قصهي هفته

مصطفي گلياري

مواج سرنوشت
کاسهاي بر درياي ّ

ما همچون کاسههاييم بر سر آب .رفتن کاسه
بر سر آب به حکم کاسه نيست .به حکم آبست.
گفت اين عام است اال بعضي ميدانند که بر سر
آبند و بعضي نميدانند ...فيه مافيه

ي

مادرم روي صندلي عقب خوابيده بود .خواهرم
صندلي جلو نشسته بود و با پلک بسته گوشش به
هدفون بود .من هم فرمان را با پيچهاي تمام نشدني
جاده ميچرخاندم و باال ميرفتيم .فکر کنم هرسه
خوشحال بوديم که پدرم بعد از شش ماه از زندان
آزاد ميشد .وقتي پدرم زنداني شد ،ما به زادگاه
مادرم رفتيم و حاال داشتيم به تهران برميگشتيم
تا جلو زندان به پيشوازش برويم .هنوز خيلي وقت
داشتيم چون گفته بودند زندانيها را ده شب به بعد
آزاد ميکنند.
هوا خيلي خوب بود .نسيمي خوشبو در شالم
ميپيچيد و پوست سرم را خنک ميکرد .سمت
راست جاده ،پايين د ّره شکوفهزار بود .مثل بهشت
بود از زيبايي و يکهو همه چيز جهنم شد .يک شاسي
بلند که باسرعت پايين ميآمد ،کنترلش بههم
خورد و شاخ بهشاخ شديم .مادر و خواهرم از ماشين
پرت شدند .پروازشان را در هوا و سقوطشان را به
د ّره ديدم و از هوش رفتم .
من زنده ماندم چون کمربند ايمني بسته بودم.
بعد از دو ماه از بيمارستان به خانه برگشتم و چند
هفته که گذشت ،تقريبًا سالم شدم و ميتوانستم
به کارهايم برسم ولي روحم بدجور بيمار شده بود.
هر هفته به جلسات مشاوره درماني ميرفتم .مربي
ما يک خانم دکتر مدرن بود که حتي يک بار هم
نتوانست دردم را درک کند و ميگفت گذشتهها
گذشته! من به سرگرداني فلسفي دچار شده بودم
و حيران بودم که آيا بازي سرنوشت بود که آن
شاسي بلند را سر راه ماشين من گذاشت يا بيتوجهي
خودم بود که نتوانستم فرمان را طوري کنترل کنم
که تصادف نشود .اگر سرنوشت بود ،آيا سرنوشت
راننده شاسيبلند هم به سرنوشت من و مادر و
خواهرم بسته بود؟ آيا بهتر نبود که معتقد ميشدم
آن تصادف مرگبار به دليل بياحتياطي راننده مقابل
بوده؟ کارشناسهاي پليس و دادگاه هم گفته بودند
آن راننده سرعت غيرمجاز داشته و مقصر است
با اينحال چيزي از عذاب وجدان و ترسهايم کم
نميشد.
جمجمهام مثل کوزهاي شده بود که از سؤال لبريز
بود .خوابهاي پريشان و کابوسي ميديدم .در تمام
خوابهايم يک صحنه تصادف هم بود .مثلًا اگر
خواب ميديدم در مجلس جشن هستم ،گوشي من
روشن ميشد و يک ويديوي تصادف نشانم ميداد.
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ترس از تصادف به وسواس تبديل شد طوري که
بعد از آن تصادف ديگر رانندگي نميکردم .از هر
هيجاني ميترسيدم .از صحنههاي اکشن مخصوصًا
تصادف وحشتزده ميشدم .آن روزها يک هيجان
منفي ديگر هم پيش آمد :پدرم اصرار داشت براي
رسيدگي به پرونده تصادف به دادگاه بروم .در آن
چند ماه با او روبرو نشده بودم .اولش به دليل بستري
شدنم بود ولي بعدًا از نظر روحي مايل نبودم او را
ببينم يا کلمهاي دربارهاش بشنوم ولي حاال مجبور
بودم دربارهاش با پدرم حرف بزنم.
پدرم معتقد بود آن راننده قاتل است و بايد قصاص
شود .گفتم من به قصاص راضي نيستم .گفت ׳׳اين
موضوع به تو ربط نداره .فردا ميرم دادگاه تقاضاي
قصاص ميدم.׳׳
ظهر روز بعد پدرم با اخم از دادگاه برگشت و گفت:
׳׳اينم شد قانون؟ ميگن قتل غيرعمد بوده و قصاص
نداره .فقط ديه و زندون داره!׳׳ پدرم يک بقالي کوچک
در کوچهاي کم رهگذر داشت .زندگي ما سخت
ميگذشت و به همين دليل بود که در دکانش ترامادول
و متادون و کپسول ترياک هم ميفروخت .او براي پول
حريص بود و براي ديه خون مادرم و خواهرم دندان تيز
کرده بود .در فلسفه من آن پول حرام بود ولي پدرم زير
بار نرفت و تقاضاي ديه کرد .خانواده راننده به خانه ما
آمدند و بيچک و چونه مبلغ ديه را قبول کردند و قرار
شد چند روز ديگر پدرم به دادگاه برود و پول را بگيرد.
پدرم گوشي نداشت .آنها شماره مرا گرفتند تا روز و
ساعت دادگاه را خبر بدهند .وقتي که رفتند ،به پدرم
گفتم :׳׳چون اين پول از گلوي من پايين نميره ،از اينجا
ميرم خونه مادربزرگم اينا.׳׳ مخالفتي نکرد و همزمان
با گرفتن پول ديه من هم به شهرستان رفتم.
مادربزرگم مغازهاي داشت که سير و ترشي و
ماهيدودي و زيتون و از اينجور چيزها ميفروخت.
پيشنهاد کرد براي اينکه سرگرم شوم و فکر نکنم ،در

مغازهاش کار کنم .فکر خوبي بود البته اولش با بيميلي
قبول کردم ولي خيلي زود برايم جذاب شد و توانستم
کمتر به تصادف فکر کنم.
ده ماه گذشت و به زندگي جديدم خوگرفته بودم.
فروشگاه مادربزرگ رونق خوبي گرفته بود و
درآمدمان بدک نبود .از پدرم هم خبر داشتم که
دکانش را فروخته بود و با پول ديه مغازه خوبي خريده
بود .و البته پنهان از ما ازدواج کرده بود اما خبرها به
ما ميرسيد .برايم مهم نبود چون هرکاري ميکرد يا
نميکرد ،مادر و خواهرم زنده نميشدند و آن کابوسها
مرا ول نميکردند اما از اينکه پدرم خوشحال بود و
توانسته بود غصه آن تصادف را فراموش کند ،راضي
بودم ولي اصلًا دوست نداشتم به خانهاش بروم و زنش
را ببينم که جاي مادرم را گرفته.
دوشنبه بود .ساعت ده و نيم صبح .داشتم چند
ماهيدودي را که تازه برايم آمده بود ،در دکان آويزان
ميکردم كه تلفنم زنگ خورد .شماره ناشناس بود.
گفتم شايد مشتري است .جواب دادم .مردي از آن
طرف خط پرسيد :׳׳ترانه خانم؟׳׳ گفتم بفرمايين! گفت:
׳׳من امير هستم .زنگ زدم عذرخواهي کنم.׳׳ پرسيدم
کدوم امير؟ گفت :׳׳راننده شاسيبلند .هفته پيش آزاد
شدم.׳׳ يکهو صحنه تصادف با تمام جزئياتش از ذهنم
گذشت .شديد بغض کردم و نتوانستم جواب بدهم.
تنم سست شد و روي صندلي نشستم .بعد از مکثي
طوالني گفتم چرا زنگ زدي؟ گفت :׳׳تمّنا ميکنم
بذارين شما رو ببينم تا توضيحي بدم .خيلي واجبه .از
روز تصادف تا حاال عذاب وجدان دارم.׳׳ دلم سوخت
و آدرس دادم .فهميدم خودش هم مال همان شهر
است .گفت اين را به فال نيک ميگيرد .نيم ساعت بعد
به فروشگاه آمد .جوان برازندهاي بود .گل آورده بود با
روبانمشکيوسفيد.گفت:׳׳مشکيواسهتسليته،سفيد
هم واسه صلح و بخشش.׳׳ با همان ماشين نحسش آمده
بود .خودم را کنترل کردم و گفتم زودتر حرفش را بزند

