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داستان اول
امید دوباره
صبح بهاری بود و هوای خنکی از الی پنجره ،چهرهی امید را نوازش میداد.
ساعتش زنگ زد .خواب و بیدار بود .دلش میخواست باز هم بخوابد .صدای مادرش را
شنید که میگفت« :امید جون ،پسرم! پاشو مدرسهات دیر میشه».
آرزو کوچولو آهسته الی در را باز کرد .امید زیر چشمی خواهرش را نگاه میکرد.
مثل هر روز صبح ،آهسته وارد اتاق
شد و ناگهان به سمت امید پرید و
داد زد« :داداشی».
امید که او را زیر نظر داشت،
سریع بلند شد ،او را در آغوش کشید
و گفت« :فکر کردی زرنگی کوچولو؟
این بار دیگه گرفتمت ».و دوتایی
خندیدند .آرزو گفت« :داداشی بازم
دیر شدهها ».دستش را کشید و با هم از اتاق بیرون رفتند .به بابا و مامان که دور
سفرهی صبحانه نشسته بودند ،سالم کردند.
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ـ سالم بچههای گلم .پسرم صورتت رو بشور و زود بیا.
آرزو ،آهسته کنار مادر نشست و شروع به خوردن کرد .بعد از صبحانه ،مادر،
خوراکی هر دو را در کیف مدرسهشان گذاشت .امید ،آرزو و پدر ،بعد از خداحافظی،
راهی شدند.
امید وارد مدرسه شد .ناگهان صدایی توجهش را جلب کرد« :امید ...امید»...
به عقب برگشت .با خودش گفت« :خودشه؟! آره این سعیده» .بعد با خوشحالی
گفت« :سالم پسر .کجایی؟ خیلی وقته ندیدمت .بابا دلمون برات تنگ شده ».در همین
حال دستهای سعید را به گرمی فشرد.
سعید گفت« :یاد خاطرات گذشتهمون بخیر که با هم میرفتیم مدرسه .توی راه
مدرسه ،بچههای دیگه رو اذیت میکردیم و کلی میخندیدیم .راستی چند وقت پیش
بود؟»
امید به فکر فرو رفت و
گفت« :حدود سه سالی
میشه ...یادش بخیر ،همه از
دستمون کالفه شده بودن...
راستی ،تو این مدت کجا
رفته بودین؟»
ـ میدونی! بهخاطر شغل
پدرم حدود سه سالی بندر
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ماهشهر بودیم .دوری از خونواده و دوستان برای همهمون خیلی سخت بود.

1

ـ سعید جون خیلی خوشحالم که امسالم همکالس شدیم.
سعید به نشانهی تأیید سری تکان داد.
با صدای زنگ مدرسه به سمت صفها حرکت کردند.
***
روزها در پی هم گذشتند و سعید و امید برای همدیگر دوستان خوبی بودند .عصرها
فوتبال بازی میکردند ،با هم درس میخواندند و خالصه ،بخش زیادی از وقتشان را با
هم میگذراندند.
یک روز خنک بهاری ،باد به آرامی میوزید .سعید تمام تکالیفش را انجام داده بود.
با خودش گفت« :بهتره برم فوتبال ».لباس ورزشیاش را پوشید و با عجله از پلهها پایین
رفت .با صدای بلند گفت« :مامان ،تکالیفم را انجام دادم با امید میخوایم بریم فوتبال».
ـ باشه پسرم مراقب خودتون باشید .عصر زود برگرد خونه .هوا تاریک نشه .بابات
عصبانی میشه.
ـ چشم.
سوار دوچرخهاش شد و به سمت خانه امید به راه افتاد .زنگ زد .آرزو در را باز
کرد .وقتی چهرهی سعید را دید با خوشحالی گفت« :سالم داداش سعید .بیا تو».
ـ سالم آرزو کوچولو .چطوری دختر خوب؟ داداش امیدت هست؟ میخوایم بریم
فوتبال.
آرزو اخمی کرد و گفت« :من را هم با خودتون ببرید .منم میخوام فوتبال بازی
کنم».
ـ آرزو جون اونجا پسرهای بزرگ بازی میکنن .این سری هر وقت خواستم بیام،
1

آقای اسدی ،پدر سعید ،مهندس پتروشیمی است و در یک شرکت نفت کار میکند و گاهی برای مأموریتهای کاری از
شهری به شهر دیگر منتقل میشود.
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سمیرا را هم با خودم میآرم تا با شما بازی کنه ،حوصلهت سر نره .حاال میشه به
داداشت بگی که من اومدم؟
آرزو سرش را از روی رضایت تکانی داد و با صدای بلند برادرش را صدا زد:
«داداش امید ...داداشی »....امید از پنجره نگاه کرد و سعید را دید.
ـ سالم سعید جون ،بذار لباسم رو عوض کنم .االن میآم.
دو نفری سوار دوچرخه شدند و به سمت زمین فوتبال به راه افتادند .سعید مدام
لطیفه میگفت و با هم میخندیدند« :داشتیم با فک و فامیل ،اسم فامیل بازی میکردیم
داییم میوه از «ی» رو نوشته بود "یه کیلو سیب زمینی" .هیچ جوری هم زیر بار
نمیرفت که قبول نیست».
به زمین بازی رسیدند .سعید نگاهی به اطراف انداخت .پسری با جثهی بزرگ را
دید .رو به امید کرد و پرسید« :اون پسری که جدید اومده رو میشناسی؟»
ـ نه چطور مگه؟
ـ آخه بچهها میگن خیلی شره .حواست بهش باشه .اسمش ناصره.

بچهها با هیاهوی زیاد شروع به بازی کردند .امید هنگام دریبل کردن ناصر ،ناگهان
غیرعمدی ضربهای به پای ناصر زد .ناصر پسری پرشروشور بود که اغلب بچههای
دیگر را اذیت میکرد و بچهها از او میترسیدند .ناصر با عصبانیت امید را هل داد و
گفت «چطور جرئت میکنی منو بزنی؟»
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ـ من ...من ...منظوری نداشتم ،خب بازیه دیگه.
ـ االن نشونت میدم.
و به سمت امید حمله کرد .سعید خودش را جلوی امید قرار داد و سعی کرد از او
دفاع کند .گفت« :پسر اتفاقی نیفتاده که ...بیخیال بابا ...بیا بازیمون رو ادامه بدیم».
اما انگار حرفهای سعید ،ناصر را بیشتر عصبانی کرد و سعید را محکم هل داد.
سعید هم عصبانی شد و با هم
درگیر شدند .بچههای دیگر
هم آمدند تا آنها را از هم جدا
کنند .خالصه ،بعد از مدتی
کشمکش ،هر دو خسته شدند.
امید دست سعید را گرفت و
گفت« :بیا بریم خونه ،خیلی
دیر شده مامانم منتظره ،بهش
قول داده بودم که زود برگردم
خونه ».با عجله سوار دوچرخه
شدند و به سمت خونه حرکت کردند.
امید با سر و صورت زخمی و لباس خاکی وارد خانه شد .آرزو کوچولو با دیدن
برادرش ترسید و فریاد زد« :داداشی چی شده؟» از صدای آرزو ،پدر و مادرش به
سمت در آمدند .امید سرش رو پایین انداخته بود .آقای محمودی ،پدر امید ،مرد آرام
و موجهی است .همۀ همسایهها و اهالی محل برای او احترام قائلند .در نمازهای جماعت
مسجد شرکت میکند و همه او را بهعنوان مردی دستبهخیر و خوشرو میشناسند.
پدر نگاهی به امید کرد و پرسید« :پسرم چیزی شده؟»
امید در حالی که سرش پایین بود گفت« :بابا من نمیخواستم دعوا کنم .همکالسی
8
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جدیدی واسمون اومده .امروز توی فوتبال اشتباهاً باهاش برخورد کردم و اون عصبانی
شد ».بعد تمام ماجرا را برای پدرش تعریف کرد .آقای محمودی با دقت به حرفهای
پسرش گوش داد و گفت« :خیلی خب .حاال برو سر و صورتت رو بشور پسرم و بعدش
بیا کارت دارم».
امید موقع شستن صورتش به این فکر میکرد که باعث رنجش پدرش شده و
خجالت میکشید به چشمهای پدرش نگاه کند .نگاهی به اطرافش انداخت .مادرش را
دید که مثل همیشه مشغول تهیهی شام بود .پدرش هم روی صندلی همیشگی نشسته
بود و روزنامه میخواند .به سمتش رفت و کنارش نشست .آقای محمودی نگاهی به او
ال
کرد ،روزنامه را کنار گذاشت و گفت« :ببین پسر گلم! سعی کن با اینطور بچهها یا ک ً
هر آدمی که نسبت بهش شناختی نداری با احتیاط برخورد کنی و مراقب خودت
باشی».
ـ چشم بابا.
***
آفتاب از گوشهی پنجره به چهرهی امید میتابید و صبح زیبای بهاری دیگری را
نوید میداد .امید لباسش را پوشید و طبق روال هر روز ،بعد از انجام کارهایش ،با
پدرش و آرزو راهی مدرسه شدند .موقع پیاده شدن ،آقای محمودی گفت« :پسرم
حرفهای دیشبم رو فراموش نکن .سعی کن با همه خوب و مهربان رفتار کنی ،چون
برخورد تو نشانهی تربیت و شخصیت توست».
امید سری به تأیید تکان داد ،خداحافظی کرد و وارد مدرسه شد .سعید در حیاط
مدرسه بود .امید به سمتش رفت و گفت« :سعید!» .سعید برگشت و با دقت زخمهای
چهرهی امید را نگاه کرد.
ـ سالم ،صبح بخیر ،چطوری امید؟ دیشب بابات چیزی نگفت؟!

9

ماجراهای بچه زرنگ در دنیای مجازی

ـ نه فقط از حرفاش متوجه شدم که انتظار نداشت من دعوا کنم و ازم خواست
دیگه این کار رو تکرار نکنم.
ـ خوش بحالت! من که بابام خیلی عصبانی شد.
زنگ مدرسه به صدا درآمد .دو دوست شانهبهشانه یکدیگر وارد صف شدند.
مشغول صحبت بودند که ناگهان ناصر کنارشان ایستاد .روی شانه سعید زد و گفت:
«چطوری پسر؟» سعید با تعجب سالم کرد و چیزی نگفت .ناصر نگاهی به آنها کرد و
به آرامی گفت « :خب تقصیر خودتون بود دیگه .اما از دل و جرئتتون خوشم اومد .اگه
بخواین میتونین تو گروه من بیاین .خیلیا آرزوشونه تو گروه من باشن».
امید و سعید نگاهی به هم کردند .امید گفت« :نه ناصر جون ممنون .امتحانات پایان
ترم نزدیکه و من و سعید باید کمی به فکر درسمون باشیم ».سعید هم پی حرف امید را
گرفت و گفت« :زنگ کالس خورده بیاید بریم سر کالس».
زنگ تفریح به صدا درآمد .امید در حال جمع کردن کتاب و وسایلش بود که از
پنجره ناصر را دید که با پسری در گوشهای از حیاط ایستاده است .توجهاش جلب شد.
به پنجره نزدیک شد و با دقت بیشتری نگاه کرد .دید ناصر یک سیدی ( )CDاز
جیبش بیرون آورد ،به آن پسر داد و سریع از هم جدا شدند .فکرش مشغول شد.
وقتی ناصر وارد کالس شد ،پیش او رفت و گفت« :ناصر اون سیدی چی بود که به
اون پسر دادی؟! مگه نمیدونی که آوردن این چیزا به مدرسه ممنوعه؟!» ناصر با
صدای بلند خندید و گفت« :بابا این که چیزی نیست پاستوریزه .فقط یک فیلم جنگی
باحال واسش آورده بودم .میخوای برای تو هم بیارم کیفشو ببری؟» امید سری تکان
داد و گفت« :نه الزم نکرده .خودت از این فیلما ببین».
آن روز سعید و امید بعد از مدرسه با هم به خانههایشان رفتند؛ اما فردای آن روز،
ناصر ،امید را در حیاط مدرسه دید .به سمتش رفت .سالم کرد و گفت« :امید بیا ببین
داداش ناصرت امروز چه کرده؟ برات یه فیلم عالی آوردم ،فقط مخصوص خودته،
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واسه بچه مامانیا .گفتم یک کم دل و جرئت پیدا کنی .ببینم تو توی خونتون اگه سوسک
ببینی مثل دخترا جیغ میکشی؟» امید اخماش را در هم کشید و گفت« :نخیرم این کار
دختراست».
ـ پس اگه جرئت داری بدون اینکه اشکت در بیاد این فیلم رو ببین.
امید که عصبانی شده بود گفت« :خودت جرئت نداری ،حاال نشونت میدم .فیلم رو
از دست ناصر کشید و به سمت کالس رفت ».سعید سیدی را در دست امید دید و
پرسید« :این چیه؟!»
ـ این سیدی رو ناصر به من داد که ببینم.
سعید با تعجب به او نگاه
کرد و گفت« :آخه چرا
سیدی رو ازش گرفتی؟
نمیدونی اگه آقای ناظم اون
رو دستت ببینه چی میشه؟
در ضمن ،قرار بود که دیگه
با ناصر کاری نداشته باشیم.
مگه یادت رفته؟»
ـ اشکالی نداره؛ فقط همین یک بار .بعد از ظهر بیا خونمون با هم فیلم رو ببینیم .فکر
کنم فیلم باحالی باشه.
سعید لبخندی زد و تأیید کرد.
عصر آن روز سعید با دوچرخهاش به خانه امید رفت .وقتی میخواستند به اتاق
امید بروند ،آرزو کوچولو هم با آنها رفت .امید به خواهرش گفت« :آرزو تو نمیتونی
بیای .اینجا جمع پسرونهست ».آرزو بغضی کرد و گفت« :حاال فقط همین یک بار،
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بذارید منم بیام».
ـ آخه آبجی کوچولو ما میخوایم درس بخونیم.
مامــان آرزو را صــدا کــرد و گفــت« :دختــرم داداشــت رو اذیــت نکــن .بــذار
کارهاشون رو انجام بدن».
سعید و امید با خوشحالی در اتاق را بستند و شروع به دیدن فیلم کردند.
ـ آره انگار راست میگفت .عجب فیلم بزن بزن باحالی .ناصر اینقدرها هم که همه
میگن بد نیست .شاید همه از هیکلش وحشت دارن؛ اما من فکر میکنم خیلی مهربون
باشه.
از فردای آن روز سعید و امید با ناصر دوست شدند .با هم به پارک میرفتند،
فوتبال بازی میکردند و خالصه همیشه با هم بودند .ناصر هم گاهی برایشان فیلم
میآورد .یک روز ناصر پنهانی با خودش تلفن همراه به مدرسه آورده بود .سعید به او
گفت« :پسر! مگه نمیدونی آوردن تلفن به مدرسه ممنوعه؟ اگه کسی ببینه ممکنه به
آقای ناظم بگه و گوشی رو ازت بگیره و به خانوادت اطالع بده!»
ـ سعید اینقدر ترسو نباش .بیا ببین چی واست آوردم؟
سه نفری با هم به گوشهای رفتند .ناصر چند عکس غیراخالقی به آنها نشان داد و
گفت« :اگه دوست داشته باشید من از اینها زیاد دارم .گوشیتون رو بیارید تا برای شما
هم بفرستم ».امید گفت« :من این کار رو نمیکنم .اگه بابام ببینه ناراحت میشه ».ناصر
خندید و گفت« :باشه بابا ،بیخیال».
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چند روز گذشت .کمکم زمان امتحانات نزدیک میشد .سعید و امید تصمیم گرفتند
برای امتحانات برنامهریزی کنند .سعید گفت« :بیا درسامون رو مرور کنیم تا نتیجهی
خوبی از زحمات امسالمون بگیریم .آخه تا االن خیلی زحمت کشیدیم ».امید تأیید کرد
و گفت« :خیلی خب .عصرها یا تو بیا خونهی ما یا من میآم تا باهم درس بخونیم ».در
این فکر بودند که ناگهان از سمت دیگر حیاط مدرسه صدا و فریادی بلند شد .همهی
بچهها به آن سمت دویدند .آقای ملکی ناظم مدرسه با عصبانیت فریاد میزد .جلوتر
رفتند و دیدند آقای ملکی میگوید« :ناصر آخه چندبار باید بهت تذکر میدادم که
دیگه از این کارها نکنی؟! پسر جون چرا حرف گوش نمیدی؟ برای چی گوشی
آوردی؟ این عکسها چیه به بچهها نشون میدی؟ خجالت نمیکشی؟ بیا بریم دفتر
پیش آقای سلطانی ،تکلیفت رو روشن کنم .دیگه خستهمون کردی».
آقای سلطانی مدیر مدرسه و از مدیران نمونه و با تجربهی آن منطقه از آموزش و
پرورش بود و بیشتر دانشآموزها او را دوست داشتند .او برای ارتقا و پیشرفت
دانشآموزها در درس ،اخالق ،مسابقات ورزشی ،المپیادها و کارهای مذهبی ،فرهنگی و
هنری تالش زیادی میکرد.
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ناصر خواهشکنان دست آقای ملکی را گرفت ،کشید و گفت« :آقا خواهش میکنم
این بار رو هم ببخشید .اگه آقای سلطانی باز ببینه من گوشی آوردم حتماً اخراجم
میکنه .آقا تو رو خدا ،آخه سری قبل گفته بود اگه گوشی دستت ببینم اخراجت
میکنم».
آقای ملکی گفت« :پسر خوب هر چیزی جایی داره .شما میتونید بعد از مدرسه از
این وسایل استفاده کنید؛ اونم به صورت مفید ،نه با انتشار عکسهای مبتذل که جرم
محسوب میشه .پسرم! میتونید از سایتهای معتبر درسی استفاده کنید ،اطالعاتتون رو
باال ببرید یا کتاب الکترونیکی بگیرید و مطالعه کنید یا حتی توی وقت استراحتتون بازی
کنید ».و دستش رو گرفت و به سمت دفتر رفت .سعید گفت« :میدونستم باالخره با
این کاراش ،یه کاری دست خودش میده».
عصر همان روز ،امید به خانهی سعید رفت تا با هم ریاضی بخوانند .سعید در درس
ریاضی بهترین نمرهی کالس را میگرفت .پدر و مادر امید از اینکه میدیدند پسرشان
دوست خوبی دارد و هر دو در زمینهی فرهنگی ،درسی و دینی فعال هستند ،خیلی
خوشحال بودند.
***
روزها در پی هم میگذشتند .سعید و امید با هم درس میخواندند و امتحاناتشان را
یکی پس از دیگری با نمرات عالی میگذراندند .مدتها بود از ناصر خبری نداشتند،
فقط از همکالسیها شنیده بودند که بهخاطر عکسها یک هفته از مدرسه اخراج شده
است.
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سعید و امید آماده برای امتحان ریاضی به سمت مدرسه میرفتند .در راه مدرسه،
امید اشکاالت کوچکی را که با مرور درس پیدا کرده بود از سعید میپرسید .وقتی
میخواستند صندلیهای امتحانیشان را پیدا کنند ،ناصر را هم دیدند که برای امتحان
آمده بود .به سمتش رفتند .امید در حالی که با تعجب به او نگاه میکرد ،پرسید« :ناصر
جون سالم .چطوری؟ شنیدم اخراج شدی ...خیلی ناراحت شدم .آخه چرا به حرف ما
گوش ندادی؟» ناصر نگذاشت حرف امید تمام شود ،میان حرف او پرید و گفت:
«بچهها چرا ناراحتید؟ اتفاقاً جاتون خالی خیلی هم خوش گذشت .چیزهای جدیدی
فهمیدم .یه راه کسب درآمد عالی ».لبخندی روی لبانش نقش بست« .حاال دیگه
داداشتون هکر هم شده».
سعید و امید با تعجب گفتند« :هکر؟! چطور ممکنه؟ تو؟!»
ـ آره من! چطور مگه؟ حاال بعد از امتحان وایسید تا براتون تعریف کنم.
در همین حین آقای ناظم از بلندگو گفت« :لطفاً همه سر صندلیهاتون بشینید،
میخوایم برگهها رو پخش کنیم ».همه روی صندلیهای خود نشستند .بعد از امتحان،
سعید و امید پیش ناصر رفتند تا ببینند موضوع چیست؟ همگی روی یک نیمکت چوبی
کنار حیاط مدرسه نشستند.
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ـ چند روز پیش یکی از دوستای قدیمی رو دیدم که قبالً خیلی با هم صمیمی بودیم.
گفت یه روش هک گوشی رو یاد گرفته و گوشی من رو هم یک بار هک کرد و روش
کارش رو با یه شرط بهم نشون داد .ازم خواست که تیم باشیم و توی هک همراهش
باشم و هرچی درآوردیم رو نصف کنیم .پسر ،خیلی کیف کردم و چندبار روی گوشی
مامان و برادرم تستش کردم.
سعید گفت« :خب ،به فرض بتونی هک کنی! خب که چی؟ این چه ربطی به کسب
درآمد داره؟»
ـ ای بابا ...چرا شما اصالً فکر نمیکنید؟! واقعاً نمیدونید دور و برتون چه خبره؟ من
رو ببین که با کیا میخوام تیم بشم.
سعید و امید به هم نگاهی کردند و گفتند« :حاال یک کم توضیح بده».
ـ حاال شد .اولش منم نمیدونستم به چه دردی میخوره .یک کم فکر کردم دیدم
چرا گوشی مردم رو هک نکنم و بعدش بابت اطالعاتی که دارم ازشون پول نگیرم؟
خیلی هیجان انگیزه ،مثل فیلمهای خارجی ...دیدید؟
باز هم لبخندی بر لبان ناصر نشست.
امید با ناراحتی گفت« :این کار درستی نیست .این یک جور اذیت و آزار مردمه».
ـ تو اگه خیلی ناراحت میشی ،نیا توی جمع ما .راستشو بگم من گوشی دخترعموم
رو بدون اینکه بفهمه هک کردم و عکساش رو برداشتم .آخه خیلی کالس میذاره و
پول باباشو به رخ ما میکشه .منم میخوام یک کم اذیتش کنم».
سعید از روی کنجکاوی گفت« :میشه به منم نشون بدی چطور این کار رو انجام
میدی؟»
ناصر با خوشحالی گفت« :باشه سعید جون ،امروز بیا پارک سر کوچه تا هم یه
دوری با هم بزنیم و هم این چیزها رو یادت بدم .فعالً اگه کاری ندارید من زودتر باید
برم» و خداحافظی کرد و رفت.
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ـ چرا خواستی یاد بگیری؟
ـ تو کنجکاو نیستی؟ من که نمیخوام کاری کنم .فقط میخوام یاد بگیرم تا یه وقت
کسی نتونه گوشی من رو هک کنه .به نظر من بیا بریم خیلی جالبه.
امید کمی تأمل کرد و گفت« :آره ،این فکر خوبیه .پس میریم فقط یاد میگیریم تا
یه زمان ،مشکلی برای خودمون پیش نیاد».
باالخره سعید ،امید را راضی کرد .برای ساعت  ،5کنار مجسمه پارک سر کوچه
قرار گذاشتند .ساعت  5هر دو آنجا حاضر شدند.
ـ سعید! بهتر نیست ناصر رو راضی کنیم که دختر بیچاره رو اذیت نکنه و دست از
سرش برداره؟
ـ امید! خواهش میکنم اینقدر نترس .این فقط یک شوخیه و حتماً بعد از چند روز
واقعیت رو به دخترعموش میگه.
در همین حین ناصر از راه رسید و گفت« :سالم بچهها .چطورید؟ آفرین پسرا کار
خوبی کردید اومدید؛ مخصوصاً تو امید ».همه با هم روی یک نیمکت نشستند .ناصر
ادامه داد« :خب مستقیم میریم سر اصل مطلب ».چند تا از عکسهای گوشیاش را به
سعید و امید نشان داد .سعید گفت« :آفرین! تو خیلی زرنگی ،حاال برنامت چیه؟»
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ـ خب معلومه ،یک کم میخوام دخترعموی مغرورمو اذیت کنم .زنگ بهش
میزنیم و ازش کمی پول میخوایم و تهدیدش میکنیم که اگه به کسی بگه عکسهاش
رو پخش میکنیم.
روبروی نیمکت ،زمین بازی بچهها بود .امید در حالی که به بازی و چهرهی
معصومانهی بچهها نگاه میکرد ،با خودش میگفت« :خدایا چکار کنم؟ چطور سعید رو
راضی کنم با ناصر همدست نشه؟!» در دلش غوغایی بر پا بود .ناگهان از جایش بلند
شد و با صدای بلند گفت« :بچهها من دلم خیلی شور میزنه .ناصر میدونی اگه
دخترعموت بفهمه کار تو بوده چقدر ناراحت میشه؟ و چقدر توی فامیل برای تو بد
میشه؟»
ـ باز مادربزرگ شروع به غر زدن کرد .امید اصالً نمیخوام تو توی این گروه باشی.
یه جورایی همیشه ضدحال میزنی و مثل بزرگترها همیشه نصیحت میکنی .خب ،اگه
خیلی نگرانی ،برو خونتون و به ما فکر نکن .سعید جون! چطور میتونی با این امید کنار
بیای؟! ببین دخترعموم شماره منو داره و صدای منم میشناسه .بیا با گوشیت فقط
یکبار بهش زنگ بزن و بگو اگر میخواد عکساش توی اینترنت پخش نشه ،یک
میلیون تومن باید پرداخت کنه».
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ناصر با آب و تاب قضیه را برای سعید توضیح میداد که سعید گفت« :ناصر این
کار یک کم خطرناک نیست؟ اگه دخترعموت قضیه رو به پلیس یا کس دیگهای بگه
چی؟»
ناصر خندید و گفت« :بابا من دخترعموم رو میشناسم .خیلی ترسوئه .در ضمن ما
تهدید میکنیم و میگیم که به کسی نگه وگرنه عکسهاش رو پخش میکنیم .از طرفی
هفتهی پیش که خونشون بودیم فهمیدم که بیشتر از این حرفا پسانداز داره و این اصالً
برای اونا پولی نیست .راستی یه نکته ،این قضیه برای دخترعموم خیلی هم خوبه».
سعید و امید با تعجب بهم نگاه کردند« ،چطور ممکنه خوب باشه؟!»
ـ آخه یاد میگیره که از این به بعد مراقب روابطش باشه ،عکسهاش رو توی
گوشیش نگه نداره و به هر کسی توی فضای مجازی اعتماد نکنه.
امید با عصبانیت گفت« :من دیگه تحمل این حرفا رو ندارم .ناصر باورم نمیشه که
تو میخوای با دخترعموت که مثل خواهرته این کار رو کنی! تمومش کن لطفاً!» و رو به
سعید کرد و گفت« :خواهش میکنم شما خودت رو وارد این بازی نکن ».امید دست
سعید را گرفت و خواست او را با خودش ببرد .سعید گفت« :آخه قضیه خیلی هیجان
انگیزه ،مثل فیلما .نترس امید .اون یه دختره .هم کمی پول دستمون میاد و هم کمی
میخندیم».
ناصر گفت« :آره آفرین .سعید اگه کاری که گفتم رو انجام بدی نصف پول رو به تو
میدم».
ـ خیلی عالیه ،میتونم دوچرخهام رو عوض کنم.
امید از آنها جدا شد و به سمت خانه رفت .در مسیر خانه فکر میکرد« :خدای
بزرگ کمک کن .میترسم اتفاقی برای بهترین دوستم بیفته .کاری هم از دستم
برنمیاد ».او کامالً در این افکار غرق شده بود .در کوچه از کنار پدربزرگش رد شد،
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بدون اینکه او را ببیند .پدربزرگ دست امید را که سرش را پایین انداخته بود ،گرفت و
گفت« :امید جون حالت خوبه؟» امید سرش را بلند کرد و پدربزرگ را دید.
ـ ای وای! سالم بابا بزرگ .ببخشید حواسم نبود،
شما رو ندیدم.
پدربزرگ لبخندی زد و گفت« :اشکالی نداره
پسرم .چرا اینقدر تو خودتی؟ حالت خوبه؟ اتفاقی
افتاده؟»
ـ آره خوبم .نه ....نه ....چیزی نشده فقط یک کم
خستهام .دارم میرم خونه استراحت کنم .شما هم
میاید؟
ـ نه عزیزم من همین االن اونجا بودم .باشه .پس
شما برو خونه.
موقع خداحافظی ،پدربزرگ دستش را روی شانه امید گذاشت و گفت« :اگه مشکلی
داری به من بگو کمکت کنم ».امید لبخندی زد .پدربزرگ را بوسید و خداحافظی کرد.
آن طرف ،ناصر همچنان سعید را تشویق میکرد .در همین حال ،یکی دیگر از
دوستان ناصر به صورت اتفاقی آنها را در پارک دید و متوجه بحث آنها شد .وحید
هم کالسی آنها بود .برای او هم این داستان جالب بود .ناگهان وحید وسط حرف ناصر
پرید و گفت« :من این کارو انجام میدم ».چشمهای ناصر برقی زد و خوشحال شد:
«خب حاال وقتشه».
وحید به دخترعموی ناصر زنگ زد و گفت« :ببخشید خانم رستمی؟»
ـ بله بفرمایید.
ـ خانم رستمی ما یکسری عکس ازتون داریم که میتونیم باهاش هرکاری بکنیم.
یکی از عکسهاتون رو براتون فرستادم تا مطمئن بشید .اگه کاری رو که میگم انجام
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ندید عکسها رو همه جا پخش میکنم.
ـ ای وای!! آقا شما کی هستید؟ برای چی این کارو میکنید؟ شمارهی من رو از کجا
آوردید؟
ـ این چیزها به شما ربطی نداره .فقط کاری که میگم رو انجام بدید .راستی
عکسهای دوستاتون هم بین عکسها هست .اگه آبروی خودتون و اونها براتون مهمه
به هیچ کسی چیزی نگید و فردا ساعت  9مبلغ یک میلیون تومن پول با خودتون بیارید

پارک گلها .دوباره باهاتون تماس میگیرم .دوباره تاکید میکنم اگه به کسی چیزی
بگید عکسها رو پخش میکنم.
دختر بیچاره که درمانده و غافلگیر شده بود ،شروع به گریه کرد و گفت« :آقا
خواهش میکنم عکسهای من رو پخش نکنید ،من اینقدر پول ندارم .فکر کنید خواهر
خودتونه ،عکسهای خواهر خودتون رو پخش میکنید؟»
وحید تلفن رو قطع کرد و در فکر فرو رفت .ناصر با خوشحالی گفت« :آفرین پسر،
گل کاشتی .خیلی خوب نقش بازی کردی .ما میتونیم با هم ،تیم خوبی بشیم .آخ پولی
در بیاریم ما!» سعید اخمهایش را در هم کشید و گفت« :امید راست میگفت .تو چطور
میتونی اینقدر سنگدل باشی؟! دختر بیچاره داشت سکته میکرد .دیگه با من کاری
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نداشته باش و تنها ادامه بده .من این کاره نیستم ».سرش رو پایین انداخت و به سمت
خانه رفت .تمام آن شب به دختر بیگناه فکر میکرد .دلش میخواست به پلیس خبر
بدهد اما از طرفی پای دوستش در میان بود و از آن طرف هم آبروی آن دختر بیچاره.
«خدایا خودت کمک کن ،نذار آبروی کسی بره ».غرق در همین فکرها بود که خوابش
برد.
صبح زود سریع لباسش را عوض کرد و با عجله به سمت خانه امید رفت .در مسیر
با خودش میگفت« :ای کاش امید من رو ببخشه ».به خانه امید رسید ،در زد ،امید در
را باز کرد .تا چشمش به سعید افتاد ،خواست در رو ببندد که سعید با دستش در را
گرفت و گفت« :امید جون ،مگه یادت رفته ما چه روزهای خوبی باهم داشتیم؟! دوستی
ما خیلی بزرگتر از این حرفاست .چطور میتونی با یک اشتباه کوچیک ،اون همه
دوستی رو از یاد ببری؟ من اون کاری که ناصر گفته بود رو انجام ندادم ،پشیمون
شدم».
امید نگاهی به سعید کرد .چشمانش از خوشحالی برقی زد« .آفرین سعید جون،
بهترین انتخاب رو کردی .آزار دیگران کار خوبی نیست .در ضمن اشتباه کوچک؟! تو
خودت خوب میدونی که ناصر دنبال دردسره و کاری که میکنه واقعاً هم به خودش و
هم به اطرافیانش آسیب میزنه .از تو توقع نداشتم که بهراحتی گول بخوری .باز خدا رو
شکر که زود متوجه شدی».
سعید با ناراحتی گفت« :آره حق داری .من اشتباه بزرگی کردم اما بالفاصله متوجه
شدم و دیگه با ناصر کاری ندارم .از من نرنج و بیا فکری کنیم تا ناصر رو منصرف
کنیم».
ـ من با ناصر کاری ندارم .خودت که دیدی تالش کردم تا متوجه اشتباهش بشه.
ـ باشه اصالً ولش کن .بیا ما طبق روال قبل باشیم .دو تا امتحان بیشتر نمونده ها.
تابستون نزدیکه .یادته برنامه داشتیم با هم بریم کالس شنا و زبان؟
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امید لبخندی زد ،از جلوی در کنار رفت و گفت« :صبحونه خوردی؟ بیا تو ».سعید
دستش را به شانهی امید زد و داخل رفتند.
***
امتحانات به پایان رسیده بود و روزها گرمتر و گرمتر میشد .سعید و امید خوشحال
بودند چون سال تحصیلی را بهخوبی به اتمام رسانده بودند و نمرات هر دو عالی شده
بود .پدر امید ،وقتی نمرات او را دید ،پسرش را صدا زد .چشمانش از خوشحالی برق
میزد.
ـامید ،پسرم! امروز وقتی رفتم مدرسهات احساس غرور و سربلندی کردم .همهی
معلما و مدیر و ناظم راضی بودن .واقعاً نمرات امسالت خیلی خوب بود .من بهت افتخار
میکنم .راستش من و مادرت یه تصمیمی گرفتیم ،میدونیم که شما خیلی وقته دوست
داری که یه دوچرخه داشته باشی .امروز می تونیم با هم بریم و بهعنوان جایزه ،برات
یه دوچرخه بخرم.
امید از خوشحالی به هوا پرید و پدرش را در آغوش کشید.
ـ ممنونم بابا .واقعاً این کار رو میکنی؟
ـ آره پسرم .شما شایستگیش رو داری.
عصر همان روز به بازار رفتند و یک دوچرخه آبی رنگ زیبا خریدند .امید در
پوست خود نمیگنجید .وقتی سوار دوچرخه شد ،گویی داشت پرواز میکرد .در محوطه
چرخ میزد .پدرش نگاهش میکرد و از خوشحالی او شاد بود .امید گفت« :بابا این واقعا
عالیه ،ممنونم ازت .میشه من با دوچرخهام برم پیش دوستم و اون رو نشونش بدم؟»
پدر امید سرش را به نشانهی تأیید تکان داد.
امید با هیجان رکاب میزد تا زودتر به خانهی دوستش برسد .زنگ در را زد .سعید
از پنجره نگاه کرد .امید کنار دوچرخهاش ژستی گرفته بود و چند بار زنگ دوچرخه را
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به صدا درآورد .سعید پنجره را باز کرد و با ذوق گفت« :وای امید دوچرخه خریدی؟
مبارکت باشه ».با عجله به جلوی در آمد و هر دو با دقت دوچرخه را برانداز کردند.
فردای آن روز ،امید و سعید سوار دوچرخههای خود شدند تا دوری در محله بزنند.
آرزو و سمیرا را هم با خودشون برده بودند ،چون صبح آن روز ،آرزو زودتر از برادرش،
آماده کنار دوچرخه ایستاده بود .وقتی برادرش را دید باال و پایین پرید و گفت« :منم
ببر .خیلی دوست دارم سوار دوچرخه بشم ».امید هم وقتی دید آرزو خیلی ذوق زده
است ،نخواست اذیتش کند ،بر پیشانیاش بوسهای زد و گفت« :باشه آبجی قشنگم».
سپس مادرش را صدا زد و گفت« :مامان ...مامان ...من آرزو رو میبرم تا با هم یه
دوری بزنیم ،زود برمیگردیم».
ـ باشه مامانم .مراقب باشید.
ـ چشم.
سمیرا و آرزو که دوچرخهسواری برایشان تازگی داشت ،در پوستشان نمیگنجیدند.
سر و صدا میکردند و برای هم شکلک در میآوردند و میخندیدند .از کوچهای رد
میشدند که ناگهان سمیرا با صدای بلند گفت« :داداش جون اونجا رو ...چقدر آدم جمع
شده »...سعید نگاهی کرد« .ای وای امید ،اونجا خونهی ناصر نیست؟»
ـ چرا فکر کنم خودشه ! ...چه اتفاقی افتاده؟!
کمی جلوتر رفتند ،ماشین پلیس آنجا بود و دو مأمور با پدر ناصر صحبت میکردند.
سعید گفت« :نگاه کنید .ناصر به دیوار تکیه زده .بریم پیشش ».با عجله به سمت ناصر
رفتند .دخترها کنار دوچرخهها ایستادند .امید با نگرانی گفت« :سالم ناصر چطوری؟
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟» ناصر که اشک در چشمانش حلقه زده بود و به همسایهها و
نگاههای آنها مینگریست ،گفت« :سالم بچهها .بیچاره شدم .عجب اشتباه بزرگی
کردم».
ـ تورو خدا حرف بزن .چی شده؟ نگرانمون کردی!
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ـ قضیهی عکسهای دخترعموم یادتونه؟
ـ آره چطور؟!
ـ اولش زیر بار نمیرفت و قضیه رو شوخی گرفته بود .من و وحید هم تصمیم
گرفتیم یکی از عکسهاش رو که بدم نبود ،توی شبکههای اجتماعی پخش کردیم.
امید با عصبانیت گفت« :چی کار کردی؟! عکس دخترعموت رو پخش کردی؟ بابا
ای ول به غیرتت!!»
ناصر که صورتش خیلی سرخ شده بود ،ادامه داد« :مثل اینکه دخترعموم ترسیده و
قضیه رو به مادرش گفته و
عموم هم فهمیده .اونا که
نمیدونستند کار کی میتونه
باشه ،با پلیس تماس گرفتند
و نمیدونم چطور رد ما رو
زدند؟! اول وحید رو گرفتند
و اون هم از ترس مثل
اینکه گفته تقصیری نداره و
همه چی رو گردن من
انداخته».
ـ ای وای ناصر! دیدی
گفتم این کار رو نکن؟ حاال باید چی کار کرد؟
در حال صحبت بودند که ناگهان صدایی بلند شد« :مگه از خون من نبودی؟ مگه
آتنا مثل خواهرت نبود؟ من چه بدی بهت کرده بودم ،پسر؟!» امید به چهرهی ناصر
نگاهی کرد .خودش را پشت سعید پنهان کرده بود .از شدت ناراحتی و ترس میلرزید
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و سرش را اصالً بلند نمیکرد .انگار ناصر با آن قد بلندش ،کوتاه شده بود .میشد
خجالت را در وجودش احساس میکرد.
آقای رستمی ،پدر ناصر ،دست برادرش را گرفت و گفت« :داداش آروم باش .بیا
داخل با هم حرف بزنیم .بچگی کرده ،نادونی کرده ،آبرو داریم ،زشته».
ـ آبرو؟! میدونی تا پیدا شدنش من و مادر آتنا چی کشیدیم؟ گفتیم حتماً آبروی
چندین سالمون توی فامیل و آشنا رفته.
با هم داخل خانه رفتند .پدر ناصر با صدای بلند ناصر را صدا زد و گفت« :بیا تو
پسر .باید زود بریم کالنتری ببینیم چی کار میشه کرد؟!» ناصر نگاهی به امید کرد و با
صدای لرزان گفت« :تو رو خدا برام دعا کنید .نمیخواستم اینطوری بشه ».و به داخل
رفت.

بچهها که بهتشان زده بود ،سوار دوچرخههایشان شدند و با سرعت شروع به
رکابزدن کردند .سعید گفت« :امید بیا به باباهامون بگیم ،کمک کنن».
ـ آره کاش زودتر این کار رو میکردیم ،اونوقت دیگه این اتفاقات نمیافتاد.
هر لحظه تندتر رکاب میزدند و از هم سبقت میگرفتند .آرزو از ترس چشمهایش
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رو بسته بود .صدای سمیرا رو میشنید که فریاد میزد« :آروم! یک کم آرومتر بریم.
من دیگه باهات سوار دوچرخه نمیشم».
به خانه که رسیدند ،امید نفسنفس زنان وارد شد .پیش پدرش رفت و گفت« :بابا
 ...بابا میدونی چی شده؟» پدرش با تعجب به او نگاه کرد .صورتش گل انداخته بود و
پیشانیاش خیس عرق بود.
ـ امید! چی شده پسرم؟!
امید سرش را پایین انداخت .آرزو دوید؛ جلو آمد و گفت« :بابا جون ،دوست امید
رو میخوان ببرن زندان .پلیسا میخواستن بگیرنش ،کار بدی کرده».
ـ کی؟ سعید؟!
ـ نه ،ناصر رو میخوان متأسفانه ببرن کالنتری.
ـ مگه چی کار کرده که پلیس اومده دنبالش؟
ـ بابا جون داستانش خیلـی طوالنیـه .یکـی رو هـک کـرده و مثـل اینکـه اون فـرد
ازش شکایت کرده.
ـ ای وای! تو از این قضیه با خبر بودی؟
ـ آره .اما به خدا باهاش همکاری نکردم و وقتی فهمیدم میخواد این کـار رو بکنـه
سعی کردم جلوش رو بگیرم اما موفق نشدم و کالً باهاش قطع رابطه کردم .هـم مـن و
هم سعید .میشه ازتون خواهش کنم کمک کنید؟ آخه میدونم که ناصر از روی نادونی
و بهخاطر هیجانش این کارو کرده .میشه بریم خونه ناصر؟ من تو راه ،ماجرا رو کامـل
براتون تعریف میکنم».
ـ باشه بریم ببینیم قضیه چیه؟
پدر و امید با هم به راه افتادند .در مسیر ،امید همهی ماجرا را برای پدرش تعریف
کرد .پدر ،پیشانی امید را بوسید و گفت« :افتخار میکنم پسر عاقلی مثل تو دارم؛ اما
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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
اعتماد کامل داشته!»
به خانه ناصر رسیدند .استرس تمام وجود امید را پر کرده بود .ماشین پدر سعید را
دید که گوشهای پارک شده بود .دست پدر رو گرفت و گفت« :بابا مثل اینکه آقای
اسدی هم اومده ».زنگ در خانه را زدند و داخل رفتند .خانوادهی ناصر و عموی او،
سعید ،پدرش و پدربزرگ ناصر هم آنجا بودند .عصبانیت در چهرهی آقای رستمی موج
میزد .همه به احترام حضور پدر امید بلند شدند و احوالپرسی کردند .آقای رستمی
گفت« :آقای محمودی شما بفرمایید ،من چطور میتونم ببخشم؟ آب رفته رو میشه به
جوب برگردوند؟»
پسرها کنار هم سـاکت در گوشـهای نشسـته بودنـد و فقـط گـوش مـیدادنـد تـا
ببینند باالخره کار به کجا میکشـد .آقـای محمـودی گفـت« :بلـه ،حـق بـا شماسـت.
ناصر ،کار غیرقابل جبرانـی انجـام داده؛ امـا بـه نظـرم بهتـره هـر چـه زودتـر عکـس
رو از شــبکههــای اجتمــاعی حــذف کنیــد ».همــه بــا نگــاهی ســنگین بــه ناصــر نگــاه
کردند .ناصر بریده بریده جـواب داد« :عمـو جـون ،عکـس رو بعـد از یـه روز خـودم
پاک کردم .آتنا مثل خواهرم مـیمونـه ».آقـای رسـتمی کـه انگـار دوبـاره آتـش بـر
جانش زده باشند ،از جا برخاسـت و گفـت« :اسـم دختـر مـن رو بـه زبـون نیـار .مـن
دیگه عموی شما نیسـتم .اصـالً ایـن حرفهـا بـیفایـده اسـت .خـون بـا خـون شسـته
میشه ».و به سمت در رفت.
همه سعی کردند جلوی او را بگیرند .آقای اسدی دست او را گرفت و گفت« :مرد،
ما همه دختر داریم و حال تو را خوب میفهمیم؛ اما این بچه هم سنی نداره .اگه کارش
به دادگاه و پاسگاه برسه ،براش سابقه محسوب میشه و برای آیندهاش خیلی بده».
ـ آقـای اسـدی چطـور مـیتونیـد ایـن حـرف رو بزنیـد؟! مـن دارم بـه آبـروم و
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آینده دخترم فکر میکنم؛ دختری که بـیگنـاه انگشـتنمـای مـردم شـده .اون وقـت
شما از سابقهی ناصر حرف میزنید؟»
آقای اسدی دیگر چیزی نگفت.
ـ داداش ببخشید این رو میگم اما احساس میکنم شما در تربیت این بچه کوتاهی
کردید .شاید به نفعش باشه جای بهتری مسئولیت تربیتش رو بر عهده بگیرند.
ناصر که نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد ،ناخودآگاه جلو رفت و خواست
دست عمویش را ببوسد .با گریه از او عذرخواهی کرد؛ اما عمو اجازه این کار را نداد و
رفت .سکوت همه جا را فرا گرفته بود .همه مات و مبهوت بودند.

پــدر ناصــر بــا عصــبانیت رو بــه ناصــر کــرد و گفــت« :یــه نــادون ،یــه ســنگ
میندازه توی چاه کـه صـد تـا عاقـل نمـیتـونن درش بیـارن .پسـر ،تـو بـا مـن چـه
کردی؟ آبـروی مـن رو بـردی .بقیـه هـیچ چـی ،چطـور تـوی چشـمای بـرادرم نگـاه
کنم؟ تو منو سنگ روی یخ کردی».
آقــای محمــودی کنــارش نشســت و گفــت« :آروم بــاش .درســته کــار اشــتباهی
کــرده؛ امــا بیاییــد تصــمیمی بگیــریم ،زیــاد فرصــت نــداریم ،امشــب بایــد ناصــر رو
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ببریم کالنتری تحویل بدیم ».صدای گریـه مـادر ناصـر بلنـد شـد« :آقـای محمـودی
خواهش مـیکـنم نذاریـد پسـرم شـب رو تـوی بازداشـتگاه بخوابـه .اون هنـوز سـنی
نداره ،بچگی کرده .ای خدا!»
خالصه ،بعد از سـاعتی مشـورت ،تصـمیم گرفتنـد ناصـر را بـه کالنتـری ببرنـد و
بــرای آزادیاش وثیقــه بگذارنــد .هم ـه بــا هــم ناصــر را بــه کالنتــری بردنــد .فقــط
آقای محمودی ،اسدی و پدر ناصر همراه او داخل رفتند.
ـ امید به نظرت چی میشه؟ ناصر رو زندانی میکنن؟
ـ فکـر کـنم آره .آخـه شـنیدم تهدیـد ،هـک ،ورود بـه حـریم خصوصـی افـراد و
پخش اطالعات شخصی اونها جرم محسوب میشه.
هر دو از اینکه این اتفاق برای ناصر
افتاده بود بسیار ناراحت بودند .ساعتی
گذشت و پدرها بدون ناصر برگشتند.
امید با تعجب پرسید« :پس ناصر
کجاست؟»
ـ فعال بازداشته ،سند خواستند تا
بهصورت موقت تا قبل از وقت دادگاهش
آزاد بشه.
بچهها با تعجب پرسیدند« :دادگاه؟!»
ـ آره پسرم .باالخره جرمی واقع شده اما بهدلیل سن کمش اون رو به دادگاه اطفال
میفرستن.
آقــای رســتمی رو بــه آقــای محمــودی و اســدی کــرد« :ازتــون خیلــی متشــکرم.
ممنونم که توی این لحظـات سـخت کنـار مـا بودیـد ».بـا نـاراحتی سـرش رو پـایین
30

امید دوباره

انداخت و زیر لب گفـت« :پسـرا کـاش زودتـر بـه مـن اطـالع مـیدادیـد و جلـویش
رو میگـرفتیم ...دیگـه بهتـون زحمـت نمـیدم .خـودم مـیرم سـند خونـه مـیآرم و
بقیه کارها رو انجام میدم .دیر وقته ،بچـههـا خسـته هسـتن ،دیگـه نمـیخـوام باعـث
زحمت شما بشم».
ـ این چـه حرفیـه؟ زحمتـی نیسـت .فقـط اگـه کمکـی خواسـتید مـا در خـدمت
هستیم .با ما تعارف نکنید.
ـ باشه ممنونم.
این را گفتند و خداحافظی کردند.
***
روز دادگاه فرا رسید .بزرگترها بـه دادگـاه رفتنـد و اجـازه ندادنـد سـعید و امیـد
در آنجا حضور داشته باشند .سـعید و امیـد تمـام مـدت دعـا مـیخواندنـد و از خـدا
مــیخواســتند بــه ناصــر کمــک کنــد .تــا اینکــه پــدرها بازگشــتند .ســعید سراســیمه
پرسید« :نتیجـه دادگـاه چـی شـد؟ چـه خبـر؟» پـدرش آهسـته جـواب داد« :بـه دو
ســال زنــدگی در خانــهی اصــالو و تربیــت و جریمــهی نقــدی محکــوم شــد .اون
دوست ناصر که این کـار رو بهـش یـاد داده بـود هـم بـه جـرم "آمـوزش و تسـهیل
جرایم رایانهای" و "اخاذی اینترنتی" و "تولیـد ،انتشـار ،توزیـع یـا معاملـه دادههـا یـا
نرمافزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی کـه صـرفاً بـهمنظـور ارتکـاب جـرائم رایانـهای
به کار میروند" ،بـه چهـار سـال زنـدگی در خانـهی اصـالو و تربیـت محکـوم شـد.
اون یکی دوسـتتون کـه بـه دخترعمـوی ناصـر زنـگ زده هـم بـه جـرم معاونـت در
جرم به جریمهی نقدی محکوم شد».
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همــه مــات و مبهــوت بودنــد .ســوار ماشــین شــدند .در راه بازگشــت بــه خانــه
کسـی حرفــی نمــیزد ،کــاری از دســت کســی برنمــیآمــد .امیــد همچنــان کــه گــذر
درختان کنار خیابان را تماشا مـیکـرد ،بـا خـود مـیاندیشـید« :آخـه در ازای چـی؟!
یک لحظـه هیجـان؟! رو کـم کنـی؟! تفـریح بچهگانـه؟!» ایـن افکـار آزارش مـیداد،
چشمانش رو بست و بـرای ناصـر آرزو کـرد هـر چـه زودتـر راهـی بـرایش گشـوده
شود.
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داستان دوم
فقط یک بیاحتیاطی کوچک
ناهید دختری زیبارو ،پر هیاهو ،شاد و بیباک بود؛ بهطوری که در هر جمعی که
قرار میگرفت همه بهخاطر حضور او و بذلهگوییهایش ،لحظات خوبی را سپری
میکردند .او  14سال داشت و با مادر و برادر بزرگترش ،که  6سال از او بزرگتر بود،
زندگی میکردند .وقتی ناهید کودک بود ،پدرش در یک سانحهی رانندگی ،فوت کرد.
از کودکی همراه برادرش همهجا میرفت .آنها همیشه با هم بازی میکردند :فوتبال،
دوچرخهسواری و حتی تکواندو .نوید ،برادر ناهید ،عالقهی زیادی به این ورزش رزمی
داشت و هر چه در باشگاه یاد میگرفت ،به خواهر کوچکترش هم آموزش میداد .به
همین دلیل ،ناهید با روحیهای تقریباً پسرانه رشد کرد و همیشه آرزو داشت پسر باشد.
او برای جلب توجه ،کارهای پسرانه انجام میداد و گاهی در خانه لباسهای برادرش را
میپوشید.
درســت بــر عکــس ناهیــد ،مــادرش زنــی آرام ،مهربــان و صــبور بــود .او معلــم
دبســتان و خــانمی کــدبانو و تمیــز بــود .همــهی آشــنایان ،فامیــل و همســایگان از او
تعریف میکردند .مادر ناهیـد هـر چـه تـالش مـیکـرد کـه ناهیـد نیـز مثـل سـایر
دخترها ،کارهای هنری ،آشپزی و ...را یـاد بگیـرد ،بـیفایـده بـود؛ چـون ناهیـد اصـالً

فقط یک بی احتیاطی کوچک

عالقهای نشـان نمـیداد و فقـط سـعی مـیکـرد کارهـای خاصـی را انجـام دهـد کـه
معموالً بقیهی دخترها انجام نمیدهند .او همیشه نگران ناهید و کارهایش بود.
نوید ،از یک سال قبل ،دانشجوی رشتهی مکانیک در دانشگاه اصفهان بود و معمو ًال
ماهی یک بار یا هر سه هفته یک بار ،به دیدار خانواده میآمد.
عصر پاییزی بود .ناهید بعد از مدرسه ،با عجله به خانه آمد ،سالمی به مادرش
کرد ،گوشی موبایل او را برداشت و بالفاصله به اتاقش رفت و در را بست .مادرش
پشت در رفت.
ـ ناهید جون ،خوبی؟ عزیزم چیزی
نمیخوری؟
ـ نه میلی ندارم.
مادر با ناراحتی زیر لب گفت« :به خدا اگه
برادرت نصف تو اذیتم کرده باشه .آخه این
کارها چیه که میکنی دختر؟!»
ناهید مثل هر روز ،وارد شبکههای اجتماعی
شد .او عادت داشت هر جا که میرفت یا هر
کاری که انجام میداد ،از خودش عکس
میگرفت و در شبکههای اجتماعی مختلف منتشر میکرد .آنجا دوستان زیادی داشت
که اکثر آنها ،او را تحسین میکردند و افرادی با شخصیت ،خوشتیپ ،خوشصحبت و
روشنفکر بودند .به عبارتی دیگر ،فالوورهای زیادی داشت .با دوستانش در این مورد
رقابت زیادی داشتند و هر بار که عکسی میگذاشتند ،تعداد پسندهای (الیکها) خود را
با هم مقایسه میکردند .ناهید بیش از اندازه ،اوقات خود را در فضای مجازی
میگذراند .عالوه بر آن ،بیباکانه با افراد غریبه ارتباط برقرار میکرد و از اینکه آنها از
او تعریف میکردند ،احساس غرور و شادکامی داشت.
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آن روز ناهید عکسی را که با دوستانش گرفته بود ،در فضای مجازی گذاشت.
بیصبرانه منتظر نظرها و افزایش تعداد پسندهای دوستانش بود که ناگهان پسری به
اسم علی ـکه قبالً در فهرست دوستانش بودـ پیغامی برایش فرستاد .پیغام علی نظرش
را جلب کرد .او نوشته بود« :شما واقعاً قابل مقایسه با دیگر دختران حاضر در عکس
نیستید .بسیار نجیب ،متین ،زیبا و با شخصیت به نظر میرسید ».ناهید از شنیدن این
جمالت بسیار خشنود شد .درست است که اولین باری نبود که پسری از او تعریف
میکرد؛ اما نمیدانست چرا جمالت علی به دلش نشسته بود؟! با خود گفت« :بهتره
ازش تشکر کنم .این بیادبیه که جواب پسر مؤدب و محترمی مثل اون رو ندم ».اول به
صفحهی شخصی علی رفت و عکسها و دستنوشتههایش را نگاه کرد .او بسیار
شیکپوش ،مؤدب ،مهربان و باسلیقه به نظر میرسید؛ «به نظرم آدم قابلاعتماد و
مؤدبیه ».در پاسخ به او پیغامی فرستاد و تشکر کرد.
فردا صبح با صدای مادرش و با سختی از جا
بلند شد ،چون تا دیر وقت با دوستانش مشغول
بحث و رقابت بود.
ـ ناهید جون ،دخترم امروز هم مدرسهات دیر
میشه مادر.
ـ باشه االن میام.
با بیحالی از جایش برخاست و حاضر شد تا
به مدرسه برود .لقمههایی که مادرش آماده کرده
بود را برداشت و داخل کیفش گذاشت.
ـ ناهید جون چندتا لقمه بخور ضعف میکنی
دخترم.
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ـ مامان االن نمیتونم .توی راه لقمهها رو میخورم.
وارد مدرسه شد .در دلش میگفت« :ای بابا! بازم مدرسه ».دوستانش را از دور دید.
لبخندی روی لبانش نشست .به ناهید ،مریم و زهرا ،سه قلوهای جدانشدنی میگفتند،
چون همیشه و همه جا با هم بودند ،حتی در فضای مجازی .همه این مسئله را
میدونستند.
ـ سالم ناهید جون ،صبح بخیر .چطوری دختر؟
ـ سالم بچهها خوبم ،فقط دیشب کم خوابیدم .شماها چطور؟
ـ چرا ،اما نه اندازهی تو.
ـ دیشب توی اینستاگرام چند نفر رو دیدم که کارهای هیجانانگیز انجام میدن و
ازش عکس میگیرن و میذارن .تا حاال ندیدم دخترها از این کارا بکنن .بیاین مثل
همیشه خاص باشیم و از این کارا بکنیم و عکسش رو بذاریم اینستا».
زهرا سرش را به نشانهی تأیید تکانی داد.
ـ تو نظرت چیه ناهید؟
ـ آخه چه کاری؟ (زنگ مدرسه به صدا درآمد).
ـ حاال بهتون میگم .فعالً بریم کالس.
بعد از مدرسه ،در راه خانه ،مریم گفت« :آها فهمیدم .برادرم یه دوچرخهی عالی
داره .بیایید یاد بگیریم با دوچرخه تک چرخ بزنیم و عکس بگیریم ».زهرا گفت« :برای
من یه کم سخته؛ اما سعی میکنم ».مریم گفت« :پس امروز عصر بیایید خونهی ما.
حیاط خونمون بزرگه ،میشه اونجا تمرین کرد ».همگی قبول کردند.
عصر همان روز همگی به خانهی مریم رفتند .ناهید در دلش میگفـت« :خـوش بـه
حال مریم .خونهی بزرگ و دلبازی دارن ».مادر مریم با خوشرویی بـه اسـتقبالشـان
آمد و گفت« :بفرمایید ،خوش اومدید .بفرمایید داخل ».ناهید اطراف را بـا دقـت نگـاه
کرد .چند درخت میوهی بزرگ در باغچه بود و یک گیاه رونده بسیار زیبا ،روی دیـوار
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جلوی در را پوشانده بود که گلهای ریز قرمز داشت .در سمت دیگر حیاط ،مادر مریم
سبزی کاشته بود .ناهید نفس عمیقی کشید ،عطر نعناع و ریحون سراسر وجودش را پـر
کرد .نگاهی به باغچه انداخت .مثل اینکه تازه به سبزیها آب داده بودند؛ پر طـراوت و
تازه.
ـ وای چه عطری.
مریم گفت« :آره اینا کار مامانه ،همیشه از این سبزیا میکاره».
ـ اگه دوست داشته باشید یه کم براتون میچینم تا با خودتون ببرید خونه.
ـ نه ممنونم ،باعث زحمت نمیشیم.
ـ زحمت چیه؟ یه کم میچینم ،از طرف من ببرید برای مادرهاتون.
مادر به سمت سبد قرمز رنگ قشنگی که کنار طاقچه بود ،رفت و آن را برداشت و
مشغول چیدن شد .ناهید و زهرا تشکر کردند .کمی آن طرفتر ،یک تخت کوچک بود،
با گلیمی زیبا بر روی آن .ناهید ناخودآگاه به سمتش رفت.
ـ خوش به حالت مریم ،چه خونهی
زیبا و دلبازی دارید.
ـ ممنونم ،اما من فکر میکنم دلبازی و
زیباییاش بهخاطر مادرمه؛ چون هر روز
با هنر و سلیقهی خودش به اینجا میرسه.
دخترها روی تخت نشستند .مادر مریم
برایشـان چـای و بیسـکویت آورد .بعــد از
خوردن آن ،مریم به زیرزمین خانـه رفـت
تا دوچرخهی قـدیمی بـرادرش را بیـاورد.
ناهید از پنجرهی کوچکی که در حیاط بود،
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نگاهی به داخل زیرزمین انداخت ،پر از وسیلههای قدیمی بود و تاریک .ناگهان صـدای
مریم از زیرزمین آمد« :دخترا میشه بیایید کمکم؟ نمیتونم دوچرخه رو از پلهها بیارم
باال ».بچهها با عجله به سمتش رفتند و سه تایی دوچرخه رو باال آوردند.
ـ آخ آخ چقدر کثیفه.
ـ آره باید اول تمیزش کنیم .اینجوری که نمیشه سوارش شد.
دوچرخه را با دقت ،با آب و مایع شوینده شستند و تمیز کردند.
ـ حاال شد.
ـ هی همچین بدم نیست.
ـ بدم نیست؟ خیلی هم خوبه .کارمون رو راه میاندازه.
سه تایی شروع به تمرین کردند و با حالتهای مختلف از هم عکـس گرفتنـد .هـوا
کمکم تاریک میشد .ناهید که گرم دوچرخهسواری و گفتگو با دوستانش بـود ،زمـان را
فراموش کرده بود.
ـ وای بچهها هوا داره تاریک میشه ،االن مامانم
خیلی نگران شده.
زهرا و ناهید با عجله حاضر شدند و به سمت
خانههایشان رفتند .ناهید نفسنفس زنان وارد خانه شد.
مادرش جلوی در نشسته بود .بغضی گلویش را
میفشرد .تا چشمش به ناهید افتاد ،اشکهایش سرازیر
شد.
ـ تا االن کجا بودی؟ حالت خوبه؟ دختر سر به هوا
چرا اینقدر مادرت رو اذیت میکنـی؟ دلـم هـزار راه
رفت .نمیگی مامانم نگران میشه؟! آخه با تو چی کار
کنم؟ کـاش پـدرت بـود و از دسـتت بهـش شـکایت
39

ماجراهای بچه زرنگ در دنیای مجازی

میکردم ».این را گفت ،بلند شد و ناهید را در آغوش کشـید .ناهیـد نتوانسـت جلـوی
اشکهایش را بگیرد.
ـ دیگه این کارو نمیکنم .دیگه ناراحتت نمیکنم.
ـ ناهید جون تو دیگه دختر بزرگی شدی .نباید اینقدر سر به هوا باشی! یک کم بـه
فکر من و درس و مشقت هم باش.
ـ چشم مامان.
بعد از شام ،مثل همیشه ناهیـد گوشـی مـادرش رو برداشـت و بـه اتـاقش رفـت .بـه
صفحهاش نگاهی انداخت ،با خـودش گفـت« :بـا عکسـای جدیـدی کـه گـرفتم ،تـوی
شبکههای اجتماعی غوغایی به پا میکنم ».با عجله عکسها را بارگذاری کرد .در حـین
بارگذاری ،دید علی برایش پیغام میفرستد .با خود فکر کرد« :من با پسرا کاری نـدارم،
بذار هر چقدر دوست داره پیغام بذاره ».اما پیغامها توجهش را جلب کرد:
تو واقعاً یه دختر خاص هستی! من دختری رو ندیدم که اینقدر بـیبـاک و پرشـور
باشه .آفرین چه عکسهای قشنگی .راستش یه حسی بهم میگه که میتـونم بهـت
اعتماد کنم .جوابمو نمیدی؟ باشه اشکالی نداره! پس فقط گوش کن لطفاً .دلم خیلی
پره و میخوام با کسی حرف بزنم .اگه اون فرد ،دختر باهوش و زرنگی مثل تو باشه
که چه بهتر! راستش من سالها پیش ،پدرم رو در یک حادثه از دسـت دادم .پـدرم
یه کارگر ساختمونی بود .از روی داربست ساختمون افتاد و با ضربهای که به سرش
خورد ،فوت کرد .اون زمان من خیلی کوچیک بودم .یه برادر بزرگتر هـم دارم .اون
اوال ،مادرم با کار توی خونههای مردم سعی کرد ما رو به دندون بکشه و بزرگمـون
کنه .خیلی سختی کشیدیم تا اینکه چند سال پیش مادرم هم بـهدلیـل سـکته قلبـی
مُرد .برادرم ازدواج کرده بود و سر خونه و زندگی خودش بود .مـدتی رفـتم پـیش
اونا .اولش همه چی خوب بود؛ اما بعد از چند ماه زنداداشم شروع کـرد بـه اذیـت
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من و حرفای بدی بهم میزد .من که پسر مغروری بودم و تا اون موقـع زیـر دیـن
کسی نبودم ،نتونستم این حرفا رو تحمل کـنم و از خونهشـون زدم بیـرون .بـا پـول
کارگری و کار توی رستوران تونستم جای خوابی برای خودم تهیـه کـنم و خـدا رو
شکر ،االن زندگیم بد نیست؛ اما خیلی سختی کشیدم .مثل تو عاشق هیجان هستم.
ناهید که از حرفهای علی بسیار متأثر شده بود ،یاد کودکی خـودش افتـاد؛ زمـانی
که پدرش را از دست داده بود .تمام آن دردها ،غمها ،اشکها و ...اما خدا را شـکر کـه
مادرش بود و مثل کوه پشت آنها ایستاده بود .نتوانسـت خـودش را کنتـرل کنـد و در
پاسخ به علی نوشت« :از شنیدن این مسئله بسیار متأسفم .امیدوارم روو پدر و مادرتون
شاد باشه .اونها حتماً به شما افتخار میکنند؛ چون شما پسر مؤدب و خوبی هستید».
ـ از لطفتون ممنونم .خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه .شما هم دختر مهربون و خوبی
هستید.
اون شب ،تا پاسی از شب با هم گفتگـو کردنـد .فـردای آن روز ،ناهیـد دوبـاره بـا
خستگی از خواب پرید .باز هم مدرسهاش دیر شده بود ،با عجله لباسش را عوض کـرد
و راهی مدرسه شد.
زنگ تفریح بود .دخترها دور هم جمـع شـدند .مـریم گفـت« :بچـهها مـن رکـورد
همهتون رو شکستم 1150 .تا الیک .دست و جیغ و هورااا »...همهی بچهها به افتخارش
دست زدند.
ـ خب حاال یه عکست خوب شده .اگه راست میگی بیا یه بار دیگه امتحان کنیم.
ـ باشه من مشکلی ندارم اما میدونم که باز هم میتونم همهتون رو شکست بدم.
زهرا گفت« :بچهها من یه فکری دارم .پدرم بهم یـاد داده کـه چطـوری بـا طنـاب
کوهنوردی از یه درخت باال برم! آخه اون یه کوهنورد حرفهایه .بیاین این هفتـه جمعـه
بریم کوه و اونجا من بهتون یاد میدم که چطور از درخت باال برید ».همـه از ایـن فکـر
خوششان آمد و موافقت کردند.
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آن روز وقتی ناهید به خانه رفت ،دلدل میکرد که ماجرا را به مادرش بگویـد یـا
نه؟ نگران بود مادرش اجازه ندهد .اما به یاد اتفاق چند روز قبل افتاد که بـه او نگفتـه
بود و چقدر نگرانش کرده بود .بنابراین تصمیم گرفت به مادرش بگویـد .بعـد از شـام،
رفت تا به مادرش کمک کند .مادر با تعجب او را زیر نظر داشت و از اینکـه مـیدیـد
ناهید تصمیم گرفته کمی هم به او کمک کند ،در دلش خوشحال بود.
ـ ناهید جون احساس میکنم چیزی شده .میخوای به من چیزی بگی عزیزم؟
ـ آره مامان باهوشم.
ـ خب سر تا پا گوشم دختر گلم .بگو چی شده؟
ـ راستش امروز با بچهها داشتیم صحبت میکردیم ...مامانی لطفا نه نگو ...خواهش...
خواهش...
ـ مادر نگاهی به چشمان ملتمس ناهید کرد .لبخندی زد و گفت« :باشه .بگـو ببیـنم
چی میخوای دختر شیطون؟»
ـ با بچهها داشتیم صحبت میکردیم .تصمیم گرفتیم اگه بزرگترها اجازه بدن ،جمعه
رو با هم بریم کوه.
ـ کوه؟! عجیبه .تو که هیچ وقت عالقهای به کوه نداشتی .یک دفعه چی شد؟
ـ خب یه روز دورهمی با دوستا خیلی کیف میده.
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
داشته باشن .آخه شما هنوز خیلی جوون هستید دخترم ،خطر داره تنها برید.
ـ اااا مامان! به من اعتماد نداری؟!
ـ من به شما اعتماد کامل دارم عزیزم؛ اما به محیط و همهی مردم اعتماد ندارم.
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ممکنه یه عدهای بخوان به شما آسیب برسونن.
ـ مامان ما دیگه بچه نیستیم .میتونیم خودمون از پس کارامون بربیایم.
ناهید با خودش فکری کرد« :خب اشکالی هم نداره .ما هدفمون عکس گرفتنه .حاال
مامانا هم بیان ،برای خودشون دور بزنن ،اشکالی نـداره ».بـه مـادر جـواب داد« :باشـه
قبوله .فقط میشه شما به مامان زهرا زنگ بزنی؟»
ـ باشه عزیزم ،هماهنگ میکنم.
مادر ناهید با خانوادههای مریم و زهرا تماس گرفت و قرار شد جمعه صبح همه بـا
ماشین مادر ناهید بروند .ناهید در پوست خودش نمیگنجید و بیصبرانه منتظر رسیدن
جمعه بود.
اون شب وقتی دوباره وارد شبکههای اجتماعی شد ،دید ای وای چه خبره؟! یکـی از
بچهها ،زیر عکس یک بازیگر خانم ،حرفهای خیلی زشتی نوشته ،بیاحترامی کرده و به
او تهمتهای بدی زده بود .عدهای که طرفدار خـانم بـازیگر بودنـد ،در حمایـت از او،
پاسخ طرف را داده بودند .عدهای دیگر از جنبهی روشنفکری وارد شده و نوشته بودنـد
حتی اگر حرف شما درست باشد ،این شیوهی بیان نادرست است و باید با همه بااحترام
برخورد کرد ،حتی در فضای مجازی.
ناهید نوشت « :ما حق نداریم در مورد دیگران قضاوت کنیم و آبـروی افـراد رو بـه
همین راحتی بریزیم .به لحاظ اخالقی کار درستی نیست».
در ادامه ،شخصی به اسم مهدی نوشت:
«دوستان ،من با این صحبتها کاری ندارم اما خیلی از کارهای خود شما هم اشتباه
است .مثل اینکه اصالً در جریان نیستید یا به کاری که میکنید فکر نمیکنید .خیلـی از
شما ،داشتن چیزهای نامشروع رو تبلیغ میکنید یا به خانمها با کلمات ناشایست توهین
میکنید یا برای دوستانشون تصاویر مستهجن مـیفرسـتید و تبلیـغ فسـاد و فحشـا رو
میکنید .خیلی از شما فکر میکنید این کارها اشکالی نداره اما الزمـه بدونیـد کـه ایـن
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کارها جرمه و قابل پیگیری است .من فقط خواستم برای دوستان یادآوری کنم تـا اگـه
خدای نکرده اتفاقی براشون افتاد ،گلهای نداشته باشند».
ناهید با خواندن این جمالت یکه خورد .اصالً انتظار نداشت حتی کارهایی که به نظر
آنها بهظاهر ساده میآمد ،هم جرم محسوب شوند .در همـین فکرهـا بـود کـه دیـد از
طرف علی چند پیغام برایش آمده است .با کنجکاوی به سراغ آنها رفت .او نوشته بود:
«سالم ستارهی درخشان ،فیلم جدیدمو ببین و بعد بگو کـه فقـط تـو کارهـای خـاص و
هیجانانگیز بلد هستی!» ناهید نوشت ...« :وااای آفرین! چه موتور قشـنگی ...ایـن واقعـا
تویی؟!» علی ویدئویی منتشر کرده بود که با یک موتور خیلی زیبا و بهروز ،در اتوبانی از
بین ماشینها الیی میکشید و با سرعت میرفت .ناهید هیجان زده سـؤاالتش رو ادامـه
داد« :این موتور مال کیه؟» علی جواب داد« :بـرای داداشـتونه .تـازه خریـدمش .قابـل
ستارهای مثل شما رو نداره »...ناهید از کارهای عجیب و غریب علی خوشش مـیآمـد.
توی دلش گفت« :اون خیلی شبیه منه .اونم پدرشو از دست داده و مهمتر از همه عاشق
هیجانه ،مثل خودم».
باالخره روز جمعه فرا رسید و مادر انواع و اقسام وسایل مورد نیـاز بـرای یـک روز
گردش در طبیعت را برداشته بود :زیرانداز ،خوراکی ،ناهار ،پیک نیـک گـاز و . ...صـبح
زود حرکت کردند.
بعـد از ســاعتی راننــدگی در
یک جـادهی زیبـا ،بـه دامنـهی
کــوهی پــر از درخــت رســیدند.
زهــرا گفــت« :وای خــدای مــن،
رنگین کمانی از رنگها »...آری!
بــرگ درخــتهــا ترکیبــی از
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رنگهای زرد ،نارنجی ،قرمز ،سبز و قهوهای بود .همه مات و مبهـوت زیبـایی بـینظیـر
دامنهی کوه بودند .نسیم خنکی وزیدن گرفت و برگها ،رقصکنـان در هـوا بـه پـرواز
درآمدند .دخترها بـا خوشـحالی بـاال و پـایین مـیپریدنـد و روی بـرگهـای خشـک
میدویدند .صدای خشخش آنها واقعاً لذت بخش و آرامشبخش بود.
مادر ناهید گفت« :دخترها چه فکر خوبی کردند .مدتها بود چنـین جـایی نیومـده
بودم» و نفس عمیقی کشید .مادر مریم به نشانهی تأیید سری تکان داد و گفـت« :بلـه
واقعا هوا عالیه .اما بهتره چادری برپا کنیم و وسایل رو داخلش بگـذاریم تـا اگـه بـاد و
بارونی اومد سریع بتونیم بریم داخلش ».مادر زهرا گفت« :بله ،حـق بـا شماسـت ».بـه
سمت چادر رفت آن را برداشت و خواست بازش کند .بقیه هم به کمکش رفتند.
مادر ناهید پرسید« :شما فکر نمیکنید نرگس خانم کمی ناراحته و توی خودشه؟»
ـ آره .منم حس کردم .بهتره از خودش بپرسیم ،شاید بتونیم کمکی کنیم.
هر دو به سمتش رفتند .مادر زهرا گفت« :نرگس خانم خیلـی وقتـه حواسـم بهـت
هست .از وقتی راه افتادیم توی خودتی .اتفاقی افتاده؟ چرا اینقدر نگرانی؟»
ـ نه چیزی نشده( .به آن دو نگاهی کرد ).راستش ...میدونید چی شـده؟ یـک کـم
نگران برادرزادم هستم.
ـ مگه چی شده؟
ـ برادرزاده من بعد از مدتها دنبال کار گشتن و موفق نشدن ،یک گیمنـت ،بـرای
خودش راه انداخته بود .خیلی از کارش و درآمدش راضی بود .اما االن یـه مدتیـه کـه
اونجا رو پلمپ کردن.
ـ پلمپ؟ آخه چرا؟!
ـ برادرزادم بازیهای متنوعی داشت و کار خالفی نمیکرد .پسر ساده و آرومیه و
خیلی از این مواردی که بهش گفتن رو نمیدونسته.
ـ مگه چی بهش گفتن؟
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ـ گفتن توی گیمنتش جرایمی مثل "انتشار و سرویسدهی بازیهای رایانهای دارای
محتوای مجرمانه یا بدون مجوز"" ،انتشار محتوای حاوی تحریک و دعوت به اعمال
خشونتآمیز یا خودکشی"" ،انتشار فیلترشکن و عبور از فیلترینگ" ،اتفاق افتاده.
ـ نمی دونم واال ،االن دیگه همه تو خونههاشون از این بازیها دارند.
ـ خب گیمنتا فرق میکنن .روی این مکانها حساسترن؛ چون بچهها و نوجوونای
زیادی میرن اونجا و همسن و ساالشون اونجا هستند ،بهراحتی تأثیر میگیرن .برای
همین به طور مداوم اونجاها رو بازرسی میکنن.
ـ حاال برای باز شدن دوبارهی مغازهش باید چی کار کنه؟
ـ هیچی .گفتن باید یه مبلغی رو بهعنوان جریمه پرداخت کنه .بعد میتونه بازش
کنه .چون اولین بارش بوده و سابقهای هم نداشته.
ـ بازم خدارو شکر .اما باید احتیاط کنه و با قوانین مرتبط با کارش آشنا بشه.
ـ آره حق با شماست .من هم بهش این مسئله رو گفتم .پسر خوبیه .حتما بیشتر
احتیاط میکنه.
دخترها بعد از مدتی جستجو و بازی در منطقه ،درخت تنومند و زیبایی پیدا کردند
که برگهایش در حال ریختن بود .زهرا گفت« :بچهها خودشه .بریم وسایل رو بیاریم و
دست به کار بشیم».
وسایل کوهنوردی و طناب را آوردند و مشغول شدند .زهرا به هر دوی آنها اصول
ایمنی ،چگونگی باال رفتن از درخت و زدن یک گره محکم کوهنوردی را یاد داد .به
ترتیب از درخت باال رفتند و عکسهای خاطرهانگیز خوبی گرفتند.
وقتی نوبت به ناهید رسید ،فقط کمی بـا طنـاب بـاال رفـت کـه سـنجاب کـوچکی
را دید .سنجاب روبهرویـش روی شـاخه درخـت نشسـته و بـه او زل زده بـود .بینـی
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کوچکش تکان میخورد ،انگـار بـا تعجـب ناهیـد را بـو مـیکشـید؛ شـاید بتوانـد او را
بشناسـد .ناهیــد مکثــی کــرد .بعــد از لحظـهای ،از تــرس فریــادی کشــید و طنــاب را
رها کرد .محکم به زمین افتـاد و نقـش زمـین شـد .سـنجاب بیچـاره ،وحشـتزده پـا
به فرار گذاشت .دخترها از دیدن این صحنه خندیدند.
ـ ناهید تو از یه سنجاب کوچولو هم میترسی؟ واااای.
ـ بیچاره سنجاب کوچولو.
ناهید هم از حرکتی که کرده بود ،خندهاش گرفت.
آنروز به همه خیلی خـوش گذشـت .بعـد از ظهـر ،مـادر زهـرا دخترهـا را صـدا
زد و گفت« :بچهها بیاین که دیگـه بایـد حرکـت کنـیم و قبـل از تـاریکی هـوا خونـه
باشیم ».ناهید ،زهـرا و مـریم بـا اینکـه دلشـان نمـیخواسـت از چنـین جـایی برونـد،
وسایل را جمـع کردنـد و راهـی شـدند .در مسـیر همـه فکـر مـیکردنـد هـیچوقـت
چنین روزی را فراموش نمیکنند.
وقتــی بــه خانــه رســیدند ناهیــد بــا عجلــه بــه اتــاقش رفــت تــا هرچــه زودتــر
عکــسهــایش را در شــبکههــای اجتمــاعی بارگــذاری کنــد .مــادرش گفــت« :ناهیــد
جون ،اول بیا کمک کن تا وسایل رو جمع کنیم».
ـ مامان من االن کار دارم .یه ساعت دیگه میام کمکت میکنم.
بــه ســرعت عکــسهــا را بارگــذاری کــرد .زیــر عکــس زه ـرا و مــریم نوشــت:
« شماها امکان نداره این بار بیشتر از من الیک بخورید .فقط نگاه کنید».
همــهی دوســتان از عکــسهــای آنهــا خوششــان آمــده بــود و از آنهــا و منــاظر
زیبا تعریف میکردند .ناهید بیصبرانه منتظـر نظـر علـی بـود .علـی پیغـام گذاشـت:
«باز هـم یـه سـتاره داره تـوی روز مـیدرخشـه ...دختـر شـجاع ،زیبـا و بـینظیـر.»...
ناهید از تعریف او بسیار خوشحال شد و نوشـت« :دیگـه آنطـور هـم کـه تـو مـیگـی
نیست .شرمندم میکنی».
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علی گفت« :تو خیلی شجاع هستی اما .»...ناهید با تعجب پرسید« :اما چی؟»
ـ هیچی ،ولش کن.
ـ خوب بگو اما چی؟ فکر میکنی من کم میآرم؟
ـ نه .اما میدونم یک کار رو نمیتونی انجام بدی.
ـ چه کاری رو؟
ـ کارهـایی کـه مـیکنـی معمـولی اسـت و هرکسـی مـیتونـه انجـامش بـده امـا
کارهایی مثل تـوی تـاریکی بـه قبرسـتون رفـتن ،مـار زنـده گـرفتن یـا حتـی بـه یـه
خونه قدیمی در حال خراب شدن رفتن ،خاص و شجاعانه هستن.
ناهیــد اخــمهــایش را در هــم کشــید و نوشــت« :امــا همــین کارهــا رو هــم هــیچ
دختری انجام نمیده».
ـ درسته .مـن کـه چیـزی نگفـتم .فقـط بـه عنـوان یـک دوسـت ،بهـت پیشـنهاد
دادم که با این کارها میتونی تعداد فالوورهاتو افزایش بدی.

ناهیــد بــا خــودش فکــری کــرد و در جــواب علــی نوشــت« :آره ،شــما درســت
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می گید اما نزدیک خونمون قبرستون که نداریم یا مار از کجا گیر بیارم؟»
ـ خب من میتونم راهنماییت کنم .یه خونه قدیمی میشناسم که دوستات حتی اگه
عکسش رو ببینند وحشت میکنند ،فقط کافیه چندتا عکس اونجا بگیری .کسی اونجا رو
نمیشناسه و فقط ظاهرش ترسناکه ،مشکلی پیش نمیآد.
ـ نمیدونم .باید فکر کنم.
ـ باشه از من گفتن بود.
آن شــب ناهیــد اص ـالً خــوابش نبــرد .تمــام مــدت بــه حــرفهــای علــی فکــر
میکرد .از یک طـرف انجـام ایـن کـار بـرایش مشـکل بـود و از طـرف دیگـر واقعـاً
فکــر خــوبی بــود و مــیتوانســت روی دســت دوســتانش بلنــد شــود .فــردای آن روز،
در مدرسه مسـئله را بـه مـریم و زهـرا گفـت .زهـرا بـا تعجـب گفـت« :دختـر مگـه
دیوونه شدی؟! میخـوای بـری تـوی یـه خونـه خرابـه چـی کـار کنـی؟ اگـه اتفـاقی
بیفته چی؟»
ـ اتفاقی نمیافته .مثل اینکه فقط ظاهرش یک کم خرابه؛ اما شنیدم که اگه یک نفر
داخلش بره ،چیزی نمیشه .البته هنوز تصمیمی نگرفتم.
مریم که فقط گوش میداد و فکر میکرد ،گفت« :فکر بدی هم نیست .همه خیلی
خوششون میآد .بیاید با هم بریم».
ـ اما فقط یک نفر میتونه بره داخل خونه.
ـ باشه پس ما هم همراهت میآیم تا جلوی درش.
ـ باشه اما بذارید امشب رو هم فکر کنم.
آن شب دوباره با علی صحبت کرد و علی به او اطمینان داد که مشکلی پیش
نمیآید و آنجا فقط خرابهای معمولی ،اما برعکس ظاهرش ،محکم است .با خودش فکر
کرد« :اشکالی نداره ،اینم یه جور تفریح محسوب میشه ...یک کم تحمل میکنم عوضش
نتیجه خوبی میگیرم».
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***
کمکم هوا سـرد ،ابـری میشـد؛ انگـار کـه بغضـی گلـویش را مـیفشـرد .آهسـته
مســیر خانــه تــا مدرســه را قــدم مــیزد و در افکــارش غــرق بــود .مــریم جلــوی در
مدرســه ،ناهیــد را دیــد کــه از دور مــیآمــد .ســرش را پــایین انداختــه بــود .مــریم
صدایش کرد« :ناهیـد جـون ...ناهیـد »...ناهیـد سـرش را بلنـد کـرد و نگـاهش کـرد.
مــریم خنــدهی ریــزی کــرد و گفــت« :مواظــب بــاش تــو افکــارت غــرق نشــی .چــی
شـده؟ مگــه عاشـق شــدی دختـر؟» و بــاز هــم خندیـد .ناهیــد سـالم کــرد و گفــت:
«مریم ،بـه نظـرت امـروز خیلـی دلگیـر نیسـت؟» مـریم نگـاهی بـه آسـمان کـرد و
گفت« :آره .کمی .اما بیخیـال بابـا ...هـوای بـدی هـم نیسـت ،خنـک و مطبـوع .فکـر
کــنم قــراره بــارون بیــاد .تــو حالــت خوبــه؟» در همــین حــین ،زهــرا هــم آمــد و بــه
جمعشون اضافه شد.
ـ آره .راستش تصمیم گرفتم امروز عصر بعد از مدرسه به اون خونه خرابه برم.
سریع عکسارو میگیرم و میآم بیرون.
بچهها با تعجب به او نگاه کردند .زهرا گفت« :باشه پس ما هم باهات میآیم ،اما
من داخل نمیآم .اصالً عکس با خرابه نمیخوام ،آخه کجاش کالس داره؟ فقط باهات
میآم تا تنها نباشی».
ـ منم همینطور .داخل نمیآم اما همراهت میآم.
ـ باشه .ممنونم .شما دوستای خوبی هستید.
بعد از مدرسه دخترها بـه سـمت خانـهی مخروبـه حرکـت کردنـد .بـاران نـمنـم
شروع به باریـدن کـرد .ناهیـد سـرش رو بـاال گرفـت و نفـس عمیقـی کشـید .بخـار
هوای دهانش کامالً در هـوا مشـخص بـود .وقتـی رسـیدند ،سـکوت همـه جـا را فـرا
گرفته بود؛ گویی تا به حال کسـی پـایش هـم بـه آنجـا نرسـیده بـود .زهـرا همچنـان
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که از سـرما و تـرس مـیلرزیـد ،گفـت« :ناهیـد جـون مـیشـه از خیـرش بگـذری و
داخل نری؟ اصالً این عکسارو ول کن ،یـه فکـر دیگـه مـیکنـیم ».ناهیـد گفـت« :نـه
تــا اینجــا اومــدم ،چیــزی نمیشــه نگــران نبــاش .فقــط اگــه اتفــاقی افتــاد ســریع بــه
اورژانس یا پلیس زنگ بزنید».
ـ باشه مراقب خودت باش گلم.

ناهیــد بــا احتیــاط وارد خرابــه شــد .بعــد از مــدتی صــدای فریــادش بلنــد شــد:
«کمک ...مریم کمک ...پلیس ...بچـههـا پلـیس ».زهـرا و مـریم ترسـیدند .کمـی جلـو
رفتند و داخل را نگاه کردند .چنـد مـرد را دیدنـد کـه بـه دنبـال ناهیـد میدویدنـد.
بالفاصله با پلـیس تمـاس گرفتنـد .لحظـاتی بعـد صـدای آژیـر ماشـین پلـیس آمـد.
دو نفر از سـاختمان بیـرون پریدنـد و فـرار کردنـد .چنـد تـا از مـأمورین پلـیس بـه
دنبال آنها رفتند.
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***
مادر ناهید ،هراسان وارد کالنتری شد .او را به اتاق جناب سروان صادقی راهنمایی
کردند .نگرانی و اضطراب از چهرهاش کامالً مشخص بود.
ـ سالم .ببخشید جناب سروان ،دخترم کجاست؟ چه اتفاقی افتاده؟
ـ آروم باشید خانم .ببخشید فامیلی شریفتون؟
ـ اقبالی هستم.
ـ بله خانم اقبالی ...بفرمایید بنشینید .راستش خدا رو شکر به خیر گذشته ،اصال
نگران نباشید.
ـ چی شده؟ خواهش میکنم لطفاً به من بگید؟
ـ چیزی نشده خانم ،فقـط دخترتـون یـه بـیاحتیـاطی کـردن ،کمـی شـوکه شـده
بودن .همـراه بـا دوسـتاش و یکـی از خانومهـای همکـارمون بردیمشـون درمانگـاه تـا
ان شاءاهلل حالشون بهتر بشـه .قضـیه از ایـن قـراره کـه دخترتـون در یکـی از شـبکه
های اجتماعی با آقایی آشنا میشـن و بهـش اعتمـاد مـیکـنن .اون آقـا پیشـنهاد مـی
ده کــه بــرای گــرفتن عکــس بــرای شــبکههــای اجتمــاعی بــه خونــه خرابـهای بــرن.
ایشون رو اغفال میکنه تـا بـه هـدف شـومش برسـه .مثـل اینکـه دخترتـون خبـر از
نیــت شــوم اون آقــا نداشــته .آقــایی کــه خــودش رو علــی معرفــی کــرده بــوده و
سابقهدار هم بوده .اینا گروهـی چهـارنفره بودنـد کـه بـا کمـک عکـسهـا و اطالعـات
شخصی افراد دیگه ،دخترهای کمسـنوسـال رو تـوی شـبکههـای اجتمـاعی شناسـایی
میکردن و تطمیعشـون مـیکـردن .اونهـا رو طعمـه قـرار مـیدادن و بعـد از تهیـهی
عکس و فیلم ،ازشون اخاذی مـیکـردن یـا بـا پخـش کـردن عکـسهـا و فـیلمهـا در
اینترنت ،آبروی دختر بیچاره رو میبردن .ما مـدتهاسـت کـه بـه دنبـال ایـن گـروه
هســتیم .خــدارو شــکر بــا هوش ـیاری دوســتان دخترتــون تونســتیم ســریع در محــل
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حاضر بشیم و گروه رو دستگیر کنیم.
ـ از اینکه به موقع بـه کمـک دختـرم رفتیـد ازتـون یـه دنیـا ممنـونم .نمـیدونـم
چطور میتونم تشکر کنم؟
ـ خـواهش مـیکـنم .مـا وظیفـهمـون رو انجـام دادیـم .فقـط لطفـاً بـه دخترتـون
توضیح بدید که توی فضـای مجـازی ،لزومـا همـهی افـراد موجـه و محتـرم نیسـتند.
عـدهای خودشـون رو بـرای جــذب افـراد ،طـور دیگـهای معرفـی مـیکننـد .ایـن مــا
هستیم که باید هوشـیار باشـیم و بـه هـر کسـی اعتمـاد نکنـیم .در ضـمن ایـن آقـای
علی مثـل اینکـه بـهجـای عکسـای خـودش از عکسـا و هویـت یـه آقـا پسـر دیگـه
اســتفاده کــرده کــه اون فــرد هــم از ایشــون بــهدلی ـل اســتفاده غیرمجــاز از تصــاویر
شخصیاش ،شکایت کرده .همچنـین دخترخـانمهـای دیگـهای هـم در رابطـه بـا ایـن
پرونده شکایت کردن که ما پیگیر کارشون هستیم.
ـ خب حاال ما باید چیکار کنیم؟
ـ وقتی حال دختر خـانمتون بهتـر شـد ،لطفـاً بـا ایشـون تشـریف بیاریـد اینجـا و
شکایت کنید .هر چند پرونده این آقـا و گـروهش بـهانـدازهی کـافی سـنگین هسـت:
"اخــاذی اینترنتــی"" ،اســتفاده غیرمجــاز از تصــاویر شخصــی افــراد"" ،تحریــک،
تهدیـــد و تطمیـــع افـــراد
بـــرای دســـتیـــابی بـــه
محتویــــات مســــتهجن و
مبتـذل"" ،انتشـار ،توزیـع و
یا معاملـه محتـوای خـالف
عفــت"" ،ارتکــاب جــرایم
منــافی عفــت یـا انحرافــات
جنس ـی" و ...خالصــه دخترتــون واقعــاً شــانس آورده ی ـا بهتــره بگــم خــدا کمکــش
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کرده.
مادر ناهید با نگرانی از جایش بلند شد و گفت« :جناب سروان صادقی بازم از
زحماتتون تشکر میکنم .امکانش هست برم پیش دخترم؟»
ـ خواهش میکنم بفرمایید.
مادر ناهید خداحافظی کرد و به درمانگاه رفت .ناهید در بخش اورژانس بود .با
عجله به سمتش رفت .دکتر باالی سرش بود .چشمانش بسته بود و انگار بغضی گلویش
را میفشرد .جلوتر رفت و آرام صدا زد« :ناهید جون دخترم »...ناهید چشمانش را باز
کرد .تا مادرش را دید قطرات اشک از گوشهی چشمانش روی گونههایش غلطید .زیر
لب گفت« :مامانی »...مادر جلو رفت و او را در آغوش گرفت .به سرمی که به دستش
وصل بود ،نگاهی کرد و گفت« :با خودت چیکار کردی دخترم؟ یعنی مادر ،انقدر بد
بودم که نتونستی بهم اعتماد کنی؟» صدای هقهق ناهید بلند شد.
ـ «مامان ببخشید! اصال فکر نمیکردم این اتفاق بیفته»...
دکتـر بــه مـادر ناهیــد گفــت« :لطفـاً آروم باشــید خــانم .دخترتـون شــوکه شــده،
فشــارش پایینــه ،اجــازه بدیــد کمــی اســتراحت کنــه ».مــادر ،ناهیــد را محکمتــر در
آغوشش فشرد و گفت« :عزیـز دلـم ،مـادر کنارتـه نگـران نبـاش .خـدا رو شـکر بـه
خیــر گذشــت .دیگــه نمــیذارم همچــین اتفاقــاتی بــرات بیفت ـه .چشــمات رو ببنــد».
ناهیــد همچنــان کــه دســتهای مــادرش را در دســتش مــیفشــرد ،چشــمانش را
بست و آرام خوابید .گویی تمام آرامش دنیا را در دست و دل دارد.
***
شــش مــاه گذشــت .تعطــیالت تابســتانی فــرا رســیده بــود .ناهیــد و مــادرش
تصمیم گرفته بودند قبل از اینکه نوید برگردد ،مدتی به اصفهان بروند.
ـ «مامان خانم عجله کن .دیر میشه ها ».بـا عجلـه از پلـههـا پـایین آمـد و پـیش
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مادرش رفت .مادر مثـل همیشـه ،در حـال برداشـتن سـبد خـوراکی و وسـایل مـورد
نیاز اسـت .مـادر تـا او را دیـد لبخنـدی زد و گفـت« :دلـم بـرای نویـد خیلـی تنـگ
شده .دوست دارم هر چه زودتر بریم اصفهان».
ـ منم خیلی دلم تنگ شده ،این وسایل رو ببرم داخل ماشین؟
ـ آره دخترم ،ممنونم .برو منم االن میام.
وسایل را برداشتند و با هم حرکت کردند.
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