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ردپاي خاطره
شوخي بزرگ!
يك زماني يك همكار اداري داشتيم به نام
׳׳عبدالعلي׳׳ كه ما او رابه خاطر آنكه خيلي چاق
بود ׳׳تپلي׳׳ صدا ميزديم .او مرد ميانسالي بود و
تنها آرزوي زندگياش آن بود كه برنده جايزه
بزرگ بليت بخت آزمايي شود! در زمان ما ،چنين
بليتهايي به بهاي  20ريال چاپ ميشد كه جايزه
اولش ،يك ميليون تومان پول نقد بود و اين مبلغ در
آن زمان يك مبلغ افسانهاي به شمار ميآمد! از اين
رو ،چهارشنبهها كه زمان قرعه كشي اين بليتها بود،
׳׳روز خوشبختي׳׳ ناميده ميشد! نتيجه قرعه كشي،
معمولًا در دكههاي مطبوعاتي به معرض نمايش
گذاشته ميشد!
يك روز شنيدم كه اين دوست گرامي بر اثر شوك
وارده ،در بيمارستان بستري شده است! چون
׳׳عبدلي׳׳ از لحاظ جسماني مردي كامال سالم و
سرحال بود ،از شنيدن اين خبر تعجب كردم و به
عيادتش رفتم .چون ׳׳تپلي׳׳ ما ،قلم دوست عزيزم
زنده ياد خسروشاهاني طنزنويس نامدار كشورمان
را خيلي دوست ميداشت و يكي از آرزوهايش آن
بود كه اين مرد طناز را از نزديك ببيند ،از ׳׳خسرو׳׳
خواستم لطفي كند و براي خوشحال كردن همكار
بيمارم ،همراه من به بيمارستان بيايد.درآن روزها،
׳׳خسروشاهاني׳׳بامجله׳׳خواندنيها׳׳همكاريداشت
و در عين حال ،براي مجله ما هم طنز مينوشت.
به اتفاق هم به عيادت ׳׳عبدالعلي׳׳ رفتيم .اشك شوق
در چشمانش جوشيد و از اينكه يكي از آرزوهاي
كوچكش برآورده شده بود خدارا شكر كرد .او كه از
ديدن طنزنويس محبوبش جان تازهاي گرفته بود،
دستم را گرفت و گفت:گنجوي جان ،آرزويم مرا به
اين حال و روز انداخت!
با تعجب پرسيدم :آرزويت؟ يعني بليتت برنده شده
و حرفي به ما نزدهاي؟
با نااميدي گفت :دست روي دلم مگذار ،داستانش
طوالني است! بگذار برايت تعريف كنم چه اتفاقي
افتاد ...بيشتر به درد جناب شاهاني ميخورد!
من سراپا گوش شدم و او گفت:
ـ چهارشنبه شب كه باران تندي ميباريد ،به پسرم
گفتم برود و شماره برندگان را يادداشت كرده برايم
بياورد.׳׳اصغر׳׳ هم بيآنكه عذر و بهانهاي بياورد،
مثل فرفره از خانه زد بيرون و دقايقي بعد عينهو
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موش آب كشيده به خانه برگشت و شمارهها را به
دست من داد.همين كه از اتاق بيرون رفت ،يواشي
بليت بخت آزمايي را از زير تشك بيرون كشيدم
و شمارهها را با هم تطبيق دادم.چهار رقم اولش
درست بود .چشمانم را بستم و دوباره باز كردم.
رقم بعدي هم درست بود .وقتي به آخرين رقم
رسيدم ،صداي ضربان قلبم را كه عينهو چكشي به
ديواره قلبم ميخورد ميشنيدم.با احتياط آن رقم را
چك كردم و ديدم بعله ،برنده جايزه بزرگ شدهام!
چند بار چشمانم را بستم و دوباره باز كردم.اما نه،
اشتباهي در كار نبود من برنده جايزه بزرگ شده
بودم!به سرعت از جا پريدم و شال و كاله كردم.
همسرم پرسيد:كجا توي اين بارون؟
دروغي سر هم كردم و گفتم بايد سري به يكي از رفقا
بزنم ...زود برميگردم.
׳׳اصغر׳׳ كه متوجه تغيير حالت من شده بود گوشهاي
ايستادهبودومراميپاييد.يكچيزهاييپيبردهبود.
اما من نميخواستم تا زماني كه كاملًا مطمئن نشدم
اين خبر را اعالم كنم!
باران مثل لوله آفتابه از آسمان ميباريد .خود را
به نزديكترين باجه مطبوعات رساندم و با اشتياق
شمارهها را مطابقت دادم ،اما ديدم شمارهها چيز
ديگري است ،هرچند كه تاريخ آن درست بود!
ناباورانه ،آنجا را ترك كردم و به سوي باجه بعدي
كه در حدود  500متر با آنجا فاصله داشت به راه
افتادم .سرم گيج ميرفت .با خود گفتم :׳׳اين امكان
ندارد!׳׳...خيس آب شده بودم كه به باجه بعدي
رسيدم .شمارههاي آنجا هم با شماره بليت من
تفاوت داشت .از حال رفتم ،افتادم توي جوي آب و
ديگر چيزي نفهميدم!
پرسيدم :فكر ميكني اشتباه از كجا بود؟
درحاليكه به پسرش ׳׳اصغر׳׳ بد و بيراه ميگفت،
ناليد:
ـ همهاش زير سر اين وروجك است .نميدانم از
كجا قبال شماره بليت مرا يادداشت كرده و به جاي
شماره برنده جا زده بود؟ البد خواسته سر به سر
پدرش بگذارد!
اما وقتي ׳׳اصغر׳׳ آمد ،او را سين جيم كردم .صادقانه
سوگند خورد كه چنين كاري نكرده و هرگز شمارهها
را عوضي ننوشته است!
׳׳شاهاني׳׳ كه تا آن زمان ساكت بود ،خود را وارد
معركه كرد و با لحن محبت آميزي پرسيد:
ـ پسرم ،يعني ميخواهي بگويي كه شمارهها به
خودي خود تغيير كرده اند؟توي ׳׳الس وگاس׳׳ هم
چنين اتفاق عجيبي نميافتد!
׳׳اصغر׳׳ درحاليكه بغض كرده بود پاسخ داد:
ـ نميدانم آقا ،من شمارهها را از باجه ايستگاه
׳׳منيريه׳׳ گرفتم .از همون جايي كه هميشه براي
آقام سيگار ميگيرم! ...ميخواست ببندد!
از ׳׳تپلي׳׳ پرسيدم:آيا به آن باجه سر زدي؟
گفت :سر زدم بسته بود!

لحن صادقانه ׳׳اصغر׳׳ هر سه ما را به شك انداخت.
׳׳شاهاني׳׳ درحاليكه چشم از اين بچه دبستاني
برنميداشت گفت:فكر نميكنم دروغ بگويد،
مگر در رونويسي از شمارهها دچار اشتباه شده
باشد!...׳׳اصغر׳׳ به گريه افتاد.
ـ نه آقا ،به خدا قسم درست نوشتم .׳׳عباس׳׳ آقا
خودش شمارهها را گذاشت جلوم!
دلمان برايش سوخت! ׳׳شاهاني׳׳ دستي به سرش
كشيد و گفت:
ـ حاال چرا گريه ميكني؟ مرد كه گريه نميكند!
׳׳عبدلي׳׳ كه هنوز اميدش كامال قطع نشده بود،
دوباره نور اميد به چهرهاش تابيدن گرفت .اما زهي
خيال باطل!...گفتم :׳׳تپلي׳׳ نگران نباش خودم فردا
ته و توي قضيه را درميآورم!
׳׳اصغر׳׳ هق هق كنان گفت:
ـ آقا ،فردا جمعه است .دكهها بسته اند!
گفتم :راست ميگي يادم نبود .به هر حال ،اگه شده به
خود سازمان مراجعه كنم شمارهها را ميگيرم.
از جا برخاستيم ،׳׳عبدلي׳׳ هم كوشيد از جايش بلند
شود ،اما ׳׳شاهاني׳׳ مانع شد .سپس دستي به سر
׳׳اصغر׳׳ كشيد و گفت:
ـ پسرم ،مراقب پدرت باش!
׳׳شاهاني׳׳ كمي ميلنگيد .زانو دردش عود كرده
بود ،گفتم:ميخواهي از بيمارستان برات يك مس ّكن
بگيرم؟
خنديد و گفت:نه بابا ،خودش خوب ميشود .اگر اين
درد هم نباشد كه هرگز فكر نميكنيم زندهايم!!
او را به خانهاش رساندم و تصميم گرفتم روز شنبه
موضوع را پيگيري كنم .در مسير همين پرس و جو
بود كه با يك رويداد شگفتانگيز روبرو شدم كه
امكان آن كمتر از يك در چند ميليون بود!! وقتي از
متصدي باجه ׳׳منيريه׳׳ خواستم شماره برندگان را
در اختيارم بگذارد ،او شماره برندگان دو هفته اخير
را جلويم گذاشت .شماره بليت ׳׳عبدلي׳׳ را با آنها
مطابقت دادم .و اينجا بود كه برق از كلهام پريد!
شماره همكارم با آخرين شماره اعالم شده جايزه
بزرگ كمتر شباهتي نداشت ،اما در نهايت تعجب،
با شماره برندگان هفته پيش كامال مطابقت داشت!
و آنچه اصغر يادداشت كرده و براي پدرش آورده
بود اشتباها مربوط به برندگان هفته پيش بود! كه به
موجب آن دوست بدشانس ما يك ميليون تومان
برنده ميشد! اما چه فايده كه شانس ،يك هفته
زودتر ،در خانه ׳׳تپلي׳׳ را زده بود! اگر يك هفته
ديرتر به سراغش آمده بود او به آرزوي ديرينش
رسيده بود! در حقيقت اين شوخي بزرگي بود كه
طبيعت با دوست ׳׳تپلي׳׳ ما انجام داده بود! به راستي
باور كردني نبود!وقتي اين موضوع را براي زنده ياد
׳׳شاهاني׳׳ تعريف كردم گفت:
ـ اهلل اكبر! ببين سرنوشت چه طّناز است! چه آسان
ميخنداند ،اما در پشت نقاب،چه بيرحمانه اشك
آدمها را درميآورد!

