(گاه��ي يك اش��تباه ،يك تفكر غلط ،ي��ك بيراه،
ميتوان��دسرنوش��تآدم��يراتاآخرعم��رشتغيير
بده��د.هم��انطوركهي��كتصميماش��تباهاينمرد،
زندگ��ياشراچنانبهبيراههوس��نگالخانداختكه
به گفته خودش ،سالهاي آزادياش را كمتر از سالهاي
حبسش ميداند چون هر روز حبس به اندازه يك سال
آزادي ميگذرد.

اين جوان همان روز كه چشم از ادامه تحصيل بست
وب��هدنب��اليكهيجانكاذب،اولروانهخدمتش��دو
بعد به بيراهه قاچاق افتاد ،زندگياش را از مس��يري كه
ميتوانستاورابهآرامش،آسايشوخوشبختيبرساند،
منحرف كرد.
هيج��ان قاچاق م��واد ،فروش آن ب��ه دو برابر قيمت
خريد،بهدستآوردنپولراحتبدونعاقبتانديشي،
اولين حبس را برايش رقم زد .ماحصل چهار سال تجربه
تل��خزندان،برايمدتياوراس��رب��هراهكرد،امادوباره

در دي��گ طمع خود افتاد و اين باربا حجم س��نگيني از
بده��ي،روانهزندانش��ددرحاليك��هخانوادهاشكه
سالهادرهمانشغلفعاليتداشتندبدونهيچمشكلي
همچنانمش��غولكارند.طمع،خياليكش��بهرهصد
ساله پيمودن و ميانبر زدن به قلب ماجرا باعث شد تا او
چشمهايشراببنددواينبيگداربهآبزدناوراسالها
ازنعم��تآزاديمح��رومكرد.بعدازاينهمهمدتاو
مانده و سنگيني بار حبس و حسرت آنچه كه نه تنها به
دست نياورد كه از كف هم داد).
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اگر مژدهاي براي كسي داري ،در دادن آن عجله كن

در پرانتز:

مصوبات بانكي برويم .برادرم كه عاقلتر بود ،قبول
ّ
مصوبات بانكي به اين
نكرد .اما من وسوسه شدم ّ
شكل بود كه ما با كساني كه كارخانه داشتند وارد
كار ميشديم و برايشان طرح توجيهي مينوشتيم و
بعد به وزارت صنايع مراجعه ميكرديم و تاييديه
مصوبه ميگرفتيم .بعد هم
ميگرفتيم و از بانك ّ
ميشد با مردم قرارداد بست و مبلغي از آنها گرفت
مصوبه ،يعني يك جور وام محسوب
براي صاحب ّ
ميشد .كار بدي نبود و من هم قبول كردم و از اين
راه هم درآمدي كسب ميكردم تا اينكه يك بار
مصوبه گرفته بوديم آمد
يكي از كساني كه برايش ّ
مصوبهام را ميخواهم .من به او گفتم كه
و گفت من ّ
نميشودچونمابامردمقرارداد بستهايم،پول مردم
دست ماست ،به اميد سود پولشان را به ما سپردند.
اما طرف زير بار نرفت و گفت الاّ و بلاّ پولش را
ميخواهد .من هم مجبور شدم به همه آنها كه پول
داده بودند زنگ زدم و گفتم بياييد پولتان را بگيريد.
حدود چهار ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول
آنها نزدما بود .اما آنها گفتند حاال كه سود خبري
نيست ما بايد ضرر و زيان پولهايشان را بدهيم .چون
چهار ماه از تاريخ قراردادما ميگذشت .اما ما آنقدر
پول نداشتيم كه بتوانيم ضرر و زيان همه را بدهيم.
من از ترسم متواري شدم .ميترسيدم دوباره به
زندان بيفتم .اما بعد از چندماه دربهدري و آوارگي
خسته شدم و يك روز رفتم اداره آگاهي و خودم را
تسليم كردم.
افسر پروندهام وقتي ماجرا را شنيدگفت اصلًا نبايد
فرار ميكردم ،چون هيچ كار خالف يا غيرقانوني
مرتكب نشده بودم .علت فرار من در واقع ناآگاهيام
بود و بس .با اين حال چون نتوانستم مطالبات مردم را
برگردانم ،سال  84دوباره به زندان آمدم .درحاليكه
همان سال ميتوانستيم اصل پول مردم را به آنها
برگردانيم حتي اگر راضي ميشدند ضرر و زيانشان
را در اقساط بلندمدت بگيرند ،باز هم مشكلي نبود.
اما آنها اصرار داشتند ضرر و زيانشان را نقد و با اصل
پول بگيرند .وقتي من به زندان افتادم ،آنها متوجه

فكر ميكردم هيچ وقت در هيچ دعوا و زد و
خوردي كم نميآورم ،اما آن روز وقتي دعوا
شروع شد،ناگهان هفت ـ هشت نفر از رفقاي
طرف دعوا كه همان اطراف بودند ريختند
سرم و تا جايي كه ميتوانستند مرا زدند

مرياك

ازدواج كنم .گفتم زن ميگيرم و به زندگي بيسر و
سامان خودم ،سرو سامان ميدهم .آدم وقتي زن و
بچه داشته باشد ،كمتر دنبال خالف ميرود چون
ميداند بايد باالسر زن و بچهاش باشد.
پدرم خيلي خوشحال شد .فهميد بعد از چهار سال
حبس سرم به سنگ خورده و به قول معروف آدم
شدهام .اما باز براي اينكه مطمئن شود گفت برو دو
ميليون تومان پول حالل جمع كن تا من برايت زن
بگيرم .سال  82دو ميليون تومان خيلي پول بود .من
بعد از چهار سال از زندان آزاده شده بودم و همه
داراييام يك پيكان قراضه بود كه نميتوانستم آن
را بفروشم .بدجور فكرم درگير اين موضوع بود
و بدتر از همه اينكه برايش راهي پيدا نميكردم.
همين نااميدي باعث شده بود كه بياندازه عصبي
باشم .تا اينكه يك روز بر حسب اتفاق در خيابان با
يك نفر درگير شدم و كار به زدو خورد كشيد .من
چون قبال باشگاه ميرفتم و بوكس كار ميكردم ،فكر
ميكردم هيچ وقت در هيچ دعوا و زد و خوردي كم
نميآورم ،اما آن روز وقتي دعوا شروع شد،ناگهان
هفت ـ هشت نفر از رفقاي طرف دعوا كه همان
اطراف بودند ريختند سرم و تا جايي كه ميتوانستند
مرا زدند .آن روز ،روز خيلي بدي بود .كتك خوردم
و دندانهايم شكست .وقتي فهميدم زورم به هفت
ـ هشت نفر نميرسد ،تصميم گرفتم از اهرم قانون
استفاده كنم .مردم زنگ زدند و پليس آمد و من
هم شاكي شدم و خالصه كار به كالنتري و دادگاه
و پزشك قانوني رسيد ،آنها محكوم به پرداخت
ديه شدند .آن سال براي آنها دو ميليون تومان
ديه بريدند كه نهايتا آنها يك ميليون و پانصد هزار
تومان به من دادند و من هم پول را به پدرم دادم و
گفتم بفرما ،حاال برو براي من خواستگاري .پدرم هم
بالفاصله رفت و من با دختر مورد عالقهام ازدواج
كردم و بعد هم در شركتي كه پدرم تاسيس كرده
بود مشغول كار شدم .پدرم بعد از بازنشسته شدن
يك شركت تبليغاتي داير كرده بودو چون تيم خوبي
هم داشت كارش خيلي خوب گرفته بود .من طراح و
برنامهريزتيزرهايتلويزيونيوبيلبوردهايخياباني
بودم .يك نشريه هم داشتيم كه آن را در سطح شهر
پخش ميكرديم و كارمان خيلي خوب گرفته بود.
يعني اينطور بگويم كه سال  83و  84ما آنقدر درآمد
داشتيم كه حتي خودمان هم باورمان نميشد .همان
سال يك نفر آمدو به برادرم پيشنهاد داد كه به سراغ

شدند اشتباه بزرگي مرتكب شدهاند .چون بودن
من در زندان عملًا برايشان پول نميشد .اين بود كه
نه تنها از ضرر و زيانشان گذشتند كه حتي حاضر
شدندنصف پولشان رابگيرندورضايت بدهند.به
اين ترتيب چهارميليارد بدهي رامن باپرداخت يك
ميليارد و دويست ميليون تومان تسويه كردم و640
شاكي من به100شاكي كاهش پيداكرد .سال  86من
با وثيقه بيرون آمدم و بالفاصله شروع به كار ساخت
و ساز كردم ،اما متاسفانه باز مسألهاي پيش آمد و
مجبور شدم برگردم زندان و پروژه كاريام هم نيمه
تمام ماند .حاال ديگر بعد از گذشت اين سالها نه
وثيقهاي دارم كه بيرون بروم و نه چيزي برايم مانده
تا بدهيام را بدهم .و به اين ترتيب بعد از آخرين
آزادي با وثيقه ام ،مجبور شدم حبس را تحمل كنم.
حاال ديگرشدهام جزءقديميهاي زندان و همينجا
مشغول كارم .اما بيرون از اينجا همسرم هنوز چشم
به راه من مانده .همان سال اول دستگيريام پدرش
اصرار به جدايي ما داشت ،اما همسرم قبول نكرد.
مدتي هم كه من بيرون بودم ،همسرم در خانه پدرش
بودچون ميگفت بايد اين مسأله را كامل حل كني
تا من برگردم .اما وقتي برگشتم زندان ،همسرم به
خاطر اينكه پدرش او را مجبور به جدايي نكند ،به
خانه پدر من آمده و با آنها زندگي ميكند .من هم
يك واحد آپارتماني راكه دارم اجاره دادهام تا خرج و
مخارجشان تامين شود .اگر شرايطي فراهم شود كه
من بتوانم آن پروژه نيمه تمام را تمام كنم ،ميتوانم
از طلبكارها رضايت بگيرم و بيرون بروم.
خودم ميدانم اين بار اشتباهم كجا بوده ،همان روزها
كه ما به راحتي پول درميآورديم ،من دچار حرص
و ولع شدم و دنبال پول بيشتر رفتم .فكر كردم بايد
يك شبه ره صد ساله را بروم و به همه چيز برسم.
اما اشتباه ميكردم .من هول شده بودم .يك زماني
با كار خالف و مواد فروشي پول زياد درميآوردم،
اما لذتي برايم نداشت چون ته تهش خالف بود .اما
وقتيازراهقانونيوحاللپولخوبدرآوردم،ناگهان
خواستم همه سالهايي را كه خطا رفتم جبران كنم،
كه اينطور شد و سر از ناكجاآباد درآوردم .البته باز
هم خدارا شكر ميكنم .من اينجا چيزهايي ديدم كه
كار من پيشآنها اصلًا به چشم نميآيد .اينجا بارها و
بارها خدارا شكر كردم كه به همسرم خيانت نكردم.
سمت سيگار و مشروب و قمار و قتل نرفتم .اميدوارم
خدا كمكم كند كه بعد از اين پاك زندگي كنم.

