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من دخترم گناه دارم

׳׳بچه را دزديدهاند تا به عربها بفروشند .يا به زن
و شوهري اروپايي بفروشند که بچهدار نميشوند.
حتي ميگفتند اعضاي بدنش را در ميآورند و
ميفروشند! اين اخبار حال ايرج و زهرا را خرابتر
ميکرد طوري که آنطور که الزم بود ،به آريا
نميرسيدند .تبش باال بود .اشتهاي خوردن نداشت.
در هذيان بود و فاطمه را صدا ميکرد :׳׳بيا دفترم
رو پاره کن...׳׳
شش روز بعد که آفتاب با همه محبت
زمستانياش ميتابيد ،يخها آب شدند .مردي که
پارويي به دوش ميکشيد و فرياد ميزد برف پارو
ميکنيم ،شيشه پنجره ماشيني را ديد که صورت
کبود دختربچهاي به آن چسبيده بود .انگار داشت
ميگفت من کوچولوئم .دخترم .گناه دارم.
خبر در شهر پيچيد .کسي نبود که عزادار اين
سرنوشت بدترکيب نباشد .ايرج در تلگرامش
نوشته بود که فاطمه را در نيمه شبي که ماه در

محاق بود ،جلو خانه روبرويي پيدا کرده بود و تمام
قصه فاطمه را نوشته بود .׳׳گر سنگ از اين حديث
بنالد عجب مدار /صاحبدالن حکايت دل خوش ادا
کنند׳׳ .هرکس آخرين عکس فاطمه را ميديد که
صورتش به شيشه ماشين يخ زده بود ،باعث و باني
اين مرگ منجمد را نفرين ميکرد .دل سنگ هم
کباب شده بود.
يک ماه بعد جسد دو خالفکار به اسم سينا و
محمود در خانهاي پيدا شد که انگار با هم دعوايشان
شده بود و يکديگر را کشته بودند .گرچه شب مرگ
آن دونفر باز هم ماه در محاق بود و ماه نديد آن دو
چرا يکديگر را کشتند اما شايد روح کوچک فاطمه
آنجا بود .آيا باز هم ميگفت عمو تشنهمه؟ عمو
زبونم رو سوراخ نکن؟ عمو يکي نيس که به من بگه
آخه چرا به دنيا اومدم؟
اما فاطمه هنوز فلسفه نميدانست که یخ زد .او
درست ميگفت :گناه دارد!
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وجدانداشتخفهاشميکرد.خودشرابدجور
مقصرميدانست.ايخدامگرميشودفاطمهنباشد؟
آريا تب داشت و سست در بستر بود اما ميفهميد
چه اتفاقي افتاده .زار و نحيف ناله ميکرد و خواهرش
را ميخواست .ميگفت دستکش نپوشيده بود .حاال
دستاش يخ ميزنه .زهرا ميخنديد :׳׳شوخي ديگه
بسهُ .مردم از خنده .سويچ ماشين رو بده برم فاطمه
رو بيارم.׳׳ تمرکز نداشت و حواسش نبود ماشين را
دزديدهاند.
تمام شهر بسيج شدند و دنبال سمندي گشتند
که فاطمهاي در آن بوده .هر روز چند ساعت برف
ميآمد ،چند ساعت سوز .در مجازي شايعاتي بود:

كرد و پس از  31سال براي اولين بار اين جمله رو از
زبان پدرتون شنيدم كه گفت:
׳׳حاال خيالم راحته كه داداشهاي نامردم به سزاشون
ميرسند و مطمئنم كاووس هم حق تو و بچهها رو
ميده ،فقط از تو يك خواهش دارم اكرم؛ از من طالق
بگير و زن كاووس بشو!׳׳...
همگي بهتزده نگاه ميكرديم و مادر ادامه داد :׳׳با
اينكه از پدرتون متنفّر بودم ،دلم نميخواست آخر
عمري كاري كنم كه شرمنده بشه ،واسه همين
درخواستش رو نپذيرفتم.
اما پدرتون كه ديگه تحمل اين غصه رو نداشت
دقمرگ شد و بعد از اون بود كه خليل و جليل فكر
كردند باز هم ميتونن با تهديد من و كاووس به
باجگيريشون ادامه بدن ،البته كاووس واسه حفظ
حرمت رفيق بيمعرفتش حاضر بود  2ميليارد رو
به اونا برگردونه و بعد هم سندخونهها رو به نام

 هر موفق ّیت بزرگی نتیجه هزاران تالش کوچک است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد

سراغش اومد تا ازش انتقام بگيره به گريه افتادم و
گفتم :׳׳به بچه هام رحم كن كاووس ،به خاطر من از
گناه اين نامرد بگذر...׳׳! و كاووس گذشت كرد.
فقط به خاطر من و سه تا بچهمون از گناه او گذشت!
حال پدرتون هم اصلًا خوب نبود و به من اعتراف
كرد كه از همان موقعي كه من و كاووس نامزد بوديم
بهش حسادت ميكرده و عاشق من بوده ،واسه
همين وقتي كاووس افتاد زندان [به قول خودش]
فريب شيطان رو خورد و اون نقشه رو كشيد و با من
ازدواج كرد...
اونچه كه بيشتر از هرچيز پدرتان رو آزار ميداد اين
بود كه كاووس حتي حاضر نشد پولش رو پس بگيره
و ميگفت :׳׳واسه خوشبختي دختري كه دوستش
داشتم از گناهت گذشتم ،پس سعي كن با اين پول
اون و بچه هات رو خوشبخت كني!׳׳ پدرتان هم به
قول قديميها ׳׳براي اينكه زنش رو پانشين كنه׳׳
از من صاحب دو تا بچه ديگه هم شد و من با پنج
فرزند سرم توي زندگي بود تا اينكه نوبت ׳׳برادري
عموهاتون׳׳ رسيد .اونها كه تنها افرادي محسوب
ميشدند كه از خيانت پدرتان باخبر بودند ،ابتدادر
مورد سهم االرث پدري ازش باج گرفتند تا آبروي
اونو پيش بچه هاش و در و همسايه حفظ كنند!
همان روزها بود كه به پدرتون گفتم ׳׳بهشون باج
نده׳׳ اما اون خدا بيامرز فقط براي اينكه شماها رو از
دست نده باج داد و برادرهاي نامردش هم همچنان
اونو ميدوشيدند ،واسه همين پدرتون اون تصميم
رو گرفت ،يعني مخصوصًا باهاشون شريك شد
و ابتدا هم طوري وانمود كرد كه ازشون حساب

ميبره ،تا اينكه اون فرصت طاليي نصيبش شد و دو
ميليارد پول از حساب شركت ـ كه در حقيقت حق
خودش بود ـ بيرون كشيد و بعد هم يك حساب
براي كاووس ـ بيخبر از خودش ـ باز كرد و پول
رو به حسابش ريخت و چون ميترسيد بعد از
مرگش برادراي نامردش واسه سفتههايي كه ازش
داشتند به سراغ بچه هاش بيان و خونههاي شما رو
از چنگتون دربيارند ،خونهها رو هم به نام كاووس

شما بزنه ،...ولي من نگذاشتم و سعي كردم جلوي
عموهاتون وايسم كه هم حق شماها رو نخورند ،هم
كاووس به حقش برسه؛ ...من حق كاووس هستم،
اما اون  31سال دير به حقش رسيد...׳׳
ساعت نزديك  6بود كه ׳׳عمو كاووس׳׳ زنگ زد و
وارد خانه شدو بيهيچ حرف و سخني ابتدا سندهاي
خانههايي را كه به نام خواهر و برادرانم بود ـ و يك
خانه هم براي من خريده بود ـ جلويمان گذاشت
سپس پولي را كه پدر به حسابش ريخته بود مقابلمان
گذاشت و گفت:من فقط حق قانوني مادرتون رو كه
يك هشتم ارث باباتون باشه به حساب مادرتون
ريختم ،حاال اگه فكر ميكنيد به خاطر اين پول با
اكرم ازدواج كردم ،كافيه اشاره كنيد تا اون پول رو
هم به شماها برگردونم!
همگي سكوت كرديم و مادر حرف شوهرش
را كامل كرد:من و كاووس همين امشب داريم
ميريم دماوند ،...حاال شما ميدونيد و اين پول و
عموهاتون!...
عموها ساعت  7وارد شدند .هنوز سالم و عليك
نكرده بودند كه برادر بزرگم گفت :׳׳ما از همه چيز
باخبريم ،...اگر هم تف نميندازيم تو صورتتون ،به
خاطر پدرمونه ،...اما ديگه نميخوايم هيچكدومتون
رو ببينيم!...׳׳
جليل و خليل ـ كه ديگر عمو صدايشان نميكنيم ـ با
تعجب و شرمندگي از خانه خارج شدند و ساعتي بعد هم
ّ
مادر و عمو كاووس راهي باغچه كوچكشان شدند!
٭٭٭
مادر حق دارد ما را نبخشد ،غير از من ،بقيه خواهر
و برادرانم خيلي به مادر توهين كردند ،اما عمو
كاووس قول داده كه بگذاريد چند ماه بگذره ،سر
مراسم سالگرد پدرتون ،مادرتون رو با شماها آشتي
ميدم!...عمو كاووس همان بود كه پدر هميشه در
موردش ميگفت :׳׳او با شرفترين مرد عالم است!׳׳

