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عارف هندي

مردنش ب��ا اطمينان حرف زده ب��ود كه من انگار
شرطي ش��ده بودم ؛ طوري كه درست از لحظهاي
كه فهيمه نشست پاي سفره عقد كاووس خان ،من
مدام چش��مم به پدر بود كه نكن��د بميرد! اما عمر
پدر به دنيا بود و تا سه سال بعد هم زنده بود و حتي
نوهاش را هم ديد و ش��ايد تولد ׳׳فربد׳׳ بهانهاي شد
كه پدر دو سال ديگر هم زنده بماند!
كاووس خان خيلي دلش ميخواس��ت از همان
فرداي عروسي بيايد و داماد سرخانه شود ،اما پدر
كه خيلي پايبند ديسيپلين بود و اصلًا صالح نميديد
روزي سه وعده با دامادش همسفره شود كه مبادا
حرمتها شكس��ته شود ،به راحتي مخالفتش را ابراز
كرد ،اما چون به قول خودش ـ گوش��ت دس��تش
زير دن��دان كاووس بود ،كمي پول به دامادش داد
تا خانهاي رهن كند ،كه اين اولين دلخوري ش��وهر
خواه��رم بود .او ك��ه روي يك وام گ��ردن كلفت
حس��اب باز كرده بود ،حاال حتي نميتوانس��ت در
خانه بزرگ ما زندگي كند! با اين حال آنقدر زيرك
ب��ود كه تا وقتي پدر زنده بود ،همچنان به او تعظيم
ميكرد و خواهرم را نيز شازده خانم صدا ميزد!
من هم كه بعد از ازدواج خواهرم حس��ابي تنها
شده بودم ،گاهي اوقات كه خيلي دلتنگش ميشدم،
ب��ا اصرار پدر ك��ه بيمارياش روز به روز بيش��تر
ميش��د ،چند روز به خانه كاووس خان ميرفتم و
همان روزها بودكه اولين مرتبه ׳׳كتايون׳׳ را ديدم؛
خواه��ر كاووس خان كه اگرچه دو س��ال از فهيمه
كوچكت��ر بود چنان رفتاري با خواهرم داش��ت كه
من بعضي وقتها حس ميكردم فهيمه از اين خواهر
شوهر دو سال از خودش كوچكتر ميترسد!
ب��ه همين خاطر از روز اولي كه كتايون را ديدم
از او متنفر شدم .نميخواهم بيانصاف باشم و بايد
اعتراف كنم كه فهيمه هم بيتقصير نبود! خواهرم
ك��ه از بچگي ،هم از مادرم و بيش��تر و بارها از زبان
پدرم ش��نيده بود كه ׳׳تو ش��ازده هستي و اصالت
داري و همه بايد آرزوشون باشه كه جواب سالمت
رو بشنون׳׳ به معني واقعي خودش را خاص و برتر
از ديگران ميديد .حتي در دوران مدرسه نيز يكي،
دو تا بيشتر دوست نداشت و بقيه همكالسيهايش
دربارهاش ميگفتند :׳׳ انگار آسمان سوراخ شده و
اين دختر افتاده پايين ،...به س��ايهاش هم ميگه حق
نداري جلوتر از من راه بري!׳׳
ه��ر چه بود ،فهيمه اينطوري بزرگ ش��ده بود
ومخصوص��ا بعد ازاينكه ازدواج كرد ،كاووس خان
هم بيش از پيش زير بغلش هندوانه ميگذاشت و
او را فقط ׳׳شازده خانم׳׳ صدا ميكرد و بارها خودم
با چش��ممم ميدي��دم كاووس خ��ان برايش ميوه
پوس��ت ميكند و اگر خ��ودش خانه بود ،به فهيمه
اجازه نميداد ظرف بش��ويد و ميگفت ׳׳دستهات
خراب ميشه شازده خانم!׳׳
ن��ه فقط فهيمه ،ك��ه حتي خود من ه��م از اين
احترام��ي كه كاووس براي خواهرم قائل بود دچار

غرور ميش��دم!كاووس خان مرا هم خيلي دوست
داشت و ׳׳افش��ين جان׳׳ از زبانش نميافتاد و بارها
به خودم گفته بود:من تو رو مثل پسر خودم دوست
دارم افشين جان...
و م��ن باور ميكردم ،چرا كه در عمل هم به من
محبت ميكرد.حتي ي��ك بار ،بعد از به دنيا آمدن
׳׳فربد׳׳ وقتي خواهرم از پدر خواست كه خرج سفر
تفريحي او و ش��وهرش به دوب��ي را بدهد و پدر هم
موافق��ت كرد ،اين كاووس خان بود كه گفت ׳׳من و
تو بريم مسافرت ،اون وقت افشين جان تنها بمونه؟
اونم بايد بياد׳׳ و من نيز همسفرش��ان ش��دم .شايد
همين مهربانيهاي كاووس خان باعث شده بود كه
خواهرم براي ׳׳خواهرش��وهرش׳׳ هم غرور داشته
باش��د ،يعني عجيب و غيرطبيع��ي نبود كه فهميد
از ׳׳خواهرش��وهرش׳׳ كه دو سال هم از او كوچكتر
بود ،انتظار همين احترامها را داش��ته باش��د و شايد
هم بيش��تر! اما حكايت كتايون با كاووس خان فرق
داش��ت! كافي ب��ود فهيمه با همان غ��رور ذاتي كه
داشت با اين دختر رفتار كند ،تا كتايون مانندگرگي
كه زنجير پاره كرده باش��د مقابل فهيمه بايس��تد و
صداي��ش را بيندازد توس��رش و فرياد بزند:׳׳نكنه
راس��تي راس��تي باورت ش��ده ش��ازده هس��تي؟
شازدههاي از توگردن كلفت تر االن دربهدر شدن،
اون وق��ت تو طوري رفتار ميكني كه انگار از دماغ
فيل افتادي! بيچاره فريب اين خم و راست شدنهاي
برادر منو نخور ،...منتظر اون روزي هستم كه بفهمي
دنيا دست كيه و اون وقت به پاي من و برادرم بيفتي
كه يه لقمه نون خشك بندازيم جلوت!
واژههاي��ي كه كتايون به زب��ان ميآورد آنقدر
آزاردهن��ده بود كه من و خواهرم به معني پش��ت
حرفهاي��ش فكر نميكرديم و فقط ايمان داش��تيم
مجسم است كه از فرط
كه اين دختر يك ش��يطان ّ
حس��ادت دارد دق ميكند!...همانط��ور كه گفتم،
فهيمه هم كم نميآورد و هر وقت كتايون اين حرفها
را ميزد ،طوري پيش شوهرش شكايت ميكرد كه
خودم بارها ديدم كاووس خ��ان ،خواهرش را زير
مش��ت و لگد ميگرفت و چه لذتي ميبردم من از
ديدن كتك خوردن اين دختري كه چهار س��ال از
من بزرگتر بود و من هميشه از او منتفر بودم!
اما روزگار بازيه��اي عجيبي دارد ،بازيهايي كه
هر كدامش يك داستان باور نكردني است ،درست
شبيه زندگي خواهرم ،اما بعد از مرگ پدرمان!
٭٭٭
اولين ش��وك س��ختي كه به كاووس خان وارد
ش��د ،موقعي بود كه ـ پس از پايان مراسم چهلم پدر
ـ وصيتنام��ه پدرم كه در يك محض��ر بود به خانه
آورده و باز ش��د و فهميديم پدر غير از همان ׳׳خانه׳׳
هي��چ چيزي ندارد ،جز مقداري پ��ول نقد كه آن را
براي خرج مراسم وكفن و دفنش كنار گذاشته بود!
وقت��ي خواهرم اي��ن خبر را به ش��وهرش داد،
كاووس خ��ان ط��وري ي ّكه خورد كه س��ه بار و هر

مرتبه با لبخند و حتي با قهقهه پرس��يد :׳׳ش��وخي
ميكني׳׳؟ و هر بار خواهرم گفت ׳׳شوخي نميكنم׳׳
و مرتبه سوم كه فهميد با تاكيد گفت ׳׳دليلي نداره
باهات ش��وخي كن��م كاووس جان.׳׳ ي��ك مرتبه
كاووس به اژدهايي تبديل ش��د كه حتي در خواب
تجسم كنيم! چرا
هم نميتوانستيم اورا با اين رفتار ّ
ك��ه مانن��د ترقّه از جا پريد و رو ب��ه خواهرم گفت
׳׳زنيك��ه پس منو ب��ازي داده بودي��ن؟ اون باباي
نامردت فقط ادا و اطوار شازدهها رو داشت؟׳׳!
فهيمه كه انگار برق به بدنش وصل كرده باشند،
باورش نميش��د كه ׳׳شازده خانم׳׳ در عرض چند
ثانيه تبديل شده باشد به ׳׳زنيكه׳׳! با اين حال فهيمه
׳׳ش��ازده׳׳ بودنش را فداي احترام پدر مرحوممان
ك��رد و با لحني مو ّدب ،ام��ا رنجيده گفت:كاووس
خان ،خواه��ش ميكنم درمورد پ��درم اينطوري
حرف ن��زن!...كاووس خان اما با غضبي بيش��تر و
لحني تندتر از ثانيهاي قبل پاسخ داد:لعنت به اون
پدرت كه اين كاله رو سر من گذاشت!
شايد اولين باري بود كه آنطور غيرتي ميشدم.
من فقط پانزده س��الم بود و ت��ا آن روز اصال دعوا
نكرده بودم .برخالف خواهرم ،من با دوس��تانم و با
غريبه و آشنا خيلي خاكي و صميمانه رفتار ميكردم
و به همين خاطر همه دوس��تم داشتند و يك بار هم
نه به كس��ي توهين كرده بودم و نه از كسي دشنام
ش��نيده بودم ،مخصوصًا در م��ورد پدري كه فقط
چهل روز از مرگش گذش��ته ب��ود ،آن هم از زبان
كسي دشنام ميشنيدم كه تا يك روز قبل از مرگ
پدرم ،همچنان براي او تعظيم ميكرد!
هم��ه اين افكار در كمتر از چند ثانيه مغزم را پر
كرد و بياختيار و با لحني پرخاش��جو گفتم:كاووس
خان ،دفعه آخرت باشه در مورد پدر من...
و هن��وز جملهام تكميل نش��ده بود كه مش��ت
كاووس نشست توي صورتم و به گوشه اتاق پرت
شدم و شوري طعم خون را در دهانم چشيدم! فهيمه
از من بهتزده تر بود و داش��ت ميلرزيد و كاووس
معركه را با يك جمله ديگر خطاب به خواهرم تمام
كرد :׳׳پدر سگ لقمه حرام...׳׳ كاووس اينها را گفت
و از جا برخاس��ت و از خان��ه زد بيرون و من ماندم
و فهيمه و روزگار جديدمان!...هر دو در گوش��هاي
از اتاق ولو ش��ده بوديم و انگار خجالت ميكشيديم
همديگر را نگاه كنيم ،كه در باز شد و ׳׳كتايون׳׳ پا به
اتاق گذاش��ت .در دستش يك ليوان آب بود پر از
قند ،در چارچوب در اتاق ايستاد و فقط به خواهرم
ن��گاه ك��رد و در آن نگاه چه چيزي وجود داش��ت
ك��ه بغض فهيمه بياختيار شكس��ت؟ نميدانم!...
اما خواهرم چنان ه��ق هق كرد كه چند لحظه دلم
برايش سوخت ،ولي همين كه كتايون كنار خواهرم
نشست و ليوان ׳׳آب قند׳׳ را به طرفش گرفت ،يك
مرتبه به خودم آمدم و از جا پريدم و با لگد كوبيدم
زير دستش و ليوان به ديوار خورد و صد تكه شد و
من فرياد زدم...:
ادامه در شماره آينده

