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و حاال پس از اين همه سال آن پول با سودهايي كه
هر ماه به آن اضافه ميشد  20ميليون تومان شده
بود .با اين پول ميتوانستم يك آپارتمان كوچك با
كمي اجاره تهيه كنم .اين فكر را اولين مرتبه ׳׳پروانه׳׳
پيشنهاد كرد ،بهترين و تنها دوست صميميام كه
اتفاقًا از دوستان خانوادگي خود ׳׳دايي عارف׳׳ هم
بود .دايي زياد دوست نداشت من با او رفاقت كنم!
ولي من پروانه را خيلي دوست داشتم و موقعي كه
گفتم :׳׳دايي باالخره قبول كرد مستقل شوم׳׳ ...همين
پروانه بود كه آنقدر به اين در و آن در زد تا باالخره
توسط پسرعمهاش كه در يك كارخانه كار ميكرد
برايم شغلي پيدا كرد .وقتي هم به ׳׳دايي عارف׳׳ گفتم
پروانه اين كار را برايم پيدا كرده ،ابتدا كمي جا خورد،
اما بعد خنديد و گفت:شايد هم حق با توئه و پروانه
واقعًا دوست خوبي باشه!
٭٭٭
ساعت هفت و نيم صبح شنبه داخل كارخانه شدم.
با اينكه ميدانستم ساعت كار از  8شروع ميشود،
از بس پروانه در مورد سركارگر آنجا به من هشدار
داده بود كه ׳׳خيلي سختگيره׳׳ مخصوصا زودتر خود
را به محل كارم رساندم .هرچند كه خيالم راحت
بود كه ׳׳پسرعمه اش׳׳ هوايم رادارد و اين برايم
پشتگرمي بود.
محل كارم يك كارخانه توليد لوازم پالستيكي بود
و قرار بود من براي شروع ،پاي يكي از دستگاهها
بايستم و موقعي كه كمي كار ياد گرفتم ׳׳جمشيد׳׳
پسرعمه پروانه شغل بهتري برايم جور كند.
نيمساعتي داخل كارگاه نشستم تا بقيه پرسنل ـ
كه اكثرشان هم دختر و زن بودند ـ از راه رسيدند و
مشغول سالم و عليك و معارفه بوديم كه يكدفعه
صدايي مثل رعد در سالن پيچيد و همه ساكت
شدند :امروز قراره اينجا كنفرانس برگزار بشه؟...
بچهها كه پراكنده شدند و׳׳سالم آقا قدير׳׳ گفتند،
فهميدم همان سر كارگر بداخالق است كه ورودش
را با فرياد اعالم كرده بود .بعد هم يكراست آمد
سراغ من و به جاي اينكه جواب سالمم را بدهد
پرسيد:كارگر جديد شما هستي؟
كمي بهم برخورد و پاسخ دادم:
׳׳من پرسنل جديد هستم...׳׳
حتي نگاهم نكرد و گفت :׳׳اينجا همه كارگرن؛ حتي
اگه ليسانس زبان اسپانيايي باشن! اصلًا هم فكر نكن
فقط شما  150واحد دانشگاهي پاس كردي ،...نصف
اين بچهها ليسانس دارند ،...حاال هم بيا تا بهت بگم با
كدام دستگاه بايد كار كني و كارت چطوريه!...
چنان محكم حرف ميزد كه اصلًا جرات نكردم
نگاهش كنم .با حرفهايي كه پروانه زده بود انتظار
داشتم با يك پيرمرد يا مرد ميانسال روبرو شوم نه
يك جوان  27ساله! ...قدير كه اخم و ترشرويياش
مجال نميداد به چهره مردانهاش فكر كني ،مرا تا
كنار يك دستگاه برد و گفت:
ـ شما با اين دستگاه كار ميكني .كارش زياد سخت

نيست ،االن مريم خانم مياد بهت ياد ميده كه
چطوريه و...يك مرتبه حرفش را قطع كرد و نگاهي
به دستهايم انداخت و گفت:
ـ با اين ناخنهاي بلند و مانيكور زده كه نميتوني كار
كني ،يعني به درد كار ما نميخوري،...بعد هم يك
كمد را گوشه كارگاه نشانم داد و گفت:
ـ داخل اون كمد ناخنگير هست،تا ناخنهات رو كوتاه
كني ،مريم خانم هم مياد و...
ـ آقا قدير ،...مهد كودك كه باز نكردي ،...چيكار
به دست وبال دختر مردم داري؟ اگه نتونست كار
كنه اون وقت بهش بگو...
اينها را جوان خوش قيافهاي گفت كه تازه وارد
كارگاه شده بود .׳׳جمشيد׳׳ بود ،پسرعمه ׳׳پروانه׳׳
كه عكسش را در موبايلش نشانم داده بود .جمشيد
همينطور يكريز داشت ميگفت كه ׳׳قدير׳׳ حرفش
را قطع كردو تند و محكم گفت:
ـ تو چيكارهاي كه به من ميگي چي كار كنم و چيكار
نكنم؟ فقط مامورخريد مواد اوليهاي ...خالص!
جمشيد با اينكه رنگش پريده بود براي اينكه پيش
من كم نياورد گفت :تو هم فقط سركارگر اينجايي،
منو آقاي عابدي استخدام كرده نه تو!...
قدير ׳׳توك׳׳ سبيلش را الي دندان گرفت و سر تكان
داد وبه طرف تلفني كه به ديوار وصل بود ،رفت و
شماره دفتر رئيس كارخانه را گرفت و گفت:
ـآقاعابديدهباربهتگفتمتكليفمنوبااين׳׳شازده
پسر׳׳ روشن كن ،فكر كردي شوخي ميكنم؟ تسويه
حساب منو آماده كن دارم ميام!
قدير اينها را گفت و رفت گوشه كارگاه و روپوش
سبزرنگشرادرآوردوبهجايكاپشنشبهجالباسي
آويزان كرد و كاپشن پوشيد .اگر پروانه قبال برايم
نگفته بود كه تمام كار فني كارخانه روي شاخ سبيل
قدير ميچرخد و آقاي عابدي به هيچ وجه او را
از دست نميدهد ،شايد از ديدن صاحب و مدير
كارخانه كه دوان دوان داخل كارگاه شد تعجب
ميكردم! ولي آن لحظه وقتي آقاي عابدي شروع
كرد به ناز كشيدن از قدير برايم عجيب نبود:
׳׳تو چرا زود قهر ميكني؟ جمشيد غلط كرده كه سر
به سرت ميذاره ،همين جا و جلوي همه اعالم ميكنم
كه اگه يه بار ديگه جمشيد يا هر كس ديگهاي به آقا
قدير بگه باالي چشمت ابروست ،اخراجه!׳׳
جمشيد كه سرش را انداخت پايين ،قدير سرش را
باالگرفتوصاحبكارخانههمبرگشتبهساختمان
مديريت ،اما قدير ول كن من نبود و گفت :׳׳مي خواي
برم ناخنگير رو برات بيارم خانم ليسانسه؟!׳׳
چقدر دلم ميخواست آن لحظه دشنامي نثارش
كنم ،اما حرفي نزدم و به طرف كمد رفتم،...
اما قصه من و جمشيد و قدير تازه شروع شده بود.
اين را عصر همان روز و موقعي كه پروانه آمد دم
كارخانه و دوتايي سوار ماشين جمشيد شديم و قدير
نگاهمان كرد فهميدم!
٭٭٭

اگرچه يك روز در ميان بعد از تعطيلي كارخانه به
منزل دايي عارف ميرفتم ،اما تقريبا هر شب وقتم را
باپروانه و پسرعمهاش ميگذراندم .كاملًا معلوم بود
كه پروانه تالش ميكند من و جمشيد با هم صميمي
شويم ،من هم بدم نميآمد ،نه اينكه عاشق جمشيد
شده باشم ،اما كنارش شاد بودم و اين از همه چيز
برايم مهمتر بود.
با گذشت ماه اول ،صميميت من و جمشيد روز به
روز بيشتر شد و در كارخانه نيز در اوقات استراحت
و وقت ناهار ،معموال كنار هم بوديم و اين از چشم
قدير دور نبود .مثل آن روز كه جمشيد داشت
چند تا فيلم از داخل موبايلش نشانم ميداد ومي
خنديدم كه قدير يكدفعه پيدايش شد و بيمقدمه
گفت :׳׳اگه جوكهاش خيلي باحاله بگين تا ما هم
بخنديم׳׳  ...جمشيد كه به سفارش آقاي قرباني ديگر
با سركارگر بگومگو نميكرد ،پوزخندي زد و گفت:
׳׳به همين زوديها جيگرت رو ميسوزونم!׳׳
قدير نگاهش كرد و جمشيد دور شد .من هم سرم را
انداختم پايين و خواستم بروم كه قدير گفت :׳׳گوش
كن ترانه خانم! اين امامزادهاي كه بهش دخيل بستي
شفا كه نميده هيچي ،عليلت هم ميكنه!׳׳
من كه از تندگويي هاي قدير خسته شده و منتظر
بهانه بودم و حرفي هم كه جمشيد زده بود جرات
الزم را نصيبم كرده بود ،لبخندي زدم و گفتم:
ميتونم اينطوري برداشت كنم كه داري حسادت
ميكني...؟!
قدير از آن دسته آدمهاي بود كه هرگز از شنيدن
حرفي جا نميخورد و اگر هم شوكه ميشد حتما
جوابي در آستين داشت ،مثل همان لحظه كه
لبخندي زد و گفت :׳׳اوايل آره ،...اما حاال كه ميبينم
اليق جمشيد هستي نه!׳׳ ...حرفش تكانم داد و با
دلخوري گفتم:׳׳شما چرا اينقدر تلخي؟׳׳
با نگاهش جمشيد را نشانم داد و گفت :׳׳نگران
نباش ،...اين روزها چايي شيرين اطرافت زياده...׳׳
اين را گفت و رفت و من سكوت كردم.اما غروب
همان روز سرانجام جمشيد حرف دلش را زد:
ـ ترانه ،من ديگه نميتونم اين وضع رو تحمل كنم،...
من عاشقتم ،...با من ازدواج ميكني؟
راستش را بخواهيد از چند روز قبل انتظار شنيدن
اين حرف را ازاو داشتم ،يعني پروانه به من گفته
بود كه پسرعمهاش قصد دارد همين روزها به من
پيشنهاد ازدواج بدهد .به همين خاطر آمادگياش
را داشتم .لبخند زدم و گفتم :׳׳امشب به داييم ميگم
و قرار خواستگاري رو ميگذاريم!׳׳ جمشيد هم
بالفاصله ׳׳النگو׳׳ي طاليي را كه كادو كرده بود به
دستم انداخت و قرار شد فردا خبرش را به او بدهم.
شب وقتي موضوع را به دايي عارف گفتم فقط نگاهم
كرد و لبخند زد و گفت:انشاء اهلل كه مباركه ،بگذار
من با زن داييت حرف بزنم ،فردا بهت خبر ميدم...
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