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قصه زني که نوشت :من رفتم

بود .به س��عيد هم نميتوانس��ت چيزي بگويد
چون نميخواس��ت او را در غرب��ت به غصه دچار
کند .خ��ودش را دلداري داد که اي��ن کتلت با آن
کتلت فرق ميکند و بين دکتر آذرمي و ش��وهرش
رابطهاي پنهاني وجود ندارد چون منشي و کارکنان
کلينيک حضور داشتند و کيومرث نه وقتي داشت
نه خلوتي پس بهتر اس��ت او هم مثل منشي مطمئن
باش��د که آذرمي و جيهوني فقط براي کار و س��ود
اقتصادي به هم نزديک شدهاند.
مينا آرام و قرار نداشت .مدام به اين فکر ميکرد
که دکتر آذرمي خيلي س��رتر است .پوست آذرمي
مسي رنگ بود و در هيچيک از طيفهاي سفيدبرفي
جا نميگرفت اما جواني و مدرک تحصيلي و ش��غل
او مثل ضربدر قرمزي بود که روي کارنامه چندين
س��ال زندگي مينا کش��يده ش��ده بود .اي��ن فکرها
رهايش نميکردند .آشپزخانه خاموش بود .کسي
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به کارهاي خانه نميرسيد .دکتر جيهوني خدمتکار
اس��تخدام کرده بود تا کارهاي خانم را انجام بدهد.
بيوهزني ميانسال بود که خطري نداشت .در پخت و
پز هم ماهر بود .مينا دير بيدار ميشد .سر شب هم
ميخوابيد .کنار تختش پر بود از آرامبخشهايي که
سلس��له اعصاب او را به خواب و رخوت ميبردند.
وضعي��ت بدي بود .روزي به خ��ودش آمد و عزم
کرد ديگ��ر قرص نخ��ورد .جمعه ب��ود .برعکس
هميش��ه هفت صبح بيدار ش��د .کيوم��رث و زهرا
خ��واب بودند .خدمتکار هنوز نيامده بود .کيومرث
روي مبل خوابيده بود .چراغ گوش��ياش چشمک
ميزد .گوشي را نگاه کرد .ديد دکتر آذرمي با چهار
خط در گوش��ي کيومرث زندگي ميکرد .ديش��ب
بيست و سه دقيقه با هم حرف زده بودند .پيامهاي
قبلي پاک ش��ده بود .آخرين پيام مال دکتر آذرمي
ب��ود :׳׳تو هم خوب بخوابي عزيزم.׳׳ مينا گوش��ي را
سرجايش گذاشت و به اتاقش برگشت .دو تا قرص
ته حلقش انداخت و خوابيد.
مينا چش��م باز کرد و بيدار ش��د .فکر کنم اين
چهارمين بار بود که چش��مش را باز ميکرد .بالش
کن��ارش خالي بود .تش��نهاش بود .ب��ه هال رفت.

خواست طرف يخچال برود .از اتاق دخترش صدايي
ش��نيد .زهرا سه روز بود به خانه مادربزرگش رفته
بود .پس اين صداي چه بود؟ آهسته در را باز کرد.
اتاق تاريک بود ولي توانس��ت دکتر آذرمي و دکتر
جيهوني را تشخيص بدهد .در را آهسته بست و به
اتاقش برگش��ت .دو تا قرص خورد و خوابش برد.
گمان کنم چشمهايش خيس بودند.
خواب ديد دارد با خودش حرف ميزند .گريه
ميکرد .ميگفت تا وقتي که پس��رم بود ،اميدي به
زندگي داش��تم و ب��ه انگيزه او بود ک��ه تواني براي
حرکت داش��تم .ح��اال براي کي غ��ذا بپزم؟ براي
ک��ي خانه را تميز کنم؟ خودم را براي کي آراس��ته
نگ��ه دارم؟ من هم مثل خيل��ي از زنها محوري جز
ش��وهرم ندارم .و حاال حس ميکن��م در اين خانه
زيادي هس��تم .بعد از خ��واب پريد .ظهر بود .روي
کاغذي نوشت ׳׳من رفتم׳׳ و رفت .او حتي در آگهي
زنان گمش��ده هم پيدا نشد .دکتر آذرمي ميگفت
׳׳شايد رفته باش��ه خارج.׳׳ دکتر جيهوني ميگفت
׳׳ميدونستم ريگي به کفش داره و با مردي دوست
ش��رش
ش��ده.׳׳ زهرا ميگف��ت ׳׳بهتر که رفت .از ّ
خالص شديم.׳׳

تنبلی ،آدمی را خیال پرداز بار میآورد		

م��ن فرزند يه خان��واده كارگر ب��ودم ،اما پدر
لي�لا خان��م كارخانهدار بود .حتي ش��بي كه رفتيم
خواستگاري يه پيراهن و شلواري تنم بود كه نوكر
خونه ليال خانم هم از من شيكپوش تر بود ...׳׳
ليال همه عشقش را به زبان آورد :׳׳تو ماه بودي
آقا خليل!׳׳
خليل آهي كشيد و ادامه داد :׳׳اينطوري بود كه
خانواده ليال از همون روز اول با ازدواجمان مخالف
بودن ،اما ليال خانم روي حرفش ايستاد و گفت :׳׳يا
خلي��ل ،...يا خودم رو ميكش��م׳׳ پدر و مادرش هم
مجبور ش��دن قبول كنن و واس��ه اينكه دخترشون
نميره ،اونو انداختن به من تا من بميرم! ׳׳
م��ن و داوود زديم زير خنده و ليال گفت :׳׳خيلي
بدجنسي خليل!׳׳
آن ش��ب يكي از زيباترين ش��بهاي همه عمرم
را گذراندم ،چرا كه يك عاش��ق و معش��وق واقعي
را ديدم.
نيمه ش��ب بود كه آقا خليل آماده برگشتن به
جبهه ش��د ،خودش ميگفت ׳׳شما بمونيد و تا ظهر
تو شهر گردش كنيد׳׳ اما من و داوود كه خريدمان
را هم كرده بوديم نپذيرفتيم و حدود  3نيمه ش��ب
س��وار بر تانكر و همراه ׳׳خليل آبجي ليال׳׳ به طرف
منطقه راه افتاديم و همين كه از شهر خارج شديم،
آق��ا خليل ـ با لحني كه اصلًا ش��وخي در آن نبود ـ

گف��ت :׳׳االن هم پدر و مادر لي�لا و دو تا برادرش
دارن ميرن انگليس.
هم��ه كارخان��ه و زمين و خان��ه رو فروختن و
ميخ��وان ب��رن انگليس زندگ��ي كن��ن ،اما ليال
باهاشون نميره ،...فقط به خاطر من نميره! خدا كنه
من لياقت عشق ليال رو داشته باشم! ׳׳
م��ن و داوود فق��ط نگاهش كردي��م و او ادامه
داد:׳׳حاال فهميدين چرا من اگه يك ش��ب ليال رو
نبينم ميميرم...؟׳׳
داوود س��كوت كرد و من گفتم:׳׳الحق كه لقب
׳׳خليل آبجي ليال׳׳ بهت مياد آقا خليل...׳׳
خليل آهي كشيد و گفت :׳׳فقط از خدا ميخوام
اليق عشق ليال باشم ...همين و بس...׳׳ به منطقه كه
رس��يديم ،آقا خليل دوباره ويراژ داد و ...تا باالخره
رسيديم به پاسگاه ׳׳چمسري و شهرك زبيدات׳׳.
م��ن و آقا خليل تا پنج م��اه بعد معموال هر روز
همديگر را ميديديم ،تا اينكه گردان ما به منطقهاي
ديگر اعزام ش��د و بعد از آن ،رابطه ما ش��د تلفني و
اوايل هر چند ماه يكبار و كم كم ش��د سالي يكبار و
بعد هم چند سال يكبار و ...سي سال گذشت!
٭٭٭
س��ال  1392از راه رسيده بود و حدود مهر ماه
ب��ود كه ׳׳داوود׳׳ زن��گ زد و آن خبر تلخ را داد .او
كه عمه همس��رش اهل دزفول ب��ود و هر از گاهي
نيز به اه��واز ميرفت ،آن روز پ��اي تلفن با بغض
گفت:׳׳تقريبا يك ماه قبل ،ليال خانم كه چند س��ال
مريض بود ،فوت كرده و منم ديروز شنيدم.׳׳
بدنم لرزيد از شنيدن اين خبر و زانوانم سست
ش��د .از خودم ب��دم آمده بود كه چن��ان در چرخ

دندههاي زندگي له ش��ده ب��ودم كه نزديك به ده
سال از آقا خليل بيخبر بودم!
ش��ماره آقا خليل را از داوود گرفتم و زنگ زدم
و ت��ا آقا خليل ـ كه ديگر صدايش ش��اداب نبود ـ
گفت ׳׳الو׳׳ پاس��خ دادم :׳׳سالم ِ
خليل آبجي ليال...׳׳
آقا خليل وقتي اسمم را ش��نيد ،يك مرتبه و مانند
بچهاي كه مادرش را از دس��ت داده باشد ،زد زير
گري��ه و گف��ت :׳׳من دوام نميارم محس��ن جان،...
مطمئنم دوام نمي يارم! ׳׳
سعي كردم كمي دلدارياش بدهم اما فايدهاي
نداش��ت چون ׳׳خليل آبجي ليال׳׳ زنش را از دست
ن��داده بود ،او هم��ه زندگياش را از دس��ت داده
بود؛ عش��قش را از دست داده بود! و عجيب آنكه،
آخرين پيش بينياش نيز درس��ت از آب درآمد.
پنجاه وش��ش روز بعد ازمرگ لي�لا خانم ،׳׳خليل
آبجي ليال׳׳ رفت پيش عشقش!
٭٭٭
لي�لا رفت ...خليل هم رفت پيش ليال ،اما هنوز
هزاران نفر مانند ليال و ׳׳خليل آبجي ليال׳׳ در آبادان
و اهواز و خرمش��هر پاي عشقشان ايستادهاند؛ پاي
خوزستان ايستادهاند!
فقط خدا كند تصميم گيرندگان و سرنوش��ت
س��ازان ايران ،به حرمت عاشقان خوزستان هم كه
شده بيشتربه داد آنها برسند.
توضيح:
در هنگام صفحه بندي خوشبختانه دريافتيم
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به شهرهاي آبادان و خرمشهر به فرجام رسيده
است كه جاي شكرش باقي است.

