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هفت ماه قبل، یعنی اوایل ماه آبان وقتی سرفه هایم شروع شد و بدنم درد 
گرفت و اس��تخوان هایم حالت کوفتگی پیدا کرد، به همه چیز فکر می کردم 
غی��ر از اینکه به کرونا مبتال ش��ده باش��م! چرا که آن روز ه��ا و خبر هایی که 
پخش می ش��د حاکی از این بود که کرونا بیش��تر به سراغ افراد باالی پنجاه 
س��ال می رود، پس من که فقط س��ی و شش سال داشتم و ورزشکار هم بودم، 
فکرش را هم نمی کردم که به خاطر یکی دو تا مهمانی که با دوستانم برگزار 
کرده بودم دچار این ویروس لعنتی شوم. تصورم این بود که به خاطر کار زیاد 
خس��ته شده ام و به همین خاطر دو روز اول خودم را در خانه بستری کردم و 
به هیچکدام از اعضای خانواده ام خبر هم ندادم؛ هرچند که آنها آنقدر از من 

متنفر بودند که اگر به هر کدامشان تلفن هم می زدم، جوابم را نمی دادند! 
همانطور که گفتم خودم هم باورم نمی شد کرونا گرفته ام، اما وقتی باخبر 
ش��دم که چند تا از دختر و پسرانی که در آخرین مهمانی که در منزل خودم 
برگ��زار کرده ب��ودم کرونا گرفته اند، آن وقت ترس��یدم! با این حال امیدوار 
بودم که چون بدنم قوی اس��ت مبتال نخواهم ش��د. ولی شب سوم وقتی تب 
هم به س��راغم آمد فهمیدم باید کاری کنم. در حالی که نفس��م به س��ختی 
درمی آمد به ׳׳ش��مس اهلل׳׳ که سرایدار آپارتمان بود تلفن زدم که بیاید باال. 
او که معمولًا خرید هایم را انجام می داد، آن ش��ب هم آمد و زنگ را زد، در 
واحد را باز کردم و در حالی که ماس��ک  زده بودم مانع ورود او شدم و سرفه 
کنان گفتم: ׳׳ش��مس اهلل فکر کنم من کرونا گرفتم و... ׳׳ این را گفتم و موبایلم 
را به دس��تش دادم. ش��مس اهلل اما، که حق داشت بترسد، وحشت زده شد و 
حتی دو متر پرید عقب و به طرف راه پله ها فرار کرد، اما وقتی دوباره ایستاد 
و نگاهم کرد، موبایل از دس��تم افتاد و بیهوش ش��دم. سر و صدای شمس اهلل 
را می ش��نیدم، اما چیزی نمی دیدم، مدام به هوش می آمدم و دوباره از حال 
می رفتم. یکی دو بار در آمبوالنس چش��م باز کردم و فقط پرسنل پزشکی را 

دیدم و دوباره بیهوش شدم. 
در چن��د روز اول حال��م آنق��در بد بود که نمی توانس��تم با کس��ی حرف 
بزنم. مدام س��رفه می کردم و اگر دس��تگاه و کپس��ول اکس��یژن نبود شاید 
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مقدمه ای برای فروش جان! 
ط��ی هفته گذش��ته و در اوج پیک چه��ارم کرونا-ک��ه ما هنوز 
نفهمیدی��م پیک های اول و دوم و س��وم کی تمام ش��د که چهارمی 
ش��روع شود-این س��وژه کرونایی به دستم رس��ید، تا بهانه ای شود 

برای نوشتن این مقدمه! 
این روز ها و در حالی که س��ران سه قوه با تمام وجودشان سعی 
در برطرف کردن مش��کالت این ویروس برای مردم ایران زمین 
دارند! آنقدر خبر های قشنگ قشنگ می شنویم که اگر ׳׳ذوقمرگ׳׳ 
نش��ده ایم، یا خوش شانس بوده ایم یا خیلی سخت جان! مثلًا یکی 
از خبر ها که بسیار باعث وجد و نشاطمان شد، خبری بود که اعالم 
کردند: ׳׳خدا را ش��کر ونزوئال نشده ایم ׳׳ اما خبر اصلی که همچون 
بمب در کشور صدا کرد: ׳׳قرار است به زودی و از سوی شرکت ها 
و تش��کیالت خصوصی ׳׳واکسن فروش��ی׳׳ در مملکت راه بیفتد! ׳׳ 
حاال به این موضوع کاری نداریم که چگونه می ش��ود در حالی که 
در تمام کش��ور های دنیا، زدن واکس��ن کووید 19 رایگان است، 
ما تنها کش��وری هس��تیم که قرار اس��ت برای تزریق واکسن پول 
بدهی��م؟ البد این هم یکی دیگر از توانایی های مس��ئوالن کش��ور 
اس��ت که مانند همیشه ابتدا موضوعی را تحت عنوان شایعه مطرح 
می کنند و س��پس هم��ان ش��ایعه را که خودش��ان تکذیب کرده 
بودند، ب��ه اجرا درمی آورند! اما برخالف نظر خیلی ها، من معتقدم 
׳׳واکس��ن فروشی׳׳ عین عدالت اس��ت تا میان قشر مرفه و طبقات 
دیگ��ر اجتماع تبعیض به وجود نیاید! ب��رای حرفم دلیل هم دارم؛ 
چند س��ال قبل وقتی ׳׳کوه فروشی׳׳ شروع ش��د با خودمان گفتیم؛ 
ای��ن مرفهین بی درد چه چیز هایی را خرید و فروش می کنند؟ ولی 
مهم نیس��ت، بعد از این کوهنوردی نمی کنیم! دو س��ال قبل وقتی 
׳׳ساحل فروشی׳׳ شروع شد! باز به خودمان گفتیم: به ما چه ربطی 
دارد؟ ب��رای ما که س��الی یک بار و برای چن��د روز بچه هایمان را 
می ریزیم داخل ماشین و می بریمشان شمال تا کمی آب تنی کنند، 
آنقدر س��احل وجود دارد که مشکلی نداش��ته باشیم. پس بگذار 
آقازاده ها کمی از س��احل را هم خرید و ف��روش کنند! حتی وقتی 
׳׳جنگل فروش��ی׳׳ آغاز شد باز هم فکر کردیم؛ این همه جنگل در 
ایران وجوددارد، چند هزار هکتارش هم فروخته شود از ما چیزی 
کم نمی ش��ود؟! اما هفته قبل وقتی خبر واکسن فروشی را شنیدیم 
از فرط ش��ادی کم مانده بود ذوقمرگ ش��ویم، چ��را که این یکی 
دیگ��ر مخصوص طبقه فقیر و مس��تضعف جامعه ب��ود! یعنی مردم 
بیچ��اره می توانند برای نمردن پول بدهند و واکس��ن تزریق کنند! 
البته که میان ׳׳این فروختن و فروختن های قبلی׳׳ یک تفاوت عمیق 
وج��ود دارد، به این معنی که این بار فروش��ندگان واکس��ن قرار 
است همان کوه فروشان و جنگل فروشان و ساحل فروشان باشند، 
اما خریداران قرار اس��ت همین مردم ضعیف و ندار باش��ند! آ های 
آقایان و مس��ئوالن مملکت، با این م��ردم نجیب و صبور این چنین 

رفتار نکنید، چرا که این یکی دیگر بی حیایی تمام عیار است! 


