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اسکات پک

با خودش خير و برکت آورده.׳׳ ايرج گفت :׳׳خير
و برکات اينجوريش يه طرف ،ايني که ما در اوج
نااميدي صاحب دختر شديم يه طرف .من و تو و
آريا آرزو داشتيم صاحب دختر بشيم ولي تو ديگه
امکان بارداري نداشتي .لطف خدا کار خودشو کرد
و يه دختر يه روزه به ما داد.׳׳ زهرا گفت :׳׳يه روزشم
نبود .يه ساعت هم از تولدش نگذشته بود .هنوز
شسته نشده بود .ببين مادرش چه مجبور بوده که
از اين دسته گل دست کشيده بود .خدا بهش صبر
و آرامش بده.׳׳
فاطمه در پيله محبت و توجه خانواده رشد کرد
و ميتوانست بدود .ميتوانست جمله بسازد و با
دوازده دنداني که داشت ميتوانست لبه کف دست
ايرج را گاز بگيرد و ر ّدي دندان موشي جابگذارد.
سالم سالم بود و خيلي شيرين و
فاطمه هنوز الغر ولي ِ
دلربا .اگر کار بدي ميکرد و مادر يا پدرش دعوايش
ميکردند ،ميگفت :׳׳گناه دارم .من دخترم .دعوا
نکن!׳׳ يک بار مادرش کاهو خورد و گفت :׳׳اَه ...چه
تلخه!׳׳ فاطمه گفت :׳׳بيا منو ليس بزن تا دهنت
شيرين شه .آخه من قند عسلم.׳׳ وقتي او را بيرون
ميبردند ،نه سوار کالسکه ميشد ،نه بغل ميرفت.
با آن پوشک قلنبيده و جورابشلواري و کفشهاي
جغجغهاي و چراغ زن راه ميرفت و هرچه را که
ميديد ،اسم ميبرد :درخت ...پيشي ...عمو ...خاله...
ماشين ...و دل رهگذرها را ميبرد .ايرج ميگفت:
׳׳اين بيست ماههشه اينجور دلبره بيست سالش
بشه چي ميشه.׳׳
روزي زمستاني و سرد آريا تب داشت .دکتر
گفته بود نگذارند به خواهرش نزديک شود ولي مگر
فاطمه قبول ميکرد؟ مدام ميآمد و ميخواست
با برادرش بازي کند .ايرج صالح ديد که فاطمه
را خانه مادر خودش ببرد و چند روز از آريا دور
باشد .آن روز صبح ساک بچه را بست و فاطمه را
که خواب بود ،بغل کرد .زهرا گفت :׳׳دواهاي آريا
رو يادت نره بگيري .راستي ...بنزين ماشين رسيده
به آخراش .برگشتني بنزين هم بزن .داره برف مياد
احتياط کن.׳׳ ايرج گفت چشم و رفت .فاطمه را در
صندلي عقب گذاشت و رويش پتو کشيد .ماشين
را از پارکينگ بيرون آورد .پياده شد و در را بست.
سوار شد و حرکت کرد .سر راه جلو داروخانه ايستاد
و رفت نسخه آريا را بپيچد .وقتي از داروخانه بيرون
آمد ،ماشين نبود.
ماشينچهشد؟اگرخالفکاريبهماشينيروشن
برسد چه ميکند؟ يک نگاه به اين طرف ،يک نگاه
به آن طرف مياندازد و بيدرنگ سوار ميشود و
ديگر پشت سرش را نگاه نميکند و کسي که ماشين
را دزديد ،پشت سرش را نگاه نکرد و زيباي خفته را
نديد .گازش را گرفت و گريخت .خياباني آنسوتر
در کوچه خلوت و بيرهگذري ايستاد و به دوستش
زنگ زد :׳׳سينا جون يه سمند زدم بيست! خود
ماشينه به من گفت بيا منو بدزد .روشن بود .تيز

سوار شدم .بخاريشم روشن بود و چه چسبيد!׳׳ سينا
گفت :׳׳خالي نبند ...االن کجايي؟ بايد زود ببريمش
تعميرگاه حميد اوراقش کنيم.׳׳
سينا و محمود ماشين دزد بودند .از قالپاقدزدي
شروع کردند و به شکستن شيشه پنجره ماشين و
دزديدن سيستم رسيدند و حاال اين اولين ماشيني
بود که دزديده بودند .تعميرگاه حميد پايين شهر
بود و جنسهاي سرقتي را اوراق ميکرد .محمود
به سينا آدرس داد و از ماشين پياده شد به سيگار
کشيدن .سينا زود خودش را رساند و از ديدن سمند
آفرينها گفت و هر دو سوار شدند .سينا گفت :׳׳از
شانس ما حميد رو گرفتن.׳׳ محمود گفت :׳׳نگو!
کي گرفتنش؟׳׳ سينا گفت :׳׳بهش زنگ زدم بگم
داريم ميايم ،خاموش بود .به شاگردش زنگ زدم،
گفت ديروز گرفتنش.׳׳ محمود گفت :׳׳پس بريم
تعميرگاه اصغر تارزان.׳׳ سينا گفت :بذار بهش زنگ
بزنم ...او مدتي به صفحه گوشي خيره شد و گفت:
׳׳خونهت خراب! ببين تو تلگرام چي گذاشتن...
يه سمند با مشخصات همين سمند دزديده شده.
صاحب ماشين گفته ماشين جهنم ،دخترشو اذيت
نکنن و تحويلش بدن ...مگه تو اين ماشين بچه
هست؟׳׳ و عقب را نگاه کرد .پتو را کنار زد و زيباي
خفته را ديد و گفت :׳׳بزن کنار ببينم بايد چه غلطي
بکنيم.׳׳ محمود کنار کشيد .او هم فاطمه را نگاه
کرد :׳׳من اصلًا متوجه بچه نشدم...׳׳ و ماشين را راه
انداخت و ادامه داد :׳׳بريم بين راه يه جا ميذاريمش
و ميريم پي کارمون.׳׳ سينا گفت :׳׳نادون نگهدار!
االن تموم دنيا خبردار شدن که يه سمند با يه بچه
سرقت شده .گاو پيشوني سفيديم و هرکي ببينه،
با انگشت نشونمون ميدن.׳׳ محمود توقف کرد و
گفت :׳׳مهم نيست که مردم ما رو ببينن .اگه بيان
جلو با چاقو ميزنيمشون .تو اين هواي برفي و يخ،
ماشينهاي گشت هم يه گوشه خوابيدن و حالشو
ندارن گشت بزنن .بهتره زودتر بريم و ماشين رو
يه جاي امن بذاريم.׳׳ سينا گفت :׳׳چيزي زدي که
مخت بد کار ميکنه؟ ماشيناي گشت روزاي برفي
بيشترگشتميزننچونتصادفوراهبندونبيشتر
ميشه .نميتونيم ريسککنيم.بايدازخير اين ماشين
بگذريم .همينجا بذاريمش و بريم.׳׳ محمود گفت:
׳׳اقلًا سيستمشو باز کنيم دست خالي نريم.׳׳ و ماشين
را به جاي پرت و دنجي بردند و مشغول باز کردن
آينه و سيستم و برخي ديگر از وسايلش شدند.
سينا بيرون بود و داشت قاب راهنما و چراغها را
باز ميکرد .محمود داخل بود و ميخواست کيلومتر
شمار را بيرون بياورد .فاطمه بيدار شد و گفت :׳׳عمو
ماشين خراب شده؟ بابا ايرج کو؟׳׳ محمود گفت:
׳׳خراب شده.׳׳ فاطمه گفت :׳׳فاطمه تشنهش شده.
آب بده عمو .بابا ايرج کو؟׳׳ پيچگوشتي از دست
محمود در رفت و انگشتش را زخمي کرد .داد زد:
׳׳خفهخون بگير بچه .چقدر زر ميزني!׳׳ فاطمه به
گريه افتاد :׳׳داد نزن .من دخترم .گناه دارم.׳׳ محمود

پيچگوشتي را با تهديد طرف او گرفت :׳׳يه بار ديگه
حرف بزني ،زبونت رو سوراخ ميکنم.׳׳ فاطمه از
ترس زير پتو رفت .سينا داخل شد :׳׳آينهها و قاب
چراغا رو باز کردم .تو هم هرچي باز کردي ،ديگه
بسه .بريم .نميدوني تو تلگرام و اينستا و فيسبوک
چه غوغايي شده .همه دارن از فاطمه حرف ميزنن.
هر کس ما رو ببينه ،ميشناسه .بزن بريم .بخاري رو
روشن ميذاريم بچه سردش نشه.׳׳
فاطمه تا مدت زيادي بعد از رفتن سينا و محمود،
زير پتو بود و از ترس بيرون نميآمد .کمکم سردش
شد .بنزين ماشين تمام شده بود .باتري هم خالي
کرده بود .برف شديدتر شده بود و داشت ماشين را
ميپوشاند .فاطمه ترسيده بود .آرام گريه ميکرد و
چيزي نميگفت تا آن عموي پيچگوشتي به دست،
زبانش را سوراخ نکند .خيلي آهسته مامان زهرا و
بابا ايرج و داداش آريا را صدا ميکرد .از دهانش
بخاري غليظ بيرون ميزد .سرما و ترس او را ناتوان
و مضطرب کرده بود .دهانش از تشنگي خشک شده
بود .لبهايش از سرما قاچ خورده بود و ميسوخت.
گونه و دماغش کبود شده بود .نوک انگشتهاي
دست و پايش از سرما ِگز ِگز ميکرد .پهلوهاي
نازکش يخ زده بود .چانهاش ميلرزيد و برف هم س ِر
باز ايستادن نداشت و رفته رفته ماشين را پوشاند.
فاطمه از مرز ترس گذشته بود و به هيوالي وحشت
دچار شده بود .بهسختي بلند شد و صورتش را به
شيشه چسباند و آهسته گفت :׳׳عمو زبونم رو سوراخ
نکن .من خيلي کوچولوئم .دخترم .گناه دارم .بگو
مامان زهرا بياد منو گرم کنه.׳׳ و همانطور به رخوت
دچار شد .سرما را حس نميکرد .وحشت اما رهايش
نميکرد .من نميدانم اما شايد ناخودآگاهش که
همه چيز را ذخيره ميکند ،در آن رخوت او را به آن
نيمه شبي برده بود که فقط چند لحظه بوي مادرش
را لمس کرده بود .شايد او را به آن لحظهاي برد که
در تکهاي پارچه فرسوده جلو خانهاي بود و پوست
نازکش ميسوخت .شايد هم فرشتهاي مهربان آمد
و روحش را برد تا از منجمد شدن جسمش رنج
نکشد .حاال ديگر مدتي بود که برف نميآمد .سوز
ميآمد و برفي که ماشين را پوشانده بود ،به تکههاي
يخ تبديل ميشد.
٭٭٭
ايرج خيابانها را گشت و ماشين را نديد .به
آگاهي خبر داد و گريان گفت :׳׳به هرکس که
فاطمه را بياورد ،ماشين را مژدگاني ميدهد.׳׳ او
نميخواست خبر را به زهرا و آريا بدهد ولي چون دير
کرده بود و زهرا مدام زنگ ميزد ،حقيقت را گفت.
زهرا شوکه شد .هي ميخنديد و به ايرج ميگفت:
׳׳شوخيه ديگه ...آره؟׳׳ و به مادر او زنگ ميزد :׳׳به
ايرج بگين سر به سرم نذاره .فاطمه رو آورده پيش
شما و ميگه دزديدنش.׳׳ حال ايرج خيلي خراب بود
و نميتوانست به همسرش دلداري بدهد .عذاب
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