يك سرگذشت

در
شرکتم نشسته بودم و به
بخت بدم لعنت ميفرستادم که ترانه
تلفن زد و با صدايي لرزان و بغض کرده
گفت:׳׳ من خيلي فکر کردم .بهتره مدتي
از هم جدا باشيم

خ
و
د
ک
رده

-چرا ׳׳ترانه׳׳ ادامه تحصيل نميده؟
اين را از خواهرم پرس��يدم .ترانه از دوس��تان خواهرم بود و چند بار او را در
خانه خودمان ديده بودم .خواهرم خيلي از او تعريف ميکرد .خواهرم دانش��جو
بود اما ترانه ديپلم داشت.
خواه��رم ميگف��ت:׳׳ ترانه با درس خوندن ميون��هاي نداره .به قول خودش
ديپلم رو هم به زور گرفته .در عوض واقعا هنرمنده׳׳.
م��دام احوال او را از خواهرم ميپرس��يدم و اگ��ر مدتي به خانهمان نميآمد
نگران و دلتنگ ميش��دم واز خواهرم سراغش را ميگرفتم و ميپرسيدم:׳׳ مگه
ميونهت با ترانه بهم خورده׳׳؟
از اي��نکنجکاويها و س��واالت بود ک��هکمکمخواهرم به عالقه من به ترانه
پي برد و يک روز پرسيد:׳׳ داداش ،تو به ترانه عالقهمند شدي؟׳׳ سرم را پايين
انداختم و گفتم:׳׳راستش آره ...گلوم بدجوري پيش ترانه گير کرده .ازش بپرس
نظرش درباره من چيه׳׳؟
خواهرم قول داد که در اين مورد پرس و جو کند و چند وقت بعد با خوشحالي
گفت:׳׳ ترانه هم به تو عالقه داره.׳׳ خواهرم را در آغوش کش��يدم و گفتم:׳׳پس
خودت با مامان حرف بزن و قرار روز خواستگاري رو با خانواده ترانه بذارين׳׳!
٭٭٭
يکي دو سالي بود که به کار تجارت مشغول بودم و درآمدم بد نبود .ليسانس
زيست شناسي داشتم و خدمت سربازي را هم انجام داده بودم.خانواده ترانه از
خدا ميخواستند که دامادي مثل من داشته باشند بنابراين مراسم خواستگاري
و بله بران بيهيچ مشکلي برگزار شد و ما چهار ماه بعد عروسي کرديم.
تران��ه دخت��ر خيلي خوبي بود و به ق��ول معروف زن زندگي بود .کار و بار من
هم روز به روز بهتر ميش��د .به او ميگفتم:׳׳ ترانه جان ،قدم تو خيلي خوبه برام.
از زمي��ن و آس��مون برام برکت ميباره.׳׳ و ترانه هرب��ار ميخنديد و ميگفت:׳׳
خوشحالم از اين بابت .موفقيت تو ،موفقيت منه׳׳!
وقتي صاحب دومين بچه شديم ،خوشبختيمان کامل شد .زندگي مشترک
ما زبانزد فاميل بود و همه ما را به عنوان الگويي مناسب براي جوانهايي که قصد
ازدواج داشتند ،نشان ميدادند.
گاهي براي س��فرهاي تجاري به خارج از کش��ور ميرفتم .يکي دو بار ترانه و
بچهها با من آمدند اما وقتي ديدند دس��ت و پاگير هس��تند و س��رم خيلي شلوغ
است ،ترجيح دادند همراهم نباشند و به تنهايي به سفر بروم و همين تنهايي سفر
رفتنها باالخره طومار خوشبختيمان را در هم پيچيد...
در اين س��فرها گاهي ش��يطنت ميکردم اما حاضر نبودم يک تار موي ترانه
و بچ��ه هاي��م را با دنيا عوض کنم .تمام وس��ايل رفاه را ب��راي آنها فراهم کردم.
نميخواستم حتي به اندازه سرسوزن کم و کسري باشند.
ترانه زن قدردان و همه چيز تمامي بود .ميگفت:׳׳ از تو به خاطر همه زحماتي
که براي خوش��بختيمون ميکشي ممنونم اما ...ميترسم ...ميترسم چشممون
بزنن و اتفاق بدي بيفته׳׳.
با خنده در جوابش ميگفتم:׳׳ چش��ممون کنن؟ يعني چي؟ ما قدر زندگي و
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خوشبختيمون رو ميدونيم و هيچ اتفاقي نميافته ،مطمئن باش!׳׳ و وقتي که اين
اطمينان را به ترانه ميدادم نميدانستم چه توفاني در راه است!
ح��ق ب��ا ترانه بود .ناگه��ان همه چيز بهم ريخت .مدتي ب��ود که حالم خوب
نبود .کسل بودم و تندتند مريض ميشدم و تب ميکردم .آزمايش دادم و بعد
آزمايش��هاي تخصصي .نتيجه دور از انتظار و تصور بود .من به اچآيوي مبتال
ش��ده بودم .از ناراحتي نزديک بود ديوانه ش��وم .سفرهاي خارجي و شيطنتهاي
شبانه خانه خرابم کرده بود.
مانده بودم که اين موضوع را چطور به ترانه بگويم .ميترسيدم زندگيمان از
هم فرو بپاش��د .من ،ترانه و دختر و پس��رم را عاشقانه دوست داشتم .آنها هم مرا
دوست داشتند اما ميترسيدم اگر از بيماريام باخبر شوند رهايم کنند.
گرانترين داروها را مصرف ميکردم تا بيماريام پيش��رفت نکند .پزشک
معالج��م ميگف��ت:׳׳ اين بيم��اري عالج نداره اما ميش��ه کنترلش کرد و جلوي
پيشرفتش رو گرفت׳׳.
اعصابم بهم ريخته بود .دل و دماغ کار کردن را نداش��تم .بيماري در روابط
زناشوييمان هم تاثير منفي گذاشته بود .به ترانه نزديک نميشدم .ميترسيدم
بيماريام به او منتقل شود .حتي شک داشتم که او هم گرفته يا نه.
دلم برايش ميس��وخت .با پزش��ک معالجم که مشورت کردم گفت:׳׳ خوبه
که همس��رتون هم آزمايش بده .اين طوري خيالتون راحت ميشه .بگين چکاپ
خيلي خوبيه و بايد براي مطمئن ش��دن از س�لامتي تون هر سال يکبار آزمايش
کلي انجام بدين׳׳.
با دردسر از ترانه خواستم يک سري آزمايش کامل انجام دهد .اول زير بار
نميرفت و ميگفت:׳׳ من سالمم ،حتي سردرد هم ندارم.׳׳اما من از او خواستم که
اين کار را انجام بدهد ومثل اروپاييها به سالمت خودش اهميت بدهد.
ب��راي اينکه ش��ک نکند بچهها را هم وارد ميدان ک��ردم تا آزمايش بدهند.
خوشبختانه نتيجه آزمايشها منفي بود و ترانه و بچهها سالم بودند .نفس راحتي
کشيدم .حاال بهتر ميتوانستم براي آينده تصميم بگيرم .با توجه به عشق و عالقه
شديدي که ترانه به من داشت باالخره تصميم گرفتم واقعيت را به او بگويم و از
او بخواهم که در اين راه سخت همراهم باشد و کمکم کند.
يک شب بچهها را به خانه مادرم بردم و وبه اين بهانه که ميخواهم با ترانه به
رستوران بروم ،با او تنها شدم .بعد از خوردن شام در فضايي رمانتيک از خاطرات
گذشته و نقشههايي که براي آينده داشتم ،سخن گفتم .ترانه که پر از شور و اميد
بود گفت:׳׳ اميدوارم هيچ چيزي خوشبختيمون رو کمرنگ نکنه׳׳!
وقتي اين جمله را گفت ،چهرهام درهم و گرفته ش��د .ترانه فهميد و با نگراني
پرسيد:׳׳ چي شده؟ چرا پکر شدي؟׳׳ عرق سردي را که روي پيشانيام نشسته
بود ،را با دستمال کاغذي پاک کردم و گفتم:׳׳مي خوام حقيقتي رو بهت بگم که
تو به عنوان شريک زندگيم بايد ازش خبر داشته باشي׳׳...
ترانه ابروانش را درهم کشيد و گفت:׳׳ چه حقيقتي؟׳׳ اين را طوري گفت که
ناگهان از گفتن حقيقت پشيمان شدم اما به خودم آمدم و گفتم:׳׳ راستش ...من
به کمک تو نياز دارم ...خوشبختانه بيماري توي مراحل اوليه ست ...تو و بچهها

