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 كارن كينگستون

نبايد غرورش رو بش��كنيم...׳׳ و طوري به سيروس
دلگرمي دادند كه من فقط توانستم بگويم :׳׳پسرم،
ميدوني هزار تا سكه يعني چي؟ عجله نميكني؟ ׳׳
اما سيروس همان جمله ابلهانه هميشگي را به زبان
آورد :׳׳مهري��ه رو كي داده و كي گرفته؟مخصوصا
ش��يدا كه عاش��ق منه!׳׳چارهاي نبود و ناخواس��ته
پذيرفت��م .اتفاقا از لحظهاي كه خان��واده ما با هزار
سكه موافقت كردند ،مهرباني شيدا هم ده برابر شد
تا همگي يقين پيدا كنند كه اشتباه نكرده اند ،اما همه
خوبيهاي اين عروس نازنين تا مراسم عقد بود!
ش��يدا كه قبلًا پذيرفته بود ׳׳در محضر يك عقد
س��اده ميگيريم و بعد از ماه محرم و صفر يه جشن
كوچ��ك تو منزل خودتون برگزار ميكنيم׳׳ ،بعد از
عقد يك مرتبه به اين نتيجه رس��يد كه :׳׳منم مثل
همه دخترها آرزو دارم يه عروسي باشكوه بگيرم׳׳
باز هم خانوادهام قبول كردند و من هر قدر خواستم
به سيروس بفهمانم׳׳ اين عهد شكني معني داره!׳׳
او قب��ول نكرد و مجبور ش��ديم در يك��ي از بهترين
هتلها ،يك عروسي مجلل راه بيندازيم!
ماه عسلشان هم كه قبال قرار بود مشهد باشد و
زيارت امام رضا(ع)،ناگهان تبديل ش��د به آرزوي
دوم عروسم؛ ׳׳هميشه آرزو داشتم دوبي رو ببينم!׳׳
وقتي به پس��رم گفتم׳׳هنوز خودم دوبي رو نديدم،
اون وق��ت ت��و ميخواي ماه عس��ل ب��ري اونجا؟׳׳
س��يروس كه مظلومترين فرزن��دم بود با لحني كه
دلم را س��وزاند ،گفت :׳׳آقا ج��ون نگذار جلوي زنم
شرمنده بشم׳׳!...زل زدم توي صورتش و گفتم:
׳׳م��ن مطمئنم داري خط��ا ميكني ،اما به خاطر
غرورت هم شده قبول ميكنم ،اما به شرط اينكه تو
هم هر وقت حس كردي ش��يدا اون زني نيست كه
عاشقش شدي ،به من خبر بدي!׳׳
سيروس قول داد و من هم براي عروس و داماد
بلي��ت هواپيما ويك هفته هتل در دوبي رزرو كردم؛
به اضافه بليت س��ه تا كنسرت كه در دوبي برگزار
ميش��د اما بعدًا فهميدم كه شيدا با فروختن حلقه
طالي ش��وهرش پول بليتها را جور كرده! و اين آغاز
پوس��ت انداختن اين مار هزار رنگ بود ،چرا كه سه
ماه بعد از ازدواجش��ان ،ش��يدا كه از همان روز اول
زندگيش��ان صاحب و مالك ׳׳اتومبي��ل پژو 206׳׳
ش��وهرش ش��ده بود ،به اين نتيجه رسيد كه ׳׳شأن
من اجازه نميده سوار اين ماشين بشم ،...بايد برام يه
شاسي بلند بخري و سندش هم به نام خودم بشه!׳׳
آن روز كه پس��رم به خاطر قولي كه به من داده
بود غرورش را شكس��ت و ماجراي ماشين را گفت،
او را س��رزنش نكردم و گفتم :׳׳نگ��ران نباش .من
باهاش حرف ميزنم .همه چيز درست ميشه!׳׳
همي��ن كار را كردم و فرداي آن روز ش��يدا را
به ش��ركتم كه دفتر اصلي مراكز پخشم محسوب
ميشد ،دعوت كردم و خيلي صميمانه و مانند يك
پ��در با او حرف زدم:׳׳عروس عزيزم ،از قديم گفتن
ان��دازه دهانت لقمه بردار .اي��ن چيزهايي كه تو از

شوهرت ميخواي از عهدهاش برنمياد!...׳׳
ام��ا دختري كه ي��ك روز تا من نمينشس��تم،
نمينشست ،اش��اره كرد به نمونه كاالهاي شركت
كه در مراكز پخش داشتيم و جسورانه گفت:
ـ ماش��ااهلل ده ،دوازده تا مركز پخش تو تهران
دارين ،پسرتون هم كه صاحب يكي از اونهاست،...
چطور ميگي نداريم آقا حيدر؟!
ب��ه اينك��ه ش��يدا برخالف هميش��ه ك��ه مرا
׳׳آقاجون׳׳ص��دا ميكرد ׳׳آقا حي��در׳׳ خطاب كرد
زياد توجه نكردم ،بلكه متوجه عمق نگاهش ش��دم
و ب��ا اينك��ه عصباني بودم،اما س��عي كردم قانعش
كنم:׳׳اش��تباه ميكني ش��يدا جان ،...اولًا سيروس
صاح��ب اون مركز پخش نيس��ت و گردانندهاش
محسوب ميشه ،ضمنا فكر كردي درآمدش چقدره
ك��ه ريخت و پاش كنه؟ من هر كدوم از اين مراكز
پخ��ش رو به دس��ت يكي از فرزندانم ي��ا برادرانم
و برادران زنم س��پردم تا زندگيش��ون تامين بشه،
درآمد اصلي مال منه ،وگرنه نگاه كن بقيه شون هم
زندگيشون مثل زندگي شوهر توئه دخترم!
ش��يدا پوزخن��د زد و گف��ت :׳׳اوك��ي ،...ش��ما
ك��ه دارين...؟ ش��ما برام يك شاس��ي بلند بخر آقا
حيدر...׳׳! همان لحظه بود كه به ش��ناخت روز اول
خودم احس��نت گفتم ،چرا كه شيدا واقعًا ׳׳بدذات׳׳
بود .من نيز از او جسورتر شدم و گفتم:׳׳كف دست
سيروس مو نداره ...حاال ميخواي چيكار كني؟׳׳ اما
او كه جواب را در آس��تين داش��ت بالفاصله گفت:
׳׳من به كف دستش كاري ندارم ،...من به مهريهام
كار دارم! ׳׳...ش��يدا اين را گفت و از ش��ركت خارج
ش��دوچند هفته بعد تهديدش را با اجرا گذاش��تن
مهريهاش عملي كرد! ش��ايد فكر كنيد ׳׳شيدا׳׳ فقط
در مقابل پول تغيير ش��خصيت داده بود ،اما اشتباه
ميكنيد ،او حاال با اعضاي خانوادهام مانند دش��من
رفت��ار ميكرد و هر وقت آنه��ا حرفي ميزدند هر
توهين��ي كه بلد بود به دخترها و پس��رانم ميكرد،
بدت��ر از هم��ه رفتارش ب��ا ׳׳مليحه׳׳ ب��ود ،كه يك
روز وقت��ي رفته بود تا عروس��ش را نصيحت كند،
شيدا مادرش��وهرش را از خانه بيرون كرد و گفت:
׳׳تو كي هس��تي كه منو نصيح��ت كني!׳׳...همه اين
رفتارها همزمان ش��ده بود با درخواست مهريهاش
از س��يروس ،تا جايي كه زنم گريه كنان گفت :׳׳آقا
حي��در اين پ��ول رو بنداز جلوي اين س��گ كه گم
بشه ،...ميترسم پسرم رو دقمرگ كنه!׳׳
نگاه��ي به زنم ك��ردم و گفتم :׳׳واس��ه آرامش
بچ��ه هام حاضرم همه زندگي��م رو هم بدم مليحه
جان ،...اما كمي به من مهلت بده ،نشنيدي قديميها
ميگفتن؛ آهن رو بايد با آهن بريد؟׳׳
مليحه منظورم را نفهميد ،اما خودم ميدانستم
دارم چه ميكنم! من همان روزي كه ׳׳شيدا׳׳ داخل
ش��ركتم آنطور گس��تاخانه جوابم را داد ،به تجربه
خودم رجوع كردم و به اين نتيجه رسيدم كه ׳׳يك
نف��ر وقتي اينقدر بد ذات باش��ه ،ش��ايد بيحيا هم

باش��ه؟!׳׳ و از فرداي همان روز چند تا از كارمندانم
را كه اندازه چش��مم مورد اعتم��ادم بودند ،مامور
كردم كه از صبح تا شب هر كجا كه شيدا ميرود و
با هر كس��ي ديدار و مالقات ميكند او را تحت نظر
بگيرندو ،...و باالخره پس از هش��ت ماه به آنچه كه
ميخواستم رسيدم .مجموعه گزارشهايي كه بچهها
برايم آورده بودند ،تلخترين خبري را برايم داشت
كه ميتواند براي هر پدر ش��وهري داش��ته باشد.
عروسم داشت به پسرم خيانت ميكرد! حاال برايم
معلوم شده بود پولهايي را كه شيدا با جنگ و دعوا از
پسرم ميگرفت ،خرج مردي به نام ׳׳نيما׳׳ ميكرد
كه قبل از ازدواج دوست پسرش بود!
اينك فقط يك ق��دم مانده بود ،بايد طوري مچ
اي��ن نابكار را ميگرفتم كه نتواند چيزي را حاش��ا
كند ،چرا كه شيدا آنقدر بيحيا و پررو بود كه ديده
را نادي��ده كند.پس چارهاي نبود غي��ر از اينكه به
س��راغ چند تا از بچه محلهاي سابقم بروم .در همه
اين سالها آنقدر هوايشان را داشتم كه حاضر بودند
ه��ر كاري برايم انجام بدهن��د؛ از جمله اينكه وقتي
׳׳نيما׳׳ي كثافت نب��ود ،وارد آپارتمان مجردياش
ش��وند و طوري كه ׳׳دوربينها׳׳ديده نشوند ،داخل
خانه دوربين مداربسته كار بگذارند!
و س��رانجام آن روزي كه دلم نميخواست فرا
برس��د ،رس��يد و من و همان رفقاي قديميام كه از
داخل ماشين جلوي آن خانه و توي ׳׳تبلت׳׳ داشتيم
داخل خانه را ميديديم ،از ماشين خارج شديم و در
آن آپارتمان را شكستيم و داخل شديم و ،...همانطور
كه حدس ميزدم شيدا با پررويي و بيحيايي كامل
شروع كرد به دفاع از خودش واينكه خالفي نكرده
و ،...اما وقتي فيلم را نش��انش دادم ،س��كوت كرد و
من ادامه دادم :׳׳االن س��ه تا شاهد اينجا هستن كه
توي دادگاه هم حاضرن شهادت بدن ،شايد اينها و
م��ن چند ماه بريم زندان ،اما فكر ميكني الزمه كه
بگم چه باليي س��ر تو و اين حي��وون ـ نيما ـ مياد؟
مگه اينكه بيس��ر و صدا بري محضر و با بخشيدن
مهريه ،طالقت رو بگيري ،تا منم ساكت بمونم!׳׳...
آن شغال بدذات باالخره به گريه افتاد ،هرچندكه
گريهاش دقيقًا آواي ׳׳قهقهه شغال׳׳ راداشت!
٭٭٭
باالخره ׳׳س��يروس׳׳ آزاد شد ،تنها هنر من اين
طماع به
بود كه نگذارم پس��رم بفهم��د چرا آن زن ّ
راحتي و بدون گرفتن حتي يك س�� ّكه و تنها با همان
ماش��يني كه به اسمش بود ،حاضر به طالق شد چرا
كه دلم نميخواهد غرور پسرم بشكند.
حاال هم و يكبار ديگر ،مانند ابتداي نامهام حرفم
را تكرار ميكنم ؛ اينطور نيس��ت كه فكر كنيم همه
برههايي
مردان روزگار ما گرگ هستند و همه زنهاّ ،
بيگن��اه! اين را ميدانم كه قري��ب به اتّفاق دخترها
و زنان سرزمين ما پاك هس��تند ،اما ميان آنها نيز
ميتوان افرادي را يافت كه گريه شان شبيه قهقهه
شغال است!

