قصهي هفته

مندخترم
گنـاه دارم
مصطفي گلياري

غصهاي نوشتم که ماجراهايي مثل
اين قصه را با ّ
آتنا و بنيتا در قلمم ريخته است .ساعت سه و ربع
صبح است .׳׳روم ديگر بخوابم شب شد آخر!׳׳
آن شب ماه در ُمحاق بود و شاهد رنجي نبود
که آن زن ميکشيد .زجرش از درد زايمان و نبودن
مامايي که او را بزاياند ،نبود .او به اين درد عادت
داشت و تا آن شب چهار بار تجربهاش کرده بود.
زجرش از بيمسئوليتي شوهرش نبود .تا آن شب
هزارباربيخيالياوراديدهبودودمنزدهبود.فايدهاي
هم نداشت اعتراض کند .اخم کردن و غر زدنش
برابر بود با مشت و لگدهاي بيدريغ شوهرش.
زجرش از اين نبود که هيچوقت آنقدر پول نداشت
تا براي بچههايش پلوخورش بپزد .ديري بود که به
گرسنگي آنها خو گرفته بود و ميدانست چارهاي
نيست .بچههايش هميشه خدا گشنه بودند و عادت
کرده بودند .زجر آن زن از اين بود که شوهرش گفته
بود بچه را در کوچهاي ناشناس و نامعلوم سر راه
ميگذارد .او بارها به پاي شوهرش افتاده و التماس
کردهبودکهبگذارپيشمبماند.نگرانروزياونباش.
مگر نشنيدهاي هرآنکس که دندان دهد ،نان دهد؟
غريده بود :׳׳تا حاال چهارتا توله زاييدي و
شوهرش ّ
خيلي وقته دندون در آوردن ولي از نان خبري نشده!
ميخواستي حواست باشه و حامله نشي .همينکه دنيا
اومد و وقوق کرد ،ميپيچمش تو يه پارچه کهنه
و ميذارمش دم خونه يه پولدار .پيش اونا باشه،
خوشبختتره.׳׳
آن شب ماه در ُمحاق بود و نبود که ببيند
بچهاي زاده شد که عصاره رنج بود .پوستي چروک
و استخواني الغر و گريهاي نحيف داشت .لبهاي
گرسنهاش دنبال پوست شور و بيشي ِر مادرش
ميگشت .مادر خواست بغلش کند .هيبت مردش
در درگاهي نمايان شد :׳׳بغلش نکن .بهش اُنس
ميگيري و وقتي بردمش ،حالت بد ميشه.׳׳
پارچهاي فرسوده در دست داشت .کنار بچه
نشست .زن گريان پرسيد :׳׳دختره؟׳׳ مرد گفت:
׳׳آره ولي فرقي نميکنه .يه بدبختيه مثل خودمون
که اگه شانس بياره ،ميشه بچه يه آدم پولدار.׳׳ روي
ناف بچه الکل ريخت و ناف را برید .گلوي زخم را با
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نخ محکم بست و رويش پنبه الکلي گذاشت .گريه
بچه چنان عميق بود که با هر جيغ ،چند ثانيه نفسش
بند ميآمد .زن هم بدتر از او گريه ميکرد .بچه را
بغل کرد .بدنش لزج بود .نزديک بود ُسر بخورد.
امنيت کرد و
بچه بوي مادرش را شناخت .احساس ّ
آرام شد .مادر سينه در دهان گرسنه بچه گذاشت.
واي که چه َولَعي داشت براي مکيدن .آيا چيزي هم
وارد حلقش ميشد؟
آن شب ماه در ُمحاق بود و نديد نوزادي را
جلو درگاه خانهاي گذاشتند و رفتند .تابستان بود و
بهتر که تنها پوشش او فقط پارچهاي فرسوده بود اما
موادي که وقت تولد به تنش چسبيده بود ،خشک شد
و به پوست نازک و چروکيدهاش خارش و سوزش
انداخت .گريه کن اي دخترک شبهاي ُمحاقي .بلند
و حنجرهخراش گريه کن شايد کسي تو را شنيد و
پيش از گربهها و سگها مالقاتت کرد .آن شب ماه در
ضجههاي نازک و نحيف دخترک
ُمحاق بود و نديد ّ
به گوش تي ِز پسربچهاي پنج ساله رسيد که در خانه
روبرويي بودند .او با دستهاي کوچکش مادرش را
بيدارکرد:׳׳مامانزهرا،نينيگريهميکنه!׳׳مادرش
او را بغل کرد و گفت :׳׳آريا جونم خواب ديده؟ نگران
نباش .مامان اينجاس.׳׳ آريا از بغل او بيرون خزيد:
׳׳مامان زهرا ،نيني تو کوچه گريه ميکنه!׳׳ و دست
زهرا را کشيد و سمت پنجره برد.
اهالي آن خانه که زهرا و آريا و ايرج بودند،
بچه را آوردند ،شستند ،آبقندش دادند و او را
خواباندند .ايرج به شبانه روزي رفت و شير و شيشه
و لوازم کاملي براي بچه خريد .چند روز بعد او را به
بهزيستي بردند و با آشنا بازي و حرفهاي احساسي و
قوانين کدخدا منشانه ،نام فاطمه را برايش انتخاب
کردند و فاطمه شد فرزند خوانده آنها.
در اين قصه ديگر از پدر و مادر اصلي فاطمه
خبري نيست و ماه نبود که به ما بگويد مادرش در
کداميکاززجرهايشخزيدهبود.اومثلهمسانهاي
خودش زود از يادها رفت .فاطمه اما جايش خوب
بود .آريا او را خواهر خودش ميدانست که طبق
روايت مادرش لکلکها او را آورده بودند .زهرا هم
فاطمه را مثل دختر واقعي خودش دوست داشت.

ايرج بيشتر از اينکه به فاطمه عاطفه داشته باشد،
دلش براي او ميسوخت.
زهرا و ايرج براي فاطمه از دل مايه ميگذاشتند.
فاطمه هم که تهنگاهش هميشه غمگين بود ،پس از
تبسم
چند ماه رنگ عاطفه نگاهش تغيير کرد و پر از ّ
و شادي شد .حاال دسدسي بلد بود .آريا سر خودش
را به چپ و راست تکان ميداد و ميگفت ِگالن ِگالن
ِگالن...فاطمههمسرشرامثلاوتکانتکانميدادو
با زبان خودش ِگالن ِگالن ميکرد و ميخنديد .دالي
موشه ،مارمار ،قليقليقلي و بازيهايي از اين دست را
خوشداشتوقهقههميزد.آياکابوسآننيمهشبي
را که ماه در ُمحاق بود و در تنهايي و تاريکي و سوزش
پوستش گريه ميکرد ،از حافظه دلش پاک شده
بود؟ هرچه بود ،خوش بود و ريزه ريزه قد ميکشيد.
کمي هم گوشت آورده بود و پوستش صاف شده بود.
قبل از اينکه اولين دندانش را دربياورد ،ايستادن و
دست به ديوار گرفتن و راه رفتن را آموخت .وقتي
که اولين ماما و بابا و دادا را گفت ،خانه از هيجان
شادي و ذوقزدگي پر از شهد شيرين خنده شد.
زهرا که حاال ديگر خودش هم باورش شده بود مادر
فاطمه است ،براي اين نيموجبي جانش در ميرفت.
هر هفته برايش لباس و کفش و چيزي ميخريد.
ايرج به عشق فاطمه و آريا به خانه ميآمد .و آريا و
حسادت؟ ...هرگز! خواهرش را عزيز ميدانست و
بسي دوستش داشت .به او ميگفت :׳׳زودتر بزرگ
شو با هم نقاشي بکشيم.׳׳ مادرش ميپرسيد :׳׳اگه
دفترت رو پاره کنه ،چکار ميکني؟׳׳ آريا ميگفت:
׳׳يه دفتر ديگه ميارم و بهش ميدم برام پاره کنه!׳׳
روزي که فاطمه دومين دندانش را در آورد،
ايرج با گل و شيريني به خانه آمد و خبر داد مدير
بخش توليد شده و حقوقش باال رفته .زهرا گفت:
׳׳راسته که ميگن هرآنکس که دندان دهد ،نان
دهد .فاطمه خيلي خوشقدمه .يادته فرداي روزي
که حاجي لکلک آوردش خونه ما اولين قرعه وام
صندوق به اسم شما در اومد؟ اولين بار که مادرم
فاطمه رو بغل کرد  ،تو گوش بچه گفت برام دعا
کن زانودردم خوب شه .دو روز بعدش درد زانوش
غيب شد .اين فرشته کوچولو رو خدا به ما داد و

