ابراهیم یا اسماعیل ،این بار چه کسی میمیرد
به قلم  :هوشمند عزیزی

 ...حدودای عصر پنج شنبه ست یه روز بهاری  52،فروردین  ، 09روز تولدم.
هوای بدی نیست اما نمی دونم چرا ،حالم خیلی گرفته ست ،غم بزرگی روی دلم سنگینی می کنه.
بعد از فوت برادرم ایرج ،حدود دو سهه ماهی بود که خونه هیچ کسی نمیرفتم،حتی فامیل های نزدیک  ،طوری که
توی محل کار ،اتاقم رو ترجیح می دادم به دفتراسهتراحت اسهاتید  ،چو

واقعاا از ن ر روحی کم روردب بودم و حوهله

هیچ کس و هیچ جائی رو نداشتم ،احساس خستگی و دلتنگی زیادی میکردم ،احساس میکردم واقعاا تنها شدم .مرگ
رنی ایرج ،شههوب بزرگی بود بهه پی رب کل خانوادب .شههو و روز باهاب بودم ،راب میرفتیم ،حرف میزدیم ،خوابشههو
می دیدم ...،خالههه اواا خیلی نرمالی نداشتم ،خیلی شاکی بودم که چرا خدا با ما این کار رو کرد ما که مستح این
چنین مصیبتی نبودیم ،چرابُ نمیدانم!!! بِگذریم درد زیادب.....
خالههه با اهرار خانم و بهههام تصمیم بر این شد که برای تجدید دیدار و عرض ادب یه سَر بریم خونه پدر خانمم
تا روحیهای عوض کنم .که نهایتاا همین هم شهد .بعد از وارد شد و مقداری خوب و بش با پدر خانمم و و اهل خونه که
همش به ذکر خاطربهای ایرج گذشهت و همه با حالتهای متفاوت ابراز تأسف و همدردی میکردند.خالهه همه چی به
حالت عادی برگشهت و هنوز ی ی دو سهاعت نگذشهته بود ،حدودای ساعتهای  09شو ،که موبایلم زنگ زد ،شمارب
شهرام هم ارمو روی هفحه اومد .به خودم گفتم انشااهلل که خیرب ،این موقع شو ،اونم توی روز تعطیل ،شهرام با من
چ ار دارب؟ بههر حال با کمی دلهرب جواب دادم .بعد از حال و احوال ،شهرام با هدای گرفته و محزو گفت :خبر داری
کی فوت کردب؟ با ااههطراب و ترس زیاد ،گفتم کی؟!!! .گفت  :باورت نمیشههه ولی هههادقی،رقاابراهیم فوت شههدب .خدا
میدونه همو جا خش م زد ،بغض کردم و اشک تو چشمم حلقه زد .گفتم :مطمئنی شهرام .گفت :ررب ،مطمئن ِمطمئن،
رخه از دوستای پدرمه ،کمی هم فامیلیم  .امروز عصر توی منزل س ته قلبی کردب .گوشی رو قطع کردم و اشک بود که
از چشهمام میریخت .تصویر بود که برای عبور از ذهنم با فشار هف کشیدب بودند از ترم های گذشته ،از مهربانیها ،از
درد دلها ،از شوخیها ،از رافت و کمکهایی که به دیگرا میکرد ،از دلداریهای که به هنگام فوت ایرج برادرم به من
میداد ،از رخرین دیدار در سههشهنبه گذشهته یعنی دو روزِ قبل که یه جفت کفش چرم به سفارب خودم از هنرستا
کاررفرینی برام روردب بود ،هر کاری میکردم پولشو نمیگرفت .میگفت :هدیهست (شانس روردم کفشا ،اندازبام نبود).
کهه نهایتاا قرار گذاشههتیم روز دوشههنبه بعد به اتفا ،هم ،بریم هنرسههتا ُ توی خط تولید کفش و من اندازب خودم رو
سهفارب بدم.....خاطرها محاهربام کردب بود و هر لح ه عرهه رو بر قلبم تنگتر میشد .خالهه با هجوم خاطربهای

ریز و درشت داشتم دیوانه می شدم .برگشتم تو پذیرائی ،پیش بقیه .که پدر خانمم گفت :ناراحتی؟! ،چیزی شدب؟ گفتم
ی ی از دوسهتای خیلی عزیزم فوت شهدب .پدر خانمم از همه جا بی خبر خیلی ررام در جوابم گفت :انشااهلل که خودت
نمیری .گفتم به خدا قسههم که ،انگار همو لح هایه که ایرج فوت کرد .او موقع فهمید که عم فاجعه چقدر زیادبِ ،
سههرب رو پایین انداخت و برای ابراز همدردی رهی کشههید و ا هار تأسههف کرد .ررام گفت :راب همه سههت ،نمیر ،فقط
خداست.
از درو بلوائی به پا بود و به اهر باید رداب حضهور درجمع رو رعایت میکردم .سههر سفرب شام  ،با خودم درگیر
بودم .به خودم میگفتم ایکاب اال تنها بودم ،ای کاب قبل از ههرف شهام میتونسهتم این جمع رو ترب کنم ،فشار
ال
خاطربها داشهتن یواب یواب به من غلبه میکرد  .تصاویر روز سه شنبه رخر رزارم میداد .اما چاربای نبود ،چو او ا
او جمع ابراهیم رو نمی شهناختن ،دوماا سهه ماب بود که او جمع رو ندیدب بودم(حتی ایام نوروز) .خالهه ،شرا ادب،
ایجاب میکرد که فعالا توی جمع بمانم و از درو فقط خودخوری کنم.
تصهویر ابراهیم رو که اال سهاکت و بیحرف توی قفسهههای سردخانه ررام گرفتهِ ،منو ویرا کردب بود .خالهه با
بیمیلی تمام دو لقمه غذا خوردم که بغضههم ترکید و گفتم با عرض معذرت من باید شههما رو ترب کنم و برم خونه رقا
ابراهیم .اونا هم با درب بسیار پسندیدب و بجائی امن ابراز همدردی پذیرفتند که من تنه ا از خونه بزنم بیرو (البته با
کش و قوس زیاد).
دم در که رسهیدم سوئیچ رو از جیبم در روردم ماشین رو روشن کنم یه ر احساس کردم قلبم درد گرفت ،اما به
روی خودم نیاوردم .به خودم گفتم سهریعتر باید برم ردرس خونه رقا ابراهیم رو پیدا کنم .از اقوامش ردرس بیمارستا
رو بگیرم و برم داخل سردخانه و برای رخرین بار ،باهاب خداحاف ی کنم .بدجور هوس رو دیدنش کردب بودم و بعدشم
برم بیمارسهتا امام علی و بهشو بِگم قلبم درد می کنه حالم اهالا خوب نیست ،خواهش اا یه کاری ب نین ،اگر مم نه
منو بسهتری کنین .احسهاس میکردم قلبم ت ا خو ردب و سر جاب نیست .طپش قلو گرفته بودم ،تمام وجودم مثل
قلبم میتپید ،داشتم دیوانه میشدم .اهالا حواسم به رانندگی نبود .تازب فهمیدم فر ،ما و دیوانهها فقط در اینه که اونا
زیادی ف ر میکنن و فشهار ف رشهو برای عبور از ذهنشو باالست .تازب متوجه شدب بودم فاهله ما و دیوانهها فقط
یک حادثه ست.
خالههه بدنبالِ خونه رقا ابراهیم کل منطقه  55بهمن و نوبهار رو گشهتم ،از حوالی مسجد کوکو رشیدی تا مسجد
حهاج دائی .از چهار راب نوبهار تا کلِ سههیمتری سههوم .اعصههابم خراب ِخراب بود ،با خودم کلنجار میرفتم ،خاطربها
محاهربام کردب بود  ،تصویر سردخانه با سرعت بر ،از چپ و راست مغزم در حال گذر بود .
باور نداشتم که ابراهیم سه شنبه قبل بدو اطال برای خداحاف ی اومدب باشه اتاقم .هراس داشتم ،ااطراب همراب
با ترس ،تک تک سلولهای قلبم رو تحتالشعا قرار دادب بود ناگزیز دوبارب زنگ زدم به شهرام .گفتم :ردرس خونه رقا
ابراهیم رو بلدی .گفت :نه ،اما برات از اقوام میپرسم.

قطع کردم و منت ر شههدم .خالهههه در این بینابین ردما رو میدیدم که در حال زندگی روز مرب خودشههو بود ،
میگفتن و میخندید  .بیخیالیِ اونا پا رو اعصهابم میذاشت .بیشتر اعصابمو خراب میکرد .به خودم میگفتم اینا چرا
نمیفهمن ،چرا ناراحت نیسهتن ،دوبارب به خودم میگفتم ،شهاید اونا ابراهیم رو نمیشهناسن .یه لح ه گفتم بذار زنگ
بزنم خود ابراهیم و ردرس خونه شو از خونوادهش بگیرم .بدو ای وقت سریع با عجله شمارب شو پیدا کردم و بهش
زنهگ زدم ،امها کسههی جواب نهداد ،دوبارب ت رار کردم اما خبری نبود .یاد پیامها و جوبهایی که رد و بدل میکردیم
افتادم .یاد تماسها ،یاد تبری ات اعیاد ،یاد شعر و قصه هایی که برای هم میگفتیم .اما اال گوشیش یه گوشه افتادب و
کسهی دیگه گوشیشو جواب نمیدب .خودشم گوشه سردخانه ساکت و سرد افتادب .هر چی بیشتر ف ر میکردم بیشتر
اعصهابم خراب میشد ،به خودم میگفتم خدایا نمیشد خبر مرگ ابراهیم دروغ باشه!! ،خدایا پس این معجزبها رو کِی
میخوای به ما نشههو بدی .تو رو به خودت قسههمت میدم یه کاری ب ن ما هم بندب ی تویم ،خدایا دیگه تحمل ندارم،
خودت کمک کن ،ولی باز به خودم میگفتم ،شهرام که دروغ نمیگه ،او گفت که مطمئنِ ،تازب با خانوادب اونا که غریبه
نیسهت .و از طرفی ابراهیم گوشیشو بر نمی داشت .خالهه ساعت حدودای یازدب و نیم شو بود که دوبارب گوشیم زنگ
زد .این بار بازم شههرام بود.جواب دادم و گفتم ،شههرام جا چی ار کردی ردرسو برام پیدا کردی ؟ گفت رقای عزیزی
معذرت می خوام :با عرض پوزب فراوا  ،اهراا اشهتباب شهدب ،برادر رقا ابراهیم فوت کردب!! خودب نبودب .خُش م زد،
دوبارب گریهام گرفت ،دیگه حرفهای شههرام رو نمی شهنیدم ،من بودم و یه عالمه تصههویر ساخته شدب کذب ،تصاویر
سهردخانه ،سههشهنبه رخر ،جواب نداد ِ گوشی ابراهیم ... ،با سرعت بر ،از جلوی چشام محو میشد  ،یه ر بخودم
رمهدم و تو دلم گفتم ،اینم یهه معجزب ،دیگهه از خهدا چی میخوای .ناراحت بودم!! ولی دروغ نگفته باشههم حالم کمی
برگشهته بود سهر جاب ،شهاد نبودم چو باالخرب یه نفر فوت کردب بود اما یه احساس عجیو وغریو همراب با اشک و
ترس و پشهیمانی و ااهطراب و ناراحتی داشتم .سریع قطع کردم و زنگ زدم به ابراهیم ،بازهم ابراهیم جواب نداد .یه
لح ه به خودم گفتم پس چرا ابراهیم جواب نمیدب؟!! ،یه ر به خودم گفتم بذار گوشههیمو چک کنم ن نه ایرادی پیدا
کردب باشهه!! بالفاههله همین کار رو کردم ،با کمی دقت متوجه شهدم ،بله !!!! اهر اا یه لح ه ،اشتباهی دستم رفته رو
ل منو نداشت ،به
شهاسی تغییر سیم کارت و از همراب اول رفته بود روی خط ایرانسل و چو ابراهیم این شمارب ایرانس ِ
همین دلیل جواب نمیداد .سههریع شههاسهی رو زدم روی همراب اولُ زنگ زدم به ابراهیم ،دو سههه تا بو ،زد و ابراهیم با
هدای گرفته و محزو گفت :الو.....
(اهمن طلو مغفرت و رمرزب برای ر مرحوما (زندب یاد اسهماعیل ههادقی وبرادرم ایرج عزیزی) و همه کسانی که
دستشا از دنیا کوتاست).
نتیجه :
هر حادثه پیامی دارد.
چرا شهرام خبر اشتباب میدهد؟
چرا ردرس خانه ابراهیم فراموب کردب بودم و کسی ردرس به من نمیداند؟

چرا دو سه روز قبل ابراهیم برای من کفش هدیه رورد؟
چرا گوشیم بی جهت و ناخودرگاب روی ایرانسل تن یم شدب بود؟
چرا باید در این قر  ،که عصهر ارتباطاته و هرکسهی فقط چند خط ایرانسهل دارب .یه خبر اشتباب دو ،سه ساعت طول
ب شه؟
به قول شاعر م لوم وحدت کرمانشاهی:
هر نفسم چنگ ونی ،از تو پیامی دهد
پی نبرد هر کسی ،رمز و اشارات را
خالهه درسِ این ح ایت این بود که خیلی سادب به ما بگه:
شما فقط به ایرجهای که از دست رفته ف ر میکنین درهورتی که در اطراف شما دبها و هدها ایرج وجود دارب که نبود
هر کدومشو قلو شما را ت و میدب و شمارو تا مرز بستری شد و مرگ میبرب.
رو همین اتفا ِ،برای خیلی ها سههادب و ت راری  ،بندب از او لح ه به بعد قسههم خوردم تا هیچ موقع تو کار خدا دخالت
ن نم و تسهلیم مشیت الهی بشم و به همه ی انسا ها با تمام وجود عش بورزم .و با چشم بصیرت از ایرجهای اطرافم
غافل نباشم.
در پایا با ررزوی سههالمتی و نثار هههمیمانهترین درودها خدمت همه کسههانی که نبودشهها رزمو سههخت زندب
بگوریست و بودنشا تنها دلیل ماند بر این کرب خاکی و تحمل این همه درد و رنج دنیای فانی ست.
به قول تولستوی که این سوال زیبا رو مطرح کرد  :بگویید بهترین افراد ،بهترین کار ،بهترین لح ه چیه؟
و خود در جواب گفت:
بهترین افراد ،کسانی هستند که اال  ،اطراف شما هستند.
بهترین کار ،خدمت به هما رنهاست.
بهترین لح ه ،همین اال است که فرهتِ خدمت داری( .شاید فردایی در کار نباشد).
به قول اخوا عزیز که چه زیبا دنیا رو خالهه کرد :هی فالنی! زندگی شاید همین باشد؟....

