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  فنلون

حرفي نزد .كمي كنارش نشستم و بعد از اتاق زدم
بيرون و به س��راغ هاش��م خان رفتم و بابت اينكه
روي��م را زمين نينداخته و وس��اطتم را قبول كرده
بود تش��كر كردم و گفتم :׳׳علي بچه خوبيه هاش��م
خ��ان ،بيخود بهش نميگن ׳׳علي افراطي׳׳!چون تو
هم��ه چيز افراط ميكنه ،..تا يك س��ال و نيم پيش
دانش��جو بود و همه زندگيش درس و دانش��گاه،
مثل روزهايي كه باش��گاه ورزشي ميرفت و روزي
ده س��اعت بدنس��ازي كار ميكرد و واسه همين
هيكل��ش ميزون��ه ،اما بعد ازم��رگ مادرش همه
زندگيش عوض ش��د .خانواده ضعيفي داش��ت و
پدرش معتاد بود و موقعي كه علي پونزده س��الش
بود باب��اش فوت كرد .از هم��ون موقع علي رفت
باش��گاه ورزش��ي و به مادرش هم ق��ول داد آدم
حسابي بش��ه و نگذاره سختي بكشه .به قولش هم
عمل كرد و جزء دانشجوهاي نمونه دانشكدهشون
بود ،اما وقتي مادرش مريض ش��د و علي نتونست
مخارج درمان و بيمارستانش رو ـ كه زياد هم بود
ـ جور كن��ه و فوت كرد ،علي افراطي به اين نتيجه
رس��يد كه توي اين زندگي فقط بايد پولدار باش��ي
تا خوشبخت بشي! واسه همين با يه مشت عوضي
ت��وي محل بُر خورد و همون آش��غالها انداختنش
ت��و كار ׳׳ش��رخري׳׳! يعني هر كس چك و س��فته
داشت ميسپرد به ׳׳علي افراطي׳׳ و اون هم براش
پول رو زن��ده ميكرد ،يعني طرف رو كتك ميزد
و تهديدش��ون ميكرد اگه چك رو پرداخت نكنه
اونها رو ميكش��ه و خانهش��ون رو آتش ميزنه و
براي همين هيچكس جرات نداشت ازش شكايت
كن��ه ،اما انگار اي��ن دفعه آخر ط��رف از خودش
بيكله تر بوده ،يعني بعد از اينكه پول طلبكارها رو
ميپردازه ،از علي ش��كايت كرده و حاال هم افتاده
زندان ،اينها رو گفتم ׳׳هاش��م خان׳׳ كه زياد بهش
سخت نگيري! ׳׳
حرفهايم كه تمام ش��د هاشم خان همان حرفي
را زد كه منتظر شنيدنش بودم:
׳׳پس اين علي آقاي شما هم مثل دوره جووني
خودم خيلي بيكله است ،...درست ميشه!׳׳
ماج��راي زندگي هاش��م خان خيل��ي تلخ بود،
آنط��ور كه خ��ودش برايم گفته ب��ود ،در جواني با
اينك��ه ׳׳كارگر آهنگ��ري׳׳ ب��ود ،يكدفعه تصميم
گرف��ت پولدار ش��ود و به همين خاطر ب��ا دو تا از
دوستانش شروع كردند به ׳׳زورگيري׳׳ و سرقت
و ...تا اينكه بعد از دو س��ال دس��تگير ش��د و افتاد
زندان و تازه فهميد چه باليي س��ر خودش آورده
و همان جا قس��م خ��ورد كه ديگر خ�لاف نكند و
وقتي هم آزاد ش��د پاي قس��مش ماند و توبه كرد
و از شهرس��تان محل زندگياش راهي تهران شد
كه هيچكس او را نشناس��د و يك زندگي آبرومند
را ش��روع كن��د .خدا ه��م توب��هاش را پذيرفت و
زندگ��ياش بركت پيدا كرد و پ��س از ده دوازده
سال كارگري باالخره خودش صاحب يك كارگاه

كوچك ش��د و با يك دختر خوب هم ازدواج كرد
و ب��ا اينكه زنش بهانه جو بود ،اما هاش��م خان با او
كنار آمد و بعد از اينكه صاحب يك دختر ش��دند،
زنش هم آرام گرفت و به قول خودش خوشبخت
بود و ...تا اينكه حدود چهار س��ال قبل معلوم نبود
زنش از كجا و چطوري از زندگي گذش��ته او باخبر
ش��د و از وقتي فهميد ش��وهرش در جواني دزد و
زورگير بوده ،زندگيش��ان ش��د جهنم! هاشم خان
خيلي تالش كرد به زنش حالي كند كه توبه كرده
و ديگر خالف نميكند .زنش هم قبول كرد اما هر
وقت كه ميانش��ان بگومگو ميشد ،زنش ميگفت
׳׳از يك دزد حرام خور انتظار بيشتري نميره!׳׳ هر
بار هم كه اين حرف رو ميزد ،هاشم خان فقط بهش
ميگفت ׳׳خانم مبادا جل��وي ׳׳ميترا׳׳ اين حرف را
بزني؟ دخترم اگر بفهمه من در گذش��ته چه كاره
بودم ديگه حتي برام ت��ره هم خرد نميكنه׳׳! ولي
حدود يك س��ال قبل ،زنش ك��ه خيلي زبانش تند
و تيز ب��ود باالخره يك روز كه دخترش ميترا تازه
دانش��جو ش��ده و فقط نوزده سالش بود بند را آب
داد و در يك��ي از هم��ان دعواهاي زن و ش��وهري
همان جمله هميشگي را به زبان آورد و گفت:׳׳من
بيش��عور بودم كه زن يه س��ارق زورگير و سابقه
دار ش��دم...׳׳! هاش��م خان ابتدا خشمش را كنترل
ك��رد ،اما وقتي دخت��رش ׳׳ميترا׳׳ ازش پرس��يد:
׳׳آقاجون شما واقعًا دزد و زورگير بودي؟׳׳ ،هاشم
خان كه هميش��ه از همين اتفاق ميترسيد و دلش
نميخواس��ت جلوي دخترش بيعزت ش��ود ،از
عصبانيت با مش��ت كوبيد به صورت زنش و زن
بيچاره هم از ش��دت ضربه خورد به ديوار و ضربه
مغزي شد و در راه بيمارستان ُمرد!
من قصه هاشم خان را در همان روزهاي ابتداي
ورودم به زندان ،از زبان بقيه زندانيها شنيده بودم
و به همين خاطر هميش��ه به چش��م يك قاتل به او
نگاه ميكردم ،چرا كه فقط شنيده بودم او زنش را
كش��ته و من هم تا جايي كه ميتوانستم از او فاصله
ميگرفتم.
اين را خود ׳׳هاشم خان׳׳ هم حس كرده بود كه
يك روز وقتي روي تخت نشسته و مشغول كتاب
خواندن بودم ،يك مرتبه آمد باالي سرم ايستاد و
بيمقدمه شروع كرد به حرف زدن و گفت:
׳׳ببينم آقا بابك ،...شما از من ميترسي؟׳׳
زبان��م بند آم��د و رنگم پريد ،اما هاش��م خان
لبخن��د زد و گف��ت :׳׳دل��م نميخواد ديگ��ران با
وحش��ت نگاهم كنن��د و از روي ترس بهم احترام
بگذارند! ادع��ا ندارم كه آدم خوبي هس��تم ،ولي
قاتل بالفطره هم نيس��تم آقاي مهندس .شايد برام
مهم نباش��ه آدمهايي مثل ׳׳ش��هرام خالي بند׳׳ در
م��وردم چطوري فكر ميكنند ،ام��ا دلم نميخواد
آدم تحصيلكرده و باش��عور و بامعرفتي مثل شما
كه به خاطر اعتماد كردنش به زندان افتاده ،از من
بترس��ه! پس اگر دلت ميخواد بيا همه چيز رو از

زبان خودم بشنو بابك .׳׳
هاش��م خان چنان با آرامش اين جمله را گفت
كه فقط س��كوت كردم و او همه چيز را با آرامش
و همانط��ور كه رخ داده ب��ود برايم تعريف كرد و
سپس گفت :׳׳مي خوام بهت بگم بعضي وقتها همه
چيز اونطور كه آدم ميش��نوه نيست .من فقط يه
لحظه نتونس��تم به خش��م خودم غلبه كنم و شدم
قاتل زنم...׳׳!
از ش��نيدن قصه تلخ زندگي هاشم متاثر شدم
و خواس��تم از رفت��ارم عذرخواهي كنم كه او ادامه
داد:
׳׳آقا مهندس االن هيچ��ي برام اهميت نداره.
درس��ته كه خانواده زن��م و مخصوصًا پدرزنم كه
حكم قصاص دس��ت اونه به هيچ عنوان حاضر به
رضايت دادن نيس��ت ،اما شايد باور نكني كه حتي
اعدام ش��دن و مردنم برام مهم نيست .تنها چيزي
ك��ه داره ذره ذره منو آب ميكنه دخترمه .چراكه
وقتي داش��تم زنم رو با ماشين ميبردم بيمارستان
و دخترم هم كنارم نشس��ته بود ،موقعي كه زنم از
نفس افتاد و معلوم ش��د ُمرده ،ميترا كلمهاي گفت
كه از صد بار اعدام ش��دن هم برام س��خت تره،...
دخت��رم به جاي اينكه گريه كنه ،زل زد تو صورتم
و گفت :׳׳قاتل!...׳׳
آن روز هاش��م خان به س��ختي بغضش را فرو
خ��ورد و ادامه داد :׳׳به خ��دا اگه همين االن اعدام
بش��م برام مهم نيس��ت .از پدرزنم ه��م ناراحت
نيس��تم ،مخصوصًا كه خودش وقتي اومد مالقاتم
گف��ت :׳׳ اگه ميترا اجازه بده من رضايت ميدم ،اما
نوه من ،يعني دختر خودت تهديدم كرده و قس��م
خورده اگر رضايت بدم خودش رو ميكش��ه و من
مطمئنم اين كار رو ميكنه هاشم...׳׳
هاش��م خان اين را گفت و حرفش را تمام كرد:
׳׳آقا بابك خيلي س��خته كه يه دختر به پدرش بگه
قاتل...׳׳
٭٭٭
روزهاي زندان به كندي ميگذش��ت ،اما يك
چيز عوض ش��ده بود؛ ׳׳علي افراطي׳׳ كه روزهاي
اول ب��ا آدمهايي مثل ׳׳ش��هرام خالي بن��د׳׳ و بقيه
خالفكاران اس��م و رس��م دار زندان ميگش��ت و
خوش��حال بود كه همه از او حسابي ميترسند ،كم
كم رفتارش عوض شد.
در حقيقت از موقعي كه من همه چيز را درمورد
هاش��م خان برايش تعريف كردم ،چنان احترامي
براي ׳׳مرد آهنگر׳׳ قائل بود كه خود هاش��م خان
هم متوجه ش��د و كم كم ميان آن دو نوعي رفاقت
شكل گرفت .نميش��ود گفت رفاقت ،خيلي باالتر
از اينها بود ،ش��بيه ׳׳مريد و مراد׳׳ شده بودند ،عين
پ��در و فرزند بودندو اي��ن را تمام زندانيها به زبان
ميآوردند .اما روزگار براي هاشم خان و علي قصه
عجيبي در نظر گرفته بود...
ادامه و پايان ماجرا در شماره آينده

