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بقیه در صفحه 55

حتی نمی توانس��تم نفس بکشم. تا باالخره کمی حالم جا آمد تا بتوانم با خانم 
پرستاری که هر روز وضعیتم را بررسی می کرد حرف بزنم: 

-س��ام...، من چند روزه که بس��تری هس��تم؟ وضعیتم چطوریه؟ خانم 
پرستار؟ کسی به سراغم اومده؟ ماقاتی داشتم؟ چند روز دیگه باید...

خانم پرستار که زن جوانی بود با لبخند گفت: 
-یعن��ی قراره به جای همه این چند روزی که بیهوش بودی حرف بزنی 
و من هم پاس��خ همه س��واالتت رو بدم؟ باش��ه، کوتاه میگم که بیشتر از ده 
روزه بس��تری هستی، روز اول و دوم وضعت خیلی ناجور بود، اما االن خطر 
برطرف شده و انشاهلل تا چند روز دیگه به بخش عمومی منتقل میشی، البته 
اگر جواب تس��ت بعدی که میدی منفی باش��ه، اما اینکه چه کسانی اومدن 
ماقاتت؟ خیلی قصه داره، وقتی س��رایدار س��اختمونی ک��ه اونجا زندگی 
می کنی گفت هیچ آدرس و ش��ماره ای از خونواده ات نداره، مجبور ش��دم 
به کمک ش��وهرم که متخص��ص موبایل و اینترنت و اینطور چیزهاس��ت، 
رمز گوش��یت رو باز کردیم و به آخرین شماره های که تماس داشتی زنگ 
زدیم. همگیش��ون می گفتند رفیقت هستند، اما هیچکدومشون شماره ای از 
خونوادت نداش��تند، یعنی اصلًا نمی شناختنشون! واسه همین توی گوشیت 
جس��تجو کردیم و یه ش��ماره پیدا کردیم که نوشته بود ׳׳سپهر-بچه محل׳׳ 
اون ه��م ابت��دا تلفن رو جواب نداد، اما بع��د از چند دقیقه خودش زنگ زد 
و درحال��ی که خیلی هم عصبانی بود، چون فکر می کرد خودت پش��ت خط 
هس��تی با لحنی ناراح��ت گفت: ׳׳فقط بگو چ��ی کار داری؟ ׳׳ اما موقعی که 
فهمید من کی هس��تم و بهش خبر دادم بستری شدی، زد زیر گریه و گفت 
که به خونوادت خبر می ده، همین کار رو هم کرد و ساعتی نگذشته بود که 
همه خواهر و برادرانت و فک و  فامیل دور و نزدیکت خودشون رو رسوندند 

اینجا، که اگر مانع نمی شدیم تا داخل بخش کرونا هم میومدند و...
حرفهای خانم پرستار تمام نشده بود که آهی کشیدم و گفتم: وای... کاش 

به هر کسی زنگ  زده بودی جز سپهر...
خانم پرستار همانطور که برایم سرم عوض می کرد پاسخ داد: 

-هم��ه چیز رو خبر دارم...، این چند روز از بس مادر بیچاره ات جلوی در 
بیمارس��تان خیمه زده بود و تکون نمی خورد، رفتم بهش دلداری دادم و کمی 
باه��اش حرف زدم، مادرت همه چیز رو تعریف کرد، تو چطوری به خودت 
اجازه دادی دل این همه آدم رو بش��کونی؟ اون هم فقط به خاطر پول؟ مگه 
آدم می تونه تمام خاطرات خوب گذش��ته اش با کس��انی رو که یک عمر در 
کنارش��ان زندگی کرده و در ش��ادی ها و غم هاشون ش��ریک بوده فراموش 
کن��ه؟ من اصلًا نمی خوام ادای مادربزرگ ها رو دربیارم و نصیحتت کنم، هر 
چی هم می گم از زبون مادرت شنیدم، تو دل همه کسانی که دوستت داشتند 

رو شکستی...، طفلک منیژه! 
خانم پرس��تار-که اس��مش ش��ادی بود-اینها را گفت و من هیچ پاسخی 

نداشتم چون تمام حرف هایش درست بود! 
٭٭٭

همه چیز از روزی ش��روع ش��د که من یک مرتبه پولدار و ثروتمند شدم، 
آن هم به طور کاملًا اتفاقی. قبل از آن هم وضعم بد نبود، یک زندگی معمولی 
داش��تم، اما ثروتمند نبودم. من و س��پهر بچه محل بودیم و او اولین کسی بود 
که فهمید من عاش��ق دختر خاله اش ׳׳منیژه׳׳ هس��تم، یعنی خودم به او گفتم. 
رفاقت من و س��پهر آنقدر صادقانه بود ک��ه حس می کردم اگر حتی در دلم 
نس��بت به ناموس او احساسی داشته باش��م و برایش نگویم، مرتکب خیانت 
ش��ده ام. وقتی هم حرف دلم را زدم، س��پهر ابتدا کمی سر به سرم گذاشت، 
ام��ا چند روز بعد موضوع را با منیژه و خانواده خاله اش مطرح کرد و موقعی 
که آنها هم موافقت کردند، آن وقت همراه مادرم و خواهرم به خواس��تگاری 
رفتیم و اینطوری بود که من و منیژه نامزد ش��دیم. آن روز ها ش��غل درست 

و حس��ابی نداش��تم و فقط با پرایدی که داش��تم مسافرکش��ی می کردم. اما 
می دانس��تم باید یک ش��غل دائمی داشته باش��م و بعد ازدواج کنم. شاید به 
همین خاطر بود که پیش��نهاد سپهر را پذیرفتم و دوتایی به صورت شراکتی 
یک ׳׳زیرپله׳׳ را اجاره کردیم و ׳׳جگرفروش��ی׳׳ راه انداختیم. به س��ختی کار 
می کردی��م، اما گاهی اوقات دخلمان به خرجمان هم نمی رس��ید. با این حال 
خوشحال بودم. آن روز ها بهانه های زیادی برای خوشحالی داشتم؛ خانواده ام 
در همه مشکات کنارم بودند، رفیقی مانند سپهر داشتم که بیشتر از من کار 
می کرد و آخر ماه وقتی حساب و کتاب می کردیم، سهم کمتری برمی داشت 
تا من با سهم بیشتری که از جگرفروشی نصیبم می شد کنار منیژه شاد باشم. 
ش��اید بزرگترین دلخوش��ی ام حضور دختری مانند منیژه بود که عاش��قانه 
دوس��تم داش��ت و هر وقت ناامید می ش��دم می گفت: ׳׳من مطمئنم باالخره 

مشکات تمام میشه. ׳׳
نزدیک به یک س��ال و نیم هر طور بود گذراندیم تا اینکه تصمیم گرفتیم 
به جای آن جگرفروش��ی یک مغازه س��اندویچی راه بیندازی��م که البته باید 
پول بیش��تری برای رهن می دادیم، که من پیش��نهاد خوبی دادم و سپهر هم 
پذیرفت. قرار ش��د او روی س��ند خانه پدرش یک وام بگیرد و من هم پراید 
را بفروش��م و بقی��ه پول رهن مغازه را جور کنم. همی��ن کار را هم کردیم، اما 
فروخت��ن پراید آغ��از ماجرا های جدید در زندگی من ب��ود. چرا که خریدار 
ماش��ینم که تازگی ها با او رفیق ش��ده بودم، نتوانست چک را پرداخت کند و 

موقعی که خواستم حکم جلبش را بگیرم گفت: 
-گوش کن آقا مصطفی، من پراید تو رو دست به دست فروختم و پولش 
رو با بقیه پولی که خودم داش��تم، در یک مزایده ش��رکت کردم تا یک قطعه 
زمین رو زیر قیمت بخرم. مس��ئول مزایده با گرفتن زیرمیزی و رشوه، اسناد 
رو جوری تنظیم کرده که من برنده بشم و حتمًا هم برنده خواهم شد. اما االن 
کار به ِخِنس��ي خورده، یعنی موقع بازرسی رسیده و مجبور هستم به چند نفر 
دیگه هم باج بدم تا پرونده رو جمع کنند. واس��ه همین اگه االن منو بندازی 
زندون چیزی نصیبت نمی ش��ه، اما اگه چند ماه صبر کنی و مش��کات حل و 
خر ما از پل رد بش��ه، چند برابر پول ماش��ینت نصیبت میشه، حاال تصمیم با 

خودت! 
من اما راه حل س��وم را انتخ��اب کردم و گفتم: ׳׳به ش��رطی باهات کنار 
میام که منو هم ش��ریک کنی و به جای پول، بیس��ت درصد در مزایده زمین 

شریکت باشم! ׳׳
خریدار ماش��ین هم که می دانس��ت اگر موافقت نکن��د کارش به زندان 
می کش��د، پیش��نهادم را پذیرفت و یک قرارداد محضری نوش��تیم و منتظر 
ماندیم. آن روز ها س��پهر به هر سختی بود و با پرداخت چک و گرفتن قرض 
از  فامیلش، هر طور بود مغازه ساندویچی را اجاره کرد و در حالی که من یک 
ریال هم نپرداخته بودم، اما او در قولنامه اس��م مرا هم به عنوان شریک ثبت 
کرد و می گفت: ׳׳تو رفیق منی، معلومه که آخرش کنارت هستم مصطفی ׳׳ از 
سوی دیگر منیژه هم دلداریم می داد و خانواده ام نیز کنارم بودند. تا سرانجام 
و پس از چند ماه نتیجه مزایده اعام ش��د و فهمیدم با بیست درصدی که از 
مزایده نصیبم شده، می تونم حتی آن مغازه ساندویچی را بخرم. همین تصمیم 
را هم داش��تم، اما حاال طعم پول را چش��یده بودم و به جای اینکه به یاد سپهر 
باشم، وارد تجارت ارز و طا شدم و یک مرتبه ثروتمند شدم! انگار با اضافه 
ش��دن صفر های حس��اب بانکی ام، تعداد اطرافیانم نیز کم و کمتر شد! برای 
اینکه نامردی نکنم س��هم خودم از مغازه ساندویچی را به سپهر دادم و گفتم: 

׳׳مغازه مال خودت، ولی من می خوام جدا بشم׳׳! 
ولی او که از بچگی مرا می ش��ناخت و متوجه تغییرات روحی و اخاقی ام 
ش��ده بود، چک را پ��اره کرد و مرا از مغازه بیرون ک��رد و گفت: ׳׳من صدقه 
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