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 :خالصه 

،صاحبخانه او را که خواهر و برادری ندارد از خانه     در کودکی ابتدا مادر و سپس پدر خود را از دست می دهدسعید 
مدتی به گدایی می پردازد و پس از مدتی به طور اتفاقی با زن و مردی .بیرون می اندازد و او آواره ی خیابانها می شود

سال به خوبی و خوشی با آنها زندگی  ۵.را به فرزندی قبول می کنندمهربان رو به رو می شود که فرزندی ندارند و او 
وقتی از بیمارستان مرخص می شود دوباره .می کند تا اینکه در یک تصادف رانندگی پدر و مادر خود را از دست می دهد

پس از مدتی .ی خوابداین بار به سرعت در یک نانوایی کار پیدا می کند و شبها هم در همانجا م.سرگردان و آواره می شود
 ..………………که مقداری پول برای خود پس انداز می کند

 

******* 

اکنون که تصمیم گرفته ام قلم در دست گیرم و برایتان از سرگذشتم بگویم نمی دانم از کجا و چگونه آغاز نمایم ، هدفم از 
برای تمام کسانی که در مقابل مشکالت نوشتن این کتاب قصه پردازی نیست بلکه آرزو دارم سرگذشتم درس عبرتی باشد 

و نا مالیمات زندگی سر تعظیم فرود آورده و تسلیم بال شرط و بال اراده زندگی گشته اند و پشتشان از نامرادی های زمان 
این کتاب را به دل هایی که نور ایمان به خداوند همیشه روشنگر راهشان بوده و به قلب هایی که فقط با . خم گشته است 

اد خدا می طپد هدیه می نمایم ، تقدیم به کسانی که راه راستی و درستی را پیشه خود نموده ، تقدیم به مردان راه حق و ی
 .حقیقت 

با اینکه سال های جوانی را پشت سر گذاشته ام اما وقایع روز های تلخ و مالل آور زندگیم را حتی از دوران کودکی به 
سرگذشت من . د ها و رنج ها بیش از خوشی و لذت در جسم و روح انسان اثر می گذارد شاید برای اینکه در. خاطر دارم 

حدیث تلخی است بر صفحات تاریک زمان ، زخمی است عمیق و جانفرسا ، غمی در دل دارم به سنگینی و عظمت یک 
 .کوه ، غم در به دری ، غم جانسوز بی کسی و بیخانمانی 

ساله ، در همین سن کم خیلی زود با نا بسامانی های  9ردسال بودم یک پسر بچه هنگامی که خود را شناختم کودکی خ
زندگی آشنا گردیدم ، در آن روز ها سواالت بیشماری در مغزم به وجود می آمد که از دید همساالنم مفهومی نداشت خیلی 

کودکی خیلی چیز ها را حس می  از کودکان در این سن قادر به درک وقایع زندگی نخواهند بود اما من از همان دوران
در این دنیای پهناور هیچ کس را نداشتم در اطراف خود و در زوایای تاریک . کردم که در سن من بعید به نظر می آمد 
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تا آن روز به . زندگی خود تنها پیرمرد مفلوکی را می دیدم که گام به گام مرا همراهی می نمود و من او را پدر می نامیدم 
دیگری را در کنار خود ندیده بودم او پیرمرد رنجور و بیماری بود که هر نیمه شب تا صبح صدای سرفه های جز او کس 

در اتاقی تاریک و نمناک زندگی می کردیم ، البته اگر بشود اسم آن را . بی امانش خواب را بر دیدگان ما حرام می نمود 
 .زندگی گذاشت 

تمامی وسایل ما عبارت بود از یک چراغ . پاره و کثیف آن را زینت می داد اتاقی بود بسیار کوچک که یک زیلوی 
خیلی زود فهمیدم که . شکسته و چند تکه ظروف کثیف و دود زده ، به جز یک پتوی مندرس رو انداز دیگری نداشتیم 

پدر یه سر کار می رفتم یک  روز ها با. مادر ندارم و پدر تنها موجودی بود که در این دنیای بزرگ برایم باقی مانده بود 
گاری شکسته تنها سرمایه پدر بود که روی آن پیاز و سیب زمینی حمل می نمود و با فروش آن چرخ های زندگی دو نفره 

 .را می چرخاند 

تا قبل از بیماری پدر ، زندگی ما به سختی اداره می شد اما وقتی پدر بیمار گشت و دیگر نتوانست به کار بپردازد دیگر 
حتی پولی جهت تهیه غذا برایمان نمانده بود از همه بد تر اجاره اتاق مدت دو ماه بود که عقب افتاده و صاحبخانه هر روز 

 .صبح با مشت به در اتاق ما می کوفت و تهدید می نمود که یا اجاره اش را بپردازیم یا اتاقش را تخلیه نماییم 

 :یک شب مرا نزد خود خواند دستم را در دست یخ زده اش گرفت و گفت پدر روز به روز حالش بد تر می شد تا اینکه 

سعید جان پسرم می دانم که دیگر وقت زیادی ندارم پس به حرف های من خوب گوش بده ، می دانم که امشب خواهم  -
رگ من فرا رسیده ، مرد نمی خواستم در این دنیای بزرگ تو را تنها رها سازم اما چه کنم باید با تو وداع گویم ، لحظه م

پسر عزیز و بیچاره ام شاید تو معنی حرف هایم را نفهمی ولی سعی کن حرف هایم را همیشه آویزه گوش نمایی تو دیگر 
مرد شده ای می دانم بعد از من تنها خواهی بود و هیچ پناهی نخواهی داشت اما باید مثل یک مرد با مشکالت زندگی 

به بازوی خود متکی باش سعی کن همیشه پاکی و صداقت را پیشه خود سازی و از بجنگی روی پاهای خودت بایست و 
آرزو داشتم روزی خوشبختی تو را ببینم ، دلم می خواست روزی دکتر یا مهندس . راه درستی و راستی منحرف نشوی 

 .بشوی افسوس که این آرزو را با خود به گور می برم 

خون با هر تک سرفه چون قورباغه ای فراری از گلویش فرو می ریخت و او  در این لحظه سرفه امانش نداد لخته های
 :پس از مکث طوالنی در حالیکه گویی صدایش از قعر چاهی بیرون می آمد گفت 

یادت باشد دلم می خواهد انسان شریفی باشی و با شرافت و پاکی زندگی کنی تا روح من در آن دنیا با دیدن اعمال  -
 .دد انسانی تو شاد گر

 :او در اینجا سکوت کرد و من در حالیکه گریه می کردم گفتم 

 .پدر مرا تنها نگذار من به جز تو کسی را ندارم  -

نه پسرم گریه نکن برای یک مرد خیلی زشت است که گریه کند باید شجاع باشی تو خدا را داری فرزند سعی کن هرگز  -
 .خدا را فراموش نکنی 

 تنها بگذاری مگر من کار بدی کرده ام ؟ پدر چرا می خواهی مرا -

می . . . نه عزیزم تو همیشه برایم فرزند خوبی بودی ولی همه ما انسان ها باید روزی به نزد خدا برویم گوش کن  -
من باید هر چه زود تر بروم مادرت در بهشت منتظر من است نباید او . . . خدا مرا به سوی خود می خواند . . . شنوی 

 . . .خداحافظ پسرم . د منتظر بگذارم را زیا

 .و ناگهان دست هایش از میان دستم بر روی زمین رها گشت 
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فریاد زدم پدر مرا تنها نگذار من . لحظه ای به او نگریستم لبخند تلخی بر لب داشت و چشمانش به آرامی بر روی هم افتاد 
. . بمیری صدای مرا می شنوی پدر ، بلند شو به من نگاه کن  نمی خواهم تو بمیری من از مرگ بدم می آید نه پدر تو نباید

 :دست های کوچکم را به سوی خدا بلند کردم و گفتم . اما او دیگر هیچ صدایی را نمی شنید . 

 خدایا چه زود او را از من گرفتی آخر چرا ؟ -

. بسته اش بوسه زدم و اشک ریختم  تا صبح سر پدر را روی پاهایم گذاشتم و نوازشش کردم بر دستان زحمت کش و پینه
صبح روز بعد صاحبخانه که طبق معمول به امید دریافت اجاره اش به اتاق آمده بود با جسد بیجان پدر روبرو شد و 

لحظه ای بعد آمبوالنس حامل یک پزشک و چند نفر دیگر آمدند و پس از معاینه جسد پدرم . بالفاصله به پلیس اطالع داد 
آنها جنازه پدرم که تنها سرمایه زندگیم محسوب می شد با خود به گورستان می بردند . نس گذاشته و رفتند را داخل آمبوال

 . . .و من حتی نمی توانستم گور پدرم را بیابم 

بعد از رفتن آنها صاحبخانه تنها ثروتم را که شامل یک گاری شکسته به اضافه خرت و پرت های دیگر بود به یک مرد 
 .خت و پولش را بابت اجاره برداشت و مرا از خانه بیرون انداختسمسار فرو

مدتها بود که غذایی نخورده بودم و از شدت گرسنگی قادر به راه رفتن نبودم بی هدف در خیابان ها به راه افتادم ، خیابانی 
. . ز پدر خبری بود نه از گاری که بار ها همراه پدر در کنار گاری پیاز و سیب زمینی از آنجا گذشته بودیم ولی حاال نه ا

نمی دانستم . من بودم و دنیایی امید ، من بودم و آینده ای نا معلوم و تاریک . حاال فقط من بودم و تنهایی و سرگردانی . 
 .فردا چه خواهد شد فردایی تاریک تر از شب ، فردایی که همچو روز های گذشته با تلخکامی سپری خواهد گشت 

ان ها قدم میزدم و هیچ کس را نداشتم ، نه کسی را می شناختم نه جایی را سراغ داشتم هیچ پناه و همچنان در خیاب
پناهگاهی نداشتم به کنار خیابان رفتم گوشه ای ایستادم و به عابرین که شتابان می گذشتند خیره گشتم یک زن جوان از 

به کف . فم آمد و سکه ای در دستم نهاد و دوباره دور شد کنارم گذشت بعد از چند قدمی که دور شد ناگهان ایستاد و به طر
ریالی بود از این کار بسیار شرمنده شدم ولی چاره ای نبود گرسنگی به شدت آزارم می داد  5دستم نگاه کردم یک سکه 

تم فردا را چه بالفاصله به دکان نانوایی رفتم و نانی گرفتم و به گوشه ای پناه بردم مشغول خوردن شدم در دل به خود گف
 کنم ؟

همان طور که در فکر معاش فردا بودم یکباره به خود گفتم خدا بزرگ است حتما فردا خواهم توانست کاری پیدا کرده و 
 !روزی خود را به دست آورم 

 پس از اینکه شکم خود را سیر نمودم و شکر خدای را به جای آوردم به راه افتادم ، فرصتی یافتم تا از پشت ویترین
اجناس داخل مغازه ها را ببینم در مقابل فروشگاهی ایستادم پشت ویترین مجسمه یک پسر بچه قرار داشت که لباس زیبایی 
در تنش خود نمایی می کرد به قدری صورت آن مانکن پالستیکی طبیعی جلوه می کرد که من به رویش لبخند زدم ولی 

اشتباه گرفته ام ، لحظه ای به او نگریستم در رویا هایم به جای  خیلی زود متوجه شدم که او را با یک موجود جاندار
صورت او صورت خود را می دیدم و خود را در چنان لباسی تصور می نمودم آنقدر در رویا هایم غرق بودم که ناگهان 

و در حالیکه  نقش زمین گشتم. دستی از پشت یقه لباسم را گرفت و مرا از جا کند و چند متر آن طرف تر پرتاب نمود 
 :صدای صاحب فروشگاه را می شنیدم که می گفت 

 .ده برو گمشو پسره ولگرد هر چی بهش می گم از کنار ویترین دور شو مثل مجسمه وایساده و تکون نمی خوره  -

برای لحظه ای از رویا های شیرین خود خارج شدم دردی طاقت فرسا در تمامی وجودم احساس می کردم دستم به شدت 
 .د می کرد در حالیکه فروشنده همچنان در میان دو لنگه در فروشگاه ایستاده و ناسزا می گفت از آنجا دور شدم در

از آنجا به یک شیرینی فروشی نزدیک شدم از بوی . در اولین برخورد اجتماعی ، با افراد دلسوز جامعه آشنا شده بودم 
ای رنگارنگ که از پشت شیشه به من چشمک می زدند خیره شیرینی احساس ضعف می کردم لحظاتی چند به شیرینی ه

شدم شیرینیها در کنارم به رقص پرداختند به کنارم آمدند و هنگامیکه دست دراز نمودم تا آنها را بربایم ناگاه از دستم می 
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پدرش از مغازه  گریختند ، در همین هنگام پسرک تمیز و زیبایی در حالیکه در دستش پاکتی پر از شیرینی بود به همراه
خارج شدند و پسرک شیرینی بزرگی در دست داشت و به آن گاز می زد از کنارم گذشت و پس از چند قدم دور شدن 

قطعه شیرینی نیم خورده خود را به داخل سطل زباله گوشه خیابان انداخت و بعد از سوار ماشین بزرگ و قشنگی که در 
 .حرکت در آمد و آنها از نظر ها پنهان شدند گوشه خیابان پارک بود گردید ، ماشین به 

بالفاصله خودم را به سطل زباله رساندم شیرینی آنجا روی تکه روزنامه ای افتاده بود آن را با احتیاط برداشتم و اطرافش 
دم و در نظرم بسیار خوشمزه می آمد پس از آن دهانم را با آستین کت پاره ام پاک کر. را تمیز کردم و به دهان بردم 

 .همچنان به راه خود ادامه دادم بدون اینکه هدف و مقصد معینی داشته باشم 

هوا کم کم رو به تاریکی می رفت و چون زمستان بود قاعدتا هوا زود تر از معمول تاریک می شد ناگاه به فکر شب 
 افتادم چگونه و کجا می خواستم شب را سر نمایم ؟

ساله ، تنها و بی سر پناه  9هرگز پیش خود فکر کرده اید که یک پسر . اب می گشتم بهتر بود که به دنبال جایی برای خو
، بی تجربه و نا آزموده در این جامعه با چه مشکالت و موانعی مواجه خواهد بود پسر بچه ای که با ظواهر فریبنده 

چگونه می تواند خود را از دامهای  اجتماع آشنا نیست با گرگهای در لباس میش ، با گردابهای نیستی و فساد آشنا نیست
هستند در جامعه ما زنان و مردان بیشماری که با وجود سن زیاد در مقابل نا مالیمات یارای مقاومت . مهلک برهاند 

نداشته و نتواسته اند تنها و به همت بازوان خود تکیه نمایند و به راه سقوط و انحطاط کشانیده شده اند آری من خیلی زود 
 . . . .درون اجتماعی نهادم که هر لحظه امکان داشت مرا بلعیده و در خود هضم نماید  پا به

مدتی در کوچه های تاریک و کثیف به دنبال جا و مکانی گشتم بعد به یک خرابه رسیدم ، ساختمانی بود متروکه که خودم 
ر دلم به وجود آمد کور مال کور مال سوز سردی می وزید از شدت تاریکی ترس و خوفی د. را در پناه آن قرار دادم 

زمین را جستجو کردم و گوشه ای نشستم به اطراف خود نگاه کردم هیچ جا را نمی توانستم ببینم امشب اولین شبی بود که 
 . . .تنها بودم تا دیشب پدر نازنینم همراه من بود اما حاال 

فشارد دو قطره اشک گرم به آرامی بر صورت یخزده  دلم خیلی برایش تنگ شده بود احساس می کردم بغض گلویم را می
ام فرو چکید در تاریکی همچنان به نقطه مقابل خیره شده بودم ناگهان اشباح وحشتناکی در مقابلم ظاهر شد ، صورتهای 
وحشتناک موجودات عجیب و غریب ، از ترس به خود می لرزیدم اشباح در مقابلم رقص کنان می گذشتند زوزه های 

اکشان موی بر اندامم راست می کرد قهقه هایشان شیطانی بود ، نمی دانم تا چه مدت با این کابوس وحشتناک سر در وحشتن
گریبان بودم با وجود سوز و سرمای شدید حس کردم پلک چشمانم سنگین شده پا هایم از شدت سرما کرخت شده بود گویی 

بعد از چند لحظه روی خاکهای مرطوب دراز کشیدم و چشمانم  در دستم سوزن فرو می کردند به گوشه دیوار تکیه دادم
 .خود به خود بسته شد 

نیمه شب در اثر تنفسی از خواب بیدار شدم حس کردم بدن گرمی مرا در بر گرفته در تاریکی هیچ چیز قابل رویت نبود 
دیدن برق آن دو چشم ترسیدم فکر تنها نفسی گرم بود که به صورتم می خورد دو چشم براق به من می نگریست ابتدا از 

کردم شاید دوباره دچار توهم و خیال شده ام اما دستم با بدن پشمالویش تماس پیدا کرد وقتی خوب دقت کردم سگ بزرگی 
 :را دیدم که به آرامی در کنارم آرمیده بود لبخندی بر لبانم نشست او را نوازش کردم و در گوشش گفتم 

ون من بی پناه و آواره ای بیا با هم دوست باشیم چون ما بهتر درد همدیگر را حس خواهیم کرد ای حیوان بینوا تو هم چ -
درست است که تو نمی توانی حرف بزنی و زبانم را بفهمی اما می توانی همدم تنهاییم باشی زیرا هیچکدام ما در این دنیای 

 . . .پهناور حامی و پشتیبانی نداریم 

 .ن آن سگ ولگرد به روز رساندم آن شب با گرمای مطبوع بد

صبح روز بعد وقتی اشعه خورشید از داخل خرابه به روی صورتم تابید چشمانم را گشودم و آن موجود زبان بسته را 
باالی سر خود دیدم که به نگهبانی از من مشغول بود دستی به پوزه الغر و کثیفش کشیدم و او به پاس اینکار دمش را 

 :او گفتم برایم تکان داد به 
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دوست بی زبان من ، باید تو را تنها بگذارم و به دنبال کار و غذا بروم تو هم به دنبال روزی خودت برو وعده مالقات  -
 ...ما شب همینجا 

بعد از او دور شدم نمی دانستم چه ساعتی از روز است ، در واقع دانستن زمان برایم چندان اهمیتی نداشت تمام لحظات 
ما موجودات بدبخت هرگز در زمان زندگی نمی کنیم فاصله ما با زمان و با زندگی بسیار زیاد است . ت بود برایم یکنواخ

، شاید اصال در این دنیا به حساب نیاییم ، چه بود و نبود ما برای این موجودات که نام انسان بر خود نهاده اند بی تفاوت 
تی گذشته بود ولی من هنوز نتوانسته بودم کاری انجام دهم احساس مدتی در خیابانها پرسه زدم از ظهر چند ساع. است 

گرسنگی آزارم می داد ، نمی دانستم چه کاری از دستم ساخته است که انجام دهم از گدایی بیزار بودم ولی خود را قادر به 
 .انجام کار دیگری نمی دیدم 

ساعت تمام به همان  3سوی عابرین دراز کردم حدود  به گوشه ای خزیدم و سرم را در زانو هایم فرو بردم دستم را به
حال نشستم ، همینکه احساس کردم دستم سنگین شده آن را مشت کرده با عجله از آنجا دور شدم گویی که مرتکب خطایی 

 تومان به دست آورده بودم با 6ریالی بود حدود  5عظیم گشته ام به اطرافم نگاه کردم بعد پولها را شمردم چند سکه 
خوشحالی به طرف نانوایی رفتم هنوز نان پخت نمی کردند شاطر تازه خود را آماده می کرد تا لحظه ای که نان آماده 
پخت می شد من در انتظاری کشنده به سر بردم و پس از آن نان را گرفتم بالفاصله مقداری هم پنیر گرفتم و خود را 

را می کشید از دیدن من برق مخصوصی در چشمانش درخشید  شتابان به خرابه رساندم دوست عزیزم آنجا انتظارم
 :مقداری از نانها را در مقابلش ریختم و گفتم 

 .بیا باید امشب را حسابی جشن گرفت  -

هر دو با هم مشغول خوردن شدیم مدتها بود که چنین شام لذیذی نخورده بودم پس از خاتمه ضیافت هر دو در کنار هم 
 .با وجود سرمای شدید و رطوبت خاکها در اثر خستگی شدید فورا به خواب رفتم  روی خاکها دراز کشیدیم

یک هفته بدین منوال گذشت دیگر از این زندگی نکبت بار خسته شدم بودم تصمیم گرفتم از فردا به جستجوی کار بروم باید 
 :ان بلند کردم و گفتم صبح وقتی از خواب برخاستم دستم را به سوی آسم. هر طوری شده کاری پیدا می کردم 

خدایا به امید تو روزم را آغاز می . ای خدای خوب و مهربان کمکم کن تا بتوانم کاری پیدا کنم تا مجبور به گدایی نباشم  -
 . . .نمایم 

به  سپس از خرابه خارج شدم امیدوارم بودم که کار آبرومندانه ای پیدا کنم به همین جهت تا حوالی ظهر به دنبال کار گشتم
هر مغازه ای که در مسیرم قرار داشت سر زدم اما افسوس که در اولین تجربه زندگیم با شکست مواجه شدم هیچ کجا به 

جایی هم اگر کار پیدا می شد یا از من ضامن معتبر می خواستند یا می گفتند باید یک نفر معرف . وجود من احتیاجی نبود 
 .داشته باشم اما من که کسی را نداشتم 

ظهر شکمم را با مقداری نان سیر کردم و دوباره به راه افتادم به یک میوه فروشی رسیدم به صاحب آنجا گفتم که 
سرپرستی ندارم و می خواهم در آنجا به کار بپردازم فروشنده گفت که نیازی به شاگرد مغازه ندارد گفتم هر کاری 

ی برای خوابیدن در گوشه مغازه و یک لقمه نان می تواند شکم بخواهید انجام می دهم پول زیادی هم نمی خواهم فقط جای
ولی او همچنان می گفت که به وجود من احتیاج ندارد اشک در چشمانم جمع شده بود با التماس از او . مرا سیر کند 

م را گرفت و مرا خواهش کردم که مدتی مرا بپذیرد تا جایی برای کار پیدا کنم اما او که از یکدندگی من خسته شده بود دست
پسر  - .از مغازه بیرون کرد با نا امیدی و قلبی شکسته از آنجا دور شدم که ناگهان صدایی از پشت مرا مخاطب قرار داد 

 .صبر کن با تو هستم کمی صبر کن 

 .با تعجب به پشت سر نگریستم مرد جوانی بود که چند پاکت میوه را به سختی حمل می کرد 

 ؟با من هستید آقا  -
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 .بله جانم با تو هستم  -

 چه فرمایشی دارید آقا ؟ -

 من در میوه فروشی بودم و تمام سخنانت را با مغازه دار شنیدم ببینم تو واقعا کسی را نداری ؟ -

 .بله آقا من هیچ کس را ندارم تنها یک پدر داشتم که او هم هفته گذشته مرد و مرا تنها گذاشت  -

 .را بگیر و همراه من بیا ضمن راه رفتن به صحبت مان ادامه می دهیم  خوب بیا فعال این پاکتها -

 :در حالیکه خیلی خوشحال بودم گفتم 

 .چشم آقا  -

 .و او چند تا از پاکتها را به دستم داد و حرکت کردیم 

 د ؟خوب که گفتی یک هفته است پدرت مرده در این مدت کجا زندگی می کردی چه کسی مخارجت را تامین می کر -

 :از خجالت سرم را پایین انداختم و گفتم 

یک هفته است که جا و مکانی ندارم آقا ، صاحبخانه بعد از مرگ پدرم مرا از خانه بیرون کرد و من شبها در خرابه ای  -
ی بدم روز ها هم با کمک دیگران لقمه نانی بدست می آوردم راستش را بخواهید من از گدای. . . می خوابیدم و روز ها هم 

می آید می خواهم از بازوانم نان در بیاورم به همین جهت امروز تصمیم گرفتم کار کنم اما هر کجا می روم به من کار 
 .نمی دهند 

 که اینطور ، تو پسر شجاعی هستی چند سال داری ؟ -

 .سال آقا  9 -

 .همراه من بیایی تا ببینم بعدا چی می شهاینجا خونه منه بهتره که . ولی خیلی کوچکتر به نظر می رسی ، خوب رسیدیم  -

بی اراده همراه او داخل منزل شدم و خانه ای بود کوچک ولی زیبا و برای من که تا به حال چنین زندگی متوسطی را 
 :ندیده بودم قصر با شکوهی به نظر می رسید ، همسرش با دیدنم با تعجب به شوهرش نگاه کرد و مرد گفت 

 .همان آورم یک مهمان کوچولو بیا عزیزم برایت م -

 :زن به طرف من آمد و پاکتها را از دستم گرفت لبخندی به من زد و به شوهرش گفت 

 این مهمان کوچولو را از کجا آوردی ؟ -

 .مرد گفت از توی خیابان  -

 :گفت زن ناگهان بر من خیره شد و گویی تازه متوجه سر و وضع من شده بود چون از فرط تعجب جیغی کشید و 

 .خدای من اون خیلی بچه است  -
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 .ساله است بهتره بهش بچه نگی  9اون یه جوان  -

 آه بله متوجه نبودم خوب می خوای باهاش چیکار کنی ؟ -

 .هیچی توی خیابانها سرگردان بود فکر کردم حاال که بی پناهه اونو بیارم خونه بعدا درباره اش تصمیم می گیرم  -

 :م ، بعد رو به من کرد و گفت کار خوبی کردی عزیز -

 خدایا تو چقدر کثیفی ، چند وقته حمام نکردی ؟ -

من در حالیکه سرم را پایین انداخته بودم سکوت کردم و با گوشه آستینم آب بینی ام را پاک کردم و همچنان در گوشه ای 
 :ایستادم زن به طرفم آمد و گفت 

بخور بعد تو را به حمام می فرستم تا کامال تمیز بشی و بالفاصله به بیا بنشین حتما گرسنه هستی اول غذایت را  -
 .آشپزخانه رفت و با مقداری غذا برگشت و آن را مقابلم نهاد 

 .بیا جونم بخور ، خجالت نکش اینجا رو مثل خونه خودت بدون  -

می نگرستند گویی با یکی از آنها با نگاهی حاکی از تعجب به خوردن من . و من با ولع خاصی شروع به خوردن کردم 
گرسنگان آفریقایی مواجه شده بودند وقتی کامال سیر شدم از آنها تشکر کردم و زن که نامش اقدس خانم بود به من دستور 

 :داد که همراه شوهرش به حمام بروم وقتی به حمام مردانه رسیدیم مرا به دالک سپرد و گفت 

 .اوستا تقی خوب تمیزش کن  -

 :در حالیکه لبخند می زد گفت اوستا تقی 

 ...ای بچشم ، چنان تمیزش کنم که مثل مار پوست بندازه -

بعد شروع به شستشوی من کرد ماها می شد که بدنم رنگ آب را به حود ندیده بود چنان آب کثیف و سیاهی از بدنم فرو 
دو . گرم در خود لذتی احساس می کردم  می چکید که گویی یک گونی ذغال را زیر باران گذاشته باشند ، از تماس با آب

ساعت تمام نظافت من طول کشید بطوری که احساس کردم اوستا تقی کامال خسته شده است وقتی از حمام خارج شدم 
همان مرد نیکو کار که حتی اسمش را نمی دانستم برایم حوله و لباس های تمیز آماده کرده بود پس از پوشیدن لباسها با هم 

 .و باز گشتیم این بار قیافه ام کامال تمیز و قابل تحمل بود به منزل ا

 :اقدس خانم با دیدنم گفت 

 . . .چقدر خوشگل شده از زمین تا آسمون فرق کرده حاال بیا بشین یه فنجون چایی بخور و بعد برو استراحت کن  -

شب رختخوابی برایم در اتاق مجاور انداختند و مرا به اتاق خواب فرستادند پس از سالها شاید اولین باری بود که در چنین 
رختخواب تمیز و مرتبی می خوابیدم هرگز به یاد ندارم که روی تشک خوابیده و یا بالشی زیر سر و لحافی به عنوان رو 

ه و لحافم کت کثیف و بالشم دستهایم بودند ، لباسهایم را در آورده و از شدت انداز داشته باشم همیشه تشکم زیلوی پار
خوشحالی روی تشک غلتی زدم گویی که در بهترین رختخوابهای عالم خوابیده ام خود را چون شاهزادگان در میان پر قو 

ای خرابه خوابیده است او امشب می دیدم و ناگاه به یاد خرابه افتادم و دوست بیچاره ام امشب به دور از من روی خاکه
تنها است نمی دانم آیا به من فکر می کند یا نه ، دلم برایش می سوخت حس کردم از تنهایی او بسیار رنج می برم فردا 

اولین . باید به هر بهانه ای شده به دیدنش بروم و مقداری هم غذا برایش ببرم شب را با رویایی خوش به صبح رساندم 
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نین با آسودگی و فراغت بال سر به بالین می نهادم موقع خواب از خدای مهربان تشکر نمودم که امروز شبی بود که چ
 .لطفش را از من دریغ نورزید

 :فردای آن روز هنگامیکه بیدار شدم نزدیک ظهر بود اقدس خانم با خوشرویی از من استقبال کرد و گفت 

 .ی خسته بودی برای صبحانه بیدارت نکردم امیدوارم که شب را خوب خوابیده باشی چون خیل -

 :سپس مقداری شیرینی به همراه یه فنجان چای در مقابلم نهاد و گفت 

 .بیا بخور عزیزم فعال برای رفع گرسنگی بد نیست تا یک ساعت و نیم دیگه نهار حاضر می شه چیزی به ظهر نمونده  -

همه شیرینی افتاد ناگهان به یاد روزی افتادم که در کنار خیابان  از او تشکر کردم و مشغول خوردن شدم وقتی چشمم به آن
شیرینی پس مانده آن پسر بچه را از توی سطل زباله خوردم و حاال این همه شیرینی را در مقابلم می دیدم که همش مال 

 .خودم بود دلم می خواست آن پسر حاال اینجا بود تا بهش نشان می دادم که من هم شیرینی دارم 

 :من همانطور مشغول خوردن بودم و اقدس خانم حرکاتم را زیر نظر داشت از من پرسید 

 خوب سعید جان شیرینی چطوره خوشمزه است یا نه ؟ -

 بله خانم متشکرم ، شما اسم منو از کجا می دونید ؟ -

ب شلوارت پیدا کردم بیا اینم آه یادم رفت بگم وقتی می خواستم لباسهای کهنه تو را دور بریزم شناسنامه ات را در جی -
 .شناسنامه ات

 .ممنونم خانم شما خیلی مهربونین  -

 سعید جان دلت می خواد پیش ما بمونی ؟ -

 :با تعجب پرسیدم 

 پیش شما بمونم یعنی می تونم ؟ -

 .آره عزیزم دیشب من و شوهرم خیلی با هم صحبت کردیم خیلی دلمون می خواد تو پیش ما باشی  -

ن منتهی آروزی منه که پیش شما باشم من براتون کار می کنم هر کاری که بگین انجام می دم مزد هم نمی خوام خانم ای -
 .فقط کمی غذا بهم بدین برام کافیه 

اوه پسرک بیچاره من ، تو متوجه منظور من نشدی ما نمی خواهیم تو برامون کار کنی بلکه می خواهیم مثل یک فرزند  -
 .یعنی می خوام تو به جای پسرمون باشی  از تو مراقبت کنیم

 . . .با نا باوری به او نگریستم اصال نمی توانستم حرفهایش را باور کنم یعنی درست شنیده بودم 

 :او که تردید مرا دید گفت 

 شاید دوست نداشته باشی اینجا پیش ما بمونی ؟ -
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 شما که نمی خواین منو مسخره کنین ؟نه ، نه خانم ، من نمی دونم چی بگم برام باور کردنی نیست  -

نه عزیزم من بهت حقیقتو گفتم من و شوهرم تصمیم داریم تو رو به فرزندی قبول کنیم ما سالهاست که با هم ازدواج  -
کردیم ولی متاسفانه هنوز بچه دار نشدیم شوهرم از این موضوع به شدت رنج می بره وقتی از همه جا نا امید شدیم می 

تو می تونی از امروز تو . یم از پرورشگاه بچه ای را به فرزندی قبول کنیم که خدا تو را در مسیر ما قرار داد خواستیم بر
 .این خونه مثل پسر خودمان با ما زندگی کنی 

خدایا باور نمی کردم اصال فکرش را نمی کردم که من هم روزی بتوانم در چنین خانه ای در کنار انسانهایی چنین مهربان 
 .دگی کنمزن

خانم نمی دونم چطور از شما تشکر کنم شما ها خیلی خوب و مهربون هستین همیشه فکر می کردم که در این دنیا باید  -
در تنهایی بمانم و در تنهایی هم بمیرم ، باور نمی کردم که در این جهان انسانهای مهربانی هم وجود داشته باشند من نمی 

 .ان کنم دونم چگونه محبتهای شما را جبر

پسرم دیگر نباید به فکر گذشته ها بود باید از این به بعد سعی کنی آینده بهتری برای خودت بسازی ما تمام کوشش خود  -
 .را بکار خواهیم برد تا تو را مثل فرزند واقعی خودمون خوشبخت کنیم 

 :از جا برخاستم دستهایش را بوسیدم ولی او از این کار من ناراحت شد و گفت 

 . . .دیگه از این کارا نکن بعد از این من مادرت هستم و حسین آقا هم پدرت  -

 :در همین لحظه حسین آقا از در وارد شد با دیدن چنین صحنه ای تعجب زده پرید 

 آهای شما دو تا چتون شده ؟ -

 :اقدس خانم با دیدنش گفت 

 .فتم اون حاال دیگه پسر ماست حسین جون من دلم طاقت نیاورد و قبل از تو جریان را برایش گ -

 .آه راستی ، خوب خیلی خوشحالم پسرم بیا تا تو را در آغوش بگیرم  -

 :بی اختیار بسویش دویدم و فریاد زدم 

 پدر ، آه پدر -

 :و خودم را در آغوشش انداختم هر سه در آن لحظات شیرین و رویایی گریه می کردیم همچنان که گریه می کردم گفتم 

 .پدر ، قول می دم فرزند خوبی براتون باشم همانطور که شما می خواین  مادر ، -

 . . .پسرم تو دوباره به خونه ما شادی و نشاط برگرداندی  -

نمی دونستم بعد از این چه عکس العملی در این خانه نشان بدهم اما خیلی زود به آنجا انس گرفتم آنها بیش از حد تصور 
م خوشبخت ترین پسر روی زمین هستم گاهی می پنداشتم که در خواب هستم بنابراین لبهایم مهربان بودند احساس می کرد

را محکم به دندان می گرفتم اما وقتی درد آن را حس می کردم می فهمیدم که خواب نمی بینم بلکه در بیداری هستم ، آری 
 .من نیز دارای پدر و مادر شده بودم 
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مادر جدیدم به بازار رفتم و آنها برایم لباس و کفش و دیگر وسایلی که مورد نیازم بود  بعد از ظهر آن روز به اتفاق پدر و
خریدند ، وقتی لباسهای تازه ام را پوشیدم در خود نوعی احساس غرور و شخصیت نمودم به یاد لباسهای وصله دار سابقم 

 . افتادم و آنها را با این لباسها مقایسه می کردم اصال قابل قیاس نبودند

شب وقتی به رختخوابم رفتم در خلوت اتاقم چهره رنج کشیده پدر را دیدم که برویم لبخند می زد گویی در آن دنیا از 
مشاهده خوشبختی من او نیز شاد گشته است پدرم را دیدم که در اتاقم در کنارم نشسته و بر موهایم بوسه می زند مرا 

 :نوازش می کرد و در گوشم زمزمه سر می داد 

سعید جان ، پسر خوبم خوشحالم که تو رو سعادتمند می بینم ، عزیزم نصیحتهای مرا فراموش نکن سعی کن پسر خوبی  -
باشی ، یک مرد با ایمان و شرافتمند همانطور که من آرزویش را داشتم من و مادرت در اینجا از خوشبختی تو بسیار شاد 

که همیشه به مردم نیکی کنی و مرحم دلهای شکسته و مجروح باشی و خرسندیم ، خداوند بزرگ و مهربان است سعی کن 
. . . 

 . . .پدر به شما و مادرم قول می دهم که انسان شریفی باشم ، هرگز از جاده درستی خارج نگردم پدر قول می دهم  -

 . . .آه چه خواب شیرینی بود 

پدرم کارمند . لبهای پدر و مادرم همیشه خندان بود چند روز گذشت من در آن خانه کامال احساس خوشبختی می کردم ، 
ساده یک اداره بود و تقریبا از زندگی متوسطی برخوردار بودند و با آمدن من گویی روح زندگی را در آن خانه دمیده اند 

آن خرابه و من خوش و خرم بودم تا اینکه یک روز به یاد دوست دوران بیچارگیم افتادم از مادرم اجازه خواستم که به 
بروم و دوستم را ببینم او مقداری نان و غذا به من داد که برایش ببرم و من با خوشحالی به طرف خرابه ای که مدتها 

 .آشیانه من و او بود رفتم 

هوا به شدت سرد بود سوز سردی می وزید شب گذشته برف نسبتا سنگینی باریده بود و صبح در اثر سوز و سرما 
ال گردنم را محکم به دور خود پیچیدم و به اطراف نگاه کردم سگم توی خرابه نبود غذایش را همانجا یخبندان شده بود ش

گذاشتم و از خرابه بیرون آمدم کمی در آن حوالی قدم زدم ولی او را ندیدم چون احساس سرمای شدید می کردم به ناچار 
گشتم مطمئن بودم که شب حتما به النه اش برمی گردد و بدون اینکه موفق به دیدارش شوم از آنجا دور شدم و به خانه بر

 .با دیدن آن همه غذا خوشحال خواهد شد 

دو روز بعد دوباره تصمیم گرفتم به دیدنش بروم برف همچنان بی امان می بارید وقتی به خیابان پا نهادم سعی کردم خیلی 
 .موجود جانداری فریاد می کشید  با احتیاط گام بردارم ذرات برف زیر پایم صدا می کرد انگار چون

ای انسانهای بیرحم آرامتر روی من پا بگذارید مگر نمی بینید چگونه در زیر ضربات سهمگین پا های بیرحم شما  -
 .استخوانهایم خرد می شود 

ستاده بود و همانطور که در دنیای کودکانه ام بودم صدای پارس سگی را شنیدم آری دوست مهربانم بود او آنسوی خیابان ای
با خوشحالی خیز برداشت تا به طرفم بیاید ولی همینکه به وسط خیابان رسید ناگهان صدای . با دیدنم دمش را تکان می داد 

چندش آور ترمز ماشینی برخاست و صدای کشیده شدن الستیکهای ماشین بر کف خیابان موی را بر اندام عابرین راست 
 .نمود

ی ماشین اصابت کرد و چند متر آن طرفتر پرتاب شد ماشین لحظه ای توقف کرد بعد با سگ بیچاره محکم به سپر جلو
خونسردی از کنارش گذشت عابرین که برای لحظه ای از حرکت باز ایستاده بودند انگار که به یک منظره عادی می 

 .نگریستند بی توجه به راه خود ادامه دادند 

ون قرمز رنگ او روی برفها چون جوی باریکی روان بود به طرفش رفتم با سگ بیچاره هنوز وسط خیابان افتاده بود خ
با تمام قوا کوشیدم از زمین بلندش کنم حیوان بیچاره کمرش شکسته بود و تالش می کرد . چشمانی گریان نوازشش کردم 
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افتادم در گوشه ای بر از جا برخیزد با وجودیکه جثه اش سنگین تر شده بود او را بغل کردم و به سوی خرابه به راه 
زمین نهادمش ، با چشمان مهربانش مرا نگریست و من خود را سرزنش می کردم زیرا من باعث شده بودم آن حیوان 

 :به او گفتم . زبان بسته به چنین روزی دچار شود 

 .ای حیوان بیچاره غصه نخور االن میرم برات غذا میارم زود برمی گردم  -

 :زوزه اش را می شنیدم که با زبان بی زبانی به من می گفت از کنارش دور شدم ولی 

 .در این لحظات بیچارگی مرا ترک نکن کنارم بمان 

با عجله به طرف منزل دویدم چند بار پا هایم روی برفها لیز خورد ولی همانطور افتان و خیزان خود را به خانه رساندم 
 :مادرم با دیدن قیافه پریشانم وحشتزده پرسید 

 چی شده سعید چه اتفاقی افتاده چرا اینقدر آشفته ای ؟ -

با شتاب فراوان مختصری جریان را برایش شرح دادم و ازش خواستم مقداری غذا به من بدهد پس از گرفتن غذا با همان 
افت شتاب از آنجا به خرابه دویدم صدای زوزه اش هنوز در گوشم می پیچید هر چه جلو تر می رفتم احساس می کردم مس

دو برابر می شود مثل اینکه یکی از آن طرف جاده را به طرف خود می کشد وقتی به خرابه رسیدم چشمانم سیاهی رفت 
تعدادی پسر بچه بدجنس و شیطان . با منظره وحشتناکی روبرو شدم که نشان دهنده شقاوت قلبی و وحشیگری انسانها بود 

دف قرار داده بودند سگ بینوا از شدت درد نعره می کشید و آنها می اطراف ، سگ بیچاره را گرفته و با سنگ او را ه
 :خندیدند و همچنان سبعانه به سویش سنگ پرتاب می کردند نعره بر آوردم 

 برین گم شین با سگ من چیکار دارین ؟ -

ستاخانه بر هم می نگاها همه به طرف من برگشت آنها می خواستند بدانند این پسرک کیست که کیف و لذت آنها را چنین گ
زند همگی به طرفم هجوم آوردند دیدم نمی توانم با همگی آنها در بیفتم آنها هم تعدادشان از من بیشتر بود هم از من قویتر 

 :بودند به ناچار با عجز و التماس گفتم 

ا یاورم محسوب می شد دوستان من ، این سگ بیچاره تنها رفیق شبهای تنهایی من بود زمانی که کسی را نداشتم او تنه -
 .خواهش می کنم کاری با او نداشته باشید اون در حال مرگه بذارید با آرامش بمیره 

آنها با چشمهای هرزه خود چند دقیقه به من خیره شدند بعد بیصدا از خرابه خارج شدند فورا به طرف سگ رفتم ولی 
رست وسط مهره های پشتم جا گرفت و همگی فاتحانه ناگهان یکی از همان پسر های بدجنس سنگی بطرفم پرت کرد که د

با فریاد و شادی از شاهکاری که به خرج داده بودند و لذت وافر از اذیت و آزاری که به یک همنوع رسانده بودند از آنجا 
 .فرار کردند 

اتمه زدم وقتی درد درد تا مغز استخوانم نفوذ کرد اشک بی اختیار از چشمم فرو چکید لحظه ای همانجا روی زمین چمب
کمی تسکین یافت سگم را نوازش کردم هیکلش در اثر شکستن کمرش بزرگتر بنظر می رسید خون زیادی اطرافش دلمه 

 :بسته بود غذا را جلویش نهادم و گفتم

 .بیا سگ عزیزم بیا بخور برت غذا های خوشمزه آوردم  -

نخورد در عوض دستم را لیسید حس کردم قطره اشکی از  او چشمانش را گشود با پوزه اش غذا را بو کرد ولی آن را
چشمانش روی انبوه موهای صورتش پایین لغزید یارای حرکت نداشت حتی نمی توانست دمش را برایم تکان بدهد می 

دانستم چه رنجی می کشد سرش را روی پا هایم گذاشتم و همچنان او را نوازش کردم خیلی آرام اشک می ریختم ، سرم 
 :ند کردم و گفتم را بل
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 .غصه نخور این پایان زندگی همه است  -

 .خدایا اونو نجات بده نذار بمیره آخه اونم یکی از مخلوقات توست اونم آفریده توست کمکش کن  -

سگ مهربان به چشمانم نگریست گویی می خواست با من وداع گوید بعد صدایی از گلویش خارج شد شاید می خواست با 
 :ی بگوید زبان بی زبان

 .غصه نخور این پایان زندگی همه است  -

 .بعد چشمانش برای همیشه بسته شد 

 .آه دوست خوبم تو هم مردی ، تو هم مرا تنها گذاشتی ، ای دنیای زشت از تو متنفرم  -

 ...همانطور که باالی سرش گریه می کردم دیدم کسی به من نزدیک می شود

مراه پنج توله سگ خود به نزدیک من رسیدند آنها بی توجه به من بطرف سگ مرده برگشتم نگاه کردم یک سگ ماده به ه
پیش رفتند سگ ماده پوزه اش را روی بدن سگ مرده می کشید و با صدایی غمگین زوزه سر می داد توله ها هم از سر و 

و فرزند بود ، زن و بچه کول پدرشان باال می رفتند ، از دیدن این صحنه بیشتر متاثر شدم پس سگ عزیزم صاحب زن 
های او هم بی سرپرست مانده بودند تا این لحظه می پنداشتم که فقط بچه انسانهاست که یتیم و بی پدر و مادر می شوند اما 

جسد سگ را در گوشه ای از خرابه چال کردم توله ها را یکی . حاال می فهمم که این توله های کوچولو هم یتیم شده اند 
 .م یکی نوازش کرد

توله های عزیز ، من درد شما ها رو به خوبی احساس می کنم اما اگر شما پدر ندارید الاقل مادری مهربان دارید که  -
 .مراقب شما باشد ولی من هر دو را از دست دادم 

ی ماده سگ بیچاره اطراف گور شوهر نگون بختش می چرخید و بو می کشید ، دیگر نتوانستم آنجا بمانم با سر و وضع
 .کثیف و خاک آلود به خانه برگشتم خود را در آغوش مادر انداختم و به شدت گریه کردم 

 .بعد بیهوش شدم . . . مادر ، سگ من مرد ، اون منو تنها گذاشت و رفت  -

 سه روز تمام در تب می سوختم و هذیان می گفتم پس از سه روز چشمانم را باز کردم مادرم باالی سرم نشسته و گریه می
 .کرد وقتی دید چشمم را باز کردم خیلی خوشحال شد 

 .خدا را شکر که حالت خوب شد فکر می کردم دیگه هرگز نتونم چشمای قشنگتو ببینم پسرم  -

 مادر چی شده ، من کجا هستم ؟ -

الهی عزیزم حرکت نکن آروم بخواب ، تو مریضی ، سرما سختی خورده بودی سه روز تمام بود که در تب می سوختی  -
 .شکر که حالت خوب شده سه روزه که از باالی سرت تکون نخوردم 

 آه پس شما رو خیلی به زحمت انداختم ؟ -

 :نه سعید جان خوشحالم که خوب شدی خیلی برات گریه کردم دیشب به خدا می گفتم  -

یلی زود به ندای یک مادر بدبخت خدایا تو اونو به ما دادی و حاال می خوای اونو به این زودی از ما بگیری ؟ و خدا خ -
 .پاسخ داد 
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 .ناگهان همه چیز به یادم آمد ، غم دوباره برقلبم نشست 

 .مادر آن سگ بیچاره مرد  -

می دونم پسرم می دونم تو دیگه نباید غصه بخوری هر کسی در زندگی سرنوشتی داره قسمت اونم همین بود ، حاال کمی  -
 . . .و خوشمزه آماده کنم استراحت کن تا برات یه سوپ داغ 

پدر و . روز بهبودیم را بدست آوردم اما در این مدت لحظه ای آن صحنه دلخراش از نظرم دور نمی شد  6پس از گذشت 
 .مادرم انگار به احساس درونم پی برده بودند چون سعی می کردند مرا به نحوی سرگرم کنند تا از فکر آن سگ غافل شوم

 :تان برایم خرید و شبها چند ساعتی آن را برایم می خواند یک شب به من گفت پدر چند جلد کتاب داس

 .سال دیگه وقتی مدرسه ها باز شد اسمتو می نویسم مدرسه ، تو باید درس بخونی  -

 .آه پدر من خیلی دوست دارم درس بخونم  -

 .می دونم پسرم خودم کمکت می کنم تا خیلی زود همه چیزو یاد بگیری  -

روز به بعد به شوق مدرسه رفتن و درس خواندن و فرا گیری کتاب لحظه شماری می کردم زمستان و بهار سپری از آن 
شد چند روزی بیشتر به آغاز سال تحصیلی نمانده بود پدرم از دیدن شوق و هیجان بیش از حدم به وجد آمده بود و باالخره 

من از آن پس فقط به درس و مشق پرداختم چنان در مطالعه روز موعود فرا رسید اسمم را در کالس شبانه نوشتند و 
 :کتابها غرق شده بودم که مادرم با نگرانی می گفت 

سعید جان کمی کتابو بگذار کنار و به خودت برس تو اصال غذا نمی خوری شبها درست نمی خوابی آخه این همه  -
 .مطالعه برات ضرر داره به فکر سالمتی خودتم باش 

ا آرزوی پدر خدا بیامرزم در لحظات مرگ این بود که روزی من دکتر یا مهندس بشم حاال که چنین فرصتی مادر تنه -
 .دست داده بذارید به خاطر آرامش روح پدرم هم که شده درس بخونم 

 .و او در سکوت به درس خواندن من گوش می داد 

ی کردند به نام خودشان برایم شناسنامه بگیرند ولی من یک نکته را فراموش کردم بگویم و آن اینکه پدر و مادرم خیلی سع
قبول نکردم از پدرم تنها نام فامیلش برایم یادگار مانده بود نمی خواستم این نام را از خود دور سازم آنها چون به احساس 

 .من پی بردند دیگر اصراری نکردند 

ه شاگرد ساعی و کوشا بودم تمام آموزگاران از باری شب و روز با تالش و کوشش به درس خواندن پرداختم در مدرس
استعداد من در شگفت بودند خیلی بیشتر از همساالن به عمق مسائل پی می بردم و در این راه آموزگارم مشوق من بود او 

 :می گفت 

بزرگی چنین استعدادی ودیعه خداوندی است من آینده ات را روشن و درخشان می بینم سعید جان تو در آینده شخص  -
 .خواهی شد تو باعث افتخار خانواده ات خواهی بود 

 ...و پدر و مادرم نیز از داشتن چنین فرزندی به خود می بالیدند

 .سال با خوشی و خوبی گذشت و من توانستم با پشتکار خود مدرک ششم ابتدایی را بگیرم  4
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به مناسبت پایان سال تحصیلی برای تمامی خرداد ماه آن سال را هرگز فراموش نخواهم کرد از طرف اولیا مدرسه 
شاگردان منجمله خود من که موفق شده بودیم با نمرات باال تر ششم ابتدایی را به پایان برسانیم جشن کوچکی در محوطه 

دبستان ترتیب داده بودند و جوایزی هم در نظر گرفته شده بود ، آن روز پس از توزیع جوایز هنگامیکه نوبت به من رسید 
 .لبم از شدت هیجان نزدیک بود دیواره سینه را بشکافد و بیرون بجهد ق

مدیر مدرسه وقتی جایزه ام را به دستم می داد صورتم را بوسید سپس به خاطرم سخنرانی کوتاهی کرد او از حسن اخالق 
سخن گفت و در خاتمه یاد و استعداد خالقه من در فرا گیری درس و همچنین از آینده روشن و تابناکی که در انتظارم بود 

پدر ها و مادر ها در حیاط مدرسه در آن اجتماع . آور شد که آرزو دارد سال دیگر مرا در صف شاگردان دبیرستانی ببیند 
 .پر شور برایم کف می زدند و من در میان آنها برق شادی و غرور را در چشمان پدر و مادرم دیدم 

ن سرگرم فرا گیری دروس سال آینده بودم در این مدت پدر با همت و پشتکار تابستان داشت نزدیک می شد و من همچنا
وقتی چنین . اتومبیل دست دومی خریداری کرد و به عنوان جایزه تصمیم گرفت تابستان را دسته جمعی به کنار دریا برویم 

را ندیده بودم و این پیشنهاد منتهی پیشنهادی به من شد با استقبال بیسابقه من روبرو گردید چه اینکه من تا به حال دریا 
آرزوی من بود بنابراین مقدمات یک سفر پر شور و رویایی فراهم گردید و همگی به سمت شمال حرکت کردیم خود را در 
کنار خانواده کوچک و مهربان خود خوشبخت احساس می کردم شاید به نظرم سعادتمند ترین موجود دنیا فقط ما سه نفر 

رسیدن به شمال سعی کردم دریا را در نظرم مجسم نمایم ، شکلهای مختلفی از آن را در مغز خود ترسیم  بودیم ، قبل از
خودم را چون کودکان به آب زدم . نمودم و وقتی دریای واقعی را دیدم ، به مراتب از رویا هایم بهتر و زیبا تر می نمود 
 .و چون شنا بلد نبودم در آب باال و پایین می پریدم 

درم با نگرانی از من می خواست که مواظب خودم باشم و دور تر نروم و پدر به شادی کودکانه ام می نگریست در این ما
سال پیش مقایسه می  5ساله بودم اندامم نسبت به همساالنم ورزیده تر می نمود وقتی خود را با  44زمان من یک نوجوان 

به وجود آمده دیگر از آن هیکل نحیف و رنجورم ، از آن صورت  کردم فورا متوجه می شدم که تغییر محسوسی در من
 ...زرد و استخوانی خبری نبود من کمتر به ظاهر خود توجه داشتم و فکرم بیشتر به مطالعه معطوف می گشت 

 یک هفته تمام با شادی و خوشی در کنار دریا سپری شد و پس از اتمام تعطیالت با یک دنیا خاطرات شیرین به تهران
 ...برگشتیم 

سال تحصیلی دوباره آغاز شد و من بار دیگر سرگرم درس خواندن شدم اوایل آبان ماه بود که یک روز نامه ای از عمه ام 
فراموش کردم بگویم که پدرم تنها یک خواهر داشت که به همراه شوهرش در اردبیل زندگی می کردند )به دستمان رسید 

آن روز وقتی نامه اش را خواندم متوجه شدم که موقع (  .حال خود با خبر می کردند گاهگاهی به وسیله نامه ما را از 
وضع حملش فرا رسیده و از مادرم خواهش کرده بود که مدتی را به نزد او برود تا در هنگام زایمان تنها نباشد و مادرم 

در حالیکه به من سفارش می . گردید  نیز پذیرفت و دو روز بعد مقداری وسایل جمع آوری کرد و با اتوبوس عازم آنجا
 .کرد که بیشتر به فکر خودم باشم و اینقدر درس نخوانم تا مریض نشوم 

در غیاب مادر سعی می کردم کمی به وضع خانه برسم گاهی هم هوس آشپزی به سرم می زد و املت یا نیمروی جالبی 
کردیم ، چند روز بعد اولین نامه مادر به دستمان برای پدر درست می کردم و با شوخی و خنده غذایمان را صرف می 

رسید نوشته بود که عمه یک پسر خوشگل کاکل به سر زاییده در پایان نامه از قول عمه چند خطی برایمان نوشته بود و 
 .خواهش کرده بود که پنجشنبه همگی به اردبیل برویم تا همه دور هم باشیم 

فر شدیم شب به آنجا رسیدیم از ما به گرمی استقبال کردند نوزاد کوچولو خیلی صبح روز پنجشنبه به اتفاق پدر راهی س
خوشگل و مامانی بود ولی مدام گریه و زاری می کرد و بهانه می گرفت آن شب یکی از بهترین شبهای زندگیم بود شاید 

ه چنین شبهای شادی داشته خدا می خواست از آن شب به حد کافی لذت ببرم زیرا دیگر هرگز فرصتی به من دست نداد ک
 . . .باشم 

فردای آن روز جمعه بود و چون پدر می بایست شنبه سر کار حاضر شود از عمه و شوهرش خداحافظی کردیم و عازم 
تهران شدیم موقع برگشتن پدر خیلی غمگین بود حس می کردم دیدن بچه خواهرش خیلی در روحیه اش تاثیر گذاشته ، می 
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درک کنم او آرزو داشت روزی از همسرش دارای فرزندی گردد و طفل کوچکش را در آغوش خود توانستم احساسش را 
بفشارد هنگامیکه او بچه خواهرش را نوازش می کرد من از چهره غمگینش می توانستم حدس بزنم که در درونش چه 

نده و شوخی او را از رویا های غوغایی بر پاست ، مادر هم گویی متوجه تغییر حالش شده بود و ما سعی می کردیم با خ
تلخش بیرون بیاوریم پدر لحظه ای در خنده ها و شوخیهای ما شرکت می کرد و لحظه ای چند دوباره در فکر فرو می 

 .رفت 

من در گوش مادر زمزمه کردم که االن کاری می کنم که باعث خنده پدر شود ولی همینکه خواستم به طرف پدر برگردم 
 . . .نیا دور سرم چرخید صدای برخورد سخت ماشین با کوه و دیگر چیزی نفهمیدم ناگهان حس کردم د

وقتی چشم گشودم هیچ جا را نمی دیدم اطرافم در تاریکی مطلق فرو رفته بود تنها صدای زمزمه هایی گنگ و نا آشنا به 
 :گوشم می خورد یک نفر باالی سرم فریاد زد 

 .به دکتر بگویید بیمار به هوش آمده  -

 :صدای پا هایی را می شنیدم که دوان دوان به سوی من می آمدند کسی دستم را لمس کرد و گفت 

 .آره به هوش آمده خدا را شکر  -

صدای یک مرد بود ولی هر چه فکر کردم نتوانستم آن صدا را تشخیص دهم اما هر که بود صدایش گرم و مهربان بود آن 
 :صدا مجددا گفت 

 . . .شنوی ، من دکتر هستم اگه صدای منو می شنوی سعی کن خیلی آروم و شمرده حرف بزنی  پسرم صدای منو می -

 :من سکوت کردم صدایی از گلویم خارج نشد انگار دهانم کلید شده بود دکتر لحظه ای مکث کرد و دوباره به آرامی گفت 

 ا نه ؟اگه نمی تونی حرف بزنی دستتو تکان بده تا بدونم متوجه حرفام می شی ی -

 :هر چه توان داشتم در دستهایم جمع کردم و آن را مختصر تکانی دادم دکتر با لحن شادی گفت 

دستش تکون خورد معلومه که صحبتهای ما رو شنیده خوب فعال خطر برطرف شد جای نگرانی نیست خانم پرستار فعال  -
ضربان قلب دایم در کنارش باشد ، فردا مجددا یک آمپول مسکن بهش تزریق کنید ، یک نفر باید جهت کنترل تنفس و 

 .ویزیتش خواهم کرد 

 .نمی دانم برای چندمین بار بود که به هوش می آمدم و اصال نمی دانستم چه بالیی سرم اومده 

ن چشمانم را باند پیچی کرده بودند و به جز سیاهی جایی را نمی دیدم اما با گوشهایم صدای رفت و آمد پرستار ها و همچنی
صدای صحبتهایشان را می شنیدم ، سوش و درد شدیدی را در تمام نقاط بدنم احساس می کردم انگار با اره استخوانم را 

 .می خراشیدند چند جمله ای بی اراده از دهانم خارج شد 

 .آب ، آب  -

 :یک نفر با پنبه خیس لبهای سوزانم را تر کرد ولی از عطشم کاسته نشد دوباره گفتم 

 .به من آب بدین  آب ، -
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. چند بار این جمله را تکرار کردم ولی هر بار به همان ترتیب جسم سردی با لبهایم تماس پیدا کرد دوباره از حال رفتم 

حس کردم حالم نسبت به روز های . این بار وقتی به هوش آمدم دکتر اجازه داد چند جرعه آب در گلوی تشنه ام بریزند 
را در میان دستم احساس کردم و آن دست ، دست مهربان دکتر بود همان دکتری که بار ها قبل بهتر شده دست گرمی 

صدایش را از پس تاریکی شنیده بودم ولی هرگز صورتش را ندیده بودم ، در طول این مدت چشمانم همچنان بسته بود با 
 :صدای ضعیف و ناتوانم به دکتر گفتم 

 چشمامو باز نمی کنین ؟آقای دکتر چه بالیی سر من اومده چرا  -

عزیزم البد می دونی که تصادف کردی ، تصادف به قدری بود که مقداری خورده شیشه به چشمات فرو رفته ما مجبور  -
شدیم چشماتو عمل کنیم انشاءهللا فردا باند ها را باز می کنیم ، تازه داشت جریان یادم می آمد پس ما تصادف کرده بودیم 

 .مادرم افتادم ناگاه به یاد پدر و 

 دکتر پدر و مادرم ، چه اتفاقی براشون افتاده ؟ -

نگران نباش پسرم آنها هر کدام جراحاتی جزیی برداشته و در بخش دیگه ای بستری هستند ، به زودی حالشان خوب می  -
 .شه و به دیدنت می آن 

 .با شنیدن صحبتهای دکتر تا حدودی فکرم آسوده شد 

 ینجا هستم ؟دکتر چند روزه که ا -

 .روز ، یعنی یک هفته  7حدود  -

 :وحشت زده گفتم 

 روز ، وای خدایا یعنی یک هفته تمام بیهوش بودم ، پس تکلیف مدرسه ام چی می شه ؟ 7 -

 :دکتر در جوابم گفت 

ه چه درد بهتره نگران مدرسه نباشی در وحله اول باید به فکر سالمتی خودت باشی وقتی سالمتی نباشه درس و مدرسه ب -
 .آدم می خوره 

 .چشم آقای دکترحق با شما است  -

 .بهتره امروز استراحت کنی فردا بازم به دیدنت میام ، سعی کن خوب بخوابی  -

 .چشم دکتر  -

 .صبح روز بعد دکتر به دیدنم آمد 

نکته خوب توجه کنی ، وقتی  خوب سعید جان قراره تا چند دقیقه دیگر باند چشماتو باز کنیم قبل از اینکار باید به چند -
آخرین قطعه باند رو از چشمات برداشتم سعی کن اصال چشماتو حرکت ندی ، مدتی به همان باش تا عصب چشمات به 

 نور عادت کنه وقتی من دستور دادم به آرامی و با احتیاط چشماتو باز می کنی متوجه شدی ؟

 .بله دکتر کامال متوجه شدم  -
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 .ت گذشت با وجودیکه چیزی نمی دیدم اما می دانستم که دکتر مشغول گشودن باند هاست چند دقیقه ای در سکو

 .خوب پسرم حاال خیلی آروم چشماتو باز کن خیلی خیلی یواش  -

 :چشمم را به آرامی گشودم ، دکتر گفت 

 چیزی رو می بینی؟ در چند ثانیه اول ممکنه چیزی رو از هم تشخیص ندی تا چشمت به اطراف عادت کنه ، خوب حاال -

 .نه آقای دکتر  -

اطرافم را بسیار تار و کدر می دیدم چند ثانیه در وحشت و سکوت سپری شد قلبم به شدت می زد دچار نوعی هیجان شده 
لحظات به کندی می گذشت به ناگاه در  .بودم ، آه اگر چشمم جایی را نمی دید آن وقت برای همیشه کور باقی می ماندم 

صورتهایی را می دیدم تا حدودی چهره آنها برایم قابل رویت بود و بعد همه چیز را به خوبی تشخیص دادم ،  اطراف خود
 :فریاد زدم 

 .دکتر من می بینم ، من همه چیزو می بینم ، آه خدایا من کور نیستم  -

نده دکتر و پرستار ها را دیگر از آن سکوت رنج آور خبری نبود صدای خ. چهره های اطرافیان همگی باز و خندان شد 
 :می شنیدم ، دکتر دستم را فشرد و گفت 

خدا را شکر خوشحالم که عمل چشمت با موفقیت به پایان رسید خود من چندان امیدی نداشتم تو پسر خوش شانسی  -
 .هستی

ی تونم دوباره دکتر از زحمات شبانه روزی شما و همچنین دیگر اعضا و کارکنان بیمارستان متشکرم خوشحالم که م -
 .زیبایی های زندگی رو ببینم 

خوب سعید جان حاال باید کمی استراحت بکنی هنوز دست و پا هات زخمیه استخوان پات کمی مو برداشته که اونو گچ  -
 .گرفتم به زوی حالت کامال خوب می شه از امروز باید خودتو تقویت کنی تا هر چه زود تر خوب بشی 

 .چشم آقای دکتر  -

تر به اتفاق پرستار ها با چهره راضی و خشنود اتاقم را ترک کردند پس از چند روز دوباره می توانستم روشنایی را دک
ببینم و کامال خوشحال بودم و شکر خدای را نمودم که زنده و سالم هستم ، دلم برای پدر و مادرم تنگ شده بود از پرستار 

ولی خانم پرستار با حالتی غمگین و مشکوک به من گفت که هر دوی آنها از  ها خواهش کردم آنها را به بالین من بیاورد
 .ناحیه پا به شدت آسیب دیده و پا هایشان داخل گچ است و قدر به حرکت نیستند 

 . . .با خودم گفتم اشکالی نداره تا چند روز دیگه همگی از بیمارستان خارج شده و در کنار هم خواهیم بود 

ی شد حالم به مراتب بهتر از گذشته ها بود تنها پای راستم هنوز در گچ بود ، روز ها چند ساعتی را یک هفته دیگر سپر
به کمک پرستاری روی صندلی چرخدار در باغ گردش می کردم ، یک روز دکتر به من گفت ظرف هفته آینده گچ پایم را 

مدرسه بود می دانستم که حتما امتحانات شروع شده  باز می کنند خیلی از این بابت خوشحال شدم تنها نگرانی من از بابت
و وقتی به یاد امتحان می افتادم خیلی ناراحت می شدم پس از مرخص شدن از بیمارستان باید خیلی تالش می کردم تا این 

 .عقب ماندگی را جبران نمایم 

تم این بار وقتی که دکتر را دیدم از او از وضع پدر و مادرم هم بی اطالع بودم هیچگونه خبری از آنها نداشتم تصمیم گرف
بخواهم که هر چه زود تر ترتیب مالقات با پدر و مادرم را بدهد روز بعد دکتر طبق معمول برای معاینه از بیماران به 
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بخش آمد مثل همیشه با خوشرویی با من مواجه شد از وضع جسمانیم سوال کرد و بعد مژده داد که به زودی از بیمارستان 
 :ص خواهم شد او با خوشحالی گفت مرخ

 .روز دیگر گچ پاتو باز می کنم  3خیلی به سرعت به طرف بهبودی پیش می روی و احتماال تا  -

متشکرم آقای دکتر ، هرگز محبتهای شما رو فراموش نمی کنم دکتر تنها خواهش من اینه که اجازه بدین پدر یا مادرم رو  -
حرکت نیستند ولی اجازه بدین من به دیدنشون برم در تمام مدتی که اینجا بودم اونا رو ندیدم ببینم می دونم که اونا قادر به 

 .و کسی هم خبر درستی راجع به سالمتی اونا بهم نمی ده 

گویی با درون خود در جنگ . دکتر لحظه ای مردد ایستاد و به نقطه ای خیره شد در چشمانش موجی از غم پدیدار گشت 
 :االخره به آرامی کنارم روی یک صندلی نشست و گفت و جدال است ، ب

پسرم می دونم که برای دیدن اونا چه اشتیاقی داری من واقعا متاسفم شاید بهتر بود همون روزای اول اینو بهت می گفتم  -
 .اما وضع مزاجی تو طوری نبود که چنین فاجعه ای رو بپذیری 

 :کالمش را بریدم و با نگرانی گفتم 

 .چی شده چه اتفاقی افتاده خواهش می کنم بهم بگین دکتر  -

متاسفانه خبر نا خوشایندی برات دارم ، علیرغم میل باطنی خود ، باید شخصا این خبر رو بهت بدم اما می دونم که تو  -
 .پسر شجاعی هستی و تحمل شنیدن این خبر رو داری 

 .نین چه خبری دکتر ؟ تو رو خدا زود تر بگین و جانمو خالص ک -

 :دکتر کمی مکث کرد بعد با اکراه گفت 

پدر و مادرت در همان نخستین لحظات تصادف در دم جان سپردند و تنها تو تونستی نجات پیدا کنی ، من متاسفم و به  -
 .جز اظهار تاسف کار دیگه ای از دستم ساخته نیست 

را نمی شنیدم هر کلمه ای که از دهان دکتر خارج می  با شنیدن این خبر به ناگاه خرمن جانم به آتش کشیده شد دیگر چیزی
شد چون پتکی بر سرم فرود می آمد گویی از خواب هولناکی بیدار شده بودم تمام بدنم از شنیدن این سخنان می لرزید ، 

 .اشک بی اختیار از چشمانم فرو چکید صدایی از گلویم خارج شد صدایی که برایم بیگانه بود 

 امکان نداره نه این غیر ممکنه ، خدایا آخه چرا ؟ آخه چرا ؟آه دکتر ، این  -

 .سعید جان تو جوان قوی ای هستی نباید روحیه تو ببازی  -

 .دکتر سعی نکنید با این حرفها منو دلداری بدین هیچ کس قادر نخواهد بود درد های درونمو التیام ببخشه ، هیچکس  -

 کاری برات بکنم ؟کمکی از دست من ساخته است ؟ می توانم  -

 .نه لطفا منو تنها بذارین  -

پس از رفتن دکتر به زحمت سعی کردم از سیل اشکم جلوگیری کنم این حادثه چون فاجعه ای دردناک مرا از پا در آورد ، 
خدایا دیگر به چه کسی پناه ببرم از این لحظه به بعد باید خود را برای استقبال مجدد از بدبختی آماده می نمودم ، دیگر باید 

ی کسی و تنهایی مدفون می ساختم ، خدایا ، ای خدای بزرگ این چه سرنوشت آرزو های دیرین را در گور تاریک ب
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شومی بود ، که نصیب من نمودی مگر من به درگاهت چه گناه نا بخشودنی مرتکب شده بودم که مستوجب چنین عقوبتی 
اخ آمال و آرزو هایم گردم ، هیچ راه نجاتی برایم نیست کوچکترین روزنه امیدی در دل تاریک و سیاهم سو سو نمی زند ک

ویران گردید ، آخر چرا ؟آه بیچاره پدر و مادرم ، کاش من هم با آنها می مردم آخر چرا من زنده ماندم ، منی که وجودم 
در این جهان خاکی پشیزی ارزش ندارد برای چه زنده ماندم ؟ زنده ماندم تا زجر بکشم تا بیشتر و بهتر تلخیها و مرارتها 

 . . .بیشتر در زندان تنهایی و رنج گرفتار گردم را لمس نمایم و 

نمی دانم تا چه مدت گریه کردم اما همینقدر به خاطر دارم که چشمانم از فرط گریه از هم باز نمی شدند از شنیدن خبر 
بهتر مرگ آنها به سر حد جنون رسیده بودم دو روز تمام در تب شدید می سوختم و هذیان می گفتم از روز سوم حالم کمی 

شد اما این سالمتی جسم به چه دردم می خورد ، روز ها کمتر با کسی صحبت می کردم به هیچ وجه حوصله گردش در 
باغ را نداشتم روی تخت دراز کشیده و به گوشه ای خیره می شدم و به آینده تاریک خود چشم می دوختم ، چشم انداز 

از فرط گرسنگی در یک خرابه افتاده و بر روی خاکهای نمناک  وسیعی از دور نمای آینده در مقابم جان می گرفت که
 . . .آنجا جان به جان آفرین تسلیم می نمودم بدون اینکه کسی پاسخگوی دست نیازمندم باشد 

در عرض همین مدت کوتاه قوای بدنیم را از دست دادم میلی به غذا نداشتم و در یک عذاب عمیق روحی به سر می بردم 
شنبه دکتر گچ پایم را باز کرد یکی دو روز بعد توانستم با کمک عصا قدری راه بروم تا چند رز دیگر  عصر روز چهار

از بیمارستان مرخص می شدم اما به کجا باید می رفتم ؟ آرزوی مرگ داشتم اما مرگ نیز از من روی برگردانده بود بر 
 .مرا چنین سیه روز آفریده بخت سیاه خود لعنت می فرستادم از دست فلک شکوه ها داشتم که 

دکتر دورا دور مراقب من بود و سعی می کرد به هر نحوی که شده کمکم کند اما از دست او چه کمکی بر می آمد ، شبی 
که فردای آن روز مرا از بیمارستان مرخص می کردند تا صبح نخوابیده از پنجره اتاقم به خیابان شلوغ و پر جمعیت 

خیابان جمعیت را در خود می بلعید و در کام خود جای می داد اما انگار من در این میان طفیلی تهران می نگرستم گویی 
 .بودم که حتی خیابان هم از پذیرش من سر باز می زد ، آن شب تا صبح در اتاق قدم زدم و به درگاه خدا نالیدم 

دم به خیابان گذاشتم احساس نمودم که قدم به روز بعد با چشمانی پف آلود و قلبی گریان از بیمارستان مرخص شدم وقتی ق
زندان وحشتناکی گذاشته ام و هر لحظه در انتظار شنیدن حکم اعدام خود بودم ، وحشت زده و سراسیمه قدم می زدم به 
اطراف با هراس نگاه می کردم به عابرین تنه می زدم انگار از دنیای دیگری آمده ام دنیایی که فرسنگها با این دنیای 

 .نونی فاصله داشت ک

تومانی بود  411نمی دانستم به کجا پناه ببرم دستم در جیب لباسم به چیزی برخورد کرد آن را بیرون آوردم یک اسکناس 
نمی دانم کار کدام آدم خیری بود البد یک نفر دلش به حالم به رحم آمده و خواسته به این وسیله مخارج چند روز 

ید هم کار دکتر باشد ، نمی دانستم باید از داشتن این پول خوشحال گردم یا نه اما همان سرگردانی مرا تامین نماید شا
 . . .احساسی به من دست داد که چند سال پیش در هنگام گدایی به من دست می داد احساس نفرت و انزجار 

سعی کردم . گی و درماندگی از این به بعد فصل تازه ای در زندگیم گشوده می شد فصل در بدری و آوارگی ، فصل بیچار
تا پیدا کردن کاری مناسب مقداری از پول را به عنوان پس انداز نگه دارم یکی دو روز به دنبال کار گشتم و شبها خسته و 

نا امید در یک مسافر خانه ارزان قیمت سر می کردم یکی از روز ها در حالیکه سرمایه ام رو به اتمام بود برای خرید 
انوایی رفتم در آنجا نانوا با یکی از مشتریان صحبت می کرد که دنبال یک شاطر می گردد من از فرصت نان به دکان ن

 :استفاده کردم و گفتم 

 
 .چون من بیکار هستم و دنبال کار می گردم حاضرم پیش شما کار کنم  -

عی می کنم در عرض کوتاهترین نانوا از من سوال کرد که چیزی از شاطری و خمیر گیری می دانم یا نه ؟ و من گفتم س
 .تومان مشغول به کار شوم 5مدت یاد بگیرم و چون او در گفتارم صداقت می دید قبول کرد که با روزی 
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از همان روز کارم را در آنجا شروع کردم شبها نیز همانجا در گوشه ای از مغازه می خوابیدم چند روز گذشت و من 
لبستگی پیدا کردم لحظه ای نبود که از پدر و مادرم غافل شوم همیشه به یاد محبتهای کامال به محیط آشنا شدم و به کارم د

آنها بودم هیچ خبری از آن خانه نداشتم حتما خانه و تمام وسایلش به تنها خواهر پدرم یعنی عمه ام رسیده بود من حتی نمی 
 .دانستم آنها را کجا و در چه مکانی به خاک سپرده اند

ا پولی پس انداز کنم و با آن دفتر و کتاب خریده به درسم ادامه بدهم شوق درس خواندن لحظه ای رهایم تالش می کردم ت
تومان پول پس انداز داشتم و خیلی از این بابت خوشحال بودم  311ماه در نانوایی کار کردم و حدود  4نمی کرد ، مدت 

 .که ناگهان آن اتفاق افتاد 

تومان پس انداز ذخیره کرده ام تا بتوانم با آن پول به درسم ادامه بدهم یک  311بودم که شبی به یکی از کارگر ها گفته 
هفته بعد از این جریان یک روز صاحب نانوایی وقتی داشت پولهای داخل کشو را می شمرد ناگهان فریاد زد یکی از توی 

به هم نگاه کردیم یکی از کارگر ها گفت که  همگی با تعجب. دخل پول برداشته هر کی برداشته زود بیاره سر جاش بذاره 
 ما سالهاست اینجا با صداقت و درستی کار کردیم چرا تهمت می زنی ؟ -

 .من به کسی تهمت نمی زنم چند ساعت پیش خودم پولها رو شمردم و همینجا زیر این دخل گذاشتم حاال نصفش نیست  -

 ی ؟پولهایی رو که شمردی چقدر بود شاید اشتباه می کن -

تومان ازش باقی مونده یک نفر سیصد  011نه اشتباه نمی کنم جمعا پانصد تومان شمردم و اینجا گذاشتم حاال فقط  -
 .تومانش رو برداشته 

 یعنی کار چه کسی می تونه باشه ؟: من گفتم 

 :یکی از کارگرها رو کرد به من و گفت 

 . . .گی کار کیه بابا عجب رویی داری  پسر خودتو به کوچه علی چپ نزن پولو برداشتی حاال می -

این همان کارگری بود که چند شب قبل به او گفته بودم که پس اندازی دارم و حاال او بر علیه من شهادت دروغ می داد از 
 :شدت خشم صورتم قرمز شد فریاد زدم 

 .چرا به من تهمت می زنی من اینکارو نکردم  -

 :دوباره همان کارگر گفت 

ا ها مدتهاست که اینجا کار می کنیم تا قبل از اومدن تو تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود پس تنها کسی که مظنونه تمام م -
 .تو هستی 

 :یکی از کارگرها گفت 

 .بابا چرا بیخود افترا می زنی خوب نیست آدم به یکی بهتون بزنه تا ثابت نشده گناه کسی را به گردن بیگناهی نیانداز  -

 :باز همان کارگر گفت ولی 

 .من به کسی بهتون نمی زنم حال بهتون ثابت می کنم برین جیب کتشو بگردین  -

 :صاحب نانوایی به طرفم آمد و گفت 
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 .پسر جون خودت جیباتو بگرد شاید اشتباهی پوالرو برداشتی  -

مال خودمه می خواستم با این پولها اسممو تومان پول از ماهها قبل پس انداز کردم ببینید این پولها  311آقا من خودم  -
 .بنویسم مدرسه و درس بخونم 

 :صاحب مغازه پولها را از دستم گرفت و گفت 

تومانی که سه تاش االن  411اسکناس  5چرا دروغ می گی پسر این همون پولهاییکه من زیر قلک گذاشته بودم درست  -
 دست توئه

 .که جمع کردم به خدا دروغ نمی گم  آقا به خدا قسم این پولها حقوق خودمه -

 :آن کارگر موذی گفت 

 .دیدی نگفتم اون پوالرو برداشته می خواست ما ها رو متهم بکنه  -

 :به طرفش رفتم و گفتم 

تومان پس انداز دارم که  311آقا تو رو به علی قسم بهشون بگو که این پوال مال منه یادته چند شب پیش بهت گفتم که  -
 فتر و کتاب بخرم و درس بخونم یادته ؟می خوام د

 .چی چی داری می گی پسر دزدی کردی حاال دروغ هم می گی تو کی بهم گفتی که پول داری  -

 .صاحب مغازه گوشم را به شدت کشید و از مغازه بیرونم کرد 

شد زود متوجه شدم  برو بیرون توله سگ دزد منو بگو که دلم به حال بیکسی تو سوخت و خواستم بهت کمک کنم خوب -
 .و گرنه چند ماه دیگه منو ورشکست می کردی زود گورتو گم کن 

و من همچنان قسم می خوردم که پولها مال من است ولی آنها حرفم را باور نکردند و من نیشخند آن کارگر را دیدم نمی 
بر اینکه پس اندازم را از دست داده و از دانستم علت دروغ گفتنش را بفهمم من که به او بدی نکرده بودم ، خداوندا عالوه 

 .کار بیکار شده بودم تهمت دزدی هم به من زده شد ، به جز چند لایر دیگر پولی نداشتم او حتی مزد آن روزم را نداده بود

به  دوباره دوران دربدری من آغاز گردید این بار سعی کردم با مقدار تجربه ای که در نانوایی کسب کرده بودم با زندگی
. مبارزه برخیزم من همیشه در حال مبارزه بودم مگر نه این است که زندگی را میدانگاه مبارزه و تالش می دانستم و بس 

. . 

پس از چند روز سرگردانی در یک مغازه نجاری کار پیدا کردم ، کار خوبی بود حقوق بخور و نمیری در می آوردم و 
مغازه می خوابیدم تا اینکه یک روز وقتی بیرون از مغازه کنار در روی خدا را شکر می کردم طبق معمول شبها در 

صندلی نشسته بودم همان نانوای سابق را دیدم که به طرف من می آمد با دیدنش رنگم پرید ترسیدم مبادا در مورد جریان 
ی دستی به شانه ام زد و دزدی به صاحبکارم حرفی بزند و او هم مرا اخراج کند او وقتی به نزدیک من رسید با خوشروی

 :گفت 

پسرم حالت چطوره ، همه جا رو دنبالت گشتم تا اینکه امروز اتفاقی تو رو دیدم از حن مهربانش معلوم بود که از من  -
 :ناراحت نیست قبل از اینکه من حرفی بزنم گفت 
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بدون تحقیق تو رو از مغازه بیرون سعید جان اومدم تا ازن معذرت بخوام امیدوارم منو ببخشی اونروز من ندونسته و  -
 .کردم ولی بعدا به حقیقت جریان پی بردم و فهمیدم که تو بیگناه بودی 

 یعنی شما فهمیدید که من بیگناهم شما متوجه شدید که من دزدی نکردم ؟ -

داده بودی روزی  بله پسر جان بذار جریانو برات تعریف کنم ، اصغر آقا یعنی همون کارگری که تو پس اندازتو نشونش -
سخت بی پول بود از قضا همون روز بچه اش مریض شد و او چون پول برای دوا و دکتر نداشت به ناچار اومد از قلک 

مغازه پولها رو برداشت و بعد کاری رو که خودش انجام داده بود به تو نسبت داد و من هم بدون تحقیق تو رو بیرون کردم 
قا با وجود مداوای دکتر مرد و او گریان و ناالن به نانوایی اومد و همه جریانو برای روز بچه اصغر آ 3خالصه پس از 

ما تعریف کرد من هم فورا اونو بیرون کردم چون اون عالوه بر اینکه دزدی کرده بود هم دروغ گفته و هم باعث شده بود 
بال تو می گشتم تا شاید تو رو پیدا کنم و پولتو تنها سرمایتو ازت بگیرم و از کار بیرونت کنم از آن روز به بعد همیشه دن

 .بهت پس بدم حاال خوشحالم که تو رو دیدم 

 .منم خوشحالم که باالخره بیگناهی من به شما ثابت شد  -

تومان هم به عنوان پاداش  411بله پسر جان حاال بیا این پولو بگیر همون پولی که من به زور ازت گرفتم در ضمن  -
 .بهت می دم 

 :تومان را به او پس دادم و گفتم  411من پول خودم را برداشتم و 

نه این درست نیست در ازای کاری که انجام ندادم مزد بگیرم همین پول خودم کافیه درسته که من فقیر و بدبختم اما پول  -
رم و از دسترنج خودم باشه نا مشروع از گلویم پایین نمی ره پولی رو می خوام که با عرق جبین و قدرت بازو به دست بیا

 .، پولتان را بردارید خیلی متشکرم که به من لطف دارید 

نه عزیزم من باید از تو تشکر کنم تو به من درس بزرگی دادی که هرگز از یاد نخواهم برد هر وقت احتیاجی به من  -
 .داشتی حاضرم مثل یک برادر بزرگتر کمکت کنم خداحافظ 

ادامه دادم از لحظه ای که از بیمارستان خارج شده بودم دوران در بدری من نیز آغاز گشته بود  او رفت و من به کار خود
زیرا در هر کجا مشغول کار می شدم اتفاقی می افتاد و من ناچار به ترک آنجا می شدم حدود دو سال تمام در همان کارگاه 

خوبی داشتم موفق شده بودم که در یک مدرسه شبانه نجاری مشغول کار بودم کار فرما از کارم راضی بود حقوق نسبتا 
ثبت نام نمایم و دو سال با تالش و پشتکار موفق شدهم متوسطه را بگیرم و خودم را برای دوره دبیرستان آماده می کردم 

 ...که ناگهان باز ورق برگشت 

ه آقا دیشب بر اثر سکته مرده یک روز صبح کار فرما سر کار حاضر نشد و حوالی ظهر یکی از بستگانش خبر آورد ک
است و آنها امروز به بهشت زهرا می روند و به من دستور داد که مغازه را ببندم و کلید را به در خانه آقا ببرم و تحویل 
پسرش بدهم ، من هم همینکار را کردم می دانستم که تا چند روز مغازه تعطیل خواهد بود بنابراین در یک مسافر خانه 

و پس از گذشت یک هفته به در خانه کار فرما رفتم تا اجازه بدهند مغازه را بگشایم اما آنها گفتند که بعد از  اتاق گرفتم
 .مرگ آقا ملک در انحصار وراثت است و فعال آنها به وجود من نیازی ندارند 

 .دمتومان به عنوان مزد به من داد و عذرم را خواست از آنجا هم مطرود و رانده ش 011پسر آقا 

این بار با زحمت زیاد در یک میوه فروشی مشغول کار شدم هر روز صبح و شب با نام خدا کارم را به آغاز و پایان می 
رساندم و همیشه از خدا کمک می خواستم چند روزی گذشت در این مغازه با مشتریهای مرموزی برخورد می کردم اکثرا 

دند چند بار هم اتفاق افتاد که او بسته های میوه را به دستم می داد با صاحب مغازه در مورد جنس سفارشی صحبت می کر
که برایش به مقصد برسانم می گفت که صاحب میوه ها اشخاص پولداری هستند و برای احترام آنها باید میوه ها را به در 

 .خانه اشان ببری ، من هم بسته ها را تحویل می دادم و انعام خوبی هم می گرفتم 
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ر شبها توی مسافر خانه می خوابیدم تابستان کم کم سپری می سد و من نیز خود را برای سال تحصیلی جدید آماده حاال دیگ
 .می کردم

ماه کار در میوه فروشی طبق معمول سر کار می رفتم که ناگهان از دور جمعیت زیادی را دم  7یک روز صبح پس از 
دستهای صاحب مغازه دستبند می زند و او را سوار اتومبیل پلیس کرده و از در مغازه دیدم و ناگاه پند پلیس را دیدم که به 

آنجا دور شدند پا هایم یارای راه رفتن نداشت نمی دانستم چه اتفاقی افتاده دو تا رهگذر از کنارم گذشتند و با هم حرف می 
 :زدند یکی از آنها را صدا کردم و پرسیدم 

 .ه مثل اینکه پلیس ها یکی رو دستگیر کردند آقا ببخشید اونجا چه اتفاقی افتاد -

 .بله آقا اون میوه فروش تو مغازه اش جنس می فروخته و حاال پلیس فهمیده و دستگیرش کرده  -

 جنس ؟ جنس چیه خوب مگه فروختن میوه جرمه ؟ -

 :او ناگهان خندید و گفت 

ت ، جنس یعنی قاچاق یعنی مواد مخدر مثل هرویین نه پسر جون مثل اینکه تو نمی دونی جنس که پرتقال و نارنگی نیس -
 فهمیدی پسر جون ؟

 آه بله فهمیدم آقا راستی پلیسها از کجا فهمیدن ؟ -

یکی به پلیس خبر می ده که یارو تو مغازه اش هرویین رد می کرده خیلی هم مشتری داشت اون بیشتر موقع جنسها را  -
حاال پلیس دنبال شاگردش می گرده اوه ببینم راستی قیافه ات به نظرم به وسیله شاگرد به مشتریهایش می رسونده و 

 .آشناست وایسا ببینم تو همون شاگردی هستی که دنبالت می گردن 

 :مرد بغل دستی گفت 

 .چرا خودشه ، وایسا ببینم کجا داری فرار می کنی وایسا اینقدر ندو  -

ر از نفس افتادم خودم را در کنار پارک شهر دیدم بالفاصله داخل پارک و من شتابان از آنجا فرار کردم آنقدر دویدم که دیگ
شدم و در البالی درختان خودم را مخفی نمودم کسی در تعقیب من نبود البد آنها مرا گم کرده بودند چند ساعتی آنجا قدم 

 .زدم بعد خیلی با احتیاط به مسافر خونه برگشتم

چی پول داشتم بر داشته بودند من معموال پولهای اضافی را توی کمد می گذاشتم از بخت بد اتاقم را دزد زده بود و هر 
به سالن رفتم و صاحب مسافر خانه را .تمام پولها را به اضافه یک کت کهنه که پولها در جیبش بود بر داشته بودند 

ا هم شکایت کرده که پولش را بر داشته خواستم به او گفتم که پولهایم را دزدیده اند و او گفت که اتفاقا یکی از هم اتاقی ه
 اند ما به پلیس تلفن کردیم همین االن برای تحقیقات به اینجا خواهند آمد راستی پول شما چقدر بود ؟

 .حدود هزار تومان  -

 از شنیدن نام پلیس وحشتی سراپایم را فرا گرفت اگر پلیس می آمد قطعا مرا می شناخت و دستگیرم می کرد صبح توانسته
بودم از دستشان فرار کنم و حاال خودم در اتاقم را به رویشان می گشودم باید هر چه زود تر از اینجا فرار می کردم به 
مدیر مسافر خانه گفتم هر چی موجودی داشتم دزد با خودش برده باید برم از بیرون برای یکی از بستگانم تلفن بزنم تا 

ریالی ازش گرفتم و پرسیدم تلفن عمومی  0فرار من بویی نبرد یک سکه  کمی پول ازش قرض بگیرم و برای اینکه از
 کجاست ؟
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او مرا راهنمایی کرد که سر چهار راه اول می توانم تلفن را پیدا کنم و من از او تشکر کردم و از آنجا خارج شدم و به 
را نجات می دادم قید هزار تومان را باید هر چه زود تر جانم . سرعت از آن نقطه دور شدم و بر بخت خود لعنت فرستادم

 .زده بودم آزادی برایم مهمتر از پول بود 

نمی دانستم شب را کجا باید سر کنم هیچ جا آشنایی نداشتم سوار اتوبوس شدم و سرنوشتم را به راننده سپردم تا هر کجا که 
یه هستم ، هوا کامال تاریک بود در فکر فرو قسمت بود مرا ببرد در آخرین ایستگاه پیاده شدم متوجه شدم حوالی میدان فوز

رفتم به صبح فکر می کردم که با چه شور و شوقی ، از خواب بیدار شدم تا خود را برای کار آماده نمایم ناگهان همه چیز 
 خراب شد وقتی حاال فکر می کنم می بینم که خواست خدا بود تا صبح کمی دیر تر سر کار بروم تا با پلیس مواجه نشوم

 .وای که در چه دام هولناکی افتاده و خود خبر نداشتم 

شب را به ناچار در زیر پل زیر زمینی میدان فوزیه خوابیدم تا از صبح روز بعد مجددا تالشم را آغاز کنم مدت یک هفته 
یگر پولی برایم تمام روز ها به دنبال کار می گشتم و شبها هم به همان زیر زمین ، می رفتم و در گوشه ای می خوابیدم د

نمانده بود از فرط گرسنگی نمی دانستم به کجا پناه ببرم شب وقتی در حال خواب و بیداری بودم لگدی به پهلویم خورد 
 :چشم گشودم پلیسی را باالی سرم دیدم وحشتزده برخاستم و نشستم او با لحن پرخاشگری گفت 

برو یه جای دیگه یاهلل ببینم ، چیه چرا اینجوری زل زدی و منو نگاه پسر از اینجا پا شو ، مگه اینجا خای خوابه ، پا شو  -
 .می کنی بهت گفتم پا شو برو 

 .چشم ، چشم قربان همین حاال می رم  -

و از جا برخاستم و بدون اینکه به پشتم نگاه کنم به سرعت از آنجا دور شدم نمی دانستم ساعت چند است اما نیمه شب بود 
بود اینجا هم خدا به کمک من آمده بود و پلیس مرا نشناخت شاید آنها هیچ نشانه ای از من نداشته خواب از سرم پریده 

باشند اما باید حتما به دنبال من باشند به خصوص با فرار ناگهانی من از مسافر خانه البد گناه آن ، سرقتها را هم به گردن 
 .من انداخته اند 

ی افتاد که نوری از آن به بیرون می تابید وقتی خوب دقت کردم متوجه شدم که همانطور پیش می رفتم چشمم به در باز
آنجا مسجد است داخل حیاط شدم و از آنجا به سوی اتاقی که با فرش کهنه ای مفروش شده بود قدن نهادم بله من به خانه 

 .خدا پناهنده شده بودم گوشه ای دراز کشیدم و خوابی خوش مرا در ربود 

یک باغ مصفایی می دیدم همه جا پر از گل و سبزه بود پروانه های رنگارنگ روی گلها پرواز می کردند خودم را در 
بلبالن خوش آواز نغمه سرایی می کردند نسیم فرحبخشی از جانب رود خانه به صورتم می خورد بوی خوش گلها شامه ام 

بوی عطر بهشتی مرا مست و از خود بیخود می نمود را نوازش می داد احساس می کردم به درون بهشت خدا قدم نهاده ام 
محسور این همه زیبایی شده بودم که صدایی مرا به خود خواند تو رستگار خواهی شد بلند شو و نماز را بر پا دار به سوی 

 .رستگاری بشتاب 

 .به ناگاه چشم گشودم خود را در همان مسجد یافتم صدای اذان صبح از مناره مسجد شنیده می شد 

مدتی به صدای روح نواز اذان گوش فرا دادم قطره اشکی از چشمم فرو چکید موذن نور ایمانی را در قلبم به وجود آورد 
در یک خلسه روحی فرو رفته بودم به سرعت از جا برخاستم و وضو ساختم و به نماز ایستادم همانطور سر به سجده 

وقتی نماز به پایان رسید حس کردم دستی شانه ام را تکان می دهد  نهاده و گرستم و از خدای خود خواستار کمک گردیدم
از صورت نورانیش محبت خاصی تراوش می کرد عمامه .برگشتم پیرمرد سپید مویی را دیدم که به رویم لبخند می زند 

ر مقابل مشکی بر سر و عبایی بر دوش داشت چشمانش چنان مرا مجذوب خود کرد که به احترامش از جای برخاستم و د
فرزند چه چیز باعث شده اینطور غمگین باشی و این چنین در سجده به گریه  -آن سید بزرگوار ایستادم لبخندی زد و گفت

 در آیی ؟

 آه پدر ، اجازه می دهید شما را پدر بنامم ؟ -
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 .بله فرزندم خوشحال خواهم شد  -

 .ین زندگی نکبت بار خود را رها سازم پدر درد عمیق و جانکاهی وجودم را می سوزاند می خواهم از ا -

 پسرم با چه چیز می خواهی خودت را رها سازی ؟ -

با خود کشی پدر ، دیگر تحمل ندارم این بار گران را بر دوش بکشم ، پشتم از غم و اندوه سنگینی می کند کمرم زیر بار  -
 .مشکالت خرد گشته 

چنگال دیو وحشت و تنهایی به خدا پناه ببر آری فقط باید پناهنده درگاه خداوند نه فرزندم ، اشتباه می کنی برای رهایی از  -
 .بزرگ باشی 

 .من همیشه با خدا بوده ام هیچگاه از یاد او غافل نگشتم  -

نه پسرم حتما با خلوص نیت نبوده بیا یک بار آزمایش کن با خلوص نیت با تمامی وجودت به درگاه خدا روی بیار پسرم  -
م و جان ، این روح سرکش ، حتی این هوایی که از آن استنشاق می کنی از آن خودت نیست هر ذره از وجودت این جس

متعلق به خداست او خالق تمام مخلوقات است و تمام هستی در ید قدرت اوست پس نباید جسمی را که به خدا تعلق دارد از 
 .را از تو خواهد گرفت  بین ببری هر گاه هنگام مرگت فرا رسد او خودش جسم و روحت

 :آهی کشیدم و گفتم 

 .من از همه جا رانده شده ام هیچ کس را ندارم خدا مرا یتیم آفریده ، می فهمید من یتیم هستم  -

می فرماید یتیم آن نیست که پدرش مرده باشد بلکه یتیم کسی است که از عقل و ادب عاری و ( ع ) پسرم حضرت علی  -
 .بی بهره باشد 

و پدر و مادر نداری در عوض خدا به تو عقل و خرد داده تا به وسیله بکار انداختن آن در راه راست به هدف نهایی اگر ت
خود که همان دست یابی به خوشبختی و سعادت است برسی نه اینکه از این عقل در جهت عکس منطق استفاده نمایی امام 

 .نش نادانی او می فرماید دوست هر انسان عقل اوست و دشم( ع ) رضا 

آنگاه دروازه نیکبختی به . پس برای رستگار شدن از عقل خود کمک بگیر و همیشه در هر هنگام از یاد خدا غافل مشو 
 .و خواهی دید که همه چیز را خیلی آسان به دست آورده ای . رویت گشوه خواهد شد 

ز غم و اندوه تهی گشته ام سبک بال شده ام ، پدر از پدر جان حرفهای شما در قلبم امیدی تازه رویاند احساس می کنم ا -
 .خداوند بخواه که مرا یاری دهد تا بتوانم خود را به رستگاری نهایی برسانم 

انشاءهللا پسرم ، انشاءهللا ، و برای رسیدن به هدفی که در پیش داری دو چیز الزمه آن می باشد ایمان و صداقت و  -
گاه احساس تنهایی کردی به اینجا پناه بیار در خانه خدا برای همگان باز است بیا و با دیگری پشتکار و شایستگی ، هر 

خدای خود خلوت کن و به راز و نیاز بپرداز تا گره مشکلت به آسانی گشوده شود سعی کن خدا را فراموش نکنی باید در 
 .فظ مقابل حوادث ناگوار زندگی ایستادگی و استقامت به خرج دهی خوب پسرم خداحا

صبح را نشان می داد با قلبی مملو از احساسی نا شناخته از مسجد خارج شدم یک نفر در درونم فریاد می  7ساعت مسجد 
زد ، تو تا امروز غافل بودی ، اما از حاال به بعد سعی کن هوشیار باشی باید همت داشته باشی ، تمام فکر خود را متوجه 

 . . .عادت رهنمود می سازد خدا ساز چون اوست که تو را به سوی س
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احساس کردم با شنیدن این صدای درونی جان تازه ای گرفته ام به سوی مقصدی نا معلوم پیش می روم نمی دانم فردا چه 
خواهد شد به انتظار فردایی روشن هستم فردایی که پایان همه درد ها و رنجهاست و گام نهادن در ساحل خوشبختی ، به 

 . . .امید آن روز 

 .تصمیم گرفتم تحت هر شرایطی از خواندن نماز و به جا آوردن واجبات دینی غافل نشوم و انسانی با ایمان گردم 

چند روز بعد به کمک خداوند بزرگ در یک آرایشگاه مردانه به سمت پادو استخدام شدم ، آرایشگاه تمیز و مرتبی بود 
 .نجا مشغول به کار بودم در ضمن درس هم می خواندم ماه در آ 44اکثر مشتریانش از طبقه باال بودند حدود 

یادم است اوایل استخدامم در آرایشگاه به علت بی پولی شبها را روی نیمکت پارکها به صبح می رساندم چون فصل 
ینده تابستان بود و هوا هم گرم ، یکی از همان شبهای گرم و خفقان آور ، روی نیمکتی دراز کشیده بودم و به گذشته ها و آ

فکر می کردم که ناگهان سایه ای توجه مرا به خود جلب کرد وقتی خوب دقت کردم مرد جوانی را دیدم که با شتاب 
خودش را به چند قدمی من رساند به علت تاریکی شب او نمی توانست به وجود من پی ببرد اما من او را که زیر نور 

ش چیزی را با شتاب جستجو می کرد وقتی خوب دقت کردم کیف پولی المپ کنار پارک ایستاده بود کامال می دیدم در دست
را دیدم که او داشت پولهای داخلش را شمارش می کرد ، حرکاتش عجیب و توام با هراس و عجله بود فورا جریان را 

 :حدس زدم کمی نزدیکتر رفتم و به آرامی گفتم 

 دوست من چی شده ؟ -

 :جا پرید و من برق تیغه چاقو را در دستش احساس کردم او با وحشت پرسید  از شنیدن صدای من به شدت ترسید و از

 .تو کی هستی ؟ کجا هستی از تاریکی بیرون بیا  -

 :خیلی آرام از تاریکی بیرون آمدم و در همانحال گفتم 

 .من هم مثل تو هستم از من نترس  -

 .عدا پشیمون بشی بهتره حرف نزنی بیا جلو تر ولی مواظب باش حرکتی نکنی که ب -

 :وقتی مقابلش رسیدم کمی در قیافه ام دقیق شد و ادامه داد 

 تو اینجا چیکار می کنی ؟ -

 .من شبها روی نیکمتهای پارک می خوابم چون جایی رو ندارم  -

 :با نگرانی پرسید 

 تو اون پشت چیزی هم دیدی ؟. . . تو  -

 :خندیدم و گفتم 

 .باید از اون بترسی  چرا از من می ترسی در حالیکه -

 :با تعجب پرسید 

 از او ، منظورت از او کیه ؟ -
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 :به آسمان اشاره کردم 

 .تنها باید از خدا بترسی نه از بندگان نا چیز خدا  -

 :کمی به فکر فرو رفت 

 .تا بحال فکرش را نکرده بودم . . . از خدا بترسم  -

 .البته اگه مایل باشی می تونی به من اعتماد کنی منو دوست خودت بدون  -

 .باشه پس بریم روی اون نیمکت بنشینیم  -

 :هر دو چند لحظه در سکوت به تاریکی خیره شدیم حرفهای زیادی در دل داشتیم اما لبهایمان بسته بود او از من پرسید 

 ور نیست ؟ببینم تو از خونه فرار کردی ؟ شایدم از دست پدرت فرار کردی حتما اون خیلی بد اخالقه اینط -

 :آهی کشیدم و گفتم 

نه دوست من کاش اینطور بود ، کاش پدر بد اخالقی داشتم کاش خونه و زندگی داشتم ولی بدبختانه ، نه پدر دارم و نه  -
 .مادر نه خونه و نه زندگی ، هیچ چیز ندارم 

 آه خیلی متاسفم باور کردنش خیلی مشکله پس پیش کی زندگی می کنی ؟ -

 .، روزا کار می کنم و شبا هم ویالن و سرگردان هر کجا شد می خوابم  پیش هیچ کس -

 ولی تو هنوز خیلی بچه ای چند سالته ؟ -

 .سال  47 -

 .وای خدای من پس تو از من هم بدبخت تری تو هم سرنوشتی مشابه من داری  -

 ببینم یعنی تو هم مثل من آوارگی کشیدی ؟ -

 .حتی از تو هم بیشتر  -

 لتش چی بود ممکنه برام بگی ، اشکالی که نداره ؟چرا ، ع -

نه چه اشکالی داره حاال که اینطور بی پرده با هم حرف می زنیم چرا بهت نگم البته ممکنه از حرفام خسته و دلگیر  -
 .بشی

 .نه خیلی هم خوشحال می شم که به من اعتماد می کنی دوست دارم با درد های جامعه آشنا بشم  -

وقتی خودمو شناختم از همان لحظات نخست کودکی با طعم تلخ فقر آشنا .از دوران کودکی برات می گم  پس گوش کن -
شدم فهمیدم که با کودکان دیگه کلی فرق دارم اونا پدر و مادر داشتند ولی من همیشه تنهای تنها بودم ، یه پیر زن بد اخالق 

من نداشت تنها برای دلسوزی بود که منو بزرگ می کرد تا قبل  و بدجنس سرپرستی منو به عهده داشت ، او هیچ نسبتی با
سالگی هرگز نمی دونستم پدر و مادرم کی هستن و کجا به سر می برند هیچ قوم و خویشی را نمی شناختم تنها در  9از 
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ی بهم می یک باغ بزرگ و قشنگی زندگی می کردم و می دونستم که صاحب باغ هم تنها ، از روی لطف و محبت لقمه نان
ده تا از گرسنگی نمیرم ، آقا رو گاهگاهی می دیدم که دستی به سر و گوشم می کشید ولی بچه هاش از من متنفر بودند 
هیچوقت با من بازی نمی کردند همیشه مثل طاعون از من فرار می کردند روز ها خودمو با گربه پیر خونه سرگرم می 

ها حتی اجازه نمی دادند با سگ خارجیشان بازی کنم اکثرا تو الک خودم بودم کردم و تنها مونس من همون گربه بود بچه 
سال داشت بازی کنم برادرش رسید و با خشم دست خواهرشو از  6تا اینکه یک روز وقتی می خواستم با دختر آقا که فقط 

 :دستم خارج کرد و به او تشر زد که نباید با من بازی کنه ازش پرسیدم 

 :من چه فرقی با شما دارم او گفت آخه چرا مگه  -

 .مادرمان می گوید تو حرامزاده ای و ما نباید با پسری که مادر بدی داشت حرف بزنیم  -

 :با گریه به اتاقم رفتم و از ننه پرسیدم 

ه مادر من ننه جون تو رو خدا بهم بگو پدر و مادرم کیه ، اونا کجا هستن ؟ چرا به دیدنم نمی آن ؟ خانم به بچه هاش گفت -
 زن بدی بوده و اونا حق ندارن با من بازی کنن ننه جون معنی حرومزاده چیه ؟

 :پیر زن برام اینطور تعریف کرد 

پسر جون تو پدر نداری مادرت چند سال پیش تو خونه آقا کلفتی می کرد ، مادرت خیلی جوون و خوشگل بود پدرش  -
پیش آقا گذاشت و رفت و دیگه اصال نیومد سراغش مثل اینکه مادت هیچکس سال داشت از ده آورد  7اونو زمانی که تنها 

ساله شد یک روز با گریه اومد خونه در حالیکه  41رو نداشت او در همین خانه توی همین اتاق بزرگ شد تا اینکه وقتی 
 :خیلی ناراحت بود گفت 

 .ننه من حامله هستم نمی دونم چکار کنم می خوام خودمو بکشم  -

 ن اول خیلی ترسیدم سعی کردم آرومش کنم بهش گفتم چی شده کار کدوم بیشرفیه ؟م -

اون اول نمی خواست حرف بزنه ولی بعدا گفت که با یک پسر آشنا شده و اون مرد گولش زده و وقتی فهمیده حامله اس 
ه بعد با گریه گفت اگه آقا و خانم گفته بچه مال من نیست و بعد فراری شده و حاال هر کجا می گرده نمی تونه اونو پیدا کن

 .بفهمن منو بیرون می کنن آخه من که جایی رو ندارم که برم حتما باید قبل از اینکه اونا بفهمن بچه رو از بین ببرم 

من خیلی بهش دلداری دادم و گفتم که نباید بچه رو از بین ببره و بهش قول دادم که موضوع رو به آقا و خانم بگم و اون 
شد بعدا من جریانو به خانم گفتم اونا اول می خواستن مادرتو از خونه بیرون کنن ولی آقا دلش به رحم اومد و گفت  آروم

برای حفظ آبروی خودمان هم که شده اونو پیش خودمون نگه می داریم ، بله پسر جون مادرت اینجا موند و روز به روز 
روز درد شدید و  5وع شد چند روز به شدت درد کشید و بعد از هم شکمش باال تر میامد تا اینکه اون شب دردش شر

طاقت فرسا تو به دنیا اومدی اما افسوس که مادرت بعد از تولدت مرد چون خیلی ضعیف و رنجور شده بود ، و طاقت 
باشی که بعد از اون آقا بزرگواری کرد و تو رو به من داد تا بزرگت کنم تو باید همیشه از آقا ممنون . دردو نداشت

باید بدونی که با بچه های آقا فرق داری هرگز نباید خودتو . نگهداری تو رو به عهده گرفت تو زندگیتو مدیون اونا هستی 
هم سطح با اونا بدونی و همین یک لقمه نانی رو که می خوری باید خیلی شکر کنی اگر آقا نبود معلوم نبود که تو زنده 

 . . .باشی یا نه ؟ 

ن از آن شب به بعد سعی کردم به وضع جدید خو بگیرم دیگر در مقابل فرزندان آقا سر افکنده و خجل بودم بله دوست م
چون معنی کلمه حرامزاده رو فهمیده بودم سالها گذشت و من همچنان در آن خانه مثل نوکر خدمت می کردم ، بد ترین 

دم به خودم می گفتم خوب این هم قسمت من بوده هر رفتار ها با من می شد ولی من تحمل می کردم و سپاسگزار هم بو
 کسی سرنوشتی داره
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ساله بودم که پیر زن مریض شد و مرا نزد خود  46سرنوشت من هم اینطور بود تا اینکه یک روز درست یادمه که  –
اما من دوستش خواند وقتی کنارش رفتم دیدم حالش خیلی بده و نفسهای آخرو می کشید با وجودیکه خیلی بد اخالق بود 

 :داشتم چون تنها کسی بود که مسخره ام نمی کرد ، اذیت و آزارم نمی داد او در حالیکه گریه می کرد گفت 

پسرم ، عباس جون بیا کنارم بشین می دونم که چند ساعتی بیشتر به عمرم نمونده پس بذار برات حرف بزنم تا شاید بار  -
ی پسرم همین االن خواب مادرتو می دیدم خیلی از دست من ناراحت بود ، می گناهام سبکتر بشه و آسوده بمیرم می دون

گفت چرا به پسرم دروغ گفتی چرا منو در مقابلش بد جلوه دادی تو همین امشب به نزد من خواهی آمد بهتره حقیقت رو 
ر شدم فهمیدم که فقط چند بهش بگی و داغ ننگی رو که رو پیشونی من نهادی پاک بشه ، بله پسر جون وقتی از خواب بیدا

 .ساعت دیگه زنده هستم حاال می خوام برات بگم ، همه چیزو همانطور که اتفاق افتاده برات تعریف می کنم 

 .ننه تو رو خدا حرف بزن چی رو می خوای به من بگی زود باش بگو  -

اینجا مقداری پول از آقا گرفت و پسرم همانطور که یک روز بهت گفتم مادرت خیلی کوچک بود که پدر بزرگت آوردش  -
رفت دیگه هیچوقت من اونو ندیدم مادرت با وجودیکه خیلی بچه بود اما خوب از عهده کار های خونه بر می آمد هر چه 

 :بزرگتر می شد بر خوشگلی اش اضافه می شد یک روز با گریه اومد پیشم و گفت 

تنها گیر میاره صورتمو می بوسه و با تن و بدن من بازی می  ننه حس می کنم آقا به من نظر بدی داره هر وقت منو -
 .کنه

من آن روز دعواش کردم بهش گفتم که اشتباه می کنه آقا اونو مثل بچه خودش دوست داره ولی بعد ها فهمیدم که راست 
شب خانم به اتفاق  می گفت چند بار خودم دیدم که آقا در جا های خلوت اونو در آغوش می کشید و می بوسید تا اینکه یک

آقا و بچه ها به میهمانی رفته بودند هنوز چند ساعتی نگذشته بود که دو نفر زیر بغل آقا رو گرفتند و اونو به منزل آوردند 
، آقا با دیدن من گفت فورا برایش شربت درست کنم گفت که وسط میهمانی ناگهان حالش بهم خورده و حاال اومده که 

را بخواهید من مشکوک شدم چون حال آقا کامال خوب بود و من فهمیدم که داره تظاهر می کنه استراحت کنه ، راستش 
وقتی براش شربت بردم گفت ننه جون حالم بهتر شده تو برو بخواب اگه کاری داشتم مریم رو می فرستم دنبال تو ، و من 

 .هم گفتم چشم و به اتاقم رفتم و خوابیدم 

مه شب در میهمانی بودند بعد به خانه برگشتند فردای آن روز من متوجه شدم که مادرت در تب خانم به اتفاق بچه ها تا نی
شدیدی می سوزه ، تنش مثل کوره داغ بود یک هفته تمام تو بستر مرگ خوابید وقتیکه حالش بهتر شد بهم گفت که اون 

ط به خاطر اینکه به مقصود پلیدش برسه آنوقت بود که فهمیدم حدسم درست بوده و آقا فق. شب آقا به او تجاوز کرده
روز ها پشت سر هم می آمد و می رفت و همزمان با گذشت شب و روز شکم مادرت کم کم . مریضی رو بهونه کرده بود

باال آمد ، بله پسرم مادرت از آقا حامله شده بود وقتی جریان را فهمیدم هر دومون خیلی ترسیدیم وقتی موضوع رو به آقا و 
تم آنها او را به باد کتک گرفتند که بگوید پدر بچه کیه آقا پنهانی او را تهدید کرده بود که اگر حرفی به خانم بزند خانم گف

اما روز ها در مقابل خانم او را شالق می زد که بگوید کار چه کسی بوده همان طور که . هم او و هم بچه را خواهد کشت 
د ، آقا یک روز تصمیم گرفت تو رو به پرورشگاه بفرسته ولی من ازش خواهش گفتم بعد تو به دنیا اومدن تو مادرت مر

کردم که سرپرستی تو رو به من واگذار کنه ، و از آن روز به بعد تو پیش من موندی خوب پسرم حاال که فهمیدی پدرت 
 .و زندگی کن کیه سعی کن از اونا فاصله بگیری ، از اینجا بذار و برو ، برو یه گوشه ای دور از اینجا 

 :من در حالیکه به سختی گریه می کردم گفتم  -

 .ولی من انتقام مادر بیچارمو از اون پست فطرت خواهم گرفت  -

نه پسر جون تو در مقابل اونا خیلی ضعیفی ، کاری از دستت ساخته نیست بهتره که عاقل باشی خدا بزرگه ، خداوند  -
 . . .ارم می میرم امیدوارم منو ببخشی خودش از اونا انتقام می گیره پسرم من د

 :عباس چند دقیقه سکوت کرد در تاریکی شب برق اشک را در چشمانش می دیدم سعی می کردم اونو دلداری بدم گفتم 
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 .واقعا از شنیدن سرگذشت تو متاسف شدم نمی خواستم با یاد آوری گذشته ها تو رو ناراحت کنم  -

و دردم ، غم همیشه با من زاده شده فکر می کنی داستان من به همین جا ختم می شه  نه چیز مهمی نیست من فرزند غم -
 .نه اینطور نیست 

 .پس بازم برام تعریف کن  -

 تو که خسته نشدی ؟ -

 .نه خیلی هم مشتاق شنیدن بقیه ماجرا هستم  -

او گویی خنجری را به قلبم فرو کرده اند  با شنیدن سخنان.بله اون شب پیر زن مرد و من با واقعیت تلخ زندگیم آشنا شدم  -
سراپای وجودم را درد و رنجی توان فرسا فرا گرفت در چشمم شعله انتقام زبانه می کشید اما می دانستم که کاری نمی 

باید من . توانم انجام بدهم پس نقشه کشیدم تا به وسیله ای از آنها انتقام بگیرم پس از گذشت چند روز باالخره تصمیم گرفتم 
به یک نحوی انتقام مادرمو از اونا می گرفتم هر چند که نا چیز باشد بنابراین یک روز از فرصت استفاده کردم وقتی 

هیچکس در خانه نبود منزل را به آتش کشیدم هنگامیکه قسمت اعظم خانه در آتش می سوخت در خود لذتی وافر احساس 
ک طلبیدم کوشش آنها برای خاموش کردن آتش به ثمر نرسید و پس از می کردم بعد به خیابان دویدم و مردم را به کم

. خاتمه حریق منظره زیبای آن بکلی از بین رفته بود آقا و خانم وقتی از جریان با اطالع شدند دچار شوک گردیدند 
یت کرد و حدود یک برایشان باور کردنی نبود که زندگیشان از بین رفته باشد آقا که به من مشکوک شده بود از دستم شکا

سال تمام در زندان ماندم ولی جرمم ثابت نشد هیچکس باور نمی کرد که من قادر به انجام چنین کاری باشم من هم تظاهر 
به نادانی می کردم همیشه می گفتم که من پسر فقیری هستم که از صدقه سر آقا به دولت رسیده ام مگر ممکن است خادمی 

تهای آقا را نا دیده بگیرد ، پس از یک سال زندانی شدن به علت نداشتن مدرک کافی پرونده جنین نا سپاس باشد که محب
مختومه اعالم و من از زندان آزاد شدم پس از آن آوارگی و در بدری من آغاز شد برای سیر کردن شکم گرسنه خود دست 

بله زندان به جای هدایت کردن من به من به هر کاری زدم منجمله دزدی ، سرقت و جیب بری را در زندان آموخته بودم 
 .دزدی را آموخته بود حاال با وجود داشتن همسر و یک فرزند زندگیم رو از راه دزدی و جیب بری می گذرانم 

 .آه زندگی تلخ و غم انگیزی داشتی  -

 بله خیلی تلخ و کشنده مثل اینکه باعث ناراحتی تو شدم ببینم داری گریه می کنی ؟ -

مهمی نیست من همیشه فکر می کردم که تنها موجود بدبختی هستم که روی زمین وجود داره ولی مثل اینکه  نه چیز -
 اینطور نیست؟

 .درسته امثال من و تو خیلی زیادند  -

آن شب هر دو در کنار همان نیمکت گذراندیم صبح روز بعد از هم جدا شدیم خیلی دلم می خواست باز هم او را ببینم و او 
داد که همانشب به دیدنم بیاید ولی چند روزی از او خبری نبود و سه شب بعد دوباره به دیدنم آمد مدتی با هم حرف قول 

 :زدیم تا اینکه به او گفتم

ببین عباس جان در عرض همین دو شبی که همدیگر را دیدیم خودمو به تو خیلی نزدیک احساس می کنم دلم می خواد  -
 .از این وضع نجات پیدا کنی خودت هم می دونی که دزدی کار خوبی نیست و آخر و عاقبت ندارهکاری برات انجام بدم تا 

بله به خوبی از عواقبش آگاهم ولی می گی چیکار کنم زن و بچه ام نون می خوان من نمی توانم کار کنم تا به حال چند  -
کار نمی ده هیچ کس به یک دزد اعتماد نداره ولی  بار زندونی شدم سابقه ام خرابه به خاطر همین سابقه است که کسی بهم

 .خدا شاهده اگه کار آبرومندی پیدا بشه دیگه دست از دزدی می کشم ولی جامعه همیشه ما رو از خودش طرد می کنه 
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 .تو می توانی دوباره مثل یه انسان شریف به جامعه برگردی باید سعی کنی  -

 .سی است که به قیمت آبروی خود مال به دست آورد فرو مایه ک: می فرماید ( ع ) حضرت علی 

تو فکر می کنی من از این وضع خودم راضیم نمی دونی بعد از پایان هر دزدی چطور پیش وجدانم شرمنده می شم ولی -
 .آیا چاره دیگه ای دارم باید بذارم زن و بچه ام از گرسنگی بمیرن ؟ اونا هم حق زندگی کردن دارن 

وظیفه انسانی به من حکم می کنه که تو رو از سقوط در گناه و فساد باز دارم نمی توانم ببینم انسانی داره  حق با توئه ولی-
 .به ورطه گناه و نابودی کشیده می شه و من که می تونم نجاتش بدم کوتاهی کنم و بی خیال از آن بگذرم 

بد : می فرماید ( ع ) هبریت کند و حضرت علی بهترین رفیق آن است که به کار خیر ر: می فرماید ( ص ) رسول خدا 
 .ترین رفیق کسی است که تو را به معصیت تشویق کند 

 .دوست عزیز تو خیلی مهربونی ولی دیگه همه چیز برام تموم شده من غرق در فساد و تباهیم هیچ راه نجاتی برام نمونده -

 .و به درگاه خدا ایمان بیار و روح و جسمتو با توبه شستشو بده تو اشتباه می کنی خدا در توبه را برای انسانها گشوده بیا -

 .دیگه فایده ای نداره زندگی و تقدیر من اینطور بود -

نه اشتباه تو همینجاست تقدیر هر انسانی به دست خودشه خدا به انسان عقل داده که به وسیله آن راه بد را از راه خوب -
، به همت عقل و ایمان می تونی سرنوشت و تقدیر رو به دلخواه خودت تغییر تشخیص بده انتخاب به دست خود انسانه 

بدی نه اینکه تسلیم هوی و هوس بسی و وقتی زندگیتو نابود شده دیدی و در لبه پرتگاه قرار گرفتی اسم اونو بی عدالتی 
ت به درگاه خداوند رو بیار و از خداوند یا تقدیر شوم بپنداری ، بیا یک بارم که شده با خلوص نیت با تمامی ذرات وجود

 .او طلب آمرزش کن و از گناهان گذشته خود توبه کن ، خداوند بخشنده و کریم است 

 .نه دیگه دیر شده خدا هرگز منو نمی بخشه -

ی باال ترین گناه در نزد خداوند شک و تردید بر بخشندگی و کرم اوست هرگز نباید از الطاف خداوند نا امید بشی نا امید-
 .خود نشانه شرک و کفره 

تو رو خدا بس کن سعید به خودت نگاه کن ، به من نگاه کن ، چرا باید من و تو اینقدر بدبخت باشیم و دیگران در ناز و -
 نعمت زندگی کنند ، آیا این عدالت خداونده ؟

مشیت خداوند اینطوره ، . برد این مصلحت خداست باید چنین فرقی در جامعه وجود داشته باشد تا به عظمت ذات خدا پی -
 .تو باید عاقل باشی و مردانه با مشکالت زندگی مبارزه کنی 

 .من دیگه در گرداب گناه فرو رفتم ، نجاتم امکان نداره -

چرا اگه بخوایی می تونی ، از قدیم گفتند خواستن توانستنه تو باید کمی همت داشته باشی سعی کن یک انسان واقعی باشی -
درستکار و با ایمان ، نباید در مقابل نا مالیمات ضعف نشون بدی انسان تنها با امید به آینده است که زندگی می  ، یک مرد

می فرماید ، بهترین دوست شما کسی است که عیب شما ( ع ) کنه انسان بدون امید چون پرنده ایست بدون بال امام مجتبی 
واقعیت را قبول کنی و کمی به خودت سختی بدی و رنج را تحمل کنی تا به را به شما بگوید و عیب تو اینه که نمی خوایی 

خوشبختی برسیآن شب سعی کردم با نصیحت او را به راه راست بیارم به او قول دادم که با تالش و کوشش در محل کارم 
نمی کردم که روزی او را ببینم برایش کاری دست و پا کنم و او هم قول داد که به دیدنم بیاید ولی هرگز او را ندیدم و فکر 

 . . .، آن روز نمی دانستم که سالها بعد باید در پشت میله های زندان به مالقاتش بروم 
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ماه در آرایشگاه به کار پرداختم کم کم وضع مالیم داشت بهتر می شد و من در خود نوعی  44همانطور که گفتم مدت 
مشتریان دایمی آنجا سر صحبت را با من باز کرد و وقتی متوجه شد  شخصیت احساس می کردم تا اینکه یک روز یکی از

که عالوه بر کار درس هم می خوانم خیلی خوشحال شد و تشویقم کرد به درسم ادامه بدهم وقتی دانست که با چه مشقتی به 
ن حقوق خوبی را اینجا رسیده ام پیشنهاد کرد که سمت مشاور او را بپذیرم و در خانه اش مشغول به کار شوم و چو

 .پیشنهاد کرده بود قبول کردم و با توافق صاحب آرایشگاه به منزلش رفتم

ساله بودم و با  41در آنجا اتاق کوچکی را با مقداری وسایل در اختیارم گذاشت روزی که قدم به خانه اش نهادم جوانی 
 :به اتاقش خواند و گفت کمک همین مرد بزرگوار توانستم دیپلم خود را بگیرم روزی از روز ها مرا

سعید جان حاال که موفق شدی مدرک دیپلمتو بگیری دیگه درست نیست که به عنوان مشاور در امر خرج و مخارج  -
 . . .منزل به من کمک کنی 

 یعنی شما تصمیم دارید عذر منو بخواین ؟ -

خاطر همین با یکی از دوستانم که یک شرکت  نه عزیزم منظورم این نبود دلم می خواد تو را در مدارج عالیتر ببینم به -
خصوصی تاسیس کرده صحبت کردم اون گفت که به یک همکار نیاز داره و من تو رو بهش معرفی کردم حاال هر وقت 
که مایل بودی می تونی در آنجا به کارت ادامه بدی و مانند سابق در همینجا بمونی من برات نقشه های زیادی دارم و می 

 .ستحقاقشو داری دونم که ا

 .متشکرم آقای رهبری ، شما از یک پدر برایم مهربانتر بودید من سعادتم را مدیون شما می دانم  -

 . . .نه سعید جان تو باید مدیون پشتکار و لیاقت خودت باشی  -

 .حدود چند روز بعد من در شرکت استخدام شدم 

او مرد ثروتمندی بود هرگز به من به چشم یک رییس نگاه نکرد : راستی در مورد این مرد محترم چیزی برایتان نگفتم 
بلکه همیشه در ادامه تحصیل مشوق من بود او با وجود داشتن ثروت سرشار زندگیش یکنواخت می گذشت اکثر آدمهای 

ابراین پولدار زندگیشان یکنواخت و کسل کننده است چون هر چیزی را که اراده کنند به آسانی به دست خواهند آورد بن
هیچگونه تنوعی در زندگی ندارند او با همسرش تنها در این خانه زندگی می کرد و تنها دختری داشت که او هم در آمریکا 

مشغول تحصیل بود افراد دیگر این خانه تشکیل شده بود از یک مستخدم ، یک نفر آشپز ، من و باغبانی که با زن و 
ند اوایل وقتی به این خانه قدم نهادم از این همه ثروت و دارایی در شگفت فرزندش در قسمت عقب ساختمان سکونت داشت

بودم هرگز در عمرم خانه ای چنین شیک و مجلل ندیده بودم یک روز خانم رهبری دستی از روی نوازش به سرم کشید و 
 :گفت 

 اری یا نه ؟سعید جان چند روزه که می خوام ازت سوالی بپرسم ولی نمی دونم آیا به من اعتماد د -

 .خانم این چه حرفیه که می زنین خواهش می کنم هر سوالی دارید بپرسید  -

می بینم مدتیه ناراحتی ، همش تو فکری و دایم غصه می خوری دیشب توی اتاقت در تنهایی اشک می ریختی ، چرا  -
 پسرم ، از چی ناراحتی ؟

 شما ، شما از کجا متوجه شدید ؟ -

باغبون می خواست بیاد پیشت ولی وقتی متوجه شد که تو ناراحتی و داری اشک می ریزی نخواست تو دیشب علی آقا  -
 . . .رو از دنیای خودت بیرون بیاره به من بگو چرا ناراحتی شاید به پول احتیاج داری شایدم 
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من به ثروتمند بودن کسی غبطه آه شاید شما فکر می کنید که من برای ثروت و مال و منال شما ناراحتم نه اینطور نیست  -
نمی خورم بلکه آرزو دارم چون شما مادری مهربان داشتم که نوازشم می کرد پدری دلسوز داشتم که همواره در 

نامالیمات و سختیها حامی من بود من همیشه تنها هستم حتی زمانی که در جمع مهربان و صمیمی شما هستم باز خودم را 
 . . .اه که تنها باشم نا خود آگاه به یاد پدر و مادرم می افتم تنها احساس می کنم و هر گ

اینقدر ناراحت نباش تو پسر با ایمانی هستی من می دونم که با قدرت ایمانی که داری خواهی توانست بر این تنهایی غلبه  -
 .نمایی 

ام سراشیبی سوق می داد هرگز من زندگیم را مدیون شما می دونم اگه شما نبودید معلوم نبود سرنوشت مرا به کد -
 .محبتهای شما را فراموش نخواهم کرد 

 .اگر می خواهی که ما خوشحال باشیم سعی کن که هرگز غمگین نباشی شادی را برگزین و از غم و اندوه بگریز  -

قلبم گوش فرا می دهم همیشه در تنهایی با خود می اندیشم با تمام محرومیتها ، با تمام درد ها و رنجها هنگامیکه به ندای 
آرامش خاطری در خود احساس می کنم زیرا قلبم با خدا بود هرگز لحظه ای از یاد خدا غافل نشدم ، کارم روز به روز در 
شرکت رونق می گرفت و دیگر وقت سر خاراندن را نداشتم با وجود این هر گاه فرصتی می یافتم به مسجد پناه می بردم و 

 .خود راز می گفتم چند ساعتی را با خدای 

یک شب وقتی از منزل خارج شده بودم طبق معمول از روزنامه فروش روزنامه ای گرفتم و به خانه برگشتم آن را روی 
میز گشودم و مشغول مطالعه شدم ناگهان در یکی از صفحات چشمم به عکسی افتاد که فوق العاده برایم آشنا بود به عنوان 

ت نوشته شده بود عصر دیروز سارق سابقه داری که پلیس مدتها در جستجویش بود دستگیر مطلب نگاه کردم با تیتر درش
 .گردید 

آه خدایا به ناگاه یادم آمد او عباس دوستم بود کمی بیشتر دقت کردم بله خودش بود حتی نامش را زیر عکسش نوشته بودند 
 .شروع به خواندن مقاله نمودم 

س خوشگله به دام پلیس افتاد او یکی از دزدان سابقه دار و معروف تهران است که دیروز عباس پناهی معروف به عبا -
به چند مغازه و منزل دستبرد زده و هر بار با تردستی خاص خود توانست از چنگ پلیس بگریزد اما باالخره با همت پلیس 

 .دارد در میان پنجه های فوالدین عدالت غافلگیر شد تحقیقات در مورد او همچنان ادامه 

هرگز انتظار چنین روزی را نداشتم آه اگر او آن روز به حرفهایم گوش کرده بود حاال اینطور نمی شد کاش می توانستم  -
 .کمکش کنم افسوس 

یک هفته بعد از طریق روزنامه با خبر شدم که روز دوشنبه محاکمه عباس شروع خواهد شد تصمیم گرفتم حتما به دادگاه 
 .ایم جالب و غم انگیز بود بروم محاکمه اش بر

روز دوشنبه در دادگاه حاضر شدم هنوز متهم را نیاورده بودند تمام صندلی ها به وسیله تماشاچیان و خبر نگاران اشغل 
شده بود به هر زحمت بود جایی را پیدا کردم و روی یک صندلی نشستم چند دقیقه بعد او را از دری که به زندان منتهی 

ند دستبندی به دستش بسته و دو پلیس در دو طرفش او را محاصره کرده بودند او به آرامی روی صندلی می شد وارد نمود
مخصوصی که به متهمین اختصاص داشت نشست ، صورتش الغر تر و رنگ پریده تر شده بود چشمان بی فروغش را به 

 .گریست سپس سرش را پایین انداخت اطراف چرخاند به جمعیتی که مشتاقانه منتظر شنیدن و دیدن محاکمه بودند ن

در این هنگام رییس دادگاه به همراه قاضی و دادستان و هیئت منصفه داخل شدند و با صدای منشی همگی به احترام 
برخاستند با شنیدن صدای چکش سالن در سکوت محض فرو رفت ، رییس دادگاه رسمیت جلسه را اعالم کرد و محاکمه 

 .آغاز گردید 
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جای خود برخاست و با لحن خشک و سردی متهم را محکوم نمود و موارد بیشماری از سرقتها و خالفهای او  باز پرس از
 :را بر شمرد و سپس چنین ادامه داد 

آقایان قضات ، هیئت منصفه محترم ، متهمی را که مشاهده می کنید علیرغم ظاهر ساده و معصومش جنایات بیشماری  -
ال مردم کمتر از تجاوز به ناموس و جان همان مردم نیست ، تکرار می کنم تجاوز ایشان به انجام داده است تجاوز به م

مال مردم نوعی تجاوز بیشرمانه است نسبت به جامعه ، چنین اعمال نا درست و زشتی باید ریشه کن گردد این متهم در 
گردند حرفه دزدی را پیشه خود ساخته ما شرایطی که ملت شریف ما در سایه پیشرفت و تمدن به درجات باال تر نایل می 

باید با چنین انگلهایی در جامعه مترقی خود مبارزه نماییم باید این آفتها را سم پاشی نموده تا دیگر نام ایران عزیز ما را به 
حالیکه در ننگ آلوده نسازند باید جلوی اینگونه اعمال نفرت انگیز و تهوع آور گرفته شود ، حاصل گناه پشیمانی است در 

سیمای او آثاری از ندامت احساس نمی گردد ، بلکه در دل خود به ما می خندد که توانسته سالها دستگاه پلیس را دچار سر 
در گمی نماید ، او نشانگر پلیدی و زشتی انسانهای بی بند و بار ماست که از راه کاهلی و تن پروری دست به سرقت و 

اه کثیف ، امرار معاش می نمایند ما باید این دمل چرکین را از سینه جامعه ببریم و این دزدی اموال مردم زده و از این ر
پنجه های سرطانی را از ریشه قطع نماییم از این جوان بپرسید چرا دزدی کرده ؟ چرا دستهایش را به گناه آلوده ساخته 

ن از جاده پاکی و درستی منحرف شده اند چرا چرا ؟ در حالیکه در جامعه ما شغل آبرومندانه فراوان یافت می شود ایشا
برای احقاق حق خود که همانا سیر نمودن شکم می باشد حق دیگران را پایمال می نماید چگونه انسانی حاضر می شود در 

آقایان قضات باید با چنین افرادی سر سختانه مبارزه شود . ازای دست درازی به مال مردم به اندوخته خود اضافه نماید 
باید آنها را به اشد مجازات رساند تا دیگر به فکر دست درازی به دسترنج مردم نباشد باید دست چنین دزد هایی را قطع 

 .نمود تا میهن عزیزمان بتواند در کمال امنیت و آرامش به پیشرفت روز افزون خود ادامه دهد 

ویش بر سر و روی متهم سرازیر می شد و من سخنان دادستان بسیار کوبنده و خشن بود کلمات چون سرب داغی از گل
صورت متهم را می دیدم که زیر بار این کلمات خرد می شود پس از اینکه سخنان دادستان به پایان رسید متهم را به 

 .جایگاه شهود خواند 

بخواند  متهم در جایگاه قرار گرفت مدتی در سکوت به جمعیت خیره شد گویی می خواست از چهره آنها افکارشان را
 .سپس آغاز به سخن نمود 

جناب آقای باز پرس مرا محکوم کرده اند و با شالق کلمات چنان بر من تاختند که گویی با یک جانی بالفطره روبرو  -
هستند ایشان از من پرسیده اند چرا دزدی کرده ام ؟ سوال جالبی است چرا یک مجرم یک متهم به دزدی ، سرقت می کند 

 .اه و افراط و پر خوری است که از جان و مال و ناموس و شرافت خود مایه می گذارد البد از شدت رف

در این هنگام صدای خنده تماشاچیان بلند شد با صدای چکش رییس دادگاه سالن آرامی خود را یافت و او مجددا لب به 
 .سخن گشود 

و چاره جویی در تخصص هر کس نیست ، از من  بله خانمها و آقایان محکوم کردن بسیار سهل و آسان است ریشه یابی -
نپرسید چرا دزدی می کنم بلکه از خودتان سوال کنید که چطور و چرا دزد در جامعه به وجود می آید چه عاملی باعث 

می شود دزد به وجود آید ؟ خودتان بهتر از من پاسخ این چرا ها را می دانید ، یکی از مهمترین دالیلش فقر است آقایان ، 
فقر باعث به وجود آمدن دزد می شود پس قبل از اینکه دزد و دزدی را نابود کنید اول مسئله فقر را ریشه کن سازید ، 

دست دزد را نبرید بلکه دست دزدی را ببرید ، هیچ انسانی جانی و دزد بالفطره به دنیا نیامده بلکه این جامعه است که دزد 
ات این اجتماع قیام کنید در رفع نا رسایی ها بکوشید و آنگاه خواهیم دید که نه و جانی را به وجود می آورد پس برای نج

دزد خواهیم داشت نه قاتل و نه مقتول و دیگر احتیاجی هم به دستگاه پلیس و قضایی کشور نخواهد بود خودتان می بینید 
، در مطبوعات چه حوادث شومی را  که آمار جرمها و بزهکاریها تا چه حد رو به افزایش است هر روز در گوشه و کنار

می خوانیم علتش تنها مسئله فقر است چه فقر مادی و چه فقر معنوی بیایید به جای محاکمه من و امثال من این سیستم غلط 
را محاکمه کنید این فقر و ناتوانی را معالجه نمایید ، وقتی انسانی در تنگنا قرار گرفت به هر خواری و ذلتی تن در می 

انسان نیاز ها و حوایجی دارد که باید جامعه آن را بر آورده سازد اجتماع در قبال این اشخاص مسئول است و در دهد 
صورت عدم توانایی این جامعه باید منحل شود باید زیر و رو گردد تا یک نظام جدید به سر کار آید که بتواند به تمام 
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یستم های غلط و بهم پیچیده اقتصادی را عوض کنید تا فقر از بین برود مشکالت و نا رسایی ها رسیدگی نماید بیایید این س
 .، نیاز ها و کمبود های مادی را در حد امکان برطرف سازید که وقت گرانبهایتان صرف محاکمه افرادی نظیر من نگردد

مور مملکتی باید گریبان بیایید دردها را زیر میکروسکوپ بگذارید و درونش را بشکافید ، این وظیفه شماست ، مجریان ا
این فقر و فرهنگ را بگیرند ، دست غارتگران را کوتاه کنید و کمبود ها را از میان بردارید ، آقایان دزدان و غارتگران 
اموال عمومی هرگز محاکمه نخواهند شد بلکه این تنها ما برهنه ها هستیم که باید محاکمه شویم زیرا ما راه دادن رشوه و 

دانیم ، ما پارتی و زور و پول نداریم ، برای من نوعی فرقی ندارد که محکوم به اعدام گردم یا آزاد شوم ، ریا را نمی 
برای ما هر طوری که بود چه بد و چه خوب می گذرد اما برای آیندگان بسازیم به جای نشستن در صدر مجلس و نوشتن 

یید به توده گرسنه و محروم کمک کنید تا دیگر دزدی و غارت قانون و اضافه نمودن تبصره ، و ماده ای بر ماده دیگر بیا
وجود نداشته باشد ، بیایید جامعه را بسازید و ساختن جامعه را از خود سازی شروع کنید ، من از میان همین اجتماع 

ی آیا همین شما ها برخاسته ام ، از میان خود شما آمده ام ، شما هایی که اکنون با نفرت و انزجار به من نگاه می کنید ول
زمانی که شرافتمندانه دست نیاز به سویتان دراز می کردم اگر حاضر بودید به من کمک کنید هرگز من در این جایگاه به 

عنوان یک محکوم قرار نمی گرفتم این جامعه است که باید محاکمه شود ، جامعه ای که افراد ثروتمندش از درد های 
ی هزار ها تومان پول غذای سگشان است و ما در مقابل آنها از سگ هم بی ارزشتریم ، جامعه به دورند ، و تنها روز

بیایید این حصار فوالدینی را که بین فقیر و غنی کشیده شده از میان برداریم تا خط بطالنی بر روی تبعیض طبقاتی کشیده 
سیر کردن شکم خود و خانواده ام دست به شود ، من هرگز نمی خواستم از راه دزدی اندوخته ای جمع نمایم بلکه برای 

دزدی زدم ما برای تنازع بقا مثل حیوانات همدیگر را می دریم و پاره پاره می کنیم آنهم برای لقمه ای نان ، من فرا گیری 
و دزدی را در زندان آموختم آری این است ارمغان زندان ، به جای محکوم کردن بیایید درد های اجتماع را خیلی وسیعتر 

از دید باز تر بنگرید البته درد ها به قدر کافی ملموس است طوری که احتیاج نیست که من عامی و بیسواد آن را بگشایم ، 
باز می گویم بیایید به این درد بی درمان برسید که اگر این کار را انجام دهید قهرا هم خدا و هم بنده خدا از شما راضی و 

ی جهت دفاع از خود ندارم و در مقابل رای دادگاه سر تسلیم فرود می آورم ، شاید که خشنود خواهد بود ، من دیگر سخن
 . . .سرنوشت من و امثال من پندی باشد جهت دیگران 

او به آرامی سر جایش نشست ، سکوت محض سالن را فرا گرفت در یک لحظه مردم گویی فراموش کرده بودند که در 
صدای کف زدن و ابراز احساسات همراه با اشکهای غم آلود تماشاچیان درد کشیده سالن دادگاه نشسته اند از هر طرف 

شنیده می شد و رییس دادگاه با به صدا در آوردن چکش نظم را مجددا به سالن برگرداند و ختم اولین جلسه دادگاه اعالم 
 .شد

نتوانستم در جلسه حضور یابم شب وقتی  روز بعد جلسه دوم دادگاه عباس آغاز گردید این بار به علت کثرت کار 45حدود 
به منزل برگشتم بالفاصله به مطالعه روزنامه مشغول شدم روزنامه شرح مبسوطی از جریان دادگاه را نوشته بود و در 

 .سال زندان محکوم گردیده  01خاتمه عنوان نمود که عباس به 

و همدردی می کردم نمی دانستم تکلیف زن و فرزندش  از این خبر بینهایت متاثر شدم در دل واقعا برایش احساس دلسوزی
چه می شود آنها بی سرپرست مانده و من هیچ نشانی از آنها در دست نداشتم تصمیم گرفتم یک روز به مالقاتش بروم شاید 

نتظار بتوانم کمکی به خانواده اش برسانم یک ماه بعد موفق شدم به دیدنش بروم ، در یکی از سالنهای زندان قصر به ا
ایستادم لحظه ای بعد آمد در مقابلم نشست بسیار غمگین و بی تفاوت بود با تعجب مرا نگاه کرد انگار مرا نشناخته بود با 

 :تردید به من نگریست به او گفتم 

 دوست من مثل اینکه منو نشناختی ؟ -

 .آه نه مدتهاست که دچار فراموشی خیال شدم نمی دونم کیستم و به کجا می روم  -

 من سعید هستم این اسم چیزی رو به خاطرت نمی یاره ؟ -

 .آه چرا سعید این تو هستی خدای من چقدر عوض شدی . . . سعید . . . سعید  -
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آره خودم هستم تو هم خیلی عوض شدی اصال زندگی هم عوض شده من باالخره تونستم تا حدودی به موفقیت برسم اما  -
 .که به مراتب از زندان کنونی وحشتناکتره  تو ، تو برای خود زندانی ساختی

 .منظورتو نمی فهمم واضحتر بگو  -

هیچ به فکر . منظورم زندان عذاب وجدانه ، نمی خوام تو رو سرزنش کنم اما ای کاش به حرفام گوش کرده بودی  -
 خانواده ات هستی ؟ می دونی اونا در چه وضعی هستند و چه می کنن ؟

بیش از این رنجم نده در این محبس به قدر کافی رنج می کشم تو هنوز نمی دونی آزادی چه نعمت تو رو به خدا سعید  -
بزرگیه زیرا تو آزادی ، اگر یک هفته آره فقط یک هفته مثل من در اینجا زندانی می شدی آنوقت می فهمیدی که من از 

 .چه درد جانکاهی رنج می برم 

 :با شرمندگی گفتم 

 .، نمی خواستم تو رو ناراحت کنم معذرت می خوام  منو ببخش دوست من -

 فراموش کن ، خوب از خودت برام تعریف کن چکار کردی باالخره تونستی به زندگیت سر و سامون بدی ؟ -

تا حدود زیادی بله ، البته به کمک پرورگار قادر مطلق و به همت یک مرد مهربان یک انسان واقعی و شریف تونستم به  -
 .ه بدم و در موسسه ای مشغول به کار بشم درسم ادام

 . . .خوشحالم که ال اقل یکی از ما ها تونست به ساحل خوشبختی برسه ولی تفسوس که من  -

 :حرفش را قطع کردم و گفتم 

 .هنوزم برات دیر نشده می تونی پس از آزادی گذشته ها رو جبران کنی  -

سال تموم اینجا باشم بیست سال دیگه وقتی  01و مگه نمی دونی باید آه تو چی داری می گی خواهش می کنم مزخرف نگ -
با مو های سپید و کمری خمیده از زندان آزاد شدم چطور می تونم روز های جوونی رو جبران کنم وقتی که تمام تار و 

 پود هستی ام از هم گسسته شد چگونه قادر خواهم بود این رشته ها را بهم پیوند زنم ؟

با وجود این حرفها . . . هر سنی می تونه خطا ها رو جبران کنه هیچگاه برای رسیدن به مقصود دیر نیست اما  انسان از -
 .من تو رو ستایش می کنم 

 :چشمانش از تعجب گشاد شد و گفت 

 چرا ؟ البد منو مسخره می کنی ؟ -

که من در اولین جلسه دادگاه حضور  نه دوست عزیز در گفتار من کوچکترین نشانه ای از تمسخر نیست شاید ندونی -
داشتم آنجا در میان جمعیت نشسته بودم و به سخنان کوبنده تو گوش می دادم سخنانی که روح تازه ای در من دمید که نشان 

دهنده واقعیت تلخ زندگی بود سخنان تو چنان در جسم و روحم اثر گذاشت که بی اختیار برایت اشک ریختم نه برای تو 
ی تمام کسانی که چون تو قربانی ظلم و بیداد گری اجتماع گشته اند می خواستم همزبان با تو فریاد بر آورم ، بلکه برا

لعنت بر این جباران زمان که این چنین چون زالو خون تو و امثال تو را می مکند و از این خونها تغذیه می نمایند ، آنهایی 
و باعث زوال و نابودی بشریت می گردند ، آری من هم در میان  که همچو خفاش کور پنجه به هستی مان می کشند

جمعیت با تو هم آواز بودم اما افسوس که گوش شنوایی برای شنیدن سخنان ما وجود ندارد کلمات کوبنده تو فقط برای 
را ستایش کنم لحظه ای در مغز های خسته آنان جای گرفت و بعد جایش را به فراموشی و بی تفاوتی سپرد ، سپس باید تو 
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که ال اقل توانستی حتی برای یک لحظه هم که شده آنان را از خواب غفلت و خاموشی بیرون بیاری و آنها را در بطن 
 ...جامعه رو به انحطاط قرار دهی جامعه ای که دست آویز یک مشت آدم پول پرست و بی همه چیز گشته 

کاش آن زمان قادر بودم راهی رو که تو پیش پام گذاشته بودی  سعید جان خوشحالم که تو هم با من هم عقیده ای ای -
انتخاب کنم من موجود بدبختی هستم احساس یاس و ناتوانی می کنم چند شب پیش دنبال وسیله ای می گشتم تا خودمو از 

ن باید با دست زندگی خالص کنم می خواستم با چنگال رگ دستمو ببرم ولی اونا متوجه شدن و حاال وقتی برام غذا می یار
 .بخورم 

سعی کن اینقدر خودتو عذاب ندی باید برای زنده ماندن و زندگی کردن تالش کرد تو نباید از خودت ضعف نشون بدی  -
 .خود کشی نمونه ضعفه و خداوند هیچوقت آدم ضعیفو نمی بخشه 

ر از پیش در گرداب رنج و بدبختی آه چه احمقانه است ، چه اندیشه مضحکی ، برای چی زنده بمونم برای اینکه بیشت -
فرو برم آه خدایا با تمامی وجودم احساس تنهایی می کنم از زندگی به سر حد امکان بیزارم از نفس کشیدن متنفرم ولی باز 

 .باید به این زندگی سراسر غم و درد ادامه بدم 

بری اما چاره ای جز تحمل نداری سعی کن بر اعصابت مسلط باشی می دونم که در وضعیت بسیار سختی به سر می  -
همه ما مجبور هستیم که زندگی رو چه بد و چه خوب پذیرا باشیم این خواست من و تو نیست بلکه قدرتی باال تر از ما 

 راستی از خانواده ات خبری داری ؟. . . اینطور مقدر کرده 

 
متاثر بودند چهره هر دو زرد و درد کشیده بود می چند روز قبل زنم به اتفاق خواهرم به مالقاتم اومدن اونا غمگین و  -

دونستم که دوران سختی رو می گذرونند آه با زندونی شدن من هسته اصلی زندگیم از هم پاشیده شد همسرم و خواهرم 
ساله دارم که باید خرج تحصیلش یه  7روز ها مخارجشونو از راه رختشویی و کلفتی تامین می کنن آخه من یه دختر 

فراهم بشه نمی دونم بدون من چطور می خوان زندگی کنن زنم کمی پول برام آورد ولی من نگرفتم برام شرم آور جوری 
 .بود که از دسترنج زن بیچاره ام استفاده کنم 

باور کن هر کمکی از دست من بر بیاد کوتاهی نمی کنم اگه مایل باشی آدرس اونا رو بده تا گاه گاهی سری بهشون  -
 .بزنم

  .ه خیلی متشکرم تو به قدر کافی در حق من لطف کردی نمی خوای که من یک عمر شرمنده ات باشم ن -
 . . .این حرفو نزن ما با هم دوست هستیم و روزی هم که از زندان آزاد بشی بیشتر در کنار هم خواهیم بود  -

که باز هم به دیدنش بروم و از آنجا خارج  آن روز مقداری پول به او دادم که با اصرار از من قبول کرد و من قول دادم
 .شدم در حالیکه با تمامی وجودم از خداوند قادر یکتا برایش طلب بخشایش نمودم 

راستی از شما می پرسم خوشبختی در چیست ؟ در پول و ثروت ؟ در زیبایی ؟ در مقام و شهرت ؟ نه ، خوشبختی کامل 
وجدان آدمی آسوده خاطر باشد این جهان برای خوشی و لذت انسانها به  زمانیست که روح انسان احساس آرامش نماید و

وجود نیامده بلکه هدف از به وجود آمدن آن و در واقع فلسفه آفرینش خود سازی انسان است ، برای این به وجود آمده ایم 
و چرا باید رفت ؟ موجوداتی که  که خود را بشناسیم و بدانیم که برای چه باید زنده بود و تالش کرد ، به کجا باید رفت ؟

در زندگی تنها نقطه اتکاء شان به پول و ثروت است درست مانند حیوانات نشخوار کننده ای هستند که در زندگی تنها 
خوردن و آشامیدن را یاد گرفته و عاری از هر گونه عواطف انسانی هستند من واقعا دلم برای این موجودات زبون و 

چه ممکن است از نظر مادی غنی باشند اما از نظر فرهنگ همچو طبلی تو خالی و بری از بیچاره می سوزد گر 
 .احساسات بشر دوستی هستند 

روز ها بی وقفه سپری می شدند و روز به روز در کارم پیشرفت حاصل می شد در مدت کوتاهی با همت و پشتکار 
توانستم مدیریت موسسه را به عهده بگیرم در این شغل حساس سعی کردم لیاقتم را در پاکی و صداقت نشان دهم ، تصمیم 
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ی دانستم چگونه منظورم را با آقای رهبری در میان بگذارم تا او گرفتم آپارتمانی مستقل اجاره کنم و از آنجا بروم اما نم
ناراحت و دلگیر نشود پس از چند روز تامل باالخره یک شب خودش مرا به اتاقش خواند و من فرصت را مناسب دیدم و 

 :همان شب از او خواهش کردم اجازه بدهد که از آنجا بروم او مدتی فکر کرد و سپس گفت 

این خونه زندگی می کنی باور کن در تمام این مدت تو رو به چشم پسر خودم نگاه کردم هرگز به مغزم  مدتیه که تو -
خطور نکرد که تو یه غریبه ای حاال هم همین احساسو دارم اما حاال که تو تصمیم گرفتی مستقل زندگی کنی بسیار 

گمان می کنم تا حدودی به آرزوم رسیدم امیدوارم خوشحالم آرزو داشتم روزی سعادتمند بشی و من شاهد پیروزی تو باشم 
 .که تونسته باشم تو را راضی و خشنود کنم 

آه آقای رهبری از اینکه به من این افتخار را دادید و مرا پسر خود دانستید از شما سپاسگزارم امیدوارم که شایستگی این  -
محبتهای شما هستم هرگز شما را از یاد نخواهم برد من اگر  عنوان را اشته باشم اما بدونید که هر کجا باشم همیشه به یاد

 .در حال حاضر دارای پست و مقامی هستم از این بابت موقعیت فعلی خود را مدیون شما می دانم 

نه پسرم شایستگی و لیاقت خودت بود که تو رو به چنین مقامی رسوند در ضمن شنیدم که تصمیم داری در کنکور امسال  -
 ؟شرکت کنی 

بله می خوام خودمو برای دانشگاه آماده کنم شبها مشغول خواندن تست کنکورم و اگر در کنکور قبول بشم به درسم ادامه  -
 .می دم 

 خیلی خوشحالم این بهترین چیزی بود که به من دادی راستی چه رشته ای را انتخاب کردی ؟ -

 .، پدرم زمانی که زنده بود آرزو داشت دکتر یا مهندس بشم اگر خدا بخواد رشته دکترا ، که بسیار مورد عالقه منه  -

برات آرزوی موفقیت دارم حاال که میل داری آپارتمانی اجاره کنی من حرفی ندارم تا هر زمان که مایل بودی می تونی  -
اونو ندیدم من و  ساله که 7اینجا پیش ما بمونی در ضمن هفته آینده دخترم گیتی قراره از آمریکا به ایران برگرده مدت 

مادرش مشتاق ورودش هستیم و من به مناسبت ورودش به ایران یک میهمانی دوستانه ترتیب دادم دلم می خواد تو هم در 
 .این جشن کوچولو شرکت کنی 

 .باعث افتخار منه  -

هم سعی کن روز چهار یک مسئله دیگه اینکه روز چهار شنبه ما برای استقبال دخترم به فرودگاه مهر آباد می ریم تو  -
 .شنبه کاراتو طوری ترتیب بدی که همراه ما در فرودگاه حاضر باشی 

حتما خیلی هم خوشحال می شم که شما رو همراهی کنم ، حاال با اجازتون اگه کاری با من ندارین به اتاقم برم و به  -
 .درسام برسم 

 .دیگه کاری باهات ندارم پسرم ، برو موفق باشی  -

 .ر پدر شب بخی -

 .شب بخیر پسرم  -

این اولین باری بود که او را پدر خطاب می کرد گفتن این کلمه برایم خیلی مشکل بود خودم را در سطحی نمی دیدم که 
جانشین پسرش باشم نه اینکه فکر کنید آدم ضعیفی هستم نه اینطور نیست من انسان متکی به نفس هستم اما نمی توانم خودم 

م جدا بدانم گذشته ها جزیی از وجود من هستند نمی توانم فراموش کنم که کی هستم و کی بودم پسری در را از گذشته های
فقر و بدبختی و ناگهان با کمک خداوند بزرگ و یاری یک انسان و شاید انسانهای خوب توانستم روی پا های خود بایستم 
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مقابل انسانی که مرا تقریبا از هیچ به همه چیر رسانده وقتی به گذشته ها می اندیشم احساس شرمساری نمی کنم اما در 
نمی توانم خود را با او در یک سطح بدانم برایم هنوز یک مسئله مجهول مانده و آن اینکه آقای رهبری به چه علت به من 

ثال من محبت محبت می کند چرا از بین این همه آدمهای بدبخت مرا انتخاب کرده و اصوال چه نیازی دارد که به من و ام
در اکثر مواقع می بینم که به مستمندان و فقرا کمک می کند و پس از هر کمکی آثار رضایت و خشنودی را . کند

درسیمایش به وضوح می بینم او همیشه نیمی از ثروت خود را به طبقه ضعفا می بخشد و من همیشه حیرانم ، زیرا هرگز 
 .خیر و درستی قدم بردارد ، من به وجود او افتخار می کنم  مرد ثروتمندی را ندیدم که این چنین در راه

روز چهار شنبه به اتفاق آقای رهبری و خانمش به طرف مهر آباد حرکت کردیم در چشمان این پیر مرد مهربان برق 
انتظار دیده می شد از شدت خوشحالی صورتش گلگون شده بود خانم رهبری به بازوی شوهرش تکیه زده اشک شوق از 
دیده اش جاری بود انتظار به پایان رسید هواپیمای غول پیکر هما روی زمین نشست و چند دقیقه بعد در هواپیما گشوده شد 

 .مسافرین به دنبال هم قدم بر روی پله ها گذاشتند

خاصی سال از ایران دور بود با غرور  7ناگهان صدای فریاد لرزان مادر ما را متوجه ورود او ساخت گیتی دختری که 
قدم روی پله ها نهاد از آنجا نگاهی به اطراف انداخت با دیدن پدر و مادرش دستی برایشان تکان داد و به سرعت به طرف 
ما آمد دختری بود بسیار زیبا و شاداب مو های بلندش را به سبک خارجی ها به رنگ بلوند در آورده و دامن سفید بسیار 

ولو هم به دنبالش می دوید او به طرف ما آمد و خودش را در آغوش مادر کوتاهی پوشیده بود ، سگی قشنگ و کوچ
اوه مامی جون سالم ، مامی قشنگم چقدر دلم براتون تنگ شده بود ، پاپا جون منو ببوس دختر عزیز دردونه اتو  -انداخت
پدرش مرا به او معرفی کرد  و خودش را بی پروا در آغوش آنها انداخت دیده بوسی چند دقیقه ای ادامه داشت بعد  .ببوس 

. 

 .گیتی جون دوست و همکارم سعید آقا را بهت معرفی می کنم  -

 .او در حالیکه سعی می کرد ادای فرنگی ها را در بیاورد با من دست داد 

 .از دیدن شما بسیار خوشوقتم مستر سعید  -

 .من هم همینطور خانم  -

 .تنگ شده پاپا زود تر بریم دلم برای خونه خوشگلمون  -

 .بریم دخترم  -

پس از انجام تشریفات گمرکی از فرودگاه به سوی منزل حرکت کردیم او در تمام طول راه سعی می کرد با انگلیسی دست 
و پا شکسته ای با ما صحبت کند راستش از همان برخورد اول حس کردم نمی تواند از او خوشم بیاید آن خصوصیاتی را 

ده و با فرهنگ در ذهن داشتم در او ندیدم من از کسانی که با یک مسافرت کوتاه خود را گم که از یک دختر تحصیل کر
 .کرده و غربزده می شوند چندان خوشم نمی آید 

گیتی از آن تیپ دخترانی بود که واقعا اصالتش را گم کرده بود آرایش زننده و لباس بیش از حد کوتاه و چسبانش تماما 
ش را در تجمالت بیگانه غرق نموده است حتی حرکات و رفتارش برایم لوس و جلف می نمود ، حاکی از این بود که خود

به هر حال روز خوبی بود همگی دور هم . شاید برای من که در عمرم چنین برخوردی ندیده بودم ، غیر منتظره می نمود 
 .فت جمع شدیم و گیتی دایم در مورد دانشگاهها و جا های دیدنی آمریکا سخن می گ

وقتی در اتاقم تنها شدم ، تمام حرکات لوس او را از نظر گذراندم روی هم رفته از رفتارش خوشم نیامد با وجود زیبایی 
 .خاصی که داشت ، چندان در من نفوذ نکرد 
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لن روز بعد طبق معمول به سر کار رفتم و بعد از ظهر وقتی به خانه برگشتم خانه را به طرز جالبی آراسته دیدم ، سا
پذیرایی را برای میهمانی شب تزیین کرده بودند و حسین آقا مستخدم منزل مدام در رفت و آمد بود گیتی خانم هر لحظه 

 .دستورات تازه ای می داد

 . . .حسین آقا میوه ها را اینطور بچین ، گلها را آنجا بذار ، دستمال سفره را فراموش نکن و  -

 :خودمانی زیر بازویم را گرفت و گفت با دیدنم لبخندی زد و خیلی 

 به نظرت چطوره ؟ خوبه ؟( مخفف سعید ) سی سی جون  -

 .بله خانم واقعا جالب تزیین شده سلیقه شما قابل تحسینه حتما امشب به شما خیلی خوش می گذره  -

ی کردند ولی تو فقط بگو گیتی اوال که به من خانم نگو دوست دارم فقط بگی گیتی ، البته بوی فرندام منو گی گی صدا م -
 .در ثانی بگو به ما خوش می گذره چون تو هم حتما در مهمونی امشب شرکت داری 

متاسفانه من نمی تونم امشب در جمع شما باشم می خوام به درسام برسم چند روز دیگه کنکور سراسری آغاز می شه و  -
 .من حتما باید در کنکور شرکت کنم 

فکر درسی ، البد می خوای انیشتین بشی امشب بهتره فقط به فکر تفریح باشی برای درس خواندن  اوه تو هم که همش -
 .فرصت زیادی داری 

 .گمان نمی کنم بتونم امشب در این جشن شما رو همراهی کنم اما سعی می کنم بیام  -

 .اگه تو هم باشی خوشحال خواهم شد  -

سعی کردم استراحت کنم تا خستگی کار از تنم خارج شود با خود فکر می کردم مجددا از او تشکر کردم و به اتاقم رفتم 
من باید حتما وارد دانشگاه بشم نسبت به سن خود خیلی از موقعیتهای زندگی عقب افتادم و باید جبران کنم من برای ساختن 

ه به کمک آقای رهبری توانستم آینده ای بهتر خیلی فرصت داشتم در ضمن موضوعی را فراموش کردم ذکر کنم و آن اینک
  .از خدمت زیر پرچم معافی بگیرم و حاال تصمیم داشتم به جبران آن دو سال زود تر به هدفم برسم 

پس از دو ساعت استراحت ار خواب بیدار شدم و به حمام رفتم و مشغول اصالح صورتم بودم که در اتاقم به صدا در آمد 
 .م شنیدم که مرا صدا می زد و بعد صدای گیتی را از پشت در حما

 سی سی جون تو حمومی ؟ -

 .بله خانم تا چند دقیقه دیگه خدمت می رسم  -

 .زود باش مهمونا همشون اومدن پاپا هم منتظرته  -

 .چشم همین االن می آم  -

ذیرایی رفتم ، سالن صدای پایش را شنیدم که از اتاق خارج می شد ، کارم را تمام کردم با عجله لباس پوشیدم و به اتاق پ
از جمعیت موج می زد در لحظه اول دود سیگار و فضای تاریک آنجا مانع از دید من می شد پس از چند دقیقه که چشمانم 

به آن محیط عادت کرد گیتی به طرفم آمد دستم را گرفت و مرا به جمع دوستانش برد و مرا به آنها معرفی کرد وقتی 
گوشه ای رفتم و روی مبلی نشستم و به اطراف نگاه کردم ، اکثر میهمانان را تیپ جوان مراسم آشنایی انجام گرفت به 

تشکیل می داد دختر ها و پسر ها وسط پیست در آغوش هم می رقصیدند موزیک مالیمی فضا را پر کرده بود همچنان که 
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دست داشت یکی را به من تعارف گیالس مشروب ، در  0به اطراف می نگریستم گیتی خودش را به من رساند در حالیکه 
 .کرد ولی من معذرت خواستم و گفتم که مشروب نمی خورم 

 :با تعجب پرسید 

 یعنی تا به حال مشروب نخوردی ؟ -

 .بله در تمام عمرم لب به مشروب نزدم  -

 خیلی عجیبه ، خوب اشکالی نداره با یه رقص چطوری ؟ -

 . نرقصیدم متاسفانه رقص هم بلد نیستم تا به حال اصال -

واقعا باور نکردنیه شما انگار تو این دنیا زندگی نمی کنین خوب مهم نیست هر جوری که دوست داری خودتو سرگرم  -
 .کن من باید به دوستام برسم 

 .در حالیکه بوی عطر تندی را از خود در فضا پخش می کرد از کنارم دور شد 

د نا مانوس می دیدم به آرامی بدون اینکه توجه کسی را به خود جلب مدت کمی آنجا نشستم و چون آن محیط را برای خو
کنم به اتاقم برگشتم و سعی کردم که تمرکز حواسم را فقط روی درسهایم جمع کنم ، پنجره را باز کردم عطر مست کننده 

بود به خواندن  گلها و هوای لطیف شبهای بهاری صورتم را نوازش می داد پشت میز قرار گرفتم و آن شب را هر طور
 .کتابها گذراندم 

چند روز بدین منوال گذشت در اکثر موارد به جز چند برخورد کوتاه آن هم سر میز شام دیگر از گیتی خبری نداشتم در 
طی این چند روز به چندین بنگاه معامالت ملکی سر زدم ولی هنوز موفق به یافتن آپارتمان مورد نظر نشده بودم تا اینکه 

 :ای رهبری سر زده به اتاقم آمد روی صندلی پشت میز کارم نشست و گفت یک شب آق

سعید جان امشب تصمیم گرفتم کمی باهات صحبت کنم این روزا خیلی کم پیدایی البته می دونم که مشغول درس خواندن  -
من در واقع یه جور  هستی و من امشب مزاحم کار تو شدم اما مسئله ایه که باید با تو در میان می گذاشتم یعنی کار

 . . .پیشنهاده 

 .خواهش می کنم آقای رهبری من سر تا پا گوشم  -

 :او پس از مقداری مقدمه چینی گفت 

خیلی مایلم که تو رو همیشه در کنار خود ببینم و حاال که دخترم گیتی از آمریکا برگشته و قصد داره اینجا بمونه بهتر  -
 . . .دیدم که 

 :من پرسیدم  لحظه ای سکوت کرد و

 .خواهش می کنم ادامه بدین . . . که چی  -

ببین سعید جان همانطور که بار ها گفتم من تو رو مثل پسر خودم دوست دارم دلم می خواد تو خوشبخت بشی می خوام  -
 .بهت پیشنهاد کنم که با دخترم ازدواج کنی و به عنوان دامادم همیشه در کنارم باشی 

 :تعجب زده پرسیدم 



 

 

 رمان بازی سرنوشت

ه ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر ت  ب ی ا bس e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر 43 م    صفحه  

 یعنی من داماد شما بشم ، و با گیتی خانم عروسی کنم ؟ -

آره پسرم می دونم که خیلی تعجب کردی ولی همانطور که گفتم این یه پیشنهاده ، پسر برادرم سالهاست که گیتی را  -
خواد  دوست داره من می دونم که هدفش تنها رسیدن به مقصود خودش یعنی در واقع دست یابی به ثروت منه و من دلم می

ثروتم در راه درستی صرف بشه و مطمئنم که تو می تونی این ثروتو در راه هدفهای واال تر به مصرف برسونی بنابراین 
تنها تو رو شایسته دامادی خودم یافتم البته هنوز در این مورد به گیتی حرفی نزدم اما حتم دارم اونم مخالفتی نداره ،خوب 

 ل میکنی؟حاال جوابمو چی می دی ؟ آیا قبو

لحظه ای مردد ماندم نمی دانستم چه بگویم من تا به حال اصال در مورد ازدواج فکر نکرده بودم آمادگی ازدواج را در 
چنین شرایطی در خود سراغ نداشتم از طرفی هیچگونه کششی هم نسبت به گیتی نداشتم عقاید ما از زمین تا آسمان فرق 

د محترم جواب رد بدهم احساس می کردم اگر به او جواب منفی بدهم در حقیقت در اما نمی خواستم به این مر. . . داشت 
 :حقش نوعی نا سپاسی انجام داده ام او وقتی تردید مرا دید گفت 

می دونم که جوابش در حال حاضر برات مشکله بنابراین چند روز بهت فرصت می دم که فکر کنی بعد جواب بدی در  -
فقت آپارتمانی رو که مدتهاست تخلیه شده به عنوان کادوی عروسی به شما وا گذار می کنم ضمن بدون که در صورت موا

 .تا دیگه مجبور نباشی آپارتمان اجاره کنی 

 .از لطف شما متشکرم اگر چند روز به من فرصت بدین حتما به شما جواب خواهم داد  -

 .او از جا برخاست و پس از خداحافظی از اتاق خارج شد 

رفتنش خیلی فکر کردم ساعتها را با خود اندیشیدم نمی دانستم چه بکنم این ازدواج برایم حالت یک معامله را داشت  بعد از
و من باید آن را می پذیرفتم در غیر این صورت چگونه می توانستم از محبتهای بی دریغ آقای رهبری سپاسگزاری نمایم 

باالخره قبول کردم که به این ازدواج تن در دهم پس تصمیم گرفتم  پس از ساعتها جنگ و جدال با احساسات درونی خود
در اولین فرصت موافقتم را اعالم دارم ، البته این ریسک بزرگ و در عین حال خطرناکی بود نمی دانستم در این راه 

 .موفق خواهم بود یا با شکست مواجه خواهم شد

دانستم آیا قادر خواهد بود مرا خوشبخت نماید یا نه ؟ در هر حال تا حدودی با اخالق و روحیات گیتی آشنا بودم و نمی 
 . . .خودم را به قضا و قدر سپردم 

روی تخت دراز کشیده و به گذشته ها می اندیشم ، زندگی تلخ و شیرین گذشته ام اینک چون پرده سینما از مقابل دیدگانم 
روز می رساندم تنها دوست و همدمم سگ ولگردی بود ،  می گذشت یک روز پسر فقیری بودم که در خرابه ها شب را به

چه شبها که با شکم گرسنه سر بر بالین می نهادم و روز ها با چه مشقتی به کار می پرداختم ولی اینک با کمک پرورگار 
نی که بزرگ پله های ترقی را یکی یکی طی نمودم و در آینده قرار است داماد یکی از افراد متشخص این شهر بشوم ، م

روزی در حسرت داشتن یک اسباب بازی غوطه می خوردم حاال به همه چیز رسیده ام واقعا انسان هر قدر بزرگتر می 
شود ارزشها نیز برایش متفاوت است روزی یک توپ فوتبال ، یک دوچرخه چنان ارزشی برایم داشتند که حاضر بودم 

سوار دوچرخه بشوم اما حاال آرزو دارم روزی انسان مفیدی برای  نیمی از عمرم را بدهم تا بتوانم توپی را لمس کنم یا
 . . .جامعه ام گردم و بتوانم خدمتی برای ملتم انجام دهم 

پس از طی یک هفته من موافقتم را در مورد ازدواج با گیتی اعالم کردم و آقای رهبری با خوشحالی زایدالوصفی مقدمات 
 .ازدواج را فراهم نمود

نکور سراسری آغاز گشت و من با موفقیت در کنکور شرکت کردم و روز پنج شنبه در بهترین هتلهای روز سه شنبه ک
تهران با گیتی پیمان مقدس زناشویی بستم ، شب با شکوهی بود در تاالر هتل جمعیت زیادی دیده می شدند ، تمامی اقوام و 

ن همه سرور و شادی به خاطر من بر پا شده بود اما دوستان و آشنایان آقای رهبری در جشن شرکت داشتند با وجودیکه آ
غمی به سنگینی یک کوه بر قلبم فشار می آورد ، من در آن شب احساس تنهایی می کردم نه پدر و مادری داشتم و نه قوم 



 

 

 رمان بازی سرنوشت

ه ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر ت  ب ی ا bس e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر 44 م    صفحه  

ال اقل و خویشی که به من تبریک بگوید آرزو داشتم چون دیگر جوانان پدر و مادرم را در کنار خود ببینم دلم می خواست 
 .پدرم زنده بود و شاهد ازدواج پسرش بود با وجودیکه شب ازدواج من بود اما حس می کردم در آن جمع زیادی هستم 

احساس زشت و نفرت انگیز حقارت بر سر تا سر وجودم مستولی گشته و مرا به شدت عذاب می داد لبخند های مدعوین 
م کرده و آرزو داشتم هر چه زود تر مراسم به پایان رسد تا از این را حمل بر تمسخر می کردم کامال دست و پایم را گ

حالت خارج شوم باالخره زمانی که شب از نیمه گذشته بود مدعوین به سمت خانه هایشان حرکت کردند و ما هم به منزل 
 .برگشتیم 

 
ه ام را تباه کرده ام ، من مرد آن شب یکی از تلخترین شبهای زندگیم بود در شب زفاف پی بردم که چه مفت و آسان آیند

متدینی بودم و به اعتقادات مذهبی سخت پایبند ، آرزو داشتم چون دیگر مردان با دختر باکره و نجیبی ازدواج کنم که مرد 
 . . .غریبه ای تا کنون بدنش را لمس نکرده باشد اما افسوس 

ود را در هم آغوشی مستانه با مرد های کشور بیگانه آن شب به این راز شوم پی بردم که همسرم باکره نیست او بکارت خ
از دست داده بود و جای بسی تعجب بود که این مسئله را یک امر عادی و پیش پا افتاده می دانست وقتی لب به اعتراض 

رد گشودم او با کمال خونسردی و بی اعتنایی به من گفت که این مسئله در کشور های اروپایی کامال حل شده ، زن و م
قبل از ازدواج باید در مورد مسائل زناشویی اطالعاتی کسب کنند ، من سالها در یک کشور متمدن بودم و مطابق آداب و 
مد روز آنجا همان کاری را کردم که دختران آمریکایی انجام می دهند در آنجا مسئله جنسی تا حد زیادی حل شده ، بر 

به خاطر یک مسئله خیلی جزیی دختران را از اجتماع طرد می کنند آنجا خالف ایران که مردمان امل و عقب مانده اش 
 .این مسائل امر ضروری است و بکارت مفهومی ندارد 

نمی دانستم در مقابل این منطق مسخره او چه جوابی بدهم افسوس که کار از کار گذشته بود و من چاره ای به جز سکوت 
ه با شنیدن سخنانش غرور و شخصیت مردانه ام زیر پا لگد کوب می شود و و تحمل این درد عظیم نداشتم حس می کردم ک

به خاطر حفظ آبروی خود و آن مرد بزرگوار سعی کردم این مسئله را نا دیده بگیرم اما ناراحتی من بیشتر از این جهت 
ت گویی که به کشف بود که کمترین احساس شرم و ندامت در گیتی وجود نداشت و این امر را افتخار بزرگی می دانس

 . . .بزرگی نایل گشته است 

از فردای آن روز سعی کردم زندگیم را به روال عادی خود برگردانم همه چیز را به دیده اغماض نگریستم و کوشش کردم 
که از گیتی همسری با وقار و شایسته بسازم ، افسوس که هر چه زمان می گذشت من در گرداب هولناکی غوطه ور می 

 .دگیم را مفت باخته بودم و چاره ای جز تسلیم در مقابل تقدیر و سرنوشت نداشتم شدم زن

رفتار گیتی روز به روز به طرز فاحشی تغییر می کرد و زندگیم را به ورطه نابودی می کشاند پس از گذشت چند روز 
خوشحال کرد که برای  یک شب در روزنامه عصر تهران خبر قبولی خود را در کنکور خواندم و این خبر چنان مرا

لحظاتی چند ناراحتی زندگی زناشویی خود را فراموش کردم احساس تازه ای به من دست داد تصمیم گرفتم از این پس 
 .شکست خود را از طریق راه یابی به دانشگاه و رسیدن به مقام شامخی جبران نمایم 

روز پس از ازدواج من و گیتی یک آپارتمان شیک و مجهز نا گفته نماند که آقای رهبری هم به وعده خود وفا نمود و چند 
با تمام امکانات اولیه یک زندگی مرفه به عنوان کادوی ازدواج به ما وا گذار کرد و ما از نظر مادی کمبودی را احساس 

 .نمی کردیم توانسته بودم اتومبیل کوچکی بخرم تا با آن به محل کار و دانشگاه بروم 

به دانشگاه گذاشتم گویی که به زیارتگاه یا مکان مقدسی داخل شده ام می خواستم در و دیوار آنجا را اولین روزی که قدم 
زیارت کنم هنگامیکه استادان تدریس می کردند دلم می خواست آنها را ببوسم زیرا من به آرزوی منحصر به فرد خود که 

ر ضمن انجام تکالیف دانشکده از زندگی زناشویی هم غافل همان راه یابی به دانشگاه بود رسیده بودم اما سعی می کردم د
 .نشوم 
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افسوس که محیط خانه برایم مبدل به جهنم واقعی شده بود هر روز با گیتی بر سر مسایل جزیی بحث و در گیری داشتیم 
. خاتمه می یافت  هرگز نمی توانستیم در مسئله ای به توافق برسیم و پایان کار هم با جنگ اعصاب و ناراحتی شدید روحی

او به جای رسیدگی به امور خانه شب و روز خود را با سگ عزیزش می گذراند و من با استخدام آشپز و مستخدم سعی 
 .می کردم محیط خانه را که مبدل به میدان مبارزه شده بود از آن حالت خصمانه خارج سازم

ی داد و در آغوش جوانان هیز و هرزه تا پاسی از شب به رفتار هایش بریام قابل تحمل نبود هر شب میهمانی و پارتی م
کم کم وجود من در آن خانه به عنوان شوهر و سرپرست خانه به فراموشی سپرده می شد . رقص و میخوارگی می گذراند

ن اکثر روز ها ساعتها تلفنی با بوی فرندانش صحبت می کرد و این اواخر وقاحت را تا چنان پایه ای رساند که دوستا
نمی توانستم در مقابل رفتار نا سایست او ساکت .پسرش با اتومبیل به دنبالش می آمدند و او را با خود به گردش می بردند 

بمانم هر روز به او تذکر می دادم که تو دیگر آن دختر بازیگوش و شلوغ چند ماه پیش نیستی ، بلکه زنی هستی دارای 
خود حفظ نمایی ولی او مرا به باد تمسخر می گرفت و تحقیرم می کرد که امل همسر که باید شایستگی نام شوهر را بر 

 . . .هستم و از فرهنگ و تمدن بویی نبرده ام 

من می خواستم از او زنی سر به راه بسازم ولی گویی این آرزویی نا ممکن بود غرور و شخصیتم را از دست داده بودم 
 .اتی باشم نمی خواستم در آن خانه فقط یک شوهر تشریف

یک روز متوجه شدم تغییر محسوسی در قیافه اش به وجود آمده صورتش رنگ پریده به نظر می آمد اشتهایش را از دست 
داده بود و کمتر حرف می زد بیشتر ساعات شب را گوشه ای می نشست و به فکر فرو می رفت چند روز بعد متوجه شدم 

ال شدم شاید وجود بچه می توانست او را نسبت به زندگیش دلگرم نماید و که بار دار است از این بابت تا حدودی خوشح
زندگی زناشویی ما سر و سامان گیرد ، افسوس که شادی من بیش از چند روز دوام نیافت زیرا یک شب وقتی از دانشکده 

 .ینه او می باشد برمی گشتم مستخدم منزل به من اطالع داد که خانم در بستر بیماری خوابیده و دکتر مشغول معا

سراسیمه به اتاق خواب رفتم دکتر با دیدنم از من خواست که بیرون منتظر باشم پس از چند دقیقه دکتر آمد با نگرانی 
 :پرسیدم 

 شب بخیر دکتر ، چه اتفاقی افتاده ؟ -

 شب بخیر جانم حالتان چطور است ؟ -

 شده ؟متشکرم آقای دکتر فقط نگران حال خانم هستم ، دکتر چی  -

 .خانم شما دچار کسالت خفیفی هستند ، راستی شما بسیار خسته و نگران به نظر می آیید بهتره کمی استراحت کنید  -

خیلی ممنونم آقای دکتر حال من کامال خوبه ، لطفا بفرمایید حال همسرم چطوره ؟ من ظهر که به دانشکده می رفتم  -
 .حالش خوب بود

 .ونریزی شدید شده فعال باید مدتی استراحت کنه تا حالش کامال خوب بشه متاسفانه خانم شما دچار خ -

 . . .دچار خونریزی شده ؟ ینی آقای دکتر بچه  -

بله با کمال تاسف جنین از بین رفته در حال حاضر حالشان چندان بد نیست اگر تا فردا خونریزی قطع نشد باید اونو فورا  -
 .به بیمارستان منتقل کنید 

ز جایش برخاست و برای رفتن خودش را آماده نمود در چشمانم خیره شد احساس کردم می خواهد چیزی بگوید اما دکتر ا
 :تردید دارد ، گفتم 
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آقای دکتر اینطور استنباط می کنم که می خواهید چیزی به من بگویید خواهش می کنم اگر مسئله ای ضروری پیش آمده  -
 .ت همسرم با اطالع باشم تردید نکنید من باید در مورد وضعی

آقای ابراهیمی من یک دکتر هستم و وظیفه یک پزشک این است که اسرار بیماران را پیش کسی فاش نسازد اما به  -
 .خاطر صداقت و پاکی شما مجبورم حقیقتی را به شما بگویم 

 چه حقیقتی را آقای دکتر ؟ آیا جان همسرم واقعا در خطره ؟ -

د بیماری همسرتان نیست بلکه می خواستم بگویم ایشان مخصوصا جنین را از بین برده اند ، یعنی خیر این خبر در مور -
 .خودشان باعث به وجود آمدن این حادثه بودند علتش را به من نگفتند فقط اظهار داشتند که تمایلی به بار داری ندارند 

 دکتر شما مطمئن هستید ؟ -

ب را به من گفتند ، من از شما می خواهم که بیشتر مراقب حالشان باشید مسئله دیگر بله کامال ، ایشان خودشان این مطل -
اینکه اگر این عمل یک بار دیگر تکرار شود ضررش مستقیما متوجه خود ایشان خواهد بود و ممکن است هرگز دیگر 

ی همیشه از نعمت مادر شدن بچه دار نشوند یعنی احتمال دارد که تکرار این عمل به رحم ایشان آسیب رسانیده و برا
 .محروم شوند 

 شما گمان می کنید که ممکنه او باز هم دست به چنین عملی بزند ؟ -

بله تردید ندارم زیرا ایشان از بار دار شدن متنفر هستند احتماال شاید در این راه به خود هم آسیب برسانند و ضایعه ای  -
 .جبران ناپذیر به بار آید 

 . . .عقل و منطق به دور است  ولی این عمل از -

 .ولی غیر ممکن هم نیست ، خوب بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم سعی کنید با او مهربان باشید ، شب بخیر  -

 .خدا نگهدار دکتر  -

آه خداوندا سرم سنگینی می کرد اتاق دور سرم می چرخید این دیگر چه بازی مسخره ای بود که او شروع نموده ، خودم 
را روی مبل انداختم و سرم را توی دستهایم پنهان کردم نمی دانستم باید چه کار کنم چرا او باید بچه اش را نابود می کرد 

 چرا ذره ای احساس و عاطفه در وجودش نیست ؟

ده جوابم در مقابل این چرا ها هیچ جواب قانع کننده ای نداشتم از جا برخاستم و به اتاق خواب رفتم می خواستم هر طور ش
را همین امشب دریافت کنم وقتی باالی سرش رسیدم متوجه شدم که خوابیده است در زیر نور چراغ صورت رنگ پریده 

اش را دیدم که چون صورت مردگان به نظر می آمد احساس ترحمی در وجودم پیدا شد بیدرنگ از اتاق خارج شدم 
 . . .و شب را همانجا روی کاناپه به خواب رفتم مختصر شامی خوردم و بقیه شب را به درسهایم پرداختم 

صبح روز بعد بدون اینکه از او دیدار کنم از خانه خارج شدم و به اداره رفتم تا ظهر چند بار به منزل تلفن کردم و از 
منزل  مستخدم جویای حالش شدم وقتی فهمیدم که حالش بهتر شده خیالم نسبتا آسوده شد ، نهار را بر خالف همیشه که به

می رفتم در اداره خوردم و از آنجا به دانشکده رفتم ، تا سه روز آرامشی نسبی در خانه بر پا بود روز سوم وقتی به خانه 
برگشتم دیدم تلفنی با یکی از دوستانش صحبت می کند وقتی مرا دید خیلی زود گفتگویش را به پایان رساند به گرمی از 

 :د گفت من استقبال کرد وقتی تعجب مرا دی

 چی شده ؟ چرا اینطور قیافه گرفتی ؟ -
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 چیز مهمی نیست ، با کی صحبت می کردی ؟ -

 .با یکی از دوستام امشب در خانه اش یک پارتی ترتیب داده و مرا هم دعوت کرده  -

 تو که نمی تونی بری ؟ -

 .چرا که نرم من بهش قول دادم و حتما هم می رم امشب خیلی خوش می گذره  -

تو تازه از بستر بیماری خارج شدی و هنوز دوران نقاهت رو می گذرونی در ثانی می خواستم امشب شام رو دو  ولی -
 .تایی بریم بیرون و کمی هم گردش کنیم 

اوه بچه نشو سعید بهتره بذاری برای یه وقت دیگه حاال زود تر حاضر شو داره وقت می گذره ، باید منو به اونجا  -
 .راه بیفت برسونی زود باش 

 .من نمی تونم تو رو اسکورت کنم بهتره که خودت تنها بری  -

 باز چی شده چرا مثل بچه ها قهر می کنی ؟ -

من قهر نکردم دیگه از دست کارای تو خسته شدم هر کاری می کنم نمی توانم تو رو به زندگی عادی برگردونم ، نا  -
 ادامه بدهی ؟سالمتی من شوهرتم ، تا کی می خوای به این وضع 

متوجه منظورت نشدم ، چی می خوای بگی ؟ اگه از زندگی زناشویی با من راضی نیستی می تونی از همینجا تمومش  -
 .کنی ما هیچکدوم مجبور نیستیم به این زندگی تحمیلی ادامه بدیم 

 منظورت چیه ؟ -

 . می خوام بگم اگه نمی تونی همونطوریکه من می خوام باشی پس طالقم بده -

 .همونطوری که تو بخوای باشم ؟ مثل اینکه تو فراموش کردی که من شوهرت هستم نه تو شوهر من  -

 .این چیزا دیگه قدیمی شده زن و مرد در تمام موارد زندگی با هم مساوی هستند مرد هیچ برتری نسبت به زن نداره  -

گم که در این خونه حق من به عنوان یک شوهر حاال که تو طرفدار تساوی حقوق زن و مرد شدی بذار اینو بهت ب -
رعایت نشده من اشتباه کردم که تو رو برای ازدواج انتخاب کردم من در این خونه فقط حالت یک شوهر تشریفاتی رو 

 دارم و از دیگر حقوق حقه یک شوهر برخوردار نیستم ، اینه اون تساوی حقوقی که ازش دم می زنی ؟

 .حقی از تو ضایع شده می تونی دیگه ادامه ندی قانون طالق را برای همینگونه موارد گذاشته حاال که فکر می کنی  -

تو فکر می کنی که ازدواج لباسه که با یک بار پوشیدن از آن خسته بشی و اونو دور بیندازی و لباس تازه ای بخری ؟  -
 زنی ؟ ما هنوز چند ماهی نیست با هم ازدواج کردیم آنوقت تو دم از طالق می

 .من وقت ندارم باهات بحث کنم باید خودمو برای رفتن آماده کنم نمی خوام دوستام زیاد منتظر بمونن  -

 :سپس بی اعتنا از مقابلم گذشت اما من فریاد زدم 

 .هنوز حرفام تموم نشده  -
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 .اگه حرفی داری می تونی بعدا بگی  -

 .ش کنی بعدی وجود نداره تو باید همین االن به حرفام گو -

 .ببین برای من ادای مردای متعصب رو در نیار من از دیکتاتور بازی و زور گویی خوشم نمی یاد  -

 .من نمی خوام به تو زور بگم اما به عنوان یه شوهر باید از تو توضیح بخوام  -

 :با لبخند تمسخر آمیزی گفت 

 در چه موردی ؟ -

 .نو کشتی تو در واقع قاتلی در همه موارد مهمتر از همه اینکه تو بچه م -

 .آه که اینطور ، باالخره اون دکتر فضول نتونست جلوی دهنشو بگیره  -

 .و بعد سکوت کرد 

 چرا جواب نمی دی ؟ چرا از خودت دفاع نمی کنی ؟ -

توله سگ دفاع ؟ چه دفاعی ؟ من دوست ندارم بچه دار بشم نمی خوام مثل زنای شلخته در اول زندگیم دور برمو چند تا  -
 پر کنه نمی خوام زیبایی انداممو از دست بدم می دونی که بچه دار شدن به اندام زن لطمه می زنه ؟

آه خدایا ، خدایا در مقابل منطق ضعیف تو چی بگم ؟ تو انسانی رو کشتی فقط به این دلیل که می خوای زیبایی هیکلتو  -
ودتان را تنها برای شوهرتان بیارایید و تو خودتو برای مردای حفظ کنی ؟ آن هم برای چه کسی ؟ خداوند می فرماید خ

هوسباز و چشم چرون آرایش می کنی و در آغوش اونا می رقصی ، با اونا تااسی از شب قمار می کنی و اندامتو برای 
 .ی ارضای حس شهوانی اونا زیبا نگه می داری ، زیبایی که باید فقط برای من باشد به دیگران ارزانی می دار

من تعجب می کنم ، تو یک مرد تحصیل کرده هستی نا سالمتی می خوای در این اجتماع جایی برای خودت باز کنی اما  -
 .متاسفانه هنوز هیچ چیز از پیشرفت و تمدن و فرهنگ نمی دونی انگار که در قرنهای گذشته زندگی می کنی 

 تو فرهنگ و تمدن رو در فساد و عیش و نوش می دونی ؟ -

خوشی و لذت الزمه زندگی انسانه ، عیش و نوش غذای روح انسانه اگر روح در آرامشی و خوشی نباشه جسم هم به  -
 .زودی خواهد پوسید فرق انسان زنده با مرده همینه 

ه برای طرز فکر تو و امثال تو واقعا متاسفم شما ها تفاله های تمدن غرب هستین تنها چیزی که غرب به شما آموخته ، ب -
جای انسانیت از شما عروسکان رنگ و روغنی خیمه شب بازی ساخت آری این ارمغان غرب است تمدن غرب شما را 

چون میمون مقلد بار آورده شخصیت و اصالت شما را گرفته و در عوض فرهنگ غلط تجمل پرستی و سبکسری و بی بند 
شته ، به جای خدمت به بشریت به جای احساس و باری و سرگرم بودن در خوشی و شهوترانی را به شما ارزانی دا

مسئولیت ، خود آرایی و خود نمایی را به شما آموزش داده به جای پاکی و شرافت ، زیبایی کاذب و تقلید کور کورانه را 
 جلوی پایتان نهاده تا از آن به نفع خود بهره گیرد ، آری استعمار از خوب راهی داخل شده تا شما را چون بردگانی بی

 . . .چون و چرا آلت دست خود سازد برای منافع خودشان از شما ها یک وسیله و یک ابزار و آلت دست ساخته 

 .آه دیگه خسته شدم موعظه کردن کافیه به قدر کافی گوش دادم  -
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یک  و بدون توجه به سخنانم به اتاقش رفت و پس از آماده شدن از خانه خارج شد حتی شب هم به منزل باز نگشت مدت
هفته تمام از او بی خبر بودم تمام جا هایی را که ممکن بود رفته باشد سر زدم حتی نزد آقای رهبری رفتم ولی او آنجا هم 

 :نرفته بود آقای رهبری وقتی قیافه آشفته مرا دید با نگرانی پرسید 

 چه اتفاقی افتاده پسرم ؟-

ان را برایش شرح دادم خانم رهبری به شدت ناراحت بود و سعی کردم خونسردی خود را حفظ نمایم به ناچار تمام جری
 :اشک پهنای صورتش را فرا گرفت و گفت 

 .من هرگز فکر نمی کردم که اینطور بشه من اونو نخواهم بخشید -

آه مادر نمی دونید در طول این مدت چقدر تالش کردم اونو به زندگی عالقمند کنم ولی اون منو آلت دست خودش کرده به -
 .یچ عنوان نمی خواد به عنوان یک زن مسئولیت بپذیره ه

آقای رهبری از من خواست که چند روز تحمل کنم تا خودش شخصا با گیتی صحبت کند و من مثل همیشه چون بره ای 
مطیع و فرمانبردار به خانه برگشتم و پس از گذشت یک هفته گیتی به خانه برگشت وقتی از او پرسیدم این مدت را کجا 

 :وده ، بی اعتنا شانه هایش را باال انداخت و گفت ب

 .در منزل یکی از دوستام بودم -

با چنین وضعی چگونه قادر بودم درس بخوانم سعی کردم برای مدت کوتاهی او را به حال خود بگذارم شاید بی اعتنایی 
متر سراغش را گرفتم و بیشتر من سبب می شد که توجه اش را به خود جلب نمایم به همین جهت از فردای آن روز ک

 .اوقاتم را صرف درس و دانشکده کردم اکثر اوقات بیکاری را تنهایی به پارک می رفتم و مشغول مطالعه می شدم

زندگی من واقعا حالت مسخره ای به خود گرفته بود ، هیچ وجه اشتراکی بین من و گیتی وجود نداشت و این تضاد اخالقی 
کشاند ، سالها بود که نماز و عبادت را ترک نمی کردم در عوض همسری اختیار کرده بودم که  زندگیم را به نابودی می

شب و روزش را با میخوارگی و قمار و رقص می گذراند و من نمی توانستم او را هدایت کنم از این جهت در خود 
اینک مجبور بودم در کنار زنی احساس ضعف می کردم آرزو داشتم با دختری پاک و عفیف پیمان زناشویی ببندم ولی 

  . . .فاسد االخالق زندگی کنم واقعا جای بسی تاسف است 
یک سال گذشت سالی را که با هر رنجی بود به پایان رساندم سال دوم دانشکده بودم که گیتی برای دومین بار حامله شد 

باشد که مبادا او بچه را به طریقی از بین  این بار بنا به خواهش من ، مادرش به نزد ما آمد تا از نزدیک مراقب حالش
 .ببرد حاال تا حدودی خیالم آسوده شده بود 

همچنان به درسم ادامه دادم کما اینکه او طبق معمول به برنامه پارتی و میهمانی دادنهای بی رویه خود ادامه می داد و 
نگفتی باخت از جا بر می خاست و به اتاقش شبها تا پاسی از شب را پشت میز قمار می نشست و حوالی صبح با مبلغ ه

 .می رفت و تا حوالی ظهر می خوابید

از بابت وضع مالی نگران نبودم زیرا او با پولهای پدرش قمار می کرد و در آمد من فقط صرف هزینه عادی زندگی می 
شام را منزل آقای رهبری  شد ، یک شب ناگهان حال گیتی به هم خورد درست به یاد دارم پنج شنبه شب بود و ما همگی

دعوت داشتیم سر میز شام ناگهان حالش دگرگون شد و بالفاصله او را به بیمارستان رساندیم و در همان لحظات نخست او 
ماه مانده بود و ما همه نگران حال او  0را به اتاق زایمان بردند موضوع غریبی بود هنوز به مدت وضع حمل طبیعی او 

 .بودیم 

در اتاق زایمان به انتظار ایستادیم تا از نتیجه با خبر شویم در دلم غوغایی بود نگرانی و وحشت بر وجودم  ساعتها پشت
مستولی گشت ، خانم و آقای رهبری هم دست کمی از من نداشتند تا اینکه دکتر از اتاق عمل خارج شد با عجله جلو رفتم و 

 آقای دکتر حال همسرم چطوره ؟ -مقابل دکتر ایستادم
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 :دکتر لحظه ای ایستاد و بعد گفت 

 .لطفا همراه من به دفتر بیایید -

 :من از جلو و خانم و آقای رهبری از پشت سر وارد اتاق دکتر شدیم ، دکتر پشت میز قرار گرفت و خطاب به من گفت 

موقع و ناگهانی متاسفانه متاسفانه خبر چندان خوشایندی برایتان ندارم حال خانمتان خیلی وخیم است بعد از وضع حمل بی -
 .جنین مرده به دنیا آمد 

 آه خدایا چه وحشتناکه ، دکتر علت این امر چیه ؟-

افراط در نوشیدن مشروبات الکلی ، از همه مهمتر وضع خانم شما چندان مطلوب نیست خون زیادی از ایشان رفته و -
سعی کردیم ایشان را در اتاق مالقات ممنوع بستری  خیلی ضعیف شده فعال دستور دادم که خون تزریق کنند حتی القمدور

 .کنیم ، فعال تا یکی دو روز ، باید کامال استراحت بکنند وقتی به هوش آمدند می توانید به مالقاتش بروید 

 .متشکرم آقای دکتر -

انده و مستاصل شده با یاس و نا امیدی به خانه برگشتیم خودم را روی مبلی ولو کردم به گوشه ای خیره شدم کامال درم
 :بودم قطره اشکی از گوشه چشمم فرو ریخت آقای رهبری دستی بر شانه ام نهاد و گفت 

 .پسرم ، من واقعا متاسفم ، آنقدر ناراحتم که نمی دونم چی بگم حس می کنم که من باعث این همه دردسر شدم -

 .نه پدر خواهش می کنم این حرفو نزنین -

گیتی عروسی کنی در حالیکه از خصوصیات اخالقیش با خبر بودم اما با وجود این تو را دچار  من تو را مجبور کردم با-
 .این مخمصه کردم 

خواهش می کنم پدر آروم باشین شما نباید خودتونو سرزنش کنین کاریست که شده افسوس خوردن فایده ای نداره باید -
 .بنشینیم و چاره ای بکنیم 

تغییر نخواهد کرد تو تنها مردی هستی که تونستی وجود اونو تحمل کنی او برای زندگی من مطمئنم که گیتی هرگز -
. . . زناشویی ساخته نشده ای کاش هرگز تن به این ازدواج نمی دادی نمی خواستم با دستهای خودم آینده تو را خراب کنم 

 .من از این بابت شرمنده ام

ود و بعد از آن دکتر اجازه مرخصی داد و همراه من به خانه برگشت روز تمام گیتی در بیمارستان بستری ب 40حدود 
پرستاری جهت مراقبت از او در منزل استخدام کردم و پس از گذشت چند روز حال او رو به بهبودی کامل نهاد اما پس از 

جدانی خود با سعی کردم علیرغم میل و. گذشت چند ماه خاموشی و سکوت ، دوباره زندگی گذشته اش را از سر گرفت 
این طرز زندگی کردن او کنار بیایم هر چند که پیش وجدان خود سر افکنده و خجل بودم ولی چاره ای جز سکوت و تسلیم 

 .نداشتم 

تابستان فرا رسید و او ناگهان فیلش یاد هندوستان کرد تصمیم گرفت تعطیالت را به آمریکا برود از من خواست که او را 
اید خودم را برای زیمیستر جدید آماده می ساختم بنابراین خودش مقدمات سفر را تدارک دید و برای همراهی کنم اما من ب

 .گذراندن تعطیالت عازم آمریکا شد 

بعد ها در یافتم که همراه پسر عمویش رفته تا در این سفر سه ماهه تنها نباشد ، خوب چاره ای نبود باید این یکی را هم 
مدت سعی کردم بی وقفه درس بخوانم ، روز ها کار و شبها هم سرگرم مطالعه بودم تا اینکه تحمل می کردم ، در این 
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تعطیالت سپری شد و گیتی به ایران برگشت این بار همراه خود چندین سگ خارجی سوغات آورده بود و مجددا زندگی 
 .همیشگی ما آغاز شد 

بود احساس کردم تنها مرگ قادر خواهد بود او را از دنیای  گردش و تغییر آب و هوا تغییر فاحشی در او به وجود آورده
کثیفی که برای خود ساخته جدا سازد برنامه هایش را طبق روال سابق ادامه می داد حاال اکثر شبهایش را تا صبح با پسر 

مع بودند با عمویش به سر می برد ، شبی طبق معمول در خانه پارتی داده بود و تمام دوستان دختر و پسرش دور هم ج
وجودی که همیشه از شرکت در این پارتی ها خودداری می کردم لذا آن شب بنا به خواهش گیتی گوشه ای نشستم و 

 .مشغول نظاره آن جمع عصیانگر شدم

دختر ها و پسر ها مثل همیشه مستانه در آغوش هم می لولیدند و صدای قهقهه های مستانه شان فضای اتاق را پر می کرد 
ی اعتنا به وجود من در آغوش جوانان می رقصید در این هنگام یکی از دختر ها به طرفم آمد و در حالیکه سعی گیتی ب

می کرد با عشوه گری مرا به خود جلب نماید مرا به رقص دعوت کرد ولی من عذر خواهی کردم و اضافه نمودم که 
 :رقص بلد نیستم در حالیکه خیلی متعجب شده بود گفت 

 عا رقص بلد نیستید یا اینکه قصد شوخی دارید ؟آقا واق -

 .بله خانم ، خوشبختانه فرصت انجام چنین کار های بیهوده ای را نداشته و ندارم  -

 .شما خیلی قدیمی فکر می کنید تعجب می کنم که گیتی جون چطور با شما زندگی می کنه  -

من دور شد به گوشه ای رفت و با عده ای مشغول صحبت و در حالیکه لبخندی حاکی از تمسخر و تحقیر بر لب داشت از 
 .شد

می دانستم که دارند مرا مسخره می کنند من در چشم آنها حقیر جلوه می کردم اما برایم اهمیتی نداشت چند لحظه بعد یکی 
ن به او از پسر ها از آن جمع جدا شد و مستقیما به طرفم آمد و گیالسی مشروب به من تعارف کرد و کنارم نشست م

 :توضیح دادم که مشروب نمی خورم و او گویی که حرف شاخداری شنیده باشد گفت 

 .متاسفانه شما خیلی از تمدن عقب هستید  -

 و شما که با اسب تمدن به پیش تاخته اید بگویید کجای دنیا را فتح کردید ؟ -

 .آقا من اگر یک شب مشروب نخورم گویی که زنده نیستم  -

 .شما زنده بودن را از راه کاذب آن آزمایش می کنید  شما و امثال -

 :خنده ای کرد و گفت 

 .گمان می کنم امشب با یک معلم اخالق طرف صحبت هستم  -

خیر اینطور نیست من معلم اخالق نیستم در ضمن دوست ندارم با کسانی که در نظرم ارزش یک انسان واقعی را ندارند  -
 .معاشرت نمایم 

خانم در مورد طرز فکر شما بسیار شنیده بودم اما هرگز فکر نمی کردم یک دانشجو آنهم در قرن بیستم و من از گیتی  -
در این دنیای مترقی چنین عقاید کهنه و فرسوده ای داشته باشد خیلی عجیب است ، راستی شنیده ام که شما نماز می خوانید 

 و عبادت می کنید ؟
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 بله درست است مگر اشکالی دارد ؟ -

خیر منظورم این است که شما چطور با چنین طرز فکری با گیتی خانم که دختر آزاد و بی قید و بندی است ازدواج  -
 کردید ؟

 :بعد با لحن شیطنت باری گفت 

 . . .البته خیلی ها به خاطر حفظ مقام و موقعیت مادی حاضرند موقتا از عقاید و نظریات خود چشم پوشی نمایند و  -

ین همه اهانت را نداشتم با چنان خشمی مشت محکمی به چانه اش حواله کردم که خون از دهانش خارج شد دیگر تحمل ا
در اثر این سر و صدا میهمانی بهم خورد و صدای جیغ و فریاد دختر ها از هر گوشه شنیده می شد آنهایی که از ترس 

قرار ترجیح دادند ، تمام آنها را با خفت و خواری از آنجا خود را باخته بودند با عجله میدان را خالی کردند و فرار را بر 
بیرون کردم ، ماهها بود که نفرت و انزجارم را در سینه پنهان کرده بودم و امشب ناگهان منفجر شدم هر چه دم دستم بود 

 .به طرفشان پرتاب کردم و گیتی را هم که به عنوان اعتراض به طرفم می آمد به گوشه ای انداختم 

 :ظه ای بعد جز صدای گریه آرام گیتی هیچ صدایی شنیده نمی شد او خشمگین فریاد کشید لح

 تو دیوونه شدی ، این چه رفتار زشتی بود که کردی ؟ -

 :فریاد زدم 

 نمی خوام در آغوش مردان برقصی ، نمی خوام مثل زنان هرزه رفتار کنی فهمیدی ؟ -

 .حسادت نشانه ضعف و حقارته تو خیلی حسودی من از آدم حسود بیزارم ،  -

هر جوری که دوست داری فکر کن ولی دیگه بهت اجازه نمی دم تو این خونه پارتی و مهمونی راه بندازی و خودتو در  -
 .آغوش مردان هرزه رها کنی 

ور و من یک انسان آزادم ، هر کاری که دلم خواست انجام می دم نمی خوام چون دیگر زنان امل و قدیمی تو سری خ -
 .گوشه نشین بار بیام مگه فراموش کردی که من اشراف زاده ام 

 

در همین لحظه سگ پشمالوی او که گویا از این جرو بحثها خسته شده بود خودش را روی پا هایم انداخت و من از فرط 
 :عصبانیت لگدی به او زدم و گفتم 

 .اشرافی باشه حالمو بهم می زنه  برو گم شو تو هم بوی متعفن اشرافی می دی هر چیزی که نشانه -

 :سگ بیچاره زوزه ای کشید و خودش را در آغوش صاحبش انداخت گیتی او را بغل گرفت و گفت 

 .حیوان بیچاره ، اون حتی نسبت به تو هم حسادت می کنه ، بعد ناگهان از جا بلند شد  -

که فراموش کردی کی بودی و در مقابل چه کسی تو نمی تونی عقده های سر کوفت شده اتو رو من خالی کنی مثل این -
ایستادی من از نظر مقام و تحصیالت و خانواده از تو باال ترم فراموش نکن که این پدرم بود که تو رو به این مقام رساند 
تو در واقع هیچ چیز نیستی تو موجود مهمل و بدبختی هستی که در گذشته های تاریک خود زندگی می کنی یک موجود 

 .ل و بی دست و پا که فقط از مردانگی همین تعصب بیجا را یاد گرفته و کوچکترین بویی از تمدن نبرده ای ام
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دیگر نگذاشتم به سخنان تحقیر آمیزش ادامه دهد دستم بی اختیار باال رفت و چنان کشیده محکمی به گونه اش نواختم که 
 .م در حالیکه صدای گریه توام با فریادش هنوز در گوشم بود روی زمین پخش شد ، لباسم را پوشیدم و از خانه خارج شد

 . . .از تو متنفرم ، امیدوارم بمیری  -

بیا هر  :سرم تیر می کشید غم توی دلم سنگینی می کرد مدتها توی خیابانها قدم زدم ندایی در درونم به من هشدار می داد 
 . . .ستی باید تصمیم بگیری چه زود تر به این زندگی خاتمه بده نا سالمتی تو مرد ه

می دانستم که این صدای وجدان است که در درونم بپا خاسته دیگر نمی توانستم به این زندگی سراسر خفت و ننگ ادامه 
 .دهم تا به حال هر چه کرده بودم بی نتیجه بود حاال باید قاطعانه تصمیم به جدایی می گرفتم و چاره ای جز این نداشتم 

نگاه کردم یازده شب بود و هنوز در خیابانها سرگردان بودم به یاد گذشته ها افتادم چه شبها که تا سحر در خیابان به ساعتم 
 . . .قدم می زدم گوشه خرابه یا روی نیمکت پارکها می خوابیدم فکر می کردم دیگر به آرامش رسیده ام اما افسوس 

یک مسافرخانه رفتم اتاقی برای یک شب گرفتم فردا باید فکری به  چون جایی را سراغ نداشتم و کسی را نمی شناختم به
حال زندگیم می کردم ، شب را تا صبح توی اتاق قدم زدم پنجره را گشودم و ستاره های زیبا را که بر صفحه آسمان سو 

شب برای چند لحظه سو می زدند نگاه کردم ، در مغزم افکار مغشوش و در هم و بر همی به وجود آمده بود ، آه خدایا ام
کوتاه از یاد تو غافل شدم خدایا مرا ببخش تا هنگامیکه نور ایمان تو در وجودم هست نباید از زندگی مایوس و نا امید باشم 
تو قادر متعالی تو بزرگ و عزیزی ، خداوندا امشب بی پناه تر از همیشه به تو پناه می آورم ، رو به درگاه تو آورده ام تا 

 .نجاتم دهی ، نمی خواهم به جز تو دست نیاز به سوی کسی دراز کنم کمکم کن تا همیشه سرافراز باشم از این وضع 

اشکها بر صورتم جاری شد حس کردم بغض راه گلویم را مسدود کرده دیگر قادر نبودم حرف بزنم نمی دانستم چرا اینقدر 
دم را می خراشید ، زندگی با ین زن چون بختک احساس تنهایی می کنم ، یک درد عمیق و نا شناخته چون خوره وجو

وحشتناکی گلویم را می فشرد ، آرزو داشتم کاش می توانستم او را از دامی که خود برای خود گسترده نجات دهم ، دام 
فساد و تباهی ، دام نیرنگ و هوس ، اما می دانستم که او چون حشره ای بی بال و پر در میان تار های زنجیری عنکبوت 

ستعمار گرفتار شده ، نجات او کار من نبود کار هیچ کس نبود یک جرقه ، یک جرقه یک نور در قلب بی ایمانش کافی ا
خداوندا دلم برایش می سوزد قلبم ماالمال از عشق به انسانهاست ، کاش .بود تا او را از نیستی به هستی جاوید برساند 
. ورطه نیستی رهایی بخشم و به سوی شاهراه خوشبختی رهنمودشان سازم  چنان قدرتی داشتم که می توانستم انسانها را از

 . . .یک انسان درد کشیده درد اجتماع را خوب می فهمد . . 

صبح روز بعد پس از جدال با دیو بی خوابی و خستگی زیاد سر کارم رفتم و بعد از ظهر پس از صرف نهار به خانه آقای 
خانه از دیدنم بسیار خوشحال شد ، آن پیر مرد پاک سرشت را دیدم که بر چهره اش  رهبری رفتم ، علی آقا باغبان پیر

نقشهایی از تازیانه ایام به جا مانده بود پیر مردی که قلبش ماالمال از عشق خدا بود و نور ایمان ، نیمه شبها که در اتاقم 
ده سحر به میهمانی خدا می رفت و در ضیافت درس می خواندم صدای تالوت آیات قرآن را از اتاقش می شنیدم که تا سپی

فرشتگان آسمانی شرکت می جست ، او را قلبا ستایش می کردم که زرق و برق خانه ارباب در او کمترین اثری ننهاده و 
 .قلبش یکسره با یاد خدا می طپید 

 :علی آقا وقتی مرا متفکر دید پرسید 

 چی شده آقا ؟ چرا تو فکرین ؟ -

 ی آقا می بخشی که منتظرت گذاشتم ، ببینم آقا هستند ؟چیزی نیست عل -

بله طبق معمول توی اتاق تشریف دارند بفرمایید باال ، بفرمایید هر چند که کلبه خرابه من ارزش شما را ندارد که  -
 .تعارفتان کنم پیش ما بیایید 
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ز را از یاد برده ام نه من هنوز مرید آن علی آقا با من اینطور حرف نزن فکر نکن چون داماد آقا هستم دیگر همه چی -
 .صداقت و پاکی روح تو هستم تو برایم مثل یک پدر دلسوز بودی 

 .مرا خجالت ندین آقا ، شما شایسته تر از اون هستین که منو پدر خودتون بدونین  -

رد ایمان و اعتقاد هر چه علی آقا باور کن هرگز محبتهای تو را فراموش نخواهم کرد از همه مهمتر نصایح تو در مو -
بیشتر به خداوند بزرگ تماما آویزه گوش من است ، در سیمای تو نوری از حق و عدالت می بینم ، به خاطر همین است 

 .که از تو سوالی دارم 

 .بفرمایید آقا هر چه بپرسید با جان و دل پاسخ خواهم داد  -

 .راهی قرار گرفته ام نمی دانم چه کنم  علی آقا در محضور عجیبی دست و پا می زنم بر سر دو -

 .آقا چه کاری از دست من ساخته است ، خوشحال می شوم که مرا امین خود بدانید  -

 .بهتر است که برویم در اتاقت چند لحظه ای بنشینیم و صحبت کنیم  -

 .بفرمایید آقا خیلی خوشحال می شوم  -

شدیم گوشه ای نشستیم ، فاطمه خانم همسر علی آقا برایمان چای آورد و من با هم به راه افتادیم وارد خانه محقرانه او 
 .مشغول صحبت شدم 

 البد حدس زده ای که برای چی امشب با خاطری پریشان به اینجا آمدم ؟ -

 .بله آقا حدس می زنم در مورد گیتی خانم باشه  -

ی که با گیتی ازدواج کردم هرگز فکر نمی کردم او بله حدست کامال درسته مدتهاست که با خود در جنگ و ستیزم روز -
چنان راه خطایی را پیش بگیرد که زندگی با او را برایم غیر ممکن سازد اما حاال احساس می کنم دیگر به انتهای راه 

می دانم بعد از رسیده ام ، به جایی رسیده ام که باید زنجیر ها را پاره کنم و خودم را نجات دهم ، اما نگران آینده او هستم ن
جدایی از من چه بر سرش خواهد آمد خودت می دانی که من کوچکترین چشم داشتی به مال و ثروت او ندارم اما نمی 

خواهم او را در لبه پرتگاه تنها رها سازم تا در معرض سقوط احتمالی قرار گیرد کاش می توانستم کاری برایش بکنم اما 
 .راست هدایت کرد متاسفانه او را نمی توان به راه 

بله آقا من او را خوب می شناسم سالهای سال خودم او را بزرگ کردم زنم در بچگی دایه او بود از روح عاصی و  -
سال بیشتر نداشت آقا او را به آمریکا فرستاد می  47پرخاشگرش حتی در همان دوران بچگی همه با اطالع بودند وقتی 

بود لجوج و یکدنده هر کاری که مطابق میلش بود انجام می داد به کسی میدان نمی داد  دانید علتش چی بود آقا ؟ او دختری
تا کاری انجام دهد سر خود و بی پروا بود ، خوب یادمه زمانی که تنها چهار ده سال داشت عاشق معلم نقاشیش شد من آن 

وسید از دیدنم چنان ترسیدند که معلم نقاشی دو را در اتاق درس خانم در آغوش هم غافلگیر کردم آن مرد داشت او را می ب
بالفاصله آنجا را برای همیشه ترک کرد و گیتی خانم با شالق به جان سگ عزیزش افتاد و آنقدر آن بیچاره را زد تا سگ 

ن معلم بینوا بیهوش شد بعد به گریه افتاد و مرا تهدید کرد که اگر کلمه ای به آقا بگویم خودش را خواهد کشت مدتها برای آ
گریه می کرد آقای رهبری بیخبر از همه جا یک معلم نقاشی دیگر را استخدام کرد اما این یکی با اولی خیلی فرق داشت 
این معلم پیر مردی بود عصبانی و بد اخالق گیتی خانم اصال با او کنار نمی آمد در ساعتهایی که درس نقاشی شروع می 

ش می گشتیم تا خودش از گوشه گلخانه یا از گوشه دیگر باغ بیرون می آمد و آن شد ناگهان نا پدید می شد آنقدر دنبال
زمانی بود که ساعت درس به پایان رسیده و استاد عصبانی و بی حوصله آنجا را ترک می کرد ، چند وقت بعد هوس یاد 

ام بود با هیچ چیز آرام نمی اما او دارای روحی نا آر. . . گرفتن موسیقی به سرش افتاد و بعد کالس گلدوزی و غیره 
گرفت زمانی که خیلی بچه بود هر وقت عصبانی می شد سر عروسکهایش را از تن جدا می کرد و آنها را شالق می زد ، 
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از او به اندازه یک مرد سنگدل و بیرحم حساب می بردیم یک روز عاشق پرنده ها بود ، انواع و اقسام پرنده های 
اری می کرد و همینکه عصبانی می شد آنها را از قفس خارج کرده با دستهای کوچولویش آنها رنگارنگ را در قفسها نگهد

را خفه می کرد هیچ کس نمی دانست او چه می خواهد و چرا و چگونه این کار ها را می کند دکتر خانوادگی اش عقیده 
ست زیرا خانم رهبری سالها بود که داشت که او دچار نوعی جنون آنی می شود که ناشی از صدمات دوران بار داری ا

بار دار نمی شد و پس از مداوا در خارج گیتی خانم را به دنیا آورد ، دکتر نظر داد که باید او را برای معالجه به خارج 
بفرستند به همین منظور خانم رهبری به همراه دخترشان عازم اروپا شدند و پس از آزمایشات متعدد معلوم شد که ایشان 

سالم هستند و هیچ نقصی ندارند عقیده دکترای اروپا بر این بود که ایشان دختری لوس و ناز پرورده هستند و تنها  کامال
علتش همین بود ، آه آقا سرتان را درد آوردم ولی او آنقدر خرابکاری کرد تا آخرش آقا ایشان را فرستادند آمریکا تا آنجا 

دن تعطیالت به ایران برگشت این بار به کلی فرق کرده بود آن دختر لوس و ادامه تحصیل بدهد پس از مدتی برای گذران
شیطان مبدل به خانمی زیبا و طناز شده بود که کلی هم معلومات آموخته بود پس از این برخورد ما گمان بردیم که دوری 

ن مسافرت همگی دیدیم که او از وطن و تربیت غربی توانسته از او زنی به تمام معنی بسازد ولی افسوس که پس از آخری
از غرب به جای آموختن علم و دانش چه وضه اسف باری به ارمغان آورده ، از آن روز به بعد بود که دیدم تمام آرزو 

 های آقا به باد رفته و امیدشان مبدل به یاس گشته ،

متدین و خدا پرست هستید بتوانید او را آقا گمان می کردند که با بستن پیمان زناشویی بین شما و ایشان شاید شما که مردی 
به راه راست بیاورید و ایشان هنوز هم اینطور گمان می برند که وجود شما شاید بتواند سایه های یاس را از قلبش پاک کند 

. 

طرفی هم علی آقا ، من هم برای همین اینجا آمدم تا راه چاره بخواهم من نمی توانم به زندگی خود با او ادامه دهم ، از  -
نگران آینده او هستم نمی دانم در آینده چه اتفاقی برایش خواهد افتاد به من بگو اگر از او جدا شوم و خدای نا کرده او را 

 در چاه نیستی و انحراف سرنگون ببینم آیا من در مقابل خدا و وجدان خود مسئول نیستم ؟

وب انسانهای دیگر نیست این خود بشر است که باید مسئولیت آینده نه آقا مسئول نیستید هیچ انسانی مسئول اعمال بد یا خ -
و زندگی خود را به عهده گیرد شما تمام تالش خود را به کار بستید و خدا هرگز شما را به خاطر گناه دیگران مجازات 

کار را بکنید امیدوارم نخواهد کرد شما راه عاقالنه ای را در پیش گرفته اید برای اینکه خودتان نابود نشوید باید این 
روزی برسد که خانم چشمانش با حقایق زندگی آشنا گردد و خودش را از این گرداب نجات دهد ، شما بروید و راحت 

 .حرفتان را به آقا بگویید و بدانید که خدا از شما راضی است 

شحال شد در قیافه شکسته و رنجورش از او تشکر کردم و به سوی اتاق آقای رهبری به راه افتادم او از دیدنم بسیار خو
 :خیره شدم ، غمگین و گرفته بود خیلی زود به مقصود من پی برد و چنین لب به سخن گشود 

پسرم پاکی و صفای باطن در وجودت موج می زند بار ها خودم را ندامت کردم که چرا زندگیت را خراب کردم ، می  -
ی دخترم را خوشبخت کنی و روح سرکش و عاصی او را به سوی خدا متوجه خواستم خودم را متقاعد نمایم که تو می توان

سازی با وجودی که از دوران کودکی با روح نا آرام او آشنا بودم ولی فکر می کردم شاید تو بتوانی نجاتش دهی افسوس 
 .که غفلت من و مادرش طی دوران کودکی باعث به وجود آمدن چنین فاجعه ای شد 

در طول این مدت چقدر تالش کردم ، چقدر در مقابل رفتار نا شایست او سکوت اختیار کردم و دندان  پدر نمی دانید -
روی جگر گذاشتم که شاید با گذشت و مهربانی بتوانم از او زنی سر به راه بسازم اما او گویی از پاک بودن فراری است 

را که الزم دانستم کردم هر تدبیری را که به نظرم هرگز نتوانستم به عنوان یک شوهر در قلبش نفوذ کنم ، هر کاری 
رسید انجام دادم اما نشد که نشد من در این واقعه شما مقصر نمی دانم ، او را هم مقصر نمی دانم بلکه مقصر واقعی را 

ایی جامعه ای می دانم که او در آن رشد یافت و به غلط راه و رسمی را پیشه خود کرد که جز انحطاط و نابودی به ج
 .منتهی نخواهد شد ، حاال برای حل این مشکل نزد شما آمده ام می خواهم کمکم کنید 

پسرم تنها راهی که برایتان وجود دارد ، جدایی است شما ها باید از همدیگر جدا شوید نمی خواهم بیشتر از این شاهد  -
ز جدایی از دخترم تو را همچنان مثل سابق زجر کشیدن تو باشم من کامال به تو حق می دهم این را هم بدان که بعد ا

 .دوست خواهم داشت حتی می توانی دوباره بیایی و با ما زندگی کنی 



 

 

 رمان بازی سرنوشت

ه ب ر  ت ش ی ب ی  ا ه ن  ا م ر د  و ل ن ا د ی  ا ر ت  ب ی ا bس e h t o o p . c o m د ی ن ک ه  ع ج ا ر 56 م    صفحه  

شما مرد شریف و مهربانی هستید بار ها از خود پرسیده ام که چرا شما باید اینقدر به من و امثال من محبت کنید کمتر با  -
 . اشخاص متمول اما مهربان و فداکار برخورده ام

 .باور کن خودم هم نمی دانم . . . می خواهی علتش را بدانی ؟  -

 .اشک در چشمانش جمع شد لحظه ای ساکت به گوشه ای خیره شد احساس کردم او را با این حرفها آزرده ام 

 .مرا ببخشید حرف نسنجیده ای گفتم و باعث رنجش خاطرتان شدم  -

به یاد گذشته ها انداختی ، خاطره ای که همیشه و هر زمان مرا همراهی می نه پسرم ، نه تو حرف بدی نزدی بلکه مرا  -
کند ، می دانی من از پول و ثروت خوشم نمی آید شاید از غنی بودن خود نیز چندان راضی نباشم البد تعجب می کنی و 

دش بیاید ولی اگر پیش خود می گویی حتما مشاعرم را از دست داده ام چه کسی جز یک دیوانه ممکن است از پول ب
خاطره ای را که در دوران کودکی داشتم برایت بگویم احساس مرا درک خواهی کرد و خواهی فهمید که چرا اینقدر از 

 .پول بدم می آید

همین پول بود که زندگی برادر و خواهرم را نابود کرد و آنها را در عنفوان جوانی به خاک سرد گور سپرد من آن زمان 
ساله بودم پدر بزرگم یکی از شاهزادگان قاجاریه بود ثروت بی حساب او از نسلهای گذشته به پدرم رسید  43پسر بچه ای 

برادر بودیم که در ناز و نعمت زندگی می کردیم و از اینکه اشراف زاده بودیم به خود می بالیدیم پدرم  3ما یک خواهر و 
 .حریصتر می شد مردی خسیس و طماع بود با وجود ثروت سرشار روز به روز

در زندگی به جز پول هرگز به هیچ چیز دیگر فکر نمی کرد پدر بزرگم آنطور که شنیده بودم حرمسرایی داشت که در آن 
زنان بیشماری را نگهداری می کرد چندین زن عقدی و صیغه ای داشت ولی پدرم بر خالف او تا آخر عمر فقط با یک 

 .ز یاد ببرد حتی مرگ دختر و پسرش در او کوچکترین تاثیری نگذاشت زن ساخت اما هیچگاه نتوانست پول را ا

ساله بود عاشق یک دختر از خانواده متوسطی  49ساله بودم که آن اتفاق افتاد برادرم که جوانی  43همانطور که گفتم من 
خشم پدر گردید او  شد اول جریان را با مادرم در میان گذاشت کم کم پدر هم در جریان قرار گرفت این موضوع باعث

فهمیده بود که خانواده دختر از ثروت و مکنت بی بهره می باشند و پدر هرگز نمی توانست این موضوع را بپذیرد که 
 .پسرش با یک خانواده گمنام و بی اصل و نسب ازدواج کند 

زدواج کرده بود در حالیکه سال داشت بنا به دستور پدر با دختر یک مرد متمول و سرمایه دار ا 05برادر بزرگترم که 
قلبا از زندگیش راضی نبود اما نمی توانست روی حرف پدر حرفی بزند مخالفت با پدر مساوی بود با طرد از خانواده و 
هیچ آدم پول دوستی حاضر نبود عشق را به ثروت ترجیح دهد به جز برادر دیگرم ، او بنای مخالفت را با پدر گذاشت و 

دختر مورد عالقه اش را گرفت و در این راه سر سختانه مبارزه می کرد پدر به او گوشزد کرد که در تصمیم به ازدواج با 
تصمیمش تجدید نظر کند که در غیر اینصورت عواقب وخیمی انتظارش را می کشد اما برادرم قدرت عشق چنان بر او 

صمیم خود پا بر جا ماند ، پدر که می دید تهدیدش غلبه کرده بود که از تهدید پدر کوچکترین هراسی به دل راه نداد و بر ت
در او موثر واقع نمی شود و اصالت خانوادگی اش در معرض خطر قرار گرفته دست به اعمال نفوذ زد پس از جستجوی 
 زیاد جاسوسانش نشانی منزل آن دختر را یافتند پدر اول به حیله پول متوسل شد خواست آنها را با پول بخرد ولی آنها به
خصوص آن دختر حاضر نشد عشقش را با پول معاوضه کند و بعد پدر به زور و قدرت متوسل شد و با نفوذی که در 

دستگاه حاکمه آن زمان داشت پدر دختر را زندانی کرد و برادرانش از کار بیکار شدند خانه و زندگی شان بر باد رفت و 
ر خصمانه پدر به سختی رنج می برد روزی بیخبر از ما با مقداری برادرم که از این رفتا. هسته زندگی شان از هم پاشید

توشه به همراه آن دختر از تهران فرار کردند و در نقطه نا معلومی ازدواج کردند پدرم با شنیدن این خبر چنان خشم بر او 
، مادر و خواهرم به  مستولی شد که دستور داد اگر کسی جنازه آن دو نفر را برایش بیاورد جایزه کالنی خواهد گرفت

دست و پای او افتادند اما پدر سنگدل و بیرحم حاضر به گذشت نبود ماموران مخفی او همه شهر ها را گشتند و عاقبت آنها 
را در یکی از روستا های اطراف شمال پیدا کردند خبر به پدر رسید و او دستور داد آنها را دستگیر کرده به تهران 

را شد اما چون با هم ازدواج کرده بودند و از نظر قانونی جرمی به وقوع نپیوسته بود دستگاه بیاورند دستور پدرم اج
 .قضایی نتوانست آنها را محکوم کند در نتیجه آزادانه به زندگی خود ادامه دادند
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برادرم جهت  اما پدر که به قول خودش نمی توانست این ننگ و رسوایی را بپذیرد دایم مزاحم زندگی آنها می شد هر کجا
کار مراجعه می کرد با نا کامی مواجه می شد یک روز پدر بیرحمم تصمیم خطرناکی گرفت نوکر های جیره خوارش به 
خانه برادرم حمله بردند و به زن جوانش که چند ماه بار دار بود تجاوز کردند و برای رسوایی بیشتر از او عکسهایی در 

 له برادرم مجبور به جدایی از او شودحالتهای زننده برداشتند تا بدین وسی

پس از انجام چنین عملی زن برادرم همان روز خود کشی کرد و تنها یاد داشتی از خود به جا گذاشت که واقعیت تلخ حادثه 
را برای شوهرش روشن نماید ، برادرم وقتی به خانه مراجعه کرد جسد بیجان و غرق در خون همسرش را مشاهده کرد 

قلب خود را دریده است و بعد از خواندن یاد داشت همچو دیوانه ها بر بالین همسر بیگناهش اشک ریخت و بعد که با کارد 
 .با همان کارد شکمش را پاره کرد و در کنار زنش بدرود زندگی گفت 

پسری که  این واقعه شوم در روحیه پدرم چندان تاثیری نکرد و وقتی این خبر را شنید در کمال خونسردی گفت که سزای
به حرف پدرش گوش ندهد همین است ، مادر و خواهر بیچاره ام روز ها و شبها گریه و زاری می کردند و در مرگ 

 . . .عزیز از دست رفته خود بی تابی می کردند اما از دست کسی کاری ساخته نبود 

ی باید با مرد مورد نظرش عروسی کند و چند ماهی از این واقعه شوم نگذشته بود که پدر به خواهرم دستور داد که به زود
از حاال باید خودش را برای این ازدواج آماده نماید ، خواهرم که هنوز لباس عزا را از تن خارج نکرده بود از این 

ساله ولی پولداری را در نظر گرفته  55ساله بود پیر مرد  47موضوع به شدت نگران شد زیرا پدر برای او که دختری 
رم نمی خواست به این ازدواج تن در دهد و همچنین می دانست که مخالفت با پدر کاریست انجام نشدنی او نمی بود و خواه

خواست با پدر به مبارزه برخیزد به همین جهت درست شبی که فردای آن جشن عروسیش بر پا می شد به وسیله سم خود 
 .کشی کرد و داغ تازه ای بر دل من و مادرم بر جای گذاشت

این واقعه شوم همگی از خود بیخود شدیم حتی پدر سنگدلم نیز به اتاقش پناه برد و در تنهایی و خلوت در مرگ تنها از 
دختر یکی یکدانه اش گریست اما اشکهای او نمی توانست غبار غم و اندوه را از رخ مادر بیچاره ام پاک کند مادرم از 

اینکه یک روز بر اثر غم و غصه زیاد دق کرد و مرد ، با وجود  مرگ فرزندانش همچو شمعی قطره قطره آب می شد تا
آن همه ثروت و شهرت مصیبت بزرگی به ما روی آورده بود که حتی پولهای بی حد و حصر پدر قادر به جبران آن 

چون  پدر گویی تازه متوجه اعمال زشت و سبعانه خود گشته بود زیرا مدام بیتابی می کرد اما گریه هایش.ضایعه نبود
 . . .نوش دارویی بود بعد از مردن سهراب 

از پدرم که مسبب این همه بدبختی شده بود به شدت بیزار بودم و او این تنفر را کامال حس می کرد من کم کم بزرگتر و 
بزرگتر می شدم و پدر پیر تر و ضعیف تر می گشت دیو مرگ بر سر تا سر وجودش چنگ انداخته بود اما گویی نمی 

سال تمام پدر روی تخت بهترین بیمارستانهای اروپا جان کند ولی هیچ پزشکی قادر  0. به این آسانی خالصش کند خواست
به معالجه او نبود و بیماری او نا شناس و غیر قابل عالج بود و او در مقابل مرگ به سختی مقاومت می کرد پس از دو 

اما این ارثیه برایم پشیزی . به من و برادر بزرگترم رسید  سال رنج و عذاب چشم از دنیا فرو بست و ثروت هنگفتی
لرزش نداشت چون قسمت اعظم این پولها به برادر و خواهر نا کامم اختصاص داشتاز آن به بعد تصمیم گرفتم این ثروت 

ه و یک پرورشگاه شوم را صرف کار های عام المنفعه نمایم تا شاید روح آنها در آن دنیا شاد گردد برای یاد بود چند مدرس
به نام برادر و خواهرم ساختم و پس از آن تمام تالش خود را به کار بستم تا قلبها را شاد سازم قلبهایی که چون قلب برادر 
و خواهرم آرزومند هستند ، هرگز از پدر به نیکی یاد نکرده ام زیرا او ارزشهای واالی انسانی را تنها با معیار پول و 

همین پول بود که فرزندانش را به خاک و خون کشید و خودش نیز از این ثروت فراوان بی بهره ماند ثروت می سنجید و 
. . . 

پسرم حاال فهمیدی که چرا سعی می کنم همیشه به نیاز مندان کمک کنم حاال من با ارثیه آنها زندگی می کنم و می خواهم 
 . . .خود خرج کنم برای شادی روحشان پولهایشان را در راه کمک به همنوعان 

در این لحظه دیگر گریه مجالش نداد که ادامه دهد ، حس کردم در غم بزرگ و جانکاه او شریک هستم حاال می فهمم که 
 :چرا او این همه سعی داشت که به نیاز مندان کمک کند او دوباره لب به سخن گشود 
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که دخترم را آزاد بگذارم و مطابق میل او رفتار کنم تا به بله پسرم به همین علت بود که وقتی ازدواج کردم سعی نمودم  -
 .سرنوشت عزیزانم دچار نشود اما افسوس که دخترم جواب محبتهای من و تو را با نا سپاسی پاسخ داد 

از شنیدن داستان زندگیتان خیلی متاثرم باور کنید که با تمام وجودم با شما احساس همدردی می کنم نمی خواستم امشب  -
 .ما را ناراحت کنم ش

نه مهم نیست این درد و غم همیشه تا پایان عمر با من همراه است مگر می شود غم به این بزرگی را فراموش کرد پس  -
از آن واقعه همیشه خود را در غم دیگران شریک می دانستم از فقر دیگران ناراحت بودم ، پسرم باور کن تنها به خاطر 

قدار زندگی را جمع آوری کرده ام اگر دخترم نبود تمامی زندگیم را وقف مستمندان می کردم آه آینده دخترم است که این م
 .این پول لعنتی در دنیای کنونی نقش بزرگی را در زندگی انسان ایفا می کند ای کاش هرگز فقیر و غنی وجود نداشت 

 . . .سرش را پایین انداخت مدتها در فکر فرو رفت 

او را ناراحت کنم خودم را مسئول ناراحتی او می دیدم ای کاش می توانستم او را تسلی دهم اما از  خداوندا نمی خواستم
دست من کاری ساخته نبود او انسان شریف و مهربانی بود او مرد بزرگی بود و من برایش احترام خاصی قایل بودم ، او 

 :متوجه ناراحتی من شد لبخندی زد و گفت 

اراحت کردم هر زمان که به یاد آنها می افتم تمام وجودم غمگین می شود خوب پسرم در تصمیمی مرا ببخش که تو رو ن -
که گرفتی به تو کمک خواهم کرد ، از گیتی جدا شو و به زندگی عادی خودت ادامه بده نمی خوام وجود دخترم باعث 

 .نابودی آینده ات بشه 

 .سوی خانه به راه افتادم  با قلبی گرفته و ناراحت از او خداحافظی کردم و به

 ...حدود یک ماه بعد من و گیتی با توافق یکدیگر از هم جدا شدیم و این آغاز زندگی جدیدم بود 

بالفاصله با پولی که از مدتها پیش پس انداز کرده بودم آپارتمانی اجاره کردم و به زندگی عادی خود ادامه دادم سعی کردم 
 .جدیدی باشم با زندگی جدید تر و بهتر  گذشته ها را دور بریزم و انسان

روز ها پشت سر هم سپری می شد در این ایام خاطره جالب و قابل ذکری ندارم ، بلکه زندگیم روال عادی خود را طی 
می کرد ، روز ها را طبق معمول به اداره می رفتم و شبها هم همچنان به درسم ادامه دادم تا اینکه موفق به اخذ دکترا شدم 

روزی که از دانشکده فارغ التحصیل شده بودم یکی از بهترین روز های زندگیم به شنار می آمد فردای آن روز فورا به ، 
نزد آقای رهبری رفتم ، در طی این مدت هر چند گاه یکبار به او سر می زدم وقتی جریان را برایش گفتم اشک شوق از 

در خالل گفتگو .ا غرق بوسه کرد و برایم آرزوی موفقیت نمودچشمانش جاری شد مرا تنگ در آغوش گرفت و صورتم ر
ها متوجه شدم که گیتی چون محیط ایران را با روح خود نا ساز گار می دید به آمریکا به نزد دوستان متمدنش باز گشته 

 .است 

کت با او در میان آن شب تا پاسی از شب در منزل آقای رهبری جشن گرفتیم و من پیشنهادم را در مورد استعفا از شر
گذاشتم حاال دیگر من یک دکتر بودم و باید برای مردمم خدمت می کردم پس به ناچار باید از کار در شرکت کناره می 
گرفتم آقای رهبری هم فکرم را پسندید و چند روز بعد یکی از کارمندان مجرب و با استعداد را که سالها با هم به رتق و 

هت ریاست اداره شرکت در نظر گرفتم و کار او را به جوان تحصیلکرده دیگری سپردم و از فتق امور پرداخته بودیم ج
 .سمت خود رسما کناره گرفتم

آقای رهبری آن شب به پاس زحماتی که در طی این چند سال برای بهبود بخشیدن به وضه شرکت انجام داده بودم جشن 
داشتند و من در آن شب مراسم خداحافظی از کارکنان شرکت را  کوچکی ترتیب داد و بیشتر همکاران اداری در آن شرکت

 .به عمل آوردم و برای یکایک آنان ، آرزوی موفقیت و پیروزی نمودم و با صمیمیت بی شائبه ای از آنان جدا شدم 
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د از ظهر پس از چند ماه تالش در بیمارستانی مشغول کار شدم و در عرض کمتر از یک سال توانستم مطبی دایر کنم و بع
ها پس از فراغت از بیمارستان به مطب می رفتم تا از بیماران در آنجا پذیرایی کنم در مطب خصوصی حتی المکان سعی 
می کردم بیماران بی بضلعت را رایگان معالجه کنم از این جهت بود که سیل بیماران به سوی مطب هجوم می آوردند و 

. دم ، لبخند رضایت آمیز یک بیمار شفا یافته باال ترین مزد و حقوق برایم بودمن با جدیت و رضایت کارم را ادامه می دا
در بیشتر مواقع در هنگام ویزیت بیماران چهره رضایت آمیز و غرور انگیز پدرم در مقابلم ظاهر می شد که مرا تشویق 

تنها جلب رضایت و  به طبابت می کرد او همانطور که می خواست من یک پزشک شده بودم و سعی می کردم هدفم
 .تندرستی و سالمت بیمارانم باشد 

چند سالی گذشت حاال احساس می کردم بر چهره جوانم گرد و غبار پیری سایه افکنده و مو هایم رو به سپیدی می رفت بر 
غول کند در روی پیشانی و زیر چشمهایم چین هایی افتاده بود اما اینها فقط برای لحظه ای می توانست فکر مرا به خود مش

زندگی کار های مهمتر و وظایف بهتری به عهده داشتم که فکر کردن به خود را نوعی گناه می پنداشتم چند بار فکر 
ازدواج به مغزم خطور کرد اما با تجربه تلخی که در ازدواج اولم برایم باقی مانده بود سعی می کردم به فکر ازدواج نباشم 

 .و بس  و تنها هدفم خدمت به مردم باشد

حاال برای خود دم و دستگاهی بهم زده بودم آپارتمان کوچک و مرتبی داشتم یک اتومبیل ارزان قیمت هم زیر پایم بود تا 
به وسیله آن بتوانم مسیر بیمارستان تا منزل و مطب را طی کنم پیر زنی را هم استخدام کرده بودم که هفته ای یک بار 

دن به وضع خانه مرتبا به منزل می آمد و گاه گاه سر به سرم می گذاشت و می جهت شستشوی لباس و سر و سامان دا
گفت که در این خانه تنها وجود یک کدبانوی با سلیقه و صدای شادی بچه ها است که می تواند کمبود زندگی شما را 

 .برطرف کند 

ی لحظات زندگیم را به خود اختصاص داده بود خودم هم اکثر اوقات به فکر تشکیل خانواده افتاده بودم اما کار و تالش تمام
و دیگر وقتی جهت فکر کردن به زن و فرزند برایم باقی نمی گذاشت تا اینکه یک روز بعد از ظهر طبق هر روزه به 

طرف مطب حرکت کردم هوا بارانی بود زمین در اثر رطوبت باران لغزنده شده بود ، من همیشه در هوای بارانی درست 
بچگی در خود احساس غم می کردم همیشه در هوای ابری زمستان دلم می گرفت انگار که دل من هم می مثل دوران 

همانطور که .خواست همراه آسمان ببارد و در میان چنین هوایی به یاد روز های نا کامی و حسرت بار گذشته می افتادم 
ایستاده و با دستهای از هم گشوده ، راه را بر من سد به یاد گذشته ها بودم ناگهان متوجه زن جوانی شدم که وسط خیابان 

 .نمود با عجله پایم را روی ترمز گذاشتم و ماشین با صدای گوشخراشی چند قدم آن طرفتر ایستاد 

 :سرم را بیرون آوردم و فریاد زدم 

 .خانم مگه دیوانه شدی اگه یک قدم جلو تر اومده بودی مرگت حتمی بود  -

 :نیدم که می گفت صدای غم آلودش را ش

 .آقا خواهش می کنم ، مادرم مریضه ، گوشه خیابان وایساده لطفا اونو به بیمارستان برسونین خواهش می کنم کمک کنین -

 .گریه به او مجال سخن گفتن نداد فورا ماشین را گوشه خیابان پارک کردم و به طرفش دویدم 

 .ض داشته باشین لطفا مادرتونو به داخل ماشین بیارین خانم معذرت می خوام فکر نمی کردم که ممکنه مری -

 .متشکرم آقا  -

 .او لحظه ای بعد دست زن ناتوانی را گرفت و داخل ماشین شدند و من حرکت کردم 

آقا می بخشین که مزاحمتون شدم ساعتهاست که اینجا تو بارون ایستادم به هر ماشینی که گفتم حاضر نشد به ما کمک  -
 .بکنه 
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 :ی به چشمان پر از اشک او انداختم و گفتم نگاه

خانم نگران نباشین اتفاقا من خودم پزشک هستم االن مادرتان رو به مطب خودم می برم و کامال از ایشون مراقبت  -
  .خواهم کرد 

 .اوه آقای دکتر چه حسن تصادفی باور کنید شما فرشته نجات بودید که خداوند از آسمان نازل کرد  -

 .متشکرم خانم  -

 :به سرعت خود را به مطب رساندم با وجود داشتن بیماران دیگر بالفاصله او را معاینه کردم از دخترش پرسیدم 

 ناراحتی مادرتون چیه ؟ -

آقای دکتر معموال از ناحیه شکم ناراحتی داره درد گاهی وقتا چنان اونو از پا در میاره که مدتی بیهوش می شه اصال  -
 .غذا بخوره و روز به روز هم ضعیفتر می شه  نمی تونه

 :من همانطور که مشغول معاینه شکم ورم کرده آن زن بودم دوباره پرسیدم 

 تا به حال مادرتونو دکتر بردین ؟ -

 .بله آقای دکتر به چند تا دکتر مراجعه کردیم اونا گفتن که باید مادرم عمل بشه  -

مادرتون باید هر چه زود تر عمل بشه تا به حال هم به قدر کافی سهل انگاری شده ،  متاسفانه بله خانم حدس دکترا درسته -
 :بعد از مریض خواستم که لحظه ای بیرون باشد ، دختر که گویی متوجه شده بود با شتاب از من پرسید 

 دکتر بیماری مادرم خطرناکه ؟ -

 .که روز به روز داره رشد می کنه  تا حدودی بله فکر می کنم تومور خطرناکی در ناحیه شکم داره -

 :آهسته سر در گوش من نهاد و گفت 

 .سرطانه . . . یعنی  -

 .متاسفانه احتمالش خیلی زیاده ولی تا عکسبرداری نشه نمی تونم جواب قطعی به شما بدم مرض خیلی پیشرفت کرده  -

 :او را که به آرامی می گریست آرام کردم و گفتم 

آمپول مسکن می نویسم همین امشب آمپولها را تزریق کنید ، در ضمن این معرفی نامه را هم براتون می فعال یکی دو تا  -
نویسم فردا صبح اول وقت اونو بیارین بیمارستان خودم آنجا هستم سعی می کنم که عملشو شخصا به به عهده بگیرم هیچ 

 .نگران نباشین 

 :ندگی گفت او لحظه ای با تردید به من نگاه کرد و با شرم

 .ولی آقای دکتر برام امکان نداره که مادرمو جهت عمل به بیمارستان بیارم  -

 برای چی ؟ -
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 چطوری بگم ما پول برای مداوا نداریم مخارج عمل را از کجا باید تهیه کنیم البد خیلی هم گرونه ؟. . . آخه  -

یشتر از اینها ارزش داره من سعی می کنم رییس خانم خواهش می کنم نگران مخارج عمل نباشین ، جان مادرتون ب -
بیمارستان رو راضی کنم که مخارج عمل رو براتون رایگان در نظر بگیره خودم هم از هیچ کوششی فرو گذار نخواهم 

 .بود بهتره نگران مخارج عمل نباشین 

 .آقای دکتر بذارین دست شما رو ببوسم  -

کنید فردا صبح زود آنجا باشین فراموش نکنید که وضع ایشان چندان رضایت نه خانم این کار لزومی نداره فقط سعی  -
 .بخش نیست اگر فورا اقدام نشه ممکنه عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد 

 . . .دکتر مطمئن باشد که فردا صبح اول وقت آنجا خواهم بود خدا شما را حفظ کنه خداوند بچه هایتان را نگه داره  -

به آن زن و دخترش فکر کردم زن چندان هم پیر نبود شاید سی و چند ساله اما در اثر مشقات زندگی پشتش آن شب خیلی 
 .خم شده بود آثار پیری خیلی زود خودش را به رخ او کشیده بود 

ن نمی دانستم حدسم درست بود یا نه ولی وضع آن زن بسیار وخیم بود نمی شد پیش بینی کرد چند درصد شانس زنده ماند
دارد فردا پس از عکسبرداری می تونستم تصمیم بگیرم که آیا عملش کنم یا بگذارم چند روز آخر عمرش را با درد و رنج 

 . . .بمیره 

صبح روز بعد به بیمارستان رفتم حدود نیم ساعت بعد آنها را به اتاقم راهنمایی کردند هر دو مقابلم نشستند و من فورا 
اقی بستری کنند بالفاصله او را به اتاق عکسبرداری بردند نزدیک ظهر جواب عکس را دستور دادم مادرش را در ات

گرفتم نتیجه همان بود که حدس می زدم سرطان به طرز وحشتناکی در سراسر شکمش ریشه دوانیده بود حتی پنجه های 
لزومی دارد که او را عمل کنم  مرگبارش را روی روده هایش کشیده بود در بال تکلیفی عجیبی به سر می بردم نمی دانستم

 .یا نه به همین جهت بعد از ظهر همان روز در بیمارستان به اتفاق چندین دکتر به مشاوره پزشکی پرداختیم 

رای اکثر دکتر ها این بود که بیمار چند روزی بیشتر زنده نخواهد ماند و عمل بی نتیجه است ولی من که به دخترش قول 
تصمیم گرفتم هر طوری شده او را عمل کنم و علیرغم مخالفت شدید رییس بیمارستان و دکتر  داده بودم که کمکش کنم

ساعت تالش و کوشش عملش به پایان رسید ، نتیجه عمل را به هیچ  4بخش همان شبانه او را به اتاق عمل بردم و پس از 
دهد ، نمی دانستم آیا توانسته ام او را از  عنوان نمی شد پیش بینی کرد تنها گذشت زمان بود که می توانست ما را یاری

 .مرگ حتمی نجات دهم یا نه 

وقتی از اتاق عمل خارج شدم دختر را دیدم که در گوشه ای از سالن روی نیمکت به خواب رفته او را بیدار کردم معلوم 
بیمارستان بردم و سفارش شد که از صبح تا به حال چیزی نخورده چون خودم هم بسیار گرسنه بودم او را به رستوران 

در حین شام خوردن مختصری از وضع عمل را برایش شرح دادم و در پاسخ سوالش که می گفت آیا نتیجه . شام دادم 
قطعی است به او گفتم که هنوز نمی توان نظر داد باید چند روزی صبر کرد پس از صرف شام چون خیلی خسته بودم به 

شدم از او خواستم که آدرسش را بگوید تا او را به منزل برسانم بعد به ساعتم نگاه  مقصد مراجعه به منزل سوار ماشین
 :کردم و گفتم 

نیمه شبه شاید درست نباشه این وقت شب شما برین خونه اگه مایل بودین امشب شما را به منزل خودم می برم  0ساعت  -
 .صبح زود می تونید مجددا برگردید بیمارستان 

 :زیر لب زمزمه می کرد گفت او در حالیکه 

از لطف شما متشکرم ، من در خانه کسی را ندارم که منتظرم باشد ترجیح می دم اگر مزاحم شما نباشم شب را به خانه  -
 .شما بیام 
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آن شب او وقتی وارد آپارتمانم شد انتظار داشت با زن و احیانا فرزندانم روبرو شود چرا که از من سوال کرد پس خانمتان 
 جاست ؟ ایشان شبها منتظر ورود شما نمی ماند ؟ک

 . . .من هنوز ازدواج نکرده ام  -

اکتفا نمود و من او را به اتاق خوابش که در واقع اتاق خواب خودم بود راهنمایی ( که اینطور  –آه ) و او تنها با گفتن 
 .کردم و خودم در سالن پذیرایی روی مبلی خوابیدم 

ب بیدار کرد و هر دو عازم بیمارستان شدیم از وضع بیمار پرسیدم پرستار ها گفتند که هنوز به صبح زود او مرا از خوا
هوش نیامده و من پس از ویزیت او مجددا به پرستار ها سفارش کردم که هر گونه تغییری را به من اطالع دهند و کامال 

 .مراقب او باشند 

ن چون باید بعد از ظهر به مطب می رفتم نخواستم او را در بیمارستان نهار را با هم در رستوران بیمارستان خوردیم و م
تنها بگذارم بنابراین او را به آدرسی که داده بود رساندم و ازش خواهش کردم که بعد از ظهر را به بیمارستان نرود و 

 .صبح روز بعد می تواند به بیمارستان بیاید 

ا وجودی که می دانستم قلبا مایل نیست داخل خانه شوم و وضع رقت انگیز او با شرمندگی مرا به داخل خانه دعوت کرد ب
آنجا را ببینم ولی با کمال میل دعوتش را برای صرف چایی پذیرفتم و وارد اتاقش که بی شباهت به بیغوله ای نبود شدم ، 

جریحه دار نسازم ، و پس از  از این همه بدبختی دلم گرفت ، سعی کردم نسبت به اطرافم بی توجه باشم تا شخصیت او را
صرف چای در حالیکه مبلغی پول روی طاقچه می گذاشتم از و خداحافظی کردم او از گرفتن پول امتناع می ورزید ولی 

به او گفتم که این پول را به عنوان قرض به او می دهم بعد ها می تواند کار کند و قرضش را ادا نماید ، با تردید به 
 .سپس پول را گرفت و من از او خداحافظی کردم و از آنجا خارج شدم  چشمانم نگاه کرد و

در تمامی مدتی که در مطب مشغول مداوای بیماران بودم آنی از فکر او غافل نشدم به یاد روز های در بدری و آوارگی 
که مادرش را نجات خود افتادم ، شب وقتی مثل همیشه مشغول خواندن نماز و عبادت بودم در سر سجده از خدا خواستم 

او . دهد و نگذارد که او بمیرد ، فردای آن روز وقتی به بیمارستان رسیدم متاسفانه پرستار خبر داد که بیمار مرده است 
گفت که نیمه های شب قلبش از کار ایستاده و پرستار ها نخواستند شبانه مرا از خواب بیدار کنند با وجودی که به آنها گفته 

ال بیمار رو به وخامت گذاشت تلفنی به من خبر دهند ولی آنها گفتند که او اصال به هوش نیامده و نیمه بودم هر زمان ح
 .شب زندگی را بدرود گفته 

خیلی اندوهگین شدم نمی دانستم چطور به دخترش که پشت در اتاقش منتظر ایستاده خبر دهم که مادرش از دنیا رفته ، 
باشم خودش این خبر را به او برساند ولی من وظیفه خود دیدم که تا پایان این راه با او پرستار از من خواست که اگر مایل 

بنابراین به هر زحمتی که بود جریان را برایش گفتم و او را به بالین مادرش بردم او برای آخرین بار صورت رنج . باشم 
بعدا مراسم تدفین را انجام دهیم نتوانستم در کشیده اش را بوسید و با او وداع کرد جسد را به سرد خانه سپردیم تا 

 .بیمارستان بمانم بالفاصله همراه او از بیمارستان خارج شدم 

با هم سوار ماشین شدیم و در خیابانها به راه افتادیم او به آرامی اشک می ریخت و چون هیچ سرپرستی را نداشت به 
من بماند تا برایش کار مناسبی در نظر بگیرم او فورا قبول  همین جهت به او پیشنهاد کردم که چند روزی را در منزل

 .کرد

فردای آن روز مادرش را به خاک سپردیم و او وسایلش را که تنها یک بقچه لباس بود همراه خود آورد تا برای مدتی در 
ی بود مرخص کردم منزل من بماند چند روزی گذشت و من که از قبل فکر هایم را کرده بودم منشی مطب را که مرد جوان

و شغل او را به مهناز که حاال با من خودمانی شده بود سپرددر خانه ام اتاقی را به مهناز اختصاص دادم و او مثل یک 
بعد از ظهر ها . کدبانوی با ذوق خانه را می آراست ، صبحانه ام را آماده می کرد و بعد مرا از خواب بیدار می کرد 

نه را غرق در تمیزی و پاکی می دیدم ، لباسهایم شسته و اطو کشیده و مرتب در کمد آویزان وقتی به منزل برمی گشتم خا
 .آشپزخانه از تمیزی برق می زد . بود میز کارم مرتب و کتابهایم منظم در کتابخانه قرار داشت 
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می توانی مستقل زندگی  یک شب به او گفتم که تو در این خانه فقط مهمان هستی وقتی حقوقت زیاد شد با پس انداز خودت
کار های نظافت منزل به عهده پیر زنی است که برای این کار در . کنی هیچ وظیفه ای نداری که در قبال من انجام بدی 

 :نظر گرفته شده و او در حالیکه اخم زیبایی به پیشانی می انداخت گفت 

این کارو نمی کنم ولی بدونین که من یک زن اگر شما دوست ندارین به وسایل خصوصیتان دست بزنم ، باشه دیگه  -
من اگر یک روز کار خونه انجام ندم حس می . هستم و یک زن تحت هر شرایطی که باشه خوی زنانگیشو حفظ می کنه 

 .کنم اون روز مریضم 

یلی تعجب کرد و من از اینکه رضایتش را می دیدم دیگر حرفی نزدم پیر زنی که برای نظافت به آنجا می آمد با دیدن او خ
 :وقتی جریان را به او گفتم بینهایت خوشحال شد و با شیطنت خاصی گفت 

آقا حاال که هر دو تاتون تنها هستین چرا باهاش ازدواج نمی کنین ؟ دختر خوشگلیه خیلی هم نجیب و با سلیقه اس شما  -
 .در کنار اون می تونید خوشبخت باشید 

 :و من در حالیکه می خندیدم گفتم 

ساله هستم در واقع  36ساله است در حالیکه من یه مرد  49ننه شیطون بهتره سر به سر من نذاری اون یه دختر جوان  -
 .من به جای پدرش محسوب می شم 

درسته که من مثل شما سواد ندارم ولی . نه آقا شما اشتباه می کنید ، شما دو تا بهتر می تونید همدیگر رو خوشبخت کنید  -
 . . .ی تجربه که دارم ، شما هر دو درد کشیده هستین و درد همو بهتر درک می کنین ال اقل کم

خود من چند بار به فکر افتادم ولی هر بار به خود نهیب زدم که من به جای پدرش . راستی هم او حرف خوبی می زد 
نیست او هنوز جوان و شاداب  سال کم 47. سال با او اختالف سنی دارم  47سال ،  49سال دارم و او  36من . هستم 

 . . .تازه از کجا معلوم پیشنهاد مرا بپذیرد ؟ . . . است 

آن شب مدتها در چهره اش خیره شدم تا به حال این چنین با دقت به او نگاه نکرده بودم صورتش بسیار نجیب و زیبا بود 
 :را متوجه خود دید گفت هرگز چنین ، زیبایی را حتی در تابلو های نقاشی هم ندیده بودم او که م

 دکتر به چی اینطور خیره شدین ؟ -

 به تو -

 به من ؟ ببینم نکنه من شاخ در آوردم ؟ -

نه اینطور نیست داشتم فکر می کردم کدام نقاش چیره دستی پیدا می شه که بتونه صورت زیبای تو رو مثل خدا نقاشی  -
 کنه ؟

د ، پس از نیم ساعت دوباره آمد و کنارم نشست در دستش آلبوم کهنه ای او از شرم صورتش قرمز شد و به اتاقش فرار کر
 :دیده می شد به من گفت 

 دلتون می خواد عکسهای خانوادگیمو ببینید ؟ -

 .آره خیلی خوشحال می شم  -
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نه خدای با هم به تماشای عکسها نشستیم همانطور که او عکسها را ورق می زد ناگهان چشمم به روی عکسی خیره ماند ، 
من این عکس چقدر شبیه او بود ، نه باور کردنی نیست حتما اشتباه می کنم مهناز که توجه منو نسبت به عکس دیده بود 

 :آهی کشید و گفت 

 .این عکس پدرمه می بینی چقدر شبیه خودمه البته این عکس مال جوونیهاشه ، سالهاست که ازش بیخبرم  -

شباهت وحشتناکی بود یعنی ممکنه خودش باشه نه نه امکان نداره ولی چشماش ، حالت دوباره به عکس خیره شدم خدایا 
 :با تردید پرسیدم . . . نگاهش ، حتی لبخندش 

 پدرت االن کجاست ؟ -

 :با شرم خاصی گفت 

 .سالهاست که توی زندانه چند ساله که ندیدمش  -

 :باز هم به عکس نگاه کردم و زیر لب گفتم 

 :، البد خودشه دوباره پرسیدم  زندان ، زندان -

 ممکنه بگی اسم پدرت چیه ؟ -

 چیه دکتر خیلی به عکس پدرم نگاه می کنی جریان چیه ؟ -

 .هیچی در دوران جوانی با پسری دوست بودم که خیلی شبیه پدرته شایدم خودش باشه  -

کرده دوست بشه حتما دوست شما فقط شباهتی نه دکتر متاسفانه پدر من شایستگی اینو نداره که با آدمهای نجیب و تحصیل -
 .به پدرم داشته 

 زود باش بگو اسم پدرت چیه ؟ -

 .اسم پدرم عباسه ، عباس پناهی  -

 :زیر لب با خود گفتم 

عباس ، عباس خوشگله اوه خودشه ، خدایا اون پدر توئه ؟ روزی که شناسنامتو دیدم اصال فکر نمی کردم که عباس  -
 .پدرت باشه 

 تر شما پدر منو می شناسین ؟دک -

 .آره من مدتها باهاش دوست بودم  -

 ولی یه دکتر چطور می تونه با یه سارق بد نام و بی آبرو دوست باشه ؟ -

 .نه مهناز اینطور در مورد پدرت قضاوت نکن این درست نیست  -

 .من ازش متنفرم اون باعث مرگ مادرم شد کاش اون به جای مادرم می مرد  -
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 .اهش می کنم اینطور حرف نزن اینقدر بیرحمانه قضاوت نکن پدرت مرد پاکی بود خو -

شما به یه دزد می گین مرد پاک ؟ دکتر حرفای عجیبی می زنین اون ما رو ول کرد رفت دنبال دزدی من حاضر بودم  -
  .گدایی کنم ولی پدری دزد نداشته باشم اون آینده همه ما رو تباه کرد 

 :د و گفت لحظه ای مکث کر

 خوب البد حاال که فهمیدین اون پدرم بوده منو از خونتون بیرون می کنین اینطور نیست ؟ -

تو اشتباه می کنی من به پدرت احترام می ذارم اگر تو هم مثل من توی جلسه دادگاه او شرکت داشتی و می دیدی که  -
ن به او احترام می ذاشتی ، خوب گوش کن می خوام چطور دادگاه و تمامی جامعه را محکوم نمود آن وقت تو هم مثل م

چیز هایی رو امشب برات تعریف کنم که تا به حال در عمرت نشنیدی می خوام داستان زندگیمو از اول کودکی تا به اینجا 
 . . .رو برات بگم جریان آشنایی من و پدرت را پس خوب گوش کن 

ب گذشته بود خواب از دیدگان هر دو فراری گشته بود او سرش را ساعتها بود که من برایش صحبت می کردم پاسی از ش
 :پایین انداخته و به سرنوشت غم انگیز من گوش می داد پس از اینکه صحبتهایم تمام شد به او گفتم 

حاال فهمیدی که چرا خواستم مادرت رو از مرگ نجات بدم ؟ فهمیدی چرا به تو کمک کردم که روی پا های خودت  -
من هم مثل تو ام ، مثل تو از این اجتماع محروم برخاسته ام و حاال همه چیز خود را مدیون زحمات و محبتهای بایستی 

 . . .دیگران می دانم و برای همین است که به پدرت احترام می گذارم 

بگوید در طی سالهایی او آرام آرام اشک می ریخت و من همچنان به صحبتهایم ادامه دادم در خاتمه از او خواستم که برایم 
که پدرش زندان بود از کجا امرار معاش می کردند او گفت که مادر و عمه ام در منزل مردم کلفتی می کردند عمه ام پس 
از چندی ازدواج کرد و به ده خودشان برگشت دیگر از او خبری ندارم من هم درس می خواندم تا موفق شدم دیپلم بگیرم 

رج تحصیل مرا تامین نماید چند سال است که من به دیدن پدرم نرفته و حتی قیافه اش را به مادرم کار می کرد تا مخا
خاطر ندارم من خجالت می کشیدم که او را پدر بنامم ولی حاال که همه چیز را فهمیدم خودم را مالمت می کنم من دختر 

 .بدی هستم 

می کنم یک روز به اتفاق به دیدنش برم حاال برو بخواب نه اینطور نیست تو اشتباه می کنی بهتره بری بخوابی سعی  -
 . . .خیلی خسته شدی 

آه اتفاق عجیبی بود ، دختر عباس خوشگله ، حاال توی خانه من بود خدایا حوادث چه کار ها که نمی کند هرگز تصورش 
 .را نمی کردم شاید دست تقدیر بود که ما را در مسیر هم قرار داد 

به اتفاق مهناز به زندان قصر رفتیم سالها بود که عباس را ندیده بودم وقتی او را به اتاق مالقاتی  یک هفته بعد یک روز
آوردند اول خودم به تنهایی به مالقاتش رفتم در مقابلم مرد شکسته ای را دیدم که مو های جو گندمیش حالت خاصی به 

مرد با تجربه و جا افتاده ای شده بود که سالهای مشقت بار  ساله نبود بلکه حاال 07قیافه اش داده بود او دیگر آن عباس 
 .جوانی را پشت سر نهاده بود 

با دیدنم مرا فورا شناخت با وجودی که من هم تغییرات زیادی کرده بودم اما او مرا به خاطر آورد خودش می گفت که بعد 
به همراه دخترش آمده ام و تمام ماجرا را بطور از آخرین دیدار همیشه سیمای من در خاطرش مانده است به او گفتم که 

خالصه برایش شرح دادم او تعجب کرد از اینکه چطور دست تقدیر ما را بهم رسانده از من تشکر کرد و با شرمندگی 
 :گفت 

 پس دخترم کجاست ؟ البد از دیدن من شرم داره ؟ -

 .نه اینطور نیست االن می گویم بیاید  -
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رد شد هر دو همدیگر را تنگ در آغوش گرفتند ، چه لحظه پر شکوهی بود لحظه دیدار پدر و دختر با اشاره من مهناز وا
، آنها لحظاتی چند وجود مرا فراموش کرده و در خود غرق بودند من در گوشه ای ایستاده و به این منظره رویایی می 

 .ظات خوبی را در کنار هم گذراندیم نگریستم سوزش اشک را در چشم خود حس می کردم قلبم می لرزید آن روز لح

عباس از اینکه همسر وفا دارش را از دست داده بود خیلی گریه کرد اما اشک ندامت فایده ای نداشت او گفت که در طی 
این مدت توانسته خیاطی را در قسمت کارگاه مردانه کامال بیاموزد او حاال مبدل به کارگر شریفی شده بود و من از این 

لی خوشحال بودم او همچنان گفت که آخرین روزی که تو به مالقاتم آمدی از آن روز به بعد سعی کردم به گفته بابت خی
هایت فکر کنم به خود گفتم تا به امروز کار هایت اشتباه بود ، هنوز برای جبران خطا های گذشته دیر نشده پس تصمیم 

نماز و دعا برداشتم احساس می کردم که هر چه به خدا نزدیکتر می گرفتم که تنها به خدا بیاندیشم از آن به بعد دست به 
شوم چون پرنده ای ، سبکبال می گردم همین ایمان به خدا بود که باعث شد خود را مرد خوشبختی بدانم حتی در این زندان 

باال ترین حامی را دارم  وقتی با خدای خود خلوت می کردم می دیدم دیگر تنها نیستم بلکه بزرگترین و. . . تنگ و تاریک 
. . . 

آن روز وقتی از نزد عباس می رفتم از من خواست که مراقب مهناز باشم گفت که من در زندگی بعد از خدا همین یک 
دختر را دارم و او را به تو می سپارم سعی کن از این یادگاری من به خوبی محافظت کنی و من در حالیکه به او قول می 

 . . .می و پشتیبان مهناز باشم از او خداحافظی کردم دادم که همیشه حا

چند روزی گذشت و من می دیدم که مهناز روز به روز شادابتر و زیبا تر می شود انگار عشق پدر در روح و قلب او 
بنابراین فرصت را مغتنم . جوانی و نشاط آورده بود یک روز وقتی وارد مطب شدم دیدم بیماری جهت ویزیت ندارم 

 :دم و با حالتی بسیار جدی به مهناز گفتم شمر

 .مهناز از امروز دیگه نمی خوام تو مطب کار کنی از همین حاال باید استعفا بدی  -

 :او در حالیکه اصال انتظار چنین حرفی را نداشت گفت 

 یعنی باید از اینجا برم دکتر ؟ -

 .و از فردا آزادی بله مهناز من یک پسر جوان را برای اینجا در نظر گرفتم و ت -

 :اشک در چشمانش حلق بست در حالیکه سعی می کرد روحیه اش را نبازد گفت 

 ولی دکتر چرا ؟ من که کار بدی نکردم مگه خطایی از من سر زده که شما می خواین منو بیرون کنین ؟ -

 تو رو بیرون کنم ؟ کی همچنین حرفی رده ؟ -

 .به وجود من احتیاج ندارین خود شما همین االن گفتین که از فردا  -

چون می خوام امشب ازت خواستگاری کنم تو از فردا به عنوان . . . بله گفتم به وجودت در مطب احتیاج ندارم چون  -
 .همسرم در کنار من خواهی بود 

 .آه دکتر خواهش می کنم منو مسخره نکنین اگه قصد شوخی دارین بد موقعی رو انتخاب کردین  -

 من شوخی نمی کنم ، واقعا تصمیم به ازدواج با تو را گرفتم البته اگه منو شایسته همسری خودت بدونی ؟ نه مهناز -

 شما چی دارین می گین ؟. . . دکتر شما  -
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 یعنی من اینقدر پیر و بد قیافه ام که تو تحمل شنیدنشو نداری ؟ -

 .ما نمی بینم نه دکتر باور کنین اینطور نیست ولی من خودمو شایسته همسری ش -

 . . .این حرفو دیگه نزن من در انتخابم هرگز دچار اشتباه نخواهم شد  -

سال تفاوت سن اختالف فاحشیه می دونم  47ببین مهناز من دوران جوانی را پشت سر گذاشتم حاال یه مرد جا افتاده هستم 
باشی ، من تو را به این جهت برای  که تو آرزو داری همچو دختران همسن و سال خودت همسری جوان و زیبا داشته

همسری انتخاب کردم چون هر دوی ما شایستگی رسیدن به خوشبختی را داریم حاال بسته به نظر توست ، می تونی فکر 
کنی بعدا جواب بدی ولی بدون که من دیگه یه مرد جوان نیستم بلکه مردی هستم که در زندگی بیش از هر چیز به یه 

ه اگه مایل بودی با من ازدواج کنی نتیجه را بعدا به من بگو باور کن حتی اگه جوابت منفی هم باشه پناهگاه احتیاج دار
 .ازت ناراحت نمی شم 

دکتر ، دکتر من حاال به شما جواب می دم مدتهاست که من شما رو دوست دارم در تمامی مدتی که شما را شناختم به  -
 . . .ا کمال میل حاضرم همسر شما بشم من شما رو می پرستم شما فکر می کردم من شما رو دوست دارم و ب

 .بعد شروع به گریستن نمود 

خیلی خوب دختر احساساتی ، امشب وقتی کارت تموم شد فرصت داریم بیشتر با هم صحبت کنیم بهتره که از امروز  -
 . . .گذشته ها رو دور بریزیم و تنها به فکر آینده باشیم 

مهناز در جشن مختصری که تنها خانم و آقای رهبری و پیر زن مستخدمم شاهد ازدواجم بودند با روز بعد من و  7
 .همدیگر پیمان زناشویی بستیم 

حاال که در کنار هم خوشبخت بودیم خیلی دلم می خواست پدر زنم آزاد بود تا در مراسم ازدواج ما شرکت می کرد ما 
ری نپایید یعنی دو سال بعد که زنم اولین پسرمان محمود را حامله بود عباس زوج واقعا خوشبختی بودیم این آرزو هم دی

 .سال زندانی عفو عمومی شامل حالش شد و از زندان آزاد گردید  45پس از مدت 

 .آن روز در کنار همدیگر جشن گرفتیم و در مقابل عظمت و بزرگواری خداوند توانا سر به سجده نهادیم 

یکی از دوستانم یک مغازه خیاطی برای عباس خریداری کردیم و او در آن مشغول به کار گردید چند ماه بعد به همیاری 
زندگیمان از این پس پیشرفت روز افزونی داشت مغازه کوچک پدر زنم به همت بازوان پر توان او به کارگاه بزرگی مبدل 

م به خوشی و شاد کامی سپری نمودیم حاال می شد و من به سمت ریاست بیمارستان برگزیده شدم و سالهای سال در کنار ه
فهمم که تنها صبر و مقاومت است که انسان را قوی می سازد من روزی انسان فقیری بودم اما با کوشش و ایمان به خدا و 

تنها اتکا به نفس و پایداری و استقامت در مقابل نا مالیمات توانستم دیوار عظیم فقر را بشکافم ، توانستم انسانی باشم 
 . . .نیازمند به پروردگار 

آن روز می خواستم خود را بشناسم می خواستم یک انسان به معنی واقعی باشم اینک فهمیده ام که تنها راه رسیدن به 
سعادت و خوشبختی همانا داشتن قلبی سر شار از عشق به خدا و همت و پشتکار است و همین سبب شد که در پیکار با 

یروزی نهایی نزدیکتر می یافتم آری می باید شجاع بود حاال که به همه چیز رسیده ام در مقابل ذات مشکالت خود را به پ
 . . .اقدس خداوند سر تعظیم فرود می آورم و او را سپاس می گذارم که به زندگیم نور و روشنی بخشید 

همان مغروقی بودم که در دریای پر  سالها از آن زمان می گذرد و من خود را خوشبخت ترین مرد روی زمین می دانم من
تالطم زندگی شنا کنان امواج خروشان حوادث را پشت سر نهاده و خود را به ساحل خوشبختی رسانده بودم و اینک که در 
 کنار این ساحل زیبا خود و همسر و کودکانم قدم زنان به سوی آینده ای زیبا و روشن پیش می رفتیم من به یاد سخنان گهر 
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