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به نام خدا
صدای زنگ موبایل مهسا ،بلند شده بود و نام میعاد روی صفحه،
به او چشمش میزد .دو به شک بود که جواب پسرخالهاش را بدهد
یا نه .دو به شک بود که ادامهی صحبت کردن و در دل گفتن با او
درست است یا نه .همان دیروزش به او گفته بود که این کارها در
فامیل خوب نیست و یک وقت حرفی پیش میآید .گفته بود که
دیگر با او تماس نگیرد و اصالً برود به جهنم .میترسید که یک
وقت کار به جاهای باریک بکشد و این صحبت ها باعث شود قبح
ماجرا از بین برود.
دلسا در پذیرایی ،جلوی تلویزیون به خواب رفته بود و مهسا
گوشیاش را برداشت و به اتاق خواب رفت تا جواب میعاد را بدهد.
دکمهی سبز رنگ را فشار داد و موبایلش را دم گوشش گرفت:
-بله؟
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سعی کرد تا حد امکان در کالم خود ،قندیل یخ بریزد .میعاد ،آب
بینیاش را باال کشید و با دست آزادش ،اشک خود را پاک کرد.
سالم مهسا.سالم .مگه نگفتم دیگه خوبیت نداره با هم حرف بزنیم؟ چرا زنگزدی؟
میعاد نمیدانست چگونه هر دو موضوع را به مهسا بگوید .اما این
را میدانست که مهسا ،از طفره رفتن دیوانه میشود .بنابراین دلش
را به دریا زد و اول آنچه که قلبش در گوشش فریاد میکشید را به
زبان آورد.
من از دیشب تا حاال خیلی فکر کردم مهسا .هرجور فکر کردم،دیدم نمیتونم بدون تو زندگی کنم.
مهسا سکوت کرد .هیچ وقت فکرش را نمیکرد که یک روز میعاد
این حرف را به او بزند .میعاد و ابراز عالقه؟! محال بود .میعاد که
سکوت مهسا را دید ،صدایش زد:
مهسا جان؟ هستی؟3
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مهسا کف دستش را روی گونهی داغ و سرخش گذاشت و به
سختی ،لبهای به هم چسبیدهاش را از هم باز کرد:
هستم.من دوستت دارم مهسا.مهسا دم گرفت و بازدم نداد .نمیتوانست دوستت دارمِ میعاد را
هضم کند .آخر برای اولین بار بود که کسی به او ابراز عالقه
میکرد .برای اولین بار بود که این جمله را میشنید .حسهای زیبا
وقتی برای اولین بار شنیده میشوند ،هیچ گاه از ذهن آدمی بیرون
نمیرود.
میعاد خبر دلش را به گوش جان مهسا رسانده بود .به خودش گفت
که حاال موقع آن است خبری که زهرمار است را به او بدهد.
مغزش به او گفت که احمق ،باید اول خبر بد را میدادی و بعد،
خوب را .دلش جواب داد که زور من میچربد به تو.
مهسا؟ میخوام راجع به مادرجون یه چیزیو بهت بگم .میشنویصدامو؟
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مهسا ،قلبش میزد و ضربان نداشت .مادرجان چه ربطی به
بحثشان داشت؟!
میشنوم .چیشده؟مامانت امروز برده بود دکتر مادرجونو .دکتر گفته بود ...گفتهبود...
میعاد میدانست که نازگل ،از حرف های آن روز دکتر ،به دخترش
مهسا حرفی نزده بود .اما فهمیدن ماجرا را حق مهسا میدانست .از
عالقهی شدید مهسا به مادر بزرگشان خبر داشت و میخواست
مهسا هم ،چون او ،از زمان باقی مانده بهره ببرد و از عطر وجود او
استشمام کند.
مهسا نمیدانست دکتر چه حرفی زده بود .امیدوار بود که امیدوار
بماند .امیدوار بود که دکتر خوش خبر باشد .میدانست که
نمیشود .واقف بود که امکانش نیست .اما عشق همهی معادالت
را برهم میزند.
دکتر چی گفت؟ مادرجون قراره خوب بشه؟ آره میعاد؟5
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هق هق میعاد بلند شد و پاسخ داد:
تا میتونی به چشمای آبیِ مهربونش نگاه کن .چون دکتر گفته تاسیزده به در بیشتر زنده نمیمونه.
دوباره به هق هق افتاد و مهسا هم! گوشی تلفن از دست عرق
کردهی مهسا سُر خورد و به زمین افتاد .چشمانش سیاهی رفت و
اتاق دور سرش پیچید و با دو زانو روی کف اتاق افتاد .قطرهی
اشکش روی موبایلش ریخت و چشمان بارانیاش را به صفحهی
روشن گوشیاش که صدای میعاد از پشتش میآمد ،دوخت.
مهسا؟ مهسا جان؟خوبی؟ مهسا؟مهسا ،از شدت گریه ،نفس کشیدن را فراموش کرده بود .به خس
خس افتاد و همان حین ،گوشیاش را به سمت دیگر اتاق پرتاب
کرد .جیغ زد و فراموش کرد که دلسا در خواب ناز است.
نه خدا ...نه .اینکارو با ما نکن .ما از بین میریم .خدایا برای یهبارم که شده معجزه کن واسم .تو رو به خودت قسمت میدم...
خدا.
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***
•
مادرش هر ساله ،این جشن را به پا میکرد و او هر بار ،زیباتر از
سال قبل ،در مولودی عید غدیر ،که در خانهشان برگزار میشد،
حضور مییافت .لباس قرمز براقی که مادرش رقیه خانم برای
صدیقه دوخته بود ،او را دو-سه سال بزرگتر از سنش نشان میداد.
همین امر باعث شد نگاه اکثر خانمهای مجلس ،سمت او باشد و
همه با دیدهی تحسین به او بنگرند .طوری که حتی ،کبری خانم
که هر کسی مورد پسندش واقع نمیشد ،زمزمه کرد:
فتبارک اهلل احسن الخالقین.درب خانهی رقیه خانم ،کوبیده شد .معصومه که تازه به شش
سالگی رسیده بود ،به سمت درِ حیاط رفت و آن را گشود .برادر
دومش که در تهران به معلمی مشغول بود را پشت در دید .با
همان زبان شیرین بچگیاش ،گفت:
سالم آقا داداش.7
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افالطون ،نگاهی گذرا به خواهر کوچکش انداخت و سرش را تکان
داد:
سالم .برو به آنا بگو از تهران مهمون اومده واسش.دل کوچک معصومه ،از بی مهری برادرش شکست .عضالت
پردهی دهانش منقبض شد و به سمت مطبخ دوید و دامن مادرش
را کشید.
آنا جان ،آنا جان؟رقیه ،قوری را از روی سماور برداشت و سمت دختر کوچکش
چرخید:
چی شده معصوم؟ مگه نمیبینی چقدر مهمون دارم؟معصومه ،سرش را به زیر انداخت و گفت:
ببخشید آنا جان .اما آقا داداش اومده .گفتش بهتون بگم از تهرانمهمون اومده واسهتون.
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رقیه با شنیدن صحبتهای معصومه ،با دستپاچگی قوری را روی
سماور گذاشت و از مطبخ بیرون رفت .خانواده افالطون ،به همراه
زن همسایهشان را در حیاط دید .سمتشان رفت و سالم داد:
سالم .خوش اومدین ...بفرمایید داخل.لطیفه ،همسر افالطون جلو رفت و با آنا احوال پرسی کرد و بعد
گفت:
آنا جان! خانم اشرف هستن ایشون ...همسایه مون.میشناسینشون که؟
رقیه ،لبخندی زد و گفت:
البته جانم .خوشاومدن .بفرمایید.اشرف الملوک ،خنده بر لب آورد و سمت رقیه رفت .یکدیگر را
دربرگرفتند و سالم و احوال پرسی کردند .رقیه ،نوه هایش را
بوسید و همهی آنها را به داخل خانه هدایت کرد .همان حین از
لطیفه پرسید:
افالطون کجاست؟9
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دمِ در آنا جان .منتظر شماست.رقیه ،به جلوی درب حیاط رفت و پسرش را پشت آن دید.
افالطون جلو آمد و عطر مادرش را بویید .مادرشان خاص بود...
بوی سیگار میداد .از او جدا شد و به یکدیگر سالم دادند.
آنا جان .واست مهمون آوردم .اومدن اردبیل ،گفتم یه شب اینجابمونن .مردا هم شب بعد از مراسم میان.
در مهمانی غوغایی به پا بود .صدیقه ،موهای پرپشت و چین دار و
بلند طالیی رنگش را یک طرف شانهاش ریخت و استکانهای
کمر باریک چای و نعلبکی ها را در سینی مسی گذاشت و به
پذیرایی رفت .به مهمانهای تازه وارد چای تعارف کرد و نوبت به
لطیفه و اشرف الملوک رسید .اشرف ،محو زیبایی بی بدیل صدیقه
شد و چشم به او دوخت .صدیقه لبخند زیبایی به لطیفه زد:
-خوش اومدی زن داداش.
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لطیفه چای را برداشت و جواب صدیقه را داد .نوبت به اشرف
رسید .صدیقه ،خم شد و به اشرف الملوک که به پشتی الکی
رنگ ،تکیه داده بود ،چای تعارف کرد.
بفرمایید حاج خانوم.اشرف ،نعلبکی و استکانی برداشت و گفت:
آی دستت طال دختر خوشگل.صدیقهی خجالتی ،گونههای برجستهاش گل انداخت و بدون
اینکه ،مستقیم به چشمان اشرف نگاه کند ،گفت:
نوش جونتون.صدیقه بعد از تمام شدن چای ،به سمت هم ساالنش رفت و دور
هم نشستند .کبری که کنار اشرف نشسته بود ،نگاهی به صدیقه
انداخت و گفت:
این دختر باید عروس من بشه .واهلل که هیچ دختری به خوشگلیصدیقه تو کل ایران پیدا نمیشه.
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اشرف نیز دلش میخواست صدیقه عروسش شود .کریم ،پسر
اشرف ،جوانی خوش پوش و با کالس بود و اشرف هیچ کس را
الیق او نمیدید؛ به جز صدیقه.
دختر خوشگل باید شوهرشم خوشگل و خوش لباس باشه .ایندختر عروس خودم میشه .الحق هم که خیلی به کریم میاد.
رو به لطیفه کرد و از او تأیید خواست:
بد میگم لطیفه؟لطیفه خندید و گفت:
صدیقه تازه سیزده سالش شده .بچه است هنوز.کریم هم هجده سالشه .ماشاءاهلل پسرم خوشگل و خوش لباس وخوش صحبته .خیلی به هم میان .صدیقه عروسِ تهرانه.
لطیفه نمیدانست چه بگوید .اختیار صدیقه ،دست برادرانش بود.
برای همین ،اشرف باید با افالطون صحبت میکرد؛ نه با لطیفه.
***
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•
مراسم تمام شده بود و صدیقه ،در حیاطشان با دوستانش مشغول
بازی شد .اشرف با استکانی چای ،روی ایوان ایستاده بود و صدیقه
را تماشا میکرد .در انتخابش شک نداشت .دختری آفتاب مهتاب
ندیده ،نجیب و بسیار زیبا .کریم دیگر چه میخواست؟ به خورشید
که میرفت تا غروب کند ،نگاهی انداخت و در دلش گفت:
پس کجا موندین شما؟ پسرم بیا ببین چه لقمه ای برات گرفتم!رقیه ،از داخل مطبخ ،صدیقه را صدا زد:
صدیقه ،آی صدیقه .بیا این سینی رو ببر.صدیقه ،با شنیدن صدای مادرش ،دست از بازی کشید و دوستانش
را راهی خانههای خودشان کرد و به مطبخ رفت.
اومدم آنا جان .میخواین منم تو غذا پختن کمکتون کنم؟رقیه قهقهه سر داد و روی موهای خوشرنگ دخترش را بوسید:
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چی میگی بچه ام؟ تو هنوز خیلی بچهای .بردار این سینی رو ببرپذیرایی.
صدیقه ،سینی به دست از مطبخ بیرون رفت و وارد حیاط شد که
به درب خانهشان کوبیدند .لطیفه که لب حوض ،مشغول شستن
صورت پسرش بود ،به سمت صدیقه رفت و خواست سینی را از او
بگیرد:
تو برو درو باز کن من سینی رو میبرم.نه زن داداش .زحمت نکشید خودم میبرم.لطیفه خودش ،چادری ،محض عادت و رسم ،روی سرش انداخته
بود و حجاب داشتن و نداشتنش هیچ توفیری نداشت .اما به
صدیقه گفت:
مرد هم هست .برو چادر سر کن.صدیقه با شنیدن این حرف ،سینی را به همسر برادرش داد و
سریع ،چادر گلدار سپیدش را از روی بند رخت بسته شده به دو
14
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درخت گوشهی حیاط کشید و روی سر انداخت و به سمت در
رفت.
اومدم ...االن.درب حیاط را باز کرد و افالطون برزخی را دید:
کجایی یه ساعته دارم در میزنم؟سالم آقا داداش.افالطون ،خواهرش را سمت خودش کشید و محبت برادرانهاش را
نثار صدیقهی یتیم کرد .معصومه ،گوشهی حیاط ایستاده بود و به
آنها نگاه میکرد .به خودش میگفت که چرا برادرش او را دوست
ندارد؟ مگر او و صدیقه ،هر دوشان خواهرهای او نیستند؟ این فرق
گذاشتن برای چیست؟!
افالطون ،به صدیقه سالم داد و کنار رفت تا مهمانها وارد شوند.
قباد و کریم ،همسر و فرزند اشرف الملوک ،به داخل خانه رفتند.
قباد یک کاله شاپو به سر داشت و کتی قهوهای رنگ به تن کرده
بود .سبیل هایش نیز پرپشت بودند .کریم اما ،کت و شلواری سیاه
15
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رنگ و پیراهنی به سپیدی برف به تن کرده و کراواتی همرنگ
کتش بسته بود .صورتش را شش تیغ اصالح کرده بود و بوی عطر
تلخ مردانه و مست کنندهاش ،تا هفت خانه آنطرف تر هم
میرفت .موهای به رنگ شبش را با کتیرا ،فرم داده بود و
میتوانست دل هر زن جوانی را ببرد .صدیقه اما ،بی توجه به او،
سر به زیر به مهمانانشان سالم داد و آنها را به داخل خانه هدایت
کرد .قباد ،دهانش از زیبایی صدیقه ،باز مانده بود و باورش نمیشد
که دختری با آن سن کم ،آنقدر زیبا و دوست داشتنی باشد.
چشمان تیز کریم ،صدیقه را دنبال میکرد .در همان لحظهی اول،
دریای چشمان صدیقه را دید و در آن غرق شد .گونههای گل گون
صدیقه را دید و هوس سیب کرد .می توانست حدس بزند که
موهای صدیقه طالیی باشد .شبیه اروپایی ها بود آخر .از افالطون
شنیده بود که مادر و پدرشان ،همهی داراییشان در شوروی را
فروختند و به ایران آمدند .به خودش گفت که پس اصالتاً اهل
شوروی هستند و این دختر هم روس است دیگر.
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با اهل خانه ،سالم و احوالپرسی کردند و رقیه به آنها خوشامد
گفت .شامی تدارک دید و چشم کریم ،مدام ،حول محور صدیقه
میچرخید .اشرف ،سر سفرهی شام ،به پسرش گفت:
کریم جان .یه لیوان دوغ میریزی واسم مادر؟کریم ،برای مادرش دوغ ریخت و به دستش داد که اشرف از
فرصت به دست آمده استفاده کرد و برای کریم چشم و ابرو آمد و
صدیقه را نشان داد .کریم ،لبخند کج و جذابی ،به مادرش تحویل
داد و سرش را به نرمی باال و پایین کرد .اشرف نیز ،همین تأیید را
میخواست .برای همین ،صالح دید ،قبل از رفتنشان به تهران،
بحث خواستگاری را پیش بکشد ...و صدیقه ،بی خبر از همه جا ،به
این فکر میکرد که فردای آن روز ،قرار است در خانهی کدام یک
از دوستانش بازی کنند.
***
•
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زمین ،عروس آسمان شده و رخت سپید به تن کرده بود .باد
سوزناکی میوزید و مثل اکثر مواقع ،اردبیل ،یخ بسته بود .اما
کریم ،در دلش گرمای محبت به صدیقه را احساس میکرد.
صدیقه ،در اتاقش ،جلوی آینه ایستاده بود و روسری ترکمن آبی
رنگی که همخوانی عجیبی با رنگ چشمانش داشت را روی سرش
مرتب میکرد .نوههای رقیه ،برفهای توی حیاط را پارو میکردند
و گاهی هم آن وسط ها شیطنتشان گل میکرد و به سر و صورت
هم برف میپاشیدند .لطیفه در مطبخ ،مشغول آماده کردن صبحانه
بود و رقیه ،کنار حوض نشسته بود و سیگارش را به موشلوک
وصل میکرد تا با لذت آن را بکشد .افالطون از مستراح خارج شد
و مادرش را در حال دود کردن سیگار دید .آبی به صورتش زد و
گفت:
بازم هنوز از خواب پا نشده ،اومدی سراغ موشلوک و سیگارت؟رقیه ،پشت چشمی به پسرش نازک کرد و جواب داد:

18
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هر موقع تو ،خوردن اون زهرمارو کنار گذاشتی ،منم دیگه سیگارنمیکشم.
افالطون ،پوزخندی به مادرش زد و در ظرف مخصوصش ،مقداری
آب ریخت تا برود و صورتش را اصالح کند .همانطور که از
مادرش دور میشد ،گفت:
آنای ما رو باش .من خودم کلی بچه تو مدرسه زیر دستم تربیتمیشن .تو نمی خواد منو با این سنم تربیت کنی.
برو اِی.صدیقه و معصومه ،سفره را پهن کردند و همه دور آن نشستند.
سرشیر تازه و عسل سبالن ،بالاستثنا ،همیشه در سفرهشان بود و
چقدر آن صبحانه به همهی آنها چسبید .بساط صبحانه که جمع
شد ،اشرف رو به صدیقه کرد و گفت:
-دختر جان .اون داریه رو وردار بیار .دلمون پوسید.

19
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صدیقه ،چشمی گفت و از جایش برخاست و داریه را از پشت
رختخوابهای مرتب شدهی گوشهی هال بیرون کشید و سمت
مادرش گرفت که اشرف دوباره گفت:
بشین خودت بزن دختر.صدیقه نگاهی به مادرش انداخت و از او اجازه خواست .مادرش،
چشمانش را روی هم فشرد و به او اجازهی داریه زدن داد .صدیقه،
کنار رقیه نشست و چادرش را زیر بغل زد و شروع کرد به داریه
زدن .اشرف که کنار پسرش نشسته بود ،به پهلوی کریم ،فشار
کمی وارد کرد و زیر گوشش گفت:
ببین چه داریهای میزنه!کریم با لبخند ،سرش را به نرمی ،باال و پایین کرد و اشرف
الملوک آرام گفت:
دوست داری زنت بشه؟کریم زمزمه کرد:
خیلی!20
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اشرف لبخندی روی لب نشاند و زیر لب ،آیت الکرسی خواند .داریه
زدن صدیقه که تمام شد ،اشرف بلند گفت:
کریم هم صداش خیلی خوبه .صدیقه دختر ،تو بزن کریم بخونه.گونه های صدیقه گل انداخت و دوباره به مادرش نگاه کرد .رقیه،
یکی از ابروهایش را باال داد و گفت:
بزن.کریم سریع خواند:
ساچێن اوجون هؤرمهزلهرموی بلند سر را نمیبافند
صدیقه با کریم پیش رفت و به داریه زد.
گۆلۆ سولو (قونچا) درمهزلهر سارێ گهلینگل تر را نمیچینند ،عروس مو طالئی
همه با کریم ،شروع به خواندن کردند و هیچ کس نفهمید که کریم
برای صدیقه و زلفهای طالیی رنگش ،آن ترانه را خواند .همه
21
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شاد شده بودند و انرژی گرفتند .صدیقه که به خانهی دوستش
رفت ،اشرف ،زمان را مناسب دید تا از صدیقه ،خواستگاری کند.
معصومه و نوه ها هم در حیاط مشغول بازی بودند .اشرف و
همسرش و پسرش ،به همراه افالطون و رقیه در پذیرایی نشسته
بودند و لطیفه برای آنها چای آورد .اشرف الملوک ،در جایش،
تکانی خورد و گفت:
رقیه خانم! میخواستم یه حرفی بزنم .حاال که همه دور همجمعیم ،بهترین فرصته که حرفمو بگم.
رقیه ،سری تکان داد و دوباره سیگار و بساطش را بیرون آورد که
کریم گفت:
آتیش میخواین خانوم؟رقیه با چشمانش خندید .سیگار کشیدن جمعی را بیشتر دوست
داشت.
تو هم سیگار میکشی؟بله خانوم.22
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کبریتی آتش زد و سمت رقیه گرفت .خودش اما زمان را برای
سیگار کشیدن مناسب ندید .اشرف شروع کرد به صحبت:
این پسرم کریم ،نجاره .هجده سالشه .خودتونم که میبینینماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل چشمم کف پاش خوش بر و رو و خوش
لباسه.
کریم با لبخند ،سرش را به زیر انداخته بود و نمیدانست که رقیه،
موشکافانه به او خیره شده است.
افالطون با خنده گفت:
البته مونده تا نجار بشه .شاگرد نجاره.اشرف ،پیش خودش به افالطون فحش داد و گفت:
آقا افالطون و لطیفه جون ما رو میشناسن ...کریمو میشناسن.صبح میره سر کار ،شب برمیگرده خونه .سرش تو کار خودشه.
کارشم خوبه ...درآمدش بد نیست .میتونه خرج یه خونواده رو بده.
شش کالس سواد داره و کل تاریخ ایرانو از بَر براتون میگه .قدیما
هم یه چیزایی مینوشت که توی روزنامه ها چاپ میکردند.
23
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رقیه نگاهی به کریم انداخت و گفت:
همهاش شش کالس سواد داری؟ چرا ادامه ندادی؟•
کریم ،سر به زیر جواب داد:
خیلی درس خوندنو دوست داشتم .اما پدرم فوت کرد ...نشد.و دیگرو رویش را نداشت که بگوید ،مادرش او را رها کرده بود تا
با قباد ازدواج کند .رویش را نداشت که بگوید پیش خالهاش زندگی
میکرده و خرج او را هم میداده است.
رقیه نگاهی به قباد انداخت و فهمید که او ،ناپدری کریم است.
سری تکان داد و پکی به سیگارش زد .اشرف فکر میکرد که
میزان سواد پسرش ،قابل قبول است .اما به این نکته توجه نکرده
بود که برادران صدیقه ،سواد دانشگاهی دارندد و لیسانس و فوق
لیسانس هستند .پیش خودش فکر کرد که به هر حال ،در آن دوره
و زمانه ،شش کالس سواد ،خیلی هم خوب است.
24
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همه اینا رو گفتم ،که پسرمو به غالمی قبول کنید و صدیقه جانوبه کریم بسپارید.
رقیه ،با چشمانی گرد شده ،به افالطون خیره شد .خاکستر
سیگارش روی دامنش ریخت و یک دفعه از جایش پرید:
سوختم.افالطون خم شد و خاکستر سیگار را از روی دامن مادرش زدود .به
چشمان هم زل زدند و رقیه گفت:
صدیقه هنوز خیلی بچه است!افالطون خندید و به پشتی تکیه داد:
ای بابا .آنا جان کجا بچه است؟ دیگه سیزده سالشه .سیزده سالکه بچه نیست.
رقیه ،با چشمانی باریک و فک منقبض شدهاش ،به افالطون نگاه
کرد .میدانست چرا آن حرف ها را میزد؛ یک نان خور کمتر،
بهتر!
25
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لطیفه خودش را وسط ماجرا انداخت.
آره آنا جان .دختر که تو خونه نمی مونه .باید بدی بره .یکی دوسال دیگه بمونه بهش میگن ترشیده .اینم مثل گوهر نشه که
هفده سالگی ردش کردی رفت.
خون ،خون رقیه را میخورد .اگر ماله دم دستش بود ،حتم داشت
که در دهان افالطون و زنش را گل میگرفت .با صورتی سرخ
شده ،خواست حرف بزند که افالطون پیش قدم شد و رو به اشرف
گفت:
کریم پسر خوبیه .من حرفی ندارم که صدیقه زن کریم بشه .پسربه این خوشگلی از کجا گیرمون میاد آخه؟
قهقهه سر داد و دست چپ رقیه مشت شد و ناخنهایش در کف
دستش رد انداختند .سیگارش را توی جا سیگاری چپاند و رو به
افالطون گفت:
بیا تو حیاط کارت دارم.***
26
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رقیه ،یقهی افالطون را گرفت و او را سمت خودش کشاند:
پسر ،تو چی داشتی میگفتی؟ نمیبینی صدیقه هنوز بچه است؟نمیبینی هنوز ...هنوز ...هنوز...
تن پایین صدایش را پایینتر برد و ادامه داد:
نمیبینی هنوز کامالً به بلوغ نرسیده؟ بچه گناه داره .بذار بچگیشوبکنه .تو و اون ارسطو که نذاشتین بچه ام درس بخونه .اما
خودتون دختراتونو توی بهترین مدرسه ها ثبت نام کردین .حاال
هم میخوای شوهرش بدی؟ پسر تو وجدان نداری؟
افالطون سری تکان داد و دستان مادرش را گرفت و از یقهاش
جدا کرد .چند قدم این طرف و آن طرف رفت و گفت:
اون موقع عیب بود دخترا درس بخونن .تو که دین و ایمون سرتمیشه ،ندیدی شیخ رحیم چی گفت؟ گفت دختر بره اکابر روش باز
میشه.
رقیه ،روی پله های حیاط نشست و سرش را میان دستانش
گرفت.
27
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من دین و مذهب حالیم میشه .اما شما که حالیتون نمیشه چرا بهحرف شیخ رحیم که دختر خودشو اکابر فرستاده بود ،گوش دادین؟
بهرحال؛ صدیقه هنوز کوچیکه .وگرنه بودن کسایی که هم
تحصیلکرده بودند ،هم کار و بارشون درست و حسابی بود ،هم
اینکه میگفتن اجازه درس خوندن به صدیقه میدن .من راضی به
این ازدواج نیستم افالطون .گفته باشما.
•
افالطون اَه بلندی گفت و به داخل خانه رفت .صدیقه ،از خانهی
دوستش برگشت و بی خبر از همه جا ،به سرعت از کنار مادرش
عبور کرد و وارد پذیرایی شد .رقیه هم از جایش بلند شد و به
پذیرایی رفت .جلوی در ،چشمم به کریم افتاد که زیرچشمی و با
یک لبخند مکش مرگ ما ،به صدیقه چشم دوخته بود .صدیقه
هیچ حواسش پی کریم نبود .در حال و هوای خود سیر میکرد و
مشغول جمع آوری استکانهای چای بود .صدیقه که رفت ،رقیه
نشست و باز هم افالطون ،به او اجازهی حرف زدن نداد.
28
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صدیقه و کریم ،یه مدت عقد بمونن ،بعدش عروسی کنن .حداقلتا وقتی که صدیقه سیزده سالهاش تموم بشه .نظر شما چیه؟
اشرف ،لبخندی زد و به قباد نگاه کرد .باالخره قباد وارد بحث شد.
ان شاء اهلل که خیر باشه .افتخاریه واسه ما که با آقای افخمفامیل بشیم.
افالطون سرش را باال گرفت و پیش خود فکر کرد که باید هم
برایت افتخار باشد .قرار بر این شد که کریم به تهران برود و
سِجِلش را بیاورد تا بشود شوهر صدیقه ...و چقدر دستپاچه بود
برای رفتن و زود برگشتن .شب هنگام ،کریم بعد از شام ،قصد
رفتن کرد .از همگی خداحافظی کرد و به داخل حیاط رفت.
صدیقه ،کنار حوض ،مشغول شستن ظروف بود .کنارش نشست و
مشتش را پر از آب کرد و به صورت خود کوفت.
-من دارم برمیگردم تهران صدیقه خانوم.

29
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صدیقه ،گونههایش سرخ شدند و باز هم به کریم نگاه نکرد.
دخترک خجالتی ،شرمش میشد که به چهرهی مرد نامحرم نگاه
اندازد.
ولی زود برمیگردم.کریم ،وقتی واکنشی را از صدیقه ندید ،از جایش بلند شد و به
سمت در رفت.
چی از این بهتر؟! خانوم و نجیب!با رسیدن کریم به تهران ،دختر های محل هم سر و کلهشان پیدا
شد .تا به درب منزلشان برسد ،دو-سه دختر پشت سر او راه افتاده
بودند و در زمانهای که کسی این کار را نمیکرد ،به او پیشنهاد
دوستی میدادند .کریم اما ،فکر و ذکرش صدیقه بود و چشمان
آبیاش .بی توجه به آنها ،به داخل خیابانشان رفت و آنها هم که
توجهی از سمت کریم ندیدند ،پی کارشان رفتند .وارد خانهی
خالهاش شد و او را در حال چرت زدن دید .به سرعت ،به سمت

30

ماویش  .بهاره غفرانی

کشوی خود رفت و آن را زیر و رو کرد .اما سجلش را نیافت .خاله
با سر و صدای او ،بیدار شد و گفت:
کریم؟ کریم تویی؟کریم نزد خالهی مریضش رفت و او را در بر گرفت.
آره خاله؛ منم .مشتلق بده که کریمت داره عروس میاره واست.بلند بلند خندید و خاله ،روی پیراهن کریم باال آورد.
خبر از این بدتر در عمرش نشنیده بود! کریم از جایش بلند شد و
شروع به گشتن خانه کرد.
فدای سرت خاله .االن لباسامو عوض میکنم .ناراحت نباش.کریم نمیدانست خالهاش ،از آمدن عروس ناراحت است .خاله
پیش خودش فکر می کرد که حاال درآمد کریم بین او و عروس
تقسیم میشود و توجهش هم! کریم ،لباسش را عوض کرد و
ترانههای ترکی شاد خواند .خاله ،کنجکاوانه پرسید:
کریم؟ دخترِ کیه؟31
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خاله نمیدونی چقدر خوشگل و ماهه! یه چشمایی داره ،ببینیی آبی .پوستشو نگو .براق مثل آینه .دو تا گونه مثل
حظ میکنی .آب ِ
سیب سرخ .خاله خیلی خوشگله.
تو اردبیل دیدیش؟دیدمش .خواستگاری هم رفتیم .قرار شد برگشتم عقد کنیم.خیلی دوستش داری؟کریم ،سمت خالهاش برگشت .خندید و گفت:
خاله جون ...کریم فدات بشه ،این شناسنامهی ما رو کجا قایمشکردی؟ رد کن بیاد.
***
•
صدیقه در حیاط ،مشغول لی لی بازی بود که به در کوفته شد.
گرهی روسریاش را محکم کرد و موهای بیرون زده از جلوی آن
را ،به داخل برد و سمت در رفت .شیح حسن به داخل آمد و
32
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صدیقه به او سالم گفت .بعد هم به سمت خطکشیهای روی
کاشیهای حیاط رفت و سنگش را از روی زمین برداشت و روی
عدد پنج انداخت .یک ...دو ...سه ...چهار ...لیلی ...شش...
صدیقه ،آی صدیقه.لطیفه بود که از داخل ایوان مشرف به حیاط ،صدیقه را فرا
میخواند .صدیقه از حرکت ایستاد و گفت:
بله زن داداش؟بدو بیا تو شیخ حسن اومده ...بدو دختر.من برای چی بیام؟بیا میخواد صیغهی عقد رو جاری کنه.فقط میدانست که قرار است به عقد کریم نامی درآید .دلیلش را
نمیدانست ...و حتی چهرهی او را هم ندیده بود .نگاهی به
انگشترش کرد .مادرش همیشه در قصههایی که تعریف میکرد،
میگفت:
33
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وقتی یه زن ،انگشتر یه مردو دستش انداخت ،دیگه نباید درشبیاره .باید تا آخر عمرش اونو با خودش داشته باشه.
رقیه اگر میدانست که همین حرف هایش باعث شده که صدیقه
به پای سفره عقد برود ،خودش را میکشت .صدیقه ،چشم از
انگشتر زیبا و فریبندهاش گرفت و به سمت خانه دوید .افالطون
آنقدر عجله داشت که حتی فرصت نداد مهمان دعوت کنند.
صدیقه ،به سمت جایگاهش رفت و کنار مادرش نشست .کریم
هم ،آن طرف دیوار ،در قسمت دیگری نشسته بود .از صدیقه
پرسیده شد و او جواب داد:
بله.و نمیدانست این بله گفتن ،مساویست با یک عمر مسئولیت و
زندگی با مردی که هیچ شناختی از او ندارد .کریم اما ،قند در دلش
آب شده بود و حس میکرد که به غایت آمالش رسیده است .وقتی
از او سؤال شد ،به سرعت بله را گفت و خود را صاحب دخترکی
معصوم و آهو صفت دید و در پوست خود نمیگنجید.
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نوبت به آن رسید که عروس و داماد ،یکدیگر را ببینند .کریم ،از
پشت دیواری که بین او و معشوقش جدایی انداخته بود ،بیرون آمد
و به سمت صدیقه رفت .رو به روی او ایستاد و لطیفه ،با آرنجش،
به پهلوی صدیقهی سر به زیر و خجالتی زد و زیر گوشش گفت:
صدیقه؟ ببین چه شوهری گیرت اومده .باید بذاری رو چشمتاین شوهرو .واال که تو خوشگلی و خوشتیپی نظیر نداره .نگاهش
کن ...نگاهش کن دختر .محرمته ...شوهرته .نگاهش کن.
صدیقه ،گونههایش گل انداخت و آرام آرام سرش را باال گرفت و
چشمانش اما هنوز به گل قالی دوخته شده بود .لطیفه دوباره به
پهلویش زد که صدیقه ،چشمان معصومش را به کریم دوخت.
چشمانش را به او دوخت و دیگر چیزی ندید .چشمانش را به او
دوخت و چقدر سختش بود که دل از آن چهره بکند و نگاه از مرد
جوان هجده سالهی رو به رویش بگیرد .برادرانش تحصیلکرده و
خوشتیپ و خوش قد و باال بودند؛ اما کریم ،از آنها هم سر تر بود.
به موهای خوش فرم و سیاهش نظر انداخت و دلش رفت .باور
نداشت که این مرد ،واقعاً همسرش باشد .مگر بود مردی به آن
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وجاهت و خوش لباسی؟! لبخند زیبایی ،روی لبهای نازک و سرخ
صدیقه ،نشست .کریم نیز میدانست که چگونه دل دختران را ببرد.
گوشهی لبهایش به سمت باال کش آمد و به سمت ظرف میوه
رفت .یک سیب سرخ از داخل ظرف برداشت و به افالطون داد:
بیا سیبو بگیر که خواهرت زنم شد.افالطون سیب را گرفت و باال و پایین انداخت و به شانهی کریم
زد:
خیلی بهم میاین.حاال کریم نمیدانست که چطور باید در دوران عقد ،دوری از یار
پریچهرهاش را تاب بیاورد .صدیقه نیز ،از اینکه کریم را قبالً
ندیده ،پشیمان بود .لطیفه مدام زیر گوشش میگفت:
وای صدیقه خوش بحالت .دیگه چی از این دنیا میخوای؟شوهرت تکه به خدا.
صدیقهی خجالتی سر به زیر انداخته بود و به صحبتهای همسر
برادرش گوش میداد و حرفهای او را در دل تأیید مینمود .هیچ
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کس اما از دل رقیه خبر نداشت و ارسطو و گوهر نمیدانستند که
خواهرشان به عقد کریم درآمده است.
***
•
صدیقه ،پشت سر معصومه نشسته بود و گیسهای سیاه رنگ
خواهرش را میبافت و آه میکشید و در دلش میگفت که ای
کاش من هم چشم و ابرو و موهای سیاه داشتم .هیچ وقت یادش
نمیرفت که وقتی کودک بود ،بور و چشم آبی بودن او را در سرش
میزدند و به نوعی آن را عیب و عار میدانستند .میگفتند که زن
چشم آبی زن نمیشود .میگفتند که زن چشم آبی اهل زندگی
نیست .میگفتند پیامبر فرموده که با زنان چشم و ابرو مشکی
ازدواج کنید .یادش نمیرفت آن روزی را که پدرش در حال
مطالعهی کتاب بود و صدیقه در آغوشش ،که مادرش گفت:
-این دختر چرا با چشمای آبی به دنیا اومده آخه؟
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خط اخمی بین دو ابروی پدرش افتاد و دستی به سر دختر عزیز
دردانهاش کشید:
خانومم ،عیب بچه رو به روش نیار.صدیقه آن موقع ،به سمت آینه دوید و خود را در آن دید .به
چهرهی خودش خیره شد و لب بر چید ...و موهای معصومه سیاه
بود و چشمانش نیز!
ارسطو به همراه همسرش شیرین ،و فرزندانش تازه از سفر برگشته
بود و در اتاق مادرش ،نشسته و به صحبت های او گوش میداد.
رقیه به گریه افتاده بود و با دستش روی پاهای خود میکوبید.
دیدی چی شد ارسطو؟ دیدی افالطون چه بالیی سرمون آورد؟صورت ارسطو ،به رنگ انار درآمد و از جایش بلند شد .رگ گردن
کسی دیده نمیشود .اما رگ گردن ارسطو ،آن روز به وضوح قابل
مشاهده بود .میز خیاطی مادرش را برداشت و از پنجره به داخل
حیاط پرتاب کرد و عربده کشید:
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به چه حقی؟ به چه حقی یه دختربچه رو شوهر دادین؟ چیکارکردین با صدیقهی من؟
شیرین ،اشک میریخت و دلش برای صدیقه کباب بود .او هم،
مثل همسرش این ماجرا را هضم نمیکرد.
صدیقه و اهالی خانه ،صدای ارسطو را شنیدند و به اتاق رقیه رفتند
و به حرف های او گوش دادند .صدیقه ،اشک میریخت و دستانش
را جلوی دهانش گرفته بود و ارسطو همچنان فریاد میزد:
من چند روز نبودم ...همهاش چند روز.رو کرد به مادرش و ادامه داد:
نتونستی دو روز ...دو روز جلوی اون افالطونِ ...بگیری تا منبیام؟
مادرش با گریه به او گفت:
تو فرانسه بودی .نمیدونستم کِی میای که .افالطون هم به حرفمن گوش نمیداد.
39

ماویش  .بهاره غفرانی

افالطون غلط کرد با اون زنش .نگفت این بچهاست؟ نگفت اینتو ناز و نعمت بزرگ شده و االن نمی تونه وارد زندگی بشه؟ چطور
تونست صدیقه رو به یه آدمی بده که نه کار و بار درست و حسابی
داره ،نه شناختی راجع بهش داریم و نه حتی توی اردبیل زندگی
میکنه .چطور تونست این کارو با خواهر من بکنه؟!
ارسطو نمیدانست عصبانی باشد ،یا اینکه غصه بخورد و اشک
بریزد .به صدیقه چشم دوخت و خواهرک معصوم و نابالغش را
دید.
وای وای وای!کف دستش را به پیشانیاش کوفت و بدون نگاه کردن به جمع ،به
سمت در رفت و گفت:
من میرم تهران.***
گوهر در حال خیاطی بود که زینب به درب خانهشان کوفت .دست
از چرخ خیاطی کشید و مثل همیشه ،با سرعت از اتاق خارج شد و
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به سمت درب رفت .چادرش را از روی دستگیرهی در برداشت و
روی سرش انداخت و در را باز کرد و زینب ،دختر قباد از همسر
سابقش را دید .اشرف ،هر چند وقت یکبار ،زینب را میفرستاد تا
لباسهای دستِ دوم بچههایش را در محلهای که خانهی گوهر
آنجا بود ،به فروش رساند .زینب ،با لبخند زیبایش به گوهر سالم
داد.
سالم زینب جون .بفرما تو.نه مرسی گوهر خانوم.تو که تازه اومده بودی .فکر نکنم همسایه ها االن لباس بخوان.نه نه .واسه اون نیومدم .مامان منو فرستاده که به شما بگم یهتوک پا بیاین خونهی ما.
خیر باشه .چیزی شده؟خیرِ گوهر خانوم.گوهر دستپاچه شد .چادر گلدارش را با یک چادر سیاه عوض کرد و
همراه زینب ،به سمت خانه اشرف الملوک که زمانی هم با آنها
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همسایه بود ،راه افتاد .در دلش رخت میشستند و نمی دانست که
زینب میتواند درست به او توضیح دهد یا نه؛ آخر او همسن و سال
خواهرش صدیقه بود!
زینب جان چی شده؟ بگو نصفِ عمر شدم.گوهر خانوم مامان گفت خودش بهتون میگه .وگرنه من که خیلیدوست داشتم بگم.
باالخره به خانه اشرف رسیدند .وارد حیاط شدند و گوهر ،کریم را
که ته حیاط ،مشغول واکس زدن کفشش بود را از نظر گذراند و در
دل گفت:
چه پسر خوشگلی داره اشرف!به داخل خانه رفتند و اشرف الملوک با خوشحالی به سمت گوهر
رفت و او را در آغوش گرفت.
•
سالم .خوش اومدی گوهر جون.42
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گوهر نیز ،به او سالم گفت و هر دو نشستند .اشرف رو به زینب
گفت:
بدو برو چای بیار .واسه چی وایستادی منو نگاه میکنی؟زن بابا بود دیگر! زینب مظلوم بود و او زور میگفت .زینب سر به
زیر و نجیب بود و او زور میگفت .دخترک رفت و آنها تنها شدند.
گوهر ،اشرف را دید که خوشحال بود و دل دل میکرد تا حرف
بزند.
چی شده اشرف خانوم؟ زینب جون گفت بیام اینجا کارم دارین.حاال یه چای بخوریم میگم بهت.و بعد ،با صدای بلندتر گفت:
آی دختر ،کجا موندی؟ بدو دیگه ...دهنمون خشک شد.زینب با سینی آمد و به آنها چای تعارف کرد و بدون معطلی از
آنجا رفت .گلی از اتاقش بیرون آمد و به گوهر و مادرش سالم داد
و گفت:
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اِ منم چای میخوام.دوباره صدای اشرف بلند شد:
آی دختر ،واسه گلی هم چای بریز ...سریع.گلی برای مادرش پشت چشمی نازک کرد و گفت:
نمیخواد به زینب بگی مامان .خودم میریزم.از اینکه مادرش به زینب دستور میداد ،ناراحت شد و به سمت
مطبخ رفت .گوهر سریع چایش را نوشید و گفت:
خب خانوم اشرف .چی شده؟ خیر باشه.اشرف به پهنای صورت لبخندی زد و جواب گوهر را داد:
گوهر جون با هم فامیل شدیم.چشمان گوهر چهارتا شد و به اشرف خیره ماند .شوک شده بود و
نمیدانست چه بگوید .لب تر کرد و گفت:
فامیل شدیم؟! چجوری؟!خواهرت عقد پسرم شده.44
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خواهرم؟!پیش خود فکر کرد که شاید خواهری در سن ازدواج دارد و
نمیداند!
صدیقه دیگه .صدیقه رو واسه...نگذاشت به صحبتش ادامه دهد و با چشمانی گردشده گفت:
صدیقه که هنوز بچه است!اشرف خندید.
جوونا هرچی زودتر ازدواج کنن بهتره.گوهر فکر میکرد که اشرف ،چطور به صدیقه میگوید جوان؟ او
تازه به سن نوجوانی رسیده بود.
آخه صدیقه هنوز سیزده سالشه .بعدم گفتین چی؟ عقد کردن؟!اشرف دوباره خندید.
آره دیگه .عقد کردن .افالطون آقا رضایت دادن و ما هم صدیقهرو واسه کریم گرفتیم.
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گوهر احساس میکرد که دهانش مهر و موم شده است .کریم را
نمیشناخت ...خواهرکش بچه سال بود و حتی لحن حرف زدنش
هم مثل بچه ها بود .از افالطون دلگیر شد و نتوانست حرفهای
اشرف را هضم کند.
افالطون رضایت داد؟! کریم کدوم پسرتونه؟ از بچه های آقاقباده؟
نه .پسر شوهر قبلیمه .برو پشت پنجره ببینش .داره میره بیرون.گوهر از جایش بلند شد و به پشت پنجره رفت .خانوادهی اشرف را
میپسندید .امروزی و آالمد بودند و در آن زمان جزو روشن فکران
به حساب میآمدند.
پرده را کنار زد و کریم را دید.
همون که داره واکس میزنه؟-آره دیگه .مگه االن چندتا مرد توی حیاطه؟
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کریم ...به نظر گوهر زیبا بود و به خواهرش میآمد ...اما صدیقه،
تنها سیزده سال داشت .نفسش را با صدا بیرون داد و سمت اشرف
برگشت.
پس چرا ما خبردار نشدیم؟ کِی عقد کردن؟همین چند وقت پیش که با افالطون آقا رفته بودیم عقد کردن.نمیدونم چرا داداشت بهت خبر نداد.
گوهر سرش را با ناراحتی تکان داد و عنبیه هایش لرزیدند .با
شادی تصنعی کمی گپ و گفت کرد و راه خانهاش را پیش گرفت.
زمزمه کرد:
افالطون چطوری دلت اومد آخه؟ صدیقهی من ...صدیقهیمظلوم من.
به کوچهشان که رسید ،پسر بزرگش ،امیر را دید که به سمتش
میدوید.
مامان ...مامان.به مادرش که رسید ،نفس نفس زنان گفت:
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مامان ...دایی ...دایی ارسـ ...ارسطو اومده.گوهر پا تند کرد و به خانهاش رسید .در را که باز نمود ،ارسطو را
دید که به پشتی تکیه کرده و سرش به زیر بود.
سالم خان داداش.ارسطو ،بدون اینکه سرش را بلند کند ،زیر لب ،سالمی گفت و
پرسید:
خونه ی افالطون کجاست؟گوهر ،بچه هایش را از اتاق بیرون کرد و رو به برادرش گفت:
خان داداش دیدین افالطون چیکار کرد؟ چرا جلوشو نگرفتین؟ارسطو ،پوفی کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد:
رفته بودم فرانسه که مدرکمو بگیرم .افالطون از فرصت استفادهکرد و صدیقه رو داد رفت .عجله کرد .صدیقه یه خواستگار
فرهنگی داشت .آدم حسابی بود و خاطر صدیقه رو میخواست .به
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من گفتش .منم گفتم باید صبر کنه صدیقه بزرگ بشه .افالطون
عجله کرد .کاش انقدر هول نمیزد.
اشک های گوهر ،روی دستان به هم قفل شدهاش ریخت و سرش
را با تأسف تکان داد.
آخه اون بچه که از زندگی چیزی نمیدونه.این حرفا رو ولش کن .خونه افالطون کجاست؟ می خوام برمپیشش.
***
به چه حقی این کارو کردی افالطون؟ احمق ،صدیقه هنوز بچهاست .نمیبینی هنوز بالغ نشده؟ چطوری دلت اومد آخه؟
ارسطو بود که سر افالطون فریاد میکشید .افالطون پشت میز
ناهار خوری نشسته بود و سوپ میخورد .ارسطو ،سرش را با
کالفگی تکان داد و پوفی کشید و وقتی دید که افالطون بی
تفاوت نشسته ،رومیزی را با حرص کشید .همهی وسایل روی آن،
به زمین افتادند و ارسطو عربده کشید:
49
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مگه من با تو حرف نمیزنم؟ ها؟افالطون ،لبخندی زد و به پشتی صندلیاش تکیه داد .دستمالی از
جیبش بیرون کشید و دهانش را تمیز کرد.
چه خبره هی شلوغ میکنی؟ دختر که تو خونه نمیمونه .بایدبدی بره.
خودت میفهمی چی داری میگی؟ نه؛ خداوکیلی میفهمیافالطون؟! دختر خودتم باشه ،همینجوری ردش میکنی؟
افالطون از جایش بلند شد و ابروهایش را باال انداخت و با خنده
گفت:
دور برندار حاال .این پسره ،از خونواده ی با کالسیه .ندیدیش که.خیلی...
ارسطو نگذاشت که برادرش به صحبتهای خود ادامه دهد و او را به
عقب سوق داد.
پاتو از حدت فراتر گذاشتی افالطون.50
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و یقهی برادرش را گرفت و او را به دیوار کوبید .افالطون،
دستانش را به نشانهی تسلیم باال برد و طبق معمول ،لبخند بر لب
نشاند.
دیگه عقد کردن و تموم شد .میگی چیکارش کنم؟ارسطو او را با ضرب دوباره به دیوار کوبید و به گوهر اشاره زد:
طالق ...طالق میگیرن .پاشو بریم گوهر.لطیفه که این را شنید ،پای خود را از آشپزخانهشان بیرون گذاشت
و گفت:
حاال کجا خان داداش؟ بودین با هم یه چای...مرسی زن داداش.•
به همراه گوهر ،از لطیفه خداحافظی کرد و از خانهشان خارج شد.
گوهر را به درب منزلشان برد و به سمت اردبیل راه افتاد .دیگر
گردنهی حیران به نظرش زیبا نبود ...دیگر آن بهشت به چشمش
51
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نمیآمد .دلش به حال خواهرک معصومش میسوخت .کینهی
افالطون را به دل گرفته بود و از هر آنچه مربوط به تهران میشد،
نفرت داشت .دلش میخواست زودتر طالق خواهرش را بگیرد.
مهر طالق بر پیشانیاش میخورد ،بهتر از آن بود که در سن کم
عروس شود ...و بهتر از آن بود که ندیده و نشناخته ازدواج کند و
به زندگی مجهولی برود که آخرش پیدا نیست.
وقتی رسید ،شیرین در حال آب و جارو کردن حیاط بزرگ منزلشان
بود .سمتش رفت و با او دست داد و حالش را پرسید و گفت:
صدیقه کجاست؟تو اتاق بچه هاست .داره اونا رو میخوابونه.سرش را باال و پایین کرد و به سمت اتاق فرزندانش رفت.
افالطون را اینبار ،جور دیگری دیده بود .برادرش همیشه به او
احترام میگذاشت و هیچ وقت جوابش را نمیداد .اما اینبار. ...
شیرین نیز ،همراه همسرش راه افتاد و به اتاق رفت .صدیقه ،با
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دیدن ارسطو ،از جایش بلند شد و به سمتش دوید .همدیگر را در
آغوش گرفتند و ارسطو روی موهای طالیی رنگش را بوسید.
چطوری خواهر قشنگم؟خوبم خان داداش.لبخند به لب نشاند و شیرین ،با مهربانی دستی به سر صدیقه
کشید .ارسطو از همسرش پرسید:
آنا جان کجاست؟رفتن جلسه قرآن.معصومه که هنوز خوابش نبرده بود ،از جایش بلند شد و به
سمتشان رفت .ارسطو او را در آغوشش گرفت و بلندش کرد.
چطوری کوچولو؟معصومه دستان کوچکش را دور گردن برادر مهربانش حلقه کرد و
خود را به او چسباند:
خوبم خان داداش.53
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ارسطو ،گونه معصومه را بوسید و او را به سمت بالشش برد و روی
زمین گذاشت و خودش هم کنارش دراز کشید تا به خواب برود.
صدیقه و شیرین ،به مطبخ رفتند تا ناهار ارسطو را آماده کنند .بعد
از به خواب رفتن معصومه ،ارسطو از جایش بلند شد و یادش افتاد
باید تا آخر هفته ،ترجمه کتاب فرانسه ای را کامل کند .به اتاق
مطالعهاش رفت و کتاب و قلم و کاغذ را پیش رویش گذاشت .اما
هرچه کرد ،نتوانست جمله ای ترجمه کند .نمیشد ...ذهنش یاری
نمیکرد .باید قبل از هرکاری با خواهرش صحبت میکرد .صدیقه،
به در اتاقش کوفت و بعد آن را گشود.
خان داداش .بیاین ناهار بخورین ...آماده است.بیا تو صدیقه ...اون درم پشت سرت ببند.صدیقه ،لبخند زد و به سمت برادرش رفت .کنارش نشست و
دامنش را مرتب کرد .برادرش ،موهای جلوی صورت او را پشت
گوشش انداخت و گفت:
صدیقه جان .اون انگشترتو بده به من .میخوام ببرم پسش بدم.54
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عنبیه چشمان صدیقه لرزید و به برادرش چشم دوخت .دست
راستش را روی حلقهاش گذاشت و تاج ابروهایش باال رفت.
صدیقه؟ مگه با تو نیستم؟! انگشترو بده به من.قطره اشک لجوج ،از چشم صدیقه ،بر روی گونهاش سر خورد و او
سرش را به زیر انداخت و لبهایش را داخل دهانش جمع کرد.
دست لرزان ارسطو ،چانهی صدیقه را گرفت و سرش را باال آورد.
ببینمت صدیقه؟! چرا حلقه تو قایم کردی؟! چرا بهم نمیدیش؟صدیقه ،چشمانش را از برادرش دزدید و به قلم و کاغذ خیره شد.
ارسطو ،حیرتزده پرسید:
دوستش داری؟! آره صدیقه؟!چشمان خجالت زده و عاشق صدیقه ،جرئت چرخیدن سمت
برادرش را نداشت .ارسطو با عصبانیت از اتاق خارج شد و به مطبخ
رفت .ناهارش را با همان عصبانیت خورد و تصمیم گرفت کاری
کند که خود داماد پشیمان شود.
***
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•
راه طول و دراز را باز هم میپیمود تا نگذارد خواهرش گرفتار شود.
صدیقه بچه بود ...بچگانه فکر میکرد ...و بچگانه عاشق شده بود.
خودش صدیقه را بزرگ کرده بود .وقتی که خواهرش در گیر و
دارهای بعد از جنگ جهانی دوم ،به یک بیماری مبتال گشت ،او را
برای مداوا به تبریز برده بود .هم خودش ،و هم شیرین ،با جان و
دل از او نگهداری کرده بودند و خم به ابرو نیاوردند .صدیقه ،هیچ
وقت ،لطف شیرین را فراموش نمیکرد و همیشه دلش میخواست
که زحماتش را جبران کند.
خسته از رانندگی ،این دفعه با اتوبوس راهی تهران شده بود.
صدای خر و پفش کل اتوبوس را پر کرده بود و وقتی که خودرو به
گاراژ رسید ،مسافران خدا را شکر کردند .راننده داد زد:
آقا ،پیاده شو تهرونه.تکانی به خودش داد و از جایش بلند شد و سالنه سالنه ،به سمت
محل زندگی اشرف رفت .قبالً خواهرش گوهر ،خانهی آنها را
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نشانش داده بود .به درب خانهشان کوفت و گلی ،دمپایی به پا کرد
و به طرف در دوید و آن را گشود.
بله؟ امرتون؟ارسطو نگاهی به دختر نوجوان انداخت و گفت:
مادرت خونه است؟شما؟من برادر صدیقه ام.گلی ،لبخندی زد و موهایش را پشت گوشش انداخت.
اِ چرا زودتر نگفتین؟ بفرمایید تو دم در بده.از جلوی در کنار رفت تا ارسطو وارد شود .ارسطو ،پا در حیاط
بزرگشان گذاشت و همه جا را از نظر گذراند و بعد ،به داخل خانه
رفت.
-مامان ،مامان! برادر صدیقه جون تشریف آوردند.
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آخر هفته بود و به جز قباد ،همه در منزلشان جمع بودند؛ حتی
برادران کوچک و ناتنی کریم و مهناز ،در آن وقت روز ،در خانه
ماندند و به زمین فوتبال نرفتند .کریم نیز ،بخاطر نبود قباد ،به
منزل مادرش رفته بود.
به استقبالش آمدند و خوشامد گفتند .همه دستپاچه شده بودند.
یکی شربت آورد ،یکی چای ...یکی تند و تند میوه ها را در میوه
خوری میگذاشت و دیگری قندان را پر میکرد و اشرف الملوک
هم دستور میداد.
نیاز نیست زحمت بکشید حاج خانوم .میخوام دو کلوم راجع بهصدیقه باهاتون حرف بزنم.
گل از گل کریم شکفت و چهار زانو نشست و سراپا گوش شد.
ارسطو نگاهی به پسران اشرف انداخت و چون کریم را از همه
بزرگتر دید ،گفت:
کریم تویی؟کریم لبخند زد.
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بله خودمم.ارسطو نیشخندی زد و سرش را به نشانه تأسف تکان داد.
سرت کاله رفته پسر .صدیقه کر و الله.ارسطو می دانست که صدیقه کم حرف است و مخصوصاً با غریبه
ها خو نمیگیرد .از همین روی ،آن ترفند را زد .چشمان کریم و
اشرف ،چهارتا شد و با دهان باز ،به ارسطو خیره ماندند .شربت و
میوه و چای و قندان ،به ترتیب جلوی ارسطو چیده شد؛ اما او از
جایش برخاست و به سمت در رفت.
اومده بودم همینو بگم .خداحافظ.***
•
کریم طول اتاق را طی میکرد و دست چپ مشت شدهاش را به
کف دست راستش می کوبید .اشرف ،کالفه از این طرف و آن
طرف رفتن کریم ،سرش را تکان داد و گفت:
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ای پسر! بیا یه دقیقه بشین فکر کنیم.کریم ایستاد و صورتش را سمت مادرش چرخاند.
چطوریه که افالطون میگه خواهرش سالمه ،اما ارسطو میگه کر والله؟ نکنه واقعاً کر و الل باشه؟
نه ،نیست .خودش باهام حرف زد.مطمئنی؟اشرفالملوک کمی فکر کرد .پیش خود اندیشید که شاید صدیقه،
حرفهای او را لبخوانی میکرده و به جای حرف زدن ،از خودش
اصوات درمیآورده است .آخر زیادی آرام حرف میزد .همین مسأله
باعث شد که تردید کل وجودش را بلرزاند.
نه ...مطمئن نیستم .شاید لبخونی کرده .شاید از خودش صدادرآورده .مطمئن نیستم.
کریم ،پوفی کرد و روی زمین نشست.
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وقتی داشتم میومد تهران که شناسنامه مو بردارم ،رفتم باهاشحرف زدم .اما اون جوابمو نداد.
قباد وارد خانه شد و کریم با دیدنش ،از جایش برخاست.
من دیگه برم خونه خاله.قباد لبخندی زد و گفت:
خوش اومدی ...سالم برسون.کریم ،پشت چشمی به همسر مادرش نازک کرد و همانطور که از
کنارش رد میشد ،گفت:
حقوق بابای منو میریزه تو جیبش ،طلبکارم هست.قباد ،یقهی کریم را از پشت سرش گرفت و او را با عصبانیت
سمت خودش چرخاند .از بین دندانهای به هم قفل شده اش،
گفت:
احمق ،حقوق اون باباتو ،مادرت میگیره و خرج میکنه .به منهیچی نمیرسه.
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او را با ضرب رها کرد و کریم هم ،او را به عقب هول داد.
برو بابا مرتیکه.به سمت درب خروج رفت و قباد داد زد:
دیگه پاتو اینجا نمیذاریا .فهمیدی؟به تو ربطی نداره.صدای اشرف درآمد و با جیغ و داد گفت:
بس کنید دیگه .برو دیگه کریم ...برو.کریم ،چپ چپ به مادرش نگاه کرد و انگشت اشارهاش را سمت
او گرفت:
اینا همهاش تقصیر توئه ها مامان.و بعد به سرعت از آنجا خارج شد و راه خانهی خاله را پیش گرفت.
ذهنش مدام درگیر این بود که ارسطو راست گفته است یا نه .از
صدیقه ،کالمی نشنیده بود .هنگامی که او بله را گفت هم ،صدای
او را نشنید .مادرش هم شک داشت که شنیده است .البته کریم
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این را میدانست که گوش های مادرش سنگین است .سردرگم و
گیج ،در خیابانهای اطراف منزل مادرش پرسه میزد و حواسش به
ناکجا آباد بود که دستی از کنار دیوار ،یقه اش را گرفت و او را
سمت خود کشاند.
کریم را آرام ،به دیوار پشت سرش کوبید و عمالً با دستانش او را
محاصره کرد .اخمی بین دو ابروی کریم افتاد و سعی کرد ،حصار
دستان خورشید را بشکند.
چیکار می کنی؟ دستاتو بنداز بذار برم.خورشید ،لبخند زیبایی روی لبهای رژ زده اش ،نشاند و گفت:
کجا بری کریم؟ می دونی چند وقته همو ندیدیم؟چشمان کریم ،قصد نداشتند که به خورشید خیره شوند .اخمش
غلیط تر شد و تن صدایش باالتر رفت.
•
ول کن خورشید تو رو خدا .بذار برم.63
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خورشید لب برچید و دستانش آویزان شد.
چی شده کریم؟ چرا بهم نگاه نمی کنی؟!اینبار کریم ،خیره به چشمان خورشید ،گفت:
من زن گرفتم .چند وقت پیش عقدم بود .دیگه به من فکر نکن.خورشید با دهان باز به کریم نگریست و شروع به اشک ریختن
کرد.
چی ...چی میگی؟ کریم؟! من و تو...کریم ،او را به عقب هول داد و گفت:
من و تویی نیست ...تموم شد؛ به سالمت.از او فاصله گرفت و به سمت دیگر خیابان راه افتاد که صدای بلند
خورشید را شنید.
کریم ...منتظر باش .زهرمو بهت می ریزم .نمیذارم رنگخوشبختی رو ببینی.
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کریم ،برگشت و با خشم ،او را به دیوار کوفت و انگشت اشاره اش
را جلوی دهان خورشید گذاشت.
هیس ...هیس .خفه شو .تو غلط می کنی منو تهدید می کنی .دورو برم ببینمت زنده ات نمیذارم .فهمیدی؟
صدای کریم ،بم بود و رعشه به تن خورشید انداخت .اشک ،امان
خورشید را بریده بود .به تندی سرش را باال و پایین کرد و من من
کنان گفت:
آره ...آره ...فهـ ...فهمیدم.کریم ،دوباره خورشید را به دیوار کوبید و از او دور شد .به خانه
خاله رفت و حال او را پرسید .خاله ،سرطان روده داشت و مدام
حالش بهم می خورد .ماجرا را به خاله تعریف کرد و خاله،
چشمانش برق زد.
خب چرا نشستی اینجا خاله؟ پاشو برو اردبیل ببین اگر راستگفته داداشش ،طالقشو بده خودتو خالص کن.
طالق؟!65
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آره خاله جون .سرت کاله رفته؛ نذار بیشتر از این مضحکه شونبشی.
فک کریم ،منقبض شد و سرش را باال و پایین کرد.
نمیذارم مضحکه شون بشم .میرم اردبیل آره؛ میرم اردبیل.***
ارسطو ،مادرش را صدا زد و او را به اتاق خودش برد .درب را بست
و زمزمه وار گفت:
آنا جان ،حواستو جمع کنا .نمیذاری برن بیرون .هر حرفی دارنتویِ اتاقِ در باز به هم میگن .فهمیدی؟
رقیه ،به سمت پنجره رفت و آن را گشود و خاکستر سیگارش را
تکاند و به حوض وسط حیاط ،زل کرد و آه کشید.
فهمیدم.مطمئنم اومده صدیقه رو امتحان کنه .میخواد ببینه حرف میزنهیا نه.
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همچنان که ارسطو با مادرش صحبت میکرد ،در اتاق دیگری،
صدیقه و کریم نشسته بودند و صدیقه ،سر به زیر انداخته و
گونههایش گلگون شده بود.
صدیقه؟صدیقهی کم رو ،واکنشی نشان نداد و کریم ،دلواپس شد.
صدیقه جان با شما هستما.صدیقه بیشتر سر به زیر شد.
خجالت نکش عزیزم .سرتو بلند کن.-...
کمی به او نزدیک تر شد و سرش را سمت صورت صدیقه خم کرد
و با لبخند جذابی گفت:
-میگم صدیقه ،تو منو دوست داری؟
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صدیقه لبخند زد؛ اما آنقدر در خودش فرو رفته بود که کریم
نمیتوانست لبخندش را مشاهده کند .کریم ،عاصی شد؛ اما
خشمش را کنترل کرد و ادامه داد:
صدیقه ،بهم بگو میتونی حرف بزنی؟ اگر کر و اللی طالقت بدم.کر و اللی تو؟!
صدیقه ،با شنیدن این حرف ،سریع سرش را بلند کرد و چشمان
نگرانش را به کریم دوخت.
نه.•
خیال کریم آسوده شد .به پشتی تکیه داد و نفسی راحت کشید.
چرا صدات در نمیاد دختر؟!صدیقه ،چادرش را روی موهایش کشید و از جایش برخاست و از
مهلکه فرار کرد و به مطبخ رفت .به دیوار آنجا تکیه داد و دستش
را روی قلبش گذاشت.
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وای! آخه چجوری باید باهاش صحبت کنم؟دستان سردش را روی گونههای تبدارش گذاشت.
خدایا چیکار کنم؟به کنار در رفت و روی زمین نشست و از برفهای داخل حیاط
مشتی برداشت و روی صورتش پاشید .اما گرمای عشقش به
کریم ،سرد شدنی نبود .شیرین ،او را کنار درب مطبخ دید و به
سمتش رفت .حال زارش را که دید ،ترس برش داشت و روبهروی
صدیقه ،روی زمین نشست.
ببینمت صدیقه! چرا این شکلی شدی؟چه شکلی؟!صدیقه خجالت کشید .از اینکه او بفهمد با کریم ،حرف زده،
احساس شرم میکرد.
تو اتاق با کریم چیکار کردین؟!نگاه کنجکاوانهی شیرین ،او را دستپاچه کرد.
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هیـ ...هیچی ...به ...به خدا.شیرین اخم کرد و صورتش را به او نزدیک تر برد.
راستشو بگو صدیقه .کریم کاری کرد؟صدیقه رویش را نداشت که بگوید کریم ،با او حرف زده است .از
جایش بلند شد و به سمت خانه راه افتاد.
نه زن داداش .کاری نکرده که.شیرین ،مچ دستش را از پشت سر گرفت و تهدیدوار گفت:
صدیقه ،نذار بهت دست بزنه ها.سر به زیر انداخت و پاسخ داد:
نه زن داداش .نمیذارم.آفرین .اگر بهت دست بزنه بدبخت و خونه خراب میشی.فهمیدی؟
صدیقه ،منظور حرف شیرین را نفهمید و تنها سرش را باال و پایین
کرد.
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***
رقیه ،بار و بندیل خود و صدیقه و معصومه را جمع کرد و همگی
همراه افالطون ،راهی تهران شدند .افالطون ،قبلتر به لطیفه گفته
بود که اتاقی را برای مادر و خواهرانش خالی کند .رقیه ،حتی یک
کلمه هم نمیتوانست فارسی حرف بزند .اما تا دلت بخواهد
داستانها و شعرهای روسی میدانست .حافظهاش عجیب قوی بود
و همهی شعرهای کودکانه دوران مهد کودک خود را به یاد
میآورد .بین راه ،برایشان اشعار روسی خواند و صدیقه ،مادرش را
همراهی کرد و معصومه ،با شادی دست میزد و باال و پایین
میپرید.
نیمههای شب بود که به تهران رسیدند .خسته و درمانده به خانهِی
افالطون رفتند و بعد از ساعتی گپ و گفت ،به سمت اتاقشان راه
افتادند تا بخوابند .فردای آن روز ،کریم به دیدنشان آمد و
خوشحال از اینکه آنها به تهران نقل مکان کرده اند ،در جا به
جایی اسباب و اثاثیه کمکشان کرد .در آن دو-سه ماه توانسته بود
مقادیری با صدیقه همکالم شود و دل بدهد و دل بخواهد .جعبه را
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برمیداشت و زیرچشمی صدیقه را می نگریست و دلش میرفت.
همقدم شدند تا بقچه های لباس را به داخل اتاق برند .به اتاق
رسیدند و بقچه ها را روی زمین گذاشتند .صدیقه ،جلوی کمد
نشست و بقچه ها را باز کرد و لباسها را دانه دانه برداشت و تا
کرد و داخل کمد گذاشت .کریم رفت و به کنارش نشست.
صدیقهی من؟ ببینمت؟گونههای همسرش سرخ شد و لبخند زیبایی روی لبهای نازک
خوشفرمش نقش بست.
اِ صدیقه با تو هستما .ناز نکن واسه ما.چانهی صدیقه را گرفت و صورت او را سمت خودش چرخاند و به
آبی چشمانش خیره شد.
این چشما رو میبینم ،هر چی خستگی دارم از تنم بیرون میره.صدیقه ،دلم به حال مردای دیگه میسوزه.
چرا؟!چرا داره؟! چون تو مال منی و اونا دستشون کوتاهه.72
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•
صورتش را به صورت صدیقه نزدیک کرد .دلش میخواست که
هم نفس شوند؛ اما صدیقه به عقب رفت و با دستپاچگی گفت:
وای کریم .این کارا یعنی چی؟چی میشه مگه؟ زن و شوهریم ما.نه من خجالت میکشم.لب پایین را با دندانهایش فشار داد و سرش را به زیر انداخت.
کریم دستش را جلو برد و روی دست صدیقه گذاشت.
فدای اون خجالتت بشم من .باشه عزیزم؛ اذیتت نمیکنم.قلب صدیقه ،در دهانش میزد .نمیدانست چه کار کند .آخر
شیرین به او گفته بود که اگر کریم به او دست بزند ،بدبخت و خانه
خراب میشود .کریم ،دستش را گرفته بود و صدیقهی چشم و
گوش بسته ...قلبش در دهانش میزد.
***
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رقیه به جلسه ختم قرآن رفت و دو-سه ساعتی میشد که صدیقه
پیدایش نبود .لطیفه ،نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و گوشه
و کنار خانه را به دنبال صدیقه گشت.
صدیقه ،آی صدیقه .کجایی تو؟به حیاطشان رفت و درب دستشویی را باز کرد و صدیقهی آشفته را
یافت.
صدیقه؟! تو اینجایی دختر؟صدیقه ،آب بینیاش را باال کشید و با هق هق گفت:
زن داداش! تو رو خدا به آنا جان نگین ...تو رو خدا.این را گفت و هق هقش بلندتر شد .لطیفه ،با کف دست روی
صورتش زد.
خاک بر سر شدم .چیکار کردی صدیقه؟ این چه حال و روزیهواسه خودت درست کردی؟
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صدیقه ،همانطور که گریه میکرد ،به دیوار پشت سرش تکیه داد و
دستش را جلوی صورتش گذاشت.
ببینمت تو رو! کریم بهت دست زده؟به آنا جان نگین زن داداش .جون آقا داداش به کسی نگین.وای بدبخت شدیم ...وای بیچاره شدیم.مچ دست صدیقه را گرفت و او را به حیاط برد .به داخل خانه دوید
و رژ لبش را پر رنگ و موهایش را شانه کرد .کیف پول و چادری
برداشت و روی سر صدیقه انداخت و همراه هم به مطب دکتر
رفتند.
وای وای چیکار کردی صدیقه؟ دختر مگه تو عقل نداری آخه؟به مطب که رسیدند ،دستش را گرفت و او را سریع به اتاق دکتر
برد.
خانم دکتر ،دستم به دامنت .ببین این دختر چه بالیی سرمونآورده؟ مادرش اینو به من سپرده بود.
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روی پایش میکوبید و صدیقه ،هق هق کنان اشک میریخت.
آروم باش خانم .بذارید معاینه اش کنم.رو به صدیقه گفت:
دخترم برو پشت پرده دراز بکش لباساتم دربیار.صدیقه همان کرد که دکتر گفت .دکتر در حالیکه که او را معاینه
میکرد ،گفت:
خانم محترم شما با این سنت هنوز نمیدونی این یه روند طبیعیواسه هر دختریه؟! این بنده خدا که خطایی نکرده.
از پشت پرده بیرون آمد و گفت:
بفرمایید ببریدش خونه .دختر از گل پاک تره .یه لباس تر و تمیزمتنش کنید.
لطیفه که خیالش آسوده شده بود ،نفس راحتی کشید.
شما مطمئنید دکتر؟خانم این حرفا یعنی چی؟ معلومه که مطمئنم .من کارم همینه.76
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لطیفه ،دست خواهر شوهرش را گرفت و به سمت منزل به راه
افتاد.
دختر ترسوندی منو .مگه نگفتی کریم بهت دست زده؟صدیقه ،اشک هایش را پاک کرد و گفت:
خب دست زده بود دیگه .زن داداش خانم دکتر چیو میگفتطبیعیه؟
حاال واست میگم .بهم بگو کریم چجوری بهت دست زده؟صدیقه ،سرخ و سفید شد و سرش را به زیر انداخت.
•
دستمو گرفت زن داداش.لطیفه ،وسط خیابان ایستاد و شروع به خندیدن کرد و بریده بریده
گفت:
دستتو گرفته بود؟ وای خدا!وا چرا میخندید زن داداش؟77
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دخترهی ساده ،منظور من یه دست زدن دیگه بود .خیلی نزدیکتر ...خیلی.
صدیقه پیش خود فکر کرد که خیلی نزدیک تر میشود همان
کاری که کریم میخواست انجام دهد و او خودش را عقب کشید.
خب من که نمیدونستم منظور شما و شیرین زن داداش چیبوده!
آره خب .باید بهت توضیح میدادیم.همانطور که میخندید ،به منزلشان رسیدند.
***
صدیقه ،در خودش جمع شده بود و اشک میریخت .هیچ گاه
خودش را در آن حال و اوضاع تصور نمیکرد .از یک طرف ،صبح
همان روز در مورد زندگی زناشویی به او توضیح داده بودند ،و از
طرفی دیگر ،زیر دست آرایشگر مرد افتاده بود .هر چه به کریم
اصرار کرد که نمیخواهد به آن آرایشگاه برود ،گوشش بدهکار
نبود.
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دختر جون سرتو بگیر باال میخوام آرایشت کنم .انقدرم گریه نکننمیخورمت که.
آرایشگر ،با عشوه و ناز حرف میزد و این مسئله ،حال صدیقه را
خرابتر میکرد .سرش را باال برد و بغضش را فرو خورد .به آینه
نگاه کرد و دقیقاً همان روز فهمید که چقدر با کریم تفاوت دارد.
شاید ...شاید که از لحاظ ظاهر ،به یکدیگر میآمدند؛ اما
اعتقاداتشان رو به روی هم قد علم کرده بودند.
زیبایی صدیقه ،شهر آشوب شده بود .میتوانست با یک غمزه،
شهری را بهم بریزد؛ اما این کارها در قاموس نیک او نبود .بعد از
اتمام کار آرایشگر ،از روی صندلی بلند شد و به سمت اتاق رفت تا
لباس عروسش را به تن کند؛ لباس دکلته و زیبایی که مادر
هنرمندش ،چشمش را پای آن گذاشته بود.
خودش را در آینه قدی مشاهده کرد .هنوز به سنی نرسیده بود که
این لباسها مناسبش باشد .دخترک هنوز نابالغ و بچه سال بود .به
هرترتیب بود ،با کمک خانمهای فامیل حاضر در آرایشگاه ،لباسش
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را در تنش کیپ کرد .چادر سپید و خوشعطرش را برداشت و روی
سرش انداخت و صورت پوشاند و از اتاق خارج شد .همان زمان
کریم از راه رسید و به داخل آرایشگاه رفت .دیدن یار دلکشش در
آن زیبایی و لباس ،قطعاً برایش جذاب بود؛ اما صدیقه روی خود را
گرفته بود و اجازهی دیدن به کسی نمیداد .کریم با لبخند جذابی
جلو رفت و چادر صدیقه را به نرمی ،از روی سرش برداشت.
امشب ،شب عروسیمونه صدیقه.از نظر صدیقه ،توجیه خوبی نبود .اخمی کرد و خواست چادر را
روی سرش اندازد که کریم ،آن را مچاله کرد و روی صندلی
گذاشت و دست صدیقه را گرفت و او را از آرایشگاه بیرون برد.
خانمهای فامیل هم به دنبال آنها راه افتادند و باد ،اولین نامحرمی
بود که پوست لطیف و سپید صدیقه را لمس کرد .کریم او را سوار
ماشین کرد و صدیقه سعی میکرد که با دستانش ،باال تنهاش را
بپوشاند .اشکهای مزاحم امانش را بریده بود و مدام از خدا طلب
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مغفرت میکرد .کریم میخندید و خوشحال بود .اما اشک ریختن
صدیقه را که میدید ،حالش دگرگون میشد.
•
صدیقه جان ،یه شبه .تحمل کن.صدیقه ،آب بینیاش را باال کشید و با هق هق گفت:
آخه کدوم مردی زنشو با این وضع میبره تو خیابون؟کریم ،نوچی کرد و سمت محل عروسی به راه افتاد .عروسی،
مختلط بود و فامیل صدیقه که مذهبی بودند ،در جشن حاضر
نشدند؛ البته به جز برادرانش که آنها نیز ،با دیدن صدیقهی بدون
حجاب ،از کریم دلگیر شدند .در جشن ،غوغایی به پا بود .همه با
خوشحالی ،رقص و پایکوبی به راه انداخته بودند .صدیقه اما ،دست
به سینه ،روی صندلیاش کز کرده بود و بینوا ،هنوز هم قصد
پوشاندن باالتنهی برهنهاش را داشت .غم این مسئله از یک طرف
او را ناراحت کرد؛ اما استرس شب زفاف ،او را از پای در آورده بود.
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دیگر اشک نمیریخت .تنها ،با اخم و زیرچشمی ،کریم خوشحال
را میدید و حرص میخورد .کریم ،دستش را گرفت و گفت:
بیا بریم وسط برقصیم.صدیقه ،با ضرب دستش را کشید و رویش را سمت دیگری
چرخاند.
منو دست آرایشگر مرد که سپردی ،عروسی مختلط هم کهگرفتی ،با این وضعم که منو داری به همه نشون میدی .بیام وسط
که همون یه کم آبرویی هم که برام مونده از بین بره؟ نه ،نمیام.
خودت برو.
کریم ،اخم غلیطی کرد و کنار صدیقه آرام گرفت .همان موقعها
بود که دایی صدیقه که هم سن و سال گوهر بود ،پیدایش شد.
مرد جوان بیست ساله ،با دیدن مختلط بودن عروسی ،از آنجا خارج
شد و به جلوی درب رفت تا هنگام رفتن ،صدیقه را ببیند .به
یکدفعه ،در مهمانی ،همهمهای به پا شد .صداها هر لحظه باال تر
میرفت و الفاظ رکیک تر میشد .خبر آوردند که قباد با شخصی
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دعوایش شده است .کریم با شنیدن این حرف ،کتش را کند و از
جایش بلند شد .برادران صدیقه که به عمر خود دعوا ندیده بودند،
به همراه خانوادههایشان به اتاقی رفتند و در را بستند .صدیقه،
نگاهی به عروسی خود انداخت و به یک اختالف دیگر خود با
کریم پی برد؛ خانواده هایشان! آنها آرام بودند و کریم ،شخصی که
به دنبال دعوا میگشت .عروسیشان تبدیل به بازار شام شده بود.
خانوادهی صدیقه ،با دیدن آن وضعیت ،عروسی را با ناراحتی و
دلگیری ترک کردند و سوار ماشینشان شدند و به سمت منزل
افالطون رفتند .دایی صدیقه ،جلوی درب ،انتظار صدیقه را
میکشید که با صحنهی رفتن خانوادهی صدیقه مواجه شد .از
چهرههایشان فهمید که عصبانی و ناراحت هستند.
پس خیر دعا چی میشه؟ کی برای صدیقه دعای خیر میکنه؟باباش که فوت شده ،برادراش هم که قبل از خودش دارن میرن!
صدیقه و کریم ،با حالی آشفته از جشن بیرون آمدند و سوار ماشین
شدند.
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اَه صدیقه انقدر گریه نکن دیگه.صدیقه اما از دست کریم به شدت دلگیر بود .ماشین راه افتاد و
صدیقه صدای دایی خودش را شنید .سر برگرداند و او را دید که
دنبال ماشین میدود و او را دعای خیر میکند.
خدا خوشبختتون کنه ...به سالمت زندگی کنین ...سرمایه داربشین ...دختر و پسردار بشین ...روشن و نورانی باشین ...به حرف
پدر شوهر و مادرشوهرت گوش کن .اونا رو به تو و تو رو به اونا
میسپارم .از امروز پدر مادرت اونان.
دایی!...این را گفت و هقهقش بلند شد و دلش پدر خواست.
***
•
در پس هیاهوی جشن عروسی ،زندگی عاشقانهشان آغاز شد؛ البته
اگر اطرافیانشان به آنها فرصت میدادند تا بلکه بتوانند عشق را
لمس کنند و حس شیرین درونیشان را ارتقا بخشند .اشرف،
84
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استکان چای خود را سر کشید و به حیاط رفت .صدیقه ،کنار
حوض نشسته و دستان ظریفش حاال دیگر طعم یک سطل بزرگ
لباس چرک را چشیده بود.
شستی لباسامو؟صدیقه ،با پشت دستش ،عرق روی پیشانیاش را پاک کرد و با
لبخند گفت:
دارم میشورم مامان .االن تموم میشه.نمیدانست عروس اشرف شدن ،برابر می شود با شستن هر روزهی
لباسهای شخصی او .دخترک ،پوست اطراف ناخنهایش از بین
رفته بود! از زندگی خوش خود ،به خانهای بیرحم تبعید شده بود
که حتی کریم هم برای بیگاریهای او دل نمیسوزاند .حاال دیگر
مادر هم به اردبیل برگشته و او مانده بود و دنیای تازه و خسته
کنندهی زنانگیهایش .او مانده بود و کریمی که هر چند وقت
ِ
یکبار ،با قباد دست به یقه میشد و دعوا راه میانداختند و دست
آخر ،با گریههای صدیقه ،کریم به طبقهی باالی منزل مادرش که
85
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در آن سکونت داشتند برمیگشت .اما صدیقه ،از داشتن کریم
خوشحال بود .مرد رویایی او ،در عاشقانه گفتن برای همسرش کم
نمیگذاشت .مرد رویایی او ،خوب بلد بود دل عاشق صدیقه را
عاشقتر کند.
صدیقه ،خسته از کار روزانه ،به اتاقشان رفت تا کمی استراحت
کند .در خواب ناز بود که کریم از سرکار برگشت و لباسهایش را
عوض کرد .کنار همسرش دراز کشید و به موهایش خیره شد و
زمزمه کرد:
دیوونه ای زن .موهاتو چرا مشکی کردی؟!صدیقه تکانی خورد و از خواب پرید .چشمان خمار و خواب آلودش،
به کریم دوخته شد و صدیقه ،سریع به خودش آمد.
وای کریم ،کِی اومدی؟ ساعت چنده؟کریم ،بر روی پیشانی همسرش ،بوسه ای کاشت و با خنده گفت:
پاشو تنبل خانوم .چقدر میخوابی؟ پاشو مامان شام حاضر کرده.86
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کریم چه میدانست تن نحیف صدیقه ،کل روز مشغول بشور و
بساب بوده و خستگی به او غلبه کرده است؟!
همه دور سفره جمع بودند .شام قیمه بادمجان بود و تکه های
گوشت ،نصیب بچه ها و همسر اشرف میشد و صدیقه و زینب!...
وضعشان خوب بود ،اما اشرف به زینب و صدیقه به چشم دیگری
مینگریست.
صدیقه ،روز به روز ضعیف تر از دیروزش میشد .دیگر آن شادابی
سابق را نداشت و عزیز دردانهی مادرش ،حاال دیگر بار مسئولیت
عظیمی را روی دوشش میکشید .کم کم داشت شیمه زندگی
دستش میآمد که سر و کلهی خالهی کریم پیدا شد .خاله آمد و
گفت که میخواهد با کریم و صدیقه زندگی کند! بانوی کوچک ،از
خالهی سرطان زدهی کریم مراقبت میکرد .زیرش لگن
میگذاشت و او را تمیز میکرد و خاله بر قدرتش افزوده میشد.
کریم ،خالهاش را میپرستید و صدیقه نمیتوانست حرفی از خاله و
زورگویی هایش به کریم بزند.
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خاله ،صدیقه و کریم را شب هنگام پیش خود نگه میداشت و
اجازهی خلوت دو نفره به تازه عروس و داماد نمیداد .صبح یکی از
روزهای ماللت بار ،کریم رو به صدیقه گفت:
عزیزم ،شب که برگشتم برام آش درست کن.صدیقهی بی تجربه ،چشمی گفت و اما نمیدانست آش را چگونه
میپزند .شب که شد ،خاله گفت:
ببینم دختر! تو اصالً بلدی آش درست کنی؟نه ،ولی از شما میپرسم دیگه.به من چه؟ من مریضم میخوام بخوابم .خودت درستش کن.خودش را به خواب زد و صدیقه ،بی هیچ تجربهی آش پختنی،
مشغول شد .آش شفته شده بود و کریم از راه رسید .دیگر
نمیتوانست کاری کند .سفره را چید و خاله را از خواب بیدار کرد.
سه نفری ،دور سفره نشستند و خاله ،قاشق خود را در آش فرو برد
و کمی هم زد و خواست ،صدیقه و آشپزیاش را به سخره بگیرد
که کریم ،شروع به خوردن غذا کرد.
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به به ...چقدر خوشمزه است صدیقه .تا حاال آش به این خوبینخورده بودم.
خاله و صدیقه ،هر دو با تعجب به کریم زل زدند .اما کریم بی
توجه به آن دو ،مشغول خوردن آش بود و آنقدر با اشتها خورد که
دهان خاله هم آب افتاد .صدیقه ،نگاه تشکر آمیزی به همسرش
انداخت و در دلش خدا را شکر کرد .میدانست که کارش افتضاح
بود؛ اما کریم مردانگی کرد و جلوی خاله اش از دستپخت صدیقه
تعریف کرد ...و کریم پیش خودش فکر میکرد که همین هم از
یک دختر سیزده ساله برنمیآید و صدیقه ،نهایت تالشش را کرده
است.
***
از خواب که بیدار شدند و یکدیگر را دیدند ،شروع کردند به
خندیدن .صدیقه به کریم می خندید و کریم به صدیقه .آرام تر که
شدند ،کریم پرسید:
من به تو خندیدم که عین ذغال شدی .تو چرا می خندیدی؟!89
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چشمان هر دو گشاد شد و به سمت آینه دویدند.
وای کریم ،ما چرا سیاه شدیم؟!نگاهشان را دور اتاق چرخاندند و همه جای آن را دودی یافتند .از
اتاقشان بیرون رفتند و خدا را شاکر شدند که رفیع دیشب ،خاله را
به زور پایین برد تا اشرف از او مراقبت کند .پله ها را با سرعت طی
کردند و اشرف و خانواده ،با دیدن آنها چشمانشان از حدقه بیرون
زد .اشرف ،روی دست خود زد.
وای خاک به سرم .شما چرا این شکلی شدین؟صدیقه ،گریه کنان گفت:
همه خونه ام سیاه شده مامان.خانه شان را دیدند و فهمیدند که گردسوز دود کرده است .اشرف
دست به کمر زد و به صدیقه توپید.
-پس تو حواست کجا بوده؟ ها؟
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صدیقه ،دستان خود را جلوی صورتش گرفت و دوباره گریه کرد.
گلی ،دست مادرش را کشید و گفت:
مامان چی کارش داری؟ ولش کن بنده خدا خودشم ناراحته.سمت صدیقه رفت و او را در آغوش گرفت .زینب هم به سمتش
رفت و دستی به سرش کشید و او هم آغوشش را به روی صدیقه
باز کرد.
عزیزم گریه نکن درست میشه .با هم همه جا رو تمیز می کنیم.باشه؟
همه شان از خانه ی آنها رفتند و صدیقه و کریم ماندند و خانه ای
سیاه که بوی عید هم کم کم در هوایش می پیچید .صدیقه ،کنار
دیوار چمباتمه زد و به در و دیوار نگاه کرد و صدای هق هقش در
فضا پیچید .کریم ،دستی به سر همسرش کشید و گفت:
چرا گریه می کنی؟ چیزی نشده که.امروز فردا عیده .همه ی وسایلم سیاه شدن .خونه ام سیاه شده.91
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این را گفت و دوباره به هق هق افتاد .کریم هم کنار او نشست و
تکیه اش را به دیوار داد و با ناراحتی به خانه و وسایل نو و
زیبایشان که کثیف شده بودند ،نگریست.
فردای آن روز ،گوهر به همراه خانواده اش به خانهی آنها آمد .او،
به همراه صدیقه و زینب مشغول بشور و بساب وسایل کثیف شدند
و صدیقه اما هنوز غصهی دیوارهای کثیف خانهشان را میخورد.
اشرف ،با کیسهای به حیاط آمد و به سمت زینب رفت.
آی زینب ،وردار اینا رو ببر بفروش.زینب دست از کار کشید و کیسهی لباس را از دست اشرف گرفت.
چشم مامان.او رفت و گلی که دید صدیقه و گوهر دست تنها مانده اند ،برای
کمک به سمتشان رفت .اشرف کار کردن او را تاب نیاورد.
تو کجا؟ برگرد تو خونه.گلی بی تفاوت به مادرش ،مشغول کار شد .اسمال آقا-
گوسفندشان -در گوشهی حیاط ایستاده بود و به محض اینکه
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صدیقه را دید ،به سمتش دوید .صدیقه و گلی و زینب ،با اسمال
آقا بازی میکردند و به او غذا میدادند .اسمال آقا صدیقه را خیلی
دوست داشت و تا او را میدید به سمتش میرفت .صدیقه اما آن
روز ،اصالً حال و حوصله نداشت .خانهی دودیاش ،فکر و ذهن او
را از هر چه سرگرمی و شیطنت ،دور کرده بود .اسمال آقا را از
خودش راند و کارش را از سر گرفت.
نزدیکی غروب بود که همسر گوهر از راه رسید .حسین آقا نقاش
ساختمان بود .با دیدن وضعیت خانهی خواهر زنش ،سریع و بدون
معطلی گفت:
صدیقه خانوم غصه خوردنت واسه چیه؟ خودم واست خونهتو رنگمیکنم.
چشان صدیقه برق زد و ردای خوشحالی ،سرتاپای وجودش را در
برگرفت.
وای راست میگین حسین آقا؟!•
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حسین آقا کاله شاپویش را برداشت و شروع به باد زدن خود کرد.
دستی به سبیلهای پرپشتش کشید و گفت:
ها .دروغم چیه؟ اینم عیدی من به شما.صدیقه ،از حسین آقا پذیرایی کرد و اینبار دیگر شاد بود .دیگر انگار
غصه ای برای او در عالم وجود نداشت .حسین آقا ،شخصیت
عجیبی داشت .فرد شوخ طبعی بود ،اما امان از وقتی که عصبی
میشد.
ببینم اون شوهر بیخیالت کجاست؟رفته سرکار حسین آقا.بله دیگه .خودش میره خوش میگذرونه ،اون وقت خواهر خانوممن باید بشینه غصه بخوره .مگه اینکه دستم بهش نرسه.
گوهر صدایش را صاف کرد و گفت:
چی میگی حسین؟ گفت رفته سرکار .خوشگذرونی نرفته که.باشه خانوم .ما هم باورمون شد.94
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کریم آمد و شوخی های دو مرد با یکدیگر شروع شد .شام را
خوردند و فردای آن روز ،حسین آقا آمد و خانهی صدیقه و کریم
را ،رنگ زد؛ صورتیِ مالیم!
***
در حال و هوای عید بودند که خاله دار فانی را به قصد دیار باقی
ترک کرد و صدیقه ،لحظهای درنگ برای حالل نمودن او نکرد.
کریم ،افسرده و ناراحت ،گوشهی خانهشان نشسته بود و به یاد
خاله اشک میریخت .صدیقه ،او را دلداری میداد و خودش هم
انگار ناراحت شده بود .ناراحت بود اما احساس خالصی میکرد .نه
این که از نگهداری خاله ناراحت باشد؛ بلکه تنش خسته و کوفته
شده بود .مگر نه اینکه چهارده سال بیشتر نداشت؟!
اشرف ،چادرش را روی سر خود انداخت و با مهمانانش به سمت در
رفت .اشک های خود را پاک کرد و رو به صدیقه گفت:
-ما میریم سر خاک .تو ناهارو آماده کن تا ما برگردیم.
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صدیقه ،به خود لرزید و دستانش را جلوی دهان خود گرفت .برای
آن همه مهمان ،چگونه می توانست غذا آماده کند؟! اشرف که می
خواست در را پشت سرش ببندد ،پشیمان شد و سرش را به داخل
خانه برد.
ناهار کوفته باشه .حسابی هم خوشمزه اش کن.در بسته شد و صدیقه ،با دو دستش روی سر خود کوبید .دریای
چشمانش مواج شد و راهش را باز کرد و تبدیل به سیل شد .گلی،
از مستراح بیرون آمد و صدیقه را در حال اشک ریختن دید.
ای بابا .باز چی شده زدی زیر گریه؟هق هق کنان پاسخ داد:
مامان ...مامان...آره ،فهمیدم کار اونه .خب بقیه اش؟•
بهم گفت ناهار کوفته درست کنم؛ برای اون همه آدم ...من!96
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بذار به زینب بگم بیاد...نه .به اونم گفته کارای دیگه رو انجام بده .سرش حسابی شلوغه.گلی ،صدیقه را در آغوش گرفت و اشک هایش را زدود.
غصه نخور .من کمکت می کنم.مگه تو بلدی کوفته بپزی؟نه بابا .از کجا بلد باشم؟خب منم تا حاال کوفته نپختم .چه برسه به این که برای این همهآدم هم بپزم.
ببینم! یادت میاد مامانت چجوری کوفته درست می کرد؟صدیقه ،کمی فکر کرد و گفت:
یادمه ...ولی خب آنا جان کم درست می کرد؛ نه اینقدر زیاد.ای بابا .پس چیکار کنیم؟صدیقه از جایش پرید.97
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خب منم چند برابر می کنم موادو .ها گلی؟ اینطوری خوبه؟گلی مواد را آورد و صدیقه مشغول شد .از هر کدام ،چند مشت به
نسبت افزود و بسم ا...ی زیر لب گفت و شروع کرد .قلبش با
سرعت سرسام آوری می زد و هر لحظه واهمه ی این را داشت که
نکند کوفته ها وا بروند و خراب شوند .حسابی می ترسید .یک بار
برای سه نفر آش درست کرد و آن افتضاح را بار آورد .حال برای
آن همه مهمان ،داشت کوفته می پخت! دستش را روی قلبش
گذاشت و روی پله های مشرف به حیاط نشست .گلی ،کنارش
جای گرفت و گفت:
چی شد صدیقه؟ حالت خوبه؟قلبش کمی درد گرفته بود از آن حجم استرس .نای حرف زدن
نمانده بود برایش؛ سرش را باال و پایین کرد.
پس چت شده؟ می خوای واست آب بیارم؟دوباره سرش را باال و پایین کرد و گلی ،لیوانی آب برایش آورد .تا
رسیدن مهمانان ،صدیقه هزار بار مرد و زنده شد .اشرف ،همچون
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ملکه ها ،نشست و زینب و صدیقه مشغول پذیرایی شدند .با
عروسش به جمع فخر می فروخت .دستور داد تا غذا را بیاورند.
صدیقه ،گلی را به سمت ظرف کوفته ها برد.
وای گلی! مامان گفت غذا رو ببرم.گلی ،درب ظرف بزرگ را با دستمال برداشت و صدیقه را با اشتیاق
صدا زد.
وای صدیق ،بیا ببین چی پختی؛ مـــــاه!صدیقه رفت و کنار ظرف ایستاد .چشمانش از خوشحالی درخشید و
به خود افتخار کرد .دختری که در خانه ی مادرش ،دست به سیاه
و سفید نمی زد ،حاال کدبانو شده و برای جمعیت کثیری غذا پخته
بود! آن هم چه غذایی؛ کوفته! خودش نیز باورش نمی شد.
غذا را بردند و در دل صدیقه ،آشوبی به پا بود .میترسید بدمزه
شده باشد .خودش که هیچ از مزه غذا سر در نیاورد .دستان عرق
کرده اش را در هم فرو برده و سر به زیر انداخته ،منتظرِ تشر های
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اشرف مانده بود .فاتحه و صلوات را که خواندند ،پچ پچ ها شروع
شد و یکی از فامیل ها گفت:
اشرف خانوم ،دستت درد نکنه .عجب کوفته ای بود .خدا خواهرتورحمت کنه.
اشرف ،لبخند پیروزمندانه ای زد.
نوش جونتون .خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه.یکی دیگر گفت:
وای خیلی خوشمزه بود .تا حاال تو عمرم کوفته این خوشمزگینخورده بودم .آشپزش کیه؟
گلی ،سریع گفت:
صدیقه خانوم آشپزش بوده.چشمان همه گرد شد .یکی گفت:
صدیقه؟! این بچه برای این همه آدم کوفته پخته؟!آن دفعه ،اول بار بود که اعتماد به نفس صدیقه ،باال رفت.
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***
•
تب کرده بود و هذیان می گفت .صدیقه ،داروهایش را داد و
کنارش نشست .دستی به سر همسرش کشید و پیشانیاش را بوسه
زد .توان کنترل کردن در ریختن اشک هایش ،برای صدیقه دشوار
بود:
خوب میشی عزیزم .من کنارتم.کریم ،به خواب رفت و صدیقه اما ،چند روزی میشد که خواب به
چشمانش نیامده بود .مهناز ،بچهاش را بغل گرفت و راهی منزل
برادرش شد .درب خانهی کریم ،نیمه باز بود .آن را گشود و وارد
خانه شد و صدیقه را که در حال چرت زدن باالی سر کریم دید،
سمتش رفت .آرام ،دستی به کمر صدیقه کشید:
صدیقه جان؟!چرتش پرید و چشمش به خواهر شوهرش افتاد .با دیدنش ،دوباره
اشک ریخت و مهناز را بغل گرفت:
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وای مهناز خانوم .ببین کریم از وقتی خاله رفته ،به چه حال وروزی افتاده!
از آغوشش که جدا شد ،مهناز اخمی مصلحتی کرد و گفت:
خجالت بکش .یکم تب کرده دیگه .گریه زاری داره؟ پاشو برو بهدست صورتت آب بزن بیا .دیگه هم الکی گریه نکن.
صدیقه ،آب بینیاش را باال کشید و از جایش برخاست و به سمت
آشپزخانه رفت .با رفتنش ،مهناز آرام آرام اشک ریخت و از خدا
خواست اگر قرار است ،برادرش بمیرد ،بچهاش به جای او قربانی
شود!
کریم جان! فدات بشم من ،پاشو داداش .تو رو خدا پاشو.صدیقه ،با چای و شکرپنیر آمد و سینی را جلوی مهناز گذاشت.
مهناز ،طوری که صدیقه نبیند ،اشکهایش را پاک کرد و دردش را
پنهان .کمی با هم حرف زدند و مهناز رفت .رفت و چند روز بعد،
کودک چند ماههاش را از دست داد .کودکش را از دست داد و حال
برادرش خوب شد .حال کریم خوب شد و گلی به او گفت که چند
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شبانه روز است که صدیقه ،نخوابیده و باالی سر اوست تا حالش
خوب شود.
کریم اینبار عاشقانهتر به صدیقه مینگریست .وسط روز جمعه بود
و آفتاب ،با قدرت هرچه تمامتر به تن خشیدهی زمین میتابید.
صدیقه ،سرش را روی بالشتی گذاشت تا کمی بخوابد و خستگی
درکند که صدای داد و فریاد کریم و قباد به گوشش رسید .نگران
شد و به راهپله رفت و نردهها را گرفت و سرک کشید .باز هم
دعوای آن دو مرد ،تن و بدن صدیقه را به رعشه انداخته بود.
هرچند که قباد ،ذاتاً مردی خوشقلب بود ،اما انگار عادت شده بود
که هرچند وقت یکبار ،با کریم دست به یقه شود .کریم ،در حالیکه
اخمهایش درهم بود ،از پلهها باال رفت و دست صدیقه را گرفت و
او را نیز همراه خود کشاند .صدیقه به گریه افتاد:
کریم جان چی شده؟ چرا دعواتون شد دوباره؟به داخل خانهشان رفتند و کریم دست صدیقه را رها کرد:

103

ماویش  .بهاره غفرانی

صدیقه ،وسایل رو جمع کن .فردا میرم یه اتاق میگیرم و ازاینجا میریم.
صدیقه گیج شده بود که کریم اضافه کرد:
سریع صدیقه .دیگه نمیتونم خونهی حاجی بمونم.صدیقه ،کریم را در آغوش کشید و گونهاش را نرم بوسید:
باشه عزیزم .هرچی تو بخوای.اخمهای کریم باز شد .لبخندی زد و دستی به صورت صدیقه
کشید و اشکهایش را پاک کرد.
***
•
از آن موقعی که به خانهی جدید رفته بودند ،چند وقتی میشد که
صدیقه با دختری در نانوایی آشنا شده بود .دختری آالمد و سانتی
مانتال .میگفت که معلم است .یک روز از خرید برمیگشتند که به
جلوی درب خانهی صدیقه رسیدند .صدیقه گفت:
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بفرما تو یه چای چیزی با هم بخوریم.دختر به چشمان آبی صدیقه خیره شد و لبخند زد:
مزاحم نیستم؟صدیقه ،خوشحال شد و با همان سادگی و هیجان خاص خودش
پاسخ داد:
اصالً.در را تا انتها باز کرد و ادامه داد:
بفرما خورشید خانم.وارد حیاط که شدند ،صدیقه به همسر صاحبخانهشان که در حال
آب دادن به باغچه بود ،سالم داد و خورشید را به او معرفی کرد.
نیره خانم ،به آنها خوشامد گفت و به کار قبلش مشغول شد .زن
فضولی نبود و در زندگی کریم و صدیقه سرک نمیکشید .صدیقه،
در را باز کرد و اجازه داد اول از او مهمان وارد خانهاش شود.
بفرما تو خورشید جان.105
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خورشید ،دستی به موهای شینیونشدهاش کشید و کمرش را
صافتر کرد و سپس ،وارد خانه شد .کفشهای پاشنهدارش را
درنیاورد و اما صدیقه ،به او چیزی نگفت .صدیقه کفشهایش را
درآورد و وارد خانه شد و خورشید با دیدن این صحنه ،از او
عذرخواهی کرد و کفشهایش را از پا کند و جلوی در گذاشت.
خواهش میکنم خورشید جان .راحت باشین.راحتم گلم .بازم ببخشید.صاف که ایستاد ،نگاهی دوباره به خانه که نه ،به اتاق کرد .به
خودش گفت:
حیف ...اگر کریم با من ازدواج کرده بود ،االن امریکا بودیم.امریکا کجا و این اتاقِ...
صدیقه ،رشتهی افکار خورشید را پاره کرد:
بفرما ...بفرما بشین.خورشید ،سبد خریدش را کنار در گذاشت و صدیقه او را تا پشتی
همراهی کرد و سپس به سمت آشپزخانه رفت .زنبیلش را روی
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جاظرفی گذاشت و نانها را بیرون کشید و وسط سفره گذاشت.
سفره را بست و سپس کتری را روشن کرد .میوههایی که خریده
بود را شست و سپس با ظرف میوه و کارد و پیشدستی به سمت
خورشید رفت.
خوش اومدی خورشید جان.مرسی صدیقه .دستت درد نکنه .چرا زحمت کشیدی؟کاری نکردم که.پیشدستی و کاردی جلوی خورشید گذاشت و به او میوه تعارف
کرد .میوه میخوردند و با هم بگو و بخند میکردند.
خب صدیقه جون ،چند وقته ازدواج کردی؟یه سال ایناست.از شوهرت راضی هستی؟آره مرد خوبیه .خدا رو شکر.قلب خورشید میلرزد:
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خدا رو شکر! پس عاشق هم هستین!گونههای صدیقه ،گلگون شدند .لبخندی زد و سرش را به زیر
انداخت .خورشید ،بغضش را فرو داد و اضافه کرد:
عکسش رو داری؟صدیقه ،با هیجان از جایش بلند شد تا عکس یار دلکشش را به
خورشید نشان دهد:
بله االن میارم.کیف پولش را که در آشپزخانه گذاشته بود ،برداشت و نزد خورشید
برگشت .کیفش را باز کرد و سپس آن را به سمت خورشید گرفت:
بیا خورشید خانم .این شوهرمه ...کریم.نمونهی دیگر همان عکس را خود خورشید داشت .قلبش شروع به
تپش کرد و در دلش گفت که من بنیان این خانواده را برهم
میزنم .اما از طرف دیگر ،نمیتوانست منکر این موضوع شود که
صدیقه و کریم به یکدیگر میآیند .بغضی که لبهی پرتگاه دل بود
تا ببارد را قورت داد و کیف را بست و تحویل صدیقه داد:
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خوشبخت بشین.•
صدیقه پر از شادی ،از خورشید تشکر کرد و کیفش را که از او
گرفته بود ،باز کرد .نگاهی به چهرهی جذاب و مردانهی همسرش
انداخت و چیزی درون قلبش جابجا شد .میتوانست تا ابد عاشقانه
نگاهش کند اما خورشید مهمانش بود و صدیقه باید حواسش را به
او میداد .دل کندن از چهرهی کریم برایش سخت بود ،اما آهی
کشید و باالخره کیف را بست .ساعتی بعد ،خورشید با قلبی
شکسته و احساسی که لگدمال شده بود ،رفت و صدیقه را با عکس
یارش تنها گذاشت.
دل تنگ کریم بود و قطره اشکی از چشم چپش چکید .بعد از چند
دقیقه ،از جایش برخاست و به آشپرخانه رفت .سبزیهایی که
خریده بود را پاک کرد و شست و بعد ،شروع به خرد کردن آنها
کرد؛ میخواست برای کریم قورمهسبزی درست کند .کار سبزیها
که تمام شد ،شروع به گردگیری و سپس جارو زدن کرد و بعد از
109

ماویش  .بهاره غفرانی

اتمام کارها ،به آشپزخانه بازگشت تا شام را آماده کند .چاشنی
غذایش نمک و فلفل و عشق بود؛ عشق کمی بیشتر!
شب که کریم به خانه برگشت ،به استقبالش رفت .پردهی خانه را
کشید و خودش را در گرمای وجود او ،حل کرد .حلقهی دستان
کریم ،دور کمر او محکمتر شده بود که صدیقه ،از او جدا شد و
گفت:
خسته نباشی.کریم ،گونهی او را نرم بوسید:
مرسی خوشگلم .تو هم همینطور.بو کشید و با اشتیاق گفت:
قورمه سبزی؟!صدیقه لبخند زد:
آره .برات قورمه سبزی بار گذاشتم .دست و صورتتو بشوری ،منمسفره رو انداختم.
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کریم ،او را در بند بوسههایش کشید و بعد ،به سمت دستشویی
رفت .عطر تنش هنوز زیربینی صدیقه بود و عشق را در دل او زنده
نگه میداشت .سفره را انداخت و وقتی که کریم برگشت ،غذا را
کشید و وسط سفره گذاشت .دور سفره نشستند و برایش غذا کشید
و با هیجان گفت:
کریم آقا تازگیا یه دوست پیدا کردم .خیلی خوش لباس ومهربونه.
جدی؟ خوبه ...از تنهایی هم در میای اینجوری.آره .امروز اومد خونهمون .انقدر لباسهای خوشگلی میپوشهکریم .همیشه آرایشگاه رفتهاست .موهاشو شینیون میکنه.
لباسهای قشنگ میپوشه .کت و دامنهای خوشرنگ و
خوشگل .انقدر بوی خوبی میده .من روم نمیشه اونجوری بگردم.
کریم خندید:
بخوای هم اونجوری بگردی ،من نمیذارم.صدیقه آهی کشید و گفت:
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خوش به حالش .درس خونده ،معلم شده .با سواده .من چی؟بغضش داشت میترکید که کریم ،دست از غذا خوردن کشید و
خیرهی او شد:
اسمش چی بود؟خورشید .میبینی؟ اسمشم قشنگه!دوباره آه کشید و کریم ،شستش خبردار شد .خورشید آمده بود که
انتقام بگیرد .گلویی صاف کرد و دوباره مشغول خوردن غذا شد:
لزومی نداره هرکیو که توی خیابون میبینی باهاش دوست بشی.هرکی نیست که .خیلی دختر خوبیه.کریم دیگر چیزی نگفت و ذهنش درگیر این ماجرا شد .ترسید که
یک وقت خورشید زندگی آنها را به هم بزند .نمیدانست که چطور
جلوی او بایستد و نگذارد که وارد زندگیاش شود .از طرفی دیگر
نیز ،می ترسید صدیقه از گذشتهاش بویی ببرد و از او دل چرکین
شود.
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***
•
باالی سر قابلمه ایستاده بود و شیشهی در دستش را میفشرد.
نگاهی به در ،و سپس به محتویات داخل قابلمه انداخت و عرق
سردی کل بدنش را لرزاند .باید هرچه زودتر مادهی به قول خودش
جادو جنبل را در ظرف غذای صدیقه و کریم میریخت.؛ درست
قبل از اینکه صدیقه از دستشویی برگردد .شیشه را در دستش بلند
و به سمت قابله کج کرد .به خودش نهیب میزد:
بریز دیگه خورشید .معطل چی هستی؟ این همه پولش رو دادی!زود باش.
شیشه را کج تر کرد و آب دهانش را قورت داد .بدنش میلرزید و
در عین حال ،احساس سوختگی ،تمام جانش را غرق در خود کرده
بود .لحظهی آخر اما ،شیشه را از قابلمه دور کرد:
-خورشید آدم باش .این دور از آدمیته.
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با پاهای لرزانش سریع از آشپزخانه خارج شد و خود را به هال
رساند و سر جای قبلش نشست .در شیشه را بست و آن را داخل
کیفش گذاشت .همان موقع صدیقه از دستشویی برگشت و
خورشید ،سعی کرد که بر خود مسلط باشد .نمیدانست که چرا
وقتی صدیقه را میبیند ،حس های بد همه از بین میروند .با
خودش فکر میکرد که شاید برای خاطر زیبایی اوست؛ زیبایی
معصومانه و آسمانیاش.
از طرف دیگری گمان میکرد که شاید به این خاطر باشد که
صدیقه هنوز بچه است .خودش هم سن و سال کریم بود و صدیقه
را بچه میدانست .حق هم داشت .مگر صدیقه چند سالش بود؟!
لبخندی بر لب زد و صدیقه را نگریست .او نیز با لبخند به سمت
خورشید رفت .خورشید نگاهش میکرد .به چشمان آبیاش ...به
موهای پر پیچ و خم رنگ شدهاش که ریشههای طالیی آن
درآمده بود .به اندام ظریفش ...به زیبایی معصومانهاش .صدیقه خم
شد و رو به او گفت:
خورشید جان من نماز بخونم؟114
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بخون عزیزم راحت باش.صاف ایستاد و از خورشید تشکر کرد .سجاده و چادرش را از داخل
کمد بیرون کشید و مشغول نماز خواندن شد .شمیم عطر مادرش
که از چادر بلند شد ،مشامش را نوازش کرد .حتی می توانست بوی
سیگارش را هم بفهمد .اما با همهی نفرتی که از سیگار داشت ،باز
هم دلتنگ رقیه شد .به سجده که رفت ،مرواریدهای بلورین از
چشمانش سُر خوردند و روی سجاده ریختند .با لبهای لرزان از
غم غربت ،سبحان ا ...میگفت و به انتهای نماز که رسید ،سعی
کرد که بغضش را فرو نشاند و دیگر نگرید.
دلش نمیخواست خورشید او را گریان ببیند .غمش را در دل پنهان
میکرد و جز خدایش ،به هیچ کس نمیگفت .سالمش را خواند و
مهر را بوسید .چادر را درآورد و سپس سجادهاش را جمع کرد و هر
دو را داخل کمد گذاشت .چراغ خوراکپزی را خاموش کرد و نزد
خورشید برگشت و مشغول صحبت شد .آنقدر گرم صحبت شده
بودند که متوجه گذر زمان نبودند و وقتی که خانه کمی تاریکتر
شد ،فهمیدند که نزدیک غروب است .صدیقه به آشپرخانه رفت و
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چراغ خوراکپزی را روشن کرد تا غذا داغ شود .وقتی که برگشت،
خورشید سریع از جایش برخاست و کیفش را روی دوشش انداخت
و همانطور که به سمت در میرفت ،گفت:
وای صدیقه دیرم شد .باید برم.صدیقه به دنبالش راه افتاد:
وایستا خورشید خانم .کجا میری؟ وایستا شام رو با هم بخوریم.نه عزیزم .بیشتر از این دیگه مزاحمت نمیشم.در را که باز کرد ،چشمانش ،با چشمان سیاه خوشحالتی که
عاشقانه دل به دیدارشان بسته بود ،دوخته شد .قلبش ،در دهانش
میزد و نمیتوانست چشم بپوشد از عشقش .کریم اما به خود
مسلط بود .لبخندی زد و رو به صدیقه گفت:
عزیزم دوست جدیدت ایشونن؟صدیقه بیخبر از همه جا ،خندید:
سالم .آره خورشید جون هستن.116
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لبخند از روی لب کریم ،محو نشد .رو به خورشید کرد و گفت:
سالم خانم .خوشوقتم.خورشید که تا به آن موقع ،خیرهی او بود ،چند بار پلک زد و
نگاهش را از او دزدید .لب تر کرد و گفت:
سالم .همچنین.و سپس به سرعت از کنار او گذشت و وارد حیاط شد .با صدایی
ضعیفی گفت:
صدیقه من رفتم .خداحافظ.صدیقه سرش را از داخل خانه بیرون برد و گفت:
چه عجلهای داری تو دختر .خدا به همراهت.کریم ،بازوان صدیقه را گرفت و او را همراه خود به داخل خانه برد.
در را بست و اجازهی صحبت به او نداد .نفسهایشان در هم
آمیخت و دست کریم ،صورت مهتابی صدیقه را قاب گرفت .هیچ
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کدام را توان جدایی نبود .اما بوی غذا که درآمد ،کریم از صدیقه
جدا شد و گفت:
صدیقه فکر کنم غذا االناست که بسوزه.صدیقه با دو دستش روی صورتش کوفت و به آشپزخانه رفت .خدا
را شکر کرد که غذا سالم مانده و نسوخته و در دلش گفت:
آخر این کَر بو بودنم کار دستم میده.***
•
جلوی آیینه ایستاده بود و به پشت گوشش عطر میزد .رقیه گفته
بود که برایش خَشیل درست کرده است .کریم پیش خودش
میگفت:
البد خیلی غذای خاصیه .چون اونها همیشه غذاهای رنگارنگ وخوب درست میکنن.
صدیقه ،دم درب خانه منتظر ایستاده بود:
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کریم آقا! پس کجا موندی؟نگاه آخر را به خودش انداخت و گفت:
اومدم عزیزم.به سمت درب خروج رفت و همراه صدیقه ،از خانه خارج شد.
صدیقه به خود غره شده بود که شوهرش خوش لباس است.
انگشتانش را میان انگشتان کریم لغزاند و همراه او تا سر خیابان
رفت .سوار تاکسی شدند و کریم میتوانست شور و شوق را در
چهرهی صدیقه ببیند.
خوشحالی خانم!اشکی از چشم صدیقه چکید و گفت:
آره .دلم خیلی واسهشون تنگ شده بود.ما که تند تند میریم اردبیل.-آره .اما خب مامانمه دیگه .دل تنگش میشم.
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چادر صدیقه را کمی جلو کشید و سرش را نوازش کرد .به خانهی
افالطون که رسیدند ،با همه دیده بوسی کردند .صدیقه ،مادرش را
در آغوش کشید و عطر او را ،هرچند با سیگار بد بو ترکیب شده
بود ،استشمام کرد.
قربونت برم دخترم .چقدر خانوم شدی!گونهی مادرش را بوسید و اشکهایش را به دامن مادر ریخت:
دلم براتون تنگ شده بود آنا جان.منم دلم برات تنگ شده بود دخترم.دستان مادرش را بوسید و بعد از آن دلش برای معصومه پر کشید.
یکدیگر را در آغوش کشیدند و اشک شوق ریختند .گوهر پیشانی
صدیقه را بوسید و در آغوشش کشید .خانمها همه به آشپزخانه
رفتند تا خشیل را آماده کنند .معصومه ،گوشهای از آشپزخانه
ایستاده و سربهزیر انداخته بود .صدیقه که دید کسی نگاهشان
نمیکند ،کنارش رفت و دستی به سرش کشید:
چی شده باجی؟120
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معصومه ،چشمان سیاهش را به صدیقه دوخت و گفت:
باجی؟ چرا داداش افالطون منو دوست نداره؟خواهرش لبخند تلخی زد و زیرگوشش زمزمه کرد:
چون تو باهوشی .درسخونی .زرنگی .نمرههات همیشه خوبه .امادختر خودش زیاد اینجوری نیست .چون تو خوبی عزیزم .ولی ته
دلش بهت افتخار میکنه .همهمون بهت افتخار میکنیم معصومه
جان.
راست میگی؟تو تا حاال از من دروغ شنیدی؟معصومه لبخند زد و صدیقه به آرامی گفت:
ولی اینو به کسی نگیا .باشه؟باشه!کریم ،کراواتش همرنگ کتش را صاف کرد و دستی به موهای
کتیرا زدهاش کشید .انتظار خشیل را میکشید که دید ،صدیقه به
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همراه معصومه آمد و همراه هم سفره را پهن کردند .بعد از آن،
خانمها یک به یک آمدند و هیچکس همراه خود ،بشقاب نیاورده
بود .کریم ،هاج و واج آنها را نگاه میکردکه صدیقه کنارش جای
گرفت و گفت:
االن زنداداش خشیل رو میاره.لطیفه ،یک لگن بزرگ و چند قاشق به تعداد افراد حاضر آورد و
وسط سفره گذاشت .و با شادی گفت:
بفرما آقا کریم .اینم خشیل آنا پز.آنا خندید و ناخنکی به غذا زد.
کریم سر خم کرد و با تعجب داخل لگن را نگاه کرد .دور تا دور
آن ،خمیر بود و وسط آن ،عسل و کره که با هم مخلوط شده
بودند .کریم که دید رقیه ،به غذا ناخنک زد ،گمان کرد که البد آن
غذا را با دست میخورند .دست به خمیر خشیل زد تا تکهای از آن
را بکند و بر دهان برد که انگشتانش سوختند .خواست التیامشان
بخشد که همان انگشتان را داخل مخلوط عسل و کره فرو برد و از
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شدت داغی ،دادش به هوا رفت .پسران افالطون ،از خنده ،دراز به
دراز افتاده بودند و گوهر زیر ،سرش را زیر چادر برده بود تا کریم
خندههایش را نبیند .افالطون اما کریم را میدید و لذت میبرد .او
را دوست داشت و به نظرش بهترین انتخاب برای صدیقه بود.
***
•
وای تو رو خدا صدیقه جان ،اصرار نکن.صدیقه ،دست خورشید را کشید و او را داخل خانه برد.
بیا تو دیگه .دلم واست تنگ شده بود.خورشید را کشان کشان به داخل خانه برد و از او پذیرایی کرد.
سمت چراغ خوراکپزی که رفت ،خورشید او را فرا خواند:
صدیقه جان .بیا میخوام باهات حرف بزنم.االن .وایستا ناهار رو بار بذارم بیام.نه صدیقه .بیا میخوام برم .ناهار نمیخورم.123
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صدیقه که دید ،لحن خورشید جدی است ،دست از کار کشید و نزد
او رفت .با دیدن میوههای خورده نشده ،گفت:
وای خورشید جان چرا میوه میل نکردی؟ بذار بیام خودم واستپوست بگیرم.
خورشید با کالفگی ،دست او را که باالی سرش ایستاده بود ،کشید
و گفت:
بیا بشین میخوام باهات صحبت کنم.صدیقه ،رو به روی خورشید نشست و خیرهی او شد.
چیزی شده خورشید خانم جان؟خورشید نفسی عمیق کشید و سر به زیر شد .با صدایی آرام گفت:
صدیقه ...من ...من شرمندهی توام.دشمنت شرمنده .چرا این حرف رو میزنی؟خورشید نفس لرزانش را بیرون داد و گفت:
واسه اینکه ...اینکه من ...من با نقشه اومدم ...اومدم تو زندگیت.124
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صدیقه به گوشهایش شک کرد .خورشید میگفت و صدیقه،
نمیتوانست حرفهای او را باور کند .اشک میریخت و از اینکه
کریم ماجرا را برای او تعریف نکرده ،دلگیر شده بود .خورشید،
وقتی تمام ماجرا را تعریف کرد ،سر به زیر گفت:
صدیقه ...تو اینقدر خوب و صاف و ساده و مهربونی که دلم نیومدکاری کنم .من میرم .از زندگیت ...از ...از هرجایی که بگی .فقط
منو ببخش.
یکدیگر را نگاه نکردند .هر دو سر به زیر نشسته بودند .خورشید
کیف دستیاش را برداشت و همانطور سربهزیر از خانهی صدیقه
خارج شد .با بسته شدن در ،صدیقه به هقهق افتاد .باورش
نمیشد چنین اتفاقی برایش افتاده باشد .با حالی که خودش هم
نمیتوانست بفهمدش ،از جایش برخاست و به آشپزخانه رفت.
قابلمه را روی چراغ خوراکپزی گذاشت و مشغول پخت و پز شد.
صورتش را آب زد و سعی کرد بر خودش مسلط باشد .به خودش
گفت:
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هرچی بوده ،واسه گذشته بوده .االن که اتفاقی نیفتاده .خورشیدهم که رفت .نباید ناراحت باشم .همه چی تموم شده.
کریم که آمد ،به استقبالش رفت .کتش را گرفت و آن را مرتب،
داخل کمد جای داد .اما لبخندش نمیآمد؛ دست خودش نبود.
کریم ،شانههای ظریف صدیقه را گرفت و او را سمت خودش
چرخاند:
صدیقه؟صدیقه سر به زیر انداخت و اخمهایش در هم رفت.
عزیزم چی شده؟ چرا ناراحتی؟لب باز کرد:
خورشید همه چیو بهم گفت .دیگه هم نمیاد اینجا.دستهای کریم سست شد و از روی شانههای صدیقه افتاد:
از من ناراحتی؟صدیقه با همان اخمهایش به او خیره شد:
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چرا بهم نگفتی؟چون همه چی تموم شده بود.اگر میگفتی قبالً اونو دوست داشتی ،من باهاش دوستنمیشدم.
من که گفتم با هرکی که توی خیابون میبینی دوست نشو.باید بهم میگفتی.کریم که چارهای پیش رویش ندید ،صدیقه را در آغوش کشید:
ببخشید .خواستم ازم ناراحت نشی.گونهاش را نرم بوسید و دستش را گرفت و او را روی زمین نشاند:
حاال بیا بشین من سفره رو بیارم.صدیقه ،لبخند کمرنگی زد و روی زمین نشست .کریم سفره را
پهن کرد و غذا را آورد .یخ صدیقه آب شده بود که کریم گفت:
صدیقه ...فردا مامان میخواد ببردت دکتر.صدیقه دست از خوردن غذا کشید و با حیرت گفت:
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دکتر؟! چرا؟ دکتر زنان .ما چند وقته ازدواج کردیم و تو هنوز حامله نشدی.خب ...خب من ...سنم کمه هنوز.ما چند وقته ازدواج کردیم صدیقه .من دلم بچه میخواد.صدیقه ،سر به زیر انداخت و مشغول خوردن غذایش شد .دیگر
حرفی نزد و منتظر اتفاقات بعد ماند .فهمیده بود که زندگی پرفراز
و نشیبی را پیش رو دارد .باید کفش آهنین بپوشد و جا نزند.
***
•
کریم خودش به همراه صدیقه راهی مطب دکتر شد .تریجیح دادند
که خودشان بروند و بفهمند که چرا بچهدار نمیشوند .بعد از
ساعتی انتظار ،باالخره نوبتشان شد و وارد مطب شدند .دکتر که از
همان ابتدا ،به آنها چپچپ نگاه میکرد ،بعد از شنیدن مشکلشان،
با کراهت گفت:
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پاشین ...پاشین برین از مطب .خجالت بکشید.کریم ،با تعجب به دکتر نگاه کرد و پرسید:
واسه چی دکتر؟واسه چی؟! شما خودتون بچهاین .بچه الزم ندارین فعالً .پاشینبرین بیرون وقت منو نگیرید.
کریم نگاهی به صدیقه انداخت و سپس رو به دکتر چرخید:
آخه دکتر ...من میگم شاید مشکل از یکی از ما دوتاست کهبچهدار نمیشیم.
مشکلتون اینه که بچه هستین.درب خروج را نشان میدهد و رو به صدیقه گفت:
دختر جون تو جوونی فعالً .به فکر جوونیت باش.صدیقه که نمیدانست چه کند ،از جایش بلند و به همراه کریم ،از
اتاق خارج شد .در دلش شاد بود و از استرس چند دقیقه پیشش
خبری نبود .از کریم هم دلخوری داشت ،اما به رویش نیاورد .چند
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ماه گذشت و هوا ،حال و هوای تابستان را داشت و هندوانه خوران
شروع شده بود .هوا گرم شده بود و دلها گرمتر .همهی خانوادهی
صدیقه ،در خانهی افالطون جمع بودند.
صدیقه حس بدی در وجودش داشت .چیزی درون معدهاش هی
باال و پایین میشد .دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد .با حالت
دو ،به حیاط رفت و وارد دستشویی شد .محتویات معدهاش را که
باال آورد ،حالش بهتر شد .صورتش را شست و به داخل خانه
برگشت .شیرین که کنار ارسطو نشسته بود ،با دیدن چهرهی
صدیقه از کنار همسرش برخاست و سمت صدیقه رفت .کنارش
نشست و دستی به کمرش کشید:
صدیقه جان؟ چی شده؟ حالت خوبه؟صدیقه لبخندی زد و با خجالت گفت:
بله زنداداش .گالب به روتون باال آوردم حالم خوب شد.شیرین سری تکان داد و گفت:
بشین واست آبلیمو بیارم.130
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و بدون اینکه منتظر پاسخ صدیقه بماند ،به آشپزخانه رفت و برای
صدیقه آلیموی مخلوط شده با نمک و آب آورد .صدیقه ،استکان را
از شیرین گرفت و مقداری از آبلیمو نوشید .نمیدانست چرا آنقدر
عاشق طعم آبلیمو شده بود .آبلیمو همان مزهی همیشگی خود را
داشت ،اما حسی در دل صدیقه بود که او را به خوردن آبلیمو وا
میداشت .کل آبیلموی داخل استکان را خورد و در حالی که باز
هم دلش میخواست ،استکان را رو به شیرین گرفت و گفت:
زنداداش باز هم آبلیمو هست؟شیرین نگاهی مشکوک به او انداخت و گفت:
هست .ولی حالت بد میشهها!آخه یهو خیلی هوس کردم.شیرین ،لبخند زد و باز هم برایش آبلیمو آورد:
بیا اینو بخور .فردا هم حاضر باش .میام دنبالت که بریم آزمایش.***
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چادرش را از سر کند و دست مهوش داد .مهوش ،نگاه به موهای
پرپشت و چیندار صدیقه کرد و با هیجان گفت:
واو ...چه موهایی!مهوش دخترعمهی صدیقه ،تازه از فرانسه بازگشته و صدیقه به
همراه رقیه به دیدار او رفته بود .یکدیگر را در آغوش کشیدند و
روی هم را بوسیدند.
چقدر خوشحالم میبینمت مهوش جان.منم همینطور خانم خوشگل .ببخش نتونستم بیام عروسیتعزیزم.
از یکدیگر جدا شدند و صدیقه در دل خدا را شکر کرد که او
نتوانسته بود به عروسیاش بیاید .وگرنه آن آبروریزی در عروسی را
میدید و . ...مهوش رقیه را هم در آغوش کشید و خوشآمد گفت.
اکرم ،مادر مهوش ،پذیرایی شاهانه و جانانهای از آنها کرد و
مهوش کنار صدیقه نشست .به موهای صدیقه دست کشید و
گفت:
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وای صدیقه تو که موهات طالییه .خیلی خوشرنگه .چرا اینرنگیش میکنی؟
رقیه خم شد تا بتواند مهوش را ببیند:
آی دختر حنا خیلی خوبه .چیه موهای طالیی؟وا زندایی این چه حرفیه؟ موهای دخترتون بهترین رنگ رو داره.چرا اینجوری میگین؟
دوباره دستی به موهای صدیقه کشید:
زندایی صدیقه چه شامپویی استفاده کرده که موهاش اینقدرپرپشت و خوشجنسه؟
نمیدونم شامپو مامپو .من سرش جیل میزدم.جیل؟!آره.-میرم میگردم پیداش میکنم .خیلی خوبه.
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رقیه موشلوک و سیگار و کبریتش را بیرون کشید و سیگاری آتش
زد .صدیقه اعتراض کرد:
آنا جان ،چرا آخه سیگار میکشین؟ میدونین چقدر ضرر داره؟دختر چرا نمیفهمی؟ من سیگار نکشم میمیرم.صدیقه با ناراحتی چشم از مادرش گرفت و به مهوش خیره شد.
مهوش گفت:
صدیقه میای بریم سینما؟رقیه روی پای خود کوفت و گفت:
دیگه چی؟ بدون شوهر ...دو تا دختر جوون .برین سینما؟ الزمنکرده.
صدیقه که دلخور شده بود ،سر به زیر انداخت.
وا زندایی چه حرفا میزنین.چشمغرهای به رقیه رفت و رو به صدیقه ادامه داد:
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راستی چند ماهته؟ چقدر بهت میاد مامان بشی .فقط حیف خیلیکوچولویی .الهی دورت بگردم.
صدیقه ،بغض خود را قورت داد و تنها به لبخندی اکتفا کرد .رقیه
گفت:
دو ماهشه .انشاءاهلل یه پسر کاکلزری به دنیا میاره بیا و ببین.همان موقع خانوادهی ارسطو از راه رسیدند .ارسطو و مهوش برای
هم مثل خواهر و برادر بودند .مهوش دست ارسطو را گرفت و
همراه او به گردش رفت .خیلی وقت میشد که تهران را ندیده بود.
مهاجرت او را دلتنگ کرده بود و به همین جهت ،دلش گردش و
تفریح در خیابانهای تهران را میخواست .صدیقه ناراحت بود که
به همراه مهوش نتوانست به سینما برود .اما به مادر احترام گذاشت
و حرفی نزد .دلش پیش آنها بود و مدام به این فکر میکرد که
مهوش و ارسطو در حال دیدن کدام یک از فیلمهای روز هستند.
باید به کریم میگفت که او را به سینما ببرد .وقتی که مهوش و
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ارسطو برگشتند ،مهوش حالت قهر به خود گرفته بود .بعد از سالم
و علیک ،سمت رقیه رفت و گفت:
وای زندایی .هرجا رفتم جیل نداشتن .کل داروخانههای تهرانوزیر پا گذاشتم .شما از کجا میخرین؟
صدیقه شروع به خندیدن کرد .مهوش با تعجب نگاهش کرد:
چیه؟ چرا میخندی؟همراه صدیقه از آشپزخانه خارج شد.
رفتی گفتی جیل بده؟ با همین زبون بدون لهجه؟آره ...مگه چیه؟بابا جان جیل که آنا جان گفت ،منظورش جیل نبود که.چشمان مهوش گرد شد:
وا .یعنی چی؟یعنی منظورش گِل بوده .با لهجهی ما میشه جیل دیگه.نمیدونی مگه؟
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صدیقه تو روی سرت گل میمالیدی؟!من نه .آنا جان میمالید.وای من نمیتونم جیل ...چیز ...گل بمالم.منم االن دیگه جیل نمیزنم.هر دو خندیدند و مهوش در حالیکه با بادبزن خود را باد میزد ،با
لحنی خاص گفت:
این داداشت چرا اینجوریه؟ با هم رفتیم دیسکو .نزدیک بارنشسته بودیم ،یه آقای خیلی متشخص اومد به من پیشنهاد رقص
داد .سر بدبخت همچین داد زد که.
صدیقه ،در حالیکه قهقهه میزد ،پرسید:
چی گفت مگه؟همچین بدبخت رو به توپ بست که .با صدای کلفت شده بهشگفت که بـــرو.
تو چیکار کردی؟137
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مهوش نیشخند زد:
من؟ من گفتم وا داداش ارسطو چرا همچین کردی؟ این آقا خیلیمحترمانه به من پیشنهاد رقص داد .بعدم رفتم با اون آقا رقصیدم.
صدیقه دستی به گردن خود کشید و این همه اختالف فرهنگ را
باورش نمیشد.
***
•
بچهی لطیفه تازه به دنیا آمده بود و ارسطو بعد از دیدن آنها ،به
خانهی صدیقه رفت تا به او هم سر بزند .صدیقه از دیدن ارسطو
شاد بود و سعی داشت از او پذیرایی کند.
صدیقه جان بیا بشین عزیزم .من چیزی نمیخورم.صدیقه گوش نداد .میوه و چای را آورد و کنار برادرش نشست.
ارسطو دستی به سر صدیقه کشید و گفت:
خب عزیزم .بگو ببینم چی هوس کردی؟138
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صدیقه سرخ و سفید شد و سر به زیر انداخت .زمزمه کرد:
نه هیچی خان داداش .دستتون درد نکنه.دستش را زیر چانهاش انداخت و سر او را باال برد:
دستتون درد نکنه چیه؟ هرچی میخوای بگو .یاا ...صدیقه.صدیقه چشمانش را از برادرش دزدید و گفت:
راستش ...راستش اوالی ازدواجمون یه بار کریم منو برد بیرون.برام زغالاخته خرید .خیلی ...خیلی دلم میخواد.
چی؟!زغالاخته.چی هست؟یه نوع میوه است خان داداش .خیلی خیلی خوشمزه است.ارسطو سری تکان داد و چند دقیقه بعد ،کریم از راه رسید .با
یکدیگر سالم و علیک کردند و قبل از اینکه کریم بنشیند ،ارسطو
دست در جیبش کرد و سمت کریم گرفت:
139

ماویش  .بهاره غفرانی

بیا کریم .تا نَشستی ،بیا برو واسه صدیقه زغال...به صدیقه نگاه کرد و او گفت:
زغالاخته خان داداش.آره بیا برو زغالاخته بگیر بچه هوس کرده.کریم با تعجب به ارسطو خیره شد:
زغالاخته؟ االن؟آره .شده کل تهرانو زیر پا بذاری ،بذار و براش بیار .بچه هوسکرده .باید براش گیر بیاری.
صدیقه سر به زیر انداخت و کریم ،از خانه رفت تا برای او
زغالاخته بخرد .فصلش نبود و صدیقه بعید میدانست که پیدا کند.
اما کریم ،بعد از چند ساعت برگشت و درحالیکه از خستگی به
هنهن افتاده بود ،کیسه را باال آورد و گفت:
-بفرما .باالخره پیدا کردم.
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صدیقه با خوشحالی مشغول شستن زغالاختهها شد و موقع
خوردنش که رسید ،ارسطو گفت:
پس بگو چرا اینقدر هوس کردی .خیلی خوشمزه است صدیقه.چه میوههای خوشمزهای دارن تهرانیا!
فردای آن روز ،صدیقه مثل همیشه پشت پنجره ایستاده بود و به
صاحبخانهاش که داخل حوض وسط حیاط ،انگور میشست چشم
دوخته بود .دلش انگور میخواست ...مثل همیشه .اما روی گفتن
آن را به کریم نداشت .کریم که از راه رسید ،از او پرسید که دلش
میوه میخواهد یا نه؟ صدیقه با خوشحالی سرش را تکان داد.
کریم برایش آلو خریده بود! صدیقه وا رفت و چیزی نگفت .آلو را
شست و برای کریم آورد .خودش هیچ میل نداشت .دلش انگور
میخواست و روی گفتن آن به کریم را نداشت .کریم که زودتر از
همیشه به خانه آمده بود ،به صدیقه گفت:
-حاضر شو بریم خونهی مامان .از چال براشون انگور آوردن.
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قباد اهل چالِ قزوین بود و به همین خاطر برایشان انگور آورده
بودند .صدیقه سر از پا نمیشناخت .سریع حاضر شد و همراه کریم
به راه افتاد .دهانش آب افتاده بود .چقدر دلش انگور میخواست و
نمیتوانست به کریم بگوید .به خانهی مادر شوهرش رسیدند.
اشرف صدیقه را در آغوش گرفت و به او خوشامد گفت:
خانم خوشگل خوش اومدی.ممنون مامان.فارسی صحبت کردن تا حدودی برای صدیقهی تازه پا به تهران
گذاشته ،سخت بود و از اینکه خانوادهی همسرش ترکی حرف
میزنند ،رضایت قلبی داشت .انگورهای سبد سبد گوشهی حیاط
بودند و زینب و گلی ،یکییکی آنها را میشستند .چشمش به آن
میوهی خوش رنگ و لعاب بود که اشرف دستش را روی کمر
صدیقه گذاشت و او را به داخل خانه هدایت کرد .منتظر ماند تا
شستن انگورها تمام شود .زینب و گلی که برگشتند ،اشرف گفت:
زینب ،با صدیقه برین باال ،انگورها رو آویزوون کنید.142
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صدیقه با چنان ذوقی برپا زد که باعث شد شکمش کمی درد
بگیرد .بچه در حال لگد زدن بود و صدیقه سخت انتظارش را
میکشید .زینب دست صدیقه را گرفت و همراه هم ،از پلهها باال
رفتند و وارد یکی از اتاقها شدند .سبدهای انگور را آوردند و
صدیقه و زینب نشستند و کارشان شروع شد .نخ و سوزن را در
دست گرفته بودند و خوشههای انگور را نخ میکردند تا خشک
شود و کشمش حاصل گردند .صدیقه ،هر یک خوشهای که در
دست میگرفت ،مشتی از انگور آن میخورد .از همان ابتدا میوهی
مورد عالقهاش انگور بود و در زمان بارداری ،عالقهاش به آن
میوه ،ده برابر گشته بود .سیر که شد ،حالتی از مستی به او دست
داد .دست به کمر زد و نگاهی به سقف اتاق انداخت .با خنده و
شادمان گفت:
وای زینب .اینجا رو ببین!زینب نگاهی به صدیقه و سپس به سقف انداخت .صدیقه با همان
حالت قبل گفت:
143

ماویش  .بهاره غفرانی

وای خدایا! اینجا چرا اینقدر قشنگ شده؟! میبینی زینب؟ مثلبهشته.
زینب ،حال صدیقه را نمیفهمید .دستش را گرفت و او را طبقه
پایین برد .صدیقه میخندید و شیطنت میکرد:
دستمو ول کن میخوام برقصم.زینب نگران شده بود:
وای صدیقه جان تو چت شده؟!به طبقهی پایین رسیدند .صدیقه به کنار کریم رفت و دستش را
دور بازوی او انداخت و نشست .کریم ،با تعجب به صدیقه که در
حال خندیدن بود ،نگاه کرد.
صدیقه حالت خوبه؟کریم خیلی خوبم ...خیلی .نمیدونی که.همه با چشمانی گرد شده ،به صدیقه نگاه میکردند .صدیقه
میگفت و میخندید و کریم ،رگ بدقلبیاش گرفت .در آخر رفت و
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هرچه باعث و بانی حال دگرگونش شده بود را باال آورد .ته دلش
اما ،هیچ از خوردن آن حجم از انگور پشیمان نبود.
***
•
برنجهای خام را در مشتش نگه داشته بود و دانه به دانه از آن
برمیداشت و داخل دهانش میگذاشت و میجوید .همه هم به
تقلید از او ،مشتشان را پر از برنج کرده بودند .اما آنها دستهای برنج
خام را در دهانشان میریختند و میجویدند .صدیقه ویار داشت .اما
از کار آنها چندشش میشد .هرچه بود ،او دانه دانه از برنج خام
میخورد! اشرف ،از خانه بیرون رفت و صدیقه ،از جا برخاست.
روزهای آخر بارداریاش بود و کمی سخت جابهجا میشد .برنج را
از مشت خود ،داخل جیبش ریخت و رو به زینب و گلی که هنوز
برنج میخوردند ،گفت:
پاشین دیگه ...بسه .پاشین لحاف تشک مامانو بشوریم.گلی یک چشمش را باریک کرد و گردنش کج شد:
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وای صدیقه بشین تو رو خدا.نه پاشو .بذار مامان بیاد خوشحال بشه.همهی ملحفه را باز کردند و لب حوض ،شروع به شستشو کردند.
به یکدیگر آب میپاشیدند و همهی حیاط را پر از کف کرده بودند.
میخندیدند و ملحفهها را میشستند و در هوای سرد زمستان،
صدیقه دردش گرفت .با این حال ،همهی روتشکیها را همراه گلی
و زینب ،شست و روی بند رخت انداخت .هرچه بیشتر خشک
میشدند ،بیشتر از کاری که کرده بود ،پشیمان میشد .اشرف که
خانه آمد ،با دیدن ملحفههای روی بند رخت ،رو صورتش کوفت و
جیغ زد:
وای .چیکار کردین شما بچهها؟ملحفهها رنگ به رنگ شده بودند .چشمان صدیقه باریدن گرفت و
نمیدانست که چگونه مشکل بوجود آمده را رفع و رجوع کند .از
جایش برخاست و خواست توضیح دهد که به یکباره درد شدیدی
در دل و کمرش پیچید .نمیدانست باید چه کار کند؟ روی فریاد
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کشیدن را نداشت .به دیوار تکیه کرد و به هقهق افتاد .زینب و
گلی و اشرف ،سریع به سمتش دویدند .اشرف که نگرانی
سرتاپایش را در بر گرفته بود ،گفت:
چی شد دخترم؟ دردت گرفته؟ خوشگلم درد داری؟صدیقه ،چشمان خیسش را باز و بسته کرد و روی زمین سُر خورد.
به هر زحمتی بود ،او را به بیمارستان منتقل کردند و صدیقه از درد
به خود میپیچید .پرستار ،با حالتی دستوری به او گفت:
جیغ بزن دختر .خودتو خالی کن .چرا همچین میکنی؟صدیقه که روی صندلی نشسته بود ،سرش را به زیر انداخت و لب
خود را گاز گرفت تا جبغ نکشد .پرستار ،با عصبانیت گفت:
پاشو ...پاشو برو رو تخت دراز بکش.صدیقه به سحتی از جا بلند شد و به سمت تخت رفت .خواست
دراز بکشد و هرچه برنج در جیبش بود ،روی زمین سرازیر شد.
جیغ پرستار به هوا رفت:
وای .چرا با خودت برنج آوردی تو؟ چته تو دختر؟ بدو دراز بکش.147
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•
و سپس یکی را صدا زد تا برنجها را از روی زمین جمع کند.
لبهایش به ناله باز نشد و فرزندش به دنیا آمد .فرزندی که هر
لحظه انتظار دیدارش را میکشید .فرزندی که از او بود ...از بطن
وجودش بود و از عمق مهربانیاش .او را در اتاقی بردند که شاید
چهل زن زائو هم بودند .نوزادان را میآورند که مادرشان ،به آنها
شیر دهند .دردی کع تا چندی پیش از آن لحظه کشیده بود ،با
دیدن فرزندش از بین رفت .او را در آغوش کشید و عطرش را
بویید .شکرین اشک میریخت و دستان نرم و سفیدش را بوسید.
رو به پرستار ،با صدایی لرزان پرسید:
بچه چیه؟پرستار ،بیحوصله و تند پاسخ داد:
همه بچهها پسرن.همهی اطرافیانش پسر دوست داشتند .پس او هم خوشحال شد.
پرستار به او توپید:
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یاا ...زودباش شیرش بده .باید ببرمش.کریم ،همراه قباد به خانه رفت و از خوشحالی در پوست خود
نمیگنجید .به همه گفت که بچه پسر است و چه پسری ...به
سپیدی برف! لباسهای صدیقه را آنجا گذاشت و خودش ،به همراه
گلی و زینب رفت تا اثاثیهشان را دوباره به خانهی قباد ببرند.
صدیقه ،شیر دادنش تمام گشت و به فرزندش خیره شد .پرستار که
دست به کمر ،باالی سرش ایستاده بود را نادیده گرفت و قنداق
بچه را باز کرد .فرزندش پسر نبود ...دختری بود که نهایت زیبایی
را داشت ...اشک در چشمان صدیقه حلقه بست .او را دوباره بست
و غرق در بوسهاش کرد .گرمایی که از وجود فرزندش ساطع
میشد را دوست داشت .در آغوشش گرفت و غمهایش را فراموش
کرد .با محبت دستی به موهای پرپشت دخترش کشید و باورش
نمیشد که نوزاد تازه متولد شده ،آن موهای پرپشت را داشته باشد.
تا به آن لحظه ،هیچ کس را به اندازهی فرزندش دوست نداشت.
دلش نمیآمد از او جدا شود؛ اما پرستار بچه را از مادر جدا کرد و با
باقی نوزادان برد .زیر لب هم غر میزد:
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من نمیفهمم این خودش بچهاش .آخه االن وقت بچه آوردنه؟کار ما رو هم زیاد میکنن.
رقیه به تهران رسیده بود و خسته و درمانده از مسیر طوالنی
اردبیل تا تهران ،به خانهی اشرف رفت .قباد که نگران صدیقه بود
و او را دوست داشت ،با دیدن رقیه ،زیر گریه زد و پیراهن صدیقه
را نشان مادرش داد .رقیه با دیدن حال و روز قباد ،شوکه شد .با
لبهای لرزان و لکنتزبان گفت:
چی ...چی شده قباد خان؟ صدیقه ...صدیقه مرد؟!اشرف ،زود جواب داد:
وای خدا نکنه.سپس رو به شوهرش کرد:
مرد ،چرا میترسونی حاج خانمو؟!چشمغرهای به قباد رفت و به رقیه تعارف کرد که بنشیند .فردای
آن روز ،صدیقه و چند زن دیگر را مرخص کردند .او و یکی از آن
زنها را با یک آمبوالنس به منزلشان رساندند .اول زن همراه او،
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به خانهاش برده شد و سپس صدیقه .بچه را به آغوش صدیقه
سپردند و رفتند .کریم داشت اتاقشان را مرتب میکرد و اسباب و
اثاثیه را جابهجا مینمود که صدیقه به درب خانه کوفت .او را تا
داخل خانهی اشرف همراهی کردند و اشرف ،با خوشحالی نوهاش
را از عروس گرفت و به زبان کودکانه گفت:
من خودم مَردم ،نذاشتم مامانم تنها بیاد خونه.صدیقه ،آب دهانش را قورت داد و روی تشکی که برایش پهن
شده بود ،نشست .پلک چپش پرید و آمد حرفی بزند که همهمه
شد .رقیه که تا آن لحظه به خواب بود ،بیدار شد و کریم هم با
شنیدن سر و صدا ،از طبقهی باال ،پایین آمد و به خانهی مادرش
رفت .همه اطراف صدیقه و نوزاد را گرفتند و اما صدیقه حس و
حال دیگری داشت .به نوزاد نگاه میکرد و دیگر احساسات مادرانه
با دیدن فرزندش به نقطهی جوش نمیرسیدند .هر چه نگاهش
میکرد ،کمتر حس دلبستگی مادر به فرزند را حس میکرد.
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او را میبویید و حس نمیکرد که آن نوزاد ،از خودش باشد .کمکم
حال خوشش عوض شد و نوعی بیقراری در وجودش شکل
گرفت .نگاهش کرد ...عمیقتر ...عمیقتر! به خودش میگفت که
چقدر این بچه با دیروزش تفاوت دارد .احساساتش ضد و نقیض
شده بود .دلش بیقرار بود و تنش بیقرارتر .همه مشغول بازی با
نوزاد بودند که زنگ خانهشان به صدا درآمد .کریم با شادی
وصفناپذیری که از چهرهاش نمایان بود ،به سمت درب رفت .در
را که گشود ،دو مرد جلوی در ایستاده بودند و نگرانی از چهرهشان
هویدا بود .از لباسشان میشد فهمید که از عوامل بیمارستان
هستند .کریم با تعجب نگاهشان کرد:
بفرمایید؟!شما همسر خانم افخم هستین؟بله! چیزی شده؟دو مرد به هم نگاه کردند .کریم که از اینپا و آنپا کردن آنها
کالفه شده بود ،گفت:
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چی شده؟ به منم بگین.یکی از آنها گلویی صاف کرد و منمنکنان گفت:
راستش ...راستش خانم شما و یه نفر دیگه ،توی یه آمبوالسبودن .بعد ما به اون خانم ،به اشتباهی ،بچهی شما رو دادیم و به
خانم شما ،بچهی اون خانم رو.
•
نگاه کریم ،گنگ بود و حرفهایشان را نمیفهمید.
چی میگین؟ من نمیفهمم!بچهتون توی آمبوالنس جابهجا شده آقا.و بعد سر به زیر انداخت .کریم که خونش به نقطهی جوش رسیده
بود ،یقهی یکی از آنها را گرفت و با صدای بماش فریاد زد:
چه غلطی کردین با بچهی من؟ االن کجاست؟!مرد که ترسیده بود ،سعی کرد خودش را از دستان کریم آزاد کند:
به ...به خدا بچهتون صحیح و سالمه .هیچی نشده .فقط ...فقط...153
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فقط چی؟مرد دیگر گفت:
آقا لطفاً آروم باش .اون خانواده وقتی دیدن بچه دختره ،قیامت بهپا کردن .االن مادر اون بچهای که االن پیش شماست ،بیمارستانه.
حالش بد شده .شما بیاین پسرو تحویل بدین و دخترتون رو
بگیرین.
دستان کریم سست شد و یقهی مرد را رها کرد.
دختر؟! تو بیمارستان گفتن پسره که.مرد سری تکان داد و گفت:
اونا حوصله حرف زدن ندارن .شما ببخشین.کجا بیام بچهمو بگیرم؟شما تشریف بیارین بیمارستان .چون مادر گفت ،تا پسرمو ندین،بچه رو تحویل نمیدم.
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کریم سری تکان داد و به خانه رفت تا کت و شلوارش را به تن
کند .همه به او خیره شده بودند که سر به زیر انداخت و نوزاد را از
جلوی صدیقه برداشت .رقیه گفت:
چی شده کریم؟ بچه رو کجا بردی؟کریم سمت مادر زنش برگشت .سرش را به زیر انداخت و گفت:
اشتباه شده خانم ...این بچهی ما نیست .میرم بچه رو تحویلبگیرم.
و دیگر منتظر حرفی نماند و رفت .صدیقه که شوکه شده بود،
معنی تمام حسهای عجیب و غریبش را فهمید .که چرا وقتی در
آغوشش میگرفت ،به مانند بار اول ،آن گرمای خاص و آن عشق
مستکننده را لمس نمیکرد .رقیه و اشرف به سر و صورت خود
کوبیدند و خدا را شکر کردند که زود متوجه جابجایی نوزادان شدند.
کریم ،فرزندش را که در آغوش گرفت ،تازه فهمید که پدری چه
حس و حال خوبی دارد .پیشانی ماهپیشانیاش را بوسید و صورت
مهتابی او را نوازش کرد .نوزادشان را که به خانه آورد ،اشرف و
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رقیه ،ذوقزده شدند .نوزادی به آن زیبایی ندیده بودند و همان
ابتدا ،مهر آن کوچکِ زیبا ،در دل اشرف افتاد .رقیه او را نرم بوسید
و گفت:
ماشاا . ...چه پسر خوشگلیه .خدا نگهدارش باشه.و سپس نوزاد را به دست اشرف داد .او نیز نوزاد را بوسید و باز هم
با زبان کودکانه گفت:
من شبیه مامانم شدم .خوشگل شدم .همهی دخترا میخوان واسمبمیرن.
و بعد همگی خندیدند و نوزاد را به مادرش سپردند .صدیقه که تا
آن لحظه ،خود را نگه داشته بود ،با دیدن فرزندش از خود بیخود
شد .او را غرق در مهر و بوسهاش کرد و باز هم آن گرمای
لذتبخش را حس کرد .در حالیکه پیشانی دخترک را نوازش
میکرد ،گفت:
آنا جان ،مامان! بچه پسر نیست که.اشرف باز هم از زبان کودک حرف زد:
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نخیر خیلی هم پسر خوبیم.رقیه که میفهمید صدیقه چه وقتها شوخی دارد و چه وقت جدی
است ،نوزاد را از اشرف گرفت و قنداقش را باز کرد .اشرف بهت
زده به نوهاش نگاه کرد .اما به یکباره ،او را محکمتر از قبل بغل
گرفت:
میگم چقدر شیرینه؛ نگو قیز گلینه!(عروس خانم)و بعد شروع به خواندن کرد:
قیزیم قیزالر ایچینده/خبری یوخ اوغالن الرین!رقیه که کمی ناراحت شده بود ،آهی کشید و گفت:
ایشاا ...بعدی پسر میشه.***
•
صدیقه برای مراسم اسمگذارون هیجان داشت .دلش میخواست
که اسم فرزندش افسانه باشد .رقیه اسم صغری و زینب را دوست
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ماویش  .بهاره غفرانی

داشت و کریم ،میخواست که اسم دخترش ،هما باشد .صدیقه و
همسرش هیچ نمیگفتند تا رقیه و اشرف نظر دهند .هر کدام یک
اسم را پیشنهاد میدادند تا اینکه صدایی از تلویزیون پخش شد.
خواننده آهنگی را میخواند که در آن از اسم نازنین استفاده شده
بود .اشرف که عالقهی شدیدی به برنامههای تلویزیونی داشت ،با
شنیدن اسم نازنین ،با صدای بلندی گفت:
آهان ...فهمیدم .اسمش رو بذاریم نازنین .نازنین ماست این دخترخوشگل.
همه استقبال کردند؛ مخصوصاً صدیقه که از اسمهای پیشنهادی
کریم و مادرش خوشش نمیآمد .اسم او ،نازنین ماند و
عزیردردانهی همه شد .دو ماه بعد ،وقتی نازنین در اوج شیرینی
خود بود ،صدیقه باردار شد .نازنین روز به روز زیباتر میشد و اشرف
که دید ،ممکن است موهای لَخت و ابریشمین نوهاش را چشم
بزنند ،بیخبر از صدیقه ،نازنین را در آغوش گرفت و او را به
سلمانی برد .دستور داد که موهایش را بتراشند تا بلکه دخترک
چشم نخورد .وقتی برگشت ،صدیقه با دیدن سر بدون موی
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دخترش ،شوکه شد و اشک امانش را برید .بریده بریده ،رو به
اشرف گفت:
ما ...ما ...مامان .چرا موهاش...اشرف نگذاشت حرفش کامل شود:
چرا نداره دخترم .موهاش رو چشم میکردن بردم زدم .گفتمخدایی نکرده چشم یکی شور میشه یه بالیی سرش میاد.
صدیقه دیگر هیچ نگفت؛ فقط دلش هوای موهای دخترکش را
کرد .چند ماه بعد ،در حالیکه صدیقه دوران بارداریاش را
میگذارند و نازنین را بزرگ میکرد ،برای بار دوم از خانهی اشرف
رفتند و در منزل دیگری ساکن شدند .حاال دیگر مستقل شده
بودند و تنها مشکلشان این بود که صدیقه سن کمی داشت و
بزرگ کردن بچه برایش سخت بود ...و سخت تر هم شده بود
وقتی که فرزند دومش پا به این دنیا گذاشت .نامش را نازلی
گذاشتند ...دختری پر از ناز و زیبا.
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هیچ کس جز پدر و مادرش ،از آمدن او خوشحال نشد .هیچ کس
جز کریم و صدیقه او را دوست نداشت .فکر میکردند ،حاال که او
آمده ،صدیقه دیگر به نازنین رسیدگی نمیکند .صدیقه ،دردانهی
مادرش که هیچ کاری در منزل رقیه انجام نمیداد ،در سن کم
مادر دو دختر زیبا و ظریف شده بود .نازنین شبها نمیخوابید...
نازلی همیشه بیحال بود و خواب .صدیقه دلش شور زندگی را
میزد .نازنین و نازلی را در آغوش گرفت و به مطب دکتر برد.
آقای دکتر ،دخترم اصالً خواب نداره .چیکار کنم؟دکتر که رنگ پریده و صورت الغر صدیقه را دید ،قرصی تجویز
کرد:
یک چهارم این قرص رو تو آب حل میکنی میدی میخورهدخترم ...باشه؟
اون وقت خوابش خوب میشه؟آره ...یکچهارم!چشم آقای دکتر.160
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همراه نازنین و نازلی به خانه اشرف رفت .گلی و زینب در حیاط
مشغول لیلی بازی بودند .صدیقه قرص را از ورق بیرون کشید و
یک چهارمش را در آب حل کرد .خواست برود که پیش خودش
گفت:
یک چهارم که خوابش نمیبره ...کمه .بذار کل قرصو بهش بدم.کل قرص را در آب حل کرد و به نازنین داد .نازنین چند دقیقه بعد
به خواب رفت و صدیقه با شور و هیجان به گلی و زینب پیوست تا
با آنها بازی کند .آنقدر بازی کردند تا خسته و درمانده به داخل
خانه برگشتند .نازلی خواب بود و صدیقه ،در همان حال به آن شیر
داد .ولی انگار دخترکش هیچ شیری نمیخورد .الغر و ضعیف بود
و صدیقه کمی نگران شد .چند ساعتی میشد که نازنین خواب
بود ...صدیقه دلواپس او شد .سمتش رفت و صدایش زد:
نازنین ...دخترم ...دخترم بیدار شو دیگه مامانی.همه ترسیدند .هرچه او را تکان دادند ،بیدار نشد .صدیقه جیغ
میکشید و ناله میکرد:
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نازنیــــن ...بیدار شو دخترم .تو رو خدا بیدار شو.به هقهق افتاده بود و نفسش بند میرفت .همراه اشرف او را به
دکتر برد و دکتر دستور شستشوی معده داد .صدیقه و اشرف زیرلب
ذکر میگفتند و از خدا طلب عمری دوباره برای نازنین میکردند.
چشم اشک صدیقه خشک شده بود و تنها به دخترش خیره بود.
همسر رفیع ،با عجله خود را به بیمارستان رساند و باالی سر نازنین
رفت .با کف دست به صورتش کوفت و گفت:
خاک بر سرم .چیکار کردی صدیقه با این بچهی طفل معصوم.صدیقه نگاهی به شهین کرد و آب بینیاش را باال کشید:
به خدا نمیدونستم اینجوری میشه.شهین گفت:
ایشاا ...اون نازلی بمیره که نمیذاره تو به نازنین برسی .میدونمدیگه .اون خستهات میکنه.
با این حرف شهین ،بغض گلوی صدیقه را چنگ انداخت و به یاد
حرف مادرش افتاد:
162

ماویش  .بهاره غفرانی

الهی بمیره این دختر .یه پسر بیار همش دختر دختر.اشک از چشمانش روانه شد و هق زد.
با اون طفلک چیکار دارین آخه .مگه چیکار کرده؟چیکار کرده صدیقه جان؟! ببین دیگه .نازنین االن اینجاست.اشرف گفت:
االن که وقت این حرفا نیست .بذار ببینیم بچهام چی میشه!دقایقی بعد ،نازنین پلک زد و چشمانش را گشود .صدیقه هزاران
بار خدا را شکر کرد و قربان صدقهی دخترش رفت.
***
•
نازنین یازده ماهه شده بود و دختری نازپرورده .دختری که عزیز
دل همه بود و بخاطر او ،اطرافیان آرزوی مرگ نازلی را داشتند.
نازلی از خواب بیدار نمیشد .صدیقه دیگر نمیتوانست سرپا
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بایستد ...با این حال اشرف را خواند و همراه او ،نازلی را به دکتر
برد .دکتر پس از معاینهی فراوان ،رو به اشرف و صدیقه گفت:
این بچه چسبندگی روده گرفته؟ اصالً بهش غذا دادین تا حاال؟صدیقه سرش را به زیر انداخت:
من هربار بهش شیر میدم ...فکر میکردم میخوره ...اما تازهفهمیدم شیرم نمیومد.
لبش را گاز گرفت و بغض را فرو فرستاد .دکتر رو به اشرف اشاره
کرد:
رفتنیه.اشرف که طاقت دیدن حال خراب صدیقه را نداشت ،بدون اینکه
به او حرفی بزند ،دستش را گرفت و او را به سمت درب خروج برد:
ممنون آقای دکتر.و بعد از مطب خارج شدند .اشرف به بهانهی جا گذاشتن کیفش،
بدون صدیقه به داخل مطب برگشت و رو به دکتر گفت:
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آقای دکتر ...دستم به دامنت چیکار کنم؟اون بچه امروز فردا رفتنیه .کاری نمیشه کرد.اشکش چکید:
یعنی واقعاً هیچ کاری نمیشه براش کرد؟نه ...فقط اذیتش نکنید .بذارین راحت باشه.اشرف با سر فرو افتاده از مطب خارج شد؛ اما جلوی صدیقه خود را
حفظ کرد و لبخندی ساختگی زد .صدیقه با کالفگی گفت:
من که نفهمیدم باید چیکار کنم .شما فهمیدین مامان؟ها؟ آره آره ...دکتر االن گفت ،بچه رو اذیت نکنید .بهش شیربدین اگر خورد که خورد ...نخورد هم نخورد.
آخه چرا؟ بچم دیگه جونی واستش نمونده.نازلی را در دستانش بلند کرد و با گریه گفت:
-نگاهش کنید مامان ...پوست و استخون شده.
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اشرف حرفی نزد و دست عروسش را گرفت و او را به خانهی خود
برد .برای صدیقه غذایی پخت و جلویش گذاشت:
بخور دخترم ...هیچی نمیخوری الغر شدی.صدیقه که بغض ،همچون غدهای راه گلویش را بسته بود ،به
زحمت گفت:
وقتی این بچه اینجوریه ،چطور این غذا از گلوم پایین بره .الهیبمیرم واسه مظلومیتش.
اشکش چکید و زانوهایش را بغل گرفت و سرش را روی آنها
گذاشت تا بتواند راحتتر اشک بریزد .اشرف ،زینب و گلی را پی
کاری فرستاد تا تنها بمانند .دستی به سر صدیقه کشید و
دلداریاش داد .صدیقه که اشک ریختنش بند آمده بود ،از جایش
بلند شد و شیشهی شیر نازلی را برداشت:
-برم یکم براش شیر بیارم شاید بخوره ...هان مامان؟
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اشرف در سکوت نگاهش کرد .بغض سنگینی را تحمل میکرد؛ اما
لب به شکایت و ناله باز نکرد .صدیقه ،شیشه شیر را داخل دهان
نازلی گذاشت:
بخور دختر قشنگم .شیر بخور مامانی .الهی من بمیرم واسهمظلومیتت.
دهان نازلی تکان نمیخورد .چشمان خیس صدیقه گشاد شد و
نالهی اشرف به هوا خواست .صدیقه دخترش را تکان میداد و جیغ
میکشید:
پاشو نازلی ...تو رو خدا ...پاشو شیر بخور دخترم.اشرف ،بچه را از دست او کشید و با گریه گفت:
صدیقه جان ،نازلی دیگه بیدار نمیشه.ابرهای سیاه ،تمام چشم صدیقه را پوشاند .رعد و برق زد و بارید و
اشرف گفت:
دکتر گفت ...دیگه پا نمیشه .ولش کن.167
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صدیقه روی زمین افتاد و هق زد و دخترش را از آغوش اشرف
کند .جیغ میکشید و از خدا کمک میخواست:
خدایا دخترم ...دختر مظلومم رو بهم برگردون .خدایا ...آخ خدا...دخترم ...نازلیام.
اما نه ...نازلی رفته بود و برنمیگشت .جسم کوچکش باید به زودی
به خاک سپرده میشد .صدیقه سرش را نزدیک گوش نازلی برد و
با صدایی لرزان زمزمه کرد:
الی الی الی الی ...باالم الی الی الی الی ...قیزیم الیالی الی الی...
و دنیا دور سرش چرخید و از حال رفت .آن روزها شاید بدترین
روزهای زندگی کریم و صدیقه بود؛ اما محیط خانوادههایشان
طوری بود که نمیتوانستند غم خود را نشان دهند .اینکه قلب پدر
و مادر ،در حضور بزرگترها برای کودکانشان بتپد را زشت و عار
میدانستند .کریم در خلوت برای نازلیاش میگریست و صدیقه
گاه و بیگاه از حال میرفت .نهایت کاری که کریم میتوانست در
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عزای کودک مظلوم و بیگناهش انجام دهد ،پوشیدن لباس
مشکی بود؛ آنهم نه پیراهن ،که کت و شلوار و کراوات سیاه رنگ.
با این حال او را دست میانداختند.
دورانی بود که کودکان زیادی تلف میشدند و مردم به این مسائل
عادت داشتند؛ با این حال اوضاع صدیقه و کریم چندان مساعد
نبود .صدیقه ،در گوشهی خانهی اشرف ،به پشتی الکی رنگ تکیه
داده و زانوی غم بغل گرفته بود .گلی و زینب مشغول بازی و کار
بودند و صدیقه اما دیگر نای بلند شدن نداشت .با اینکه مدتی از
مرگ نازلی میگذشت ،هنوز دلش آرام نگرفته بود و نمیتوانست
خود را با شرایط وفق دهد.
نازنین مشغول بلبلزبانی و خبرچینی برای اشرف بود و مادربزرگش
قربان صدقهاش میرفت .صدیقه از این کار نازنین نفرت داشت...
چندین بار به او تذکر داده بود اما نازنین گوشش بدهکار نبود؛
کودک بود و بازیگوش! شهین نگاهی نگران به صدیقه که با
حرص به نازنین نگاه میکرد ،انداخت و بعد از رفتن اشرف به
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حیاط و تنها شدن او با نازنین و مادرش ،دستان نازنین را گرفت و
جلویش روی زانو نشست .اخم کرد و گفت:
آهای نازنین .دفعهی دیگه خبر ببری بیاری فلفل میریزم روزبونت .فهمیدی؟
صدیقه خواست اعتراض کند که شهین مانع شد و رو به نازنین
ادامه داد:
دیگه نبینم خبرچینی کنیها .این کارا یعنی چی؟ هرکی ازتهرچی پرسید ،بگو نمیدونم .فهمیدی؟
نازنین که بغض کرده بود ،لب برچید و سرش را باال و پایین کرد.
باالخره شهین راضی شد و دست نازنین را رها کرد تا برود .حاال در
هال خانه ،فقط خودش بود و صدیقه .صدیقه دوباره سر روی زانو
گذاشت و یاد حرف آن روز شهین افتاد ...آرزوی مرگ برای نازلی!
سرش را بلند کرد و پربغض و با صدایی لرزان گفت:
شهین خانم ...دیدی این بچه با مرگ نازلی هم درست نشد؟یادته چقدر واسهی بچهی بیچارهام آرزوی مرگ میکردی؟
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بغضش ترکید و با دستانش جلوی صورت خود را گرفت .شهین که
عذاب وجدان ،حالش را خراب کرده بود ،گریهاش گرفت و صدیقه
را در آغوش کشید .روی موهایش را بوسید و چشمانش در سکوت،
با اشکهای صدیقه همقدم شد .روزها از پی هم میگذشتند و
دیگران به صدیقه سفارش کردند که به نازنین لعاب برنج دهد که
برایش خوب است .دخترک نازکنارنجی هم به حرف آنها گوش
داد و اما هربار که آن کار را میکرد ،نازنین جیغ میکشید و عصبی
میشد .یکبار آنقدر جیغ کشید و گریه کرد که مجبور شدند او را به
دکتر ببرند .دکتر ،رو به صدیقه پرسید:
چی شده؟ چرا حالش انقدر بده؟صدیقه در حالیکه میگریست ،گفت:
آقای دکتر به خدا نمیدونم چرا اینکارا رو میکنه .من فقطمیخواستم بهش لعاب برنج بدم.
لعاب برنج؟!بله میگن برای بچه خوبه.171
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دکتر لحظهای فکر کرد و سپس با چشمانی ریز شده پرسید:
لعاب برنج رو چجوری تهیه میکنی؟•
برنج رو که میخوام خیس کنم ،روش آب میریزم .بعد اون آبرو میدم بخوره.
دکتر پوفی کشید و سریع دستور شستشوی معدهی نازنین را داد.
کریم ،با نگرانی پرسید:
چرا آقای دکتر لعاب برنج برای بچه بده؟خیلی هم خوبه .منتهی خانم شما لعاب برنج نمیدادن به بچه .آبنمک میدادن به این بچهی بیچاره.
و سپس در حالیکه که به دنبال تخت نازنین در اورژانس میرفت،
زیر لب غر زد:
تو سن کم ازدواج میکنن همین میشه دیگه .دخترِ هنوز نمیدونهلعاب برنج چیه ،اون وقت رفته خونهی شوهر.
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صدیقه که صدای دکتر را شنید ،روی یکی از صندلیهای داخل
اورژانس نشست و به هقهق افتاد .کریم کنارش جای گرفت و
کتفش را ماساژ داد:
صدیقه جان خوب میشه .گریه نکن.کریم ...کریم اون نازلی بیچاره رو که به کشتن دادم .نکنه نازنینهم از دستمون بره.
عزیزم این چه حرفیه؟ معدهشو شستشو میدن خوب میشه .چیزینیست .نازلی رو هم تو نکشتی .این حرفا رو نزن.
حال نازنین خوب شد و دنیا کمکم داشت روی خوش به صدیقه و
کریم نشان میداد .از حرف زدن و شیرینکاریهای نازنین که
چیزی نفهمیدند .حاال خدا داشت به آنها فرزندی دوباره میبخشید.
صدیقه تمام توانش را خرج کرد تا بیشتر از مادر بودن و خانهداری
بیاموزد تا دیگر خاطرهی ناخوشایندی مثل مرگ نازلی را تجربه
نکنند .تلخی مرگ نازلی اما از ذهن صدیقه و کریم هیچ وقت پاک
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نشد .روزها از پی هم میگذشت و فرزند سوم صدیقه پا به این دنیا
گذاشت .ماما که آنجا بود ،گفت:
پس بگو چرا اینقدر دیر کرده .داشته تو شکم مادرش آرایشمیکرده!
صدیقه همان لحظه بغضش میترکد .توانش را نداشت و
میترسید .ماما رو به صدیقه میپرسد:
وا چرا گریه میکنی؟!بریده بریده گفت:
آخه ...آخه همه منتظر پسر بودن .حاال طفلی بچهمو ناله نفرینمیکنن.
ماما اخمی کرد و به او توپید:
مردم برن به جهنم .حاال ببین ،یه دختری میشه برات ،افتخارمیکنی بهش .عصای دستت میشه .بعد هم بهت قول میدم در
آینده خانم دکتر یا خانم معلمی چیزی میشه ...سرافرازت میکنه.
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صدیقه به ماما لبخند زد ،اما هنوز هم از واکنش کریم میترسید.
نوزادش را در آغوش گرفت و گریست .او را غرق در بوسه کرد و
اشکهایش چون آتشفشانی به یکباره فوران کرد:
نکنه تو رو هم نفرین کنن .نکنه بابات دوستت نداشته باشه .ایخدا من چیکار کنم؟
ساعتی بعد ،کریم به همراه فامیل ،در اتاقی که صدیقه بود ،جمع
شدند .کریم کودکش را نگریست .مژگان سیاه و بلند ،موهای زیاد
و لَخت و ابروانی پیوسته .صورتش را بوسید و رو به صدیقه گفت:
به به چه بچهای دارم من.صدیقه سرش را به زیر انداخت و زمزمه کرد:
دختره... .کریم خندید:
چه خوب .میخواستم یه کیلو شیرینی پخش کنم ،سه کیلو پخشمیکنم.
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دست در جیبش کرد و به چند پرستاری که آنجا بودند ،مژدگانی
داد .صدیقه از بابت کریم خیالش راحت شد و نفسی از سر آسودگی
خیال کشید .لطیفه که خوشحالی کریم را دید ،سرش را سمت
گوهر مایل کرد و در گوشش گفت:
کریم بدجوری داره میسوزه .برای همین داره این اداها رو درمیاره.
گوهر ،لبخندی زد و پاسخش را داد:
نه ادا نیست .واقعاً خوشحاله .جای نازلی باید دختر میومد تا اونرو یادشون بره.
لطیفه پوزخندی زد و دیگر چیزی نگفت .کریم ،با خنده نوزاد را در
آغوش کشید:
صدیقه ...میدونی چی شده؟ بلیطم برد؛ همین امروز! این بچه پاقدمش خوبه.
صدیقه دلش میخواست از خوشحالی جیغ بکشد .حاال میتوانستند
قرضهایشان را پس بدهند و کمی به خانه و زندگیشان برسند.
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صدیقه ،بچه را از کریم گرفت و روی پیشانیاش بوسهای کاشت.
کریم گفت:
باید اسمش رو بذاریم خوشقدم.گلی که تازه از راه رسیده بود ،با دیدن نوزاد آنها دلش رفت .به
سویش پا تند کرد و در آغوشش کشید:
وای خدا ببین چه خوشگله این بچه .عین گل ،نازه ...اسمش روبذارین نازگل!
کریم استقبال کرد:
آره .خیلی قشنگه ،نه صدیقه؟صدیقه که دلش میخواست اسم فرزندش افسانه باشد ،باز هم به
ناچار قبول کرد .لبخند زد و گفت:
آره قشنگه.به خانهی اشرف که منتقل شدند ،همه دور تا دور صدیقه و نوزاد
زیبایش را گرفته بودند .گلی عاشق نازگل شده بود و به سختی او
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را از خودش جدا میکرد .رقیه که تازه از اردبیل رسیده بود ،وقتی
فهمید که فرزند سوم صدیقه هم دختر است ،گفت:
صدیقه بدت نیادا .ولی بدجور ویار کردم.صدیقه با چشمانی گشاد شده پرسید:
ویار چی؟ویار غذای مُردن این رو.به یکباره صدیقه با صدای بلند گریه کرد .اشرف که از این حرف
رقیه ناراحت شده بود ،واکنش نشان داد:
این حرفا چیه؟ چادر به سرها زیاد شدن؛ همین!صدیقه بیشتر گریه کرد و اشرف با نگرانی رو به او گفت:
ای بابا من که دارم تعریف میکنم.صدیقه با هقهق و دلی سوخته به سختی به زبان آورد:
-من ...من حاضرم خودم بمیرم ولی از دماغ این بچه خون نیاد.
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کریم که از حرفهای همیشگی مادر زن و اطرافیانش خسته شده
بود ،با صدایی بلند اعالم کرد:
این دختر ،نازگلِ منه .وجودش برای ما خیر و برکت داشته .پاقدمش خوب بوده .ما از بودنش خوشحالیم.
رقیه ،به پشتی تکیه داد و پک عمیقی به سیگارش زد و دیگر
چیزی نگفت.
•
فردای آن روز ،صدیقه به همراه همسر و فامیلهایش به خانهی
خود برده شد .اشرف ،نازنین را پیش خود نگه داشت تا از او
مراقبت کند .صدیقه خواب بود و رقیه ،مشغول عوض کردن
کهنهی نازگل شد .اما کمی بعد ،صدیقه با صدای نازگل از خواب
بیدار شد .نگاهی به خانهای که از پا قدم نازگلش ،نو نوار شده بود،
انداخت و لبخندی روی لبش نشست.
گهواریای نو برای دخترکش ،تلویزیونی که همیشه دوست داشت
که در خانهاش باشد و کمد و فرش نوی الکی رنگ .حتی از اینکه
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تمام قرضهایشان پرداخت شده هم احساس شعف کرد .رقیه
نازگل را خواباند و خودش هم مشغول کشیدن سیگار شد:
ببین دخترم ،نازنین رو آوردی .گوهر هم بچه آورد؛ ولی واسه اونپسر بود .نازگل اومد ،لطیفه و گوهر جفتشون هم با تو بچهدار
شدن اما واسه اونا پسره.
صدیقه به دور دید مادرش ،چشم در کاسه چرخاند و آهی کشید.
رقیه ادامه داد:
باید پسر دار بشی که بشه عصای دستت .کمکتون بشه .بدمیگم؟
صدیقه ،در حالیکه سرش را به زیر انداخته بود ،زمزمه کرد:
آنا جان االن شما پسر دارین ،عصای دستتون شدن؟ خونهی بهاون بزرگی رو از آقا جان گرفتن و االنم که شما رو بردن توی یه
اتاق اجارهای .شما و معصومهی بیچاره رو ول کردن به امان خدا.
رقیه ،حرفی نزد اما دلش سوخت .نازگل همه را عاشق خود کرده
بود؛ در حدی که مدام در معرض چشم زخم بود .رقیه به خانهاش
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در اردبیل رفت و زندگی کریم و صدیقه ،کمکم به روال عادی خود
برگشت .نازنین روز به روز بزرگتر میشد و نازگل شیرینتر! دو ماه
از به دنیا آمدن نازگل میگذشت و صدیقه ،شام را پخت و در
بشقابی مسی ،غذای کریم را کشید و روی چراغ گذاشت تا گرم
بماند.
نازگل همانجا کمی آن طرفتر از چراغ به خواب رفت و صدیقه
مشغول کارهای خانه شد .نازنین در خانهی مادربزرگش اشرف بود
و به همین دلیل صدیقه زمان را مناسب دید تا یک دل سیر
خانهتکانی کند .در حال جارو کشیدن بود که به یکباره صدای
افتادن چیزی آمد .قلبش مجنون شده بود و آرام نمیگرفت .خود را
محلی که صدا از آنجا بلند شده بود ،رساند .باورش نمیشد بشقاب
مسی روی سر فرزندش افتاده باشد.
نه زمین لرزه شده بود و نه جایی که بشقاب قرار داشت ،سست
بود .نازگل هم به سنی نرسیده بود که جابجا شود .پس این اتفاق
چه میتوانست باشد جز سرنوشت؟! کم مانده بود از حال برود .بچه
از درد گریه میکرد و جیغ میکشید و خونی که از کنار پیشانیاش
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بیرون میزد ،جانی برای صدیقه نگذاشته بود .به زحمت خود را به
نازگل رساند و او را در آغوش خود فشرد .چشمان اشکبارش به
قدری تار شده بودند ،که توانایی دیدن نداشت .هق زد و بچه را به
همراه خود بلند کرد و سراسیمه به سمت در رفت .ناله کرد:
خدااا .چیکار کنم خدا؟! چرا اینجوری میشه آخه؟ خـــدا!چادرش را که روی دستگیرهی در آویزان بود ،برداشت و روی
سرش انداخت و به یکباره در باز شد .کریم با دهانی باز ،خیرهی
آنها شده بود و توان تکلم نداشت .بچه را از آغوش صدیقه گرفت
و به بیرون از خانه دوید؛ صدای گریههای بلندش ،در کل کوچه
پیچیده بود! دستش را روی جایی که بشقاب به سر نازگل اصابت
کرده بود ،گذاشت و به سر خیابان دوید و جلوی یکی از ماشینها
را گرفت .صدیقه هم که پشت سر او میدوید ،خود را داخل ماشین
انداخت و به سمت بیمارستان رفتند .کریم در حالیکه با صدای بلند
گریه میکرد ،پرسید:
چی شده صدیقه؟182
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صدیقه هق زد و گفت:
بشقاب افتاد روی سرش .به خدا نمیدونم چیکار کنم؟ اصالًامکان نداشت بیفته.
روی پای خود کوفت و ادامه داد:
ای خدا! نمیدونم چرا این اتفاقات فقط واسه ما میفته؟ اینبچهی بیچاره چه گناهی کرده آخه؟
به بیمارستان رسیدند .قلبهایشان پرتپش و کف دستانشان
عرقکرده! مگر میتوانستند آرام بمانند؟! چنین چیزی امکانپذیر
نبود .کریم داد زد تا یک نفر به فریادشان برسد .پرستارها آمدند و
نازگل را به اورژانس بردند .قلب صدیقه در دهانش میزد .حالش
خوب نبود و رگ گردنش  ،نبضش را به وضوح نمایش میداد.
دست سردش را دور دست کریم ،حلقه کرد و ایستاد .کریم نیز،
متوقف شد و به او چشم دوخت .با دیدن چهرهی صدیقه که رنگ
به رخسار نداشت ،ترسید .سمتش چرخید و با لبهای لرزانی
پرسید:
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صدیقه چی شد؟ حالت خوب نیست؟!همسرش توان حرف زدن نداشت .کمکم داشت نقش زمین میشد
که کریم او را سمت صندلیها کشید:
بیا اینجا بشین بگم دکتر بیاد.نفس کشیدن برای صدیقه سخت شده بود .قلبش ،دیوانهاش کرده
بود و صدیقه بیم آن داشت که هر لحظه از تپیدن پشیمان شود و
باز ایستد .بیخبری از دخترش ،او را نگرانتر کرده بود و همین
نگرانی ،آسمان چشمانش را مجبور به باریدن کرد .پلک روی هم
گذاشت و بعد ،متوجه شد چند نفر او را بلند کرده و میبرند .دوست
نداشت چشمانش را باز کند .درد در تمام بدنش جان گرفته بود و
امان نفس کشیدن نمیداد .او را روی تختی خواباندند و سپس
صدیقه الی چشمانش را باز کرد و متوجه شد که مردی سفیدپوش
باالی سرش است .معاینه شد و دکتر گفت:
-احتماالً تنگی دریچه میترال داره.
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صدای کریم را شنید و چشم چرخاند تا او را ببیند؛ پشت دکتر
ایستاده بود:
باید چیکار کنیم آقای دکتر؟قرص باید مصرف کنن.سرمی به او زدند و چون درد نازگل را کشیده بود ،آمپولهای
تقویتی و مسکن وارد سرمش کردند .در حالیکه که زبانش را داخل
دهانش حس نمیکرد ،زمزمه کرد:
نازگل ...نازگل چی شد؟کریم لبخند زد:
خوبه ...دارن سرش رو بخیه میزنن .تو خوبی؟پلک روی هم گذاشت و گریست:
بهترم .برو پیش نازگل.کریم سری تکان داد و رفت .حال صدیقه رو به بهبودی میرفت و
اما قلبش هنوز نگران دخترکش بود .فکر اینکه به سر نوزاد چند
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ماههاش بخیه میزنند ،داشت دیوانهاش میکرد ...و اشک
ریختنش لحظهای قطع نمیشد .طاقت نیاورد؛ سرم را از دستش
کند و از جا بلند شد و به دنبال نازگلش گشت .وقتی کریم و نازگل
را یافت که بخیه زدن تمام شده بود و بچه ،گریه میکرد .پاهایش
با دیدن پیشانی نازگل سست شد و روی زمین افتاد:
خدایا خودت بهمون رحم کن خدا!***
•
گلی با جعبه شیرینی وارد خانه صدیقه شد و با صدیقه روبوسی و
سالم و علیک کرد .نازنین را که از خانهی اشرف آورده بود ،دست
همسر برادرش سپرد و خودش ،نازگل را در آغوش گرفت:
وای وای .ماشاءا . ...من تو رو میبینم غش میکنم بس که تونازی ...خوشـــگل!
سپس او را غرق در بوسه کرد و خطاب به صدیقه که داشت،
موهای نازنین را میبافت گفت:
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صدیقه خانم ،ماشاءا ...هزار ماشاءا ...خیلی بهتر شده نازگل.سپس زیرلب ،چیزی گفت و در صورت نازگل فوت کرد .صدیقه ،از
جلوی نازنین بلند شد و سر او را بوسید:
آره شکر خدا .مردم و زنده شدم.گلی ،برادر زادهاش را روی زمین گذاشت و نازگل ،مشغول
سینهخیز رفتن شد .گلی خندید و کف دستش را به سینهاش
کوبید:
وای الهی فداش بشم .چه بامزه سینه خیز میره!و بعد رو به نازنین که او هم با لبخند به نازگل چشم دوخته بود،
کرد:
خوشگلم تو هم اولش همینجوری کوچولو موچولو بودیا! الهی منبه فدای شما دو تا.
دست نوازش روی سر نازنین کشید و به صدیقه چشم دوخت:
صدیقه خانم خودت خوبی؟187
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آره خوبم .دکتر گفت ،که اشتباه تشخیص دادن قلبم چیزیشنیست .یه لحظه فقط به خاطر نازگل فشار عصبی بهم وارد شد.
گلی ،گونهی صدیقه را بوسید و خدا را شکر کرد که قلب او سالم
است.
میگم ...چیزه .این بچه رو همهمون دوست داریم .من ،خواهرات،داداش رفیع! به غیر از ما ،کلی در و همسایه .میترسم این بچه رو
چشم کنن .واسش اسفند دود کن تو رو خدا صدیقه خانم.
روز و شبمون شده اسفند دود کردن .چشم بد ازش دور باشهانشاءا . ...راستی تو چه میکنی با مدرسه و معلمی؟
بابا اینا نمیذارن که من برم دیپلممو بگیرم که .ولی خب همینکه تو مدرسه درس میدم خیلی خوبه .بچهها رو میبینم حالم
خوب میشه.
-خوبه .چه خبر از خودت؟ بشین واست چای و شیرینی بیارم.
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صدیقه با چای و شیرینی برگشت و روبهروی گلی نشست .گلی
نگاهی به نازنین و نازگل کرد و وقتی که دید مشغول بازی هستند،
رو به صدیقه کرد و آرام گفت:
میگم صدیقه خانم ،میدونی چی شده؟ به یکی از معلمهایمدرسهمون تجاوز شده .ائم برامون تعریف کرد.
صدیقه ،چینی به چشمم داد و گفت:
یعنی چی؟ تجاوز چیه؟بذار برات بگم .چند وقت ازش خبری نبود .بعد اومد دیدیم داغونهبندهی خدا .گفت تجاوز شده و مشغول شکایت و پزشک قانونی و
این حرفا بوده .برامون قشنگ تعریف کرد .میدونی صدیقه خانم،
من میگم وقتی این اتفاق میفته باید بری شکایت کنی .نه اینکه
از خونوادهات پنهون کنی ...از همه پنهون کنی .اون وقت مردا هم
بد عادت میشن و تاسشون جفتشیش میاره .میدونی چی
میگم؟
صدیقه ،شانهای باال انداخت و گفت:
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واال من که نمیفهمم راجع به چی حرف میزنی .حاال چرا انقدرآروم حرف میزنی گلی؟!
سرش را نزدیکتر برد و گفت:
میگم واست .دختر بیچاره برامون تعریف کرد .گفت که مردتیکهبه زور اینو برده خونهشون .حاال مردک کی بوده؟ بابای یکی از
شاگرداش .خیلی جالبه نه؟! گفت که برده بوده اینو خونهاش.
کارای زن و شوهری انجام دادن.
سپس سرش را به زیر انداخت و اضافه کرد:
دختر بیچاره حاال چطوری میخواد عروس بشه؟!به یکباره از خنده منفجر شد .صدیقه که نگران آن معلم بیچاره
بود ،از خندهی گلی خندهاش گرفت:
چی شد یه دفعه؟گلی سرش را باال گرفت و با صورتی که از شدت خنده سرخ شده
بود ،به صدیقه نگاه کرد:
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صدیقه خانم .من داستان این دوستمو شنیدم ،شب خواب دیدماون اتفاق واسه منم افتاده .فقط تو رو خدا به کریم داداش نگو منو
میکشه.
وا خب خوابه دیگه .چرا بکشه؟چه بدونم .اخالقشو که میدونی .بد قلبه.حاال خواب چی دیدی؟خواب دیدم یه مرده که خیلی هم خوشگله داره میاد سمتم.انگاری اصالً شوهرم بود .جیغ زدم و دستم رو از دست بیرون
کشیدم .به سمتم هجوم آورد و به موهام چنگ زد و درحالیکه
روبهروم وایستاده بود ،موهام رو از پشت سرم کشید .از درد صورتم
جمع شد و با مشتهام به سینهاش کوبیدم و داد زدم:
ولم کن ع*و*ض*ی .حالم از هوسبازیهات داره بهم میخوره...ک*ث*ا*ف*ت.
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با دست دیگهاش جلوی دهنم رو گرفت و لبخند کجی زد .صورتم
رو به صورتش نزدیک کرد و از بین دندونای بهم قفل شده اش
گفت:
خفه شو و صداتو ببر .وگرنه یه بالیی سرت میارم که نتونتی روپات وایسی.فهمیدی یا کامل برات شرح بدم ...عشق من؟!
صدیقه خانم ،نمیدونم اون عشق منش دیگه واسه چی بود!هر دو با هم خندیدند و بعد از مدتی گپ و گفت ،گلی به خانهاش
بازگشت .صدیقه هم ،دلش میخواست مثل گلی درس بخواند.
منتهی فرزندانش کوچک بودند و احتیاج شدید به مراقبت داشتند.
اما در دلش گفت:
سواد قرآنی دارم اما دوست دارم یه روز قشنگ خوندن و نوشتنرو یاد بگیرم .یه روز یاد میگیرم.
کودکانش را برداشت و آنها را به حمام عمومی برد .بعد از
برگشتنشان ،غذا را بار گذاشت و جلوی آیینه ایستاد و آبشار طالیی
رنگش را شانه زد .مداد سیاه را داخل پلک پایینش کشید و کمی
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رژ هم به لبهایش زد .به هال خانه که برگشت ،نازنین را دید که
جلوی تلویزیون به خواب رفته و نازگل هم شیشهی شیرش را به
دست داشت؛ اما به خواب عمیقی فرو رفته بود .روی ماه هر دو را
بوسید و تشکهایشان را پهن کرد و هر کدام را در آغوش گرفت و
روی تشک خودشان گذاشت و پتو را هم رویشان کشید.
دلش هوای کریم را کرده بود ...هوای عطر تن و هرم نفسهایش
را .دلش میخواست زندگیاش در آن برهه متوقف شود و
خوشبختیاش ابدی باشد .جلوی تلویزیون نشست و برنامهی مورد
عالقهاش را دید .تمام که شد ،آن را خاموش کرد و نگاهی به
ساعت روی دیوار انداخت؛ نیمهی شب رسیده بود و کریم هنوز
بیرون از خانه بود .دلش ضعف رفت و از جایش برخاست .زیر چراغ
را روشن کرد تا غذا کمی داغ شود .چند قاشقی غذا خورد ،اما
میلش نمیکشید .بشقابش را کنار گذاشت و به سمت اتاقشان رفت
و تشکش را پهن کرد .روی آن دراز کشید و پتو را تا گردنش باال
برد و جنینوار در خود جمع شد.
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نگران کریم شده بود و دلش میخواست هرطور شده از او خبردار
شود .اما هیچ راه ارتباطی نبود و صدیقه لحظه لحظه ،بیشتر
دلواپس میشد .نگاهش را گرداگرد خانه چرخاند و باز هم
چشمانش ،روی ساعت خیره ماند .با هر حرکت ثانیهشمار ،چشمان
او نیز حرکت میکرد .در آخر پلکهایش را روی هم فشرد تا دیگر
آن عقربههای نفرینشده و بدخبر را نبیند.
قلبش با سرعت نور میزد و میتوانست صدای ضربان قلبش را
بشنود .همراه و یاورش دیر کرده بود ...دیر شده بود برای عاشقانه
گفتن و زمزمههای دلتنگی پشت اللهی گوشش و وقتش گذشته
بود که بتوانند شامی دو نفره و پر عشق را با هم میل کنند .بغضش
را فرو فرستاد و اما اشک از کنار چشمش ،راه خود را باز کرد و بر
روی بالشش افتاد .وقتی خدا را میخواند ،لبهایش لرزید:
خدایا! خودت مواظبش باش.لحظهای بعد ،صدای باز و بسته شدن درب خانه آمد .پتو را کنار زد
و از جایش بلند شد و به سمت در ،پا تند کرد .همسرش ،با لبخند
194

ماویش  .بهاره غفرانی

کجی بر لب ،به سمتش آمد و او را یاد برادرش افالطون انداخت.
برادرش ...که وقتی مینوشید و تلو میخورد و خندههای بلند سر
میداد ،رقیه زیرلب ذکر میگفت و طلب آمرزش برای پسرش
میکرد .حاال راه رفتن همسرش ،لبخندش و ژستش ،درست مثل
برادرش شده بود .او حالت طبیعی نداشت ...مست بود و حال و
هوایش با حال و هوای خانم زیبا رویش فرق میکرد.
پریچهرش ،عشق را میخواست و او ،هوس را! روبهروی بانویش
ایستاد و صورتش را به او نزدیک کرد .دم و بازدمش ،حال زن را
خراب کرده بود و حاال دیگر مطمئن شده بود که شوهرش ،مست
است .چنگالهای قوی همسرش ،بازوان ظریفش را فشرد و او
نفهمید که چه موقع ،نفسهای نجسشده و مکروه همسرش را
نفس میکشد .به زحمت از او جدا شد و در حالیکه هنوز اسیر
دستهای مردش بود ،صورتش را با فاصله از او نگه داشت .به
پهنای صورتش اشک میریخت و هق میزد:
چیکار کردی؟ تو چیکار کردی؟!195
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مرد ،دست همسرش را گرفت و او را کشانکشان به اتاق برد و در
همان حال گفت:
هیچی عزیزم .با داداشت ...رفتیم یه سر بیرون.و فرصت فکر کردن و اندیشیدن به زنش را نداد .در اتاق را بست و
روح زنش را ستاند و به عشق او فکر نکرد ...به دلدادگی و
خواهشهایش ...و به قلب شکسته و مهربانش .صبح روز بعد،
صدیقه دوست نداشت از رختخواب بلند شود .هرچند که نازنین از
سر و کولش باال میرفت و صدای بازی کریم با نازگل کل خانه را
برداشته بود .اما صدیقه نایی برای عشق ورزیدن به خانواده را
نداشت.
نازنین برو کنار بذار بخوابم.مامانی پاشو ،مامانی پاشو .مامانی پاشو ،مامانی پاشو.لبخند روی لبهای صدیقه کاشت .صدیقه چرخید و نازنین را در
آغوش گرفت و کنارش خواباند .روی گونهاش را بوسید و گفت:
صبحت بخیر عزیزم.196
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صبح بخیر مامانی .من گشنمه ...صبحونه نمیدی؟چرا دختر قشنگم .پاشو بریم برات لقمه بگیرم.دست نازنین را گرفت و بلند شد .تشک خود و کریم را جمع کرد و
داخل کمد گذاشت و به همراه نازنین از اتاق خارج شد .کریم در
هال نشسته بود و با نازگل بازی میکرد و قهقه میخندید .با خروج
صدیقه ،نازگل را رو به همسرش چرخاند و گفت:
وای ببین کی اومده! مامان خوشگلش از خواب بیدار شده.و بعد با لحنی کودکانه گفت:
سالم مامان خوشگل .من و بابایی انقدر شما رو دوست داریم.لبهای صدیقه کش آمد:
سالم .صبح بخیر .سرکار نرفتی؟نه دیگه امروز موندم خونه تا کنار خانواده باشم.االن صبحونه حاضر میکنم.کریم نازنین را صدا زد و گفت:
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دخترم بیا اینجا مواظب خواهرت باش .من برم به مادرت کمککنم.
چشم بابا!نازنین کنار نازگل مشغول بازی شد و کریم به آشپزخانه رفت.
صدیقه جلوی ظرفشویی ایستاده بود و مشغول کار بود .کریم،
نگاهی به در کرد و وقتی مطمئن شد که فرزندانش آن حوالی
نیستند ،از پشت سر ،صدیقه را در آغوش کشید و دستانش را دور
شکم صدیقه حلقه شد .سرش را در گردن او فرو برد و گفت:
میبخشی؟هرم نفسهای کریم که به پشت گوش صدیقه خورد ،بدنش مور
مور شد؛ اما حرفی نزد .کریم با همان مالیمت اضافه کرد:
خانمی ببخش دیگه .خودت که میدونی من اهل مست کردن وزیادهروی نیستم .اولین و آخرین بارم بود.
و صدیقه ،با لحنی سرشار از عشق و امید ،پرسید:
قول میدی؟198
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آره ...آره قول میدم.صدیقه چرخید و دستانش را روی سینههای کریم گذاشت.
لبخندی روی لبش کاشت و گفت:
معدهات چطوره؟مثل همیشه.پس بشین که منم مثل همیشه برات یه تیکه گوشت کباب کنم.کریم ،گونهی صدیقه را بوسید و دستی به موهایش کشید:
قربون خانم قشنگ خودم برم.سپس سفره را از کشو برداشت و روی زمین پهن کرد .صدیقه،
تکهای گوشت برای همسرش کباب کرد و دستش داد .همان
لحظه ،نازنین پیدایش شد:
مامانی ،منم کباب میخوام.صدیقه لبخند زد و گفت:
دخترم بابات معدهاش درد میکنه .بیا بشین واست صبحونه بیارم.199
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***
•
سینی چای را جلوی کریم گذاشت و خودش هم روبهرویش
نشست .لب تر کرد و سرش را به زیر انداخت و با انگشتان دستش
بازی کرد .کریم که متوجه حرکات عجیب و غریب او شده بود،
گفت:
صدیقه جان ،چیزی میخوای بگی؟صدیقه گلویی صاف کرد و چشمانش را بست .نفسی عمیق کشید
و سپس چشم در چشم همسرش شد .سعی کرد محکم صحبت
کند:
کریم؟جان دلم؟-من ...من میخوام درس بخونم .میخوام سواد داشته باشم.
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هنوز هم داشت ،پوست کنار انگشت شستش را میکند .کریم
استکان چای را برداشت و قند را در دهانش گذاشت .جرعهای از
چای نوشید و گفت:
خب برو مبارزه با بیسوادی.صدیقه ،لحظهای به گوشهایش شک کرد .باورش نمیشد که
کریم ،به او اجازهی درسخواندن را داده است .خم شد و روی
زانوهایش راه رفت و خود را به کریم رساند و او را در آغوشش
فشرد .قطره اشکی از چشم راستش چکید و گونهی همسرش را
بوسهای کاشت:
وای کریم ...باورم نمیشه! ممنونم.کریم با صدای بلند خندید و صدیقه را روی پای خود نشاند.
گیسهای زرینش را پشت گوشش انداخت و گونهاش را نرم
بوسید:
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عزیزم این چیزی نیست که به خاطرش اجازه بگیری .درسخوندن خیلی خوبه .منم خیلی دوست دارم درس بخونم .منتهی
وقتش رو ندارم .تو به جای منم بخون؛ باشه عزیزم؟
صدیقه ،دستی به صورت اصالحشدهی همسرش کشیده و در
آغوشش خزید .در حالی که بینیاش را پشت گوش آغشته از عطر
تلخ کریم نزدیک میکرد و نفسهای عمیق میکشید ،لبخند بر
لبش نشست و زمزمه کرد:
بچهها رو چیکار کنم؟کریم ،همسرش را تنگتر در آغوش گرفت:
بزرگ شدن ...با خودت ببرشون.اوهوم.کریم که بینیاش را بین خرمن موهای صدیقه ،فرو کرده بود،
پرسید:
دخترا خوابن؛ آره؟202
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و دیگر منتظر پاسخ بانویش نماند .نمنم در یکدیگر حل شدند و
عاشقانه ،عشقشان را زیر گوش هم زمزمه کردند .صبح روز بعد،
صدیقه از همه زودتر از خواب برخاست .به نانوایی رفت و نان
خرید .سپس از بقالی ،قالبی کره خرید و به خانه برگشت .صبحانه
را آماده کرد و کمکم کریم و دخترانش از خواب بیدار شدند.
صبحانه را صرف کردند و کریم ،به سرکار رفت و صدیقه به کوچه
رفت تا از همسایهها دربارهی کالسهای مبارزه با بیسوادی
پرسوجو کند .وقتی اطالعات کافی را به دست آورد ،همراه دو
فرزندش به خانه برگشت .داخل حیاط بودند که نازنین از مادرش
خواست ،او را به دستشویی ببرد .صدیقه ،نازگل را از حیاط رد کرد
و به داخل خانه برد و به اون تذکر داد که همانجا بماند .خودش
هم پاچههای شلوارش را باال داد و نازنین را دستشویی داخل حیاط
برد.
دخترم تو دیگه بزرگ شدی .خودت باید بری دستشویی.میترسم آخه.203
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از چی میترسی؟در دستشویی را باز کرد و نازنین گفت:
از تاریکی اینجا.صدیقه نازنین را به داخل دستشویی برد و خودش هم وارد شد:
ترس نداره که دخترم .به بابات میگم یه چراغ اینجا وصل کنه.خوبه؟
آره مامان .االن روزه .شما برید بیرون عیب نداره .ولی پشت درباشین .خب؟
صدیقه خندهای کرد و از دستشویی خارج شد .رویش را سمت
حیاط چرخاند و با خنده گفت:
باشه من پشت درم.به یکباره با دیدن صحنهی پیش رویش ،نفس در سینهاش حبس
شد .جیغ کشید:
یـــا بابالحوائج!204
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•
و سپس شروع به دویدن کرد .کل بدنش میلرزید و پاهایش
چندباری لغزید و روی کاشیهای حیاط سُر خورد .توانایی کنترل
خود را نداشت .قلبش ضربان شدیدی گرفته و گویی کالبدش ،از
روح تهی شده بود .سراسیمه خود را به حوض رساند و داخل آن
پرید .دستان لرزانش را داخل آب کرد و تنی که تا لحظاتی قبل
تکان میخورد را از آب بیرون کشید ...و نفسی که میرفت تا با
نفس نازگل ،قطع شود را دوباره بازیافت .جیغ کشید:
نازگل ...نازگل نفس بکش.نمیدانست باید چه کار کند .دست و پایش را گم کرده و به
هقهق افتاده بود .نازنین و زن صاحبخانه پیدایشان شد و اما
صدیقه متوجه داد و فریاد آنها نبود .تنها میخواست دخترکش
نفس بکشد .زن همسایه دختری داشت به نام صدیقه .پیدایش شد
و همهشان را کنار زد:
برید کنار ببینم.205
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نشست و صدیقه دستان خود را جلوی دیدگانش گرفت و با صدای
بلند گریست .صدیقه دختر همسایه ،کار خود را کرد؛ آب از دهان
نازگل بیرون پرید و بعد هم دخترک کوچک و بازیگوش ،به سرفه
افتاد .مادرش نفس راحتی کشید و جانی دوباره یافت .تمام
عضالت منقبض شدهاش ،شل شد و کنار نازگل روی زمین افتاد.
خدایا ...شکـ ...شکرت!نازگل را که شدیداً سرفه میکرد ،در آغوش کشید و او را غرق در
بوسه کرد .سپس رو به دختر همسایه کرد و در حالیکه که اشک
شوق میریخت ،گفت:
مرسی صدیقه جان .الهی فدات بشم که دخترمو بهم برگردوندی.صدیقه قری به گردنش داد و در حالیکه حالت صورتش تغییری
نکرده بود ،به تندی گفت:
خواهش میکند.و بعد به داخل خانهشان که طرف دیگر حیاط بود ،رفت.
***
206
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دختر همسایه به در خانه کوفت و چندی بعد ،صدیقه در را گشود.
سالم صدیقه خانم جون.سالم صدیقه جان .بفرما تو!نه مرسی .اومدم نازنین رو بردارم ببرمش بیرون .شما هم کهداری میریزی کالسای مبارزه با بیسوادی .منم این دخترتو با
خودم میبرم.
و بعد ،بدون اینکه منتظر اجازهی صدیقه باشد ،سرش را کمی
داخل خانه برد و گفت:
نازنین ،زود آماده شو ببرمت بیرون .دو دیقه دیگه جلو در باشیا.صدیقه خداحافظی کرد و رفت .نازنین هم شروع به باال و پایین
پریدن کرد و در حالیکه دستانش را به هم میزد ،جیغ کشید:
آخ جون گردش ...آخ جون گردش.و بعد به سمت اتاق پا تند کرد تا لباسهای بیرونش را بپوشد.
صدیقه هاج و واج مانده بود .البته بد هم نمیشد؛ چون خودش باید
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به کالس میرفت و در این صورت بیشتر میتوانست به درس
توجه کند .لباسهای نازنین را تنش کرد و موهایش را شانه زد و
بعد ،همراه دختر همسایه راهیاش کرد .خودش هم چادر سر
انداخت و دست نازگل را گرفت و به کالس درس مبارزه با
بیسوادی رفت.
نازگل بازیگوش ،عجیب در کالس درس ساکت میشد و به معلم
نگاه میکرد .صدیقه هم با خیال راحت درس میخواند و وقتی
همهی نمراتش بیست میشد ،احساس شعف میکرد .او را تشویق
میکردند و صدیقه در درس خواندن جدیتر میشد .معلمشان او را
دوست داشت و به او میگفت اگر محکم باشد و قدمهایش را
مطمئن بردارد ،قطعاً در آینده به جایگاه خوبی خواهد رسید ...و
گاهی در گوشش زمزمه میکرد:
صدیقه تو اگر درس بخونی ،کم کم دکتر میشی.به خانه که برگشت ،شام را پخت و منتظر نازنین شد .نازگل خواب
بود که نازنین را به خانه برگرداندند .غذای دخترانش را داد و
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خودش منتظر کریم ماند .کریم ،پس از ساعتی آمد و بعد از شستن
دست و صورت ،همراه صدیقه سر سفره نشست .نازنین در آغوش
پدرش خزید و صورتش را بوسید:
بابایی بابایی .امروز صدیقه منو برد گردش.صدیقه دست از غذا خوردن کشید و به دخترش چشم دوخت؛ باز
هم داشت خبرچینی میکرد .کریم ،نگاهی به زنش انداخت و
خطاب به نازنین پرسید:
اِ؟ خب کجا رفتین؟منو برد پیش وحید .بعد با وحید رفتیم جیگرکی .بابای ،وحیددست صدیقه رو هم گرفته بودا!
دستان کریم مشت و دندانهایش را به هم سایید .داد زد:
صدیقه این بچه چی میگه؟•
زبان صدیقه بند آمده بود .نازنین ،با ناراحتی پرسید:
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بابا چرا داد میزنید؟تو ساکت!و سؤالش را باز تکرار کرد:
گفتم نازنین چی میگه؟تقهای به در خانهشان خورد .کریم ،در حالیکه صدیقه را چپچپ
نگاه میکرد ،به سمت در رفت؛ صدیقه بود! تلی که در دستش بود
را سمت کریم گرفت و گفت:
بیا اینو بده نازنین .جا مونده بود پیش من.کریم که ماجرا را فهمید ،اخمی به دختر همسایه کرد و با لحن
بدی پرسید:
تو نازنینو برده بودی بیرون؟صدیقه دست به کمر شد و با پررویی جواب داد:
آره ...که چی؟چرا با پسر بردیش بیرون؟210
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دوست داشتم .به تو چه؟یعنی چی دوست داشتم؟ من باباشم .باید اول اجازهشو ازم بگیریبعد ببریش بیرون.
چـــی؟! از تو اجازه بگیرم؟ من از بابامم اجازه نمیگیرم.وایسا وقتی به بابات گفتم دوستِ پسر داری اون موقع میفهمی.اونا میدونن .کاری هم باهام ندارن ...اصالً به تو مربوطه؛ هان؟کریم در حالیکه داشت از عصبانیت منفجر میشد ،از بین
دندانهای بهم قفل شدهاش ،غرید:
دیگه حق نداری ببریش.میبرم ...خوبم میبرم .به تو هم مربوط نمیشه .نبینم واسه منخط و نشون بکشیا! مردک سوسولِ کتیرایی! با اون کراواتش.
همچین تیپ میزنه انگار ولیعهده.
دخترک رفت و صدیقه در خانه را بهم کوفت.
دخترهی سلیطه.211

ماویش  .بهاره غفرانی

به صدیقه نگاه کرد و همسرش ،در حالیکه جلوی خندهی خود را
گرفته بود ،گفت:
تو دنیا ،فقط اسم زن تو صدیقه نیست ،آقا کریم!***
گلی را به نامزدی پسری درآوردند؛ در حالیکه گلی او را دوست
نداشت و عالوه بر این ،مایل به ازدواج نبود .میخواست درس
بخواند که مادر و پدرش صالح دیدند ازدواج کند .امتحانات ثلث
سومش ،در خیابانی اطراف خانهی کریم و صدیقه برگزار میشد؛
به همین جهت مدتی را مهمان خانهی آنها بود .هر بار که نامزدش
او را به گردش میبرد ،کریم نازنین را همراه آنها میفرستاد .دیگر
همراهی نازنین ،برایشان عادت شده بود و چه کریم خانه بود و چه
نبود ،نازنین همراه آنها میرفت.
روزی محسن برای بردن گلی به سینما ،دنبالش آمد .گلی تمایلی
برای همراهی محسن نداشت؛ اما چارهای هم نبود .دست نازنین را
گرفت و همراه هم ،به سینما رفتند .گلی ،نازنین را بین خود و
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محسن نشاند و فیلم هندی شروع شد .با شنیدن صدای یکی از
شخصیتهای فیلم ،قطرهی اشکی گوشهی چشمش ،جانِ چکیدن
گرفت .اما سریع با انگشت اشارهی خود ،اشک را زدود و اما هربار
که صدای آن مرد را میشنید دلش میلرزید .نازنین آستین عمهی
خود را کشید و گفت:
عمه جون ،عمه جون .این صدای آقای خوشمهر نیست؟گلی آهی کشید و گفت:
چرا عمه جان .صدای آقای ...آقای خوشمهره.محسن سرش را سمت آنها متمایل کرد:
این بچه ،دوبلور به این بزرگی رو از کجا میشناسه؟نازنین خودش جواب داد:
آقا محسن ،همسایهمونه .بغل خونهی مامان بزرگ خونهشونه.و نمیدانست که دل او و گلی ،به هم گره خورده بود و میخواستند
با هم ازدواج کنند .از عشق آنها نمیدانست و حاال گلی ،هربار که
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صدای زیبایش را میشنید ،دلش میشکست و در گور خفتن
آرزوهایش را به چشم میدید .باید یک عمر صدایش را میشنید و
دم برنمیآورد .یک عمر ...کم نیست! در دلش گفت:
الاقل میتونم صداشو بشنوم .همینم خوبه!با صدای محسن که با نازنین صحبت میکرد ،به خود آمد:
نازنین خانم ،تخمه رو با پوست نخور دختر خوب.آخه پوستشم خوشمزه است.محسن خندید و گفت:
شکمت درد میگیرهها .پوستشو بکن بخور.تا فیلم تمام شود ،چشمان گلی هزار بار پر و خالی شد .به قسمت
غمگین فیلم که میرسید ،اشک میریخت و هیچ کس نمیدانست
برای سناریوی غمگین نیست؛ بلکه برای صدایی ای بود که
دلتنگ نجواهای عاشقانهاش شده .بعد از فیلم ،محسن آنها را به
یک بستنیفروشی برد و برایشان بستنی خرید .دور میز نشسته
بودند که نگاهی به نازنین و سپس گلی انداخت .محتاطانه گفت:
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گلی خانم ،حرف نمیزنید؟•
گلی نگاهی بیاحساس به محسن انداخت و سپس سر به زیر،
مشغول بستنی خوردنش شد .همان حین زمزمه کرد:
چی بگم؟از وقتی اومدیم ساکتین.نازنین ،با زبان بچگانهاش گفت:
عمه ،آقا محسن شما رو دوست داره .میخواد باهاش حرف بزنی.محسن خندید و گلی به لبخندی زورکی اکتفا کرد .محسن ،لپ
نازنین را کشید و گفت:
ای خدا یه شوهر هم به این نازنین خانم بده.من میخوام با فردین ازدواج کنم.چشمان گلی و محسن چهارتا شد .گلی روی دست خود زد و
گفت:
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اوا عمه این حرفا چیه میزنی؟خب خوشگله .دیدین وقتی میخنده گونههاش چال میافته؟ وایخیلی نازه.
قهقههی محسن بلند شد و گلی لبش را از داخل گاز گرفت.
نازنین این حرفا رو جلوی بابات نگیا .دعوات میکنه.نه بابا خودم حواسم هست.باز هم محسن خندید و دستی به سر نازنین کشید:
ای خدا این دختر چقدر شیرینه!هوا داشت تاریک میشد که طبق قوانین سفت و سخت کریم ،باید
به خانه برمیگشتند .به کوچه برلن که رسیدند ،گلی ایستاد و
گفت:
مرسی آقا محسن .از اینجا به بعد خودمون میریم.-باشه گلی خانم .مواظب خودتون باشید.
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خداحافظی کرد و رفت .گلی دست نازنین را گرفت و از کوچه برلن
برای او دامنی چیندار خرید.
عمه خیلی خوشگله دستت درد نکنه.قربونت برم عمه .بپوش باهاش برقص.مثل فروزان برقصم؟عمه تو چرا اینقدر از بازیگرا خوشت میاد؟خب آخه خوشگلن همهشون.مامانت که خوشگلتر از همهشونه.نه اونا آخه میرقصن ،آرایش میکنن ،بیرون میرن لباسایخوشگل میپوشن .وگرنه مامان من از همه شون خوشگلتره.
گلی نگاهی به ساعت مچیاش انداخت و قدمهایش را تند کرد و
دست نازنین را هم کشید:
-بیا بریم نازنین .االن بابات میرسه بیچاره میشیم.
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به خانه که رسیدند ،کریم آمده بود! دست و پای گلی شروع به
لرزیدن کرد و میدانست برای کریم ،پنج دقیقه دیر رسیدن با
پنجاه دقیقه فرقی ندارد .کریم ،که به پشتی تکیه داده بود ،از
جایش بلند شد و روبهروی گلی ایستاد .دست به سینه شد و با
صدای دو رگه و خشداری داد زد:
کجا بودی تا االن؟گلی ،لحظهای وحشت کرد و چشمانش را بست .سپس سربهزیر
انداخت و منمنکنان گفت:
به خدا ...به خدا ...داشتم واسه نازنین...سوزش سیلیای که به صورتش خورد ،توان حرف زدن را از او
گرفت .کریم باز هم غرش کرد:
دفعهی آخرت باشه دیر میکنی؛ فهمیدی یا نه؟نازگل با تعجب نگاهشان میکرد و نازنین و صدیقه به گریه افتاده
بودند .قبل از اینکه بخواهند حرفی بزنند ،کریم سمت آنها چرخید
و داد زد:
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حرف نمیزنید .وگرنه شما هم کتک میخورین.به ناچار همه سکوت کردند و گلی بیصدا اشک میریخت .صدیقه
او را در آغوش گرفت و به آشپزخانه برد .صورتش را آب زد و
گونهاش را بوسید و در گوشش خواند:
کاش یکم زودتر میومدی.گلی به هقهق افتاد:
صدیقه خانم ،یه جوری دارن چکم میکنن انگار من از محسنخوشم میاد .منو به زور میخوان شوهر بدن ،بعدشم اینجوری رفتار
میکنن.
صدیقه ،روسری او را درآورد و در آغوشش گرفت .او را میفهمید...
و ظلمی که در حق زنان میشد را!
***
•
میخوام خودم موهاتو درس کنم.219
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صدیقه ،چشمانش گرد شد و با دستپاچگی گفت:
نه آقا مرسی .اون خانومه...و با دستش به آرایشگر زن اشاره کرد و ادامه داد:
میخواد موهای منو درست کنه.اوا چرا؟ پس صورتتو من بند میندازم.صدیقه گلویی صاف کرد و گفت:
نه نه .مرسی .اونم اون خانمه میخواد انجام بده.آرایشگر چشمغرهای به صدیقه رفت و مشغول آرایش صورت گلی
شد .بعد از آنکه بزکشان تمام شد ،ماشین عروس به دنبالشان آمد.
جمعیت زیادی بودند و تنها یک ماشین! همهی آنها داخل ماشین
نشستند؛ عروس و دو نفر دیگر روی صندلی جلویی ،و چندین نفر
دیگر روی صندلی عقب .صدیقه دایره به دست گرفت و بقیه دست
زدند و دستانشان به خاطر تنگی جا ،به هم میخورد .خندهشان
گرفته بود و اما کوتاه نمیآمدند ...و گلی ،تنها اشک میریخت.
دلش میخواست زمین ،دهان باز کند و او را ببلعد؛ اما این ازدواج
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صورت نگیرد .همه متوجه اشکهایش بودند و اما او را نمیدیدند.
به خانه رسیدند و سور و سات جشن به پا بود .همه ،مدام نازگل را
در آغوش میگرفتند و قربان صدقهاش میرفتند .زینب ،نزد
صدیقه رفت و گفت:
وای صدیقه خانم ،تو رو خدا رفتی خونه واسه نازگل جان اسفنددود کن .انقدر ناز شده هزار ماشاءا ...چشمش میزنن.
صدیقه به اسفند دود کردن اعتقاد نداشت .باشهای گفت و مجلس
را با دایره زدن گرم کرد .هنگامی که عروس را راهی خانهی بخت!
کردند و به منزل خودشان برگشتند ،از خستگی ،بالفاصله خوابشان
برد.
***
نازگل ناله میکرد و صدیقه اشک میریخت:
-الهی من بمیرم که هربار تو رو میبینن چشم میزنن.
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در حال رسیدگی به نازگل بود و دلش به حال او میسوخت .کمی
بعد از عروسی گلی ،سرخک گرفت و حالش بد شد .کریم،
کراواتش را جلوی آیینه مرتب کرد و گفت:
صدیقه پاشو دیگه.صدیقه پشت چشمی به همسرش نازک کرد و درحالیکه نازگل را
پاشویه میکرد ،زمزمه کرد:
نمیبینی بچه مریضه؟کریم پوفی کرد و بعد از چند ثانیه گفت:
باشه پس .من میرم .کاری نداری؟صدیقه نگاه تندی به کریم انداخت و از بین دندانهای چسبیده به
یکدیگرش ،گفت:
نخیر .عروسی خوش بگذره.کریم رفت و صدیقه با دو فرزندش خانه ماند .یک دستش کتاب
بود و دست دیگرش مشغول پاشویهی نازگل .دلش از کریم
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شکست اما سعی کرد تمام فکر و ذهنش را معطوف به کودکانش
کند .آن شب کریم آمد و اما صدیقه با او عاشقانه رفتار نکرد .دلش
گرفته بود و کریم هم این را خوب میدانست .اما نمیتوانست از
تفریح و خوشگذرانیاش بگذرد .چند روز بعد ،حال نازگل کامالً
خوب شده بود .صدیقه با زن صاحبخانه مشغول سبزی پاک کردن
بود .نازنین جیغ میکشید و دورتادور حیاط ،دنبال نازگل میدوید و
شادی میکرد .صاحبخانه از سر و صدای نازنین ،عاصی شده بود،
با حرص به صدیقه که با خنده به دخترانش مینگریست گفت:
بدت نیادا صدیق جون .ولی من اگر یه بچه مثل نازنین داشتم،خفهاش میکردم.
صدیقه شوکه شد .بغضش گرفت و از جایش برخاست و چادرش را
از دور کمر باز کرد و روی سر انداخت و در حالیکه کم مانده بود به
هقهق بیفتد ،کودکانش را از حیاط برداشت و به داخل خانهشان
برد .دلش گرفته بود و دیوارهای آن خانه ،دیگر حکم زندان را
برایش داشتند .از گوشهی پنجره نگاهی به حیاط انداخت و وقتی
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مطمئن شد که صاحبخانه به داخل منزلش برگشته ،چادر به سر
انداخت و دست دخترانش را گرفت و به منزل برادرش رفت.
***
•

لطیفه برای آوردن چای به آشپزخانه رفت و افالطون رو به صدیقه
پرسید:
صدیقه چی شده؟ چرا گرفتهای؟با این حرف افالطون ،صدیقه دیگر نتوانست جلوی خود را بگیرد.
اشکی از چشمش چکید و زمزمه کرد:
آقا داداش ،زن صاحبخونه به من گفت که من اگر یه بچه مثلنازنین داشتم ،خفهاش میکردم.
افالطون دستی به صورت اصالح شدهاش کشید و گفت:
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اینجوری نمیشه .صدیقه گوش کن ببین چی میگم .هرچی طالمال داری بفروش ،بقیهاش رو هم من کمک میکنم که یه خونه
بخرین .باشه؟
قند در دل صدیقه آب شد .مگر امکان داشت از شنیدن آن حرفها
هیجان زده نشود؟ میتوانست صاحبِ خانهای شود و به سلیقهی
خودش آنجا را تزیین کند .حسن یوسفهای دلخواهش را در حیاط
و کنار حوض بچیند و دیوارهای خانه را آنطور که دوست دارد،
رنگ بزند .به خانه که برگشت ،قضیه را به کریم گفت و او نیز
استقبال کرد و خوشحال شد .کریم هم دلش میخواست زودتر از
آن خانه بروند .از زن صاحبخانه بدش آمده بود و کینهای چرکین
به دل گرفت .اما تا وقتی که در خانهی او مینشستند ،حق
اعتراض به آن زن را نداشت.
به سرعت طالهای صدیقه را فروختند و پولی از افالطون قرض
کردند و در محلهای که جدیداً ساخته شده بود ،خانه خریدند؛
خانهای بزرگ و دلباز با پنجرههای سراسری و حیاطی زیبا.
دیوارهای خانه را آنطور که دوست داشتند رنگآمیزی کردند؛ مغز
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پستهای مالیم! در راهروی خانه ،پوسترهای منظره را نصب کرده
و دورش را با روبان قاب گرفتند .طاقچههای اتاقها را گچ کاری
کرده و یک در میان طالیی و نقرهای رنگ زده بودند .صدیقه بعد
از اتمام کار ،وسط خانه ایستاد و دستانش را از هم باز کرد .سرش
را باال گرفت و چرخید و با صدای بلند خندید و گفت:
کریم ببین .این خونهای هست که دوست داشتم .اینجا خونهیخودمونه.
کریم که به دیوار تکیه داده و سیگار میکشید ،سیگار را از پنجره
به حیاط پرت کرد و سمت صدیقه رفت و دستانش را دور کمر او
حلقه کرد .رو به هم ایستاده بودند و چشمانشان غرق هم بود و
خوشحالی از تمام جانشان ،فوران میکرد .اسباب کشی کردند و دم
آخر کریم نزد زن صاحبخانه رفت و گفت:
میدونی چیه خانم؟ من اگر دختری مثل دختر تو داشتم ،خودموخفه میکردم .این دخترت شیرین میزنه ،با پسرا میگرده و...
دیگه نیازی به گفتن نیست .ولی خیلی باعث شرمساریه.
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دستان زن مشت شدند و اما کریم ،با نیشخند از او فاصله گرفت و
سوار ماشینی که کرایه کرده بودند شد و همراه خانواده ،راهی
خانهی جدیدشان شد .روزها از پی هم سپری شدند و صدیقه برای
بار چهار باردارم شد .این بار اما نازنین ،دختر کوچکش کمک حال
او بود .دخترانش سنی نداشتند؛ نازنین هفت سالش بود و نازگل
چهار سال! نازگل سرماخوردگی گرفته و گلویش چرک کرده بود.
صدیقه دست دخترانش را گرفت و چادر به سر کرد.
ابتدا ،نازنین را به خانهی مادربزرگش برد و او را به اشرف سپرد و
سپس ،نازگل را به درمانگاه برد .نازگل ،گریه میکرد و گرفتگی
بینیاش ،اعصابش را خرد کرده بود .باالخره نوبتشان شد و به
داخل اتاق پزشک رفتند .دکتر ،بعد از شنیدن شرح حال ،چوب
بستنی را داخل دهان نازگل گذاشت:
بگو آآآ!نازگل همان کرد که دکتر گفت:
اوه اوه .گلوش چرک کرده خانم .باید آمپول بزنه.227
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سپس رو به نازگل کرد:
از آمپول میترسی دخترم؟نازگل رو به مادرش کرد:
ترس یعنی چی مامان؟صدیقه ،بیتوجه به سؤال دخترش ،پزشک را خطاب قرار داد:
آمپول بزنه زود خوب میشه؟•
بله.و بعد شروع به نوشتن نسخه کرد.
یه پنی سیلین براش مینویسم و...آقای دکتر پنیسیلین که ضرر نداره براش؟-خانم آمپوله .قراره حالش رو خوب کنه؛ نه بد!

228

ماویش  .بهاره غفرانی

چنین گفت و باعث شد که صدیقه دیگر حرفی نزد .از اتاق پزشک
که خارج شدند ،به گرفتن دارو و فیش مشغول شدند و بعد به
سمت تزریقات راه افتادند .صدیقه ،کفشهای نازگل را درآورد و با
دستانش ،صورت لطیف دخترکش را قاب گرفت:
آمپول میزنی ،بعد زودِ زود خوب میشی .باشه نازگلم؟نازگل لبخند زد:
آمپول چیه مامانی؟یه سوزنه که توش داروئه .میزنن و خیلی زود خوب میشی.باشه مامان.او را روی تخت دراز کرد و شلوارش را کمی پایین کشید:
مامانی چرا اینجوری میکنید؟آخه اینجا رو باید آمپول بزنن.اِ مامانی مگه نگفتین زشته کسی بدن آدمو ببینه؟دکتر و مامان ببینن ،عیبی نداره دخترم.229
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باالخره نازگل دست از سؤال پرسیدن ،کشید و آمپول به او زده
شد .کمی ناله کرد؛ گریه نه! بعد از تزریق ،صدیقه دست دخترش را
گرفت و بعد از برداشتن نازنین از خانهی اشرف ،به خانهی خودش
رفت .لباسهای دخترانش را عوض کرد و موهای نازنین را بافت و
غذا را بار گذاشت .کریم آمد و صدیقه ،سفره را پهن کرد و نازگل و
نازنین را صدا کرد تا برای غذا پیششان بروند .نازنین عروسکش را
کناری گذاشت و به سمت آنها دوید .نازگل اما از روی زمین بلند
نشد .صدیقه ،با حالتی کالفه ،گفت:
وای نازگل جان بیا غذاتو بخور دیگه .یخ میکنهها.نازگل ،لب برچید و گفت:
ما ...مان!چیه؟نمیتونم از جام بلند شم!کریم ،خندید و گفت:
دخترم تو که زرنگ بابا بودی .تنبلی نکن بیا سر سفره.230
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بلد نیستم بلند بشم بابایی .پاهام بلند نمیشن.صدیقه و کریم ،با تعجب به یکدیگر نگاه کردند و سپس به سمت
نازگل رفتند .کریم گفت:
یعنی چی بلد نیستم؟ تو که روزی صد بار از این سر تا اون سرخونه ،میدویی و بازی میکنی!
اشک نازگل جاری شد:
نمیدونم بابایی.صدیقه که قلبش ضربان گرفته و دستانش عرق کرده بود ،دستان
نازگل را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد:
پاشو وایستا مامانی.سعی کرد نازگل را روی پاهایش نگه دارد .اما پاهای نازگل سست
شده بودند .روی زمین افتاد و گریه کرد:
-چرا نمیتونم راه برم؟!
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صدیقه با دو دستش به صورت خود کوفت و نفسش لحظهای رفت
که دیگر برنگردد .با نا باوری رو به کریم که به مجسمهای میماند
و خیرهی دخترش بود ،چرخید و با صدایی که برای خودش هم
غریب و ناشناخته بود ،گفت:
کریم!روی زانوانش افتاد و با چشمانی که تا آخرین حد خود باز شده
بودند ،به دخترش زل زد و قطرههای بلورین اشک ،دانه به دانه
روی گونههای برجستهی سرخش ریختند و دنیا را برایش تیره و
تار کردند ...و جنین در شکمش هم ،انگار غمگین شده بود که
دیگر لگد نمیزد!
•

کریم که از شوک بیرون آمد ،یک دستش را از زیر زانوان دخترش
رد کرد و دست دیگر را زیر کمر نازگل گذاشت و او را از زمین بلند
کرد.
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صورتش به پهنهی وسیع دریا میماند و خودش هم ،چون کوهی
که گرفتار آتشفشان شده ،میسوخت و میسوخت .قطرات
اشکش ،به شرارههای اخگر میماند و حال صدیقه نیز ،دست کمی
از او نداشت ...که به مراتب شاید بدتر هم بود! کریم سمت در دوید
و صدیقه و نازنین هم به دنبال او روانه شدند .نازگل هم
میگریست و حاال دیگر میدانست که ترس چیست .نازنین گیج
شده بود و نمیدانست که دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است.
قبل از خروج ،صدیقه چادرش را برداشت و روی سر انداخت و
راهی شدند .چشمان زن و مرد ،متورم شده بود و کالمی از
دهانشان خارج نمیگشت .حتی نمیتوانستند آیندهی نامفهومی از
وضعیت نازگل تجسم کنند و همین امر ،کالفهشان کرده بود.
نازنین نیز آنها را مثل همیشه ...و اینبار ،کمی بیشتر سؤالپیچ
کرده بود و اما مادر و پدرش تنها سکوت را حاکم بر فضا کردند.
کریم ،که بدنش سست شده بود و گویی دیگر نایی برای ادامهی
زیستن نداشت ،درب خانهی همسایهشان را کوفت .مرد همسایه
که رکابی سفید به تن داشت و شلوار کردی ،بعد از دقیقهای در
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خانه را باز کرد و با کریمی و صدیقه که رنگشان به مانند گچ سفید
شده بود ،مواجه شد .نازگل را دید که در آغوش پدرش ،به هقهق
افتاده و سپس ،لقمهی غذایی که در گلویش بود را قورت داد و
هراسان پرسید:
چی شده کریم آقا؟ خیر باشه!مهر و موم بر لبهای صدیقه و کریم گذاشته بودند که حرفشان
نمیآمد .دست آخر نازنین گفت:
آقای رجبی ،نازگل نمیتونه راه بره.اخمهای رجبی ،تنیده به یکدیگر شدند و چشمانش ،نازگل را نشانه
گرفتند .سپس آب دهانش را بلعید و لب تر کرد:
االن ماشینو میارم ببریمش دکتر ...نترسید.بدون حرف پس و پیش ،به داخل خانه برگشت و دقیقهای بعد ،با
شلوار پارچهای و پیراهن آبی آسمانی مردانه ،جلوی در بود .در
ماشین را باز کرد و همگی سوار شدند .صدیقه آه کشید و بعد از آن
بود که رعد غمش هقهق شد و برقش در چشمانش نشست.
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کریم اما ،تنها به جلو نگاه میکرد و لبهایش را داخل دهانش
جمع کرده بود .نازگل گریهاش قطع شده بود و با تعجب به مادرش
نگاه میکرد و نازنین در آغوش صدیقه جمع شده و همراه او گریه
میکرد .رجبی که دید ،صدیقه از شوک بیرون آمده ،در حین
رانندگی پرسید:
صدیق خانم چی شده؟ چرا نازگل جان نمیتونه راه بره؟صدیقه آب بینیاش را باال کشید و ناله کنان گفت:
نمیدونم آقای رجبی .نمیدونم چرا هرچی بالست سر این بچهیبیچاره میاد! آخه بچهام چه گناهی کرده که باید اول زندگیش این
همه مصیبت بکشه؟ اون از به دنیا اومدنش ...اینم از االن.
رجبی از حرفهای صدیقه سر در نمیآورد .اما دکتری خوب را
میشناخت و به همین جهت ،سمت خانهی او راند؛ زیرا که فامیل
دور همسرش بود و میدانست در آن ساعت ،مطب نیست و به
منزلش بازگشته است.
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غمتون نباشه .االن میبرمتون پیش یه دکتر خوب؛ فامیلخانوممایناست.
خیابانهای باالی شهر را یکی پس از دیگری طی میکرد و دست
آخر ،جلوی یک خانهی اعیانی نگه داشت.
بفرمایید ...رسیدیم.سمت درب بزرگ خانه رفتند و رجبی زنگ را فشرد .چند ثانیه بعد،
زنی پاسخ داد:
کیه؟سالم خانم .به دکتر بفرمایید رجبیام ...رضا رجبی!•

باز هم چند ثانیه گذشت و سپس زن گفت:
-بفرمایید داخل.
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و در با صدایی ،باز شد .با هم به داخل رفتند و دکتر به استقبالشان
آمد.
به به آقا رضا!نگاهش سمت مهمانهای ناخواندهی غریبهاش چرخید و رضا
سریع گفت:
سالم آقای دکتر.دکتر دوباره سمت رضا چرخید:
سالم از ماست .خوش اومدین ...بفرمایید داخل.از حیاط به داخل خانه رفتند و رضا همان حین گفت:
دکتر ببخش مزاحمت شدم .کریم آقا و خانمشون همسایهمونهستن.
دکتر به آنها سالم داد و آنها نیز جوابش را دادند .رضا ادامه داد:
-این دخترشون...
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و در حالیکه روی مبلها مینشستند ،دستی به سر نازگل که
چشمهی اشکش خشک شده بود ،کشید:
نمیتونه راه بره .آوردیم ببینیم کاری میشه کرد یا نه .ظاهراًامروز اینجوری شده!
خدمتکار و همسر دکتر آمدند و به آنها خوشامد گفتند .همسر دکتر،
کنار شوهرش نشست و خدمتکار رفت که برایشان چای بیاورد.
دکتر ،عینکش را از جیب بلوزش درآورد و روی بینیاش گذاشت و
در حالیکه به نازگل چشم دوخته بود ،پرسید:
چی شد این اتفاق افتاد؟صدیقه ،دستمالی از داخل جادستمالی روی میز ،کند و آب بینیاش
را پاک کرد:
نمیدونم آقای دکتر .اصالً نمیدونم!دکتر سرش را بلند کرد و خیرهی صدیقه شد:
غذایی ،قرصی ،آمپولی استفاده کرده که تا حاال استفاده نکردهبود؟
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صدیقه با این حرف دکتر ،یادش افتاده که آن روز نازگل آمپول زده
بود:
بله آقای دکتر .سرما خورده بود ،دکتر براش پنیسیسی ...یا یهآمپولی نوشت که اسمش یه همچین چیزی بود.
پنیسیلین منظورتونه؟آها ...بله همین بود فکر کنم.تست نکردن اولش؟صدیقه گیج شده بود:
یعنی چی؟یعنی اول یه مقدار خیلی کم بهش تزریق نکردن و بعدش آمپولرو بهش بزنن؟
واال همون اول فقط خود آمپولو زد .قبلش چیزی بهش نزد.دکتر ،دستی به ریش پروفسوریاش کشید و نفسش را آه کشان
بیرون داد:
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که اینطور.رو به کریم که ماتمزده ،مات او بود چرخید:
ببینید دخترتون به این آمپول حساسیت داره .این حساسیت باعثشده که فلج بشه.
صدیقه با دو دستش محکم به صورت خود کوفت و جیغ کشید:
وای خاک بر سرم .خاک بر سرم.خدمتکار با فنجانهای چای برگشت و وقتی دید که مهمانها در
حال خودشان نیستند ،سینی را روی میز گذاشت و رفت .همسر
دکتر سمت صدیقه رفت و کنارش نشست .او را در آغوش کشید و
سعی کرد آرامش کند .اما احوال صدیقه ،دیگر دست خودش نبود.
اشک میریخت و بیتابی میکرد .دکتر ،رو به کریم ادامه داد:
من یه پماد نسخه میکنم که تا صبح به پاهاش بزنید .هرچند کهامکانش خیلی کمه تا خوب بشن ...متأسفانه!
سری به تأسف تکان داد و پماد را تجویز کرد و در دل خدا را
شاکر شد که مهرش را با خود به خانه برده بود.
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***
دم صبح بود و هوا رو به روشنی میرفت .آفتاب ،خجالت زده خود
را ازمیان ابرکهای سفید کوچک و بزرگ بیرون میکشید و
مهرش را به معشوق خود میتاباند تا او هم جانی برای حیات
داشته باشد .دستهای پر درد صدیقه ،با لمس آفتاب از حرکت
ایستاد .چشمان ملتهب نازگل ،به خواب ناز فرو رفته بودند و
چشمان صدیقه اما ،خسته از زندگی و درد و غم فرزندش ،بازتر
شدند تا کارهایی که از روز قبل مانده بودند را از سر گیرد.
به حیاط رفت و تمامی لباسهای چرک را شست و در سینهکش
آفتاب روی بند رخت پهن نمود .جنین در شکمش لگدی زد و به
مادرش صبح بخیر گفت و گویا حضورش را به او یادآوری کرد.
صدیقه تلخندی زد و با دستانی که دیگر نایی برایشان نمانده بود،
شکمش را نوازش کرد.
صبح بخیر کوچولوی من .میدونی من امروز خیلی خستهام؛کاش تو اینو احساس نکنی!
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لگدی دیگر ،شکمش را تکان داد .صدیقه گفت:
میپرسی چرا؟ آخه میدونی؛ خواهرت نازگل از دیشب نمیتونهراه بره .تا خود صبح روی پاهاش پماد مالیدم.
قطره اشکی از چشمش چکید و ادامه داد:
خواهرت خیلی گناه داره .هرچی بال تو دنیا بود ،سرش اومده.باباتم مثل من ،حالش خوب نبود از ناراحتی .کنار نازگل از شدت
گریه افتاده روی زمین و انگار اونقدر گریه کرده ،بیهوش شده.
میدونی عزیزم ،هیچیکی چشم دیدن نازگلو نداشت .بچهمو سحر
و جادو کردن که انقدر بال سرش میاد؛ میدونم .ولی من و بابات
همین دیشب نذر کردیم که اگر تو پسر بشی ،موهاتو میذاریم بلند
بشه و بعد میتراشیم .بعد هم میریم مشهد ،پابوس آقا اما رضا و
هموزن موهات نقره میدیم .خوبه ،نه؟
جنین اینبار لگد محکمتری رد و اشکهای صدیقه با لبخند تلخی
که غوغای درونش را پشت آن پنهان کرده بود ،در آمیخت .به
جلوی حوض رفت و مشتهایش را پر از آب کرد و به صورتش
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کوفت .باد اول صبح ،قطرات آب روی صورتش را نوازش داد و
حال خاکستریاش را کمی بهتر کرد .صدای جیغهای نازگل به
یکباره به گوشش رسید و داغ دلش تازه شد.
چشمانش دوباره پر شدند و دلش آتش گرفت .دیگر داشت به
هقهق میافتاد و از شدت غم ،نفستنگی گرفته بود .خودش را
برای مرگ تدریجی آماده کرده بود که متوجه شد صدا هر لحظه
نزدیکتر از قبل میشود .سرش را سمت درب ورودی خانه
برگرداند و چیزی که دید را باور نمیکرد .نازگل با پاهای کوچکش
به سمت او دوید ...و صدیقه دویدنش را باور نمیکرد.
چند بار پلک زد تا مطمئن شود درست میبیند .از شدت هیجان
تمام اندامهای درونی و بیرونیاش به رعشه افتاده بودند و صدای
ضربان قلبش را جایی نزدیک به گوش خود میشنید .دانههای
اشک شوق ،یکی پس از دیگری از گونههایش سر میخوردند و
درون قلبش ،امید میکاشتند ...و چقدر زود سبز شدند! دیگر اختیار
خود را نداشت .در حالیکه نازگل به سمتش میدوید ،او نیز به
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طرف دخترش پا تند کرد و به یکدیگر که رسیدند ،در هم حل
شدند ...و عشق واژهی ضعیفی بود برای توصیف عشق!
باورش سخت بود ...سخت بود که بشود باور کرد نازگل راه
میرود؛ چه رسد به دویدن! کریم و نازنین ،با سر و صدای صدیقه
و نازگل از خواب برخاستند و به حیاط رفتند .با دیدن نازگل ،اشک
از چشمان هر دو جاری شد و به سمت صدیقه و نازگل رفتند و
یکدیگر را در آغوش گرفتند .
همهشان با صدای بلند گریه میکردند و گاهی از فرط شادی،
خنده و گریهشان با هم تربیک میشد و رنگ محبت به در و دیوار
خانه میپاشید .سر و صدای آنها ،باعث شد همسایهها به جلوی در
خانهشان بروند .صدای در زدن که آمد ،صدیقه از شدت خوشحالی
بدون حجاب به سمت در دوید و آن را گشود و بیتوجه به اینکه
چه کسی پشت در است ،گفت:
-شفا پیدا کرد ...دخترم شفا پیدا کرد.
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با این حرف صدیقه ،همه همسایهها به خانهی آنها هجوم برند و
لباسهای نازگل را جر دادن ...و اگر کریم او را روی دستانش بلند
نمیکرد ،کارشان تمامی نداشت .اخم هایش در هم تنید و غرید:
چتونه بچهمو کشتین؟یکی از همسایهها گفت:
کریم آقا تو رو خدا .بچه ات نظر کردهاس ،بذار یه تیکه ازلباساشو واسه خودم داشته باشم.
یعنی چی خانم؟ بچهام حال نداره .نمیبینید مریضه؟ چیکارشدارسن؟
اگر صدیقه مداخله نمیکرد ،کار به دعوا و کتککاری هم
میرسید .باالخره همسایهها بعد از تکه پاره کردن لباسهای
نازگب رفتند و اما شادی از خانهی آنها نرفت .اشک ریختن صدیقه
بند نمیآمد و حس میکرد که دیگر در اوج خوشبختی است.
فردای آن روز ،همه در خانه صدیقه جمع شده بودند تا گوسفندی
را قربانی نازگل کنند .گوسفند را نامزد زینب قربانی کرد ...قصاب
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بود و مرد سر به راه و مهربانی .جگرش را کباب کرده و خوردند و
گوشتها را قورمه کردند تا بشود برای مدتی نگهشان داشت.
نازنین ،در حالیکه شعر میخواند و باال و پایین میپرید ،تکهای از
گوشتهای قورمه را به دور از چشم مادر داخل دهانش برد .همان
موقع صدیقه او را دید و با دمپایی دنبالش کرد:
وایسا ببینم شیطون بال! چرا اومدی ناخونک میزنی؟!نازنین میخندید و از در و دیوار خانهی شادشان باال میرفت!
***
•
رقیه چند روزی قبل از زایمان صدیقه به تهران آمده بود .قاری و
معلم قرآن بود و در تهران نیز ،طرفداران خودش را داشت .کریم
شبها با افالطون به رستورانهای شبانه میرفت و رقیه ،فکر
میکرد که کریم بهانه میگیرد .برای همین همیشه ،ذکر میگفت
و در آخر ،به شکم صدیقه فوت میکرد که بچهاش پسر شود.
کریم همیشه بهترین کت و شلوارها را به تن میکرد.
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بوی عطرش ،چند خانه آن طرفتر هم میرفت و صورتش همیشه
اصالح شده بود .در خیابان که قدم برمیداشت ،نگاه اکثر دختران
روی او بود و آوازهی خوشلباسیاش همه جا را پر کرده بود.
صدیقه اما به خود نمیرسید .آرایشی نمیکرد و لباسهای زیبا
نمیپوشید و اکثراً روسری روی سرش بود .علت بهانهگیری کریم
اینها بود و رقیه و صدیقه نمیدانستند.
رقیه موشلوک و سیگارش را درآورد و با کبریت ،سیگارش را که به
موشلوک وصل بود ،آتش زد .صدیقه که در حال شستن ظرف بود
غرولند کرد:
اَه بازم سیگار .انقدر نکش آنا جان .حرف گوش بدین.رقیه پشت چشمی به صدیقه نازک کرد و به نازگل که روی پای او
نشسته بود ،چشم دوخت و پرسید:
سیگارم اذیتت میکنه؟نازگل ،لبخند زد:
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آنا جان من از بوی سیگار همه بدم میاد .ولی وقتی شما سیگارمیکشین دوست دارم.
رقیه با لبخند روی سر نازگل را بوسید و همان موقع نازنین گفت:
عوضش من از بوی همهی سیگارا بدم میاد .آنا جان ،خانممعلممون میگفت سیگار خیلی ضرر داره.
ول کن خانم معلمتونو .بیا بشین اینجا براتون قصه بگم.سیگارش را تا انتها کشید و آن را داخل جاسیگاری له کرد .دست
نازنین را گرفت و روی پای دیگر نشاند و شروع به قصه گفتن
کرد:
اسم قصهمون هست سنگ صبور .یکی بود ،یکی بود .غیر از خداهیچکس نبود .زن و مردی بودند و دختری داشتن به اسم صنم.
صنم هر وقت می رفت مکتب که پیش مالباجی درس بخونه،
توی راه صدایی به گوشش می رسید که نصیب مرده صنم.
دختر مات و متحیر میموند .به دور و برش نگاه می کرد و با
خودش می گفت :خدایا! خداوندا! این صدا مال کیه و میخواد چه
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چیزی به من بگه؟ اما هر قدر فکر میکرد ،عقلش به جایی
نمیرسید و ترس به دلش میافتاد .یه روز قضیه رو با پدر و
مادرش در میون گذاشت و اونا هم هر چه فکر کردن نتونستن از
ته و توی اون سر در بیارن .آخر سر گفتن :تا بالیی سرمون
نیومده ،بهتره بذاریم از این شهر بریم .بعد هر چی داشتن ،فروختن
و راهشون را گرفتن و از اون شهر رفتن .رفتن و رفتن تا همهی
نون و آبی که همراهشون داشتن ،ته کشید و تشنه و گشنه رسیدن
به در باغی .گفتن :بریم در بزنیم .البد یکی میاد در رو وا می کنه
و آب و نونی به ما میده .صنم رفت در زد .در به سرعت باز شد و
همین که صنم قدم گذاشت تو باغ و خواست ببینه کسی اونجا
هست یا نه ،یه مرتبه در ناپدید شد و دیوار جاش رو گرفت .صنم
این ور دیوار موند و پدر و مادرش اون ور دیوار .پدر و مادر صنم
شروع کردن به شیون و زاری و هر چی اونو صدا زدن ،جواب
نشنیدن .آخر سر که دیدن گریه و زاری فایدهای نداره ،گفتن :شاید
قسمت صنم همین بوده و صدایی که توی گوشش میگفته نصیب
مرده صنم ،میخواسته همینو بگه .حاال بهتره تا هوا تاریک نشده و
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جک و جونوری نیومده سراغمون ،راه بیفتیم و خودمون رو
برسونیم جای امنی .صنم هم اون طرف دیوار اونقدر گریه کرد که
بیشتر گشنه و تشنهاش شد و عاقبت با خودش گفت :برم تو این
باغ بگردم؛ بلکه چیزی گیر بیارم و با اون خودم رو سیر کنم .بعد
هم پا شد گشتی توی باغ زد .دید باغ درندشتیه با درخت های جور
واجور میوه و عمارت بزرگی وسط اونه .از درختا میوه چید ،خودش
رو سیر کرد و رفت تو عمارت .هر چی این طرف اون طرف سر
کشید و صدا زد ،کسی جوابشو نداد .آخر سر شروع کرد به وارسی
عمارت .دید کف همه اتاقا با قالی ابریشمی فرش شده و هر چی
بخوای اونجا هست .صنم از شش اتاق تو در تو که پر از جواهرات
قیمتی و غذاهای رنگارنگ بود گذشت .همین که به اتاق هفتم
رسید ،دید یه نفر رو تختخواب خوابیده و پارچهای کشیده رو
خودش .یواش یواش رفت جلو و پارچه رو از روی صورتش کنار
زد .دید جوونیه مثل پنجهی آفتاب.
نازنین گفت:
مثل بابای من؟250
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رقیه خندید:
آره مثل بابای تو.و سپس ادامه قصه را گفت:
•
صنم سه چهار بار جوون رو صدا زد .وقتی دید جوون از جاش جمنمیخوره ،یواش یواش پارچه رو پس زد و دید گله به گله به بدن
جوون سوزن فرو کردن.
نازگل دست مادربزرگش را گرفت و پرسید:
آناجان ،گله به گله یعنی چی؟یعنی همهجای بدنش رو سوزن فرو کرده بودن .صنم ترسید .نگاهکرد به دور و برش .یه کاغذ باالی سر جوون بود .کاغذ رو برداشت
و خوند .روی اون نوشته شده بود که هر کس چهل شب و چهل
روز باالی سر این جوون بمونه و روزی فقط ی بادوم بخوره و یک
انگشتونه آب بنوشه و این دعا رو بخونه و به اون فوت کنه و
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روزی یکی از سوزنا رو از بدنش بیرون بکشه ،روز چهلم جوون
عطسه میکنه و از خواب بیدار میشه .خالصه ...دختر سی و پنج
شبانه روز نشست باالی سر جوون .روزی یه بادوم خورد و یک
انگشتونه آب نوشید و مرتب دعا خوند؛ به جوون فوت کرد و هر
روز یکی از سوزنا رو از تنش بیرون کشید .اما از بس که بیخواب
مونده بود و تشنگی و گشنگی کشیده بود ،دیگه رمقی براش
نمونده بود .مرتب با خودش میگفت :خدایا! خداوندگارا! کمک کن.
دیگه دارم از پا در میام و چیزی نمونده دلم از تنهایی بترکه .همون
موقع ،از پشت دیوار باغ صدای ساز بلند شد .رفت رو پشت بوم،
دید یه دسته کولی بار و بندیلشون رو پشت دیوار باغ ،زمین
گذاشتن و دارن میزنن و میرقصن .صنم صدا زد :آهای باجی!
آهای بابا! شما رو به خدا یکی از دختراتون رو بدین به من که از
تنهایی دق نکنم .در عوض هر چی بخواین میدم .سر دسته
کولیها گفت :چی بهتر از این؟! اما از کجا بفرستیمش پیش تو؟
صنم رفت یه طناب و یه مقدار طال و جواهر برداشت آورد .طال و
جواهرات رو انداخت پایین و یه سر طناب رو پایین داد .کولیها
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هم سر طناب رو بستن به کمر یه دختر و صنم اونو کشید باال.
صنم دختر کولی رو برد حموم ،لباساشو عوض کرد ،غذای خوب
براش آورد و به اون گفت :تو مونس و همدم من باش .بعد
سرگذشتش رو برای دختر کولی تعریف کرد؛ ولی از جوونی که
توی اتاق هفتم خوابیده بود حرفی نزد و هر وقت می رفت باالی
سر جوون ،در رو پشت سر خودش میبست.
دختر کولی بو برد که توی اون اتاق خبرایی هست که صنم
نمیخواد او از اون سر دربیاره .فردای اون روز ،وقتی صنم رفته بود
تو اتاق و در رو چفت کرده بود رو خودش ،دختر کولی رفت از درز
در نگاه کرد؛ دید جوونی خوابیده رو تخت و صنم نشسته باال
سرش و بلند بلند دعا میخونه و به جوون فوت میکنه .دختر
کولی اونقدر پشت در گوش وایستاد که دعا رو از بر کرد و روز
چهلم ،وقتی صنم هنوز از خواب بیدار نشده بود ،رفت در اتاق رو
باز کرد .نشست باالی سر جوون ،دعا خوند و به اون فوت کرد و
همین که سوزن آخری رو از تن جوون کشید بیرون ،جوون
عطسهای کرد و بلند شد نشست .نگاهی انداخت به دختر کولی و
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گفت :تو کی هستی؟ جنی یا آدمی زاد؟ دختر کولی گفت :آدمی
زادم .جوون پرسید :چطور اومدی اینجا؟ دختر کولی خودش رو به
جای صنم جا زد و سرگذشت اونو از اول تا آخر به اسم خودش
برای جوون نقل کرد .جوون پرسید :به غیر از تو و من کس
دیگهای تو این عمارت هست؟ دختر کولی گفت :نه! فقط یه کنیز
دارم که خوابیده .جوون گفت :میخوای زن من بشی؟ دختر کولی
ناز و غمزهای اومد و گفت :چرا نخوام؟! چی از این بهتر؟
جوون نشست کنار دختر کولی و شروع کرد با اون به صحبت و راز
و نیاز .صنم بیدار شد و دید هر چی رشته بود ،پنبه شده .جوون
صحیح و سالم پا شده نشسته بغل دست دختر کولی و دارن به هم
دل میدن و از هم قلوه میگیرن .آه از نهاد صنم بلند شد.
دستهاش رو به طرف آسمون بلند کرد و گفت :خدایا! خداوندگارا!
جواب اون همه زحمتهایی که کشیدم همین بود؟ پس اون
صدایی که توی گوشم میگفت نصیب مرده صنم ،چی بود؟
خالصه! دختر کولی شد خاتون خونه و صنم رو کرد کلفت خودش
و فرستادش تو آشپزخانه .از قضای روزگار ،جوونی که طلسمش
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شکسته شده بود ،پسر پادشاهی بود و با بیدار شدن اون ،پدر و
مادرش و شهر و دیارش هم ظاهر شدند .پادشاه از دیدن پسرش
خوشحال شد و فرمان داد هفت شب و هفت روز شهر رو آذین
بستن و دختر کولی رو به عقد پسرش درآورد .چند روز که گذشت
پسر خواست بره سفر .قبل از حرکت به زنش گفت :دلت می خواد
چه چیزی برات بیارم؟ زنش گفت :برام یه دست لباس اطلس بیار.
جوون از صنم پرسید :برای تو چی بیارم؟ صنم جواب داد :آقا جان!
من چیزی نمیخوام .جونتون سالمت باشه .جوون اصرار کرد:
چیزی از من بخواه .صنم گفت :پس برای من یه سنگ صبور بیار.
سفر جوون شش ماه طول کشید .وقت برگشتن برای زنش
سوغاتی خرید و راه افتاد طرف شهر و دیارش .توی راه پاش به
سنگی خورد و یادش اومد کلفتشون گفته بود براش سنگ صبور
بخره .جوون با خودش گفت :اگر براش نبرم دلخور میشه.
برگشت رفت تو بازار و بعد از پرس و جوی زیاد ،رفت سراغ یه
دکاندار و از اون سنگ صبور خواست .دکاندار پرسید :این سنگ
صبور رو برای چه کسی می خوای؟ جوون جواب داد :برای
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کلفتمون .دکاندار گفت :گمون نکنم کسی که خواسته براش سنگ
صبور بخری کلفت باشه .جوون گفت :انگار حواست سر جاش
نیست و پرت و پال میگی .من میدونم که این سنگ صبور رو
برای کی میخوام یا تو؟ دکاندار گفت :هر کس سنگ صبور می
خواد دل پر دردی داره .وقتی سنگ صبور رو دادی به دختر ،همون
شب بعد از تموم کردن کارهای خونه میره کنج دنجی میشینه و
همه سرگذشتش رو برای سنگ صبور تعریف میکنه و آخر سر
میگه که سنگ صبور! سنگ صبور! تو صبوری! من صبور! یا تو
بترک یا من میترکم .اون موقع باید تند بپری تو اتاق و کمر دختر
رو محکم بگیری .اگر این کار رو نکنی ،دلش از غصه میترکه و
میمیره .جوون سنگ صبور رو خرید و برگشت به شهر خودش.
پیرهن اطلس رو به زنش داد و سنگ صبور رو به صنم .همونطور
که دکاندار گفته بود ،صنم شب رفت نشست کنج آشپزخانه .شمع
روشن کرد و سنگ صبور رو گذاشت جلوش و شروع کرد
سرگذشتش رو مو به مو برای سنگ صبور تعریف کرد و آخر سر
گفت :سنگ صبور! سنگ صبور! تو صبوری! من صبور! یا تو بترک
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یا من می ترکم .همون موقع ،جوون که پشت در آشپزخانه گوش
وایستاده بود ،تند پرید تو و کمر دختر رو محکم گرفت و به سنگ
صبور گفت :تو بترک .سنگ صبور ترکید و یه چیکه خون از اون
زد بیرون .دختر از شدت هیجان غش کرد .جوون اونو بغل کرد؛
برد خوابوندش تو اتاق خودش و ناز و نوازشش کرد و...
صدای صدیقه از آشپزخانه آمد:
آنا جان باز داری قصهی بیادبی تعریف میکنی؟رقیه ،ایشی گفت و ادامه داد:
جوون صبح فردا فرمان داد گیس دختر کولی رو بستن به دمقاطر و قاطر رو هی کردن سمت صحرا .بعد شهر رو از نو آذین
بستن و چراغونی کردن و هفت شب و هفت روز جشن گرفتند و با
صنم عروسی کرد .قصه ما به سر رسید ...کالغِ به خونهش نرسید.
نازنین هیجان زده گفت:
وای آنا جان چه قصهی قشنگی بود .ممنون.رقیه پیشانی نازنین را بوسید:
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خواهش میکنم نازنین جان.نازگل از روی پای رقیه بلند شد و به سمت آشپزخانه پا تند کرد و
نازنین با لبخند دنداننمایی گفت:
آنا جان فکر کنم نازگل هیچی از قصه نفهمید .آخه هنوز خیلیکوچولوئه.
و با هم خندیدند .نازنین گونهی رقیه را بوسید و از روی پایش بلند
شد و سمت دیگری رفت تا بازی کند .نازگل همراه لیوان آبی که
به زحمت در دست گرفته بود ،برگشت و لیوان را سمت رقیه
گرفت:
آنا جان براتون آب آوردم تا قصه گفتین دهنتون خشک نشه.اشک در چشمان رقیه حلقه بست .لیوان را از نازگل گرفت و
جرعهای نوشید .سپس نازگل را سمت خود کشید و محکم او را در
آغوش گرفت:
من شرمندهی توئم نازگل جان .منو ببخش نازگلم .گل ناز وخوشگلم ...من شرمندهتوئم .ببخش خوشگلم.
258

ماویش  .بهاره غفرانی

نازگل با دیدن اشکهای مادربزرگش بغض کرد و با دستان
کوچکش ،اشکهای او را زدود و با نگرانی داد زد:
مامان ...مامان .آنا جان داره گریه میکنه!و بعد با ترس پرسید:
آنا جان پاتون درد میکنه که دارین گریه میکنید؟ برم قرصبیارم؟
حلقهی دستان رقیه ،دور نازگل محکمتر شد و او را غرق در بوسه
کرد.
***
•
پونه ،دختر بزرگ گوهر وقتی به کوچهشان رسیدند ،با شوق و ذوق
به همه همسایهها گفت:
-پسر کوچولوی خالهام به دنیا اومد ...پسر کوچولوش به دنیا اومد!
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همسایههای گوهر ،صدیقه را خیلی دوست داشتند .با شنیدن خبر،
همه جعبه جعبه شیرینی خریدند و بین مردم کوی و برزن پخش
کردند .صدیقه پسردار شده بود و این خبر برای همه خوب و
خوشایند بود .حتی خود صدیقه نیز ،حس شیرینی داشت .دیگر
خسته شده بود از زخم زبانها و نیش و کنایه خودی و غریبه!
پسرش را سخت در آغوش کشید و در حالیکه داشت ،به نازنین و
نازگل میگفت که کجای خانه را تمیز کنند ،رو به کریم کرد و
پرسید:
کریم ،اسمشو بذاریم داریوش؟اسمش؟ من دلم میخواد اسمش عالءالدین باشه .چطوره؟چشمان صدیقه از تعجب گرد شد:
چی؟! عالءالدین؟!آره دیگه .اسم خیلی خوبیه.نه کریم ...خوب نیست.چرا؟ به این قشنگی!260
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من دوست دارم داریوش باشه اسمش.همان موقع زنگ خانهشان به صدا درآمد .افالطون و خانوادهاش از
راه رسیدند و پسرهای افالطون در حال آتش سوزاندن ،زودتر از
پدر و مادرشان وارد خانه شدند .نازنین از ترس اینکه آنها به برادر
تازه به دنیا آمدهاش آسیبی نزنند ،سریع کنار مادرش نشست و مانع
از نزدیک شدنشان به فرشته کوچک خانه شد .داریوش...
عالءالدین ،فرشتهای بود با چشمانی سیاه ...به رنگ شبق ...و
موهایی تیرهتر و پوستی گندمگون.
بچه الغربود و با این حال ،زیباییاش به خوبی دیده میشد.
مژههای بلندش با هر پلک زدنی ،پیچ و تاب خورده و دل بیننده را
میبردند .افالطون و همسرش وارد خانهی صدیقه شدند و بعد از
آنها ،مهمانهای دیگر نیز آمدند .رقیه ،نازگل را بغل گرفته بود و
هر بار که فروع و اصول دین را با زبان کودکانهاش میگفت ،به او
سکهای جایزه میداد تا برای خودش چیزی بخرد و بخورد.
افالطون پیشانی نوزاد را بوسید و با عشق نگاهش کرد:
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صدیق ،کریم ،من میخوام یِدّی گِجَه (مراسم اسمگذاشتن رویکودک ،در هفتمین شب تولد که خانوادهی زن برای نوهشان
میگیرند) بگیرم واسه این شاه پسر .همه رو هم دعوت میکنم .یه
اسم خوب هم روی این گل پسر میذاریم .ماشاا ...ماشاا ...چه
پسریه.
با کودک بازی کرد و باز هم صدیقه و کریم ،اختیاری برای نام
فرزندشان نداشتند.
هفت روز خوب گذشت و رقیه خیالش از دخترش راحت شده بود.
دیگر شبها برای پسردار نشدنش اشک نمیریخت و زندگی و
خوشبختیاش را تضمین شده میدید .از طرف دیگر ،عاشق نازگل
و محبتهایش شده بود .نمیتوانست انکار کند که او را دوست
دارد و همیشه از او شرمنده بود .مراسم یدی گجه شروع شد؛
مراسمی باشکوه در خانهی وسیع افالطون! افالطون همه را دعوت
کرده بود و با بهترینها از مهمانهایش پذیرایی میکرد .عدهای
وسط خانه در حال رقصیدن بودند و عدهای نیز کنار میز نوشیدنی
ایستاده و مینوشیدند و گپ میزدند .مطرب خانم آورده بودند؛
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یکی از آنها دایره میزد و دیگری آکاردیون .خوانندهی زن هم
میخواند و با صدایش هوش از سر آدم میبرد .صدیقه آرایش
نداشت ،اما بهترین لباسهایش را به تن کرده بود .کنار کریمی که
عطرش آدمی را مدهوش میکرد ،نشسته و دستش را دور بازوی او
حلقه کرده بود .پسرشان نیز دست به دست میشد و همه قربان
صدقهی او میرفتند .کریم ،به سمت یکی از خانمها رفت تا با او
برقصد .صدیقه پشت چشمی به کریم نازک کرد که همان موقع
نازنین ،سراسیمه به سمت مادرش دوید .به او که رسید ،دامنش را
کشید و گفت:
مامان ...مامان!چیه دخترم؟ چی شده؟هیجان زده گفت:
مامان اگر بدونی کی اومده مهمونی!کی؟!فروزان ...با مهوش خانم اومده.263
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فروزان؟ همونی که بازیگره؟!آره...با دستش به جایی اشاره کرد و ادامه داد:
ببین ...اوناهاش.اِ ،راست میگی.با چشمانی ریز شده نگاهشان کرد و سپس گفت:
دارن میان اینجا!آره مامانی .آخ جون ...آخ جون!صدیقه دستپاچه شد .از جایش برخاست و لباسهایش را مرتب
نمود .همان موقع مهوش و فروزان روبروی او ایستادند و مهوش
شروع به معرفی کرد:
فروزان جان ،ایشون صدیقه هستن.صدیقه به نشانهی احترام ،سرش را کمی خم کرد و سالم داد.
فروزان با دیدنش به وجد آمد و بعد از سالم و احوالپرسی گفت:
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وای تو چه دختر نازی هستی صدیقه.گونههای صدیقه گل انداخت و سر به زیر تشکر کرد:
ممنون ...به پای شما نمیرسم.نه این چه حرفیه عزیزم؟ تو با این چهره میتونی ستارهی سینمابشی .من معرفیت میکنم به کارگردان ،بیا تست بده ...اصالً تست
هم ندی قبولت میکنن.
صدیقه ،با تعجب به فروزان زل زد .نمیدانست چه بگوید و چه
کند! مهوش با هیجان گفت:
راست میگه صدیقه .کپ اسکارلت اهارا تو فیلم برباد رفتهای.مگه میشه قبولت نکنن؟
صدیقه گلویی صاف کرد و لبخندی موقر زد .چادرش را کمی
جلوتر کشید و گفت:
ممنون .ولی من دوست ندارم بازیگر بشم.تاج ابروان فروزان باال رفت:
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حیف ...حیف جوونایی مثل شما صدیقه جان.صدیقه لبخندی زد و سربهزیر شد و دیگر چیزی نگفت.
***
•
از صحبتهای فروزان ،به کریم چیزی نگفته بود و قصد هم
نداشت که بگوید .افالطون به صدیقه اشاره کرد که پسرش را
پیش او ببرد .صدیقه ،فرزندش را دست کریم داد که او را پیش
افالطون ببرد .افالطون نوزاد هفت روزه را گرفت و پیشانشاش را
بوسه زد و در گوشش اذان گفت و سپس رو به جمع با صدای بلند
گفت:
اسمش رو میذارم مانی ،مانی ،مانی.همه صلوات فرستادند و سپس مهوش از جایش بلند شد و مانی را
از بغل افالطون گرفت .کریم کمی ناراحت بود زیرا که میخواست
اسم مانی را عالءالدین بگذارد .صدیقه نیز دلش میخواست اسم
مانی ،داریوش باشد؛ اما نامش مانی ماند! همه ،هدایای خود را
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تقدیم صدیقه و کریم کردند و به دنیا آمدن مانی را تبریک گفتند.
از آن روز به بعد مانی شد همهی زندگی صدیقه .دیگر از زخم زبان
خبری نبود .همه عاشق مانی بودند و همین باعث میشد که
زندگی برای صدیقه راحتتر باشد .روزهای خوش زندگیشان در
حال گذر بود و مانی شش ماه از عمرش را سپری کرده بود که
یک شب کریم گفت:
میخوام خونه رو بفروشم .یه ماشین و یکم خرت و پرت باهاشبخرم.
صدیقه مخالف بود .یک ماه در این مورد باهم بحث و جدل داشتند
که کریم در کمال ناباوری خانه را فروخت و یک بنز و تعدادی
وسیله برای خانه خرید .به خانهی حیاطداری نقل مکان کردند که
طبقه اول خودشان مینشستند و طبقهی دوم صاحبخانه .طبقهی
سوم نیز برادرشوهر و جاری الله مینشستند .خانه شامل هالی
متوسط و دو اتاق خواب بود و بنزی سیاه رنگ ،ماشین زیر پایشان
بود .در حال جابجایی اسباب و اثاثیه بودند که الله خانم ،زن
صاحبخانه به در خانهشان کوفت:
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صدیق جان ...صدیق جان؟صدیقه در را باز کرد و با این کار ،نگاه همهشان به سمت الله
کشیده شد .الله ،با دیدن صدیقه لبخندی زد و گفت:
سالم صدیقه جون.سالم خانم ...بفرمایید.الله ،سینی در دستش که رویش پارچ شربت آلبالو و تعدادی لیوان
بود را سمت صدیقه گرفت:
بفرما صدیق جون .ناهار هم باال منتظرتونم.صدیقه با در را بیشتر گشود و با خجالت سینی را از دستش گرفت.
ممنون .چرا زحمت کشیدین؟ دستتون درد نکنه.الله که همسن و سال صدیقه بود ،با دیدن اعضای خانواده
صدیقه ،به آنها سالم داد و جواب گرفت .سپس دستش را سمت
صدیقه دراز کرد و گفت:
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اسمم الله است .باال منتظریما ...چیزی نیست .یه آبگوشته دورهم میخوریم.
صدیقه دست الله را در دست گرفت و با لبخند گفت:
مرسی الله خانم .حتماً خدمت میرسیم.الله خداحافظی کرد و به خانه خودشان برگشت .همان حین،
صدای گریهی مانی بلند شد و صدیقه سینی را به نازنین داد و
خودش سمت دردانه پسرش رفت .به او شیر داد و کهنهاش را
عوض کرد و لیوانی شربت آلبالو نوشید .کمی خنک شد و اما گویی
کارهای خانه تمامی نداشت .نازنین و نازگل هم با دستهای
کوچکشان به آنها کمک میکردند و ساعتی بعد ،در کمال ناباوری
صدیقه کارشان تمام شد .چادر روی سر انداخت و به همراه همسر
و فرزندانش به طبقهی باال رفت .نگاهش دورتادور خانهی الله
چرخید و آهی سر داد و در دل گفت:
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ای کریم .اون همه طال رو فروختم بخاطر هیچ و پوچ؟! داشتیمراحت زندگی میکردیم توی خونهی خودمون .کی بیخودی
خونهشو میفروشه که تو فروختی؟!
با صدای الله و همسرش آقا جواد ،توجهش را به آنها داد .خوشامد
گفتند و صدیقه و خانوادهاش را تعارف کردند که دور سفره بنشینند.
فرزندانی همسن و سال فرزندان صدیقه داشتند؛ منتهی دو دختر
بزرگتر از نازنین نیز ،جزو بچههایشان بودند .همهشان گرسنه بودند
و با اشتیاق به ظرف ترشی و ماست و نانهای بربری وسط سفره
خیره بودند که الله ،آبگوشت را آورد .کاسهشان را گرفت و یکی به
یکی برایشان از آب گوشت ریخت.
با دیدن رنگ و لعاب غذا ،همهی اعضای خانوادهی صدیقه از
اشتها افتادند؛ نه رنگ و لعابی داشت و نه مزهی جالبی! اما چارهی
دیگری جز خوردن همان غذای بدمزه نداشتند .گرسنه بودند و
میدانستند که اگر ار غذا نخورند ،صاحبخانه ناراحت میشود .با هر
زحمتی بود ،لقمه به لقمه قورت میدادن و نوبت به کوبیدن گوشت
که رسید ،همه تظاهر به سیری کردند .اما خانوادهی خود الله ،با
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اشتیاق غذا را میخوردند و ایرادی نمیگرفتند .الله خودش
میدانست که دستپخت خوبی ندارد .برای همین نیز اصراری نکرد
که بیشتر از آن غذا بخورند.
***
•
الله و صدیقه دوستان صمیمی یکدیگر شده بودند .مدام خانهی
یکدیگر میرفتند و بچههایشان نیز ،دو به دو با یکدیگر دوست
شده بودند .یک روز که الله ،خانهی صدیقه بود و داشتند در مورد
آشپزی حرف میزدند ،الله گفت:
واال همه کارای منو دو تا خواهر کوچیکام انجام میدن .من فقطبعضی وقتا غذا میذارم؛ اونم یا آبگوشت یا قورمه سبزی .انقدر اونا
کارام رو انجام دادن ،خودم اصالً بلد نیستم .صدیقه جون بهم یاد
میدی یه قورمه سبزی خوب بپزم؟ جوری که شوهرم عاشقش
بشه.
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صدیقه طرز تهیهی یک قورمه سبزی خوشمزه را به او گفت و بعد
از رفتن الله به خانهاش ،خودش لباسهای بیرونش را پوشید و
بهترین لباسها را به تن فرزندانش کرد و سپس منتظر آمدن کریم
شد .وقتی کریم آمد ،با هم به سمت خانهی مهوش راه افتادند.
مهمانی خودمانی برپا بود و مهوش خانوادهی صدیقه و گوهر را
دعوت کرده بود .وقتی صدیقه و خانوادهاش رسیدند ،متوجه شدند
که گوهر و همسر و فرزندانش زودتر به آنجا رفتهاند.
با ورودشان به خانهی مهوش ،با مجسمهای عریان از یک مرد
روبرو شدند .گوهر که ریز خندیدن فرزندانش را میدید و سرخ و
سفید شدن خودش و صدیقه را تاب نیاورد ،از جایش بلند شد و
چادر سیاهش را با چادری گلدار عوض کرد و چادر سیاه را روی
مجسمه انداخت .همه در سکوت نشسته بودند و به یکدیگر نگاه
میکردند که باالخره مهوش قهوه آورد و از مهمانانش پذیرایی
کرد .نگاهی به مجسمه انداخت و وقتی دید که رویش چادر
کشیدهاند ،شروع به خندیدن کرد.
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مدتی که گذشت ،کمکم همه چیز عادی شد و با هم مشغول گپ
و گفت شدند که مهوش با ذوق از جایش بلند شد و گفت:
صدیقه جون ،برات یه کادو دارم.صدیقه لبخندی زد و گفت:
اوا چرا زحمت کشیدی؟اختیار داری .پسر به این جیگری...به مانی اشاره کرد و ادامه داد:
آوردی خونهمون .مگه میشه براش کادو نداشت؟!سپس با کفش پاشنه بلند قرمزش ،به سمت اتاق خواب رفت.
گوهر زیر لب گفت:
خدا به دادمون برسه .باز این کادو گرفته واسه یکی!صدیقه کنجکاوانه پرسید:
مگه چیه؟هیچی باجی .عجیب غریبه دیگه.273
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همان لحظه ،مهوش از اتاق خارج شد .اما چیزی در دست داشت
که صدیقه و گوهر و دخترانشان ،از آن وحشت داشتند .هر چه
نزدیکتر میشد ،به ترسشان افزوده میشد و در آخر ،در حالیکه
مهوش ،خیره به ملوس بود و او را نوازش میکرد ،به صدیقه
رسید:
بیا صدیقه جون .این گربهی خودمه ...خیلی دختر خوبیه .از این بهبعد برای مانی باشه .اسمش ملوسه.
سپس ملوس را سمت صدیقه گرفت و باعث شد ،صدیقه و گوهر
که کنار او نشسته بود ،جیغ بکشند و از جایشان بپرند .با صدای
جیغ آنها ،مهوش و دخترانشان نیز شروع به جیغ زدن کردند و
همه با هم ،وسط پذیرایی در حال دویدن بودند .گربه نیز از دست
مهوش رها شد و سروصدا راه انداخت و به میزی که مجسمه
رویش قرار داشت ،خورد .مردها هم به آنها میخندیدند و با افتادن
مجسمه روی زمین ،همه به یکباره سکوت کردند و به یکدیگر
نگاه کردند .مهوش دست خود را روی سینهاش گذاشت و خودش
را روی مبل رها کرد .چشمانش را بست و نفسزنان گفت:
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وای ...چرا ...چرا همچین میکنید؟ سکته ...سکته کردم ...آخه!حسین آقا ،همسر گوهر با خنده گفت:
مهوش خانم مگه شما نمیدونی اینا همهشون از گربه میترسن؟مهوش چشمانش را گشود و با تعجب به دو خواهر چشم دوخت:
واقعاً؟! آخه موجود به این نازی ترس داره؟!دست خودشان نبود اگر میترسیدند .سرشان را به زیر انداختند و
سعی کردند که لبخندشان را جمع کنند .مهوش ملوس را به اتاق
برد و صدیقه و گوهر و دخترانشان نفس راحتی کشیدند .به هر
ترتیب مهمانی آن شب به اتمام رسید و همه به خانهشان برگشتند.
به محض رسیدن صدیقه به جلوی در حیاط ،الله در را گشود و با
خوشحالی جلوی صدیقه شروع به رقصیدن و خواندن کرد:
مــژده ...مــژده .یه قورمه سبزی پختم ...انگشتاشو باهاشخورد ...یه قورمه سبزی پختم ...انگشتاشو باهاش خورد.
نازنین و نازگل و دختران الله هم شروع به رقصیدن وسط حیاط
کردند و صدیقه قهقهه میزد .همان لحظه کریم از راه رسید و الله
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از حرکت ایستاد و خواندنش را متوقف کرد و بعد از چند ثانیه که
فهمید ،بدون حجاب است با سرعت به داخل ساختمان رفت و جیغ
زد:
اوا خاک بر سرم.همگی به خنده افتادند و با آن حال ،بچهها باز هم شعری که الله
از خودش سروده بود! میخواندند و میرقصیدند.
***
•
آقا جواد آمبوالنسش را آورد و همه سوار شدند .یکی سماور به
دست داشت و دیگری قابلمهی برنج و یکی هم جوجههایی که در
مواد گذاشته بودند تا مزهدار شوند را برداشته بود .بقیهی وسایل را
هم داخل آمبوالنس گذاشتند و در حالیکه بچهها در حال رقص
بودند و کریم میخواند به پیک نیک رفتند.
صدیقه ،سرش را سمت الله متمایل کرد و سپس وقتی دید که
کسی متوجه آنها نیست ،به آرامی گفت:
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میگم الله ،دیشب دعواتون شده بود با آقا جواد؟الله خندید:
آره ...شنیدی تو هم؟شنیدم ...گمون میکردم آقا جواد داره کتکت میزنه .به کریمگفتم بیاد پیات ،گفت به ما ربطی نداره ...نیومد.
الله با خوشحالی گفت:
آره داشت منو میزد .اونم چه زدنیا!چشمان صدیقه از تعجب گرد شد:
پس چرا اینقدر خوشحالی؟!میدونی صدیقه ...خودم این دعواها رو راه میندازم .انقدرحرصشمیدم تا بیفته به جونم و حاال نزن ،کی بزن.
صدیقه با کف دست به صورتش کوفت و با نگرانی به الله چشم
دوخت:
چرا آخه؟277
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الله سرش را نزدیکتر برد و گفت:
صدیقه ،انقدر حرصش میدم تا بیفته به جونم .بعد هر بار که منومیزنه عذاب وجدان میگیره و فرداش کلی برام طال میخره.
ببین...
و سپس آستین خود را باال زد و النگوهای پهن و زیادش را نشان
صدیقه داد؛ از مچ تا کمی پایینتر از آرنجش النگو در دست کرده
بود.
ببین صدیقه .اینا رو امروز واسم خرید.چشمان صدیقه ،چهارتا شد و با تعجب به النگوهای الله چشم
دوخت.
یعنی ...یعنی تو هر دفعه دعوا راه میندازی که شوهرت واستطال بخره؟
الله ،آستین خود را پایین کشید:
ارزششو داره صدیقه ...نه؟278
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نه!تو هم یه بار امتحان کن میفهمی.دلت خوشهها الله .اوالً که من اصالً از دعوا خوشم نمیاد ،دوماًکریم دستِ بزن نداره ،سوماً هم اگر بزنه نمیره واسم طال بگیره.
به باغی در اطراف تهران رسیدند .همه از ماشین پیاده شدند و
صدیقه ماند تا کهنهی مانی را عوض کند .همان موقع ،کریم به
بهانهی برداشتن فالسک برگشت و کار صدیقه که تمام شد ،مانی
را از ماشین پیاده کرد و پیش جمع فرستاد و داخل آمبوالنس رفت.
صدیقه چادرش را سر کشید تا از ماشین پیاده شود که کریم ،در
آمبوالنس را بست .کنار صدیقه نشست و چادر را از سرش کشید.
صدیقه هراسان به اطراف نگاهی انداخت و گفت:
وای کریم چیکار میکنی؟!صورتش را به صدیقه نزدیک کرد و سپس گفت:
کِی ما تنها میشیم صدیقه؟ دلم واست تنگ شده.279
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سرش را همراه با تنفسی عمیق ،بین خرمن موهای صدیقه فرو
برد و زمزمه کرد:
مانی تموم وقتتو گرفته عزیزم!بدن صدیقه مورمور شده بود؛ کمی خود را جمع کرد و با لبخندی
که سعی در جمع کردنش داشت ،گفت:
کریم ...یه وقت یکی میاد ...زشته.زنمی ...زشت نیست .هیچکی هم نمیاد.آخه تو ماشین مردم؟ اونم آمبوالنس؟!با این حرف صدیقه ،کریم به یکباره زیر خنده زد و عقب کشید:
از دست تو صدیقه!دستش را یک طرف صورت صدیقه گذاشت و در حالیکه با انگشت
شستش ،گونهی صدیقه را نوازش میکرد ،ادامه داد:
رفتیم خونه ،بچهها رو میفرستم خونهی مامان .خودم و خودتمیمونیم.
280

ماویش  .بهاره غفرانی

صدیقه ،سرش را به زیر انداخت و کریم لحظهلحظه نزدیکتر شد.
رویش خیمه زد و خواست از جام لبهایش ،جرعهای نوش کند که
در ماشین باز شد .سریع خود را عقب کشید و هر دو در جایشان،
مرتب نشستد .نازنین با کالفگی گفت:
مامانی چرا نمیای؟ مانی همش گریه میکنه!صدیقه لبخندی به کریم زد و از ماشین پیاده شد .کریم هم پشت
سرش راهی شد و هر سه به سمت جمع رفتند .صدیقه به دور و
اطرافش نگاهی انداخت؛ باغی که تا چشم کار میکرد و سر سبز
بود و پر درخت .نفسی عمیق کشید و عطر طبیعت را بویید! به یاد
اردبیل و طبیعت بکرش افتاد.
اشک آمد که خودنمایی کند ،اما صدیقه جلویش را گرفت .دلش
هوای مادر و خواهرش را کرد و سادگیشان را .به بقیه رسیدند و
هر کدام مشغول کاری شدند .سماور را راه انداختند و چای نوشیدند
و گپ زدند .کمکم آقایان برخاستند تا جوجهها را کباب کنند و
خانمها نیز ،به همراه فرزندانشان بلند شدند تا کمی قدم بزنند.
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کمی دور شدند و زنی به آنها پیوست تا راهنماییشان کند .زن در
آن باغ کار میکرد و به همه جای آن اشراف کامل داشت .به
چاهی رسیدند که باالی آن ،برآمده بود و درونش عمیق! زن ،به
چاه اشاره کرد و گفت:
این چاهو میبینید؟ انقدر عمیقه که هر کی خدایی نکرده توشبیفته ،جابجا تموم میکنه.
صدیقه با ترس دور و برش را نگاه کرد؛ میدانست که نازگل هرجا
آب ببینید ،از خود بیخود میشود .فکرش درست بود؛ جیغ کشید و
با سرعت به سمت چاه رفت .حس کرد که جانش از بدنش رخت
بسته و در حال مردن است .از نازگل ،تنها موهایش را دید که روی
آب شناور است .از ترس و وحشت پاهایش میلرزیدند .اما با تمام
توانش خم شد و موهای نازگل را کشید و او را از آب بیرون آورد.
زن راهنما و الله با ترس و جیغ و وحشت ماجرا را نظاره میکردند
و نازنین میگریید و در حالیکه مانی را در آغوشش آرام میکرد،
نگران خواهرش بود .صدیقه وقتی نازگل را روی زمین گذاشت ،از
حال رفت و کنار چاه ،افتاد.
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***
•
گیسوان مانی بلند شده بود که کیک تولدش را بریدند .یاد گرفته
بود که بگوید مامان ...و با همین یک کلمه دل صدیقه را برده بود.
صدیقه ،فرزندانش را به اشرف سپرد تا مایحتاج سفرشان به مشهد
را آماده کند .به اشرف توضیح داد که برای مانی نذری کرده بودند
که باید ادایش کنند .اشرف با بیخیالی گفت:
خوبه .منم نذر کرده بودم قمه بزنم سرش ...یادم رفته بود .بایدامسال اداش کنم.
قلب صدیقه برای لحظهای از حرکت ایستاد .به گوشهایش شک
کرد و پرسید:
چی نذر کردین؟!اشرف در حالیکه موهای نازنین را میبافت ،گفت:
قمه بزنه سرش.283
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صدیقه ،لبهایش را روی هم فشرد و چادر سر انداخت و دست
نازگل را گرفت و به سمت در رفت:
مامان من االن میام.قدمهایش را محکم برمیداشت تا هرچه سریعتر خود را به مسجد
محل برساند .بین راه ،غرولند میکرد:
نگاه کن تو رو خدا .از جون خودشون که مایه نمیذارن .بیچارهمانی من!
صحبتهای روحانی تازه تمام شده بود و صدیقه زمان را برای
پرسیدن سؤالش مناسب دید .دسته موی بیرون زده از چادرش را
پوشاند و سمت روحانی مسجد رفت .سر به زیر انداخت و گفت:
سالم حاج آقا.شریف ،با دیدن صدیقه چشم پوشاند و نجیبانه سالم داد:
-سالم خواهرم .بفرمایید!
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حاج آقا ،دستم به دامنتون .مادر شوهرم نذر کرده بود برای پسرمکه سرشو قمه بزنه .چیکار کنم؟
استغفراهلل .چه نذرهایی که نمیکنن مردم! خواهرم شما بهمادرشوهرتون بفرمایید که چنین نذرهایی مقبول نیست و خدا
نمیپذیره .این شد نذر که آدم به خودش یا شخص دیگهای آسیب
بزنه؟! در عجبم!
ممنون .منم نمیدونم چرا مردم هنوز این نذرها رو میکنن ...بااجازهتون حاج آقا.
از روحانی خداحافظی کرد و راه خروج را پیش گرفت که معلمش،
او را دم در خروجی دید:
صدیقه؟!قلب صدیقه لرزید .احساس خجالت میکرد و اما میدانست چارهی
دیگری ندارد .سمت صدا چرخید و با دیدن خانم معلم لبخند زد:
سالم خانم معلم!معلم ،بدون توجه به لبخند صدیقه ،با اخم جلو رفت و به او توپید:
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علیک سالم .بگو ببینم چرا دیگه نیومدی واسه پایه پنجم ثبتنام کنی؟
صدیقه با نارحتی چشمانش را از او دزدید و گفت:
من از خدام بود بیام .اما بچم خیلی کوچیکه .باید به اون برسم.حاال واجب بود بچهدار بشی؟صدیقه از حرف او دلخور شد .با چادر ،رویش را پوشاند و زمزمه
کرد:
من خیلی کار دارم .با اجازهتون برم ...خداحافظ.و دیگر منتظر جواب نشد و راه خانهی اشرف را پیش گرفت .خود
را به اشرف رساند و حرفهای روحانی محل را برایش بازگو کرد.
اشرف ،پشت چشمی به صدیقه نارک کرد و گفت:
حاال چیزی نبود که بری از مال بپرسی.صدیقه خواست جوابی بدهد که پشیمان شد و چیزی نگفت.
فرزندانش را در خانهی او گذاشت و خودش به منزلشان برگشت.
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راهی طوالنی در پیش داشتند و بیشک با سه بچهی قد و نیمقد،
این راه سختتر هم میشد .بارشان را بست و منتظر کریم و
فرزندانش شد .قرار بود کریم ،کودکانشان را از خانهی اشرف بردارد
و سپس به منزل برگردد .تقهای به در خورد و صدیقه به خیال
اینکه کریم آمده ،به سمت در رفت و آن را گشود .الله با چهرهای
ناراحت ،به همراه همسایِهی خانهی کناری پشت در بودند .صدیقه
نگران شد و پرسید:
چی شده الله جان؟کِی اومدی صدیقه؟ میدونی چی شده؟ طالهامو دزدیدن!صدیقه با دست به صورت خود کوفت:
وای! همهشو؟آره صدیقه ...اون همه سرش کتک خوردم .همه رو از دست دادم.همسایه ،از آنها خداحافظی کرد و رفت و الله به خانهی صدیقه
آمد .نگاهی به دور و اطراف انداخت و گفت:
پس بچهها کجان؟287
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قراره با بابای نازنین بیان .خونه مامان بزرگشون گذاشتم کهوسایل سفرو جمع کنم ...بفرما بشین.
الله با حالی نزار نشست و گفت:
صدیقه تو رو خدا یه لیوان آب بیار.قسم نده الله .میارم.لیوانی آب دستش داد و کنارش نشست:
خب ...بگو ببینم چی شده؟الله ،آب را یک نفس سر کشید و به یکباره اخمهایش در هم رفت
و سمت صدیقه ،نیم خیز شد:
صدیقه ،میدونی این سیما خانم چی میگه؟ االنم پررو پررو زلزده بود تو چشمات.
چی گفته مگه؟زنیکه میگفت نکنه صدیقه خانم برداشته! گفتم بهش اگر بگیمادرت برداشته کمتر ناراحت میشم.
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وا ...من چرا؟چه بدونم .منم شستمش و گذاشتمش کنار .به خدا که خیلیناراحت شدم ازش .صدیق دیگه محلش نده .دیدی که منم
بیمحلیش کردم گذاشت رفت.
حاال اونم یه حرفی زده .زیاد عصبانی نشو.بره گم شه .من از چشمام بیشتر به تو اعتماد دارم.خب ...الله جون میگم یادت نمیاد آخرین بار کجا گذاشتیش؟شاید یه جایی گذاشتی یادت نمیاد.
نه ...من جای طالهام ثابته .ولی یکی دزدیده ...مطمئنم.***
•
مانی موهایش کوتاه شده بود که به تهران برگشتند .به خانه که
رسیدند ،ساختمان سوت و کور بود .همسایه طبقه سومشان که
جاری الله بود ،خانهاش را خالی کرده و حسی منفی سرتاسر
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ساختمان پخش شده بود .پا به حیاط که گذاشتند ،متوجه اوضاع
عجیب ساختمان شدند .صدایی پخش نمیشد و الله با خوشحالی
به استقبالشان نیامده بود .غذایشان را خوردند و خوابیدند و صبح
روز بعد ،وقتی کریم به سر کار رفت ،الله به خانهشان آمد .غمگین
بود و زانوی غم بغل گرفت و گوشهی خانه نشست.
زیارت قبول صدیقه .خوش گذشت؟جای شما خالی .کلی واست دعا کردم ...که طالهات پیدا بشه.الله سر به زیر انداخت و آه کشید:
چی شده الله جون؟همانطور سر به زیر پاسخ داد:
طالهام پیدا شدن صدیق.صدیقه خندید و دست الله را گرفت:
این که خوبه .چرا ناراحتی پس؟الله به آبی چشمان صدیقه خیره شد:
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جاریم طالها رو دزدیده بود صدیق .باورت میشه؟ابروهای صدیقه باال پرید و چشمانش گرد شد:
واقعاً؟! اشتباه نمیکنی؟الله سرش را به چپ و راست تکان داد:
نه .چند روز بود زنه پاشو توی یه کفش کرده بود که از این خونهبریم .برادرشوهرمم به ناچار قبول کرد .داشتن وسایلشونو جمع
میکردن که رفتم خونهشون .برادر شوهرمم که میدونی بوکسوره.
دستکش بوکسشو برداشتم که به شوخی پرت کنم سمتش .دیدم
چقدر سنگینه .توشو نگاه کردم دیدم ،بهبه؛ خانم طالهای منو توی
اون قایم کرده.
صدیقه روی پایش کوفت:
وای .آخه چرا؟چه بدونم .چشمش به طالهای من بوده .بعدم که اونا از اینجارفتن ،شوهرم گفت آبرومون تو در و همسایه رفته .ما هم باید
بریم .جواد میخواد ساختمون رو بفروشه.
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غم الله ،دوری از صدیقه بود ...و غم صدیقه ،دوری از الله!
صدیقه تا آخر ماجرا را فهمید ...باید از آن خانه میرفتند؛ زیرا که
جواد میخواست ساختمان را بفروشد .چند روزی را صرف گشتن به
دنبال خانه کردند و در آخر ،در محله قبلشان خانهای مناسب
یافتند ...خانهای در نزدیکی منزل رفیع.
خداحافظی از خانوادهی الله برای تکتکشان سخت و نفسگیر بود.
همهشان ،دوستان صمیمی یکدیگر شده بودند و این جدایی،
برایشان دلگیر بود .فرزندان صدیقه و کریم ،روز به روز بزرگتر
میشدند و مانی با شیرینیزبانیهایش ،دل صدیقه و کریم را
میبرد .صدیقه کمکم داشت ،او را هم مثل کریم لوس میکرد.
برایش تکهای جداگانه گوشت میگذاشت و توجهش به او چندین
برابر شده .همین امر ،کریم را کمی آشفته میکرد .اما میدانست
که مانی کودک است و احتیاج به توجه و مراقبت بیشتر دارد.
نازنین به خودش میرسید و لباسهای مد روز میپوشید .دامن
کوتاه و الک نیز به دور از چشم پدرش ،همیشه همراهش بود .به
خانهی گوهر که میرفتند ،دخترخالهاش دوستانش را جمع میکرد
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تا نازنین برایشان برقصد .نازنین عاشق رقص دو نفرهی کاساچو
بود و هرچه به نازگل میگفت که همراه او برقصد ،نازگل گوش
نمیکرد .موهایش که بلندای آن تا زیر زانوانش بود را تکان میداد
و هاوایی میرقصید.
وقتی که صدیقه از او میخواست همراه دامن کوتاهش ،شلواری به
پا کند گوش نمیکرد و دعوایی به راه میافتاد .برعکس نازنین،
نازگل عالقه به الک و زیورآالت و لباسهای رنگارنگ نداشت.
مثل پسربچهها دائماً در حال بازی فوتبال و والبیبال بود ...یا که از
تیرک برق باال میرفت .مانی ،در ادب و تربیت زبانزد کل فامیل
شده بود و همه ،بینهایت او را دوست داشتند .رفیع ،داشت
خانهاش را از نو میساخت و با خانوادهاش مهمان چند ماههی
منزل صدیقه شد.
دستپخت صدیقه بینظیر بود و فرزندان رفیع ،هر روز یک غذا
سفارش میدادند تا صدیقه درست کند .صدیقه نیز ،با جان و دل
قبول میکرد و غذا را میپخت .رفیع ،پسری داشت که همسن و
سال مانی بود .شهین همیشه آن دو را با هم مقایسه میکرد و
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حس خوبی به مانی نداشت .بعد از چند ماه که خانهشان ساخته
شد ،از خانهی صدیقه بار بستند و به منزل خودشان رفتند .منزلی
که داخلش حمام داشت و در آن زمان ،کمیاب بود .روزی صدیقه،
خانهی نو ،به دیدارشان رفته بود که
به همراه خانواده برای تبریک ِ
شهین گفت:
صدیق جون هر موقع خواستین ،بیاین همینجا برین حموم .اصالًتعارف نکنید.
صدیقه خواست چیزی بگوید که شهین افزود:
منتهی مانی رو نیارید .همهتون میتونید برید به جز مانی.صورت صدیقه از خشم سرخ شد .نیشخندی تحویلش داد و گفت:
اصالً ما خودمون نمیایم شهین خانم .از حموم خونه خوشموننمیاد.
وقتی از خانه شهین برگشتن ،نازنین قری به گردنش داد و گفت:
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واه واه واه .چند ماه خونه ما ،خوردن خوابیدن ،پز حمومشونومیدن .از خداشونم باشه ،داداش تمیز و خوشگلم اونجا بره حموم.
بدبختا.
صدیقه چیزی نگفت .اما از درون میسوخت و تصمیم گرفت که
چند روزی را از شهین دوری کند.
***
•
خانوادهای در همسایگیشان بود ،که بسیار نجیب و مؤمن بودند.
در خانهشان مدام مراسم ملودی و روضه داشتند و صدیقه و
خانوادهاش ،عجیب با آنها اخت شده بودند .صدیقه از وقتی با زهرا
خانم صمیمی شد ،حجابش را محکم کرد .کریم که با آقا حسن
دوست شده بود ،نوشیدنی سکرآور را کنار گذاشته بود و نازنین...
نازنین کامالً تغییر کرد .از دختری که مدام به دنبال آخرین مد روز
بود ،تبدیل به دختری نماز خوان و محجبه شد .سنی نداشت...
دختری نوجوان بود و زیبا! همان روزها بود که صدیقه بار دیگر
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باردار شد .زهرا خانم مدام از مردی صحبت میکرد به نام روحاهلل.
در گوش صدیقه ،میخواند:
نمیدونی آقای روحاهلل چه حرفهای قشنگی میزنه .تو هم بایدگوش بدی صدیقه.
صدیقه اما در بند این چیزها نبود .تلویزیون سریالهای زیبایی
پخش میکرد .تلخ و شیرین ...دایی جان ناپلئون و مراد برقی.
سرش گرم این چیزها بود و بزرگ کردن کودکانش .از آن کوچه
رفتند و به محلهای جدید نقل مکان کردند .فرزند داخل رحم
صدیقه ،درشت بود و جابجایی برای صدیقه سخت بود و سختتر
شده بود.
وسایل را به سختی جابجا میکرد و هربار درد میکشید .معدهاش
مدام ترش میکرد و دست و فکش درد میکشیدند .حسابی چاق
شده بود و نفسنفس میزد .همسایهای داشتند به نام جلیله.
صدیقه که به منزل آنها میرفت ،میدید که جلیله به دختر اللش
مدام میگفت:
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بگو ا . ...بگو دخترم.دختر نیز با همان زبان اللش ،نام خدا را بر زبان میآورد .صدیقه با
دلسوزی میگفت:
جلیله خانم چرا اذیتش میکنی؟ ناراحت میشه بچه.نه صدیقه خانم جون .انقدر بهش میگم بگه ا ،...تا خود خدا زبونبچهمو باز کنه.
اشکی از گوشهی چشمش چکید که سریع آن را با آستینش پاک
کرد .همان روزها بود که درد زایمان صدیقه شروع شد .کریم او را
به بیمارستان برد و در حالیکه صدیقه ،سخت سرما خورده بود،
پرستار مدام از او سؤال میپرسید .صدیقه با سرش جواب میداد
که همین امر باعث شد ،پرستار عصبانی شود.
وا مگه اللی؟حال صدیقه خوش نبود و توانایی حرف زدن نداشت .پرستار که
دختری سن و سال دار بود ،صدیقه را زیر دوش برد که داد صدیقه
به هوا رفت:
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آخ داغه.پرستار با حرص گفت:
ای مرض .الل که هستی ...بغل شوهرتم که میخوابی ،اون وقتناله میکنی؟
صدیقه ربط حرفهای پرستار را به هم نمیفهمید .فقط درد داشت
و همین مسئله ،او را از پای درآورده بود .بهمن ماه سال پنجاه و
پنج ،خداوند پسری تپل و درشت هیکل به آنها بخشید .پوستش به
سپیدی برف و چهرهاش شبیه صدیقه بود .چشمان روشنی داشت
که مدام رنگ عوض میکرد و موهای خرمایی و صافی صورتش
را قاب گرفته بود .پسری بینهایت شیرین و نمکین.
با یک لبخندش دل همه را میبرد و آنقدر تپل و سنگین بود که
نازگل نمیتوانست بلندش کند .رفیع ،نامش را نیما گذاشت .در
حالیکه صدیقه دلش میخواست که اسم او شاهرخ باشد و کریم
میخواست نامش را شهابالدین بگذارد .اما تقدیر طوری بود که
اختیاری در نام گذاری فرزندانشان نداشته باشند.
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***
کریم در صنایع دفاع ارتش مشغول به کار شده بود و صدیقه از این
بابت شاد بود .دختر جلیله خانم آنقدر زبانش به اهلل چرخیده بود که
شفا پیدا کرد و خوب شد .سال هزار و سیصد پنجاه و شش بود که
رییس جمهور امریکا ،کارتر به همراه همسرش وارد ایران شدند.
مدرسه نازنین دستور داده بود که همهی دانشآموزان بدون
روسری به استقبال کارتر بروند .کریم از محل کارش برگشت و
طبق روان هر روز از خانم منوچهری ،همکارش سخن میگفت.
آن روز هم داشت تعریف میکرد:
برای خانم منوچهری غذا آوردن .نگو حساسیت داشت صدیقه.تموم بدنش شروع به خارش کرد.
صدیقه لبخندی تصنعی زد و هیچ دوست نداشت که کریم مدام از
منوچهری صحبت کند .نازنین ،با سری فرو افتاده از مدرسه آمد و
به پدرش که داشت سیگار میکشید ،گفت:
بابا!299
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کریم که به فکر آخرین اقالم خریداری شدهی منزل بود ،متوجه
نازنین شد و دستی به سرش کشید و سیگار را درون جاسیگاری
خاموش کرد .تکیهاش را از مبل گرفت و سمت دخترش خم شد:
چی شده دخترم؟بابا ...مدرسه گفته فردا همه بیان برای استقبال از کارتر .گفتنبدون روسری بیاین.
کریم عصبی شد و صدایش باال رفت:
غلط کردن .الزم نکرده ...میمونی خونه .فهمیدی؟آخه ...آخه گفتن همه بیان.همین که گفتم .میمونی خونه.نازنین سر به زیر انداخت و از پدرش فاصله گرفت و به اتاقی رفت.
صدیقه که سرگرم عوض کردن پوشک نیما بود ،گفت:
-کریم بذار بره دیگه بچه .همه دوستاش میرن.
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دیگه چی؟ بیخود میکنه بره .تو هم هیچی نگو بذار از سرشبیفته.
چی بگم واال ...باشه .کریم پاشو دیگه .باید زودتر بریم.وایستا نادر بیاد ...اون موقع سریع آماده میشم.چند دقیقه بعد زنگ خانهشان به صدا در آمد .نادر و همسرش
سیمین به دنبال نازنین و نازگل آمده بودند .نادر پسر قباد و اشرف
و برادر ناتنی کریم بود .همسرش سیمین زن مهربان و آالمدی بود
که پرستاری خوانده بود و میخواستند در غیاب صدیقه و کریم،
چند روزی از دخترانشان نگهداری کنند .دو خواهر ،همراه عمو و
زنعمویشان به راه افتادند و کریم و صدیقه نیز بارشان را بستند تا
برای مراسم عروسی معصومه راهی اردبیل شوند .بین راه ،صدیقه
مدام گریه میکرد .کریم کالفه شد و گفت:
ای بابا .چرا گریه میکنی صدیق؟-دخترام ...بیچارهها موندن .حاال حتماً دلشون اردبیله.
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خب درس و مدرسه داشتن نمیشد که بیان ...راستی رسیدیمزنگ بزن به سیمین بگو فردا نذاره نازنین بره مدرسه.
مانی که روی صندلی عقب ماشین نشسته بود ،بعد از خوردن سیب
در دستش صدایش در آمد:
مامان ...مامان.صدیقه که سمتش چرخید ،مانی دستانش را باال برد و لب برچید:
کفیثه!صدیقه به حرف زدن پسرش خندید و به کریم گفت که جایی نگه
دارد تا مانی دستانش را بشوید .پسر بچهی کوچک روی تمیزی و
کثیفی حساس بود و نمیتوانست اندکی کثیفی را تحمل کند.
***
از اردبیل که برگشتند ،کمکم زمزمههای انقالب میآمد .عروسی
دختر افالطون بود و نازنین ،با اینکه سنین نوجوانی را طی میکرد،
دختری زیبارو و خواستنی شده بود .زن همسایهی لطیفه و
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افالطون ،نازنین را دید و پسندید .در حال صحبت و گپ و گفت
بودند که به نازنین گفت:
دختر گلم پاشو برو برقص عزیزم.نازنین هم از خدا خواسته ،بلند شد و بین جمعیت رفت و شروع به
رقصیدن کرد .زن ،رو به لطیفه کرد و گفت:
لطیفه خانم جون ،میگم این دختر فامیلتون خیلی خوبهها.میخوام بگیرمش واسه پسرم.
پسرش خلبان بود و مردی جوان و خوشپوش و بلند قامت.
لطیفه پشت چشمی نازک کرد و سپس گفت:
وا چی میگی گلی خانم؟! نازنین بچه اس هنوز.عیب نداره .نشون میکنیم بعداً ازدواج میکنن .ببین ماشاءا ...چهدختر خوشگل و تو دل بروییه .پسر منم خلبانه ...بذار اصالً بهش
نشون بدم ببینم خوشش میاد بعد اقدام کنم.
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لطیفه شانهای باال انداخت و رویش را از گلی گرفت .میدانست
صدیقه روی این مسئله حساس است و محال است دخترش را در
سن کم راهی خانهی شوهر کند.
بعد از اتمام جشن ،قسمت زنانه و مردانه مختلط شد و بزن و
بکوبی نو به پا خواست .نازنین پسری خوشتیپ و خوشچهره و
بلند قد را دید که به او خیره شده است .لبخند کجی بر لب داشت
و چون ،نگاهشان با هم تالقی کرد ،پسر کراواتش را کمی جابجا
نمود .نازنین چشم غرهای به پسر رفته و یک لنگه ابرویش را باال
انداخت:
پسرهی هیز.دخترخالهی نازنین که کنارش ایستاده بود ،با آرنج به پهلویش
ضربه زد و گفت:
نازی اونو ببین .زل زده به تو ...خوشبحالت.نازنین ایشی گفت و چینی به بینیاش داد:
بیخود کرده .با اون قیافهاش.304
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وا نازی! این که قیافهاش خوبه.در حد من نیست!•
دخترخالهاش در دل آفرینی به اعتماد به نفس نازنین گفت و سمت
دیگری رفت .پسر کمکم نزدیک نازنین شده و وقتی کنارش
ایستاد ،گلویی صاف کرد و گفت:
عذر میخوام ...نازنین خانم؟!نازنین پر اخم به او خیره شد و دست به سینه ،گفت:
امرتون؟پسر در برابر اعتماد به نفس و جدیت نازنین که دختر نوجوانی
بیش نبود ،دستپاچه شد .به تته پته افتاد که نازنین پشت چشمی به
او نازک کرد و سمت دیگری رفت .دو روز بعد از جشن ،نازنین و
نازگل مدرسه بودند که تلفن خانهی صدیقه زنگ خورد .صدیقه که
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مشغول کوفته درست کردن بود ،دستهایش را شست و تلفن را
جواب داد:
الو؟سالم صدیقه.سالو زنداداش لطیفه .حال ...احوال؟خوبم .شما خوبین؟مرسی .چه خبر؟صدیقه ...گلی رو میشناسی؟گلی خانم همسایهتون؟آره همون .نازنین رو پسندیدن .گفتن میخوان بیان خواستگاری.قلب صدیقه شروع به تند تپیدن کرد .فشارش باال رفت و صورتش
به رنگ انار درآمد .از بین دندانهای قفل شده به یکدیگرش
گفت:
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با چشمای کور شدهشون ندیدن نازنین بچه اس؟ بیخود کردن.بگو صدیقه دخترشو شوهر نمیده .بگو اصالً این دختر هیچکاری
بلد نیست .بگو حتی یه چای هم نمیتونه بریزه .بگو...
صدایش لحظه به لحظه باالتر میرفت که لطیفه بین حرفش
رفت:
باشه صدیقه .آروم باش .خودم ردش میکنم انقدر حرص نخور تورو خدا.
صدیقه که به شدت گرمش شده بود ،از او خداحافظی کرد و به
آشپزخانه رفت .مشتش را پر از آب سرد کرد و به صورتش کوفت.
قفسهی سینهاش درد میکرد و تپش قلب گرفته بود.
نفسنفسزنان خود را به مبلی رساند و روی آن ولو شد .وقتی که
روی مبل دراز کشید ،اوضاع بدتر شد؛ نفسش باال نمیآمد .به
همین دلیل سریع بلند شد و نشست .قلبش امانش را بریده بود.

•
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مانی که در حال بازی کردن بود ،وقتی حال مادرش را دید ،ترسید.
سمتش دوید و با گریه گفت:
مامانی حالت خوبه؟صدیقه دستش را روی قلبش گذاشت و سرش را باال و پایین کرد.
سپس به سختی گفت:
خوبم .مانی برو نرگس خانمو صدا کن بیاد .زود باش پسرم.چشم!نرگس خانم را که آورد ،خودش کنار نیما که داشت از مبل
میگرفت تا بلند شود رفت .نگهش داشت تا نیفتد و حواسش پیش
مادرش نیز بود .نرگس خانم سراسیمه ،چادر سر صدیقه انداخت و
دخترش را صدا زد تا مراقب مانی و نیما باشد .سپس خودش همراه
صدیقه راهی درمانگاه شد.
***
دکتر پس از خواندن جواب آزمایش گفت:
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روماتیسم قلبی داری شما خانم .اگر قرصهاتو مرتب مصرفنکنی ممکنه ،تنگی دریچه میترال بگیری .پس حتماً حتماً قرصاتو
به موقع مصرف کن.
اما صدیقه یک گوشش در بود و دیگری دروازه .اوایل انقالب بود و
جوانهای فامیل دور هم جمع میشدند و اشعار انقالبی
میخواندند .روزهای پر التهابی بود .کریم تا قبل از پیروزی انقالب،
به نازنین و نازگل اجازهی خروج از منزل نمیداد و در عوض
خودش در اکثر تجمعات حاضر میشد .نقل و نبات حرفهایشان
دکتر شریعی بود .نازگل روزی از روزها که مردم جلوی خانهی امام
جمع بودند ،به قصد دیدار امام خمینی راهی شد .اما دیر رسید و
زمان مالقات تمام شده بود .خودش را از بین دست و پای مردها
رد کرد و داد زد:
ولم کنید .میخوام امام رو ببینم.با صدای امام ،همه سمت او چرخیدند .امام از آنها خواست که
نازگل را رها کنند و به روی دختر لبخند زد و دست تکان داد.
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نازگل سر خوش از دیدار به خانه برگشت و ماجرا را برای همه
تعریف کرد .نیما با اینکه دو سالش تمام شده بود ،اما هنوز
نمیتوانست صحبت کند .صدیقه و خانواده به منطقهای جدید اثاث
کشی کردند .وقتی وارد کوچه شدند ،همهی همسایهها ،از سر
کوچه نا انتهای آن جمع بودند و داشتند به آنها نگاه میکردند.
صدیقه و اعضای خانواده ،همگی تعجب کرده بودند .با دیدنشان،
همگی جلو آمدند و سالم کردند و به آنها خوشامد گفتند .پسرهای
کوچه کمک کردند تا اثاثیهشان را جابجا کنند .نازگل کنجکاو شده
بود که چرا همهشان داشتند آنها را تماشا میکردند .برایش عجیب
میآمد .بعد از جابجا کردن وسیلهها ،مانی را که در حال بازی
کردن با دوستان جدیدش بود ،صدا زد و گفت:
مانی ،بعد که باهاشون یکم بیشتر دوست شدی ،ازشون بپرسچرا همهشون داشتن ما رو نگاه میکردن .باشه داداشی؟
مانی باشهای گفت و دوباره سمت دوستانش رفت .همهی وسایل
جابجا شده بودند بودند و کمکم همسایهها برای خوشامدگویی به
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منزلشان آمدند .شب که شد ،مانی از کوچه آمد و نازگل را سمتی
کشید و گفت:
آبجی آبجی .میدونی چرا همهشون اومده بودن تماشای ما؟مصطفی میگفت واسهی اینکه این کوچه همه خوشگلن .اصالً
آبجی همسایه ها میگن ،این کوچه معروفه به کوچه خوشگال .این
خونه آخرین خونهی این کوچه بود که خالی بود .ما که اومدیم،
اومدن ببینن ما هم خوشگلیم یا نه! وقتی دیدن هستیم ،خیالشون
راحت شد.
نازگل از خنده ریسه رفت و روی زمین افتاد .در حالیکه دلش را
گرفته بود ،بریده بریده گفت:
وای خدا ...آخه ...آخه ...چقدر ...بیکار!هنوز در محلهی جدید جا نیفتاده بودند که دومین خواستگار نازنین
هم پیدایش شد .همسایه ،در کوچه جلوی صدیقه را گرفت و قضیه
را مطرح کرد .صدیقه عصبی شده بود و خون ،خونش را میخورد.
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به خانه که رسید ،نازنین به او سالم داد که در جواب ،با دندانهای
هم چسبیده گفت:
زهرمار و سالم.نازنین با تعجب به مادرش زل زد .خواست چیزی بگوید که صدیقه
پیش دستی کرد:
حرف نمیزنیا .بیا این لباسای منو جمع کن من برم بخوابم .بعدمشام بذار عصری خاله ات و دخترش میان.
نازنین ،بیحرف لباسهای ولو شدهی روی مبل صدیقه را جمع
کرد و بعد هم به آشپزخانه رفت تا غذا را آماده کند .هنوز در شوک
رفتار مادرش بود:
آخه من چیکار کردم که خودم خبر ندارم؟!•
صدیقه به اتاقشان رفت و های های گریست .میترسید ...از هرچه
خواستگار که میخواستد دخترانش را در سن کم از او جدا کنند
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نفرت داشت .میترسید از ازدواج زود هنگام .عصر که گوهر و
دخترش رسیدند ،نازنین را فرستاد تا چای بریزد و خودش هم
شروع به درد و دل کرد:
آی باجی نمیدونی که چی شده! انقدر گریه کردم ،چشمام خشکشده.
گوهر روی پایش زد:
بال دور باشه .چی شده مگه؟!صدیقه ،نازگل را پی نخود سیاه فرستاد و نازنین با سینی چای
پشت در اتاق رسید .کنجکاو شد و فالگوش ایستاد .صدیقه گفت:
این رعنا خانم هست ...همسایهمون .نازنین رو واسه پسرسخواستگاری کرد.
دستان نازنین ،سینی را فشرد .لبهایش را با قدرت هرچه تمامتر
روی هم فشار داد و عصبانی شد .زیر لب غر زد:
چطور جرئت کرد؟!313
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گوهر خندید:
صدیقه این که خیلی خوبه .چرا ناراحت شدی؟بابا من دوست ندارم دخترم تو این سن خواستگار داشته باشه .بهکی بگم؟
حاال چیکاره است پسره؟همافره.چشمان دختر گوهر ،گرد شد:
خالــه .خیلی خوبه که.نه نه .ردش کردم رفت .تقصیر این نازنین بال گرفتهاس دیگه.گوهر پشت چشمی به صدیقه نازک کرد و گفت:
نازنین؟! دیگه چیکار کنه؟ حجابش که کامله ،چادر هم که سرشمیکنه .یه من اخمشم میریزه و توی خیابون راه میره .دیگه
چیکار کنه بدخت؟ گونی بپوشه خوبه؟
صدیقه در حالیکه در جایش گهوارهوار تکان میخورد ،گفت:
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نمیدونم .دیگه اعصابم خرده.چند روزی از آن ماجرا گذشت و اینبار ،مریم خانم همسایه به
خانهشان آمد .صدیقه پیش دستی پر از میوه را جلوی مریم گذاشت
و گفت:
بفرما مریم خانم .میخوای پوست بگیرم؟مریم به دور و اطراف خانه سرش کشید و گفت:
نه قربون دستت الزم نیست ...میگم صدیق جون بچهها کجان؟دخترا که مدرسه هستن .مانی و نیما هم خوابن تو اتاق .چطور؟مریم سمت صدیقه متمایل شد و گفت:
صدیق خانم جون ...میگم ...چیزه ...میخوام نازنین رو واسهپسرم خواستگاری کنم .بزرگی که راهی خونه بخت شد .برای این
وسطیه ...رضا.
صورت صدیقه از خشم سرخ شد ،اما لبهایش را به هم دوخت تا
بی احترامی نکند .از بینی نفسی عمیق کشید و سپس گفت:
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آخه مریم خانم خودت که میدونی نازنین بچه است .این هیکلشبزرگ نشون میده ...اما سنش کمه به خدا .تازه سوم راهنماییه!
مریم خندهای کرد و شروع به پوست گرفتن خیار کرد:
میدونم صدیق جون ...میدونم .منم که نمیگم االن ازدواجکنن .حاال صبر میکنیم نازی دیپلمشو بگیره بعد ...چطوره؟
روی خیارش نمک پاشید و گاز کوچکی زد .در حالیکه خیارش را
گوشهی لپش میجوید خیرهی صدیقه بود .صدیقه با انگشت
شست و سبابهاش ،گوشهی چشمانش را مالید و کمی فکر کرد.
رضا پسر خیلی خوب و نجیب و سر به راهی بود .مغازهای داشت و
کار و بارش بد نبود .همه اهل محل ،به پاکیاش قسم میخوردند.
نفسی عمیق کشید و گفت:
اجازه بده با بابای نازنین مشورت کنم ،بهت خبر میدم.مریم که خیار خوردنش تمام شده بود ،از جا برخاست و چادر را
روی سرش انداخت.
باشه صدیق جون...316

ماویش  .بهاره غفرانی

صدیقه هم برخاست:
کجا مریم جون؟ تازه اومدی که!همانطور که سمت صدیقه میرفت تا با اون روبوسی کند گفت:
قربونت .خونه کلی کار ریخته سرم.روبوسی کرد و بعد ،سمت در رفت و در آخر که داشت پایش را
داخل کفش میچپاند رو به صدیقه که در درگاه ایستگاه بود،
گفت:
فقط از خود نازنین هم بپرس .رضا میگه اول خودش بایدرضایت داشته باشه.
صدیقه سری تکان داد و بعد از خداحافظی با مریم ،در را بست و
به آن تکیه داد.
خدایا حاال چیکار کنم؟ رضا پسر خوبیه ...اما اگر نازنین لج کنهچی؟!
شانهای باال انداخت و پیش خود گفت:
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اصالً همون بهتر مخالفت کنه .االن که وقت حرف زدن در اینموردا نیست .نازنین هنوز بچه اس .به مریم میگم نه و خالص.
شب که کریم به خانه آمد ،نازنین و نازگل سفره را پهن کردند و
همگی دور آن نشستند .کریم ،در حالیکه دوغ پر از نعنا را با مالقه
هم میزد ،رو به صدیقه پرسید:
چه خبر صدیق؟ تو فکری؟!صدیق چند بار پلک زد و لبخندی روی لب کاشت:
نه ...چیزی نیست .حاال بعداً صحبت میکنیم.•
لیوانی دوغ برای خودش ریخت و گفت:
صدیقه میخوام واسه خودم کار و کاسبی راه بندازم .ماشینوبفروشم و یه مغازه بزنم.
چشمان صدیقه گرد شد .نازگل رو به پدرش گفت:
بابا چند کفگیر برنج براتون بکشم؟318
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کریم ،جرعهای از دوغ نوشید و گفت:
سه تا بسه.سمت صدیقه چرخید و ادامه داد:
آره .میخوام مثل داداش رفیع نجاری بزنم و چند تا کارگر زبر وزرنگ بگیرم .نونمون حسابی روغن مالی میشه اینجوری.
خندهای کرد و دوغش را سر کشید .صدیقه هراسان پرسید:
مطمئنی سود داره؟آره .دیگه میشم واسه خودم و رییس خودم .یه خونه هممیخریم راحت میشیم از این دربهدری.
صدیقه دستی به گردنش کشید و داخل ظرف مانی گوشت ریخت:
پسرم گوشت بخور جون بگیری .ببین نیما چه تپلی شده! تو همباید خوب غذا بخوری دیگه.
کریم منتظر بود که صدیقه مثل گذشته مالقه مالقه گوشت در
ظرفش بریزد .اما چند وقتی بود که صدیقه ،تمام حواسش پی مانی
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و رشدش بود .کریم پشت چشمی به صدیقه نازک کرد و مشغول
غذا خوردنش شد .ذهنش مدام حول محور نجاری میچرخید .بعد
از جمع کردن سفره و شستن ظروف ،صدیقه مشغول خواباندن
پسرها شد .کریم و دخترانش هم هر کدام کتابی قطور به دست
گرفتند و شروع به خواندن کردند .کریم غرق در خواندن سه
تفنگدار بود که صدیقه صدایش کرد .کتاب را پایین آورد و از باالی
عینک مطالعهی خود به او که در اتاق بود ،زل زد که صدیقه با سر
اشاره کرد نزد او برود .کریم کتاب را روی مبل رها کرد و سمت
صدیقه رفت .صدیقه در اتاق را بست و همان موقع کریم شروع به
غر زدن کرد:
صدیقه چند بار بگم موقع کتاب خوندن صدام نکن؟صدیقه انگشت اشارهاش را جلوی بینیاش گرفت:
هیس ...میشنون.کریم لبخند کجی زد و قدمی به سوی زنش برداشت .دستانش را
دور کمر صدیقه حلقه کرد و گفت:
320

ماویش  .بهاره غفرانی

این درسته .من و تو هنوز جوونیم .تو تازه سی سالت شده .خیلیراه درازی داریم .سرش را بین موهای صدیقه فرو برد و گردنش را
بوسید .صدیقه چشمانش را بست ...هرچند قصدش از صدا کردن
کریم ،چیز دیگری بود ،اما دلش برای شوهرش تنگ شده بود.
کریم کمی عقب کشید و لبهایش مماس لبهای صدیقه شد .به
یکباره ترس به جان صدیقه افتاد و عقب رفت:
کریم ...کریم .یه وقت بچهها میفهمن بد میش...کریم نگذاشت او ادامه دهد .دستش را روی دهان صدیقه گذاشت
و با دست دیگرش ،در را به آرامی قفل کرد .سمت صدیقه چرخید
و گفت:
نمیفهمن...نترس.***
•
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چند وقتی میشد که با هم نبودند .کریم صبح از خواب بیدار شد و
مشغول پوشیدن کت و شلوارش بود که صدیقه چشم گشود و با
دیدن کریم گفت:
صبح بخیر.کریم سمتش چرخید و جوابش را داد .در حال بستن کمربندش بود
که صدیقه از جایش بلند شد:
صبر کن صبحونه تو آماده کنم.نمیخواد .بیرون به چیزی میخورم .باید برم دنبال کارای مغازه.صدیقه کمی این پا و آن پا کرد و سپس لب تر کرد و گفت:
دیروز مریم خانم اومد اینجا؟همسایه؟آره ...نازنین رو واسه رضاشون خواستگاری کرد.کریم سمت صدیقه چرخید و به او زل زد:
چی؟! نازنین که بچه اس.322
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آره .گفتم بهش .اونم گفت صبر میکنن دیپلمشو بگیره بعد.کتش را صاف کرد:
رضا پسر خیلی خوبیه .میبینی که برای همه عزیزه .ببین نازنینچی میگه.
میگم ...کریم االن زود نیست در این موردا با نازی حرف بزنیم؟میترسم رو درسش تأثیر بذاره.
باالخره زندگی اونه نمیشه که هیچی نگفت بهش.آخه ...فکرش درگیر میشه بچم.نمیدونم صدیق .خودت هرجور صالح میدونی.صدیقه پوفی کشید و دوباره به رختخواب برگشت .کریم رفت و
صدیقه به این فکر کرد که چطور ماجرا را به نازنین بگوید .کالفه
بود و از واکنش دخترش میترسید .روزِ تعطیل بود و همه در خواب
ناز بودند .صدیقه به آشپزخانه رفت و سماور را روشن کرد .عادت
داشت چای را داغ مینوشید .چای داغ را مینوشید و فکر میکرد
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که بچه ها از خواب برخاستند .یک به یک به آشپزخانه آمدند.
صدیقه پشت چشمی به نازنین و نازگل نازک کرد و گفت:
دیروز من تو حال خودم بودم ،خونه رو تمیز نکردین؟نازگل خمیازهای کشید و سفره را پهن کرد:
مامان امروز تمیز میکنیم .ناراحت نشو.امشب عمه گلی اینا میان خونهمون .حسابی تمیز کنید.آه از نهاد نازنین و نازگل بلند شد .نازنین گفت:
عجب بساطی داریما .مهمونی میریم باید کار کنیم ،مهمون هممیاد باید کار کنیم.
صدیقه در حال چای ریختن گفت:
پس چی؟ دختر باید زبر و زرنگ باشه.نازنین بی حوصله در یخچال را باز کرد و کره و مربا را بیرون
آورد:
البد بازم باید اون دامنای تنگ رو بپوشیم.324
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نه پس .دامن باید ماکسی باشه ،اگر راحت باشه شما زیادترمیخورین و هیکلتون خراب میسه.
وای مامان .هیکلو میخوایم چیکار؟یعنی چی؟ دختر باید هیکلش مناسب باشه .هر موقع شوهرکردین لباسای راحت بپوشین.
دوباره یاد رضا افتاد:
صبحونه خوردی بیا اتاق کارت دارم.نازنین ابرویی باال انداخت و زیر لب چشمی گفت .خانه صدیقه
قانون داشت .پوشیدن دامن تنگ ،اجتماعی و کاری بودن قوانین
دخترانش بود ،با ادب و متین بودن قانونی برای مانی .نیما هم
تهتغاری بود و کوچک ...فعالً قانونی برای او وضع نشده بود! بعد از
اینکه صبحانه خوردنشان تمام شد ،نازنین و صدیقه به اتاقی رفتند
و نازگل مشغول جمع کردن سفره شد .صدیقه روی زمین نشست
و نازنین هم روبروی او جای گرفت .صدیقه خم شد و گفت:
رضا رو میشناسی؟325
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نازنین یک تای ابرویش را باال انداخت:
نه .رضا کیه؟!•
پسر وسطیه مریم خانم.آهان .اون بچه معروفو میگین؟آره .دیدی چه پسر خوبیه؟به من چه که پسر خوبیه؟ ایش.مادرش خواست نظرتو بپرسم در مورد ازدواج با اون.صدای نازنین باال رفت:
وا مامان .شما باید میزدین تو دهن مریم خانم.صدیقه پشت دستش زد و گفت:
-دختر مگه عقلمو از دست دادم؟!
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مامان شما دارین میبینید سن من کمه .اونا به چه حقی از منخواستگاری کردن؟
گفتش دیپلمشو بگیره بعد.ال از پسرشون خوشم نمیاد .بگید جوابم منفیه.
نخیر ...من اص ًصبر کن حاال ...دیپلم بگیری شاید خوشت بیاد.نه مامان .من اصالً از اون خوشم نمیاد .همین که گفتم.از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت .صدیقه که ته قلبش
خیالش با بابت او آسوده شده بود ،نفس راحتی کشید و به دیوار
تکیه داد .شب شد و خانوادهی گلی از راه رسیدند .نازنین و صدیقه
غذاهای رنگارنگ درست کرده بودند و نازگل کل خانه را داوطلبانه
ساییده بود .سفره را که جمع کردند ،گلی رو به نازگل کرد و گفت:
نازگل جون بردار اینا رو ببر تو اتاق بهشون درس یاد بده .گوشهم ندادن بزنشونا.
بچههای شر و شیطانی داشت که خدا را بندگی نمیکردند .نازگل
همراه بچهها به اتاق رفت و مشغول درس یاد دادن به آنها شد.
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وقتی کارش تمام شد ،صدایی کودکانه و غریب از پشت اتاق به
گوشش رسید:
اصالً هم من یه ماشین دارم بهت نمیدم.صدای پسر گلی آمد:
نده نیما .خودم هزارتا ماشین دارم.چشمهای نازگل چهار تا شد .رو به بچههای توی اتاق گفت:
ساکت بشینید من االن میام.آرام در را باز کرد و پشت سر نیما و بچهی گلی ایستاد .وقتی دید
حواسشان به او نیست ،دوان دوان سمت مادرش رفت و او را به
آرامی نزد نیما آورد .صدیقه ،دست به کمر زد و گفت:
ای بچهی شیطون .تو که بلدی حرف بزنی .پس چرا با ما حرفنمیزنی؟
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نیمای کوچک که دید لو رفته ،پا به فرار گذاشت .صدیقه دنبالش
دوید و در آخر او را در آغوشش بلند کرد .بوسیدش و خدا را شکر
کرد.
***
فصل دوم:
چند سال بعد...
دستهای پول از گاوصندوقش بیرون کشید و گفت:
امروز ناهار ،همگی مهمون من.کارگرانش دست زدند و شادی کردند.
دستتون درد نکنه کریم آقا.دمتون گرم اوستا.خدا خیرتون بده.کریم لبخند کجی زد و به همراه کارگران از مغازهی بزرگش خارج
شد .با هم به رستوران رفتند و کریم برای همه ،سفارش چلو کباب
329
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کوبیده داد .کارش که تمام شد ،به خانه برگشت .چند سالی میشد
که خانهای در همان کوچه خریده بودند .بعد از شستن دست و
صورتش  ،در حالیکه خود را با حوله خشک میکرد ،با صدای بلند
گفت:
نازی ،فکراتو کردی؟نازنین پوفی کشید و در حالیکه ورقهای امتحانی دانش آموزانش
را صحیح میکرد ،گفت:
بله بابا.خب؟نازنین از اینکه با صدای بلند داشتند حرف میزدند ،کالفه شد .در
اتاق را باز کرد و پشت در سرویس بهداشتی رفت:
جوابم منفیه بابا.•
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در به یکباره باز شد و اخمهای کریم در هم رفت .نازنین ترسید و
قدمی به عقب برداشت.
دختر چرا ازدواج نمیکنی؟ میخوای بمونی رو دستمون بترشی؟صدیقه ،کفگیر به دست از آشپزخانه خارج شد:
چه خبرتونه خونه رو گذاشتین رو سرتون؟کریم را مورد خطاب قرار داد:
خب خوشش نیومده دیگه .زوره مگه؟ حاال دو روز بعد یکی دیگهمیاد ...نترس.
کریم از سرویس بهداشتی خارج شد و سمت صدیقه رفت .عادت
داشت سر هر مسئلهای قیل و قال راه بیندازد:
زن ،چرا نمیفهمی؟ اگر این همینجوری خواستگارا رو رد کنه،فکر میکنن عیب و ایرادی داره .عوض اینکه خودتم بهش بگی
زودتر ازدواج کنه ،داری...
صدیقه میان حرف او رفت:
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وای چه خبره کریم؟ یه دقیقه آروم باش.سمت دخترش چرخید:
تو هم از خر شیطون پیاده شو دیگه.نازنین داشت دیوانه میشد .او دنبال مردی مؤمن میگشت که
نبود! معلم شده بود و هر روز در مدرسه ،یک خواستگار را جواب
میکرد .به خودش گفت ،به بعدی حتماً اجازه میدهد که به
منزلشان بیاید؛ پدرش داشت او را به مرز جنون میرساند .فردای
آن روز که به مدرسه رفت ،بعد از اتمام ساعت کاری یک خانم
جوان چادری جلویش را گرفت:
ببخشید ...خانم؟نازنین به زن نگاه کرد:
بله امرتون؟شما نازنین خانم عستین؛ درست میگم؟اخمهای نازنین در هم رفت:
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شما؟زن خندهی ریزی کرد و گفت:
من ...من خواهر بزرگتر نجمه چراغی هستم .دو سال پیش شاگردشما بود.
مازنیم کمی فکر کرد و نجمه را بخ یاد آورد:
آهان .بله بله ...نجمه جان خوبن؟ممنونم اونم خوبه .راستش واسه امر خیر خدمت رسیدم .نجمهتعریف شما رو خیلی میکنه .میگه خانم مؤمن و نجیب و انقالبی
هستین و چهره و سیرت زیبایی هم دارین .برادر ما هم دنبال یه
هم دختر با کماالتیه .داداشم مؤمنه تو شرکت نفت کار میکنه...
پدرمون روحانیه و امام جمعه ...من هم همسر شهیدم .خانوادهی
مذهبیای خستیم .میخواستیم اگر موافق باشین ،واسه
خواستگاری خدمت مامان و بابا برسیم.
نازنین گلویش را صاف کرد:
جسارتاً برادرتون بد دل که نیست؟333
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نه ...اصالً.نازنین که داشت از دست غرولندهای پدرش دیوانه می شد ،به زن
اجازهی خواستگاری رسمی را داد .به خانه که رسید ،نازگل هم از
محل کارش برگشته بود .او نیز مثل خواهرش معلم شده بود.
نازگل به دیدن خواهرش نگران شد:
نازی چرا رنگت پریده؟نازنین چادر را از سرش درآورد و سمت اتاق رفت:
بیا بهت بگم.نازگل همراه او به اتاق رفت و در را بست:
چی شده؟نازگل ،یکی میخواد بیاد خواستگاری ...روم نمیشه به مامان اینابگم.
نازگل خندید:
من میگم بهشون .بابا که از خداشه ما رو زودتر رد کنه.334
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***
•
با اجازهی بزرگترا ...بله.همه دست زدند و قلب نازنین دیوانهوار خودش را به در و دیوار
قفسهی سینه میکوبید .گویی صندلیاش را تکان میدادند و قصد
جانش را کرده بودند .زندگی تازهای را باید شروع میکرد .بعد از
عقد ،راهی اصفهان شدند تا ماه عسلشان را در آنجا بگذرانند.
کریم به فکر نازگل افتاد .اما او هنوز سنش کم بود .تازه نوزده
سالش تمام و معلم شده بود .جنگ همچنان پر قدرت ادامه داشت
و تمام هم نمیشد .سال هزار و سیصد و شصت و شش بود و
اولین فرزند نازنین به دنیا آمد.
موشک باران به تهران رسیده بود و همه دستپاچه بودند .صدیقه
بابت بی اعتنایی به روماتیسم قلبیاش ،تنگی دریچه میترال شدید
گرفته بود و هر چند وقت یکبار حالش به شدت بد میشد .موشک
باران نیز ،حالش را به شدت خراب میکرد .کریم هم مواقع موشک
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باران ،حالش از صدیقه بدتر میشد .راهی مشهد شدند تا کمی از
التهابشان بکاهند .با معصومه و خانوادهاش و فامیلهای دیگرشان،
خانهای در مشهد کرایه کردند و هر روز به زیارت میرفتند .صدیقه
عادت داشت ،صبحها رادیو گوش بدهد .یک روز صبح زود ،وقتی
با خواهر و فامیلهایش مشغول آماده کردن صبحانه بود ،رادیو را باز
کرد و اخبار صبحگاهی اعالم کرد که محله ای در اطراف خانهی
گوهر را موشک باران کردهاند .صدیقه طاقت نیاورد و شروع کرد
به اصرار برای برگشت.
کریم تو رو خدا .بیا برگردیم.کریم دور برداشت و گفت:
ای بابا زن ،مگه خودت نمیترسی؟آخه اخبار گفت نزدیک خونه باجیمو زدن.-بیا زنگ بزنیم خب.
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به مخابرات رفتند و شمارهی خانهی گوهر را گرفتند؛ کسی
پاسخگو نبود .صدیقه که به هقهق افتاده بود ،تلفن را روی
دستگاه کوبید و گفت:
کریم همین االن باید برگردیم ...همین االن.کریم با کالفگی دستی به موهایش کشید و همراه صدیقه به خانه
برگشت .وسایلشان را جمع کردند و هر کدام به منزل و شهر
خودشان برگشتند .معصومه از صدیقه خواست هرچه شد ،حتماً به
او خبر دهد .صدیقه تا خود تهران گریه میکرد و اشک میریخت.
نازگل که روی صندلی عقب نشسته بود ،گفت:
وای مامان ،راحت نشسته بودیم دیگه .االن برگردیم دوباره حالتبد میشه.
صدیقه جواب او را نداد و نمنم اشک میریخت .باالخره رسیدند و
هراسان به جلوی منزل گوهر رفتند .صدیقه هرچه بیشتر به در
میکوفت ،ناامیدتر میشد .کم مانده بود قلبش او را از پا درآورد که
همسایه گفت:
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اِ صدیق خانم تویی؟صدیقه سمت رحیمه چرخید:
وای رحیمه خانم تو رو خدا بگو باجیم کجاست؟رحیمه خندهای کرد و همان حین گفت:
رفتن خونه آفا افالطون .چرا انقدر نگرانی؟موشک بارون...فقط شیشههامون ریخت .کسی چیزیش نشد .نگران نباش.صدیقه دستانش را رو به آسمان گرفت و خدا را شکر کرد .کریم از
داخل ماشین ،داد زد:
بیا بریم دیگه صدیقه.سوار ماشین شد و کریم راه افتاد.
خب ...بریم خونه آقا افالطون.مانی با کالفگی گفت:
338
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بابا لطفاً ما رو برسونین خونه بعد برین خونهی دایی .ما باید دوشبگیریم.
حرف نزن بچه .بشین سرجات.دستان مانی مشت شدند ،اما دیگر حرفی نزد .نازگل سرش را
سمت او متمایل کرد و گفت:
بابا بیشتر از مامان میترسه!•
بله آبجی .متأسفانه همینطوره.به خانهی افالطون رسیدند و همه را در هول و وال دیدند .صدیقه
و گوهر یکدیگر را در آغوش گرفتند و مانی دلش میخواست از آن
صحنه فیلم بگیرد .سیامک ،یکی از پسران گوهر با چشمانش به
دنبال نازگل میگشت .بدون اینکه توجه کسی جلب شود ،راه افتاد
و یک به یک اتاقها را گشت .آخر به اتاقی رسید که صدای گریه از
آن بیرون میآمد .در را به آرامی گشود و نازگل را دید که پشت
میز مطالعهی داییشان نشسته و سرش را میان دستانش گرفته
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بود و هق میزد .دلش ریش شد .هیچ دوست نداشت نازگل را در
آن حال و روز ببیند .خواست صدایش بزند و بپرسد که چه اتفاقی
افتاده ،اما رویش نشد .در اتاق را بست و بعد تقهای به آن زد.
نازگل گلویش را صاف و اشکهایش را پاک کرد و گفت:
بفرمایید.سیامک در را گشود و وارد اتاق شد .به سختی توانست حقیقت را
بپوشاند:
اِ نازگل اینجایی؟نازگل آب بینیاش را باال کشید و چشم از سیامک گرفت:
بله .کاری داشتی؟سیامک چند بار پلک زد و به کتابخانه چشم دوخت:
اومدم این کتاب جنایت و مکافات رو بردارم .خیلی دوستشدارم ...همهاش میخوام دوباره و دوباره بخونمش.
نازگل هم چشمانش را به کتابخانه دوخت:
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آره خیلی خوبه .ولی جین ایر هم خیلی قشنگه .یه بار بخون.سیامک به سمت کتابخانه راه افتاد و کتاب مورد نظرش را
برداشت:
اونو بیشتر از پنج بار خوندم.سمت نازگل چرخید و دلش طاقت نیاورد:
چرا چشمات پف کرده؟نازگل چند ثانیه به پسرخالهاش زل زد و سپس چشم از او گرفت.
جوابی نداد که سیامک اضافه کرد:
گریه کردی؟!نازگل دوباره به سیامک خیره شد .چشمانش پر شدند و لبش
لرزید:
از دست مامان و بابام خسته شدم .از وقتی موشک بارون شده،همهاش اینور اونوریم .منم باالخره معلمم .االن کالسا تق و لقه،
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چند وقت دیگه این موشک بارون عادی میشه و منم باید برگردم
سر کارم.
سیامک آرام سمت نازگل رفت و آن سوی میز ،روبروی او ایستاد و
سرش را به زیر انداخت:
نازگل االن تقریباً همه همین بساطو دارن .ناراحت نباش .تازه یهچیز بگم عصبانی نشیا.
سر بلند کرد و نگاه خندانش را به چشمان عصبی نازگل دوخت:
االنم دایی میگه اینجا امن نیست .باید بریم دماوند.نازگل لبهایش را روی هم فشرد و سیامک با دیدن چهرهی او،
پخی زیر خنده زد .داد نازگل به هوا رفت:
سیامک!خندهی سیامک شدیدتر شد و کتابی دیگر از کتابخانه بیرون کشید
و سمت نازگل گرفت:
بیا تو هم اینو با خودت بیار بخون .حوصلت سر نره.342

ماویش  .بهاره غفرانی

و بعد لبخند دنداننمایی زد .نازگل چشمان خونینش را به سیامک
دوخت و کتاب را باال برد:
برو تا نزدم تو سرت.سیامک خندهکنان از اتاق بیرون رفت.
***
با صدای مانی چشم گشودند .مانی برای اینکه اعصابش از آن
ترافیک سنگین جان سالم به در برد ،داشت آهنگی را زیر لب
زمزمه میکرد .نازگل با تعجب نگاهش کرد و چند بار پلکهایش
را باز و بسته کرد:
مانی؟!مانی ساکت شد و به او زل زد:
بیدارت کردم؟! ببخشید تو رو خدا .یه شبانه روز توی این ماشین،توی ترافیک اعصابم بهم ریخته .خواستم با آهنگ خوندن...
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نازگل میان حرفش رفت:
چقدر صدات قشنگه مانی! بازم بخون.واقعاً؟آره...عین ستار ...شایدم بهتر از اون.مانی زیر خنده زد:
دیگه چی؟!کمی جلوتر که رفتد ،خبر رسید که راه به کل بند آمده و نمیتوانند
به دماوند بروند و باید برگردند .کریم با دیدن اولین دور برگردان،
پیچید و دوباره به تهران برگشتند .نازگل غر زد:
من نمیدونم داریم کجا در میریم آخه؟ اگر قرار به مردنه ،هرجاباشیم ،میمیریم دیگه .عزرائیل که معطل ما نمیمونه.
صدیقه پشت دستش زد و گفت:
-زبون به دهن بگیر بچه .خدا نکنه.
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بابا خب دلم واسه میالد تنگ شده .شما دل ندارین؟ مثالً مامانبزرگ و بابا بزرگشین .بیچاره بچه اونجا تنها مونده.
کریم گفت:
کجا تنها مونده؟ مامان و باباش پس چین؟نازگل شانه باال انداخت و از پنجره به بیرون خیره شد .باالخره به
خانهشان رسیدند .نازگل دستانش را از هم باز کرد و با خوشحالی
گفت:
آخ جون خونهی خودمون!به یکباره کریم از در حیاط وارد شد و هراسان گفت:
جمع کنید ...جمع کنید بریم طالب آباد .زود باشین .موشک بارونشده دوباره.
مانی معترضانه گفت:
ببخشید بابا .ولی موشک بارون که قطع نمیشه .همیشه هست.بمونیم خونهی خودمون...
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کریم فریاد کشید:
همین مونده تو یه الف بچه به من دستور بدی چیکار کنم چیکارنکنم .زود برین آماده بشین .مگه نمیبینید حال مادرتون خوب
نیست؟
مانی سرش را به نازگل نزدیک کرد و زیر لب گفت:
باز مامانو بهونه کرد!نازگل نیشخندی زد و همانطور که به داخل خانه میرفت ،گفت:
من که امروز اصالً هیچ جا نمیام .یه حموم هم نمیتونیم بریمیعنی؟!
کذیم لبهایش را روب هم فشرد و دست به کمر ،به رفتن نازگل
چشم دوخت .خودش هم دوست داشت به حمام برود و کمی
استراحت کند .پس اعتراضی نکرد و رفتن به طالب آباد را به روز
بعد موکول کرد .یک به یک ،به حمام رفتند و نفر آخر کریم بود.
در حال شستن سرش بود که به یکباره ،صدای آژیر قرمز
گوشهایش را پر کرد.
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دور خود حوله پیچید و از حمام بیرون رفت .سراسیمه همراه
صدیقه به زیر پله رفت .گربهها پا به فرار گذاشتند و هر کدام به
یک سمتی دویدند .صدیقه ،در حالیکه اشک میریخت،
گوشهایش را با کف دستانش پوشانده بود و گهوارهوار تکان
میخورد .اشرف و قباد طبقهی باالی خانهی آنها اقامت داشتند و
هر بار که آژیر میزدند ،اشرف اصرار میکرد که به پارکینگ بروند.
خودش سریع به پارکینگ میرسید و نازگل هم به سراغ قباد
میرفت و دست او را میگرفت و کمکش میکرد از پلهها پایین
برود .تا به پایین پلهها رسیدند ،آژیر وضعیت سفید را زدند و نازگل
و قباد شروع به خندیدن کردند.
حاال دوباره باید منو از پلهها باال ببری.فدای سرتون.همانطور که از پلهها باال میرفتند ،قباد گفت:
-بابا من به خانم میگم نمیخواد بریم پایین ،گوش نمیده که.
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فردای آن روز به طالب آباد رفتند .خانوادهی کریم هم آنجا بودند.
نازگل نگاهی به خانهای که قرار بود آنجا بمانند انداخت و چینی به
بینی داد:
اینجا که عین طویله اس! ای خدا منو بکش از دست اینا راحتمکن.
نزدیک بود که زیر گریه بزند .اما با شنیدن صدای نازنین ،گل از
گلش شکفت .سمتشان دوید و با دیدن میالد ،از خوشحالی جیغ
کشید:
وای میـــالد!میالد با شنیدن صدای جیغ خالهاش ،داد کشید و زیر گریه زد.
نازگل سمتش رفت و میالد را در آغوش کشید و او را غرق در
بوسه کرد:
کجا بودی تو عشقم؟!نازنین گلویی صاف کرد و گفت:
علیک سالم.348
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***
•
چند سال بعد...
سالم مانی عزیزم .امیدوارم حال تو و مادرت و خواهرات و نیما
همیشه خوب باشه .این نامه رو نوشتم که بگم ...من دارم میرم.
دلم نمیخواست واقعیت رو بهتون بگم .اما شما باید بدونین که من
تومور مغزی دارم و زیاد دووم نمیارم .میرم اما قلبم پیش شما
گیره .مواظب خودت و مادرت باش .شما رو به خدا میسپارم .از
طرف پدرت کریم ...خداحافظ!
مانی نامه را مچاله کرد و گیتارش را از گوشهی اتاق برداشت تا آن
را جایی بکوبد و حرصش را خالی کند .اما دلش نیامد .گیتارش
مثل بچهاش عزیز بود .نازگل که با فرزندانش در خانهی آنها بود و
داشت صبحانه را آماده میکرد ،با صدای داد مانی ،سمت اتاق او
دوید و به در کوفت:
مانی؟ مانی حالت خوبه؟ مانی؟349
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در اتاق به یکباره باز و مانی با صورتی سرخ و رگهای برجسته
شدهی آن ،در درگاه دیده شد .نامهی مچاله شدهی در دستش را
سمت نازگل گرفت و در حالیکه سعی میکرد خشم و ناراحتیاش
را کنترل کند ،گفت:
بیا ...بخون ببین چی نوشته و رفته.نازگل با گیجی نامه را از دست مانی گرفت و شروع به خواندن
کرد .در انتهای نامه ،تنها اشک بود که جلوی دیدگانش را گرفته
بود .زانوانش سست شد و روی زمین افتاد و هقهق کرد .مهسا
دختر بزرگ و هشت نه سالهی نازگل ،با تعجب به آنها زل زده بود
و نمیدانست که چه شده است .دلسا که تازه یک سالش شده بود،
جیغ میکشید و گریه میکرد و به همین دلیل ،مهسا آنها را ترک
و سراغ خواهرش رفت .صدیقه که برای خرید بیرون رفته بود ،به
خانه برگشت .با دیدن حال و روز نازگل و مانی ،قلبش شروع به
محکم تپیدن کرد .خریدها از دستش سر خورد و به روی زمین
افتاد .سمت دخترش دوید و صورتش را با دستانش قاب گرفت:
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چی شده نازگلم؟نامهی چروک شدهی روی زمین را دید و آن را برداشت و خواند.
اشک در گوشهی چشمانش حلقه زد و با تلخندی بر لب گفت:
دروغه ...همش دروغه!به یکباره حالش بد شد و روی زمین افتاد .چهرهاش سرخ شده بود
و نفس نفس میزد .رگ گردن و شکمش میپریدند و با سرعت
هرچه تمامتر میزدند .مانی و نازگل بر سر و صورت خود کوفتند و
نازگل جیغ کشید:
یا امام زمان!مانی داد کشید:
مامــان؟ مامان چی شدی؟نازگل با هقهق رو به برادرش کرد:
زنگ بزن اورژانس ...بدو.***
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•
کریم رفته بود .هرچند صدیقه میپنداشت تمام حرفهایش دروغ
بود ...هرچند مانی هم موافق با صدیقه بود ،اما با همهی اینها
کریم دیگر نبود .خانهشان را چند سال قبل فروخته بود و
خانوادهاش اجاره نشین بودند .
همه فرزندان و دامادها و نوههای صدیقه جمع بودند .هرکس
چیزی میگفت و صدیقه و مانی میگفتند که کریم دروغ گفته و
رفته .نیما که با پای گچ گرفته از سربازی برگشته بود ،نالهای کرد
و گفت:
ببین چه موقعی هم رفته .آخه این انصافه؟نازنین با نگرانی پرسید:
یعنی دروغ گفته؟صدیقه سرش را به زیر انداخت و آهی کشبد:
چند وفت پیش حاجی یونس زنگ زد خونه.352
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همهی سرها سمت صدیقه چرخید و او اندکی بعد ادامه داد:
گفت به کریم آقا قسط آخر لوازم خونهای که خریده رو بیاره.نازگل لب پایینش را به دندان گرفت و نازنین به صورت خود
کوفت:
چی؟ یعنی رفته اسباب و اثاثیه خریده؟صدیقه دوباره آه کشید:
بابات به سر درد میگرفت زمین و زمانو بهم میدوخت .حاال منچجوری باور کنم که تومور داشته و دم نزده؟ به نظرتون قابل
قبوله همچین چیزی؟
کسی حرفی نزد و تنها صدای بازی نوههای صدیقه به گوش
میرسید .سیامک ،اخمی کرد و گفت:
خاله حاال شما نگران چیزی نباشین .خدا بزرگه.مانی از تدریس خصوصی موسیقی که داشت ،فقط خرج خود را در
میآورد .نگران به مادرش چشم دوخت؛ کاری جز نواختن و
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خواندن بلد نبود! خواننده شدن هم سرمایه میخواست که او
نداشت .نیما همکه پایش در گچ بود و سرباز.
روزها از پی هم میگذشت و نوههای صدیقه روز به روز بزرگتر
میشدند .به شدت به صدیقه وابسته بودند و اگر هر هفته او را
نمیدیدند ،کالفه و دیوانه میشدند .سیامک ،پسر خواهر صدیقه
که همسر نازگل شده بود ،وام جور میکرد و به آنها میداد تا کم
نیاورند و خودش اقساطش را میپرداخت .دنیا برای صدیقه وارونه
شده بود .حس اینکه دستش جلوی دامادش دراز باشد ،داشت
دیوانهاش میکرد .خودش سواد درست و حسابی نداشت ...پسرش
سرمایه نداشت و پسر دیگرش مریض و خسته ،گوشهی خانه
مرخصی سربازیاش را میگذراند.
پول پیش خانهشان ،روز به روز کمتر میشد و نیما هم به سربازی
برگشته بود ،که مجبور شدند دوباره اثاث کشی کنند .صدیقه فشار
عصبی زیادی را تحمل میکرد .مانی ،سازهایش را فروخته بود و
پولش را به زخم زندگی زد و به این ترتیب دیگر نمیتوانست
تدریس کند .مدام به استودیوهای مختلف میرفت و آنها هم با
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اینکه صدای او را میپسندیدند ،پول میخواستند .زندگی ،هرچه
بیرحمتر شالقش را به تنهی خانوادهی آنها میزد .ماه رمضان بود
و صدیقه روزه گرفته بود .مانی اصرار کرد که دست از این کارش
بردارد؛ زیرا که حال و اوضاعش خوب نبود .اما صدیقه گوشش به
این حرفا بدهکار نبود .اواسط ماه رمضان بود که سکته مغزی کرد
و در آشپرخانه نقش زمین شد .نازگل بود که با وجود مشغله ،دائماً
کنارش بود .با اینکه منزل سیامک ونازگل کوچک بود ،اما همهی
اعضای خانواده با جان و دل پذیرای صدیقه بودند .نیمی از بدنش
لمس شده بود و توانایی حرکت نداشت .با واکر راه میرفت و
فیزیوتراپی را شروع کرده بود .نوهی محبوبش میعاد ،پسر وسطی
نازنین بود .با اینحال ،مهسا و دلسا بی نهایت او را دوست داشتند.
محبتش به همه یکسان بود و هیچکدام از نوههایش فکر نمیکرد
که بینشان فرق گذاشته میشود .چند سالی گذشت تا توانست
دوباره در راه رفتن کم و بیش مسلط باشد .لنگان لنگان راه
میرفت و گاهی اشک گوشهی چشمش جمع میشد .باز هم به
خانهای کوچکتر اثاثکشی کردند و صدیقه روزی را به یاد آورد که
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نادر برادر کریم قسم میخورد که گاوصندوق کریم آنقدر پر شدع
که نمیتواند در آن را ببندد .به سختی آخرین تشک را در کمد
دیواری چید و آه کشبد:
در گاوصندوقت بسته نمبشد .اما االن من و بچههات باید تو اینوضع باشیم؛ انصافه کریم؟
•
مانی ،آمد و صدیقه را در آغوش کشید:
واسه همین انقدر واسه همه مون گنگ بود .آدم گنگی بودهمیشه .هیچ وقت دلیلشو نفهمیدم .نه گذاشت ورزشمو ادامه بدم،
نه موسیقیمو.
صدیقه از آغوش مانی بیرون آمد و نشست .پسرش هم کنارش
جای گرفت:
به تو حسودیش میشد .عین بچهها ...بهت حسودی میکرد .هربار تو ظرفت گوشت میذاشتم ،هر بار ازت تعریف میکردم...
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نمیدونم چرا .تو بچه اش بودی ...بابات همیشه واسم اولویت بود.
اول به اون میرسیدم .نمیدونم چرا اینکارو کرد.
بچههای صدیقه آمدند و همه دور هم جمع بودند .مهسا جعبهی
شیرینی را که روی میز بود برداشت تا به آشپزخانه ببرد که میعاد
گفت:
نمیذارن دو تا دونه شیرینی بخوریم .همینجوری تعارف نکردهبرمیدارن میبرن.
مهسا لبهایش را روی هم فشرد و جعبهی شیرینی را مقابل
پسرخالهاش گرفت و از بین دندانهای قفل شده به یکدیگرش
گفت:
بفرمایید!میعاد که سعی میکرد خندهاش را جمع کند ،شیرینی برداشت و
تشکر کرد .هر دو نوجوان بودند و مهسا تازه وارد دبیرستان شده و
میعاد ،دیپلمش را گرفته بود .مهسا با جعبه شیرینی به آشپزخانه
رفت و زیر لب غر زد:
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وای چقدر از میعاد بدم میاد .پسرهی لوس و ننر فکر کرده خیلیبا نمکه.
صدیقه خندید و لپ مهسا را کشید:
میعاد که خیلی پسر خوبیه .چرا اینجوری میگی؟و مهسا جریان را تعریف کرد و صدیقه گفت:
میعاد پسر خوبیه .خوب نیست پشت سرش بد میگیا.مهسا لبهایش را روی هم فشرد:
مطمئن باشین اون قدرا هم پسر خوبی نیست.صدیقه در حالیکه محتویات قابلمه را هم میزد با نیشخند و به دور
از چشم نازگل گفت:
مامانتم از سیامک خوشش نمیومد .ولی بعداً باهاش ازدواج کرد.میعاد و تو هم...
باقی حرفش را خورد که مهسا گفت:
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وای اصالً حرف ازدواج فامیلی رو نزنید که باال میارم .انقدر بدممیاد که نگو .اونم با کی ...با این پسرهی از خود راضی .تازه ما با
خالهاینا خیلی فرق داریم .اونا خیلی مذهبین .از لحاظ سیاسی هم
که اصالً نمیخوام حرف بزنم در موردش .تازه یادتونه یه بار خاله
بهم گفت این چیه پوشیدی خیلی بدفرم نشونت میده؟ حاال خوبه
همه دوستام بهم میگن باربی .خیلی بهم برخورد.
وا تو هم حاال حرفی هم نزده که.مهسا سیبی برداشت و گازی از آن زد:
منم پس میگم.صدیقه چشمانش را گرد کرد و سعی کرد خندهاش را کنترل کند:
چیو میگی دختر؟هرکی ناراحتم کنه منم ناراحتش میکنم.صدیقه دستی به سر مهسا کشید و گفت:
مهسا تو که اینجوری نبودی! اهل مسخره کردن نبودی.359
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من کسی رو مسخره نمیکنم .بدم میاد از این کار.پس چی؟هیچی اصالً .ولی هرکی هرچی بگه جوابشو میدم که انقدرحرص نخورم .مادرجون رک بودن خیلی خوبه .ولی من میگم
رک بودن با گستاخی فرق داره .منظورم اینه که به جای اینکه بیام
اینجا غیبت خاله رو بکنم ،همون موقع باید میگفتم بهش شما از
رنگ لباسم خوشتون نمیاد که این حرفو زدین .وگرنه لباس من
مشکلی نداره .نه بیادبی بود نه اینقدر حرصی میشدم .تازه اصالً
به کسی ربط نداره چی پوشیدم که .ولی اینو نمیگم زشته.
آفرین این شد .انقدرم روی پسرم ایراد نذار.مهسا دوباره گر گرفت:
وای اونو که اصالً حرفشو نزنید .هر بار میاد خونه مون با مامانمقهر میکنه .خاله هم میاد به مامانم میگه از دلش در بیار .عوض
اینکه پسرشو ادب کنه انقدر لوس نباشه ،میاد به مامانم اونجوری
میگه .انقدر حرص میخورم من.
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صدیقه از لحن مهسا به خنده افتاد و بازویش را نیشگون گرفت:
اوی .دیگه نشنوم غیبت میعاد و نازنینو بکنیا .فهمیدی؟مهسا هم خندید و بازویش را ماساژ داد:
راست میگینا .همین دو دیقه پیش توبه کردم غیبت نکنم.با آمدن نازگل هر دو سکوت کردند و به کاری مشغول شدند.
سفرهی شام را که انداختند ،زنگ خانه به صدا در آمد .دلسا آیفون
را جواب داد و لختی بعد ،با تعجب به همه نگاه کرد:
میگه من پدرجونم!دلسا و میثاق ،فرزندان کوچک نازگل و نازنین ،کریم را درست و
حسابی نمیشناختند .کریم آمده بود و فرزندانش دلتنگش بودند .او
را سخت در آغوش کشیدند و رویش را بوسیدند و اشک ریختند.
اشکهای صدیقه نیز نمنم چکه میکرد .کریم خواست که صدیقه
را در آغوش گیرد ،اما او مانع شد و به عقب رفت .صدیقه با صدایی
لرزان ،جیغ کشبد:
کجا بودی؟ خوش گذشت؟ خوشیا دلتو زدن و یاد من افتادی؟361
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•
کریم ابروانش را در هم کشید و گفت:
مگه نامهی منو نخوندی؟نیشخندی روی لب صدیقه نشست .روی مبل جای گرفت و چشم
از کریم پوشاند و رویش را سمت دیگری چرخاند:
واقعاً فکر کردی ما باور کردیم؟! پس تو که داشتی میمردی! چرااالن زندهای؟
کریم شانهای باال انداخت و گفت:
خب خوب شدم دیگه.مانی مادرش را در آغوش گرفت و کتفش را نوازش کرد و رو به
پدر گفت:
آخه چرا انقدر حاشا میکنی بابا؟ هیچ فکر کردی ما خرجمونو ازکجا در میاریم؟ مغازه و خونه رو هم که فروختی رفت .گفتی من
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هیچی ارث واسه بچههام نمیذارم .تل حرف زدیم گفتی چشماتون
دنبال ارث و میراثه .سیامک نبود ما مرده بودیم.
سیامک اخمی کرد و سر به زیر انداخت و نازگل با بغض گفت:
چرا همه رو ول کردین و رفتین؟ چرا مامان مریضمو ول کردین ورفتین؟ رفتین جهاز واسه کی خریدین از حاجی یونس؟!
کریم داد زد:
جهاز چیه؟ این چرت و پرتا چیه میگین؟حتی قسط آخرشم ما دادیم .چرا انکار میکنید؟کریم گلویی صاف کرد و گفت:
جهازو واسه دختر وحید خریدم .بد کردم؟نیما پوزخندی زد و گفت:
واسه مردم خوب خرج میکنید .اما من خواستم زن بگیرم ،نبودینکه دستمو بگیرین .انصافه این؟
کریم داد زد:
363
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خب مریض بودم.همه پشت چشمی نازک کردند و به احترام سن و سالش ،دیگر
چیزی نگفتند .فرزندان صدیقه اصرار داشتند که مادرشان طالق
بگیرد .اما مانی مخالف بود .بهرحال صدیقه زندگیاش با کریم را
از سر گرفت .اما چه از سر گرفتن؟! کریم کرایه خانه را یکی
درمیان میداد .خرجی درست و حسابی نمیداد و مثل گذشته،
دست پر به خانه برنمیگشت.
صدیقه نیز او را ندید گرفته بود .کنارش نمیرفت .مثل قدیم با
عشق با او حرف نمیزد ...و از او به شدت دلگیر بود و دلخور از
اینکه چرا آن همه دروغ میگفت و حاشا میکرد! دیگر عشق در
خانهشان جریان نداشت.
روزگار سختی را میگذراندند .مانی در به در به دنبال سرمایهگذار
میگشت و چه کسی نمیدانست که صدایش دارد حیف میشود.
وقتی غمگین میخواند ،شنونده بغضش میترکید .وقتی شاد زمزمه
میکرد ،همه خوشحال میشدند .صدایش پر از احساس بود!
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دنیای بد بیاریها بود .مجبور شد در پروژهی مسکن مهر پرند
کاری جزئی پیدا کند ،چرا که شانس با او همراه نبود و دیگر نایی
برای گشتن نداشت .کریم دیگر زورگو شده بود .پولی نمیداد و
صدیقه زندگی سختی را میگذراند .مانی تصمیم گرفت که به
ترکیه برود .بار و بندیل بست تا بلکه آنجا بتواند به رویاهایش
برسد و مادرش را نیز بعد از آن با خود به ترکیه ببرد
به زبان ترکی استانبولی مسلط بود و سازها را میشناخت.
صدایش مخملی بود و چیزی نمیتوانست در آنجا مانع پیشرفتش
شود .نگاه آخرش را به خانه انداخت و راهی فرودگاه شد.
•
هنوز اما دلش گیر مادرش بود .قبل اینکه چمدانش را تحویل دهد،
دست آزادش را مشت کرد و از رفتن منصرف شد .بغضش گرفته
بود ...اما دلش میگفت که به خانه برگردد .کلید را در قفل چرخاند
و با چهرهی گریان مادرش مواجه شد .بغضش شکست ...صدایش
لرزید و رو به کریم گفت:
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میذاشتی من اول برم ترکیه ...بعد اشکشو درمیاوردی.***
چند روزی بود که غذا از گلوی صدیقه پایین نمیرفت .جدی
نمیگرفت اما ...خیال میکرد که بابت کشیدن دندانهایش اینطور
شده است .به خانهی نازگل رفتند و آنجا بود که بعد از خوردن
غذای محبوبش ،باال آورد .نازگل نگران شد .فردای آن روز ،مانی
مادرش را به دکتری برد .دکتر با دیدن چهرهی صدیقه ،بالفاصله
گفت:
سرطان مری داری!صورت مانی سرخ شد و جنجالی به پا کرد .دستان صدیقه
میلرزید ...قلب مانی میتپید .مانی باورش نمیشد و صدیقه سعی
میکرد که باور نکند .روز به روز حال صدیقه بدتر میشد و تمام
دکترها اقرار کردند که او سرطان مری دارد .ذره ذره آب میشد...
مثل یک شمع سوزان .نه غذایی میتوانست بخورد و نه حتی آبی
از گلویش پایین میرود .دستش دیگر جایی نداشت برای سرم
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زدن .تاسوعا بود و مهسا نذر کرد .اما او حالش خوب نمیشد .با
دیدن حال و روز صدیقه ،اشکش جاری شد و به اتاقش رفت.
دیوان حافظ را از روی میز کامپیوترش چنگ زد و هقهق کنان
نیت کرد .حافظ فرمود:
آن یار کز او خانهی ما جای پری بود/سرتاقدمش چون پری از
عیب بری بود
دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش/بیچاره ندانست که
یارش سفری بود!
دیوان از دستش افتاد و دستانش را جلوی دهانش گرفت تا صدای
هقهقش از اتاق بیرون نرود .گوشیاش را برداشت تا به دوستش
پیام بدهد و حال و روزش را بگوید .اما اشتباهی پیام را به
پسرخالهاش میعاد فرستاد .دقیقهای بعد ،میعاد با او تماس گرفت .تا
به حال با میعاد تلفنی صحبت نکرده بود .گلویش را صاف و
اشکهایش را پاک کرد:
بله؟367
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چی شده مهسا؟پیامو اشتباه فرستادم .ببخشید.مادرجون خوبه؟-...
چی شده؟هقهق مهسا بلند شد:
هیچ خوب نیست میعاد .امروز کالً هیچی از گلوش پایین نرفت.باید ببریمش شیمی درمانی .داروهای لعنتی اثر ندارن .امروز هیچی
نتونست بخوره .دلم داره میترکه.
میعاد نیز آن طرف خط اشک میریخت:
حاال تو ناراحت نباش .درست میشه .میبریمش دکتر و...مهسا که سعی میکرد ،صدایش را کنتزل کند ،میان حرفش رفت:
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تو نمیفهمی چی میگی .سرطان مری بدترین نوع سرطانه.خودم خوندم .میدونی فکر کنم متاستاز کرده .آخه چرا مامانجون
باید سرطان بگیره؟ اون همه بدبختی براش بس نبود؟
آروم مهسا ...آروم .میشنوه صداتو.اتاقم .بعدشم ...خودش فهمیده سرطان داره .منتهی خودش رو بهندونستن زده که ما زیاد ناراحت نشیم .به خدا هر بار مامانمو
میبینم ،چشماش قرمزه .دلسا چشماش قرمزه ...دایی مانی
صورتش الغر شده و یهو عصبی میشه .بیچاره مادرجون از کی تا
حاال دلش واسه بچهی دایی نیما تنگ شده .هی قربون صدقهاش
میره .اما دایی نیما نمیاردش که .نمیدونم غصهی چیو بخورم.
هی باهاش شوخی میکنم ...هی میگم میخندم باهاش .اما یهو
بغض کل گلومو پر میکنه و میدوم تو اتاق .نمیتونم درس
بخونم .دارم دیوونه میشم .خدا هم دیگه ما رو دوست نداره .هر
بالیی بود سر مادرجون آورده اما بیخیال نمیشه .این همه از صبح
تا شب التماسش میکنم ،انگار نه انگار .اصالً میعاد دعا کردن
الکیه .خدا اصالً به حرفامون گوش نمیده.
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چرا کفر میگی تو مهسا؟ خودتو کنترل کن .البد حکمتی توشه.چه حکمتی؟ چه حرفا میزنیا!از من و تو کاری برنمیاد مهسا.چرا ...میبریمش شیمی درمانی میشه .خوب میشه .حرف نزنتو.
باشه ...میدونم االن حالت خوب نیست .بعداً با هم حرف میزنیم.خداحافظ.
مهسا گوشیاش را گوشهی اتاق پرت کرد و زانوانش را بغل
گرفت .اصالً چرا باید بعداً با میعاد حرف میزد؟! صنمی با او
نداشت .از اتاقش بیرون رفت و مادرش را به اتاق برد و دوباره
هقهق:
مامان ...تو رو خدا ...تو رو خدا ببریمش دکترا دیگه .شاید خوببشه خب .چرا اینجوری میکنید؟
مادرش نای حرف زدن نداشت .بغض راه گلویش را بسته بود .اما
به هر سختی که بود ،گفت:
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نمیشه مهسا .دکتر گفت ...اما ما میبریمش.***

•
صدای زنگ موبایل مهسا ،بلند شده بود و نام میعاد روی صفحه،
به او چشمش میزد .دو به شک بود که جواب پسرخالهاش را بدهد
یا نه .دو به شک بود که ادامهی صحبت کردن و در دل گفتن با او
درست است یا نه .همان دیروزش به او گفته بود که این کارها در
فامیل خوب نیست و یک وقت حرفی پیش میآید .گفته بود که
دیگر با او تماس نگیرد و اصالً برود به جهنم .میترسید که یک
وقت کار به جاهای باریک بکشد و این صحبت ها باعث شود قبح
ماجرا از بین برود.
دلسا در پذیرایی ،جلوی تلویزیون به خواب رفته بود و مهسا
گوشیاش را برداشت و به اتاق خواب رفت تا جواب میعاد را بدهد.
دکمهی سبز رنگ را فشار داد و موبایلش را دم گوشش گرفت:
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بله؟سعی کرد تا حد امکان در کالم خود ،قندیل یخ بریزد .میعاد ،آب
بینیاش را باال کشید و با دست آزادش ،اشک خود را پاک کرد.
سالم مهسا.سالم .مگه نگفتم دیگه خوبیت نداره با هم حرف بزنیم؟ چرا زنگزدی؟
میعاد نمیدانست چگونه هر دو موضوع را به مهسا بگوید .اما این
را میدانست که مهسا ،از طفره رفتن دیوانه میشود .بنابراین دلش
را به دریا زد و اول آنچه که قلبش در گوشش فریاد میکشید را به
زبان آورد.
من از دیشب تا حاال خیلی فکر کردم مهسا .هرجور فکر کردم،دیدم نمیتونم بدون تو زندگی کنم.
مهسا سکوت کرد .هیچ وقت فکرش را نمیکرد که یک روز میعاد
این حرف را به او بزند .میعاد و ابراز عالقه؟! محال بود .میعاد که
سکوت مهسا را دید ،صدایش زد:
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مهسا جان؟ هستی؟مهسا کف دستش را روی گونهی داغ و سرخش گذاشت و به
سختی ،لبهای به هم چسبیدهاش را از هم باز کرد:
هستم.من دوستت دارم مهسا.مهسا دم گرفت و بازدم نداد .نمیتوانست دوستت دارمِ میعاد را
هضم کند .آخر برای اولین بار بود که کسی به او ابراز عالقه
میکرد .برای اولین بار بود که این جمله را میشنید .حسهای زیبا
وقتی برای اولین بار شنیده میشوند ،هیچ گاه از ذهن آدمی بیرون
نمیرود.
میعاد خبر دلش را به گوش جان مهسا رسانده بود .به خودش گفت
که حاال موقع آن است خبری که زهرمار است را به او بدهد.
مغزش به او گفت که احمق ،باید اول خبر بد را میدادی و بعد،
خوب را .دلش جواب داد که زور من میچربد به تو.
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مهسا؟ میخوام راجع به مادرجون یه چیزیو بهت بگم .میشنویصدامو؟
مهسا ،قلبش میزد و ضربان نداشت .مادرجان چه ربطی به
بحثشان داشت؟!
میشنوم .چیشده؟مامانت امروز برده بود دکتر مادرجونو .دکتر گفته بود ...گفتهبود...
میعاد میدانست که نازگل ،از حرف های آن روز دکتر ،به دخترش
مهسا حرفی نزده بود .اما فهمیدن ماجرا را حق مهسا میدانست .از
عالقهی شدید مهسا به مادر بزرگشان خبر داشت و میخواست
مهسا هم ،چون او ،از زمان باقی مانده بهره ببرد و از عطر وجود او
استشمام کند.
مهسا نمیدانست دکتر چه حرفی زده بود .امیدوار بود که امیدوار
بماند .امیدوار بود که دکتر خوش خبر باشد .میدانست که
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نمیشود .واقف بود که امکانش نیست .اما عشق همهی معادالت
را برهم میزند.
دکتر چی گفت؟ مادرجون قراره خوب بشه؟ آره میعاد؟هق هق میعاد بلند شد و پاسخ داد:
تا میتونی به چشمای آبیِ مهربونش نگاه کن .چون دکتر گفته تاسیزده به در بیشتر زنده نمیمونه.
دوباره به هق هق افتاد و مهسا هم! گوشی تلفن از دست عرق
کردهی مهسا سُر خورد و به زمین افتاد .چشمانش سیاهی رفت و
اتاق دور سرش پیچید و با دو زانو روی کف اتاق افتاد .قطرهی
اشکش روی موبایلش ریخت و چشمان بارانیاش را به صفحهی
روشن گوشیاش که صدای میعاد از پشتش میآمد ،دوخت.
مهسا؟ مهسا جان؟خوبی؟ مهسا؟مهسا ،از شدت گریه ،نفس کشیدن را فراموش کرده بود .به خس
خس افتاد و همان حین ،گوشیاش را به سمت دیگر اتاق پرتاب
کرد .جیغ زد و فراموش کرد که دلسا در خواب ناز است.
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نه خدا ...نه .اینکارو با ما نکن .ما از بین میریم .خدایا برای یهبارم که شده معجزه کن واسم .تو رو به خودت قسمت میدم...
خدا.
خواب با چشمان مهسا نامحرم شده بود .فردای آن روز ،همراه
سیامک و دلسا ،به خانهی صدیقه رفت .مادرش هم از روز قبل
آنجا بود .صدیقه در حال خودش نبود .هیچ کس را نمیدید و تنها
به پنجرهها و درب ورودی نگاه میکرد و گاهی زیرلب میگفت:
در و پنجرهها رو باز کنید .دارن میان ...باید برم.میالد دست صدیقه را بوسید و صدایش زد .مهسا رویش را بوسید
و او را خواند .اما صدیقه آنها را نمیدید .هر کدام یک گوشهی
خانه به دور از چشمان صدیقه اشک میریختند .کریم گوشهی
خانه خوابیده بود و انگار نه انگار که صدیقه در حال جان دادن بود.
صدیقه در حال خودش نبود .او را به بیمارستان بردند و بالفاصله
راهی اتاق احیا شد .هر که هرچه از خداوند میخواست را کنار
گذاشت و نذر صدیقه کرد .نذر جانش ...نذر خوب شدنش! هیچ
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کدام تا صبح روز بعد ،نخوابیدند .کریم باالخره به داخل اتاق احیا
رفت و وقتی آمد ،سرش را به زیر انداخت و هق زد .چشمان
وحشت زدهی بچهها و نوههایش روی او بود .نازنین و مانی در
جایشان میخکوب شدند و نازگل و مهسا سمت در حمله بردند .به
زمین افتادند ...جیغ کشیدند .باالی سرش رسیدند و از ته دل ،داد
زدند .صدیقه لبخند بر لب داشت ...اما رفته بود .نازگل صورت
مادرش را غرق در بوسه کرد:
تو رو خدا مامان بیدار شو .تو رو خدا بیدار شد ...مامان بگو دروغمیگن.
نازگل جیغ میکشید:
مادر جون ...نرو ...حاال من بدون تو چیکار کنم مادر جون؟ منمیمیرم بدون تو ...پاشو ...جز تو هیچکی دوستم نداشت .پاشو بازم
نگاهم کن.
اما صدیقه دیگر بیدار نمیشد .دیگر الغر و تکیده نمینمود.
***
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داغ تازهای به جانشان افتاده بود .یک سال از مرگ صدیقه
میگذشت و مهسا و میعاد نامزد کرده بودند که مانی به دلیل داغ
مادرش ،سکته کرد و پیش صدیقه رفت .روز قبل از عقد بود که
مهسا و میعاد بر سر مزار صدیقه و مانی رفتند .مهسا روی نوشته
سنگ قبر دستی کشید و آن را خواند:
آن یار کز او خانهی ما جای پری بود/سرتاقدمش چون پری از
عیب بری بود...
نتوانست باقی شعر را بخواند .یاد آن روزهای نحس میافتاد.
اشکش چکید و دستان میعاد دور شانهاش محکم شد:
یادته؟ یک ماه بعد از فوت مادرجون ،دایی مانی گفت اگر من تاسال دیگه زنده موندم ،به وجود خدا شک کنید .یادت میاد؟
مهسا سرش را تکان داد و چشمانش را بست .نفسی عمیق کشید
و چشمانش را گشود و به عکس صدیقه و مانی که روی سنگ
حک شده بود ،نگاه کرد .به لبش شعری از علیرضا آذر آمد:
چشم وا کردم از تو بنویسم
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الی در باز و باد میآمد
از مسیری که رفته بودی داشت
موجی از انجماد میآمد!
*پایان*
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