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اگر انتقادها را پله رشد كنيد ،موفق هستيد

روي
ديگر
سكه

دانيال در اين معامله ،يك اشتباه كوچك داشت ،اشتباهي كه او را به
سراشيبي قصاص سوق داد .آن اين بود كه به جاي آنكه حرفهايش
را در جايي كه معامله را انجام داده بود بگويد ،مسألهاش را بسيار
شخصي كرد و به منزل فروشنده رفت .در حاليكه ميتوانست با حكم
قرار دادن مشاوران امالك و كمك خواستن از آنها ،نه تنها نتيجه
بهتري بگيرد كه حتي باعث به وجود آمدن چنين مشكالتي هم نشود.
اما فقط اين مورد ايراد و اشكال دانيال نبود ،ايراد اصلي در اينجاست
كه دانيال فقط نداشتههايش را ميبيند و فقط به نيمه خالي ليوان
نگاه ميكند .دانيال در جامعهاي كه خيلي افراد از داشتن خانواده
سالم بيبهرهاند ،خانواده سالمي داشت ،شغلي كه از آن ارتزاق كند

و توانايي به سامان رساندن با آبروي خواهرانش .اينها چيزهاي كمي
نيستند كه دانيال به آنها توجه نميكند.
دانيال زندگي خوبي هم داشت اگر ميتوانست بين مادرش و مادر
همسرش و همسرش ،مديريت كند .اگر برنامه ريزي مي كرد .اگر
به مادرش به چشم مادرشوهر همسرش ،به مادر همسرش به چشم
رقيب مادرش و به همسرش به چشم عروس مادرش نگاه نميكرد.
برقراري ارتباط صميمانه بين آنها ،فقط به وسيله او به عنوان حلقه
رابط امكان پذير بود ،توانايي كه دانيال يا به آن توجه نداشت و يا
از وجودش بياطالع بود و در نهايت باعث شد نتواند بين اعضاي
خانوادهاش آشتي برقرار كند.

پاستور

بود كه هيچ كس جز خودم ،از عالقهام خبر نداشت.
وقت��ي مادرم براي ازدواج م��ن اصرار كرد ،من از او
خواس��تم تا هانيه را برايم خواستگاري كند .مادرم با
شنيدن اسم هانيه انگار اسم دختر شمر را گفته باشم،
از كوره در رفت و به فحش و ناس��زا تا غش و ضعف
متوسل ش��د تا من حرفم را پس بگيرم .ميتوانستم
مقاومت كنم ،يا حتي بگويم اصلًا ازدواج نميكنم و يا
بگويم يا هانيه يا هيچكس!اما فايده اي نداش��ت چرا
كه حت��ي اگر هانيه و خالهام قب��ول ميكردند و اين
عروسي س��ر ميگرفت ،من بايد هانيه را ميگرفتم
و به خانهاي ميآوردم كه صبح تا ش��ب با مادرم در
آن خانه تنها بودند .شب يا بايد به غر زدنهاي هانيه
گوش ميدادم يا به گريه و زاري و ناله و نفرين مادرم
و ب��راي من هيچك��دام از اينها قابل تحمل نبود .فكر
كردن به اين مس��ائل بود كه م��را از ازدواج با هانيه
منص��رف ك��رد و ريش و قيچي را به دس��ت مادرم
دادم و گفتم خودت هر دختري كه مناسب دانستي
انتخاب كن.مادرم ه��م مريم را انتخاب كرد .دختر
همس��ايهمان بود .مريم دختر بدي نبود .بعد از چند
جلسه كه با هم صحبت كرديم قرار عقد و عروسي را
گذاشتيم و به اين ترتيب من هم متاهل شدم.
س��ختيهاي زندگي تا قبل از آن يك طرف ،بعد
از ازدواجم هم يك ط��رف .جهنم واقعي را از بعد از
ازدواجم تجربه كردم.مريم عروس��ي بود كه مادرم
خ��ودش انتخاب كرده ب��ود ،هانيه نبود كه به خاطر
مادرش از او كينه داشته باشد ،اما مادرم يا شايد هم
مريم ،هيچ كدام تحمل همديگر را نداشتند.
مريم يك لحظه در خانه نميماند .صبحها بعد از
رفتن من به خانه خودشان ميرفت .بهانهاش هم اين
بود كه مادرش مريض احوال و تنهاست ،اما مادر من
سالم اس��ت و دو دختر هم دارد كه ميتوانند نوبتي
او را نزد خودش��ان نگه دارند يا به خانه مادرش��ان
بيايند تا تنها نباش��د .اما مادر او دختر ديگري ندارد
و او مجبور اس��ت مراقب مادرش باشد.اگر هم مثلًا
مادرش خانه نبود و او مجبور ميشد در خانه بماند،
ي��ا از اتاقمان بيرون نميآمد ،ي��ا بيرون ميآمد و با
مادرم بحث و دعوايش��ان ميشد ومن هر روز بايد
مث��ل مدير مدرس��ه ،ميانجي دع��واي بين مادرم و
همسرم ميشدم.سه ـ چهار سال اين وضع را تحمل
كردم .وضعي كه براي خودم به ش��كل وحشتناكي
بغرنج ش��ده بود! يعني شب كه ميخواستم به خانه

برگردم تب و لرز ميگرفتم .دلم ميخواس��ت حتي
شبها در همان كارخانه بمانم ،اما به خانه نروم.
اين وضع ادامه داش��ت تا اينك��ه تصميم گرفتم
خانه كوچكي بخرم ،يا براي مادرم يا براي خودمان.
اصل��ًا مهم نبود چه كس��ي از آن خانه ميرود ،مهم
اين ب��ود اي��ن دو از هم دور ش��وند .نميخواس��تم
بدجنسي كنم و همسرم را از مادرش دور كنم ،حتي
نميخواستم خودم از مادرم دور شوم .بنابراين همان
حوال��ي خودمان يك واحد آپارتم��ان پنجاه و هفت
متري پيدا كردم .وقتي وارد معامله ش��دم فقط يك
س��وم قيمت آپارتمان را داشتم .اما به فروشنده قول
دادم تا موقع تعيين شده ،بقيه مبلغ را آماده ميكنم.
امي��دوار بودم با كمي ق��رض و وام و كمك مادرم يا
همسرم ،مابقي كم و كسريها جور شود و بتوانيم آن
را بخريم .اما زهي خيال باطل!قرض و قس��ط و وامم
جور شد اما نه تا اندازهاي كه بتوانم پول آپارتمان را
كامل بدهم .صاحب ملك هم هر روز تلفن ميزد كه
اگر نميتواني معامله را فسخ كن و ضرر و زيان بده.
مي دانس��تم صاحب ملك تنه��ا زندگي ميكند.
خودش روز اول در بنگاه گفته بود همس��رش از دنيا
رفته بود و بچههايش خارج كشور بودند .ميخواست
خان��ه را بفروش��د و خودش هم از اي��ران برود .مرد
متمول��ي بود .آن روز به خانهاش رفتم تا با او صحبت
ّ
كنم .ميخواستم بگويم اجازه بدهد پول خانه را قسطي
ب��ه او بدهم .با يك وكي��ل صحبت كرده بودم .اگر او
قبول ميكرد ،يك نفر را معرفي ميكرد و به او وكالت
ميداد .وقتي من همه بدهيام را پرداخت كردم ،بعد
سند به نام من ميزد .آن روز رفتم تا مشكالتم را با او
در ميان بگذارم .توقع داشتم برايم پدري كند .گفتم
اگر هم راضي نش��د ،پولم را پس ميگيرم فقط ضرر
و زيان نگيرد .ميدانس��تم اگر ضرر و زيان هم بدهم
ديگر نميتوانم جايش را پر كنم .از همان بدو ورودم
با من تندي كرد .كوتاه آمدم و برايش از مش��كالتم
گفتم .او همه حرفهايم را ش��نيد .فكر ميكردم آرام
ميشود ،اما نشد ،عصباني تر شد.
گفت ميخواهم س��رش كاله بگذارم .بعد گفت
آم��دهام گدايي كنم!...بعد گف��ت حتما براي دزدي
آم��دهام و بعد ش��روع كرد به فحاش��ي آن هم نه به
من ،به پدرم ،پدري كه سالها بود زير خروارها خاك
خوابيده بود .پدري كه او حتي عكس��ش را هم نديده
بود .من تا آن لحظه فش��ارهاي روحي و رواني زيادي

را تحمل كرده بودم .از دعواهاي همس��رم و مادرم تا
حرفها و گوش��ه و كنايهها و نيش و زخم زبانهايي كه
براي خريد خانه اين و آن به من گفته بودند .استرس
و نگراني هايم كم نبود كه بتوانم فحش و ناس��زاهاي
ن��ارواي اين مرد را ب��ه پدرم تحمل كن��م .او نهايتًا
ميتوانست از حقش نگذرد و ضرر و زيان بگيرد ،اما
فحاش��ي كند .بلند شدم تا
اجازه نداش��ت به پدر من ّ
از خانهاش بيرون بيايم ،حتي نميخواستم جوابش را
بدهم .خودم را لعنت كردم كه چرا براي پول ،كاري
كردم كه او به پدرم فحاش��ي كند ،اما او مچ دستم را
گرفت وگفت كجا؟ بايد به پليس زنگ بزنم ،تو حتما
قصدي داشتي كه به اينجا آمدي؟! ديگر تحمل اين
رفتار را نداشتم .برگشتم و با او گالويز شدم .از همان
لحظ��ه اول كه به پدرم فحش داد ،دلم ميخواس��ت
او را بكش��م ،پس نميگويم كه قصدش را نداش��تم.
اما قص��د از روي عصبانيت آني ،همان كه ميگويند
جنون آني.نه آنكه به قصد كش��تنش رفته باشم ،اما
آن لحظه را تا امروز هزار بار در ذهنم مرور كردهام.
آن لحظه كه برگشتم ،آن لحظه كه با او گالويز شدم.
آن لحظه كه با س��رم به صورتش كوبيدم.آن لحظه
كه زير ضربات مش��تهايم گير افتاده بود ...آن لحظه
واقعا ميخواس��تم بميرد.از خانهاش كه بيرون آمدم
حال خودم را نميفهميدم .نميدانس��تم به كجابروم.
مثل ديوانهها به همان بنگاه معامالت ملكي رفتم كه
قولنامه نوشته بوديم .حرفهايم يادم نيست .فقط يادم
هس��ت پليس آمد ،آمبوالنس آمد و بعد رفتيم خانه
مالك ،بعد بيمارس��تان بعد كالنتري و بازداش��تگاه.
روز بعد فهميدم ُمرده .گفتند من او را كشتم.
همه چيز تمام شد.بچه هايش كه آمدند هر روز
يك ح��رف زدند .يك روز ديه خواس��تند .يك روز
قصاص .يك روز گفتند من به قصد كش��تن پدرشان
به آنجا رفته بودم و يك روز گفتند جنون گرفته بودم.
پنج س��ال مرا آزار دادند ،پنج س��ال انتظار كشيدم.
انتظار عفو ،انتظار حبس ،انتظار اعدام ...مادرم سكته
كرد .مريم طالق گرف��ت خواهرهايم كم كم عادت
كردند به نديدن تنها برادرش��ان و حاال امروز حكم
قطعي آمد .قصاص ...اع��دام ...اينجا ديگر براي من
آخر خط است .اما خوب كه نگاه ميكنم ميبينم من
هميش��ه اول خطم آخر خط بود .وقتي ميخواس��تم
درس بخوانم و نشد ،با هانيه ازدواج كنم و نشد ،خانه
بخرم و نشد و حاال زندگي كنم و نميشود.

