
رد
 گا

ک
یر 

   
 

 
رد

ه ک
جرب

را ت
ن 

د آ
 بای

که
ت 

 اس
ی

عیت
واق

ت، 
یس

ن ن
رد

ل ک
ی ح

برا
ی 

له ا
سأ

ی م
دگ

زن
م��رد قلچم��اق، در حاليکه هن��وز از فرط عصباني��ت نفس نفس مي زد، با 
انگشت موتوسيکلتي را که در حاشيه پياده رو قرار داشت، نشانه رفت و گفت : 
 - اين موتور مال من اس��ت. يعني هم ابزار کارم اس��ت، هم باهاش رفت و 

آمد مي کنم.
- مبارک باشد. موتور خوبي است، معلوم مي شود پول زيادي هم بااليش 

داده اي؟
- آره... همين تازگي و زمان گران ش��دن ارز خريدم، هنوز کلي هم بابت 

قيمتش به فروشنده بدهکارم.
- بدهي مال مرد اس��ت. خدا مي رس��اند و بدهي هايت را مي دهي، اما دق 

دلت را که نبايد سر اين طفل معصوم خالي کني.
م��رد قلچماق ب��ا بي حوصلگي گفت: تو خيال مي کني م��ن از آن پدرهاي 

بي عاطفه  اي هستم که به خاطر بدهکاري خودم بچه ام را کتک بزنم؟
- پس براي چي داشتي خرد و خميرش مي کردي؟

    رفتم کار کوچکي انجام بدهم و برگردم. موتور را قفل کردم، اما يادم رفت 
سوييچ را بردارم و وقتي يادم آمد، به خودم گفتم؛ مشکلي نيست، بچه ام روي 

موتور نشسته و مواظب است، اما وقتي برگشتم، مي داني چي ديدم؟
- نه. مگر من علم غيب دارم که بدانم چي ديدي!

- وقتي برگش��تم، ديدم موتور هس��ت، اما سوييچ نيست. نگو که اين يک 
وجبي س��وييچ را برداشته تا با آن بازي کند و يادش نيست با آن چکار کرده، 

االن هم هزار جور گرفتاري دارم که بايد به آن ها برسم و  ...
سهراب که هميشه براي هر مشکل راه حلي در آستين دارد، فوري گفت : 
 -     با کتک زدن بچه که کاري درس��ت نمي شود. يک کليد ساز خبر کن تا 

بيايد يک کليد برايت بسازد . 
 - خدا پدرت را بيامرزد، کليدس��از از کجا گير بياورم؟ اگر بيايد به اندازه 
قيمت موتور دس��تمزد مي خواه��د، از کجا بياورم دس��تمزدش را بپردازم؟ 
به عالوه، هزار جور گرفتاري دارم که بايد به  آن ها برس��م، کجا وقت دارم که 

دنبال اين جور کارها بروم؟
 -    پس موتور را نزد يک کليدساز ببر ! 

 -     حرفي مي زني، موتوري را که قفل است، چه جوري ببرم؟
 -     اي��ن که ماتم ن��دارد، يک وانت کرايه کن، موت��ور را با وانت نزد کليد 

ساز ببر . 
 -     فکر بدي نيست، اما يک نفري چطور موتوري به اين سنگيني را ...  

   نصير نگذاشت حرفش تمام شود . 
 -     خب راننده کمکت مي کند. من  هم در خدمتت هستم  . 

در همان حال، س��ر و کله يک وانت پيدا شد و نصير محض خوش خدمتي 
دس��ت ت��کان داد، وان��ت را متوقف کرد و س��ه نف��ري، با کم��ک همديگر، 
موتوسيکلت را به داخل وانت منتقل کردند و وانت با يک تيک آپ به حرکت 
در آمد و در همان حال، مردي دوان دوان خودش را به س��هراب رس��اند، با 

خشونت مچ دست او را گرفت و تقريبًا فرياد کشيد : 
 -     چکار کردي نامرد؟

 -     يعني چه؟
 -     يعني براي چي موتور مرا بار وانت کردي تا دوستت ببرد؟

 -     من از کجا مي دانس��تم موتور مال شماس��ت؟ ديدم آن مرد بچه اش را 
کتک مي زند و ادعا مي کند سوييچ موتور را گم کرده، من هم از روي انسانيت 

به  او کمک کردم . 
مرد عصباني، با تمس��خر س��ري تکان داد و گفت :      ش��گرد همه تان همين 

است. يک انسانيتي نشانت بدهم تا عمر داري يادت نرود . 
بعد، در حالي که همچنان دست نصير را سفت چسبيده بود، که فرار نکند، 

گوشي تلفن را از جيبش بيرون آورد و شماره کالنتري را گرفت . 
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نمی خوام آقا مصطفی! ׳׳ اما من به جای اينکه س��عی کنم دل را به دس��ت 
بياورم، دل دخترخاله اش را هم شکس��تم و رابط��ه ام را با منيژه کات کردم! 
وقتی اين خبر به گوش خانواده ام رس��يد، مادر و خواهر و برادرم باورش��ون 
نمی ش��د که من اينقدر پليد ش��ده باش��م، با اين حال مادرم حرف آخر را زد 
و گف��ت: ي��ا همين فردا با مني��ژه ازدواج می کنی، يا ديگه پ��ا توی اين خونه 
نم��ی زاری׳׳! من هم که باور کرده بودم با اين ث��روت بادآورده به هيچکس 
ني��ازی ندارم، از همه گذش��تم و غرق در ثروت و لذت ش��دم. خانه خوب، 
ماشين شيک، رفقای جديد، خوشگذرانی های جورواجور و... و اينگونه بود که 
پنج س��ال گذشت و درست در اوج روز هايی که خود را خوشبخت ترين آدم 

می دانستم، کرونا به سراغم آمد و...
-با فکر کردن و اش��ک ريختن که کاری درس��ت نمی ش��ه آقا مصطفی، 
بايد يک کاری بکنی، بايد دل همه کسانی رو که رنجوندی به دست بياری! 
اين را ׳׳ش��ادی׳׳ گفت و من را از گذش��ته شرم آورم جدا کرد. اشک هايم 
را پا ک کردم و گفتم: ׳׳فکر نمی کنم اونا منو ببخش��ند خانم پرس��تار! ׳׳ خانم 
ش��ادی پوزخند زد و گفت: ׳׳انتظار داری االن بگی ببخش��يد و اونا هم قبول 
کنن��د؟ ده بار عذرخواهی کن، روزی صد بار از همگيش��ون عذرخواهی کن، 
غرورت رو بزار کنار و يادت باشه در اين روز هايی که بستری بودی، يکی از 
رفقای پولدار و جديدت هم س��راغت رو نگرفت و فقط همون آدم های کهنه 
و قديم��ی نگرانت بودند، حتی منيژه با اينکه منو قس��م داده که به تو چيزی 
نگم، ام��ا هر روز تلفنی جويای حالت بود، خطای بزرگی کردی، مردونه پای 
اشتباهت بايست و اونقدر عذرخواهی کن تا بخشيده بشی، اول هم از مادرت 
ش��روع کن که ببخشدت، وقتي مادرت تو رو ببخش��ه، بقيه هم از اشتباهت 

می گذرند! ׳׳
حرفهای خانم ش��ادی مانند آب سردی بود که به گلوی تشنه ام ريخت 
و درس��ت بعد از آن 14 روز قرنطينه لعنتی، س��عی کردم دل همه کسانی را 
که رنجانده بودمش��ان به دست بياورم. سخت بود، از آذر ماه تا پايان اسفند 
هر روز به سراغش��ان می رفتم و... اما خانم پرس��تار راس��ت می گفت؛ وقتی 
مادرم مرا بخش��يد، خانواده ام و سپهر هم باور کردند که می خواهم همه چيز 
را جبران کنم. آخرين کس��ی که مرا بخش��يد منيژه بود. آن هم با وس��اطت 
خانم شادی که آنقدر با منيژه صحبت کرد، تا سرانجام روز های عاشقانه مان 
دوباره آغاز شد و حتی قرار روز عقد را هم گذاشتيم. برنامه اين بود که فقط 
م��ن و منيژه به محضر برويم و عقد کنيم و مراس��م جش��ن را بگذاريم برای 
بعد از عيد که ش��ايد کرونا تمام ش��ود. اما وقتی وضع بدتر شد، مراسم افتاد 
ب��ه روز های پس از کرونا و... اما همه می دانس��تند که مهمان مخصوصی که 
قرار است در روز محضر حضور داشته باشد کسی نيست جز خانم پرستار! 

٭٭٭
دو هفت��ه قبل بود ک��ه هر چه به موبايلش زنگ زدي��م خاموش بود و به 
همي��ن خاطر من و منيژه دو تايی به محل کارش رفتيم، اما وقتی همکارانش 
در بيمارس��تان عکس او را با نوار س��ياه نش��انمان دادند، قلبم داشت از کار 
می ايس��تاد. فقط اش��ک می ريختم و به ياد آن چهارده روز بودم که اگر خانم 

شادی نبود، زندگی امروزم چه نکبتی از آب درمی آمد! 
وقتی به ديدن شوهر خانم پرستار رفتيم، مرد بيچاره در حالی که خودش 

و دختر پنج ساله اش سياهپوش بودند گفت: 
-ش��ادی همه چيز رو در مورد ش��ما دو نفر برايم گفته بود. خيلی دلش 
می خواس��ت در عروسی شما حضور داشته باشد، حيف که نشد! شايد اگه يه 

کم زودتر نوبت واکسن به او هم می رسيد، شادی هم زنده می ماند! 

داستان زندگی

شادی آن 14 روز لعنتی


