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نهرو

نقطه آغاز تغييرات شوهرم بود و برنده شدن من!
اولين تالش��م اين بود كه موها و سبيل و ريشش
را نيز به مد روز تغيير بدهم كه موفق شدم .وقتي هم
ديگران ومخصوصًا رفقاي قديمي خودش و اعضاي
خانوادهاش او را تش��ويق كردن��د و گفتند :׳׳چقدر
چهره و تي��پ جديدت بهت مياد و خوش��قيافهتر
هم ش��دي׳׳ ،خود عطا نيز خوشحال شد و به همين
دليل خيلي راحت به استقبال تغييرات رفتارياش
رف��ت و حرفهاي مرا پذيرفت ك��ه ميگفتم :׳׳عطا
ج��ان اينقدر س��اكت و تو خودت نب��اش ،با مردم
صميمي بشو و باهاشون شوخي كن و بذله گو باش،
مثل داداش خودت كه با همه ش��وخي ميكنه و زود
صميمي ميشه ،تو هم اينطوري باش عزيزم...׳׳
اگرچ��ه اين تغييرات آخ��ري ـ در ُخلق و خو و
رفتاره��اي اجتماعي ـ براي عطا خيلي س��خت بود
و ح��دود چهار پنج ماه طول كش��يد ت��ا خودش را
ب��ه روز كند ،اما در عوض و بعد از آنكه به س��ختي
تغييرات را پذيرفت ،س��رعت خو گرفتن با زندگي
جديدش خيلي باال بود ،ت��ا جايي كه حتي خواهر و
برادر خودش و دوس��تانش نيز باور نميكردند اين
عطا ،همان اس��تاد اخموي بدلباس��ي باشد كه هفته
به هفته موهايش را ش��انه نميكرد و اگر دو ساعت
كنارت مينشست ،دو كلمه هم حرف نميزد!
حاال عطا تبديل ش��ده بود به يك جنتلمن واقعي،
ي��ك مرد خوش قيافه و ج��ذاب و خوش صحبت كه
نه تنها باعث ش��ده بود در بين ش��اگردان آموزشگاه
كامپيوت��رش روز به روز محبوب تر و تعداد ثبت نام
كنندگان بيش��تر ش��ود ،كه در عين حال در مجالس
خانوادگي و مهمانيه��ا به قول معروف ׳׳نقل مجلس׳׳
محس��وب ميش��د! عطا كه در يك سال و نيم زندگي
مش��تركمان به هيچكدام از دورهميهاي دوس��تانه
نميآمد و از حضور من هم در آن مجالس دل خوشي
نداش��ت ،حاال پاي ثابت همه مهمانيها شده بود و اگر
به هر دليلي نميتوانست در يك ميهماني حاضر شود،
ميزبان به اصرار دوستان مشتركمان ،تاريخ ميهماني
را عوض ميكرد تا عطا حتمًا در آن حاضر باشد!
خوشحالي من هم دو دليل داشت؛ اول اينكه؛ آنچه
را كه به دوس��تانم گفته ب��ودم كه ׳׳به زودي عطا آپ
تو ديت ميش��ه׳׳ درس��ت از آب درآمده بود ،و از آن
مهمتر قدرشناس��ي خودعطا بود كه تقريبًا هر روز از
من تشكر ميكرد و ميگفت:׳׳من تا آخر عمر مديون
تو هستم ׳׳فرانك׳׳ جان .راستش رو بخواي االن كه به
عكسهاي قديميم و به زندگي اجتماعي گذشتهام نگاه
ميكنم ،باورم نميشه كه اونقدر عقب افتاده بودم ،من
با تو طعم خوشبختي و شادي رو فهميدم عزيزم ...׳׳
همين مهربانيها و قدرشناسيهاي عطا بود كه باعث
ميشد مانند باغباني كه براي روييدن يك گل هفتهها
و ماهها وقت صرف ميكند و با رويش آن گل خستگي
از تنش خارج ميشود ،من نيز خوشحال باشم.
٭٭٭
ـ زن داداش ،خ��ودت ميدوني من اهل دخالت

كردن تو زندگي داداش��م نيستم ،و باز هم ميدوني
كه تو رو خيلي دوست دارم ،اما كمي چشمات رو باز
كن فرانك جون .من داداشم رو خيلي دوست دارم،
اما زندگيش رو بيش��تر دوس��ت دارم! واسه همين
بهت ميگم حواست بيشتر به زندگيت باشه! ׳׳
اينها را خواهر عطا گفت كه در همه س��ه س��ال
گذشته ـ چه قبل از تغيير عطا و چه بعدش ـ هرگز
برايم ׳׳خواهرش��وهربازي׳׳ درنياورده بود و من نيز
مانند خواهرم دوستش داشتم.
البته كه قبل از ׳׳آرزو׳׳ چند نفر ديگر و مخصوصًا
دوس��تان صميم��ي و نزدي��ك خودم ش��بيه حرف
خواهرشوهرم را به من زده بودند ،كه در مقابل همه
آنه��ا گارد گرفته و آنها را به حس��ادت متهم كرده
بودم ،اما در م��ورد خواهر عطا كه قلبش مانند آينه
بود ،كمي مهربانتر پاس��خ دادم:׳׳آرزو جان ميدونم
كه تو از خواهر واسه من دلسوزتري ،اما نگران نباش
عزيزم ،من حواسم به زندگيم هست! ׳׳
اما نبود ،...حواس��م نبود ،...حواسم به زندگيام
نبود ،چون خيالم از باب��ت ׳׳عطا׳׳ راحت بود! بارها
و بارها وقتي دوستانم ميگفتند ׳׳اين دختر پولداره
كه خيلي خوشگله ،مدام تو ميهمانيها دور شوهرت
ميگرده׳׳ آنها را مس��خره ميكردم ،وقتي چند تا از
شاگردان آموزشگاه ميگفتند ׳׳اين دختر خوشگله
ي��ك روز در مي��ان به آموزش��گاه مي��اد و يكي دو
س��اعت توي دفتر استاد مينش��ينه...׳׳ به حرفشان
اهميت ندادم ،وقتي اين هشدارها زياد و زيادتر شد،
ش��ايد به خاطر همان حس زنانهاي كه داشتم كمي
نگران ش��دم و يك بار با ش��وخي و غيرمستقيم در
مورد همان ׳׳دختر ثروتمند زيبا׳׳ به ش��وهرم طعنه
زدم ،اما عطا با خنده گفت:
׳׳ت��و رو خدا ش��بيه ׳׳خال��ه خانباجي׳׳ها حرف
نزن فرانك جان ،خ��ودت كه عزيزم ميبيني توي
ميهمانيه��ا باهاش مثل بقيه زنه��ا و دخترها رفتار
ميكنم ،اگه منظورت اومدنش به آموزشگاهه ،بايد
بهت بگم ׳׳گيتا׳׳ واس��ه من فقط يك بيزينس است
و بس! پيش��نهاد داده بود كه سرمايه گذاري كنه و
آموزش��گاه رو توس��عه بديم و چند شعبه ديگه هم
داير كنيم .حاال اگر تو دلت نميخواد من رشد كنم،
به خاطر تو ر ّدش ميكنم ،اما از زن روشنفكري مثل
تو انتظار بيشتري دارم عزيزم! ׳׳
ح��اال و پ��س از پنج س��ال ك��ه از ازدواجمان
ميگذش��ت ،و ب��ا تغييراتي ك��ه مخصوصًا در اين
نزديك به چهار س��ال در عطا ب��ه وجود آمده بود،
وقتي اين حرف را زد واقعًا از خودم خجالت كشيدم
و ب��ه همين خاطر ديگر خيالم راحت ش��د و دنبال
زندگ��ي مرفه و تفريح خودم بودم و ...تا باالخره آن
ديواري كه خودم ساخته بودم بر سرم آوار شد!
٭٭٭
عطا كه حاال پيپ هم ميكشيد! روي كاناپه ولو
ش��د و در حاليكه مستقيم به چشمانم نگاه ميكرد،
حرف آخر را همان اول زد :׳׳فرانك جان چند دقيقه

هر دومون موبايله��ا رو كنار بگذاريم ،تلويزيون رو
هم خاموش ميكنم تا حواست به من باشه .عزيزم
من و تو دو تا زن و مرد عاقل و بالغ و امروزي هستيم،
واسه همين دلم ميخواد راحت حرفم رو بهت بزنم.
فرانك جان من خيلي فكر كردم و اگرچه اين تصميم
برام سخته ،اما باهاش كنار اومدم .واقعيت اينه كه
من تصميم گرفتم با ׳׳گيتا׳׳ازدواج كنم! البته اگر اون
قبول ميكرد دلم نميخواس��ت از تو جدا بشم ،اما
متاسفانه قبول نكرد .منظورم اينه كه من دوستش
دارم و دل��م نميخ��واد بهت كلك بزن��م! من و گيتا
تصميم گرفتيم از ايران بريم .من امتياز آموزش��گاه
رو فروخت��م و اون ه��م تمام س��رمايهاش رو مياره
كه بري��م كانادا زندگي كني��م .چطوري بهت بگم،
من احس��اس ميكنم روحيات گيتا بيش��تر از تو به
من ش��باهت داره و باهاش خوشبخت ترم! مطمئن
ب��اش بهت ظلم نميكن��م ،منظورم اين��ه كه تمام
مهري��هات رو ميپردازم و بيش��تر هم بهت ميدم،
سواي جهيزيهاي كه مال خودته ،هرچي هم در اين
خانه هس��ت ميتوني ببري ،فق��ط خواهش ميكنم
بدون دردسر و جنجال از هم جدا بشيم!
دلم نميخواست گريه كنم ،هرچند كه از هفتهها
قبل ׳׳عطا׳׳ به ش��كلهاي غيرمستقيم حاليم كرده بود
كه ديگر تمايلي به زندگي با من ندارد ،اما آن ش��ب
حرفش را رك و راس��ت زد و خودش را راحت كرد.
من ام��ا ،درحاليكه بغضم را ف��رو دادم گفتم :׳׳خيلي
بيمعرفتي عطا ...خيلي پست و نامردي ...چرا اين كار
رو با من كردي؟ من كه برات زن بدي نبودم! ׳׳
عطا در حالي كه خيلي ش��يك و باكالس به پيپ
خارجي و گرانقيمتش ك��ه گيتا به او هديه داده بود
پك ميزد گفت :׳׳عزيزم خواهش ميكنم اينطوري
حرف نزن ،در شأن من و تو نيست كه موقع جدايي
مثل زن و ش��وهرهاي فناتيك رفت��ار كنيم و به هم
فحش بديم .در ضمن م��ن كاري نكردم ،هر كاري
بود خودت انجام دادي ،تو به من ياد دادي امروزي
باشم و مثل يه جنتلمن رفتار كنم .فرانك جان ،وقتي
قراره يك نفر ׳׳آپ تو ديت׳׳ باش��ه و به روز زندگي
كنه ،همه رفتارهاش بايد ׳׳آپ تو ديت׳׳ باشه! ׳׳
٭٭٭
تمام شد .هنوز س��ال هفتم زندگي مشتركمان
تمام نش��ده بود كه من و عطا از هم جدا شديم .او با
گيتا ازدواج ك��رد و همانطور كه گفته بود ،چند ماه
بعد از ازدواجش��ان براي ادامه زندگي راهي كاناد
ش��دند .تنها چيزي كه از گذشته عطا تغيير نكرده
ب��ود قول دادنش بود كه ب��ه وعدهاش عمل كرد و
بيش��تر از مهريهام به من داد اما ...اما من با اينكه به
لحاظ مالي و اقتصادي مش��كل چنداني ندارم ،ولي
بيش��تر شبيه يك ׳׳مرده متحرك׳׳ هستم و اين دلم
را ميسوزاند كه خودم اين بال را سر خودم آوردم و
روزي صد بار اين شعر را با خودم تكرار ميكنم:
چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد
گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست...

