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تمام محبت خود را به خانواده هديه كن
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سقراط

شوهرخاله نامهاي از طرف عاطفه به من داد .نوشته
بود فکرهايشراکردهو نميتواندرويحرفپدرش
حرف بزند و بهزودي با پسرعمويش ازدواج خواهد
کرد .خط و امضاي خودش بود .امکان نداش��ت آن
نامه جعلي باش��د با اين حال گفتم تا از زبان خودش
نش��نوم ،باور نميکنم .ش��وهرخاله گفت ׳׳فکر کن
عاطف��ه رو ج��ادو کرديم که يهو از تو بريد و عاش��ق
پسرعموش شد .به روح پدر و مادرم قسم که عاطفه
ديگه به تو هيچ عاطفهاي نداره و دوست نداره باهات
حرف بزنه.׳׳ من جوان و خام بودم و قس��مش را باور
ک��ردم .بيهيچ تحقيق��ي از عاطفه رنجيدم .روز بعد
زير درخت انجير نشس��ته بودم و غصه ميخوردم.
نوکرمان دلش سوخت و گفت چاره دردت فقط باده
ناب است .گفتم من مسلمانم و نماز ميخوانم .گفت
وقتي که دارويت فقط همين باشد ،ديگر چاره نيست.
و خالص��ه م��را قانع کرد و دامن لب را به الکل آلوده
ک��ردم .ظرفيتم خيلي پايين بود .حواس��م اصلًا کار
نميکرد .نوکرمان مرا مس��ت و خراب به خانه خاله
ب��رد و ديگر خوب يادم نيس��ت .ديگران ميگويند
م��ن در حياط خلوت ب��ه کلفت جواني حمله کرده و
او را آزار داده بودم .يک صحنه هم يادم هس��ت که
عاطف��ه و پدرش آمدن��د و ما را ديدند .در کالنتري
هوش و حواس��م برگش��ت و فهميدم چه اتفاق بدي
افتاده .دو روز بعد از زندان آزاد شدم چون پدرم پول
خوبي به آن کلفت داده و ش��کايتش را پس گرفته و
به روستايش برگشته بود .بعد از آن ماجراي ناجور
ديگر نميتوانس��تم آنجا بمانم .پدرم هم موافق بود
و مرا به آمريکا فرس��تاد.چند ماه بعد براي هميش��ه
به مکزيک رفتم .و حاال  23س��ال گذش��ته بود و من
برگشته بودم.
از فرودگاه به بيمارستان رفتم .خاله از ديدنم به
گريه افتاد .من مثل ربات ش��ده بودم .هيچ احساسي
نداشتم .و گفتم فقط آمدهام تا به شوهرخالهام بگويم
او را ح�لال ک��ردهام .براي اش��کهاي خاله پري دل
نس��وزاندم و خشک و بيروح از کنار عاطفه و شوهر
و پسرش��ان گذشتم و وارد اتاقي شدم که شوهرخاله
ِ
اس��کلت خودش
بس��تري ب��ود .او را نش��ناختم .از
هم الغرتر ش��ده بود .مرا ش��ناخت .م��ن و او را تنها
گذاش��تند .با پنجههاي��ش که مثل چوب درخت مو
ش��ده بودند ،دستم را گرفت و از من خواست گوشم
را نزدي��ک دهان��ش ببرم .به او گفتم ش��ما را حالل
کردهام .با صدايي که مثل خرخر بود ،گفت خواهش
ميکنم .سرم را پايين بردم .او برايم تعريف کرد که
آن نام��ه جعلي بود .گفتم خودم خبر دارم .گفت آن
نوکر را خريده بوده تا مرا مست کند .گفتم ميدانم.
گف��ت آن کلفت را هم با پ��ول و تهديد راضي کرده
بودم آن صحنه را درس��ت کند .عاطفه را هم آوردم
و هم��ه چي��ز را ديد و از تو متنفر ش��د .گفتم خودم از
اي��نقصهخبردارموش��ماراح�لالکردهام.گفت:
׳׳ چيز خيلي مهم ديگهاي هم هس��ت ...گوش کن تا
بگم...׳׳ و نفس سنگيني کشيد و تمام کرد .خاله اينها

را صدا کردم .خدا را شکر کردند که پيرمرد از درد
خالص ش��ده .به آنها گفتم مأموريتم تمام ش��د و به
مکزيک برميگردم .کس��ي به ماندنم تعارف نکرد.
ق��دم تند کردم و از آن ات��اق بيرون آمدم .نزديک
در خروجي بيمارس��تان کس��ي صدايم کرد .دختر
ج��وان و فوقالعاده زيبايي بود که نفسنفس ميزد.
انگار دنبالم دويده بود .پرس��يدم چکارم داري و کي
هستي؟ گفت ׳׳شما انسان قابل تحسيني هستين که
از مکزيک تا اينجا اومدين که به پدرم بگين حاللش
کردين.׳׳ در چش��مهاي خيلي عجيبش ترمز کردم و
گفتم ׳׳خاله پري فقط يه دختر داشت به اسم عاطفه.
توديگهکيهستي؟׳׳گفت׳׳وقتيشماازايرانرفتين،
متولد ش��دم.׳׳ گفتم خبر نداشتم .با کمي اشک گفت
׳׳پدرم در حق شما چکار کرده بوده که اينجور طالب
حاللي��ت بود؟׳׳ گفتم :׳׳من عاش��ق خواهرت بودم.
پ��درت کارهايي کرد که من و دخترش نتونس��تيم
به هم برسيم.׳׳
منبهمکزيکبرنگش��تم.بعدازبيس��توس��ه
س��ال بار ديگر حس کردم شورهزار قلبم دارد جوانه
ميزند و نبضم کلمه ׳׳اس��مر׳׳ را تکرار ميکند .اسم
آن نازنين اس��مر است که با نيمنگاهش مرا گرفتار
خودش کرد و ساکن خانه خاله شدم .در تمام مراسم
خاکس��پاري و سوگواري ش��رکت کردم و به خاله و
اسمردلداريدادم.ازاينکهبابازماندگانشوهرخاله
هم��دردي ميکردم ،در چش��م همه ارجمند ش��ده
بودم .و اسمر بيش از ديگران مرا تحسين ميکرد .او
دانش��جوي ادبيات فارسي است .شعر هم ميگويد.
و خوش��ا شعري که شاعرش او باشد! من هم ادبيات
فارسي خوانده بودم .شعر هم ميگفتم ولي ذوق اسمر
خيلي ظريفتر بود .عش��قي که به اس��مر داشتم ،شور
ش��اعري را در خونم به ج��وش آورد و دوبيتيهاي
خوبي س��اختم و برايش خواندم اما براي اينکه رازم
فاش نش��ود ،گفتم آن اشعار را در جواني گفتهام .ده
روز بعد از مراس��م تدفين به دلم افتاد که اس��مر هم
به من جذب ش��ده .خواس��تم دل به دريا بزنم و رازم
را آشکار کنم .او را به کافه کتاب دعوت کردم تا در
آن محيط فرهنگي اقرار کنم که از نخستين ثانيهاي
که او را ديدم ،مبتاليش ش��دم .پشت ميزي نشسته
بوديم .داش��ت آخرين ش��عرش را برايم ميخواند.
گوش��م ب��ه آواي کالمش بود نه ب��ه کلماتش .حال
قلبم خراب ش��ده ب��ود .خيلي تند م��يزد .اين را به
اس��مر گفتم .خنديد و گفت ׳׳من و ش��ما چقدر به هم
شباهت داريم! منم گاهي وقتا تپش قلب ميگيرم...׳׳
از کيف��ش قرصي صورتي رنگ در آورد و گفت ׳׳يه
دونهشو بخورين چند دقيقه بعد آروم ميشين.׳׳ آن
را خوردم .کمي بهتر ش��دم .و باز خواس��تم از عشق
عجيب��ي که به او دارم ،حرف بزنم .زبانم به اختيارم
نبود .ميدانستم ميخواهم چه جملههايي را به زبان
بي��اورموليه��وادرحنجرهامجريانپيدانميکردو
هيچ صوتي توليد نميشد .خيلي تالش کردم تا اسمر
از تشويشي که داشتم ،باخبر نشود ولي فهميد و گفت

׳׳اگه حالتون خوب نيست ،به اورژانس زنگ بزنم؟׳׳
با س��ر گفتم نه .به نظر ميآمد بس��ي نگرانم ش��ده.
آدم عجيبي بود .ناراحتي خودش را از مرگ پدرش
نش��ان نميداد ولي براي تپش قلب و گلگون ش��دن
چه��رهام اظهار ناراحتي ميک��رد .آيا او هم مبتالي
من شده بود؟
آن روز ب��ه خير گذش��ت و ن��ه من از دلم حرف
زدم ن��ه او اش��ارهاي ک��رد ولي در ش��عرهاي من و
س��رودههاي او عشقي آشکار موج ميزد .من با خط
خوش روي دس��تمال کاغذي کافه نوشته بودم ׳׳اگر
هستي گل باغ جواني /چرا گل دادهاي در سينه پير׳׳
و او در جواب��م گفت��ه بود ׳׳از طع��م نپخته طعام ُعقّم
ميگيرد /تنور س��ينهاي کهنس��الم آرزوست تا نان
عش��ق را دوآتشه فرمايد׳׳ و من به خودم ميگرفتم
و مطمئن ميش��دم که آن غنچه ب��اغ جواني دنبال
باغباني پرتجربه اس��ت که شايد من باشم .يک شب
تا صبح فکر کردم و حرفها و رفتارهاي او را کنار هم
چيدم و صد درصد نتيجه گرفتم که او هم عاشق من
اس��ت ولي مثل من خجالت ميکشد حرف دلش را
به زبان بي��اورد .تصميم گرفتم صبح حکايت دلم را
به او بگويم .و يک رباعي گفتم.
شب را نخوابيده بودم اما پر از انرژي بودم .هفت
صبح دوش گرفتم ،ريشم را تراشيدم ،به موهايم ژل
زدم و لباس خوش��گلي پوش��يدم .به خاله پري گفتم
يک ترانه عاش��قانه قديمي برايم بگذارد .ترانه بوي
ِ
موليان بنان را گذاشت و گفت ׳׳از اين خوشت
جوي
مياد و يادت مياره که توي مکزيک کلي کار داري!׳׳
پرسيدماينتي ّکهبود؟گفت׳׳باهاتيهخوردهحرف
دارم،البته اميدوارمخودتعاقلباشيومجبورنشم
باهات حرف بزنم ...فقط حواس��ت باش��ه که اسمر
بيس��ت و دو سالهش��ه و تو جاي پدرشي.׳׳ زود رفتم
روي فاز انکار و گفتم ׳׳عجوالنه قضاوت نکن .ارتباط
من و اس��مر اونجور که تو فکر ميکني نيست.׳׳ کمي
نگاهم ک��رد .ترديد را در موج چش��مهايش ديدم.
گف��ت ׳׳آخه گفته بودي حتي ي��ک روزم نميموني
و برميگ��ردي مکزيک .بليت��ت رو هم گرفته بودي
ولي موندي .از بعد از مراس��م فقط با اس��مر بودي.
حتي س��ر خاک پدر و م��ادرت نرفتي .هيچي هم از
عاطفه نپرس��يدي...׳׳ گفتم ׳׳من ش��اعرم .اسمر هم
شاعر خوبيه .ميخوام يه مجموعه شعر چاپ کنم که
يه صفحهش شعر من باشه يه صفحهش شعر اسمر.
اس��م کتاب رو هم ميذارم يک ش��اعر در دو عصر!׳׳
باز مدتي خيره نگاهم کرد و پرتو ترديدش اطرافش
را کبود کرد و خواس��ت چيزي بگويد ولي اسمر آمد
و بحث عوض ش��د .يک س��اعت بعد اسمر گفت به
نمايشگاه کتاب برويم .خاله با ابرو به من اشاره کرد
ک��ه نرو .نديد گرفتم و گفتم اتفاقًا منم ميخواس��تم
بگم بريم نمايشگاه.
با ماش��ين او رفتيم .آه که آن ماش��ين و رانندگي
او را چقدر دوس��ت داش��تم! همين ک��ه راه افتاديم،

