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آنانکه از رسیدن به ریشهها هراس دارند ،در روزمرگی دست و پا میزنند

خواس��تم به مينو زنگ بزنم و ماجرا را بپرسم،
ول��ي منتظر مان��دم تا خودش چي��زي بگويد که
نگف��ت .طبق روال عادي آخر ش��ب بهش زنگ
زدم که حالش را بپرس��م و او مثل هميش��ه گفت
بچهها خواب هستند و همه چيز رو به راه است...
حاال همه افکار منفي آمده بود سراغم ...اينکه
مينو در اين ش��ش سال چقدر به من دروغ گفته يا
واقعيتهايي که از من مخفي کرده بود مثل بختک
افتاده بود به جانم .چش��مهايم را ميبس��تم و باز
ميکردم و دوباره با وحش��ت به تمام آن ش��ش
سال فکر ميکردم.
مادر صبحانه را آماده کرد .پدر گفت:
׳׳دست زن و بچهات را بگير و از اين شهر ببر.
بهتر است باالي سرشان باشي...׳׳
مادر آهي کشيد و گفت:׳׳قيد اين زن را بزن،
خودم بچه هايت را بزرگ ميکنم....׳׳
دس��ت آخر بعد از يکي دو س��اعت از جا بلند
شدم و رفتم خانه خودم ...در نزدم .کليد انداختم و
رفتم تو ...مينو از ديدنم ي ّکه خورد .همانجا صدايم
را بلند کردم و داد و فريادمان کوچه را برداش��ت.
به خودم که آمدم ديدم همسايهها ريختهاند توي
خانه ما و مينو صورتش غرق خون است...
با ضربهاي که به صورتش زده بودم دماغش
شکس��ته ب��ود .اورژانس آم��د و مين��و را بردند

بيمارس��تان .به دس��تهاي خوني خ��ودم که نگاه
کردم تازه فهميدم چه شده...
خالص��ه مين��و از بيمارس��تان ک��ه مرخص
ش��د دس��ت بچهها را گرفت و رفت جهرم خانه
برادرش و به من پيغام داد که طالق ميخواهد...
از دوس��ت و آشناها که پرس و جو کردم ديدم در
ماجراي آرايش��گاه مينو هيچ نقشي نداشته .خطا
از صاحب آرايش��گاه بوده و او در اين وس��ط فقط
به عنوان يک ش��اهد بازجويي شده بود .امروز در
دادگاه بهم گفت تمام آن ش��ش سال خبرهاي بد
را به من نميداد تا با دل راحت کار کنم و دلواپس
نباشم .گفت با قناعت و سختي دادن به خودش و
بچهها زندگي را جلو برده اما من مرد عادلي نبودم
ک��ه قبل از هر س��والي او را به باد کتک گرفتهام و
آبرويش را بردهام ...گفت تو جلوي در و همس��ايه
به من تهمت زدي ..تهمتي که ناروا بود و هيچ کس
از او نخواهد پرسيد که آيا حق با من بوده يا او...
ديگر حاضر نيس��ت کنار من زير يک س��قف
زندگي کند .از کارم پش��يمانم ولي چارهاي ندارم
جز قبول خواس��ته اش ...امروز حکم طالق صادر
شد .بچهها را در جهرم بزرگ ميکند و من ماهي
يک بار حق دارم به ديدنش��ان بروم .اما دلم براي
خودم ميس��وزد که همس��ر فداکاري را بخاطر
حرفهاي پوچ اين و آن به آساني از دست دادم.
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مغازه باشي...
يک هفتهاي صاحب مغازه ش��دم .حس خيلي
خوبي بود .بازاريها ج��وري بامن رفتار ميکردند
که انگار راس��تي راس��تي يکي از آنها هستم .دايي
پيغام داده بود که نروم بيمارس��تان ديدنش ،در
عوض حواس��م به کار و کس��بش باشد .در همان
هفته بود که س��تاره اقبال من برقي زد و چشمهايم
به نور عش��ق کور شد ...يک دل نه صد دل عاشق
دختري ش��دم که زائر امام رضا بود و براي خريد
پارچه چادر نماز به مغازه ما ميآمد ...از لهجهاش
فهميدم اهل اصفهان است .ميخواست براي همه
خواهرهايش قواره چادر نماز سوغات ببرد ...گفتم
همه پارچهها را خودم ميآورم هتل بس��ته بندي
شده تحويل ميدهم...
به همين بهانه فهميدم کجا اقامت دارد و اسم
و فاميلش چيست...
خالصه اينک��ه در همان يکي دو روز ته و توي
ماجرا را درآوردم و فهميدم پدرش چه کاره است
و کجاي اصفهان زندگ��ي ميکند ،ولي بزرگتري
نداش��تم که از او بخواهم همان ج��ا از طيّبه خانم
خواس��تگاري کند .همين شد که پر کشيد و رفت
اصفهان و من ماندم و يک عشق ناکام...
دايي غالم از بيمارس��تان مرخص شد و اولين
کاري ک��ه کرد حس��اب و کتابه��ا را چک کرد که
مبادا من اش��تباه کرده باش��م .بعد هم من باز شدم
همان ش��اگرد و پادو و او هم همان مرد خس��يس و

بد اخالق....براي مادرم نامه نوشتم که عاشق يک
دختر در شهر اصفهان شدهام و بايد آستينش را باال
بزند و.. .اما در جواب خبر ناخوشي پدرم را شنيدم
و اينکه هنوز براي زن گرفتن من زود است.
ي��ک ماه بعد پدرم فوت کرد و من ماندم و دو
خواهر مجرد و زن برادرم و بچه هايش...
ديگر بايد از آن عش��ق دس��ت بر ميداش��تم.
زندگيام پر پيچ و خم شده بود و فقط در رويا هايم
به اصفهان گوشه چشمي داشتم...
يک سال بعد دست بچههاي برادرم را گرفتم
و عيد بردمش��ان اصفهان ...اما ته دلم به اين علت
رفت��ه بودم که ببينم آيا ميتوانم آن دختر را پيدا
کنم .پرس��ان پرس��ان نش��انياش را پيدا کردم.
فهميدم هنوز شوهر نکرده .دل به دريا زدم و رفتم
سراغ پدرش و از او خواستگاري کردم...
پ��درش ه��اج و واج م��را نگاه ميک��رد .يک
مرد غريبه با دو س��ه بچه قد و ني��م قد آمده بود
خواستگاري دخترش!
نش��اني دادم که س��ال قبل در مش��هد از من
خريد کرده بودند .پدرش هم از من من خواس��ت
با بزرگترم بروم...به محبوبه زنگ زدم گفتم آب
دستت هست بگذار و بيا اصفهان...
خالص��ه اينکه محبوب��ه آن دخت��ر را برايم
خواستگاري کرد .بعد از کلي کلنجار باالخره طيبه
همس��ر من شد .يک ماه قبل از عقدمان محبوبه را
طالق دادم و اسم طيبه وارد شناسنامهام شد....
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