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خبرچينان بزرگترين آفتهاي ماندگاري هر گروهي هستند		

روي
ديگر
سكه

امير پسر با پشتكار و موفقي بود .برنامه ريزي او براي آنكه خودش را از پادويي و
شاگردي به يك سازنده طال و جواهرات برساند ،نشان ميدهد كه او از فكر و وقتش
به بهترين وجه استفاده كرد ،اما در كنار اين هوشمندي ،امير شايد كمي مغرور هم
شده بود .غروري كه باعث شد تا به ساده لوحي گرفتار شود .امير ميتوانست با
زيركي و هشياري ،از برخورد مستقيم با آن دختر مرموز خودش را دور كند ،به هر
حالآن دختر فقطدر حد يكمشتري بود،با گذشتهاي كهاميرازآناطالعي نداشت.

اما شايد اندكي شيطنتهاي پسرانه،شايد اندكيكنجكاوي آميخته با طمعدر به دست
آوردن دل دختركي متم ّول باعث شد تا واردبازي كثيف او شود .امير تصور ميكرد
با زيركي ميخواهد به موفقيتي جديد دست پيدا كند و همان داستان كهنه عشق
دختر پولدار به پسرك فقير را تكرار كند ،غافل از آنكه برايش نقشهها دارند! امير
ذاتًا انسان پاكي است اما همه انسانها درگير وسوسه هايشان هستند.وسوسههايي
كه ميتواند از آنها آدمي بسازد كه حتي براي خودشان هم ناشناخته است.

ليمپو

نميكرد و به من حتي انرژي هم ميداد.راس��تش را
بخواهيد اصلًا دلم نميخواست از گوشه آن كارگاه
تكان بخورم .ارتباطم با دنياي بيرون كاملًا قطع شده
ب��ود چون مطمئن بودم لذتي را كه از كارم ميبردم
در هيچ ارتباط ديگري پيدا نخواهم كرد.
با دقت و وس��واس و پشتكار و عالقهاي كه من
به كارم داش��تم اميدوار بودم خيلي زودتر از آنچه
تصورش را ميكنم ،وضعيت زندگيمان بهتر شود،
البته در همان چند س��ال هم توانس��ته بودم براي
خان��وادهام كارهايي انجام بدهم .خانهمان را تعمير
كرديم ،مقداري وس��ايل نو خريديم ،به سر و وضع
ظاه��ري مادر و خواهرم رس��يدم .پ��درم آرامش
بيشتري پيدا كرده بود و هميشه مرا دعا ميكرد.
همه چيز خيلي خوب بود تا آن روز ...آن روز كه
مرا به اين روز انداخت!
گوشه كارگاه در حال كار بودم كه گفتند برو باال...
مشتري سفارش كار دارد و اوستا ميخواهد مستقيم
براي خ��ودت توضيح بده��د! روال كار ما براي كار
دست ساز اين نبود كه سفارش را مستقيم از مشتري
بگيريم.معمولًا باال ،فروش��ندهها خودشان با مشتري
صحب��ت ميكردند و اگر كار سفارش��ي بود ،طرح يا
عكس رامي گرفتند و ما مشابه آن را ميساختيم .اما
اين بار گويا مشتري وسواسي بود و ميگفت مستقيم
بايد براي س��ازنده توضيح بدهد.با اكراه از پشت ميز
كارم بلند شدم ،دس��تهايم را پاك كردم و رفتم باال.
مش��تري دختر جواني بود كه هم��راه مادرش آمده
بود.دختري كه معمولي نبود! نه ظاهر و قيافه اش ،نه
رفتار و برخوردش .مرا كه ديد ،كاغذي را نشانم داد
و گفت آقا اين را براي من بساز! ...من هرچه به كاغذ
ن��گاه كردم از طرح آن س��ر درنياوردم .يك ش��كل
عجيب و غريبي روي كاغذ بود .نه زاويهاي در عكس
بود و نه قرينهاي .دختر مرتب توضيح ميداد ومن از
حرفهايش چيزي نميفهميدم .ناچار كاغذ خودش را
كنار گذاشتم و گفتم شما بگو من بكشم.
نزديك نيم س��اعت طول كش��يد ت��ا باالخره
فهميدم چه طرحي مدنظر اوست .بعد چيزي را كه
با توضيح اوكش��يده بودم كنار گذاشتم و چيزي را
كه فهميدم كشيدم .ناگهان دخترك جيغي كشيد و
باال و پايين پريد و گفت همين است ...دقيقًا همين!
بعد وقتي طرحها را كنار هم گذاشتيم ،همه فقط
خنديدند! طرح س��ختي بود .هم طراحي اوليهاش
ب��راي اتود زدن كار ،هم پياده كردن آن روي طال و
جواهر .اما اجرتي كه او براي كار ميپرداخت خيلي
وسوس��ه كننده بود.من از همان شب كار را شروع
كردم .دو ـ س��ه روزي گذش��ت و دختر دوباره به

مغازه آمد و س��راغ كار را گرفت .فروشندهها به او
گفتند وقتي كار حاضر شد با او تماس ميگيرند .اما
او اصرار كرد آنها شماره مرا به او بدهند تا مستقيم
با م��ن صحبت كند .اين كار اصل��ًا عرف نبود ،اما
وقتي فروش��ندهمان از من پرس��يد ،گفتم اش��كالي
ندارد شماره را به او بدهيد و اين آغاز ماجرا بود.
او تقريبًا هر روز با من تماس ميگرفت .اوايل فقط
در مورد سفارشش صحبت ميكرد اما بعد صحبتها
خصوصي تر ش��د .او در مورد خودش و خانوادهاش
گفت و من ه��م در مورد خان��وادهام صحبت كردم
و بع��د او در مورد گذش��تهاش گف��ت و من هم كمي
در مورد گذش��تهام ح��رف زدم و در خالل حرفهاي
عادي و روزمرهمان هم او در مورد مغازه و كار سوال
ميكرد و من هم بدون آنكه حتي يك لحظه فكر كنم،
جواب سواالتش را ميدادم ،اينكه چند نفر در كارگاه
كار ميكنن��د؟ چه س��اعتي ميآييم؟ چه س��اعتي
ميرويم؟ يا اينكه بعد از بسته شدن مغازه جواهرات
را كج��ا ميگذارند؟ ويترينها را خالي ميكنند يا نه؟
سيس��تم امنيتي آنجا چيست و خيلي سواالت ديگر.
ام��ا آنها راجوري ميپرس��يد كه م��ن حتي فرصت
نميكردم فكر كنم و ببينم دليل اين س��والها چيست.
خواهرم ـ ناهيد ـ خيلي از اين ارتباط تلفني ما ناراحت
بود .ميگفت دليل ندارد يك مش��تري تا اين اندازه
كنجكاوي كند ،مدام به من ميگفت امير حواست را
جم��ع كن اين دختر كار دس��تت ندهد! چرا خواهرم
متوجه شده بود و من نه ،واقعًا نميدانم.
دو هفته بعد كار آماده شد .به كسي كه مسئول
تحويل سفارش��ات ب��ود اطالع دادم ت��ا به او خبر
بدهد كه سفارشش حاضر است چون دقيقًا از شب
قب��ل كه به او گفتم تا يك��ي دو روز آينده كار آماده
ميش��ود ،از او ديگر خبري نش��د .حت��ي به تلفن و
پيامهاي من جواب نميداد .نميفهميدم او كه تا اين
اندازه براي اين كار ش��وق و ذوق داش��ت چرا حتي
نخواست عكس كار آماده شده را ببيند.
يك هفته ،دقيقًا يك هفته بعد ،از مغازه سرقت
ش��د و مقدار زيادي طال و جواهر به س��رقت رفت.
حتي طالهايي كه بايد آب ميشدند .كساني كه وارد
مغازه شده بودند ،دوربينها را از كار انداخته بودند.
ب��رق مغازه از بيرون قطع ش��ده بود ت��ا دزدگيرها
به صدا درنيايند.يكي از گاوصندوقها باز ش��ده بود.
البته مغازه و طالها و جواهرات داخلي آن بيمه بود،
اما پول نقد و طالهاي ذوب ش��ده و آنهايي كه بايد
ذوب ميشدند كه بيمه نبودند!
همان روز ماموران آگاهي متوجه ش��دند دزد
يا دزدها با دانس��تن بسياري از مسائل داخلي وارد

طالفروشي و كارگاه ش��دهاند وقتي در مورد افراد
مشكوك سوال شد ،اولين فردي كه به نظرم رسيد
همان دختر بود ،اما هيچ نگفتم چون ميترسيدم پاي
خودم هم گير بيفتد.قرار شد همه ما به نوبت براي
بازجويي به آگاه��ي برويم .من حرفي در مورد آن
دختر نگفتم ،اما فروش��ندهها و سفارش گيرندهمان
در مورد او به مامورها گفتند ،حتي گفتند او .شماره
تماس مرا گرفت .وقتي از من پرسيدند گفتم بله! دو
ـ س��ه مرتبهاي تماس گرفت و پرسيد كه سفارش
كارش در چه مرحلهاي است! اما آنها ريزمكالمات
مرا از مخابرات گرفتند .ساعتهاي طوالني صحبت
كردن و عكس��هايي كه فرس��تاده بودم ،همه و همه
نش��ان ميداد كه ماجرا به اين سادگيها نيست .در
نتيجه من به عنوان مظنون به مشاركت در سرقت
بازداشت شدم .روزهاي بازجويي در اداره آگاهي،
روزهاي بدي بود .هيچ كس حرفم را باور نميكرد.
حتي صاحب كارم ميگفت باورم نميش��ود بعد از
پنج ـ شش سال به من خيانت كرده باشي!
هر قدر گريه ميكردم و قسم ميخوردم ،كسي
حرفم را قبول نميكرد .همه س��راغ آن دختر را از
من ميگرفتند و س��راغ طاله��ا و جواهرات را .در
تحقيقات پليس آگاهي مش��خص شد آنها يك باند
حرف��هاي هس��تند ،باندي كه آدمهاي س��ابقه دار
در آن مش��اركت دارن��د .آدمهايي ك��ه ميتوانند
دوربينه��ا را از كار بيندازن��د ،سيس��تم امنيت��ي را
ه��ك كنند ،گاوصندوق باز كنند ،قفلها را بش��كنند
و وارد طالفروشي شوند .اما شايد بدترين كارشان
اس��تفاده از آدمهاي س��اده ل��وح و احمقي مثل من
باش��د .آنها مرا طعمه كردن��د و با تخليه اطالعاتي
م��ن ،مغازه را به تاراج بردند .خدا ميداند من حتي
گرده طالي دوس��تم را ميتكاندم و از طالفروشي
بيرون ميآمدم .من كارم را دوس��ت داشتم نه طال
و جواه��رات مغازه را .من از دي��دن كارهايم لذت
ميبردم نه از داشتن طال و جواهرات .مزدم آنقدر
بود كه به فكر دزدي نباشم .حاال هم مظنون هستم.
ن��ه متهم،نه محك��وم .ميگويند فالن مبلغ س��ند
بگ��ذارم بروم بيرون ،اما من چنين س��ندي ندارم.
مجب��ورم در زندان بمانم .دلم ب��راي پدر و مادرم
ميس��وزد.حداقل آنها ميدانند م��ن نه دزدم ،نه
ش��ريك دزد ،طفلك خواهرم ناهيد پير ش��د از غم
م��ن ،خ��ودش را به آب و آتش زد ت��ا آن دختر را
پيدا كند اما دس��تش به جايي بند نيست .اميدوارم
خ��دا به پدر و مادرم رحم كند و قبل از آنكه اتفاقي
برايشان بيفتد ،بيگناهي من ثابت شود وگرنه من تا
قيام قيامت بايد شرمنده آنها بمانم.

