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تمامي اسامي مستعار ا ّما داستان كاملًاواقعي است
بر اساس سرگذشت؛ ترانه
درد ׳׳چه كنم׳׳ را در نگاه ׳׳دايي عارف׳׳ ميديدم،
درست شبيه پسرش ׳׳محمود׳׳ كه به راحتي ميشد
استيصال را در چشمانش ديد .هر دو پر از مهرباني
بودند و شرمندگي را به راحتي ميشد در رفتارشان
ديد .كافي بود يك جمله بگويم تا غرور ׳׳دايي عارف׳׳
بشكند و ׳׳محمود ׳׳ هم از خجالت آب شود.
عارف ،دايي من نبود .دايي مادر مرحومم بود كه
من از همان بچگي دايي صدايش ميكردم .از همان
زماني كه زبان باز كردم و به جاي گفتن ׳׳مامان׳׳و
׳׳بابا׳׳ ياد گرفتم كه بگويم ،دايي ،يا زن دايي! ...
تا اينكه چند سال بعد ،يعني كالس اول دبستان بودم
كه ׳׳دايي عارف׳׳ سوالي را كه بارها از او يا ׳׳زن دايي
زينت׳׳ پرسيده بودم كه :׳׳پدر و مادرم چطوري
ُمردن؟׳׳ اينطور پاسخ داد:
ـباباومامانتعاشقهمبودن،وضعپدرتهمخوب
بود ،يعني اونقدر داشت كه دستش به دهنش برسه،
واسه همين خيلي از فك و فاميالش و حتي عمو و
عمهات عين مگسهايي كه دور شيريني ميچرخند،
تا ميتونستند ازش ميكندن ،اما از وقتي مادرت
زنش شد جمعش كرد .يعني ديگه نگذاشت بابات
بشه ׳׳گاوصندوق׳׳ فاميلش تا راه به راه بدوشنش!
اونها هم وقتي از آالف و الوف سفره بابات افتادند،
شدند دشمن مادرت .در عوض بابات بيشتر عاشق
مادرت ميشد ،مخصوصًا از موقعي كه فهميد تو
رو بارداره ،مثل پروانه دورش ميگشت و ...ولي
امان از موقعي كه اجل از راه ميرسه و با حضرت
مرگ هم كه نميشه معامله كرد ،كاش اون شب
زمستون ،مادرت كه تو رو هفت ماهه حامله بود
ويار آلبالو نميكرد .كاش بابات اونقدر عاشقش
نبود كه آخر شب مادرت رو سوار ماشينش كنه و
ببردش ׳׳لواسان׳׳ تا هر طور شده براش آلبالو جور
كنه .كاش يكدفعه ׳׳درد زايمان׳׳ مادرت بيموقع از
راه نميرسيد و بابات براي اينكه زودتر برسوندش
بيمارستان ،توي پيچهاي جاده با سرعت نميرفت و
كاش اون پيرمرد روستايي كه براي سرهها وكبكها
ميان برفها تله گذاشته بود نصفه شب به سرش
نميزد كه بره ببينه تله هاش پر شدن يا نه؟ و ...اما
همه اين ׳׳اي كاش׳׳ها تبديل شد به يه حسرت تا
وقتي اون پيرمرد وسط جاده سبز شد،بابات بكوبه
׳׳سرش׳׳ بدن و بره
رو ترمز و يخهاي كف آسفالت ُ
تو خاكي و ماشين دو تا معلق بزنه و اون فاجعه رخ
بده! شايد اگه همون پيرمرد چوپان صياد اون شب
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فروشندهها...

...من آنقدر شعور داشتم كه بدانم وقتي قرار است يك عروس و داماد جوان به آن
خانواده اضافه شوند ،حضور من در آن خانه ׳׳وصله ناجور׳׳ است!...
مردانگي نميكرد و از جاده اصلي كمك نميآورد،
همون شب هر سه نفرتون مرده بودين ،اما قسمت
اين بود كه مادرت تا بيمارستان زنده بمونه و با
چشم باز كردن تو ،چشماي خودش بسته بشه.
تقدير پدرت هم اين شد كه به خاطر ضربهاي كه
به نخاعش وارد شد آسيب جدي ببينه ،اما با اينكه
دكترها گفتند بيشتر از چند ماه زنده نميمونه ،البد
به عشق ديدن تو بود كه چهار سال زنده موند تا
باالخره همون نخاع آسيب ديده باعث شد همه
براش فاتحه بخونن ،پدرت اما توي اون چهار سال
يه اشتباه بزرگ كرد ،يعني با اينكه برادر و خواهرش
بارهابهش گفتند زمين و خانه رو بفروشه و پولش رو
در اختيار اونا بگذاره تا باهاش كار كنند ،آقا سهراب
ـ پدرت ـ قبول نكرد و به ّنيت اينكه آينده تو تامين
بشه رفت با يك نفر شريك شد و اون بيمعرفت
هم با اينكه رفيق قديميش بود ،اما از غفلت سهراب
استفاده كرد و تا پدرت به خودش بياد ،پولها رو باال
كشيد و فلنگ رو بست و رفت كه رفت .اونم درست
تو روزهايي كه حال بابات هر روز بدتر ميشدو حتي
نميتونست دنبال دادگاه و شكايت بره!
اينطوري بود كه تو موندي واسه ما.مادرت كه
خواهر و برادري نداشت ،عمه و عموت هم بعد از
هفتم بابات ديگه يه سر هم اينجا نزدن كه مبادا من
بهشون بگم :׳׳ترانه بچه برادرتونه.׳׳...
ولي ما مشكلي نداشتيم ،يك پسر به اسم محمود
داشتيم و هميشه دلمون ميخواست يك دختر
هم داشته باشيم كه بعد از فوت بابات به خودمون
گفتيم׳׳ترانه هم دختر خودمونه...׳׳

دايي عارف بارها اين قصه را برايم گفته بود ،اما حاال
و در شرايطي كه من بيست و يك سالم بود ،چارهاي
نداشتم جز اينكه از منزلشان بروم .نه اينكه مجبورم
كنند ،اما شرايط زندگيشان طوري شده بود كه بايد
ميرفتم .پسردايي عارف كه هميشه او را ׳׳داداش
محمود׳׳ صدا ميكردم بعد از يكسال كه دختري را
عقد كرده و قرار بود ماه آينده عروسي كنند ،از كار
بيكار شد و چون پولي هم نداشت كه بتواند جايي
را اجاره كند ،با اصرار خانواده زنش كه:׳׳يا عروسي
كن و زنت را ببر ،يا طالقش بده׳׳ مجبور شده بود
زنش را به خانه شان بياورد؛ يك آپارتمان  85متري
دو خوابه كه همه دار و ندار دايي عارف بود! من هم
آنقدر شعور داشتم كه بدانم وقتي قرار است يك
عروس و داماد جوان به آن خانواده اضافه شوند،
حضور من در آن خانه ׳׳وصله ناجور׳׳ است! البته
دايي عارف و زن دايي زينت خيلي مقاومت كردند،
حتي محمود حاضر بود به خاطر اينكه من نروم
چند ماه با خانواده زنش بجنگد تا شغلي پيدا كند
و ،...اما من قبول نكردم .نميخواهم دروغ بگويم كه
׳׳فقط به خاطر اين مسئله ميخواستم بروم׳׳ راستش
رابخواهيد خودم هم دوست داشتم مستقل شوم.
يعني اين اواخر از سختگيري هاي ׳׳دايي عارف׳׳ به
تنگ آمده بودم و دلم هم نميخواست حرمتش را
بشكنم پس ديدم بهترين كار رفتن است .هرچند
بيگدار به آب نميزدم .دايي عارف بارها گفته بود
كه پس از آن تصادف لعنتي كه مادر و بعد پدرم
را گرفت ،دايي عارف همان ماشين چپي و درب و
داغان را ميفروشد و پولش را در بانك ميگذارد

