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بودي و ميترسيدم ظرفيت نداشته باشيّ .نيتم اين
بود كه وقتي رفتي دانشگاه و درست تمام شد به
عنوان كادو ،سند رو بهت بدم! يادم رفت بهت بگم
كه اون محضر دار آشنا كسي بود كه پدر پروانه در
آنجا ׳׳دفترنويس׳׳ بود! با اين حال من به باباي پروانه
هم نگفتم قضيه چيه و از محضردار هم خواهش
كردم هيچي بهش نگه ،چون همانطور كه ميدوني
پدر پروانه و خانوادهاش با مارفت و آمد داشتند و
من نگران بودم كه مبادا يكدفعه حرف از دهنش
دربره وتو باخبر بشي! تا اينكه دو سال قبل متوجه
شدم پروانه زياد از حد با تو صميمي شده! پروانهاي
كه سالي يك بار هم نميتونست ده دقيقه تو رو تحمل
كنه ،حاال شده بود رفيق فابريكت .تو رو به سينما
ميبرد ،مهماني ميرفتين و ،...از اونجا بود كه هوشيار
شدم ،اما هنوز باورم نميشد قضيه جدي باشه ،حتي
وقتي بهم گفتي پروانه تشويقت كرده مستقل بشي،
باز هم شك و ترديدم بيشتر شد ،اما هنوزهم فكر
نميكردم نقشهاي در كار باشه!تا اينكه چند ماه
قبل وقتي فهميدم پروانه خانم ميخواد برات تو
كارخانهاي كار جور كنه كه پسرعمه شارالتانش هم
اونجا كار ميكنه ،اون وقت بود كه فهميدم اگه دير
بجنبم از دست رفتي ترانه جان! واسه همين بود كه
راضي شدم تو از خونهام بري و مردم لعنتم كنند ،اما
دلم ميخواست تو بفهمي آدمها چطوري هستند ،با
اين حال دورادور مراقبت بودم و ميديدم هر روز
با جمشيد صميميتر ميشي ،تا اينكه يكشب رفتم
دم خانه همون محضر دار و اونقدر قسمش دادم و
التماسش كردم تا حقيقت رو بهم گفت ،...ظاهرًا
آقاي محضردار خالفي كرده بود كه پدر پروانه
ـ رفيق قديمي من ـ ازش آتو داشت ،واسه همين
وقتي باباي پروانه از آقاي محضردار ميپرسه ׳׳اون
سندي كه عارف به نام ترانه زده چيه؟׳׳ محضردار
هم براي اينكه كثافتكاري خودش لو نره ،بهش ميگه
تو صاحب چهار واحد آپارتمان  130متري هستي! و
از اونجابود كه پروانه خانم يكدفعه يادش ميفته كه
بايد با ترانه من صميمي بشه!
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پيروز نشدن را ميتوانم بپذيرم ولي کوشش نکردن پذيرفتني نيست!

فروشندهها...

مايکل جردن

دادم ،او بالفاصله از كارخانه خارج شد و چند دقيقه
بعد با جعبه شيريني برگشت و درحاليكه شيريني
را ميان كارگرها پخش ميكرد خبر عروسي من
وخودش را به بقيه داد و...
تا اينكه يكدفعه فرياد قدير بلند شد:
ـ باز چه خبرته كه معركه راه انداختي جمشيد؟
جمشيد برخالف هميشه و با لحني تند گفت :׳׳به
تو ربطي نداره مرتيكه...׳׳ اما هنوز ׳׳مرتيكه׳׳ از
زبانش بيرون نيامده بود كه مشت قدير صورتش
را خوني و خودش را وسط سالن ولو كرد .كارگرها
دويدند و نگذاشتند دعوا و درگيري ادامه پيدا كند
كه سر و كله آقاي قرباني پيدا شد ،اما اين بار نه در
حمايت از قدير ،كه بر سرش فرياد كشيد :׳׳ديگه
خسته شدم از دستت ،مگه تو داروغهاي كه به كار
همه ايراد ميگيري؟ خيلي ناراحتي بيا دفتر تسويه
كن و برو...׳׳
همه بهتزده شدند ،اما قدير نگاهش كرد و گفت:
׳׳قضيه چيه آقا قرباني؟ من كه همين االن ميرم ،اما
ته اين قصه چيه؟׳׳
ـ من االن برات ميگم قضيه چيه جوون...
اين را ׳׳دايي عارف׳׳ گفت كه از لحظاتي قبل وارد
كارگاهشدهبود.كناردستشپدرپروانهايستادهبودو
آنسوتر هم پيرمردي كه قبال نديده بودمش !...دايي
عارف آمد كنارم ايستاد و رو به قدير گفت :׳׳اول بايد
يك قصه رو واسه دخترم بگم ،تابعدًا جواب سوال
شما رو بدم...׳׳ و بعد رو به من كرد و گفت:
ـ من در مورد پدرت يه دروغ بهت گفتم كه اونم
خواسته خود باباي خدابيامرزت بود ؛ سهراب خان
كه ميدونست اگه بميره خواهر و برادرش به خاطر
پول و اون خانهاي كه داشت ،سعي ميكنند تو رو
تحويل بگيرند تا صاحب دار و ندارت بشن ،قبل از
مرگش اون خونه رو فروخت و بعد هم چهارصد
متر زمين توي جنت آباد خريد .قصدش اين بود كه
اونجا رو بسازه و آينده تو رو تامين كنه ،اما وقتي ديد
اجل بهش مهلت نميده اين ِدين رو گذاشت گردن
من كه نگذارم ارثش به كسي برسه و هيچكس هم
از ماجرا باخبر نشه ،واسه همين من حتي نگذاشتم
زن و بچه خودم از قضيه باخبر بشن و آرام آرام ودر
عرض چند سال اون زمين رو ساختم و از داخلش
چهار واحد آپارتمان درآوردم ،قصدم هم اين بود
كه وقتي  18سالت شد سند رو به نامت بزنم كه اين
كار رو هم كردم،واسه همين دنبال يك محضر آشنا
ميگشتم كه طوري سند رو تنظيم كنه كه تو خبردار
نشي .يادت هست يك روز بردمت محضر و گفتم
׳׳براي گرفتن كارت ملي بايد بري يك برگه رو امضا
كني؟׳׳ حاال چرا بهت نگفتم؟ چون هنوز عاقل نشده

دايي عارف اينها را گفت و درحاليكه من بهتزده
نگاهش ميكردم رفت كنار قدير و گفت :׳׳و اما
جواب سوال شما جوون׳׳ و لبخندي زد و رفت
كنار پدر پروانه و آن مرد مسن ׳׳كه صاحب
محضر׳׳ بود ايستاد و ادامه داد :׳׳روزگار بدي
شده جوون ،اين روزها همه فروشنده شدن،...
هرچي هم دم دستشون باشه ميفروشند؛ حتي
آدمها رو ،...يعني همه آدم فروش شدن! قضيه
اين بود كه وقتي آقاي محضردار راز منو به
كارمندش فروخت ،پدر پروانه هم رفاقت
سي ساله منو به دخترش فروخت!پروانه خانم
هم براي اينكه بتونه ثروت اين دختر ׳׳دو سر
يتيم׳׳ رو هاپولي كنه ،رفاقتش باترانه رو به
پسرعمهاش جمشيد ـ كه خيلي هم عاشقش
بود ـ ميفروشه! جمشيد خان هم با اين نيت
كه اگه با تو ازدواج كنه ثروتمند ميشه ،عشق پروانه
رو به ثروت ترانه فروخت! در ضمن آقا جمشيد
چون از شما هيچ دل خوشي نداشت ،ماجرا رو به
آقاي عابدي گفت و بهش قول داد اگه تو رو كه
ميتونستي رقيب جمشيد باشي از اينجا اخراج كنه،
جناب رئيس كارخانه هم سبيلش چرب ميشه ...و
اينطوري بود كه آقاي قرباني هم تو رو به آقا جمشيد
فروخت ...حاال فهميدي قضيه چي بود؟
فقط صداي دستگاهها بود كه سكوت را ميشكست.
يكمرتبه بغضم گرفت و مقابل جمشيد ايستادم و به
صورتش تف انداختم وهمراه دايي عارف از كارخانه
زدم بيرون!
٭٭٭
دو روز از خانهام بيرون نيامدم .در همه آن 48
ساعت ׳׳زن دايي زينت׳׳ پا به پايم اشك ميريخت،
تا باالخره روز سوم دايي عارف زنگ خانه را زد و
داخل شد و گفت :׳׳مهمون داريم ،...و پشت سرش
قدير داخل شد و با همان اخم هميشگي شروع به
حرف زدن كرد :׳׳پدرم صبحها تو همين كارخونه
آبدارچي بود و عصرها هم با ׳׳چرخ تافي׳׳ باقالي و
لبو ميفروخت .شش سال قبل ،يعني موقعي كه
بيماري به سراغش اومد و پيش از اينكه بميره به من
دو تا نصيحت كرد؛ اول اينكه تا زنده هستم مراقب
مادرم باشم ،نصيحت دومش اماواسه خودم بود كه
گفت :׳׳هيچوقت به خاطر پول ،عاشق كسي نشو...׳׳
من هنوز پاي نصيحت اولش هستم ،حاال اگه شما
فكر ميكني واسه پول عاشقت شدم ،درخواست
ازدواج منو رد كن و مطمئن باش ميرم و ديگه پيدام
نميشه!׳׳...حرفهاي قدير كه تمام شد نگاهش كردم
وگفتم :׳׳به شرط اينكه جواب سوال اون روزم رو
بدي ،...اون روز واقعًا حسوديت شد؟׳׳
قدير لبخندي زد و به دستانم نگاه كرد و گفت:
׳׳حيف كه ديگه قرار نيست توي اون كارخانه كار
كنيم ،وگرنه ناخنگير هنوز همراهمه׳׳
زن دايي خنديد ،دايي عارف خدا را شكركرد و من
در نگاه قدير مات شدم!

