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صــدای همهمــه دســته جمعــی خانمهــا
دوبــاره آوردم داخل مجلــس و فهمیدم چند
دقیقهای است که دعا به پایان رسیده .دستانم
را که درهوا خشــکیده بــود آوردم پایین .خودم
را کمی عقبتر کشــاندم ،به دیوار لخت راهرو
تکیــه زدم .زانوانــم را بغل کردم و برگشــتم به
همان حال و جایی که موقع دعا کردن داشــتم
که بار دیگر با ســقلمهای کــه مامان به پهلویم
زد بــه خــودم آمــد« .ببیــن بتــول خانــم چــی
میگــه ».بــا بیحوصلگــی گفتم «چــی میگه؟
بــاز داره مردم بیچــاره رو خام میکنــه که پول
دوا درمون یکی بیچار ه تر از خودشــون رو بدن
البد ».مامان چشــم غره رفت که ســاکت شو و
باز برگشت سمت باالی خانه .در صدر مجلس
خانم رفیعی هنوز داشــت بســاط آمپلیفایر و
بلندگویــش را جمــع میکرد که بتــول خانم از
جایش برخاســت و آمد و نشست روی مبل که
همه برای دیدنش تســلط داشــته باشــند و بار
دیگر حواسها را به خودش معطوف کرد.
بتــول خانــم را چندماهــی بــود میشــناختم
یــا بهتر بگویــم میشــناختیم .بهــش میآمد
پنجاه سالی داشته باشد .تنها زندگی میکرد و
میگفت بچهای ندارد .بعد از فوت همسرش
که گویا خیلی هم از آن نمیگذشــت زندگیش
را جمع کرده و آمده بود خارج شهر که بتواند با
ارثی که به او رســیده بود خانهای برای خودش
بخرد .خانمی سنتی بود اما ظاهرش را همیشه
آراسته نگه میداشــت و چادرهای گرانقیمت
ســر میکرد .از وقتــی آمده بود شــهرک هر جا
کــه می رفتــی دیده می شــد یا حرفش بــود .از
بقالی و بزازی و خرازی گرفته تا استخر و سالن
زیبایــی و هیأت و مجلس روضه .حتی دوهفته
پیــش که برای گرفتن مــدرک پایان تحصیل و
دادن خبر قبولیم به مدرســه رفتم دیدم که با
مدیر چای می نوشید و ازش خواست اگر کسی
ازدانشآمــوزان را می شناســد که قصد ازدواج
دارد و لنــگ جهیزیه مانده بــه او معرفی کنند
تا کمکش کند و به ســبک و ســیاق ســن و سال
خــودش حــرف از دم بخت بودن ایــن بچهها
مــی زد .حرفش پر بیراه هم نبــود و از بین 100
دانشآمــوز ســال آخــر ،بخــت بــه من هــم رو
کــرده بــود .البته نه با ســواری که مرکب ســفید
داشــته باشــد .با قبولی در رشــتهای که سالها
رؤیایش را داشتم .اما چه فایده حاال که به چند
قدمیاش رسیدهام نمیتوانم به سمتش روم.
همینم هســت که از شب آمدن نتایج دست از
دعا بر نداشتهام و به قول مادر یک شبه شدهام
عابد و زاهد و مسلمان.
«اگــر خودت هــم پــول الزم نداری ،مســلمان
کــه هســتی ،به فکــر خواهــرت باش که تــو این
مجلســه و نمی دونی تو زندگیش چه گرفتاری
داره .خــب حاال ماه اول کیا با ما هســتند؟» که
دیــدم دســت مامــان و  10-15نفــر دیگر رفت
باال و پچ پچها که بیشــتر شــده بــود با صلواتی
بــرای ســامتی بانــی مجلــس خاموش شــد و
به  10دقیقه نرســید که ما 15نفــر مانده بودیم
و بتــول خانــم .مامان با اشــاره ای به من گفت
«نمیشــود مــاه اول اســم مــا در بیایــد؟ آخــه
ســپیده کنکــور قبــول شــده .دندانپزشــکی .اما
دانشــگاهش شــهری ه داره »...کــه بتــول خانم

قانونگذار برای جلوگیری از کالهبرداری صندوقهای خانگی چه تدبیری اندیشیده است؟

قرضی که نیکو نبود

پریــد وســط حرفش و گفت «نرگــس جان ،همه
گرفتارند» و من خوشحال شدم که مامان بیشتر
از ایــن آبرویمــان را نبــرد .مامــان و بقیــه نفــری
100هــزار تومــان دادنــد و دفترچههایــی شــبیه
آنچــه بانکهــا میدهنــد تحویــل گرفتند .اســم
و مشــخصات و پولــی را کــه واریز(!) کــرده بودند
نوشــتند و بخشــی از برگه صفحه اول را هم جدا
کردند و تحویل بتول خانم دادند .قرع ه کشــی با
همان کاغذها انجام شد و شانس یکی از خانمها
که من و مادر نمی شــناختیم زد و با پولهای آن
ماه راهی خانه شد.
در راه برگشتن به خانه مامان همش میگفت اگر
شــانس مان زده بود میتوانستی پیش پرداخت
تــرم اول را بدهــی و ثبتنام کنی .بــا عصبانیت
از اینکه اســم ما در نیامده بود گفتم «این شــش
سال اســت .بقیهاش را چه میکنیم؟» که حرف
از وام دانشــجویی و ...زد .مامــان خــودش هــم
دانشــگاه رفته بود .البته بیست ســال پیش .ترم
ســه جغرافیا بود که با پدر ازدواج کرد و بیخیال
درس و مدرســه شــد .جغرافیا همــان موقع هم
آش دهــان ســوزی نبود کــه مادر حســرت ادامه
ندادنــش را بخورد اما مثل همه پــدرو مادرهای
دیگر تحقــق رؤیاهایــش را در من میدیــد .قرار
شــد فعالً حرفی از قرعهکشــی به پدر نزنیم .من
هم که شنیده بودم میتوانیم تا یک ترم سهمیه
قبولیمان در دانشگاه آزاد را رزرو کنیم بارقههای
امید در دلم روشن شد که حداقل تا دو ماه دیگر
اســم مان دربیایــد و تا ترمهای بعــد خدا بزرگ
اســت .یک ماه نگذشــته بود که بتول خانم زنگ

زد بــرای یــادآوری و ایــن بار یک کپــی از مدارک
شناســایی مامــان هــم گرفــت .پــول را ریختیــم
امــا گویی بخت پشــت کــرده بود به مــا .ماه دوم
گفتوگوی تلفنی کمی طوالنیتر شد .استرس و
امیــد گرفته بودم که حتماً دل شــان به حال من
سوخته و میخواهند پول را به ما دهند .اما قضیه
پیچیده تر بود.
شــب که شــد باز صــدای بگومگوی مامــان و بابا
باال گرفت .مامان مثل همیشــه از پدر میپرسید
تا کی میخواهد این دســتگاه ســنگین را بگذارد
روی دوشــش و دراین خــاک و خل آهن به آهن
بدوزد و دلش خوش باشــد که اســمش استادکار
جوشــکاری است و پدر که ســر از بهانههای مادر
درنمــی آورد همان جواب تکــراری را میداد که
شــغل من ایــن اســت .میخواهــی رهایش کنم
بروم بشــوم وردســت بــرادر تو؟ این بــار اما مادر
جــواب دیگری داشــت« .نه ،این را شــاید تا چند
سال پیش میخواستم .اما االن نه .خودم راهش
را پیــدا کردهام .فقط کمی ســرمایه میخواهد».
پــدر پوزخنــدی زد که «ســرمایه؟ کدام ســرمایه
خانــم؟ فکــر میکنــی مــن اگر ســرمایه داشــتم
خــودم بلد نبودم ازش پول در بیــاورم؟» مامان
حــرف فروختــن ماشــین را به میان کشــید و پدر
با تعجب پرســید «همین یک عصای دســتمان
را هــم بدهیم کــه خانــم بــرود درس بخواند که
آیــا دکتر شــود یا نشــود؟ این همه دکتــر بیکار .از
االن فرض کند یکی از همانهاســت .فقط اینکه
نیست .سارا و حمید هم هستند .پس فردا آنها
هــم میخواهنــد درس بخواننــد کالس کنکــور
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برونــد .من باید بــه فکر همه چیز باشــم» اینجا
بود که بغضم ترکید .نمی دانم صحبتهایشان
تمام شــد یــا نه و اگر نشــد به کجا رســید .چرا که
هدفون را به گوش گذاشتم و خودم را در صدای
هق هق غرق کردم.
غــرق شــده بــود .مامــان را مــی گویــم .در
صحبتهــای بتول خانم غرق شــده بــود .بتول
خانــم گفتــه بــود ایــن پیشــنهاد را فقط بــه مادر
مــن و یکی دو نفر دیگه که مشــخص اســت هم
انســانهای خوش حساب و خوش قولی هستند
و هم نیازشــان فوری اســت داده .سود سالی 35
درصــد کــه میتوانســتی مــاه بــه مــاه دریافتش
کنــی و بعــد از چندمــاه مــاه میتوانســتی وامــی
دریافــت کنــی کــه نه نیــاز بــه ضامن داشــت نه
انتظــار .حاال فقط بحث یک قرع ه کشــی ماهانه
و کنکــور و درس و دانشــگاه مــن نبــود .اگر راهی
بــود که می شــد به این ســرعت آدم ســود کند و
صندوق قرضالحســنهای که چنیــن وامی دهد
و بــا پولش کار تجــاری کند چرا باید دســت روی
دســت گذاشــت؟ آنچه هیجان را بیشتر میکرد
ایــن بــود که ســرمایه بیشــتر ســود را بــه صورت
تصاعــدی میبرد باال .بــرادر کوچک بتول خانم
در کار واردات لبــاس از ترکیــه بــود و ماه گذشــته
هم بتول خانم چندباری لباسها را برای فروش
در خانهاش به نمایش گذاشته بود .اما حاال مثل
اینکه کارش را به جنسهای دیگر هم گســترش
داده بــود ولــی ســرمایهاش کافــی نبــود و دراین
تجــارت هر کســی را به شــراکت دعــوت میکرد.
مادر که از پدر ناامید شد یک روز صبح زود رفت

