
میلیونر شدن سالواتوره

باورش نمیشد. وقتی که راه میرفت صدای جیر جیر کفش تمام چرمی که به پا داشت دلش را غنج میداد. به هر ویترین و شیشه و آئینه

که میرسید بدون اینکه بایستد زیرچشمی قد و قامت خود را ورانداز میکرد. توی کت و شلوار سرمه ای رنگ، پیراهن آبی و کراواتی

پله و ق++د کوت++اه و ش++کم  ورقلمبی++دش ناهنج++ار ب++ه نظ++ر نمیرس++ید بلک++ه خیل++ی م++وزون و باوق++ار و که با ایندو هماهنگ بود نه تنها هیکل خپ

خیره کننده بود و س++رپ ت++اس و تخ++م مرغی++ش و ص++ورت فرب++هپ مزی++ن ب++ه س++بیل پرپش++ت خرم++ائی رن++گ ح++ال ن++ه تنه++ا نمیتوانس++ت دس++تمایۀ

شوخیهای نیشدار همکاران باشد بلکه اتفاقا  او را بسیار هوشمند و متفکر نشان میداد. جیب پر پول داشتن همین است دیگ++ر! آدم اعتم++اد

به نفس پیدا میکند و حس میکند که قدرت فتح همۀ دنیا را دارد. مثل  همین کفشهایی که ب++ه پاداش++ت، کفش++هایی ک++ه ب++رای پ++ای او س++اخته

شده بود، کفشهایی که آدم باهاشون راه نمیرفت بلکه پرواز میکرد. اینها را مگر میشد با حقوق کارگری خرید. اگر چند ماه کار میکرد

و کرایه خانه نمیداد و هیچ خرج دیگری هم نداشت و خلصه باد میخورد و کف پس میداد...ش+++اید...تازه ش++اید میتوانس+++ت....اما ن++ه...!

آنوقت هم نمیتوانست چرا که کفاش تحویلش نمیگرفت. راه یافتن به کفاشیهایی که ب++رای برلوس++کونی و غی++ره کف++ش میدوزن++د ک++ار س++اده

ای نیست. اصل  او خیلی دوست داشت حال که پولدار شده است یک مقدار توی پوست برلوسکونی ب++رود. چ++را ک++ه ن++ه؟ همق++د و ق++واره

که بودند هردو ایتالیائی هم بودند، البته با قدری تخفیف، چرا که سالواتوره اهل سیس++یل ب++ود و سیس++یلیها خودش++ان را ایتالی++ائی محس++وب

نمیکردند. حال دیگر ه++ر دو میلی++ونر ه++م هس++تند. هم++ه چی++ز برلوس++کونی ب++ه کن++ار، ای++ن ب++راه ان++داختن پارتیه++ای موس++وم ب++ه بونگ++ا بونگ++ا

بدجوری نظر سالواتوره را به خود جلب کرده بود. خیلی آرزو داشت که به یکی از ای++ن پارتیه++ا راه پی++دا کن++د و او نی++ز می++ان دخترک++ان

. خوش بر و رو چرخکی بزند

باور کردن اینکه کارگر بودن او دیگر به گذشته تعلق داشت مشکل بود. اینکه کی و چگونه از آن گذر کرده بود را ب++ه خ++اطر نداش++ت.

شاید ای++ن خاص++یت پول++دار ش++دن اس++ت ک++ه آدم قس++متهای ناخوش++آیند زن++دگی را رفت++ه رفت++ه فرام++وش کن++د. ام++ا میدانس++ت ک++ه فاص++له اش ب++ا

کارگری زیاد دور نبود. هنوز همکاران سابق را بخ++اطر داش++ت و ت++وی ذهن++ش ح++ک ک++رده ب++ود ک++ه بع++د از ای++ن پ++ارتی ک++ذائی س++ری ب++ه

کارخانۀ سابق بزند و از همکاران برای همیشه خ++داحافظی کن++د. از هم++ان روزی ک++ه اولی++ن برگ++ۀ لوت++و را خری++د چنی++ن ق++راری ب++ا خ++ود

.گذاشت که اگر برنده شد یک خداحافظی چرب و نرم با همکاران برگزار کند و اینک برده بود و الوعده وفا! اما بعد از پارتی

نگاهی به ساعت مچی انداخت. نمی توانست موقعیت عقربه ها را تشخیص ده++د. درخش++ش خی++ره کنن++دۀ ص++فحۀ آن م++انع خوان++دن س++اعت

میشد. از اینجور ساعتها متنفر بود. اگر نشود ساعت را در هر شرایطی خواند پس به چه درد میخورد؟ ب++ا اینک++ه م++دت زی++ادی ب++ود راه
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میرفت اما خسته نشده بود. بیخود نیست که این کفشهای تمام چرم اینقدر گران هستند. خیابان طویلی بود. به نظر میرسید هنوز مسافت

زیادی را پیش رو داشته باشد. مناظر خیابان در یک نگاه شبیه مح++ل س++کونتش ب+ود. در ه+ردو س++وی خیاب++ان م++ردم برای++ش دس++ت تک++ان

داده و با لبخند به او سلم میدادند. برخی حاضر نبودند از او چشم بردارند. شاید به خاطر سر و وضع ش++یک و... ی++ا ش++اید عکس++ش را

توی روزنامه بعنوان برندۀ خوشبخت چاپ کرده بودند. هرچه بود او لذت می++برد ک++ه اینچنی++ن م+ورد ت++وجه ع++ابرین و کاس++بین و س++اکنین

خیابان قرار میگرفت. سی سال بود ک++ه دل+ش ه+وای چنی+ن توجه++اتی را میک+رد. س+ی س+ال ب+ود ک+ه جس++مش ب+رای آلمانیه++ا ک+ار میک+رد و

روحش توی کوچه های گرم سیسیل، بر سر جالیزهای خیار و هندوانه، دور و بر ک++افه ه++ا و میک++ده ه++ای پرهی++اهو و می+ان قهقه++ه ه++ای

زنان و دختران سیسیلی پرسه میزد. سی سال بود که دلش میخواست از اینسو ب+ا کاس++ب آنس+وی خیاب+ان ب+ر س+ر قیم++ت ن+ان، فلف+ل دلم+ه،

زیتون و پنیر چانه زنی کند. سی سال بود که امروز و فردا میکرد تا این سرزمین سرد و نمناک غریب++ه گ++ز را بس++وی س++رزمین آفت++اب

و مردم خونگرم، بسوی سیسیل ترک کند. سی سال بود که لوتو میخرید و بخت یارش نبود و امروز شاد و شنگول و ب++ا لبخن++د اش++رافی

به سلم رهگذران متحیر پاسخ می داد. بالخره توانست به همۀ کسانی که او را بخاطر لوتو خریدن هفتگی اش سرزنش می کردند ثابت

کند که راه خوشبختی جادۀ اختصاصی یکنفره است و هرکس باید شانس و اقبال خود را بیآزماید. بالخره موفق شد نشان دهد که برای

عبور از زندگی کارگری فقط نباید دل را به جدال اتحادیه کارگری برای اضافه حقوق و اعتصابهای اخط++اری و غی++ر اخط++اری خ++وش

کرد؛ که راههای دیگری هم وجود دارد تا از صف کار و نداری برید و به صف عیش و نوش و دارائی پیوست. ای++ن راه را او پیم++وده

....و موفق شده بود

آسته آسته داشت از پیاده روی و سلم علیکهای چاپلوسانۀ مردم ناشناس خسته میشد. دوست داشت زودتر ب++ه مقص++د برس++د. آنج++ائی ک++ه

بای++د میرف++ت برای++ش ت++ازگی داش++ت، ج++ایی ک++ه ق++رار ب++ود فق++ط عی++ش و ن++وش و پ++ارتی بونگ++ا بونگ++ا باش++د و دخ++تران دلرب++ای مراکش++ی و

افسونگران چشم بادامی افغان و پری رویهای تیره پوست افریقا! یکبار به امتحانش میارزی+د. همینک+ه حوص+له اش س+ر رف+ت و حس+ابی

کلفه شد خیابان ناگاه به انتها رسید و از آمد و شد خالی. پشت سر را نگاه کرد هیچکس نبود....اما انگار آن دور دست چند نف++ر ب++ه او

اشاره میکردند که وارد شود! ولی به کجا...؟ چشمان خسته را به اطراف چرخاند  و از میان دود و غبار و م++ه رقی+ق ک++ه انگ+ار بط+ور

مصنوعی از جائی نامعلوم به این فضا دمیده میشد، ساختمان قدیمی یک کارخانۀ متروکه نظ++رش را جل++ب ک++رد. یعن++ی ممک++ن اس++ت ک++ه

اینجا محل برگزاری پارتی باشد؟ ساختمان آجری قهوه ای رنگ همۀ مشخصات کارخانه را داشت. دودکشی  ک++ه ت++وی دل آس++مان ف++رو

رفته ، سقف شیروانی، دروازۀ ریلی س+نگین و ماش+ین آلت زن+گ زده و از ک+ار افت+اده ک++ه دور و ب+ر پراکن+ده بودن+د. ن++ه! اص+ل  ح+ال و

حوصلۀ وارد شدن به کارخانه را نداشت. دیگر حالش از دیدن هرچه کارخانه ب++ود به++م میخ++ورد. س++ی س++الپ تم++ام ه+ر ص++بح زود خ++واب

آلود و نومید به چنین مکانی وارد و غروب بیرمق و لهیده از آن خارج شده بود. آهی کشید و خواست راه آمده را بازگردد که کسی ب++ه

:زبان آلمانی گفت

!  ـ آقای سالواتوره....آقای سالواتوره....لطفا  از این طرف! همه منتظر شما هستیم

سالواتوره بی اختیار خطاب به مردی که یکدست به سینه داشت و تا کمر خم شده و با دست دیگر راه ورود را نشانش می++داد، ب++ه زب+ان

:ایتالیائی جواب داد

.ـ اینکه نمیشه جانم...ما آمده ایم تفریح کنیم. با این دویچ شکسته بستۀ ما که نمیشود اختلط کرد
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از لحن اربابگونۀ خود تعجب کرد اما نگاهی بیتفاوت به مرد تعظیم کننده انداخت، نگاهی که میخواست بگوید ما از ازل چنین بوده ای+م

!جانم

مرد لبخند زنان ت++ابلوئی را ب++ه س++الواتوره نش++ان داد ک++ه روی آن ب+ه زب+ان ایتالی++ائی نوش++ته ش++ده ب+ود : " در ای+ن مک+ان ب+ه زب+ان ایتالی++ائی

صحبت میشود". با خواندن این جمل++ه گ+ل از گ+ل س++الواتوره ش+کفت و در ح+الیکه نمیتوانس++ت لبخن+د لب+ان و درخش++ش دی++دگان و کیف+وری

درون را پنهان کند، دست توی جیب کرد و یک اسکناس صد یوروئی کامل  نو کف دست مرد گذاش++ت و بس++رعت وارد ش++د. گرچ++ه از

دریچۀ میان دروازۀ ریلی عبور کرد ام+ا ب+ر خلف تص+ور ن+ه ب+ه فض++ای ک+ار و کارخ++انه ک+ه ب+ه راهروی+ی مف+رش ق+دم گذاش++ت. ص+دای

همهم++ه و خن++ده ه++ای مس++تانه از پش++ت دیواره++ای راه++رو ک++ه ب++ا ن++وری مخل++وط از رنگه++ای قرم++ز و بنف++ش و ص++ورتی از منبع++ی ناپی++دا

نورپردازی میشد، بگوش میرسید. داخل راهرو دراز کسی نبود، سالواتوره بدنبال روزنه ای ب++رای ورود، دیواره++ا را ب++ا نگ++اه جس++تجو

میک++رد، گ++اه جل++و گ++اه پش++ت س++ر و گ++اه م++ی ایس++تاد و ب++رای اطمین++ان گ++وش می++داد. طنی++ن قهقه++ه و س++رور و خوان++دنپ ی++ک تران++ۀ عاش++قانۀ

ایتالیائی، همانی که او همیشه زیرلبی زمزمه میکرد، از آنسوی دیوار می آمد. آما از ک++دام جه++ت؟ معل+وم نب++ود! ه+ر چ++ه جل+وتر میرف++ت

راهرو مرموزتر و درازتر میشد. لحظ+ه ای ت+رس ت+وی جل+دش رف+ت و فک+ر ک++رد ک++ه نکن+د هم+ۀ اینه++ا نقش++ه باش+د؟  آدمه++ای پول+دار بای+د

مراقب اینجور توطئه ها باشند. مردد به عقب برگشت تا فاصله با در ورودی را تخمین بزند اما دری نبود تا چش++م ک++ار می ک++رد م++وکت

قرمز و دیوارهای رنگی! یعنی او اینهمه راه آمده بود؟ چرا تنهائی به جایی ناشناخته قدم گذاشته بود؟  تصمیم گرفت که برگردد. انگار

هنوز راه پ++ارتی و عی++ش و ن+وش را بل++د نش++ده و بای++د ح++ال حاله++ا تمری++ن میک+رد. درس++ت لحظ++ه ای ک++ه میرف++ت می+ل گری+ز وج++ودش را

:تسخیر کند، صدای ظریفپ زنانه ای گفت

ـ آقای سالواتوره.... چقدر باید انتظار شما را بکشیم؟

او به سمت صدا چرخید و دخ++ترک ظری++ف و ریزنقش++ی را

دید که اصل  با آن صدای زنانه تناسبی نداشت. دخ++ترک ب++ا

:لبخند و همان صدا ادامه داد

.ـ لطفا  از اینجا وارد شوید. شما اول باید انتخاب کنید

سالواتوره مشکوک به سمتی نگاه کرد که دخترک با دس+++ت

اشاره میکرد. آنجا واقعا  ی+ک در ب++ود! چگ+ونه ممک++ن اس++ت

که او در را ندیده باشد؟ سالواتوره گیج شده و بدتر از هم++ه

ای++ن ک++ه نمیتوانس++ت تش++خیص ده++د ک++ه دخ++ترک چ++ه ب++ه ت++ن

دارد؟ شاید بخ++اطر ن++ورپردازی راه++رو ب++ود؟ معل++ق در ای++ن

فضای وهم آلود و مرموز دل را به دریا زد و ازطریق در باریکی که دخترک خن+دان کن++ارش ش++ق و رق ایس++تاده ب+ود راه+رو را ت++رک

.کرد

آنسوی در دو دختربچۀ ده یازده ساله منتظرش بودند. آنها دست دراز کردند. یکی دست چپ و دیگری دست راستش را گرفت. دس++تان

ظریف و کوچک دخترکان در دستان زمخت و گندۀ سالواتوره گم میشد. سالواتوره بدجوری شرمس++ار ش++ده ب++ود. اینج++ا می++ان ای++ن دخ++تر
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بچه ها چه چیزی را میجوید؟ عیش و نوش و لهو و لعب را؟ میخواست از جلد آدم اتوکشیدۀ پولدارپ شیک خارج شده و جلوی دختربچه

ها زانو زده و از جیبش عروسکی، شکلتی چیزی بیرون بیاورد و سر به سرش++ان بگ++ذارد و ب++ه ب++ازی اش++ان گرفت++ه و آنه++ا را از خن++ده

روده بر کند تا به آنها بگوید که او از آن آدمها نیس++ت. ام++ا انگ+ار دیگ++ر دی+ر ش++ده ب+ود. دخترک+ان ص+ندلی گ+ردان چرم++ی قرمزرنگ+ی را

:نشانش دادند و با صدائی زنانه که درون سالواتوره را به هم میریخت گفتند

.ـ الساعه آنها میآیند و شما باید زیباترین را انتخاب کنید

سالواتوره روی صندلی نشست و دل چرکین منتظر ماند. این انتظار زیاد طولنی نشد. دخ++ترانی ک++ه تنه++ا پوشش++ان ش++ورت و س++ینه بن++د

بود در یک صف طولنی وارد ش++دند. س++الواتوره حری++ص و چش++م دری++ده  یک++ی یکیش++ان را ب++ا ول++ع نگ++اه میک++رد و از ه++ر ک++دام ای++رادی

میگرفت. یکی پستانش بزرگ بود، یکی کون و کپل++ش لغ++ر ب++ود، یک++ی بی++ش از ان++دازه اس++تخوانی ب++ود دیگ++ری چش++مانی بی++روح داش++ت

و.... توی این صف طویل و بی انتها دخترکی ب++ا موه++ای ب++ور و چش++مان آب++ی وول میخ++ورد و ب++ا ش++یطنتی آش++نا ب++رای س++الواتوره س++عی

میکرد دیگران را پشت سرگذاش++ته و ن++وبتش را جل++و بیان++دازد. دخ++ترک ت++وجه او را جل++ب ک++رد، از ج++ا برخاس++ت ت++ا او را دقیق++تر ببین++د.

دخترک وول میخورد، بیقرار میجنبید، هی خودش را لبلی دیگران پنهان میکرد. برای یک لحظه، فقط ی++ک لحظ++ۀ کوت++اه، ص++ورتش

را به سالواتوره نشان داد و همان یک میلیونیم ثانیه کافی بود که او از جا برخیزد و دری وری گوی++ان و ش++تابان هم++ۀ ای++ن بن++د و بس++اط

 :را پشت سر گذاشته خودش را به خیابان ، به جائی که بشود نفس کشید، به محیطی باز برساند. جلوی کارخانه ایستاد و فریاد زد

ـ دخترۀ چشم سفید بی آبرو، هنوز بوی پول به مشامت نرسیده زودتر از من از اینجور جاها سردرآوردی؟ بدبخت کودن.... اینجا جای

ت++و نیس++ت... اینج++ا ج++ای زن++ان و دخ++تران گ++دا گش++نۀ آفریق++ائی اس++ت، اینج++ا ج++ای دخ++تران جن++گ زدۀ افغانیس++ت،... ت++و دخ++تر س++الواتورۀ

....میلیونری، ترا چه به این جاها؟... بگذار دستم بهت برسد

س را یعنی دخترش هم او را دیده بود؟ اگر دیده باشد و خبر برای مادرش برده باشد چه؟ او اصل  حال و حوصلۀ ق++ر و لن++دهای دول++ورپ

س کجاس++ت؟ نکن++د او ه++م س++ر از ای++ن پارتیه++ای بونگ++ا بونگ++ا درآورده باش++د؟ ...ن++ه باب++ا، اینج++ور پارتیه++ا فق++ط ب++رای م++ردان ندارد. دولورپ

میلیونر است. مردان مایه دار یکطرف و زنان محتاج پول طرف دیگر!... شاید برعکسش هم وجود داشته باشد. زنانی که پول میدهن++د

س اینگونه نیست! پس این دخترک بی حیا از که یاد گرفته که چنین باشد؟ تا مردان دلخواهشان را به چنگ آورند. اما دولورپ

:و خود به خویش پاسخ داد

! ـ از تو...از پدرش

عذاب وجدان آزارش می داد. دلش میخواست وارد شود و موهای طلئی این گیس بریدۀ گستاخ را دور دست حلقه زده و او را ت++ا خ++انه

لق++ی بدنبال خود سگ کش کند تا بفهمد دختر سالواتوره بودن یعنی چه؟ اما او عاشق تک دختر دردان++ه اش ب++ود ونمیتوانس++ت ب++ا او ب++د خل

کند. شاید اصل  او اشتباه میکرد. آره حتما  او اشتباه میکرد. دختر او اهل چنین بند و بساطهائی نبود. عجبا ! توی چه مخمصه ای  گیر

:افتاده بود. هم اینکه از ضمیرش گذشت که آیا راه گریزی از این مخمصه نیست، صدای مردانۀ زمختی پرسید

.ـ آقای سالواتوره نمی خواهید برویم کارخانه؟ ساعت یازده قرار داریم برای مهمانی خداحافظی
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کنار خیابان یکی از آن ماشینهای شیک تولید ایتالیا پارک کرده بود. مارکش را تشخیص نمیداد ام++ا مطمئن ب++ود ایتالی++ائی اس++ت. او قس++م

خورده بود که اگر روزی پولدار شود فقط اتومبیل ایتالیائی بخرد و لبد خریده بود. کنار در عقب مردی بلند ق++د و م++وفرفری ایس++تاده و

بی صبرانه او را نگاه میکرد. او این مرد را میشناخت. مسلما ... او رانندۀ در استخدامش بود. اما نه، او را از قبل، از زم++ان ک++ارگری

میشناخت. آخ خدای بزرگ امروز او را چه می شود؟ هیچ چیز را نمیتواند واض++ح ببین++د، ک++م ح++افظه و خن++گ ش++ده اس+++ت...خوب معل++وم

اس++ت ک++ه رانن++ده را میشناس++د! س++ابقا  ب++ا او همک++ار ب++ود. او هم++ان رانن++دۀ عج++ول لیف++تراک اس++ت ک++ه همیش++ه لیف++تراک را ب++ا فپ++راری اش++تباه

میگرفت و مرتب تا میشد و میخورد گاز میداد. از اینکه چهرۀ آشنا و رفیق قدیمی را بجا می آورد خوشحال شد. نزدیک رفت و دستی

:روی شانۀ او کوبید وبا لحنی صمیمی گفت

ـ الکساندر، این ادا اطوارهای آقا و شوفری را دور بریز. من هنوز هم همون سالواتورۀ کله تخم مرغی ام. بشین پشت فرم++ون و بگ++از

.بریم کارخونه

الکساندر گازید و آنه++م چ++ه گازی++دنی. چن++ان ب++ا س++رعت و ویراژه++ای پ++ی در پ++ی رانن++دگی میک++رد ک++ه بن++د دل او پ++اره می ش++د. خیابانه++ا و

چهارراهها و میادین را مثل برق پشت سر گذاشت بدون اینکه سالواتوره تشخیص دهد از کجاها عبور کرده اند و چنان پر سر و ص++دا

غیژه کنان جلوی در کارخانه پارک کرد که همۀ کارکنان بخش اداری سر از پنجره طبقات متفاوت بیرون آوردند و ب++ا هیج++ان اتومبی++ل

 :را به هم نشان دادند و فریاد زدند

. ـ این سالواتوره است. این ماشین سالواتوره است

:یکی که خود را تا کمر از پنجرۀ طبقۀ سوم آویزان کرده بود پرسید

ـ سالواتوره ...سالواتوره ...خرپول شدن چه لذتی داره؟

سالواتوره سلنه سلنه از ماشین پیاده شد و طوری وانمود کرد که انگار صداها و متلکهای آنها را نشنیده و فق++ط برایش++ان دس++ت تک++ان

داد و همراه شوفر وارد کارخانه شد. داخل سالن تولید، سالنی که او سی سال آنجا کار کرده ب++ود، هم++ۀ همک++اران جم++ع ش++ده بودن++د و ب++ا

دهان باز هیبت شیک و جیر جیر کفشهای تمام چرم اورا نظاره میکردند. سالواتوره به هرک++س ک++ه می رس++ید از پی++ر و ج++وان گرفت++ه ت++ا

قدیمی و تازه کار، و از آلمانی و خارجی گرفته تا ریز و درش++ت، خلص++ه ب++ه هم++ه و هم++ه دس++ت می داد و ی++ک اس++کناس ص++د ی++وروئی

ه++دیه اش می ک++رد. همک++اران ی++واش ی++واش دور او حلق++ه زدن++د و او را ب++ه س++مت می++ز ک++ار ق++دیمی اش ه++دایت کردن++د. کس++ی چی++ز خاص++ی

نمیگفت اما همه از دست و دلبازی و سخاوت سالواتوره خشنود بودند و درگوشی از او تعریف میکردند. می++ز ک++ارش را ب++ا گ++ل و گی++اه

.تزئین کرده بودند و کنار آن یکی از نو ترین چهارپایه های قسمت را گذاشته بودند تا او رویش بنشیند

سالواتوره نشست و می خواست شروع به ص++حبت کن++د ک++ه حلق++ۀ همک++اران از ت++ه ش++کافته و تب++دیل ب++ه ک++وچه ش++د. ک++وچه ای ک++ه ابت++دایش

سرکارگر ایستاده و با لبخندی چاپلوسانه او را نگاه می کرد وانته++ایش او نشس++ته و ت++وی ذه++ن ق++ول و ق++رار خ++ود ب++ا همک++اران را م++رور

 :می کرد

ـ روزی که من میلیونر شوم به این آقای سرکارگر خواهم گفت که برای هر بار پارس کردن یک اسکناس پنجاه یوروئی جایزه خواه++د

.گرفت. و مطمئنم که او بارها پارس خواهد کرد
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و حال روز موع++ود ف++را رس++یده ب++ود. س++رکارگر و همک++اران حض++ور داش++تند و جی++ب او ه++م ت++ا خرخ++ره پرپ++ول ب++ود. هم++ۀ همک++اران ه++م

مشتاقانه منتظر بودند که سالواتوره به عهدش وفا کند. سرکارگر که از طریق گوشهای مخفی به چند و چ++ون ق++ول و ق++رار او پ++ی ب++رده

 : بود پیش دستی کرد و همانطور که خیره سالواتوره را مینگریست مثل یک سگ واقعی کهنه کار پارس کرد

... ـ هاف...هاف

سالواتوره رضایتمندانه بقیه را نگاه کرد. یعنی که: نگفتم؟ بفرما...نخواسته پارس میکند. س++پس دس++ت ت++وی جی++ب ک++رده اولی++ن اس++کناس

پنجاه یوروئی را جلو آورد و سرکارگر ادای دویدن سگها را درآورد و اسکناس را از میان انگشتان س++الواتوره ب++ا دن++دان قاپی++د. دوب++اره

:به اول کوچه برگشت و رو به سالواتوره پارس کرد

...ـ هاف هاف

سالواتوره هم خندان اسکناس بعدی را از جیب درآورد و آن++را مث++ل تک++ه اس++تخوانی ک++ه س++گ دل++ه ای را تحری++ک کن++د رو ب++ه س++رکارگر

تکان تکان داد. سرکارگر اینبار هم دوان دوان اسکناس را با دندانهایش ازمیان انگشتان سالواتوره بیرون کشید. این ک++ار چن++دین مرتب++ه

تکرار شد. بار اول و دوم کارگران با حیرت و ناباوری ماجرا را نگاه میکردند اما دفعات بعد از خنده ریسه میرفتن++د. ای++ن ب++ازی آنق++در

تکرار شد که تعداد زیادی ازهمکاران از زور فشار خنده با چشمان اشکی روی زمین ولو شده و اسکناس++های س++الواتوره ه++م ت++ه کش++ید.

سر کارگر اما دست بردار نبود. اینبار روی زمین مقابل او چمباتمه زد. درست مثل یک سگ واقعی. و شروع ک++رد ب++ه زوزه کش++یدن.

 :یکی از میان همکاران داد زد

!ـ سالواتوره... زوزه قیمتش گرونتره... یکصد یورو

 :بقیه هم یکصدا تکرار کردند

!ـ یکصد یورو...بیچاره داره زوزه میکشه...اینکه برای تو پولی نیست

سالواتوره با نارضایتی دست توی جی++ب ک++رد و اولی++ن اس++کناس یکص++د ی++وروئی را ب++ه دن++دانهای س++رکارگر، ک++ه ح++ال ب++ه نظ++ر تیزت++ر و

درشت تر میرسیدند، سپرد. ولی کار به اولی ختم نشد و با دومی و سومی هم خاتمه نیافت بلکه آنق++در تک++رار ش++د ک++ه هم++ۀ اسکناس++های

یکصد یوروئی هم خرج این زوزه بازی شد. سرکارگر روبروی او چمباتمه زده و زوزه میکشید و جمعیت با ترحم به زوزه ه++ا گ++وش

:میداد و مصرانه از او میخواست که پول خرج کند. سالواتوره همانطور نشسته جیبهای شلوارش را پشت و رو کرد و ملتمسانه گفت

...!ـ ندارم ...به خدا دیگه پولی به همراه ندارم

ر میک++رد. س++الواتوره رخل سرکارگر خیال رضایت را نداشت. دیگر زوزه نمیکشید بلکه با نشان دادن دندانهای تیزش مثل سگهای هار خل

:دوباره با تمنا و خواهش گفت

!ـ ندارم ...نیست ...همه را گرفتی ...باشه برای دفعۀ بعدی
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سرکارگر، که حال دیگر واقعا  سگ شده بود، سر و دمی تکان داد و بی رحمانه و از ته دل پارس کرد. صدای سهمگینپ پارس او ت++وی

دلپ سالواتوره را لرزاند و روی چهار پایه یکه خورد.سگ به میان پاهای سالواتوره خیره شد و ب++ا پ++وزۀ ک++ف آل++ود خی++ز برداش++ت ت++ا از

میان پاهای او چیزی را به امانت برکند، سالواتوره دو دست را میان پاها سپر کرد و با نعرۀ گوشخراشی از روی صندلی بلند شد و با

....چشمان قرمز خون گرفته مقابل خود را نگریست

 :سرکارگر آنجا ایستاده بود. در هیبت همیشگی و با قیافۀ اخم آلود همیشگی. خطاب به او میگفت

ی سالواتوره ...نمیخوای مشغول کار بشی؟ ـ هپ

سالواتوره گیج و منگ و حیران دور و بر خود را نگاه می کرد

:و نمی دانست قضیه چیست. با تأکید و تعجب پرسید

ـ کار...؟

س++رکارگر در ح++الیکه بیحوص++له از او فاص++له میگرف++ت ج++واب

:داد

ـ آره ک++++++++ار...کاف، آ چس++++بانپ بیکله، رپ ...ب++++ا هم++++دیگه میش++++ه

... کارررررر

:و خطاب به یکی از کارگران گفت

.ـ سیصد دفه گفتم نذار روی این صندلی لم بده و چرتش بگیره...خوابهای ناجور میبینه و کار دستش میده

!سالواتوره باید دوباره کار میکرد. باورش نمیشد

آهنگر

٢٠١٣بهار
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