


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت به سفارش  "نترنتیاز کودکان و خانواده در ا انتیص"کتاب در پروژه  نای

 .شده است هیفتا ناجا ته سیپل یو با همکار امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات



 

 
 

 

 

                                                                                                                                            دنیای مجایزماجراهای بچه زرنگ در 
 فاطمه گلکار

 

 

 

 

 

 

 
 

ارش
 
 :ب ه سف

اوری اطالعات  ای ران  
 
ن
 
مان  ف

 
 سار

ی ت  
 
ت  امن

 
ن ادل معاون

 
ولن د و ن

 
ای ت

 
ض
 
 اطالعات   ف

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ناشر : عترت نو

 فاطمه گلکار: فیتأل

 محبوبه امین رعیا: سازریتصو

 موسسه رویش قلمویراستاری: 

 یمحمد رجب یمشاورطرح: عل

 یطرح : شرکت فناوران توسعه امن ناج یناظر و مجر

 ceop.ir  : تیآدرس سا

 جلد1000شمارگان :

 تومان 7500 : متیق

 978-600-6094- 52-6: شابک

  

 66481638-9پرداز کامه  نیمیچاپ : س

 
 ابانیخ ،یفخر راز ابانیانقالب،خ ابانی:خ ینشان 

  13واحد ،1پالک  کوچه فرزانه، ،ینظر

 66481638-9تلفن :

1367گلکار، فاطمه،   سرشناسه  : 

 عنوان و نام پدیدآور: ماجراهای بچه زرنگ در دنیای 

اطالعات مجازی/فاطمه گلکار؛ به سفارش سازمان فناوری 
ایران، معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات؛ با 
 همکاری پلیس فتا ناجا

.1397تهران، عترت نو،   مشخصات نشر: 

ص55  مشخصات ظاهری:   

 شابک: 6094-600-978- 6-52

نویسی : وضعیت فهرست فیپا  

14قرن  - -های کوتاه فارسی  داستان  موضوع: 
Short stories, Persian - - 20th 
century 

 موضوع:

 شناسه افزوده:    سازمان فناوری اطالعات،  معاونت 
 امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
 شناسه افزوده:     نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

 پلیس فتا ایران.

1397 
 15/8359PIRل/8م2

 رده بندی کنگره :

 رده بندی دیویی: 8فا62/3

کتابشناسی ملیشماره  5251015  

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 اول داستان

 امید دوباره

 

. داد مینوازش  اامید ر ی چهره ،صبح بهاری بود و هوای خنکی از الی پنجره

 اهم بخوابد. صدای مادرش ر باز خواست یمدلش . بود داریب و  خوابساعتش زنگ زد. 

  «.دیر میشه ات پاشو مدرسه !پسرم ،جونامید : »گفت یمکه  دیشن 

 .کرد نگاه می اامید زیر چشمی خواهرش رباز کرد.  اآرزو کوچولو آهسته الی در ر

آهسته وارد اتاق  ،صبح روز مثل هر

امید پرید و  به سمتشد و ناگهان 

  .«داداشی»زد: داد 

 ،زیر نظر داشتاو را امید که 

در آغوش کشید را  او ،سریع بلند شد

فکر کردی زرنگی کوچولو؟ : »و گفت

و دوتایی  «.این بار دیگه گرفتمت

داداشی بازم : »خندیدند. آرزو گفت

دور هم از اتاق بیرون رفتند. به بابا و مامان که  کشید و بارا  دستش .«ها دیر شده

 سالم کردند. ،نه نشسته بودنداصبح ی سفره
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 صورتت رو بشور و زود بیا.پسرم  .های گلم بچهسالم ـ 

در، ما ،بعد از صبحانه آهسته کنار مادر نشست و شروع به خوردن کرد. ،آرزو

 ،بعد از خداحافظیپدر، آرزو و  ،امید .ن گذاشتاش در کیف مدرسهرا  خوراکی هر دو

 راهی شدند.

 «امید... امید...: »جلب کردرا  ناگهان صدایی توجهش .امید وارد مدرسه شد

بعد با خوشحالی . «آره این سعیدهخودشه؟! »با خودش گفت:  .به عقب برگشت

در همین  «بابا دلمون برات تنگ شده. .کجایی؟ خیلی وقته ندیدمت .سالم پسر»گفت: 

 به گرمی فشرد. را های سعید  دستحال 

ی راه تو .رفتیم مدرسه هم می با که مون بخیر هیاد خاطرات گذشت»سعید گفت: 

خندیدیم. راستی چند وقت پیش  میکردیم و کلی  اذیت می ور های دیگه بچه ،مدرسه

 «بود؟

امید به فکر فرو رفت و 

حدود سه سالی »گفت: 

همه از  ،شه... یادش بخیر می

دستمون کالفه شده بودن... 

تو این مدت کجا  ،راستی

 «؟نرفته بودی

خاطر شغل  هب !دونی میـ 

حدود سه سالی بندر پدرم 
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 1مون خیلی سخت بود. هدوری از خونواده و دوستان برای هم .ماهشهر بودیم

 کالس شدیم. خیلی خوشحالم که امسالم هم جونسعید  ـ

 .سری تکان دادتأیید  ی سعید به نشانه

 ها حرکت کردند.  با صدای زنگ مدرسه به سمت صف

* * * 

عصرها بودند. دوستان خوبی  دیگرهمرای سعید و امید بروزها در پی هم گذشتند و 

 بارا  ناش وقتبخش زیادی از  ،ندند و خالصهاخو درس میبا هم کردند،  فوتبال بازی می

 ندند. اگذر می هم

انجام داده بود. را  وزید. سعید تمام تکالیفش باد به آرامی می ،خنک بهارییک روز 

پایین ها  پله پوشید و با عجله ازرا  شا لباس ورزشی «بهتره برم فوتبال.: »با خودش گفت

 «خوایم بریم فوتبال. انجام دادم با امید میرا  تکالیفم ،مامان» :با صدای بلند گفت .رفت

بابات  .تاریک نشه هوا .باشه پسرم مراقب خودتون باشید. عصر زود برگرد خونهـ 

 شه. عصبانی می

 چشم. ـ 

باز را  زنگ زد. آرزو در نه امید به راه افتاد.ااش شد و به سمت خ سوار دوچرخه

 «بیا تو. .سالم داداش سعید» :دید با خوشحالی گفترا  سعید ی وقتی چهره .کرد

خوایم بریم  ی دختر خوب؟ داداش امیدت هست؟ میچطور .سالم آرزو کوچولوـ 

 فوتبال.

خوام فوتبال بازی  هم با خودتون ببرید. منم میرا  من» :آرزو اخمی کرد و گفت

 «کنم.

 ،خواستم بیام وقتکنن. این سری هر  گ بازی مین اونجا پسرهای بزروآرزو جـ 
                                                             

1
های کاری از  کند و گاهی برای مأموریت آقای اسدی، پدر سعید، مهندس پتروشیمی است و در یک شرکت نفت کار می 

 شود. شهری به شهر دیگر منتقل می
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شه به  ت سر نره. حاال می هحوصل ،رم تا با شما بازی کنهآ هم با خودم میرا  سمیرا

 داداشت بگی که من اومدم؟

صدا زد:  ااز روی رضایت تکانی داد و با صدای بلند برادرش ررا  آرزو سرش

 دید.  د و سعید راامید از پنجره نگاه کر «داداش امید... داداشی....»

 م. آ االن می .ن، بذار لباسم رو عوض کنموسالم سعید جـ 

. سعید مدام دو به سمت زمین فوتبال به راه افتادن ددو نفری سوار دوچرخه شدن

کردیم  داشتیم با فک و فامیل، اسم فامیل بازی می»: دخندیدن هم می گفت و با لطیفه می

. هیچ جوری هم زیر بار "یه کیلو سیب زمینی"رو نوشته بود  «ی»داییم میوه از 

 «رفت که قبول نیست. نمی

 ابزرگ ر ی پسری با جثهانداخت. به اطراف نگاهی سعید  .دبه زمین بازی رسیدن

 «شناسی؟ اون پسری که جدید اومده رو می»: پرسیددید. رو به امید کرد و 

 نه چطور مگه؟ـ 

 .اسمش ناصره .حواست بهش باشه .ها میگن خیلی شره آخه بچهـ 

کردن ناصر، ناگهان        بلگام دریامید هن د.ها با هیاهوی زیاد شروع به بازی کردن بچه

ی ها بچه صر پسری پرشروشور بود که اغلبزد. نا ناصر به پایای  ضربه غیرعمدی

هل داد و  اناصر با عصبانیت امید ر .دترسیدن میاو  ازها  بچهکرد و  ا اذیت میر دیگر

 «کنی منو بزنی؟ چطور جرئت می»گفت 
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 من... من... منظوری نداشتم، خب بازیه دیگه.ـ 

 دم.  االن نشونت میـ 

از او جلوی امید قرار داد و سعی کرد  سعید خودش رابه سمت امید حمله کرد. و 

 «... بیا بازیمون رو ادامه بدیم.پسر اتفاقی نیفتاده که... بیخیال بابا». گفت: ددفاع کن

محکم هل داد.  د و سعید رابیشتر عصبانی کر اهای سعید، ناصر ر اما انگار حرف 

هم  سعید هم عصبانی شد و با

 رهای دیگ بچه درگیر شدند.

جدا از هم آنها را تا  دمدنهم آ

بعد از مدتی  ،کنند. خالصه

دو خسته شدند.  کشمکش، هر

و گرفت  دست سعید را امید

بیا بریم خونه، خیلی » :گفت

دیر شده مامانم منتظره، بهش 

قول داده بودم که زود برگردم 

با عجله سوار دوچرخه  «خونه.

 . دو به سمت خونه حرکت کردن دشدن

نه شد. آرزو کوچولو با دیدن و صورت زخمی و لباس خاکی وارد خا امید با سر

از صدای آرزو، پدر و مادرش به  «شده؟داداشی چی » :برادرش ترسید و فریاد زد

پدر امید، مرد آرام  ،. امید سرش رو پایین انداخته بود. آقای محمودیآمدندسمت در 

در نمازهای جماعت . برای او احترام قائلندها و اهالی محل  همۀ همسایهاست. و موجهی 

شناسند.  رو می خیر و خوش به عنوان مردی دست ا بهو همه او ر کند مسجد شرکت می

 «پسرم چیزی شده؟» :و پرسید نگاهی به امید کردپدر 

خواستم دعوا کنم. همکالسی  بابا من نمی: »گفت که سرش پایین بوددر حالی امید 
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باهاش برخورد کردم و اون عصبانی  امروز توی فوتبال اشتباهاً .جدیدی واسمون اومده

های  کرد. آقای محمودی با دقت به حرف برای پدرش تعریف اماجرا ربعد تمام  «شد.

و صورتت رو بشور پسرم و بعدش  حاال برو سر .خیلی خب» :پسرش گوش داد و گفت

 «بیا کارت دارم.

کرد که باعث رنجش پدرش شده و  می صورتش به این فکر شستن   امید موقع  

 ار نگاهی به اطرافش انداخت. مادرش .دنگاه کنپدرش ای ه چشمکشید به  خجالت می

روی صندلی همیشگی نشسته هم پدرش  .شام بود ی دید که مثل همیشه مشغول تهیه

و کنارش نشست. آقای محمودی نگاهی به او به سمتش رفت  .خواند می بود و روزنامه

 یا کالً  ها طور بچه سعی کن با این !ببین پسر گلم» :کنار گذاشت و گفت اروزنامه ر ،کرد

هر آدمی که نسبت بهش شناختی نداری با احتیاط برخورد کنی و مراقب خودت 

  «باشی.

 .چشم باباـ 

* * * 

تابید و صبح زیبای بهاری دیگری را  می امید ی پنجره به چهره ی آفتاب از گوشه

با  ،کارهایش ، بعد از انجامپوشید و طبق روال هر روز اداد. امید لباسش ر می نوید

پسرم » :ه شدن، آقای محمودی گفتپدرش و آرزو راهی مدرسه شدند. موقع پیاد

چون  ،سعی کن با همه خوب و مهربان رفتار کنی های دیشبم رو فراموش نکن.حرف

 «تربیت و شخصیت توست. ی برخورد تو نشانه

خداحافظی کرد و وارد مدرسه شد. سعید در حیاط  ،تکان دادتأیید امید سری به 

های  برگشت و با دقت زخمسعید  .!«سعید» و گفت: به سمتش رفتامید  .بودمدرسه 

 نگاه کرد.  اامید ر ی چهره

 چطوری امید؟ دیشب بابات چیزی نگفت؟! ،صبح بخیر ،سالمـ 
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نه فقط از حرفاش متوجه شدم که انتظار نداشت من دعوا کنم و ازم خواست ـ 

 دیگه این کار رو تکرار نکنم. 

 من که بابام خیلی عصبانی شد. !خوش بحالتـ 

شانه یکدیگر وارد صف شدند.  به زنگ مدرسه به صدا درآمد. دو دوست شانه

 :فتنه سعید زد و گ. روی شاایستاد شانمشغول صحبت بودند که ناگهان ناصر کنار

کرد و  هاکرد و چیزی نگفت. ناصر نگاهی به آن سعید با تعجب سالم «چطوری پسر؟»

خب تقصیر خودتون بود دیگه. اما از دل و جرئتتون خوشم اومد. اگه »به آرامی گفت: 

 «تونین تو گروه من بیاین. خیلیا آرزوشونه تو گروه من باشن. می بخواین

ممنون. امتحانات پایان  جوننه ناصر » :م کردند. امید گفتامید و سعید نگاهی به ه

 اسعید هم پی حرف امید ر «ترم نزدیکه و من و سعید باید کمی به فکر درسمون باشیم.

 «زنگ کالس خورده بیاید بریم سر کالس.»گرفت و گفت: 

زنگ تفریح به صدا درآمد. امید در حال جمع کردن کتاب و وسایلش بود که از 

ش جلب شد. ا از حیاط ایستاده است. توجهای  هناصر را دید که با پسری در گوشپنجره 

از  (CD) دی سی به پنجره نزدیک شد و با دقت بیشتری نگاه کرد. دید ناصر یک

 داد و سریع از هم جدا شدند. فکرش مشغول شد.  آن پسربه  ،آوردبیرون  جیبش

چی بود که به  دی اون سیناصر » :ناصر وارد کالس شد، پیش او رفت و گفتوقتی 

ناصر با « دونی که آوردن این چیزا به مدرسه ممنوعه؟! اون پسر دادی؟! مگه نمی

 فقط یک فیلم جنگی   .بابا این که چیزی نیست پاستوریزه: »و گفت صدای بلند خندید

امید سری تکان « ؟ببریباحال واسش آورده بودم. میخوای برای تو هم بیارم کیفشو 

  «خودت از این فیلما ببین. .نه الزم نکرده» :گفتداد و 

 روز، آن یفردااما  ؛رفتند شانیهاخانه به هم با مدرسه از بعد دیام و دیسع روز آن

امید بیا ببین » و گفت: سالم کرد .به سمتش رفت .را در حیاط مدرسه دید دیام ،ناصر

داداش ناصرت امروز چه کرده؟ برات یه فیلم عالی آوردم، فقط مخصوص خودته، 
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دل و جرئت پیدا کنی. ببینم تو توی خونتون اگه سوسک  یک کمگفتم  واسه بچه مامانیا.

نخیرم این کار »در هم کشید و گفت:  اامید اخماش ر« کشی؟ ببینی مثل دخترا جیغ می

  «دختراست.

 جرئت داری بدون اینکه اشکت در بیاد این فیلم رو ببین. پس اگهـ 

خودت جرئت نداری، حاال نشونت میدم. فیلم رو » :امید که عصبانی شده بود گفت

در دست امید دید و  ار دی سیسعید « از دست ناصر کشید و به سمت کالس رفت.

 «این چیه؟!» :پرسید

 رو ناصر به من داد که ببینم. دی  سیاین ـ 

سعید با تعجب به او نگاه 

آخه چرا »کرد و گفت: 

رو ازش گرفتی؟ دی  سی

دونی اگه آقای ناظم اون  نمی

شه؟  رو دستت ببینه چی می

قرار بود که دیگه  ،در ضمن

با ناصر کاری نداشته باشیم. 

 «مگه یادت رفته؟

یم. فکر هم فیلم رو ببین فقط همین یک بار. بعد از ظهر بیا خونمون با ؛اشکالی ندارهـ 

 کنم فیلم باحالی باشه.

 کرد.تأیید سعید لبخندی زد و 

خواستند به اتاق  میاش به خانه امید رفت. وقتی  عصر آن روز سعید با دوچرخه

تونی  نمی آرزو تو»خواهرش گفت:  رفت. امید بهآنها  امید بروند، آرزو کوچولو هم با

حاال فقط همین یک بار، » :آرزو بغضی کرد و گفت« ست. بیای. اینجا جمع پسرونه
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 «بذارید منم بیام.

 خوایم درس بخونیم. می آخه آبجی کوچولو ما ـ

ــان آرزو ر ــت امام ــرد و گف ــدا ک ــن» :ص ــت نک ــت رو اذی ــرم داداش ــذار  .دخت ب

 «کارهاشون رو انجام بدن.

 بستند و شروع به دیدن فیلم کردند. ااتاق ر سعید و امید با خوشحالی در  

باحالی. ناصر اینقدرها هم که همه  گفت. عجب فیلم بزن بزن  می آره انگار راست ـ

کنم خیلی مهربون  اما من فکر می ؛گن بد نیست. شاید همه از هیکلش وحشت دارن می

 باشه.

رفتند،  می هم به پارک با با ناصر دوست شدند.سعید و امید از فردای آن روز 

 گاهی برایشان فیلمهم صر نا .هم بودند کردند و خالصه همیشه با می فوتبال بازی

او  . سعید بهه بودبه مدرسه آوردتلفن همراه یک روز ناصر پنهانی با خودش  آورد. می

دونی آوردن تلفن به مدرسه ممنوعه؟ اگه کسی ببینه ممکنه به  مگه نمی !پسر»گفت: 

 «زت بگیره و به خانوادت اطالع بده!آقای ناظم بگه و گوشی رو ا

 نباش. بیا ببین چی واست آوردم؟قدر ترسو  نیسعید اـ 

نشان داد و  نهااخالقی به آچند عکس غیرناصر  .رفتندای  ههم به گوش با نفریسه 

ها زیاد دارم. گوشیتون رو بیارید تا برای شما  اگه دوست داشته باشید من از این» :گفت

ناصر « شه. کنم. اگه بابام ببینه ناراحت می من این کار رو نمی» :امید گفت «هم بفرستم.

 .«خیال بی بابا، باشه» :خندید و گفت
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صمیم گرفتند ت شد. سعید و امید کم زمان امتحانات نزدیک می چند روز گذشت. کم

 ی بیا درسامون رو مرور کنیم تا نتیجه»سعید گفت:  ریزی کنند. برای امتحانات برنامه

 کردتأیید امید  «کشیدیم.مون بگیریم. آخه تا االن خیلی زحمت  خوبی از زحمات امسال

در  «م تا باهم درس بخونیم.آ ما یا من می ی عصرها یا تو بیا خونه .خیلی خب» :و گفت

 ی این فکر بودند که ناگهان از سمت دیگر حیاط مدرسه صدا و فریادی بلند شد. همه

زد. جلوتر  میفریاد ها به آن سمت دویدند. آقای ملکی ناظم مدرسه با عصبانیت  بچه

دادم که  ناصر آخه چندبار باید بهت تذکر می»گوید:  تند و دیدند آقای ملکی میرف

دی؟ برای چی گوشی  چرا حرف گوش نمی جوندیگه از این کارها نکنی؟! پسر 

بیا بریم دفتر  کشی؟ دی؟ خجالت نمی ها نشون می ها چیه به بچه آوردی؟ این عکس

 «مون کردی. هخستدیگه تکلیفت رو روشن کنم.  ،پیش آقای سلطانی

آموزش و از   منطقهآن  ی آقای سلطانی مدیر مدرسه و از مدیران نمونه و با تجربه

ا دوست داشتند. او برای ارتقا و پیشرفت ر آموزها او بیشتر دانشپرورش بود و 

در درس، اخالق، مسابقات ورزشی، المپیادها و کارهای مذهبی، فرهنگی و آموزها  دانش

 .کرد میتالش زیادی هنری 
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کنم  آقا خواهش می» و گفت: کشید ،کنان دست آقای ملکی را گرفت ناصر خواهش

اخراجم  بار رو هم ببخشید. اگه آقای سلطانی باز ببینه من گوشی آوردم حتماً این

رو خدا، آخه سری قبل گفته بود اگه گوشی دستت ببینم اخراجت  کنه. آقا تو می

 «کنم. می

تونید بعد از مدرسه از  شما می .هر چیزی جایی دارهپسر خوب » :آقای ملکی گفت

های مبتذل که جرم  عکس اونم به صورت مفید، نه با انتشار ؛این وسایل استفاده کنید

های معتبر درسی استفاده کنید، اطالعاتتون رو  تونید از سایت می !پسرم. محسوب میشه

وقت استراحتتون بازی  یحتی تو باال ببرید یا کتاب الکترونیکی بگیرید و مطالعه کنید یا

 با دونستم باالخره می» :دستش رو گرفت و به سمت دفتر رفت. سعید گفتو « کنید.

 «ده. می ی دست خودشکار ، یهاین کاراش

ر درس . سعید ددنناهم ریاضی بخو سعید رفت تا با ی نهان روز، امید به خاعصر هم

دیدند پسرشان  می مادر امید از اینکهگرفت. پدر و  می ی کالس را ریاضی بهترین نمره

درسی و دینی فعال هستند، خیلی  ،فرهنگی ی زمینهدر دو  و هر دوست خوبی دارد

 خوشحال بودند.

* * * 

 

 ان راو امتحاناتش دندناخو می هم درس سعید و امید با .گذشتند می روزها در پی هم

، از ناصر خبری نداشتند ها بود ندند. مدتاگذر می یکی پس از دیگری با نمرات عالی

از مدرسه اخراج شده یک هفته ها  عکس خاطر هبکه  دها شنیده بودن فقط از همکالسی

 .است
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مدرسه، راه  دررفتند.  می سعید و امید آماده برای امتحان ریاضی به سمت مدرسه

وقتی پرسید.  می از سعید کرده بودپیدا درس که با مرور  اامید اشکاالت کوچکی ر

هم دیدند که برای امتحان  ناصر راشان را پیدا کنند،  های امتحانی خواستند صندلی می

ناصر »پرسید:  ،کرد می نگاه او که با تعجب بهدر حالی مده بود. به سمتش رفتند. امید آ

م. آخه چرا به حرف ما چطوری؟ شنیدم اخراج شدی... خیلی ناراحت شد .سالم جون

پرید و گفت:  شود، میان حرف او تمامامید ناصر نگذاشت حرف « گوش ندادی؟

خوش گذشت. چیزهای جدیدی خیلی هم جاتون خالی  ها چرا ناراحتید؟ اتفاقاً  بچه»

حاال دیگه »لبخندی روی لبانش نقش بست.  «یه راه کسب درآمد عالی. .فهمیدم

 «داداشتون هکر هم شده.

  «هکر؟! چطور ممکنه؟ تو؟!»سعید و امید با تعجب گفتند: 

 ید تا براتون تعریف کنم. وایسچطور مگه؟ حاال بعد از امتحان  !آره منـ 

 ،هاتون بشینید همه سر صندلی لطفاً: »در همین حین آقای ناظم از بلندگو گفت

های خود نشستند. بعد از امتحان،  صندلی رویهمه  «رو پخش کنیم. ها یم برگهخوا می

روی یک نیمکت چوبی همگی ع چیست؟ سعید و امید پیش ناصر رفتند تا ببینند موضو

 کنار حیاط مدرسه نشستند.
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هم صمیمی بودیم.  خیلی با چند روز پیش یکی از دوستای قدیمی رو دیدم که قبالًـ 

گفت یه روش هک گوشی رو یاد گرفته و گوشی من رو هم یک بار هک کرد و روش 

توی هک همراهش کارش رو با یه شرط بهم نشون داد. ازم خواست که تیم باشیم و 

پسر، خیلی کیف کردم و چندبار روی گوشی  باشم و هرچی درآوردیم رو نصف کنیم.

 مامان و برادرم تستش کردم. 

به فرض بتونی هک کنی! خب که چی؟ این چه ربطی به کسب  ،خب»سعید گفت: 

 «درآمد داره؟

رتون چه خبره؟ من و ب دونید دور نمی کنید؟! واقعاً فکر نمی ... چرا شما اصالًای باباـ 

 خوام تیم بشم. رو ببین که با کیا می

 «توضیح بده. یک کمحاال » :و گفتند م نگاهی کردنده سعید و امید به

فکر کردم دیدم  یک کمحاال شد. اولش منم نمیدونستم به چه دردی میخوره. ـ 

چرا گوشی مردم رو هک نکنم و بعدش بابت اطالعاتی که دارم ازشون پول نگیرم؟ 

 های خارجی... دیدید؟ هیجان انگیزه، مثل فیلم خیلی

 نشست. ناصر باز هم لبخندی بر لبان 

  «این کار درستی نیست. این یک جور اذیت و آزار مردمه.»امید با ناراحتی گفت: 

نیا توی جمع ما. راستشو بگم من گوشی دخترعموم  ،ناراحت میشیتو اگه خیلی ـ 

ذاره و  رو بدون اینکه بفهمه هک کردم و عکساش رو برداشتم. آخه خیلی کالس می

  «اذیتش کنم. یک کمخوام  کشه. منم می پول باباشو به رخ ما می

 میشه به منم نشون بدی چطور این کار رو انجام»سعید از روی کنجکاوی گفت: 

  «دی؟ می

، امروز بیا پارک سر کوچه تا هم یه جونباشه سعید » :ناصر با خوشحالی گفت

اگه کاری ندارید من زودتر باید  رو یادت بدم. فعالً  هم بزنیم و هم این چیزها دوری با

 و خداحافظی کرد و رفت. «برم
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 چرا خواستی یاد بگیری؟ ـ 

خوام یاد بگیرم تا یه وقت  فقط می .خوام کاری کنم تو کنجکاو نیستی؟ من که نمیـ 

 کسی نتونه گوشی من رو هک کنه. به نظر من بیا بریم خیلی جالبه.

گیریم تا  می ریم فقط یاد این فکر خوبیه. پس می ،آره» :مل کرد و گفتأامید کمی ت

  «مشکلی برای خودمون پیش نیاد. ،یه زمان

کنار مجسمه پارک سر کوچه  ،5ساعت برای راضی کرد.  اباالخره سعید، امید ر

 نجا حاضر شدند. آهر دو  5عت اقرار گذاشتند. س

و دست از  نیم که دختر بیچاره رو اذیت نکنهبهتر نیست ناصر رو راضی ک !سعیدـ 

 سرش برداره؟ 

چند روز بعد از  قدر نترس. این فقط یک شوخیه و حتماً اینکنم  خواهش می !امیدـ 

 گه.  واقعیت رو به دخترعموش می

فرین پسرا کار چطورید؟ آ .ها سالم بچه» و گفت: اصر از راه رسیددر همین حین ن

هم روی یک نیمکت نشستند. ناصر  همه با« تو امید. مخصوصاً ؛خوبی کردید اومدید

به  اش را ای گوشیه تا از عکس چند «ریم سر اصل مطلب. خب مستقیم می»ادامه داد: 

 «تو خیلی زرنگی، حاال برنامت چیه؟ !آفرین» :سعید گفت داد.نشان سعید و امید 
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خوام دخترعموی مغرورمو اذیت کنم. زنگ بهش  م میک یک ،خب معلومهـ 

هاش  کنیم که اگه به کسی بگه عکس خوایم و تهدیدش می زنیم و ازش کمی پول می می

 کنیم. می رو پخش

 ی به بازی و چهره در حالی کهها بود. امید  زمین بازی بچه ،روبروی نیمکت

خدایا چکار کنم؟ چطور سعید رو »گفت:  می کرد، با خودش می ها نگاه بچه ی معصومانه

پا بود. ناگهان از جایش بلند  ردر دلش غوغایی ب «دست نشه؟! راضی کنم با ناصر هم

دونی اگه  ها من دلم خیلی شور میزنه. ناصر می بچه»شد و با صدای بلند گفت: 

کار تو بوده چقدر ناراحت میشه؟ و چقدر توی فامیل برای تو بد  دخترعموت بفهمه

 «میشه؟

خوام تو توی این گروه باشی.  نمی باز مادربزرگ شروع به غر زدن کرد. امید اصالًـ 

اگه  ،کنی. خب زنی و مثل بزرگترها همیشه نصیحت می یه جورایی همیشه ضدحال می

تونی با این امید کنار  چطور می !جونسعید  برو خونتون و به ما فکر نکن. ،خیلی نگرانی

بیا با گوشیت فقط  .شناسه می ببین دخترعموم شماره منو داره و صدای منمبیای؟! 

خواد عکساش توی اینترنت پخش نشه، یک  بار بهش زنگ بزن و بگو اگر می یک

 «میلیون تومن باید پرداخت کنه.
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ناصر این »داد که سعید گفت:  می برای سعید توضیح اناصر با آب و تاب قضیه ر

بگه ای  هکم خطرناک نیست؟ اگه دخترعموت قضیه رو به پلیس یا کس دیگک کار ی

 «چی؟

در ضمن ما  .شناسم. خیلی ترسوئه می بابا من دخترعموم رو»ناصر خندید و گفت: 

کنیم. از طرفی  می هاش رو پخش گیم که به کسی نگه وگرنه عکس می کنیم و می تهدید

 انداز داره و این اصالً پیش که خونشون بودیم فهمیدم که بیشتر از این حرفا پس ی هفته

  «راستی یه نکته، این قضیه برای دخترعموم خیلی هم خوبه. برای اونا پولی نیست.

  !«چطور ممکنه خوب باشه؟»د و امید با تعجب بهم نگاه کردند، سعی

هاش رو توی  عکس ،طش باشهگیره که از این به بعد مراقب رواب می آخه یادـ 

 گوشیش نگه نداره و به هر کسی توی فضای مجازی اعتماد نکنه.

رو ندارم. ناصر باورم نمیشه که  من دیگه تحمل این حرفا»امید با عصبانیت گفت: 

و رو به  !«خوای با دخترعموت که مثل خواهرته این کار رو کنی! تمومش کن لطفاً تو می

امید دست « کنم شما خودت رو وارد این بازی نکن. می خواهش» :سعید کرد و گفت

آخه قضیه خیلی هیجان »سعید گفت:  ببرد. شودبا خ را گرفت و خواست او را سعید

 هم کمی پول دستمون میاد و هم کمی .انگیزه، مثل فیلما. نترس امید. اون یه دختره

 «خندیم. می

انجام بدی نصف پول رو به تو آره آفرین. سعید اگه کاری که گفتم رو » :ناصر گفت

  «میدم.

 ام رو عوض کنم. تونم دوچرخه خیلی عالیه، میـ 

خدای » :کرد می فکردر مسیر خانه . رفتنه آنها جدا شد و به سمت خاامید از 

کاری هم از دستم  .ترسم اتفاقی برای بهترین دوستم بیفته می بزرگ کمک کن.

 ،شده بود. در کوچه از کنار پدربزرگش رد شداین افکار غرق در  کامالًاو « برنمیاد.
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گرفت و  ،پایین انداخته بود اکه سرش ر ابدون اینکه او را ببیند. پدربزرگ دست امید ر

 دید.  ا بلند کرد و پدربزرگ راامید سرش ر« ن حالت خوبه؟وامید ج»گفت: 

ببخشید حواسم نبود،  .سالم بابا بزرگ !ای وایـ 

 شما رو ندیدم. 

 اشکالی نداره: »و گفت لبخندی زد پدربزرگ

قدر تو خودتی؟ حالت خوبه؟ اتفاقی  چرا این .پسرم

 «افتاده؟

 یک کمآره خوبم. نه.... نه.... چیزی نشده فقط ـ 

ام. دارم میرم خونه استراحت کنم. شما هم  خسته

 ؟ دمیای

پس  .نه عزیزم من همین االن اونجا بودم. باشهـ 

 شما برو خونه.

اگه مشکلی : »و گفت نه امید گذاشتروی شا اپدربزرگ دستش ر ،یموقع خداحافظ

 امید لبخندی زد. پدربزرگ را بوسید و خداحافظی کرد..« داری به من بگو کمکت کنم

از  حال، یکی دیگرکرد. در همین  می تشویق اناصر همچنان سعید رآن طرف، 

در پارک دید و متوجه بحث آنها شد. وحید  ادوستان ناصر به صورت اتفاقی آنها ر

کالسی آنها بود. برای او هم این داستان جالب بود. ناگهان وحید وسط حرف ناصر  هم

 های ناصر برقی زد و خوشحال شد: چشم« دم. کارو انجام می من این» :پرید و گفت

 «خب حاال وقتشه.»

 «رستمی؟ببخشید خانم »وحید به دخترعموی ناصر زنگ زد و گفت: 

 بله بفرمایید.ـ 

کنیم. بتونیم باهاش هرکاری  می سری عکس ازتون داریم که خانم رستمی ما یکـ 

گم انجام  هاتون رو براتون فرستادم تا مطمئن بشید. اگه کاری رو که می یکی از عکس
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 کنم. می رو همه جا پخش ها ندید عکس

من رو از کجا  ی نید؟ شمارهک می آقا شما کی هستید؟ برای چی این کارو !!ای وایـ 

 آوردید؟

گم رو انجام بدید. راستی  فقط کاری که می .این چیزها به شما ربطی ندارهـ 

ها براتون مهمه  ها هست. اگه آبروی خودتون و اون های دوستاتون هم بین عکس عکس

بیارید پول با خودتون میلیون تومن  یکمبلغ  9به هیچ کسی چیزی نگید و فردا ساعت 

کنم اگه به کسی چیزی  می گیرم. دوباره تاکید می ها. دوباره باهاتون تماس پارک گل

 کنم. ها رو پخش می بگید عکس

آقا » و گفت: شروع به گریه کرد ،دختر بیچاره که درمانده و غافلگیر شده بود

قدر پول ندارم. فکر کنید خواهر  های من رو پخش نکنید، من این کنم عکس خواهش می

 «کنید؟ می های خواهر خودتون رو پخش ه، عکسخودتون

 ،آفرین پسر» :ناصر با خوشحالی گفت وحید تلفن رو قطع کرد و در فکر فرو رفت.

خوبی بشیم. آخ پولی  تیم  ،هم تونیم با می خیلی خوب نقش بازی کردی. ما .گل کاشتی

گفت. تو چطور  می امید راست» :هم کشید و گفت در هایش را سعید اخم« ا!م در بیاریم

کرد. دیگه با من کاری  می تونی اینقدر سنگدل باشی؟! دختر بیچاره داشت سکته می
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سرش رو پایین انداخت و به سمت « کاره نیستم. نداشته باش و تنها ادامه بده. من این

خبر خواست به پلیس  کرد. دلش می می گناه فکر نه رفت. تمام آن شب به دختر بیخا

آبروی آن دختر بیچاره. از آن طرف هم و  اما از طرفی پای دوستش در میان بود دهدب

همین فکرها بود که خوابش غرق در  «نذار آبروی کسی بره. ،خدایا خودت کمک کن»

 برد. 

 در مسیرنه امید رفت. اعوض کرد و با عجله به سمت خ اصبح زود سریع لباسش ر

به خانه امید رسید، در زد، امید در  «بخشه.ای کاش امید من رو ب» :گفت می با خودش

 اخواست در رو ببندد که سعید با دستش در ر ،باز کرد. تا چشمش به سعید افتاد ار

، مگه یادت رفته ما چه روزهای خوبی باهم داشتیم؟! دوستی جونامید : »گرفت و گفت

اون همه  ،کیتونی با یک اشتباه کوچ تر از این حرفاست. چطور می ما خیلی بزرگ

دوستی رو از یاد ببری؟ من اون کاری که ناصر گفته بود رو انجام ندادم، پشیمون 

 «شدم.

 ،جونآفرین سعید »امید نگاهی به سعید کرد. چشمانش از خوشحالی برقی زد. 

بهترین انتخاب رو کردی. آزار دیگران کار خوبی نیست. در ضمن اشتباه کوچک؟! تو 

هم به خودش و  کنه واقعاً می نبال دردسره و کاری کهخودت خوب میدونی که ناصر د

رو  راحتی گول بخوری. باز خدا از تو توقع نداشتم که به .هم به اطرافیانش آسیب میزنه

 «شکر که زود متوجه شدی.

من اشتباه بزرگی کردم اما بالفاصله متوجه  .آره حق داری» :سعید با ناراحتی گفت

. از من نرنج و بیا فکری کنیم تا ناصر رو منصرف شدم و دیگه با ناصر کاری ندارم

 «کنیم.

 من با ناصر کاری ندارم. خودت که دیدی تالش کردم تا متوجه اشتباهش بشه.ـ 

ها.  ولش کن. بیا ما طبق روال قبل باشیم. دو تا امتحان بیشتر نمونده باشه اصالًـ 

 و زبان؟ هم بریم کالس شنا تابستون نزدیکه. یادته برنامه داشتیم با
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سعید  .«صبحونه خوردی؟ بیا تو»: رفت و گفت از جلوی در کنار ،امید لبخندی زد

 امید زد و داخل رفتند. ی به شانه ادستش ر

* * * 

سعید و امید خوشحال  .شد تر می تر و گرم امتحانات به پایان رسیده بود و روزها گرم

دو عالی شده  ند و نمرات هرخوبی به اتمام رسانده بود بودند چون سال تحصیلی را به

صدا زد. چشمانش از خوشحالی برق  اوقتی نمرات او را دید، پسرش ر ،امید پدر  بود.

 زد.  می

 ی ت احساس غرور و سربلندی کردم. همها امید، پسرم! امروز وقتی رفتم مدرسهـ

من بهت افتخار  .نمرات امسالت خیلی خوب بود . واقعاً ر و ناظم راضی بودنمعلما و مدی

دونیم که شما خیلی وقته دوست  می کنم. راستش من و مادرت یه تصمیمی گرفتیم، می

برات  ،عنوان جایزه هم بریم و به باونیم تمی داری که یه دوچرخه داشته باشی. امروز 

 یه دوچرخه بخرم.

 در آغوش کشید.  اامید از خوشحالی به هوا پرید و پدرش ر

 کنی؟ این کار رو می واقعاً .ممنونم باباـ 

 ش رو داری. آره پسرم. شما شایستگیـ 

زیبا خریدند. امید در  عصر همان روز به بازار رفتند و یک دوچرخه آبی رنگ 

کرد. در محوطه  می داشت پرواز گوییگنجید. وقتی سوار دوچرخه شد،  پوست خود نمی

بابا این واقعا : »امید گفت ود.بشاد کرد و از خوشحالی او  می زد. پدرش نگاهش می چرخ

 «پیش دوستم و اون رو نشونش بدم؟برم ام  عالیه، ممنونم ازت. میشه من با دوچرخه

 .تکان دادتأیید  ی به نشانه اپدر امید سرش ر

زد. سعید  ادوستش برسد. زنگ در ر ی زد تا زودتر به خانه امید با هیجان رکاب می

زنگ دوچرخه را بار  اش ژستی گرفته بود و چند از پنجره نگاه کرد. امید کنار دوچرخه
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وای امید دوچرخه خریدی؟ »باز کرد و با ذوق گفت:  ابه صدا درآورد. سعید پنجره ر

 کردند.دوچرخه را برانداز با دقت  هر دوبا عجله به جلوی در آمد و  «مبارکت باشه.

محله بزنند. تا دوری در شدند های خود   سوار دوچرخه ید و سعیدام ،فردای آن روز

از برادرش،  زودترآرزو آن روز، صبح ا هم با خودشون برده بودند، چون آرزو و سمیرا ر

منم » :دید باال و پایین پرید و گفت چرخه ایستاده بود. وقتی برادرش راآماده کنار دو

زده دید آرزو خیلی ذوق وقتی امید هم  «ببر. خیلی دوست دارم سوار دوچرخه بشم.

« قشنگم. باشه آبجی  » :زد و گفتای  هش بوسا ، بر پیشانیکند تشیاذاست، نخواست 

هم یه  برم تا با می ... مامان... من آرزو رومامان»: و گفت صدا زد امادرش رسپس 

 «گردیم. زود برمی ،دوری بزنیم

 باشه مامانم. مراقب باشید.ـ 

 چشم.ـ 

 .گنجیدند نمی شانپوستدر ن تازگی داشت، اشیبراسواری  چرخهدوسمیرا و آرزو که 

 ردای  هاز کوچ خندیدند. می آوردند و می کردند و برای هم شکلک در می سر و صدا

رو... چقدر آدم جمع  داداش جون اونجا»شدند که ناگهان سمیرا با صدای بلند گفت:  می

 «ناصر نیست؟ ی اونجا خونه ،امید ای وای»سعید نگاهی کرد. « شده...

 چرا فکر کنم خودشه... ! چه اتفاقی افتاده؟!ـ 

ند. ردک می مور با پدر ناصر صحبتأدو م وبود  ماشین پلیس آنجا ،کمی جلوتر رفتند

 ناصر با عجله به سمت «بریم پیشش. .ناصر به دیوار تکیه زده .نگاه کنید»سعید گفت: 

سالم ناصر چطوری؟ »ها ایستادند. امید با نگرانی گفت:  کنار دوچرخهدخترها  رفتند.

ها و  ناصر که اشک در چشمانش حلقه زده بود و به همسایه« چی شده؟ اتفاقی افتاده؟

عجب اشتباه بزرگی  .بیچاره شدم .ها سالم بچه»گفت:  ،نگریست می های آنها نگاه

 «کردم.

 تورو خدا حرف بزن. چی شده؟ نگرانمون کردی!ـ 
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 های دخترعموم یادتونه؟ عکس ی قضیهـ 

 آره چطور؟!ـ 

رفت و قضیه رو شوخی گرفته بود. من و وحید هم تصمیم  اولش زیر بار نمیـ 

 های اجتماعی پخش کردیم. هاش رو که بدم نبود، توی شبکه گرفتیم یکی از عکس

عموت رو پخش کردی؟ بابا کار کردی؟! عکس دختر چی»امید با عصبانیت گفت: 

 « غیرتت!!ای ول به 

مثل اینکه دخترعموم ترسیده و »بود، ادامه داد:  شده خیلی سرخناصر که صورتش 

قضیه رو به مادرش گفته و 

ا که عموم هم فهمیده. اون

تونه  دونستند کار کی می نمی

با پلیس تماس گرفتند  ،باشه

دونم چطور رد ما رو  و نمی

اول وحید رو گرفتند  زدند؟!

و اون هم از ترس مثل 

ینکه گفته تقصیری نداره و ا

همه چی رو گردن من 

 «انداخته.

ای وای ناصر! دیدی ـ 

 کار کرد؟  گفتم این کار رو نکن؟ حاال باید چی

مگه از خون من نبودی؟ مگه »: در حال صحبت بودند که ناگهان صدایی بلند شد

ناصر ی  امید به چهره!« پسر؟ ،آتنا مثل خواهرت نبود؟ من چه بدی بهت کرده بودم

لرزید  می از شدت ناراحتی و ترس .کرده بود پنهانپشت سعید  اخودش ر .نگاهی کرد
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شد  میکوتاه شده بود.  ،کرد. انگار ناصر با آن قد بلندش بلند نمی و سرش را اصالً

 کرد. می وجودش احساسدر خجالت را 

 بیا .داداش آروم باش»گرفت و گفت:  اپدر ناصر، دست برادرش ر ،آقای رستمی

 «زشته. ،هم حرف بزنیم. بچگی کرده، نادونی کرده، آبرو داریم داخل با

آبروی  آبرو؟! میدونی تا پیدا شدنش من و مادر آتنا چی کشیدیم؟ گفتیم حتماًـ 

 .رفته چندین سالمون توی فامیل و آشنا

بیا تو » :صدا زد و گفت اپدر ناصر با صدای بلند ناصر ر .هم داخل خانه رفتند با

ناصر نگاهی به امید کرد و با « کار میشه کرد؟! باید زود بریم کالنتری ببینیم چیپسر. 

و به داخل  «بشه. یخواستم اینطور رو خدا برام دعا کنید. نمی تو»صدای لرزان گفت: 

 رفت. 

هایشان شدند و با سرعت شروع به  ، سوار دوچرخهزده بود شان ها که بهت بچه

 «کمک کنن. ،امید بیا به باباهامون بگیم» :زدن کردند. سعید گفت رکاب

 افتاد.  کردیم، اونوقت دیگه این اتفاقات نمی می رو آره کاش زودتر این کارـ 

گرفتند. آرزو از ترس چشمهایش  می زدند و از هم سبقت می هر لحظه تندتر رکاب



 
 امید دوباره
 

 

27 

 

بریم. تر  کم آرومک ی! آروم»زد:  می شنید که فریاد می رو بسته بود. صدای سمیرا رو

  «شم. من دیگه باهات سوار دوچرخه نمی

بابا »: و گفت پیش پدرش رفت .نفس زنان وارد شد به خانه که رسیدند، امید نفس

پدرش با تعجب به او نگاه کرد. صورتش گل انداخته بود و « دونی چی شده؟ ... بابا می

 ش خیس عرق بود. ا پیشانی

 ! چی شده پسرم؟! امیدـ 

بابا جون، دوست امید » و گفت: جلو آمد ؛انداخت. آرزو دوید یینپا اامید سرش ر

 «خواستن بگیرنش، کار بدی کرده. خوان ببرن زندان. پلیسا می رو می

 کی؟ سعید؟!ـ 

 ببرن کالنتری. متأسفانه خوان  می ناصر رو ،نهـ 

 کار کرده که پلیس اومده دنبالش؟ مگه چیـ 

هـک کـرده و مثـل اینکـه اون فـرد  یکـی رو .جون داستانش خیلـی طوالنیـه باباـ 

 ازش شکایت کرده.

 تو از این قضیه با خبر بودی؟ !ای وایـ 

کنـه بخواد این کـار رو  اما به خدا باهاش همکاری نکردم و وقتی فهمیدم می .آرهـ 

مـن و باهاش قطع رابطه کردم. هـم  سعی کردم جلوش رو بگیرم اما موفق نشدم و کالً

دونم که ناصر از روی نادونی  هش کنم کمک کنید؟ آخه میشه ازتون خوا هم سعید. می

شه بریم خونه ناصر؟ من تو راه، ماجرا رو کامـل  خاطر هیجانش این کارو کرده. می و به

 «کنم. می براتون تعریف

 باشه بریم ببینیم قضیه چیه؟ـ 

برای پدرش تعریف  ار ی ماجرا امید همه ،مسیر درافتادند.  ههم به را باپدر و امید 

اما  ؛عاقلی مثل تو دارم کنم پسر  افتخار می» :بوسید و گفت اپیشانی امید ر ،کرد. پدر
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اشتباهت این بود که زودتر به کسی چیزی نگفتی و گذاشتی کار به اینجا بکشه. آخه 

عموی ناصر هم حق داره، آبروشون رفته و اون هم از کسی ضربه خورده که بهش 

 «شته!اعتماد کامل دا

 اسعید ر پدر   پر کرده بود. ماشین  ابه خانه ناصر رسیدند. استرس تمام وجود امید ر

بابا مثل اینکه آقای »پارک شده بود. دست پدر رو گرفت و گفت: ای  هدید که گوش

ناصر و عموی او،  ی زدند و داخل رفتند. خانواده ازنگ در خانه ر« هم اومده. اسدی

 آقای رستمی موج ی پدرش و پدربزرگ ناصر هم آنجا بودند. عصبانیت در چهره ،سعید

آقای رستمی  کردند. پرسی احوالامید بلند شدند و  زد. همه به احترام حضور پدر  می

شه به  تونم ببخشم؟ آب رفته رو می شما بفرمایید، من چطور می محمودی آقای»گفت: 

 «جوب برگردوند؟

 دادنـد تـا مـی نشسـته بودنـد و فقـط گـوشای  هر گوشـپسرها کنار هم سـاکت د

، حـق بـا شماسـت. بلـه» :آقـای محمـودی گفـت کشـد. کار به کجا میببینند باالخره 

هتـره هـر چـه زودتـر عکـس امـا بـه نظـرم ب ؛قابل جبرانـی انجـام دادهغیر کار  ،ناصر

نگــاه بــه ناصــر بــا نگــاهی ســنگین همــه  «هــای اجتمــاعی حــذف کنیــد. رو از شــبکه

روز خـودم  ه، عکـس رو بعـد از یـجـونعمـو »ناصر بریده بریده جـواب داد:  کردند.

آقـای رسـتمی کـه انگـار دوبـاره آتـش بـر « مونـه. پاک کردم. آتنا مثل خواهرم مـی

مـن  .اسـم دختـر مـن رو بـه زبـون نیـار» :جانش زده باشند، از جا برخاسـت و گفـت

 اسـت. خـون بـا خـون شسـتهفایـده  ایـن حرفهـا بـی دیگه عموی شما نیسـتم. اصـالً

 به سمت در رفت. و «ه.ش می

مرد، »گرفت و گفت:  اآقای اسدی دست او ر بگیرند. اسعی کردند جلوی او ر ههم

اگه کارش  .اما این بچه هم سنی نداره ؛فهمیم می ما همه دختر داریم و حال تو را خوب

 «اش خیلی بده. شه و برای آینده به دادگاه و پاسگاه برسه، براش سابقه محسوب می

تونیـد ایـن حـرف رو بزنیـد؟! مـن دارم بـه آبـروم و  مـی آقـای اسـدی چطـورـ 



 
 امید دوباره
 

 

29 

 

اون وقـت  .نمـای مـردم شـده انگشـت گنـاه دختری که بـی ؛کنم ده دخترم فکر میآین

 «زنید؟ می ناصر حرف ی شما از سابقه

 آقای اسدی دیگر چیزی نگفت. 

شما در تربیت این بچه کوتاهی کنم  گم اما احساس می داداش ببخشید این رو میـ 

 جای بهتری مسئولیت تربیتش رو بر عهده بگیرند. هکردید. شاید به نفعش باش

آگاه جلو رفت و خواست د، ناخودبگیر اش ریها نست جلوی اشکاتو ناصر که نمی

اما عمو اجازه این کار را نداد و  ؛با گریه از او عذرخواهی کرد .دست عمویش را ببوسد

 فرا گرفته بود. همه مات و مبهوت بودند. همه جا را سکوترفت. 

  

ــه ناصــر کــرد و گفــت:  ــا عصــبانیت رو ب ــدر ناصــر ب ــادون»پ ــه ن ــهی ســنگ  ، ی

تـونن درش بیـارن. پسـر، تـو بـا مـن چـه  ندازه توی چاه کـه صـد تـا عاقـل نمـی می

بقیـه هـیچ چـی، چطـور تـوی چشـمای بـرادرم نگـاه  .کردی؟ آبـروی مـن رو بـردی

 «نگ روی یخ کردی.کنم؟ تو منو س

ــاش. درســته کــار اشــتباهی » :آقــای محمــودی کنــارش نشســت و گفــت آروم ب

امــا بیاییــد تصــمیمی بگیــریم، زیــاد فرصــت نــداریم، امشــب بایــد ناصــر رو  ؛کــرده
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آقـای محمـودی » :صدای گریـه مـادر ناصـر بلنـد شـد« ببریم کالنتری تحویل بدیم.

اه بخوابـه. اون هنـوز سـنی کـنم نذاریـد پسـرم شـب رو تـوی بازداشـتگ مـی خواهش

 «!ای خدا .نداره، بچگی کرده

بـه کالنتـری ببرنـد و  ابعد از سـاعتی مشـورت، تصـمیم گرفتنـد ناصـر ر ،خالصه

ــا هــموثیقــه بگذارنــد. همــ اش آزادی بــرای بــه کالنتــری بردنــد. فقــط  اناصــر ر ه ب

 آقای محمودی، اسدی و پدر ناصر همراه او داخل رفتند.

 کنن؟  می شه؟ ناصر رو زندانی میامید به نظرت چی ـ 

آخـه شـنیدم تهدیـد، هـک، ورود بـه حـریم خصوصـی افـراد و  .فکـر کـنم آرهـ 

 شه. جرم محسوب میاونها پخش اطالعات شخصی 

دو از اینکه این اتفاق برای ناصر  هر

افتاده بود بسیار ناراحت بودند. ساعتی 

گذشت و پدرها بدون ناصر برگشتند. 

پس ناصر » :پرسیدامید با تعجب 

 «کجاست؟

 

فعال بازداشته، سند خواستند تا ـ 

صورت موقت تا قبل از وقت دادگاهش  به

 آزاد بشه.

 «؟!دادگاه»با تعجب پرسیدند: ها  بچه

 دلیل سن کمش اون رو به دادگاه اطفال آره پسرم. باالخره جرمی واقع شده اما بهـ 

 فرستن.  می

 .ازتــون خیلــی متشــکرم» :ســدی کــردآقــای رســتمی رو بــه آقــای محمــودی و ا

پـایین بـا نـاراحتی سـرش رو  «ممنونم که توی این لحظـات سـخت کنـار مـا بودیـد.
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دادیـد و جلـویش  مـی پسـرا کـاش زودتـر بـه مـن اطـالع» :زیر لب گفـتانداخت و 

رم و آ رم سـند خونـه مـی دم. خـودم مـی گـرفتیم... دیگـه بهتـون زحمـت نمـی می رو

خـوام باعـث  ن، دیگـه نمـیهسـت  هـا خسـته دم. دیر وقته، بچـه بقیه کارها رو انجام می

 «زحمت شما بشم.

این چـه حرفیـه؟ زحمتـی نیسـت. فقـط اگـه کمکـی خواسـتید مـا در خـدمت ـ 

 هستیم. با ما تعارف نکنید.

 باشه ممنونم.ـ 

 گفتند و خداحافظی کردند. ااین ر

 

* * * 

 

اجـازه ندادنـد سـعید و امیـد روز دادگاه فرا رسید. بزرگترها بـه دادگـاه رفتنـد و 

 خواندنـد و از خـدا مـی . سـعید و امیـد تمـام مـدت دعـادر آنجا حضور داشته باشند

خواســتند بــه ناصــر کمــک کنــد. تــا اینکــه پــدرها بازگشــتند. ســعید سراســیمه  مــی

دو بـه » :پـدرش آهسـته جـواب داد« نتیجـه دادگـاه چـی شـد؟ چـه خبـر؟» :پرسید

ــه ــدگی در خان ــال زن ــه ی س ــت و جریم ــالو و تربی ــد. ی اص ــوم ش ــدی محک اون  نق

آمـوزش و تسـهیل "دوست ناصر که این کـار رو بهـش یـاد داده بـود هـم بـه جـرم 

هـا یـا  توزیـع یـا معاملـه داده ،انتشـارتولیـد، "و  "اخاذی اینترنتی"و  "ای جرایم رایانه

ای  رائم رایانـهمنظـور ارتکـاب جـ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی کـه صـرفاً بـه نرم

اصـالو و تربیـت محکـوم شـد.  ی سـال زنـدگی در خانـه چهـار، بـه "روند به کار می

بـه جـرم معاونـت در هـم دوسـتتون کـه بـه دخترعمـوی ناصـر زنـگ زده یکی اون 

 «نقدی محکوم شد. ی جرم به جریمه
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ــه  ــه خان ــد. ســوار ماشــین شــدند. در راه بازگشــت ب همــه مــات و مبهــوت بودن

کــه گــذر  چنــانآمــد. امیــد هم زد، کــاری از دســت کســی برنمــی کسـی حرفــی نمــی

آخـه در ازای چـی؟! » :اندیشـید مـی کـرد، بـا خـود مـی تماشا ادرختان کنار خیابان ر

داد،  ایـن افکـار آزارش مـی« گانـه؟! هیک لحظـه هیجـان؟! رو کـم کنـی؟! تفـریح بچ

 چشمانش رو بست و بـرای ناصـر آرزو کـرد هـر چـه زودتـر راهـی بـرایش گشـوده

 شود.



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دوم داستان

 احتیاطی کوچک فقط یک بی

 

طوری که در هر جمعی که  به ؛باک بود ناهید دختری زیبارو، پر هیاهو، شاد و بی

 سپری اهایش، لحظات خوبی ر گویی خاطر حضور او و بذله گرفت همه به می قرار

سال از او بزرگتر بود،  6که  ،سال داشت و با مادر و برادر بزرگترش 14کردند. او  می

 فوت کرد. ،رانندگی ی انحهسبود، پدرش در یک  کودکوقتی ناهید  کردند. می زندگی

فوتبال،  :کردند می همیشه با هم بازی آنهارفت.  می جا همهاز کودکی همراه برادرش 

به این ورزش رزمی  ی زیادی نوید، برادر ناهید، عالقه سواری و حتی تکواندو. دوچرخه

داد. به  می ، به خواهر کوچکترش هم آموزشگرفت یاد می باشگاه چه در داشت و هر

. داشت پسر باشدرشد کرد و همیشه آرزو  پسرانه تقریباًای  ههمین دلیل، ناهید با روحی

 اهای برادرش ر گاهی در خانه لباس و داد می برای جلب توجه، کارهای پسرانه انجام او

 . پوشید می

ــر ــود. ،، مــادرش زنــی آرامناهیــدعکــس  درســت ب ــان و صــبور ب او معلــم  مهرب

یگان از او آشــنایان، فامیــل و همســا ی دبســتان و خــانمی کــدبانو و تمیــز بــود. همــه

سـایر مثـل نیـز ناهیـد  کـه کـرد مـی چـه تـالش مادر ناهیـد هـرکردند.  می تعریف

 چـون ناهیـد اصـالً ؛فایـده بـود ، کارهای هنری، آشپزی و... را یـاد بگیـرد، بـیدخترها
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را انجـام دهـد کـه  یکـرد کارهـای خاصـ مـی داد و فقـط سـعی نشـان نمـیای  هعالق

 کارهایش بود.دهند. او همیشه نگران ناهید و  ی دخترها انجام نمی بقیه معموالً

 مکانیک در دانشگاه اصفهان بود و معموالً  ی نوید، از یک سال قبل، دانشجوی رشته

  .آمد میخانواده دیدار به  ،ماهی یک بار یا هر سه هفته یک بار

عصر پاییزی بود. ناهید بعد از مدرسه، با عجله به خانه آمد، سالمی به مادرش 

بست. مادرش  او در ررفت اتاقش به و بالفاصله  ، گوشی موبایل او را برداشتکرد

  .پشت در رفت

، خوبی؟ عزیزم چیزی جونناهید ـ 

 خوری؟ نمی

 نه میلی ندارم.ـ 

به خدا اگه : »با ناراحتی زیر لب گفت مادر

برادرت نصف تو اذیتم کرده باشه. آخه این 

 «کنی دختر؟! کارها چیه که می

های اجتماعی  مثل هر روز، وارد شبکه ناهید

رفت یا هر  می عادت داشت هر جا که اوشد. 

 داد، از خودش عکس می کاری که انجام

آنجا دوستان زیادی داشت  .کرد منتشر میمختلف های اجتماعی  گرفت و در شبکه می

صحبت و  خوش ،تیپ کردند و افرادی با شخصیت، خوش می تحسین ااو ر ،که اکثر آنها

دیگر، فالوورهای زیادی داشت. با دوستانش در این مورد  به عبارتی روشنفکر بودند.

 اخود رها(  )الیکگذاشتند، تعداد پسندهای  می رقابت زیادی داشتند و هر بار که عکسی

 در فضای مجازی اناهید بیش از اندازه، اوقات خود ر کردند. می هم مقایسه با

کرد و از اینکه آنها از  می ط برقرارباکانه با افراد غریبه ارتبا گذراند. عالوه بر آن، بی می

 کردند، احساس غرور و شادکامی داشت. می او تعریف
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 .که با دوستانش گرفته بود، در فضای مجازی گذاشت اآن روز ناهید عکسی ر

ا و افزایش تعداد پسندهای دوستانش بود که ناگهان پسری به هصبرانه منتظر نظر بی

پیغام علی نظرش  پیغامی برایش فرستاد. ـنش بوددوستافهرست در  که قبالًـ اسم علی 

قابل مقایسه با دیگر دختران حاضر در عکس  شما واقعاً » :جلب کرد. او نوشته بود ار

ناهید از شنیدن این « رسید. می نیستید. بسیار نجیب، متین، زیبا و با شخصیت به نظر

 که اولین باری نبود که پسری از او تعریف است بسیار خشنود شد. درست جمالت

بهتره » :گفت ؟! با خوده بودنشست  دلش هدانست چرا جمالت علی ب اما نمی ؛کرد می

اول به « رو ندم. ناومثل و محترمی  مؤدبپسر جواب که  هادبی ازش تشکر کنم. این بی

بسیار ا نگاه کرد. او هایش ر نوشته ها و دست ی شخصی علی رفت و عکس صفحه

اعتماد و   به نظرم آدم قابل»؛ رسید می ، مهربان و باسلیقه به نظرمؤدبپوش،  شیک

 در پاسخ به او پیغامی فرستاد و تشکر کرد. «یه.مؤدب

با صدای مادرش و با سختی از جا  فردا صبح

چون تا دیر وقت با دوستانش مشغول  بلند شد،

 .رقابت بود بحث و

ت دیر ا مدرسه ، دخترم امروز همجونناهید ـ 

 میشه مادر. 

 باشه االن میام.ـ 

شد تا و حاضر برخاست حالی از جایش  با بی

کرده مادرش آماده هایی که  به مدرسه برود. لقمه

 کیفش گذاشت.داخل برداشت و  ابود ر

چندتا لقمه بخور ضعف میکنی  جونناهید ـ 

 دخترم.



 فقط یک بی احتیاطی کوچک
 

 

37 

 

 خورم. می ها رو تونم. توی راه لقمه امان االن نمیمـ 

از دور دید.  دوستانش را« بازم مدرسه. !ای بابا» :گفت می دلش دروارد مدرسه شد. 

 ،گفتند می مریم و زهرا، سه قلوهای جدانشدنی ،لبخندی روی لبانش نشست. به ناهید

 اله رئهمه این مس هم بودند، حتی در فضای مجازی. چون همیشه و همه جا با

 دونستند. می

 چطوری دختر؟ .صبح بخیر ،جونسالم ناهید ـ 

 ها خوبم، فقط دیشب کم خوابیدم. شماها چطور؟ سالم بچهـ 

  تو. ی اما نه اندازه ،چراـ 

و  ند می انگیز انجام چند نفر رو دیدم که کارهای هیجان اینستاگرامدیشب توی ـ 

ثل کنن. بیاین مبن. تا حاال ندیدم دخترها از این کارا رذا گیرن و می عکس می شاز

 «.اینستاکنیم و عکسش رو بذاریم با همیشه خاص باشیم و از این کار

 تکانی داد. تأیید  ی به نشانه زهرا سرش را

 تو نظرت چیه ناهید؟ـ 

 (زنگ مدرسه به صدا درآمد.) آخه چه کاری؟ـ 

 بریم کالس. گم. فعالً حاال بهتون میـ 

عالی  ی برادرم یه دوچرخه آها فهمیدم.» :نه، مریم گفتاراه خدر بعد از مدرسه، 

برای » :زهرا گفت «یاد بگیریم با دوچرخه تک چرخ بزنیم و عکس بگیریم. بیایید .داره

ما.  ی خونهبیایید س امروز عصر پ»مریم گفت: « کنم. اما سعی می ؛کم سختهیه من 

 همگی قبول کردند.  «شه اونجا تمرین کرد. حیاط خونمون بزرگه، می

خـوش بـه » :گفـت می مریم رفتند. ناهید در دلش ی به خانهعصر همان روز همگی 

شـان  رویی بـه اسـتقبال با خوش مادر مریم «.بازی دارن ی بزرگ و دل نهوخحال مریم. 

 ناهید اطراف را بـا دقـت نگـاه« خوش اومدید. بفرمایید داخل. ،بفرمایید» و گفت: آمد

روی دیـوار  ،بود و یک گیاه رونده بسیار زیبا  ی بزرگ در باغچه میوهچند درخت  .کرد
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مادر مریم  ،سمت دیگر حیاطدر های ریز قرمز داشت.  پوشانده بود که گل اجلوی در ر

پـر  را سبزی کاشته بود. ناهید نفس عمیقی کشید، عطر نعناع و ریحون سراسر وجودش

پر طـراوت و  ؛ودندها آب داده ب مثل اینکه تازه به سبزی .ه انداختکرد. نگاهی به باغچ

 تازه.

 وای چه عطری.ـ 

 «کاره. می اا کار مامانه، همیشه از این سبزیآره این: »مریم گفت

 خونه.ببرید چینم تا با خودتون  کم براتون مییه  داگه دوست داشته باشیـ 

 شیم. باعث زحمت نمی ،نه ممنونمـ 

 از طرف من ببرید برای مادرهاتون. ،چینم می کمیه زحمت چیه؟ ـ 

و آن را برداشت و  رفت ،به سمت سبد قرمز رنگ قشنگی که کنار طاقچه بود مادر

بود، یک تخت کوچک  ،تر ناهید و زهرا تشکر کردند. کمی آن طرف مشغول چیدن شد.

 به سمتش رفت.آگاه یمی زیبا بر روی آن. ناهید ناخودبا گل

 ی خونهخوش به حالت مریم، چه ـ 

 بازی دارید. زیبا و دل

بازی و  کنم دل می اما من فکر ،ممنونمـ 

چون هر روز  ؛خاطر مادرمه ش بها ییزیبا

 رسه. خودش به اینجا می ی با هنر و سلیقه

روی تخت نشستند. مادر مریم  دخترها

برایشـان چـای و بیسـکویت آورد. بعــد از 

خوردن آن، مریم به زیرزمین خانـه رفـت 

بیـاورد.  ی قـدیمی بـرادرش را تا دوچرخه

کوچکی که در حیاط بود،  ی ناهید از پنجره
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ناگهان صـدای  و تاریک. بود های قدیمی اخل زیرزمین انداخت، پر از وسیلهنگاهی به د

 ها بیارم تونم دوچرخه رو از پله کمکم؟ نمی شه بیایید دخترا می»مریم از زیرزمین آمد: 

 فتند و سه تایی دوچرخه رو باال آوردند.ها با عجله به سمتش ر بچه «.باال

 آخ آخ چقدر کثیفه.ـ 

 شه سوارش شد. اینجوری که نمی .آره باید اول تمیزش کنیمـ 

 با آب و مایع شوینده شستند و تمیز کردند. ،دوچرخه را با دقت

 حاال شد.ـ 

 هی همچین بدم نیست.ـ 

 اندازه.  می . کارمون رو راهم خوبهه بدم نیست؟ خیلیـ 

های مختلف از هم عکـس گرفتنـد. هـوا  حالتبا سه تایی شروع به تمرین کردند و 

 اسواری و گفتگو با دوستانش بـود، زمـان ر شد. ناهید که گرم دوچرخه می کم تاریک کم

 فراموش کرده بود.

شه، االن مامانم  ها هوا داره تاریک می وای بچهـ 

 خیلی نگران شده.

دند و به سمت زهرا و ناهید با عجله حاضر ش 

نفس زنان وارد خانه شد.  ناهید نفسهایشان رفتند.  خانه

 مادرش جلوی در نشسته بود. بغضی گلویش را

هایش سرازیر  فشرد. تا چشمش به ناهید افتاد، اشک می

  شد.

تا االن کجا بودی؟ حالت خوبه؟ دختر سر به هوا ـ 

کنـی؟ دلـم هـزار راه  می و اذیتمادرت رقدر  چرا این

کار  شه؟! آخه با تو چی گی مامانم نگران می نمیرفت. 

 درت بـود و از دسـتت بهـش شـکایتپـکنم؟ کـاش 
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این را گفت، بلند شد و ناهید را در آغوش کشـید. ناهیـد نتوانسـت جلـوی « کردم. می

 ش را بگیرد. های اشک

 کنم. کنم. دیگه ناراحتت نمی دیگه این کارو نمیـ 

بـه  یک کمنباید اینقدر سر به هوا باشی!  .تو دیگه دختر بزرگی شدی جونناهید ـ 

 فکر من و درس و مشقت هم باش.

 چشم مامان.ـ 

بـه اتـاقش رفـت. بـه  گوشـی مـادرش رو برداشـت و بعد از شام، مثل همیشه ناهیـد

تـوی  ،بـا عکسـای جدیـدی کـه گـرفتم» :اش نگاهی انداخت، با خـودش گفـت صفحه

. در حـین کردبارگذاری  اها ر عکس با عجله« کنم. غوغایی به پا میهای اجتماعی  شبکه

من با پسرا کاری نـدارم، » :. با خود فکر کردفرستد میپیغام  شبرایعلی دید  ،بارگذاری

 جلب کرد:  ها توجهش را اما پیغام «.دوست داره پیغام بذاره رچقد بذار هر

و پرشـور  بـاک یبـ نقدریکه ا دمیرو ند یمن دختر !یدختر خاص هست هی واقعاً تو

بهـت  تـونمیم که گهیم بهم یحس هی راستش. یقشنگ یها عکس چه نیآفرباشه. 

 یلیخ دلم. لطفاً کن گوش فقط پس! نداره یاشکال باشه ؟یدینم جوابمواعتماد کنم. 

مثل تو باشه  یاگه اون فرد، دختر باهوش و زرنگ .بزنم حرف یکس با خوامیم و پره

 پـدرم. ادمد دسـت از حادثه کی درپدرم رو  ،شیپ سالها من راستش که چه بهتر!

 سرش به که یا هداربست ساختمون افتاد و با ضرب یاز رو .بود یساختمون کارگر هی

 ناوبرادر بزرگتر هـم دارم.  هیبودم.  کیکوچ یلیخ من زمان اون .کرد فوت خورد،

 بزرگمـون و بکشه دندون به رو ما کرد یسع مردم یها خونه یتوکار  بامادرم  ،اوال

 یسـکته قلبـ لیـدل بـه هم مادرم شیپ سال چند نکهیا ات میدیکش یسخت یلی. خکنه

 شیپـ رفـتم ی. مـدتبود خودش یزندگ وازدواج کرده بود و سر خونه  برادرم .مُرد

 تیـاذ بـه کـردشروع  داداشماما بعد از چند ماه زن ؛بود خوب یچ همه اولش. اونا
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 نیـد ریـبودم و تا اون موقـع ز یمن که پسر مغرور .زد یم بهم یبد یحرفا و من

 پـول بـا .رونیـزدم ب شـون خونه از و کـنم تحمل رو حرفا نینبودم، نتونستم ا یکس

 رو کـنم و خـدا هیـخودم ته یبرا یخواب یرستوران تونستم جا یتو کار و یکارگر

 .هستم جانیه. مثل تو عاشق دمیکش یسخت یلیخ اما ؛ستین بد میزندگ االن ،شکر

زمـانی  ؛افتـاد شثر شده بود، یاد کودکی خـودأهای علی بسیار مت ناهید که از حرف

شـکر کـه  ار اما خدا ها و... ها، اشک از دست داده بود. تمام آن دردها، غم اکه پدرش ر

و در کنتـرل کنـد  او مثل کوه پشت آنها ایستاده بود. نتوانسـت خـودش ر بودمادرش 

سفم. امیدوارم روو پدر و مادرتون أله بسیار متئاز شنیدن این مس»: پاسخ به علی نوشت

 «و خوبی هستید. مؤدبچون شما پسر  ؛کنند می به شما افتخار شاد باشه. اونها حتماً

شما هم دختر مهربون و خوبی  .خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه .از لطفتون ممنونمـ 

 هستید.

کردنـد. فـردای آن روز، ناهیـد دوبـاره بـا  هم گفتگـو اون شب، تا پاسی از شب با

عوض کـرد  ا، با عجله لباسش ربود اش دیر شده باز هم مدرسه .خستگی از خواب پرید

 و راهی مدرسه شد.

ها مـن رکـورد  بچـه: »زنگ تفریح بود. دخترها دور هم جمـع شـدند. مـریم گفـت

ها به افتخارش  چهی ب همه «.... دست و جیغ و هوراااتا الیک 1150تون رو شکستم.  همه

 دست زدند.

 گی بیا یه بار دیگه امتحان کنیم. اگه راست می .خب حاال یه عکست خوب شدهـ 

 تون رو شکست بدم. تونم همه که باز هم میدونم  باشه من مشکلی ندارم اما میـ 

 بـا طنـاب  یها من یه فکری دارم. پدرم بهم یـاد داده کـه چطـور بچه» :زهرا گفت

ایه. بیاین این هفتـه جمعـه  کوهنوردی از یه درخت باال برم! آخه اون یه کوهنورد حرفه

از ایـن فکـر  ههمـ« دم که چطور از درخت باال برید. بریم کوه و اونجا من بهتون یاد می

 مد و موافقت کردند. آن اخوشش
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یـا  ویـدبگدرش به ماماجرا را کرد که  می دل نه رفت، دلاآن روز وقتی ناهید به خ

قبل افتاد که بـه او نگفتـه چند روز  اتفاق اما به یاد .داجازه ندهمادرش نه؟ نگران بود 

 ،بعـد از شـام . بنابراین تصمیم گرفت به مادرش بگویـد.چقدر نگرانش کرده بودبود و 

دیـد  مـی زیر نظر داشت و از اینکـه ارفت تا به مادرش کمک کند. مادر با تعجب او ر

 در دلش خوشحال بود. او کمک کند،ه کمی هم به ناهید تصمیم گرفت

 خوای به من چیزی بگی عزیزم؟ می .کنم چیزی شده می احساس جونناهید ـ 

 آره مامان باهوشم.ـ 

 بگو چی شده؟ .خب سر تا پا گوشم دختر گلمـ 

کردیم... مامانی لطفا نه نگو... خواهش...  می ها داشتیم صحبت راستش امروز با بچهـ 

 خواهش...

بگـو ببیـنم  .باشه» و گفت: لبخندی زد .مادر نگاهی به چشمان ملتمس ناهید کردـ 

 «دختر شیطون؟ خوای چی می

دن، جمعه بتصمیم گرفتیم اگه بزرگترها اجازه  .کردیم می ها داشتیم صحبت با بچهـ 

 هم بریم کوه. رو با

 شد؟ به کوه نداشتی. یک دفعه چیای  هکوه؟! عجیبه. تو که هیچ وقت عالقـ 

 ده. با دوستا خیلی کیف مییه روز دورهمی خب ـ 

 پس منم یه شرط دارم برای قبولش.ـ 

 شرط؟ چه شرطی؟ـ 

آره. اینکه من و مامانای دیگه هم باهاتون بیایم. البته اگـه اونـا بخـوان و فرصـت ـ 

 داشته باشن. آخه شما هنوز خیلی جوون هستید دخترم، خطر داره تنها برید.

 مامان! به من اعتماد نداری؟!ا ا ا ا ـ 

مردم اعتماد ندارم.  ی اما به محیط و همه ؛من به شما اعتماد کامل دارم عزیزمـ 
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 بخوان به شما آسیب برسونن.ای  هممکنه یه عد

 تونیم خودمون از پس کارامون بربیایم.  می مامان ما دیگه بچه نیستیم.ـ 

حاال  .ما هدفمون عکس گرفتنه .ب اشکالی هم ندارهخ»: ناهید با خودش فکری کرد

باشـه » :داد جـواب مـادر بـه «برای خودشون دور بزنن، اشکالی نـداره. ،مامانا هم بیان

 «شه شما به مامان زهرا زنگ بزنی؟ قبوله. فقط می

 کنم. می هماهنگ ،باشه عزیزمـ 

بـا همه های مریم و زهرا تماس گرفت و قرار شد جمعه صبح  مادر ناهید با خانواده

صبرانه منتظر رسیدن  بی و گنجید یماشین مادر ناهید بروند. ناهید در پوست خودش نم

 جمعه بود.

های اجتماعی شد، دید ای وای چه خبره؟! یکـی از  وارد شبکه دوبارهاون شب وقتی 

احترامی کرده و به  بی ،های خیلی زشتی نوشته حرف ،بازیگر خانمیک عکس  زیر  ،ها بچه

 ،حمایـت از او در ،که طرفدار خـانم بـازیگر بودنـدای  هزده بود. عدهای بدی  او تهمت

روشنفکری وارد شده و نوشته بودنـد  ی دیگر از جنبهای  هعد .داده بودند ارطرف پاسخ 

بیان نادرست است و باید با همه بااحترام  ی حتی اگر حرف شما درست باشد، این شیوه

 برخورد کرد، حتی در فضای مجازی.

ما حق نداریم در مورد دیگران قضاوت کنیم و آبـروی افـراد رو بـه » :تناهید نوش

 «همین راحتی بریزیم. به لحاظ اخالقی کار درستی نیست.

 اسم مهدی نوشت: به شخصی  ،در ادامه

 اهاشتب هم شما خود یکارها از یلیخ اما ندارم یکار ها صحبت نیا با من دوستان،»     

 از یلـیخ .دیکن ینم فکر دیکن یم که یکار به ای دیستین انیردر ج اصالً نکهیا مثل. است

 نیتوه ستیناشا کلمات با ها خانم به ای دیکن یم غیتبل رو نامشروع چیزهای داشتن شما،

 فسـاد و فحشـا رو غیـو تبل دیفرسـت یمـ مستهجن ریتصاو دوستانشون یبرا ای دیکن یم

 نیـکـه ا دیـاما الزمـه بدون نداره یاشکال کارها نیا دیکن یم فکر شما از یلیخ. دیکن یم
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 اگـه تـا کنم یادآوری دوستان یبرا خواستم فقط مناست.  یریگیجرمه و قابل پ کارها

 «.باشند نداشته یا هگل افتاد، براشون یاتفاق نکرده یخدا

که به نظر  یحتی کارهایانتظار نداشت  اصالً .جمالت یکه خوردناهید با خواندن این 

رهـا بـود کـه دیـد از در همـین فک هم جرم محسوب شوند. آمد، می  هاهر سادظ بهآنها 

برایش آمده است. با کنجکاوی به سراغ آنها رفت. او نوشته بود:  طرف علی چند پیغام

گو کـه فقـط تـو کارهـای خـاص و جدیدمو ببین و بعد ب فیلمدرخشان،  ی سالم ستاره»

... ایـن واقعـا ! چه موتور قشـنگیوااای آفرین»...  نوشت:ناهید « انگیز بلد هستی! هیجان

در اتوبانی از  ،روز که با یک موتور خیلی زیبا و بهمنتشر کرده بود علی ویدئویی « تویی؟!

االتش رو ادامـه ؤرفت. ناهید هیجان زده سـ می کشید و با سرعت می ها الیی بین ماشین

قابـل  .تـازه خریـدمش .بـرای داداشـتونه» :علی جواب داد« این موتور مال کیه؟» :داد

آمـد.  مـی ناهید از کارهای عجیب و غریب علی خوشش« ...رو نداره مثل شماای  هستار

تر از همه عاشق  اون خیلی شبیه منه. اونم پدرشو از دست داده و مهم» :گفت شدل توی

 «مثل خودم. ،هیجانه

بـرای یـک روز  مورد نیـاز یلاوسانواع و اقسام  مادرباالخره روز جمعه فرا رسید و 

صـبح . و... گـاز زیرانداز، خوراکی، ناهار، پیک نیـک  :برداشته بودرا گردش در طبیعت 

 زود حرکت کردند.

راننــدگی در بعـد از ســاعتی 

 ی زیبـا، بـه دامنـه ی یک جـاده

 کــوهی پــر از درخــت رســیدند.

خــدای مــن، وای » زهــرا گفــت:

 !آری« ها... رنگین کمانی از رنگ

ــت ــرگ درخ ــی از  ب ــا ترکیب ه
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نظیـر  بود. همه مات و مبهـوت زیبـایی بـیای  ههای زرد، نارنجی، قرمز، سبز و قهو رنگ

ان در هـوا بـه پـرواز کنـ رقص ،ها نسیم خنکی وزیدن گرفت و برگ .کوه بودند ی دامنه

 هـای خشـک پریدنـد و روی بـرگ مـی دخترها بـا خوشـحالی بـاال و پـایین درآمدند.

 بخش بود. لذت بخش و آرامش نها واقعاًخش آ صدای خش .دویدند می

ها بود چنـین جـایی نیومـده  مدت .دخترها چه فکر خوبی کردند: »مادر ناهید گفت

بلـه » :و گفـت سری تکان دادتأیید  ی و نفس عمیقی کشید. مادر مریم به نشانه «بودم

اگـه بـاد و  کنیم و وسایل رو داخلش بگـذاریم تـا اما بهتره چادری برپا واقعا هوا عالیه.

بـه  «حـق بـا شماسـت. ،بله»مادر زهرا گفت: « داخلش.بریم بارونی اومد سریع بتونیم 

  . بقیه هم به کمکش رفتند.دبرداشت و خواست بازش کن ان رآسمت چادر رفت 

 «کنید نرگس خانم کمی ناراحته و توی خودشه؟ شما فکر نمی» :مادر ناهید پرسید

 آره. منم حس کردم. بهتره از خودش بپرسیم، شاید بتونیم کمکی کنیم. ـ 

نرگس خانم خیلـی وقتـه حواسـم بهـت » مادر زهرا گفت: دو به سمتش رفتند.هر 

 «اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر نگرانی؟ .از وقتی راه افتادیم توی خودتی .هست

 یـک کـمد چی شـده؟ دونی می ...( راستشآن دو نگاهی کرد. به)نه چیزی نشده. ـ 

 نگران برادرزادم هستم.

 مگه چی شده؟ـ 

، بـرای نـت گیم، یک نکار گشتن و موفق نشد ها دنبال برادرزاده من بعد از مدتـ 

اما االن یـه مدتیـه کـه  .بود. خیلی از کارش و درآمدش راضی بوداخته خودش راه اند

 رو پلمپ کردن. اونجا

 پلمپ؟ آخه چرا؟!ـ 

پسر ساده و آرومیه و  .کرد های متنوعی داشت و کار خالفی نمی برادرزادم بازیـ 

 دونسته. خیلی از این مواردی که بهش گفتن رو نمی

 مگه چی بهش گفتن؟ـ 
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دارای ای  ههای رایان دهی بازی انتشار و سرویس"مثل  یجرایم شنت گیمگفتن توی ـ 

به اعمال دعوت و انتشار محتوای حاوی تحریک "، "مجوز بدونمحتوای مجرمانه یا 

 ، اتفاق افتاده."و عبور از فیلترینگ انتشار فیلترشکن"، "آمیز یا خودکشی خشونت

  ها دارند. هاشون از این بازی نمی دونم واال، االن دیگه همه تو خونهـ 

ونای ها و نوجو چون بچه ؛ترن ها حساس این مکان یرو .کنن می ا فرقنت گیمخب ـ 

برای . گیرن می ثیرأراحتی ت شون اونجا هستند، بهساالاونجا و همسن و میرن زیادی 

 .کنن می رو بازرسی هااج به طور مداوم اونهمین 

 کار کنه؟ ش باید چی مغازه ی دوبارهحاال برای باز شدن ـ 

تونه بازش  بعد می .عنوان جریمه پرداخت کنه گفتن باید یه مبلغی رو به .هیچیـ 

 هم نداشته.ای  هکنه. چون اولین بارش بوده و سابق

 اما باید احتیاط کنه و با قوانین مرتبط با کارش آشنا بشه. .بازم خدارو شکرـ 

له رو گفتم. پسر خوبیه. حتما بیشتر ئمن هم بهش این مس آره حق با شماست.ـ 

 کنه. می احتیاط

دخترها بعد از مدتی جستجو و بازی در منطقه، درخت تنومند و زیبایی پیدا کردند 

بریم وسایل رو بیاریم و  .ها خودشه بچه»هایش در حال ریختن بود. زهرا گفت:  که برگ

  «دست به کار بشیم.

 

دوی آنها اصول  آوردند و مشغول شدند. زهرا به هر اوسایل کوهنوردی و طناب ر

یاد داد. به  اایمنی، چگونگی باال رفتن از درخت و زدن یک گره محکم کوهنوردی ر

  انگیز خوبی گرفتند. های خاطره ترتیب از درخت باال رفتند و عکس

اال رفـت کـه سـنجاب کـوچکی وقتی نوبت به ناهید رسید، فقط کمی بـا طنـاب بـ

بینـی  .بـوددرخـت نشسـته و بـه او زل زده  هرویـش روی شـاخ هروب دید. سنجاب ار
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 اشـاید بتوانـد او ر ؛کشـید مـی خورد، انگـار بـا تعجـب ناهیـد را بـو می کوچکش تکان

 اای، از تــرس فریــادی کشــید و طنــاب ر بعــد از لحظـه .بشناسـد. ناهیــد مکثــی کــرد

زده پـا  و نقـش زمـین شـد. سـنجاب بیچـاره، وحشـت افتـادرها کرد. محکم به زمین 

 به فرار گذاشت. دخترها از دیدن این صحنه خندیدند.

 .واااایترسی؟  می ناهید تو از یه سنجاب کوچولو همـ 

 بیچاره سنجاب کوچولو.ـ 

 .اش گرفت ، خندهناهید هم از حرکتی که کرده بود

صـدا  اروز به همه خیلی خـوش گذشـت. بعـد از ظهـر، مـادر زهـرا دخترهـا ر آن

تـاریکی هـوا خونـه  از ها بیاین که دیگـه بایـد حرکـت کنـیم و قبـل بچه» :زد و گفت

خواسـت از چنـین جـایی برونـد،  ناهید، زهـرا و مـریم بـا اینکـه دلشـان نمـی «باشیم.

وقـت  هـیچکردنـد  مـی همـه فکـرمسـیر  درجمـع کردنـد و راهـی شـدند.  اوسایل ر

 کنند. ا فراموش نمیچنین روزی ر

ــا هرچــه زودتــر  ــه اتــاقش رفــت ت ــا عجلــه ب ــه رســیدند ناهیــد ب وقتــی بــه خان

ناهیــد ». مــادرش گفــت: گــذاری کنــدبارهــای اجتمــاعی  در شــبکه اهــایش ر عکــس

 «.، اول بیا کمک کن تا وسایل رو جمع کنیمجون

 کنم. م کمکت میامامان من االن کار دارم. یه ساعت دیگه میـ 

ــه ســرعت  ــبارگــذاری  ار هــا عکــسب ــر عکــس زه : را و مــریم نوشــتکــرد. زی

 .«شماها امکان نداره این بار بیشتر از من الیک بخورید. فقط نگاه کنید»

ــاظر  دوســتان از عکــس ی همــه ــود و از آنهــا و من هــای آنهــا خوششــان آمــده ب

: علـی پیغـام گذاشـت صبرانه منتظـر نظـر علـی بـود. کردند. ناهید بی می زیبا تعریف

 .«نظیـر... ... دختـر شـجاع، زیبـا و بـیدرخشـه مـی باز هـم یـه سـتاره داره تـوی روز»

گـی  آنطـور هـم کـه تـو مـی دیگـه: »نوشـتناهید از تعریف او بسیار خوشحال شد و 

  .«کنی می شرمندم .نیست
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 «اما چی؟» :ناهید با تعجب پرسید .«...تو خیلی شجاع هستی اما» :علی گفت

 ولش کن. ،هیچیـ 

 آرم؟ می کنی من کم می خوب بگو اما چی؟ فکرـ 

 تونی انجام بدی. دونم یک کار رو نمی اما می .نهـ 

 چه کاری رو؟ـ 

تونـه انجـامش بـده امـا  معمـولی اسـت و هرکسـی مـیکنـی  مـی کارهـایی کـهـ 

کارهایی مثل تـوی تـاریکی بـه قبرسـتون رفـتن، مـار زنـده گـرفتن یـا حتـی بـه یـه 

 .هستن  خونه قدیمی در حال خراب شدن رفتن، خاص و شجاعانه

امــا همــین کارهــا رو هــم هــیچ » :نوشــتهــایش را در هــم کشــید و  ناهیــد اخــم

 «ده. دختری انجام نمی

عنـوان یـک دوسـت، بهـت پیشـنهاد   مـن کـه چیـزی نگفـتم. فقـط بـه .درستهـ 

 تونی تعداد فالوورهاتو افزایش بدی. دادم که با این کارها می

ــا خــودش فکــری کــرد و ــد ب ــی ناهی  شــما درســت ،آره: »نوشــت در جــواب عل
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 «گید اما نزدیک خونمون قبرستون که نداریم یا مار از کجا گیر بیارم؟ می

شناسم که دوستات حتی اگه  می قدیمی یه خونه .راهنماییت کنمتونم  خب من میـ 

رو  فقط کافیه چندتا عکس اونجا بگیری. کسی اونجا ،کنند می عکسش رو ببینند وحشت

 د.آ شناسه و فقط ظاهرش ترسناکه، مشکلی پیش نمی نمی

 باید فکر کنم. .دونم نمیـ 

 باشه از من گفتن بود.ـ 

ــه حــرف .خــوابش نبــرد ن شــب ناهیــد اصــالًآ ــی فکــر تمــام مــدت ب  هــای عل

 کرد. از یک طـرف انجـام ایـن کـار بـرایش مشـکل بـود و از طـرف دیگـر واقعـاً می

ن روز، آفــردای  .بلنــد شــودنســت روی دســت دوســتانش اتو مــی فکــر خــوبی بــود و

دختـر مگـه » :بـه مـریم و زهـرا گفـت. زهـرا بـا تعجـب گفـت اله رئدر مدرسه مسـ

کـار کنـی؟ اگـه اتفـاقی  چـی هخـوای بـری تـوی یـه خونـه خرابـ دیوونه شدی؟! می

 «بیفته چی؟

اما شنیدم که اگه یک نفر  ؛خرابه یک کمفته. مثل اینکه فقط ظاهرش ا اتفاقی نمیـ 

 شه. البته هنوز تصمیمی نگرفتم. چیزی نمی ،داخلش بره

همه خیلی  .فکر بدی هم نیست» :گفت ،کرد می داد و فکر مریم که فقط گوش می

 «د. بیاید با هم بریم.آ خوششون می

 تونه بره داخل خونه. اما فقط یک نفر میـ 

 .یم تا جلوی درشآ باشه پس ما هم همراهت میـ 

  باشه اما بذارید امشب رو هم فکر کنم.ـ 

آن شب دوباره با علی صحبت کرد و علی به او اطمینان داد که مشکلی پیش 

با خودش فکر  اما برعکس ظاهرش، محکم است. ،معمولیای  هآید و آنجا فقط خراب نمی

کنم عوضش  می تحمل یک کم اینم یه جور تفریح محسوب میشه...اشکالی نداره، »: کرد

 «گیرم. می نتیجه خوبی
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* * * 

فشـرد. آهسـته  مـی انگـار کـه بغضـی گلـویش را ؛شـد می، ابـری کم هوا سـرد کم

افکــارش غــرق بــود. مــریم جلــوی در زد و در  مــی قــدم امســیر خانــه تــا مدرســه ر

مــریم  پــایین انداختــه بــود. اآمــد. ســرش ر مــی دیــد کــه از دور امدرســه، ناهیــد ر

بلنـد کـرد و نگـاهش کـرد.  اناهیـد سـرش ر« ... ناهیـد...جـونناهیـد »صدایش کرد: 

چــی  .مواظــب بــاش تــو افکــارت غــرق نشــی» :ریــزی کــرد و گفــت ی مــریم خنــده

 :بــاز هــم خندیـد. ناهیــد سـالم کــرد و گفــتو  «شـده؟ مگــه عاشـق شــدی دختـر؟

مـریم نگـاهی بـه آسـمان کـرد و « مریم، بـه نظـرت امـروز خیلـی دلگیـر نیسـت؟»

، خنـک و مطبـوع. فکـر خیـال بابـا... هـوای بـدی هـم نیسـت اما بی .کمی .آره» :گفت

در همــین حــین، زهــرا هــم آمــد و بــه  «کــنم قــراره بــارون بیــاد. تــو حالــت خوبــه؟

 ن اضافه شد. وجمعش

برم.  هراستش تصمیم گرفتم امروز عصر بعد از مدرسه به اون خونه خراب .آرهـ 

 م بیرون.آ گیرم و می می سریع عکسارو

، اما یمآ باشه پس ما هم باهات می»نگاه کردند. زهرا گفت:  ها با تعجب به او بچه

باهات خوام، آخه کجاش کالس داره؟ فقط  عکس با خرابه نمی اصالً م.آ من داخل نمی

 «م تا تنها نباشی.آ می

 .آم میم اما همراهت آ منم همینطور. داخل نمیـ 

 خوبی هستید. یشما دوستا .باشه. ممنونمـ 

نـم  نـمن ابـار .حرکـت کردنـد مخروبـه ی نـهابـه سـمت خدخترها بعد از مدرسه 

. ناهیـد سـرش رو بـاال گرفـت و نفـس عمیقـی کشـید. بخـار کـردشروع به باریـدن 

فـرا  ادر هـوا مشـخص بـود. وقتـی رسـیدند، سـکوت همـه جـا ر مالًهوای دهانش کا

 چنـانزهـرا هم بـه آنجـا نرسـیده بـود.هـم تا به حال کسـی پـایش  گویی ؛گرفته بود
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شـه از خیـرش بگـذری و  مـی جـونناهیـد » گفـت: لرزیـد، مـی که از سـرما و تـرس

نـه »: ناهیـد گفـت« کنـیم. مـی این عکسارو ول کن، یـه فکـر دیگـه داخل نری؟ اصالً

فتــاد ســریع بــه تــا اینجــا اومــدم، چیــزی نمیشــه نگــران نبــاش. فقــط اگــه اتفــاقی ا

 «بزنید. اورژانس یا پلیس زنگ

 باشه مراقب خودت باش گلم.ـ 

 

ناهیــد بــا احتیــاط وارد خرابــه شــد. بعــد از مــدتی صــدای فریــادش بلنــد شــد: 

 جلـوکمـی  .زهـرا و مـریم ترسـیدند« .هـا پلـیس کمک... مریم کمک... پلیس... بچـه»

. دویدنـد میدیدنـد کـه بـه دنبـال ناهیـد  انگاه کردند. چنـد مـرد ر ارفتند و داخل ر

بالفاصله با پلـیس تمـاس گرفتنـد. لحظـاتی بعـد صـدای آژیـر ماشـین پلـیس آمـد. 

مورین پلـیس بـه أچنـد تـا از مـ .نـدرددو نفر از سـاختمان بیـرون پریدنـد و فـرار ک

 دنبال آنها رفتند.
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* * * 

او را به اتاق جناب سروان صادقی راهنمایی  .هراسان وارد کالنتری شد مادر ناهید،

 مشخص بود. اش کامالً کردند. نگرانی و اضطراب از چهره

 ببخشید جناب سروان، دخترم کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟ .سالمـ 

 ببخشید فامیلی شریفتون؟ .آروم باشید خانمـ 

 اقبالی هستم.ـ 

رو شکر به خیر گذشته، اصال  بفرمایید بنشینید. راستش خدابله خانم اقبالی... ـ 

 نگران نباشید.

 به من بگید؟ کنم لطفاً می چی شده؟ خواهشـ 

 شـده شـوکه یکمـ ،نکـرد یاطیـاحت یبـ هیـ دخترتـون فقـط خانم، نشده یزیچ ـ

درمانگـاه تـا  مشـونیبرد مونهمکـاریکـی از خانومهـای همـراه بـا دوسـتاش و  .بودن

شـبکه از یکـی در دخترتـون کـه قـراره نیـا از هیقضـ. بشـه بهتر حالشون هللان شاءا

یمـ شـنهادیپ آقـا اون. کـننیمـ اعتمـاد بهـش و شـنیم آشنا ییآقا با یاجتماع یها

 .بــرن یا هخرابــ خونــه بــه یاجتمــاع یهــا شــبکه یبــرا عکــس گــرفتن یبــرا کــه هد

دخترتـون خبـر از  نکـهی. مثـل اهبرسـ شـومشتـا بـه هـدف  هکن یم رو اغفال شونیا

ــن ــته. تی ــا نداش ــا شــوم اون آق ــه ییآق ــ رو خــودش ک ــ یعل ــرده یمعرف ــود ک  ه وب

و اطالعـات  هـا عکـس کمـک بـا کـه بودنـد رنفرهاچهـ یگروهـ نایا. ههم بود دار سابقه

 ییشناسـا یاجتمـاع یهـا شـبکه یتـو رو وسـال سـن    کم یدخترها گه،یافراد د یشخص

 ی هیـتهو بعـد از  دادن یمـ قـرار طعمـه رو اونهـا .کـردن یمـ عشـونیتطم و کردن یم

 در هـا لمیفـ و هـا عکـس کـردن پخـش بـا ایـ کـردن یمـ یازشون اخاذ لم،یعکس و ف

 گـروه نیـا دنبـال بـه کـه هاسـت مـدت ما. بردن یم رو چارهیب دختر یآبرو نترنت،یا

ــا هوشــ خــدارو .میهســت ــون تونســت یاریشــکر ب در محــل  عیســر میدوســتان دخترت
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 . میکن ریو گروه رو دستگ میحاضر بش

دونـم  رفتیـد ازتـون یـه دنیـا ممنـونم. نمـیاز اینکه به موقع بـه کمـک دختـرم ـ 

 تونم تشکر کنم؟ چطور می

بـه دخترتـون  لطفـاً فقـط. میـداد انجـام رو مـونفـهیمـا وظ .کـنمیمـ خـواهشـ 

. سـتندیافـراد موجـه و محتـرم ن ی همـه لزومـا ،یمجـاز یفضـا یکه تو دیبد حیتوض

 مــا نیـا. کننـد یمـ یمعرفــ یا هگـیطـور د ،افـراد جــذب یبـرا رو خودشـون یا هعـد

 یآقـا نیـا ضـمن رد .مینکنـ اعتمـاد یکسـ هـر بـه و میباشـ اریهوشـ دیبا که میهست

 گـهید پسـر آقـا هیـ تیـهو و اعکسـ از خـودش یعکسـا یجـا بـه نکـهیا مثـل یعل

 ریتصــاو از رمجــازیغ اســتفاده لیــدلبــه شــونیا از هــم فــرد اون کــه کــرده اســتفاده

 نیـا بـا رابطـه در هـم یا هگـید یهـادخترخـانم نیهمچنـ. کرده تیشکا ،اش یشخص

 .میهست کارشون ریگیپ ما که کردن تیشکا پرونده

 خب حاال ما باید چیکار کنیم؟ـ 

و  نجـایا دیـاریب فیتشـر شـونیبـا ا بهتـر شـد، لطفـاً خـانمتونحال دختر  یوقت ـ

 هسـت: نیسـنگ یکـاف ی انـدازهآقـا و گـروهش بـه نی. هر چند پرونده ادیکن تیشکا

ــاذ" ــیا یاخ ــتفاده" ،"ینترنت ــازیغ اس ــاو از رمج ــ ریتص ــراد یشخص ــتحر" ،"اف  ک،ی

ـــتهد ـــتطم و دی ـــراد عی  اف

ـــرا ـــدســـت یب ـــه یابی  ب

ــــمحتو ــــتهجن اتی  و مس

 و عیــتوز انتشـار،" ،"مبتـذل

 خـالف یمحتـوا معاملـه ای

ــت ــاب" ،"عف ــرا ارتک  میج

 انحرافــات ایــ عفــت یمنــاف

ــون خالصــه ...و "یجنســ ــاً دخترت ــشــانس آورده  واقع ــره بگــم خــدا کمکــش  ای بهت
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 کرده.

جناب سروان صادقی بازم از » :ناهید با نگرانی از جایش بلند شد و گفت مادر 

 «کنم. امکانش هست برم پیش دخترم؟ می زحماتتون تشکر

 کنم بفرمایید. می خواهشـ 

با  .ناهید در بخش اورژانس بودمادر ناهید خداحافظی کرد و به درمانگاه رفت. 

چشمانش بسته بود و انگار بغضی گلویش  .دکتر باالی سرش بود .عجله به سمتش رفت

ناهید چشمانش را باز « دخترم... جونناهید : »فشرد. جلوتر رفت و آرام صدا زد می را

هایش غلطید. زیر  چشمانش روی گونه ی تا مادرش را دید قطرات اشک از گوشه .کرد

دستش به به سرمی که  .مادر جلو رفت و او را در آغوش گرفت« مامانی...» :گفتلب 

قدر بد  ان ،با خودت چیکار کردی دخترم؟ یعنی مادر» و گفت: بود، نگاهی کردوصل 

 .هق ناهید بلند شد هقصدای « بودم که نتونستی بهم اعتماد کنی؟

  «...کردم این اتفاق بیفته اصال فکر نمی !مامان ببخشید»ـ 

 ،دخترتـون شــوکه شــده .آروم باشــید خــانم لطفـاً» :دکتـر بــه مـادر ناهیــد گفــت

در تــر  محکم ارناهیــد  ،مــادر «فشــارش پایینــه، اجــازه بدیــد کمــی اســتراحت کنــه.

رو شـکر بـه  خـدا .مـادر کنارتـه نگـران نبـاش ،عزیـز دلـم» و گفت: آغوشش فشرد

ــرات بیفتــ خیــر گذشــت. دیگــه نمــی « ه. چشــمات رو ببنــد.ذارم همچــین اتفاقــاتی ب

ــد  ــانناهی ــه  همچن ــتک ــادرش رهای  دس ــتش ام ــی در دس ــمانش ر م ــرد، چش  افش

 گویی تمام آرامش دنیا را در دست و دل دارد. .بست و آرام خوابید

* * * 

ــادرش  ــد و م ــود. ناهی ــیده ب ــرا رس ــتانی ف ــیالت تابس ــت. تعط ــاه گذش ــش م ش

 اصفهان بروند. ، مدتی بهبرگرددتصمیم گرفته بودند قبل از اینکه نوید 

هـا پـایین آمـد و پـیش  بـا عجلـه از پلـه .«مامان خانم عجله کن. دیر میشه ها»ـ 
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مثـل همیشـه، در حـال برداشـتن سـبد خـوراکی و وسـایل مـورد  مادرمادرش رفت. 

دلـم بـرای نویـد خیلـی تنـگ » و گفـت: نیاز اسـت. مـادر تـا او را دیـد لبخنـدی زد

 «هان.دوست دارم هر چه زودتر بریم اصف .شده

 منم خیلی دلم تنگ شده، این وسایل رو ببرم داخل ماشین؟ـ 

 ممنونم. برو منم االن میام. ،ترمآره دخـ 

 .برداشتند و با هم حرکت کردند اوسایل ر

 

 




	jeld-bache zerang-p1
	MAJARAHAYE BACHE ZERANG-web
	jeld-bache zerang-p2

