هدیهی تابلو

72

آرمیتا رضایینژاد :خانوممعلم ،پنج موضوع به
من خورهی داستان -که با داستان میخوابم
و با داستان بلند میشوم و با داستان زندگی
میکنم و بعید هم نیست که با داستان بمیرم-
پیشنهاد داد تا به انتخاب خودم ،یکیشان را
#سوژه کنم برای داستانسرایی!
یک -مردم
دو -تابلو تبلیغات
سه -تابلو هدیه
چهار -شکالت
پنج -یخچال خانهی پدربزرگ
البته بهتر بود عنوان پنجمی را «یخچال خانهی مادربزرگ»
میگذاشت! حاال که این کار را نکرد ،من هم به عدد سه #رأی
میدهم و داستان «تابلو هدیه» را برایتان مینویسم.
موضوع انتخابی من :تابلو هدیه
مغازهدار وارد کارخانه شد .باید سفارش پنجاه تا تابلو فرش
جدید میداد .جلوتر رف�ت و از نگهبان جلوی در پرس�ید:
«آقای مقیمی هستند؟» آقای مقیمی (مدیر فروش کارخانه)
مردی کچل و چ�اق بود که به طرز خن�دهداری راه میرفت؛
دست چپش با پای چپش و دست راستش با پای راستش باال
و پایین میشد ،مثل این دامادمسخرهها!
نگهبان پرسید« :ش�ما؟» مغازهدار گفت« :صاحب مغازهی
تابلوفروشی خیابان بنفشه هستم؛ بنفشهی سوم ،کوچهی
شهید هدیهچی ،کنار سوپری دریانی .سفارش جدید دارم».
مغازهدار توی یک ات�اق الکچری -که در واق�ع دفتر آقای
مقیمی به حس�اب میآمد -نشست و طبق معمول #معذب
بود و بیآنکه بداند یک #گنج دارد انتظارش را میکشد ،انگار
داشت از چیزی #رنج میبرد! آقای مقیمی پرسید« :چند تا
میخواهید سفارش بدهید؟»
مغازهدار با صدای زیری گفت« :پنجاه تا».
آقای مقیمی خندید« :مثل همیش�ه باز هم داری بیخود و
بیجهت #خجالت میکش�ی دوس�ت من! نمیخواهی این
اخالقت را ترک کنی؟ ما که چندین س�ال است همدیگر را
میشناسیم! رها باشی بهتر نیست؟»
مغازهدار سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت .آقای مقیمی
کمی به او نگاه کرد؛ بعد برگهی سفارش را #امضا کرد و گفت:
«بیا ای�ن را ببر حس�ابداری و چک ما را ه�م تحویل بده».
مغازهدار برگه را گرفت و با من و من از آقای مقیمی تش�کر
کرد .همین که خواست از در بیرون برود ،آقای مقیمی گفت:
«صبر کن رفیق!»
مغازهدار دم در ایستاد .با خودش فکر کرد چه کاری را انجام
نداده یا درست انجام نداده که آقای مقیمی صدایش میکند.
برگش�ت و دید که آقای مقیمی با آن هیکل چاقش زیر میز
گیر کرده! ب�دو بدو رفت که به او کمک کن�د تا بیرون بیاید!
در همان لحظه آقای مقیمی کلهی کچلش را از زیر میز بیرن
آورد« :خدا رو #شکر پیداش کردم؛ بیا بگیرش!» و تابلویی
پیچیده شده در پالستیکی حبابدار را دست مغازهدار داد.
طرح تابلو #نامفهوم بود اما میشد فهمید که رنگش #سیاه
و #سفید است.
آقای مقیم�ی گفت« :این را چن�د روز پیش برای�م آوردند.
دستباف است و لنگهاش در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشود.
گشتم که میگویم! برای تو نگهش داش�تهام ،چون یکی از
بهترین و قدیمیترین مشتریهای ما هستی!»
مغازهدار ب�ا تعجب به تابل�و فرش خیره ش�د و بعد از چند
لحظه ،باالخره توانس�ت ح�رف بزند« :ن ...ن�ه ...نه قربان!
من نمیتونم این رو از شما قبول کنم! بهتره برای خودتون
باش�ه!» آقای مقیمی لبخند زد« :بیا بگی�رش! من که با تو
#تعارف ندارم! میتونی هر کاری که دوست داشتی باهاش
بکنی! میتونی بفروشیش ،میتونی تو خونه نگهش داری
یا حتی هدیهاش بدی ب�ه هر کی دوس�ت داری! تصمیم با
خودته! اما توصیهی من اینه که تو خونه نگهش داری ،چون
این یه تابلو خیلی خاصه .میگ�ن جنس خوب ،هر چه قدر
هم چرخ بخوره ،باز میرسه دس�ت صاحب اصلیاش! ولی
باز هم خود دانی! به قول معروف؛ صلاح مملکت خویش،
خسروان دانند!»
مغازهدار به زور تش�کر کرد و آنقدر با عجل�ه از دفتر مدیر
فروش کارخانه بیرون آمد که یادش رفت برگهی سفارش را
از روی میز آقای مقیمی بردارد!
وقتی به خان�ه رس�ید ،زن و دختر سیزدهس�الهاش دور
تابلو جمع ش�دند تا آن را باز کنند و در ضمن ،از ترکاندن
حبابهای پالس�تیک حب�ابدار هم لذت ببرن�د! وقتی
که طرح روی آن باز ش�د ،آه از نه�اد زن بدخلق مغازهدار
بلند شد .طرح روی تابلو ،چند اس�ب ظریف بود که انگار
با م�داد س�یاه نوکتیزی روی ی�ک کاغذ آچهار س�فید
کشیده باشند .پسزمینهی تابلو سفید بود؛ سفید سفید
و نقاش محترم ،چیزی به جز طرح اسبهای درهم ،رویش
نکشیده بود.
زن مغازهدار که همیشهی خدا #عصبانی بود ،با دیدن طرح
روی تابلو ،عصبانیتر ش�د و فریاد زد« :این چیه که آوردی
تو خونه؟! فردا میبریش مغازه و میفروش�یش! فهمیدی؟!

را میبوسید و از او حسابی تشکر میکرد.
نیمساعتی گذشت و نوبت به تابلو فرش رسید .مرد میانسال
و زنش به سمت جایگاه عروس و داماد رفتند و تابلو فرش را به
پرستار جوان تقدیم کردند.
 من هرگز نمیتونم زحمتهای ش�ما رو برای همسرم بعداز قطع ک�ردن جفت پاهاش جب�ران کنم؛ ام�ا امیدوارم که
این هدیهی کوچولو بتونه حداقل بخشی از زحمات شما رو
جبران کنه!
عروس تبسمی دلنشین تحویل مرد میانسال داد اما گونهی
زن را بوسید تا نشان دهد آنقدرها هم که بعضی خوانندگان
این داستان تصور کردهاند ،راااااحت نیست!
شب وقتی عروس و داماد به خانه رسیدند و خواستند کمی
استراحت کنند ،داماد پیش�نهاد باز کردن تابلو را داد .آنها
تابلو را باز کردند و طرح عجی�ب روی فرش را دیدند .مرد با
دیدن طرح تابلو فرش گفت« :م�ا نمیتونیم این رو تو خونه
بزنیم! هم طرحش عجیب و غریبه ،هم رنگش به وسایل خونه
نمیخوره! میذاریمش تو #انباری تا شاید یه زمانی بتونیم
هدیهاش بدیم به یکی دیگه!»
پرس�تار با اینکه دلش میخواس�ت تابلو را نگ�ه دارد ،ولی
چیزی نگفت .باالخره پرس�تار بیمارستان کس�ری بود و با
تابلو #هیس آشنا!

ایییششششش! نمیخوام این تابلوی زشت ،یه عمر جلوی
چشام باشه!»
 ولی من دوس�ش دارم! میش�ه آویزونش کنم روی دیواراتاقم؟
تا این جمل�ه از دهان دختر مغ�ازهدار خارج ش�د ،مادرش
فریاد زد« :نخیرم! این تابلو نحسه! بابات همین فردا میبره
میفروشدش! ما رو هم از شر سم این اسبهای لعنتی راحت
میکنه!»
دختر زیر لب گفت« :بیچاره من و بابا با این مامان خرافاتی!
کم مون�ده بگه این اس�بهای انصافا بیس�ت ،کووید نوزده
دارن!» و دوباره مشغول ترکاندن حبابهای پالستیک شد.
فردا صبح اول وقت که مغازهدار داشت کرکرهی مغازه را باال
میداد ،ناگهان سروکلهی مرد میانسال و با جذبهای جلوی
در مغازه پیدا ش�د .مغازهدار اول چند لحظ�ه صبر کرد؛ بعد
پرسید« :دنبال چیزی میگردین جناب؟»
 بله! دنبال یه چیز خاص میگردم!مغازهدار یک نگاه به تابلوی توی دستش کرد و یک نگاه هم
به مشتری که بهنظر میرسید از آن سمجهایش باشد! سپس
ماسک روی صورتش را در اواسط دماغ پهنش منظم کرد و
گفت« :بفرمایید داخل!»
چند لحظه بعد ،تابلو را روی میز گذاشت و درآمد« :این همون
چیز خاصیه که دنبالش میگردین! دستبافه و لنگهاش هیچ
کجای دنیا پیدا نمیشه! گشتم که میگم! خودتون طرحش
رو ببینین دیگه!»

مشتری دستش را روی تابلو کشید ،یال ابریشمی اسبهای
خوشتراش را لمس کرد و برقی از خوشحالی توی چشمانش
دوید« :همین رو میبرم! قیمتش چنده؟»
اذان ظه�ر تکمن�ارهی چوب�ی مس�جد پانصدس�الهی
سیدرکنالدین به «اشهد ان ال اله اال اهلل» رسیده بود که مرد
میانسال #تابلو را به خانه برد .زنش با بیقراری پرسید« :اون
چیزی رو که میخواستی پیدا کنی ،پیدا کردی؟ زود باش بگو
ببینم شیری یا روباه؟»
مرد خیلی آرام ویلچر زنش را به اتاق نشیمن برد و تابلو را باز
کرد و به او نش�ان داد .انگار آرامش به صورت زنش برگشته
بود که مدام چشمان درشت سرمهکشیدهی عسلیاش را به
آهستگی اما با ذوق ،باز و بسته میکرد.
 باالخره برای اون پرستار بیمارس�تان ،یه چیز خاص پیداکردیم! گل کاشتی مرد! مطمئنم از این #هدیه خوشش میاد!
شب در تاالر عروس�ی ،همه برای پرستار کل میکشیدند و
شعر میخواندند و میزدند و میرقصیدند و حسابی خوش
بودند تا اینکه وقت دادن کادوها به #عروس و #داماد رسید.
مرد میانسال و زنش به هدیهها نگاه میکردند و با خوشحالی
فکر میکردند هدیهی خودش�ان از همهی هدیهها خاصتر
اس�ت؛ آخر همه #طال و #سکه (البته ربع س�که) و پول نو و
اینجور چیزه�ا آورده بودند .بعد از ه�ر هدیه ،عروس -که
عروس راحتی ب�ود و چندان میانهای ب�ا اصل فاصلهگذاری
اجتماعی نداشت و حتی #ماسک هم نداشت -هدیهدهنده

سه سال بعد در حالی که تابلو فرش عجیب و غریب قصهی
ما از یاد آقای مقیمی و مغازهدار و زنش و ...رفته بود ،خانمی
سی ساله از محل کار به خانه آمد .برادرش آن روز مریض شده
بود و سر کار نرفته بود .خواهر از دم در خانه فریاد زد« :مجید،
داداشمجید کجایی؟ بیا ببین چی آوردم!»
مجید تلوتلوخوران خودش را به هال رساند .بعد کمی #سرفه
کرد و پرسید« :چیه؟ چی شده؟» خواهر با خوشحالی گفت:
«نگفتم خدا میرسونه روزی رو؟! نگفتم؟! بیا! هدیهی خونهی
آقافرش�ادی هم جور ش�د! ببینش چقدر خاصه مجید!» و
جعبهی مستطیلی دراز و پهن را نشان برادرش داد و در آن
را باز کرد.
 این به درد نمیخوره که! آقای فرشادی خودش تو این کاره! اشکالی نداره که! رئیسم توی شرکت ،همین پریروز بهمدادش به عنوان هدیهی خونهی جدیدمون! حاال ما که تو این
قوطیکبریت چه�ل متری براش جا نداری�م ،بذار ببریمش
خونهی آقافرشادی که دستکم باید صد و هشتاد متر باشه!
خرج اضافی هم نکنیم تو این وضعیت! دیشب مگه #اخبار
رو گوش نکردی؟
مجید س�رش را با بیحوصلگی تکان داد و ب�ه هوای جواب
دادن به پیام دوس�تش در دایرکت اینستاگرام ،رفت دنبال
گوشیاش.
فردای آن شب ،مجید و خواهرش به خانهی آقای فرشادی
رفتند و هدیه را ه�م با خود بردند .بعد از صرف ش�ام ،آقای
فرشادی خواست که هدیه را باز کند .مجید با خجالت گفت:
«میدونیم که خودتون از ما بهتر بلدین و به هر حال خودتون
این کارهاین؛ اما شرمنده ،خواهرمه دیگه! عشقشه که از این
کارا بکنه!»
چش�مغرهی خواهر به برادر هنوز تمام نش�ده بود که آقای
فرشادی -در حالی که داش�ت هدیه را باز میکرد -درآمد:
«نفرمایین! این چه حرفیه؟ هدیه ،هدیه است دیگه!» و همین
که چشمش به تابلو فرش عجیبا غریبای سیاه و سفید افتاد،
دهانش باز ماند!
 این ...این چ ...چطور ممکنه؟!و به س�مت مجید و خواهرش برگشت« :ش�ما این رو از کجا
پیدا کردین؟!»
خواهر مجید با خجالت جواب داد« :ر ...رئیس بانک بهم هدیه
داد .م ...ما هم گفتیم چ ...چه کسی ب ...بهتر از شما برای ه...
هدیه دادن؟!»
زن آقای فرشادی -که تا آن موقع خیلی وارد صحبت نشده
بود -ناگهان سرش را از تبلتش بلند کرد و گفت« :این تابلو
رو چند سال پیش به ما هدیه دادن .من دوست داشتم نصبش
کنم دیوار اتاق�م ،کنار کوبلن ی�ادگاری ننهجون پدرم ،ولی
چون مادرم فکر میکرد این تابلو نحس و نفرین شده است،
بابا برد و فروختش! خدا عالمه چند دست چرخیده تا دوباره
رسیده دست من!»
 چطور است به پدرتون زنگ بزنین و ماجرا رو تعریف کنین!حتما خیلی خوشحال میشن!
زن آقای فرشادی از پیشنهاد مجید استقبال کرد و شمارهی
پدرش را گرفت ،اما از شانس بد ،مادرش جواب داد!
 تویی نفیسه؟ بابات فکر کنم برای بار سوم #کرونا گرفته!رفته ت�وی اتاقش #قرنطین�ه کرده خودش رو! گوش�یاش
اما دس�ت منه! جریمهاش کردم! آخه دیشب حسابی با هم
بحثمون ش�د! صبحش رفته بود پیش اون یارو ...اس�مش
چی بود؟ مقیسه؟ مس�تقیمی؟ مق ...آهان! مقیمچی! ازش
یه تابلو هدیه گرفته با پسزمینهی س�یاه ،توش فقط چند
تا گاو سفیده!
اجازه خانوممعلم! میشه موضوع انتخابی من ،عوض «تابلو
هدیه» تبدیل بشه به «هدیهی تابلو»؟

