
همیشه زندگی اونطور که تو میخوای 
پیش نمیره

یه وقتایی یه سری اتفافات دست به 
دست هم میدن که تورو از مسیری که 

میری منحرف یا منصرف کنه..
اما شاید تقدیر میخواد اتفاقات بهتری 

برات رقم بزنه...
تو به این نتیجه میرسی که با اتفافات 

نمیشه جنگید
بلکه باید باهاشون کنار اومد..

 
 
 
 



دالرام
 

فصل چهارم
 
 
 
 

اونشب هرطوری که بود خودمو رسوندم 
به اون وانتو خودم انداختم تو عقب 

وانتو از حال رفتم..
نمیدونستم دست تقدیر قراره منو کجا 

ببره و چه  اتفاقاتی در انتظارمه...
 
 
 



چشمامو باز کردمو دیدم توی یا خونه ام 
و توو رختتواب!!

کسی تو خونه نبود..
پیرهنم تنم نبود و یه مالفه روم انداخته 

بودن..
خواستم بلند شم که درد شدیدی تو 

پهلوم حس کردم..آخی گفتمو دوباره دراز 
کشیدم..

مالفه رو زدم کنار دیدم کمرمو با یه 
پارچه سفید رنگ باند پیچی کردن..
این تکون باعث شد درد بپیچه تو 

تنم..آروم ناله میکردم که یه پیرمرد وارد 
خونه شدو گفت؛آروم باش جوون هنوز 



زوده واس تکون خوردن..چیکار کردی با 
خودت اگه چندسانت اینطرفتر میخورد 
یا مرده بودی یا باید بقیه عمرتو با یک 

کلیه زندگی میکردی..
 

گفتم چه اتفاقی افتاده من کجام!!؟؟
 

نگاهی کردو گفت..از اینکه چه اتفاقی 
برات افتاده که من بیخبرم اما دیشب 
برای خرید لوازم کشاورزی اومده بودم 
مشهد آخر شب برگشتم خونه اومدم 

لوازمو از عقب وانت بردارم دیدم آش و 
الش و غرق خون افتادی تو بار ماشین..



هرطوری بود آوردمت اینجا و زخمتو 
شستمو ضدعفونی کردمو بعدم بستم که 

عفونت نکنه..
 

ممنونم حاج آقا..اینجا کجاس!؟؟
اینجا خونه منه اون بیرونم روستای 

منه..
 

روستا!!؟تا مشهد چقد راهه!؟؟
 

حدود 100کیلومتر!
 

100 کیلومتر!!؟؟
 



آره جوون چطور مگه!!؟
 

هیچی همینطوری!!
 

فعال باید استراحت کنی..وقتی حالت 
خوب شد میتونی بری!

 
نمیخواین بدونین چه اتفاقی برام 

افتاده!!؟؟
 

نگاهی کردو لبخندی زدو گفت..اگه الزم 
باشه خودت میگی!!اجباری نیست..

 



بعدم روش برگردوندو با صدای بلند 
گفت؛رعنااااا!؟رعنا بابا!؟

صدای یه دختر جوون از بیرون خونه 
اومد..

_بله بابا!!؟
+یه لحظه بیا دخترم مهمونمون بهوش 

اومد بالخره!!
 

جلوی در یه پرده سفید رنگ بود..
یه لحظه پرده رفت کنار یه دختر جوون 

وارد خونه شد..
با لباس روستایی پر از نقشو نگار و یه 

شال با نقش گالی قرمز رنگ..
 



با پوست سفید رنگ و چشمای قهوه ای 
رنگ یه چهره معصوم دست کاری 

نشده..بدون هیچ آرایشی..اما واقعا 
چهره زیبایی داشت..

 
منو  دیدو گفت..سالم خوبین!؟

گفتم سالم..ممنون!
بهم گفت خداروشکر بهوش اومدین..

 
گفتم آره شکر خدا..

 
پیرمرد گفت..این دخترم رعناس دیشب 
اگه این دختر نبود من نمیتونستم کاری 



برات بکنم معلوم نبود االن زنده بودی یا 
نه جوون..

 
نگاهش کردمو گفتم..خیلی ممنوم ازتون 

لطف بزرگی در حقم کردین..ایشا� 
بتونم جبران کنم

 
نگام کردو گفت..خواهش میکنم 

خوشحالم که بهترین!!
 

پیرمرد گفت..خیله خب تو استراحت کن 
جوون ما دیگه میریم که خیلی کار 

داریم..صبحونه تم رعنا برات میزاره دم 
دست..



 
 

پیرمرد و دخترش از خونه رفتن بیرون!!
منم یکی دولقمه صبحونه خوردمو 

دوباره دراز کشیدم و خوابیدم..
چند ساعت بعد دوباره بیدار شدم 

ایندفعه هر طور که بود از جام بلند شدم 
دیدم پیراهن تمیز برام 

گذاشتن..پوشیدمشو با کمک دیوار از رو 
زمین بلند شدمو رفتم سمت در..
پرده رو زدم کنار از خونه رفتم 

بیرون..نور آفتاب چشمامو اذیت 
میکرد..دستمو گذاشتم رو پیشونیم که 

آفتاب چشامو اذیت نکنه..



روبه روم تا چشم کار میکرد زمین 
کشاورزی بود..

پیرمرد و دخترش چند صدمتر اونطرفتر 
داشتن رو زمین کار میکردن..

برگشتم اطراف ونگاه کردم دیدم دوتا 
اتاق دیگه چسبیده به اتاقی که من 

داخلش بودم اونجا بود..
رفتمو یه سری بهشون زدم..یکیشون 

آشپزخونه بود بکی دیگه ام مثه همون 
خونه ای که من داخلش بودم..

یه راه خاکیم بود که میرفت به سمت 
پشت خونه ها..اومدمو نگاه کردم دیدم 

از دور خونه های آبادی دیده 



میشه..فهمیدم که اون جاده خاکی میره 
به سمت روستا..

محو تماشای اطراف بودم..انقدر که 
نفهمیدم کی پیرمرد و دخترش برگشتن 

خونه!!
پیرمرد نزدیکتر بود و دخترش رعنا یکم 

دورتر..
پیرمرد با صدای بلند گفت چرا بلند شدی 
جوون مگه نگفتم استراحت کن تا یکم 

قوت بگیری!!؟
 

گفتم خسته شدم حاجی!اومدم یکم 
اطرافو ببینمو هوا بخورم!

 



جلو اومدو گفت..اوال من حاجی نیستم!!
دوما تو دعا کن حاجی بشم..حاجی 

واقعیا!سوما مردم اینجا منو باباقاسم 
صدا میزنن..توام بگو باباقاسم!

 
گفتم چشمم آخه نمیدونستم..

 
خندیدو گفت حاال که دونستی..

 
گفتم بله حق با شماس..

 
گرم صحبت با باباقاسم بودم که رعناهم 

بالخره رسید..
 



سالم کردو گفت..مثله اینکه بهترین!!!
جواب سالمشو دادم گفتم..خسته 

نباشین..آره ممنون خوبم!!یکم درد دارم 
هنوز ولی خوب میشه..

 
رعنا گفت،دردش طبیعیه ممکنه تا یه 
مدتم درد کنه!فقط بهش فشار نیارین..

رد شدو رفت سمت اتاقو گفت..باباقاسم 
من دیگه میرم بامن کاری ندارین!؟؟

بابا قاسم از توو آشپزخونه گفت..نه بابا 
برو به سالمت..دستتم درد نکنه..من فعال 

که هستم حاال شاید عصری یه سری 
اومدم خونه..



رعنا از من و باباقاسم خداحافظی کرد و 
جاده خاکیو گرفت و پیاده رفت سمت 

آبادی..
 

رفتم سمت در آشپزخونه..
دیدم بابا قاسم داره وضو میگیره..

گفتم مگه خونتون اینجا نیس باباقاسم!
خندید و گفت..اینجا خونه های  سر 

زمینه..خونه اصلیمون تو خود 
آبادیه..رعنا گاهی وقتا میاد کمکم..منم 
روزا میام سره زمینو شبا میرم خونه..

 
گفتم آها..



بابا قاسم وضوشو گرفتو از آشپزخونه 
اومد بیرون و رفت از تو اتاق یه زیر 
اندازو مهر آوردو همونجا پهن کرد و 

شروع کرد به نماز خوندن..
منم همون کنار روی یه تنه درخت 

نشستمو داشتم اطرافو نگاه میکردم..
داشتم به این فکر میکردم راستی دیشب 

بالخره چیشد..
مامان بابا بهار..دالرام!!االن اونا چه حالی 
دارن..هیچ خبری از من ندارن نمیدونن 
کجام..زنده ام،مردم...اون مامور پلیس 

که تصادف کرد چیشد!!
 



یعنی دالرام چی میخواست بگه..حتما 
میخواست بگه دیگه نمیخوام باهات 

ازدواج کنم..حقم داره..اگه گیر میفتادم 
خدا میدونه چقد میفتادم زندان..دالرام 

باید چقدر پای من میموند که 
برگردم..شاید کل جوونیشو..اصال چرا 

باید پای یه آدم دزد سابقه دار 
بمونه...چقدر من خوشخیالم..آره اون 

دیگه منو نمیخواااد..لعنت به من!!
تو همین فکرا بودم که نماز بابا قاسم 
تموم شد و داشت زیر لب دعا میکرد..

 
صبر کردم تا دعاشم تموم شد..



گفتم قبول باشه باباقاسم..
قبول حق باشه جوون..راستی تو نگفتی 

اسمت چیه...
ترسیدم خواستم یه اسم الکی 

بگم..اما..گفتم اسمم بابکه..
 

لبخندی زدو گفت..بابک...خب چند سالته 
آقا بابک!؟

گفتم 26 باباقاسم..
ازم پرسید کارت چیه!!؟بارت چیه!!؟

 
گفتم کاررررم که تا دیروز ظهر تو انبار یه 

شرکت کار میکردم ولی با اتفاقات 
دیشب....



بارمم که یه مشت اشتباهات و غفلت و 
ندونم کاری!!

که باعث شده حال و روزم این باشه!
 

اینارو که گفتم توقع داشتم ازم بپرسه 
مگه چیکار کردی!!!  اما اصال 

نپرسید..فقط گفت..خدا بزرگه و حالل 
مشکالت و راه نجات..خودش درست 

میکنه ایشا�..
 

آهی از ته دل کشیدمو 
گفت..هییییی...بعد گفتم راستی 

باباقاسم دیشب گوشی موبایل تو جیبم 
نبود احیانا..



 
نگام کردو گفت...نه بابا تموم لباسات پر 
خون بود من لباساتو در آوردمو لباس 

تمیز تنت کردم..
اگه لباساتو میخوای من گذاشتم تو یه 
گونیو گذاشتم تو اون یکی اتاق..برو 

خودت ببین..
 

از روی تنه درخت بلند شدم دست به 
پهلو رفتم سمت اتاق بغلی..داخل شدمو 
گونیو برداشتمو شلوارمو در آوردمو تو 

جیباشو نگاه کردمو دیدم نه نیست 
واقعا..احتماال یه جا افتاده..

 



برگشتمو گفتم نه نیست..
باباقاسمم گفت..میدونم بابا..اخه من 

همون دیشب به رعنا گفتم جیباتو بگرده 
ببینه موبایلی چیزی داری که زنگ بزنیم 

به آشنایی پدر برادری خواهری..
رعنام گفت چیزی تو جیبات نیست..

 
گفتم آره...احتماال دیشب یه جایی 

افتاده..
 

بابا قاسم گفت بیا بریم تو نهار 
بخوریم..تو باید غذا بخوریو استراحت 
کنی تا تقویت بشی وگرنه زخمت حاال 

حاال ها خوب نمیشه..



 
چشمی گفتم همراه باباقاسم رفتیم تو 

اتاق..
 

سفره رو انداخت برام یه مقدار قورمه 
سبزی که رعنا آورده بود و گذاشت و یه 

مقدارم سبزی..
تشکر کردمو مشغول شدم..

فکر میکردم برای خودشم قورمه سبزی 
هست..اما دیدم نه!!یه مقدار نون و یکمم 

ماست!!فقط همین!!
 

خجالت کشیدمو گفتم..شما از صبح 
رفتین سرکار و ر



زحمت کشیدین اونوقت برای من که از 
صبح خواب بودم قورمه سبزی گذاشتین 

و خودتون نون ماست میخورین!!
خندیدو گفت..این نهار هر روزمه 

جوون..اون قورمه سبزی و برای تو 
آوردن که بخوریو جون بگیری!

 
داشتم نگاش میکردم..

داشت نون و ماست میخورد اما با یه 
آرامش و لذتی میخورد که انگار..کباب 

بره میخوره!!
 

حس میکردم اون لقمه ها جادویی ان!!!
 



نگام کردو گفت..پس چرا نمیخوری 
بابا!!؟؟

 
گفتم..چششم چشم االن میخورم!

 
نهارمون و خوردیم..

نهارمون ده دقیقه طول کشید اما 
دوبرابرش داشت خدارو شکر میکرد!!

به خودم گفتم این همه شکر و سپاس 
گذاری واسه چند لقمه نون و ماست!!!

عجب آدم عجیبیه!!
 

بعد از نهار یه شربت برام آورد و گفت بیا 
اینو حتما بخور..یکم تلخه ولی برای 



زخمت خیلی خوبه...ترکیب چنتا داروی 
گیاهیه!!من یه سر میرم تا آبادیو بر 

میگردم..حتما بخور بعدم بخواب تا بهتر 
اثر کنه..

 
منم شربت و ازش گرفتم..باباقاسمم 

رفت..
واقعا شربت تلخی بود اما هرطور که بود 
همشو خوردمو بعدم دوباره دراز کشیدم..

 
نفهمیدم چیشد..اما وقتی چشمامو باز 

کردمو رفتم بیرون دیدم هوا کامال تاریک 
شده!!مگه چقدر خوابیدم!!؟

 



برگشتم تو خونه دوباره نشستم..
چند دقیقه بعد صدای یه ماشین از بیرون 

اومد..بلند شدمو رفتم بیرون..دیدم 
باباقاسم و رعنا اومدن..

باباقاسم تا منو دید گفت خوب 
خوابیدی!!؟؟

 
گفتم این چی بود من خوردم..چرا نقدر 

خوابیدم!
رعنا گفت..ترکیب چنتا گیاه که واس 

ترمیم بافت و عفونت خیلی خوبه چون 
داروها باهم ترکیب شدن یه مقدار 



دوزشون رفته باال..بخاطر همین شما چند 
ساعت خوابیدین!!!

 
با تعجب نگاش کردمو گفتم..شما 

پزشکین!!؟
 

خندیدو گفت..نه معلمم!!ولی گیاهارو 
خوب میشناسم..

 
لباس پوشیدنش مثه دخترای روستایی 
بود اما رفتارشو حرف زدنش اصال به 

روستاییا نمیخورد..
 



گفتمم معلمین!!پس امروز باید سر کالس 
میبودین دیگه!!

گفت..بله ولی امروز جمعه اس!!
 

گفتم آها بله حق باشماس..حواسم نبود..
رعنا گفت..خیله خب من اومدم ببینم 

حالتون بهتره یا نه..که خداروشکر داروها 
اثر کرده و معلومه بهترین..رنگ و روتون 

بهتره!
گفتم آره واقعا خیلی از صبح 

بهترم..دستتون درد نکنه..
رعنا لبخندی زدو گفت..خوشحالم که 

بهترین..من دیگه میرم..
 



بابا قاسم بهم گفت..من رعنا رو میبرم 
خونه شبم نمیام بابا..امشب همینجا 
بخواب اگه خواستی بری فردا برو..

 
 

بابا قاسم و رعنا رفتن..
منم برگشتم تو خونه و در وبستم دراز 

کشیدم..
انقد اینور و اونور زدم تا بالخره خوابم 

برد..
 

صبح روز بعدم باباقاسم اومدو رو زمین 
کار کردو نزدیک ظهر بود که گفتم من 

دیگه میخوام برم مشهد..



باباقاسم گفت..باشه بابا فقط بیابریم 
خونه تو روستا..هم یه دوش بگیر هم 

لباستو عوض کن نهار بخور بعد خودم تا 
یه جایی میبرمت..اینجا یه مقدار پرته 
تو کوه و کپره..شاید وسیله گیرت نیاد..
دیدم بدم نمیگه..با باباقاسم رفتم خونه 

تو آبادیشون..
وارد آبادی که شدیم دیدم خیلی روستای 

بزرگی نیست..
مردم هرکی سرش به کار خودش 

گرمه..بچه ها تو کوچه های خاکی دارن 
بازی میکنن..

یکی داره گوسفنداشو میبره و چروندن..



یکیم داره تراکتورشو تعمیر میکنه..
بابا قاسم جلوی در خونشون نگه 
داشت..از وانتش پیاده شدیم

باباقاسم گفت..شما چند لحظه وایستا 
من یه یا� بگم بعد بیا تو

جلوی در ایستاده بودم و میخواستم برم 
توو که سرو صدا چندتا بچه پیچید تو 

فضا..
صدای از توی یه کوچه میومد..

چند لحظه بعد رعنا رو دیدم که از کوچه 
خارج شدو داشت میومد سمت من.

چندتا دختر بچه و پسر بچه قدو نیم 
قدم دوره اش کرده بودن و هی میگفتن..



خانوم معلم میشه من فردا مبسر کالس 
باشم!!

اون یکی میگفت،اء چرا تو باشی من از 
همه بزرگترم پس باید من باشم!

یکی دیگه میگفت..نخیرم درس من از 
همه بهتره پس من باید مبسر باشم!!

 
با همین سرو صداها رسیدن جلوی در 

خونه!
سالم کردمو گفتم خسته نباشین...

با لبخند جوابمو دادو 
گفت..ممنون..میبینین که!!

گفتم اشکال نداره معلمی شغل انبیاس!!



خندیدو گفت..بله دقیقا...بعدم رو به 
بچه ها کردو گفت..خیله خب بسه برین 

خونه هاتون تکالیفتونم فراموش 
نکنین..فردا خودم یه نفر و به عنوان 

مبسر انتخاب میکنم!!
 

بچه هام با خند و سرو صدا خداحافظی 
کردنو هر کدومشون رفت یه سمتی..

 
رعنا گفت بفرمایین داخل..

گفتم نه اول شما برین..بابا قاسم رفته 
یا� بگه..

رعنا  گفت باشه صبر میکنم باهم بریم 
تو..



 
در باز شدو باباقاسم اومد بیرون رعنا رو 
دید و گفت..سالم دخترم خسته نباشی 

بابا تو کی اومدی!
رعنا گفت..سالم همین االن اومدم دیدم 

آقا بابک اینجا ایستادن..
 

باباقاسم گفت..آره بابا..ببخشید معطل 
شدی بیاین بریم توو..

 
اول رعنا رفت بعد باباقاسم بعدم من..

حیاط بزرگی بود..
پر درخت و گل..

یه حوضم دقیقا وسط حیاط..



پنجره ها و در خونه ام روبه حیاط..
عجب بوی خوبی..بوی واقعی بهارو 

میشد با تموم وجوود حس کرد..
 
 

جلوتر رفتیم..در ورودی خونه باز شدو 
یه زن میانسال با چادر رنگی اومدو 

شروع کرد به خوش آمد گویی..انقدر 
گرم استقبال کرد که انگار مثال از اقوام 
درجه یکشونم یا چه میدونم شخص 

خیلی مهمیم..
تعارف کرد داخل خونه..

وارد خونه شدیم..



یه حال بزرگ که چندتا فرش 
میخورد..ولی خیلی ساده بود..

مبلی در کار نبود و به جاش پشتی 
داشتن..

روبه رو آشپزخونه بود و کنارشم یه 
راهرو بود که احتماال میرفت به اتاق 

خواب..
 

نشستم یه گوشه و تکیه دادم به پشتی!!
رعنا وارد همون راهرو شدو رفت تویکی 
از اتاقا..بابا قاسم و خانومشم رفتن تو 

یکی از اتاقای دیگه..
منم داشتم به اطراف نگاه میکردم..

 



رو دیوار چندتا قاب عکس بود..
یکی از اونا چشممو گرفت..عکس یه پسر 

جوون بود..
زیرش نوشته بود شهید مدافع حرم 

قاسم محرمی!!
کنجکاو شدمو از جام بلند شدمو رفتم 

جلوتر..
که دقیقتر نگاه کنم..داشتم به این فکر 
میکردم چرا باباقاسم صداش میکنن!!

 
داشتم به عکس نگاه میکردم که رعنا از 

اتاق خارج شدو در حالی که لباسشو 



عوض کرده بودو یه چادر سفید سرش 
بود گفت..
داداشمه..

تو سوریه شهید شده!!
 

گفتم سوریه!!؟خدا بیامرزدش!!جوون 
بوده..

 
بغض گلوشو گرفتو گفت..آره تازه از 

سربازی اومده بود
دوسال پیش بود قبل سربازی خیلی شر 

بود از سربازیم که اومد همونطوری 
بود..یه سفر کاروان پیاده رفت حرم امام 



رضا و وقتی برگشت..زمین تا آسمون 
فرق کرده بود!

پاشو تو یه کفش کرده بود که میخواد 
بره سوریه و با داعشیا بجنگه..بابامم 
بهش اجازه نمیداد..یه روز مدارکشو 

برداشت یه نامه برامون نوشت و رفت..
نوشته بود خواب دیده چنتا مرد سیاه 

پوش یه زن و احاطه کردنو دارن کتکش 
میزنن!!میگفت اون زن حضرت زینب 

بوده!!
 

اصال هیچی  جلو دارش نبود..آخرشم 
رفتو چند ماه بعد خبر شهادتش اومد..اما 



هنوز جسدشو تحویل نگرفتیم!!
بعد اون بود که همه به بابام میگن 

باباقاسم..
 

آهی کشیدمو گفتم خوش به سعادتش..
 

داشتیم با رعنا حرف میزدیم که باباقاسم 
با یه حوله و یه دست لباس اومد 

پیشمون..
بهم گفت بیا بابا بیا اینم حوله و اینم 

لباس!!اشک تو چشماش جمع شد وقتی 
گفت لباس!!

گفت اینا لباسای پسرم قاسمه!!جوون 
چارشونه و خوش هیکلی بود فک کنم 



اندازت باشه!!
 

وقتی تو اون حال دیدمش..گفتم نه 
باباقاسم من لیاقت ندارم این لباسو 

بپوشم..همینا خوبه..برسم شهر میرم 
لباس میخرم..دستت درد نکنه..

 
باباقاسم نگاهی تو چشمام کردو گفت..نه 
بابا این چه حرفیه قاسم منم یکی مثه 
شما..گریه من از دلتنگیه پسرم!!بیا بابا 
برو حموم لباستم عوض کن..اونا هم بو 

گرفته هم کثیف شده..
 



به ناچار لباسارو گرفتمو با راهنمایی بابا 
قسم رفتم تو اتاقی که حموم داخلش 

بود..
 

خودمو تمیزو مرتب شستمو لباسمو 
عوض کردم..

لباساش دقیقا اندازه ام بودن..
یه شلوار جین مشکیو یه تیشرت سفید 

رنگ..
 

یا� گفتمو از اتاق اومدم بیرون..
همشون تا منو دیدن شوکه شدن!!انگار 
زبونشون بند اومده بود!یه دفعه یکی 
یکی زدن زیر گریه!!مادر رعنا چادرشو 



کشید رو صورتو گریه میکرد صورت 
رعناهم خیس شده بود نمیتونست جلو 

اشکاشو بگیره..
باباقاسمم بلند شد اومد جلو بغلم کردو 
سرشو گذاشت رو شونمو بلند بلند گریه 

میکردو اشک میریخت!!
منم هاج واج مونده بودم!!

نمیدونستم چیکار کنم!!
دستامو گذاشتم رو شونه های باباقاسم و 

یکم دس کشیدم رو شونه هاشو 
گفتم..ببخشید من نمیخواستم ناراحتتون 

کنم!!االن میرم در میارم!!
 



اما بابا قاسم گفت نه بابا..بزار باشه به 
دل نگیر..ما باید معذرت بخوایم که تورو 

ناراحت کردیم
بیا بشین بابا..بیا..

بعدم رو کرد به رعنا گفت..رعنا دخترم 
پاشو چایی بیار واسه آقا بابک..

 
باهم نشستیم یه گوشه و رعنا برام چایی 

آورد...
سینی چاییو گرفت جلوم..دستمو بردم 

جلو که لیوان چایو بردارم..
بی اختیار خیره شدم بهش!!

انگار نگاهمون گره خورد به هم!!



اتفاقی که یبار برای منو دالرام افتاده 
بود!!

 
به خودم اومدم چاییو رو برداشتم و 

تشکر کردم..
 

رعناهم رفت و کنار مادرش نشست..
داشتم چایی میخوردم که صدای یا� یه 

مرد اومد..
باباقاسم گفت..بیاتو بابا..

بعدم رو به من کردو گفت عبدهللا 
س..پسر برادرمه...

 



عبدهللا وارد حال شد و سالم کرد از جام 
بلند شدمو باهاش سالم کردمو دست 

دادمو دوباره نشستم..
یکم با رعنا و مادرش احوال پرسی کردو 

گفت..
خب عموجان حالت چطوره!!؟

باباقاسمم جواب داد خوبم عمو 
خداروشکر..

عبدهللا گفت..چه خبر چیکار میکنی با 
کشاورزی!؟

بابا قاسم گفت..دیگه یواش یواش داریم 
آماده میشیم واسه کاشت نهال عموجان..

 



عبدهللا گفت خب به سالمتی باشه 
ایشا�..ان شا� که امسال پربرکتر از 

گذشته باشه!
 

بابا قاسم گفت..ان شا�..هرچی خدا 
بخواد..

 
رعنا براش چاییو آوردو دوباره رفت و 

نشست کنار مادرش..
باباقاسم گفت کنترل این تلویزیون 
کجاس بابا ببینیم اخبار استان چی 

میگه..ببینیم بالخره اون سارقارو گرفتن 
یا نه!!

دلهره افتاد به جونم!!کدوم سارقا!!



رعنا تلویزیون و روشن کردو زد شبکه 
استان خراسان رضوی!!

پیام بازرگانی تموم شدو برنامه گزارش 5 
شروع شد!!

 
واای خدا داشت همون سرقتی رو نشون 

میداد که من بخاطرش فراری  بودم!!
مجری برنامه رفت پیش افسر مسعول 
وگفت..جناب سرهنگ بارانی اگه میشه 
آخرین خبرها رو در مورد این سرقت 

بگین!!
اونم گفت..بله خوشبختانه همه این 
سارقان دستگیر شدن فقط یکی از 



سارقان که پریشب در یکی از جاده های 
خارج از شهر درحال فرار از دست مامور 
موتور سوار مابوده متاسفانه جسدش 

درحالیکه کامال سوخته بود باموتوری که 
سرقت کرده بود پیدا کردیم..به غیر از 
این فرد بقیه افراد رو دستگیر کردیم!!

 
مجری گفت..بله دست مریزاد میگم 

بهتون..بفرمایین که گویا در این تعقیب و 
گریز یکی از افسران پلیس همونطور 
خودتون اشاره کردین تصادف کرده و 
مجروح شده..حال این مامور وظیفه 

شناس چطوره!!؟
 



جناب سرهنگ گفت..خداروشکر حالشون 
خوبه فقط یه مقدر از ناحیه پا مجروح 
شدن که اون هم به زودی خوب میشه به 

امید خدا...!!
 
 

داشتم سکته میکردم!!!!کی مرده!!!؟؟من 
که زنده ام!!!!

 
 

پایان فصل چهارم
این داستان ادامه دارد..

 
کمال فرزادپور

09331416305



 


