حس آدمي رو داشتم که فاتح يه قله بزرگه.
 با خنده گفتم :مهران من دوستت دارم .ببين بخاطر تو روسري پوشيدم.
آخه ميدوني اواي���ل انقالب بود و هنوز حجاب ج���ا نيفتاده بود براي
خانوادههايي که در قيد و بند خيلي چيزا نبودن .مثل خانواده من .تمام
خنديد .خالصه اينقدر
مدتي که با هم ح���رف ميزديم مهران فقط مي
رفتم و اومدم تا مهران اس���يرم شد .اينو بگم مهران از همون اول اسيرم
خواسته منو بدبخت کنه .آخه ما کجا
شده بود ولي به قول خودش نمي
اونا کجا...اون يه بچه دهاتي و من نوه فالن الدوله...
خواست ادامه بدهد .آخر اين عشق
زري خانم يک دفعه خنديد .دلم مي
به کجا کشيد .زري خانم عذرخواهي کرد و ادامه داد :مامانم وقتي فهميد
غش کرد .آقاجونم فکر کرد يه بازي جديده .رفت برام کلي عروس���ک
خريد تا از فکر مهران بيام بيرون .باورشون نميشد دختر  16ساله يکي
يه دونه و لوسشون عاشق شده و بخواد ازدواج کنه.نمي گم چه کارا کردم
کشم .فقط بگم که زنش شدم.
چون خودمم بهش فکر ميکنم خجالت مي
کرد مهران برام
عقد نکردیم اما نه عروسی ...فقط نامزد .آقا جون فکر مي
مثل عروس���که و بعد از مدتي ازش خسته ميشم .آخ که چه دوراني بود.
کردم .مهران مهربان و عاشق .مهران
عش���ق رو با تموم وجودم لمس مي
ديوونه من بود و من ديوونه مهران .ما خيلي هم رو دوست داشتيم انگار او
تونستم روزايي رو تصور كنم كه او نباشه.
اومده بود تا منو كامل كنه .نمي
خواستم مهران عاشقم
درسته که اول خيلي جدي دوستش نداشتم و مي
بش���ه ولي بعد مدتي من خيلي بيشتر از او عاشق شده بودم .مهران رو با
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ها به
همه عقايدش دوست داشتم او يه معلم متعهد بود به كارش به بچه
كشور .از اين اخالقش هم خوشم مياومد چون خيلي شريف بود .وقتي
کني خيلي خوشبختي يه دفعه جغد شوم حسود سر و کله ش
حس مي
ريزه .چند بار گفتم مهران آروم قربون
هم مي
ش���ه و همه چي به
پيدا مي
بيني آسمون پر از
ام برو ،مهران آروم بگو دوس���تت دارم ،مگه نمي
صدقه
رسه.
کالغاي خبرچينه .به گوش آدماي حسود مي
اي از غم
زري خانم دوباره س���کوت کرد .اما اين ب���ار به جاي خندههاله
صورتش را پر کرده بود .دلم ريخت .يعني چي ش���ده؟ يعني عشقشون
نافرجام بوده؟
-باز رفت تو قيافه ،بقيه شو بگو بابا!..
با تعجب برگشتم و به خاله نگاه کردم .خونسرد و بي تفاوت تکيه داده بود
به بالش و چشمها را بر هم گذاشته بود.
زري خانم آهي کش���يد و ادامه داد :جنگ شده بود و خيليها ميرفتن
برا جنگ با دشمن ،فرقي نميكرد از معلما گرفته تا مردم كوچه و بازار،
مهرانم رفت جبهه .مهران رفت .قلب و روح منم با خودش برد .جس���مم
مونده بود .عصبي و تند خو.

بعد از دو ماه آمد مرخصي .باتعجب نگاهم کرد .با بغض گفت :عروسک من
خواد .همون عروسک
چقدر الغر ش���ده .مهران عروسک شيطونش رو مي
زبون دراز .اين دفعه که اومدم بايد چاق شده باشي.
اي .ديوونه ش���ده
 ولي ديگه نيومد .دوهفته ،يه ماه ،دوماه،نه تلفني نه نامه
بودم .همه رو اذيت ميکردم .مهران رو ميخواستم و آروم و قرار نداشتم.
شش ماه که شد رفتم در خونهشون .پدر و مادرش هم خبر نداشتند .خواب
و خوراک نداشتم .همه جا به دنبالش بودم .دختر لوس ناصر خان تا هالل
احمر هم رفت .اونجا بهم گفتن احتمال داره اسير شده باشه ولي مطمئن
نيستن .تا اينکه خبر رسيد مهرانم شهيد شده!
مهران شهيد شده بود.
زدم .جيغ
روزها تو اتاقم حبس بودم .هفتهها حم���ام نميرفتم .داد مي
کش���يدم .با موهاي پريشون و ظاهري آشفته تو کوچه و خيابون پرسه
مي
زدم و جلو هر عابري را ميگرفتم و نش���اني از مهران ميخواستم .شده
مي
بودم ش���هره خاص و عام .انگ ديوونگي بهم زدن .مامان و آقا جون براي
آبروي خودشون و آرامش من ايران را ترک کردند .به منم آرامبخش زدن
تا تو هواپيما ناراحتي ايجاد نکنم .بعد مسافت باعث نشد مهران رو فراموش
کنم .مهران تو وجودم بود باهاش زندگ���ي ميکردم .حرف ميزدم .دلم
براي ايران و مهران پر ميکشيد .التماس ميکردم برگرديم ،مهران اومده و
منتظرمه .با اين حرفا فقط دوز داروهام باال ميرفت .سالها گذشت و مامان
و آقا جونم از دست من دق کردن.
کردم .ايران يعني
 برگش���تم ايران پيش مهران .همه جا بوش رو حس مي
مهران .يعني عش���ق زنبوري من .برگشتم ايران ولي يه زرين دخت ديگه
زدم
شده بودم .تنهايي و انزوا را انتخاب کردم .ساعتها تو خيابون پرسه مي
و با دقت به چهرها نگاه ميکردم .شهيد شدن مهران رو باور نداشتم .وقتي
قلبم ميگه زنده س ،حتماً زنده س .خيلي به طور اتفاقي با اين مکان آشنا
ش���دم .اولش برام سخت بود بيام .بودن تو جمع يه عده پيرزن با اخالقاي
مختلف.عصبيم ميکرد ولي سعي کردم کنار بيام.از تنهايي بهتر بود.
-پير زن خودتي مادمازل زرين دخت.
-اي بابا! از دست تو بدري ،پيام بازرگاني هم قبلش يه آرمي پخش ميکنه
پري وسط...
ولي تو يهو مي
نخنديدم.بقيه شوخيهايشان رانش���نيدم .دلم پر از غم بود .زري خانم را
ميستودم که همچين قلب عاشقي دارد.
-بدري بجان خودت اين دختر عاشقه...دختر کجايي؟
از جايم بلند شدم و دس���تهايش را ميان دستانم گرفتم و با بغض گفتم:
ادامه بدين لطفاً
-اوووه .چه احساساتي؟! باشه.بيا موهام رو بباف منم بگم .بدري بلد نيست.
کشه...
فکر ميکنه طناب تو دستشه همچين موهام رو مي
دو باره هر دو خنديدند .مش���غول بافتن موهاي رنگ شده زيبايش شدم.
ولي هنوز بغض داشتم.
زري خانم گفت :از زماناي مالقات متنفر بودم .آخه اگر پدر و مادر براتون
عزيزن چرا مياريدش���ون اينجا .اينکه زمان مالقات با کلي خوراکي ميان
رفتم توحياط .کتاب
و قربون صدقه ميرن حالمو بد ميکرد .هميش���ه مي
ميخوندم .قدم ميزدم تا آسايش���گاه خلوت ميشد .يه روز مثل هميشه
خوندم .ولي قلبم بيتابي ميکرد .اص ً
شستن.
ال ته دلمم رخت مي
کتاب مي
حال خوبي نداش���تم .کتاب رو بستم و قدم زدم .ضربان قلبم شدت گرفته
بود و انگار ميخواس���ت از قفسه سينه م بيرون بياد.نگران شدم .به سمت
اتاق دکتر رفتم که پاهام چس���بيد به زمين .تو راهرو مردي رو ديدم که
نشسته بود روي صندلي چرخدار .وااي بوي آشنا.
 فقط زير لب گفتم :مهران! مرد س���ريع چرخيد .هر دو اشک ميريختيم.
زماني که من ايران نبودم ،مهران که اس���ير بوده برگشته .براي پيدا کردن
من همه جا س���ر زده تا اينکه فهميده از ايران رفتيم .امروزم اومده بوده
ديدن مادر دوستش .وحشت زده به دس���تش نگاه کردم .حلقهاي نبود.
مهرانم ازدواج نکرده بود .امروز مرد زندگيم مياد دنبالم باهم بريم محضر.
باالخره چشم انتظاري جواب داد .مهرانم برگشت .فقط بهش گفتم :ببخش
من خيلي چاق شدم .پير شدم .گفت :تو ببخش که يه پام رو تو جبهه جا
گذاشتم.
پرستاري وارد شد و با خوشحالي گفت:
عروس خانم آماده اي؟ دامادت اومده؟
ص���داي خنده مس���تانه زري خانم توی اتاق پيچي���د .رفت .رفت پيش
مهرانش.
 دختر برو ديگه .برو عکس بگير .سوژه رو از دست نده.رفتم کنار پنجره .اشکهايم را پاک کردم و گفتم :نه خاله .بذار بي صدا برن
تو آشيانه .کالغاي خبر چين حسودن...

دس��ت طبیعت در هر دل
پاک این احساس شریف را
گذاشته است که به تنهایی
نمی تواند خوشبخت شود
و باید س��عادت خود را در
خوشبختی دیگران بجوید.
يوهان گوته

خوشبختي يعني هماهنگي
با حوادث روزگار .
گوستاو فلوبر

عشق یعنی اراده به توسعه
خود ب��ا دیگری در جهت
ارتقای رشد دومی.
مورگان اسكات پك

ما ندرت ًا درب��ارۀ آنچه که
داری��م فکر م��ی کنیم،
درحالیک��ه پیوس��ته در
اندیشۀ چیزهایی هستیم
که نداریم.
آرتور شوپنهار
نوروز  - 97شماره 2253
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