قصه هفته
مصطفي گلياري

مينا چهار بار چش��م باز کرده بود .يک بارش را
يادش نيست .مال وقتي است که به دنيا آمده بود.
مادرش وقتي که گيسوي نرم و پرپشت او را بُ ُرس
ميکشيد و آن را ميآراست ،گاهي از گذشتههاي
مينا خاطرهاي نقل ميکرد:
چش��مات اولش اين رنگي نبود .مثل دو تا تيله
کبود بود .برقبرق م��يزد .لبات عين گل انار بود.
صورتت مثل بِ ِه کال کرک داشت .موهات خرمايي
نبود که! تا دوسال بهت ميگفتيم ميناي زرينگيسو.
کمکم رنگ چشمات و موهات تيره شد.
يکبار ديگر وقتي چشمش را باز کرد که گفتند
پنجشنبه برايت خواستگار ميآيد .حرف مادرش
ب��ه معني خداحافظي با اتاقش و وداع با خانه پدري
بود .اتاقش را خيلي دوست داشت .زمستانها که از
دبيرستان برميگشت ،لب پنجره گوله ميشد و از
آخرين قطرههاي آفتاب لذت ميبرد .تمام شبهايي
را ک��ه ب��راي کنکور بيدار ميمان��د ،در همين اتاق
س��پري شده بود .و س��الهايي که درباره بيماريهاي
گوش و حلق و بيني مطالعه ميکرد ،س��اکن همين
اتاق ب��ود .مادرش براي��ش ميوه ،ش��ربت ،چاي،
ميانوع��ده و محبت ميآورد و ميگفت :يهخورده
اين کتاب رو ببند برات ميوه آوردم ...نوش جونت!
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قصه زني که نوشت :من رفتم
وقتهايي که خيلي خس��ته بود،
پدرش ميآم��د و او را بيرون
ميبرد و نازش را ميکش��يد...
جمله پنجش��نبه خواس��تگار
ميآيد ،چش��مهايش را روي
اين حقيقت باز کرد که دوران
بيدغدغه دخت�� ِر خانه بودن
س��ر آمده و باي��د وارد دوران
ديگ��ري ش��ود .مين��ا هوش
خوبي داش��ت و ميخواس��ت
درسش را ادامه بدهد .قبل از
اينکه خواستگار و خانوادهاش
بياين��د ،ب��ه م��ادرش گفت با
خواستگار شرط بگذارند که با
ادامه تحصي��ل و کار کردنش
مخالفتي نداشته باشد .مادرش
لبخند زد و به او اطمينان داد که
دکتر کيوم��رث جيهوني آدم
متمدن و تحصيلکردهاي است
ّ
که مس��لمًا با درس خواندن و
کار کردن تو مش��کلي ندارد.
خيلي زشت است که اين را به
او بگوييم.
و پرس��يد ش��رط ديگري نداري؟ مينا شانهاي
باال انداخت و گفت ن��ه! مادرش هم گفت مبارک
است.
روزي که مينا سفرهنش��ين عقد شد و با اتاقش
وداع کرد24 ،س��اله ب��ود .فاميل و دوس��تان به او
تبريکه��ا گفتند که آفرين چه ش��وهر خوبي گيرت
آمده .دکتر کيومرث از بس خوب بود ،دلش نيامد
زنش دنب��ال تخصصهاي باالتر ب��رود و بهخاطر
درس خواندني که بسي سخت بود ،اعصاب خودش
را ُخرد کند .حتي دلش نيامد که مينا س��ر کار برود
و بهخاط��ر حقوقي ناچيز با مريضهاي عفوني و بدبو
دمخور باش��د .ش��بي مينا را به رستوراني الکچري
برد .هنگام پيشغذا به گيتاريستي که در آنجا پنجه
بر ساز ميکش��يد ،اشاره کرد .او آهنگ رومنس را
نواخت که مينا عاشقش بود .و وقتي که مينا در اوج
احساسات هنري بود ،کيومرث پاکتي خوشرنگ به
او تقديم کرد .در آن پاکت يک دفترچه بانکي بود.
کيومرث برايش حساب باز کرده بود .مينا پرسيد
اي��ن چيه؟ کيوم��رث گفت :خودم هر م��اه اندازه
حقوقي که ميگيري ،به حسابت واريز ميکنم .من
ازبس تو رو دوست دارم دلم نمياد وجود نازکت با
کار کردن رنجور بشه.

مين��ا در آن رس��توران با پلک بس��ته رومنس
گوش ميک��رد و از اينکه ميدي��د کيومرث خيلي
دوس��تش دارد ،س��لولهاي زيرپوس��تياش جشن
و پايکوب��ي راه انداخت��ه بودند .بعدًا پ��درش از او
پرس��يد مگر نميخواستي ش��غل داشته باشي پس
چه ش��د؟ مينا با آرامش کس��اني که در مديتيشن
هس��تند ،گفت يک ماه ديگ��ر براي طرح کيومرث
به ش��هري دوردس��ت و کثيف ميرويم .کيومرث
دل��ش نميآيد با بيماران عفوني در ارتباط باش��م.
او ميگوي��د وجودم چنان لطيف اس��ت که نگاهم
فقط بايد گل ببيند و ش��امهام بوي گل تنفس کند .و
پدرش گفته بوده عجب!
آنه��ا به دياري دور رفتن��د .مينا در خانه بود و
دوران ب��ارداري را ميگذراند .کيومرث صبح زود
س��ر کار ميرفت .کي برميگش��ت؟ شايد هشت
شب ش��ايد هم ده يازده شب .هر ماه حقوق مينا را
به حس��ابش واريز ميکرد .يک حس��اب ديگر هم
براي��ش باز ک��رد و تمام درآمد خ��ودش را به آن
حس��اب انتقال ميداد .چند م��اه بعد خانه بزرگ و
سرس��بزي در تهران خريد .سندش به نام مينا بود.
سند ماشين و زميني که نزديک کرج داشت هم به
نام مينا بود .کارهاي خانه و گرفتاريهاي سعيد هم
به نام مينا بود.
س��عيد با چشم باز متولد شد .پسر ساکتي بود و
زيبايي مينا را ارث برده بود .وقتي که مينا در وضع
حمل بود ،دکتر کيومرث به مرکز اس��تان رفته بود
ت��ا جراحي مهمي انجام بدهد .او ده س��اعت پس از
تولد پس��رش برگشت و سينهريز سنگيني به زنش
تقديم کرد .روي بس��تر خم ش��د و با ريش و سبيل
نتراش��يدهاش صورت سعيد را بوس��يد .سعيد دو
ثانيه بغض کرد و گريهاش ترکيد .کيومرث خيلي
بلند خنديد و گفت اي پدرسوخته صاحاب!
کيومرث خيلي کار ميکرد .درآمدش هم خيلي
زياد بود .هنوز صبح زود ميرفت و دير برميگشت.
هر وقت پدر در خانه بود ،پس��ر خ��واب بود براي
همين بود که سعيد با دکتر کيومرث مأنوس نبود.
کمي هم از او ميترسيد .شايد ناخودآگاهش هنوز
تيغهاي ريش و سبيل او را به ياد داشت .مينا درباره
خودش و زندگياش زياد فک��ر ميکرد .نتيجهاي
که گرفته بود ،صبر و مهرباني بود .اميد قشنگي هم
داش��ت .به س��عيد و بچه دومش زهرا ميگفت دو
س��ال ديگر به تهران ميرويم و من دوباره ميتوانم
خانواده و دوستانم را ببينم .ميتوانم به اتاقم سر بزنم
و با عروس��کهايم درددل کنم .ساعتها جلو دانشگاه
تهران پرس��ه خواهم زد و از اين کتابفروشي به آن

