زخم خورده

فريبا اميراسكندري ـ ׳׳انديشه׳׳ كرج

گاهي وقتها آنقدر بيچاره و مطيع ميش��وي که
هر راهکاري را به تو نش��ان بدهند از سر درماندگي
قبول ميکني.
چارهاي جز کشتن او نداشت...بايد ميکشتش،
برايش قبر ميکند و س��نگ مزار ميگذاشت و آن
وق��ت چمباتمه ميزد باالي س��رش و تمام تنهاييها
و دلخوريها و عش��ق ناکامش را ريز به ريز برايش
موي��ه ميکرد .باي��د براي آرام��ش روح خودش
ياسين و الرحمن ميخواند....شايد صورت پژمرده
وافس��رده ،ش��ال دراز و پيراهن گشاد سياهش دل

هر خويشاوند و دوست و آشنايي را ريش ميکرد:
׳׳در عزاي چه کسي نشس��تي؟!...علت سياهپوش
ش��دنت چيست؟!...رنگ و رخسار زردت حکايت
از چه نگفته ناگفتني دارد؟!׳׳ لبهاي خش��ک و ترک
دارش را ب��ا آب دهان خيس ميکرد تا بتواند براي
ترسيم يک لبخند زورکي ،کمي آنها را کش بياورد،
و ميگف��ت :׳׳ماللي نيس��ت ،دارم از خودم آزمون
ميگيرم...ميخواه��م تارک دني��ا بودن را امتحان
کنم .׳׳ س��رش را پايين ميانداخت و از جماعتي که
احس��اس ميکرد همه رياكارانه برايش دلسوزي
ميكنند ،دور ميش��د ...ميرف��ت و ميرفت تا به
قبرستان ميرسيد و باالي تکه سنگي بينام و نشان
که با همه مزارها فرق داش��ت ،غريبانه مينشست
و چشمهايش را ميبس��ت .تمام کلمههاي قشنگ
دور سرش شروع به رقص دسته جمعي ميکردند:
׳׳عمرم��ي ،جانم��ي ،عش��قمي ،نفس��مي ،روحمي،
اميدمي ...چرا رفتي و تنهايم گذاشتي؟׳׳
و بع��د هق هقش بلند ميش��د .ميگريس��ت و
ميناليد :׳׳قرار نبود تنهايم بگذاري....قرار نبود زير

همه قول و قرارهايت بزني! گفته بودي مردي و من
به باور مرد بودنت ،تو را خواس��ته بودم...دلبس��ته
بودم...وابس��ته شده بودم...بگو ،بگو آن همه دروغ
را از کجا آورده بودي که قشنگ عاشقم کني و وقتي
سلول به س��لول جس��م و روحم را پر از خواستنت
کردي ،به حال خودم رهايم کني و راهت را بکش��ي
و بروي؟׳׳
با مش��ت روي تخته س��نگ ميکوبيد و مرتب
صدايش را بلند و بلندتر ميکرد.
کلمههايش که تمام ميشدند ،نقطه ميگذاشت
و دوب��اره ميرفت س��ر خط و هم��ه گفتههايش را
دوباره و دوباره ميباريد...باريدني که پشتش هيچ
رنگين کماني نبود ...
׳׳ کس��ي را که دوست داشتي و تنهايت گذاشته
باي��د درون دلت بکش��ي و برايش قب��ري در نظر
بگيري...سياه بپوش��ي...چهل روز تمام دلخوريها...
دوست داشتنها...حرفها و گاليهها ،همه و همه را به
او بگويي ،بگويي ،بگويي ،تا خالي ش��وي و به آرامش
برسي و همه چيز را فراموش کني .׳׳
اينه��ا را دکتر ب��ه او گفته بود .وقت��ي که هيچ
راهکاري نتيجه نداده بود.
و ح��اال چهار تا چهل روز گذش��ته ب��ود ولي نه
فراموشي در کار بود و نه آرامش و قراري.
زن با روح و احساس زخم خورده براي کسي پر
پر ميزد که راس��ت راست در خيابانها ميچرخيد
تا حرفهاي قش��نگش را براي شکار ديگري طعمه
کند...
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ي��ك پيچ��ش س��اده رواي��ي ب��ر پايه
ي��ك مضم��ون ديرين ك��ه بازميگردد به
ش��وريدگي عشق و روانش��ناختي شكست
به داس��تانك ׳׳زخم خورده׳׳ نوش��ته ׳׳فريبا
اميراسكندري׳׳ ش��اعر و داستان نويس نام
آشنا تازگي و گيرايي بخشيده است.
از ׳׳فريبا اميراسكندري׳׳ نويسنده برتر و
برگزيده چند دوره مسابقه بزرگ داستان
نويسي مجموعه داستان كوتاه ׳׳نقاشي خط
خطي׳׳ منتشر شده است.

׳׳حامد.؟׳׳
حامد گفت :׳׳جون حامد؟׳׳
مهتاب گفت :׳׳يه قول بهم ميدي؟׳׳
حامد گفت:׳׳هر چي باشه نشنيده ميگم چشم.׳׳
مهتاب خنديد و گفت :׳׳شايد بگم برو زن بگير،
باز هم ميگي چشم؟!׳׳
حامد لبخند افس��ردهاي زد و گفت :׳׳بازم ميگم
چشم.׳׳ مهتاب با اخمي ساختگي مشتي كم جان به
شانه حامد زدو گفت:
׳׳بهم قول بده...׳׳ دس��تش را به کمرش گرفت و
آهسته و بريده گفت:
׳׳کمکم کن بشينم ،نميتونم راه برم.׳׳

			
هرکس همان گونه است که فکر میکند پس مراقب افکار خود باشید

تکون ميخوره! حسش ميکني؟!׳׳ بعد به چشمهاي
حامد نگاه کرد که پر از اش��ک بودند .حامد گفت:
׳׳آره عزيزم ،آره قربونت برم...دختر من و تو،
هستي من و تو،
با هم بزرگش ميکنيم،
عروسش ميکنيم؛
يادته هميش��ه ميگفتي دوس��ت دارم دومادم
مثل تو نباشه قيافه ش...׳׳
حامد كه اشك در چش��مهايش حلقه زده بود،
اخم كرد و پوزخند زد و گفت :׳׳نه،نه ،قيافه ش...׳׳
مهت��اب اجازه نداد كه او حرف��ش را تمام کند
لبخندي زدو گفت:׳׳ ديوون��ه ،خودت ميدوني كه
باهات شوخي ميکنم ،عزيزم...׳׳
حامد گفت :׳׳دخترمونو عروس ميکنيم و اولين
شرطش واسه ازدواج اينه كه قيافه شوهرش شبيه
من نباشه...׳׳
ه��ردو با صداي بلن��د خنديدن��د ،درحالي که
چشمهايش��ان پراز اشک و اضطراب بود .هر دو به
راه افتادند .به آهس��تگي قدم ميزدند .مهتاب خم
شد تا برگ خش��کي را از روي زمين بردارد .حامد
گفت :׳׳صبر کن!׳׳ نگذاشت مهتاب خم شود .برگ
خش��ک زرد رنگ پاييزي را برداش��ت به دستش
داد .مهتاب ب��رگ را جلو صورتش گرفت و گفت:

حامد پريش��ان حال گفت :׳׳يكهو چي ش��د؟!
بشين رو زمين!׳׳ مهتاب با صدايي خفه گفت:
׳׳آروم باش...׳׳دردش بيش��تر شد و ناله کرد.
حامد دستپاچه ش��ده بود و ميدانست دست كم
بيست روز به زايمان همسرش مانده است .همين
نگرانياش را بيش��تر کرد .با ص��داي داد و فرياد
حامد چندنفري به کمک��ش آمدند و به اورژانس
زنگ زدند و مهتاب رابه بيمارستان رساندند.
٭٭٭
ص��داي ريزش برگهاي پايي��زي گوش حامد
را ن��وازش ميك��رد و به ياد مهت��اب ميافتاد که
هميش��ه مي گفت :׳׳خش خش برگهاي خش��ک
پاييزي ،س��مفوني پايي��ز رو تو ذه��ن آدم تداعي
ميکند!׳׳ دستش رابرسنگ سرد گور كه چند برگ
خشک روي آن افتاده بود كشيد و با اشکي در چشم
فاتحهاي خواند و بوس��هاي بر صورت س��رد دختر
يك س��الهاش كه گونهاش از گزش سرماي بياباني
سرخ شده بود گذاشت.
ب��ه ياد ح��رف آخر همس��رش افت��اد و به اين
فک��ر کرد ک��ه در آن لحظههاي آخ��ر چه چيزي
ميخواس��ت ب��ه او بگويد .از جايش بلند ش��د و به
آرامي پا روي برگهاي خش��ک پاييزي گذاشت و
زيرلبي گفت :׳׳مهتاب! بيتو چه كنم؟׳׳

