دست و پا شکسته
و حقیر نشوم.

شک ندارم افت فشارم زیر صفر باشد...
دهانم خشک خشک می شود و دیدم تار ...با رفت و آمد مردم ...که پله ها را با حالت دو ،هراسان
یکی باال می رود و دیگر ی پاین می آید سرگیجه می گیرم...
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دلم می خواهد پلک ببندم و این نفس کمی که می رود برای قطع شدن و قلبی که کندتر و کندتر می
شود برای ایستادن ،یک سره باایستد و راحتم کند...
شاید عذاب آخرت و جهنمی که می دانم بدون شک وسط آتشش قرار خواهم گرفت ،راحتتر از این
دنیا و این نگاه های ترهم برانگیز باشد...

پلک هایم می رود تا روی هم باافتد که حضور کسی کنارم ،پلک هایم را نیم راه برای بسته نشدن،
متوقف می سازد.
از بوی سیگار تند و دست مردانه ای که روی ران پایم پنچه می اندازد ،بی حال از گوشه ی چشم به
زور صورت بر افروخته اش را می بینم...
اما صدای نفس های تند و عصبی اش را کامال واضح می شنوم...

اجازه می دهم پلک هایم بسته شود تا از این بیشتر با چشم باز در مقابلش خار و خفیف نشوم..
کنار گوشم طور ی می غرد که نفس های داغش نه تنها گوشم ،بلکه گونه ام را می سوزاند و بوی
سیگارش روی صورتم پخش می شود...
 ببین دختره ی گدا گشنه ...نمی دونم از کدوم قبرستونی پیدات شده ...اما نمی تونی با این موشمردگی ها مغز من و شست شو بدی و خودت و بنداز ی وسط زندگیم...

با هر کلمه که از زبانش خارج می شود ،پنجه هایش را بیشتر در گوشتم فرو می برد ...طور ی که درد
در استخوان هایم می پیچد و نزدیک به خرد شدن می رود...

 من امثال تو رو خوب می شناسم ...اما من مثل برادر ساده لوحم نیستم ...قول این ظاهر و مظلومنمایت رو نمی خورم ...گم نشی از رو زمین محوت می کنم...
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دیگر توانم را از دست می دهم ...نفسم بریده می شود و گردنم کج می شود...
فقط لحظه ی آخر افتادن سرم را در آغوشش احساس می کنم...

زیر دلم خوشی سرازیر می شود که دعایم مستجاب شد دار فانی را ودا گفتم...
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تالش می کنم سر سنگین شده ام را کمی تکان دهم و بتوانم چشم باز کنم...
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سرم تیر می کشد و دردی چون رد ،درست از روی جمجمه ام عبور می کند.
لب زیرینم را به دندان می کشم و به زور پلک می گشایم...

نور مهتابی روشن باالی سرم ،چشمم را می زند و باعث می شود ابرو در هم بکشم و یکی دو بار پلک
هایم را باز و بسته کنم تا موقعیتم را تشخیص دهم...

به مغزم فشار می آورم و گردن می چرخانم!...
هیچ جای این اتاق به بهشت یا جهنم نمی خورد ...پشت پرده ی سفید رنگ روی این تخت ،با مالفه
ی سفید و سرمی که باالی سرم چکه چکه می کند ،هیچ کجایش به آخرت شبیه نیست...

از پرده ای که به شدت کنار می رود و آرتین با آن هیکل گنده اش ظاهر می شود ،از وحشت روی
تخت نیم خیز می شوم...
خودش را کنار تخت می رساند و با کف دست ،تخت سینه ام می کوبد که باعث می شود ،دوباره
دراز به دراز روی تخت باافتم...
پریدن رنگم را به خوبی احساس می کنم و دندان هایم را چفت هم ،روی هم می فشارم تا بهم
نخورند.

 -اومدم یه هشدار بهت بدم...

تمام سعی اش را می کند ولوم صدایش حداعقل امکان پاین باشد ...اما نمی تواند لرزش کل
وجودش را که از خشم است ،کنترل کند.
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کمی سرش را روی صورتم خم می کند و از الی دندان های چفت شده اش که استخوان های منقبض
شده ی فکش بیرون زده اند ،می غرد...

 انگار فیلم و سریال خیلی می بینی ...فکر کردی من سلطان سلیمانم و حرم سرا دارم که بغلم غشکنی و خودت بهم غالب کنی ....نه خانم ...نه ...من هم جنس های تو رو زیر پام له می کنم ...اجازه
نمی دم تورت و روی زندگیم پهن کنی...

با هر کلمه به کلمه اش که برایم دکلمه می کند ،بیشتر و بیشتر کمر خم می کند و صورتش مماس با
صورتم ،نگاه غضبناکش قفل نگاه وحشت زده و لرزانم ،حرف هایی می زند که قلبم را تکه تکه ،وجودم
را به آتش می کشد...

 -نکنه بوی پول به مشامت خورده ...تو بغلم خودت و به غش می زنی که هم خوا....

پرده کنار می رود آرتینی که رویم به معنای واقعی خیمه زده بود و می غرید و برایم خط و نشان می
کشید ،راست می ایستد...

سمت خانم فتاح که با نگرانی دستش روی پرده ای که داشت کنار می کشید از دیدن وضعیت ما
من ترسیده و آرتین خشمگین به گردش در آمده بود ،می چرخد...
خشکش زد و نگاهش سمت ِ

آرتین فرصت تلب ،پیش دستی می کند و اجازه نمی دهد خانم فتاح لب باز کند.
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 خانم مدیر این معلما رو از کجا پیدا می کنی ...من به شما و مهد کودکتون اعتماد کردم ...من نمیزارم دخترم زیر دست این گدا گشنه ها که نمی تونه حتی رو پای خودش بایسته...تعلیم ببینه...

خانم فتاح ابرو در هم می کشد و دستش را از پرده رها کرده جلوتر می آید.

-این چه طرز صحبت کردنه آقای مهدوی...لطفا کمی خودار باشین...

پوزخند صدا دار آرتین ،فکر کنم در کل بیمارستان پیچید.
چنگی به موهایش می زند و می گوید:
 -خودار ...خودار ی رو خیلی وقت بوسیدم و گذاشتم کنار ...خانم مدیر...

خانم مدیر را از قصد کشدار و بلند ادا می کند.
این بار به صدای بلندش پرستار داخل می آید.
 -چه خبره اینجا....

آرتین طور ی پرده را کنار می زند وبرو بابایی ،نثار پرستار اورژانس می کند که پرستار بیچاره قدمی کنار
می رود تا باهاش برخورد نکند.

من هم انگار نه انگار ،مثل مید دراز به دراز روی تخت با رنگی پریده و بدنی به رعشه افتاده و دلی
شکسته و پاره پاره ،اشکی جمع شده در کاسه ی چشمانم ،نظاره گر بودم....
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نگین جان دلواپس کنار تختم می آید و دستم را می گیرد.
 -زهرا جان ...زهرا...

با دست راست روی گونه ام می کشد.
 -زهرا خوبی عزیزم ...چی شده...
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پرستار با فیس و افاده و ابروهای در هم در حالی که نق می زند ،شلنگ سرم را می گیرد و از روی
ریلی شکل ،سرم را قطع می کند...

 عجب زمونه ای شده...انگار شوهرش از دنده ی چپ بلند شده بود ...دختره ی بیچاره رو به این روزانداخته و اون وقت دو قورتونیمش باقی ی ...تند تند میگه چیزیش نیست و بهانه می کنه ...میگم
مرد حسابی طفلی با این رنگ و رو کجا بهانه می کنه...

نگین جان در تکاپوی هوشیار کردن من است و پرستار مردها را به باد فحش و ناسزا گرفته است...
انگار مثل من خیلی از مردها شاکی و دلزده بود...

سوزن سرم را طور ی از پوستم خارج می کند که سوزش پوستم تا جگرم هم می رسد و آخم را بلند
می کند.

 -خانم پرستار آروم ...پوستش و کندی...

نیم نگاهی با اخم به نگین می اندازد و پنبه را روی پوستم که خون ازش جار ی می شود ،می فشارد..
 -شما نگران نباش خانم ...با کارمونو خوب بلدیم...

از لب های بهم فشرده ی نگین به خشم درونش پی می برم که چگونه سعی در کنترل کردن خودش
دارد...
پرستار پرده را کنار می زند و با تحکم می گوید.
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 -خانم مرخصی ...می تونی بلند شی...

نگین دستم را می گیرد.
 -زهرا عزیزم ...نمی خوای چیز ی بگی ...نمی خوای بلند شی...

تازه به حقیر بودنم و به ظاهر فالکت بارم ،پی می برم...
مثل جسد روی تخت افتاده بودم و فقط مردمک چشمانم داخل کاسه می چرخید و اطرافم را از نظر
می گذراند...

با کمک نگین بلند می شوم.
با سرگیجه ی شدید پلک هایم را روی هم می فشارم .
نگین دست پشتم می گذارد و مانع واژگون شدنم روی سرامیک های کف بیمارستان می شود.
 زهرا مراقب باش ...صبر کن کمکت کنم ...آخه چی شده دختر..ـ چرا حرف نمی زنی ...چرا نمی گیماجرا چیه...

دمی عمیق می گیرم تا بتوانم چشم باز کنم و نگین جان را از نگرانی در بیاورم...

صدای رامین لبای دوخته شده ام را که می رود برای فاصله گرفتن ،دوباره به هم می دوزد و به
جایش چشمانم را گشاد می کند
 خانم ترابی ...شما اینجاین ...چی شده ...خوبین...483
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لحظه ای قلبم تکانی می خورد...
علتش را نمی دانم و نمی توانم به خودم هجی کنم...
شاید از روی محبتی بود که هیچ گاه از جنس مونثی ندیده بودم ...شاید هم این برق نگرانی
چشمانش باعث می شود ،حس نفرتی در قلبم نفوذ نکند...

نگین قبل من به حرف می آید.
 -آقای مهدوی ...اینجا چه خبره ...الاعقل شما که می تونین توضیح بدین...

شرمگین نگاه قفل شده ام را از نگاه رامین می گیرم تا زبان باز کند و جواب نگین را بدهد...

سمت نگین جان متمایل می شود.
 چیز ی نشده ،نگران نباشین ...انگار فشار خانم ترابی افتاده و آرتین رسونده اورژانس ...منم پیشسارینا بودم ...بستریش کردن ...حالش اصال خوب نیست...

با حرف آخر و بغض دار رامین نگاهم را باال می کشم و به سر پاین و نیم رخ قرمز شده اش چشم
می دوزم...
پس سارینا حالش خیلی بد بوده که بستریش کردن ...دلم گریه سر می دهد ...اما چشمانم نمی بارد
تا اشکم را بد تعبیر نکنند...
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نگین جان نگران توضیح بیشتر ی می خواهد...
 -آخه چرا ...دیروز که سالم بود!؟ ...یهویی چش شد!...

رامین دست چپش باال می رود و با انگشت گوشه ی چشمش می کشد ...انگار گریه می کند...

به زور با صدای دو رگه ای می گوید:
 وضعیتش رو بهتر می دونی خانم فتاح ...اما این چند روز اخیر حال خراب آرتین و اعصاب داغونشتو روحیه ی سارینا بد تاثیر گذاشته ...االن هم به زور دکتر قانعش کرده که باید خانم ترابی پیشش
بمونه..ـ وگرنه از این بدتر میشه...

آخه گفتن خانم ترابی ،دست رامین را باال می برد و حرفش را نیمه تمام می گذارد..

 لطفا خانم ترابی ...تو این چند سال آرتین سارینا رو حتی از مادرمون هم دور نگه داشته بود کهوابسته اش نشه ...معلماش و چند ماه یک بار عوض می کرد ،که وابسته نشه ...اما این دو سال به
خاطر مشغله از سارینا غافل شد و سارینا هم خیلی وابسته ی خانم ترابی شد ...حاال هم اصال نمیشه
کار ی کرد..ـ تا سارینا بهبود نیافته و از بیمارستان مرخص نشده ،خانم ترابی باید پیشش باشن...

مثل مجسمه لبه ی تخت فقط نظار گر بودم..
پرستار ی با عجله وارد می شد و به مریض آن طرف پرده می رسید و با نگاه چپ چپی به ما می رفت
و یکی دیگه می آمد و هشدار ی می داد و می رفت...
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من هم انگار یک بچه بی دست و پا ،فقط نظاره گر بودم و قادر به اظهار نظر نبودم و فقط بزرگتر هایم
برایم تصمیم گیرنده بود...
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نگین جان معترض جلوتر می رود ،درست روبه روی رامین می ایستد و سد نگاهمان به یکدیگر می
گردد.

 آقای مهدوی ...خانم ترابی فقط و فقط معلم دختر برادر شما هستن ...ایشون لطف کردن که بهدیدین سارینا اومدن ...وگرنه هیچ مسئولیتی در قبالشون ندارن ...به برادرتون هم بگین..ـ دیگه از
این به بعد ،دلم نمی خواد به مهد من و معلمای من توهین بشه ...وگرنه عقوبتش پای خودشه...
مجبور میشم...
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رامین حرف نگین جان را قطع می کند.
 خانم فتاح ...خواهش می کنم ...شما دیگه چرا ...شما که خودتون پزشک هستین و از حال و روحیهی سارینا به خوبی مطلع هستین...

نگین جان کیفش را دست به دست می کند.بر می گردد و نیم نگاهی به من می اندازد.
پرستار ی وارد می شود و با تحکم می گوید:
 -خواهشا اگه مریضتون بهتره ،برید بیرون ...مریض آوردن...

نگین به طرفم می آید و دستم را می گیرد.
 بیا پاین زهرا ...باید زودتر بریم مهد ...بچه ها سراغتو می گرفتن...می دانم از قصد و به خاطر آقای مهدوی این طور ی می گوید.

کمک می کند از تخت پاین بپرم و کفش هایم را پایم کنم.

از ترس ،به سنگینی نگاه رامین بی محلی می کنم تا خدایی نکرده گرفتار نگاه پر رمز رازش نشوم.

همراه نگین از در اورژانس خارج می شویم و رامین هم پشت سرمان می آید...
 -خانم فتاح کجا؟...
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قبل نگین پاهای من می ایستد و نگین هم بالاجبار ،چون بازویم محصور دستش است ،متوقف می
شود.

رامین مقابلمان می آید و پر از خواهش می گوید.
 -خانم فتاح لطفا بیاین داخل بخش ...سارینا باید خانم ترابی و ببینه ...من و دکترش فرستاده...

نگین جان تا می آید لب از لب باز کند ،نگاهم را به مردمک های متالطمش می دوزم و می گویم:
 -آقای مهدوی ...احتیاجی به خواهش نیست ...من اومدم که پیش سارینا باشم...

بی شک لرزش صدایم و دستان یخ زده ام نگین را نگران کرده است ،اما حاضر نیستم به خاطر خودم
از سارینا و بگذرم.

مردی همراه زن و دختر تقری ً
با هم سن و سال خودم ،که دختر زیر بغل مادرش را گرفته بود و از پله ها
باال می آمدند ،مرد به آخرین پله نرسیده ،به حالت توپنده و اخم آلود می گوید :جا نیست برای
خوش و بش کردن ...سر راه مردم وایستادین...

انگار کور بود و وضعیت مرا نمی دید...
رامین قدمی جلو می گذارد تا اعصاب داغونش را سر مرد بی چارا خالی کند که صدای پر تمنای
دخترش رامین را متوقف می سازد.
 بابا خواهش می کنم ...بیا زود باش...488
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اما از ریخت و قیافه ی مرد شر بودنش کامال مشهود بود.
 -پله ی اول را پاین می روم...

 -آقای مهدوی کجا باید برم؟...

نگاه هایی که با آن مرد در حال خط و نشان کشیدن برای یکدیگر بودند از هم گسیخته می شود.
آقای مهدوی از موعظه اش عقب نشینی می کند و تند پشت سرم می آید.

 واقعا ممنونم خانم ترابی ...به جان مادرم اگه سارینا بهتون احتیاج نداشت ،من خودم شما روشخصا می رسوندم منزل ...

منزل...
دلم برای خودم زهر خندی می زند ،طور ی منزل را ادا می کند که دهان آدم برای نامش آب می افتد..
اما کدام منزل ...منزلی که به یک مرغ دانی زکی بلندی گفته است...
اما باز هم جای شکرش باقیست که کارتون خواب نیستم و سقفی به لطف خدا و کمک خانم فتاح باال
سرم هست.

حیاط شلوغ بیمارستان را سمت بخش می گذریم.
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 -زهرا کجا!؟...

حتی لحن توبیخ گرانه ی نگین پاهایم را برای قدم برداشتن عجله ای ،باز نمی دارد.
طبقه ی اول از دیدن آرتین که وسط راه رو قدم رو می رود و به حالت خشم تند تند به موهایش
چنگ می اندازد ،پاهایم متوقف می شود ...عرق سردی از ستون فقراتم روان می شود.

رامین چند قدم فاصله گرفته از من را ،وقتی صدای پای مرا نمی شنود ،می ایستد و عقب می چرخد.

از دیدنم که خشک شده داخل راه رو ،ایستاده بودم ،نگاهم را دنبال می کند و به آرتین که مثل مرغ
پرکنده ،بال بال می زد ،می نگرد.
خیلی سریع چند قدم فاصله گرفته از ما را دوباره عقب باز می گردد.
 -خانم ترابی نگران نباشین...آرتین هم منتظر شماست که برید باال سر دخترش...

نگاهم چرخ می خورد تا صحت حرفش را از نی نی چشمانش بخوانم.

نگین پشت سرم می گوید.
 -الزم نیست از کسی بترسی ...کسی جرأت چپ نگاه کردن بهت و نداره...

به در می گفت ،مثال دیوار بشنود ...اما رامین که کاره ای نبود اصل کار ی دورتر از ما داشت پر پر می
شد
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صدای هوار مانند آرتین نگاه وحشت زده ی من و نگاه اخم آلود نگین را سمت خودش متمایل می
سازد.
 -رامین ...کجایی پس...

اما رامین بی تفاوت بدون این که سمت برادرش برگردد می گوید :خانم ترابی ...دکترش تأکید کرده
شما فقط تا می تونین حرف بزنین و سارینا رو امیدوار کنین که پیشش هستین و پیشش خواهین
موند...

از جایگاه پرستار ی ،سمت چپ راه رو نزدیک به در ،پرستار بیرون می آید.

 -هیس ...آروم ...چه خبرتونه ...اینجا بیمارستانه...
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#پارت_۱۰۳

نگاه لرزانم روی چشم های خسته ،اما پر تالطم مردی قفل می شود که از ده قدمی هم رگ های قرمز
داخل چشمانش دل هر آدمیتی را ریش می کند.
بالخره پدر است و داغ فرزند سخت...

دستش چپش مشت شده کنارش افتاده ،با دست راستش چند بار پشت گردنش را ماساژ می دهد و
پاین می اندازد...
انگار برای خودار ی به زور متوسل شده است.
لبان خشک شده ام را با زبان تر می کنم و از روی استرس چند بار مقنعه ی سرمه ای رنگم را جلو می
کشم و لبه هایش را صاف می کنم.
نگین سمت پرستار می رود و عذر خواهی می کند.
می داند در دل این دو مرد داغ دار چه غوغایی هست و فرصت دلجویی و معذرت خواهی را هم
ندارند.

صدای همهمه های آرام داخل اتاق ها راه رو را پر کرده بود ...زنی با لباس سبز رنگ بیمارستان شیشه
ی شیر بچه گانه به دست ،نیم نگاهی به ما می اندازد سمت آب دار خانه می رود...
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می خواهم با فرو دادن آب دهانم کمی به خودم مسلط باشم و قدم به جلو بگذارم ،اما بزاق خشک
شده ی دهانم راه گلویم را به درد می آورد و به سرفه های ممتد تبدیل می گردد...
دستم را جلوی دهانم می گیرم و پشت سر هم سرفه می کنم طور ی که آب چشمانم جار ی می شود...
تازه بزاق دهانم عمل کردش یادش می افتد و دهان خشک شده ام مرطوب می شود.
نگین به طرفم می آید و نگاه رامین نگران و دستپاچه می شود.
 -براتون آب بیارم؟ ...خوبین؟...

با فرو دادن آب دهانم به زور راه نفسم را به حالت عادی بر می گردانم و با دست اشک جار ی شده ی
روی چشمانم را می زدایم...
تار ی دیدم روشن تر می شود و ناخوداگاه مردمک چشمانم ،پی چشمانی می رود که اخم هایش در
هم تنیده شده اند ...انگار آماده حمله و توهین است.

 -زهرا بهتر ی! ...می خوای کمی اینجا بشینی؟...

مسیر دست نگین به صندلی های کنار دیوار راه رو نشانه می رود.
به چشمان نگران نگین نگاه گذرایی می اندازم و سر ی به معنای نه تکان می دهم و راه می افتم.

دکتر ی با رپوش سفید رنگ ،تقریبا هم سن و سال این مرد خشمگین ،از اتاق بیرون می آید و گوشی
مخصوصش را دور گردنش مرتب می کند.
رو با آرتین می گوید :آقای مهدوی ...پس این خانم که می خواستین بیارین همراه مریضتون بمونه...
پس چی شد!؟...
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آرتین هر دو دستش را روی صورت سرخ شده اش می کشد و انگشتانش را تا روی ابروهای به هم
گره خورده اش امتداد می دهد.

رامین قبل این که آرتین به خودش بیاید سمت دکتر می چرخد.

 -آقای دکتر خانم ترابی این جا هستن ...آوردمش...

یک بار دیگر دستی پای چشمانم می کشم و با زبان لبان خشک شده ام را تر می کنم.
دکتر جلوتر می آید و مقابل رامین می ایستد.

اشاره به من و نگین می پرسد :معلم سارینا کدومشونه؟...

رامین اشاره به من می گوید:
 -ایشون هستند...

ابروهای حاللی و خرمایی رنگ دکتر به هم نزدیک می شود و چشم های قهوای رنگش بین من و
نگین و رامین می چرخد و با لحنی قاطع می پرسد:
 -پس چرا همگی اومدین باال! ...اینجا بخش کودکانه ...باید رعایت کنین...
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رامین پیش دستی می کند.
 -شرمنده دکتر ...خانم ترابی کمی حالشون خوب نبود ،مجبور شدیم همراهش تا باال بیایم.

دکتر خودکار دستش را داخل جیب روپوشش می اندازد و می گوید :شما می تونید برید ...تنها این
خانم با کارت همراه ،می تونن پیش بیمار بمونن ...فقط...
کامال سمت من می چرخد و تأکید می کند.
 -حرف های امید وار کننده و خوب ...آرامش ...زیاد هم صحبت نکنید...

سریع از کنارمان می گذرد و سمت پرستار ی می رود.
 -خانم پرستار...

همان پرستار از پشت میزش بیرون می آید.
 -بله آقای دکتر...

 -اینا همگی می تونن برن ...یک نفر بمونه کافیه...

پرستار چشمی می گوید و سمت ما می آید و دکتر از بخش بیرون می رود.

 -همراه بیمار کیه؟...
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نگاه سوالی اش بین من و نگین می چرخد...
انگار من روزه ی سکوت گرفته بودم ،یا الل بودم! از بیچارگی خودم حالم شدی ً
دا بهم می خورد...

رامین با دست مرا نشان می دهد.
 -ایشون هستند...

بعد رو به من می کند با انگشت گیج گاهش را می خاراند.
-خانم ترابی برید دیگه...

تکانی می خورم که نگین بازویم را می گیرد.
 زهرا در دسترس باش ،هر موقع ...هر کار ی الزم داشتی و مشکلی پیش اومد سریع باهام تماسبگیر...

حرف آخرش را از قصد ،کمی بلند تر می گوید تا کسی که مسبب و این حال و روز من است ،راحت تر
بشنود.

پلکهایم را باز و بسته می کنم و تشکر ی می کنم.
 -ممنونتم نگین جان ...از این که هستی...
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به آرامی در آغوشم می گیرد و سریع رهایم می کند.
پرستار مجال صحبت دیگر ی را نمی دهد.
 -خانم زود باشین..ـ زودتر برید بیرون ببینم...

نگین و رامین بی حرف از در بخش خارج می شوند ،پرستار به طرف مردی که هنوز سنگینی نگاه
غضبناکش سعی در شکستن شانه هایم دارند و تکانی نمی خورد ،روانه می شود.
از وحشت تنها شدن با این مردِ ناشناخته ،به پاهایم قدرت می دهم و پشت سر پرستار راه می افتم.
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صدای پرستار بلند می شود.

 -آقای محترم بیرید بیرون ببینم ...یک ساعته میگم محل نمی دین ...وگرنه نگهبانی رو خبر می کنم...

تا اتمام نشدن حرفش به آرتین نزدیک می شود.
بیچاره تنها با یک تذکر مورد غضب آرتین قرار می گیرد.
 چرا صدات انداختی پس کلت ...خفه شو ببینم ...اول خودت بیمارستان بودن و نبودن و یاد بگیر...بعد به بقیه یاد آور ی کن...

در حالی که دست مشت شده اش کنارش می لرزید ،اما با پاین نگه داشتن ولوم صدایش ،خوب
توانست رنگ پرستار را مثل رنگ من سفید کند و دستان لرزانش را در جیب روپوش سفیدش فرو
ببرد تا آبرویش نرود.

وقتی از خفه کردن پرستار موفق می شود ،نگاهش روی منی که پشت سر پرستار داشتم به گه خوردن
می افتادم ،کشیده می شود.
قدمی که سوی من برمی دارد ،پرستار را مجبور می کند کنار بکشد.

قدمی به عقب می گذارم که لحن تند و برنده اش متوقفم می کند.
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 فقط اظهار وجود می کنی ...کنار گوشش بفهمم روضه خوندی تو سردخونه ی همین بیمارستان ،میفرستمت ...الل میشی و خفه خون می گیر ی تا بهوش بیاد ....همون طور که جلوی من و داداش
االغم الل میشی و خودت و به موش مردگی می زنی....

به مانتویم چنگ می زنم تا لرزش دستانم و عرق سردش ،جلوی پرستار ی که نگاهش متعجب روی ما
خشک شده بود ،رسوایم نکند...
صورتش را بیشتر جلوتر می آورد و به خاطر قد بلندش ،روی صورتم خم می شود.
 -مفهموم بود...

از وحشت آتش چشمانش ،سرم را به معنای فهمیدم به پاین تکان می دهم.

با گام هایی بلند که از مقابلم به سمت در خروجی بخش می گذرد ،پلک روی هم می فشارم و نفس
رفته ام را از بوی سیگار تندش که روی صورتم پخش شده بود ،را رها می کنم.

لحن پر از کنایه ی پرستار مجبورم می کند پلک های لرزانم را از هم فاصله دهم و مانتویم را از مشت
هایم رها سازم.

این دیگه چه اوجوبه ای بود خدایا ...شوهرته!؟...

در دلم به بیچارگی خودم و گیجی پرستار پوزخندی زدم...
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مگه شوهر آدم با زنش همچین رفتار ی می کنه و همچین حرف هایی می زنه ...اینم مثل خودم گیج
بود و از دنیا پرت...

وقتی جواب سوالش طول می کشد ،پشت چشمی برایم نازک می کند و لحنش تند می شود.
 -برو پیش مریضت االن کارت همراهت و خودم میارم...
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به بدن سست شده ام تکانی می دهم و از در باز اتاق ،سرکی به داخل اتاق می کشم.
از دیدن سارینا با چشمانی بسته و رنگی پریده ،ماسک سبز رنگ روی دهانش ،هوای سنگین
بیمارستان ،برایم سنگین تر می کند و دم و باز دمم را دشوار تر...

اما دلی که می سوزد ،پاهایم را به جلو و کنار تختش می کشاند.

دیگر کل وجودم با هر جور درد و تنگی نفسی ...سستی و بغض های سرطانی ..وقف خورده است...
دیگر هیچ چیز ی قادر به زمین زدن این جسم نفرین شده ام نبود ...تماشا گر بودم و به سوختن ها
عادت کرده بودم.

قطره قطره اشک هایم که این چند ساعات را زور زده بودند تا بیرون نریزند ،روی گونه هایم سرعت
می گیرند...

برای تماشای یک زهرای دیگر با سرگذشتی ،شاید متفاوت تر ...یا شاید هم اگر بزرگتر شود ،مشابه تر،
می سوزم و می گریم..

دستانم را لب تختش می گذارم و خم می شوم و لب های ترم از اشک های بی مهابایی که قادر به
پس زدنشان نبودم را ،به پیشانی اش می چسبانم..

جگرم از این همه بی رحمی دنیا و بزرگترهای سنگ دلش ،خون می شود ...اگر ناخواسته ایم ...چرا
گذاشتی پا به این دنیا بگذاریم؟ ...اگر خواسته شده ایم ...پس این رنج ها و بی کسی ها و نخواستن
ها ،حکم کدام گناه نکرده یمان را دارند؟...
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صدای تلق تلق کفش های زنانه ای باعث جدا شدن لب هایم از پیشانی سارینا می شود.
گردن می چرخانم و تار ی دیدم به پرستار ی میان سال با قدی متوسط می افتد.
با دست اشک هایم را پس می زنم و هق هق ام را در گلو خفه می کنم.
نیمچه لبخندی روی لبان باریکش می نشاند و جلوتر می آید.
کارت کوچکی به طرفم می گیرد.
 -بیتا گفت کارت همراه و برات بیارم...

دست لرزانم را پیش می برم و با تشکر ی که به زور ،همراه بغض از گلویم خارج می شود ،کارت را از
دستش می گیرم.

لبخند چشمان خاکستر ی اش را به صورت اشک آلودم می دوزد.
 باال سر مریض گریه کردن حال مریض و خوب که نمی کنه ...بدترش هم می کنه ...باید روحیهداشته باشی و بتونی از مریضت مراقبت کنی...

جلوتر می رود سرم سارینا را چک می کند و دوباره سمت من می چرخد..
 -خدا شفاش بده...

زبانم نمی چرخد الاعقل یک خسته نباشید و تشکر ی از این پرستار مهربان بکنم.
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جلوی در انگار که چیز ی یادش افتاده باشد ،نیم چرخی به طرفم می زند و می گوید :االن نهار میارن...
کارت همرات و نشون بده و نهارت و بگیر...

لبم کمی به سمت باال قوس پیدا می کند و پلک می زنم ...تا با زبان بی زبانی تشکر ی کرده باشم..

سمت تخت سارینا باز می گردم .با بینی ام تنفس می کنم تا میان دم و باز دمم صدای آهم را نشنود
و قلب کوچکش غصه دار نشود.
کارت را داخل جیب مانتویم فرو می برم و دست کوچکش را می گیرم .دست یخ زده ی خودم مأورای
دست سردش ،سرد تر است.

کمر خم می کنم و کنار گوشش یواش می گویم :سارینا خانم می دونی امروز هر دوتامون از مهد
افتادیم ...خوشگل خوشگال ...بلند شو که از بقییه جا نمونیم...
زور می زنم تا لحنم بغض دار از گلویم خارج نشود.

به جای گونه های الغرش که پشت ماسک اکسیژن پنهان شده است پیشانی اش را می بوسم و کمر
راست می کنم.

دستش را رها می کنم و با چشم دنبال صندلی می گردم تا کنار تختش بنشینم.
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اتاق خصوصی با یخچال گوشه ی اتاق ،کمد یاسمنی رنگ ،سمت راست کنار تخت که ست روتختی
یاسمنی رنگ کشیده شده روی سارینا ست  ،پرده ی کرکره ای یاسمنی ،مبل چرم یاسمنی میز
مقابلش...
اثر ی از صندلی فلز ی یا پالستیکی نبود...

چه خوش خیاالنه من دنبال صندلی پالستیکی می گشتم...
دلم پوزخندی با طعم تلخ زهر ،برایم می زند ...بیمارستان روستای شما کجا و این جا کجا...
بیمارستان هم نبود و بهدار ی...

سمت در کوچک داخل اتاق که بی شک سرویس است می روم.

آبی به صورت رنگ پریده و چشمان قرمز شده ام می زنم و بیرون می آیم...
از روی میز از قوطی کاغذ دستمالی دستمالی بیرون می کشم و صورتم را می خشکانم...

تقه ای به در باز نگاهم را سمت در می کشاند.
کاغذ دستمالی مچاله شده در دستم را ،در مشتم بیشتر مچاله می کنم و جلوی در می روم.

از دیدن مرد جوان با لباس ست به شکل فرم مدرسه ،دستم ناخوداگاه سمت لبه ی مقنعه ام می رود
و جلوتر می کشم...
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مردها انگار برایم حکم کابوس و وحشت را دارند.

با تحکم بدون اینکه نگاهم کند می گوید :بیا غذات و ببر...

سمت میز چرخ دار دو طبقه ای می رود و سینی مستطیلی شکل فلز ی را بر می دارد و بر می گردد.
تشکر ی می کنم و سینی با محتویات غذا را از دستش می گیرم.

سریع بی هیچ جوابی از مقابلم رد می شود.
غذای خانم اتاق بغلی را می دهد.

به قدر ی در کارش فرز و کار کشته است ،که فکر کنم در عرض چند دقیقه ای کل اتاق های طبقه ی
اول را تمام کند...

به ظرف غذای داخل دستم نگاه می کنم.

گوشه ی سینی به شکل پیاله ی کوچک که پر سوپ است .داخل مستطیلی شکل گوشه ی دیگرش
برنج و یک طرفش خورشت قیمه...

رنگ و بویش اشتها آور است ،اما نه برای من که دهانه ی معده ام طور ی بسته شده است که با بوی
غذاها هم تحریک نشود.
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دوال می شوم و سینی را روی میز می گذارم و سمت سارینا می روم.

دوست دارم ساعت ها به صورت ماه و زیبایش خیره بمانم و در دلم برای سالمتی اش دعا کنم...

زنگ موبایلم مرا به خود می آورد.
با عجله به خاطر سارینا ،دست داخل جیبم فرو می برم و گوشی را بیرون می کشم.
بدون این که به شماره اش نگاهی بیندازم ،دکمه ی اتصال را می زنم و کنار گوشم می گذارم و از کنار
تخت سارینا فاصله می گیرم.
 -الووو...

 زهرا جان ...سالم ...خوبی؟...به جز نگین چه کسی را داشتم تماس بگیرد و جویای احوالم باشد.

 -سالم ...بهترم...

 -چرا صدات گرفته؟...

نگران است مثل یک خواهر...
روی مبل می نشینم تا کمر خشک شده ام کمی باز شود.
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جواب نگرانی اش را می دهم
 -به خاطر سارینا دارم آروم صحبت می کنم...

انگار آسوده خیال شود ..نفسش داخل گوشی می پیچد...
 -حالش چطوره؟...

نگاهم باال کشیده می شود و روی جسم بی روح سارینا خشک می ماند.
 -خوب نیست ...اصال خوب نیست...

تند تند می گوید...
 -خوب میشه ...خوب خوب ...من مطمئنم ...تو فقط قوی کنارش باش و مواظبش باش...

این لحنش فقط و فقط برای دلگرم کردن و امیدوار کردن من است.

کمی مکث می کند و دوباره می گوید:
 راستش زهرا ...به خاطر مهد و بچه ها نتونستم کنارت بمونم ...باید برمی گشتم مهد ...ولی االنمهد تعطیل شد ،دخترم و از مدرسه اش بردارم و بزارم خونه ی مامانم ،میام بیمارستان پیشت...

چشم از سارینا می گیرم و دست آزادم را روی چشمانم می کشم.
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 -نگین جان خودت و اذیت نکن ...من خوبم ...به زندگیت برس...

با جدیت تو ام با شوخی می گوید:
 -نمی خواد بازم تریپ تعارف بردار ی ...چیز ی خوردی؟ می خوای برات غذا بگیرم بیارم؟...

نگاهم به غذای روی میز می افتد.
 غذا دادن ...ولی چیز ی از گلوم پاین نمی ره...صدایش بلند می شود..
 زهرا ...به جان خودم نخور ی حق حسابت با منه ...می خوای دوباره حالت بد بشه ...زود باشغذات بخور...

لبانم از این همه محبت بی دریغش به لبخندی باز می شود..

 زهرا دارم تلفن و قطع می کنم غذات و بخور ی ها ...االن وقت مالقات می شه و نمی تونی چیز یبخوردی...

لب باز می کنم تا خیالش را راحت کنم و حرفش را زمین نیندازم.
 -چشم خدانگهدار...

 بی باال ...خداحافظ...508
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گوشی را قطع می کنم و روی میز می گذارم.
ظرف غذا را جلوتر می کشم و قاشق را بر می دارم...
یک قاشق سوپ پر می کنم و داخل دهنم می گذارم.

طعمش بد نیست...
آخرین بار ،سه هفته ی پیش ،خانه ی نگین جان سوپ خوردم که طعم خوشش هنوز هم زیر زبانم
است.

سومین قاشق را داخل دهانم می گذارم که با حضور کسی سر بلند می کنم.
با دیدنش قاشق میان دهان نیمه بازم رو هوا خشک می ماند...
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نه سرخی صورتش شبیه ساعات پیش بود و نه برزخی و قرمز ی نگاهش مثل ساعاتی قبل...
ظاهر وحشت آورش ،به نظر می رسید.
اما پوزخندش کشنده تر از
ِ

نگاهم قفل نگاه سرد و یخ زده اش ،دستم شل می شود و پاین می افتد .قاشق داخل سوپ رها می
شود .صدای برخورد آرامش با کناره های ظرف استیل ،لحضه ای از درون ،خودم را از جا می پراند.

شاید این ترس و پریدنم به چشم نیاید ...اما از داخل می لرزم و احساس سرما می کنم.

نگاه گذرایی به دخترش می اندازد و جلوتر می آید..
ناخوداگاه مغزم فرمان بلند شدن و ایستادن در مقابل چشمان پر تمسخرش را می دهد.
پوزخندش به کج خندی تبدیل می شود و گوشه ی چشمانش چین می خورد...
انگشتان سبابه اش را از هر طرف ،داخل جیب های شلوارش می کند و چهار انگشت هر دستش
بیرون می ماند ،فقط برای ژست گرفتن و خودنمایی...

 -داشتی شکمت و سیر می کردی؟...
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با تک به تک کلمات و توهین هایی که توی صورتم می کوباند ،قلب شکسته ام تکه تکه می شود.
چند روز بود غذا نخورده بودی؟ ...خوب از ضعف کردن صبح معلومه دیگه ...اصال چرا دارم می
پرسم...

بغضی که راه نفسم را می گیرد ،دیگر چند وقتیست ،غده ی سرطانی مهمام در راه گلویم شده است و
باید تا روز مرگم تحملش کنم و دم نزنم...

نگاه پر نفرت و پر تمسخرش قفل نگاه لرزان خجالت زده ام ،جلوتر می آید و میز را دور می زند...
هول زده می چرخم تا توهین و تحقیر هایش را با چشم ببینم و با وجودم ببلعم...
چون حقم است این خرد شدن ها ...دی ِن ،شکستن دل مادرم را ادا می کنم.

دستانش را از جیب هایش خارج می کند و روی سینه ی ستبرش قفل می کند و با لحن آرام مشمئز
کننده اش گوش هایم را نوازش ،دلم را پاره پاره می کند.

 غذای بیمارستان هم برای سیر کردن شکم شما بیچاره ها کفاف می کنه ...نه...چون اون قدر ضعیف النفس و بیچاره این ...که برای پهن کردن تورتون حاضرین این مکان درد آور و
هم تحمل کنین...
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انگشتانم به قدر ی یخ می زنن که حتی نمی توانم مشتشان کنم ...حتی پلک هایم باز و بسته شدن،
یادشان می رود ...مسخ نگاه سیاه و نافذ مرد روبه رویم ،که کینه و نفرت سراسر وجودش را پر کرده
است ،می مانم...

صدای هراسان زنی به همراه قدم های تند و سریع اش اتاق را پر می کند و نگاه آرتین که حاال
خصمانه شده بود را به سمت در سوق می دهد.
گردن می چرخانم تا از دیدن فرشته ی نجانتم که هر کسی است ،خدا را شاکر باشم...

دختر ی جوان ،تقریبا بیست و چند سالی با چشمان اشکی سمت سارینا می دود و روی تن بی جانش
می افتد و زار می زند.

فکرم از آرتین و عکسالعمل هایش پر می کشد و معطوف زنی که گریه اش با صدا و ناله هایش بلند
است ،می شود.
 -دخترکم ...عزیز دلم ...مامان قربونت بشه ...بلند شو ...بلند شو فدات بشم...

گام بلند آرتین به سمت دختره با مشت های گره زده و صورتی که به کبودی تغییر یافت ،وحشت زده
ام می کند.

دستم به کار می افتد و با لرزش باال می آید و جلوی دهانم می نشیند تا هینم ...از دیدن صحنه ی رو
به رویم ،بلند نشود.

512

اتهام واهی
از پشت چنگی به سرشانه ی دختر بیچاره که حاال می فهمم مادرش است  ،می اندازد و با یک حرکت
به عقب می راند...

تشر مادر گریان می شود
انگشت تهدید و لرزانش باال می رود ...خشمگین و درنده ،حاضر به توپ و
ِ
که زنی تقریبا مسن خودش را داخل اتاق می اندازد...
ً
ظاهرا کشنده است ،بسته می شود...
دهان باز آرتین ،برای پرتاب کردن تگرگ هایی که

زن بیچاره نفس نفس زندان می غرد :آرتین ...دست ...بهش ...زدی ...نزدی ها ...به جان همون
دختر مظلومم ...عاقت می کنم...
با دستی که از لرزش بیش از اندازه اش رو هوا باال و پاین می شود ،سارینا را نشان می دهد اما
سعی در پاین نگه داشتن ولوم صدایش ،می لرزد...

انگار دعوای خانوادگی و مصیبتشان به قدر ی است که حضور من در اتاق به چشم نیاید.
نگاهم به گردش می افتد و قلبم بی امان می کوبد و می کوبد.

چشم های سیاه و بی فروغ زن به قدر ی عصیانگر است که انگشت تهدید آرتین را از مقابل صورت
دختره پاین بیاورد...
چنگی که به موهایش می زند و همزمان می کشد ،هق هق بی صدا و آرام مادر سارینا را خفه می
کند.
صورت کمی چروکیده و پوست برنزه و لبهای کوچک و گوشتی زن که یقی ً
نا مادر این غول تشن است،
سرخ می شود.
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از چشم هایی که تهدید در مقابل غصه رنگ می بازد ،شروع به باریدن می کند.
دست ناتوانش پاین می افتد و با شانه های افتاده سمت تخت سارینا قدم برمی دارد.

وحشی شدن ناگهانی آرتین میان راه متوقفش می کند و باعث می شود هین بلندی بکشم و
چشمانم گشاد شود

پنجه ای که به بازوی مادر سارینا می اندازد و زن بیچاره هراسان مابینشان قرار می گیرد ،دستانش را
روی سینه آرتین گذاشته سپر بالی مادر سارینا می شود...

آرتین فکش منقبض می شود و استخوان های چانه اش بیرون می زند و با ولوم صدای پاین فغان
می کند...
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 -مامان به جون همین بچم ...همین االن از این جا گم نشه ...بیمارستان و رو سرش خراب می کنم...

دست زن بیچاره که دل مادرانه اش مثل تمام مادران ،اجازه ساکت ماندن نمی دهد ،دور مچ دست
آرتین قفل شده روی بازوی عروسش ،می نشیند و ناالن می گوید :چرا این کارا رو می کنی آخه دورت
بگردم ...تو که این طور ی نبودی ...دلت میاد یه بچه ی مریض و از مادرش......

آرتین با غرشش حرف مادرش را می برد :استغفار مادر من ...استغفار کن ...حیف نام به اون عظمتی
نیست که این زنیکه را خطاب می کنی...

زن بیچاره به صورت پسرش که خم شده روی صورت مادرش می توپید ...پلک بر هم می نهاند و
عقب می کشد...

روسر ی سیاه رنگ ساده و مانتوی سیاه رنگ ساده اش غمگین تر و پیرتر از ظاهرش نشان می دهد.

با وارد شدن رامین ،مادرش درمانده سمت پسر دیگرش می چرخد و بغض دار التماسش می کند...
 رامین ...کجایی تو ...بیا مادر ...بیا ببین خدا می خواد چطور ی مجازاتم کنه ...ببین داداشت دارهچیکار می کنه ...زده به سرش ...دیونه شده...
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رامین جلوی در خشکش می زند و نگاه بهت زده اش روی دست آرتین و صورت گریان زنداداشش دو
دو می زند.

بی نوا مادرش ...لرزان با همان ولوم صدای پاین جلوتر می رود و از بازوی رامین می گیرد و تکانش
می دهد.
 می بینی ...می بینی چه خاکی به سرم شده ...حتی نمیزاره بچه ی بیمارش و ببینه ...هی گفتی،مامان دندون رو جیگر بزار ...درست میشه ...درست میشه ...بیا اینم درست شدن ...بیشتر زده به
کلش ...جانی شده...

رنگ از رخسار رامین می پرد و جلو می رود.
 -آرتین چی کار دار ی می کنی!؟...

آرتین صدایش باال می رود و دستش را به عالمت ایست ،جلو می آورد.
 تو دیگه خفه ...هر چی می کشم از کودنی توعه ....مگه بهت نگفته بودم پاین باش نزار این زنپاش و بزاره باال ...هان...

این بار از صدای بلند آرتین ،دو پرستار خودشان را داخل اتاق می اندازند...
 -اینجا چه خبره؟...
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آرتین زن گریانش را که کمی هم شال یاسمنی رنگش عقب رفته بود و موهای رنگ روشنش بیرون
ریخته بودند ،جلوی پرستار ها هول می دهد...

مادر سارینا با آن کفش های پاشنه بلند سیاهش به زور تعادلش را حفظ می کند تا پخش زمین
نشود.

 -این زن بندازین بیرون ...باعث بدتر شدن مریض من میشه...

بیچاره پرستارها شوکه می شوند...

آرتین بلند تر از قبل می گوید :مگه کرین...
یکی از پرستارها ابرو در هم می کشد...

 -اوال صداتونو بیارین پاین ...دوما درست صحبت کنین...

ترسم این بار واقعا از مردی ،آرتین نام بیشتر می شود.
سمت پرستار بدبخت یورش می برد که رامین و مادر بیچاره اش ،سد راحش می شوند...
رامین دست دور تنش حلقه می زند و مادر بیچاره اش ،بازویش را اسیر دستان ناتوان و لرزانش می
کند.
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 -آرتین به خودت بیا ...سارینا رو یادت رفته...

مادرش التماس گونه می گوید:
دورت بگردم بس کن ...االن نازلی می ره بیرون ...دخترت یادت رفته...

حرف مادر و برادرش یک تلنگر برای یاد آور ی مکانی که ایستاده است ،می شود ...انگار آبی بود روی
آتش ...انگار تازه دخترش یادش می افتد...
گردن سمت دخترش می چرخاند و پلک روی هم می بندد.

رگ ها ی برجسته ی روی گردن و گیج گاه هایش در حال پاره شدن بودند.
.
رامین را پس می زند و کنار می کشد...
مادر بیچاره اش با چشمانی اشک بار سمت زن آرتین که حاال می دانم اسمش نازلی است ،می چرخد
و با چشم و ابرو اشاره می زند ،بیرون برود...
نازلی دست جلوی دهانش می گذارد و با هق هق بیرون می دود...

رامین سمت پرستارها برمی گردد...
ببخشید ...من از شما شرمنده ام ...بفرماید..
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پرستار ی تقریبا سی ساله که جواب آرتین را داده بود ،خثمانه به آرتین نگاهی می اندازد و عقب گرد
می کند...
 -صداتون دیگه بلند نشه ...اینجا بیمارستانه...

رامین گردن کج می کند چشمی می گوید.

آرتین نگاه چپ چپی به رامین و چشمی که می گوید ،می اندازد که لحظه ای نگاه ترسان مرا غافل
گیر می کند.
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ترسیده چشم می دزدم و برای فرار از این نگاه تیز و برنده از پشت میز خارج می شوم.
مادرش کنار تخت سارینا اشک می ریزد .زن بی نوا ،به قدر ی استرس از تمام حرکاتش پیداست که
وجود مرا نبیند و حتی سوال نکند...
به در نرسیده آرتین با گامی بلند خودش را بهم می رساند و سد راهم می شود.

 -کجا...

نگاهم از مشت های گره زده ،از سینه ای که به شدت باال پاین می شود باالتر می رود و از روی
لبانش که محکم چفت هم ،دندان روی هم می سابد ،در نگاه برزخی اش خشک می شود...
مادرش به دادم می رسد...

انگار تازه مرا دیده است ...رامین هم انگار نه انگار ...مجسمه شده کنار دیوار فقط نظاره می کند و هر
از گاهی آشفته دست روی صورت و موهایش می کشد.

مادرش با کاغذ دستمالی داخل دستش ،اشکهایش را می زداید و آب بینی اش را می گیرد و هم زمان
می پرسد..
 -آرتین این دختر دیگه کیه!؟...

آرتین نیشخندی می زند که از صد تا فحش تلخ تر و درد آور تر است.
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 مادر بزرگ دلسوز؟ ...این می دونی کیه؟....بیشتر سمت صورت مادرش خم می شود و با صدای دورگه و خسته ای که از درد نمی خواهد لرزان
باشد و خدایی ناکرده غرورش ذره ای جا به جا شود ،شمرده شمرده می گوید.
 -یه غریبه ....یه زن فرصت طلب ...یه بی کس و کار...

صدای بلند شکستن قلبم ،در مغز و گوش هایم اکو می شود و داد می زند ...بمیر ...زهرا بمیر...
حقته...

 می دونی مادر بزرگ عزیز ...تو که دنبال عروس عوضیت بودی ،پشت اون و نگه داشته بودی ...نوهات از تنهایی و غصه به یک غریبه پناه برد ...یه غریبه رو به هممون ترجیح داده...

انگشت سمت صورتم گرفت و دوباره با تحکم بیشتر ی گفت...

 -این و می بینی ...فقط یک معلمه ...می تونی باور کنی ....اصال باورت می شه ....معلممممم....

کلمه ی معلم را کش دار و آرام زمزمه می کند...

مادرش از درد اشک هایش روان می شود و سر پاین می افکند..
منم تنها با فشردن ناخون هایم به کف دستم می توانم مقاومت کنم و جلویش ایستادگی کنم...
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 -مامان دورت بگرده ...نمی دونم نفرین کی من و گرفت ...بمیرم برای نوه ی بی کسم...

آرتین پنچه داخل موهایش فرو می برد و دور خودش می چرخد ...با صدای خفه ای می گوید:
 بی کس نیست ...دختر من بی کس و کار نیست ...خودم مثل شیر باال سرشم اجازه نمی دم اینجنس های ظعیف النفس قدم به زندگی دخترم بزاره و نابودش کنه...

دوباره انگشت سمت من بدبخت می گیرد :این و میبنی اینجا ...فقط دکتر مجبورم کرده اینجا نگهش
دارم تا سارینا به هوش بیاد و دیگه تشنج نکنه ....و گرنه....

با وارد شدن خانم فتاح و به دنبالش پرستار بخش ،حرف تو دهانش می ماسد.

خانم فتاح مشکوک نگاه می کند و پرستار با لحن تندی اعالم پایان وقت مالقات را می دهد.
 -وقت مالقات تمومه ....خانم شما هم یک دقیقه ببینش و بیا پاین...

خانم فتاح چشمی می گوید و پرستار بیرون می رود...
بیچاره پرستارها هم از آرتین واهمه داشتند و دهن به دهنش نمی گذاشتند.

آرتین کنار می کشد و سمت مبل می رود.
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به معنای واقعی خودش را روی مبل پرت می کند و آرنج هایش را تکیه گاه زانو هایش ،سرش را
میان دستانش می گیرد.
از استخوان های بیرون زده ی دستانش ،فشار ی که به سرش وارد می کند ،کامال به چشم می آید...
رامین اتاق را با آهی عمیق ترک می کند...

خانم فتاح با مادر بزرگ سارینا دست می دهد و احوال سارینا را جویا می شود.

از اینکه کنار سارینا بروم می ترسم ...از دور نگاهش می کنم ...هیچ تغییر ی نکرده است ،شاید از
آمپول های آرام بخشی که داخل سرمش زده بودند ،باشد...
پچ پچ آرام خانم فتاح با مادر بزرگ سارینا که دیگر قادر به کنترل اشک هایش نبود با ورود و تذکر
دوباره ی پرستار قطع می شود...

چند ضربه به در باز می زند و بلند می گوید :بیرون وقت مالقات تمومه....

نگین جان دست پشت مادر بزرگ سارینا می گذارد :بیاین بریم حاج خانم ...خدا خودش شفاش
بده ...انشاءاهلل زودتر خوب میشه....

حاج خانم با نگاه اشک آلودش نوه اش را نگاه می کند و با سر ی افتاده بیرون می رود.

نگین جان سمت من می آید...

523

اتهام واهی
 -زهرا جان مگه تو نمیای!؟

به جای جواب نگین ،چشم به آرتین می دوزم که با حرف نگین سرش را از احاطه ی دستانش خارج
می کند و چشمان به خون نشسته اش را به دهان من می دوزد تا جوابم را بشنود.

چشم از نگاه سرخ آتشینش می گیرم و رو به نگین می گویم :پیش سارینا می مونم تا به هوش
بیاد...
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با مکثی پلک به هم می زند و عقب گرد می کند...
 -پس خدانگهدار ...مراقب خودت باش...

زیر لب خداحافظی می گویم و منتظر به مردی چشم می دوزم که انگار خیال رفتن ندارد...

مدام دست روی صورتش می کشد و پشت گردنش را ماساژ می دهد...

با ورود دکتر به اتاق سراسیمه بلند می شود...

 -دکتر؟....

دکتر نیم نگاهی به حال پریشان آرتین می اندازد و سمت سارینا می رود.

 -آقای مهدوی شما الزم نیست اینجا باشین ...بهتره برین خونه استراحت کنین...

دکتر کنار تخت می ایستد و پلک های سارینا را با انگشت یکی یکی باز می کند و داخل چشمانش را
نگاه می کند...
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آرتین کنار دکتر می آید ،بی قرار و نگران به دخترش نگاه می کند...

دکتر گوشی را به گوش هایش می زند و ضربان قلب کوچک سارینا را کنترل می کند...

سر ی که آرام آرام به عالمت مثبت تکان می دهد ،نفس حبس شده ی آرتین را ،آه مانند از دهانش
خارج می کند.

دکتر ماسک را از دهان سارینا جدا می کند ...فلکه کپسول شکل بلند و سبز رنگی را که باالی سر تخت
سارینا قرار دارد را می بندد.

سمت آرتین بر می گردد.
 چیه مرد حسابی! ....انگار دنیا به آخر رسیده ...مثال پدر ی و اسطوره ی دخترت ...خودت و جمعکن...

آرتین سرش پاین می افتد و با دو انگشت چشم هایش را می فشارد...

دکتر دست بلند می کند و ضربه ای کوتاه به سرشانه ی آرتین وارد می کند.

526

اتهام واهی
 بیا برو استراحت کن ...حالش خیلی بهتره ...زود به هوش میاد ...فقط برای جلوگیر ی از تشنج هایممتد ،مجبور شدیم آرام بخش بزنیم...

آرتین بدون این که سر بلند کند و حرفی بزند ،مدام سرش را تکان می دهد...

خیلی سخت است مرد باشی و به زور بتوانی جلوی ریختن اشک هایت را بگیر ی...

دکتر بیرون می رود و آرتین بدون این که نگاهش را باال بکشد ،جلوتر می رود و کمر خم می کند و
عمیق پیشانی دخترش را می بوسد...

عقب می کشد و مثل باد اتاق را ترک می کند و من را هاج و واج حرکاتش می گذارد.

لحظه ها و ثانیه ها را گم می کنم و ذهنم دنبال چرا ها کشیده می شود...

دلیل این همه بهم ریختگی یک مرد چه چیز ی می توانست باشد ...مگر مرد قوی و قلدر نیست...
مگر مرد برای جنگیدن با مشکالت ساخته نشده ...مرگ دل مرد هم می شکند ...مگر مرد! ...اصال دلی
در سینه دارد!؟....
پس چرا حاج بابای من از این دلها نداشت ...مگر پدر نبود...

با صدای ناله ی سارینا وحشت زده سمت تختش می دوم و دستانم را لب تختش می گذارم و سمت
صورتش خم می شوم...
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چشم بسته از درون ناله می کند....
دست پاچه یک بار به در و یک بار به صورت بی رنگش نگاه می کنم.

اشک از چشمم می چکد و لبانم را زیر گوشش می برم و صدایش می زنم...

 -سارینا ...سارینا خانم...

پلک هایش می لرزد و آرام الی چشمانش را باز می کند...

خوشحال لبخند می زنم و سریع اشکم را پس می زنم...

 -سالم ...سالم خوشگل من...

کم کم پلک هایش باال می رود و رنگ خوش نگاهش پیدا می شود.
لبخندم را نثار صورت ماهش می کنم...

 -خوبی عزیزم ...جایت درد نمی کنه...
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انگار هنوز موقعیتش را نمی شناسد ،گنگ فقط نگاهم می کند...
سمت بیرون می دوم و سمت پرستار ی پا تند می کنم..
 -خانم پرستار ...مریض من چشم باز کرده ...میشه دکتر و خبر کنی...

چشم از کامپیوتر می گیرد و بلند می شود...
 -شما برید پیش مریضتون االن خبرشون می کنم...

راه رفته را برمی گردم.
هنوز چشم به سقف دوخته تکانی نمی خورد.
دستش را می گیرم و به لبانم نزدیک می کنم.
نگاهش را در کاسه ی چشمانش می چرخاند و روی صورتم متوقف می شود.

لبخندم را برای حفظ ظاهر و درگرمی اش عریض تر می کنم.

 -بهتر ی....

صدای تند قدم هایی نگاهم را سمت اتاق می کشاند.
از دیدن آرتین رنگ از رخسارم می پرد...
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بدو بدو خودش باال سر سارینا می رساند.
این و دیگه کی خبر کرد...

از دیدن چشمان بسته ی سارینا پریدن بیشتر رنگم را احساس می کنم.

این که چشمانش باز بود نکند آرتین فکر کند دروغ گفته ام....
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نگاه چپ چپی به من می اندازد ،شکر که با ورود دکتر ،چشم های غضب آلودش می چرخد و روی
صورت دکتر ختم می شود...

 -دکتر بیا ببین ...این که چشماش بسته است...

دکتر پدر نگران را کنار می زند و با ابروهای درهم گوشی را داخل گوش هایش می گذارد و مشغول
معاینه می شود...

نگاه سنگین آرتین را با چشم دوختن به صورت دکتر و واکنش هایی که با هر پلک ،باز و بسته کردن
در صورتش ایجاد می شود ،نادیده می گیرم تا قلب مظطربم از جا کنده نشود.

نفسش را بیرون فوت می کند و رو به آرتین و حال پریشانش می گوید :همرام بیاین آقای مهدوی...

آرتین دهان می گشاید که دکتر به عالمت هیس ...انگشت جلوی لبانش می گیرد و با ابرو سمت در
اشاره می زند...

شوک زده به عکس العمل های دکتر و بیرون رفتنشان خیره می مانم...
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صدای ضعیف سارینا از شوک خارجم می کند..

 -خانم ...معلم...

کامال به سمت تختش می چرخم!
از دیدن چشم های باز و لبان خشک شده اش که تکان می خوردند و مرا فرا می خوانند ،دلم می
خواهد ،جیغ بکشم و آرتین را تا دور نشده ،صدایش بزنم و بگویم ...ببین دروغ نگفته بودم...

از هیجان زیاد ،شاید هم تبرعه ی خودم ،سمت در می چرخم که نه گفتن کشدار سارینا ،متوقفم می
کند...

مات و مبهوت برمی گردم و تا علت نه گفتنش را بشنوم!.

دستش را داخل دستم می گیرم و بیشتر سمت صورتش خم می شوم...
 -جانم عزیزم ...خوبی؟...چیز ی می خوای ...صبر کن برم بابات و صدا کنم...

اول از لبانش ،ابرو های کم پشتش باال می پرد...
 -بابا...م ...نه ...بهش ...نگین ...من ...بیدار ...شدم...
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این بار ابروهای من است که از تعجب باال می پرند...
 -چرا!؟...

انگار گلویش خشک شده باشد به زور ،با فشردن لبانش به هم ،سعی در فرو دادن آب دهانش،
چشمانش بسته می شود و گوشه ی چشمانش چین می خورند.

دستش را آرام رها می کنم و سریع سمت آب معدنی روی میز می دوم...
لیوان یک بار مصرفی که داخل یکدیگر بودند ،یکی جدا می کنم و کمی آب می ریزم...

در بطر ی آب معدنی را نبسته روی میز می گذارم و به طرف سارینا پا تند می کند
آرام دست زیر سرش می برم و کمی بلندش می کنم..
تند پلک هایش از هم فاصله می گیرند...
ترس در نی نی چشمانش ،کم تر از ترس نگاه من نیست...
 -سارینا جان ...کمی آب بخور حالت جا بیاد...

لبانش را از هم فاصله می دهد و جرعه ای به زور می نوشد.
با برگرداندن سرش برای نخوردن ،سرش را آرام روی بالشتش رها می کنم و لیوان را بغل تخت ،روی
پایتختی کمد شکل می گذارم...

 سارینا ...برم بابات و صدا کنم بیام ...خوب؟...533

اتهام واهی

 -نه ...خانم معلم ...خواهش می کنم ...صداش نکنین...

لحن پر التماسش اجازه نمی دهد حرکتی کنم...
 -چرا گلم! ...بابات خیلی نگرانته...

کاسه ی چشمانش پر می شود و دست سردش زیر دستم مشت می شود.

 بابام ...نگران ...من ...نیست ...بیاد ...ببینه ...من ...بیدارم ...شما رو ...بیرون  ....می کنه ...نمیزاره ...پیشم ...باشین...

کلمات بریده بریده اش خسته اش می کند و دم عمیقی می گیرد...

خم می شوم و پیشانی اش را می بوسم...
 -اما اون باباته ...خیلی نگرانه....

تند تند سرش را به چپ و راست تکان می دهد و رنجور می گوید :نه ....نه ...خواهش کردم...

برای این که حالش خراب نشود ،دست روی گونه ی گود افتاده اش می گذارم.
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 -باشه تو خودت و ناراحت نکن ...خوب...

اشکی از گوشه ی چشمش جار ی می شود...
بزاق دهانم را فرو می برم تا پا به پایش زار نزنم...
دردش را با تک تک استخوان هایم احساس می کنم و غم و نگاهش را با تمام وجودم می فهمم و
درکش می کنم...

 خود کرده را تدبیر نیست...پدرش مثل حاج بابای من ،خودش این گونه خواسته بود ...خودش خواسته ...خودش خواسته بود
مهر و محبت فرزندش را نداشته باشد ...خودش خواسته بود ،آغوش پناه فرزندش نباشد ...خواسته
بود به جای پشت مقابل فرزندش باشد ...خواسته نباشد و احساس نشود...

اما نمی خواهم این دلخور ی در قلبش ریشه افکند و به عاقبت من دچار شود...

پیشانی اش را می بوسم و آرام زمزمه می کنم :شاگرد باهوش من ...هیچ وقت به بزرگترش بی
احترامی نمی کنه ...هیچ وقت دل پدرش و نمی شکنه...

اشک هایش سرعت می گیرد.
 -خانم معلم ...من بی احترامی ...نکردم...
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بابام ...من و نمی خواد...

آه عمیقی می کشم ...چون این حرف ،حرف دل منم بود ...چون من هم با چنین فکر بی منطقی،
راهی را برای خودم انتخاب کردم که انتهایش برزخ بود و بی انتهایی...

کمر راست می کنم...
 سارینا جان من از تو توقع چنین حرف هایی رو ندارم ...پدر همیشه صالح خانوادش و می خواد...همیشه در تالش اینه که رفاه و آسایش فرزندانش رو تامین کنه ....بابای تو هم مستثنی از بقیه ی
پدرا نیست...

کاغذ دستمالی از قوطی کاغذ دستمالی روی کمد ،کنار تختش در می آروم و آرام روی چشم ها و گیج
گاههایش می کشم و اشک هایش را پاک می کنم.
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 باباها حق دارن برای تربیتمون ،گاهی سرمون هوار بکشن ...شاید گاهی یک سیلی ،برای تربیتبهترمون به صالحمون باشه که عقل خودمون گنجایش کشش اون سیلی رو نداره  ...فقط ناراحت
میشم و دلخور...
گاهی منع شدنمون از جاهایی ،به صالح خودمون باشه ...اما باز هم فقط بلدیم ناراحت بشیم و لج
باز ی کنیم و دنبال نهی کردن و چراها باشیم ...
اما بعد ها می فهیم این سیلی و این منع کردن ها ،فقط به خاطر خودمون بود....
پدر ها یک هدیه ی الهی برای ما هستند...

لبخندی به چشمان مظلوم و پر از اشکش می زنم ...کلمه ی زیبای مادر را به کار نمی برم تا دل
کوچکش را آزرده نکنم...

 هیچ وقت تا خودمون پدر و مادر نشویم قدر پدر و مادرمون رو نمی دونیم ....ولی شاگرد باهوشکالس من تا دیر نشده قدر این هدیه ی الهی رو می دونه...

با صدای پایی ،گردن می چرخانم.

537

اتهام واهی
پرستار بخش با لبخندی سراغ سینی غذایم را می گیرد.
 -ببخشید ظرف غذاتون!....

به روی میز اشاره می کنم.
 -خیلی ممنون ...اون جاست...

طرف میز می رود و نیمه راه ،نیم چرخی سمتم می زند.
 -شما که هیچی نخوردین!؟

انحنای لبانم برای لبخندی ،فقط و فقط برای حفظ ظاهر و تشکر ی است...
 -میل نداشتم ...ممنونم...

خم می شود و ظرف غذا را بر می دارد..
 -لطفا بعد خوردن غذا ،ظرفش و به آشپزخونه ببرید...

پلک روی هم می نهانم و چشمی می گویم...

بیرون می رود و سمت سارینا بر می گردم.
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 -سارینا جان من باید یه سر به خونه بزنم و بیام پیشت ....خوشحالم که بهتر ی...

لبخند روی لبانش می نشیند و دست بلند می کند و دستم را می گیرد.
 -خانم ...بازم میای پیشم...

پشت آن لبان کوچکش که لبخند رویش نشانده بود ،بغض صدایش آتشم زد و دلم را به درد آورد.
دستش را بلند کردم و لبانم را محکم پشت دستش گذاشتم و عمیق بوسیدم و با مکثی طوالنی عقب
کشیدم.
 میام گلم ...هر روز بهت سر می زنم ...اما مهم تر از من باباته سارینا جان ...االن اگه برم خبرش کنماز شادی نمی دونه چیکار کنه...

چیز ی که نمی گوید دلم قرص می شود تا بروم و پدرش را خبر کنم ...سارینا باید پدر را قبول کند...
باید بپذیرد که پدر از معلم و هر آشنایی بهش نزدیک تر است و تنها او هست که حمایتش می کند و
اجازه نمی دهد خار به پایش برود.

پیشانی اش را می بوسم و پتوی رویش را صاف می کنم...

 -تا شب بازم میام دیدنت...

لبخندش عمیق تر می شود....
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امیدوارش می کنم ،چون می دانم نمی توانم بدون ندیدنش شب را به صبح برسانم...

بیرون می روم و با دلهره ی عجیب پله ها را یکی به دو به طرف پاین طی می کنم.

از این که می خواهم حرفی که در دلم قصد منفجر شدن را دارد به آرتین بگویم لحظه به لحظه تپش
قلبم اوج می گیرد و دستانم یخ می بندد

حیاط بیمارستان می رسم و با چشم دنبالش می گردم...
می دانم که بیمارستان را ترک نکرده است ...دلم گواه می دهد حیاط منتظر است...
چشم می چرخانم کنار درخت روی نیمکتی سر به زیر می یابم...

هر قدمی که نزدیک می شوم ضربان قلبم را از استرس زیر گلویم احساس می کنم.

آرنج هایش تکیه روی زانو هایش سر به زیر سیگار الی انگشتانش ،توجهم را جلب می کند...
برای بار دوم دلم به حالش می سوزد.

نزدیکتر می شوم و کنار نیمکت می ایستم و به حیاط بیمارستان و درختانی و وسایل باز ی بچه ها و
زن و مرد و بچه هایی چشم می دوزم که بی حال و غمگین فقط روزشان را سپر ی می کنند
تنها حیاطی که دل به درد می آید و دل باز نمی کند و فقط آه به جا می گذارد...
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دستم مشت می کنم به زور لبان خشک شده ام را از هم فاصله می دهم .

سعی کنین پدر باشین...

با بلند کردن ناگهانی سرش ،دلم پاره می شود و داخل شکمم می افتد ...اما به زور می گویم:به جای
ترس و وحشت امید وار ی رو به دلش تزریق کنین...

بلند می شود و با حالت توپنده می گوید.
 -برام درس اخالق می دی ...با خودت چی فکر کردی...

اولین بار ی است که این چنین جرأتی در مقابل یک مرد پیدا کرده ام ...شاید هم به خاطر
ساریناست...

من و خیلی از امسال من ،سوختیم ...اما سعی کنین سارینا رو با دستان خودتون آتتیش نزنین...
مراقب باشین تا نسوزاندین به خودتون بیاین....

با چشمان سرخ ،سیگارش محکم جلوی پایش پرت می کند و با نوک کفشش طور ی لهش می کند که
انگار مرا له می کند.
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 -برای من زبون در آوردی....

آب دهانم را قورت می دهم و می گویم:
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 -منتظر شماست...
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بادش خالی می شود و چشمانش رنگ می بازد...
از مقابل نگاه حیرانش می گذارم و با قدم های تند راه خروجی بیمارستان را در پیش می گیرم...
دلم های های گریه می خواهد ...ناله می خواهد و خالی کردن این بغض چمره زده در بیخ گلویم....
اما محکم قدم برمی دارم تا با کوبیدن کف پاهایم به روی آسفالت پیاده رو ،به چشمانم هشدار
مقاومت دهم...

بیزار ی ام از وجود ترحم برانگیزم ،می دانم یک روز ی کار دستم خواهد داد ...مطمئنم روزی این عقده
ها را بر سر کسی که مسبب این همه مصیبت و رنج کشیدنم است ،خالی خواهم کرد ....می دانم
تاوان این روزها ی سختم ...این غرور شکستم و این تحقیر ها را از کسی که مسبب است ،خواهم
گرفت...

با صدای کسی که مرا فرا خواند ،قدم هایم سست می شود و نگاهم سمت صدا می چرخد...

از دیدن رامین ،درست چند قدمی ام که سعی دارد نفس نفس زنان خودش را به من برساند ،می
ایستم.

نفسی تازه می کند ....دست راستش را مشت کرده جلوی لبانش می گیرد و داخل مشتش ،بازدمش
را محکم رها می کند...
این همه عجله و دویدنش را پشت سر خودم نمی دانم ...منتظر می ایستم لب باز کند.
 خانم ترابی ...چه قدر تند راه میرین نفسم برید ...اتفاقی افتاده!؟ ...کجا می رین ...آرتین حرفیزده!؟ ...سارینا تنهاست!...
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هنوز نفس نفس زدن هایش نرمال نشده که این گونه تخته گاز می رود...
اگر نمی دوید ،چگونه می خواست زیر توپ و تشر حرف هایش قرارم دهد!

ابروهایم به هم نزدیک می شود.
 -باباش پیش دخترشه ...من چرا باید بمونم!؟...

دستش از جلوی لبانش می افتد و بهت زده به نگاهم چشم می دوزد.
نگاهم را در کاسه چشمانم می چرخانم و به عابران در حال گذر و ماشین های در حال عبور می دهم...
شاید نرم بودنش و مظلوم بودنش اجازه داد چنین اجازه ای بهم می دهد که در مقابلش این گونه
رفتار کنم و عقده ی بقیه را سرش خالی کنم...

دلم پوزخند می زند خوب معلومه دیگه ...جرأتشو داشتی جلوی آرتین این گونه بلبل زبانی می
کردی...

لحظه ای آرتین را با رامین مقایسه می کنم....
مرد ساالر ی هم خودش عشقه ...در این لحظه چه قدر از مردهای زلیلی مثل رامین بدم آمد...

 عذر می خوام خانم ترابی ...راستش مامان و بردم خونه و برگردم ...دیدم با عجله بیمارستان و ترککردین  ،نگران شدم و در ماشین و نبسته دنبالتون دویدم...
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داشت توضیح می داد ....به خاطر چی ...به خاطر کی...
به قول آرتین من که معلمی بیش نبود ...یک غریبه هستم و بس...

باز هم گستاخ می شوم
 آقای مهدوی احتیاجی به توضیح نیست ....سارینا خوبه و باباش هم پیششه ...منم باید برم خدانگهدار...

فرصتی نمی دهم و راهم را می کشم و در ناباور ی حرکاتم ،رهایش می کنم...

دلم هوار می کشد...
دیدی زهرا خودت لیاقت مردهای مهربان و ندار ی ...خودت تنت می خاره و دوست دار ی زور باال
سرت باشه ...اصال آفریده شدی تو سر ی خور باشی ...وگرنه اون بدبخت که چیز ی نگفت ،فقط نگران
شده بود...

به این طرف و آن طرف خیابان چشم می چرخانم و خیابان را آرام رد می شوم.
اولین ایستگاه جایی برای نشستن پیدا نمی کنم و کنار خانم ها ،سر پا منتظر رسیدن بی آرتی می
ایستم...

واقعا چرا این گونه با رامین مهدوی برخورد کردم! ...چرا بی ادبانه جوابش را دادم! ...چرا خرد شدن
هایم را می خواستم از آدم مهربانی مثل رامین بگیرم؟...
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پس پس بی آرتی ،کنکاش کردن چراها را ازم می گیرد...
پشت سر خانم ها که بیشترشان برای نشستن روی صندلی ها با عجله پله هایش را باال می روند و
به یکدیگر تنه می زنند ،آرام باال می روم و جلوی در از میله می گیرم و سر پا می ایستم...

درش به آرامی بسته میشود و حرکت میکند...

صحبت کردن بعضی از خانم ها واضح شنیده می شود ...اکثرا گالیه از بچه ها یا تعریف از بچه
هایشان است.
اما مغز خسته ی من ،در کوچه پس کوچه ها ی چراها ی زندگی و گذشته ی خودم پرسه می زند و
حرف هایشان در پشت صحنه ی گذشته ی منفوس مغزم گنگ می ماند.

 -زهرا دختر کد بانویی ی ....از هر دستش هنر می باره...

مادر رشید چینی به بینی اش می دهد و پیف پیف می کند...
 جمع کن خانم این تعریف ها رو ..هنر اگه بلد بود نامزدش و تو مشتش نگه می داشت ...رشیدمهر روز ازش گله داره ...بیچاره پسرم و باباش بدبخت کرد...

مامان بدبختم از زبان این زن عوضی بر نمی آمد ...سرش را پاین می اندازد و با گوشه ی روسر ی
اش باز ی می کند.
 ولی حاج خانم پسر شما هم بهش کم محلی می کنه...546
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صدایش را پس کله اش می اندازد...
 یعنی میگی عیب از پسر منه!؟ ...آره آره.....دخترا براش صف کشیده بودند کله فامیل ...این خواهرم ...باهام قهر کرد که چرا دخترش و نگرفتم...
اون وقت اسم رو پسر من می زار ی....

دست رو زانو بلند شد...
 -تقصیر شما نیست ...تقصیر شوهر منه که بچه ی بیچارم و پای سفره عقد نشوند...
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بیچاره مامانم ...سراسیمه پشت سرش بلند شد

 حاج خانم کجا ...این چه حرفیه آخه ....ما که با هم دعوا نداریم ...اینا هنوز کم سن و سالن...عقلشون نمی رسه...

از پشت در آشپزخانه لرزان نگاهشان می کنم ...مادر رشید گوشه ی روسر ی بلندش را با خشم به
پشت پرت می کند و پر غضبناک می گوید:

 بچه ....چه بچه ای خانمممم ...چرا همه چیز و می دونه ....زبون داره یه متر ...برای رشید که میرسه بچست ...نه این طور ی نمیشه ...به حاجی می گم شب بیاد پیش شوهرت و کار و یک سره
کنه...

مامان بدبخت بی نوایم اومد صواب کنه کباب شد ...خواست یک بار پاره ی تنش را تعریف کنه که
این طور ی شد...

با باز شدن در بی آرتی از فکرهای منفوس گذشته بیرون می آیم و پیاده می شوم...
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راه امام زاده را در پیش می گیرم...
تنها پناه گاهی بود که پناهم داد و خواهش دلم را به خالقم رساند...
باز می خواهم وساطتتم کند و مرا از این سختی نجاتم دهد...

قدم به زیارتگاه نگذاشته ،موبایلم داخل جیبم می لرزد...

گوشی را از جیبم بیروت می کشم و از دیدن شماره ،دلم قرص می شود...
از داشتن چنین دوستی که بدون هیچ چشم داشتی حمایتم می کرد و هیچ گونه توقعی ازم نداشت،
برای هزارمین بار شکر می گویم....

 -سالم خانم فتاح...

صدای گله مندش در گوشی می پیچد..
-علیک سالم ...زهرا جان ...بازم که غریبه شدیم...

لبخندم عریض تر می شود...
 -این چه حرفیه ...شما عزیزمی...
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 -زهرا جان کجایی...

نگاهم باال می رود و روی گنبد طالیی رنگ امام زاده قفل می ماند.
 -اومدم امام زاده...

لحنم به قدر ی بغض آلود و خفه بیرون می آید که صدای خانم فتاح با کمی مکث در گوشم بپیچد.
 -دورت بگردم...حاجتت قبول...

تشکر ی می کنم و سرافکنده از این همه بی کسی و تنهایی داخل می روم.

 -زهرا می دونی امروز وقت ویزیت دار ی؟...

یادم نبود اصال یادم نبود ...اما نگین مثل یک خواهر بزرگتر هوایم را دارد و یاد آورد می شود.
 -نگین جان یادم رفته بود ...اما امروز فکر کنم نتونم برم...

شاکی می شود..
 زهرا ...این حرف و نداشتیم ها ...باید بر ی ...من دو ساعتی حق ویزتت و عقب انداختم ...ساعتشش مطب باش ...یادت نره...
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دیگر جای مخالفت برایم نمی گذارد.
 -چشم ...ممنونم...

 -بی بال گلم ...مراقب خودت باش ...می بینمت..

 -خدا نگهدار....

گوشی را داخل جیب مانتویم می اندازم و با قدم های شل و ول رفته داخل امام زاده می شوم...
از آویز کنار در چادر ی برمی دارم و سرم می اندازم...
مثل هر زمان شلوغ است و پر ازدحام...
دستم به ضریح نرسیده دلم بند میله هایش می شود و اشک هایم جار ی می شود...
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انگشتان سرد و لرزانم را بند ضریح می کنم و اشک هایم راهشان را پیدا می کنند.
گریه های بی امانم از این همه فالکت اجازه ی درد و دل لفظی را ازم سلب می کند و تنها غوغای دلم
در پی آرام شدن تالش می کند.

سر می خورم و کنار ضریح می افتم و سرم را به میله هایش تکیه می دهم...
زمان و مکان و نگاه ها را فراموش می کنم و تو خلصه ی فرو می روم که تلخی تمام وجودم را در بر
می گیرد.

با دستی که روی شانه ام می نشیند پلک باز می کنم و از میان تار ی دیدم از اشک به پیر زنی زیبا روی
چشم می دوزم...
حاجت روا بشی دخترم ...بفرما نذریه...
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به پالستیک داخل دستش که باز کرده و مقابلم گرفته نگاهی می کنم.
دستم را از زیر چادر بیرون می کشم و داخل پالستیک فرو می برم و یکی از لقمه ها را بیرون می
کشم...
به زور لب می گشایم
قبول باشه...

با لبخند تشکر ی می کند ...سمت دیگر خانم ها می رود و به بقیه تعارف می کند...
گوشه ی چادر را پای چشمانم می کشم و بلند می شوم و کنار دیوار می روم...

ضعف معده ام را تازه متوجه می شوم...
گاز ی که به لقمه می زنم لذت سیب زمینی پخته با کره را زیر زبانم احساس می کنم...

از چلو برگ و تمام غذا های لذیذ دنیا بهم می چسبد.

بلند می شوم و برای وضو گرفتن بیرون می روم و راه وضو خانه را در پیش می گیرم.

نمازم را می خوانم و بعد ادا کردن نماز زیارت ...امام زاده را ترک می کنم...

حوصله ی بی آرتی را ندارم ...دستی به تاکسی در بستی تکان می دهم.
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جلوی پایم روی ترمز می زند.
صندلی عقب می نشینم و آدرس می دهم.

راننده ی جوان با صورتی شش تیغ و موهای حالت دار که به پشت شانه زده است ،سر ی تکان می
دهد و راه می افتد...
اصال دلم نمی خواهد مطب دکتر ...آن هم روانشناس بروم اما هر کار ی نمی توانم حرف خانم فتاح را
زمین بیندازم...

کرایه تاکسی را حساب می کنم و جلوی ساختمان پیاده می شوم...

نفس عمیقی می کشم و حرف هایی که می خواهم بزنم را در مغزم مرور می کنم.

آسانسور می ایستد و پشت سر زن و شوهر جوانی وارد آسانسور می شوم و گوشه ای می ایستم...
نگاهم روی دستان قفل شده شان می ماند.
داخل آسانسور هم دست یکدیگر را رها نمی کنند و عاشقانه زیر گوش هم پچ پچ می کنند...
آیا مردی هم پیدا می شود مهرش پای زن اول ثابت بماند و همیشه قلبش برای یک نفر بتپد...

ایستادن آسانسور ادامه آیاهایی که هیچگاه ،هیچ گونه نتیجه ای نگرفته بودم را ازم می گیرد.
پشت سر همان زوج جوان آسانسور را ترک می کنم.
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وقتی هم زمان با من وارد مطب دکتر ملکی می شوند شوکه می شوم...
این صمیمیت بینشان مگر روانشناسی هم می خواهد...
با خانم مرادی دست می دهم و احوال پرسی می کنم.

 -خانم ترابی شرمنده ...باید ده دقیقه ای منتظر بمونید...

دستم را رها می کنم و می گویم :خواهش می کنم...مشکلی نیست منتظر می مونم...

سمت میزش بر می گردد و پرونده ای را برمی دارد و سمت همان زوج می گیرد.
شما بفرماید داخل خانم دکتر منتظرتونن...

دختر دست دراز می کند و با تشکر ی پرونده را می گیرد و همراه همسرش داخل اتاق دکتر می روند.
سمت مبل می روم و قبل نشستن از روی میز کتابچه ی کوچک روانشناسی را برمی دارم و خودم را
مشغول مطالعه نشان دادم...
اما از درون می لرزیدم برای سوال و جواب هایی که شاید میانشان گیج شوم و حقیقت تلخ زندگی ام
را باز گو کنم یا نتوانم خودار ی کنم و راز ی که خیلی سعی دارد با کوبیدن خودش به در و دیوار قلبم
بیرون رها شوند و دودمانم را به باد دهد

با باز شدن در و صدای همان زوج و پشت بندش صدای دکتر کتبچه را روی میز می گذارم و بلند می
شوم...
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 واقعا ممنونم خانم دکتر نمی دونم چطور ی از زحماتتون تشکر کنم ...واقعا لطف بزرگی در حق ماکردین...

دکتر ملکی آرام دختره را بغل می کشد.
 -کار ی نکردم عزیزم ...همش تالش خودتون بود و منم وظیفه ام رو انجام دادم...

 -خانم دکتر همیشه دعاتون می کنیم ...خیلی ممنونم...

دکتر ملکی دختره را رها می کند و با لبخندی به همان نرد جوان می گوید :برین و خوشبخت
باشین ...همین...

با لبخند دست در دست هم ،مطب را با خداحافظی ی گرم و صمیمی ترک می کنند.

خانم دکتر ملکی نگاهش به من که سر پا ایستاده نظاره می کردم می افتد.
سالمی و خسته نباشید که می گویم ،پاسخم را به گرمی صمیمیت می شنوم.

 -سالم عزیزم ...خوش اومدی...

جلوتر می روم و دستم را برای دست دادن دراز می کنم.
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 -ممنونم...

دستم را به نرمی فشار می دهد و رها می کند ...دست پشتم می گذارد و داخل اتاقش هدایت می
کند.
 -بفرما عزیزم...

مرور می کنم برای بار چندم حرف هایم را...
من از شهر تهران اومدم و پدر و مادرم فوت شدن و کسی رو ندارم...

در را می بندد و به نشستن دعوتم می کند...
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دستم را داخل جیبم فرو می برم تا لرزشش دیده نشود.

روبه رویم ،آن طرف دیگر میز می ایستد و با دست اشاره به نشستنم می کند.

می نشینم و دکتر متقابال با من می نشیند.

انگشتانم را در هم قفل می کنم تا بتوانم آرامش ظاهر ی ام را ،الاعقل در مقابل این دکتر ی که لبخند
به لب با محبت به صورتم چشم دوخته است ،حفظ کنم.

 -نگین جان خیلی ازت تعریف می کنه ...معلومه خاطرت و خیلی می خواد...

به چشمان قهوه ای رنگ تیره اش که با رمل و خط چشم نازکی ،بهش زیبایی بخشیده بود زل می زنم
و می گویم:

 -نگین جان به من لطف دارن...
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لبخند روی لبان گوشتی و کمی مایل به صورتی اش می نشیند...

 -نگین واقعا یک بانوی نمونه و یک هم زبان کم یابیه...

لحظه ای میان صحبتش ،به آرایش کم و ملیحی که صورت کمی چروکیده اش را زیبا کرده است ،می
نگردم ...یک آرایش مالیم چه قدر در قیافه بی رنگ و رو تاثیر گذار است...

وقتی بی حرفی ام را می بیند بحث را تغییر می دهد...

 زهرا جان االن خودت به عنوان یک تحصیل کرده و معلم ،باید بدونی که چرا این جایی  ...اصال دلمنمی خواد با توضیح ها و حاشیه ها وقت و تلف کنم ...هر چی دوست دار ی بگو...
از خودت ...زندگیت ...گذشتت ...آیندت ...آدم های اطراف...
هر چی ...من به عنوان نه دکتر ....یک دوست و همراز ،شنونده هستم....

آب دهانم را با استرس فرو می دهم.
چی بگویم؟ ...چی تعریف کنم؟ ...از کدام گذشته و آینده ای صحبت کنم ...گذشته ای که نابود کرد...
آینده ای که نبودش از همین االن قابل مشاهده است....

مانتوی توسی رنگ ساده اش را روی زانوهایش صاف می کند و آرنج هایش را تکیه به زانوانش،
انگشتانش در هم تنیده می شود.
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به چشمانم زل می زند.
 می دونم دختر جسور و مقاومی هستی ....کم و بیش نگین از سختی هایی که کشیدی برام گفته....پس مقاومتت برای جنگیدن به یک زندگی خوب تحسین برانگیزه...

دوباره تکیه به مبل می دهد.
 اما می خوام از زبون خودت بشنوم ...ببینم چی باعث پریشانی دختر جسور مقابلم شده ...می خواممنم مثل نگین دوست خودت بدونی...

نمی داند نگین برایم با ارزشتر از جانم است ،اما با این حال گذشته ای را تحویلش دادم که بیش
نصفش دروغ بوده است...

به شکالت خور ی روی میز مقابلمان زل می زنم و ناخن هایم را در گوشت دستانم فرو می برم...
از یاد مامانم که می خواهم مرده جلوه اش بدهم ،اشک در چشمانم حلقه می زند.
بغض سنگین شده ام سر باز می کند و قطره اشکی از گوشه چشمم می چکد.

قبل این که لب باز کنم قوطی کاغذ دستمالی مقابل صورتم گرفته می شود.
نگاه اشک آلودم را به صورت دکتر می دوزم.
لبخند اطمینان بخشی می زند و پلک روی هم می فشارد.
دست دراز می کنم برای کشیدن کاغذ دستمالی که صدایش تار ی دید از اشک را باال می کشاند.
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 تک تک ما انسان ها برای خالی شدن نیاز به گریه داریم ...گریه کردن مثل خندیدن که برکت الهیی....

دستمالی بیرون می کشم که قوطی را روی میز بر می گرداند و ادامه ی حرفش را می زند.
 همان طور که با خندیدن دلمون شاد میشه ...با گریه دلمون باز میشه و سبک می شیم ...اگه گریهنکنیم ،ذره ذره از درون می سوزیم و نابود می شیم...
راحت گریه کن ...تا وقتی که احساس سبکی و آرامش کنی ...تا بتونی بدون هیچ بغض سنگینی
حرف بزنی و خودت و خالی کنی ...تا بتونی تو زندگی استقامت و صبور ی کنی و با هر مردی و
نامردی بجنگی ...پا پس نکشی و خود واقعیت باشی...

پیاده رو را با قدم هایی سبک ،قلبی آرام ،نفسی که منظم دم می گیرد و بازدمش ،بدون هیچ لرزشی
بیرون رها می شود ...پیش می روم.

نه تنها مطب دکتر لب از لب باز نکردم و حرفی نزدم ...بلکه آرام شدم ...انگار کوهی از رو دوشم
برداشته اند.

از در اصلی بیمارستان وارد حیاط بیمارستان می شوم.
امروز بر عکس هر روز ،می خواهم بدون ترس و دلهره ،شاگرد محبوبم را ببینم.
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صدای آژیر آمبوالنسی ته دلم را خالی می کند و باعث می شود سمت در اصلی گردن بچرخانم.
میله ها جلوی در بزرگ باال می روند ،آمبوالنس با سرعت از جلوی دیدگانم می گذرد و جلوی پله ها
ی اورژانس متوقف می شود.

همه ی مریض ها را دعا می کنم و راه می افتم.
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آهی عمیق می کشم و راهم را در پیش می گیرم.
نگهبان بخش جلوی در از روی صندلی اش بر می خیزد...
-خانم کجا ...االن که وقت مالقات نیست؟...

دست داخل جیبم فرو می برم و کارت همراه را نشان می دهم...
سر ی تکان می دهد و از جلوی در کنار می رود.
در این مورد شانس آوردم و ظهر موقع خروجم ،کارت همراه را فراموش شد...

پله ها را باال می روم ...آسانسور را دوست ندارم و از در بسته و محیط آسانسور احساس خفگی می
کنم.

آخرین پله کمی می ایستم و نفسی تازه می کنم و وارد راه رو بخش می شوم.

از دیدن آرتین روی صندلی با شانه های افتاده و لرزان ،پاهایم سست می شوند و قلبم می ایستد.

پرستار ی سراسیمه از اتاق سارینا بیرون می دود و سمت پرستار ی می رود.
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به پاهایم جان می دهم و به قلبم قوت و راه می افتم...
با هر قدم نزدیک شدنم به آرتین و دیدن گریه اش ،نفسم می رود ...به زور با گزیدن لبم خوددار ی
می کنم تا داد نکشم و علت گریه اش را جویا نشوم.

وارد اتاق می شوم...
گریه ی رامین سر پا گوشه ی اتاق و با سر ی افتاده ،سارینا که هق هق می کند ،توان ازم می گیرد.
اگر دستم را برای محافظت از نه افتادنم روی چهار چوب در نگذاشته بودم ،بی شک پخش زمین شده
بودم...

چه بالیی سر این طفل معصوم آمده است! ...چرا دکتر مدام دست و پاهایش را چک می کند!....
این گریه ها برای چی بود! ...سارینا چرا اشک می ریخت...

با تنه ی پرستار ی که با عجله وارد اتاق می شود و به خودم می آیم...

 -بفرما دکتر...

سرنگ پر دستش را به دکتر می دهد.
دکتر سعی در آرام کردن سارینا هوای سرنگ را می گیرد.
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 سارینا خانم ما دیگه بزرگ شده ...برای خودش خانومیه ...آمپول که ترس نداره ...مگه بچهکوچولویی بترسی...

پرستار سارینا را بر می گرداند که سارینا جیغ می کشد و مقاومت می کند.

با جیغش دلم پاره می شود و به سمت تختش پرواز می کنم.
پرستار را کنار می زنم و سارینا را بغل می کشم.

سارینا دستانش را با گریه دور تنم حلقه می زند.
دکتر سر ی به پرستار تکان می دهد تا کنار باایستد.

معلم سارینای ما هم اومدن ...سارینا جان می خوای خانم معلمت ازت ناامید بشه ...فکر
 خوب خانمِ
کنه بچه ای...

سارینا سرش را در آغوشم تکان می دهد...
اصال متوجه اوضاع پیش آمده نیستم...
دکتر آرام می گوید :محکم بگیرش...

سارینا را محکم می گیرم که پرستار پاهایش را روی تخت صاف می کند.
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دکتر کمر بلوز سارینا را باال می زند.

 -دختر شجاع من نفس عمیق بکش...

نفس عمیق لرزان سارینا را حس می کنم و دلم می لرزد...

سوزن آمپول را درست روی کمرش و ستون فقراتش فرو می برد که جیغش باال می برد.

لب می گزم تا هم پایش جیغ نکشم.
ناخن هایش در گوشت کمرم فرو می رود و گاز ی از پاین شکمم می گیرد.

می دانم درد دارد ،پس درد شکم من زیر دندان هایش ،درد شدیدی از درد این طفل معصوم نیست
که نتوانم تحمل کنم...
دکتر آمپول را بیرون می کشد و پنپه ی الکلی را جای سوزن می کشد.

 -دیدی تموم شد دیدی چیز ی نبود...

سارینا دندان هایش شل می شود و دستانش را باز می کند.
به کمک پرستار روی تخت بر می گردد.
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دکتر آرام رو به رامین می گوید :برید بیرون...

تازه چشمم به صورت خیس از اشک آرتین جلوی در می افتد...
دلم به حالش می سوزد ...رامین جلو می رود و هم زمان با خودش آرتین را به بیرون از اتاق هدایت
می کند...

پرستار لباس سارینا را می اندازد و رویش را با پتو می پوشاند.
سارینا با هق هقی که از باال پاین شدن سینه اش معلوم است پلک می بندد.
پرستار سرمش را چک می کند.
خون پر شده داخل لوله ی سرم را بر می گرداند و دستش را روی تخت می گذارد.

لب باز می کنم تا سوالی که این گونه قلب تپنده ام را متوقف کرده است بپرسم که دکتر انگشت اشاره
اش را به عالمت هیس روی لبانش می گذارد و اشاره می زند بیرون بروم...

نگاهی به صورت خیس سارینا می اندازم و از لب تخت بلند می شوم و پشت سر دکتر از اتاق خارج
می شوم.

آرتین آشفته در حال قدم زدن راه رو با صدای در سمت دکتر می غید و رامین از روی صندلی بر می
خیزد...
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 -دکتر....

همین لحن نگران و بغض آلود یک پدر ،کافی می شود دکتر ادامه ی حرفش را نشنیده پاسخ دهد...

 خوب میشه ...یعنی امیدوارم خوب شه ...فقط باید هیچ گونه ...هیچ گونه استرسی بهش واردنشه...

با حرف تاکید وار دکتر ،نگاه آرتین به طرف من کشیده می شود...

نگاهم در آن دو قوی قرمز و درد آلود قفل می شود....
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رامین اجازه ی مصادره کردن نگاهم را به آرتین نمی دهد..

 -دکتر می تونه دوباره راه بره ،مگه نه!؟..

چشمانم به صورت قرمز و تضرع رامین کشیده می شود...

این سوالش چه معنی می دهد...
یعنی چی که سارینا می تواند راه برود ...یا نه!...

آرتین چنگی به موهایش می اندازد و فرصتی برای پاسخ به سوال رامین ،به دکتر نمی دهد
 -می برمش خارج ....من نمی زارم اینجا زجر بکشه...

دکتر میان حرفش می آید...
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 خارج الزم نیست ...ایران دکتر هایی داره که از خارج کل دنیا اینجا مریض میارن ...خارج و ایرانالزم نیست ...خودت مسبب این حال دخترتی...

آرتین دستانش رها می شود و می ایستد....نگاه غضبناک و سرخش دکتر را نشانه می رود...

دکتر قدمی نزدیک می شود و با تحکم مواخذه اش می کند.
 چند بار گفتم ...فقط حرف ،حرف خودت نباشه ...چند بار گفتم این طفل معصوم مریضه ،رعایتکن؟...

آرتین نگاهش رنگ می بازد و ندامت و پشیمانی چشمانش را در بر می گیرد...

دکتر از کنارش می گذرد که نیمه راه پشیمان می شود و دست روی شانه ی آرتین می گذارد و می
گوید :گاهی باید به خاطر عزیزانت غرورت که صحله  ،از خودت بگذر ی ...این و همیشه به عنوان یک
دکتر یا یک دوست یا بزرگتر ،هر طور دوست داشتی حساب کن ...اما همیشه آویزه ی گوشت نگه
دار ...سارینا احتیاج به ترمیم داره ...اونم ترمیم قلب شکستش ...ترمیمم ذهن خسته اش ...روح
آزارده اش...
پس باهاش مدارا کن ...شده از خودت بگذر ...اما با دل اون طفل معصوم راه بیا ...قرنطینه کردن
یک دختر بچه ی شش ساله آن هم فقط و فقط برای خواسته های خودت ،اصال کار خوبی نیست...
اصال...

گردن آرتین که به ضرب سمت دکتر می چرخد ...دکتر دست از روی شانه ی آرتین بر می دارد و
سمت را خروجی بخش روانه می شود.
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مثل برق گرفته ها دقیقه ای به آن حالت می ماند.
رامین عقب عقب می رود و روی صندلی کنج دیوار می افتد ...پرستار از اتاق سارینا بیرون می آید و
در را آرام می بندد.
نگاهش بین من و رامین و آرتین چرخ می خورد و در نتیجه حال مرا مساعد تر از بقیه می بیند.

رو به من می پرسد :شما همراه بیمار می مونید...

انگشت اشاره ام باال می رود روی سینه ام می نشیند و متعجب از سوالش دوباره می پرسم :من....

آرتین اجازه ی پاسخ به من نمی دهد و با تحکم جلو می آید :بله ایشون همراه بیمار می مونن...

این بار مخالفتم تنها دلسوز ی به خاطر این پدر رنج دیده است.
وقتی نگاه قفل شده ام را روی صورت برافروخته اش می بیند ،نگاهش سمت نگاهم می چرخد.
نمی توانم چشم از آن سیاهی هایی که اطرافش آتش زبانه می کشد ،بردارم.
پرستار از مقابلمان می گذرد.
 -پس شما آقایون بیرون ،لطفا...

با برخواستن رامین ،آرتین موفق به پاره کردن نگاه در حال دوئل اش از نگاه بی روحم می شود.
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رامین همان طور که بینی اش را باال می کشد ،دست پای چشمانش می کشد ،دست روی بازوی
آرتین می گذارد :داداش بریم...

آرتین دست رامین را پس می زند و خیلی ناگهانی مچ دستم را می گیرد و سمت اتاق سارینا می
کشاند.

گرمای بیش از حد دستش روی مچ دستم که در حال خرد شدن است ،گز گز می کند ،اما به قدر ی
حرکتش ناگهانی و غیر منتظره است که نتوانم عکس العملی انجام دهم...

آرام دستگیره ی در را پاین می کشد و پشت سرش مرا هم داخل اتاق می کشاند.

نگاهی گذرا به سارینا می اندازد و وقتی از خواب بودنش مطمئن می شود ،مرا کنج دیوار می برد و
دستم را رها می کند.
به زور خودم را کنترل می کنم تا لرزش زانوهایم باعث تا شدنشان نگردد...

دست راستش را تکیه به دیوار می زند و بیشتر روی صورتم خم می شود.
نزدیکی بیش از اندازه اش نفسم را می ُب َرد و باعث می شود ،یک نیم قدم باقی مانده با دیوار را به
عقب بردارم و کامال به دیوار بچسبم...
کمی سرم را متمایل می کنم تا از َ
هرم نفس های تندش ،روی صورتم از حال نروم.

صدای محزون و زمزمه وارش در گوشم می پیچد.
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 تنها خواسته ی سارینا تویی ...می خواد تو کنارش باشی ...فقط به خاطر تو که نمی دونم چی کارشکردی ،مهد میاد ...حتی اگه تب کنه ،حاضر میشه بمیره ولی به خاطر تو مهد بیاد ...پس منم
مجبورم ،فقط و فقط به خاطر سارینا و زودتر خوب شدنش ،وجود نحست رو کنارش تحمل کنم....

با کلمه به کلمه ی حرف هایش ،می شکنم و خرد می شوم ...هم از گرمای نفسهایش گر می گیرم و به
مانتویم چنگ می اندازم.

قلبم قصد بیرون پریدن از دهانم می کند ،اما تا پایان حرف ها و خط و نشان هایش مقاومت می
کنم که جر ی ترش نکنم.

 شرایطش رو شنیدی و می بینی ....فقط کنارش باش تا خوب شه ...همین ...کار ی کنی ...بیشترسعی کنی به خودت وابسته ترش کنی ....همه چیز و زیر پا می زارم ...حتی دخترم ....گردنت و می
شکنم....

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
🌼🌼🌼
🍀🍀
573

اتهام واهی
🌺

#اتهام_واهی

#پارت۱۱۸

رفته رفته صدایش دورگه و ترسناک می شود
 همین جا پشت در منتظرم ...حرف های اضافی و ناز و نوازش های اضافی کنی ...عقوبتش پایخودته ...تا فردا تحمل کن ،فردا از اینجا می برمش ....فهمیدی....

فهمیدی آخرش را از قصد دهانش را به گوشم می چسباند و زمزمه وار و محکم می غرد که از جا می
پرم و دست روی سینه اش می گذارم و به عقب هولش می دهم.

با کار ناگهانی ام قدمی عقب می رود ...نگاهش رنگ می بازد...
مثل ربات تند تند سرم را به معنای فهمیدن تکان می دهم...

نمی دانم در حالت صورت و نگاهم چه چیز ی می بیند که با مکثی دست روی صورتش می کشد و
عقب گرد می کند و از اتاق خارج می شود.

574

اتهام واهی
نفسم را لرزان بیرون می فرستم و بدن لمس شده ام را روی مبل می اندازم.
سرم را میان دستانم می گیرم و بغضم را بی صدا رها می کنم.

قطره قطره اشک هایم روی سرامیک ها چکه می کند...
حال خوشی که امیدوار بودم تا شب بماند ...دوام نمی آورد ...خوشی برای من نیامده است ...جسور
بودن در زاتم مرده است و دیگر هیچ گاه نمی توانم جسارت به خرج دهم و حرف هایم را بزنم...
من در خودم دفن شده بودم ...مرا در خود کشته بودند...

قطره های اشکم دیگر قادر به آرام کردنم هم نیستند ....باید هر روز ی هزار بار بمیرم و زنده شوم...

تکیه به پشتی مبل می دهم و دست روی گونه هایم می کشم و پلک می بندم.

دستم باال می رود و روی گوشم می نشیند ...هنوز هم داغی نفس های آرتین گوشم را می سوزاند...
انگار آهن گداخته ای را روی گوشم گذاشته با چکشی رویش می کوبیدند....

آرتین داشت بد جور ی آزارم می داد ...من تحمل چنین اذیت هایی را نداشتم...
باید از این شهر می رفتم ...من نمی توانم باز ی یک مرد را تحمل کنم...

پلک های سنگین شده ام را باز می کنم و گردن می چرخانم تا مستقیم با نگاه از سارینا عذر خواهی
کنم...
575

اتهام واهی

در دل می نالم...
سارینا جان من و ببخش ...ببخش عزیزم که نمی تونم برات پشت باشم ...من هرگز آدم مقاومی
نبودم ...نمی تونم آزار های پدرت رو تحمل کنم ....من نتونستم با زندگی خودم بجنگم و نامزدم را
قانع کنم ...پس به جز دردسر نمی تونم برای تو پشت و پناه باشم...

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃🍃
🌼🌼🌼🌼
🍀🍀🍀
🌼🌼
🌺

#اتهام_واهی

576

اتهام واهی
#پارت۱۱۹

بلند می شوم و برای رها کردن این نفس تنگ شده پشت پنجره قدم برمی دارم.
قدم هایم نامتعادل و لرزانم را مدیون ترس و وحشت های آرتین خان هستم که به وجودم می اندازد
و کنار می ایستد وبه وجود بی عرضه ام قاع قاه می خندد.

پرده را کنار می زنم و به بیرون و هوای گرگ و میش پایز ی زل می ز نم.
هوایی که غمش عجیب با دل من هم خوانی داشت....
غروبی که به جای زیبایی دهان پر کن که هر کسی از زیبایی اش بحث می کند و گاهی به تماشایش
می ایستد ،غم دارد و آه پر حسرت...

دستم را از کناره ی پرده رها می کنم و خودم را بغل می کشم.
لذت هیچ چیز ی را نچشیدم ...فقط هر چیز ی را با غم و اندوه تجربه کردم ...نگاهم را از آسمانی که
رفته رفته ،دل آبی و زیبایش را همانند دل من به سیاهی ها هدیه می داد ،چشم می گیرم...

چشمم به حیاط می افتد تا می خواهم نگاهم را بچرخانم ،قفل مردی که حکم عجلم را دارد ،می شود.

روی نیمکت زیر درخت سر به زیر سیگار می کشید...
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بیشتر خودم را جلوتر می کشم تا بهتر ببینمش ....ته سیگار را زیر پایش له نکرده بعدی را روشن می
کند...

انشاهلل خفه شی...

دعایی که از اعماق وجودم نشعت می گیرد و بر زبانم جار ی می شود خودم را هم متعجب می کند.
دست روی لبانم می کوبم...
از شدت شانه ها و سرش که تکان می خورد ،چشمانم گشاد می شود...

یعنب حرفم من حقیر و هم شنید ....نکنه واقعا خفه شه...
بیشتر سمت پنجره خم می شوم طور ی که سرک به شیشه می خورد و متوقف می شود.

آرتین سرش را بال می گیرد و سرفه می کند...
سرفه کردنش واضح می بینیم ....طبقه ی اول چندان فاصله ای نبود که نتوانم ببینم.

چمشمانش غافلگیرم می کند...

گنگ و مسخ شده به صورتی که گردن باال گرفته بود زل می زنم...
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انگار سرفه اش بند آمده است....
طور ی باال را نگاه می کند که انگار به چشمانش شک داشته باشد...
مثل این که گردنش خشک شده باشد سرش را پاین می اندازد و به سیگارش پک می زند...

از کار خودم خجالت می کشم و راست می ایستم...
لب می گزم و با پست روی سرم می کوبم...
خاک به سرت کنن زهرا ....خودت به فکر های نامربوطش دامن می زنی ...االن میگه داره من و دید
مزنه ...حرف های خودش بیشتر باورش میشه که دارم براش نقشه می کشم ....هر چی به سر خاک
بر سرت بیاد بازم کمه....

دور خودم چرخ می زنم ...از حرص و جوش گر می گیرم و احساس خفگی می کنم...
لبه ی مقنعه ام را می گیرم و خودم را باد می زنم...

خسته از همه جا با یک فکر آنی سمت در می روم...
باید برم ...با بیشتر موندنم به تمام اوهام های این مرد دامن می زنم...
با این کارهایی که تنها از روی بی فکر ی است گفته هایش را تسبیت می کنم
خواسته و ناخواسته خودم را بد جلوه خواهم داد...

دستم دستگیره ی در را لمس نکرده باز می شود.
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همان پرستار صبح با اخم و تخم می گوید.
بیا غذات و بگیر....

می گوید و در را پشت سرش می بندد...
یعنی به این زودی شام می دادند...

روز های کوتاه پایز ،رسیدن وقت شام و نهارش هم در حال مسابقه دادن بود...

با خودم کلنجار می روم پایم می رود تا بروم و خودم را از یک دردسر تازه نجات دهم ،پای دیگر عقب
گرد می کند تا این طفل معصوم مریض را رها نکنم....

نمی دانم شاید دل رحم بودنم کار دستم دهد ...اما این بار عقل و منطق را خرج حرف دلم می کنم...

این بار همان خدمتکار ظهر ی دو تا ظرف غذا دستم می دهد...
 -برای خودتون و مریضتون....

تشکر ی می کنم و با احتیاط عقب گرد می کنم.
ظرف غذای سارینا را روی میز خودش می گذارم و ظرف غذای خودم را ،روی میز جلوی مبل قرار می
دهم...
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بوی کباب معده ام را تحریک می کند...
اما حرف سر ظهر ی آرتین سرکوفت می زند...

مگه ندیدی چی گفت ...مگه نشنیدی گفت دنبال سیر کردن شکمتی...
دهانه ی معده ام بسته می شود ....چشم از غذا می گیرم .

سمت سارینا بر می گردم ...دست کوچکش را می گیرم...
دل شکسته ام به حال دل کوچکش می سوزد ...دلی که نمی خواهم همانند دل من هر تکه اش به
گوشه ای پرتاب شود....
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آرام بوسه ای روی گونه اش می زنم و دستش را رها می کنم...

از در خارج می شوم .خانمی ،با اخم های در هم وارد اتاق بغلی می شود...

این جا تنها مکانی است که جز اخم و حال گرفته و در به داغون ،یک لبخند به ندرت دیده می شود...

سمت پرستار ی می روم.
 -خسته نباشین ببخشید سرویس کجاست؟...

 -ته راهرو سمت چپ....

دلم نمی آید از این پرستار فیس و افاده ای ی از دماغ فیل افتاده ،تشکر ی نکنم...
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پس به دور از ادب و نزاکت است ...بد خلقی یشان را ،پای خستگی زیاد در این مکان آزار دهنده می
دانم و خودم را موظف می دانم تا تشکر ی کنم...

ته راه رو حرکت می کنم.

دوخانم از همراهان که با ناراحتی جلوی در اتاقشان ایستاده بودند ،صحبتشان نظرم را جلب می
کند....

 -نمی دونم واال ....یک کلمه هم نمی تونیم ازشون سوال کنیم ....مثال پرستارن...

اون یکی جواب می دهد.
 -اونا هم خسته می شن ...گاهی اعصاب واسشون نمی مونه ...خدا خودش کمک حالمون باشه...

با فاصله گرفتن دیگر چیز ی نمی شنوم...

خدایا هر کسی اخالقی دارد ...یکی زود قضاوت می کند ...یکی با دلی بزرگ و فکر ی مثبت ،همه را به
نیکی می پندارد.

دست و صورتم را آبی می زنم و به اتاق بر می گردم...
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تا در را می گشایم ،ناله ی آرام سارینا قلبم را پاره می کند...

به سمتش هجوم می برم.
پلک باز نکرده از گوشه ی چشمانش اشک جار ی می شود...
دست روی گونه اش می گذارم و آرام صدایش می زنم.
 -سارینا جان ...عزیزم...

آرام مژه های خیسش را از هم فاصله می دهد و ناله می کند.
 -پام ....پام درد می کنه....

دوباره گونه اش را می بوسم و دست روی سرش می کشم.
 -آروم باش ...االن می رم دکتر و خبر می کنم...

مهلتی بهش نمی دهم و بیرون می دوم...
 -خانم پرستار ...سارینا مهدوی درد داره ...لطفا دکتر و خبر کنین...

پفی می کشد و گوشی تلفن را بر می دارد.
سریع به اتاق بر می گردم تا کنار سارینا باشم و بتوانم آرامش کنم...
گریه اش شدید تر شده بود و آه و ناله اش بیشتر...
584

اتهام واهی

می ترسم تکانش بدهم....
تنها کار ی که ازم بر می آید سرش را نوازش کنم و دلدار ی اش دهم.
 -االن دکتر میاد ...دورت بگردم آروم باش ...تو دیگه بزرگ شدی....

سرش را تند تند تکان می دهد و با دست آزادش به کتفم چنگ می اندازد...
 -ای ...ای ..پام ...ای خدا ....پام...

جگرم می سوزد و به چشمانم هجوم می آورد.
اشک هایم برای این دخترک بی گناه با این همه عذاب ،می جوشد.

صدای پایی نگاه خیس از اشکم را سمت در می کشاند.
دکتر همراه پرستار ی داخل اتاق می دود.
پرستار سریع ،سوزن سرنگ را داخل سرم خالی می کند...

دکتر رو تختی سارینا را عقب می زند و شلوار صورتی پارچه ای بیمارستان تن سارینا را باال می زند.
ماهیچه های پای راستش را ماساژ می دهد و جیغ سارینا باال می رود.
پرستار سریع مچ دست راست سارینا که سرم بهش وصل بود را می گیرد ...من هم با گریه سرش را
به سینه ام می فشارم...
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دکتر بلند می گوید.
 -آفرین دختر قوی ...پات و تکون بده ....زود باش ...آفرین...

نگاهم به اشک های پرستار می افتد.
پرستار هم برای عذاب کشیدن سارینا اشک می ریزد...
سارینا جیغ بلندی می کشد و کمی پای راستش را جمع می کند.

دکتر به جای ناراحتی لبخند می زند...
 -آفرین ...دختر پر قدرت من ...آفرین...

کم کم صدای گریه ی سارینا قطع می شود.
سرش را از خودم جدا می کنم تا ببینم خدایی ناکرده ،از هوش نرفته باشد.

-نترس مسکن به سرمش زدن...

با حرف دکتر ،سر می چرخانم و به دکتر نگاه می کنم که پای شلوار سارینا را می اندازد و رو تختی اش
را مرتب می کند.
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 -شکر ...خیلی خوبه ...تونست پاش و تکون بده ...امیدوارم وقتی بیدار شد دیگه درد نداشته باشه...

سر سارینا را آرام روی بالشتش می گذارم و دستی روی گونه های خیسش می کشم و پیشانی اش را
می بوسم.

کمر راست می کنم و با صدای خفه از بغض می پرسم:
 -آقای دکتر ...می تونه راه بره...

لبخند اطمینان بخشی می زند...
 -صدر صد ...کمی درد خواهد داشت ...اما می تونه راه بره...

نگاهش به پرستارش می افتد که سر به زیر مشغول پاک کردن اشک هایش بود.
 -خانم صبور ی شما مطمئنین با این دل نازک قصد دکتر شدن دارین!؟....

پرستار لبخند نصف و نیمه ای می زند...
 -آقای دکتر دیدن عذاب کشیدن یک بچه ی کوچک ،واقعا خسته...

دکتر زیر پرونده ی آویزان شده رو به روی تخت سارینا چیز ی می نویسد و می گوید :سختی اش با
بهبودی مریضت آسون و دلگرم کننده میشه ...دکتر شدن دل قوی می خواد که مریضش و هم دلگرم
کنه ...نه که پا به پای مریضش اشک بریزه و ناامیدش کنه...
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دکتر قصد ترک اتاق را می کند که نگاهم پشت سرشان کشیده می شود و نهایت پست در روی
سرشانه ی مردی که آن سوی در ایستاده است ،خشک می ماند.
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مردی که نصف حضور سرشانه اش هم پشت خمیده شده و دل داغونش را هویدا می کند...

یعنی تمام مدت پشت در باز ،زجر کشیدن تک دخترش را دیده و درد کشده است!...

دکتر قبل خروجش تو درگاه در می ایستد و دست روی شانه ی آرتین بیرون می گذارد...
 -دختر قوی دار ی ...چشمت روشن جواب داد ...خیلی زود راه می ره...

سر شانه ی آرتین زیر دست دکتر کم کم پاین می رود و دست خالی دکتر بغلش می افتد.

دستم را پای چشمانم می کشم و نگاهم روی شانه ی افتاده ی مردی که می لرزد خشک می ماند.
قلبم می لرزد....
گریه ی مرد واقعا سخت و درد آور است...

دکتر با گفتن اینکه ،شکر کن ...از جلوی در می گذرد و پرستار پشت سرش اتاق را ترک می کند.
نه جرأت پیش روی دارم ...نه جرأت ماندن...

پشت در مردی که وحشت به دلم می اندازد ،مانع حرکتم می شود.
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چند دقیقه ای می گذرد که بالخره با برخاستنش ،بزاق دهانم را فرو می دهم تا به رفتار و حرکاتم
مسلت شوم...

می دانم این نشان دادن ضعف زیادم ،باعث له شدنم خواهد بود ....اما هر کار ی می کنم نمی توانم
خودم را کنترل کنم و جواب کوبنده ای بدهم...

با تعللی چرخی می زند و کل هیکل بلندش ،در درگاه در نمایان می شود...

نگاه من روی چشمان به خون نشسته و صورت قرمز شده ی آرتین و نگاه غمکده ی آرتین ،روی
دخترش ثابت می ماند...

با قدم های نامتعادل جلو می آید و کنار تخت دخترش می ایستد...

انگار پاهایش قدرت استقامت بیشتر را نمی دهد و زانوهایش خم می شود و کنار تخت سارینا روی
زمین می افتد...

پیشانی اش را لبه ی تخت می گذارد و دست سرم زده ی دخترش را لمس می کند...

عقب عقب می روم تا اتاق را ترک کنم ...می ترسم با حضورم ،نتواند خوب با دخترش خلوت کند.
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به در نزدیک نشده بودم که لحن بی ادبانه و پر تحکمش میخکوبم می کند...
-بتمرک سر جات...

دندان هایم را روی هم می سابم و دستانم را مشت می کنم!
این مرد در هر شرایطی هم که باشد ،باز هم بی مالحضه گی و تکبر و خودخواهی اش را کنار نمی
گذارد.

تعللی می کنم...
عقلم می گوید برو و با رفتنت محکم در دهانش بکوب و بگو من مسئول وضعیت دخترت نیستم...
قلبم نهی می کند...
سارینا تو این شرایط بهت احتیاج داره ...گناه داره ...با یک حرف نشکن و تنهاش نزار...

تا می خواهم عقل و دلم را روی کفه های ترازو بگذارم و سبک سنگین کنم ...حضور ناگهانی اش
کنارم و دستی که روی کمرم می نشیند و پنجه اش به پهلویم فرو می رود ،نفسم را بند می آورد...

زیر گوشم زمزمه وار می غرد
 -تا صبح می تمرکی سر جات و غذات و کوفت می کنی ...حوصله ی نعشه کشی رو ندارم....

محکم بدون توجه به حالم سمت مبل هولم می دهد.
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بر نمی گردم تا صورت نحسش را ببینم ...برنمی گردم تا از ذلیل بودنم لذت نبرد ....برنمی گردم تا
گورش را گم کند و شکستنم را بیش از بیش ،مشاهده نکند...

با صدای در بیشتر پلک هایم را روی هم می فشارم و خودم را نفرین می کنم...

 خاک به سرت کنن زهرا ...مردشورت رو ببرن با این همه بدبختی ...مگه شوهرته ...پدرته...برادرته ...بی عرضه اون فقط و فقط یه غریبه ست ...اگه بر ی هیچ غلطی نمی تونه بکنه ...اصال برو
شکایت کن ...به عنوان یک معلم ...بگو مزاحمم شده ...گوشش رو می برن و بزارن کف دستش...

با هر دو دست روی صورتم می کوبم...
 گذشته درخشانم بی برو برگرد رو می شه ...دست از سرم بر نمی داره ...سر به نیستم می کنه ....ازتنهایی و بی کسیم سو استفاده می کنه ...من می دونم بدبختم می کنه....

تا صبح بدون این که لب به غذا بزنم خودم را سرزنش می کنم و به خودم و وجود نحسم ،لعنت می
فرستم...

سارینا بی خبر از اطرافش با درد دست و پنجه نرم می کند و منم پا به پایش می سوزم....

ملودی صدای اذان از بیرون ،مرا سمت در می کشاند و دلم را هوایی می کند..

سرویس می روم و بعد وضو گرفتن ،داخل نماز خانه ی بیمارستان می شوم.
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از آویز جلوی در چادر ی بر می دارم و سر می کنم.
بعد نماز صبح ،دورکعت نماز حاجت برای بهبودی سارینا می خوانم و ذکر تسبیح حضرت فاطمه
زهرا(ص) را می گویم و خودش و خدای خودش می سپارم...

تصمیمم را می گیرم ....تا با آرتین روبه رو نشده ام باید بیمارستان و کل اصفهان را ترک کنم...
وقتی سارینا و امسال سارینا خدایش را دارند ....من چی هستم که کمکش کنم و پیشش باشم...
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#پارت۱۲۲

جلوی پرستار ی می روم...
انگار شیفت پرستار ی عوض شده است ...پرستار اخم آلود چند ساعت قبل را نمی بینم.
 -سالم خسته نباشین...

با مهربانی لبخند می زند
 -سالم ممنونم ...بله بفرماید...

من همراه سارینا مهدوی ،اتاق صدو یک هستم ....می خواستم خواهش کنم تا باباش میاد حواستون
بهش باشه ...مسکن زدن هنوز بیدار نشده ...من باید برم...

لیوان چایی اش را روی میز می گذارد و روی صندلی اش می نشیند...
 -شما نگران نباشین ...بهش سر می زنیم...

تشکر ی می کنم و راه پله ها را در پیش می گیرم.
با هر یک پله ای که به طرف پاین طی می کنم ،قلبم یک کوبش بهش اضافه می شود ...دل نگرانی
از سارینا و مجبوریت برای رفتنم ...من هیچ گاه با این وضعیت دوام نمی آورم....
در دلم فقط دعا می کنم آرتین سر نرسد و مانع رفتنم نگردد...
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بیمارستان در خاموشی فرو رفته بود ...حتی نگهبان را هم روی صندلی اش نمی بینم...
جلوی در حیاط ،دزدکی سرکی بیرون می کشم ....حیاط بیمارستان به جز یکی دو نفر ،آرتین را نمی
یابم...
طور ی به حالت دو از در خارج می شوم که اگر زمین می خوردم ،یقی ً
نا زانوهایم می شکستند...

از در اصلی که خارج می شوم بازدمم را پر استرس بیرون می رهانم...
تا ته خیابان اصلی می دوَ م....
از شدت نفس نفس زدن سینه ام ،طرف چپم می سوزد....

چنگی به سینه ام می زنم و باز هم می دوم ...اگر در این هوای نیمه تاریک و خلوتی کوچه و خیابان
ها کسی مرا می دید ،با خودش فکر می کرد یا دیوانه ام یا فرار ی...

از دور شدنم به حد کافی اطمینان حاصل می کنم و کم کم سرعت پاهایم را کمتر می کنم....
کل بدنم از سرما و استرس روی ویبره می رود ...اما بی اهمیت فقط راهم را طی می کنم...
سردی هوای صبگاهی پایز لرزشی خفیف به جانم می اندازد و دندان هایم بهم می خورد ...انگار در
قطب حرکت می کنم...
هوا کم کم روشن و روشن تر می شود و تردد ماشین ها زیادتر...
مسیرم را به طرف امامزاده اسماعیل تغییر می دهم...
آرتین با سابقه ی خرابش بهم فهماند که جرأت وارد شدن به خانه ام و حتی سر به نیست کردنم را
هم دارد...
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از این که امروز پنجشنبه است و فردا جمعه ،یک حس خوشحالی بهم دست می دهد...
چون می توانم این دو روز تعطیلی را امام زاده بگذرانم و تو این دو روز جایی یا شهر ی برای رفتنم،
بیابم...

حسی می گفت ،آرتین به خاطر موقعیت پیش آمده ی سارینا آزارت می دهد...
برو تا دیر نشده ...برو فقط دعا کن سارینا و هیچ سارینایی عقوبتش مثل خودت نباشد ....چون کار ی
از دستت بر نمی آید جز دلسوز ی....

کنار باجه تلفن توقفی کوتاه می کنم و دستم را داخل کیف کوچکم فرو می برم و پول هایم را از نظر
می گذرانم تا ببینم کفاف کرایه ی تاکسی می شود تا این تن خسته و لرزانم را داخل تاکسی بیندازم و
بی دردسر به امام زاده برسم...

از دیدن مبلغ باقی مانده داخل کیفم ،آه از نهادم بلند می شود...
اگر تاکسی می گرفتم دیگر نمی توانستم شب به خانه بر گردم...
کمی بند بلند کیفم را روی گردنم جا به جا می کنم ....از دیروز فقط آویزان دور گردنم ،گردنم را به درد
آورده بود...

به زور به لرزش بندنم غلبه می کنم و برای پیدا کردن ایستگاه نزدیک ،این طرف و آن طرف را نگاه می
کنم...
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باید جلوتر می رفتم و به ایستگاه بعدی می رسیدم ...فکر کنم بی توجه به حال پریشانم دو سه
ایستگاه را رد کرده بودم...

تا اولین بی آرتی سر برسد ،اولین سرما خوردگی معروف فصل پایز را خوردم...

روزم را در امام زاده با یک کیک نظر ی و شربت زعفرانی به شب می رسانم و پاسخ نگرانی های نگین
را پشت تلفن ،تنها با این که خوبم و رفتم برای خرید ،می دهم...
دلم نمی خواهد بی دلیل نگرانش کنم ...من که رفتنی بودم ،پس چه لزومی داشت بیشتر درگیر خودم
کنم...

از بی آرتی پیاده می شوم و خودم را داخل فروشگاه ها و خیابان ها ،سرگرم می کنم تا شب شود...
اگر امام زاده دیر می کردم ،نمی توانستم سوار بی آرتی شوم و پول کرایه تاکسی را هم نداشتم ...پس
بهتر دانستم بیایم و خودم را در مسیر نزدیک به خانه ،سرگرم کنم و دیر وارد خانه ام شوم و تمام
وسایل ها و پول هایم را بردارم تا صبح بتوانم این شهر را ترک کنم...

کم کم تمام پاساژ ها و فروشگاهها و حتی مغازه ها کرکره هایشان را پاین می کشند و قفلش می
زنند...
اما من به لطف آرتین ،در خیابان سرگشته راه می روم و آرام آرام به محله نزدیک می شوم...
از خالی بودن اطراف محله ،از تاریکی مطلق استفاده می کنم و خودم را با عجله داخل محله می
اندازم و با دستان لرزان کلید را روی قفل می اندازم و به زور در را می گشایم...
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نفسم به زور باال می آید ...پشت در می ایستم و نفس نفس می زنم...
پاهای لرزانم را به زور جلو هدایت می کنم و داخل خانه می شوم...
جز چند وسیله و چند دست لباس کهنه چیز ی ندارم ...همه را جمع می کنم و داخل کوله ام می
اندازم....
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کوله ام را با ساک دستی کوچکم جلوی در می گذارم و سمت یخچال می روم تا بتوانم این شکم وا
مانده ام را سیر کنم....
خالی بودن یخچال با یک تخم مرغ ،تنها دارارایی ام بهم کج خندی می زند...
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تخم مرغ را برمی دارم و آهی می کشم....
 -اینم دار ی برو خدات و شکر کن...

تخم مرغ را داخل کاسه می گذارم و تا نصفه آب باز می کنم.
حوصله ی نیم رو درست کردن را ندارم...
اگر حوصله اش را هم داشتم روغنم ته کشیده بود و نمی توانستم بپزم...

از شدت سرما ،نه از سردی هوا ،بلکه از ضعف و گشنگی حتی نمی توانم مقنعه ام را از سرم در بیاورم.
لحافم را بر می دارم و روی سرم می اندازم و گوشه اتاق می نشینم و در خودم جمع می شوم.

فکرم سوی سارینا پر می کشد.
 خدایا به بزرگیت قسم مراقبش باش ...نزار مثل من طعم بی کسی و در به در ی رو بچشه ...نزار آوارهی این شهر و اون شهر بشه...

با صدای شکمم بلند می شوم و لحاف را از دور تنم پاین می اندازم.
بی اعتنا به لرز خفیف بدنم ،سمت اجاق گاز می روم و زیر شعله را می بندم.
با دستگیره لبه ی کاسه آلمینیومی را می گیرم و زیر آب سرد می برم.

دیگه از گشنگی دستانم می لرزد.
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به قدر ی انگشتان سردم بی حس شده بودند که گرمی تخم مرغ را حس نکنند...

تند تند پوست می گیرم و سفره را از روی کابینت برمی دارم و زیر بغلم می زنم ...لیوان آبی برمی دارم
و همراه نمکدان ،سمت لحافم می روم.
لحاف را روی دوشم می اندازم و تند تند ،سفره را باز می کنم.

مثل قحطی زده ها به جان نان های داخل سفره می افتم.

لقمه ی اول راه گلویم گیر می کند و به زور با یک قلپ آب ،پاین می دهم.

بیشتر از دو تا نان می خورم...
یک عدد تخم مرغ ،برایم حکم پنیر ی را را دارد که می خواهم برای نان های خشک شده و کمی بیاتم،
طعم دهنده باشد...
اما به قدر سیر می شوم و بدنم گرم و سنگین می گردد که نای جمع کردن سفره را هم ندارم...
شکر می گویم و گوشه ی سفره را تا می زنم.
زیر لحاف در خودم مچاله می شوم و دراز می کشم...
خستگی بهم غلبه می کند و به خوابی عمیق فرو می روم.

با دست روی دهانم می کوبم تا جیغم باال نرود...
زن بیچاره مقابل چشمانم می سوزد و جیغ می زند و خاکستر می شود...
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اما اون کثافت ،فقط نگاه می کند و داخل چشمان ترسناکش ،تنها شعله های آتش دیده می شود.
از ترس کل بدنم می لرزد و دندان هایم به هم می خورد.
آرام از پشت درخت بلند می شوم ...این بار باید به مامانم بگم...

قدم اول را برنداشته از پشت موهایم کشیده می شود ...جیغ می زنم که دستش روی دهانم می
نشیند..

طور ی از خواب می پرم که نفسم باال نمی آید.
از شدت گرما و خفه شدن ،مقنعه ام را از سرم می کشم و دست روی گلویم می گذارم...
هر کار ی می کنم ،نمی توانم دم عمیقی بگیرم و خودم را از این حس خفقان رها سازم...
آب نصفه نیمه ی لیوانم را سر می کشم و نفس نفس می زنم...

این گذشته ی منفور و شومم از ذهنم خارج نمی شود...
با این گذشته ی منحوسم ذره ذره جان خواهم داد ،بدون این که بتوانم لب باز کنم و همه چیز را لو
دهم و آن عوضی را به سزای عملش برسانم ،خواهم مُ رد...

نگاهم از پنجره به هوای تاریک و ظلمات شب می افتد...
هر کار می کنم تا طلوعی دوباره ،برای زندگی نحسم ،پلک های سنگین شده ام از زور گریه روی هم
نمی افتد...
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بدن کرخت شده ام را از روی زمین به زور می َکنم...
بوی عرقم ابروهایم را به هم نزدیک می کند...

دلم نمی آید بدون دوش گرفتن وضو بگیرم .داخل حمام می می روم.

با صدای در یک متر از جا می پرم و استکان چایی ام از دستم روی سرامیک های آشپزخانه می افتد و
هر تکه اش به گوشه ای پرت می شود...

گردنم به در خانه خشک می ماند...
-این موقع صبح کی می تونست باشه!؟...

جواب خودم را با قدم های شل و وا رفته سمت پنجره ی حیاط ،می دهم...
 امکانش هست صاحب خانه یا همسایه ها باشد!؟ ...اما این موقع صبح!؟...غیر ممکنه!؟....

دوباره شخص پشت در ،محکم به در می کوبد...
دستم باال می رود و لرزان روی قلبم می نشیند..
بار سوم هراسان چادرم را از روی آویز کنار در بر می دارم و باالجبار سمت در می روم ...نمی توانم
اجازه دهم شخص پشت با سر آوردنش ،ابرویم را در این محله بریزد...
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به ساعت گرد رنگ و رو رفته تبلیغاتی روی دیوار نگاهی می اندازم...
هشت و نیم صبح آن هم صبح روز جمعه ،وحشت به دلم می اندازد!...

صدای در مانع فکر و تعللم برای باز نکردم می شود و در کوچک خانه را می گشایم و حیاط می روم...
به زور بزاق دهانم را فرو می دهم و به در نزدیک می شوم...
 -کیه...

603

اتهام واهی
انگار صدای لرزان و آرامم را فرد پشت در نمی شنود.
چادرم را در مشتم می فشارم و محکم و بلندتر از قبل می پرسم :کیه...

صدای آرتین روح از بندم خارج می کند...
 -باز کن...

کنار در خشکم می زند
_ این دیگه این جا چیکار می کنه...

صدایش دوباره بلند می شود.
 -خواهش می کنم باز کن ...سارینا حالش خوب نیست....

لحن پر خواهشش و از همه مهمتر ،شنیدن حال نامساعد سارینا ،دستم را باال می برد و قفل در را به
جهت مخالف ،برای باز کردن می کشاند.

آرتین َامان نمی دهد و در را هول می دهد و داخل حیاط می پرد.

وحشت زده عقب عقب می روم و به دیوار پشت سرم می خورم...
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آرتین بی آن که نگاهی بهم بیندازد ،در را نیمه باز گذاشته دستانش را روی هم به دیوار نهاده ،به دیوار
بغل در ،تکیه می دهد...

 خانم معلم کار ی که شروع کردی و باید به پایان برسونی ...دختر من و وابسته ی خودت کردی...باید هم تا سارینا می خواد ،کنارش باشی...

خشکم می زند و ترس برم می دارد.

لحظهای پلک روی هم می فشارد و آهی می کشد که سیبک گلویش باال پاین می شود....
بدون این که بهم نگاه کند می گوید :دکترش گفته چون مهر مادر ی ندیده وابسته گی شدیدی به
شما پیدا کرده و خأل های زندگیش رو با شما پر می کرده ...اونم در مهد ...االن هم با اون اتفاق...

به زور آب دهانش را فرو می برد و ادامه می دهد :یکی از پاهاش حسش رو از دست داده ...نمی
تونه راه بره ...مدام گریه می کنه و میگه :دیگه نمی تونم مهد برم ...نمی گه نمی تونم راه برم یا ٍبدوم
و باز ی کنم ...تنها حرفش آینه که نمی تونم برم مهد ...اونم با تجویز دکترش فقط به خاطر شماست...
نه مهد کودک...

تکیه اش را از دیوار می گیرد و سمت من می چرخد.
که از استرس و دستپاچگی چادرم را جمع می کنم و صاف می ایستم.
به چشمانم زل می زند.
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 ازتون خواهش نمی کنم ...چون مقصر این بدبختی های یک دختر طفل معصوم و راه نرفتنششماین ...پس مجبورین تا سارینا می خواد و تا وقتی بتونه دوباره راه بره ،پیشش باشین...

تحکم لحنش به قدر ی است خفه خون بگیرم و چیز ی نگویم...

دلم پوزخند می زند...
اگه تحکم لحنش هم نبود ،مگه جرأت داشتی و می تونستی حرفی هم بزنی و مخالفتی هم بکنی!؟
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#پارت۱۲۵

منتظر به صورتم زل می زند...

به زور لب تر می کنم و می گویم :باشه شما برید ...من میام...

برای بغض چمبره زده در راه گلویم به خاطر سارینا ،اجازه ی شکستن نمی دهم.
اصأل فکرش هم به مغزم خطور نمی کرد که سارینا نتواند راه برود...

ابروهای پرپشت گره پیچ خورده ی خدادادی اش ،بیشتر گره کور می شود.
 -حوصله ی بحث ندارم ...زودتر آماده شین ،ماشین دم محله ست...

این پا و اون پا کردنم برای مخالفت با حرفش بی تأثیر می ماند.

 -لطفا سریعتر تا سارینا خونه می رسه باید خونه باشیم ...بهش قول دادم...

سریع در را می گشاید و بیرون می رود و اجازه ی اعتراض نمی دهد...
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این پا و اون پا کردنم برای رفتن و نرفتن ،بی فایده است...
باید بروم و کنار سارینا باشم ...اگر هم نمی رفتم ،دل خودم راضی نمی شد...
حرف های آرتین بدجور ی رویم تأثیر گذار بود ،مقصر خودم را می دانستم...

داخل خانه می شوم و با کج خندی زیپ ساک دستی کوچکم را می گشایم...
حرف های آرتین تالطم به دلم انداخته بود ...یعنی واقعا من مقصر راه نرفتن سارینا من بودم ...من
باعث این حال ،دختر بچه ی بی گناه بودم.

موهای نم دارم را باالی سرم جمع می کنم و کریپس ساده و سیاه رنگم را بند موهایم می کنم و محکم
می فشارم...
از بس استفاده کرده بودم که دندانه هایش خوب به هم کیپ نمی شد.

شال سیاه رنگ ،با لبه های نقره ای ام را سرم می اندازم و جلوی آینه ی لبه هایش را صاف می کنم و
گوشه هایش را پشت ،روی دوش راستم می اندازم.

با عجله کیف و کلیدهایم را از زمین بر می دارم و بیرون می روم...
با هر قدم به سر کوچه دلهره ام باال می گیرد و بُم بُمب قلبم شدیدتر می شود.

سر کوچه با تک بوقی ،نگاهم سمت راست کشیده می شود.
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آرتین بود که می خواست مرا متوجه خودش کند...

بزاق باال آمده ی دهانم را با صدا می بلعم و به ماشینش نزدیک می شوم .بدون این که چشمم به
صورت خوف بر انگیزش بخورد ...در عقب را می گشایم که چشمم به سوپر ی محله می افتد...
با نگاه موشکافانه و چشمان ریز شده در حال رصد کردنم بود.
آه از نهادم بلند می شود...
بی شک مورد تهمت و نارواهای ،این مردم محله ی کوچک و دهن بین ،قرار خواهم گرفت.

آرام روی صندلی جای گیر می شوم که بوی تند سیگار پر شده داخل ماشین مشامم را پر می کند.
مجال بستن در را بهم نمی دهد و با سرعت حرکت می کند.

از شدت دود سیگار داخل ماشین ،آن هم سر صبحی ،ابروهایم به هم نزدیک می شود...سیگار میان
انگشتانش در حال سوختن نظرم را جلب می کند...

دود غلیظ سیگار از سوراخ های بینی ام تا حلقم را می سوزاند و باعث می شود تک سرفه ای بکنم و
کمی شیشه را پاین دهم...

کمی سرم را می چرخانم و هوا را می بلعم ...تا بر می گردم نگاهم در نگاه غضبناکش قفل می شود.
کشش نگاهش مجذوبم می کند ،به قدر ی که آرتین با چرخاندن سرش به سمت مخالف مرا به خودم
می آورد..

609

اتهام واهی
سر پاین می اندازم...
لحظه ای احساس می کنم از گونه هایم آتش بیرون می زند...
لبم را از این همه بی فکر ی ،زیر دندان می کشم...

خاک به سرت زهرا ...این بار با این گیج باز ی هات ،تمام فکرهای مزخرفه ی که در موردت در ذهن
خودش صحت پیدا می کند...

با توقف ماشین به خودم می آیم و سرم را از داخل یقه ام بیرون می آورم.

آرتین با عجله پیاده می شود...
 -بیا پاین....

انگار خدمتکارشم...یا نوکر حلقه به دوشش که دستور می دهد...

نفسم را در سینه حبس می کنم و با خودخور ی سر خودم ،پیاده می شوم...

تند سمت در می رود....
منم پشت سرش راه می افتم...
انگار نه انگار که دنبالم آمده بود....
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تازه نگاهم به لباس های یک دست و سیاهش می افتد...
بدبخت مثل ذات سیاهش ...انگار عذا دار است...

از در ورودی از دیدن هم همه زیاد شوکه می ایستم...
آرتین سراسیمه سمت را مین می دود.
-چی شده رامین...

آرمین محکم با دو انگشت روی چشمانش را می فشارد و با صورت سرخ و صدایی گرفته لب می
گشاید :از وقتی رسیدیم یک ریز داره گریه می کنه ...اصال نمی تونیم آرومش کنیم....

چند پسر جوان که از طرز لباس پوشیدنشان کامال معلوم بود خدمتکار هستند ...در خانه بدو بدو راه
انداخته بودند...
یکی وارد اتاق می شود و یکی بالشتی به دست از اتاق خارج می شود ....یکی سینی به دست طرف
پله ها می دود...
انگار بازار شام راه انداخته باشند...

با کشیده شدن ناگهانی دستم ،هین بلندی می کشم و پشت سر آرتینی که بی فکر و بدون اجازه
دستم را سمت پله ها می کشاند ...می دوم...
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رامین معترض پشت سرمان می دود..

 -داداش چیکار دار ی می کنی ....صبر کن...

آرتین همان طور که مچ دستم را می فشارد و مرا با خود سمت باال می کشاند ،می غرد...

 من می دونم ...بهانه اش فقط اینه ....به خاطر این داره اشک می ریزه ...من به تو گفتم دار یدستی دستی گورم و می کنی  ...گفتم از اون مهد خراب شده خارجش کن ...قبول نکردی...
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روی پاگرد طبقه ی باال می ایستد و همان طور که از فرط عصبانیت پره های بینی اش باز و بسته می
شود رو به رامینی که برعکس چند لحظه پیش رنگش به سفیدی می زند و نگاهش وحشت زده و
نگران بین من و آرتین چرخ می خورد ،می توپد...
 اگه گذاشته بودی همون روز اولی که از مهد برگشت و شروع کرد تعریف و تمجید از معلمش ...اونموقع ریشه کنش می کردم ...این طور ی نمی شد...

هر کلمه ای که با غرشی آرام از دهانش خارج می شود ،فشار انگشتانش دور مچ دستم بیشتر می
گردد و باعث می شود ،صورتم از درد مچاله شود و به تقال باافتم...

 -نه من بدبخت می شدم ...نه دخترم...

از درد مچم ،بی اراده آهی می گویم...

به ناچار ،دست آزادم پیش می رود و روی مچ دستش می نشیند...

لحظه ای دست آزادش که مقابل رامین تهدید وار تکان می خورد ،در هوا معلق می ماند.
با نگاه نافذ و سرخش ،صورتم را نشانه گرفته تا روی دستم ،که مچ دستش را پر تمنا برای باز شدن
پنجه های قدرتمندش ،گرفته است ،روانه می شود.
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لبم زیرینم را به دندان می کشم تا زیر گریه نزنم...
چه بد بختانه میان زندگی پر تالطم این دو برادر قرار گرفته بودم ...حتی نمی دانستند با خودشان
چند چند اند ...به جای این که در این بحران روحی کنار هم باشند ،مقابل هم ،برای یکدیگر خط و
نشان می کشیدند.

 -آرتین دیگه شورش رو در آوردی ...فکر می کنی خیلی.....

تازه دلش به رحم آمده بود و انگشتانش کم کم باز می شدند که رامین با خروش بی موقعش ،مانع
رهایی مچ دستم گردید...
پر غضب گردن می چرخاند و نگاه تیز و براقش را به چشمان برادر ی می دوزد که فقط نیم مثقال
باروت تو وجودش فوران کرده بود تا دست من بدبخت بشکند...

رامین بازدمش را بیرون فوت می کند و دستی به پس گردنش می کشد ...پله های باال آمده را با
عجله باز می گردد...

جان آن قدر شیرین است که با عذاب کشیدنش شیر شوی و از خودت دفاع کنی...

درد از نوک انگشتانم گرفته تا کتف و سر شانه و به کل وجودم می رسد....
بی اراده می شوم ...خون تمام بدنم به صورت و مغزم هجوم می برد.
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چرخی می زنم و محکم تخت سینه ای ستبرش که از شدت باال و پاین می شود ،می کوبم...

کارم به قدر ی نا گهانی و غیر منتظره است که نگاه از پله و پشت سر رامین بگیرد و قدمی به عقب
بردارد و دستم آزاد گردد...

دیگر نمی توانم به حق خودم بی اعتنا باشم ...منم انسان بودم و یک معلم...

نه زیر دستشم نه برده اش...

با سابیدن دندان هایم روی هم ،خشمی که از درون کل وجودم را روی ویبره گذاشته بود و می لرزاند،
به زور مانع نلرزیدن صدایم می شوم و فغان می کنم.
 دیگه حق ندارین بهم دست بزنید ...من یک معلمم ...نه زیر دست شما ....اگر هم اینجام فقط بهخاطر ساریناست...

آشکارا نگاهش رنگ تعجب می گیرد...
خودم هم دست کمی از آرتین ندارم...
من و چنین برخوردی ،واقعا هم جز عجایب بود....

درد مچم یادم می رود و تمام فکرم معطوف واکنش خودم و نگاه کدر شده ی آرتین می رود...
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صدایی اول مرا به خود می آورد.
تازه من عذاب مچ دستم یادم می افتد و دستم را روی مچم می گذارم و سمت صدا بر می گردم...

 -اومدی خانم معلم؟...

مادر بزرگ ساریناست که با چشمان سرخ و بینی قرمز شده و باد کرده ،از زور گریه کنایه می زند...

لبم را از داخل می گزم و پلک هایم را باز بسته می کنم...
آستین مانتویم را کامال پاین می اندازم تا کبودی روی مچم دیده نشود..

مادر بزرگ سارینا همان طور که با کاغذ دستمالی مچاله شده ی داخل دستش بینی اش را پاک می
کند جلوتر می آید...

 -آخر و زمان شده خدایا...

بیشتر بهم نزدیک می شود و درست مقابلم می ایستد...
نگاهش را ،که رگ های قرمز آن تیله های قهوه ای رنگش را در بر گرفته بودند ،به صورتم می دوزد و
با لحنی منزجر می گوید:
 دختر چی تو گوش این دختر بی زبون خوندی که فقط خانم معلم ،خانم معلم می کنه!؟ ...آخهدردمون کم بود که تو هم آوار شدی درست وسطش....
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دیگر تحمل تهمتی دیگر را ندارم ...بی حرف با قلبی خرد شده عقب گرد می کنم.
تا پایم به اولین پله نرسیده ،دست آرتین روی نرده ی طالیی رنگ می نشیند و راهم را سد می کند...

نگاهم باال می رود ...ریش های کمی بلندش متکبر و مغرورتر نشانش می دهد.
 -برو پیش سارینا....

لحنش را هیچ گونه نمی توانم تعبیر کنم ...با این حال هم نمی توانم مخالفت کنم...

نگاهش به صورتم نیست و جای دیگر ی را نشانه گرفته است ،اما مخاطبش منم....

باالجبار عقب گرد می کنم ...و با ابروهای تاتو و گره خورده ی مادر بزرگ سارینا مواجه می شوم...

سر ی تکان می دهد و جهت مخالف پا تند می کند....
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به آن زن های مسن و فیس و افاده ای می خورد ...بلوز کاربنی با رویه ی حریر و کمی گشاد ،شلوار
سیاه و راسته...
موهای رنگ شده ی عسلیش ،که جای گفتن و بحث نداشت...

لحظه ای دیدن این مادر بزرگ جدید ،با مادربزرگ داخل بیمارستان ،ذهنم را مشغول می کند ...مگر
این همان زن نبود...
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گز گز مچ دستم اجازه ی تحلیل را نمی دهد...
دلیل این جا بودنم و به این روز افتادنم ساریناست ،نه آنالیز کردن و سبک سنگین کردن ریخت و
قیافه ی مادر بزرگش....

نگاهم به ناگزیر سمت آرتین چرخ می خورد.

از دیدن جای خالی اش ،متحیر به پاین پله ها نگاهی می اندازم...
گویا این خانواده از هر نظر نامتعادل و غیر قابل پیشبینی هستند.

چند بار انگشتان دست راستم را باز و بسته می کنم تا کمی از دردش کاسته شود.
سمت در نیمه باز روبه رویم روانه می شوم...
مادر بزرگ سارینا از این اتاق خارج شد ،شاید سارینا اینجا باشد.

آهسته سرکی به داخل اتاق می کشم.....
دیدن اتاقی که دو برابر کل خانه ی اجاره ای من است ،هوش از سرم می پراند...

با دیدن سارینا روی تخت کامال داخل می روم و بدون این که حواسم پی چیز ی باشد ،به تختش
نزدیک می شوم.

پلک روی هم بسته ،مثل یک فرشته ی کوچک به خواب رفته بود...
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اما بینی قرمز شده اش خبر از یک گریه ی حسابی اش را می دهد.
درد مچ دستم با دیدن رنگ و روی پریده و صورت الغر سارینا ،یادم می رود.

دستانم را روی لبه ی تخت می گذارم و به جلو خم می شود.
اما با درد وحشتناک مچ دستم ،لبانم روی صورت سارینا ننشسته به عقب باز می گردم.
با گزیدن لبم و پلک روی هم فشار دادن آخم را خنثی می کنم...
مچم را داخل دستم می گیرم و برای تسکین دردش فقط پشت سر هم آب دهانم را می بلعم....

با صدای زنگ موبایلم هراسان به صورت سارینا چشم می دوزم.
با لغزش پلک هایش دست سالمم را از دور مچ دست ناقص شده ام باز می کنم و گوشی ام را از
داخل کیف روی دوشم بیرون می کشم.

یک چشمم روی سارینا ،سریع دکمه ی اتصال را می فشارم.

 -الو....

صدای نگین در گوشی می پیچد...

 -زهرا ...سر صبحی کجایی تو دختر؟...
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از عذاب شدید دستم ،از آرنج خم می کنم و جلوی صورتم می گیرم و به زور سوال نگین جان را با
سوال ،بر می گردانم...

 -چی شده نگین جان ...شما کجایی!؟

با دیدن کبودی دور مچم و کمی باد کرده ی روی دستم آهی می کشم ...بی شک ترک برداشته یا
شکسته...

 -زهرا من پشت درم ...باز نکردی نگران شدم....

ناله ی سارینا نگاهم را سمتش می کشاند و روی چشمان پر شده و بازش که به صورتم خیره مانده
است ،قفل می ماند و نگین ،آن طرف خط یادم می رود...

دستم همراه گوشی پاین می افتد.
بدون آنکه دست لبه ی تختش بگذارم کمی سمت صورتش متمایل می شوم.

 -چی شده ...جایت درد می کنه...

از گوشه ی چشم زاللی اشک هایش روان می شود و دل مرا آشوب می کند.
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 -خانم معلم....خانم....

هق هق تو گلویی و بغض در صدایش مانع ادامه ی حرفش می شود.
بدون معطلی موبایل را روی تخت رها می کنم و با دست سالمم روی گونه اش می کشم.
 -هیششش ...آروم باش....

به جای آرام شدن ،بیشتر هق می زند و صدایش باال می رود.
 -خانم معلم ...من دیگه نمی تونم مهد بیام ...من تنها شدم ...دیگه هر روز شما رو نمی بینم...

صدای ناز و دلنشین و درد دارش ،قلبم را به درد می آورد...
دستم را از سر شانه به عقب ،پشت سرم می برم و روی صورت سارینا بیشتر خم می شوم تا صورت
خیس از اشکش را ببوسم و دلدار ی اش بدهم...

خیلی سخت است بچه باشی و به جای شور و هیجان و بچگی کردن با چنین دردی دست و پنجه
نرم کنی...

هر دو دستش دور گردنم حلقه می شود و مانع عقب کشیدنم می گردد..
دست راست سالمم را از زیر گردنش رد می کنم و بیشتر به خودم می فشارم و زیر گوشش زمزمه می
کنم.
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 من قربون دل کوچیکت بشم ...این چه حرفیه ...زود خوب می شی و میای مهد ،مدرسه...دانشگاه ...بزرگ می شی ...خانم می شی...

گریه ی بلند سارینا نه تنها گوشم را پر می کند بلکه قدم های تند چند نفر را به اتاق می کشاند.

تکان می خورم تا حصار تنگ دستان کوچک سارینا از دور گردنم باز شود و کمر راست کنم ،اما تنگی
دستانش محکم تر می گردد.

قبل دستی که بازویم را می گیرد ،صدای معترضش اتاق را پر می کند.
 -خانم معلم حواست کجاست! ...زیاد به کمرش فشار نیارین ...برید کنار ببینم...

با کشیده شدن بازویم توسط مادر بزرگ خشم آلود سارینا ،دستانش رها می شود و منم راست می
ایستم....

دلش خنک نمی شود و بار ی دیگر دست روی سینه ام می گذارد و به عقب تر ،هولم می دهد.

 -عقب تر باایست ببینم ....رامین زود بگو دکتر بیاد باال...

سارینا به قدر ی صدای گریه اش باالست که مادر بزرگش ،با فریاد خواسته هایش را بیان کند و تشر
بزند.
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از نگرانی ،رنگ پریده ام را خودم هم احساس می کنم...

از دیدن رامین آن طرف تخت پریشان می لرزم...
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مثل من با رنگی پریده و وا رفته ،به سارینا نگاه می کند.
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انگار گوش هایش نمی شنود و مفهوم لحن دستور ی مادرش را نمی فهمد.

لحظه ای دلم به حال رامین می سوزد.
مثل بیمار ی بود که نیاز به تیمار شدن داشت....

دستان لرزان و مشت شده و افتاده کنارش ،واقعا جای ترحم و تأسف دارد.

تأسف برای مردی که عمو بود ،اما بیشتر از یک پدر داغون و سرگشته...

ترحم به دلی که این روز ها کیمیاست ...آن هم یک عمو....نه یک پدر واقعی...

نگاهم سوی مادر بزرگ سارینا که مدام با حرکات دستانش سعی در آرام کردنش دارد ،کشیده می
شود.

شاید گردش تند دست ها روی صورت و موهای سارینا ،مثل مادر بزرگش ،بهترین کار بود برای آرام
کردنش ،نه بغل کشیدن من....

دستان کوچک سارینا که از اسارت دستان مادر بزرگش به ضرب در می آید و محکم و بی وقفه روی
سینه ی مادر بزرگش می نشیند ،چشمانم را گشاد ،دستم را باال می کشاند و روی دهانم کوفته می
شود تا صدای بلند ناباورانه ام باال نرود.
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 -من شما رو نمی خوام ...من هیچ کس ونمی خوام ...من می خوام برم مهد...

جیغش به قدر ی بلند است که از ترس ،نگاه ملتمسانه ام را سوی رامین بکشاند.

رامین دست کمی از من ندارد .انگشتانش چنگ می شود و البه الی موهایش می نشیند و از شقیقه
ها و گونه های الغرش امتداد یافته ،روی لبانش متوقف می گردد.
گویا این حال درد مند ،مسر ی است.

با صدای توپنده ی مادراش ،تکان شدیدی می خورد و دستش کنارش می افتد.
 -رامین مگه با تو نیستم ...بدو بگو دکترش بیاد باال...

رامین عقب گرد می کند که سینه به سینه ی برادرش در می آید.

دکتر با وردش پشت سر آرتین ،اجازه ی هیچ گونه سوال و جوابی را نمی دهد.
 -بروکنار ببینم ....این دخترک ما چرا خونه رو گذاشته رو سرش....

مادر بزرگ سارینا از لبه ی تخت بر می خیزد.
 -دکتر یه کار ی کنین ...بچم از دست رفت...
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دکتر با لبخند ساختگی نزدیک تخت می شود.
 -چیز ی نیست ...فقط دخترمون می خواد کمی خودش و برای مادربزرگش لوس کنه....

مادر بزرگ سارینا دست پای چشمان خیسش می کشد و پاین تخت می ایستد و نگاهش روی
سارینا و دکتر به گردش در می آید.
دکتر کیف پزشکی قهوه ای رنگش را روی تخت می گذارد و با عجله درش را می گشاید.
دستم چنگ می شود و روی ران پایم را می فشارد...
قلبم یک دور ایست کامل می کند و بعد قروپ قروپ صدای تپش های بلندش ،گوش های خودم را
پر می کند.

صدای آرتین با ارتعاش فضای اتاق را پر می کند.

 -دکتر نیاز ی به مسکن نیست...

نه تنها نگاه دکتر ،بلکه نگاه همه به لحن دردمند و صورت محزون آرتین خشک می ماند.

موهای ژولیده و پریشانش که صبح این گونه نبود قلبم را به درد می آورد.
دردی که نمی توانم با مشت کوبیدن بر سرش هم خفه کنم چون پدر است و پر از عواطف پدرانه...
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با تعللی نزدیک تخت دردانه اش می شود.
صدای سارینا کم تر شده اما هق هق اش قطع نشده است...

دستی که لرزش خفیفش از نگاه تیزم دور نمی ماند ،بر روی موهای سارینا می نشیند.

صدای خفه و لرزانش طنین انداز اتاق می شود.
 عمر من با حضور معلمش خوب میشه ...من می دونم ...منم با کلی خواهش و تمنا معلمش وآوردم که پیشش باشه....

از مردی که فقط قلدر ی و خودبینی اش را دیده بودم ،این حرکاتش در باورم نمی گنجد.

دکتر سرم را داخل کیفش باز می گرداند درش را می بندد.
سارینا میان گریه هایش می گوید :اما ...خانم ترابی ...نمی تونه ...هر روز بیاد ...دیدنم ...من نمی
تونم ببینمش...

مادر بزرگ سارینا کنار آرتین می رود و دست روی بازوی پسرش می گذارد.
 -آرتین جان مردم کار و زندگی دارن ...بهش قول ند.....

سر آرتین به شدت سمت مادرش بر می گردد.
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بیچاره مادرش از کالم پرقدرت و چشمان به خون نشسته پسرش وحشت می کند و قدمی به عقب
می گذارد.

این بار رامین تکانی به خود می دهد و در کار ناشایست برادرش مداخله می کند.
داداش....

برای اولین بار ،خشم در نگاه رامین و عصبانیت در تک تک حرکاتش موج می زند.

آرتین با غیض سمت رامیندمی چرخد.
-چیه....

با بلند شدن صدای گریه ی سارینا ،مادربزرگش دست روی سینه ی پر تپش آرتین که کوبش بی وقفه
اش از روی پیراهنش کامال مشهود است ،می گذارد.

 -دورت بگردم من که چیز ی نگفتم ...فقط گفتم شاید...

غرش آرتین باز هم صدای مادرش را می برد.
 -شاید ی وجود نداره مامان...
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با انگشت اشاره مرا نشانه می رود .
موظفه پیش دختر من ،هر روز براش درس خصوصی بده ...چون باعث و بانیش اونه...
 -این خانم ٔ

دکتر نگاهش بین من و آرتین چرخ می خورد.
نگاهم خجالت زده به کار ی ناکرده گریزان گریزان می شود...

دسته ی کیفم را بین انگشتانم می فشارم و عقب عقب می روم.

رامین به حرف می آید.
 -تا کی ...تا کی می خوای با خودخواهیت پای این و اون و تو زندگیت بند کنی....
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آرتین دندان قروچه ای می رود تا حرفی بزند که لب باز نکرده ،مادر بیچاره اش از بازوی رامین می
گیرد و سمت در می چرخاند و تشر می زند.
 -رامین ...بیا ببینم ...نمی بینی اعصاب واسش نمونده ...خدا از باعث و بانیش نگذره...

هجوم اشک و داغی اش را داخل چشمانم احساس می کنم و اما برای نریختنش جان می دهم...
انگار کل دنیا و زندگی ها به هم بریزد ،باعث و بانیش من خواهم بود...
مگر چه کار کرده بودم ...گناه کرده بودم که با زبان خوش ،با بچه های بی شیله پیله و بی گناه
صحبت کرده بودم...

با خروج شان از در نگاهم سمت مخالف می چرخد.
آرتین با غیض هر دو دستش را الی موهایش فرو می برد و سمت پنجره می رود.
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دکتر گوشی پزشکی اش را داخل گوش هایش می گذارد و باال سر سارینا می ایستد.

 -وروجک کوچولو آروم بگیر ببینم ...این طور ی کنی ،باید دوباره بستریت کنم ها...

از بغل سرشانه دکتر ،نگاهم به لب و لوچه ی آویزان سارینا می افتد...
اما هر کار ی می کند ،اشک هایش را نمی تواند مهار کند.

آرتین تمام خشمش را روی پرده ی حریر سفید رنگ خالی می کند و از لبه پرده می گیرد و محکم
کنارش می زند.

دستانش را روی سینه قفل می زند و پاهایش را به عرض شانه هایش باز می کند و بی حرف به
بیرون زل می زند.

تازه نگاهم به تارهای سفید در میان موهای سیاه رنگ شقیقه ی راستش ،می افتد.
یعنی غم و سختی زندگی این سفیدی ها را در اوج جوانی به موهای سیاهش هدیه داده است.

با برخاستن دکتر ،چشم از نیم رخ آرتین می گیرم.

کیف اش را در دست می گیرد و بی حرف اتاق را ترک می کند.
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سارینا گردن می چرخاند و چشمان خیس و زاللش را به من می دوزد.
در تعلل رفتن و نرفتن ،دست سارینا باال می رود و مرا فرا می خواند.

 -خانم ...معلم...

لب پاینی اش به پاین قوس پیدا می کند و دلم را زیرو رو می کند.

نگاهم سوی آرتین کشیده می شود.
انگار منتظر اجازه ای هستم تا از طرف آرتین صادر شود.

سرش آرام می چرخد و با نگاه سرخش و تکان دادن سرش ،به من می فهماند که جلوتر بروم.

به پاهای خشک شده ام تکانی می دهم و کنار تخت سارینا قدم بر می دارم.
دستم باال می رود و دست کوچک معلق مانده در هوایش را می گیرد.

 -خانم معلم ...هر روز میای پیشم...

غم و صدای لرزانش ،پمپاژ خون در قلبم را سریعتر می چرخاند.
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ترس از آرتین ،به تمام حس های دلم نسبت به این دختر ،غلبه می کنم تا مبادا فکر کند ،می خواهم
وابسته به خودم کنم...

نه دستش را می بوسم نه صورتش را....
اما دلم ضعف می رود برای بوسیدن و بغل کشیدندش.
تنها پلک هایم را باز و بسته می کنم تا از وجودم مطمئنش کنم.

آرتین با قدم های بلند اتاق را ترک می کند و من می مانم چشمان هیرت زده و خشک شده ام به
در...

سارینا با تکان دادن دستم مرا به خود می آورد.

 -خانم معلم ...من ...من...

اشک هایش دوباره راهشان را می گیرد و روی گونه هایش سرازیر می شود.

دیگر آرتینی نیست که خود دار ی کنم ...کسی نیست که مانع ریختن این درد های محفوظ مانده در
پشت پلک هایم بمانم...
خم می شوم و با جار ی شدن اشک هایم بوسه ای روی دستش می کارم.
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عقل حکم می کند با دزدین نگاهم ،سارینا را متوجه اشک هایم نکنم.
زود دستش را رها می کنم و چرخی در اتاقش می زنم.
با فرو دادن بغضم ،به صدایم رنگ و لعاب می بخشم.
 -وای سارینا عجب اتاق مهشر ی دار ی ...واقعا خیلی خوشگله...

اصال اتاقش را از نظر نگذرانده بودم و فقط و فقط ،برای پرت کردن حواسش ،چنین جمله ای را بر
زبان می آروم.

تار ی دیدم را به صورت ماهرانه ای با رفتن جلوی پنجره ،به کمک دست پس می زنم.

تکان ندادن مچ دستم انگشتانم را کرخت کرده است ،آرام سعی در تکان دادنش سارینا را به حرف می
گیرم تا ذهنش را از اتفاقات پیش آمده منحرف سازم.
 -وای حیاطتون از این باال چه قدر چشم گیر و زیباست...

نگاهم روی درختان پایز ی که زردی برگ هایش تو ذوق می زند ،می پرسم:
 -راستی یک کلمه می تونی از (پ) بساز ی؟...
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قبل صدایش ،باال کشیدن بینی اش را می شنوم و پشت بندش لحن حزین اش ،از گفته پشیمانم می
کند.
 -پا....

لبخندی تصنعی روی لبانم می نشانم و به طرفش باز می گردم.

 -پ :مثل پایز ...پ :مثل پرنده ...پروانه ...پتو...

نزدیکتر می روم و با دست سالمم پنجه ای نمایشی باال می گیرم و با غرشی روی شکمش فرود می
آورم و قلقلک اش می دهم.
 -پ :مثل پلنگ....

می خندد و دستان کوچکش را روی شکمش می گذارد.

خنده اش دست کمی از خنده ی نمایشی من ندارد.
در دلم افسوس می خورم که این بچه مغزش به جای بچگی کردن ،پر شده از آه و حسرت های
زندگی...

نشیمن گاه را لبه ی تختش می گذارم و پای چپم را از زانو جمع کرده ،روی تخت می نشینم.
 خوب خانم پلنگه ...یه دونه هم از (م) کلمه بساز ببینم؟...637
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انگشتان ظریفش را در مشتش جمع می کند و پشت دستش را روی چشمان نم دارش می کشد.
 -معلم ...مادر...

دلم هوار می کشد.
تنها با خواسته های قلبی اش کلمه می سازد و با زبان بی زبانی ،حرف های دلش را طلب می کند.

روح ناراحت و نگرانم ،در اجزای صورتم تأثیر بگذارد.
اجازه نمی دهم تغییر حاالت قلب و
ِ
چشمکی حواله ی نگاه اندوهگین اش می کنم و با دو انگشت ،بینی کوچک و سرخش را می کشم و
رها می کنم .انگشت اشاره ام را مقابل چشمانش تکان می دهم و با لبخند تکرار می کنم.
 م :مثل مقاوم ...ج :مثل جسور  ...ش :مثل شجاع ...شادی ...خ :مثل خنده ...ز :مثل زندگی ...ب:مثل بزرگی..

لبخند جا خوش کرده روی لبانش ،این بار از امید ها خبر می دهد....نا امیدی ها از چشمانش پر می
کشد.

از لبه ی تخت بلند می شوم و رو تختی گل دار سفید و صورتی اش را تا زیر سینه اش مرتب می کنم.

تازه نگاهم به تاج تخت بزرگ و دو نفره اش می افتد.
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پروانه ای صورتی در حال پرواز ....تا به حال چنین تخت بچه گانه ی دو نفره و زیبا و چشم گیر را
ندیده بودم.

مثل ندید بدید ها بلند می شوم و کنار پنجره می روم.

خودم به حرف خودم زهر خندی می زنم.
 -واقعا هم ندیدی ...حرفت ،مثل ندارد ...چیز ی ندیدی که اتاق مجلل هم ببینی...

پرده ها با طرز ماهرانه ای دوخته شده و کناره هایش با بند های عروسکی پرنسسی ،بسته شده
بودند و نور کامال فضای اتاق را پر کرده بود.
آینه کنسول و بوفه سفید منبت کار ی شده ،ست تختش در گوشه ی اتاق پر از اسباب باز ی ها و
عروسک هایی که در حسرت تک به تکشان فقط قد کشیدم.

تنها عروسک های دوران کودکی ام از پارچه و کاموا ها با دست رنج مادرم ،دوخته شده بود.
عروسکی که مادرم از مکه برایم آورده بود ،تنها عروسک مو بلند بزرگ واقعی بود که میان آن آتش
جهنمی سوخت و خاکستر شد.

 -خانم معلم؟...

رشته ی افکار موذی ام پراکنده می شود و نگاه از اموال فریب دهنده ی دنیا که به هیچ بنی بشر ی
رحم نکرد ،می گیرم.
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 -جانم...

بدون این که گردن بچرخاند لب می زند:
 -شما هم دلتون برای من می سوزه؟

صدای ترک برداشتن قلبم را به وضوح می شونم! این بچه در این سنش چه حرف هایی می زند،
خدایا...

دستم را به صورت نمایشی روی دلم می گذارم و تای ابرویم را باال می دهم و بو می کشم و سمت
تختش باز می گردم.
 -من که بوی سوختگی حس نمی کنم ...چی سوخته؟

تبسمی شیرین ،اما تلخ روی لبانش نقش می بندد.
لبم به حرف دیگر ی باز نشده صدای پایی دهان نیمه بازم را می بندد.

آرتین با سینی صبحانه که از دیدن محتویات داخل سینی به صبحانه بودنش پی می برم ،داخل می
آید.

لیوان شیر و پیش دستی کره و عسل...
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کنار میز عسلی روبه روی کاناپه ی صورتی می رود و سینی را روی میز می گذارد و کمر راست می کند.

 -خانم فتاح اومدن و پاین تو سالن هستن ،اگه خواستین ،می تونین برین پاین...

مخاطبش من هستم اما نگاهش روی سارینا...
خم می شود و پیشانی سارینا را می بوسد و سرش را کمی فاصله می دهد.
 -دخترکم صبحانه آوردم برات...

سارینا بدون این که ادامه حرف پدرش را گوش دهد می گوید :بابا من که نمی تونم بشینم ...پس
باید خانم معلمم ،پیشم باشه دیگه...

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
🌼🌼🌼
🍀🍀
🌺

641

اتهام واهی
#اتهام_واهی
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آرتین دستی روی موهایش می کشد و با لحن شوخی می گوید :وروجک فرصت طلب خودم...

کمر راست می کند.
 -خانم ترابی شما صبحانه ی سارینا رو بدین .من به خانم فتاح می گم بیان باال.

انگار با یک جزامی حرف می زند و می ترسد نگاهش به نگاهم باافتد.
مخاطبش من هستم و نگاهش در و دیوار.

در دل سر خودم غر می زنم.
نه که از نگاهش خیلی خوشحال می شی ...یا جربزه اش و دار ی ،که دم به دقیقه با چشمان
میرغضبش برات خط و نشون بکشه و تو هم از ترس قبض روح شی!

 -خانم معلم؟...
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نگاه خشک شده ام را از در و جای خالی آرتین می کشم و به سارینا می دوزم.
 -جانم...

 -صبحونم و میدین بخورم؟

لبخند پهنی روی لبانم می نشانم.
 -به روی چشم خانم خوشگله.

نگاهش شاد می شود و لبانش می خندد.
سینی را از روی میز بر می دارم و کنارش می روم.
چراغ خواب پایه دار صورتی رنگش را روی پایتختی عقب تر می کشم و سینی را آهسته روی
پایتختی می گذارم.

 -خوب خانم خانم ها ...اول شیر یا لقمه؟

خوشحال می گوید :لقمه .کره کم بزنید .من خیلی دوس ندارم.

چشمکی می زنم.
 -چشم ارباب...
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خنده ی بلندش اتاق را پر می کند.

با دو انگشت گونه اش را می کشم.
-چیه! ...خنده داشت؟

میان خنده سر تکان می دهد.
 -من که مرد نیستم! ارباب به مرد می گن.

از فکر کودکانه اش می خندم.

 -همیشه به خنده!

گردن می چرخانم و سارینا گردن می کشد.

نگین جان با بارانی سیاه رنگ تا روی زانو ،شال سیاه با حاشیه هایی نقره ای لبخند به لب از در وارد
می شود.
به احترامش بلند می شوم.
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نزدیکتر می آید.
 -سالم صبح بخیر...

دستم را برای فشردن دست دراز شده اش ،پیش می برم.
 -سالم صبح شمام بخیر.

دستم را رها می کند و کیف دستی کوچک سیاه و جعبه ای شکل با قفل نقره ای رنگش را کنار تخت
روی زمین می گذارد و به سمت صورت سارینا خم می شود و پر محبت بوسه ای روی گونه اش می
زند.
 -شاگرد تیزهوش مهد من حالش چطوره؟

 -خیلی خوبم.

نگین جان کمر راست می کند و نگاهش بین من و سارینا به گردش در می آید.

 -خدا رو شکر ...می بینم که کنار معلمت بیشتر بهت خوش می گذره؟

سارینا با دست چتر ی های افتاده روی پیشانی اش را کنار می زند و با خوشحالی پاسخ می دهد:
خانم مدیر ،بابام قول داده اجازه بده خانم معلمم ،هر روز بیاد پیشم و اینجا بهم درس بده ...آخه من
دیگه نمی تونم راه برم.
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نگاه نگین رنگ می بازد و غم داخل چشمانش می نشیند.

دوال می شود و محکم بوسه ای روی پیشانی ی سارینا می زند.
 -این چه حرفیه؟ به زودی خودت میای مهد.

سارینا با سوالش دلم را زیرو رو می کند.
 -خانم مدیر شما هم اجازه می دین خانم معلم هر روز بیاد خونه ما؟ آخه من خیلی تنهام.

نگین به زور با لب گزیدن جواب می دهد.
 تو تنها نیستی .بابات ...عموت ...مادر بزرگت ...من ...خانم ترابی ،همیشه کنار تیم ،دیگه از اینحرف ها نزن که ازت دلخور می شم.

رو بر می گردانم تا نم اشک نشسته داخل چشمانم ،از دید سارینا دور بماند.

تا می چرخم نگاه اشک آلودم قفل سیاهی ها ی غم زده ،می ماند و دنیایم را متحول می سازد.
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تا نگاهم را می بیند ،بی حرف و بدون متوجه کردن کسی به حضور ناگهانی خودش ،عقب گرد می
کند.

تنها فکرم یک کلمه را تجزیه و تحلیل می کند!
این مرد واقعا مرموز است! تمام کارها و رفتارهایش غیر قابل پیش بینی است!
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سر و صدای نگین مرا به خود می آورد.
باالجبار چند بار پلک بر هم می زنم تا اشک ی النه کرده در چشمانم را پس بزنم و با حفظ ظاهر به
طرفشان بچرخم.

 -نه دیگه شاگرد مهد من ،جر زنی نمی کنه ...قرار شد دو ساعت ،بعد تعطیلی مهد کودک.

 -خانم مدیر چهار ساعت ...خواهش می کنم؟...

 -نه اصال ...اون وقت حق دوستای دیگه ت ضایع میشه.

مردد کنار نگین جان می روم تا از بحثشان سر در بیاورم.
 -مشکلی پیش اومده!

قبل این که نگین جان لب باز کند ،سارینا مجال نمی دهد و تند تند می گوید:
 خانم معلم ...من که تو دو ساعت چیز ی یاد نمی گیرم .آخه چند وقتی هیچی تو مغزم فرو نمی ره.خودتون که شاهد بودین ،امال نمره ام خوب شد.

وقتی به دستپاچگ ِی حرف ها و حرکاتش هنگ می کنم ،نگین با خنده ی بلند اش نگاهم را سوی
خودش سوق می دهد .

648

اتهام واهی

دستش را با فاصله جلوی دهانش می گیرد و می خندد.
سارینا لب و لوچه اش آویزان می شود و با شیرین زبانی می گوید:
 -شما هم که همش برای من بخندین...

نگین جان با انگشت اشاره آرام ،گوشه ی چشمان خیس شده اش می کشد.
کمی از سیاهی رمل اش ،روی انگشتش مالیده می شود.
دست داخل جیب بارانی اش فرو می برد و دستمال کاغذی بیرون می کشد.
اول خیسی گوشه ی چشمانش را می زداید و بعد سیاهی روی انگشتش را پاک می کند.
نمی دانم این خیسی ی گوشه ی چشمانش ،از فرط خنده است یا گریه پشت نقاب خنده!

تک سرفه ای می کند و با زبان لب تر می کند.
 -می دونی زهرا این دختر واقعا همتا نداره؟

نگاه پر محبتم را به چشمان لوچ شده ی سارینا می دوزم.

از طرز نگاهش خنده ام می گیرد.
 -به خاطر همین نمی تونم رهاش کنم ،چون حیفه.
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کلماتم بی اراده و از اعماق وجودم بر زبانم رانده می شود و چشمان پر اشتیاق سارینا را سمت من می
کشاند.

تپش قلبم را فقط با بوسیدن گونه اش می توانم مهار کنم.
تا می خواهم کمر راست کنم دستانش دور گردنم و بوسه اش روی گونه ام غافلگیرم می کند.
نه می توانم بخندم نه می توانم گریه سر دهم.
در منجالم دلم گیر می افتم که نگین نجاتم می دهد.
بازویم را می گیرد که دستان سارینا از دور گردنم باز می شود.
 -زهرا جان من باید برم ...تو هم میای.

حالم را می فهمد و با برهم زدن پلک هایش ،دعوت به آرامشم می کند.

تا می خواهم جوابی بدهم سارینا سراسیمه می گوید :من هنوز صبحانه نخوردم؟ درس هم ندادی!
من که هنوز کار ی نکردم!

من و نگین هر دو ،همزمان سمتش می چرخیم و نگاهمان به صورت رنگ پریده اش خشک می
ماند.
باز هم نگین خودش را زودتر از من جمع و جور می کند و موعظه اش را حفظ می کند.
دادن ...پس امروز هم جمعه ست و تعطیل ...حتی
 ببین عزیز دلم .یک معلم فقط وظیفه اش درسِ

مهد کودک هم تعطیله ...مگه یادت رفته؟
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نگین جان خم می شود و کیفش را از کنار تخت بر می دارد.
 با پدرت صحبت کردم .از فردا خانم ترابی ساعت سه تا پنج بعد از ظهر ،میاد و برات تدریسخصوصی میده تا موقعی که انشاهلل بتونی مهد برگردی ...خوب؟

سارینا بغ کرده سرش را تکان می دهد.

نگین دستش را برای دست دادن جلو می برد.
 -آفرین شاگرد تیز هوش من .صبحونتو و بخور و کمی استراحت کن که فردا روز درسه...

سارینا کم کم صورتش به قرمز ی می زند .بی حرف با چشمان غمگینش به من نگاهی می اندازد که با
لبخند و پلک بستن ،می خواهم امیدوارش کنم.

با تعللی زیاد ،دستش را از زیر پتو بیرون می کشد و داخل دست معلق مانده در هوای نگین می
گذارد.

لبخند نگین عریض تر می شود.
 -آفرین دختر باهوشم .فعال خدانگهدار.

نگین نیم چرخی می زند و با اشاره ی چشم و ابرو به من می فهماند که راه باافتم.
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با سارینا دست می دهم.
 -سارینا خانم ،خداحافظ.

چشمان پر شده اش ته دلم را خالی می کند.
دستم را با مکثی طوالنی ،به زور رها می کند.
زودتر عقب گرد می کنم و هم قدم نگین از اتاق خارج می شوم تا مبادا دل صاحب مرده ام کار دستم
بدهد.

طبقه ی باال کسی دیده نمی شود.
پشت سر نگین پله ها را یکی یکی به طرف پاین طی می کنم.

وسط های پله از دیدن رامین جلوی در ،سر به زیر ،دستانش داخل جیب هایش شوکه می شوم.
حالت قدم رو رفتنش ،به طرز فجیعی شوک بر انگیز است.

با صدای قدم هایمان سرش را باال می آورد و جلوی پله ها پا تند می کند.

 -خانم فتاح ،کجا! ...خانم ترابی شما کجا؟
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نگین با پاین رفتن آخرین پله ،رامین را مجبور می کند عقب تر باایستد و راه را برایش باز کند.
 -آقای مهدوی ما هم کار و زندگی داریم .شما دیگه باید درک کنین!

شاید لحن نگین پر از کنایه باشد ،اما طور ی حرف نمی زند که دلخور ی پیش
بیاید.

رامین دستی به روی ریش های نداشته اش می کشد.
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 حق با شماست .شمام به زحمت افتادین ،اما داداشم با اوضاع خیلی بدی از خونه بیرون زد ،تاکیدکرد...

مکثی می کند و سرش را بیشتر پاین می اندازد و به زور با لحن آرامی می گوید:
 -تاکید کرد ،نزارم خانم ترابی از اینجا برن.

نفسم بند می آید و قلبم نمی زند .این دیگر چه بدبختی بود که من درش گیر افتاده بودم! مگر اسیر
گرفته بودند؟

نگین جان به دادم می رسد و ابرو در هم می کشد.
 یعنی چی آقای محترم! من با برادر و مادرتون صحبت کردم .معلم مهد من ،فقط می تونه دوساعتی اینجا باشه ،اونم به خاطر وضعیت سارینا ،همین.
برده و اسیر دست شما نیست که هر طور امر و نهی کنین ،به این طرف و اون طرف کشیده شه .هر
چیز قانون و حساب و کتاب داره.

از طرز صحبت و لحن نگین ،خودم هم جا می خورم ،چه برسد به رامین بدبخت تر از من که
چشمانش از کاسه بیرون می زند و دهانش نیمه باز می ماند.
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با به اتمام رسیدن حرف های نگین ،رامین بی حرف کنار می کشد و با دستانی مشت شده ،سر به زیر
می گوید:
حق با شماست .ما زیاده خواهیم .زیاده خواهیمون هم ،فقط به خاطر یه بچه ی بی گناهه ،نه به
خاطر خودمون .شما به بزرگوار ی خودتون ،ما رو ببخشید .زحمت کشیدین و تا اینجا اومدین ...واقعا
ممنونم.

یک برادر با این همه درک و فهم و شعور .یکی هم غلدر و متکبر از خود راضی .واقعا حیرت آوره!

انگار نگین از حرکت خودش پشیمان شده است ،کیفش را در دست جابه جا می کند و قدمی دیگر به
رامین نزدیک می شود.

 آقای مهدوی بهم حق بدین؟ کار برادرتون واقعا ناشایسته و غیر قانونی .من این همه باهاش حرفزدم ،توضیح دادم ...اما باز هم شما رو این جا نگهبان گذاشته که چی بشه؟

رامین سر ی تکان می دهد.
 چی بگم! اصال چی می تونم بگم! جز شرمندگی .آرتین با کارهاش دیگه توان و ازمون گرفته .شما همدرک کنین ،برادرمه و نمی تونم تنهاش بزارم و تو این بحران ،بهش پشت کنم .مامانم رفت دنبالش،
خودش هم نمی دونه داره چیکار می کنه.

در این شرایط می توانم تنها افسوس بخورم.
افسوس به این زندگی با این همه تجمالت و زیبایی ،اما با فکر و دلی آشفته.
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با صحبت نگین ،نگاهم را از خدمتکار ی که طی نخی با سطل آب ،از اتاق قبلی که سارینا آنجا خوابیده
بود ،می گیرم و به نیم رخ نگین می دوزم .

 آقای مهدوی من با سارینا صحبت کردم .هزار ماشاهلل دختر باهوش و فهمیده ایه ...این طور ینمیشه زندگی رو سپر ی کرد ،باید قانعش کنین که معلم فقط یک معلمه ،نه مادر و پدر.

رامین سر به زیر دست داخل جیب های شلوار لی آبی رنگش فرو می برد.
 می فهمم چی می گین .اما دست ما نیست .دست هیچ کس نیست .سارینا افسردگی گرفته.دکترش مجبورمون می کنه به خواسته هاش تن بدیم ،وگرنه آرتین اصال راضی نیست.

نگین لحظه ای می چرخد و به من که پشت سرش ایستاده ام ،نگاهی می اندازد.
خیلی زود دوباره سمت رامین بر می گردد.

شاید توقع دارد ،من هم حرفی بزنم و چیز ی بگویم.

آقای مهدوی من به سارینا توضیح دادم ،فکر کنم قانع شد .بازم اگه مشکلی پیش بیاد و ضرورتی
برای حضور ما کنارش باشه ،حتما میایم .فعال خدانگهدار.

رامین پاسخی نداده رو به من می گوید :بریم.
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بی هیچ خداحافظی و حرفی پشت سر نگین راه می افتم.

تازه حیاط بزرگ و بی در پیکرشان را می بینم.
درختان میوه و درخت توتی بزرگ سمت راست ساختمان که برگ های زرد و خشکیده اش ،پایز ی
غم انگیز تر از گذر همه ی پایز های این چند سال تنهایی ام را نوید می دهد.

وسط حیاط باز هم پله می خورد.
پس من چگونه قدم به این خانه گذاشته بودم و این پله ها را هم ندیده بودم!

 -زهرا؟ تو تا کی می خوای به این روال زندگی ادامه بدی!

چشم از زیبایی حیاط که بی شباهت به باغی بزرگ نیست ،می گیرم و قدم هایم را سریعتر برمی دارم
تا هم پای نگین باشم و به سوال بی مقدمه اش پاسخ دهم.
 -کدوم زندگی!

از لبه ی شالش که کم مانده از روی سرشانه اش بافتد ،می گیرد و محکم به پشت پرتش می کند.
 همین زندگی .سر صبحی رفتم در خونتون هر چه قدر در زدم ،نبودی .تماس گرفتم که اون طور ی بیپاسخ گوشی رو ،نمی دونم کجا رها کردی! اگه قطع کرده بودی و مکالماتت رو با سارینا نمی شنیدم،
اصال شصتمم خبر دار نمی شد اینجا باشی .اون وقت فکرم هزار جا می رفت .که چه بالیی سرت
اومده؟ چی شده؟
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در را می گشاید و همان طور که مرا زیر توپ و تشرگرفته ،بیرون می رود.

 اصال حواست به خودت و زندگیت نیست .انگار نه انگار خودتم شخصیت دار ی ،غرور دار ی ،هستی،زندگی دار ی ...خونه دار ی...

سویچ را از داخل کیفش بیرون می کشد.
 -ازت توقع نداشتم .طور دیگه ای شناخته بودمت.

در ماشین را باز می کند و می نشیند.
دور می زنم و سریع روی صندلی جلو جا گیر می شوم و کیفم را از بغل به روی زانوهایم هدایت می
کنم و دستانم را روی کیفم می گذارم.
مثل دختر بچه های با ادب ،صاف می نشینم تا حرص مدیرم بخوابد.
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با حرص از وسط دو صندلی دستش را دراز می کند و کیفش را روی صندلی پشت ،پرت می کند.

مثل یک مادر یا یک خواهر بزرگتر ،بر می گردد و همان طور که سویچ را داخل جا سویچی می اندازد
و استارت می زند ،نصیحتم می کند.

 دل سوز ی هم از حدش بگذره ،میشه معضل .میشه مشکل .تو به خاطر ترحم به این بچه ،ندونستهدار ی بهش آسیب می زنی.

با حرص دنده عوض می کند و ماشین را به حرکت در می آورد.

 از وقتی پام به اینجا رسیده ،یک ریز پدر سارینا مواخذه ام کرده! فقط حرفش یک کلمه این بود کهباعث این بحران روحی دخترم ،معلم مهد شماست!
659

اتهام واهی

به شدت گردن می چرخانم تا صحت حرف هایش را از صورتش هم تشخیص دهم.

نگاه گذرایی به من می اندازد.
-چیه باور نمی کنی؟

چشمش که دوباره به شیشه ی جلو و خیابان باز می گردد ،از تأسف نگاهش می گریزم و به سمت
شیشه باز می گردم.

انگار پرده ای سیاه ،مثل پرده ی سینما که پایان یک فیلم سینمایی اکشن را اعالم می کند ،روی
مردمک چشمانم کشیده می شود.
یعنی پایان این زندگی و در به دریت نزدیک است.
این زندگی را با این همه بدبختی و حقارت ،خاتمه دیده می بینم.
زیادی بودنم در این دنیای بی در پیکر ،گریه و فریاد هم مرهمش نمی شود.

 -زهرا جان؟

با صدای نگین سیاهی کنار می رود و روشنایی چشمانم را می زند.

پلک می زنم که گرمی قطره اشکی غلتان را روی گونه ام احساس می کنم.
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 -زهرا!

این بار لحن متأثر نگین باعث می شود،
عجز و ناامیدی نگاهم را به چشمانش بدوزم.

 -زهرا!

از دیدن صورت اشک آلودم متحیر صدایم می زند؟

خجل سرم را پاین می اندازم و دسته ی کیفم را به باز ی می گیرم.

من دیگر شورش را در این یکی دو هفته ی اخیر در آورده بودم!

 زهرا می دونی که به اندازه ی خواهرم دوست دارم؛ این طور ی حرف زدنم فقط به خاطر اینه کهحقت ضایع نشه! این ملت بعضی هاشون الیق دلسوز ی نیستن!

نگین حرف می زند و من دانه های ریز و درشتی که روی دستم می ریزد را مشاهده می کنم.
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 وقتی می بینم دلسوز ی تو رو بد تعبیر می کنند و حرف های رکیک پشت سرت می زنن؛ داغون میشم!

با بوق ممتدی که می زند حتی نگاهم را باال نمی کشم تا عامل این بوق ها و غر زدن ها ی زیر لبی
نگین را ببینم.

همان طور با سر ی افکنده ،دستمال کاغذی از جلوی جیب کوچک کیفم در می آورم.

 من دلم و وجدانم راضی نمی شه؛ بشینم و تماشا کنم که این مرد به خاطر دختر و خانوادش تو رواین طرف و اون طرف می کشونه؛ بعد هم مدعی بشه ،عمدی وارد زندگی من شده...

غرور ناچیز ی که پیش نگین حفظ کرده بودم را نابود شده می بینم و ذره ذره آب می شوم!

دست لرزانم باال می رود؛ برای زدودن اشک هایی که خشک شدنشان از مهاالت است.
از خجالت نمی توانم سر بلند کنم و الاعقل پاسخی پشت بند حرف هایی که حقیقت محض است؛
بزنم!

تنها از پیچیدن و گاهی توقف کوتاه ماشین می فهمم که هنوز به مقصد نرسیدیم و باید دانه های
بزرگ عرق شرم را روی بند بند ستون فقراتم متحمل شوم.
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 این گریه و این سر پاین ،واقعا در شأن یک معلم و یک فرد باسواد و تحصیل کرده نیست؛ مگهبچه شدی!

آب بینی ام را می گیرم و دستمال کاغذی دیگر ی بیرون می کشم.

بچگی هم نکردم که یادم بماند بچه ها چگونه با گریه و زار ی حرف خودشان را به کرسی می نشانند!

تمام حرف های نگین منطقی است .اما برای من مثل آب در هاون کوبیدن می ماند!
آب دیگر از سر من گذشته و نمی توانم آدم عادی باشم یا جسارت به خرج دهم!
اصال جسارتی نداشتم که خرج غرورم کنم تا الاعقل بیشتر از این له نشوم! جسور بودن را یاد نگرفته
بودم .تنها تو سر ی خور و ترس ها در سلول به سلول بدنم نفوذ کرده بود.

سعی می کنم تکانی به جسم خشک شده ام بدهم.
امروز را واقعا بد سپر ی کرده بودم.
هم اوقات نگین را تلخ کرده بودم و هم به اصرار و خواهشش برای رفتن به خانه شان پشت پا زده
بودم.
بدون هیچ موضع گیر ی نصیحت و دلسوز ی هایش را شنیده بودم و با دل و جان قبول کرده بودم.
چون حقم است .همه قضا و بال ها هم بر سرم نازل شود ،باز هم حقم است!
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دستم را روی شانه و بازوی خواب رفته ام که زیر تنم مانده بود ،می گذارم و آرام آرام با صورتی جمع
شده از درد؛ ماساژ می دهم!

این موکت های مثل آسفالت پدرم را در آورد .اما باز هم حیا ندارم و بدون این که حواسم باشد؛ روی
زمین دراز می کشم!
مشکالتم به قدر ی پیچیده هستند که به وجودم بی اهمیت باشم سالمتی ام را نادیده بگیرم.
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از آرنج دستم را تا می زنم و باز می کنم.
بالخره با گزگز شدید؛ خواب رفتگی عضالت دستم بهتر می شود.
چشمم به کیسه های کنار در می افتد.
آهی غمگینی از دلم خارج می شود .
تنهایی و ندار ی و فقیر بودن؛ دردی کشنده ،بر روی همه ی درد های عالم است!
دردی که نه می توانی فریاد بزنی؛ نه می توانی گریه کنی برای تسکینش؛ فقط آه می کشی و از درون
می سوز ی!

ساق پای باال رفته ی شلوارم را پاین می کشم و بلند می شوم.

هیچ وقت نتوانستم به خاطر خرید های گاه و بی گاه نگین معترض شوم.

دستی روی چترهایی که جلوی چشمانم رژه می رفتند ،می کشم و کیسه ها را بر می دارم.

اولین کیسه ،با دیدن برنج دلم ضعف می رود.
چند وقتی است نهار درست حسابی نخورده ام!
با برداشتن دومین کیسه ،از دیدن مرغ لبخند محوی روی لبانم رد می اندازد.

شش ماهی می شد؛ نگین هم به خاطر تعویض خانه شان و بدهکار ی ،از من غافل شده بود.
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مرغ و کیسه ی کوچک پنج کیلویی برنج را بر می دارم.
برنج را کنار یخچال می گذارم و مرغ را داخل سینک می اندازم.
برای برداشتن چند کیسه ی باقی مانده عقب گرد می کنم.
موهایم را با دو دست پشت سرم می برم و چند بار پیچ می دهم تا روی صورتم ناافتند.
کمر خم می کنم و دو دسته ی کیسه ی سفید را از هم فاصله می دهم.
پیاز و سیب زمینی.

سراغ کیسه ی بعدی می روم .از دیدن دو بسته پفک و چیپس ،تبسمی از روی درد روی لبانم جا
خشک می کند.

در این اوعضا جز سیر کردن شکمم تنقالت یادم نمی افتد.
دستم را داخل کیسه فرو می برم و پفک ها را با دست کنار می زنم؛ زیرشان مربا ،پنیر ،تخم مرغ ،با
برداشتن هر دو کیسه کمر راست می کنم.

کیسه ها را روی کابینت می گذارم و تیم چرخی می زنم؛ گردن می کشم تا ساعت را ببینم.

با دیدن ساعت سه و نیم لبانم را روی هم می فشارم و دم عمیقی از راه بینی ام به ریه هایم می
فرستم.
تا من نهار درست کنم؛ وقت شام هم می رسد ،آن هم در این روز های کوتاه پایز ی!
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شانه ای برای خودم باال می اندازم و آستین های بلوز نخی آبی رنگ ساده ،یقه گردم را باال می زنم.
چه بهتر نهار و شام و یکی کنم و این طور ی سرفه جویی هم می شود.

مرغ را از کیسه در می آورم و داخل سینی می گذارم .چاقو را از سبد ظروف برداشته روی زمین می
نشینم.

با یاد آور ی اخم و تخم و غر زدن های سر صبحی نگین ،لبخند کم جانی روی لبانم جا خوش می کند.

وقتی نگین اجباریتم را برای رفتن پیش سارینا فهمید؛ چه قدر اصرار داشت چند روز ی را به خانه شان
بروم و از تهدید و زروگویی های آرتین در امان بمانم!

اما مخالفت شدیدم برای نرفتن ،با حالت قهر داخل نیامد و تنها کیسه ها را جلوی در ورودی گذاشت
و رفت.

ران مرغ را دوباره از وسط نصف می کنم .نصف ران هم برای امروزم کافی است.
از لب های سینی بر می دارم و بر می خیزم تا سریعتر بشویم و بارش بگذارم.
کم کم گشنگی داشت کالفه ام می کرد!

تار ی از موی افتاده روی گونه ام باعث به خارش افتادن صورتم می شود.
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با سرشانه سعی درکنار زدن مو و خاراندن صورتم می شوم.
سینی را لبه ی سینک ظرفشویی می گذارم و شیر آب را می چرخانم.

با قطع بودن آب؛ پایم را زمین می کوبم َاه بلندی می گویم!
سبد ظروف را به کمک پشت دستم عقب هول می دهم و سینی را روی سینک می گذارم.
با غر حیاط می روم تا دبه ی کوچک آب را بردارم.

همیشه یک دبه پر آب نگه می داشتم تا موقع قطع آب سرگردان نمانم.

دستم دستگیره ی خمیده ی دبه را لمس نکرده ،با صدای در از جا می پرم.

این روزها صدای در هم برایم وحشت آور ترین ملودی روزگار شده است.

از فکر این که دوباره آرتین خواهد بود ،لمس می شوم و نمی توانم جلوتر قدم بردارم.

چشمانم از ترس گرد شده روی در خشک می ماند .دستان کثیفم را مشت می کنم و لب زیرینم را به
دندان می کشم!

این بار کسی با چیز ی مثل خودکار ،پول یا سنگی به در می زند و وحشتم را دو چندان می کند!
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پای چپم را به عقب می گذارم تا داخل خانه برگردم و جیکم در نیاید!
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قدم دیگر را از ترس به عقب برنداشته ،صدای بلند مردی را می شنوم!
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 -حاج خانم این خونه خالیه؟ آخه قبالً هم کسی در و باز نکرد!

صدای ملوک خانم بلند می شود.
 -نه پسرم یه دختر تنها زندگی می کنه که معلمه؛ فکر کنم خونه نیست!

دوباره صدای همان مرد بلند می شود:
 -پس اگه اومدن؛ لطف کنین بهشون بگین بیان اداره ی گاز!

پلک روی هم می فشارم و نفسم را پر استرس بیرون می فرستم.

انگار ملوک خانم هم از اون فضول های محله ست.
 -پسرم مگه چه قدر بدهی داره؟

اخه می گم زنیکه به تو چه؟ مگه مفتشی! باید آبروم و ببر ی!
این همه مدت نشناخته بودمش؛ چون نه بیرون می رفتم ،نه با همسایه ها رفت و آمد می کردم.
داشتم از درون خود خور ی می کردم که جواب همان مرد؛ پوزخند روی لبانم آورد.

 شما خودتون اگه فردا پول قبض ها تون و پرداخت نکردین؛ میام و گازتون رو قطع می کنم!670
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از این که کسی تو دنیا پیدا شود و تو دهان این زن های فضول بزند؛ خیلی صواب کرده است!

با احتیاط ،بدون ایجاد کردن هیچ گونه صدایی؛ آب را بر می دارم و داخل خانه بر می گردم.
خدایا تنهایی زندگی کردن چه قدر سخت است!
بغ کرده دبه را روی زمین می گذارم و تنگ پالستیکی را از روی کابینت بر می دارم.
در دبه را باز می کنم و تنگ را پر می کنم.

دستانم را یکی یکی می شویم و دسته تنگ را که دست کثیفم را زده بودم؛ پاک می کنم.
یک لحظه با فکر این که نکند به خاطر پرداخت نکردن قبض آب؛ آب را قطع کرده باشند؛ دود از کله ام
بلند می شود!

تمام اشتهایم کور می شود و آرزوی مرگ می کنم.
برای چی مانده ام! به خاطر کی! به خاطر کدام دلخوشی! کدام زندگی!

تنگ را روی کابینت رها می کنم و دل مرده و دمغ از زنگی بی سر ته ام ،کنار پنجره برمی گردم.
لبه ی باریک پنجره ،یک طرفی می نشینم و به زندانی ،به نام دنیا که گیر افتاده ام می نگرم.

قبض آب و گازم مانده بود! اجاره خانه ام که چهار روز دیگر وقتش می رسید!
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اگر این ماه حقوقم را بگیرم و تمام این بدهی ها را پرداخت کنم؛ در مایحتج خانه گیر می کنم!
باز هم نمی توانم یک جفت کفش زمستانی برای خودم بخرم.

نگاهم روی گلدان شمعدانی گوشه ی پنجره ،از سمت حیاط خشک می ماند و یاد مادرم می افتم.

 -حاجی زهرا تو برف چه طور ی بره مدرسه؟ کفش های سال قبلش پاره شدن!

حاج بابا پک محکمی به قلیانش می زند و دود غلیظش را با بلند کردن سرش ،هوا می فرستد.
 بده حمید ببره کفاشی محرمی ،کف کفشاش پنجه بندازه و محکمش کنه؛ االن پول ندارم .سال بعدمی خریم.

مادر بد بختم پفی می کشد و چیز ی نمی تواند بگوید.
حرصش را سر هونگ در می آورد و قند ها را حبه حبه ،خرد می کند.
یک چشمم به صورت غم گرفته ی مادرم با چشم دیگر مشق هایم را نمی دانم چه طور ی می نویسم.

قطره اشکی سمجی با یاد آور ی صورت مهربان مادرم؛ روی گونه ام غلط می خورد.
چه قدر رنج کشید! اما من با کارم رنجی بزرگتر از یک کوه ،روی شانه های شکسته اش گذاشتم.
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قطره ی دیگر با سر خوردنش روی گونه ام ،دیوانه ام می کند!
از لب پنجره برمی خیزم و با دو دست روی سرم می کوبم!
 لعنت به من لعنت...بیچاره مادر؛ بیچاره خودم...

مثل دیوانه ها مانتویم را از روی زمین بر می دارم و تنم می کشم.
بدون آن که دکمه هایش را ببندم! زانو می زنم و جوراب هایم را پایم می کشم!

به مرض دیوانگی رسیده بودم .مادرم و می خواستم .نفس هایم مقطع شده بود و روی سینه ام
احساس سنگینی می کردم.

انگار داشتم می مردم! دستم را زیر گلویم می گذارم و سعی می کنم دم عمیقی بگیرم .انگار داشتم
جان می دادم و اعزرائیل جانم باالی سرم ایستاده بود تا نفسم را بگیرد.

با دستان لرزان شالم را برداشتم .قلبم یک در میان می زد.
برای لحظه ای فکر کردم اتفاق ناگوار ی برای مادرم رخ داده است! دیگر نمی توانم هیچ وقت
ببینمش؛ بویش را احساس کنم .لمسش کنم به آغوشش پناه ببرم؛ گونه های الغرش را ببوسم!

هر کار ی می کردم انگشتان لرزانم قادر به بستن دکمه هایم نمی شد.
صدای پس پس بلند آب؛ از جا می پرم!
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شتاب زده به عقب بر می گردم و به شیر آب که با خر خر آب ازش بیرون می زند؛ نگاه می کنم!
دستم را روی قلبم که یک دور کامل ایستاده و دوباره تپش گرفته است؛ می گذارم.

پلک می بندم تا به وجود لرزانم خاتمه دهم!

قدمی جلوتر می روم تا شیر آب؛ خرج روی دستم نگذاشته و از گردن نشکسته ببندم.
به زور با چسب آکواریوم پرچم شیر را محکم کرده بودم.

عقب عقب می روم پشتم را به یخچال تکیه می دهم و می نشینم.
زانو هایم را بغل می کشم و به تنهایی ام می نگرم.

تنها کار ی که می توانم عمرم را تا بریده شدن نفسم سپر ی کنم؛ گریه است و دعا برای یک بار دیگر،
دیدن و به آغوش کشیدن مادرم است.
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پیشانی ام را روی زانو هایم می گذارم و راحت دل پر دردم را خالی می کنم.

مقنعه ی سیاهم را روی سرم مرتب می کنم و دوباره دستی زیر پف چشمانم می کشم.
ذره ای کرم مرطوب کننده روی انگشتم می زنم و پای چشمانم می کشم.

کسی که روز و شبش را با اشک سپر ی کند؛ عاقبتش از این بهتر نمی شود!
در صورتی رنگ کرم مرطوب کننده ی پمپی ام را می بندم و داخل کیفم می اندازم.
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لبانم را روی هم می کشم تا زردی اش از فشار روحی؛ از بین برود.
چشم از آینه می گیرم و جلوی در می روم.
مثل هر روز ،سر صبحی از سردی هوا لرزشی خفیف به جانم می نشیند.
پاشنه ی کفش هایم را باال می کشم و کمر راست می کنم.

دم عمیقی می گیرم و هوای تمیز صبح گاهی را مهمان ریه هایم می کنم.

چه قدر دیشب ،نزدیک ساعت یازده شب ،مرغ و برنجی که درست کردم؛ چسبید.

نهار و شام را یکی کردم؛ در عوض برای صبحانه اشتهایی برایم نماند.
در را قفل می زنم و کلید را داخل کیفم می اندازم.
طبق معمول ،سر صبحی به جز مغازه دار سر کوچه؛ کسی داخل کوچه نمی بینم.

سرم پاین ،نگاهم روی نوک کفش هایم تا ایستگاه می روم و به خوابم می اندیشم.

سر قبر مادرم بودم و داشتم خاک ها را روی سرم می ریختم و گریه می کردم؛ حاج بابا می خندید و
حمید دلدار ی ام می داد!
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وقتی وحشت زده از خواب می پرم ،خوابم را با حالی پریشان و چشمانی گریان؛ خودم برای خودم
ً
حتما می بینمش .انشاءاهلل زندگیش خوبه و
تعبیر می کنم و می گویم :عمر مامانم دراز شده...
خوشحاله!

جز این ،شاید برای دلخوشی دل خودم نمی توانم طور دیگر ی تعبیر کنم.

با این حال سوار بی آرتی می شوم و روی صندلی وسط خالی می نشینم.

زنی مسن و چادر ی روی صندلی بغلی ،نگاهش به من می افتد و لبخند مهربانی می زند.
برای این که بی ادبی نکرده باشم؛ به زور لبخندی می زنم و صورتم را سمت شیشه برمی گردانم.

درهای بی آرتی بسته می شد که دختر ی با عجله خودش را داخل بی آرتی پرت می کند.

نفس نفس زنان با لبخندی دندان نما که روی دندان جلویی اش نگین کوچکی برق می زد؛ کنار من
می آید.
یک صندلی خودم را سمت شیشه می کشانم تا بنشیند.
تشکر ی می کند و کنارم می نشیند.

بوی ادکلن زننده و غلیظش کل بی آرتی را فرا می گیرد.
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چتر ی های بلندش که از هر دو طرف روی صورت گرد و آرایش شده اش ریخته را با انگشت کمی کنار
می زند.

آرایشش به قدر ی غلیظ است که زیبایی ذاتی اش معلوم نمی شود .رژ ی که از لبانش یک سانت
بیرون کشیده شده تا لب هایش را بزرگتر جلوه دهد.

بارانی کوتاه جلو باز و قرمز ...شلوار لی که مچ پاهای سفیدش را به نمایش گذاشته است.
شال سیاهی که باز ،فقط روی کاسه ی سرش انداخته بود و بلوز زرد رنگش به خوبی دیده می شد.

نگاهم به قدر ی تابلو می شود که همان طور که سیم های هندزفر ی اش را باز می کند؛ گوشه چشمی
برایم نازک می کند و با لهجه ی اصفهانی می گوید :چیه خوشگل ندیدی!

از پرویی اش شاخ در می آورم و بدون هیچ حرفی روی صندلی جابه جا می شوم و کیفم را روی
پاهایم می گذارم به بیرون خیره می شوم.
به شهر ی که با این ازدهام زیادش آدم های رنگ و وا رنگی دارد.

شاید هم نگاه خیره کننده ی من زیاد بد بود و بیچاره حق داشت!

صدای زن با لهجه ی غلیظ اصفهانی اش توجهم را جلب می کند!
-دخترم خودت به این زیبایی؛ حیف نیست اون موهای خوشگلت و می زار ی بیرون؟
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گردن می چرخانم تا واکنش دختر را که برای یک بار نگاه من؛ آن طور جواب داد! پاسخ زن بیچاره را
چگونه می خواهد بدهد.

لبخند دندان نمایی می زند و از قصد سرش را تاب می دهد و رو به زن چادر ی که زیبا تا چانه
صورتش را پوشانده ،می گوید :آخه مثل شما فضولن نمی رن تو...

زن بیچاره سرخ می شود و سر ی به طرفین تکان می دهد و صورتش را سمت مخالف می چرخاند.

خانم های دیگر با تأسف دختره را نگاه می کنند و چیز ی نمی گوید.

دختر بی اعتنا هندز فر ی اش را داخل گوش هایش می گذارد و سرش را به صندلی تکیه می دهد و
پلک روی هم می بندد و به عالم موسیقی که صدای بلندش را از داخل هندزفر ی من هم می شنوم؛
می رود.

ایستگاه پیاده می شوم و راه باقی مانده را تا مهد کودک پیاده طی می کنم.
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از دیدن مغازه ی لوازم و تحریر ،یادم می افتد که به مرسانا و مهرناز قول داده بودم اگر دختر خوبی
باشند و مشق هایشان را مرتب و تمیز بنویسند؛ جایزه می دهم.
مرسانا و مهرناز دوقلو های شلوغ کالسم هستند که به ناچار برای آروم کردنشان در کالس قول جایزه
دادم.

وارد مغازه می شوم و به فروشنده که مرد مسنی است؛ سالم می دهم.
از روی صندلی اش بلند می شود و عینک قهوه ای رنگ ته استکانی اش را روی چشمانش مرتب می
کند.
علیک سالم دخترم؟680
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از لهجهها اصفهانی اش تبسمی می کنم و جلوی ویترین می ایستم.
 -حاجی برای شاگردم می خواستم یه چیز ی جایزه بخرم!

با پشتی تقریبا خمیده و صورت کامال چروکیده و ریش و سیبیل های سفید که سنش تقریبا به
هفتاد ،هشتاد ساله ها می خورد؛ می گوید :نگاه کن ببین چی می خوای من برات بیارم!

با دست کمی لرزانش کاله گرد پشمی اش را باال می دهد و پشت ویترین می رود.
-دخترم من قیمت ها رو نمی دونم! ببین قیمت هاش چنده!

چشمم به مداد های طرح دار براق با عروسک های کوچک باالی سرشان؛ می افتد.
چشم می گردانم و قیمت رویشان را می خوانم.

 -حاج آقا میشه از اون مداد ها بدین؟

سرش را باال می گیرد.
 -کدوم؟

انگشت اشاره ام را روی شیشه می گذارم و مداد ها را نشان می دهم.

681

اتهام واهی
 -اونا که سرشون عروسک داره!

آهانی می کند و مداد ها را با جعبه قرمز و مقوایی اش از داخل ویترین بیرون می کشد .
 -بیا دخترم ببین قیمت روش هست؟

قوطی را بر می گردانم و برچسب قیمت بغلش را نشانش می دهم.

دو عدد مداد به یک شکل بر می دارم.
 -حاج آقا اینا رو بدین لطفا!

مداد ها را از دستم می گیرد.
تا مداد ها را داخل پالستیک سفید و عروسکی کوچکی می گذارد ،پول هر دو مداد را از داخل کیفم
بیرون می کشم.
 -بفرما حاجی؟

پالستیک را روی شیشه می گذارد و پول را از دستم می گیرد و نزدیک چشمانش می گیرد و این
طرف و آن طرفش را برسی می کند.

در عجبم که این مرد با این سن چه طور این مغازه را می گرداند!
حرفش مانع زیاد فشار وارد کردن به مغز نخودی ام می شود.
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 ِپسرم امروز کار داشت؛ مجبور شدم من مغازش و باز کنم .وگرنه دیگه از من سنی گذشته ،چشمامکم سو شدند و زیاد هم نمی تونم حساب کتاب کنم.

مدادها را داخل کیفم می گذارم و با تشکر ی مغازه را ترک می کنم.

چند صباحی است که صبح؛ دیگر برایم دل انگیز و نشاط آور نیست.

انگار چند عابر پیاده که از کنارم عبور می کنند؛ حس و حال مرا دارند!

بعید می دانم در این روزگار سخت ،کسی صبحش را با شادی نشاط آغاز کند .چون به غیر از ندار ی یا
تنهایی خودمان؛ دل به این درون افسرده باختیم.

همه طور ی در الک خود سپر ی می کردند و دلشان پر از چه کنم چه کنم ها پر بود که از کنار دنیا و
آدم هایش بی تفاوت رد می شدند.

نزدیک مهد از دیدن بچه ها و لبخند و شادی شان که داخل مهد می دویدند؛ لبخندی می زنم.

تنها دنیا به کام این بچه ها است که بدون هیچ دغدغه ی فکر ی برای بزرگ شدنشان می دویدند.
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بزرگی که اکثریت انسانها را در دام گرفتار ی هایش اسیر می کرد.
تنها مسببش هم بزرگ شدن بی برنامه؛ که نسل به نسل می آیم و به اینجا و جایگاهی که خود من
ایستاده ام می رسیم!

با بعضی از اولیا ،سالم و احوالپرسی می کنم و داخل مهد می روم.

خانم نیک خواه برای اجرای ورزش صبحگاهی داشت با عجله سمت حیاط می رفت.
با لبخند سالم می دهم.
 -سالم صبح بخیر.

سیم میکروفن را همان طور که باز می می کند و می گوید :سالم زهرا جون ،دارم میرم برنامه ی ورزش
صبحگاهی رو اجرا کنم؛ هوا کم کم داره سرد میشه؛ باید از این به بعد تو سالن برگزار کنیم.

می ایستم و به طرفش برمی گردم.
 -امروز هم واقعا سرده؛ می خوای بیام با هم بچه ها رو بیاریم سالن؟

ممنون خودم درستش می کنم.

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
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با عجله سمت در می رود و بلند می گوید :دعای فرج و یک نرمش؛ زود میارمشون داخل ،نگران
نباش.

لبخندی می زنم و کیفم را دست به دست می کنم.
کل معلمان مهد ،لقب دایه ی مهربان تر از مادر را رویم گذاشته بودند.

سمت اتاق مدیریت می روم تا بتوانم کالس برگزار نشده ،نگین را ببینم و جریانات دیروز را از دلش در
بیاورم.
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تقه ای به در می زنم و دستگیره را پاین می کشم.

نگین را پشت میزش نشسته می بینم.
با ورود من ،از باالی عینک مطالعه ی گرد با چهار چوب قهوه ای رنگ که به صورتش خیلی می آید؛
نگاهی به من می اندازد.
خیلی سریع چشم ازم می گیرد و اخم ظریفی روی پیشانی اش می نشاند!

علتش را می دانم .تبسمی به حالت نگاهش می کنم و سالم می دهم.

ورقههای داخل دستش را آرام روی میز می کوبد تا صاف و یک دست شوند.

جلوتر می روم ،آرام در را روی هم می بندم.
آهسته از بغل صندلی ها می گذرم و مقابل میزش نرسیده با لحن شوخی می گویم :نگین جان! نمی
خوای جواب سالمم و بدی؟

ورقه ها را داخل کاور دکمه دار آبی رنگ می گذارد و گوشه چشمی برایم نازک می کند.
یعنی :خودتی!
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لبخندم را از طرز دلخور ی خواهرانه اش ،پشت لبهایم مسحور می کنم .نگاهم را به جا خودکار ی روی
میزش می دوزم.

برای جمع کردن حواسم بابت چیدن جمله های خوب و به جا؛ به خاطر بدست آوردن دل مهربانش با
جا خودکار ی ور می روم.

با برخاستن ناگهانی نگین از صندلی اش ،خیلی نامحسوس از جا می پرم و دستم را از دور جا
خودکار ی پس می کشم.

با پاره شدن یک باره ی دلم ،به نگین که سمت کشوها می رود نگاه می کنم.

بزاق باال آمده ی دهانم را می بلعم .برای ثانیه ای پلک روی هم می بندم!
ی بی مورد ،تقصیر هیچ کس نیست؛ تنها خودم باعث این وحشت های گاه و
ی لحظه ا ِ
این ترس ها ِ
بی گاه بی دلیل شده ام!

با صدای باز شدن کشو ،پلک های خسته و کمی متورمم از هم فاصله می گیرد.

علت حضورم را در حافظه ی زنگ زده ام کنکاش می کنم.
تا دیر نشده باید حرفی می زدم و سر کالسم می رفتم.
دسته ی کیفم را بین انگشتانم می فشارم و قدمی جلو می گذارم.
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 -نگین جان واقعا عذر می خوام .دیروز اصال حالم خوش نبود.

کشو را محکم از روی دستگیره اش هول می دهد و می بندد .کلیدش را روی قفلش می چرخاند.

بدون این که به صورتم نگاه کند گله می کند :تو من و غریبه دونستی و به خواهش هایم بی توجهی
کردی ...اون وقت توقع دار ی ناراحت نشم؟

قصد گذشتن از کنارم را می کند که با برداشتن قدمی به سمت راست ،سد راهش می شوم.
با ابروهای بهم چسبیده به چشمان ناراحت و پشیمانم زل می زند.

دستم را روی بازویش می گذارم.
با لحنی که ندامت و پشیمانی از تک تک کلماتش می بارد لب می زنم
می دونی تو دنیا به غیر از تو کسی رو ندارم .تو برام یه خواهر بزرگتر شدی ،نه دوست و رفیق.
همیشه هم مدیون خوبی هات می مونم.

ناراحتی و بغض کمی صدایم را گرفته تر می کند.
نگین رنگ می بازد .گره ابروهایش از هم باز می شود .نگاهش ناراحت و پشیمان می شود.
چشم می دزدم تا ترحمش را نبینم و چشمان پر شده ام را متوجه نشود.
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انگار آفریده شده بودم ،ضعیف و ترحم برانگیز باشم.

با سر ی افتاده دوباره به حرف می آیم :نگین دیگه بریدم .دیگه کششی برای ادامه ی این زندگی
نکبتی تو وجودم نمونده .نمی دونم چی کار کنم! هر کجا قدم می زارم با خودم درد و گرفتار ی می برم.
انگار نفرین شدم.

اولین بار است که نامش را بدون هیچ پسوند و پیش وندی بر زبان می آورم .آن هم به خاطر دل پرم
و صدای بلند بچه ها و خواندن سرود ملی در حیاط ،باعث می شود کمی بلندتر حرف بزنم و دست و
پایم را گم کنم.

بی حرف و بی مقدمه مرا بغل می کشد.
با کارش غافلگیر می شوم و زبانم بند می آید .تمام حرف هایم یادم می رود.

با تحکم کنار گوشم کلمه به کلمه بیان می کند.
دیگه از این حرف ها نشنوم! اولین و آخرین بارت باشه چنین حرف هایی می زنی!

ازم جدا می شود اما بازوهایم را رها نمی کند.
دیروز از قصد حتی بهت زنگ هم نزدم تا تنبیه شی و رو حرف خواهر بزرگت حرف نزنی .می دونی
وقتی رسیدم خونه مامان چی گفت؟

نگاه لرزانم را روی عسلی های براقش که به لطف حرف زدن ها ی من از اشک برق می زدند ،دوختم.
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گفت زهرا کو ...چرا نیاوردیش؟ من به خاطر زهرا حلیم درست کردم .اصرار می کرد زنگ بزنم .منم که
با جناب عالی قهر کرده بودم ،تماس نگرفتم .حلیم و هم نوش جون کردم ...حق تو رو هم شب
خوردم.

سعی می کرد حال گرفته ام را با مزاه خوب کند.

لبخندی می زنم تا خیالش را آسوده کنم .تا می خواهم حرفی بزنم تقه ای به در می خورد و نگاه هر
دویمان را سمت در می کشاند.

سرابی ،پسرک تیز هوش و زبان دراز و اما شلوغ ،سرش را از الی در داخل می فرستد.
 -خانم مدیر! خانم احمدی میگن زنگ و بزنین دیگه!

نگین از من فاصله می گیرد .سریع به ساعت مچی اش نگاهی می اندازد.
 -وای پنج دقیقه گذشته...
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سمت در می رود .رو به سرابی که هنوز صورت گرد و تپلش از الی در داخل مانده است و یک بار به
من ،بار دیگر به نگین نگاه می کند ،می گوید :سرابی بدو سر کالست .االن زنگ و می زنم.

با دو انگشت چشمانم را ماساژ می دهم و سمت در روانه می شوم.

با صدای بلند زنگ ،من هم دستی برای نگین برای اجازه ی خروج بلند می کنم.

سر ی تکان می دهد و لبخندی می زند.
این لبخندش نشانه ی یک دلگرمی را دارد.
داخل راه رو ،وقتی شور و شعف بچه ها برای ورود به کالس را می بینم انرژ ی مضاعفی می گیرم و
تحسین شان می کنم
بچه یعنی انرژ ی ...یعنی شادی ...شور و هیجان...
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یکی یکی پشت سر هم ،راهشان را سمت کالس هایشان کج می کنند.

تعللی می کنم تا بچه ها وارد کالس هایشان شوند.

تنها دلخوش و سرزندگی در این دنیا از دیدن لبخند سر صبحی این کودکان پر انرژ ی به وجودم تزریق
می شود.

سر ی به خانم نیک خواه تکان می دهم .پشت سر بچه ها وارد کالس می شوم و در را می بندم.

همگی یک صدا سالم می کنند و روی صندلی هایشان ننشسته ،به احترامم می ایستند.
از این همه درک و فهم بچه های شش ساله ،دلم برای تک تکشان ضعف می رود.

خنده ی پر مهر ی که از ته قلبم روی لبانم نقش می بندد را مهار نمی کنم و با شوق بیشتر ی جواب
سالمشان را می دهم :
سالم گل های همیشه بهار ،یاس ...صبحتون بخیر.

کسی که اسم مهد کودک را یاس انتخاب کرده است یقی ً
نا یک آدم با درک و فهمی بوده است.
ً
واقعا این بچه ها یک گل تازه شکفته هستند
چون
یک صدا جوابم را با ذوق بیشتر ی می دهند.
صبح بخیر...
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دستانم را باال می برم و برای نشستنه شان روی صندلی های قهوه ای رنگ کوچکشان ،استدعا می
کنم.
 -بفرماید عزیزان کالس شاپرک.

حقی ً
قتا این بچه هادنیای سادگی و عطوفت بودند.
تنها این کودکان دنیا را رنگین و زیبا کرده بودند .سادگی و پاکی این کودکان به این دنیای پر از
نیرنگ رنگ و لعاب داده بودند.

سمت میزم می روم .دسته ی کیفم را از روی دوشم خارج می کنم و روی میز می گذارم.
کنار میزم می ایستم و جنب و جوش شان را برای باز کردن کیفشان نگاه می کنم.

شادی برق خوشحالی در صورت مظلوم تک تکشان مشهود است.
چشمم می چرخد و روی صندلی خالی سارینا می افتد .دلم می گیرد و لبخندم محو می شود.

گاهی چه بی مالحضه ما بزرگتر ها ذهن کوچکشان را مختل و قلب شان را آزرده می کنیم.

با یاد آور ی ساعت دو بعد از ظهر که هر روز باید به خانه شان بروم ،دلم می ریزد.
دیدن سارینا خوشحالم می کند اما وجود آرتین وحشتی عظیم به دلم می اندازد.
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صدای مرسانا مرا به خود می آورد.
 -خانم معلم؛ ببین این مهرناز نمی زاره من جای خودم بشینم!

دستی به جلوی مقنعه ام می کشم و وسط کالس می روم.
این دو خواهر دوقلو برعکس تمام دوقولوها که هوای هم را دارند مقابل هم هستند و با هم راه نمی
آیند
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صندلی خالی را کنار صندلی مهرناز درست می کنم.
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 -گلم ،بیا بشین پیش خواهرت؛ می خوایم کالس و شروع کنیم.

مرسانا با لب و لوچه ی آویزان و اخمی شیرین ،شانه ای باال می اندازد.
 -اون صندلی منه.

انگشت اشاره اش به صندلی که مهرناز نسشته؛ است.

مهرناز لجبازانه رو بر می گرداند.
 -صندلی خودمه ...من عالمت زدم پشتش.

این بحث و جدل های هر روز این دو خواهر دیگر تمامی نداشت!

فی البداهه راهکار جدیدی به ذهنم می رسد!
کمر راست می کنم و رو به تمام بچه های کالس که مثل هر روز به جرو بحث این دوقلوها نگاه می
کردند؛ می گویم :بچه ها یه پیشنهادی دارم؟

برای این که بهتر صورت برنزه و چشمان قهوه ای ،لب های باریک دو خواهر یکسان را ببینم و عکس
العملشان را بعد حرفم مشاهده کنم؛ کمی عقب عقب می روم.
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تنها خال کوچک قهوه ای رنگ روی چانه ی مهرناز ،می توانستیم بفهمیم کدام مهرناز است و کدام
مرسانا.
خالق طور ی آفریده بود که حتی اخالقشان هم یکی بود.

 چطوره مهرناز و مرسانا کالساشون جدا بشه؟ تا هم خودشون راحت باشن ،هم ما بتونیم زودتر بهکالسمون برسیم؟

دستم را داخل جیب مانتویم فرو می برم.
نگاهم روی تک تک اجزای صورت مهرناز و مرسانا چرخ می خورد .اما گوش هایم ،سر و صدا و
اعتراض های بی شیله پیله ی بچه ها را می شنود.

 -خانم معلم مرسانا بره!

 -نه خانم معلم ...مهرناز بره .اون خیلی زور میگه!

 -خانم مرسانا دوست منه ...نفرستینش کالس دیگه!

یکی دیگه اعتراض می کند.
 -مهرناز هم دوست منه ...من نمی زارم بره!
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مهرناز و مرسانا به دور از هیاهوی کالس که دعوای لفظی به خاطر آن ها بود با چشمانی غمگین هم
دیگر را می نگریستند؛ بدون این که اعتراضی کنند یا به بقیه ی دوستانشان پاسخی دهند.

یکی از خصیصه های ،شاید بدم دلسوز ی خیلی سریع و ماهرانه ای در وجودم بود که وقتی غلیان می
کرد ،فرصت فکر و تصمیم را ازم می گرفت و اجاره نمی داد کمی صبور ی به خرج دهم و به نتیجه ی
کار یا به عاقبتش بی اندیشم.
نگاهم از صورت بغ کرده ی مرسانا که سرپا ایستاده و دستان کوچکش را مشت کرده است ؛ سوی
چشمان تر شده ی مهرناز که روی صندلی نشسته و کیف صورتی رنگش را بغل گرفته است؛ کشیده
می شود.
دستم را به عالمت سکوت باال می برم.

 -بچه بشینین لطفا!...

صدایشان قطع می شود و با جنب و جوش روی صندلی هایشان می نشینند.
اما مهرناز و مرسانا حالتشان را حفظ کرده؛ تکانی نمی خورند.

بر می گردم و سمت کیفم می روم.
همان طور که زیپ کیفم را باز می کنم با صدای کمی بلند و رسا می گویم :بچه ها همتون گوش
کنین ...من تصمیم گرفتم برای مرسانا و مهرناز جایزه بدم ....اما..

مدادها را از کیفم خارج می کنم و سمت بچه ها می چرخم.
697

اتهام واهی

اما باید قول بدن ،دو تا خواهر و دو دوست مهربون برای هم باشن و به حرف هم اهمیت بدن...
خوب نظر شما چیه؟...

جیغ جیغ بچه ها باال می رود و قبل مهرناز ،سر مرسانا سمت من چرخ می خورد.

از دیدن مداد ها داخل دستم لبانش به لبخندی باز می شود و زودتر لب می زند:
من قول می دم دیگه اذیتش نکنم.

مهرناز هم خوشحال از روی صندلی بر می خیزد.
 منم قول می دم خانم معلم ..ما رو نفرستین کالس دیگه؟...با لبخندی از سر رضایت ،جلو می روم .یکی از مداد ها را به مرسانا و یکی را مهرناز می دهم.

گله و شکایت بچه ها را نادیده نمی گیرم و رو به همه شان می گویم.
اگه قول بدین بچه های خوب و حرف گوش کنی باشین ،برای همتون جایزه بدم.

صدای همشون بلند می شود
 -خانم معلم من دختر بدیم...
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 -خانم معلم من با هیچ کس دعوا نمی کنم.

 -خانم معلم من پسر خوبی نیستم؟

هر کدام یک چیز ی می گوید و بالخره وقت زنگ اول کالس ،گرفته می شود.

با تمام انرژ ی از دست رفته ام ،با انگشت زیر چانه ام را می خارانم و لبه ی مقنعه ام را دوباره به
حالت قبل برگردانده ،صاف می کنم .لبخندی می زنم تا متوجه خستگی ام نشوند.

 -دیدین وروجک ها ...زنگ خورد و چیز ی هم یاد نگرفتیم.

لحظه ای با خود فکر می کنم ،چه قدر سر کله زدن با بچه ها سخت است.

از هر کجا حرفی بزنی از جای دیگر ی نهی می کنند و راه را برایت می بندند .چه قدر قانع کردنشان
مصیبت است.

نمی دانم چگونه فکر بچه و بزرگ کردنش به مغزم خطور می کند.
مگر من ازدواج می کردم که بخواهم بچه دار هم شوم!
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زنگ دوم از دیدن دوقلوها که صمیمانه دست در دست هم وارد کالس می شوند ،خوشنودی چشمانم
به جای لبانم خوشحالی ام را به نمایش می گذارد.

آخرین نقاشی ،نقاشی شادی را روی تابلو سبز رنگ روی دیوار نصب می کنم.
تنها نقاشی سارینا بدون خانواده و با رنگ های متضاد تیره روی تابلو خود نمایی می کند.

جلوی تخته می ایستم و دستانم را به هم می مالم.
لب تر می کنم و رو به بچه های کالس می گویم :خوب نو گل های خودم ،کتاب زبان هاتون رو در
بیارین می خوایم با هم دیگه یک صدا ،از یک تا ده تمرین کنیم.
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#پارت۱۴۱

صدای در کالس ،نه تنها چشم تک تک بچه ها را سوی در می کشاند؛ بلکه مسیر قدمم را به جای میز،
سمت در هدایت می کند.
 -بله؟

در باز می شود و خانم احمدی با حالتی عجیب تو درگاه در نمایان می شود.
 -خانم ترابی؟ خانم مدیر گفتن چند لحظه بیاین دفتر کارتون دارم!

رنگ نگاه سوالی ام را بر زبان نمی آورم و چشمی می گویم.
خانم احمدی در را می بندد .اما نمی داند چگونه لحن و نگاه نگرانش آشوب به دلم می اندازد!

بدون ذره ای تعلل ،نیم چرخی سمت بچه ها می زنم.
 -بچه ها شما تمرین کنین ،من زود بر می گردم.

پشت در اتاق دمی عمیق می گیرم و دستی به صورتم می کشم.
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تقه ای به در می زنم و دستگیره را پاین می کشم.
الی در را باز می کنم .قدم اول را به داخل اتاق مدیریت نگذاشته ،قبل چشمان از حدقه در آمده و رنگ
پریده ام؛ ادکن تلخش را روی پرزهای جا مانده ،داخل بینی ام احساس می کنم!

غافلگیر دستم روی دستگیره ،پای راستم داخل اتاق و پای چپم بیرون از اتاق ،خشکم می زند!
ً
مسلما تنها نژاد ناچیز دنیا منم! تنها موجود زنده ای که خالق شاید از خلق کردنش تا حاال پشیمان
شده است.
نگین با دیدنم از روی مبل بر می خیزد و جلوی در می آید.
دیدن قامت بلندش و ادکلن تلخش برای ویران شدنم کافی است! لزومی به دیدن صورتش هم
نیست!
درست پشت به در ،روی مبل نشسته دیدنش مغلوبم می کند و حتی احتیاجی به دیدن صورتش هم
نیست.
نگین با ایستادنش درست مقابلم ،سد نگاه لرزانم روی آرتین مهدوی می گردد!
مردمک های رقصانم روی اخم پیشانی نگین می نشیند!

میان حرفش ،لب گزیدن و چشم و ابرو آمدنش را درک می کنم!.
 -اومدی زهرا جان؟...

ادراک باالیی در مورد نگاه ها دارم .می خواهد بگوید چه مرگت هست! هنوز حرفی ،سخنی ازش
نشنیدی ...چرا به این روز افتادی! می خواهد بگوید :خودت را جمع کن! جسور باش! مقاوم،
پرغرور....
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اما خود واقعی ام چی؟ آیا می تواند این گفته های نگین را عملی کند! نه اصال...
عاجز
پس من در این موارد ناگفته ،اما خوانا ،درایت باالیی دارم ...ولیکن در مورد عملی کردنشان
ِ
عاجزم...

حرکات صورتش به جای دلگرمی ،منجرب خالی شدن دلم می شود.
بوی بدی از آمدن ناگهانی آرتین مهدوی به مشامم می خورد.

نگین دستگیره ی در را از زیر دست ،خشک شده ام آزاد می کند.
 خانم ترابی ببخشید مزاحم وقت کالستون هم شدیم! یه موضوعی پیش اومده که باید در جریانباشین.

تظاهر ساز ی ،ایما و اشاره های اخم آلودش باعث می شود ،دستگیره را رها کنم.
دستم را می گیرد و داخل اتاق می کشاند.
با زبان بی زبانی بهم می فهماند آرام باشم و این همه ترحم بر انگیز نباشم.
آب خشک شده ی دهانم را چند بار می بلعم تا بزاق خشک شده ی دهانم به کار باافتد.
دیگر پتانسیلی برای قوی جلوه دادن خودم ،در وجودم نمانده است.
دیگر به آمدن های نابه هنگام آرتین مهدوی واقفم!
قدمی جلو می گذارم تا این پروسه ی مسخره را به پایان برسانم .چون دیگر میل شدیدی به آرامیدن
در یک جای پر سوت و کور دارم .آن هم دور ترین نقطه ی جهان!
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با هر قدمی که برمی دارم سعی می کنم ریتم قلبم را نادیده بگیرم .
سال هاست که متوجه شده ام پوئن جسارت در وجودم کشته شده است .پس جلو می روم تا ذرات
باقی مانده هم از بین برود و بهتر نابود شوم!
حتی دیدن نیم رخ اخم آلودش گواه خبر ی را دارد که تنها به منفعت خودش و خانواده اش است و به
ضرر من تمام خواهد شد .می دانم آرتین مهدی فقط به خاطر خواسته ی خودش پا به مهد کودک
می گذارد ،نه کار دیگر ی ..پس خواسته آرتین هم برای من بدبخت مُ ضر است.
حس خفقانی که می خواستم با دست کشیدن به مقنعه ام مهارش کنم از غیرممکنات است.

 -زهرا جان! آقای ترابی فقط به خاطر یک پیشنهاد اینجا تشریف آوردن؟

لحن نگین حاصل از اطمینان بخشی است که می خواهد دلم را قرص کند؛ اما ،پوزخند ظاهر شده در
نیم رخ آرتین مهدوی که پا روی پا انداخته است ،بحث ماورایی دارد!

دعوت نگین را برای نشستن قبول نمی کنم.
کنار پنجره ،منتظر پیشنهادی که نگین ازش حرف می زند می ایستم!
انگشتانم را طور ی بر هم گره می زنم که از دردش دل خودم ضعف می کند.
نگین به ناچار سمت میزش روانه می شود.
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 آقای مهدوی من به شما توضیح دادم؛ پیشنهاد شما اصال غیر ممکنه ...باز هم خودتون می دونید وخانم ترابی!

نگاه ماتم زده و لرزانم را از دهان نگین به نیم رخ آرتین که شاهرگ بیرون زده ی گردنش بیشتر نگرانم
می کند؛ می دوزم!
پا از روی پایش برمی دارد .خودش را روی مبل جلو می کشاند و دستانش را به هم گره می زند.
 من پیشنهاد ندادم خانم مدیر که دوباره مطرحش کنم...705
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از لحن قاطع و پر از خشمش ،انگشتانم لمس می شود و دیگر در خراش دادن پوست و گوشت دستم
به جدل نمی افتند!

نگین اعتراض گونه دوباره از پشت میزش بیرون می آید.
مهدکودک نه کارخونه ی شما..
 آقای مهدوی واقعا شورش و در آوردین ...این جاِ

آرتین به صورت برافروخته و لحن بلند و تند شده ی نگین که دستانش را روی پشتی مبل قرار داده
است و روی صورت آرتین براق شده است ،پوزخندی می زند و ریلکس از روی مبل بلند می شود.
لبه ی کت سیاه رنگش را کنار می زند و دست داخل جیب شلوار سیاه رنگش فرو می برد.
با دو انگشت دور لبانش می کشد و پوزخند صدا دار ی می زند.
 خیلی تند میرین خانم فتاح ...باعث این اتفاق فقط معلم شماست ،من بارها تذکر داده بودم ،دخترمن روح حساسی داره ...نباید اجازه بدین زیاد با معلماش رابطه ی صمیمی برقرار کنه...

رفته رفته رنگ صورتش سرخ تر می شود و صدایش بلندتر....
 -حاال هم با افسردگی حاد و روحیه ی داغون باید عمل بشه ...اونم به خاطر کی! به خاطر معلم شما...

انگشت اشاره اش که پر شتاب سمت من گرفته می شود.
ریه هایم از بی هوایی منقبض می شود رها کردن بازدمم یادم می رود!
ناخواسته کاراکتر اصلی این ماجرا من بودم و انگشت اتهام ها به سوی من نشانه می رفت!
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نگین دستانش شل می شود و کنارش می افتد.
نیم نگاهی سمت من که با رنگی پریده مثل میت ایستاده بودم ،می اندازد و دوباره به حرف می آید.
 -آقای مهدوی انتظار داشتین در کالس مثل یک غریبه و زندانی با دختر شما برخورد می شد؟

دستش را در هوا تکان می دهد و اعتراض می کند :مثل تموم بچه ها باهاش برخورد شده ...نه
بیشتر نه کمتر...
من هم که شکر خدا وجود یک نماد را داشتم .مثل یک مجسمه ،گلدان ،یا شی ٕ شکستنی که گوشه
ی اتاق به نمایش گذاشته شده بود!

آرتین ساعت مچ ِی نقره ای رنگ گران قیمتش را روی مچ دستش تاب می دهد .انگار می خواهد با

این کار و به دهان کشیدن لب زیرینش ،کنترلی برای حرف ها و حرکاتش داشته باشد.

پلک روی هم می نهاند و سریع باز می کند .رگهای خونین که سفیدی چشمانش را در بر گرفته بیشتر
می شود
 -خانم مدیر!...

تحکم ابن لحنش ،یعنی دیگر دلش نمی خواهد بحث و مخالفتی بشنود!
مکثی می کند و کلمه به کلمه حرف هایش را ادا می کند.
 دختر من ...نیاز به عمل جراحی فور ی داره ...که اونم تقصیر معلم شماست ...باید تا اون روز...روحیه اش تقویت بشه ....باید کار ی کنیم که به این عمل آمادگی داشته باشه  ...باید عملش با
موفقیت انجام شه ...مفهومه یا بازم بگم؟...
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نگاهم بین آرتین در حال انفجار و نگین که از لحن آرتین جاخورده ،به گردش در می آید.
نگین انگار عقب نشینی کرده باشد ،چیز ی نمی گوید و مخالفتی نمی کند!
آرتین نفسش را پر درد و خشم بیرون می فرستد و با چرخش گردنش ،نگاهش منجمدم می کند.
انگار تازه می فهمد طرف حساب این مشاجره من هستم و باید با خودم مذاکره کند!
از مابین مبل و میز روبه رویش بیرون می آید و سمت در روانه می شود.
 -خانم فتاح من بیرون منتظرم...

با برگرداندن رویش و حالت گفتارش از وجود خودم متأسف می شوم .وجودی که هیچ می پندارند و
حتی حق انتخاب را برای خودم هم نمی دهند!

با صدای در ،از جا می پرم .انگار در خواب زمستانی بوده ام و تازه راه نفسم باز شده است.
دستم باال می رود و از زیر مقنعه ام ،روی گلوی متورم شده ام می نشیند.
دم و بازدمم تند می شود و دستان یخ زده ام لرز می گیرد!
این مصیبت دیگر جز الینفک ترین ها بود! فکرم جز این که آرتین مهدوی قصد دارد شکایت کند؛ به
جای دیگر ی قطع نمی دهد!
لبانم خشک شده و ماهی وار به هم می خورد!
نگین به دادم می رسد و جلوی خفه شدنم را می گیرد!

لیوان آبی جلوی لبانم می گیرد :زهرا ...زهرا جان بخور ...طور ی نشده که....
لبانم سردی آب را حس می کند و می کوشد تا جرعه ای به گلوی خشک شده اش بفرستد.
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نگین دستم را می گیرد و تند تند می گوید:
نترس چیز ی نشده ...فقط اومده بود بگه تا عمل سارینا ،پیش سارینا باشی  ...حتی حقوق هر ماهترو میده...
چشمان تر شده ام را از باالی لیوان به صورتش می دوزم؟

یعنی بی خودی این قدر ترسیده بودم ! یعنی نمی خواست شکایتی کند!...
سرم را عقب می کشم تا لیوان از لبانم فاصله بگیرد.
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دستم را از زیر گلویم بر می دارم و سوالم را به زبان می آورم.
 یعنی نمی خواست ازم شکایت کنه!؟نگین چشمانش گرد می شود!

 -شکایت؟ چه شکایتی! مگه چیکار کردی؟

از طرز فکر بچه گانه ام؛ خجالت زده سر پاین می اندازم!

نگین تاسف بار تلخ خندی می زند و ازم فاصله می گیرد!
 بگو چرا وقتی مهدوی رو می بینی به این حال و روز می افتی ...پس خیال می کردی با این اراجیفکه مدام میگه تقصیر توعه؛ می خواد بره شکایت کنه؟
لیوان را روی میز می کوبد.
 -وای زهرا ...تو چی بودی من خبر نداشتم! واقعا چنین طرز فکر ی داشتی؟

سر افکنده ،جوابی برایش نداشتم.
جز ِ
نفسش را پر صدا بیرون می فرستد چند قدم دور شده را دوباره به طرفم باز می گردد..
 این طور نمی شه ..تو برو پیش سارینا وقتی برگشتی باهم حرف می زنیم .انگار کمی هم باید تبیهچاشنی حرفهام کنم؛ کم کم دارم ازت ناامید می شم.
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سرم به سرعت باال می آید.
 -کجا برم!

دست روی بازویم می گذارد و نگاهش غم می گیرد.
دکتر سارینا گفته باید پای سارینا عمل بشه ...رگش از تشنج کوتاه شده و باید یه عمل پیوندی روی
ِ
پایش انجام بشه.

حریصانه به حرکات لبانش چشم می دوزم تا حرفش را به پایان برساند.

بی مقدمه میگوید :آقای مهدوی ازم می خواست مهد نیای و فقط معلم خصوصی سارینا بشی..

در حالی که صدای متعجم باال می رود ،بازویم را عقب می رانم .دستش از روی بازویم رها می شود!
 -چی کار کنم!

انگار کالفه شده باشد؛ دور خودش می چرخد!
 ببین زهرا ...خود منم تو بد مخمصه ای گیر افتاده ام .آقای مهدوی کالً نظم این مهد رو بهم زده...اگه این طور ی پیش بره باید شکایت کنم!.

دستانش را در هوا پر استرس تکان می دهد و گاهی برای حفظ آرامشش مقنعه اش را به جلو می
کشد و دوباره دستی روی چتر ی هایش کشیده به عقب می راند و لبه هایش را صاف می کند.
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 از طرفی هم سارینا راه تصمیم گیر ی درست رو برام بسته ...دلم به حالش می سوزه و نمی تونم تواین وضعیتش کار ی کنم .االن هم آقای مهدوی جلوی در منتظر توعه؛ میگه از پریروز سارینا رو به زور
آرومش کردن ...بهونه می گیره و مدام گریه می کنه...

با صدای تلفن ،حرف نگین نیمه تمام می ماند .نیم نگاهی به تلفن می اندازد و سمت میزش ،برای
پاسخ دادن به تلفنی که تصمیم قطع شدن ندارد ،روانه می شود.

بغض و ترس یک جا گلویم را به درد می آورد.
نگین که دلش به حال سارینا می سوزد ،چه انتظار ی از منی که قلبم از وضعیت بغرنج روحی سارینا به
درد می آید ،دارد؟
 -بله بله اومدن...

مکالمه کوتاه نگین با کوبیدن گوشی و غر زدن بلندش به پایان می رسد.
 مرتیکه انگار ارث باباش و ازمون تلب داره! زود باش زهرا ...تو یکی دو روز رو برو پیش سارینا ...اگهاین مردک بیشتر مدعی شد؛ می دونم باهاش چیکار کنم!

به صورت قرمز شده و دستان لرزان که بی وقفه وسایل های روی میزش را جابه جا می کند؛ می نگرم!
لبریز شدن صبر نگین را هم بالخره با چشم و دل می بینم و برای صبور ی که همیشه و هر ثانیه به
خرج می دهد؛ تحسینش می کنم.
گاهی وقت ها مجبور ی کار ی را که به دلخواهت نیست انجام دهی ...گاهی مجبور ی بدون هیچ
سوال جوابی گوش به امر باشی و اطاعت کنی .تمام موقعیت و زندگی من در اجباریت ها خالصه
شده بود! چه جنس مذکر ...چه از جنس مونث ..چه آشنا ،چه غریبه ...خودم زندگی ای برای خودم
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ساخته بودم که پایم فقط رفتن بود! نه ایستادگی و مقاومت ...بی آنکه بدانم؛ قدم می نهادم .قدمی
که برداشتنش تصمیم خودم نبود! می رفت تا جایی که تقدیرش متوقفش سازد!

الزم نبود نگاهم را بچرخانم برای ماشینی که درست روبه روی در ،پارک شده است.
با صدای در ،نگاه سرخ و آتشینش فقط یک لحظه ای می چرخد و از دیدن من استارت می زند.

چشم می گیرم بیشتر در برخورد ناشایستش مصرترش نکنم.
شاید با خود فکر می کند؛ راستی راستی وظیفه ام است و باید در مقابل هر گونه امر و نهی و
توهینش مطاوعت کنم؟
در عقب را باز می کنم بدون هیچ حرفی سوار می شوم.
دستم روی دستگیره در را نبسته می راند.
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#پارت۱۴۴

نمی دانم مغزم تکان می خورد یا آدم بودن؛ یاد آورم می شود! یا چه چیز ی باعث می شود که در را از
خشم محکم به هم می کوبم و با ابروهای گره زده از آینه ی جلویی وسط ماشین ،نگاه خشمگینش را
غافلگیر می کنم!
به نگاه طلبکارانه اش براق می شوم!
نه لفظی؛ با نگاه درنده ای که برای خودم هم بعید است ،قفل سیاهی چشمان پرغضبش می مانم!

با گرفتن نگاهش ،مشتی که بی هوا روی فرمان می کوبد به خودم می آیم!

چشمم روی سیگار ی که ما بین انگشتانش ،با لرز خفیفی به لبانش نزدیک می کند ،کشیده می شود.

زود خودم را جمع و جور می کنم و نگاه سرکشم را به سمت شیشه و بیرون و آدمها ی هزار و یک
رنگش سوق می دهم.
قلمبم پمپاژ کردن خون در رگ ها یش و ضربان؛ یادش می رود!
نگاه تندم را پای اعتراض دلشکسته ام از هر کس و ناکسی می گذارم.

اما چه قدر؟ تنها یک دقیقه یا ثانیه ای به طول می انجامد.
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باز مغزم نهیب می زند :همین قدر هم برای تو بی جربزه؛ این یک حرکت زیادی ست!

این حال روزم را مدیون کسانی بودم که انتقامشان را به کسی واگذار کرده بودم که خودش بی کم و
کاستی از تک تکشان می گرفت.
به لطف آرتین که شیشه ی سمت خودش را کامال پاین کشیده است و سیگار پشت سیگار دود می
کند ،سردی خشک پایز ی به بند بند تن ضعیف شده ام می نشیند.

این روزها به خاطر نباریدن برف و خشکی هوا ،احساس می کنم خدا هم قهرش گرفته است .از انسان
هایی که یکسان آفریده و اما دنیا یکسان بودنشان را از یادشان برده و یکی بر دیگر ی برتر ی پیشه
گرفتند.
اما بمیرم هم نمی توانم به رفتار و شیشه ی باز ماشینش خرده گیر ی کنم.
لبه مانتویم را روی زانویم مرتب می کنم و پاهایم را بهم می چسبانم تا جلوی لرزم را بگیرم.
آرتین هم مثل میرغضب نگاهش به رانندگی و تمام حواس شش گانه اش به پک های عمیقی که به
سیگارش می زند ،است.

جلوی در خانه شان برای این که صدای نحسش را نشنوم ،زود پیاده می شوم.
اگر ذره ای شک در مورد دیوانه بودنش داشتم با به هم کوبیدن در ماشینش ،شکم به یقین تبدیل
می شود!
بیچاره انگار خود درگیر ی دارد!

در نیمه باز خانه شان را که می بینم ،بی تعارف به داخل حرکت می کنم.
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نه از بی نزاکتی و بی ادبی! بلکه سرما وادار به تند راه رفتنم کرده بود تا مانع بهم خوردن داندان هایم
جلوی این مرد از خود راضی باشم.

منم خدای خنگ؛ سرما هم بیشتر مغزم را منجمد کرده بود!
تازه جلوی در ورودی یادم می افتد که صاحب خانه ای هم پشت سرم است و باید منتظرش بمانم!
مکثی می کنم.

سرم به عقب برنگشته؛ صدای بم و خاصش وحشت زده ام می کند!.
 از جلو رفتن نقشه ات این قدر پرو بال گرفتی که خوشحال دار ی پرواز می کنی؟ اما کور خوندی...من نمی زارم!

تا بتوانم حرف هایی که مثل گدازه های آتشفشان به سویم پرتاب کرد را تجریه و تحلیل کنم!
با تنه ای به کتف راستم؛ طور ی از بغلم می گذرد که به زور با گذاشتن دستم روی در ورودی؛ می توانم
خودم را کنترل کنم تا نقش زمین نشوم!

این دیگر غیر قابل تصوراتم بود!
عجله ی مرا ...تند راه رفتنم را ...هر طور که باب میل خودش است؛ تشریح می کند!
بدون ذره ای توجه به عواطف فرد مقابلش یکه تاز ،می کوباند وجلو می رود!
مقاومت زانوهایم گرفته می شود و جلو رفتن و وارد شدن به خانه را کند تر می سازد.
منهزم و سر خورده به ناچار داخل می روم.
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عالرغم میل باطنی ام ،آرتین توانست حرفش را به کرسی بنشاند!

یک ماه؛ هر روز به جای این که مهد کودک بروم ،صبح سر ساعت هشت ،مثل شروع کالس های
مهد کودک ،پیش سارینا می آیم و ظهر ساعت دوازده و نیم ،از خانه شان بیرون می زنم.
در طی این یک ماه ،تنها روز اول آرتین و رامین و مادربزرگ سارینا را دیدم .تنها عکس العمل رامین از
دیدنم ،برق خاص قدر شناسانه و سپاس در نگاهش بود.
مادر بزرگ سارینا ،فقط با خط و نشان کشیدن های بی حرف ،برای منی که در منجالب این خانواده
گیر افتاده ام ،خانه پسرش را ترکی می کند و در طی نیم روز ی که پیش سارینا هستم دیگر نمی بینم
اش.
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#پارت۱۴۵

از بودن پیش سارینا و روحیه ای که رفته رفته داشت به دست می آورد ،خوشحال بودم .اما از غافل
شدنم با کالس ها و بچه های دیگر مهد کودک هم ،واقعا ناراحت و غمگین ،روزهایم را به شب می
رساندم.

نگین را هر روز می بینم .فقط دلگرمی هایش باعث ماندنم و جانزدنم می گردد.
به اصرار نگین در این یک ماه ،چهار جلسه پیش دکتر نجمه ویزیت شدم.
با حرف های دکتر و خالی کردن دلی که شاید بخشی از حرف های میانشان به دروغ بود ،اما دل
سنگین شده ام را کمی سبکتر ساخت.
به گذشته ام ،به تنهایی و ترس هایم اعتراف کردم .صحبت هایش را با تمام وجودم بلعیدم و ذره ای
انگیزه برای زندگی پیدا کردم .نور امیدی که شاید روز ی بتوانم پیش مادرم برگردم.

اداره ی گاز رفتم به زور با قسط بندی کردن ،جلوی قطع شدن گاز را گرفتم .فردا سر ماه است و وقتی
آرتین ماهیانه ام را بدهد؛ باید به اداره ی آب هم بروم .مرد و زن بودن برای یک دختر ی به سن من
واقعا سخت و طاقتفرسا ست.
مثل هر روز در نیمه باز را هول می دهم و داخل می روم.

با بلوز بافتی که از زیر مانتویم پوشیده بودم باز هم سرما را در بند بند استخوان های بدنم احساس
می کردم.
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اواخر آذر ماه نباریدن برف ،هوا را به قدر ی سرد کرده بود که به فکر خریدن پالتویی پشمی ضخیم
باافتم.
اما چگونه را هنوز نمی دانستم!

حیاط درندشت بزرگ را که برگ های زرد پایز ی خوفناک هم کرده بود را با گام های بلند و پر شتاب
به سمت داخل خانه سپر ی می کنم.
من نمی دانم آرتین با خدمتکارنش چی کار کرده بود که این یک ماه را من کسی جز سارینا را در اتاق
طبقه ی پاین ندیده بودم.
عادتم شده بود جلوی در ورود به خاطر سارینا لبخندی چاشنی لبانم کنم و به مالقات سارینا بیایم.
سمت پذیرایی می روم .از دیدن جای خالی سارینا جلوی پنجره ،لبخندم محو می شود!
نگاهم را در کل پذیرایی که مثل یک زمین فوتبال بزرگ است؛ می چرخانم.
خالی بودن پذیرایی وحشت به دلم می اندازد و عقب گرد می کنم!

کامال سمت در نچرخیده؛ دیدن آرتین چیز ی شبیه ترس و وحشت به دلم سرازیر می کند!
طرز نگاه طلبکارانه و ایستادنش که دستانش را داخل جیب شلوار توسی رنگش فرو برده؛ لرز چند
ریشتر ی به دلم سرازیر می کند.
پریدن رنگ رخسارم را از فرو ریختن دلم احساس می کنم!

به زور خودم را جمع جور می کنم تا هراسم را آشکارا نبیند .چشم از نگاه سرخش می دزدم و قدمی به
جلو می گذارم.
 ببخشید انگار سارینا نیست! ...من بعدا میام.719
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بدون هیچ تغییر ی در ژست خاصش؛ سمت مبل روانه می شود.
 -االن میان بیا بشین.

لحنش عار ی از هر گونه انعطافی ،پایم را برای برداشتن قدم بعدی سست می کنم!
شاید حرکت انگشتانم بیشتر از این که روتین و از سر عادت باشد ،اما کندن پوست دستانم توسط
ناخن هایم بیشتر برای پنهان ساختن لرز دستان و کل بدنم به تالش افتاده بودند!

تنها این عمل برای کاهش استرس درونم افاقه می کند.
خیلی ریلکس با دو انگشت از ران پایش ،پاهای شلوارش را باال می دهد و روی مبل نیم ست کرم
رنگ پاین پذیرایی می نشیند.
نه روی نشستن دارم! نه جرأت رفتن...

با چرخیدن سرش به طرفم! تازه آرواره هایم به کار می افتند که چرا مثل مجسمه ایستاده و
تماشایش می کنم؟
ارتباط چشمانم را با سرخی دو گوی سیاه رنگش قطع می کنم.

لبم را از اسارت دندانم خارج کرده ،دهان می گشایم که صدایش ناگزیر لبهایم را به هم می دوزد.
 -فقط یک هفته مونده تا عمل بشه ...بردنش آزمایش ...اگه آزمایش جواب داد عملش می کنن
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ناچار ،برای این که خوب حرف هایش را که درمورد آینده و جان ساریناست برای خودم تفهیم کنم!
نگاهم را باال می کشم.
سر ی به استفهام تکان می دهم.

نمی دانم کجای کارم تحقیر برانگیز است که پوزخندی روی لبانش می نشیند!
از طرز نگاهش گرمای ماورائی از وجودم بلند می شود و به گوشها و گونه هایم سرایت می کند.
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می خواهم با سر به زیر شدن یا شاید هم عقب گرد کردن ،از مقابل این مرد هزار چهره ی مرموز فرار
کنم؛ که نیم تنه اش را کامال روی مبل می چرخاند و انگشت اشاره اش را که تو این یک ماه ،امید
داشتم قطع شده باشد؛ به حالت تهدید باال می برد.
 یک هفته بعد ...قبل از خروج سارینا از بیمارستان ...طور ی میر ی که حتی نشان و اسمی ازت تواصفهان نمونه...

دوباره آن انگشتی که خیلی خیلی دلم می خواست توانایی داشتم و خردش می کردم ،جلوی نگاه
لرزانم تکان می خورد.
 در ضمن ...تو این پنج ،شش روز فرصت دار ی با فکر شیطانی خارقالعاده ای که وارد زندگی دخترمن شدی ...همون طور ذهنش رو شست شو بدی و بهش بفهمونی که باید بر ی اون ور آب و نمی
تونی این جا باشی.

چشمانم دیگر از این گشادتر نمی شود!

صدای تلفن همراه کوفتی اش ،از وضعیتی که توش گیر افتاده بودم؛ نجاتم می دهد!

راست می نشیند و موبایلش را از جیب پیراهن سرمه ای رنگ چهار خانه اش بیرون می کشد.
بزاق دهانم ،یار ی ام نمی کند تا گلوله ی باال آماده ،جلوی راه نفسم را پاین دهم و راه نفسم باز شود.
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افالس و بدبختی و بی نوایی تا چه حد؟ .انگار خدا خودش هیچ نیروی مستعد در من نیافریده است!
به خصوص از وقتی تصیمم به فرار کشیدم ،هر گونه رذالت وعزلت را برایم بیشتر ساخته تا هیچ وقت
نتوانم سر باال بگیرم!

آن قدر در همان حال شکسته و خرد شده می مانم که صدای سارینا از روی موبایل آرتین که روی
اسپیکر گذاشته تا من شنونده باشم به تپش های محزون و بی سر ته قلبم ،ندا می دهد تا آهنگ
عادی به خود بگیرد .در نهایت یادم بیاورد ،کجا ایستاده ام و برای چه آمده ام؟

-دخترم معلمت اینجاست منتظر توعه...

 -بابا راست میگی؟...

صدای گریان سارینا و موبایلی که آرتین بی حرف صفحه اصلی اش را به طرفم گرفته است؛ سبب
تکان خوردن محرک لبهای به هم دوخته شده ام می گردد.
 -سارینا جان؟...

خوشحالی مشهود در صدای بلند سارینا؛ جنباننده ی عصبی دست آرتین بر روی صورت و دور لبانش
می گردد.
 -زهرا جون نر ی ها ...من االن برمی گردم!

الجرم و صد البته از سر ناچار ی ،لب باز می کنم:
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 -منتظرم؛ عجله نکن.

به آنی با تیز ی نگاه آرتین از گوشه ی چشم فرو می پاشم!
این لحن صمیمی و صدا زدنم به اسم از طرف سارینا ،آن هم در این موقعیت ،واقعا اوج بدشانسی و
بدبختی ام می گماردم.
اصال من نبودم و شجاع ترین آدم کره ی خاکی ،از دیدن نگاه معنادار و خون گرفته ،فکی که
استخوانهایش هر آن در حال خرد شدن بود ،قالب تهی می بست.

نمی توانستم ترسم را الپوشانی کنم و جواب سوال دیگر سارینا را پاسخ دهم.

 -زهرا جون اگه دیر کنم منتظرم می شینی؟ ...آخه میرم بیمارستان آزمایش بدم!

دلم برای دل مهربان و کوچک و بی کینه اش ریش می شود؛ اما چشم های متشکی قفل شده روی
تک تک حرکاتم مجوز لب گشودن دوباره را صادر نمی کند.
بدون هیچ تغییر ی در پوزیشن نشستن یا نگاهش ،گوشی را سمت خودش بر می گرداند و با لحن
منظور دار ی که رعشه به جانم می افکند می گوید :منتظر؟ حتما می مونه دخترم...نترس...

چطور می توانستم در مقابل این مرد و این لحن مشمئزکننده ،اضمحالل را قبول نکنم.
موبایل را قطع می کند .گوشی را طور ی روی میز گرد روبه روی مبل ها پرتاب می کند که با برخوردش
روی شیشه ی میز ،از جا می پرم!
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 پس خیلی خوب پیشرفت کردی خانم معلم ...یک ماه برات زمان خیلی خوبی بوده جا پات و سفتتر کنی؛ نه؟

با شتاب از روی مبل بر می خیزد به طرفم می آید.
 نمی دونم این همه اعتماد به نفس و جرأت و مدیون چی هستی! ...قیافت! شغلت! پولت! اصل ونسبت؟ یا ...

با هر کلمه اش قدم دیگر ی نزدیکم می شود! درست روبه رویم زل زل نگاهم می کند و تیر ی زهر
آگین را که در کمانک درست روی قلبم نشانه رفته است را به هدف پرتاب می کند!
 -یا روان پریش بودنت!...

حفرهای از درد که روی قلبم ایجاد می شود؛ قابل ترمیم نخواهد بود! هیچ وقت هم نخواهد بود.
پس می دانست پیش روانشناس می روم؟

چانه ام نمی لرزد ،قلبم نمی گیرد ،بغضم رها نمی شود ،به معنای یک کلمه می میرم و جهنم را جلوی
چشمانم می بینم.

نگاه طوفان زده اش مرا در گردبادش آن قدر می چرخاند که تک تکه هایم به هر سویی پرتاب می
شود.
از کنارم می گذرد و فرو ریختم را نمی بیند.
خودم را به نزدیک ترین مبل جلوی در می رسانم.
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زهرا هر بالیی سرت بیاد بازم کمه ...هر چه قدر خرد بشی ،تحقیر بشی ،تهمت بشنوی ،بازم کمه..
می لرزم و دستانم را روی زانوهایم مشت می کنم.
مگه خودم خواستم! مگه من دوست داشتم چنین آینده ای بی سر و تهی داشته باشم.
این لرزش ها از تشنج فکر ی و عصبی آخر سر ،جان به سرم خواهند کرد.

نهیب زدن و نفرین کردن خودم پیشتر از بیش امید هایم را ناامید می کند و زندگی را برایم سخت تر
از قبل می کند.

با ورود شخصی با تالش مضاعفی موفق می شوم سرپا باایستم.
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#پارت۱۴۷

از دیدن سارینا که به کمک عمویش رامین وارد پذیرایی می شود ،لبخند زورکی که بر لبانم می نشانم،
تناقضی بزرگ در نگاه و رفتارم رقم می زند.

قبل سارینا رامین عرض ادبی می کند.
 -سالم خانم ترابی خوش اومدین.

چشمم روی لبان خندان سارینا پاسخ سالمش را می دهم.
 -سالم ممنونم.

ویلچر را سمت من هول می دهد.
 -سالم زهرا جون خیلی منتظرم موندی؟

رو نگاه معصومش به زور می َکنم.
اتصال نگاهم را از ِگ ِ
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عقلم با مشتی گره کرده و پر قدرت ،ندای قلبم را سرکوب می کند.

نگاهم را به شخصی که نگاه پر تحقیرش روی شانه هایم وزنه انداخته می دوزم.

برای وارد شدن به خانه ی خودش درنگ می کند.
 سالم ...می خوام تا فردا صبر کنی .امروز یه کار ی برام پیش اومده ،باید برم ...فردا میام و ادامهتمرین دیروز رو انجام میدم.

خشک و رسمی حرف زدنم ،نه تنها رنگ نگاه حقارت در چشمان آرتین که جلوی در خشک زده بود را
به تعجب مبدل می کند؛ بلکه چشمان سارینا که رنگ سوالی به خود گرفته اند را نادیده می گیرم؛
چون اگر تعللی کنم خودم در جواب دادنش عاجز می مانم!

 -زهرا جون؟...

تردید را کنار می گذارم و زودتر از بغل ویلچر سارینا و چشمان حیران رامین می گذرم
 -خدانگهدار .فردا زود میام...

پشت بند این لحن سوالی ،می توانست سواالت بیشمار ی باشد که من االن در این موقعیت و جلوی
نگاه تیز و برنده؛ آمادگی جواب دادن را در خودم نمی دیدم.
از بغل آرتین می گذرم و به حالت دو از آن خانه دور می شوم.
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انقباض و انبساط در ریهایم به قدر ی تند و روان می شود که قلب تپنده ام را به ایستادن می برد.
بی اذن عقل و دلم ،اشک در حدقه ی چشمانم می جوشد و راهشان را روی گونه هایم باز می کنند.

تنها راهی که قدم هایم را تند و پشت سر هم به جلو هدایت می کند؛ راه سی و سه پلی است که دلم
می خواهد در این سرما که تن خسته ام یک تکه کوره ای آتش است ،روی یکی از داالن هایش خنک
شود؛ یا شاید هم یخ بزند.

با کوله بار ی از غم و غصه نمی دانم چگونه با پایی پیاده جلوی نگاه های هر کس و ناکس که هر
کدام به گونه ای نگاهم می کردند؛ خودم را روی سی و سه پل می رسانم.
پشتم را به ضرب محکم به سنگ های سختش می کوبانم و زانوهایم تا می شود.

هرگز نتوانستم مثل اکثر مردمی که هم مانند این سنگ ها که وزنه های سنگین سنگ ها را ،یکی
پس از دیگر ی را بر روی دوش یکدیگر متحمل شده بودند و پلی به این عظمتی و سختی ساخته
بودند باشم ...کسانی که درد و سختی و غصه هایشان سنگین تر و طاقت فرساتر از این سنگ ها
بوده اما متحمل شدند و خم به ابرو نیاوردند.

دستانم را روی زانوهایم گره می زنم و به آبی زل می زنم که مثل آب چشمانم طول مسیر تا اینجا را
باریدند و خسته شده و از سرما یخ بستند.
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نیشتر حرف های آرتین هنوز هم در صدرد پاره کردن این دل زخم خورده می کوشد
قیافت ،شغلت ،اصل و نسبت یا روان پریش بودنت...

کرخت شدن انگشتانم ،بی حس شدن بدنم ،یادم می آورد تا قندیل نبسته باید بلند شوم.
دستم را روی زمین نهاده بر می خیزم .با تیر کشیدن تمام استخوان های بدنم صورتم جمع می شود!
رو به آسمان صاف ،هوای سرد پایز ی را می بلعم و بعد ثانیه ای با پلک بستن نفسم را رها می کنم.
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بند تمام دغدغههایی را دارد که آرتین هم بهش اضافه شده است.
دلم رها شدن از ِ
اما جز سازش با این زندگی ویران شده چاره ای دیگر ی نداشتم.
مگر می شد با َدرد و خود آزار ی ها ،خوره ی ذهنم را از میان بردارم و یک آدم عادی؛ مثل بقیه شوم!
هرگز د ََر ی ،در این دنیای بی در پیکر؛ برای دور ریختن درد درونم ،پیدا نخواهم کرد.

مسافت نه چندان زیاد پل را بدون هیچ ترددی ،طی می کنم.
امروز صفای این پل انرژ ی بخش ،چه قدر بلعکس و کامال بی روح ،همانند دل من شده است!
دستانم را داخل جیب هایم می گذارم و سرم را داخل یقه ام فرو می برم.
هیاهوی مغزم سرکوب نشدنی بود .انگار مرتکب گناه کبیره ای شده بودم و همیشه از عقوبتش
هراسان بودم  ..فقط خودم را سرزنش می کردم .چون تمام اتفاقات کوچک و بزرگ زندگی را به پای
فرارم می گذاشتم.

وارد سوپر ی دم محله می شوم .سوپر ی که بیشتر یک فروشگاه چند منظوره است تا سوپر ی محله...
از چیپس و پفک گرفته تا سبز ی جات و نان باگت و نخ و سوزن و ادویه جات.
یک باگت با یک عدد سویس می خرم و پولش را حساب می کنم.
بوجه ای که برایم مانده کفاف تهیه ی یک ساندویچ با محتویات و خوشمزه را نمی کند.
امروز هم آرتین پول ماهیانه ای را که با نگین حرفش را زده بود ،پرداخت نکرد.
نیتش را نمی دانستم .فقط می دانستم وقتی مرا می بیند ،انگار دشمن خونینش را می بیند.
کیسه ی باگت را بر می دارم تشکر ی می کنم.
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با ورود زنی تقریبا میان سال چادر ی به داخل مغازه؛ کنار می کشم تا بتواند از در کوچک و میان قوطی
ها و وسایل ،وارد مغازه شود.
یاد گرفته بودم به بزرگتر از خودم سالم دهم.

با لبی خندان جواب سالمم را می دهد .انگار چندین سال است که مرا می شناسد!
-علیک سالم دخترم ...خوبی؟

 ممنون.سر پاین می اندازم و منتظر می مانم تا راه را برایم باز کند.

اما انگار قصدش چیز دیگر ی است؛ نه خرید!

قدمی دیگر بهم نزدیک می شود.
 -من خواهر مش غالم حسینم.

با دست به سوپر ی که پشت صندوقش لبخند به لب دارد اشاره می کند.
 داداشم مرد خانواده دوست و مهربونیه ...زن خدا بیامرزش خیلی خانم خوبی بود .اما عمرش کفافزندگی رو نداد و سرطان سینه باعث مرگش شد.

حس ششمم به کار می افتد و منظورش را در هوا می ز نم.
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گوش هایم داغ می کند و دستم مشت می شود.

مدام نگاهش را دور تا دور صورتم ،حتی لباس و کیسه ی خرید داخل دستم ،می چرخاند و ادامه می
دهد:
 یه دختر داره پنجه آفتاب ...عمش قربونش بره؛ مثل باباش مهربونه ...می خواستم قبل اینکه بیامخونتون فکر کنی و بی جواب راهیمون نکنی.

از گوشه ی چشم دیدن لبخند مزحک و چندش سوپر ی ،درد عمیقی روی قلبم می گذارد.
 این دوره زمونه ،مرد خونواده دوست کم پیدا میشه ...اصال همه جا دختر؛ برادر من از متانت توخوشش اومده و راضی به ازدواج دوباره شده؛ وگرنه سه ساله نتونستیم قانعش کنیم به ازدواج...

گوش هایم کر می شود و زبانم الل! حس پاهایم از بین می رود! خودم را میان زمین و هوا معلق می
بینم! چرا نمی رفتم؟ چرا حرفی نمی زدم؟
اما انگار کششم برای امروز به نهایت حد معمولش رسیده بود!
چرا کسی وارد این خراب شده ،نمی شد تا مرا از زبان تند و این زن نجات دهد!

 -داداشم سی و شش سالشه ..طفلی این موها رو بعد فوت زنش سفید کرده ،وگرنه دلش جوونه...

تاب و توان از کف می دهم! مغزم در حال انفجار ،قلبم در حال ترکیدن ،سراسیمه ،بی آن که بدانم چه
کار می کنم تنه ای به زنی که چادرش را زیر بغل زده بود و داشت سخنرانی می کرد؛ می زنم و قصد
فرار می کنم.
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با قوطی های دستمال کاغذی چیده شده کنار در برخورد می کنم و صدای پخش شدنشان روی کف
مغازه با هین بلند آن زن قاطی می شود!

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
🌼🌼🌼
🍀🍀
🌺

#اتهام_واهی

#پارت۱۴۹

اما بی اهمیت بهم ریختن مغازه ،به معنای واقعی از آن جا می گریزم.
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صدای غرلند کنان زن که پشت سرم هوار می کشد را با سرعتی که به قدم هایم می دهم؛ جا می
گذارم.
واه واه ...عجب آدم هایی پیدا می شن ...فکر کرده کیه! دختره ی بد ترکیب و بد گواره ی بی کس وکار ...از خداشم باشه زن داداش من بشه...

انگار از قصد و قرض صدایش را پس کله اش انداخته است تا نه تنها من ،بلکه عالم و آدم را از بی
کس و کار بودنم مطلع سازد.

نفس تنگم تنگتر می شود!
انگار دنیا و آدمهایش با من سر جنگ گذاشته اند .جنگی که بازنده اش من بودم.
نگاه مردی که از بغلم می گذرد و دوباره گردن می چرخاند و یک دور دیگر مرا می پاید ،روی اعصاب
متشنجم چاقو می کشد!
من بی کس و کار زاده نشده بودم ،تنهایی را انتخاب نکرده بودم!
تنها انتخاب شده بودم ،برای این تنهایی ها و تحقیر ها ...مقصر خودم نبودم؛
کسی بود که این تقدیر را برای من به ارمغان آورد! کسی که هر روز بیشتر از دیروز ،کینه اش روی دلم
سنگینی می کند و نفرین و نفرتم پشت سرش بیش از بیش طغیان می کند!

روی قفسه ی سینه ام احساس سوزشی عجیب می کنم .داخل محله می پیچم و دست آزادم را روی
سینه ام می گذارم.
این سوزش ها و درد ها عادت این قلب خسته شده است .اما کسی نمی فهمد که دیگر تحملش به
ته َتهش رسیده و پای مقاومتش بریده است.
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کلید را با دستی لرزان بیرون می کشم.
لبهایی که بهم می فشارم تا بغض چمبره زده زیر حلقوم خسته ام ،بیرون درز نکند.
کلید از میان انگشتان کرخت شده و لرزانم روی زمین می افتد.
لب می گزم و کمر خم می کنم برای برداشتن کلید و پناه بردنم به پناهگاه تنهایی هایم.
یا شاید هم زندان نوشته های قلبم ،که بند بند استخفاف هایی که چشیده بودم روی در دیوار هایش
درج شده بودند و هر روز و هر ثانیه ،یاد آور روزهای تلخم بودند .
در وحل روزگار گیر افتاده بودم و جای گریز ی نداشتم!

به زور کلید را می چرخانم تا قبل رسیدن دو تا از همسایه ها که گرم گفتگو هستند؛ خودم را داخل
خانه بیندازم.
دلم نمی خواهد گردن بچرخانم و به زور با چانه ای که روی لرزش چند ریشتر ی در حال کنده شدن
است سالم و احوالپرسی کنم.
در را می بندم و پشت در نفس حبس شده همراه بغضم را رها می کنم.

صدای صحبت و قدم هایی که دور می شوند را به خوبی می شنوم.
 -این دختره این روزها رفت و آمدهاش عجیب غریب شده.

اون یکی مجال نمی دهد غیبت طرف مقابلش تمام شود! می ترسد جا بماند و نتواند تهمت بزند.
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 منم حرف هایی ازش شنیدم ...میگن با یکی میاد و میره ...مرده هم ماشینی از اون گرون قیمت هاداره...

دستانم را همراه کیسه ی باگت باال می برم و محکم روی گوش هایم می فشارم و داخل خانه می
دوم.
در ورودی را محکم روی هم می بندم و بدون این کفشهایم را در بیاورم ،روی دو زانو وسط حال می
افتم و از اعماق وجودم برای دل شکسته ام می گریم.

گذر زمان را نمی دانم! فقط از حس حالت تهوعی که به سراغم می آید ،صورتم مچاله می شود و پلک
های چند صد تنی ام را به زور از هم فاصله می گیرد.
روی معده ام چنگ می اندازم و به زور سر سنگین شده ام را از روی زمین سخت بلند می کنم!
چشمانم سیاهی می رود .دست روی سرم می گذارم از شددت پیچ خوردن دل و روده ام سریع برمی
خیزم و خودم را به حمام می رسانم!

آن قدر عق می زنم که نای برخاستن برایم نمی ماند.
تنها محتویات معده ی خالی ام ،زرداب خالی است.
چیز ی نخورده بودم که باال بیاورم.

از چهار چوب در ،برای بلند شدنم کمک می گیرم و خودم را به آب می رسانم .
مشت های آبی پی در پی روی صورتم می پاشم و بیشتر لرز می گیرم.
به افتادن گاه و بیگاه فشارم عادت کرده بودم.
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مقنعه خیس شده ام را از سرم در می آورم و سراغ نمکدان می روم.
تنها دارایی که برای بردن فشارم به باال ست ،نمک است.
نه خرما ،نه عسل و مربا ...حتی نباتی هم نداشتم که فشارم را تنظیم کند .همین نمک هم مانع
مردنم می شود.
چون اگر بمیرم بوی گندم همه جا را فرا می گیرد و کسی هم نیست که العقل خاکم کند.
جلوی بخار ی کوچک گاز ی در خودم مچاله می شوم و زانوهایم را بغل می کشم .حتی قادر به
درآوردن مانتویم هم نمی شوم.
سوزش داخل چشمانم ،دست کمی از سوزش گلو و معده ی خالی و قلب خسته ام؛ ندارد.

اما من ساخته شده بودم برای مقاومت و زجر کشیدن و نمردن...

با یاد حرف های آن زن ،بیشتر در خودم مچاله می شوم و پیشانی ام را روی زانوهایم می چسبانم.

مگر من چه سنی داشتم که زنه یک مرد زن مرده و بچه دار شوم ...مگر آدم نبودم! مگه انسان نبودم!
یک دختر با آرزوهای دخترانه نبودم! ...من هجده سال که بیشتر نداشتم!
گوشه ی ذهن منفورم خودم ،در تکاپوی خرد کردن خودم؛ می کوشد!

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
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حساب میای ...نه یک دختر .تو یک بار عقد رسمی کردی که هنوز فسخ نشده ...تو یک دختر فرار ی،
کسی که تهمت ها پشت سرش بیشتر شده؛ صد در صدر با آن نقشه ی احمقانه ات تا حاال تبل و
شیپور رسوایی دیگر ی هم برایت زده شده است ...اون وقت آرزو هم می کنی ...فکر می کنی شاهزاده
ی سوار بر اسب سفید میاد دنبالت یا یه پسر پول دار و خوش تیپ و ثروتمند...
پنجه الی موهایم فرو می برم و با جیغ خفه ،اما پر از درد از ته ته قلبم؛ محکم موهایم را می کشم.
زندگی تار و مار شده ی من جای اغماض نداشت .جای گریه داشت ..اشک ...آه ...حسرت...
زندگی که هیچ گاه مثل یک آدم عادی نخواهم داشت .با کدام گذشته و اصل و نسبی می توانستم
ازدواج کنم و تشکیل خانواده دهم.
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باگذر زمان وتنهایی هایم را با دروغ ادامه داده ام .اما یک زندگی مشترک را هرگز نمی توانستم با
دروغ شروع کنم .حتی اگر یک پسر خوش تیپ و قیافه ی پولدار هم به خواستگار ی ام می آمد که از
غیرممکن ها بود؛ باز هم نمی توانستم بله ای بگویم و به فکر شروع یک زندگی باشم.
صدای موبایل مرا از حاشیه ها و چه کنم چه کنم ها ،بیرون می کشد.
موهایم را از اسارت انگشتانم رها می کنم.
برای تسکین سر دردم که سوزش پوست سرم هم بر اثر کشیدن موهایم بهش اضافه شد ،سرم را
ماساژ می دهم.
چهار دست و پا ،بی رمق سمت کیفم که جلوی در ورودی افتاده است؛ می روم.
اختیار راه رفتن و بلند شدنم را این سرگیجه و ضربان قلبی که یک در میان می زند؛ ازم می گیرد.
پشتم را به دیوار تکیه داده ،کیف را از روی زمین برمی دارم.
لحظه ای پلک بر هم می زنم و دم عمیقی برای عادی شدن نفس های مقطع و بریده بریده ام می
کشم.
گوشی فکستنی ام را از داخل کیف برون می کشم.
نای برداشتن تکیه ی سرم از روی دیوار را ندارم.
گوشی را باال می گیرم و از دیدن شماره نگین ،در دلم مویه سر می دهم!
چطور ی زبان بچرخانم و حرف بزنم! زبانی که مفلوج ته حلقم چسبده است!
چه بگویم؟ از کدام دردم بگویم! چیکار کنم؟ چگونه لبانی که به زور به هم دوخته شده اند تا لرزند را
بگشایم؟
از قطع شدن تماس خوشحالی قلبم تنها یک ثانیه زمان می برد.
چون دوباره تماس گرفتنش ،این شادی را پر می دهد!
اگر پاسخ ندهم بدون شک خانه ام می آید که این هم از بد بدتر خواهد شد!
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سست و بی حال انگشتم را روی دکمه اتصال می فشارم.
سعی می کنم توده ی خشک و بزرگ ،در راه گلویم را قورت دهم تا صدایم صاف شود.
تمام تالشم را می کنم تا طعم تلخ زندگی روی لحنم رد نیندازد.
 -الو...

مثل این که تالشم برای صاف شدن صدایم موفقیت آمیز نبوده است.
نگین نگران صدایم می زند:
 -زهرا! زهرا جان خوبی؟..

کلمه ی خوب معیار مناسبی برای سنجیدن حال اکنونم نبود.
اغراق به خرج می دهم تا خیال این مادر و همسر نمونه یک خانواده ای که خودشان هزاران مشکالت
داشتند را ناراحت نکنم.
 -خیلی خوبم ...داشتم نهار می خوردم.

انگار باور نمی کند .حقم دارد! منم بودم با چنین صدایی باور نمی کردم!
وقتی بعد آن همه جیغ و گریه و عق زدن های متداوم ،خودم هم از صدای خودم؛ از هنجره و تارهای
صوتی ام نگران بودم؛ چه انتظار ی از نگین داشتم!
 -پس چرا صدات گرفته! ...چی شده زهرا؟ باز مشکلی پیش اومده؟ گریه کردی؟

موبایل را از گوشم فاصله می دهم.
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دست چپم را مشت کرده ،جلوی دهانم می گیرم.
تک سرفه ای می کنم تا کمی صدایم باز شود .حلقومم به طرز وحشتناکی می سوزد ،انگار لوزه هایم
را خراش داده اند.
دوباره گوشی را روی گوشم می چسبانم تا نگین را از نگرانی در بیاورم.
 -نگین جان ...انگار ی سرما خوردم .گلوم درد می کنه .نگران نباش استراحت کنم بهتر میشم.

 می خوای بیام بریم دکتر!همیشه همین است .جلوی من که پشیز ی برای این دنیا و آدم هایش ندارم ،شکسته نفسی و
فروتنی اش ،مرا بیشتر شرمسار خودش و خانواده اش کرده است.
نمی گوید بیام ببرمت دکتر چون پول ندار ی و بدبختی؛ می گوید بیام بریم دکتر؟...
پاهایم را بیشتر در شکمم جمع می کنم.
 -نه دکتر الزم نیست ...کمی تخمه ریحان و پونه دم کنم بخورم ،بهتر میشم.

انگار با دخترش یا مادر و خواهرش حرف می زند.
 -مطمئنی؟...

 -بله...

وجودش را نمی دانم ...نمی دانم پای شانس نداشته ام بگذارم یا حکت الهی که نگین را سر راهم
گذاشته است!
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 -پس اگه یه وقت حالت بدتر شد ،هر ساعتی بود بی تعاریف زنگ بزن؟.

چشمی می گویم تا خیالش را آسوده کنم.
 -پس فعال خدانگهدار .

 -خداحافظ.

می خواهم موبایل را از گوشم فاصله دهم که با عجله صدایم می زند.
 -زهرا ...زهرا؟

 -بله.

خنده ی ریزش در گوشی می پیچد..
 داشت یادم می رفت ها ...صدات و که اونجور ی شنیدم ،حرفم یادم رفت .اما بمونه برای فرداحضور ی بهت می گم؛ پشیمون شدم پشت تلفن بگم.
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تبسمی می کنم.
 -خوب اگه حرف مهمیه بگو؟

 -نه لذتش به رو در رو گفتنه ...فردا حتما می بینمت .برو استراحت کن .خدانگهدار.

تماس را قطع می کنم و فکرم هزار و یک جا پرسه می زند؟
چه حرفی هست که باید رو دررو بگوید!
به زور جسم سنگین شده ام را از دل دیوار می َکنم .مانتویم را از تن بیرون می کشم.
نای عوض کردن شلوار سیاه رنگم را با شلوار راحتی خانگی ندارم.
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کیسه ی نان باگت و سوسیس را از کنار در برمی دارم و سمت گاز می روم.

یک روز دیگر هم به روزهای غم انگیز تنهایی هایم اضافه می شود.

تمام روز را تا شب ،شب را تا صبح ،با حرف های آن زن و به حرف های همسایه ها که پشت سرم
چه ها می گفتند می اندیشم و شبم را به صبح می رسانم.

مقنعه ام را از باالی در ،که دیشب شسته و آویزان کرده بودم؛ بر می دارم.

در این سرما ی هوا ،به جز ظهر که کمی خورشید نورش را می تاباند ،دیگر شب ها رخت و لباس در
حیاط خشک نمی شود.

با کتر ی که آب را داخلش جوشانده و داغش کرده بودم مثل همیشه به عنوان اتو استفاده می کنم و
کمی چروکی های مقنعه و مانتویم را صاف می کنم.

دلم نمی خواهد ظاهر و وضعم ،مثل وجودم ترحم برانگیزتر باشد.

از روی بلوز نخی سبز رنگم بلوز بافتنی ام را تنم می کشم و مانتویم را می پوشم.
تا نتوانستم پالتویی بخرم ،باید زمستان سرد را با چنین پوششی به پایان برسانم.
دکمه های مانتویم را تند تند می بندم و با عجله مقنعه ام را سر می کشم.
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یاد آن روز ی که با تهمینه یک پالتوی ارزان قیمت خریدیم می افتم.
چه قدر آن روز از این که می توانستم خودم را از سرما نجات دهم خوشحال بودم .اما حیف که با قد
کشیدنم آن پالتو به دردم نخورد و آستین هایش خیلی کوتاه شدند و مجبور شدم دورش بیندازم.

برای این که بیشتر دیر نکنم به قدم هایم سرعت بخشیدم.
هر لحظه نزدیک شدنم به خانه آرتین تپش قلبم باال تر می رفت.
فقط دعا می کردم امروز حقوقم را بدهد.
از فکر و نقشه ای که تا صبح کشیدم و صد بار با خودم سبک سنگین کردم به این نتیجه رسیدم که
باید با گرفتن حقوقم از اینجا بروم.
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دست داخل کیفم می اندازم ،خالی خالی است! جیب هایم را می گردم ،دستانم نا امید خالی بیرون
می آیند!
این دیگر اوج بدبختی فالکتم را نشان می دهد.
مجبور می شوم نصف مسیر را پیاده طی کنم.
از در بسته ی خانه ی مهدوی شوکه می شوم!
جلو می روم و فشار ی به در وارد می کنم!
نه انگار واقعا بسته ست؟
این یک ماه را عادت کرده بودم در را باز ببینم و خودم راحت داخل بروم.
دستی روی مانتویم می کشم با کمی تعلل دکمه ی آیفون تصویر ی را می فشارم.
انگشتم را پس نکشیده در با صدای تیکی باز می شود.
آرام در را به داخل هول می دهم و قدم به داخل حیاط می گذارم.
حس غریبی غریبان گیرم می شود و اجازه نمی دهد سرما را بیشتر حس کنم.
نم باران دیشب هنوز روی سنگ فرشها خودنمایی می کند.
خدایا االن وقته برف است آن هم یک متر ...نه نم نم باران ...نکند تو هم با بندگانت سر ناسازگار ی
گذاشتی!
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از استرس دیروزم کاسته نشده بود که آرتین را روی پله ها می بینم!
به زور بزاق دهانم را فرو می دهم تا ریلکس باشم و کپ کردنم از دیدنش ،آن هم این وقت صبح را
بروز ندهم!
پله ی سوم یکی به آخر مانده ،بدون اینکه نگاهش کنم؛ سالم می دهم.
چون بی ادبی محسوب می شود وارد خانه ای شوی و به صاحب خانه اش سالم ندهی.

به جای این جواب سالمم را بدهد ،دست چپش را باال می برد؛ آستین بلوز قهوه ای رنگ یقه گردش
را با انگشت کمی باال می زند و ساعت مچی مارک دارش را جلوی چشمانش می گیرد.
 -فکر نکنم بهت حقوق می دم که هر وقت دلت کشید بیای و بر ی!

پایی که برای طی کردن پله ی آخر برداشته بودم را به جای قبلی اش باز می گردانم و متعجب سرم را
باال می گیرم!
مگر چند ساعت دیر کرده بودم که این چنین رفتار ی می کند!
فوق فوقش نیم ساعت دیر کرده ام!

دستش را پاین می اندازد ،قدمی از در فاصله می گیرد:
 -من پول یا مفتی ندارم به شما گدا گشنه ها بدم ...اگه نمی تونی سر وقت بیای؛ هر ی..

از حرف های غیر منتظره اش هنگ می کنم!
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ساعت مچی هم ندارم نگاه کنم و ببینم چه مرگش است و باز چه بهانه ای می تراشد .جلوی نگاه
خودبزرگ بینش هم نمی توانم گوشی موبایلم را در بیاورم و به ساعت و تغییر چند دقیقه ای ام
نگاهی بیندازم!
از شماتت نگاه و حرف هایش می ترسم! چون اصال جانی برای تحقیر و توهین هایش ندارم.

بی حرف و نگاه سوالی و ابروهای در هم شده ام؛ انگار بیشتر لجش را در می آورد:
-چیه بدهکارم شدیم!

طاق شدن تحملم باعث عقب گرد کردنم از مقابل تیز ی استحقار نگاهش می گردد!
اما مجال پیش روی را نمی دهد و با گامهای بلند سد راهم می گردد.

 -کجا!..

متوقف می شوم تا باهاش برخورد نکنم.
احساس می کنم از گوش هایم دود بلند می شود؛ بی شرمی تا چه حد؟...
از حرص ،لبم را محکم از داخل زیر دندان می کشم.
وقتی می بیند چیز ی نمی گویم افسار پارت می کند! با جواب ندادنم؛ فکر می کند حق با خودش است
و می تواند هر چی دلش می خواهد بگوید!

 خیلی خودت و دست باال گرفتی ها ...خانم معلم .فکر می کنی با این اداها تا کجا پیش می ر ی!...749
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متحیر فقط به شخص خود درگیر و روانی روبه رویم می نگرم!
انگشت اشاره اش باال می رود و جلوی صورتم تکان می خورد.
 چون مجبورم ،فکر می کنی به دست و پات می افتم و به هر سازت می رقصم ...نه خانم ...کورخوندی ...تو هم سن دختر منی...

رفته رفته صدایش اوج می گیرد و چشمانش ترسناک می شود.
 من صد تای مثل تو رو تشنه لب آب می برم و تشنه بر می گردونم ...دیروز با اون نمایش مسخرهو در آوردن اشک دختر من و زود رفتنت ،فکر کردی خیلی مهم و زرنگی!...

قدمی از وحشت عقب می روم و آب دهانم را فرو می دهم! واقعا زده بود به سرش!
 برو رامین بیشور و بدبخت و دعا کن که نذاشت بیام تو اون خونه ی خراب شده ات و گردنتبشکنم ...زاده نشده کسی که بخواد اشک دختر من و در بیاره ...حاال هم با این ساعت اومدنت فکر
کردی...

صدای رامین از پشت سر و باالی پله ها؛ انگشت آرتین را جلوی صورتم می خشکاند و موعظه اش را
قطع می کند!
 -آرتین داداش!...

از لرزش وجودم و تپش قلبم عقب می روم واز این موجود غیرمترقبه فاصله می گیرم!
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رامین تند تند پله ها را پاین می آید.
آرتین پوفی بلند و عمیقی می کشد و با پنجه انداختن داخل موهایش دور خود می چرخد و داد می
زند.

-چیه...
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رامین باعجله خودش را روبه روی داداشش می رساند.
 -پس چرا نمی یاین تو! سارینا از بس گریه کرد تلف شد.

سرم به ضرب باال می آید و روی چشمان مضطرب رامین می نشیند! تا معنی حرفش را بفهمم.

آرتین دست داخل شلوار سیاه رنگ کتانی اش می گذارد .با اخم روی پیشانی و چشمان قرمز شده
سینه سپر می کند:
 -بزار گریه کنه ...بزار تلف شه ...دیگه نمی زارم این دختره ی عوضی پا تو خونم بزاره...

رامین هاجوواج نگاهش بین من و آرتین به گردش در می آید!
 -چی میگی آرتین! زده به سرت ...تو این موقعیت؟

رفتارم طور ی بود که انگار واقعا آویزان بودم و سعی می کردم وارد زندگی شان شوم!
چرا نمی رفتم! انگار منتظر بودم رامین وساطتتم کند تا مرا به خانه شان راه دهند!
با انزجار از خودم و رفتارم ،از کنارشان می گذرم.

این بار رامین به دنبالم دوید.
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 -خانم ترابی! خواهش می کنم؟

دسته ی کیفم را محکم داخل دستم می فشارم و لب به دندان می کشم.
فریاد آرتین منزجرم می کند و باعث میشود به قدم هایم سرعت ببخشم.

 -بزار گمشه بره رد کارش...

چند قدمی مانده به در ،رامین جلوی راهم را می گیرد:
 -خانم ترابی ...ازتون خواهش می کنم ...اگه االن شما برین سارینا حالش بدتر می شه!

مجبور به ایستادن می شوم چون راهم را گرفته است .به صورت قرمز شده و نگاه پرخواهشش چشم
می دوزم
این بار دلم ترس ها و خوددار ی ها را پس می زند و هوار می شود بر صورت کسی که اصال مقصر
خرد شدن هایم نیست.
 آقای مهدوی من این مدت و هم انگار اشتباه کردم که به خاطر برادرزاده ی شما و حال روحیشوناینجا اومدم ...از کار و زندگیم افتادم ...شما هم خواهشتون رو بزارین برای خودتون بمونه ،این همه
به خاطر این مرد خودتون و خسته نکنید ،دیگه صبر منم حدی داره ...هر چی هیچی نمی گم آقا
مدعی هم میشه ،فکر می کنه وظیفمه...

نه صدایم لرزید! نه ترسیدم! نه استرس گرفتم!
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از حرکت خودم جا نخوردم .چون تو أین مدت رامین هم جلوی آرتین برادرش ضعیف و تو سر ی خور
بود؛ مثل من .پس لزومی نداشت جلویش بترسم و نتوانم حرفم را بزنم ،شاید أین حکمتی بود که
ضعیف همیشه زیر پای قوی له بشود .رامین طور ی رفتار کرده بود که منم جلویش قلدر شدم .شاید از
مهربانی بیش از حدش بود که به خودم اجازه دادم مقابلش قد علم کنم.

دستانش سراسیمه باال می آید رو هوا تکان می خورد.
 خانم ترابی اگه االن شما از اینجا برین نابود می شیم! سارینا از دست می ره ...به زور کمی بهتر شده.حرف های آرتین ولش کنین ،اون دیونه ست ...نفهمه ...نمی دونه چی کار می کنه؛ أین رفتاراش
زندگیش و هم به گند کشید ،دیگه...

نمی دانم چرا من از حرف ها و توهین هایش برای برادر خودش ،قلبم پاره می شود و وحشت زده به
پشت سرم نگاهی می اندازم!

جای خالی آرتین نفسم را آسوده از ریه ام خارج می کند .نمی دانم این مرد چه کسی بود و خود را
چگونه نشان داده بود که حتی مادر و برادرش و منی که غریبه بودم ازش واهمه داشتم!
یا نمی دانم لحظه ای ترسیدم آرتین حرف های رامین را بشنود و دعوا راه باافتد و دامن من بدبخت
را بگیرد!

 -خانم ترابی لطفا بیاین داخل.

دوباره مسیر نگاهم را به دهان رامین باز می گردانم.
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 فقط چند روز مونده ..جواب آزمایش سارینا بیاد من خودم این زحمتی که کشیدید و جبران میکنم.

از حرفش ناراحت سرم را پاین می اندازم و دکمه ی پاینی مانتویم را بین انگشتانم می فشارم.
اینم فکر می کرد من به خاطر پول و منفعت خودم پا به این خانه گذاشته ام!

 آقای مهدی بحث بحث جبران نیست؛ من به خاطر سارینا و مشکلی که براش پیش اومده حاضرشدم این پیشنهاد و قبول کنم ...وگرنه من خودم کار می کنم و دستم به دهنم می رسه و محتاج
کسی هم نیستم!

خودم را گرفتم و نتوانستم بگم بیشتر از ترس برادرت و تهدید هاش مجبور شدم بیام.

دستپاچه می شود.
 من قصد توهین نداشتم ...خواستم عرض کنم ما به شما مدیونیم .خدا شاهده شما به ما لطف میکنی ...وگرنه کسی حاضر نمیشه بابت کس دیگه از خود گذشتگی کنه و چنین محبتی بهش کنه...
شما واقع خانمین...

نرم می شوم و دلم برای این مرد هم می سوزد! این هم مثل من در زندگی بهم ریخته ی برادرش ،گیر
افتاده است!
موهای پریشانش را با دست عقب می راند و غمگین با صدای گرفته ای می گوید:
 بیاین بریم داخل ...سارینا از دیروز یه ریز اشک ریخته و لب به غذا نزده...755
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باز هم نرم می شوم .دل که نیست صاحب مرده فور ی نرم می شود و می سوزد! برای خودش ترحم
الزم است آن وقت خودش به حال دیگر ی دل می سوزاند!
با دست رامین که سمت وردی اشاره می کند مجبور می شوم رویش را زمین نیندازم.
 بفرماید خانم ترابی ...خواهش می کنم.نیم چرخی می زنم و منتظر می شوم جلوتر قدم بردارد.

آسوده خاطر از این که قبول کرده ام لبخندی کم جانی روی لبانش رد می اندازد.
 -ممنونم خانم ترابی ...واقعا ممنونم.
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#پارت۱۵۴

خجل نگاه از برگ خاص چشمانش ،سر پاین می اندازم.
ته دلم احساس خالی شدن می کنم .خون رگهایم به صورت و گونه هایم می دود.
راه می افتد که دنبالش قدم برمی دارم.
خیلی نامحسوس ران پایم را نیشگون می گیرم .چه قدر بی جنبه بودم و خودم خبر نداشتم.
با یک تشکر ساده آن هم به خاطر خودشان ،داشتم سرخ و سفید می شدم و خودم را گم می کردم؛
عجب آدمی بودم من...

درست مقابل در ورودی آرتین را پا روی پا انداخته می بینم.
چه قدر رفتار این دو برادر قابل قیاس باهم نبود.
ناشیانه نگاه از چشمان قرمز و ابروهای تنگ هم که با غضب با دو انگشت ریش های چانه ی را می
َکند ،می گیرم.
انتظارم برای حمله ی یک باره اش طرف برادرش یا منی که گفته بود گورم را گم کنم ،با دیدن سارینا
بی نصیب می ماند.
 -بیا عمر عمو اینم معلمت..

به رامین که سارینا را روی ویلچر سمت من می آورد نگاه می کنم.
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این کی از کنار من گذشت و من متوجه نشدم!
گیج باز ی را کنار می گذارم و به چشمان پف کرده و بینی قرمز شده و صورت بغ کرده ی سارینا نگاهی
می اندازم.
پس بی خودی نبود پدرش مثل کوه آتشفشان فوران کرده بود.

سعی می کنم زیر نگاه موشکافانه ی آرتین که تمام حرکاتم را زیر ذربینش گرفته است ،رفتارم عادی
باشد و احوال پرسی هایم با سارینا خیلی صمیمانه و دلسوزانه نباشد.
 -سالم .خوبی مهدوی؟

طفلکی بچه؛ نگاه حیرانش را به صورتم می دوزد و چیز ی نمی گوید!
دلم برای معصومیت نگاهش و صورت کمی رنگ پریده اش که موهای خرگوشی بسته شده اش،
بیشتر بی گناه بودنش را به رخ می کشد؛ ضعف می رود.

 بفرماید خانم ترابی خوشگل خانم ما االن یه لیوان شیرش و خورده و پر انرژ ی آماده شروعکالسشه.

بر می گردم و پشت سر رامین و سارینا سمت مبل های سلطنتی می رویم.
چشمم که روی ساعت ایستاده ی طالیی وسط مبل ها می افتد ،چشمانم گرد می شود!
بیست دقیقه مانده به یازده ...غیر ممکنه! یعنی من این قدر دیر کردم!
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خودم را به زور کنترل میکنم تا حالت شوک زده ام را نبینند.
انگار وقتی خیابان را به خاطر سوپر ی سر کوچه دور می زدم تا از جلویش نگذرم؛ وقتی کیفم را خالی
می بینم و نمی توانم سوار بی آرتی هم بشوم؛ بی حواس از ساعت و گذر زمان پیاده می آیم ،این طور
می شود و این قدر هم دیر می کنم!

پس پدر سارینا حق داشت مواخذه ام کند؛ من فقط حقوقی معلم خصوصی سارینا شده بودم و باید
بدون کم کاست به وظیفه ام عمل می کردم.
رامین چرخی به صندلی سارینا می دهد و کنار مبل تک نفره ،آن طرف میز شیشه ای بیضی شکل
بزرگ درست جای همیشگی ،متوقف می شود و کمر راست می کند.
 -بفرماید بانو...

مخاطب و لحن پر محبتش ساریناست که جوابی نمی دهد.
دوباره خم می شود و از پشت صندلی اش هر دو دستش را روی گونه هایش می گذارد و سرش را به
عقب خم می کند.
پیشانی اش را می بوسد و ازش فاصله می گیرد.

 -من دیگه باید برم؛ موفق باشید.

سر ی به احترام تکان می دهم
با فاصله گرفتنش از ما سمت مبل ،درست رو به روی سارینا این طرف میز می نشینم.
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کیفم را روی میز قرار می دهم و سعی می کنم به اخم و حال غم زده ی سارینا بی تفاوت باشد.
در کیفم را می گشایم.
با صدای آرام رامین که مخاطبش آرتین است ،ناخودآگاه به مکالمه ی آرامش تدقیق می شوم.
 -داداش بلند شو بریم .بازم به این بدبخت گیرنده!

 -گفتم نمیام.

 -آرتین اون بیچاره داره به ما ...به دخترت لطف می کنه؛ وگرنه میره و پشت سرش نگاه نمی کنه.

پوزخند بلند و صدا دار آرتین نگاه مرا به صورت سارینا؛ چشمان سارینا را به سمت پدر و عمویش می
کشاند!

با عجله کتاب نگارش را از داخل کیفم خارج می کنم.

دلم می خواهد ذهنم را از آرتین دور کنم و امروز را به هر نحوی به پایان برسانم.
 -سارینا تمریناتت و نوشتی؟

گردنش را به سمت من می چرخاند و ناراحت به عالمت نه ،سرش را باال می اندازد.
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بدون خواسته قلبی ام ابرو در هم می کشم.
 -چرا ننوشتی؟

غمگین و خجالت زده نگاه می دزد و چیز ی نمی گوید.
کتاب را ورق می زنم و زیر چشم نگاهش می کنم.
توپک جلوی بلوز توسی رنگش را به باز ی می گیرد.

 -کتابت و باز کن.

نگاه دلخور و گیجش را سعی می کنم نبینم تا دلم هوایی نشود در فکر دلسوز ی ناافتد.

کیف صورتی اش را از بغل میز برمی دارد زیپش را می گشاید.

 -پس من نمی رم.

صدای بلند و فریاد مانند رامین ،نه تنها دست سارینا را روی کیفش می خشکاند؛ باال تنه ی مرا کتاب
به دست سمت رامین
می چرخاند!

761

اتهام واهی
رامین با صورت بر افروخته از کنار مبلی که آرتین نشسته است؛ می گذرد و از پذیرایی بیرون می رود.
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خونه که نبود؛ میدان جنگ بود! مثل خانه ی بچگی های من؛ خانه ای که گریزم داد و ندید پر پر
شدن دل پر عطوفت یک دختر بچه ی بی دفاع که فقط پناه گاه می خواست؛ آرامش می خواست؛
مهر و محبت می خواست!
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 -خانم معلم چی بنویسم!

لحن بغض دارش آتش به قلبم می زند! دلم را ویران می کند!

من هم داشتم مثل رشید ،مثل داداش حسینم ،مثل تمام اطرافیانم؛ فقط و فقط به خاطر خودم و
غرورم دل می شکستم! خرد می کردم! نابود می کردم! دل کسی را که هم جنس خودم است و پر
لطافت ،مهربان تر از خودم!

دستم پیش می رود و دست کوچک و سفید الغر و استخوانی اش را احاطه می کند.
نگاهش باال می آید و غم زده روی صورتم می نشیند.

تبسمی می کنم تا دل کوچکش را به دست بیاورم.

مرعوب به پدرش نگاه می کند.
پس می دانست علت رفتارم را! ...پس مغز کوچک و نیم مثقالی اش جز بچگی کردن به وضعیت
اطرافیان و علل خصوص پدرش واقف بود.
دستش را نرم فشار می دهم تا فکر و نگاهش را سمت خودم معطوف کنم.

 مدادت و در بیار.763

اتهام واهی

لبخند را چاشنی کرب نگاهش می کند.

نرم دستش را از دستم خارج می کند .مدادش را از جامدادی عروسکی اش بیرون می کشد.

چه قدر درد کشیدن هایمان به هم شباهت داشت! چه قدر شبیه هم بودیم .مثل من در خودش می
ریخت .غصه دار می شد و از درون می سوخت .خوشحالی اش فقط ظاهر ی بود! دلخوشی اش ناچیز
بود ،احساساتش را در دلش مدفون می کرد! ترس ها و اضطراب ها را در دلش تلنبار می کرد و طعم
زندگی را با هراس ها می گذارند.

غرق می شوم در خودم ،در وجود سارینا ،در مشابهت ها و غصه های ناتمام و گذر زمان را فراموش
می کنم.

-دخترم وقت نهار و قرص هاته!

سرم را با شتاب از روی کتاب بلند می کنم و به آرتین که باال سر سارینا ایستاده است نگاه می کنم.

یعنی بازم از ساعت غافل شده ام!

با شتاب سمت ساعت گردن می چرخانم!
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 -دو و نیم!...

احساس می کنم خون کل بدنم به دوران افتاد و در مغز و گوش ها و گونه هایم هجوم آوار شد!
از این افتضاح تر نمی شود!

حرف آرتین قلبم را از قفسه ی سینه ام می َکند و به قعر چاه جهنمی پرتاب می کند.
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 -فکر کنم معلمت هم خودش خونه زندگی داشته باشه که بره!

در تی ٔ
راس نگاهم پوزخند تحقیر آمیزش قرار می گیرد و سیاهی چشمانی که نفرت احاطه اش کرده
است.

 -بابا نمیشه یکمی هم بمونه! آخه کمی از مشق هام مونده؟

لحن بی شیله پیله و صادقانه ی سارینا؛ قفل نگاهم را از سیاهی ترسناک چشمان آرتین جدا می کند.

بزاق تلخ شده دهانم را فرو می دهم کتاب را می بندم.
 -مهدوی جان بقیه اش باشه برای فردا.

 -مگه فردا هم تشریف میارین!

تمسخر میان تک تک کلمات آرتین موج می زند؛ اما نمی دانست من بی فکر ،از روی استرس چنین
حرفی را بر زبان آوردم.
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نگاهش نمی کنم تا حالت صورت و چشمانش هم خارم نکند.

سر به زیر کیفم را جمع می کنم.

تا لب می گشایم برای پاسخ حرف نیش دار آرتین جوابی بدهم؛ صدای رامین لبانم را به هم می
دوزد!
 داداش هنوز چند روز ی خانم ترابی به خاطر سارینا ،گل عمو میان اینجا ...امروز رو هم نهار مهمون ماهستن تا خوشگل عمو خوشحال و قبراق ،بعد نهار بره فیزیو تراپی...

چشمان گرد شده ام را به آرتین می دوزم!
فک منقبض شده و صورت قرمز شده اش که کم کم به کبودی می رود وحشت زده ام می کند.

دستش را از پشت صندلی چرخ دار سارینا رها می کند و به سمت رامین که وسط پذیرایی رسیده
است؛ می چرخد.
 -چی دار ی میگی رامین ...مردم کار و زندگی داره!

ً
علنا می گوید :پاشو برو بیرون...
ببین خدایا به چه روز ی افتادم!

اگر بلند نشوم و چیز ی نگویم دیگر باید برم بمیرم.
سریع بر می خیزم و کیفم را بر می دارم .رو به رامین می گویم:
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 -ممنون آقای مهدوی ...من باید برم کار دارم.

صدای سارینا شتابزده نگاه هر سه ی ما را سمت خودش می کشاند!
با گریه و جیغ کتابش را روی زمین پرت می کند.
 -من هیچ جا نمی رم ...من بیمارستان نمی رم...

رامین با رنگ پریده سمت سارینا می دود و آرتین قرمز شده دستانش را مشت می کند!

رامین روبه رویش زانو می زند و سارینا را بغل می کشد.
برای لحظه ای برای پدر بودن این مرد شک می کنم! برای قلبی که داخل سینه اش می تپد شک می
کنم! نکند به جای دل ،سنگ در آن سینه ی سپر کرده اش داشته باشد!

رامین زیر گوش سارینا پچ پچ می کند و گریه اش را بند می آورد.

بوسه ای روی سرش می زند و از مقابل پاهایش بلند می شود و رو به من می گوید:
 خانم ترابی نهار پیش ما بمون .سارینا و من قول میدم بعد نهار خودمون دوتایی شما رو برسونیمخونتون .چطوره؟...

پلک باز و بسته کردن و دستی که رامین به حالت خواهش و تمنا روی سینه اش می گذارد ،دهانم را
می بندد.
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نگاهم را به صورت سارینا که با آستین لباسش اشک هایش را پاک می کند و هق هق بی صدا و تو
گلویی اش دلم را به درد می آورد ،می دوزم و چیز ی نمی توانم بگویم.

آرتین با غرشی بی صدا از اعصبانیت؛ گام های بلندش را به سمت خروجی پذیرایی برمی دارد.

رامین اجازه نمی دهد زیاد روی رفتار آرتین زوم کنم.
 خانم ترابی اصال نگران نباشید ،گفتم میز نهار و چیدن؛ سریع خودم همراه سارینا هر جا که خواستینمی برمتون.

لبان خشک شده ام بالخره باز می شود:
اما...

تمنای نگاه رامین و دستی که روی محاسن نداشته اش می کشد؛ قفلم می کند!

 -اما نداریم خانم ترابی...منم بزارم برین؛ سارینا نمی زاره.

سارینا بینی اش را باال می کشد و با صدای گرفته و پرخواهشی سرش را باال می گیرد و می گوید:
خانم معلم به خاطر من بمونین.

رامین مجال نمی دهد و نیم چرخی می زند و پشت ویلچر سارینا می رود.
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 -می مونه عمو دورت بگرده.

ویلچر سارینا را هول می دهد و کنار پای من با لحظه ای توقف می گوید :بفرماید خانم ترابی االن
نهار سرد میشه .زودتر بخوریم و بریم.

قلبم می کوبید و از حرص که نمی توانستم بروز دهم؛ داشتم به اوج انفجار می رسیدم! رامین مرا در
الزام بدی قرار داد.

 خانم ترابی...دندان هایم را به هم فشار می دهم و با آنها هم قدم می شوم.
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وارد آشپزخانه ای می شویم که فقط کمی از پذیرایی شان کوچکتر است.
رامین سارینا را از روی ویلچر اش بغل می کشد.
 -بیا نفس عمو دستات و بشور ...نهار بخوریم.

نگاهم در کل آشپزخانه می چرخد.
کابینت های سفید با دستگیره ها و طرح های طالیی ،وسایل برقی نقره ای چیده شده روی کابینت
ها ،میز غذاخور ی بزرگ دوازده نفره با لوستر ی بزرگ و طالیی تا وسط میز غذاخور ی آویزان ،متحیرم
کرد.
این خانه واقعا یک کاخ بود.

رامین با کشیدن صندلی از پیش میز فکر و نگاهم را از زیبایی آشپزخانه ،منحرف خودش می کند.
 -بفرماید خانم ترابی...

درست صندلی بغل صندلی سارینا را عقب می کشد.
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آن قدر محو زیبایی آشپزخانه شده بودم که اصال متوجه نشدم رامین کی سارینا را روی صندلی پشت
میز غذاخور ی نشاند.

با زبان لب تر می کنم.
 -اگه اجازه بدین منم دستام و بشورم؟

رامین برعکس برادر متکبرش لبخند دلگرم کننده ای می زند و با محبت می گوید :این چه حرفیه
خانم ترابی بفرماید.

از کنار صندلی همان طور که به شیر آب اشاره می کند ،سمت سینک ظرفشویی می رود.
 -همین جا می تونین بشورین.

کمی آستین های مانتویم را باال می دهم .نه آن قدر ی که پوست تنم دیده شود.

با چشم دنبال جای باز شدن شیر می گردم.
یک پرچم ،شیر طالیی رنگ بدون هیچ فلکه ای!

صدای رامین خون را روی گونه هایم می دواند.
 چشمی ی ...دستاتون رو زیر شیر بگیرین خودش باز می شه...772

اتهام واهی

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
🌼🌼🌼
🍀🍀
🌼

#اتهام_واهی

#پارت۱۵۸

دستانم را پیش می برم و آب روی پوست دستانم روان می شود؛ نه گرم نه سرد سرد...

خوب ندیده بودم .من مثال این خانه را ندیده بودم چه برسد به شیر آبش.
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آب دستانم را آرام می تکانم و برمی گردم.
از دیدن رامین حوله کوچک آبی رنگ به دست ،سرخ می شوم.

 -دستاتتون و خشک کنید ،تمیزه.

آن قدر خودم را خار و کوچک می دانستم که این احترام ناچیز آن هم از سر مهمان نواز ی برایم بزرگ
و سنگین بیاید.
از حالت نگاهش می ترسم و تند چشم می دزدم .با تشکر ی حوله را می گیرم دستانم را خشک می
کنم.
نمی خواهم در این آشفته بازار روحی نگاه های معنا دار رامین را تجزیه و تحلیل کنم و برای خودم
منبع خیر و بد بتراشم.
با تبسمی بر می گردد و سمت سارینا می رود.
خوشحالی و هیجان مشهود در تک تک حرکات سارینا ،عمویش را به وجد می آورد.
 -عمو باقالی یا ترتاقالی...

سارینا لبخند پهنی می زند و چتر ی هایش را با ناز عقب می راند.
 -ترتاقالی...

رامین خم می شود و روی موهایش را محکم و صدا دار می بوسد.
 آخ عمر عمو ...انرژ ی عمو.774
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به محبت این عمو غبطه می خورم.
عمویی هم نداشتم ببینم محبتی از طرفش نصیبم می شود یا نه!..

رامین میز را دور می زند و آن طرف میز درست روبه روی سارینا صندلی را عقب می کشد.
محترمانه اشاره به نشستن می کند:
 -بفرماید خانم ترابی...

آرام و با تمانینه روی صندلی بغل دست سارینا می نشینم.
تا حد امکان با سارینا هم صحبت نمی شوم و محبتی نمی کنم تا ذهن رامین هم مثل برادرش خراب
نشود و از محبتم برداشت بدی نکند.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر ،شانس که نیست.

با دیدن یک میز پر پیمان چشمانم بازتر می شود.
غذا های متنوع روی میز با عطر خوش یعنی می توانست کار چه کسی باشد! من که در این مدت
هیچ زن خدمتکار ی در این خانه ندیده بودم ...مادر بزرگ سارینا هم که با من مثل جن و پر ی رفتار
می کرد تا من بودم نمی آمد!
پس چه کسی این غذا ها را ،که هیچ شباهتی به غذای بیرون نداشت درست کرده بود!

با ورود آرتین دستانم را زیر میز ،روی زانوهایم مشت می کنم.
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برای بلند نکردن سرم می کوشم تا مبادا داخل چشمانش تصویر بزرگ شده ی پر استحقار خودم را
ببینم و دست و پایم را گم کنم.

انگار دختر و برادرش حس م ٔاورایی دیگر ی از حس من نسبت بهش را داشتند .نه تنها صدای شوخی
و خنده هایشان قطع می شود بلکه سرشان هم پاین می افتد.
این چه حکمتی بود را نمی دانستم!

آرتین صندلی اش را برای نشستن طور ی عقب می کشد که روی سرامیک ها صدای ناهنجار ی ایجاد
می شود.
زیر چشمی به رامین نگاهی می اندازم تا واکنش اش را ببینم.
اخم ظریفی روی پیشانی اش می نشاند؛ اما اعتراضی نمی کند.

بشقاب را برمی دارد دست پیش می برد تا از دیس پلو برنج بکشد.
 -خوشگل عمو چه قدر بکشم؟

ً
صرفا این لبخندش تنها برای دلخوشی برادرزادهاش است.

سارینا با غم محزون در صدایش و بغض که از دیدن پدرش بر راه گلویش می نشیند پاسخ می دهد:
کم...
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مثل منی که هر بار با ورود حاج بابایی به خانه ،از ترس یا به گوشه ی خانه پناه می بردم و کنج دیوار
کز می کردم؛ یا می لرزیدم و خودم را به خواب می زدم.

سنگینی نگاه کسی که باالی میز روی اولین صندلی نشسته است و بدجور روی دوشم سایه انداخته را
سعی می کنم نادیده بگیرم.

نگاهم به رامین و کشیدن غذای سارینا ،اما تمام حواس ششگانه ام با لرزشی خفیف بدنم ،پی آرتین
که تصمیم نداشت نفس های یک در میان تند و نگاه غضبناکش را از رویم بردارد می رود.

سارینا در جایش ول می خورد و نگاهم را سمت خودش می کشاند.
رامین با عجله بلند می شود.
 -چی شده عمو ...جایت درد می کنه!

سارینا آرام و بغض دار می گوید :چیش دارم.

رامین می خندد و سریع دستانش را از زیر بغل سارینا رد می کند و سارینا را مثل پر کاهی به آغوش
می کشد و با خنده قربان صدقه اش می رود:
یه لحظه فکر کردم چی شده ...عمو فدات بشه خودم که نمردم؛ می برمت.

تند از آشپزخانه خارج میشوند و من می مانم و این شمر ی که نمی دانم با کوبیدن قاشق داخل
بشقابش؛ می خواهد چگونه خردم کند.
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لب می گزم و نفسم بند می آید.
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 خوب بخور ...شکمت و سیر کن ...راحت باش ..امروز نهار ،فردا شام ،فکر کنم پس فردا هم یه تختگرم و نرم وجودت طلب کنه...
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دستان مشت شده اش را روی میز می گذارد و باال تنه اش را جلوتر می کشد و آهسته و پر از نیش و
کنایه دوباره می گوید :تخت من ،فکر کنم زیاد به دردت نخوره ...چون از تو و امسال تو متنفرم .اما
داداشم چرا ...خیلی خوب تونستی فریبش بدی...

طور ی سمت صورت جلو آمده اش برمی گردم که گردنم رگ به رگ می شود!
این مرد واقعا رزل و بی حیایی را در جیبش گذاشته بود!

خون در گونه ها و چشمانم فوران می کند! می لرزم ...با تمام وجودم می لرزم! نمی توانم لرزش چانه
ام را حفظ کنم!
متغیر ،برای اولین بار نگاهم در نگاه بی شرمانه اش قفل می شود!
برای لحظه ای نگاهش گنگ می شود! مردمک های سیاهش به رقص ناباور ی در کاسه ی چشمانش
قل می خورند!

اما رنگ نگاه من عصیان می شود؛ درد می شود و طوفان زده از این همه قضاوت و خرد شدن روی
زبانم تاثیر می گذارد!
 -تو و امسال تو فقط یه حیوونین...

تیر ی بود که ناخواسته از روی کمانک سوزش قلبم رها می شود!
چون من وجود گفتن چنین حرفی را نداشتم!
برای ثانیه ای متحیر به شخص جن زده ی روبه رویش می ماند! چون در این مدت تنها یک موجود
دو پای ضعیف را دیده بود که تنها نماد یک انسان را داشت! الل و بی دفاع و متحرک!
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رنگش کبود می شود و مشت دستانش روی میز سفت تر ...نیم خیز می شود برای یورش آوردن به
طرفم ،شاید برای خرد کردن گردنم که صدای رامین و سارینا این حمله را ناتمام می گذارند!

 -ما اومدیم.

آرتینبه صندلی اش باز می گردد.
اما باز و بسته شدن تند پره های بینی اش و نفس های مقطع و تندش هنوز شعله ور بودن فغان
درونش را هویدا می کند.
ماندن را جایز نمی دانم .بی شک اگر دقیقه ای می نشستم از بی تنفسی و بی هوایی ریه هایم؛
جلوی چشمان این مرد منفور قالب تهی می بستم و جان از کف می دادم.
به زور هوای نصفه نیمه ریه هایم را با فرو دادن آب داخل دهانم تنظیم می کنم.
لبان به هم دوخته شده ام را باز می کنم و از روی صندلی بر می خیزم.
 -با اجازه...

رامین و سارینا متحیر! یک بار به من ،بار دیگر به آرتینی که با رنگ صورت قرمز شده به بشقاب مقابل
چشمانش زل زده بود؛ نگاه می کنند!

رامین می پرسد.
 -کجا خانم ترابی!.
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بی توجه به رنگ پریده ی سارینا که مظلومانه به پدر میرغضبش؛ مثل حاج بابای من که تنها نام
پدر ی را به یدک می کشند ،نگاه می کند ،از پشت میز بیرون می آیم.

با فرو دادن آب دهانم برای باز شدن راه گلویم می گویم :خانم فتاح تماس گرفته ...باید زودتر خودم
به مهد برسونم.

صبر نمی کنم تعارف رامین و اصرار سارینا بر حالت تدافعی که برای گریز از این خانه و بغض نفوذ
کرده تا کاسه چشمانم گرفته ام ،تاثیر گذار شود.
با گام های بلند از آشپزخانه خارج می شوم.
به خروجی این خانه ی بی روح رسیدنم هم زمان می شود با صدای جیغ بلند سارینا و پشت بندش
صدای شکستن چیز ی...

وحشت زده توقفی می کنم و به پشت
سرم و در آشپزخانه نگاهی می اندازم!
ترسیده از این که دنبالم بیایند و از رفتن منصرفم کنند؛ بر می گردم و به معنای واقعی از خانه فرار می
کنم!
طول حیاط بزرگ درندشتشان را می دوم!
نفس نفس زنان سر کوچه می ایستم و بار دیگر به پشت سرم نگاهی می اندازم.
انگار دنبالم هستند! منم خل بودم که دومی نداشت.
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دستی روی مقنعه ام می کشم و کنار خیابان می روم.
قلبم مثل بمب ساعتی به تیک تاک ثانیه های آخر انفجارش رسیده بود و داشت می ترکید.
دمم را با بینی ام می گیرم و باز دمم را آرام بیرون می فرستم.
آهسته و خرد شده برای طی کردن بخشی از مسیر ،پیاده قدم برمی دارم.

نمی دانم در چه مصیبتی گیر افتاده ام! حقوقم را نداد! جرأت برگشتن هم به آن خانه را نداشتم!
با این بی پولی چگونه می توانستم روز های پر غمم را سپر ی کنم!

صدای موبایل کاسه ی چه کنم چه کنم را از دست دلم می گیرد.

مثل هر روز هر بار که در تنگنا گیر می افتم و دیدن این مخاطب روحم را تازه می کند و بهم امید می
بخشد؛ باز هم دیدنش تپش قلبم را به حد نرمال می رساند و نفس هایم را منظم می کند.
 -جانم نگین جان...

 -جانت بی باال .کجایی؟

نگاهی به اطرافم می اندازم.
 -خیابون.
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انگار تعجب می کند!
 -خیابون چی کار می کنی! از صبح منتظرتم ...مگه دیروز نگفتم بیا مهد باهات حرف دارم؟

تازه یادم می افتد که نگین گفته بود پیشش بروم!
به تک بوق تاکسی زرد رنگ درست کنار پایم به عالمت نه برای سوار نشدن ،دستی تکان می دهم و
جواب نگین را می دهم:
 -شرمنده نگین جان ...همین االن از خونه سارینا بیرون اومدم.

حرف و قیافه ی آرتین مقابل دیدگانم می ایستد و بغض دوباره را مهمان گلویم می کند.

نگین متعجب می پرسد.
 -چی! چرا!...

گوشی را دست به دست می کنم و بغ کرده برای مهار اشک هایم پاسخ می دهم.

🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌼🌼🌼🌼🌼
🍃🍃🍃🍃
783

اتهام واهی
🌼🌼🌼
🍀🍀
🌼

#اتهام_واهی

#پارت۱۵۹

 -مفصله پشت تلفن نمی تونم توضیح بدم.

رنگ صدایم را متوجه می شود و می پرسد :داشتم می رفتم خونه ،کجایی بیام دنبالت؟

انگار درک می کند یا دلش خبر می دهد بی پول در خیابان مانده ام.
آدرس می دهم موبایل را داخل کیفم می اندازم.

چشمم به سقف ،درست جایی که کل گچش از نم پس دادن برف و باران ریخته بود و اجرهایش
کامال دیده می شد؛ می دوزم و به گذر امروزم می اندیشم.
سوار ماشین نگین می شوم .روی صندلی جاگیر نشده بغضم همراه درد از چشمانم فوران می کند و
نگین را مات می گذارد.
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از صورتم به حال درونم پی می برد و اجازه می دهد گریه های بی امانم روی گونه هایم یکی پس از
دیگر ی سرعت بگیرند و درد درونم را کمی تسکین دهند و راه گلویم برای حرف زدن باز کند.

آرام رانندگی می کند و قوطی دستمال کاغذی را سمتم می گیرد.
خودم تحمل ساکت ماندن را نمی کنم و میان گریه ماجرا را تعریف می کنم.
عصبانی می شود و آرتین را زیر باد فحش و نفرین قرار می دهد و کمی دل آتش گرفته ام را خنک
می کند.

چیز ی از سقف داخل چشمم می افتد و مرا از فکر امروز بیرون می کشد.
پلک روی هم می فشارم سریع سر جایم می نشینم.
با دو انگشت پلکم را باز می کنم و چشمم را می مالم.
افاقه نمی کند و چشمم می سوزد.
بلند می شوم و برای آب زدن به چشمم .سمت آب می روم.

نگین برای آرام شدنم ماشین را کنار می کشد و از دکه ی کوچک روزنامه فروشی کنار چهار راه برایم
آب معدنی می گیرد.
وقتی می پرسد حقوقم را آرتین داده است یا نه! شرمگین با سرخ و سفید شدن پاسخ نه می دهم.
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آب را می بندم و حوله ی کوچک کرم رنگم را از میخ کوچکی که باالی شیر روی دیوار گچی کوبیده
بودم؛ بر می دارم و آرام صورت و چشمم را خشک می کنم.

نگین مقدار ی پول داخل دستم می گذارد و مرا بیشتر خجالت زده و شرمنده می کند.
برای قبول کردنش امتناع می کنم و نگین اصرار؛ بالخره پول را به عنوان یک قرض تا وقت گرفتن
حقوقم بهم می قبوالند.

باز هم داخل چشمم می سوزد و درد می کند.
جلوی آینه می روم و با دو انگشت پلک هایم را از هم فاصله می دهم و داخل چشمم را که قرمز شده
است ،نگاه می کنم.
به جای چشمم نگاهم روی صورت بی روح و خسته ام می افتد و یاد حرف نگین که جلوی در خانه باز
گو می کند می افتم.
به جای این که مثل تمام دخترهای امسال خودم خوشحال شوم و روی ابرها سیر کنم؛ بیشتر جگرم
می سوزد.
 زهرا امروز مادر یکی از اولیا ها برای برادرش؛ آدرس خونت و می خواست .خودم هم دیدمش؛جوون خیلی برازنده و خوبیه ...خودش خونه و تولیدی داره .اگه تو هم ببینی و بپسندی واقعا
خونواده ی محترمی هستند .آدرس و بهشون بدم و خودت حرف بزنی؟.

دور از انتظار نگین؛ آن قدر پرتحکم و از خشم نه می گویم که نگین دیگر چیز ی نمی گوید و فقط با
غم نگاهم می کند.
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#پارت۱۶۰

تنها چیز ی که بهش احتیاج دارم گذر زمانه ...تا بتوانم خودم را دوباره پیدا کنم.
بتوانم در حد امکان خودم را با این زندگی با فامیلی جعلی و اسم پدر و مادر خوانده ،در شناسنامه ی
جدید وفق بدهم.

صدای در ،آن هم این وقت شب ،مرا از جا می پراند و وحشت زده ام می کند!
از استرس لب پاینم را زیر دندان می کشم و ترسیده به ساعت نگاه می کنم.
ده و نیم شب!
این ساعت چه کسی می توانست باشد!
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با صدای در که این بار محکم تر کوبیده می شود ،دستم را محکم روی لبانم می کوبم تا جیغم باال
نرود.

نسخه کامل این رمان در  2569صفحه رو میتوانید از لینک زیر تهیه کنید
https://zarinp.al/351551

برای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مراجعه کنین .
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