70

یک داستان سه اپیزودی به قلم گالیا توانگر

خدای قشر متوسط

باید از گلوی همهی تلفنها هر صبح گفته شود :دوستت دارم
اپیزود اول:
امیر همیش��ه میگوید« :حتی بوی اس��کناسهای نو هم در خوابهایم
خوش است».
امیر باز هم میگوید« :تنها چیزهای خوب دنیا پول ،زن و کتاب است».
اما بنیامین میگوید« :هرچه دربارهی دغدغههای طبقهی متوسط -که
حاال به قع��ر طبقات ،به زیر زمی��ن افتادهاند -مینویس��م ،از رنگ و بوی
داستانهایم کم میشود!»
من اما همیشه فکر میکنم؛ سرنوشت خیلی از ما تا ابدالدهر قشر متوسط
بودن است .حتی #بهشت را هم به ما نمیدهند .اما ...اما ته ته دلم قرص
است که ما همیشه #خدا را داریم .چرا که خدا باید بیش از همه خدای قشر
متوسط باشد ،چون دل قشر متوسط به هیچ حس��اب بانکیای ،تلفنی،
فریادرسی گرم نیست .خدا باید خدای قشر متوسط باشد تا دل این طبقه
الاقل به یک نقطه گرم شود.
البته با همهی ریسمانهای بدبختی ،آینده را هم داریم.
ذهن در قرنطینه همه جا میرود؛ میرود به بیس��ت س��ال پیش و حتی
میتواند برگردد و برود به بیست س��ال بعد .آنهایی که مثبتاندیشند،
بیشتر به #آینده میروند ،چون آینده را میتوان هر جور که #اراده کرد،
ساخت .ثانیهها را نباید صرف #گذشته کرد ،جز برای عبرتآموزی .گذشته
هم میگوید باالخره آینده میآید.
االن یک لحظه آینده را میبینم که دست در دست امیر از پشت پنجرهی
آشپزخانهمان ،از کوچهمان میگذرند .آینده میتواند فرزند من و امیر باشد.
اما اینکه هر کداممان چه چیز برای آینده #ارث بگذاریم ،مهم است .از خدا
که پنهان نیست ،از شما هم پنهان نباشد؛ آینده باید بوی خوش اسکناس
در خوابهایش بدود و البته شبها هم #شعر بخواند و روحش را #پاالینده
بار بیاورد .هیچکدام از این ارثیهها دیگری را نفی نمیکند.
شاید به خاطر همین اس��ت که زندگیام را همیشه متعلق به قشر سوم و
ناقص فرض کردهام .چون فقط خدا و شعر را داشتهام .اما واقعیت زندگی،

یک حساب با یک عدد و ده تا ،بیست تا ،سی تا صفر روبهرویش میطلبد.
قشر متوسط چون ندارد ،از پیلهاش رستاخیز میکند و میآفریند .بنابراین
قشر متوسط حتی میتواند پایهگذار بهشت خودش باشد .از این منظر است
که ما هیچکداممان #خودکشی نمیکنیم .ما بلدیم از پیله بیرون بزنیم
و خودمان را برای آینده و ساختن بهش��ت خودمان سرپا نگه داریم .قشر
متوسط ،خوشبینترین طبقه است.
آههههه ...شقیقهام تیر میکشد.
تند تند دارم داستانم را که داس��تان من و خدای خودم و بهشت خودم و
آدمهای خودم هس��ت #تایپ میکنم .هوای آنسوی پنجره #دم دارد و
آنقدر آسمان دلش گرفته که در مردادماه #گریه میکند .این معجزه است
که از خواندن شعر زندگی طبقهی وسط حتی آسمان در مردادماه میبارد،
چون پشت هیچ میزی در پس هیچ پنجرهای تا به حال ندیدهام داستان
ما خوانده شود.
صدای زنگ آیفون بلند میش��ود .ما طبقهی دوم در بین س��ه واحدیم و
همیشه انگشت اشارهی کسی به زنگ وسط میخورد و فشار میدهد.
پنجره را باز میکنم و از همان باال با صدای بلند میپرسم« :بله؟!»
میگوید« :برای دیدن و اجارهی واحد وسط آمدهایم».
میگویمش« :بنگاه اشتباه کرده ،این واحد برای ما تمدید شده است».
اپیزود دوم:
س��یمها را بریدهاند تا گلوی تلفنمان مصادره ش��ود .به اپراتور مخابرات
میگویم« :ما با تلفنمان کلی حرف زدهایم در یکسال گذشته».
ی مکث میگویدم« :یکسال است که هیچ پولی پرداخت نکردهاید.
بعد کم 
تلفن بالاس��تفاده بوده .مصادره ش��ده و عنقریب به #فروش گذاش��ته
میشود».
اما ما از گلوی تلفنمان حرفهای زیادی زدهایم؛ البته زیادی حرف نزدهایم.
مثال ممکن است سیصد و شصت و پنج بار به امیر گفته باشم« :دوستت
دارم» و این حرف زیادی نیست؛ هر چند زیادش هم کم است و باید از گلوی

همهی تلفنها هر صبح گفته شود« :دوستت دارم».
چرا #اپراتور میگوید تلفن ما بالاستفاده بوده؟ مثال دربارهی حقوقم با مدیر
انتشارات «قرن بیست و یک» چک و چانه زدهام و یا از بنیامین پرسیدهام:
«نمایشنامهای را که برایت نوشته بودم ،سرنوشتش چه شد؟»
او گفته بود« :بعدا تماس میگیرم».
و دیگر هیچوقت تماسی نگرفت.
شاید بنیامین هم مثل اپراتور میخواهد سیم گلویم را ببرم و خیال میکند
زیادی حرف میزنم اما من فقط حرفه��ای زیادی میزنم؛ زیادی حرف
نمیزنم.
در نمایشنامه نوشته بودم زیر پوست کارگرها #درد میکند .یا نوشته بودم
دیگر بوی قورمهسبزی در کوچه نمیپیچد .یا نوش��ته بودم صدای بوق
ماشینعروس در خیابان #خاطره شده اس��ت .این حرفها زیادیاند اما
زیادی که نیستند.
بنیامین میگوید« :اوضاع خیلی هم خوب است!»
من به او میگویم« :اگر خوب است ،چرا با حقوق انتشارات کنار نیامدی و
صندلیات را رها کردی؟»
با یادآوری اینها عذاب وجدانی برای تصاحب صندلی بنیامین در انتشارات
«قرن بیست و یک» ندارم .آن روزی مدیر انتشارات زنگ زد و صندلیاش
را با حقوق کمتر به من پیشنهاد داد.
سیمهای گلوی تلفن که وصل شد ،میخواهم زنگ بزنم به مدیر و بپرسم:
«چرا من باید با حقوق کمتر از بنیامین کار کنم؟» درست است که زنم و
خیلی حرفهایم زیادند اما حرفهایم زیادی که نیستند؛ زیادی که نیستم،
وگرنه چرا باید از گلوی تلفن ،صندلی بنیامین را به من پیشنهاد میداد؟
اپیزود سوم:
من فکر میکنم خدا خواس��ته تابعیت جمهوری مستقل خودم را داشته
باشم و برای همین هر چه را که میخواهم سخت و باز هم سخت به دست
میآورم.

میروم جلو چشم همهی همکارانم در انتشارات «قرن بیست و یک» روی
صندلیبنیامینمینشینمواتفاقاحسخوبیهمدارم.حستصاحبندارم.
میپندارم بعد از آن همه جان کندن برای انتشارات ،این کمترین حق من
است که گرفتمش.
اوال که رئیسم باز هم گوشهی این حق را زده و با دستمزد کمتر از دستمزد
بنیامین،صندلیاشراپیشکشمکردهاست.درثانیبنیامیناالنکجاست؟!
روزهای فوت مادرش وقت و بیوقت برای پر کردن تنهاییاش به من زنگ
میزد .بعد هم نمایشنامهای را که برایش نوشتم ،برداشت و دیگر هیچ وقت
تماسی نگرفت.
من فکر میکنم برای حفظ جمهوری مستقل خود ،باید کمی دل کند .دل
کند از دل خود ،از احساساتی که وقت و بیوقت خرجش میکنی.
عینکم را به چشمم میزنم و در آینهی بزرگ روبهرویی خودم را میبینم
و برانداز میکنم.
آبدارچی انتش��ارات با خندهی ش��یطنتباری میگویدم« :م��ن از اول
میدانستم یا برای هم میمانید یا بزرگترین درس زندگیتان میشود!»
بعد هم با چشمکی ادامه میدهد« :بزرگترین درس شد و شما از پسش
خوب برآمدید».
با تلخی و گیجی از او میپرسم« :چه میگویی؟!» بعد با تشر اضافه میکنم:
گ برایم بیاور ،بیزحمت!»
«یک لیوان چای مشکی پررن 
خودخواه و تلخ شدهام و این مدل به تن روحم زار میزند.
گ موهای شرابیام
دوباره محو خودم در آینهی روبهرویی میشوم .باید رن 
را تغییر دهم .از شرابی خسته شدهام .باید زمینهاش را شکالتی کنم و بعد
هایالیتهای نسکافهای میانهاش بریزم .باید رنگ عوض کنم تا جمهوری
مستقل خودم را حفظ کنم .اما یکباره مبهوت از خودم میپرسم« :آن وقت
باز هم خودم هستم؟!»
از روی صندلی بنیامین بلند میش��وم و پش��ت میز گذش��تهی خودم
مینشینم .فقط مسئولیت صندلی من بیشتر شده و باید سخت کار کنم...

