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خودم را هر روز محاكمه ميكنم

س��ردرد عجيب و غريبي داش��تم .ش��ايد هم
سردرد نبود و من احس��اس ميكردم .سرم سنگين
ب��ود .انگار يك وزنه به بدنم اضافه ش��ده بود .كالفه
بودم و نميدانس��تم چه كار كنم تا كمي آرام ش��وم.
اول رفتم س��راغ مطالعه .درس��ت مث��ل موقعي كه
هنوز س��ر از زندان درنياورده بودم ،اما هرچه تالش
كردم نتوانستم تمركز كنم .كلمات مقابل چشمهايم
ميرقصيدن��د و معني جملهها را نميفهميدم .كتاب
را بستم و دراز كشيدم .ميخواستم بخوابم ،اما هجوم
افكار درهم و برهم ،باز هم مانع خوابيدنم شد .از جايم
بلند ش��دم .لباس گرم پوشيدم و به هواخوري رفتم.
ميخواس��تم قدم بزنم .راه بروم و نفس بكشم .گفتم
ش��ايد از سنگيني سرم كم شود ،اما فايدهاي نداشت.
راه ميرفتم ،اما پاهايم به زور بدنم را اين طرف و آن
طرف ميكش��يد .درونم آدم��ي ديگر با صداي بلند
حرف ميزد .حرف نه ...فرياد ميزد .مرتب س��وال
ميپرسيد ،سوال پشت س��وال .اصلًا فرصت جواب
دادن نميداد .نه جواب دادن،نه فكر كردن .سنگيني
سرم از همين سوالهاي بيجواب بود .احساس كردم
اگ��ر اين وضع ادام��ه پيدا كند يا ديوانه ميش��وم يا
خودكش��ي ميكن��م .برگش��تم داخل بن��د .كاغذ و
خودكاري درآوردم و ش��روع كردم به نوشتن .بايد
ميفهميدم كه چرا من االن اينجا هستم.
٭٭٭
در يك خانواده باسواد و بافرهنگ به دنيا آمدم.
م��ادرم آموزگار بود و پ��درم نظامي .البته نه از آن
نظاميهاي جدي و خشك و خشن ،برعكس نظامي
اهل دلي بود .شيفته ادبيات و اهل مطالعه .كتابخانه
شخصي بزرگي داشت با انبوهي از كتاب .كتابهاي
متن��وع و باارزش .از رم��ان تا فلس��فه .از تاريخ تا
موسيقي .هميشه ،همه جا يك كتاب همراهش بود.
مادرم هم بعد از سالها زندگي با پدرم ،ديگر همپاي
او بود در همه چيز حتي مطالعه .من و س��ه برادر و
تنها خواهرم ،خواندن و نوش��تن را قبل از مدرس��ه
رفت��ن ياد گرفتيم .ذوق ي��اد دادن در مادرم بود و
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شوق ياد گرفتن در ما.
بزرگترها ،هم همبازي بودند و هم كمك معلم.
به خاطر ش��غل پدرم ،مجبور بوديم هر از چندي از
اين شهر به آن شهر مهاجرت كنيم .به همين خاطر
دوستان صميمي كمي داش��تيم .دوستاني كه با هر
بار مهاجرت،مجب��ور بوديم آنها را فراموش كنيم.
شايد همين مس��أله باعث شده بود كه بعد از چند
س��ال ديگر با كسي دوست صميمي نشويم و بيشتر
با جمع خودمان باش��يم تا دوستانمان .خواهرم بچه
اول خانواده بود .من دومين پس��ر خانواده بودم .دو
برادر ديگرم ،فاصله س��ني زيادي با من نداش��تند.
پدرم دوس��ت داش��ت خانواده پرجمعيتي داشته
باشد ،چون خودش نه خواهري داشت و نه برادري.
هميشه از اين موضوع با حسرت زياد حرف ميزد.
جوري كه گاهي دلم برايش ميسوخت .خوب يادم
هست وقتي كوچكتر بودم به پدرم قول دادم وقتي
بزرگ ش��دم و پولدار ،برايش خواهر و برادر بخرم.
پدرم دستي به سرم كشيدو گفت :پسرم دو چيز را
هميشه در زندگيات به ياد داشته باش ،اول اينكه
هيچ وقت قول انجام كاري را كه نميداني ميتواني
انجام دهي ،به كس��ي نده ،دوم اينكه يادت باشد هر
چيزي در اين دنيا خريدني نيس��ت .امروز ...امروز
كه گير و گرفتار شدهام ،معني اين دو حرف پدرم را
خيلي خوب درك ميكنم.
س��الها در پي ه��م دويدندو ما بزرگ ش��ديم.
همانط��ور كه به خاطر ش��غل پدرم درش��هرهاي
مختلفي به دنيا آمديم ،سرنوشت جوري بازي كرد
كه جز من ،بقيه با داستانهاي مختلف ،در شهرهاي
مختلفي ازدواج كردند و ماندگار شدند.
خواهرم وقتي كنكور ش��ركت كرد ،پدرم هيچ
منع��ي براي انتخاب ش��هر يا رش��ته تحصيلياش
نگذاش��ت .آن زمان ما ش��يراز زندگي ميكرديم
و خواهرم دانش��گاه اصفهان قبول ش��د .سال سوم
دانش��گاه بود كه با يكي از همكالسي هايش ازدواج
كردو در اصفهان ماندگار شد.
برادر بزرگم بالفاصله كه درس��ش تمام شد به
خدمت رفت بعد ادامه تحصيل داد و چند سال بعد
براي تكمي��ل دوره تخصصياش به آمريكا رفت و
ديگ��ر به ايران نيامد .البته قب��ل از رفتنش ازدواج
كرد و همراه همسرش از ايران رفت.
بعد از ازدواج او همه منتظر بودند تا من ازدواج
كنم .اما م��ن برنامههاي ديگري ب��راي زندگيام
داش��تم و اصلًا دلم نميخواس��ت خ��ودم را درگير
زندگي مشترك و مسئوليتهايش كنم.
دو برادر كوچكترم خيل��ي زودتر از من ازدواج
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كردند .البته اين را هم بگويم ،قبل از ازدواج آنها،
من يك بار عاش��ق شدم .دانش��جو بودم .آن زمان
س��اكن تهران بوديم و من هم دانشگاه تهران رشته
برق و الكترونيك درس ميخواندم .دختري كه من
به او دلبسته شده بودم ،همرشته خودم نبود ،اما در
حياط و محوطه دانشگاه چند مرتبه او را ديده بودم.
خودم جلو رفتم و پيش��نهاد دادم اگر اجازه ميدهد
بيشتر با هم آشنا شويم .يك سال بعد تصميم گرفتم
از او خواس��تگاري كن��م .ب��ه او گفتم پ��در و مادرم
كارمند بودند و زندگي س��ادهاي داريم .پدرم حتي
خانه هم نداشت .اتومبيل زيرپايمان هم يك ماشين
معمول��ي بود .پدرم عالق��هاي به جمع كردن مال و
ثروت نداش��ت .هر چه داشت را براي تحصيل پنج
بچهاش خرج كرده بود و از اين بابت هم خوش��حال
بود .اما وقتي به خواستگاري سارا رفتيم متوجه شدم
برعكس پدر من و يا حتي خود س��ارا ،ماديات براي
پدر و مادرش خيلي ارزش دارد .دلشان ميخواست
دامادشان خانه و ماشين و حساب بانكي پر و پيمان
داشته باشد .اما مهم نبود اينها را از كجا آورده باشد،
وقتي پدرم گفت بچهها فرصت دارند تا خودش��ان
ك��م كم براي خودش��ان زندگي جم��ع كنند ،پدر و
مادر س��ارا برآشفته شدند و با لحني كه تندتر از حد
معمول بود گفتند كه س��ارا در ن��از و نعمت بزرگ
شده و معني س��ختي كشيدن و نداري را نميفهمد.
خالصه رفتار آنها باعث شد تا من قيد ازدواج با سارا
و يا هر دختر ديگري را بزنم.
دو دستي چس��بيدم به درس و به پدر و مادرم
هم گفت��م كه قصدم مهاجرت از ايران اس��ت و به
هيچ كس هم كاري ندارم .اينطور شد كه برادرهاي
كوچكت��رم ازدواج كردند و رفتن��د و من كنار پدر
و م��ادرم ماندم ...البت��ه آن دو برادرم هم با كمك
برادر بزرگترم ،چند س��ال بعد از ايران رفتند و جز
من و خواهرم،كس ديگري در ايران نماند .خواهرم
كه اصفهان بود و از ما دور .من ش��دم تنها تكيه گاه
پدر و مادرم ،درحاليكه آنها هر دواصرار داش��تند
كه به فكر آيندهام باش��م و اگر قصدم رفتن از ايران
اس��ت ،زودتر مقدمات رفتنم را مهيا كنم .من هنوز
به رفتن فكر ميكردماما دو مس��أله ذهنم را خيلي
درگي��ر خودش كرده بود .اول آنكه نميخواس��تم
از ب��رادر بزرگم براي رفتن كم��ك بخواهم ،چون
شنيده بودم اين مسأله باعث بروز اختالفهايي بين
برادرهايم شده است .به همين خاطر تصميم گرفتم
خودم به طور مس��تقل و بدون درخواست كمك از
برادرهايم در مورد مهاجرتم اقدام كنم .اما دومين
مسأله آن بود كه ش��رايط پدر و مادرم به گونهاي

