قصه هفته

مصطفي گلياري

چه ناجور مينويسد سرنوشت

بايد تا ابد فرار کنم .بايد به هفت دريا بروم و بارها
غوطه بخورم و خودم را غس��ل بدهم و بگويم خدايا
توب��ه ،اما ميدانم که رن��گ اين ننگ نه با هفت آب
که حتي با صد آتش هم پاک نخواهد شد .من هرچه
ک��ه از خودم فرار ميکنم باز هم ميبينم نگاه گناهي
عظيم مرا دنبال ميکند و از جاي قدمهايم چشم باز
ميکن��د و اعماق روحم را ميس��وزاند .خدايا کاش
هرگز به ايران برنميگشتم .کاش در آن غربت سرد
و بيهمدل مانده بودم تا زير سنگ تنهايي بهتدريج
ساييده ميشدم و غبارم را باد به جهنم ميبرد .کاش
خال��ه پري ب��ا التماس از من نخواس��ته بود به ايران
برگردم و به شوهرش بگويم حاللت کردم تا آسوده
شود و بميرد و از رنج و درد خالص شود.
ش��وهرخالههش��تادس��الهمنبهبستراحتضار
افت��اده بود ولي هرچه ميکرد ،نميتوانس��ت نفس
آخرش را بکشد .به خاله پري گفته بود شايد به اين
دليل نميميرد که بايد از يوس��ف يعني من حالليت
بطلبد .فکرش را بکن! خالهات بعد از بيس��ت و س��ه
س��ال به تو تلفن کند و از تو بخواهد از آن س��ر دنيا
بيايي تا ش��وهرش را حالل کني و او با خيال آس��وده
آخرين نفس��ش را بکش��د .به خاله پري گفته بودم
حاللش کردهام .گفت ش��وهرش قب��ول نميکند و
نميميرد .گفتم گوش��ي را به خ��ودش بده تا بگويم
حالل��ش کردهام .گفت قبول نميکند و ميگويد تا با
تو چش��م در چشم نشود ،قبول نيست و مجبور است
به زندگي دردناکش ادامه بدهد .خاله پري ميگفت
چند ماه اس��ت که دردهايش چنان وحشتناک شده
که بارها خواهش کرده کپسول اکسيژنش را ببنديم
ت��ابمي��رد.خالهآنق��دربرايمالبهکردک��هبااينکه
اصل��ًا مايل نبودم به تهران بروم ،محض رضاي خدا
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بعد از س��الها غربت و دوري از وطن ،برگش��تم .من
حت��ي پس از مرگ م��ادر و پدرم هم به ايران نيامده
بودمولياينباردلمنرمش��دوس��متايرانپريدم.
قصدم اين بود که يکراس��ت به بيمارستان بروم و به
شوهرخاله بگويم او را بخشيدهام و با پرواز بعدي به
مکزيکبرگردم .مردکينهتوزي نيس��تم .درس��ت
است که شوهرخاله نامردم کاري کرد که به عشقم
نرس��م ،ولي وقت��ي که آن اتفاقها افتاد و از کش��ورم
مهاجرت کردم ،قاتي زندگي جديدم شدم و ديگر به
گذشتهام فکر نکردم .خيلي سخت بود ولي توانستم
ن��ه به عاطفه عزيزم فکر کنم نه به پدر نامردش که
همين شوهرخاله رو بهموت من باشد.
من و عاطفه دختر خاله پس��رخالهايم .از بچگي
همبازي و همسايه بوديم.وضعمالي آنها خيلي خوب
ب��ود .وض��ع ما هم به همان خوبي ب��ود .آنها کلفت و
نوکر و راننده داش��تند ،ما هم داش��تيم .مادرهايمان
ب��ا هم خ��وب بودند ولي پدرهايمان دش��من خوني
بودن��د .در مهمانيها دائم به ه��م تيکه ميپراندند.
اگر کار يکيش��ان گير ميک��رد ،آن يکي محال بود
کمکي کند .مدام در فکر دسيس��هاي بودند تا رقيب
را ب��ه هچل بيندازند .ب��ا رابطه خصمانهاي که با هم
داش��تند ،بهترين کار اين بود که من و عاطفه به هم
دل نبنديم ولي مگر ميش��ود ب��ه دل گفت به خاطر
پدرت و پدرش عاشقش نشو! خب ما هم عاشق هم
شديم و دور از چشم پدرهايمان با هم قرارداد عشق
بستيم و سوگند خورديم وفادار باشيم .عشق جوري
اس��ت که اگر تو را منع کنند ،عاش��قتر و حريصتر
ميش��وي .عشق من و عاطفه هم روز بهروز شديدتر
ميشد تا اينکه از مادرم خواستم درباره من و عاطفه
ب��ا پدرم حرف بزند .مادرم هش��دار داد که پدرت
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آت��ش خواهد گرفت .گفتم ديگ��ر طاقت ندارم اين
عش��ق را در دلم پنهان کنم .مادرم تسليم شد و قصه
دلدادگي من و عاطفه را به او گفت .انتظار داش��تم از
اتاقي ک��ه آنها در آن حرف ميزدند ،صداي انفجار
بشنوم ولي صداي خنده پدرم را شنيدم که ميگفت
مبارک اس��ت! بع��دًا فهميدم پدرم ب��ا اين کارش
ميخواهد به باجناقش ضربه بزند و عاطفه را سمت
خانواده ما بکش��اند .براي م��ن مهم نبود ّنيت پدرم
چيس��ت .همينقدر که با وصلت من و عاطفه موافق
ب��ود ،بس بود .خبر موافقت پدرم را به عاطفه گفتم.
از خوشحالي سرش به سقف خورد.
چند روز بعد در يکي از ضيافتهاي دورهاي ،پدرم
س��ر شام چند بار کف دس��تهايش را به هم کوفت و
گفت ميخواهد خبر خوش��ي را اعالم کند .همه به او
نگاه کردند .مرا پيش عاطفه برد و گفت :׳׳من امشب
عاطفه رو براي يوسف خواستگاري ميکنم.׳׳ همه
از اين حرف ش��وکه ش��دند .حتي شوهرخاله تا چند
ثانيه نتوانس��ت واکنش��ي نش��ان بدهد .وقتي که به
خودش آمد ،دست دخترش را از دست پدرم بيرون
کش��يد و گفت ׳׳دشمنيمون به کنار ،پاي دخترم رو
وس��ط نکش!׳׳ پدرم خندي��د و گفت ׳׳دوره پدرهاي
متعصب گذشته و در دوره جديد ،خود بچهها هستن
که واسه خودشون ش��ريک انتخاب ميکنن .بهتره
خودت رو بهروزرس��اني کني و از دخترت بپرس��ي
نظرش چيه.׳׳ مهماني بههم خورد .عاطفه با شجاعت
گفت مرا دوس��ت دارد .ش��وهرخاله از من پرس��يد
عاطف��ه رو چقدر دوس��ت داري؟ گفتم از تمام دنيا
بيشتر .گفت دروغ ميگي و اينو ثابت ميکنم.
از آن ش��ب ب��ه بع��د ديگر نتوانس��تم عاطفه را
ببينم .پدرش او را حبس کرده بود .دو س��ه روز بعد

