يك سرگذشت

دردي
باالتر از
تنهايي
ت هنوز حرفهايش
وقتي هاشم رف
در نگاهش موجي
توي گوشم بود.
نان وجود داشت و
از اعتماد و اطمي
دم را دلگرم ميکرد
صدايش آ
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-دخترم ،من و مادرت رفيق گرمابه و گلستان
بودي��م .از اون دوس��تاي قديمي .تو هم مثل دختر
خ��ودم ميموني .چند ش��ب قبل خ��واب مادرت
روديدم.اومدويهدس��تهگلس��فيدداددس��تم.
ميخواس��ت که من مواظبش باش��م .به دلم افتاد
اون گل سفيد تويي .مادرت از اينکه تنها و بيسرو
سامون موندي ناراحته .ميدوني دخترم ،مردهها
از اتفاقهاي اين دنيا با خبرن .دلم ميخواد با س��رو
س��امون دادن تو دوس��تيم رو در ح��ق مادرت ادا
کنم .خدا رو خوش نمياد بيشتر از اين تنها بموني.
باالخره تو هم بايد ازدواج کني تا روزاي باقيمونده
عمرت بيهوده هدر نره .برادرات که اون س��ر دنيا
درگير زندگي خودشون هستن ،تو هم بايد به فکر
خودت باشي و کاري بکني!
لبخند تلخي بر چهرهام نشس��ت و يک دفعه سر
درد دلم باز ش��د و گفتم:׳׳ حاج خانم جان! ش��ما که
غريبهنيس��تي،نهبهاونروزاکهچپوراس��تبرام
خواس��تگار مياومد نه به حاال که ديگه هيچ کسي از
در خونهمون هم رد نميش��ه .انگار ش��انس و اقبال از
من رو برگردونده .کو خواس��تگار؟ کو کس��ي که
بخواد زنش باش��م؟ اگه شما کسي رو ديدي سالم
من رو هم برسون׳׳!
ح��اج خانم کمي اي��ن دل و آن دل کرد و کم کم
رفت سراصل مطلب و گفت:
׳׳دخترم،واقعيتاينهکهتويآشناهايمامردي
هست که ميخواد ازدواج کنه .اون يه بار اتفاقي تو رو
وقتي که داشتي با من سالم و عليک ميکردي ديده و
ميخواد اين ديدار رو تکرار کنه .اگه تو موافق باشي
من هماهنگ ميكنم׳׳.
کمي مکث کردم وگفتم:׳׳ خودتون هم ميدونين
که هرچي از سن من ميگذره شانس ازدواجم کمتر
ميشه .به اندازه کافي وقت تلف کردم .ديگه وقتش
رسيده که دست از سر تنهايي بردارم׳׳!
حاج خانم لبخندي زد و گفت:׳׳ باشه عزيزم .پس
من به ׳׳هاشم׳׳ زنگ ميزنم و ميگم خودش رو براي
خواس��تگاري و آشنايي بيشتر آماده کنه .دلت شور
نزنه .من بد تو رو نميخوام .طرف آدم حسابيه׳׳!
٭٭٭
تک دختر خانواده بودم و در نازو نعمت به س��ر
ميب��ردم و هر چه اراده ميک��ردم برايم فراهم بود.
وقتي دو برادر بزرگترم براي ادامه تحصيل به خارج
از کش��ور رفتند ،من ماندم و مادر و پدري که بيشتر
از هر وقت ديگري به من نياز داشتند.
خواس��تگاران رنگ و وارنگ از هر قشر و طبقه
و تحصيالت��ي ميآمدند و ميرفتند .آن روزها بلند
پرواز بودم و روياهاي بزرگي در س��ر داش��تم براي
همي��ن موقعيتهاي ازدواج را يکي پس از ديگري
از دست ميدادم.
منتظ��ر آدم بهت��ري ب��ودم .از طرف��ي

نميخواس��تم والدينم را تنها بگذارم .نميدانم شايد
هم��ه اينها بهانه بود .ش��ايد در آن روزها آمادگي و
موقعيت تشکيل زندگي مشترک را نداشتم.
فک��ر ميکردم هميش��ه بهتري��ن خواهم ماند و
هميش��ه کس��اني ميخواهند که خواس��تگار پروپا
قرص من باش��ند ،بيخب��ر و غافل از روزهايي که از
پي هم ميگذرند و ردپايش��ان چه��رهام را بيرنگ
خواهد کرد.تا به خودم آمدم ديدم که ديگر حوصله
لباس��هاي ترکهاي و خوش دوخ��ت را ندارم و دلم
س��کوت ميخواهد و آرامش .باورم نميشد که يک
روز به اينجا برس��م .زندگي با مادر و پدر پيرم با من
چه کرده بود؟
آينده نگر و ريز بين ش��ده بودم و هميشه ته دلم
يک نگراني موج ميزد و آن س�لامت مادر و پدرم
بودوترسازدس��تدادنش��ان.هرچهس��نمباالتر
ميرفت ،سختگيرتر و بيميلتر ميشدم و در نتيجه
همه از ازدواج با من نااميد ميش��دند و يکباره دورم
خلوت شد. ديگر نه آمد و رفتي بود و نه تلفني .ديگر
هيچ کس از من جواب نميخواس��ت .اوايل به روي
خ��ودم نميآوردم همچنان س��رم را باال ميگرفتم.
انگار که کس��ي را اليق خ��ودم نميدانم اما بيماري
مادر و پدرم و از دس��ت دادنش��ان در يک س��ال و با
فاصل��ه چند ماه ،مهلکترين ضرب��ه زندگيام بود.
تنها شده بودم .من بودم و يک خانه بزرگ که نه سر
داش��ت و نه ته .من هم داش��تم آخرين فرصتهايم را
ازدس��تميدادم.س��نمباالميرفتوديگرداشتم
باور ميکردم که روي يک زندگي گرم خانوادگي را
نخواهم ديد تا اينکه يک روز حاج خانم که از دوستان
مادرم و زن خوش س��ر و زباني بود ،به خانهمان آمد
و از هاشم حرف زد.
وقت��ي حاج خانم رفت ،به وضوح حرکت خون را
ت��وي رگهايم حس ميکردم .گونههايمداش��ت گر
ميگرفت .آرام و قرار نداشتم .حال و هواي روزهاي
سربه هوايي جواني برايم تداعي ميشد.
سبک شده و ته دلم خوشحال بودم .باالخره کسي
را مييافت��م که تنهاييام را پر کند .کس��ي که بتواند
برايم يک کانون گرم درس��ت کند و ش��ايد دو بچه
قد و نيمقد ،کسي چه ميدانست؟ شايد من و هاشم
ميتوانستيم در کنار هم خوشبخت باشيم.
به سرعت به قرار و مداري که حاج خانم گذاشته
بود نزديک ميشديم و من بيتاب وقرار خانه را آب
و جارو کردم و آماده پذيرايي شدم .درست به موقع
زنگ خانه به صدا در آمد .چادر س��فيد به سر کردم
و به ميهمانان خوشامد گفتم.
اول حاج خانم داخل شد .بعد مردي خوش قد و
قامت با موهايي خاکس��تري و به دنبال او زني رنگ
پريده و ناتوان .سن زيادي نداشت اما معلوم بود که
زندگي بار زيادي روي شانه هايش گذاشته ،چيزي
که او را پيرتر نشان ميداد.
حاج خانم سرصحبت را باز کرد و گفت:׳׳ دخترم،
اي��ن هم آقا هاش��م ک��ه درباره ش ح��رف زده بود.

