با الهام از واقعيت

رنگ اشتباه

آيندهاي با دهها اما و اگر

گوش��ه سالن نشسته بودم و به موزاييكهاي كف
زمين خيره شده بودم و به حال خودم زار ميزدم.
از يك س��اعت قبل كه از دفتر بند اسمم را صدا
كردند و حكم را دس��تم دادند ،زندگ��ي برايم تمام
ش��د .ديگر هيچ چيز به چش��مم نميآم��د .رفت و
آمدها ،دعواها ،ش��وخي ها ،س��ر و صداها ،همه چيز
در يك لحظه دود ش��د و به ه��وا رفت .گويي همان
لحظه به آخر خط رسيده بودم .كم حكمي نبود حكم
قصاص!...نه كس��ي را داشتم كه بيرون از اين جهنم
دنب��ال كارم ب��رود و نه پول و س��رمايهاي كه وكيل
بگيرم و اميدوار باش��م كه ب��ا كمك ماده و تبصره از
زير طناب دار نجاتم خواهد داد...نميدانم براي من
اينطور بود يا همه كس��اني كه حكم اعدام ميگيرند،
اينطور ميش��وند .همين كه حكم��م را خواندم ،همه
زندگيام از لحظهاي كه خودم را شناختم تا لحظهاي
كه حكم را دستم دادند ،مثل يك فيلم كوتاه شصت
ثانيهاي جلو چشمانم به نمايش درآمد.
٭٭٭
س��ي و هفت ،هشت س��ال قبل در يك خانواده
معمولي و متوس��ط به دنيا آمدم .پدرم در كارخانه
باف��ت و توليد پتو كارگر بود .وضع ماليمان بد نبود.
به قول م��ادرم دخل و خرجمان جف��ت و جور بود.
تعدادمان هم زياد نبود .من بچه اول و ارش��د بودم و
دو خواهر كوچكتر از خودم هم داشتم كه تقريبًا يكي
ـ دو س��ال با هم اختالف سني داشتند و بيشتر شبيه
دوقلوها بودند.
از دوران كودك��يام خاط��رات زي��ادي ندارم،
چون نه اهل مس��افرت رفتن بوديم و نه اهل مهماني
دادن و مهمان��ي رفتن ،اتفاق��ات خاص و زيادي هم
در زندگيمان رخ نداد تا برايم خاطره س��ازي ش��ده
باشد .به سن مدرس��ه كه رسيدم ،نه فقط خودم كه
پدر و مادرم هم متوجه ش��دند من بچه با استعدادي
هستم .با اينكه كسي در درسهايم كمكم نميكرد ،اما
هميشه نمرات خوبي ميگرفتم و شاگرد اول كالس
ميشدم .پدرم هميشه ميگفت اين بچه براي خودش
چيزي ميش��ود و زير پر بال و ب��ال خواهرهايش را
ميگي��رد! اين حرف پدرم در ذهن خودم از من يك
قهرمان س��اخته بود .كسي كه ميتواند پدر و مادر و
خواهرهايش را به همه آرزوهايش��ان برساند .با اين
امي��د درس ميخواندم .اين كه باالخره من كس��ي
ميش��وم ،اما ...امان از اين اما ...امان از اينكه هميشه
يك چيزي هس��ت كه باعث ميشود مسير زندگي
آدمهاعوض شود و آرزو به دل بمانند.
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داش��تم خودم را براي كنكور آم��اده ميكردم.
رشته مورد عالقهام مهندسي پزشكي بود .همه وقت
و انرژي و توانم را براي درس گذاشته بودم غافل از
اينكه سردردهاي دايمي پدرم در يك عصر پاييزي
باعث ميش��ود ك��ه ناگهان توان حركت��ياش را از
دست بدهد .آن روز وقتي از كارخانه تماس گرفتند
و گفتن��د پدرم را به بيمارس��تان بردهاند ،همه حتي
خودم تصور ميكرديم او سكته كرده ،چيزي كه در
بين همه همس��ن و سالهاي پدرم تقريبًا متداول بود.
اما وقتي به بيمارس��تان رسيديم ،فهميدم موضوع از
سكته مهمتر است.
در بيمارستان فهميديم كه غده بسيار خطرناكي
جراحياش بسيار خطرناك
در مغزش رشد كرده كه ّ
اس��ت .درم��ان و عالجي برايش نبود و م��ا فقط بايد
شاهد مرگ تدريجي و البته دردناك پدر مي بوديم!
يك س��ال حداكثر زمان دوام پدرم در برابر اين
بيماري مهلك بود .اما پدرم حتي يك سال هم دوام
نياورد.بعد از مرگ پدرم ،مس��ئوليت زندگي روي
دوش من افتاد .من كه قرار بود مهندس��ي پزش��كي
بخوان��م ،از ط��رف رئيس پدرم دعوت ش��دم تا در
همان پست پدرم ،در كارخانه مشغول كار شوم.
مادرم و خواهرهايم خيل��ي غصه ميخوردند ،اما
حق با خواهر كوچكم بود كه معتقد بود ،من ميتوانم در
كنار كار كردن درس هم بخوانم با اين اميدبه كارخانه
رفتم امامس��ئوليت زندگي خواه��ران و مادرم آنقدر
سنگين بود كه س��ال اول به دوم نرسيده قيد دانشگاه
و درس را زدم و س��فت و سخت به كار چسبيدم .فقط
اميدوار بودم حداقل در حد كارگر س��اده نمانم و يك
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روز من هم به آنچه اليقم بود برسم.
خواهرهايم برعكس من ،نه اس��تعداد و نه عالقه
درس خواندن نداشتند .شايد هم مادرم براي اينكه
بار مرا س��بك كند به آنها اص��رار ميكرد تا با اولين
خواستگار خوبي كه برايشان آمد ،ازدواج كنند.
با پيدا ش��دن سر و كله خواستگار خوب ،دغدغه
مراسم عقد و عروسي و جهيزيه و كادو و حواشي اين
ماجرا ،آنقدر فكر و ذهن مرا درگير خودش كرد كه
تم��ام روياهايم را از ياد بردم و حتي در خواب هم به
آنها فكر نميك��ردم .خواهرهايم كه ازدواج كردند
و رفتند ،نوبت من ش��د .م��ادرم بهانه ميگرفت كه
صبح تا ش��ب در خانه تنهاست و اگر اتفاقي برايش
بيفت��د ،هيچ كس نيس��ت به دادش برس��د .من اما
آنق��در درگير قس��طها و وامها و بده��ي هايم بودم
كه اصلًا دلم نميخواس��ت دغدغ��ه جديدي به بار
فكريام اضافه كنم ،اما امان از مادرها،امان از وقتي
كه بخواهند كاري انجام بدهند ،آن وقت است كه از
روح پدر تا ش��يري را كه در نوزادي به آدم دادهاند
مستمسك قرار ميدهند تا به خواسته شان برسند.
خالص��ه آنكه مادرم آنقدر گفت و گفت تا من قبول
ك��ردم ولي در پس اين قبول هم باز مش��كالتي بود
ك��ه من از آنها بيخبر بودم.ماجرا از اين قرار بود كه
مادر من خواهري داشت كه خواهر تني او نبود ،چرا
كه پدربزرگم بنا به داليلي دو ازدواج داش��ت .مادر
م��ن حاصل ازدواج اول و خالهام حاصل ازدواج دوم
او بود.خاله من دختري داش��ت كه من از بچگي او را
دوس��ت داشتم و دلم ميخواس��ت با او ازدواج كنم.
البته رف��ت و آمدهاي ما با اين خاله ناتني آنقدر كم

