
  فاطمه صدای پا ش��نید. خیلی سریع چت ها را پاک کرد و گوشی را روی 
میز گذاش��ت و به آشپزخانه رفت. نیمی از ظرفها را قبال شسته بود، ولی آب 
نکش��یده بود. مشغول ظرف شستن ش��د. کمی بعد شوهرش قنبر داخل شد 
و س��الم کرد و گفت: »داری ظرف می ش��وری؟ پس چرا آنالینی؟« فاطمه 
سرش را برگرداند و با خنده گفت: »فکر کنم واتساپ قصد کرده بین من و تو 

رو شکراب کنه.« قنبر کیسه خریدها را به آشپزخانه برد و پرسید:
 »ریحانه کجاس؟« فاطمه شیر آب را بست: »بردمش خونه خاله نرگس. 
حوصله ش سر رفته بود. اونجا سرش با نیلوفر گرمه.« قنبر به ساعت موبایلش 
نگاه کرد: »برم بیارمش؟ می خوای با هم بریم؟« فاطمه ش��یر آب را باز کرد: 

»کلی کار دارم. خودت زحمتشو بکش.«
همین  که قنبر رفت، فاطمه گوش��ی اش را برداشت: »خوبی ای تاج سرم؟ 
قنبر رفت دنبال نیلوفر.« چند دقیقه طول کشید تا جواب آمد: »یه خبر خوب! 
همین حاال با مانا حرفم شد. قهر کرد رفت خونه مامانش. فردا می تونی بیای 

پیشم؟« فاطمه بی درنگ گفت میام.
او از ش��وهرش ناراضی ب��ود. می گفت قنبر از خ��ودش اختیاری ندارد و 
در مقابل خانواده اش تس��لیم اس��ت. تا چند ماه پیش از این موضوع زیاد رنج 
نمی کش��ید. کمی پس از اینکه در مجازی با منوچهر آش��نا ش��د و اقتدار او را 
دید، قنبر از چشمش افتاد. منوچهر به او گفته بود که در کل فامیل کسی روی 
حرفش حرف نمی زند. زنش را دوست ندارد و در کار طالقند و عاشقانه های 
نمکین و شیرینی در گوش فاطمه خواند و دلش را و خودش را تصاحب کرد. 
و مدام از او می خواس��ت برای طالق اقدام کن��د تا با هم ازدواج کنند. فاطمه 
جرأت نمی کرد از طالق حرف بزند چون مطمئن بود پس از طالق، دخترش 

ریحانه را از او خواهند گرفت. 
آن شب وقتی که قنبر و ریحانه برگشتند، قنبر گفت: »بازم آنالین بودی.« 
به سینک اشاره کرد: »ظرفا هم که هنوز موندن.« فاطمه گفت: »یهو سرگیجه 
گرفتم. نشس��ته بودم حالم خوب ش��ه.« قنبر: »از دروغ ب��دم میاد. خواهرم 
دیروز تو رو دیده سوار یه پراید نوک مدادی بودی. دست راننده روی شونه 
ت��و بوده. برادرم می گفت خبر داش��ته که تو با یه نف��ر رابطه داری اما هیچی 
نگفته. حاال که خواهرم اون حرفو زد، برادرم هم دیگه قایم نکرد. تو با کس��ی 
رابط��ه داری؟« فاطمه به نگاه او خیره ش��د: »آره. طالقم بده. زجرآوره که با 
م��ردی زندگی کن��م که بچه ننه س. من یکی دیگه رو دوس��ت دارم. مثل تو 

ضعیف و بي زبون نیست.«
خان��واده قنبر به او حکم کردند ک��ه زود طالقش بدهد. بعد از طالق حق 
ن��دارد ریحانه را ببین��د. قنبر هم به طالق راضی بود و دیگر نمی خواس��ت با 
زن��ی زندگی کند که خیانت کرده. فاطم��ه ماجرایش را به منوچهر خبر داد. 
منوچهر تش��ویقش کرد خانه را ترک کند و او را به خانه مادر خودش برد و 
از او خواس��ت مهرش را اجرا بگذارد. کارهای طالق زیاد طول نکش��ید. قنبر 

برای مهریه یک ماشین به نام فاطمه کرد و قرار شد تا 36ماه ماهی یک سکه 
هم بپردازد. برای س��ه تا از س��که ها چک داد. منوچهر فاطمه را مجبور کرد 
اولین چک را که موجودی نداش��ت، برگش��ت بزند. و مدام از او می خواست 
اصال به قنبر رحم نکند. کار طالق خودش هم با زنش به درازا کش��ید. بعد از 
عده فاطمه او را صیغه کرد و فاطمه همچنان س��اکن خانه مادر منوچهر ش��د. 
و روزبه روز حالش خراب تر ش��د. نه برای زندگی کردن در خانه مادرشوهِر 
صیغه ای. نه برای اخالق تند و پرخاش��گرانه منوچهر. برای دخترش ریحانه 
چون ریحانه را به اصفهان برده بودند و با عمویش زندگی می کرد و آنها اجازه 
نمی دادن��د مادر و دختر همدیگر را ببینند. قنب��ر از دادگاه حکمی گرفته بود 
که فاطمه حق ندارد دخترش را ببیند چون خیانت کرده و صالحیت اخالقی 

ندارد، شوهر هم کرده. 
فاطمه برای آنها پیام می فرس��تاد که هرچه هم گناهکار باش��م باز مادرم. 
بگذاری��د با بچه ام حرف بزن��م. امروز دخترم نه مادر دارد نه پدر چون محل 
کار قنبر در ش��هری دیگر اس��ت. چرا بچه ای که هم پدر دارد هم مادر، پیش 
زن عمویش زندگی کند؟... آنها او را بالک کردند. قنبر هم گفت من دخترم 

را دست زنی نمی دهم که هم خیانت کرده هم صیغه شده. 
این بحث ها حال فاطمه را از خراب خراب تر کرد. منوچهر همیش��ه به او 
می گفت: »لب تر کن تا برم قنبر رو بکش��م و ریحانه رو بدزدم برات بیارم.« 
فاطم��ه گریه می کرد و می گفت: آخه اینم ش��د راه حل؟ منوچهر خش��مش 

می گرفت و فحاشی و بی حرمتی می کرد. 
فاطم��ه فقط یک آرزو داش��ت: زندگ��ی کردن با دخت��رش و قدمی هم 
برداشت و از خانه مادر منوچهر به خانه پدری رفت که در شهری دیگر بود. 
به منوچهر پیام داد که وکیل گرفته ام برای طالق. آخرهای اس��فند پارس��ال 
طالق گرفتند. ماش��ین و چک های قنبر را ب��ه زن زن برادر قنبر  داد و گفت: 
»مهری��ه نمی خ��وام. به قنبر بگین اجازه بده کلفت خونه ت بش��م و از دخترم 
پرس��تاری کنم. از منوچهر طالق گرفتم. اجازه بده هفته ای دو روز ریحانه رو 
بب��رم پیش خودم. باور کن که توبه کردم. حتی باور کن که دوس��تت دارم.« 
قنبر پیام داد: »منم دوس��تت دارم. یکی از پیرهن هات جا مونده. هرشب اونو 
بو می کنم. یه فیلم ازت دارم همیش��ه ن��گاش می کنم. وقتی بهم پیام می دی، 
درس��ته که جواب نمی دم ولی تپش قل��ب می گیرم. ولی همه پل ها رو خراب 
کردی و راهی برای برگش��ت ن��داری. اگرم من بخوام باه��ات زندگی کنم، 
خون��واده م اجازه نمی دن. آه فاطمه جان! برو و دیگ��ه تماس نگیر. به ریحانه 
گفت��م کرونا گرفتی و مردی. خواهرهام دارن ب��رام زن می گیرن.« و با گریه 

تلفن را قطع کرد. 
ح��اال که چند روزی از س��ال نو گذش��ته، فاطمه خ��ودش را همان جایی 
می بیند که فرموده: »َیقوُل اإلنسااُن َیوَمئذ أیَن الَمفر. َکال الَوَزر روزی می رسد 

که انسان می گوید گریزگاهی کو؟ هرگز هیچ پناهگاهی نیست. 

توبه کردم مرا راه دهید!
سطر آخر

فاطم��ه بی واهمه به ش��وهرش گفت ت��و رو دوس ندارم. یکی 
دیگه رو دوس دارم. تو بچه ننه ای اما اون قوی و مقتدره

قصه
 مصطفی گلیاری
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