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یـک روایـت

کاِر  پیشنهاد  که  پیش  روز  ده  از  نبود.  آسانى  کار  همسرم  کردن  راضى 
پنج  حدود  داشتم.  گفت و گو  و  بحث  او  با  مدام  کردم،  دریافت  را  جدید 
آخر  سال  که  دادم  مى  قول  سال  هر  گذشت.  مى  بازنشستگى ام  از  سال 
نوعى  به کارکردن،  نیاز عاطفى  از احساس  باشد. مجموعه اى  کارکردنم 
ترس پنهان از بازنشسته نامیده شدن، نگرانى از نرسیدن زوِر حقوق بخور 
و نمیر بازنشستگى به هزینه هاى روزافزون زندگى و دلهره ى دور شدن 
از جمع همکاران و دوستان، باعث مى شد که خلف وعده کنم. چند شب 
را پیش  با مزه مزه کردن واژه ها صحبت کار جدید  بار دیگر،  قبل یک 
کشیدم. همسرم بى درنگ مخالفت کرد. تکلمه ى همیشگى اش را تکرار 

کرد و گفت :
نمى کنه.  تغییرى  هیچ  ما  زندگى  مى َکنى،  جون  چى  هر  که  تو  ـ 
بمونیم.  لنگ  تو  نکردن  کار  با  نیست که  بد  اون قدرها  وضعیت مون هم 
یه کم بیش تر دست پناه چراغ مى گیریم و با همون حقوق بازنشستگى 
اموراتمون را مى گذرونیم. بچه ها هم که از آب و گل در اومدن و نیازى به 
ما ندارن. ولى بذار این چند صباحى که از عمرمون باقى مونده، بیش تر از 

زندگى مون استفاده کنیم و وقتمون را با هم بگذرونیم.
با همه ى کارهاى سى، چهل سال گذشته فرق  کار جدید  این  نه،  ـ 
مى کنه. مى گن هر آدمى کافیه یک بار تو زندگى بلیطش برنده بشه. این 
کار هم، بلیت برنده ى زندگى منه که متأسفانه خیلى دیر به دستم مى رسه.  
همسرم وقتى با نصیحت هایش نمى توانست تصمیمم را عوض کند، 

از راه دیگرى وارد مى شد. 
ـ یه نگاهى تو آینه به موهاى خودت بنداز، ببین چند تا نخش هنوز 

این هم از پولدار شدن ما
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سفید نشده؟ تا کى مى خواى کار کنى؟ بابا، دست وردار . شما پیر و پاتال ها 
مثل بختک خودتون را انداختین رو همه ى کارها، نمى ذارین چند تا کارش 

هم گیر یه عده جوون بیاد.
و بعد با نا امیدى ادامه داد: 

ـ حاال بگو بینیم این بلیط را قراره کى تقدیمت کنه؟
ـ یه پروژه ى بزرگ صنعتى یه. از قرار معلوم صاحبش یه ایرونى خیلى 
پول دار ساکن خارج از کشوره. گویا سفارت و مسئول هاى چند تا وزارت 
تا تونستن براى سرمایه گذارى دعوتش کنن  خونه کلى زحمت کشیدن 
ایران. تلفنى باهام صحبت کرد. برآورد ریالى و ارزى پروژه را که بهم گفت 
کله ام سوت کشید. هیچى که نباشه حق الزحمه ى خدمات مهندسى اش 

باالى ده، دوازده میلیارد تومنه.
همسرم با این که از شنیدن حق الزحمه جا خورده بود، سعى کرد خودش 

را از تک و تا نیندازد و با بى اعتنایى و خونسردى گفت:
ـ مگه بال این همه مهندس با نفوذ، زرنگ، آقازاده و داراى ارتباط هاى 

قوى را ملخ برده که بذارن این طور کارها گیر تو بیاد؟ 
این جریان مونده ام. من که هیچ  ـ راستش را بخواهى خودم هم تو 
جا پارتى و آشنایى ندارم. مى گفت شماره ى همراهم را از یکى از صاحب 
کارهاى قبلى ام گرفته. ظاهراً رفته نمونه ى کارهامو دیده و احساس کرده 

از پس کارش برمیام. 
ـ من که صالح نمى دونم تو این سن و سال خودت را درگیر پروژه اى 
از آب در اومد و برنده نشد،  بلیتت پوچ  به این بزرگى بکنى. چهل سال 
دیگه قیدش را بزن. بذار ما هم یکى از اون میلیون ها آدمى باشیم که تا 
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آخر عمرشون همیشه بلیت هاشون بازنده است. 
ـ درسته که پروژه خیلى بزرگه، ولى قراره سى ماهه به بهره بردارى 
برسه. بزرگ ترین حسنش اینه که کل پولش از همون اول آماده است و 

مثل پروژه هاى دیگه ى مملکت، مشکل بودجه و تأمین اعتبار نداره. 
شب از نیمه گذشته بود که توانستم رضایت مشروط همسرم را جلب 
کنم. شرطش این بود که روش برخورد کاریم را عوض کنم و به گفته ى او، 
خودم را خاك سر راه نشان ندهم. بیش از یک ساعت راجع به این موضوع 
بحث کردیم. براى راضى کردنش مجبور بودم در این زمینه به او امتیاز 
بدهم. آخر سر پذیرفتم که براى گفت و گو هاى اولیه، عقد قرارداد و دیگر 
امور مالى این کاِر مهم حتمًا از مشاورت و راهنمایى دکتر رهنمون استفاده 
کنم. او نسبت خانوادگِى دورى با ما داشت. گویا مشاور ارشد روابط عمومى 
چند مرکز و اتاق بزرگ صنعتى و تجارى کشور بود. سال هاى زیادى بود 
خوشم  ازش  چندان  بخواهید  را  راستش  نداشتیم.  ارتباطى  هیچ  او  با  که 
نمى آمد، ولى مجبور شدم فرداى آن شب به سراغش بروم. خالصه ماجرا 
را با او در میان گذاشتم. با استقبالى که برایم تعجب آور بود، پذیرفت براى 
برنامه ریزى امور، همان شب به خانه مان بیاید. براى آن که صمیمیتش را 
بیش تر نشان دهد، بى آن که تعارفش کرده باشم خودش را براى شام دعوت 
کرد. عصر، زودتر از همیشه به خانه برگشتم، ولى دکتر آن قدر دیر آمد و 
ما را در انتظار گذاشت که کاسه ى صبر همسرم هم لبریز شد. زمزمه ى 
اعتراضش، هنگام برداشتن َدم کش و بازرسى وضعیت برنج توى قابلمه به 

گوشم مى رسید: 
ـ پس خبر مرگش کى مى آد؟همه ى برنجم ته گرفت. 

با جزییات بیش تر توضیح  از شام، دوباره ماجراى پیشنهاد کار را  بعد 
درگیر و دار حل یک کشف  فکرش  انگار  که  دانشمندى  مثل  دکتر،  دادم. 
پیچیده اسیر است، چند بار عینکش را برداشت و گذاشت. با انگشت هاى 
تند و محکم  با لحنى  را شانه کرد و  دست راست ریش پروفسورى اش 

پرسید:
ـ خوب وقتى پیشنهاد کار را دادن، همون اول که قبول نکردى؟ 

ـ چرا قبول نکنم. کار به اون خوبى را به هر کى پیشنهاد بدن تو هوا 
مى قاپدش. 

ـ پاك نا امیدم کردى. اصال فکر نمى کردم تا این حد از رمز و رموز 
کار کردن با این جور آدم ها و تو این دوره و زمونه عقب باشى. با بله گفتن 
بى موقعت کلى کار من را مشکل کردى. آخه آقاى مهندس عزیز، عروس 

سر سفره ى عقد هم همون دفعه ى اول که ((بله)) را نمى گه. 
را  با پذیرایى، چهار چشم و گوش گفت و گوهاى ما  همسرم هم زمان 
تعقیب مى کرد. جمله ى آخر دکتر را توى هوا قاپید. شاهدى از غیب براى 
تأیید حرف هاى شب گذشته اش پیدا شده بود. وقتى پس از برداشتن فنجان 
چاى، به چشم هایش نگاه کردم تا ازش تشکر کنم، با همسو کردن اشاره 
را  موضوع  این  دکتر،  سمت  به  ابرویش  گره هاى  و  سر  حرکت  و  چشم 

حالى ام کرد. 
پرونده اش  در  را  بیمار  وضعیت  تاریخچه ى  که  پزشکى  مانند  دکتر، 
یادداشت مى کند، هم زمان با پرسش و پاسخ ها، یادداشت هایى در دفترچه 

روى گل میز کنارش مى نوشت. 
ـ خوب، قراره کى برین براى بازدید زمین پروژه؟ 

ـ روز پنجشنبه صبح، یعنى پس فردا.
ـ انشااله که قرار نیست برى دنبالش و ببریش؟

ـ نه بابا، من که محل زمین را بلد نیستم. گفت با ماشین میاد دفتر 
تا بدون حضور راننده و  دنبالم. حتى تصمیم گرفته خودش رانندگى کنه 

همراه، راحت تر بتونیم در طول راه صحبت کنیم. 

ـ خوب تصمیم دارى چه تیپى بزنى؟ 
ـ منظورتون را متوجه نمى شم. اگه درست فهمیده باشم باید عرض 

کنم لباس هر روزم را مى پوشم. 
ـ آى، آى. هر دقیقه که مى گذره بیش تر متوجه مى شم که تا چه اندازه 

از رمز و رموز کار و تجارت و بیزینس تو دنیاى امروز عقبى.  
و بعد، با حالتى که بخواهد ازم دل جویى کند، ادامه داد: 

ـ آقاى مهندس، نکنه یه وقت ازم دلخور بشى. به جون همون عزیز 
راه دوریم خیر و صالحت را مى خوام. این روزا بیش تر مردم عقلشون به 
چشمشونه. عالمه ى دهر هم که باشى کسى فکرت را نمى خونه. تو برخورد 
اول هیچ چى به اندازه ى طرز لباس پوشیدن و شیوه ى حرف زدن آدما، این 

جور بیزینس من ها را جذب نمى کنه. 
راهنمایى هاى دکتر داشت کالفه ام مى کرد. یعنى واقعًا تمام عمرم را در 
نادانى و نابلدى گذرانده بودم؟ چرا در تمام سال هاى گذشته به این مسایل 
هیچ توجهى نکرده بودم؟ اگر از همان روز اول فارغ التحصیلى، به جاى 
آن دوست و همکارهایى که زندگِى کارى شان الگویم شده بود با یک نفر 
مثل دکتر آشنا شده بودم، حتمًا االن زندگیم زمین تا آسمان متفاوت بود. 
این فکرها در ذهنم مى چرخید و قلبم را فشار مى داد، ولى یک جور حس 
باحالتى  مى کرد.  جلوگیرى  کاملم  تسلیم شدن  از  خود خواهى،  و  غدگرى 

اعتراض آمیز رو به دکتر گفتم:
ـ آقاى دکتر، من نه هنرپیشه ى سینما هستم و نه مدل شرکت ها و 
ژورنال هاى لباس. یه مهندسم و ترجیح مى دم لباسم را جورى بپوشم که 
توش احساس راحتى بیش ترى مى کنم. هر کى هم خوشش نمیاد راه باز 
و جاده دراز. من دنبال اون آقا نرفتم که حاال بخوام طبق سلیقه اش لباس 

بپوشم. 
ـ تو این دوره و زمونه همه ى ما هنرپیشه هستیم. همه مون از صبح تا 
شب داریم نقش بازى مى کنیم. هیچ کى خودش نیست. خود دانى. هدف 
واقعى ات  به حق و حقوق  بتونى  تا  به شما کمک کنم  بود که  این  من 
برسى. حاال که میخواى راه خودتو ادامه بدى، من هم مزاحمت نمى شم. 
وسایلش را در کیف چرمى قهوه اى رنگش جا داد و با حالت قهر از 

روى صندلى بلند شد . 
ـ کجا آقاى دکتر؟ این تصمیم هر دوتامون بوده که شما تو این کار، به 
مهندس کمک کنین. حتمًا لباس روز بازدید هم با نظر شما انتخاب مى شه. 
دیگر  بار  یک  نشست.  اش  صندلى  روى  باز  همسرم  اصرار  با  دکتر 

دفترچه و خودنویسش را بیرون آورد و با حالتى نصیحت گونه گفت:
ـ دیدار اول خیلى مهمه. همه چى باید حساب شده باشه.  

نزدیک نیمه شب بود که دکتر خداحافظى کرد تا برود. مى گفت در این 
وقت تنگ خیلى کار باید انجام دهد. تا آستانه ى در حیاط بدرقه اش کردیم. 
ازاین که با آن همه گرفتارى وقتش را گرفته بودم، ازش تشکر کردم. در 

پاسخ گفت:
گفتن.  فامیلى  گفتن،  آشنایى  است.  وظیفه  نیست.  تشکر  به  نیازى  ـ 
فامیلى مون  و  رابطه ى خونى  ولى  افتادیم  دور  از هم  وقته  درسته خیلى 

که از بین نرفته.
و بعد در حالى که دهانش را به گوشم نزدیک مى کرد، ادامه داد: 

ـ حق الزحمه ى مشاورت من بیست و پنج درصد کل مبلغ قراردادتونه. 
حاال چون فامیلیم براى شما تخفیف ویژه منظور مى کنم. 

سوار ماشین شد و راه افتاد. به عنوان خداحافظِى آخر، براى هم دست 
تکان دادیم. هنوز در را نبسته بودم که همسرم با حالتى آمیخته از خشم 

و تعجب پرسید:
ـ درست شنیدم؟ مى خواد بیست و پنج درصد حق الزحمه را ازت بگیره؟ 
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حوصله ى ادامه دادن بحث را در آن وقت شب نداشتم.
ـ حاال اون براى خودش یه چیزى پراند. من که قبول نکردم. باهاش 
چونه مى زنم. وانگهى، من که از اول با این کارها موافق نبودم. اصًال از 

این آقا خوشم نمى اومد. 
فرداى آن شب، دکتر چند بار تلفنى باهام صحبت کرد. قرارداد را آماده 
کرده بود. عجله داشت که هر چه زودتر بروم دفترش و آن را امضا کنم 
تا کارم را در اولویت قراردهد. در پاسخش گفتم که خیلى گرفتارم و باید 
برنامه هاى فردا را ردیف کنم. در پایان، راضى شد که قرارداد را شب بیاورد 
خانه تا امضا کنم. عصر، زودتر از همیشه به خانه برگشتم، هنوز منتظر باز 
شدن کامل در حیاط بودم که از آینه ى ماشین، پورشه ى دکتر را دیدم که 
او  تا  در کوچه گذاشتم  را  ماشین خودم  ناچار  پیچید.  داخل کوچه مان  به 

بتواند ماشینش را در حیاط خانه پارك کند. 
از کیفش  را  هنوز روى مبل جا خوش نکرده بودیم که دکتر قرارداد 
تلفن  با  صحبت  سرگرم  خودش  گذاشت.  جلوم  میز  روى  و  آورد  بیرون 
همراهش شد. تیپ قرارداد برایم آشنا بود. بى شباهت به قراردادهاى کامًال 
یک طرفه اى که دیگران با ما مى بستند و خودمان هم با پیمان کارهاى 
جزء و کارگران مى بستیم، نبود. طوالنى شدن تماس تلفنى دکتر، فرصتى 
پدید آورد تا قرارداد را به همسرم نشان دهم. حوصله ى خواندن بند به بند 
آن را نداشتم. اعتماد فامیلى به او هم، به این بى حوصلگى کمک مى کرد. 
یک راست سراغ مبلغ حق مشاوره ى قرارداد رفتم که همان بیست و پنج 

درصد نوشته شده بود. 
تلفن همراهش را که خاموش کرد، رو به او گفتم: 

ـ آقاى دکتر، قرارداد مشکلى نداره، فقط یادتون رفته تخفیف فامیلى 
را اعمال کنین.

قرارداد را از دستم گرفت. نگاهى به درصد حق مشاوره انداخت و در 
حالى که سرش را تکان مى داد گفت:

ـ به این منشى احمق گفته بودم که نرخ ویژه بنویسه. حتمًا یادش رفته 
و همون درصد قراردادهاى دیگه را نوشته. 

پس از کلى منت گذارى، با خودنویس درصد حق الزحمه را به بیست 
درصد تغییر داد. قرارداد را امضا کردم و یک نسخه اش را به او دادم، که 

در کیفش گذاشت.
بعد از شام، دکتر تا آن جا که مى توانست راهنمایى ام کرد. ازم خواست 
را  آن ها  رفتنش  از  پس  و  کنم  یادداشت  را  هایش  گفته  ریز  به  ریز  که 
چندین بار مرور کنم تا ملکه ى ذهنم شود. تمام حرکت ها و گفت و گوها، 
از نخستین لحظه ى چشم به چشم شدن و سوار شدن به ماشین صاحب 
کار تا لحظه ى خداحافظى را باید مثل یک هنرپیشه ى تئاتر حفظ و اجرا 
او هیچ قرارداد، صورت  بار اصرار کرد که بدون حضور  مى کردم. چندین 
مجلس یا نوشته اى را امضا نکنم؛ حتى حرفى بر زبان نیاورم که در صورت 
او را هم در  برایم دردسر ساز شود و دست  بعداً  ضبط شدن پنهانى اش 
آماده  براى  زود  که صبح  گفت  خداحافظى،  از  قبل  بگذارم.  گردو  پوست 

کردن و بدرقه ام تا محل قرار خواهدآمد.
خوابم نمى برد. حتى شب کنکور و امتحان هاى پایانى دانشگاه هم، 
یک صدِم این فشار را بر قلب و ذهنم احساس نکرده بودم. حالت بسیار 
بدى داشتم. یک نوع احساس چهل سال فریب خوردگى و از قافله عقب 
((دکترین  کتاب  رفت.  مى  کلنجار  ذهنم  در  گرایى  پوچ  نوعى  با  ماندن 
شوك)) را از پاتختى کنار برداشتم. با حالت فال گیرى غزلیات حافظ، بازش 
جلو  در  کتاب  اول  فصل  تخت،  کنار  میز  روى  چراغ  کم  نور  در  کردم. 
چشم هایم ظاهرشد. خواندن چند جمله کافى بود تا خودم را در موقعیت 
((گیل کاستنر)) و دکتر را در جایگاه ((دکتر ایوون کامرون)) ببینم. همسرم 

که از دنده به دنده شدن و رفت و برگشتم به تخت کالفه شده بود، باالخره 
با یک قرص خواب آور قوى خواب را به چشم هایم فرو نشاند. صبح زود 
شد.  پیدا  هم  دکتر  وکله ى  سر  که  نگذشت  چیزى  کرد.  بیدارم  خواب  از 
بر  مى کند،  آماده  مدرسه  روز  نخستین  براى  را  فرزندش  که  مادرى  مثل 
لباس پوشیدنم نظارت مى کرد. یقه ى کراوات را خودش بست و بر گردنم 
انداخت. آن قدر عطر و پودر به سر و صورتم زد که چیزى نمانده بود از بوى 

آن ها گیج شوم و روى زمین بیفتم.
در مسیر قدم زدن به سمت ماشین، با حرف هایش قوت قلبم مى داد. 
چند بار تکرار کرد که تا دروازه ى خروجى شهر در پى مان مى آید و مواظبم 
خواهد بود. توصیه هایش را هم برایم پیامک مى کند. ازم خواست که آن ها 

را با دقت بخوانم و رعایت کنم. 
با او خداحافظى کردم و به سمت دفتر راه افتادم . چند لحظه بعد از پیاده 
شدنم از ماشین، صداى زنگ تلفن همراه و شنیدن سالمى کوتاه، به سمت 
یک ماشین بنز سیاه رنگ شاسى بلند هدایتم کرد. مرد میان سال خوش 
پوشى با عینک آفتابى پشت فرمانش نشسته بود. کنار ماشین که رسیدم 
شیشه پایین رفت. سالم کردم. به جاى پاسخ، پرسش گرانه اسمم را بر زبان 
آورد. جواب آرى دادم. بدون آن که پیاده شود، دعوتم کرد که سوار شوم. بر 
روى صندلى جلو نشستم. عینکش را برداشت و در حالى که دستش را به 

سمتم دراز مى کرد، یک بار دیگر خودش را معرفى کرد:
ـ دکترکاردان.

با دقت سر تا پایم را برانداز کرد و گفت:
ـ درست همونى که فکر مى کردم. تیپ مهندس هاى اون ور آبى. 

کمربندها را بستیم و ماشین به طرف زمین پروژه راه افتاد. درطول راه 
از سوابق و سرمایه گذارى هایش در کشورهاى مختلف دنیا گفت. از این که 
را  نازش  اقتصادى و سیاست خارجى کشور، چند سال  مسئوالن مختلف 
خریده اند تا راضى اش کنند که در ایران هم سرمایه گذارى کند. مى گفت تا 
وقتى همه ى شرط هایش را قبول نکردند راضى نشده پا به ایران بگذارد. در 
ال به الى حرف هایش سؤال هایى هم از من مى کرد. بیش تر پرسش هایش، 
حول و حوش پیشینه ى کارى، میزان آشنایى ام با مسئوالن سازمان ها و 
اداره ها و وضعیت و امکانات مالى ام دور مى زد. طبق توصیه هاى پیامکى 
دکتر، خودم را مهندسى با توان مالى خوب و ارتباط هاى قوى معرفى کردم. 
تبریک  مناسب خودش  انتخاب  به  دیگر  بار  یک  و  از گلش شکفت  گل 
به بزرگ  اجرا تبدیل  از  بعد  گفت. پروژه اى که قرار بود درگیرش شوم، 
وارد  فرانسه  از  تولیدش  بود خط  قرار  استان مى شد.  ترین طرح صنعتى 
شود. جدیدترین فن آورى دنیا به کشور و استان ما، راه باز مى کرد. دکتر 
قول داده بود که با وجود تحریم ها مى تواند اعتبارات ارزى مورد نیاز خط 
بانک دارها و مهره هاى  تأمین کند. آن طور که مى گفت در میان  را  تولید 
پرنفوِذ خیلى از کشورهاى بزرگ، دوست و آشنا زیاد داشت. وقتى از میزان 
سهامش در یکى دو بنگاه بزرگ مالى سخن گفت، کله ام سوت کشید. 
بدون نظر خواهى از من، سیگارى روشن کرد و با صدایى که نارضایتى در 

آن موج مى زد، ادامه داد:
ـ آره، آقاى مهندس. این روزها مگه آدم دیوونه باشه که بیاد این  جا 
سرمایه گذارى کنه. آمریکایى ها به راحتى آب خوردن متهمت مى کنن 
به نقض تحریم ها و دار و ندارت را ازت مى گیرن. این حضرات داخلى 
هم اولش خیلى به ما در باغ سبز نشون دادن تا بِکشوننمون این جا. حاال 
که همه ى خطرها را به جون خریدیم و وارد گود شدیم، تو اجراى اولین 

وعده هاشون موندن.
ـ نکنه هنوز زمین پروژه را تحویلتون ندادن؟

اونو مى بینیم.  اتفاق مى ریم  به  دادن. حاال  را که تحویل  نه، زمین  ـ 
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مشکل جاى دیگه است. قرار بود که کل سرمایه ى ارزى خط تولید را من 
تأمین کنم. سرمایه ى ریالى ساخت و ساز هم به وسیله ى شعبه ى خارجى 
ایرانى در قالب وام تأمین اعتبار بشه. سرمایه ى ارزى  از بانک هاى  یکى 
من همه ى  که  مى ده،  تشکیل  را  پروژه  هزینه ى  درصد  هفتاد  از  بیش تر 
مقدماتش را فراهم کرده ام. حاال این ها، براى این چندرغاز وام سه ماهه 
که دارن، ما را سر مى دوانند. با همه ى سفارش ها و ریش گرو گذاشتن هاى 

مقامات، بانک تا حاال فقط ده درصدش را پرداخت کرده. 
اند. تو همین یکى  اندازى سریع پروژه  راه  ـ همه ى مسئوالن دنبال 
پروژه  این  به  راجع  که  نبود  را ورق مى زدم، کسى  روزنامه ها  روز که  دو 
مصاحبه نکرده باشد. کار کوچکى که نیست. همه مى خوان مدال افتخار 
اقتصادى، رو سینه ى خودشون نصب بشه. جور کردن  این تحول بزرگ 
وثیقه و تضمین مورد درخواست بانک هم که نباید براى شخصى مثل شما 

کار سختى باشه.  
ـ درست فکر کردین. شرط اولم براى عقد قرارداد این بود که براى 
تضمین وام، باید زمین پروژه در رهن بانک قرار بگیره. اولش یکى دو نفر 
از این آدم هاى تنگ نظر قصد کارشکنى داشتن، ولى وقتى کار را که به 
باالترها کشاندم، مشکل وثیقه به همون صورتى که مى خواستم حل شد. 
با پیشرفت پروژه و به صورت  را متناسب  اومده و مى گه وام  بانک  حاال 

قطره چکانى پرداخت مى کنه. 
برایم باورکردنى نبود که براى تضمین وام، خوِد زمین پروژه در رهن 
قرار گرفته باشد. شنیدن این موضوع به قدرى برایم عجیب بود و فکرم 
را درگیر کرد که براى چند دقیقه فقط پژواك صداى حرف زدن هاى دکتر 
توسط  کارگاه  بزرگ  ورودى  در  شدن  باز  ناهنجار  صداى  شنیدم.  مى  را 
نگهبان، که با دیدن دکتر تا کمر خم شده بود، رشته ى افکارم را پاره کرد. 
وارد زمین پروژه شدیم. مردى میان سال با ریش مرتب کوتاه، کت و شلوار 
سورمه اى راه راه و پیراهن سفید یقه بلندى که تا باال دکمه کرده بود، از 
اتاق مجاور نگهبانى به استقبال مان آمد. در حالى که با نوك انگشت شصِت 
دست چپ دانه هاى تسبیح عقیقش را مى گرداند، سالم غلیظى کرد. اول با 

دکتر و بعد با من دست داد. دکتر کاردان معرفى اش کرد:
ـ حاج آقا کارگشا.

به اتاقش دعوتمان کرد. میز پذیرایِى جلو مبل هاى نشیمن را با میوه و 
شیرینى تزیین کرده بود. یک گلدان گل در وسط میز خودنمایى مى کرد. 
خودش روى صندلى پشت میز نشست و ما را به نشستن بر روى مبل ها 

دعوت کرد. 
ـ حاج آقا کار وام به کجا کشید؟ امیدوارم باز نخواید وعده ى ماه دیگه 
این  نشده.  تمام  زمین هم هنوز  اطراف  این که حصارکشى  بدین. مثل  را 

کار خیلى مهمه. 
ـ نگران نباشین آقاى دکتر. اینشااله همین روزها جور مى شه. گزارش 
پیشرفت پروژه را که مورد نظر بانک بود، تهیه کردیم و پس از گرفتن امضا 
از چند مهندس ناظر تحویل دادیم. البته همه ى این کارها هم خرج داره و 
هم دوندگى مى خواد. براى تکمیل حصارکشى مصالح کم داریم. کارگرها 

هم که خیلى وقته مزدشون ...
با اشاره ى دکتر باقى حرفش را قورت داد. 

ـ کمبود مصالح حصار باید هرچه سریع تر تهیه بشه. کار تصرف فیزیکى 
بیفته. راجع به مسایل  نباید عقب  و تثبیت مالکیت زمین یک دقیقه هم 

دیگه هم بعداً صحبت مى کنیم. امروز کارهاى مهم ترى داریم. 
براى این که راحت تر صحبت کنند، بعد از نوشیدن چاى بازدید زمین و 
عملیات حصارکشى را بهانه کردم و از اتاق خارج شدم. زمین پروژه خیلى 
بزرگ بود. به نظر مى رسید حاصل تجمیع چند پالك باشد. چند گروه بنا 

و کارگر در ضلع هاى مختلف زمین مشغول بلوك چینى دیوار حصار بودند. 
وجود تاقه هاى سیم خاردار و قطعه نبشى ها با انتهاى خم شده در اطراف 
زمین، نشان مى داد که قرار است روى دیوارها سیم خاردار کشیده شود. 
چیزى شبیه حیاط زندان با ارتفاع دیواِر کم تر، در انتظار کارکنان آینده ى 
کارخانه بود. هیچ  یک از ضوابط فنى دیوار چینى رعایت نشده بود. بیش تر 
بّنا و کارگرها، افغانى بودند. در منطقه زیاد کار کرده بودند و اطالعاتشان 
راجع به پروژه هاى آن جا خوب بود. از میان پرسش و پاسخ هایى که با 
آن ها داشتم، دست گیرم شد که دو قطعه از پالك هاى زمین قبًال به دو 
صنعت گر محلى واگذار شده بود. آن ها موفق به جور کردن وثیقه مورد نظر 
بانک، گرفتن وام و شروِع به موقِع عملیات ساخت نشده بودند و زمین ها را 
ازشان پس گرفته بودند. نگاهى به وضعیت زمین و ساختمان کارخانه هاى 
اطراف انداختم. طوفانى نسبتًا شدید از ضلع جنوب غربى زمین، بوته هاى 
خشک خار را لوله کرد و در هوا به رقص درآورد. به زمین پروژه که نزدیک 
شد، تبدیل به گردبادى شد که خاك هاى نرم سطح زمین را لوله کرد و 
مانند یک تنوره به سمت آسمان کشاند. نگران خاك گرفتن لباس نو و گرد 
و غبارى بودم که از زیر عینک به سمت چشمم راه باز مى کرد. باد وحشى 
برگشتم. پشت در،  اتاق  به طرف  به سر و صورتم مى کوبید.  را  کراوات 
درنگى کوتاه کردم تا لباس و عینکم را خاك تکانى کنم. گوشم را که تیز 

کردم صحبت هاى داخل اتاق را بفهمى نفهمى مى شنیدم.
را تعطیل مى کنم  اگه همکارى نکنن کار  آقایون بگین که  این  به  ـ 
و برمى گردم، یه مصاحبه ى مطبوعاتى مى کنم که هیچ کى دیگه پاش را 
براى سرمایه گذارى نگذاره این جا. کسرِى مصالح حصارکشى از اولین قسط 
وام خریدارى بشه، ولى دستمزد کارگرها بمونه براى قسط بعد. االن بیش تر 
کارخونه ها حقوق کارگراشون را شش هفت ماه دیرتر پرداخت مى کنن. 
این ها که هنوز سه ماه نشده کار مى کنن. براى فراهم کردن مقدمات خرید 

خط تولید هم باید یه مقدار پول بفرستیم اون طرف. 
باید  ـ ولى آقاى دکتر، وضعیت این کارگرها خیلى فرق مى کنه. هم 
پول براى خونواده هاشون بفرستن و هم خورد و خوراك خودشون را دارن. 
نسیه  بهشون  هم  بر  و  دور  فروشگاه هاى  مى شه،  زیاد  که  بدهى شون 
براى  کردن  درست  حرف  دنبال  این جا  خیلى ها  گذشته،  این  از  نمى دن. 
شما هستن. کافیه از زبون یکى از کارگرها بپره که چند ماهه دستمزدش 
پرداخت نشده. به سرعت برق و باد ماجرا را پر و بال مى دن و رسانه ایش 

مى کنن. اصًال براى شما خوبیت نداره. 
ـ خوب اگه این جوره، در حد خورد و خوراك بهشون مساعده بدین. 
منتهى بهشون حالى کنین که کار کردنشون را مدیون من هستن. اونا که 
مجوز کار ندارن. هر جا بخوان کار کنن مشکل دارن. فقط تو این پروژه 
است که کسى نمى تونه معترض کار کردنشون بشه. یکى از شرط هاى من 
براى سرمایه گذارى این بوده که نیروهاى کارى ام را از هر جا بخوام، بیارم. 
اگه خواستن روشون را زیاد کنن تهدیدشون کنین که تحویل اداره ى کار 

و نیروى انتظامى مى دینشون. 
با بند انگشت چند بار به پشت در کوبیدم و وارد اتاق شدم. 

ـ بفرمایین آقاى مهندس. خوب زمین و حصارکشى را دیدین؟ چطور 
بود؟ 

ـ زمین خیلى خوبیه. هرچى بخواین کارخونه را توسعه بدین، جا کم 
نمى آرین. ولى وضع حصار کشى اصًال خوب نیست. 

دکتر به عالمت نارضایتى سرى تکان داد و رو به من گفت : 
ـ اگه خسته نیستین یه دور هم با هم تو زمین بزنیم تا برنامه هام را 

براتون توضیح بدم. 
نبشى ها که رد  ازکنار طاقه هاى سیم خاردار و  افتادیم.  راه  اتفاق  به 
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مى شدیم، دکتر نگاهى به آن ها انداخت و رو به حاج آقا گفت:
ـ این ها که خیلى بى جون و ضعیفن. گفته بودم یه حصارى بکشین که 

توپ هم نتونه کاریش بکنه. 
و  دیوارچین  کارگراى  از  نیستم.  کاره  این  که  من  دکتر،  آقاى  واله  ـ 
و  خاردار  از همین سیم  جا  گفتن همه  بهم  پرسیدم،  فروشنده  و  نگهبان 
سیم  اصًال  که  این جا  هاى  کارخونه  بیش تر  شه.  مى  استفاده  ها  نبشى 
خاردار ندارن. ایشااله آقاى مهندس زودترى تشریف بیارن تا همه ى کارها 

سروسامون پیدا کنه. من هم به کارهاى خودم برسم. 
پاسخ حاج آقا، آمپر دکتر را باالتر برد. با عصبانیت تمام گفت: 

ـ حاج آقا، مگه آدم قحطیه که شما از کارگرها سئوال مى کنین؟ اون ها 
که شعورشون به این چیزها نمى رسه. کارگر اگه شعور داشت که بهش 

نمى گفتن عمله. 
همین جور که در زمین گشت مى زدیم، دکتر برنامه و خواسته هایش 

را با آب و تاب مطرح مى کرد. 
آن ها  از  خیلى  نمى شد.  قطع  لحظه  یک  رهنمون،  دکتر  پیامک هاى 
را نمى رسیدم پاسخ بدهم. در آخرین پیامک تأکید کرده بود که حتى آب 
خوردنم را هم به او گزارش کنم. اصرار زیادى داشت که همه ى ایرادها و 
مشکالت دیوارچینى را با استفاده از واژه هاى فنى انگلیسى با آب و تاب 

زیاد براى دکتر شرح دهم. 
به اتاق برگشتیم. کیف دستى ام را برداشتم و زودتر از دکتر، در ماشین 
منتظرش نشستم که نزدیک در ورودى اصلى و درحالت خروج از محوطه  
پارك شده بود. دیده ها و شنیده ها را در مغزم مرور مى کردم. نگهبان 
در را باز کرده بود و دست به قاب یکى از لنگه ها با حالتى مؤدبانه، انتظار 
رفتن ما را مى کشید. دکتر که سوار شد راه افتادیم. چند دقیقه اى در سکوت 
را پر کرده بود،  گذشت. براى شکستن سنگینى جّوى که فضاى ماشین 
یک لحظه ضبط ماشینش را روشن کرد. سیگارى بین لب هایش گذاشت 

و شعله ى فندك را به نوکش گرفت. پکى زد و رو به من، گفت:
ـ خوب آقاى مهندس، حاال کى مى تونیم کار را شروع کنیم؟

انجام  زمین،  کامل  بردارى  نقشه  دادم.  توضیح  را  کار  مراحل  کلیه ى 

آزمایش مکانیک خاك، تهیه ى نقشه هاى مراحل مختلف معمارى، سازه، 
تأسیسات و تجهیزات. اطالعاتى که باید او در اختیارم قرار مى داد، شامل: 
و  دینامیکى  و  استاتیکى  بارهاى  کامل،  جانمایى  طرح  اصولى،  موافقت 
نقل  و  تجهیزات، سیستم هاى حمل  و  آالت  ماشین  تأسیساتى  نیازهاى 

مواد اولیه و کاالى ساخته شده و...
ـ این ها همه درست، ولى ما مى خوایم هر چه زودتر کار اجرایى را 
شروع کنیم. براى گرفتن اقساط بعدى، باید حداقل یکى از سوله ها نصب 
شده باشه. حاج آقا مى گفت که بعضى کارخونه ها و کارگاه هاى سازنده ى 
هفته اى  یک  هم  خودشون  دارن.  آماده  سوله ى  شهرك،  فلزى  اسکلت 
فونداسیونش را اجرا مى کنن. اگه موافق باشین فردا به اتفاق بریم یکى اش 

را انتخاب کنیم و سریع تر نصبش کنیم. 
ـ دکتر جان، سالن صنعتى پروژه اى با این اهمیت را که نمى شه این 
جورى احداث کرد. اول باید طرح معمارى و چیدمان دستگاه ها و اطالعات 
که  زمانى  تا  بشه.  مشخص  ها  ستون  و  سقف  روى  تأسیساتِى  بارهاى 
وضعیت فرآیند تولید و نوع و ترکیب گازها و بخارهاى ناشى از آن معلوم 
نشه، حتى نمى تونیم راجع به مصالح مناسب براى سالن اظهار نظر کنیم. 
اصًال معلوم نیست که سوله و سازه ى فوالدى براى کار شما مناسب باشه. 
باید پروانه  از همه ى این ها گذشته، قبل از شروع عملیات اجرایى، شما 
و مجوز ساخت بگیرین. تمام نقشه ها و محاسبات باید با رعایت مقررات 
ملى تهیه و به وسیله ى نظام مهندسى، کنترل بشه. سوله ى آماده که این 

ویژگى ها را نداره. 
ـ آقاى مهندس، همین کاغذبازى و بوروکراسى اداریه که اجازه نمى ده 
سال هاست  دنیا  همه ى  بشه.  گذاشته  خشت  رو  خشت  مملکت  این  تو 
مملکت  این  تو  ولى  کنن،  زدایى  مقررات  باید  که  رسیدن  نتیجه  این  به 
اومدن بیست و دو مبحث مقررات ملى و یه سازمان عریض و طویل نظام 

مهندسى را تبدیل کردن به سّد بزرگ جلوى پاى سرمایه گذار. 
کشورهاى  زلزله خیزترین  از  یکى  ما  کشور  که  دارین  اطالع  البد  ـ 
خبر  بى  هم  زلزله ها  مالى  و  جانى  خسارت هاى  و  تلفات  از  دنیاست. 
که تالش  اینه  ملى  مقررات  و  مهندسى  نظام  سازمان  وظیفه ى  نیستین. 



بهـــار 1397
شمـاره ى 96 

75
این هم از پولدار شدن ما

کنن ساختمون ها ایمن تر ساخته بشه. اون ها اگه به درستى استفاده بشن 
سد نیستن، بلکه از خسارت هاى جانى و مالى هنگفت مى تونن جلوگیرى 
کنن. سود این کار بیش تر از همه، به خوِد صاحب کار بر مى گرده. تازه 
مقررات ملى ما که ساخته و پرداخته ى خودمون نیست. همه شون ترجمه ى 
هم  سازى  ساختمون  تو  مى فرمایید  که  کشورهاییه  همون  آیین نامه هاى 

مقررات زدایى کردن. 
بحث  مسایل  این  به  راجع  خونه  وزارت  مسئول هاى  با  ساعت ها  ـ 
کردیم. خودشون هم االن به این نتیجه رسیدن که باید کم کم زیر آب نظام 
مهندسى و مقررات ملى و این موانع را بزنن تا صاحب کار با فکر راحت 
ولى مشکلشون  کنه.  گذارى  و ساز سرمایه  تو ساخت  مزاحمت،  بدون  و 
بیش تر سیاسى یه. اگه برنامه هاشون را با عجله و بى پروا اجرا کنن، ممکنه 
روى رأى مجلس و جریان استیضاح و این جور مسایل اثر منفى بگذاره. با 

این حال، دارن با یه بده و بستون هایى خط شون را پیش مى برن. 
و بعد در حالى که سیگار دیگرى روشن مى کرد ادامه داد: 

ـ حاال از این بحث ها بگذریم. خوب آقاى مهندس، مى خوام یه پیشنهاد 
کار  مى خوام  من  قاپیدش.  مى  هوا  تو  دارم  حتم  که  بدم  بهتون  شیرین 
ساخت و ساز را کًال بسپارم دست شما و خودم برگردم خارج دنبال آماده 
کنین.  شروع  سریع تر  را  کارها  که  اینه  خواهشم  فقط  تولید.  خط  کردن 
طراحى و اجرا را با هم پیش ببرین. مسایل بانک وکارهاى ادارى را حاج 
آقا پى گیرى مى کنه. ممکنه پرداخت اقساط وام کمى دیر یا زود بشه، ولى 
شما کار را با سرعت جلو ببرین. الحمداله وضعتون هم که خوبه. مى تونین 
چاله و چوله هاى مالى کارگاه را پر کنین. هرچى از جیبتون هزینه کردین 
با بیست و پنج درصد سود از قسط هاى بعدى بانک بهتون برمى گردونم. 

ارائه ى  من  کار  گرفتین.  اشتباهى  شما  دکتر  آقاى  کنم  فکر  ولى  ـ 
خدمات مهندسیه، نه سرمایه گذارى. 

ـ شما مى خواین پولتون را کجا سرمایه گذارى کنین که تو این اوضاع 
اگه مشکل  البته  بده؟  بهتون  اقتصادى، هم چین سودى  بد  رکود و وضع 
منتقل  خارج  از  را  پروژه  کل  هزینه ى  روزه  یه  من  بشه،  حل  تحریم ها 
مى کنم و قرارداد بانک را هم پاره مى کنم و میندازم جلوشون. اشتباه من 

این بود که زیادى رو حرف این آقایون حساب باز کردم. 
داشت  اصرار  مى شد،  باخبر  گفت و گوها  از همه ى  که  رهنمون  دکتر 
که پیشنهاد را بپذیرم. در پیامک آخرش نوشت که خودش حاضر است به 
تأمین هزینه ها کمک کند، به شرط آن که در پروژه مشارکت داشته باشد. 

به دکتر گفتم:
ـ راستش را بخواهید وضعیت مالى من جورى نیست که بتونم چنین 
جور  این  در  معموًال  که  دارم  آشنا  یک  ولى  کنم،  تأمین  را  هزینه هایى 

پروژه ها سرمایه گذارى و مشارکت مى کنه.
ـ مشارکت در مالکیت پروژه، که اسمش را نیارید. هزینه هاى این پروژه 
در  مشارکت  ولى  بشن،  شریک  توش  بتونن  داخلى ها  که  نیست  جورى 
سرمایه گذارى و گرفتن سود خوب قابل بحثه. البته من تو قرارداد پیش بینى 
کردم که هر موقع خواستم بتونم تمام یا قسمتى از کارخونه را بفروشم و 

پولش را منتقل کنم، ولى االن براى این حرف ها خیلى زوده. 
با نظرخواهى از دکتر رهنمون، شماره همراهش را به دکتر کاردان دادم. 
هیچ  حریف  من  ولى  مى آیند،  بر  یکدیگر  پس  از  آن ها  که  گفتم  خودم  با 
کدامشان نبودم، اصًال از جنس آن ها نبودم. از این که در یکى دو روز گذشته، 
لعنت  را  بودم، خودم  آن ها سبز شده  ورزى وسط  یا طمع  اشتباه  به خاطر 
کردم. توهین هاى دکتر کاردان به نگهبان و کارگرها در ذهنم رژه مى رفت. 
نبود. نشان گر یک نگرش، تفکر و فلسفه ى  تنها یک توهین  این حرف ها 
خود برتربینِى طبقاتى بود. در دلم به روابط و هنجارهایى که در این چند 

روز درش گرفتار شده بودم، تف کردم. قرار بود من هم تبدیل به مهره اى 
از همین سلسله روابط و هنجارها شوم. بخش کوچکى از کارم، طراحى و 
مطالعه و کار مهندسى بود که اگر به خوبى انجام مى شد ضررى به کسى 
نمى زد و از هر زاویه که نگاهش مى کردى، مى توانست انسانى باشد. ولى 
برخورد دکتر در کارگاه و حرف هایى که در ماشین راجع به مدیریت هاى به 
قول خودش پیشرفته زد، حالى ام کرد که انتظارات او از مدیریت اجراى کار 
با تصور من سازگار نبود. دلم مى خواست هر چه زودتر به دفتر برسیم و از 
ماشین پیاده شوم. احساس مى کردم بین دو سنگ آسیاب گرفتار شده ام. 
آن ها با حرف هایشان همه ى احساس و اندیشه هایى را که در وجودم ریشه 
دوانده بود، خشک مى کردند. احساس و اندیشه هایى که از دید آن ها مسخره 
و زمان گذشته بود. از سرباالیى جاده که باال مى رفتیم، صداى تپ و تپ 
ماشین رشته ى افکارم را گسست. دکتر، ماشین را در شانه ى جاده متوقف 
کرد. بنزین تمام شده بود. تعارف را کنار گذاشت و چند فحش چاروادارى 
حواله ى راننده اى کرد که نمى شناختمش. پس از یک عذر خواهى کوتاه به 

خاطر دشنامى که گفت از شدت ناراحتى از دهانش پریده، ادامه داد:
ـ به این بى همه چیز گفته بودم که ماشین را پر از بنزین کند. شما یه 
لحظه تشریف داشته باشین تا من از ماشین هاى گذرى چند لیتر بنزین 

قرض بگیرم.
باورم نمى شد سرمایه گذارى که مى گفت مقام هاى بلند پایه آن همه 
منتش را کشیده بودند تا پایش را به کشور بگذارد ، با این جور کارها هم 
آشنا باشد. چند دقیقه اى گذشت و هیچ ماشینى به دکتر محل نگذاشت. 
به ساعتم نگاه کردم. دیرم شده بود. مى دانستم که به این سادگى ها کسى 
تلف نمى کند. چاره ى دیگرى  از ماشینش  بنزین کشیدن  براى  را  وقتش 

نبود. پیاده شدم و به دکتر گفتم: 
پمپ  فاصله ى  سخته.  خیلى  عبورى  ماشین هاى  از  بنزین  گرفتن  ـ 
بنزین تا این جا زیاد نیست. پیت بنزینى را به من بدهید. پیاده هم که بروم 

تا پمپ بنزین، بیش تر از ربع ساعت طول نمى کشد. 
یاد  خوب  را  برها  و  دور  این  آدرس هاى  هنوز  مى شود.  زحمتتان  ـ 

نگرفته ام، وگرنه خودم مى رفتم. 
در  مى برد  کتش  بغل  جیب  طرف  به  را  راستش  دست  که  حالى  در 
صندوق عقب ماشین را باال زد. پیت چهارلیترى را در صندوق عقب گذاشت 
و ظرف بزرگ ترى که حدوداً بیست لیترى به نظر مى رسید، برداشت. همین 
طور که پیت بزرگ تر را به دستم مى داد و دستش را از زیر بغلش بیرون 

مى کشید، آهى بلند کشید و گفت:
ـ کیف پولم؟ کیف پولم گم شده. فکر کنم تو دفتر کارگاه جا مانده. 

نمى دانم چه چیز باعث شد که این رفتار و حرف هاى آخرش کاسه ى 
صبرم را لبریز کند. به سیم آخر زدم. دیگر طاقتم تاب شده بود. تحمل یک 
لحظه بیش تر ماندن را نداشتم. یک چک پول پنجاه هزار تومانى از کیفم 

بیرون آوردم، همراه با پیت بنزینى به او دادم و گفتم:
ـ مى بخشید آقاى دکتر، من خیلى دیرم شده. یک جلسه ى خیلى مهم 
دارم که حتمًا باید خودم را برسونم. شما هم ده پانزده دقیقه که مستقیم 

تشریف ببرین به پمپ بنزین مى رسین. تابلوش مشخصه.
دیدار  ببرین،  تشریف  شما  نمى شم.  مزاحمتون  من  جوره،  این  اگه  ـ 
بعدى را هماهنگ مى کنیم. در ضمن این پولتون را هم با سودش از اولین 

قسط وام بهتون بر مى گردونم. 
عبورى  ماشین هاى  از  یکى  با  بتوانم  شاید  ماندم،  منتظر  جاده  کنار 
برگردم. چند ماشین بى اعتنا به تکان دادن دست هایم با سرعت از جلوم 
گذشتند. یک پژوى دودى رنگ که از مقابلم گذشته بود، چند متر جلوتر 
به  که  همین طور  ایستاد.  جاده  خاکى  شانه ى  در  و  کرد  کم  را  سرعتش 
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سمتش مى دویدم، او هم عقب عقب به من نزدیک شد. تا خواستم از پنجره 76
نگاهى به داخل بیندازم، صدایى آشنا به گوشم خورد:

ـ آقاى مهندس، بفرمایین داخل. 
مثل این که دنیا را به من داده بودند. نگاهش کردم. اشتباه نمى کردم. 
خودش بود. استاد محمود. بیش تر از گذشت زمان، پیر و شکسته شده بود. 
همدیگر را در آغوش گرفتیم. یاد گذشته ها در خاطرم زنده شد. او ماهرترین 
استاد تراشکارى و قالب سازى شهر بود، ولى عالقه اى به مطرح شدن 
نداشت. اوایل انقالب خانه ى بزرگى مى ساخت که من محاسب و ناظرش 
خانواده شان  نیاز  از  بیش تر  خانه  اتاق هاى  تعداد  ولى  بود،  عیالوار  بودم. 
بود. مى گفت رفت و آمدشان زیاد است. اتاق هاى اضافى را براى اطراق 
فامیل هاى شهرستانى اش در نظر گرفته بود. دو سال پس از شروع جنگ، 
براى طرح توسعه ى کارگاه هاى تراشکارى و قالب سازى اش دعوت به 
همکاریم کرد. براى تأمین نیاز جبهه ها کارگاهش بیست و چهارساعته کار 
مى کرد، ولى ازش خواسته بودند آن را توسعه دهد. با کمک مؤثر دولت، 
کوتاهى  بسیار  زمان  مدت  در  جدید  آالت  ماشین  نصب  و  توسعه  طرح 
راه اندازى شد. مهارت و قدرت ابتکار و خالقیت او در تراشکارى و قالب 
نشود،  ساختمانى  امور  وقتش صرف  این که  براى  بود.  زدنى  مثال  سازى 

انجام همه ى کارهاى طرح توسعه را عهده دارشدم. 
ـ البد ماشینت خراب شده، دور مى زنیم یه نگاهى بهش میندازیم. 

صداى استاد محمود بود که رشته ى افکارم را پاره کرد. وقتى ماشینش 
را به سمت انتهایى شانه ى خاکى جاده کشید تا دور بزند، دستم را روى 

فرمان ماشین گذاشتم و گفتم:
ـ نه استاد. با یه نفر دیگه بودم. بنزین تموم کرد. حتمًا گیر میاره، ولى 
کارگاه  حال  و  وضع  راستى  بمونم.  منتظر  نمى تونستم  داشتم،  عجله  من 
چطوره؟ حتمًا تا حاال تبدیل به یه کارخونه ى بزرگ شده. خونه که مشکلى 

پیدا نکرده؟
آهى از بغض فرو خفته در گلویش بلند شد. دستى به کتفم کوبید و با 

لحنى غم بار گفت:
ـ کارگاه در آستانه تعطیلى یه. تو این چند سال خیلى تالش کردم سرپا 
نگهش دارم، ولى ظاهراً زورم به مشکالتش نمى رسه. کم کم دارم از سرپا 

نگه داشتنش نا امید مى شم. 
ـ دولت که تو این سال ها خیلى به واحدهاى تولیدى وام داده. مگه شما 

موفق نشدین از وام واحدهاى صنعتى استفاده کنین؟ 
ـ مهندس جان، مشکِل نقدینگى تنها یکى از هزار تا مشکل واحدهاى 
صنعتى مملکته. اگه مشکالت دیگه حل نشن، دادن وام فقط کارخونه ها را 
بدهکارتر مى کنه. اقساط وام را که نتونن پرداخت کنن، باالخره سر و کله ى 
بانک پیدا مى شه. مشکل بزرگ تر کشور اینه که بانک ها هم نمى تونن این 

کارخونه ها را اداره کنن و چرخ هاشون را به گردش در آرن.  
ـ اصًال فکر نمى کردم کارگاه شما هم به چنین سرنوشتى گرفتار شده 

باشه. 
ـ موجى که بعد از جنگ راه افتاد، اولش خیلى امیدوارى ایجاد کرد. 
درسته که براى یه عده چیزهاى زیادى با خودش آورد، ولى خیلى چیزها 
را هم با خودش برد. اون هایى که سراغ تجارت و معامله و داللى رفتن، 
کسب و کارشون روز به روز بهتر شد. یه دفتر تو تهرون، یه دفتر تو دوبى 
با دو سه تا کارمند و سودهایى که گشاده دستى را براشون آسون مى کرد. 
تو وزارت خانه هاى کلیدى، هم شریک داشتن و هم نفوذ. صنعت گرهایى 
مثل ما هم که به کار و حرفه و محیط کارمون بیش تر عالقه داشتیم، هر 

روز بیش تر و بیش  تر تو باتالق مشکالت فرو رفتیم.
دارین  صرفه جویى  براى  کارخونه ها  از  خیلى  مثل  هم  شما  البد  ـ 

کارگرها را اخراج مى کنین.
ـ نه، تا امروز حتى یه نفرشون را هم از کار بیکار نکردم. اگه اخراجشون 
کنم کجا برن؟ نون زن و بچه هاشون را از کجا در آرن؟ اونا فقط کارگرهاى 
من نبودن. یه جورایى هم سنگرم بودن. یادتونه که با چه عشقى دو شیفت 
براى تأمین نیاز جبهه ها کار مى کردن. تا حاال زیر بار وام بانک نرفتم. خونه 
را فروختم و پولش را ریختم تو کارگاه، به این امید که چند صباحى دیگه 

درش باز بمونه. 
پیامک هاى دکتر رهنمون قطع نمى شد. از این که دکتر کاردان را در 
آن حال و وضع رها کرده بودم، خیلى ازم دلخور بود. رغبت و حوصله ى 
پاسخ دادنش را نداشتم. در آخرین پیامک نوشته بود که به دفتر مى آید تا 

از نزدیک با هم صحبت کنیم. 
ـ خوب مهندس جان ، تا حاال که همه اش درد دل ما را شنیدى. یکى 

دو کلمه هم از وضع و حال و کار خودت بگو.
ماجراى کار جدید و اتفاقات یکى دو روز گذشته را برایش تعریف کردم. 
دکتر رهنمون و حاج آقا کارگشا را مى شناخت. از ماجراى پروژه هم بى خبر 
نبود. وقتى راجع به حاج آقا ازش پرسیدم، خیلى حرف تو حرف آورد که 
جوابم را ندهد. به او گفتم که براى تصمیم گیرى، نیاز دارم همه ى این افراد 

را بشناسم. لحظه اى مکث کرد و گفت: 
ـ من خودم از نزدیک باهاش ارتباط نداشته ام، ولى این طور که شنیدم 
بیش تر کارش، کار چاق کنیه. البته مى گن به خیلى جاها وصله و خیلى ها 

را هم به هم وصل مى کنه. 
ـ ولى استاد محمود، من تو این پروژه چندان بویى از سرمایه گذارى 
خارجى به مشامم نمى رسه. فعًال اون چیزى که نقده، زمین مملکت و وام 
امروز شنیدم  که  با حرف هایى  ولى  باشم،  بدبین  نمى خوام  ایرونیه.  بانک 
سرمایه گذارى ارزى خارجى فعًال وعده و وعید و نسیه است. خدا مى دونه 

کى رو بشه. 
ـ البته سرمایه گذارى خارجى نیاز عاجل روز مملکته، ولى با وضعیتى 
که برامون تو دنیا درست کردن، این کار را باید خیلى با حساب و کتاب 
توجه  موضوع  این  به  کشور  مسئول هاى  از  خیلى  متأسفانه  ببریم.  پیش 
ندارن که سرمایه گذارى خارجى فقط وقتى مى تونه در جهت منافع ملى 
باشه که با رشد و توسعه و افزایش قدرت رقابِت صنایع و تولیدات داخلى 

همراه باشه. 
بعد از سال ها که استاد محمود را دیده بودم دلم نمى خواست به این 
سرعت ازش جدا شوم، ولى به دفتر رسیده بودیم و دکتر رهنمون در کنار 
ماشین منتظرم ایستاده بود. قبل از آن که بخواهد دهان به اعتراض باز کند، 

پیش دستى کردم و به او گفتم :
ـ آقاى دکتر، از همه ى راهنمایى هاتون تو این یکى دو روز متشکرم، 

ولى من تصمیم گرفتم این کار را نپذیرم. 
ـ اشکالى نداره. شانس هر روز در خونه آدم رو نمى زنه. بعضى ها زرنگن 
و زود مى قاپندش، عده اى هم دست رد به سینه اش مى زنن. خودم با دکتر 

کاردان قرار گذاشتم. 
از کیفش  پاکتى  زبان مى آورد،  بر  را  همین طور که کلمه هاى آخرش 
بیرون آورد و به دستم داد. بازش کردم. صورت حساب تسویه ى قراردادش 
بود. با استناد به بند سیزده پیمان، نوشته بود که مهندس (یعنى من)، به 
باید مبلغ پنجاه میلیون تومان خسارت جبران ضرر و  دلیل فسخ قرارداد 
زیان، به مشاور (یعنى آقاى دکتر رهنمون) بپردازد. بابت رابطه ى فامیلى 
بیست درصد تخفیف منظور کرده بود و ازم خواسته بود که چهل میلیون 

تومان باقى مانده را حداکثر طى مدت سه روز به حساب او واریز کنم . 
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