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وقتي جوانتر بودم همه چيز را جدي ميگرفتم ،حاال ميخواست اتفاق افتاده باشد يا نه!		

پرويز مشكالت زيادي را از دوران كودكي تحمل كرده و توانسته بود با
روي كار و تالش خود را از آنها بيرون بكشد .زندگي هم با او سر ياري داشت و
ديگر همسر خوبي نصيبش شده بود .اگر او و نريمان در ميانه مشكالت به وجود
سكه آمده از پدر نريمان كه فردي عاقل و دورانديش بود كمك ميخواستند و با
پا گذاشتن روي طمع و حرصشان آنچه را باعث اختالفشان شده بود ناديده

ميگرفتند و از خير مغازه دوم ميگذشتند شايد كار به اينجا نميكشيد .حتي
اگر خيلي زودتر مورد مشكلشان حرف ميزدند و به جاي متهم كردن هم،
ريشه مشكل را پيدا و آن را رفع ميكردند االن يكي از آنها گوشه قبرستان
نبود و ديگري در زندان و سومي مبهوت و متحير .هميشه براي هر مشكلي
بيش از يك راه حل وجود دارد اگر با چشمهاي باز به دنبال آن باشيم.

مارک تواين

خواهرم عزيزتر بود.
ق��رار من با پدر و م��ادر نرگس اين بود كه يك
س��ال بعد از ازدواجمان مستقل ش��ويم اما پدرش
وقتي فهمي��د نرگس و مادرم ارتب��اط خوبي با هم
دارند گفت بهتر است چند سالي با هم زندگي كنيم.
خصوصًا كه برادرم هم دانش��گاه شهرس��تان قبول
ش��ده بود و اگر ما مادرمان را ت��رك ميكرديم او
تنها ميماند .نرگس هم با خنده و ش��وخي ميگفت
هرچه ديرتر به خانه خودم��ان برويم جهيزيهاش
ديرت��ر خ��راب ميش��ود! دو س��ال از ازدواجمان
ميگذش��ت .ه��ر دو مبلغ قابل توجه��ي پس انداز
كرده بوديم .نرگس مرتب از اين طرف و آن طرف
وام ميگرفت و همه حقوقش را بابت قس��ط ميداد،
من هم يكي ـ دو وام با اقس��اط كم داشتم .همين كه
ب��ا مادرم بوديم اما من خ��رج يك خانه را ميدادم
باعث شده بود كلي از زندگي جلو باشيم.
سه سال از ازدواجمان ميگذشت كه بچهام به
دنيا آمد .البته من نميخواس��تم زود بچه دار شويم
اما نرگس گفت بهتر اس��ت تا با مادرم هستيم بچه
دار شويم .بزرگترين ُحسن آن اين بود كه الزم نبود
بچه را به مهد ببريم .هم سر مادرم گرم ميشد و هم
خيال خودمان راحت بود .اگر چه گاهي بين مادر من
و مادر نرگس براي نگهداري از عرفان رقابت پيش
ميآمد و هر كدام سعي داشتند مدت بيشتري بچه
را نگ��ه دارند .گاهي به نرگس ميگفتم بيا يك بچه
ديگر هم ب��ه دنيا بياوريم و به پدر و مادرت بدهيم
تا دست از س��ر مادر من بردارند .عرفان شده بود
نگي��ن هر دو خانه .اصلًا ب��ه خاطر او بود كه رفت و
آمد ما به خانه مادر نرگس بيشتر شد و همين رفت
و آمد بيش��تر سبب شد كه حرفهاي تازه تري گفته
ش��ود و حرفها زمينه ساز برنامهاي شد كه اصلًا به
آن فكر نكرده بوديم.
ماجرا از وقتي شروع شد كه برادر نرگس فهميد
ما پولهايمان را ب��راي خريد خانه جمع ميكنيم .او
كه در بازار كار ميكرد گفت اين كار اش��تباه است
و در ش��رايطي كه م��ا اجاره خان��ه نميدهيم الزم
نيست سرمايهمان را به س��مت خريد خانه ببريم
كه س��وددهي برايمان ندارد .پيش��نهاد او اين بود
كه صورت شراكتي كار و كاسبي راه بيندازيم .پدر
نرگس از اول مخالف اين كار بود .از نظر او براي ما
كه پولمان را ذ ّره ذ ّره جمع كرده بوديم كار شراكت
و س��رمايه گذاري ريس��ك بااليي داشت و همان
خريد خانه بهترين گزينه بود كه با اجارهاش ميشد
به عنوان يك منبع درآمد به آن نگاه كرد .اما برادر
نرگس يعن��ي نريمان اصرار داش��ت كه مغازه باز
كنيم .ميگفت با سه سرمايه حداقل پنج خانواده نان

ميبرند .با سود همان مغازه ميشد خانه هم خريد.
نرگ��س با پدرش موافق بود اما در نهايت تس��ليم
برادرش شد و من هم پذيرفتم كه سرمايهمان را به
جاي مس��كن در بازار به كار بيندازيم .من و نريمان
و يكي از دوس��تانش ش��ريك شديم و سرقفلي يك
قصابي بزرگ را خريديم .بالفاصله نريمان دس��ت
ّ
به كار ش��د و قصابي را به س��ه بخش تقس��يم كرد.
بخش گوشت قرمز ،بخش گوشت سفيد و دريايي و
بخش محصوالت فرآوري مثل سوسيس و كالباس
و همچنين قارچ .مسئوليت گوشت قرمز با من بود.
مسئوليت گوشت سفيد و دريايي با دوست نريمان
آقا بهرام و مس��ئوليت محصوالت فرآوري با خود
نريمان بود و در نهايت سودو ضرر كامل ،تقسيم بر
سه .چون س��رمايهمان مساوي بود .سه كارگر هم
داش��تيم كه هر كدام در يك بخش كار ميكردند و
ي��ك نظافتچي كه جز نظافت كارهاي زيادي انجام
ميداد .هم��ان اول كار هم يك نيس��ان يخچالدار
خريدي��م تا براي جابجايي اجن��اس مغازه دربهدر
ماش��ين نباشيم .من در س��ازمان فقط صبح تا ظهر
ميمان��دم و بعد تا آخر ش��ب در مغ��ازه بودم .اما
همين كه كار مغازه گرفت متوجه ش��دم نميشود
هم به سازمان بروم و هم در مغازه كار كنم .تصميم
عاقالنهاي نب��ود اما خودم را بازخري��د كردم و از
سازمان بيرون آمدم .حاال ديگر تمام وقت در مغازه
بودم .كارمان خيلي خوب گرفته بود .بيني و بين اهلل
هيچ مشكلي با هم نداشتيم .نه اختالف حسابي بود
نه ش��ك و ش��بههاي .حق با نريمان بود .كار مغازه
آنقدر خ��وب گرفته بود كه نه فقط ما س��ه نفر كه
چهار كارگر مغازه و رانندهاي كه اس��تخدام كرده
بوديم هم در كنارمان براي زن و بچه هايش��ان نان
ميبردند و دعايمان ميكردند .ترازويمان حق بود.
كم فروشي نميكرديم .گران فروشي نداشتيم .دوز
و دغل ه��م در كارمان نبود.صبح كه كركره مغازه
را باال ميداديم تا ش��ب جنس��ي در مغازه نميماند.
مرغمان مرغ روز بود .گوشت را خودم ميآوردم.
ديگر بعد از س��الها كار در س��ازمان ميدانستم چه
بايد بخرم و چطور بايد بفروش��م.اهل محل نه فقط
خودشان مشتريما بودند كه قوم و خويشهايشان
را هم براي خريد به آنجا ميآوردند.
شش سال از ش��روع كارمان ميگذشت .حاال
هم خانه خريده بوديم و هم يك ماشين داشتيم.
برادر كوچكم درس��ش تمام شده بود و به فكر
ازدواج بود .زندگي ما آنقدر خوب بود كه هيچ وقت
فكر نميكرديم يك روز اينطور چپ شويم.
خدا لعنت كند ش��يطان را و كسي كه وسوسه
شعبه دوم مغازه را در ذهن ما انداخت .هر سه آنقدر

از س��ودآوري اين مغازه راضي بوديم كه نفهميده و
نسنجيده رفتيم سراغ شعبه دوم .آنجا بزرگتر نبود،
ام��ا جاي بهتري بود با مش��تريهاي خاص تر .قرار
نبود ما آنجا باش��يم .قرار بود فقط مديريت كنيم و
به طور گردشي دو روز در هفته ،هر كدام از ما نوبتي
آنجا باش��د .فكر ميكرديم هم��ه چيز خوب پيش
ميرود ،اما خوب پيش نميرفت .اختالف حسابها
از همانجا ش��روع شد .كدورتها ،ش��ك و شبههها.
كاش همان اول مينشستيم حرف ميزديم ،اما اين
كار را نكرديم .هر سه ما سكوت كرده بوديم .انگار
خجالت ميكش��يديم حرفي به زبان بياوريم .يك
جاي كار مش��كل داش��ت اما هر كاري ميكرديم
متوجه نميشديم مشكل كجاست چون با هم حرف
نميزديم .اين داستان كماكان ادامه داشت تا اينكه
ديدي��م مغازه باال به جاي س��ود ضرر ميدهد .آن
وقت بود كه نشس��تيم به حرف زدن اما انگار ديگر
دير ش��ده بود .حرفهايمان بوي تهمت داشت ،بوي
ش��ك و شبهه ،بوي تهديد .رفاقت و شراكتمان زير
اليههاي ش��ك و ترديدها پنهان ش��ده بود .جلسه
سوم بود كه نشسته بوديم به حساب و كتاب .كاش
يك تصميم قاطع ميگرفتيم و فقط مغازه باال را پس
ميدادي��م .اين كار باعث ميش��د دوباره برگرديم
به روال س��ابق و مش��كل حل ش��ود .اما اين كار را
نكردي��م و به جاي آن ادامه دادي��م تا باالخره آن
روز ،يعني جلس��ه سوم ...حس��اب و كتاب كار كه
ازدستمان در رفت هيچ ،حساب و كتاب رفتارمان
هم از دستمان در رفت .دعوا از نيش و كنايه شروع
ش��د و به درگيري لفظي رس��يد و بعد نميدانم چه
شد كه پريديم به هم .بهرام مدعي بود من و نريمان
دس��ت به يكي كردهايم تا س��رمايه او را از دستش
دربياوريم .به من گفت دزد گدا گش��نه! و ش��روع
كرد ب��ه تحقير من.يك لحظه كنترل از دس��تم در
رفت .بهرام با ميله فلزي گوش��ه مغازه به من حمله
كرد و م��ن خدا ميداند فقط ب��راي دفاع از خودم
كارد قصابي را از روي پيش��خوان برداش��تم .اصلًا
نفهميدم چه ش��د كه بهرام سكندري خورد سمت
م��ن بيچاره و من قبل از آنك��ه بفهمم چه اتفاقي در
حال رخ دادن اس��ت يك لحظه نوك چاقو را ديدم
كه از پشت بهرام بيرون زد و ...
م��ن و نريمان خودمان بهرام را به بيمارس��تان
رس��انديم .او چند روزي بس��تري بود و بعد از دنيا
رفت .من همان ش��ب اول بازداش��ت شدم امابعد
از م��رگ بهرام و ب��ه جرم قتل عم��د روانه زندان
ش��دم .هنوز باور ندارم زندان هستم .كاش يك بار
ديگر زمان ب��ه عقب برگردد آن وقت ديگر هرگز
نميگذارم اين اتفاق تكرار شود.

