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قصهی رانندهای که با «ی» تمام نمیشد

بانک ریحانه و شرکا

66
تقدیم به مریم عزیز که روح زندگی
در حریر پاک مردمک چشمانش
ی است
جار 

نقـــــص
در کروموزوم
شمارهی بیست و یک

ما کودکانه خوشحال بودیم
برای عروسی که داماد نداشت
مریم حاجیعلی :من و مجید و مرجان و مهناز همیشهی خدا در عالم
بچگی ،سر این موضوع #بحث داش��تیم که اسممان در فامیل و دوست و
آشنا چقدر #تک اس��ت! حاال کاری ندارم این بحث چقدر پیشپاافتاده
بود ولی در زمان خودش ،س��اعتی ما را در جلسهای غیررسمی مینشاند
دور کرسی آزاداندیشی (ش��اید هم ناماندیشی) و باعث میشد تا از دیوار
راست کمتر باال برویم و صدای در و همس��ایه را کمتر دربیاوریم .همه در
این بحث پیروز بودند اال من! چون «مری��م» دختر بزرگ عصمتخانوم
(دختردایی مادرم) همنام من بود .او متولد س��ال هزار و سیصد و شصت
بود .البته هنوز هم هس��ت .آنروزها اگر خانوادهای دختری داشتند که
مثل #مریم عقبافتادهی ذهنی بود ،مجبور بودند رفت و آمدش��ان را با
فامیل و دوست و آش��نا کم کنند .اما این خانواده -که مثل ما سه دختر و
یک پسر داشتند -عزمشان را جزم کرده بودند تا این #تابو را بشکنند و با
مریم مثل یک دختر عادی رفتار کنند .این وسط ،حمایت همهجانبهی
عمهها و عموها و داییهای مریم ،گاهی مزاحم این عادیسازی میشد؛ او
را بهطور #ویژه دوست داشتند و همیشه بهترین لباسها ،خوشگلترین
عروس��کها و حتی س��نگینترین طالها را برایش میخریدند و مرتب
به مریم میگفتن��د« :برایمان #دعا کن! تو دلت پاک اس��ت!» واقعا هم
دعاهای مریم ردخور نداش��ت .او با اینکه به ظاهر ،فرم صورتش مشکل
داشت و نامفهوم حرف میزد ،اما عقلش به خیلی چیزها میرسید و نیست
که کامال متوجه عالقهی اطرافیان هم ش��ده بود ،تا میتوانست خودش
را برای آنها #لوس میکرد .هرچه مادر مادریاش (س��کینهخانوم) در
مجالس روضه با س��وز دل از خانمهای مجلس میخواس��ت برای شفای
مریم دعا کنند ،مادربزرگ پدریاش او را همانجور که بود دوست داشت،
مدام قربان قدوباالیش میرفت ،از او تعریف میکرد و به عروس و پسرش
تأکید میکرد که مریم هدیهی خداس��ت .یعنی جوری در میان نوهها به
مریم جایگاه خاص داده بود که نهتنها کسی جرأت نداشت او را مسخره
کند بلکه با لطایفالحیل این بانو ،همه از ته دل ،مریم را دوست داشتند و
او را در صدر مجالس مینشاندند .ما #بچه بودیم آنروزها و نمیدانستیم
علت عقبافتادگی ذهنی مریم «نقص در کروموزوم ش��مارهی بیست و
یک» است!
هنوز ه��م اگر ای��ن وی��روس لعنتی نب��ود ،گاه��ی عصران��ه در خانهی
عصمتخانوم ی��ا مادرم جم��ع میش��دیم و خاطرات کودک��ی را مرور
میکردیم .مریم از همان بچگی دختر رکی بود و تا االن هم این اخالقش
را حفظ کرده .قشنگ متوجه تفاوتش با بقیه میشود و به همین خاطر از
چیزهای باخود و بیخود #رنج میبرد .طبق یک قانون نانوشته ،همگی
باید وقتی به او میرس��یم ،اول خیلی گرم و صمیمی در آغوشش بگیریم
و حتی اگر تق استخوانهایمان در میان هیکل گوشتیاش دربیاید ،به
هیچوجه نباید اعتراض کنیم وگرنه مریم تا آخ��ر میهمانی کتف و کول
س که خودش را میاندازد روی بدن مادرش.
عصمتخانوم را له میکند ،ب 
من خودم هرگز ندیدهام ک��ه عصمتخانوم یا حس��ینآقا (پدر مریم) با
این بچه تندی کنند و به احدی اجازه دهند تا روی او اسم بگذارد و مثال

#دیوانه خطابش کند .ما هم به توصیهی مادرم خیلی حواسمان هست
ی و خندهها مبادا کلمهی ممنوعهی «دیوانه» را بر زبان
که در میان شوخ 
بیاوریم که عذابوجدان حتما بیچارهمان میکند.
یادش بهخیر! آن سالها حسینآقا گاهی دست زن و بچهاش را میگرفت
و میآورد اللون .صدای خوبی داش��ت که نمیدانم پس از ابتال به #کرونا
هنوز هم دارد یا نه! او کل روز را مینشس��ت روی صندلی چوبی گوشهی
باغ و زل میزد به درختهای تبریزی -که برگهایشان زیر نور خورشید
نقرهای میش��دند و برق میزدند -و زیر لب ،این #تصنیف را میخواند:
«دوش میآمد و رخساره برافروخته بود؛ تا کجا باز دل غمزدهای سوخته
بود» .چش��مهایش را مثل مرحوم #ش��جریان میبس��ت و هاهاهاهاها
میکرد .طنین صدایش با #نسیم همراه میشد و الی برگها میپیچید!
صدایی که حتی دارکوبها را از صرافت کوبی��دن به تنهی درخت گردو
بازمیداشت! ما کیف میکردیم وقتی از روی دیوان حافظ -که آن روزها
تازه کشف کرده بودیم غزلیاتش به ترتیب حروفالفبا است -تصنیفهای
حس��ینآقا را پیدا میکردیم .با زینب (خواهر مریم) مینشس��تیم روی
س��نگچینهای دور باغ و او میگف��ت« :به نیت من #حاف��ظ باز کن!»
فکر میکنم خود حضرت حافظ هم از دست ما #خسته میشد ،بسکه
برایش #فاتحه میخواندیم و از الب��هالی آنهمه #غزل اصال معلوم نبود
چه میخواهیم و دنبال چی هستیم!
گاهی بدون پ��درم و حس��ینآقا ،چه��ارراه تهرانپارس -ک��ه آنروزها
س��هراه تهرانپارس بود -قرار میگذاشتیم و با اتوبوسهای شرکتواحد
میرفتیم اللون .مس��افران این اتوبوسها اکثرا کارگران فصلی خارجی
و کردها بودند .حمید و مجی��د خیلی غیرتی میش��دند ،وقتی همراه با
شش دختر کمسنوسال به همچین جمعی وارد میشدند .ما میرفتیم
انتهای اتوبوس که بتوانیم از قبل س��ر و صدای موتور ،حسابی #وراجی
کنیم .مجید و حمید مدام برمیگشتند عقب و با چشمغره رفتن به ما ،به
مردهای اتوبوس حالی میکردند که ای��ن دخترها #صاحب دارند .مریم
کنار ما نمینشس��ت و اگر صدایمان باال میرفت ،حتما برمیگشت و با
اخم میگفت« :زهرمار!» و برایمان پشتچش��م نازک میکرد و دوباره
با ژست مخصوص خودش به جادهی لش��گرک چشم میدوخت .حمید
به شوخی میگفت« :اگر زیاد بخندید ،کارگرها عاشقتان میشوند .حاال
بیا و درستش کن! افغانها خیلی پیگیر هس��تندها! کردها هم بد عاشق
میش��وند!» ما هم دور از چش��م او و مجید ،وقتی کس��ی خیره نگاهمان
میکرد ،چش��ممان را چپ یا لب و لوچهیمان را یکوری میکردیم که
به ما #امید نبندد و بدین ترتیب تمام س��عی خود را میکردیم که کسی
عاشقمان نشود!
مری��م برعکس همهی م��ا دخترها ک��ه کتونیهای کهن��ه و لباسهای
دمدس��تی و معمولیمان را ب��رای #الل��ون انتخاب میکردی��م تا هیچ
محدودیتی برای بازیگوشی نداشته باش��یم ،چنان #آالگارسون میکرد

و از آن کیف ش��یک و پیک��ش -که یک��ی از عمههای��ش برایش خریده
بود -چیزهای #الکچری درم��یآورد که ما کیف میکردی��م .کلی باید
نازش را میکش��یدیم تا محتویات کیفش را به ما نش��ان دهد .اول کمی
طاقچهباال میگذاشت ولی بعد خیلی با وس��واس ،الک صورتی و گلسر
خوشگل و حتی رژلب جیگریاش را نشانمان میداد؛ البته با این شرط
که در دستان خودش باشد و به ما ندهد! من یکروز کلی قربانصدقهاش
رفتم و گفتم« :بیا ت��و را #عروس کنیم مریم!» طفل��ی از همان کودکی
عشق عروس ش��دن داش��ت! هرکدام از ما دخترهای فامیل ،وقتی شب
عروسیمان او را در #آغوش میگرفتیم؛ از تصور اینکه پوشیدن این لباس
سفید ،احتماال مهمترین آرزوی مریم است ،بغضی لعنتیبیخ گلویمان
را میگرفت .نمیدانم ش��اید او هم مثل ما ،آن روزهای کودکی این رؤیا
را داشت که کسی سوار بر اسب سپید از پشت کوههای اللون برسد و در
یک نگاه ،یک دل نه؛ صد دل ،شیفتهی او شود! مریم هم که دختر دههی
ی نمیشد ،البد میزد توی برجک شازدهی
شصتی بود و به این زودی راض 
سوار بر اسب و میگفت« :برو با بزرگترت بیا!» یا شاید هم میگفت« :من
قصد ادامهی تحصیل دارم!» از پیشنهاد من اما خون دویده بود زیر پوست
س��فید صورتش که علم ژنتیک به آن میگفت « »face moonیعنی
«صورت چون قرص م��اه» و حاال میفهمم که این لق��ب واقعا برازندهی
مریم بود .آن روز با قیچی ،همانجا وسط باغ ،موهای بور و بینهایت لخت
و کمپشتش را مصری زدیم و برایش یک چتری نهچندان صاف و صوف
لحاظ کردیم .بعد هم با رژلب قرمز پشت چشمها ،گونهها و لبهایش را
سرخ کردیم ،با آبقند کمی موهایش را حالت دادیم ،آلبالوهای دوقلو را
به گوشهایش آویختیم و یک تاج زیبا از گلهای وحشی هم روی سرش
گذاشتیم؛ وه که چه عروسی ش��ده بود! حتی با آرایش هم صورت چون
قرصقمرش #معصوم بود و حس��ابی میدرخش��ید میان ما دخترها که
برایش کل میکشیدیم و دس��ت میزدیم .چه جشن باشکوهی گرفتیم
آنروز میان رقص قاصدکهایی که باد آنه��ا را در فضا میچرخاند و ما
دوست داش��تیم مثل #پرین با همین قاصدکها به #ناکجاآباد برویم و
«ببینیم #آسمان هرکجا آیا همین رنگ است؟!» ما کودکانه خوشحال
بودیم برای عروسی که #داماد نداش��ت! یعنی هرگز نمیتوانست داشته
باشد! آن روز مریم خیلی خوشحال بود ولی بعد از عروسبازی ،آشکارا
#پکر ش��د؛ ش��اید چون با همهی بچگیاش یک چیزهایی از کروموزوم
نصفه و نیمهی شمارهی بیس��ت و یک -که باعث مرگ رؤیاهایش شده
بود -فهمیده بود!
در تمام این س��الها ،کنار همهی رس��وم درس��ت و غلطی که در فامیل
مادریام رواج پیدا کرده ،هروقت دختری عروس میش��ود ،حتما برای
مریم هدیهای میخرد تا به قدر وسع خود کم کند از غصههای دخترکی
که هرگز نمیتواند عروس کس��ی باش��د؛ مریمی که با وجود همهی این
حرفه��ا ،همهی ای��ن رنجهایی که میکش��د و همهی ای��ن زخمهایی
که میخ��ورد ،روح زندگ��ی در حریر پ��اک و زالل مردمک چش��مانش
جاری است...

ریحانه رزمآرا :فوالدی ،مسعودی،
ایزدی ،نوری...
بهه��م زد .رانندهس��رویس کالس
پنجمم این ریتم چهارساله را بههم
زد .فامیلیاش با #ی تمام نمیشد!
کال هم مثل بقیه نبود...
صب��ح روز اول مهر زودتر از همه س��وار روآی زردش
ش��دم .کمی حرف زد و بعد یادم نیس��ت چه ش��د و
بحث به کجا کش��ید که «اعوذ باهلل» گفت و ش��روع
کرد به #قرآن خوان��دن .صدایش #خوب بود و #زیبا
میخواند .شروع خوبی برای یک سال تحصیلی بود؛
همان که آخرش منتهی شد به مدرسهی فرزانگان...
عصری -در راه برگشت به خانه -نمیدانم چهطور شد
که درب داش��بردش را باز کردم و با کوهی از #کاغذ و
#دفترچه روبهرو شدم .به مرتب کردن وسایل دیگران
عالقهی عجیبی دارم اما خودم زیاد آدم مرتبی نیستم!
این شد که تا برگشت به خانه ،داشبرد را مرتب کردم و
از همان جا ماجرا شروع شد .در روزهای بعد او بیشتر
حرف م��یزد .از زندگی در خان��هی پدرش میگفت،
از مس��کن مهری که قرار بود تحویل بگی��رد ،از دو تا
بچهاش که اولی هماس��م من بود ،از زنش که خانهدار
بود ،از بیپولی؛ تا رس��ید به دعوای زن و پدرش یعنی
عروس و پدرشوهر...
من هم روی غلتک افتاده ب��ودم و #حرف میزدم .او
از دکتر آزمندیان میگفت ،م��ن از خودم حرفهای
گندهگنده در میآوردم! آن موقع هم بلد بودم حرف
بزنم و احتماال ب��ه لطف همین #مه��ارت حاال دارم
مینویسم...
بیپولی مش��کل بزرگی بود برایش .من یازدهس��اله
فکر ک��ردم کمکش کن��م و به همین راحتی ش��دم
حسابدارش! هر روز طبق برنامه مقداری از پولهایش
را الی یک سررسید میگذاشتم و آن را در داشبردش
جا میدادم .البته چند بار خطا ک��رد و پولهایش را
برداش��ت .بانک ما -به ریاس��ت من و معاونت یکی از
همسرویس��یها -کارهای دیگری هم میکرد .مثال
هر از گاهی مقداری #پول برمیداش��تیم ،یک پاکت
کاغذی میس��اختیم و میدادیم به او که برود تقدیم
همس��رش کند! یا مثال مجب��ورش میکردیم برای
بچهاش -همانی که هماس��م من بود -هدیه بخرد! یا
مثال من برای هماسمم که نمیتوانست «ق» را درست
تلفظ کند ،محض شوخی یک داستانک مینوشتم که
بخواند :در خانهی قلی ،خروس ه��ر روز قوقولیقوقو
میکند .قلی با صدای قوقولیقوقوی او بیدار میشود.
قلی با دوستانش یکقلدوقل بازی میکند...
مشاورههایمان هم که سر جایشان بودند...
ما بانکداران عجیب��ی بودیم .روزی که ماش��ینش
#پنچر ش��د ،از همان پولهای حس��اب سررسیدی
بانکمان (ریحانه و ش��رکا) پول برداش��تیم و جلوی
چش��مش چیپس و ماستموس��یر خریدیم ،ولی او
نباید از آن پول برمیداشت ،حتی برای خرجهای الزم!
آخرهای س��ال من تغییراتی کرده ب��ودم؛ دائمالجلو
شده بودم و هر روز #جلو مینشس��تم .مشاورههایم
کاربردیتر شده بودند و او اسمم را با یک خانم تهش
صدا میکرد .به ع�لاوه ،از ضمیر جمع هم اس��تفاده
میکرد!
بعد از حدود یک س��ال مامانم دیده بودش .این ش��د
که دوباره کاری بهش سپردیم .چند وقت بعد هم من
او را دیدم« .چه قدر بزرگ شدین!» دیالوگش در آن
دیدار کوتاه بود...
یک بار هم از مدرسهی راهنمایی ،مرا به خانه رساند
و دوباره ح��رف زدیم .فهمیدم ک��ه الحمدهلل دعوای
#عروس و #پدرشوهر ختم به خیر شده! البته من جلو
ننشستم؛ خب #بزرگ شده بودم!
حاال که این متن را بعد از هفتسال #ویرایش میکنم،
نمیدانم او در مس��کن مهر زندگ��ی میکند یا جای
دیگری است .مدارس هم که #تعطیل هستند و دیگر
حتما رانندهس��رویس نیس��ت .یعنی روآی زردش را
هن��وز دارد؟ نمیدانم! دخت��رش #ریحانه هم حکما
بزرگ شده و #ق را درست تلفظ میکند .دیگر به قلی
و قوقولیقوقو احتیاجی نیست!
امیدوارم هرجا هستی و هرکاری که میکنی ،حالت
خوب باشد آقای راننده!

