
  شاخه ریشه دار

                                                                                                              مرحوم سید محمد حسین خطیبی

  

از دور صداي سرو صدا و جار و جنجال بازبلند شده بود، درو نیمه باز ول کردم، دویدم سمت اتـاق پـشتی،                   

، این بـار بدشانـسی آوردم چـوب محکـم           .یع پریدم جلوي بابامو چوب رو دو دستی گرفتم        طبق معمول سر  

بابا بسه دیگه یک نگاهی به من       : خورد پشتم، گیج و لنگ از درد چوب شدم با حالتی التماسانه بهش گفتم             

 مثـل   کرد و زیر لب چهار پنج تا لیچار و فحش و ناسزا داد و از اتاق بیـرن رفـت، ازپنجـره نگـاهش کـردم                         

همیشه چوبدستی اش را به دیوار آویزان کرد هنوز مقداري از اون نظم زبانزد گذشـته اش را حفـظ کـرده                      

که چرا سـر بـه    : ر منو نگاه می کرد گفتم     ربِبود، برگشتم طرف برادر کوچکترم، بینوا افتاده بود روي زمین بِ          

یـدي هـا، بـی توجـه بـه          اري مگه نمیدونی که مریضه دست خودش نیست، کار دست خودت م           ذسرش می 

آخه  من چـه کـار     : حرف هاي من دست هاشو روي پاهاش می مالید، دائم صداي آخ و واخ بلند بود، گفتم                

کنم بیرون میروم خرج مواد لعنتی بابا را به دست بیارم، یک جور می کشم  اینجا هم که میام ایـن بـساط                        

 رو بهش می رسونم، تازه به حرف آمده بـود بـا             ونم دردش چیه من که به موقع مواد       درو راه می اندازه، نمی    

دیگه نمی خواد بـري مدرسـه، تـو         :به خدا هیچ کاري بهش نداشتم از مدرسه که اومدم گفت          :هق هق گفت  

باید مثل داداشت بري سر کار نون خودت رو در بیاري، مثل یه خوره افتادین به جونم همین جور خـونم و               

حرفم رو فرو خوردم، به نگاه مظلومانه داداشـم بـا یـک             ... غلط کر : یک لحظه عصبانی شدم، گفتم    . میمکید
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 سـال بیـشتر     8لبخند زورکی جواب دادم سرش رو روي شونه ام گذاشت و بی اختیار گریـه کـرد، طفلـی                    

نداشت زودتر به مدرسه رفته بود دانش آموز زرنگی هم بود یـک سـال هـم جهـشی زده بـود االن کـالس                         

 میاره، همه معلماي مدرسه و مدیر مدرسه و معـاون ازش تعریـف مـی    20هم چهارمه تازه همه نمره هاش     

میگن عـالوه بـر اینکـه درسـش خیلـی خوبـه در کارهـاي فرهنگـی وهنـري هـم اسـتعداد زیـادي                     .  کنن

امـسال وقتـی بـه ایـن خونـه نقـل مکـان              .پارسال در مسابقات نقاشی مقام دوم را به دست آورده بـود           .داره

پرونـده اش را بـراي رفـتن بـه          . ،بیست دقیقه اي دور میشدیم براي همین رفـتم        میکردیم ازمدرسه اش ده   

کـه ایمـان سـرمایه    : مدرسه نزدیکتر بگیرم ولی با مخالفت شدید مدیرومعلمان مدرسه روبرو شـدم گفتنـد             

مدرسه ماست ما هر جور که شده چنین شاگردي را از دست نمی دهیم وبراش کلی برنامه در نظـر گرفتـه             

نمیتونه این همه راه رو پیاده بره       ::گفتم.اهیم از طریق  ما وارد مدرسه استعدادهاي درخشان شود         ایم ومیخو 

خب سرویس رو براي همـین    :مدیر سریع انگار منتظر چنین حرفی بودگفت      .وبرگرده ازدرسش عقب میمونه   

رو هـم نخـور   غـصه پـولش     :مدیر دوباره از روي سخنرانی از پیش تعیین شده گفت         ...آخه::گذاشته اند گفتم  

تا به امروز هم هر وقـت بـه مدرسـه اش            . ازاین حرف خوشحال شدم وازاو تشکر کردم        .مدرسه تقبل میکنه  

خود من علی رغم عالقه    . مراجعه کردم جز تمجید وتشویق چیزي نشنیدم وتا یک هفته شارژ روحی میشم            

رهـا کـردم ومجبورشـدم    شدیدي که به درس ومدرسه داشتم تا راهنمایی بیـشتر درس نخونـدم ودرس را            

گاهی اوقات خیلی از خودم بدم می یـادولی میبیـنم چـاره اي نـدارم، مـن                  .براي پدرم جنس رد وبدل کنم     

زندگی ام را فداي برادرم می کنم شاید روزي دکترومهنـدس شـود وسـري تـو سـرها درآوردوبتونـه خـرج          

آروم دسـت روي شـونه اش   . کنـد زندگیشو آبرومندانه درآورد وبه آرزوهاي دست نیافتنی من دسـت پیـدا             

حاال برو دست وصورتت رو بشورتا کمی سـر         .نگران نباش ،خودم باهاش صحبت میکنم     ::مالیدم وبهش گفتم  

سرشـو  .حال بیاي بعد هم برو اون سیبهایی که خریدم توي ظرف بچین،پاشو دیگه،مرد کـه گریـه نمیکنـه                  

بـه سـاعت کهنـه روي    .مت دستـشویی رفـت  آروم بلند کرد ولی هنوز هق هق میکرد وبعد بلند شد وبه سـ             

باید براي حسن قمه جنس میبردم وگرنه ایندفعه راپورتم رو حتمـاً  .طاقچه نگاه کردم،ده دقیقه به چهار بود   

سریع شال و کاله کردم بدو بدو تو خیابان دویـدم دو کوچـه   . به آقا مجی میداد و اونم پدرم رو در می آورد         

مجبـور شـدم    . نس ها رو بر نداشتم با عجله برگشتم در خونه بسته بود           که دست کردم دیدم ج    . نرفته بودم 

چـه  : چه خبرته مگر سر آوردي ایمان بـود در رو بـاز کـرد داد زد              ... هو: محکم دربزنم از ته حیاط صدا آمد      

ایمـان جـون   : خبرته؟ مگه نمی دونی بابا خوابه اگه بابا بیدار بشه می دونی چه بالیی سرمون میاره؟ گفـتم        

از تـو کـوزه کیـسه اي را در آوردم           . ع برو ببین بابا هنوز خوابه، خودم هم بدو به انباري ته حیاط رفتم             سری
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پنج بسته مواد برداشتم درش رو بستم گذاشتم تو کوزه، کوزه را هم گذاشتم زیر میز در انبـار را هـم قفـل               

ا من بیام هر وقت بیـدار شـد غـذا    مواظب زهرا باش ت  : بابا خواب خوابه گفتم   : ایمان آمد گفت  .. کردم ورفتم 

بدو بـدو بـه     . شو بده بخوره بعد هم بشین درساتو بخون به زهرا بگو ظرفارو بشوره، یادت نره بیرون نري ها                 

خدا خدا می کردم که حسن قمه بـساطش رو پهـن   . و تاجایی که نفس داشتم بکوب دویدم   . طرف در رفتم  

 که رسیدم پاهام شل شد از دور خونه نـیم سـاخته اي را کـه    نزدیک کوچه. نکرده باشه اگر نه کارم زار بود    

از . آروم آروم جلو رفتم.چندین سال بود دست بهش نخورده بود و محل جمع شدن معتادها بود نگاه کردم                

پیش اومـده بـود آن چیـزي کـه نبایـد      . یک لحظه شل شدم  .الي در زنگ زده آهنیش داخل را نگاه کردم          

  ده بودند دور هم بساط را هم پهن کرده بودند، همشون جمع ش. پیش می آمد

  

بابام گفته بود که اگر به یک معتاد مواد نرسه دنیا رو بـراي   . همشونم عصبانی، هر کسی یک چیزي میگفت      

اطرافیانش جهنم می کنه البته اینو در حال سر خوشی گفته بود ،چون غیر این مواقـع اصـالً بـاهم حـرف                       

دقیق که نگاه کـردم     .  می کنیم یا یک گوشه اي کز کرده تو حال خودش بود            نمی زدیم یا با هم جر وبحث      

اولین بار بود کـه از دیـدن قیافـه       .صداي پایی از پشت سرم شنیدم       . دیدم که ابی سیاه تو جمعشون نیست      

پس تا حاال کدوم گوري بـودي احمـق   : داغون این یارو ابی سیاه شاد شدم یکی محکم زد پس کله ام گفت     

سریع مواد رو از من گرفـت       . مندتونم بیاجان ما این جنس رو بگیر که حسن آقا کلی کفري است            شر: گفتم

تو راه بـه ایمـان فکـر مـی          . دیگه تکرار نشه، یک نفس راحت کشیدم      : و یکی دیگه زد پشت گردنم و گفت       

م ومـساله را    فردا یک سر به مدرسه ایمان بزن      . تا اینکه تصمیم گرفتم   . کردم چه کار کنم کلی عصبانی بودم      
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تا اینکه بـا سـر و صـداي بابـام     . با مدیر مدرسه در میان بگذارم، به خونه که رسیدم شام نخورده خوابم برد             

بلند شدم دستی روي پاهام کشیدم یک تکونی به خودم دادم تا حـالم جـا آمـد، اون روز و اون                  . بیدار شدم 

الکی فحش می داد، بیچاره زهـراي    . ر می داد  بابا الکی به هر چیزي گی     . شب بدترین روز و شب زندگیم بود      

از قیافه اش پیدا بود که خیلی حـالش بـده، همـه ظرفهـاي تـوي آشـپزخانه را             . چهار ساله را کتک می زد     

ایمان هم که هنوز مزه کتک هاي ظهر روي بدنش بود، گوشه اي خزیده بود تا از دست کتک                   . شکسته بود 

م که دائم فحش می داد و عربده می کـشید و اصـالً حرفـی در مـورد           بابا ه . هاي ناگهانی پدر در امان باشد     

کـه همـون کـه      :چند دقیقه همه بهش خیره نگاه کردیم تا باالخره به حرف آمد گفت            . این اعمالش نمی زد   

هنـوز  ! از فردا حق نداري بري سر کالس، با داداشت میري راه و چاه کار را یاد می گیـري فهمیـدي                    : گفتم

داداشم زیر مشت و لگد دست و پا می زد، کنترل خودمو از  .رده بود که طرف ایمان دوید       حرفش را تمام نک   

دست دادم سریع به طرفش حمله کردم محکم هل دادمش به طرف دیوار تعادلش را از دست داد بـا کمـر                      

 دست خورد به دیوار، از لرزش دیوار تابلوي عکس مادر از روي تاقچه افتاد روي فرش اما نشکست، بلند شد        

به کمر آمد طرف من همین که دستش را بلند کرد از خودم دفاع کردم دو سه ضربه اي بهش زدم، وقتـی                        

. دید با این دردش حریف من نمی شود از اتاق بیرون رفت و دررا محکم بست، سه نفري در اتـاق نشـستیم    

به مادر فکـر مـی کـرد؛ چـه     زهرا دائم گریه می کرد، ایمان  زل زده بود به دیوار، شاید هم مثل من داشت         

دورانی داشتیم اون زمان صبح که کمی دیر از خواب پا می شدیم مادر می آمد سر رختخواب و کلی قربون         

صدقمون می رفت و ناز و نوازشمان می کرد تا باالخره با کلی نازو اطوار بلند مـی شـدیم،بابا کلـه سـحر از                        

 حتی خونه مردم کار می کـرد بـا ایـن وجـود مـن                 شب می رفت بنایی و     9خونه بیرون می رفت تا ساعت       

بابـا همیـشه بـا      .  سال بیشتر نداشتم   8شبها بیدار میموندم تا بابا بیاد و چند دقیقه اي ببینمش، اون زمان              

تا یک چاي پررنگ نمیخورد     . میوه و خوراکی میومد، با وجود خستگی زیاد همیشه خنده اي  بر لب داشت              

پـسرم درسـت رو خونـدي ؟       :: ن چایی یک دستی بر سرم میکشید و میگفت        ولی بعد از خورد   . حرف نمیزد 

خیلی خوب برو بخـواب  تـا        :: چرا نخوابیدي؟ بعدش هم لپش را به لپم میچسباند به عنوان بوس و میگفت             

مامان . گاهی از تو رختخواب صداي اونها رو میشنیدم       . .منم بلند میشدم میرفتم   . من با مامانت صحبت کنم    

بابـا هـم بـا      . ایمان حالش یده، باید بـستري بـشه وگرنـه حـالش بـدتر میـشه               . خدا کالفه شدم  به  : میگفت

کـسی بـه   . نـدادم  . بخدا ندارم، هنوز پول وام قبلی را که براي بیمارستان گرفتم       :: مظلومیت خاصی میگفت  

ه مردم کـار  بذار من برم  خون: این بحث شبها و شبها ادامه داشت مادرم می گفت        ....من پول قرض نمیدهد     

همین مونده که زنم بره خونه مردم کلفتی کنه، کمـی صـبر کـن               :: بابام میگفت . کنم تا یه پولی در بیاریم       
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کار ::بابام گفت .پس حداقل کاري تو خونه پیدا میکنم        : گفت. ولی مامان دست بردار نبود    ! ببینم چی میشه    

و با یکی از دوستانش در . ین بحث موافقت کرد    اما باالخره با ا   ... تو خونه هم زحمتش زیاده هم درآمش کم       

حتی یارو بخاطر آشنایی با پدرم حاضر شد صد هزار تومـان دسـتی              . مورد رفو گري لباسها به توافق رسید        

بعـد از قـضیه کـار کـردن مامـان مـنم             . به عنوان شروع کار به بابام بده و کم کم از حقوق مامانم کم کند                

تو الزم نکرده بـه  ::ولی بابا عصبانی شد و گفت.  کردن خودم رو پیش کشیدم جرات پیدا کردم و مسئله کار    

بابا من که درسـم     : گفتم.فکر این چیزها باشی وفقط باید درست رو بخونی تا بعدا پول خودت رو در بیاري                 

 بابـا .  میارم همه معلمها از من خیلی تعریف میکنن، قول میدم به درسم لطمه نخورد    20خوبه همش نمره    

البته بابا چاره اي جز ایـن نداشـت       ... خیلی مهربونی پسرم      : که کم کم راضی شده بود لبخندي زد و گفت         

 هزار تومان حقوق خودش رو بـراي اجـاره خونـه    50 هزار تومانش به عالوه 60چون از اون صد هزار تومان  

 تومان بـاقی مانـده رو هـم    30ده هزار تومان هم پول قسط بانک این ماهش رو داد و         . عقب مونده داده بود   

شب دیر خوابیدم به فکر کار فردام      . شد و هیچی براي ایمان باقی نموند      .... خرج قصاب ، بقال ، آب ، برق و          

با بابام دنبال کار رفتیم هیچ جا بچـه اي بـه ایـن    . .صبح با انرژي بلند شدم از مدرسه مرخصی گرفتم     . بودم

 15 هزار تومان، مـاهی  10ستند از من سوء استفاده کنند ماهی همه می خوا  . کوچکی به کارشون نمی آمد    

 سـاعته مـی     6،  5تازه کار   .  ساعته در روز، ولی بابام راضی به کار سنگین براي من نبود            9هزار تومان با کار     

ساعت کار، خسته و مونده داشتیم برمی گشتیم خونه، سرخیابان اصغر آقـا سـوپري مـا رو                  8-7خواست نه   

آدم رکی بود اما بی ادب نبود بابام هم با خجات  .  هزار تومن از پول ماه پیشتون مونده       4که  ::صدا زد و گفت   

اصغر آقا تعارف شـاه عبـدالعظیمی زد تـا بحـث            . می دونم ان شاء اهللا به زودي از خجالتتون در میام          : گفت

 سـاعتی کمـک   در مود اینکه دست تنهام اگر پسرم به شهرستان نمی رفـت و حـداقل چنـد   . پول تمام شد 

که من برات یک شاگرد خوب و زبـر و        : دستم بود و از این حرفها، بابام انگار که برق بهش وصل کنند گفت             

اتفاقاً اعالمیه هم می خواستم     . خودم هم به فکر شاگرد بودم     : اصغر آقا گفت  . زرنگ و با اطمینان سراغ دارم     

بـه کـی ؟مـن کـه     : ر آقا من و من کرد و گفـت حاال چقدر می دید؟ اصغ: بابام با جسارت خاصی گفت   . بزنم

 سـاعت کـار در      7،8هر روز هزار تومان براي      :: حاال چقدر می دید؟ گفت    : هنوز ندیدمش بابام دوباره پرسید    

کـار دیگـه از فـردا امیـر را          : چـی قبولـه؟ بابـام گفـت       ::اصغر آقا گفـت   . قبوله: بابام با خوشحالی گفت   ... روز

امیر می خواد بیاد اینجا اون که بچه        :  تازه دو راري اش جا افتاده بود گفت        میفرستم خدمتتون اصغر آقا که    

:: همین جور یک ریز حرف می زد که بابام حرفش را قطـع کـرد و گفـت          . است کاري از دستش بر نمی اید      

و بـه د : قبوله دیگه، فردا ساعت چند بیاد جاتون؟ اصغر آقا هم این پررویی بابا رو که دید کوتاه آمد و گفـت           
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اول اینکه اینجا می آیی حوصله دوست   : به چه شرطی ؟گفت   : گفتم. شرط، من که تازه به حرف اومده بودم       

دوم اینکـه چـون     : باشه گفت : گفتم. کارت را هم باید درست انجام دهی      . بازي و شلوغ بازي و دردسر ندارم      

قـول مـی دم   :  گفـتم .درست خوبه و خیلی تعریف ازت شنیدم باید قول بدي بـه درسـت لطمـه وارد نـشه            

باشه فکر می کـردم االن     : فردا بعد از مدرسه ات نهارت را که خوردي بیا اینجا در مغازه وایستا گفتم              ::گفت.

امیر جان تو برو خونـه مـن هـم االن میـام مـن هـم       :وقت خداحافظیه و دیگه باید بریم که بابا به من گفت       

لوبیا و برنج و کلی چیزاي دیگر اومد خانه تازه کلی هم        خونه بابا که اومد با کلی خرت و پرت و نخود            . رفتم

خندان بود تازه دو تا شکالت کاکائویی یکی براي من و یکی براي ایمان گرفته بود آخرنفهمیدم کـه قـضیه         

 هـزار  150امروز چی بود تا شب که بابا براي مامان تعریف کرد که چی به اصغر آقا گفته تا اون راضی شده         

به جاي حقوق چند ماهه من البته یک مقدار کمتر تقریباً چیزي شبیه وام با سـود بـود ایـن                     تومن بده بابا    

 هـزار تـومن دیگـر       50خرت و پرت ها هم که به حساب من گذاشته می شد، البته اصغر آقا گفته بود کـه                    

ر جـوري   من شـب را هـ     . .خودش براي ایمان می دهد، اما االن دستش خالیه بعداً به بابام پول را می دهد                 

بود خوابیدم صبح که از مدرسه برگشتم بابام خونه بود و امروز هم سر کار نرفته بود تهار را با هم خـوردیم                       

کـه یـک ماشـین جـاي     . یکی دو ساعت روي صندلی جلوي مغازه نشسته بـودم     . و من به طرف مغازه رفتم     

همچـین بهـم   .ین شـدند و رفتنـد   خونه ما نگه داشت و بعد از چند دقیقه مامان و بابا و ایمـان سـوار ماشـ      

شب هم که بابا و مامان تنهایی بر گشتند و ایمان همراهشان نبـود    .برخورد که چرا چیزي به من نگفته اند         

البته مامان کمی . مثل اینکه پول اصغر آقا براي بستري ایمان کافی بوده و سریع اونو برده بودند بیمارستان           

من مـی خـوام چنـد روزي پـیش          :رستان رفت قبل از اینکه بره گفت      وسایل برداشت و دوباره به طرف بیما      

داداشت باشم تو پیش بابات باش حرفش را خوب گوش بده درست را خوب بخـون نهـارت را بخـور مغـازه                 

دیگه سفارش نکنم این کا رو بکن دیگـه سـفارش         :میري مواظب باش و کلی سفارش دیگر همش می گفت         

براي داداشت دعا کن بعد هم رفـت مـن          :ضی شد بره من رو بغل کرد گفت       نکم این کار رو نکن تا بالخره را       

دو سه ماهی از اون قضیه گذشت یک رو مادرم با شیرنی و ایمان اوم دکتـر هـا گفتـه بودنـد           . موندم و بابام  

 هـزار  50ایمان حالش خوب شده بود پول بیمارستان هـم بـا همـان    . یک چیزي شبیه معجزه کوچک بود    

 هزار وامی که از دایی مادرم کـه تـوي شهرسـتان    70 هزاري این سه ماهه بابا و   60و ذخیره   توان اصغر آقا    

زندگی میکرد جور شد و قضیه با خوبی و خوشی تمام شد بعد از اون با اینکه کمی بـه مـا سـخت گذشـت       

ن خـوش   دورا. براي ادا وام هاي گرفته شده،  ولی الحمداهللا هیچ مشکلی براي امرار معاشمان پـیش نیامـد                 

 سال بعد از عالج بیماري ایمان هر سال مسافرت می رفتیم شهرستان             5،  4زندگی من برمیگشت به همان      
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معـدل  . کـالس دوم راهنمـایی بـودم     . . ساله شده بـودم    12کلی صفا و حال میکردیم درست دو ماه بود که           

تم دیـدم حـال مامـان     تیر بود که از سر کار برگش      14که داشتم درست روز     .معدل خیلی خوبی بود     77/19

همونجا جلوي در حالم بد شد و افتادم روي       . خیلی بده چند تا از همسایه ها هم جمع شده بودن خونمون             

زمین یکی از همسایه ها تازه متوجه من شده بود و یک لیوان آب قند سریع درست کرد و آورد بـراي مـن                

تو شـکمش تکـون خـورده االن اورژانـس          نگران نباش بچه     ::یکمی حالم سر جاش اومد کبري خانوم گفت       

نه بچـه ام دختـره خـانم هـاي     :مامانم با اون حال بدش گفت   . میاد بزودي یک داداش خوشکل بدنیا میاري      

. صبح که بیمارستان رفتم مامان رو به اتاق عمـل بـرده بودنـد               . همسایه راضی از این حرف باهم خندیدن        

انک داشتیم ومشکل اقتصادي نداشتیم دربیمارستان شنیدم پس اندازي توي ب.درآمدش بهتر شده بودبابام

درست مثل فیلمهاي تلویزیـون  .شاید مجبور بشیم بین مادر و بچه یکی رو انتخاب کنیم          :دکتر به بابام گفت   

هرکارصالح می دانید   :یعنی فکرم درگیر مادربود پدرم گفت     . شده بود ولی من زیاد متوجه این چیزها نبودم        

هنوز مدتی از رفتن دکتر نگـذ شـته   ...مسرم سالم بماند اول خدا بعد هم شما آقاي دکتر       انجام دهید فقط ه   

ولـی بایـد مـدتی در    .بود که خبر دادند مادرم از دست رفته ولی توانسته اند بچه را سـالم بـه دنیـا بیاورنـد             

حـال خـودم رو نمـی    اصـالً  ..دنیا در نظرم تیره وتار شد از بچه تازه به دنیا آمده متنفـر بـودم             .دستگاه بماند 

وقتی به خـود آمـدم دیـدم غـروب شـده            . ازبیمارستان زدم بیرون مدتها در خیابانها پیاده راه رفتم        .فهمیدم

برگشتم خونه بابا یک گوشه نشسته بود وحرف نمیزد بغض شدیدي توي گلو داشت وحتی متوجـه حـضور         

 نه اینقدر شکننده همیشه ابهتش بر       من نشد تا حاال اینجوري ندیده بودمش داغون بود احساساتی بود ولی           

شده بود مثل یک تکه یخ و زل زده بود به دیوار رو به رو، خیلی گرسـنه ام بـودم                     . احساساتش غلبه میکرد  

حتما بابا هم گرسنه بود سـفره روبـاز کـردم وکمـی پنیـر آوردم            .تازه یادم اومد ساعتهاست چیزي نخوردم       

درحالیکـه  .م بابا نگام کرد وناگهان بغـضش ترکیـد ورفـت بیـرون            لقمه اي درست کردم و به بابا تعارف کرد        

اشک از چشمهام فرو می ریخت سفره رو بستم وسرپر دردمو رو بالـشت گذاشـتم وخیلـی زود خـوابم بـرد        

لباس رو پوشیدم و بی اختیار گریـه مـی       .صبح فردا که بیدار شدم دیدم یک لباس سیاه نو باالي سرم است            

امیر جان پسرم من باید دنبال      :بابام گفت .  سیاه وارد اتاق شد جلوي خودم رو گرفتم        بابام که با لباس   . کردم

مراسم ماذرت باشم تو هم کارهاي خانه را راست و ریست کن از وقتی پدرم سر کـارگر سـاختمان شـده و                       

اوستا معمار حساب  ویژه اي روش باز کرده الحمداهللا مشکل خاصی نداشتیم حتی حتی یکـی دو میلیـون                    

خدا بیامرز مادرم تازه پیشنهاد کرده بـود کـه یـک وام مـسکن بگیـریم از ایـن االخـون                      .س انداز داشتیم    پ

مراسم مادر تا روز    . واالخونی در بیام اما افسوس دست سرنوشت نگذاشت ما زندگی آسوده اي داشته باشیم             
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 دلداري دادند ولـی بعـد   هفتم به خوبی و آبرومندانه برگزار شد فامیل هاي شهرستانی همگی آمدند و کمی 

دو سه باري  .از چهلم مامان دیگه هیچ کدام از آنها را ندیدم پدرم دیگر آن انگیزه و صالبت سابق را نداشت                    

می دانم شـرایط  :و انتقادهاي مداوم اوستا معمار را زیاد می شنیدم که  به پدرم می گفت      . با او سر کار رفتم    

م به فکر پروژه باش این کارگرها باال سر می خواهند نبایـد بـه             سختی داري تو را درك می کنم اما کمی ه         

امون خدا رها شوند پدرم بی اعتنا سري تکان می داد و اوستا ادامه داد می دونم به خاطر اینکـه بیمـه ات                         

فقط تو رو خدا کار را شل نگیر . نکردم ناراحتی ولی باور کن هر کاري از دستم بر بیاد برایت انجام می دهم             

سه ماهی به همین منوال  گذشت بابا صبح می رفت و شب می آمد بدون اینکه کالمی حرف بزنـد مـن         دو  

و هم مادر گاهی اوقات کبري خانم در نگهـداري  . در آن سن براي زهرا خواهر جدیدم و ایمان هم پدر بودم       

دست و پـا کـرده      زهرا به دادم می رسید و به این ترتیب شرایط کمی بهتر می شد پدر براي خود موتوري                   

بود و اندکی سر حال آمده بود بعد از چند ماه ما را به پارك سر خیابان برد و کلی خندیـد ولـی انگـار کـه                          

دست روزگار در کمین نشسته بود تا در لحظات حساس زندگی تیغ خشم را بر پیکر نحیف زندگیمان وارد                   

ین زندگی اش را تقدیم من کرد و رفـت          کند صبح که بابا با خوشحالی سر کار می رفت آخرین لبخند شیر            

امیـر  :و به اوستا زنگ زدم اول مرا نشناخت بعد گفت   . شب بابا دیر به خانه آمد نگران شدم سر خیابان رفتم          

تویی خوب شد زنگ زدي می خواستم به همسایه اتان زنگ بزنم تا به تو اطالع بدهنـد دل تـو دلـم نبـود                         

خوشبختانه حالش خوب اسـت و جـاي نگرانـی نیـست خـودت را               پدرم از روي ساختمان افتاده ولی       :گفت

برسان بیمارستان شریعتی گوشی را بدون خداحافظی گذاشـتم کمـی پـول از خانـه برداشـتم و سـریع بـا                   

براي ایمان هم نامه گذاشتم که شب تنها در خانه مانده بود زهرا هم کـه                . تاکسی به طرف بیمارستان رفتم    

فردا صبح ویزیتش خواهم کرد و بی اعتنا از کنـارم گذشـت   :رستان دکتر گفت خانه زن همسایه بود در بیما     

صـبح دکتـر بعـد از ویزیـت پـدرم بـه مـن        . تا  صبح روي صندلی بیمارستان در حال چرت و بیداري بودم        

خطر از سرش رفع شده ولـی دیگـر   :پسرشم بدون هیچ مقدمه و با صراحت گفت     : تو چه کارشی گفتم   :گفت

بروم :بعد هم گفت.نجام دهد وگر نه جفت پاهایش و حتی زندگیش را  از دست می دهد               نباید کار سنگین ا   

متوجـه حـضورم شـد      . اتاق بابا سالم کردم ولی متوجـه نـشد جلـوتر کـه رفـتم              . اتاق حسابداري اول رفتم   

کمی من و من  کردم پیش خـودم فکـر کـردم بهتـره مـن هـم             :چیزي نگفت :   گفتم:دکتر چی گفت  :گفت

مـن جـز    . ضیرو تعریف کردم پدر چنان فریادي کشید که گویا من او را از کار منع کرده بودم                صریح باشم ق  

اي خـدا  :کارگري کار دیگري بلد نیستم حاال چه کار کنم بعد خودش خجالت کشید از کارش زیرلب گفـت    

همـه  . این چه بدبختی بود سر من اومد کالفه وسردرگم به هـم نگـاه میکـردیم ازبیمارسـتان متنفـر بـودم         
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خوشی هارو از ما گرفته بود بابا دو هفته بعد از بیمارستان مرخص شد ولـی دیگـه هـیچ وقـت بـه شـرایط              

روحی مطلوب نرسید وهر روز بداخالق تر از روز پیش می شد دایم بـه مـا گیـر میـداد ودعوامـون میکـرد                         

 خـوبی نداشـتم ولـی    با وجودیکه اصال شرایط. امتحانات ثلث اول شروع شد من کالس سوم راهنمایی بودم       

امتحاناتم رو خوب دادم امانگرانی جدیدي مرا آزار میداد وآن رفت وآمد پدر با افراد بی فرهنگ و بیکار بـود   

که شبها دور هم جمع میشدند و به شوخی هاي رکیک و خنده ومـسخره بـازي میپرداختنـد شـبی پـدرم          

رد شدیدنزدآنها شکایت کـرد ولـی امـان از    سفره دل خودرا باز کرد واز شرایط سخت زندگی وبی پولی وپاد          

این که مـشکلی    :دوست ناباب  یکی از دوستان پدرم که ازبقیه قوي هیکل تر بود وآقا مجی نام داشت گفت                 

وبعد از جیبش بسته کوچکی درآورد      ... نیست تو چرا زودتر حرف نزده بودي دواي مشکلت پیش من است             

پدرم داد پدرم کمی بسته رو ورانداز کرد وبعد بـا نـاراحتی آنـرا         درحالیکه لبخند زشتی برلب داشت آنرا به        

من نیازي به دلسوزي شما ندارم خودم فکري بـه حـال خـودم    ...اینکه مواده:پیش آقا مجی پرت کرد وگفت     

میکنم  این اولین باري بود که اسم مواد به گوشم میخورد وشـنیدم کـه آقـا مجـی بـا زبـان بـازي ولحـن                            

خدا بکشه منو اگه بخوام تورو ناراحت کنم تو رفیق عزیز من هستی من نون ونمـک                 :تدوستانه به پدرم گف   

بـرو  : تورو خوردم و خدا شاهده االن هم براي خوبی خودت چنین پشنهادي بهت کردم تازه من که نگفـتم                  

معتاد شو خیلی آدمها فقط با یکی ودو بار مصرف کردن حالشون بهتر شده وگرفتار هم نـشدند وبرگـشتند                   

ه زندگی سالمشون تو هم پات درد میکنه این دکترها هم چیزي حالیشون نیست ولی این مـواد زنـدگیت             ب

واینقدردر گوش بابام خوند تا بابام خام شد و فکر کرد که واقعـا آقـا مجـی دلـش بـراش      ...رو زیر و رومیکنه   

 رفتند وارد اتاق شدم بـوي       سوخته بعدهم منو از اتاق بیرون انداختند بعد از چند ساعت وقتی رفیقهاي بابا             

بد وتهوع آوري دراتاق پیچیده بود بله بابا مواد مصرف کرده بود تا چند روز آقا مجی خیلی با پدرم مهربون                     

شدهبود وبه طور مجانی به پدرم حال میداد بابام که پاش بهتر شده بود کمی مهربان تر شده بود ومن کـه                  

بعـد ازبیمـاري ایمـان    . ي آینده من است بسیار خوشحال بـودم این ارامش سرمنشا بدبختیها   . متوجه نبودم 

ومرگ مامان وحادثه اي که براي بابا رخ داد حاال بدبختی گریبان منو گرفت مدتی بود که دیگه آقـا مجـی                      

بابا رو تحویل نمیگرفت ودرازاي مواد ازش پول می خواست واگه بابا پول نداشت باهـاش مثـه سـگ رفتـار               

الزم نکرده بري مدرسه ازفردا میري سرکار دیگه بـسه هرچـی مفـت              : اومد خونه وگفت   باباهم یکروز .میکرد

یک لحظه سرم گیج رفت باورم نمی شد تنها لحظاتی کـه در زنـدگی احـساس آرامـش            .خوردي وخوابیدي 

اومـد    مدرسه تا اینکه بابـا فهمیـد و   مخفیانه میرفتميتاچند روز ..میکردم  مواقعی بود که  سر کالس بودم        

شما حق ندارید که بچه تـون رو از درس          :مدیر مدرسه با قاطعیت گفت    .هوار راه انداخت   سه وکلی داد و   مدر
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میخوام مدرسه شو عوض کنم پرونده شو بدین مـدیر وقتـی ایـن              : خوندن محروم کنید بابام با حرص گفت      

صیل کنـه شـما   به خدا ظلم است بچه اي با این همه استعداد ترك تحـ :حربه پدر رو دید آرومتر شد وگفت 

بابا دوباره عصبانی شد و شروع کـرد بـه داد زدن مدیربلنـد        . هم بشینید تا بطور منطقی قضیه رو حل کنم          

اصال میدانید چیه؟ هر چی امیر بگه ما هم قبول میکنیم  و احدالناسی حق تصمیم گیري بـراي                   :شد وگفت 

ن رو بـراي مـا بلنـد نکنیـد از ظـاهرتون             شما هم صدا تو   :وبعد با لحن تند تري گفت     ...او را ندارد حتی شما    

پیداست چه کاره اید پس به صالح تون است شلوغ بازي درنیاورید پدر سـریع تغییـر موضـع داد واز اتـاق                       

چون اوال بابا ازلج من زهرا وایمان رو اذیت میکـرد وبـه اونهـا غـذا        . چند روز بیشتر مدرسه نرفتم    .خارج شد 

مدرسه رفته بود باالخره یک روز قبل از مراسم صبحگاهی پـیش مـدیر            نمیداد و ثانیا آبروي من دیگه توي        

وچون دیدم اگر حقیقت را درباره زهرا وایمان بگویم مدیر دست به اقدامی ناخواسـته خواهـد زد بـه                     . رفتم

وباال خره پرونـده    . می خواهم به مدرسه دیگري بروم مدیر هر چه دلیلش را پرسید طفره رفتم             : دروغ گفتم 

بـا  . همه معلمها کلی سوال پیچم کردند و بعد با افـسوس بدرقـه ام کـردم          .د کم کم دفتر شلوغ شد       ام را دا  

 .دوستان صمیمی   ام خدا حا فظی کردم و در حالیکه بغض سنگینی درگلو داشتم از مدرسه بیـرون آمـدم      

شـب  .م حاال دقیقا همین موضوع براي ایمان پیش امده بود ومن چنـین سرنوشـتی بـراي او نمـی خواسـت                  

همه جا سـاکت وخلـوت بـود مـدتی          .  صبح زود به مدرسه رفتم    . خوابم نمی برد وبه فکر راه چاره اي بودم        

منتظر شدم تاباالخره اقاي ساکت معاون مدرسه با ماشین خود وارد حیاط شد او به خوبی مرا می شـناخت    

اي سـاکت در حـال قفـل    اقـ . . چون دوشنبه ها به مدرسه می آمدم وجویاي وضعیت تحصیلی ایمان بـودم          

فکـر کـنم امـروز شـنبه        :برگشت وسالم کرد وبا خنده گفـت      . کردن  در ماشینش بود که به او سالم کردم           

در دفتر پشت میزش نشـست وبـه مـن هـم            ... خب بیا تو دفتر     :گفت. عرض مختصري داشتم    : گفتم. است

روي مـتن  4 دیـشب تـا سـاعت    از کجـا شـروع کـنم   . مونـده بـودم   . حاال بفرمایید :تعارف کرد بشینم وگفت   

آقـاي  . دم به دریا وابتدا قضیه ترك تحـصیل خـودم رو تعریـف کـردم              زدلم رو   .سخنرانی امیر فکر میکردم     

واقعا متاسفم ولی هنوز هم دیر نشده باور کن بوده اند کسانی که از سنین میانسالی شروع بـه                   :ساکت گفت 

من به تمام حرفهاي او از روي ادب گوش         ...ته اند   کسب علم کردهاند وتاثیر بزرگی روي پیشرفت علوم داش        

حق با شماست اما من نگران خودم نیستم  مشکل ایمان است او هـم بـه نحـوي دارد بـه                : دادم وبعد گفتم  

بلـه  : اخه چرا؟ ایمان که درسش خوب است گفـتم        :سرنوشت من دچار میشود آقاي ساکت جا خورد وگفت        

براي آقاي ساکت دادم آقاي ساکت هم با سکوت همه حرفهاي من      ولی مشکلی وجود دارد و شرح ماوقع را         

که این بار بایـد تـصمیم عاقالنـه اي بگیـریم تـو یـک بـار اشـتباه کـردي هرچنـد بخـاطر            :را شنید و گفت 
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بزرگواریت به برادرت بوده است اما این بار نباید عجوالنه تصمیم گرفت در بـاز شـد بـه طـرف در برگـشتم           

 مدرسه هم آقاي محرابی شخصی بسیار ادیب و خـوش مـرام بـود سـالمی بـه آقـاي                     مدیر. آقاي مدیر بود    

ساکت و سپس به من داد و با متانت بر روي صندلی خود نشست و احوال مرا جویـا شـد و مـن بـا جـواب                     

کوتاه خوبم به او پاسخ دادم آقاي ساکت هم بدون مقدمه شروع کرد به گفتن آن چیـزي کـه مـن بـرایش                        

با توجه به شرایط خانوادگی شـما بایـد   :: ي مدیر کمی فکر کرد و کمی به من نگاه کرد گفت         آقا. گفته بودم 

راه حلی براي مشکل شما پیدا کنیم  بهتراست صبر کنیم اعضاي انجمن مدرسه یک سـاعت دیگـر جلـسه          

نده اعضاي جلسه هفت نفر بودند که رییس جلسه آقاي فرخ . دارند موضوع شما را در اولویت قرار می دهیم        

از خیرین مدرسه ساز بود و به مدارس کمکهاي شایانی میکرد او انسان بسیارمهربان ودوست داشـتنی بـود           

شروع جلسه با صحبت آقاي مدیربود بعد از کمی مقدمه چینی وگزارش سـریع ماهانـه بـه موضـوع ایمـان              

.  او را مـی شـناختند  ایمان نه تنها بین معلمان  شاگرد نمونه اي بود بلکـه بیـشتر اعـضاي جلـسه                 .پرداخت

خیلی سریع نظراتی ارایه شد ولی هیچکدام مورد توافق قرار نگرفت جـدي تـرین پیـشنهاد دادن مقـداري                    

پول به پدرم درازاي کار نکردن ایمان بود که بعلت اینکه هیچ ضمانتی براي تامین امنیت روانی ایمـان  بـه      

 همه خواست به پیشنهادش فکر کننـد و ان          آقاي فرخنده از  .لحاظ درس خواندن وجود نداشت  منتفی شد       

 ساله داشت داشت و زنـدگی       4به فرزندي خواندن ایمان براي خانوده فرخنده بود آقاي فرخنده یک دختر             

نسبتا مرفهی داشت هم آقاي فرخنده و هم خانم فرخنده عالوه بر دخترشان عالقه به داشتن فرزندي پـسر           

لبخند رضایت بر لبان اقاي فرخنـده نقـش بـست و دیگـر     :سه گفتداشتند البته همه اینها رو در همین جل    

اعضاي جلسه هم که از این تصمیم راضی بودن از کار آقاي فرخنده قدردانی کردنـد و مـن هـم سـر از پـا                          

نمیشناختم ایمان ما به خانه آقاي فرخنده برود چون ارادت خاصی به اقـاي فرخنـده داشـتم آقـاي مـدیر                      

چـاره اي  : چون اصالً به خودم فکر نمی کردم گفتم     .  میکنی کامالً گیج شده بودم     امیر جان تو چه کار    :گفت

نیست من با پدرم می سازم فقط آینده ایمان برایم خیلی مهم بود تازه من خواهري کوچک دارم که بابد از               

در توانـایی تـو شـکی       :است آقاي فرخنـده گفـت     او مراقبت کنم پدرم که نمی تواند پس مسئولیتش با من            

نیست اما پسرم دختر به آن کوچکی مادر دلسوز می خواهد و پدري فداکار که البته شما ندارید و تو نمـی                      

توانی این کمبود را برایش جبران کنی من همین جا پیشنهاد می دهم کـه خـواهرت را بـه علـت نـاتوانی                        

 تا خانواده اي سالم محـروم از فرزنـد آن را بـه فرزنـد خوانـدگی                  پدرت در نگهداریش به پرورشگاه بسپاري     

قبول کنند گویا این پیشنهاد هم سریع مورد پذیرش واقع شد و همه تأیید کردنـدمن هـم بـه نظـر جمـع                        

احتران گذاشتم هر چند برایم دوري از خواهر و برادرم سخت و مشکل بود اما این درد را هـم بـه دردهـاي     
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کارهاي انتقال ایمان و زهرا     . ، خود را مجاب در پذیرش این امتحان دیگر زندگیم کردم          زندگیم اضافه کردم  

باید برادر  :ی از زندگی جدیدش بود اما می گفت       ضبه زندگی جدیدشان خیلی سریع پیش می رفت ایمان را         

آنجـا  و خواهرم نیز با من باشند زهرا که سن زیادي نداشت خیلی زود به محیط پرورشگاه عادت کرد چون                

در مقابل خونه ما برایش بهشت بود هم سن و سال هاي زیادي که دور برش بودنـد و معلمـانی کـه ماننـد                         

مادر از او مراقبت می کردند حال دیگه نوت به تصمیم براي خودم رسیده بود درست روز سه دي بـود هـوا       

ف آقا حجی معرفـی شـده بـود از    کامالً برفی بود که براي بردن جنس براي یکی از افراد تازه وارد که از طر       

خانه خارج شدم به در خانه اش که رسیدم یک لحظه شک کـردم کـه نکنـد آدرس را اشـتباه آمـدم زیـرا                        

همیشه عادت داشتم در خرابه هاي پایین شهر یا خانه هاي نیم ساخته باالي شهر مواد ببـرم ایـن بارخانـه      

لحظاتی مرا فقط مبهوت زنگ در خانه اش کـرده          اي که آدرس داشتم خانه بسیار مجلل وشیکی بود که تا            

سـریع بیـا    :پیک آقا حجی هستم گفت    : کیه؟ گفتم :بود به هر صورت زنگ در خانه را زدم صدایی آرام گفت           

تو انتهاي حیاط اتاق کارم در باز شد و من داخل شدم  حیاط بسیار بزرگ با گل هاي بـسیار زیبـا مـرا بـه                   

کـه پـسر جوانیـاز دور داد زد حواسـت کجاسـت      . و ساختمان بودمشگفتی واداشت  مشغول بررسی حیاط     

اتاق کار بسیار شیک و مدرنی بود با دو دستگاه رایانـه و میـز               . بیا اینجا به سرعت به طرف اتاق رفتم       : گفتم

کار بسیار گران قدر و مبلمان تماشایی پس از رانداز اتاق به پسر جوان نگاهی کردم چیزي حدود بیست تـا         

و سال بیشتر سن نداشت بلند قد و هیکل بسیار درست و ورزشـکاریی داشـت بـا موهـایی بلنـد                      بیست و د  

. وصورتی که نشان می داد قبلها خیلی بهتر بوده به عکس روي دیوار نگاه کردم و به حدسی کـه زده بـودم                

 و  عکس تقریباً متعلق به یکی دو سال پیش می شد آن جا صورت صـاحب عکـس کـامالً بـاز                    : آفرین گفتم 

شاداب و سر حال مانند یک نوجوان کامل از لحاظ تیپ و قیافه بود اما حاال شخصی که روبه رویم ایـستاده             

بود با وجود اینکه هنوز خیلی از زیباییهاي خدادادي خودش راحفظ کرده بود اما نمی شود انکار کرد که به    

کـه  : مواد را بهـش دادم و گفـتم  . بودجوانی منزوي و بی حال و انرژي با صورتی اخمو و گرفته تبدیل شده     

که این فضولی ها به تو نیامده تحریک شدم که بـاز هـم ازش سـئوال کـنم؛                   :براي خودت می خواهی گفت    

قبالً اینجا با دوستم کارهاي گرافیکی انجام می دادیـم امـا حـاال              :پرسیدم که این جا چه کار می کنی گفت        

ـ  اینجا در این خونـه بـزرگ تنهـا زنـدگی مـی کنـی و      دیگه حوصله اش را ندارم می خواستم بپرسم که     ی ل

بیا ایـن پـول را بگیـر        :یکدفعه صدام زد و گفت    . منصرف شدم و ازش خداحافظی کردم و به سمت در رفتم          

در خیابان پـول را     . سهم بچه هاست یک چایی باهاش بخر پول را داخل جیبم گذاشتم و از در بیرون رفتم                

لکی الکی پنج هزار تومان صاحب شدم نمی دونستم باید خوشحال باشـم یـا         ا. در آوردم پنج هزار تومن بود     
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این ماجرا کلی روي من تأثیر گذاشت نمی دونستم افسوس سالهاي از دست رفته عمرم را بخـورم                  . ناراحت

یا تباهی این جوان را از خودم بیزار شدم من به دست خودم زندگی امثال خودم و پدرم و ایمان ها را نابود                       

کردم هر چه بیشتر فکر می کرد م می دیدم واقعاً کار غیر منطقی است که من بر خالف میل باطنی ام            می  

این کار را انجام می دهم مخصوصاً حاال که نه ایمانی بود که پدر اذیتش کند و نه زهرایی که شب گرسـنه                       

 بگویم دیگر برایـت کـار   بخوابد حاال می توانستم براي خود تصمیم بگیرم می خواستم پیش آقا مجی برم و              

نمی کنم اما هر چه فکر کردم دیدم منطقی نیست زیرا این جـوري زنـدگی بـرایم جهنمـی مـی شـد کـه                         

درون پارك نشستم تا بهتـر فکـر کـنم یـک لحظـه تـصمیم       . خالص شدن از آن برایم غیر ممکن بود رفتم 

عـی شـد امـا بایـد تـصمیم مـی            دیگه خونه نرم این فکر همین جور قدرت گرفت تا اینکه دیگه قط            . گرفتم

که به جبران گناهانی که کردم به اداره پلیس بروم و خودم را معرفـی               . کجا بروم اول تصمیم گرفتم    . گرفتم

بگم که چند نفر مواد مصرف می کنند من هم از چند نفر دیگه مـواد میگیـرم              : کنم ولی چه باید می گفتم     

ا خشکاند زنگ زدم اداره پلیس و زیـرآب آقـا مجـی را    رریشۀ تباهی اسیر شدن من فایده اي نداشت باید  

زدم  سروان پشت خط از من اسم و آدرس خواست ولی من معـذرت خـواهی کـردم و گوشـی را گذاشـتم              

خیلی گشنه ام بود با پولی که درجیبم بود ساندویچی خریدم وخوردم  بعد به سمت خانـه آقـاي فرخنـده                      

اتفاقاً آقاي فرخنده خانه بود و مرا به داخل دعوت کرد و پذیرایی             . ممدتی بود که به آنجا سر نزده بود       . رفتم

مفصلی از من کردم آقایفرخنده لطفاً زحمت نکشید من براي امر مهمی خدمتتون رسـیدم آقـاي فرخنـده                   

اتفاقاً من هم با تو کار مهمی داشتم و شروع کرد به گفتن اینکه ایمان دلش برایم خیلی تنگ شـده و                 :گفت

نۀ مرا می آورد و خالصه اینکه در خانه با وجود اینکه به حرفهاي مـا گـوش مـی کنـد امـا آرامـش           دائم بها 

که با ایمان صحبت خواهم کرد و او را راضی خواهم کرد اما ایمـان دیگـه نمـی             : روانی کمی دارد من گفتم    

 واگذاشـتم آقـاي     تواند مرا در خانه پیدا کند زیرا من دیگه به آنجا برنمـی گـردم و او را بـه حـال خـودش                       

تصمیم من قطعی است هر چه مـی خواهـد پـیش بیایـد     : آیا به عاقبت کار فکر کردي؟ گفتم :فرخنده گفت 

که خواهشی کنم لطفاًگاهی به پدرم سر بزنید  . ایمان هم که تا اینجاست خیالم راحت است فقط آمده بودم          

بفرمایید از خودتان پـذیرایی کنیـد   مشکلی نیست حاال  :کمی سکوت برقرار شد تا اینکه آقاي فرخنده گفت        

خیلی گرسنه ام بود مانده بودم چه چیزي بخورم از بـین مـوز و هلـو و خیـار و انگـور و گالبـی و آجیـل و           

در این بین راه حل مناسبی به ذهن من رسید که هم به نفع من بود و هم به نفع               ... شیرینی خشک و تر و      

ل ها کسی را می شناسم که می تواند بـه مـن کمـک کنـد بقیـه                   از بین فامی  : ایمان به آقاي فرخنده گفتم    

فامیلمان اسماً فامیلمان هستند مخصوصاً بعد از اعتیاد پدرمان من مـی تـوانم بـه شهرسـتان پـیش دائـی                      
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آقـاي  .مادرمان بروم و حتی آنجا کار پیدا کنم اینجوري ایمان هم وابستگیش را به من از دست مـی دهـد                      

نه ولی به هر حـال چـاره اي نیـست چـه اینجـا      : فامیلتان کمکت می کند گفتممطمئنی که   :فرخنده گفت 

پس صبر کن و رفت سراغ کیفش و مبلغ صـد و            :باشم چه در شهرستان فرقی نمی کند آقاي فرخنده گفت         

مواظب باش گم نکنی و در مواقع ضروري        :پنجاه هزار تومان به صورت چک پول جلوي من گذاشت و گفت           

نگران نباش حتماً خیري در     :ا تعجب پرسیدم که اینها دیگر چیست آقاي فرخنده گفت         ازش استفاده کنی ب   

کار بوده چون من قصد داشتم این پول را به دانش آموران نیازمند بدهم که تو بهترین راه بـراي اداي ایـن                       

 آقـاي  پول را با خوشحالی در جیبم گذاشتم و از   . قصد من هستی چون آدم راست و بی شیله پیله اي بودم           

امیر جان فقط یادت باشد که از خدا غافل نشوي و تا حـد امکـان                :فرخنده تشکر کردم آقاي فرخنده  گفت      

راه درست را ادامه بده و کلی سفارش کرد که مواظب گرگ هاي خیابانی باشم آقاي فرخنده از من دعـوت                   

ار که حاضر شد کـم از پـذیرایی         کرد تا ظهر پیش آنها بمانم تا ایمان از مدرسه بیاید من هم قبول کردم نه               

صبح نمی آورد همه چیز سرسفره بود خانم فرخنده همش اصرار میکرد شما که چیزي نخوردین تورو خدا                  

تعارف نکنید بعد از نهار هم دسر ومیوه سرو کردند و بعد من کمی با ایمان صحبت کردم و وقتی آماده شد                 

: رادر بزرگترهـا رو درآوردم ونـصیحتش کـردم وگفـتم      خیلی پکر شد بعد کمی اداي ب      : قضیه رو بهش گفتم   

شرایطت خوب شده پس درستو خوب بخون وبعد بهش قول دادم بهـش سـر میـزنم بـراي اینکـه جـدایی                       

ایمان هم خیلی گرفتـه بـود   . مشکل نشود به صالح بود هر چه زودتر آنجا رو ترك کنم خیلی ناراحت بودم            

خانـه تـا بـار سـفر      . رفـتم . ان با نگاه اشک آلود مرا بدرقه کـرد        به بهانه خریدن بلیط خداحافظی کردم وایم      

آخر من هم انـسان     .  راببندم ابتدا قصد داشتم به پولهاي داخل خانه دست نزنم اما واقعا تحریک شده بودم              

تومان بودکه همه اش را از طریـق شـاگردونگی وردوبـدل کـردن              47500ودم و اشتباه میکردم مبلغ دقیقا       

خمارخماربود و با چـشمان     . وسایلم را برداشتم وبراي آخرین بار به اتاق بابا رفتم         . رده بودم مواد به دست آو   

نیمه بسته به دیوار روبه رو خیره شده بود با تاسف  سري تکان دادم و آن خانه پر از درد را بـراي همیـشه                       

یعنـی دو بـسته پنجـاه       براي اطمینان پولها رو سه قسمت کـردم         . . ترمینال وبلیط گرفتم  . ترك کردم رفتم  

دم دمایغروب اتوبوس هنوز جاي خالی داشت راننده اتوبـوس          . هزاري ویک بسته نود هزاري وجدا گذاشتم        

دنبال مسافر می گشت تا باال خره کالفه شد وراضی شد با دو صندلی خـالی حرکـت کنـد کنـار مـن یـک                

 ترمینال خارج شد وناگهان حـس       اتوبوس از . صندلی خالی بود ومن تصمیم داشتم یک چرت حسابی بزنم           

سعی کردم به چیز دیگري فکر کنم مثال بـه بـازي فوتبـالی کـه ندیـده                  . غریبی بهم دست داد ودلم گرفت     

کمکم داشتم خود را براي خواب آماده میکردم که ناگهـان           . فقط از دیگران نتیجه اش را شنیده بودم       . بودم
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تـو  :وبعد رو به عقب کرد وظاهرا به دوسـتش گفـت  مردي حدودا چهل ساله از عقب آمد وپیش من نشست     

رفیقم مریض است مراعاتش را میکنم      :راحت باش وکمی استراحت کن بعد برگشت وبا پررویی به من گفت           

بـه  . .پـشیمان بـودم  . از اینکه ازفرصت استفاده نکرده بـودم     . حق با شماست    : لبخندي تصنعی زدم وگفتم   . 

اینکه این آقا عالوه بر اینکه جاي من را تنگ کـرده چانـه درازي               همان صورت نشسته چرت میزدم غافل از      

هم براي حرف زدن دارد و خواب را از من گرفت شروع صحبتش با تعارف یک تکه سیب بود وبعـد شـروع                       

کرد به حرف زدن درمورد خودش ورفیق بیمارش من هم هرچند وقت یکبار سرم را به نـشانه گـوش دادن              

وجه یکریز حرف میزد بیشتر از همه از نحوه تخمه خـوردن او حرصـم گرفتـه بـود                   تکان میدادم اما او بی ت     

چنان بود که گویی با دهنی می خورد وبادهنی حرف میزد بعد از کلی وراجی شـروع کـرد بـه سـوال پـیچ            

کردن من، من اصال حوصله حرف زدن نداشتم سعی کردم با جوابهاي کوتاه قانعش کـنم امـا انگـار دسـت                      

فکر کنم در همان نیم ساعت همه جیک وپیک زندگی ام سردرآورد وکلی در موردش نظر میداد              بردار نبود   

نـه اتفاقـا    : ببخشید که سـرت را بـدرد اوردم گفـتم         :باالخره خسته شد وچشمانش سنگین شد به من گفت        

استفاده کردم وبعد با خیال راحت خوابیدم دو سه ساعت بیـشتر بـه مقـصد نمانـده بـود کـه بیـدار شـدم                          

وشبختانه از همسفر مزاحم خبري نبود بعضی صـندلی هـا خـالی شـده بـود  مـدتی بعـد راننـده بـراي                           خ

مقابل نمازخانه توقف کردم  نزدیـک سـن   . استراحت نگه داشت من هم که گرسنه ام بود به رستوران رفتم         

از می خوندم  وگاهی اوقات نماز می خوندم ولی چون اطرافیان چون مسخره ام میکردند کمتر نم          . بلوغ بودم 

رسـتوران آهنگـی از     . نماز خوندم بعد رفـتم    . وضو گرفتم . ازاین ببعد مرتب نماز بخونم رفتم     . تصمیم گرفتم 

سـفارش  . استاد شجریان من رو به یاد گذشته ها می انداخت زمانیکه با مامان وبابا به مسافرت می رفتـیم                    

غذا رو حساب کنم وقتی کیفم را باز کردم      پلو وخورشت دادم خیلی خوب بود دست در جیبم کردم تا پول             

در نهایت تعجب دیدم از نود هزار تومان موجود درآن خبري نیست  فوري فهمیدم کار کیـست امـا مـساله      

: عجیب تر این بود که دزد ته کیفم ده هزار تومان بعـالوه یـک نامـه بـاقی گذاشـته بـود نامـه رو خونـدم                           

ولی این درسی شود برایت تا به هر کسی اعتماد نکنی           . تاج بودم ببخشید پولها رو برداشتم چون شدیدا مح      

واین همه ساده نباش که اینقدر پول را در کیفت قرار دهی درضمن مقدار ده هزار تومـان برایـت گذاشـتم                     

بی تعارف قبول کن بعدها پولت را بنام خودت در راه خیر مصرف میکنم خیلی حالم گرفته شـد سـریع بـه     

افتادم اولین بسته همراهم بود وخوشبختانه دست نخورده بود دسته دوم ولـی در اتوبـوس                فکر سایر پولها      

بود نشستم روي صندلی  وپیش خودم فکر کردم بهتر است مشخصات او را به پلـیس بـدهم ولـی بـه سـه                 

دلیل منصرف شدم اول اینکه بهتر بود زیاد پیش پلیس نروم شاید به تنها سفر کردنم گیر مـی دادنـد دوم                      
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اینکه از شهر قبلی خیلی دور شده بودیم و براي گرفتن هشتاد هزار تومان کلی وقت باید صرف مـی کـردم         

تازه اگر مأمورها براي این میزان پول تالش جدي می کردند که بعید می دانستم و از همه مهمتر ایـن کـه             

زدي مخلوط با پول حالل     فکر می کردم و بلکه اطمینان داشتم که این به صالح خودم است زیرا آن پول د                

آن پول حرام را براي خودم خـرج کـنم بلنـد شـدم تـا پـول       . باید از بین می رفت و من تحریک شده بودم        

رستوران را حساب کنم مبلغ هزار تومان در آوردم مسئول حسابرسی دستش را براي گرفتن پول دراز کرد                  

نگاه می کرد و فکر کرد من سـر بـه سـرش    ولی من یک باره پول را عقب کشیدم مسئول هاج و واج من را       

گذاشته ام بی خبر از آنکه من دیگر قصد خرج کردن آن ده هزار تومـان بـاقی مانـده از آن پـول کثیـف را              

خرده بـده  :نداشتم دست کردم و چک پول پنجاه هزار تومانی را به مسئول دادم او کلی عصبانی شد و گفت    

راه ندارم تمام دار و ندارم همـین چـک پـول اسـت شـما هـم       پول دیگري هم: این چیه به من میدي گفتم 

تو نیم وجب بچـه     :مسئول عصبانی شد و گفت    .صندوقتان پر است ده تا دیگه از اینها را هم جواب می دهد              

چی بگم چون مـی دونـستم هـر         . سر به سرم می گذاري همین االن هزاري رو تو دستت دیدم مونده بودم             

این ده هزار تومان را نمی توانم خرج کنم او که حوصله اش سر رفتـه بـود             : توضیحی بدم فایده ندارد گفتم    

من نمی دونم باید پول نفد بدي من از کجا بدونم این جعلی نیست دیدم نبایـد زیـاد حـساس باشـم                       :گفت

نمـی تونـستی   :حتماً خدا خودش هم می داند که دیگه چاره اي ندارم پول را به او دادم با دل خوري گفـت    

از همان اول بدي تا زمانی که او باقیمانده پول را بدهد من آن نه هزار تومـان باقیمانـده را از جیـبم     این رو   

درآوردم و در صندوق کمیته امداد روي میز انداختم مسئول با آن کـه کـامالً سـرگرم شـمردن پـول بـود                        

نستی از آن پول خـرج      واقعاً نمی توا  :متوجه حرت من شد و با تعجب به من نگاه کرد کمی فکر کرد و گفت               

نه چون پولش حرام بود نمی توانستم از نگاهش بخوانم که در موردم چه فکري می کند شـاید                   : کنی گفتم 

بـراي اینکـه    / اصالً مـی دونـی چیـه      :هم مرا پیش خود تشویق می کرد ولی برایم مهم نبود یک دفعه گفت             

بلـه  : ازم خوبه؟ خوشحال شدم و گفتم     خیال تو هم راحت بشه همان هزاري تو را در صنوق صدقات می اند             

هزاري تو عالمت دار بود عالمتش هم کهنگی بسیارش بود بعد از کمی جابه جا کردن پول ها یـک               :او گفت 

خودش است پول را در صندوق انداخت من چک پول را به او دادم          : همین بود گفتم  :هزاري در آورد و گفت    

وز رو مهمون من باش شب از حقوق روزانه ام کم می کنم ایـن      نه امر :از این بردارید خندید و گفت     : و گفتم 

نمی دونستم چه کار کنم ولی به هـر صـورت بـود تـشکر               . هم پاداش کار خوب تو چون بچه خجالتی بودم        

سوار اتوبوس که شدم ابتدا اطمینان از وجود چک داخل سـاکم بـود کـه خـوش بختانـه سـر               . کردم ورفتم 

 هم قرار گذاشته بودند دسته جمعی سوار اتوبوس شدندراننده پرسـید همـه            جایش بود مسافران انگار که با     
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سوار شده اند؟ وبعد ازکمی معطلی اتوبوس حرکت کرد تا آنجا راحت خوابیدم وقتی بیدار شدم بـه ابتـداي                  

شهر رسیده بودیم کامال به موقع بیدار شدم هیچ وقت در خانه دایی مـادرم احـساس آرامـش نمیکـردم بـا           

 قدیمها هر سال به شهرستان می آمدیم ولی یکی دو ساعت بیشتر در خانه دایی نمی مانـدیم و      وجودي که 

همین دو ساعت به من خیلی سخت میگذشت زیرا مهناز خانم زن دایی  اکبر زنی پر فـیس و افـاده بـود و           

د هنوز بیـست  دائم در حال تعریف از خودش و پز دادن بود با اینکه سن و سالی از او گذشته بود فکر میکر                  

اما حاج اکیر مردي صبور     . سالش است براي همین رفتار ها بود که چندان مایل به رفتن به خانه انها نبودم               

و پر جبورت و بسیار مهربان بود اخالقش کمی بد بود ولی ویژگی هاي جالبی داشت مثال با جوانهـا خـوب                      

اي قدیمی کلی دود راه انداختـه بودنـد   هم صحبت می  شد اتوبوس در ترمینال شهر نگه داشت  اتوبوس ه      

داشت حالم بهم میخورد از ترمینال خـارج شـدم  آب و هـواي بیـرون     . من که از شهر بزرگتري اومده بودم 

و فقط به فکر شیطونی فقط به این فکر   . خیلی خوب بود و قبال زیاد به این چیزها توجه نمیکردم بچه بودم            

 ساکت و کوچکتر سفر کردم قبال که از ترمینال بـه طـرف خونـه                میکردم از یک شهر شلوغ تر به یک شهر        

من در جیبم هیچ پولی ندارم پس بهتر است تـا  : داییم میرفتیم یک بانک را در مسیرم دیدم با خودم گفتم          

 دقیقـه پیـاده روي بـه در         20بعـد از    . بانک پیاده بروم با وجود خستگی پیاده همان مسیر تاکسی را رفـتم            

 خدا میکردم در بانک باز باشد و گرنه تا خونه دایی باید پیاده روي میکـردم خوشـبختانه                   بانک رسیدم خدا  

آقـا ببخـشید ایـن چـک را     : و گفتم. در بانک باز بود بانک هم زیاد شلوغ نبود به طرف  متصدي بانک رفتم        

. ی اسـت  این مال ما نیـست مـال بانـک ملـ    :کارمند با بی حوصلگی چک را نگاه کرد و گفت    . کجا نقد کنم    

و بیرون آمدم و خوشبختانه زیاد دور نبود چون آنجا مرکز شهر بود داخل بانـک کـه            . آدرس بانک را گرفتم   

 کارهـایش  3سواد نداري این جا صندوق اسـت بایـد بـروي باجـه              :گفت.چک را به کارمند اولی دادم       . رفتم

نوبت ایستاده بودند بعد از نیم سـاعت  باجه سه چند نفري تو . رابکنی بعد بیایی اینجا با کمی ناراحتی رفتم      

میخواهم این چک پول را نقد کنم  متصدي طوري به مـن نگـاه کـرد انگـار مـشکوك           : نوبت من شد گفتم   

خودم کار کردم وحقوقم را چک پول داده اند خوشم آمد از جوابی که دادم             : این مال کیه گفتم   :است وگفت 

 هزار تومانی بـده و      20آقا اگر میشود دو چک پول       : و گفتم شناسنامه ات رو بده شناسنمه ام رو دادم         :گفت

چطور نمیشه من هـم پـول نقـد نمیخـوام           : نمیشود گفتم : کارمند با بی اعتنایی گفت    .بقیه اش رو نقد بده      

شناسـنامه و چـک را از   . دفترچه حساب  نیست که هرچی میخـواي بـرداري   :: کارمند عصبانی شد و گفت 

د ر  .از چهره کارمند میشد فهمید که ناراحت شده است          . . ق رئیس بانک رفتم   و به طرف اتا   . دستش گرفتم 

: مشکلتان چیست ؟ قضیه چک را برایـشان گفـتم       :بفرمایید وارد شدم  رئیس بانک گفت      : زدم و آقایی گفت   
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این که مشکلی   :: ونمیخواهم که با خودم پول نقد حمل کنم رئیس بانک که مرد خوش برخوردي بود گفت               

فکر کامال عاقالنـه اي     . وانی دفترچه حساب باز کنی بعد هر مقدار نیاز داري از دفترچه ات بردار               نیست میت 

چطـور نمـی شـود کـار ایـن      ::دنبالم بیا پیش همان کارمند رفتیم و رییس گفـت        :موافقم او گفت  : بود گفتم 

 رو کـرد بـه مـن        چـشم وبعـد   :کارمند گفت .جوان را راه انداخت لطفا براي او یک دفتر چه حساب باز کنید            

نود هزار تومان او هم شروع بـه نوشـتن کـرد رو کـردم بـه               : چقدر مایلید درحسابتان بگذارید؟ گفتم    :وگفت

رییس بانک واز او صمیمانه تشکر کردم بعد از اینکه رییس بانک رفت متصدي از من پرسید ایشون شما رو        

لها رو به اون دادم  واو دفتـر چـه بـه             نمی دونم مثل اینکه می شناخت وبعد چک پو        : می شناختند ؟ گفتم   

همراه ده هزار تومان به من داد  من از او تشکر کردم وبیرون آمدم سوار تاکسی شدم و وقتی به خانه دایی                       

تومان شما هزاري می دي؟ بـا کلـی غـر    75آقا پول خرد بده من میگم  :رسیدم راننده  بهم  گیر  داد وگفت        

زنگ زدم خوشبختانه خود . ز این همه دردسر باالخره رسیدم خانه داییولند پول را خرد کرد  خالصه بعد ا      

دایی در را باز کرد وسالم واحوالپرسی گرمـی بـا مـن کـرد و بعـد تعـارف کـرد بیـام تـو دررابـاز گذاشـت                             

حاال بیا اسـتراحت کـن بعـد     :قضیه اش طوالنی است دایی گفت     . من تنها اومدم    : بقیه کجان ؟ گفتم   :وگفت

نه ممنـون زن دایـی نیـست ؟    :: گرسنه که نیستی گفتم   .الن برات جا می اندازم که بخوابی        تعریف میکنی ا  

نه ولی یکی دو ساعت دیگه می یاد نفس راحتی کشیدم ودنبال دایی راه افتادم در همین حـین بـه                    :اوگفت

کـه آدم   حیاط زیباي دایی نگاه می کردم و از دیدن گلها لذت می بردم این شهرهاي آلوده مگر چه دارنـد                     

ها افتخار می کنند که ما در شهر فـالن زنـدگی مـی کنـیم وارد اتـاق شـدم و بعـد از تـشکر از دایـی بـه                                

فکر می کنم چهار پنج ساعت خوابیدم که با صداي مهناز خانم از خواب بیـدار شـدم کـه                    . رختخواب رفتم 

پـسرة یـک کـاره      :مثالً داشت خصوصی با دایی صحبت می کرد ولی من به وضوح می شنیدم که می گفت                

تنها بلند شده اومده اینجا که چی اگر اتفاقی براشبیفته به من یکی که مربوط نیست بچه هـاي ایـن دور و             

خب کمی یواش تـر مـی شـنوه هـا     :زمانه هم که یک کارهایی می کنند که آدم شاخ در می آره دایی گفت          

 تا یک سري به من بزنـه دیـد مـن     خب بشنوه مگر دارم حرف بدي می زنم دایم بلند شد          :مهناز خانم گفت  

بیدار شدي؟ خب حاال یک چایی دبش می چسبه بلند شدم و جامو جمـع کـردم و بـه اتـاق     :بیدارم و گفت  

خوش آمـدي نشـستم و بعـد از    :به مهناز خانم سالم کردم او با کلی ناز و ادا سالم کرد و به زور گفت             . رفتم

.  منظورش اینه که بگم براي چه چیزي آمده بـودم چند دقیقه سکوت دایی پرسید خوب چه خبر؟ فهمیدم    

عجیب اینکه مهناز خانم تا آخر ساکت بود دایـیم خیلـی        : اینجا من هم از سیر تا پیاز قضیه را برایش گفتم          

از این ماجرا ناراحت شد کلی تا وقت شام بحث کردیم بعد از شام هم کمی گپ زدیم و بعد هـم خوابیـدیم             
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صبحانه و نهار را تقریباً باهم خوردم از این که بـی        . من تا ساعت نه خواب بودم     صبح زود داییم رفت بیرون      

عصر که مهناز خانم طبق معمول به جلسات مهمانی دوسـتانش رفـت مـن از                . خیلی معذب بودم  . کار بودم 

ببخـشید دایـی   : این تنهایی استفاده کردم و چند کالم مردانه و به طور صریح با داییم صحبت کردم گفـتم     

مه زحمات من افتاد کردن شما اما من به جز شما کس دیگه اي رو ندارم بقیه فقط ظاهراً فامیل هـستند      ه

امیر جان تو تا وقتی کـه بخـواهی مـی تـوانی اینجـا بمـانی                 :دلم نمی خواهد مزاحم کسی بشم داییم گفت       

ینده ات چه برنامـه را  قدمت رو تخم چشمام  اما تو که مهناز خانم را می شناسی به هر حال بگو که براي آ              

این که نمی شود    :من دنبال یک سر پناهی هستم که در آن زندگی کنم ذایی گفت            : در نظر داري من گفتم    

باشـه هـر    :همین قدر که زیر سایه شما باشم برام کافیه دایی گفت          : یک پسر نوجوان تنها زندگی کند گفتم      

رویم فردا صبح با دایـی جـاي چنـد تـا آشـنا      طور که خودت می خواهی فردا صبح با هم دنبال کار تو می           

براي خانه رفتیم قیمت هاي باالیی بود و تازه اصالً به یک پسر تنها خونه نمی دادند می گفتنـد مـسئولیت        

داره تا ایتکه سرانجام پیش دوست صمیمی دایی رفتیم از قضا ایشان خانه چند واحدي داشتندبا اتاق هاي                  

ها را با بهبیی کم به دانشجویان پسر فقط اجاره می داد خودش هم همـواره  کوچک ولی به تعداد زیاد که آن     

مواظب رفت و آمد دانشجویان بود از قضا کارمند دانشگاه هم بود به هر حال دایـی خیلـی خوشـحال شـد                       

همچنین من چون با کرایه بسیار پایین ماهی ده هزار تومان و اطمینان از جاي مناسـب بـا کنتـرل کـافی                       

 براي نگران شدن داییم باقی نمی گذاشت خندان بـه سـوي خانـه رهـسپار شـدیم تـا بتـوانیم                       دیگر جایی 

تـا  :مقداري وسایل بخریم چند وسیله را با پول هاي خودم خریدم وقتی داییم فهمید ناراحـت شـد و گفـت     

اینجا هستم تو دست به جیب نشو و چند وسیله دیگر دایـیم خریـد مقـداري هـم از وسـایل اضـافه خانـه                     

از :داییم گفـت . ودش را هم به من داد و به هر حال شد یک جهیزیه کامل و من به خانه خوشبختی رفتم        خ

لحاظ اقتصادي من هیچ مشکلی ندارم و به تو کمک می کنم اما به صالح خودت است سر یک کاري بروي                    

مدم اینجا کار   دایی این چه حرفی است میزنی من او       : چون جوان بیکار به فساد کشیده میشود سریع گفتم        

خـوب ناراحـت    :: همه پول شما رو هم با اولین حقوقم میدهم دایی گفت          .کنم نه براي خوشگذرانی و عالفی     

نشو من نمیخوام منت پولم را سرت  بذارم پس خیالت راحت باشه امروز کار خانـه درسـت شـد فـردا هـم              

 6عا خوب بود ولی سـاعات کـاري آن   فردا صبح چند جا رفتیم دنبال کار بعضی جاها واق        . میرویم دنبال کار  

 شب بود و دایی اصرار داشت من درسم را ادامه بدم پس از این کارها صرف تظر کردم و به یک             11صبح تا   

پیتزا فروشی که دوست داییم بود رضایت دادم شرط اولیه آن پسر جوان و سالم با ضامن معتبـر بـود ولـی                

ولی دایی از این کارخیلی خوشش اومـده  .نامه را من نداشتم شرط دوم  یعنی داشتن موتور به همراه گواهی     
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آخه دایی من نه موتور دارم و نـه  : بود حقوق خوبی هم داشت اصرار کرد همینجا مشغول به کار شوم گفتم        

اشکال ندارد من به طور قزضی برایت موتور میخرم بعدا پولش رو بهم بـده بعـد بـراي    :دایی گفت .گواهینامه

همان روز به راهنمایی و رانندکی رفتیم و یکی از آشنایان دایی با ما همکاري خوبی کرد                 مشکل گواهینامه   

. براي شش ماه سن کمترش اگر خوب براند یک کاري میکنم من قبال هم موتور سواري کرده بـودم            :و گفت 

 چنـد روز دیگـر بـراي گـرفتن    . خیلی خوب اسـت  :و اینجا به قدري خوب موتور را راندم که سرهنگ گفت     

اگـر  :بعد دایی به مـن گفـت      . گواهینامه مراجعه کن به شرطی که قول بدي زودتر از شش ماه سوار نشوي               

حاال می بینی در نهایت خوشحالی به مغازه موتور       :کجا گفت : خسته نیستی میخواهم تو را جایی ببرم گفتم       

اومد دایی رو صـدا زدم  و از یکی که خوشم . فروشی رفتیم من به سمت موتور هاي گازي ارزان قیمت رفتم 

بیا اینجا و این موتور را ببین از آن موتور هاي پرشی سبز گران قیمت بود که آقا مجی کلـی                     :اما دایی گفت  

تو فقط پسند کن بعد هـم رفـت پـیش صـاحب     :خوبه ولی قیمتش زیاد است گفت : گفتم. با اون پز می داد    

که دیـدم قـول دادم تـا قبـل از     .می برمتون خونهخواستم بگم من با موتور .مغازه پول موتور رو حساب کرد    

و در . گرفتن گواهینامه سوار موتور نشوم با وانت موتور را خونه دایی بردم چند روز بعـد بـه مدرسـه رفـتم                    

بعـد گواهینامـه ام را   .با پولی که در بانک داشـتم شـش مـاه را سـپري کـردم          . دوره شبانه ثبت نام کردم      

پول موتور را هم دایی به عنوان شیرینی پیدا کردن کار به من هدیـه داد در ایـن   . و به سر کار رفتم  . گرفتم

و بـه سـراغ بـرادر و خـواهرم          . مدت هرگاه دلم تنگ مـی شـد چنـد روزي از مدرسـه مرخـصی میگـرفتم                 

امین قول داد درسش را خوب بخواند و تابستان پیش          . آنها از شنیدن ماجراي من خوشحال شدند        ..میرفتم

بـا  . زهرا هم کمی دل تنگ بود ولی رفتار خوب مسئول پرورشگاه او را به ماندن ترغیـب میکـرد                    من بیاید   

وجود مشکالتی که در مدرسه و پیتزا فروشی داشتم اما دوره راهنمایی را بخوبی تمـام کـردم و بـه مقطـع                    

یلـی بهتـر    متوسطه راه پیدا کردم تو این مدت دایی خیلی هواي من رو داشت مهناز خانم هم اخالقـش خ                  

شد و کاري به کارم نداشت در مدت دو سال دو ره سه ساله دبیرستان را سـپري کـردم و در سـن بیـست                          

سرمایه اندگی جور کردم صاحب اتاق دانشجویی هم        . با پس انداز که جمع کرده بودم      . سالگی دیپلم گرفتم  

 ایمان به من میرسید کـه  نظرش در مورد تمدید قرداد تغییر کرد در مدت این سه سال خبرهاي خوشی از              

اما زهراي بینوا کـم     .در مقطع راهنمایی صاحب مقام هاي استانی شده است و خیالم از جانب او راحت بود                 

طاقت شده بود ولی امسال سال سرنوشت ساز من بود و باید کنکور شرکت میکـردم حقـوقم هـم افـزایش                      

خیلی ناراحت  .ه خبر داند پدرم فوت کرده است        ک. پیدا کرده بود در حول و والي آمادگی براي کنکور بودم          

شدم هرچه باشه باالخره پدرم بود ولی لز طرف دیگر از شر این زندگی نکبت بار راحت شده بود مـن پـسر                   
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و بار مسئولیت مراسم پدر بر دوش من بود هر چند دایی و مهناز خانم خیلـی کمکـم                  .  بزرگ خانواده بودم  

لی کمتر شرکت کردند و اگر همشاگردي هاي من نبودنـد حتـی اتاقهـاي    کردند از مراسم ترحیم مادرم خی   

ان خانه به آن کوچکی هم پر نمیشد چرا که همه میدانستند پدرم با چه وضـع فالکـت بـاري فـوت کـرده            

جسدش را کنار خیابان پیدا کرده بودند در حالی که به خودش زیادي تزریق کـرده بـود و از شـدت     . است  

عکسش را که در روزنامه براي شناسایی زده بودند آقاي فرخنده شناخته بود و به من                 . سرما جان داده بود   

خبر داده بود پس انکار ماجرا فایده اي نداشت به هر حال مجالس را تا روز چهلم برگزار کردم و خرجش را                

ا دیگـر   ایمـان دیگـر بـزرگ شـده بـود و شـرایط را درك میکـرد امـا زهـر                    .از پول پس اندازم تامین کردم       

نمیتوانست آنجا بماند اتفاقا در این مدت خودش را خوب در دل مهناز خانم جا کرده بود و مهناز خـانم بـا                       

آن غرور کذایی اش نمیتوانست احساسش را نسبت به او پنهان کند شاید دلیلش نداشتن هیچ بچه اي بود                   

 که دایی پیشنهاد آوردن زهـرا پـیش         و زمانی .چرا که پسرشان چند سالی بود به خارج از کشور رفته بود             . 

 میلیـون  12من هم خانه کوچک و کلنگی پدرم را به قیمت         . خودمان را مطرح کرد با خوشحالی قبول کرد       

فروختم و آقاي فرخنده پیشنهاد داد سهم ایمان را هم به زهرا بدهیم تا سـرمایه اي بـراي تهیـه جهـازش                       

زهرا هم پیش من بسیار سرحال و      . راي کنکور آماده کردم     ما به شهرستان برگشتیم و من خودم را ب        . شود  

سرانجام وقت نتیجه گرفتن بود و خوشبختانه در دانشگاه رشته صنعت قبـول شـدم و بـراي               .خوشحال بود   

پس از چند سال از پیتزا فروشی بیرون اومدم و با صاحب اتـاق هـم                .. ادامه تحصیل باید به اصفهان میرفتم     

یم پیشنهاد کرد زهرا پیش آنها بماند ولی با اصرار زهرا او را همراه خود به اصفهان                 دای.تسویه حساب کردم    

.بردم و بدین ترتیب دوره جدیدي از زندگیم شروع شد

   پایان                                                                                                  
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