فرامرز روزگاري همه انرژي و توانش را براي خانوادهاش گذاشت و اين
حس را به بقيه القا كرد كه ميتوانند راحت به زندگيش��ان برس��ند ،چون او
هست ،اما اين مسأله توان او را به تحليل برد .شايد آن روزها فرامرز متوجه
اين موضوع نبود ،اما با گذش��ت زمان ،اين مس��أله هم در جسم و هم در روح
و روان فرام��رز نم��ود پيدا كرد .بيماري صعب العالج او قطعًا غير از مس��ائل
فيزيكي و جس��مي و فيزيولوژي ،ريشه در مسائل روحي مثل استرس و غم و
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روح خود را زيبا كنيد ،تا شخصيت بيروني شما زيبا شود

روي ديگر سكه

ناراحتياش داش��ت .همان طور كه درگيري او با راننده ديگري آن هم صرفا
براي يك جاي پارك اتومبيل نش��ان از كم صبر و كم طاقتي او دارد .صبوري
كه به خاطر تحمل فش��ارهاي روحي و رواني قبل ،به پايان رسيده و مثل انبار
باروتي منتظر يك جرقه بود .فرامرز روح و روان و جسم و جان خودرا فرسوده
كرده ،درحاليكه ميتوانس��ت باتقس��يم وظايف و مس��ئوليتها ،از سنگيني بار
زندگ��ياش كم كند چرا كه او هم مثل بقيه خواهر و برادرهايش حق زندگي
داشت و ميبايست مثل آنها از زندگياش بهتر و بيشتر لذت ميبرد.

سقراط

نبود كه بتوان��م آنها را تنها رها كنم .مادرم مريض
اح��وال بود .پدرم پير و ناتوان ش��ده بود و هر دو به
كس��ي احتياج داش��تند تا از آنها مراقبت و حمايت
كند .احساس ميكردم خواسته يا ناخواسته درگير
موضوعي شدهام كه تنها به من مربوط نميشد ،اما
به خاطر بيمسئوليتي بقيه ،همه مسئوليتها به عهده
من افت��اده بود .يكي دو بار كه ب��ا برادرهايم تلفني
صحبت كردم گفتم بهتر اس��ت براي مدتي مادر و
پدرم را ببرند آنجا .هر سه آنها در يك ايالت و يك
ش��هر بودند .اگر پدر و مادر ميرفتند ميتوانستند
مدتي نزد هر س��ه باش��ند .اما برادرهايم هر كدام
عذر و بهانههاي خودش��ان را داش��تند .البته پدر و
مادرم هم خيلي مايل به س��فر نبودند .شرايط هيچ
كدامشان براي سفر طوالني مدت مناسب نبود.
زندگي اما بامن س��ر ناسازگاري داشت .درسم
كه تمام ش��د ،رفت��م دنب��ال كار ،در كنارش زبان
ميخواندم .ميخواس��تم با دست پر از ايران بروم.
در ي��ك كارخانه هم كار ميكردم و مس��ئول امور
فني آنجا بودم.
سه س��ال در آن كارخانه كار كردم .هم سمت
خوبي داش��تم ،هم حقوق عالي .زبانم هم كامل شده
بود .همان موقع بود كه فهميدم يكي از كش��ورهاي
اروپايي ،افرادي با تخصص مرا جذب ميكند .همه
كارهايم را به طور قانوني انجام دادم و شش ماه بعد
از اي��ران رفتم .البته به پدر و م��ادرم قول دادم كه
زود به زود به ايران بيايم .آنجا همه چيز طبق آنچه
پيش بيني ميكردم ،روتين و بر اساس برنامه پيش
رفت .كارم مشخص بود اما طبق قانون ميبايست
دو س��ال در يك كالج تحصيل ميكردم و با مدرك
كالج در آن كارخانه مش��غول كار ميش��دم .البته
تخصصم برايم درنظر
يك كار دانشجويي مرتبط با ّ
گرفته شده بود.يك س��ال مثل برق و بادگذشت.
ه��م درس ميخواندم ،هم كار ميك��ردم .از پدر و
مادرم هم باخبر بودم .ميدانس��تم خوب هس��تند.
صرفه جويي ميكردم و هر از چندي برايش��ان پول
ميفرس��تادم .گاهي ه��م دارو و چيزهايي كه فكر
ميكردم به دردش��ان ميخورد .تعطيالت س��ال
ن��و ميالدي بود كه تصميم گرفت��م برگردم ايران.
دلتن��گ پدر ومادرم ب��ودم .از طرفي مادرم حال و
احوال خوبي نداش��ت .ميترس��يدم مب��ادا اتفاقي
برايش بيفتد و حسرت ديدنش به دلم بماند.
آمدن به ايران مصادف ش��د با بس��تري شدن
مادرم در بيمارس��تان كه كليه هايش از كار افتاده
بود و به دياليز نياز داشت .پزشكان معتقد بودند با

توجه به بيماري ديابت ،امكان پيوند موفق بس��يار
كم است .پدرم كه خودش هم ديسك كمر داشت،
نيازمند كم��ك و مراقبت بود .حض��ور من در آن
زمان مثل نزول فرش��ته نجات بود برايش��ان .يك
پايم بيمارس��تان بود و ي��ك پايم خانه .هنوز مادرم
بس��تري بود كه خودم هم بيمار ش��دم .همه چيز با
يك دل درد س��اده شروع ش��د و وقتي سونوگرافي
انجام دادم ،تش��خيص سرطان روده ،برايم تعجب
آور بود .به تش��خيص دكتر ،بالفاصله عمل شدم و
تكهاي از رودهام برداش��ته شد .شيمي درماني هم
بالفاصله شروع شد .جز خواهرم ،هيچ كس ديگري
از بيماريام خبر نداش��ت .م��دارك بيماريام را
براي دانشگاه و محل كارم فرستادم و اعالم كردم
به دليل شرايط اورژانسي ،امكان بازگشت ندارم و
تقاض��اي مرخصي تحصيلي كردم كه با مرخصيام
موافقت ش��د .چند ماهي طول كش��يد تا به زندگي
عادي كه نه اما تقريبًا عادي برگشتم .مادرم خيلي
بدح��ال ب��ود ،تحمل دياليز برايش واقعا س��خت و
دردناك بود .از طرف ديگر متوجه ش��ده بود حال
و احوال من عادي نيس��ت .مرتب سوال ميكرد كه
چ��را الغ��ر و رنگ پريدهام و من هم ه��ر بار با يك
دروغ سر و ته سوالهايش را هم ميآوردم.
يك سال پر فراز و نشيب گذشت .ديگر تصميم
داش��تم برگردم .مادرم كم كم باش��رايطش كنار
آمده بود .خواهرم هم از اصفهان به تهران آمده بود
و ميتوانست بيشتر كنار پدر ومادرم باشد .آخرين
روزي كه ايران بودم؛ همزمان ش��د با زمان دياليز
مادرم .صبح بود ،بعد از انجام كارهايم ،وس��ايلم را
داخل ماشين گذاشتم و به سمت بيمارستان رفتم.
ميخواس��تم يكي دو ساعتي بيمارستان بمانم و بعد
ب��ه آژانس محل بروم و وس��ايلم را آنجا بگذارم و
س��اعت رفتنم را هماهنگ كنم و شب راننده همراه
وس��ايلم به دنبال��م بيايد .معموال با ي��ك راننده به
فرودگاه ميرفتم .كس��ي كه تقريبًا با هم دوس��ت
ش��ده بوديم و مورد اعتمادم ب��ود .همه چيز خيلي
س��ريع اتفاق افتاد .به سمت بيمارستان رفتم .جاي
پارك پيدا نكردم .دو بار دور بيمارس��تان گش��تم.
زمان به سرعت سپري ميشد .مانده بودم چه كنم،
چون وسايل زيادي داخل ماشين بود نميتوانستم
ماش��ين را در ج��اي خل��وت يا پرت پ��ارك كنم.
ميترسيدم مبادا كس��ي چيزي از ماشين بدزدد و
برايم دردسرس��از شود .از آن طرف خواهرم زنگ
زده و گفته بود زودتر خودم را به بيمارستان برسانم
گويا مادرم هنگام دياليز دچار ايس��ت قلبي ش��ده

بود .اعصابم بهم ريخته ب��ود ،پدرم در خانه افتاده
بود ،نميدانس��تم مادرم زنده است يا ...خودم شب
پرواز داشتم درحاليكه هنوز نگران بيماريام بودم
فك��رم همه جا ب��ود و همانطور دنب��ال جاي پارك
بودم ،كه ديدم اتومبيلي از پارك خارج ش��د .مثل
شكارچي كه شكار ديده باشد به سمت جاي پارك
رفتم ،اتومبيل كه خارج ش��د ،رفتم جلوتر كه بتوانم
داخل جاي پارك ب��روم كه از آينه ديدم اتومبيلي
بوق زنان و چراغ زنان ميخواهد داخل همان جاي
پ��ارك برود .عقب رفتم تا به او بفهمانم آنجا را من
ديدهام كه او هم جلو آمدو سرش را از شيشه بيرون
آورد و شروع كرد به داد و فرياد و ليچار گفتن!
من اصلًا آدم دعوايي نيستم .يعني اصلًا فحاشي
بلد نيس��تم .برايم وحش��تناك بود وقت��ي آن همه
حرفهاي ركيك را ميش��نيدم از ماشين پياده شدم
تا به او بگويم ش��رايطم چيست و چرا عجله دارم كه
ديدم راننده مقابل پياده ش��د درحاليكه قفل فرمان
ماش��ينش را برداش��ته و به س��متم ميآيد و فحش
ميدهد! نميدانم چرا ي��ك لحظه من هم كنترلم را
از دس��ت دادم .دعوا همان موقع درگرفت و قبل از
اينكه بفهمم چه اتفاقي افتاده ،يك لحظه صداي ترمز
وحش��تناك اتومبيلي را ش��نيدم و بعد او را كه كف
خيابان افتاده بود و ...يك نفس و دو تكان و تمام.
هم��ه چيز انگار روي دور تن��د بود .آمبوالنس،
پلي��س و دس��تگيري من آن هم به ج��رم اقدام به
قتل! باورم نميش��د همه چي��ز در يك لحظه دود
شد .فقط به خواهرم خبر دادم .خواهرم مجبور شد
به دروغ به پدر و مادرم بگويد كه من ناچار ش��دم
ب��دون خداحافظي بروم .خواه��رم گفت با خانواده
مرحوم صحبت ميكن��د و رضايت ميگيرد .همه
چيز نشان از قتل بدون عمد دارد ،اما نميدانم چرا
زمان دادگاهم اينقدر طوالني ش��ده آنقدر كه خبر
مرگ مادرم را اينجا شنيدم .آنقدر كه خبر زمينگير
شدن پدرم ،زانوانم را خم كرد .آنقدر كه ديگر حالم
بهم ميخ��ورد وقتي مجبورم با هزاران دوز و كلك
به پدرم زنگ بزنم تا متوجه نش��ود از زندان تماس
ميگيرم .هنوز باور ندارم به خاطر يك جاي پارك،
يك نفر را كشتهام .برادرانم در آمريكا كار و زندگي
و خانه و خانواده ش��ان را دارند و من اينجا گوش��ه
زن��دان ماندهام .خواهرم به هيچ كس نگفته كه من
اينجا هستم .نميخواهم كسي بداند .همين قدر كه
هر روز و هر ساعت خودم ،خودم را محاكمه ميكنم
برايم كافي است ،ديگر نميخواهم در دادگاه هم هر
.
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