
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «یا مقدر»
 
 

ــ حاجی خوب نگاه کنید آخه این قالی کرکه، نه پشم که همچین 
 د...بندازید حاجی، ببنی من پشت قالیبه یه نیگاه ذارید! قیمتی روش می

 االا...، دخترجون، چند بار بگم من حاجی نیستم!ــ الاله
از مرد مسنی گرفت که پشت میز نشسته بود و داد به مرد دختر نگاه 

 و با سماجت برای طرف، در عرض میز نشسته بودداری که اینسال سن و
 :پیدا کردن الاقل یک حاجی، پرسید

 تونم حاجی صدا بزنم؟!ــ شما چی؟ شما رو می
 مرد لبخندی روی لبش نشست و گفت:

و حاجی صدا نزن، خان رالهعزت ــ هر جور راحتی منو صدا بزن، اما
 حساسه بنده خدا!

عاشق بازیگری آقای  جالب! منقدر ! چه؟خانهالهعزتاسم حاجی، ــ 
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 و تونیم به فال نیک بگیریم... حاال که همه چیز خوبام، همینو میانتظامی
 !زنه با آدممی خوشه، یه نگاه به این قالی بندازید، اصال انگار داره حرف

ن چینی به ابرو انداخت و خواست چیزی بگوید که مثل خاالهعزت
آلود و محل شد و دختر جوان حرصاش خروس بیچند بار قبل، گوشی

 خان پوف کشید.الهپنهانی از عزت
ــ جانم آقاجون؟!... باشه دیگه، یه بار گفتی! حواسم هست! باشه، 

در مسجد بعدازظهر  از طرف تو،گل هم دادم برای مادر هادی سفارش تاج
 ...ریم ختمشم میخانومخودم و حاج دن... باشه آقاجون... باشهتحویل می

ی هاسفارشخان هم کالفه شده بود از دست الهمعلوم بود خود عزت
ش شنید نگاهی به دوستالی دستوراتی که از آن سمت خط می. البهپسرش

را  ی چپ خود را نشان داد و دوستش هم سرشانداخت و با دست، دنده
ی پایین کرد. دختر جوان که متوجه ایما و اشاره و به معنای تصدیق باال

ر هر دو را نگاه کرد و چون به جوابی نرسید، ر و بِها بود، کمی بِآن
ظر تمام شدن صحبت تلفنی او ماند؛ تتفاوت ابروها را باال انداخت و منبی

دادن صحبتش با دختر ارتباط را قطع کرد، جای ادامه خان الهاما وقتی عزت
 جوان، رو کرد به مرد همسن و سال خود و گفت:

رد! خود روزبه مُ ، هادی و حامدتا برادر ــ بدترین موقع مادر این دو
 دستمو حسابی گذاشتن توی دنیا، این دوتام که درگیر مادرشونن،اون سر 

دوتا چارتایی بکنه ببینه وقتش ردن یه دو پوست گردو! آدم باید قبل مُ
 هست یا نه...

 دختر که بیشتر از این تحمل نداشت، پرید میان حرفش و گفت:
خیال مادر هادی و هدی! دور از جون شما، هر وقت ــ حاجی، بی

شما خواستید به ملکوتیان بپیوندید، دو دوتا چارتا کنید، اما قبلش یه نگاهی 
 من بندازید، شاید بیشتر از دوتا و چارتا ارزید! تخته فرشبه 
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گاهی بین دو مرد حاضر در فروشگاه رد و بدل شد و بعد نگاه ن
غره روی دختر جوان نشست و مرد دیگر سعی کرد خان با چشمالهعزت

 رش کرده گفت:خان با همان ابروهای تُ الهتعجبش را پنهان کند. عزت
ــ دخترجون، چندبار بگم، کار و کاسبی این فروشگاه جوری نیست 

جا و ما ازش بخریم! بیاد این بذاره زیر بغلش، شتخته فرکه هر کی یه 
ه جوری اگخرید و فروش فرش دستباف سبک و سیاق خودشو داره. این

 کنیم، سر سال ورشکستبافی که باهاشون کار میهای فرشباشه، کارگاه
 شن!می

جا وسط گالری متری را ول کرد همان هنُ تخته فرشزده، دختر ذوق
بزرگ و به مرد همراهش اشاره کرد تا او هم دست از زیر فرش بردارد و 

اش را که از زیر شال، با چند گام بلند خود را رساند به میز. موهای یاغی
 ل داد زیر شال و گفت:داد، هُسرش را پف کرده نشان می

ن، خب منم یه کارگاه دارم، خاالهــ حاجی... ببخشید، حاجی نه! عزت
 کنید.ن! با مام کار کنید ضرر نمیبا چندتا از بهترین قالیبافای کاشو

ور خان خیلی جدی او را برانداز کرد و آقای ناظمی به زالهعزت
 د:ها پنهان نمواش را پشت لبخنده

گی بدوش! من تو می گم نره،جون، من میــ لعنت بر شیطون! دختر
 اصال کار ما فرش دستی نیست! خوام.فرش نمی

ویزان های آ، لبخندی به پهنای صورتش زد و با ابرو به قالیدختر جوان
 اشاره کرد و گفت:

قدر دونم، اما اونگن هیچی از قالی نمیــ درسته ماجون و عموم می
 ...تیه، نه ماشینی... حاال یه نیگاهسها ددونم که این قالیمی

خان برای بار چندم پرید توی حرفش. الهصدای زنگ موبایل عزت
 پی، به گوشی اشاره کرد و گفت:درهای پیکالفه از زنگ خوردن
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 تونه!ــ جواب بدید، حتما بازم آقازاده
خواد ول شیر می"و پوفی پر حرص بیرون داد و زیر لبی گفت 

 "کنه!نمی
خان الهکرد، زنگ موبایل عزتتوی نیم ساعت اخیر تا حرفش گل می 
خان و الههای عزتپرید وسط! همزمان که گوشش به صحبتمی

ی مرد، بریده اش بود، نگاهش رفت سمت محمدجواد. نگاه خستهآقازاده
ی سحر حرکت کرده بودند سمت تهران داد، کلهبود و ناامید! به او حق می

ر و وها رفته بود باال، فرششان را اینباز شده و کرکره هاغازهمو همین که 
ی خالدستور با خود برده بودند و دریغ از یک خواهان! اگر آن

داد به کنار، جوابی که ی کسانی که باید میگشتند، جواب همهبرمی
 داد هم به کنار!محمدجواد به گلرخ می

هست، عمو ناظمی هم  "قالیکده"ــ باشه باشه بابا... حواسم به 
 جان؟ قراردادو بستی؟جاست... معامله تو چی شد روزبهاین

جان، حاال اگه ول کرد تلفنو! ای بمیری روزبه"دختر زیر لب گفت 
محمدجواد که دید حواس دختر پیش اوست، با دست  "شه.داره شب می

 زیر نگاه موشکاف آقای کهتوجه به ایناشاره کرد سمتش برود! دختر بی
خان انداخت، انگار حاال حاالها قصد اله، نگاهی به عزتاست ناظمی

 جانش هم قصد کوتاه کردن صحبتش"روزبه"نداشت تلفنش را قطع کند و 
ر از تهای خسته رفت سمت مرد خستهرا نداشت. از جا بلند شد و با قدم

 خودش.
ـ دخترعمه، داره شب می تون، گلرخو بردارم و بریم هشه! باید برم خونـ

 بازار برا خرید عروسی.
از دست  کالفه دانگ حواسش به آن دو مرد مسن بود،دختر که شش

 :معترض شد که همراهش مرد
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ن به اون بزرگی فروشگاه نیست که شما دوتا برای ــ یعنی توی کاشا
 عروسیتون حتما باید از تهران خرید کنید و...

 د جوان بلند شد که:ی مرلحن معترض و کشیده
شه! مگه زن عمـــه! گلرخ بشنوه این حرفو زدی ناراحت میــ دختر

وقت من از دخترداییش چی کم داره که اون خریداشو رفته اصفهان، اون
 ما برای عروسیمون از کاشون خرید کنیم؟!

داد  تکان "باشه، باشه"حوصله و عاصی، دست را به عالمت دختر بی
 او گفت:و آرام کنار گوش 

ـ بذار ببینم چی می  دشه! اگه تونستم قالی رو بفروشم به این دوتا پیرمرـ
که یه شیرینی خوب پیش من داری... اصال یه کادوی خوب برای عروسی 

نره،  فروش گیرم که همه انگشت به دهن بمونن... اما اگه قالیپسرداییم می
ا وقت بنه! فردا اونها رو باز بندازیم روی دوش و بریم خومجبوریم قالی

 آم، اون زبون بازاری جماعتو بهتر از من بلده.آخلیل می
 گم... اما...م که اینو میآ دخترعمه... شرمندهگمــ می

خان تمام شده بود الهنگاه دختر رفت سمت دو مرد مسن. تلفن عزت
سرشان رفته بود بیخ گوش هم و نگاهشان به  پیرمرد که هر دوو درحالی

که مهلت به آن دو ندهد تا سرش کاله زدند. برای اینود، پچ میاو ب
 گفت: تاببگذارند، بی

 خوای؟ــ بگو دیگه ممد، چی می
ـ دخترعمه شرمنده، گلرخ گفت برای خرید عروسی یه کم پول ازتون  ـ

 بگیرم و بگم بزنید به حسابش!
انداخت به او و تشر  هم نگاه تندکی د برگشت سمت محمدجواد،تن

 :زد
جون، اصال توی بافتن این ش باشه گلرخ! ماشااله؟ــ کدوم حساب
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ش در رفته از کار و انداخته گردن ها مگه کمکی هم کرده؟ همهقالی
معصوم... خب، خب... باشه، بغ نکن! قالی اگه فروش رفت روی چشمم! 

آباد، نه فقط به خاطر گل روی خودت که امروز همراهم اومدی تا سعادت
مارمولک!... غلط نکنم این دوتا خیلی دغل تشریف دارند، از  اون گلرخ

 اونان که خدا قالبشونو گم کرده!
 انداز سمت آن تخته شلنگهای کشیده، و گردنی صاف کرد و با قدم

 دو رفت:
 خان، چی شد؟ خریدارید؟الهــ خب حاجی... آخ ببخشید عزت

توی کار ما ها خریجور تکدخترجون. به جون خودت اینــ نه 
 نیست.
اما  "جون خودت حاجی بازاری!"توی دل حرص خورد  "دخترجون"

 لبخندی به روی او زد و گفت:
ــ راه نداره؟! این قالی اصال خوراک خونه خودتونه! دیدین چه رنگ 

وسطش شاهکاره! اصال ندیدید چه  یموشی خوشگلی داره!... اون ستاره
 خان ببینه و...الهبیار تا عزتهایی داره... ممدجواد، قالی رو لچک

 ما نیست. کارراستــ دخترم گفتم که! جون خودت 
 باز هم حرص خورد، اما فقط توی دل و با لبخندی گفت:

، راه نداره، باید جانانجانِتون، روزبهــ جون خودم نباشه، جون آقازاده
ه یاین ییه نظر بهش بندازید! یه نظر حالله!... اصال شما آقا ناظم، شما ب

ن یه جان بیاینگاهی بندازید... پاشید... پاشید دیگه آقا ناظم... جان روزبه
 نگاه بندازید... ممدجواد قالی رو بیار...

و آستین کت آقای ناظمی را گرفت و از جا بلند کرد! دو پیرمرد که 
و  رد و بدل کردند پرمعناانگار سوژه جالبی برای خندیدن داشتند، نگاهی 

می راه افتاد دنبال او. نگاه دختر فاتح بود و اشاره کرد محمدجواد، آقای ناظ
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 ه متری را پهن کند.قالی نُ
ــ شما خوب نگاهش کنید حاجی... گفتید شما مشکلی با حاجی 

ها رو نگاه کنید حاجی، بافتشو نگاه کنید، مدل ندارید که؟! این لچک
هم بزنیم، االن دارش رو ای مون حرف نداره، قراره یه ارکیده فیروزهارکیده
 قالی گوشتیه و پاخورش حرف نداره! ...کشی هم کردیمو چله زدیم
دستش را کنار بناگوش گذاشت و کمی گردن تا زیر گوشش  "حاجی"

خان انداخت و باز الهنگاهی به عزتجا را متفکر مالید. برگشت و از همان
ط جوری که فقی فرش چرخاند. زیر لبی برگشت و چشم روی گل و بته

 آرام گفت: خود دختر جوان بشنود،
خان ایناست، من الهــ کار من این نیست دختر، حجره مال عزت

 برو اونو راضی کن.شنوی خریدار نیستم، از من می
 دختر هم آرام پرسید:

 شه دیگه؟ــ راضی می
 ــ انشااله، سعیتو بکن.

به دوم نرسیده خان. هنوز قدم اولش الهدختر برگشت سمت میز عزت
آلود، نیم چرخی زد مبادا بود که باز هم گوشی او زنگ خورد. حرص

ر ها را پُ حرصش را از صورتش بخوانند. لپ خان و آقای ناظمی،الهعزت
 "محل!لعنت بر خروس بی"باد کرد و زیر لب گفت 

 ی گفت:گوشپشتخان الهعزت
.. باشه به ــ جانم بابا؟!... خب؟!... شیری که خوردی حاللت!.

 آی...گم که تا فرداشب میخانوم میحاج
 دختر خوشحال و خندان پیش رفت:

 ــ خب خدا رو شکر که معامله آقازاده هم جوش خورد!
طرف خط بتواند بشنود، داد هم از آن "آقازاده"و بلندتر، جوری که 
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 زد:
ــ آقا روزبه، پدر کار دارند، یه مشتری خوب به پستشون خورده، 

 کنن...ه بره ضرر میمشتری
بابا فرداشب "خان چشمی برای او گرد کرد و با گفتن الهعزت
 تلفن را قطع کرد و گفت: "منتظرتیم!

 ــ دخترجون، حرف حسابت چیه؟! دو ساعته مخ ما رو خوردی!
 نیش دختر تا بناگوش باز شد و گفت:

این حجره، یه انگشتر  جان آقا روزبه، دیشب خواب دیدم تویبه ــ 
دونم داد و ستد ما پر از خیر و عقیق خیر و برکته، من می .عقیق دارم..

 انجبرکته! خدا رو چه دیدین، شاید این تازه اول کار ما باشه... جان روزبه
ها، خواب دیدم... تا این فرشو از ما نخرین محاله از آرماز خودم در نمی

کردم و اومدم مستقیم با خودتون طرف  جا بریم!... من داللو حذفاین
 جوری هم به نفع ماست هم شما!بشم، این

bbb 

ــ دخترعمه، بهشون اعتماد داشتی؟! خیلی مفت بهشون فروختی، اونم 
 بدون چک و...

 دختر پرید توی حرفش، رسید را نشان داد و گفت:
 آد به خاطر فرشــ ازش رسید گرفتم، ای بابا، طرف تاجر فرشه، نمی

باید به کاسب جماعت اعتماد کرد. کاسب چهل ما خودشو بدنام بکنه که! 
 آد سر منو کاله بذاره!پنجاه ساله که نمی

ه متری رو به قیمت شش متری ــ کاله؟! چی بگم دخترعمه! فرش نُ
 ازمون خریدن و...

 دختر کالفه از دست موهایش که از زیر گیره بیرون آمده بودند، گفت:
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اد! باید یه جایی پیدا کنیم تا بتونیم روی فروش ــ اولشه ممدجو
ز چند جا رفتیم هامون حساب باز کنیم. خودت شاهدی که از دیروفرش

ام جوریاین کنم.باز می مدتیطوالنمن دارم حساب  و همه ردمون کردن.
رش ی میلش بکشه و فدیگه لنگ اون خواجوی خدا خیر نداده نیستیم که کِ

 ما رو بفروشه!
ه به خواجوی دخواد بفروشه میآد هر کی فرش میا یادم میآخه تــ 

 جوری...ه با خریدارا! اینشو اون طرف حساب می
ذاره، جوری خیلی هم درسته! خواجوی داره سرمون کاله میــ این

 فهمی؟نمی
بل کردن نداشت، ی بلمحمدجواد که ظاهرا خسته شده بود و حوصله

 اش انداخت و گفت:شده نگاهی به ساعت گوشی اسقاط
 ــ واقعا دیشب خواب فروشگاه اونا و عقیقو دیدی؟!

 ینگفت. ماش "مستقیم"دختر جلوی ماشینی دست تکان داد و بلند 
 برگشت سمت مرد . همزمان که منتظر ماشین بعدی بود،رفت و نایستاد
 جوان و گفت:

 خوایــ خواب کیلویی چند! حاالم بیا این پول دستت، هر چی می
کنم، اگه باقی هم داشت بده به بخر، از حساب خودت و گلرخ کم می

ب الحسااین پونصدم علی رنگرز تا کمی از حسابمون کم کنه. آقاجعفر
 .بمونه دست خودم

 محمدجواد باز رفت سر حرف قبلی:
! کاش به جز رسید، یه چک ؟دهی پولو میــ مطمئنید که ماه بعد بقیه

 گرفتید.هم ازش می
داد و خودش هم چندان از این وضعیت که ته دل حق به او میدختر 

 راضی نبود، فقط برای راحت کردن خیال او گفت:
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موند روی دستمون، مجبور بودم با هر فروختیم میــ ممد، فرشو نمی
سازش برقصم، حتی ساز زومباش! اما غمت نباشه، اگه من ساربونم 

یوبم، الکی این همه سال شاگرد دونم شترو کجا بخوابونم! با اون مخ معمی
یه  نمک، شاید کارایی که میخیر سرم ها نبودم که! نخبه هستماول دانشگاه

. خبر رمم پیش مینامه، اما دارم مو به موی پایانازی به نظر برسهبکم خنگ
 شه تا توی مجالتم کلی تقدیر شده و داره ترجمه مینامهپایان داری که از
اپ بشه! به من اطمینان کنین. روز اول تو و عمو و بقیه پایی چمعتبر ارو

 بینی که شدنیه! چند ماه بعد همهاین کار شدنی نیست، اما االن می گفتین
کنیم و پول به جیب  قدر اسم دردم! اونگیریم، بهت قول میبا هم اوج می

بزنیم که من از این کشور خارجی برم اون کشور خارجی برای فروش 
م به کن فروششیپهام! ماه بعد، همین که تونستم فرش بعدیمونو فرش

آرم برای عمل چشمش، برای همین حاجی حج ندیده، معصومه رو می
... سر شش تا دیگه خودشو نزنه به کری گیرمعمو هم خودم سمعک می

مون از این دم اصال به شش ماه هم نرسه، زندگی همهماه، بهت قول می
 یدم.سنج ی جوانبشورو به اون رو بشه! این کار شدنیه ممد، شدنیه! من همه

ه ی یأس نخون و برو تا منم برم ببینم آلبالو چحاالم دیگه بیشتر از این آیه
 مرگش شده!

 میرگاه.بیام؟ شاید باید ببریش تع خوای باهاتــ می
ــ نه، خودم قلقشو دارم، تو برو تا گلرخ برات شاخ نشده! رسیدی 

ر معامله طوکردید، بگو نفهمیدم پرستو چه کارچهخونه، آخلیل اگه پرسید 
االن تا بفهمه چک باقی پولو  گه.شب بیاد خونه، خودش براتون میکرد، 

 !کنهحکم اعداممو صادر مینگرفتم 
 اد:و جلوی تاکسی دست تکان د

 ــ مستقیم.


