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رفيق هميشه هست،اي کاش دوستي هم باشد

گذاشت و هقهق کرد .ماشينهاي پشت سري بوق
ميزدند و با پرخاش رد ميشدند .فوبياي ماشين به
سرم هجوم آورد .بدنم قفل شد .لکنت گرفتم .تنفس
برايم سخت بود .امير متوجه شد و چند جمله با من
حرف زد .صدايش نامفهوم بود .ماشين را راه انداخت
و با سرعت و بوق زنان رفت طرف بيمارستان .حالم از
سرعت و بوقها بدتر شد و تشنج گرفتم و از حال رفتم.
مرا در اتاقي بستري کردند .مادربزرگ هم آمد و با
امير آشنا شد .در همان يک روز و نصفي که بستري
بودم ،نظرم درباره امير عوض شد .جوان فوقالعادهاي
بود! خوش برخورد و فروتن ،تحصيالت باال ،مهربان
و ازخود گذشته ،و البته خيلي پولدار و دست و دلباز.
من بروز ندادم که نگاهم به او مثبت شده و مثل قبل
تندخويي کردم .عوضش مادربزرگ شيفتهاش شده
بود و هي به جانش دعا ميکرد .سه روز بعد از اينکه
مرخص شدم و فروشگاه را باز کردم ،امير آمد .اخمو
شدم و گفتم :׳׳يه بار که زدي عزيزامو کشتي .بار دوم
هم منو فرستادي بيمارستان .خدا بار سوم رو خير کنه!׳׳
گفت :׳׳خدا غير از خير ما نميخواد .کارم هم با شما
خيره .فقط يه مشکل هست اونم اينه که شما خواسته
خير منو رد نکنين.׳׳ بيشتر اخم کردم :׳׳چرا حرفات رو
ميپيچوني؟ يه جوري بگو آدم بفهمه چي ميخواي.
زيتون پرورده فرد اعال دارم .اگه ماهي دودي خوب
ميخواي ،فردا بيا .اگرم کاري نداري ،به اون تابلو نگاه
کن که روش نوشتم توقف بيجا مانع کسب است.׳׳
گفت حق با شماس و رفت .دلم خنک شد!
شب خسته و کوفته مغازه را بستم و به خانه رفتم .بوي
عود و تميزي ميآمد .از مادربزرگ پرسيدم :׳׳مهمون
داريم؟׳׳ خنديد :׳׳مهمون داشتيم .پيش پاي تو رفتن.׳׳
دو تا عالمت سؤال گذاشتم توي چشمهايم و نگاهش
کردم .گفت :׳׳اميرخان و مادرش و خواهرش اينجا
بودن .ترانه جان بختت خونده .اميرخان ميخواد زن
بگيره و توي هزار نفر تو رو پسنديده.׳׳ گفتم :׳׳اميرخان
که تا ديروز زندون بود .کي وقت کرده هزار نفرو
ببينه؟׳׳ گفت :׳׳مّته الي خشخاش نذار! قيافهش که
خوبه .ادب و نجابتش هم عاليه .شکر خدا دستش هم
به دهنش ميرسه که مبارک خودش باشه چون ما
واسه کسي کيسه نميدوزيم .فقط ممکنه بابات بخواد
طمعکاري کنه و ...׳׳ گفتم :׳׳ننه جون انگار خود من اين
وسط کارهاي نيستم؟ اميرخان شما خيلي بيجا کرده که
بدون هماهنگي با من اومده خواستگاري.׳׳
بين من و مادربزرگ بحث شد .او رک و راست
احساساتم را که قايمش کرده بودم ،روي دايره ريخت
ضمنًا با صراحت ثابت کرد پول خيلي مهمتر از چيزي
است که فکرش را ميکنم .آخر بحث با لحني آهسته

فردريش نيچه! 

و برود .گفت حرفش طوالني است .گفتم نه وقت دارم
نه حوصله .گفت :׳׳باشه درک ميکنم .ميرم يه وقت
ديگه ميام.׳׳ گفتم هر حرفي داري ،همين حاال بزن چون
مايل نيستم دوباره شما رو ببينم .گفت :׳׳چشم .همين
حاال ميگم .اون روز که داشتم از تهرون برميگشتم
شمال ،حالم خوب نبود .دختري که دوستش داشتم،
باهام کات کرده بود .بين راه بهش فکر ميکردم و لحظه
به لحظه افسردهتر ميشدم .ميخواستم خودم رو از
دره بندازم پايين .و درست وقتي که فرمون رو سمت
دره پيچوندم ،با تأسف زياد ،خوردم به پرايد شما .هيچ
جور هم جبران نميشه.׳׳ گفتم حرفت تموم شد؟ حاال
برو و ديگه برنگرد .گفت :׳׳حرفم تموم نشده .شبي که
مادر و پدرم اومده بودن خونه شما ،مادرم از شما خيلي
خوشش اومد و پيش من از شما خيلي تعريف کرد.
من خودم بعد از تصادف حال خوبي نداشتم .افسرده و
بيزارشدهبودم.هفتهپيشکهآزادشدم،تصميمگرفتم
بيام عذرخواهي کنم.׳׳ گفتم عذرخواهي کردي .حاال
رفع زحمت کن! از حرصش لبخند زد و رفت .گل را
برداشتم و رفتم بيرون فروشگاه صدايش کردم :׳׳امير
خان!׳׳ سرش را برگرداند .گل را طرفش پرت کردم
گفتم اينو يادت رفت! و به فروشگاه برگشتم.
تا وقتي که او را نديده بودم ،حس تنفر نداشتم ولي وقتي
که به فروشگاه آمد و رفت ،وقتي که شاسي بلندش
را ديدم ،وقتي که سر و پز و قيافه پولدارش را ديدم،
آشوب گرفتم و دلم ميخواست کاش ميشد صد بار
با پتک بر سرش ميکوفتم .از شدت غيض و خشم
فروشگاه را بستم و بيهوده در خيابانها راه رفتم .اگر
مادربزرگم زنگ نزده بود ،همينطور راه ميرفتم.
کنار خيابان ايستادم که تاکسي بگيرم .يک ماشين از
راه رسيد .توجه نکردم که مسافرکش نيست .سوار که
شدم ،ديدم از آن ماشينهاي کالس باالست .ترسيدم و
خواستم بگويم نگهدارد پياده شوم اما به راننده که نگاه
کردم ،ديدم امير است .عصبي شدم و گفتم از جونم چي
ميخواي؟ قسمم داد که آرام باشم تا حرف اصلياش
را بزند .شدم برج زهر مار و گفتم :׳׳نگهدار و حرفت رو
بزن.׳׳ گفت :׳׳من از تصادف به بعد فقط عذاب وجدان
دارم .من خيلي ضعيف بودم که به خاطر بيمحلي يه
دختر از خود بيخود شدم و به قصد خودکشي ،مادر و
خواهرشماروکشتم.منخيليعذرميخوامکهباهمون
ماشين اومدم به ديدن شما .ماشين رو آورده بودم
بگم ميخوام بفروشمش و پولشو واسه اون دو مرحوم
خيرات کنم .متوجه شدم از ديدن ماشين ناراحت
شدين اين بود که رفتم يه ماشين ديگه آوردم .شما
وقتي پيادهروي ميکردي ،متوجه نبودي که در تمام
اين مدت دنبالتون ميومدم...׳׳ در حرفش جهيدم :׳׳تو
بيخود کردي مثل جاسوسا دنبالم کردي!׳׳ گفت :׳׳من
خيلي خطاکارم که اين دنبال شما اومدن توش ُگمه!
ترانه خانم قسم ميخورم که قصد بدي ندارم و در
حقيقت اومدم که بهم کمک کنين از اين برزخ بيرون
بيام ...لطفا!׳׳ ...گفتم :׳׳برو دکتر .کار من فروش زيتون و
ماهيه.׳׳ وسط خيابان ترمز کرد و سرش را روي فرمان

...کنار خيابان ايستادم که تاکسي بگيرم.
يک ماشين از راه رسيد .توجه نکردم که
مسافرکش نيست .سوار که شدم ،ديدم از
آن ماشينهاي کالس باالست .ترسيدم و
خواستم بگويم نگهدارد پياده شوم...

گفتم بايد چند بار همديگر را ببينيم بعد تصميم بگيريم.
و همان شب با امير هماهنگ کرد که فردا غروب بيايد
دنبال من .به من هم گفت فردا عصر خودم ميام مغازه
تا تو بري خونه و خودتو آماده کني.
آدم چه موجود شلهقلمکاري است! راست ميگويند
که گاهي از دروازه رد نميشود گاهي از سوراخ سوزن
ميگذرد .حکايت من بود .يکهو از اين رو به آن رو شده
بودم و قلبم ميتپيد .هنوز هيچي نشده بود ،هزار رؤيا
بافتم و حتي اسم بچههايم را هم در خيالم نوشتم .عصر
به خانه برگشتم و مثل دختري که دارد به مسابقه دختر
شايسته ميرود ،خودم را آراستم و لباسي مجلسي
پوشيدم اما در آينه از خودم خوشم نيامد و آرايشم
را پاک کردم و لباس معمولي پوشيدم و منتظر ماندم
تا امير بيايد.
سر ساعت آمد .رفتم جلو در .ماشين آورده بود.
گفتم پياده بريم .گفت درک ميکنم .هنوز به ماشين
حساسيت داري .گفتم مخصوصًا که رانندهش تو
ّ
باشي .البته مدتي بود بهتر شده بودم اما به لطف قدم
شما ،دوباره عود کرده .گفت :׳׳تقصير منه ولي بهتره
از تقصيرهاي گذشته حرف نزنيم.׳׳ و از آينده حرف
زد .قسم خورد که مطمئن است مرا تا ابد خوشبخت
خواهد کرد .هزار تا طرح و برنامه داشت .خيلي شيرين
و مؤدب حرف ميزد .من هم دختري تنها بودم که
اين اولين تجربه عاطفيام بود .خيلي تحت تأثير قرار
گرفتم و زودتر از آنکه انتظارش را داشتم ،عاشق شدم.
عشق بهراستي معجزه ميکند مخصوصًا وقتي که
عاشق کسي ميشوي که آدم خوبي است .مادربزرگ
از من خوشحالتر بود ولي او هم مثل من نگران بود
چون مجبور بوديم براي گرفتن رضايت ازدواج با پدرم
تماس ميگرفتم و امکان نداشت امير را تلکه نکند.
چند روز قبل از عقد رفته بوديم جنگل .آتش و کباب
و ريلکس و خوشحال بوديم .نزديک غروب وسايل را
جمع کرديم که برگرديم .امير داشت روي هيزمها
خاک ميريخت .يکهو فرياد کشيد .مار نيشش زده
بود .گمان کنم مار گرما را حس کرده بود و آمده بود
گرم شود .مچ دستش را زده بود .يک بدبختي ديگر
هم پيش آمد :امير که از درد به خودش ميپيچيد و
داشتم او را سمت ماشين ميبردم ،پايش پيچ خورد و
افتاد .استخوان مچ پايش در رفت و چه ورمي کرد! با
ناله گفت منو زود برسون بيمارستان.
گفتم ׳׳من؟׳׳ امکان نداشت بتوانم پشت فرمان بنشينم.
فوبيايم با شدتي عظيم برگشت .تنم يخ کرد .بدنم
ميلرزيد .گفتم :׳׳من نميتونم ...االن ميرم کمک
ميارم.׳׳ گفت :׳׳هوا داره تاريک ميشه .تا چند کيلومتر
هم کسي نيست .تا تو بري کمک بياري ،شدي نوشدارو
بعد از مرگ سهراب! تو رو خدا به خودت مسلط شو و
منو ببر بيمارستان.׳׳
با گريه گفتم :׳׳نميتونم .قدرتشو ندارم رانندگي کنم.
خواهش ميکنم درک کن.׳׳ ناالن گفت :׳׳تو هم درک
کن که اگه منو نرسوني بيمارستان زهر منو فلج ميکنه
بعدشم ميميرم.׳׳
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