
یه وقتایی تو زندگی هست که میمونی تو دوراهی انتخاب..

یه وقتایی انتخاب آسونه

مثه انتخاب بین خوب و بد...

یا انتخاب بین بد و بدتر..

اما یه وقتایی انتخاب بین خوب و خوبه..

اونوقته که تو نمیدونی باید چیکار کنی..

دالرام

فصل پنجم

توی تلویزیون داشت ماجرای سرقتی رو نشون میداد که منم 

یه جورایی شریک جرم بودم که بخاطرش فراری بودم..

اما گفت که من مردم!!سوختم!!شوکه شده بودم..یعنی االن 

همه فک میکنن من مردم!مادرم پدرم خواهرم...حتی دالرام!!

یعنی چه اتفاقی افتاده!!کیو با من اشتباه گرفتن!!



مادر رعنا سفره نهارو انداختو نهارو خوردیمو از باباقاسم 

خواهش کردم منو تا یه جایی برسونه اونم بنده خدا قبول 

کرد..

از رعنا و مادرش خداحافظی کردمو با باباقاسم راه افتادیم..

از روستا خارج شدیم و منو تا کنار جاده اصلی  رسوند از 

باباقاسمم تشکر کردمو سوار یه کامیون شدمو اومدم سمت 

مشهد..

بعد از حدود یک ساعتو نیم رسیدم مشهد..

نزدیک که شدم پیاده شدمو با یه پیک موتوری تا نزدیک خونه 

رفتم..وارد محله شدم یه طوری رفتم که کسی منو نشناسه..

به صدمتری حیاطمون که رسیدم دیدم پارچه مشکی زدن به 

درو دیوار و اسم منو روشون نوشتن..

 تازه امروز سومم بود!!

بعضی از همسایه هارو که میشناختم   میرفتن تو خونه  و 

بعضیام میومدن بیرون..

باورم نمیشد..یعنی چه اتفاقی افتاده االن کی جای من دفن 

شده!!



یکم صبر کردم دیگه کسی داخل نمیشد و تقریبا همه اونایی 

که رفته بودن داخل اومدن بیرون..

هوام دیگه تاریک شده بود..

دم دمای شب بود که دیدم پدرمو مادرم همراه بهارو دالرام از 

حیاط اومدن بیرون و نشستن تو ماشینو راه افتادن..

منم دوباره یه موتور گرفتم و راه افتادم دنبالشون..

دیدم رفتن تو یه قبرستون!!

رفتن سر خاک من!!

اونا گریه میکردن و فاتحه میخوندن..منم داشتم نگاشون 

میکردم..

کم کم بابامو مامانم جدا شدنو رفتن یکم بعد بهارم رفت..اما 

دالرام موند سرخاک و هنوز داشت گریه میکرد..

آروم آروم رفتم جلو..انقد جلو که صداشو بشنوم..

یکم که گوش کردم شنیدم که میگفت..

ببین با زندگیمون چیکار کردی!!!ااین بود قولی که به مادرم 

دادی!!ببین چقد زود تنهام گذاشتی رفیق نیمه راه!!

میخواستم برم جلو خودمو بهش نشون بدم که گفت..من 

دیگه تحمل ندارم بابک..میدونم صدامو میشنوی!من دیگه 

نمیام سرخاکت..خداحافظ واس همیشه!!!



درجا خشکم زد!

یعنی منظورش چی بود که گفت خداحافظ  واس همیشه..

 داشتم نگاش میکردم که بلند شدو رفت..

منم فقط تماشا کردم..

دیگه نمیدونستم چیکار کنم گیج شده بودم..

پیاده زدم به خیابونا..همینجوری قدم میزدم ازین خیابون به 

اون خیابون ازین کوچه به اون کوچه..

جایی رو نداشتم برم جز خونه ی یکی از رفیقای قدیمیم که 

یه زمانی باهم میرفتیم دزدی..البته یکی دوسالی بود که ازش 

خبر نداشتم ولی آدرس خونه اش یادم بود ..

دل و زدم به دریا و رفتم سمت خونش..

آخرشب بود که رسیدم جلوی در خونش.. 

چندبار در زدم تا بالخره از خواب بیدار شدو دروباز کرد..

اول که منو دید جا خوردو گفت..به تو کجا اینجا کجا داش 

بابک!!این وقت شب از اینورا!!



سالم کردمو گفتم اگه بزاری بیام تو بهت توضیح میدم داش 

صابر..

سرشو خاروندو گفت راس میگیا..یه نگاه به اطراف کردو 

رفت داخل منم پشت سرش رفتم داخل و دروبستم..

وارد یه حیاط کوچیک شدیم و بعدم وارد یه راهرو و رفتیم 

تو هال..

همه جا به هم ریخته  بود یه تیکه لباس اینور یه تیکه لباس 

اونور..ظرفای یکبار مصرف شامی که خورده بود رو اوپن 

بود..

به سختی یه جای تمیز پیدا کردمو نشستم..

صابر گفت..میبخشی داداش اینجا یکم به هم ریخته اس!!

گفتم یه کم که اشکال نداره!!

منظورمو فهمیدو گفت تیکه میندازی مشتی!!

گفتم  شوخی کردم بابا..

صابرم گفت..میدونم بابا..حال چیشده اومدی پیش من!!



گفتم راستش یه مشکلی برام پیش اومده اومدم ازت کمک 

بگیرم..

صابر گفت..چیشده داداش..نبینم تو لکی!!

ماجرا رو براش تعریف کردمو گفتم حاال همه فکر میکنن من 

مردم!!!احتماال تمام مدارک شناساییم باطل شده..

هاج و واج مونده بود..اولش باور نمیکرد اما وقتی دید جدیم 

باورش شد که راست میگم..

گفتم حاال به نظرت باید چیکار کنم!؟

صابر سری تکون  دادو گفت..نمیدونم واال..بدجور پیچیده 

اس..ولی میشه یه کارش کرد..اگه بخوای توو چیزمیزای که 

ما میدزدیم مدراک شناسایی هستا..شناسنامه..کارت 

ملی..هرچی بخوای..

گفتم نه بابا همینجوریم تو هچلم باز با مدارک جعلیم گیر 

بیفتم بیچارم میکنن..

صابر گفت میشه مدارک خودتم جعل کنیم فقط ممکنه یه 

دوسه روزی طول بکشه شایدم بیشتر..



گفتم نه بابا انقد نمیتونم صبر کنم..

صابرم گفت پس میگی چیکار کنیم داداش!

گفتم نمیدونم..راه دیگه ای نیس!؟؟

صابر یکم سرشو خاروند و گفت..حاال بگیریم بخوابیم تا فردا 

صبح یه کاریش میکنیم..

منم گفتم باشه..

یه کنار دراز کشیدمو  خوابیدم..

صبح شد و من هنوز خواب بودم ولی با صدای صابر بیدار 

شدم..

صابر هی میگفت؛بابک پاشو فهمیدم باید چیکار کنیم!!

چشمامو باز کردمو گفتم؛چی شده صابر چیو فهمیدی!!؟

صابر گفت؛باید بریم خونتون دزدی!!

تا اینو گفت از جام پریدمو گفتم..چی!!؟دیوونه شدی!!؟

میفهمی چی میگی!!!؟بریم چی بدزدیم!!!



صابر گفت؛مدارکتو دیگه!!

گفتم چرا!؟؟

صابر بهم گفت؛مگه نمیگی مدارکت باطل شده!!؟

گفتم خب چرا!!

گفت خیله خب!!من همونارو برات درست میکنم منتها به درد 

کار اداری نمیخوره فقط در همین حد که همراهت باشه و 

کسی بهت شک نکنه!!چطوره!!؟

یکم فک کردمو گفتم..بدم نمیگیا...حاال باید چیکارکنیم..

صابر گفت هیچی توکه میدونی مدارکتون تو خونه کجا 

میزارن..باید بریم کشیک بکشیم همین که خونه خالی شد 

یواشکی برو توو مدارکو بردار و برام بیار..منم سه سوت برات 

درستشون میکنم..

گفتم باشه همین امروز ظهر بریم..

صابرم گفت..باشه..



حدود ساعت 11 با ماشین صابر رفتیم تو محلمون یکم 

اونطرف تر از در حیاطمون ایستادیم تا مارو نبینن..

منتظر شدیم..

یکم گذشت..

صدای اذان بلند شد..

مادر و پدرم باهم دیگه از خونه اومدن بیرونو رفتن سمت 

مسجد که نماز بخونن..

چند دقیقه گذشت..

دیدم بهاره هم از خونه اومد بیرون و در و قفل کردو رفت...

فهمیدم کسی خونه نیست وگرنه بهاره درو قفل نمیکرد..

خودم کلید داشتم..

صبر کردم کوچه که خوب خلوت شد از ماشین پیاده شدمو 

رفتم آروم درو باز کردمو  رفتم داخل..

سریع رفتم سراغ کشویی که مدارک داخلش بود..

کارت ملی و شناسنامه رو برداشتم واسه اینکه شک نکنن یه 

مقدار کشوهارو به هم ریختم خونه روهم یکم ریختو پاش 

کردم..چشمم افتاد به عکسایی که رو میز بود..



عکس دسته جمعی منو بهاره و مامان وبابا..بعدم عکس 

دوتایی منو دالرام..اون عکسو شبی گرفته بودیم که رفته 

بودیم پارک ملت..

عکسارم برداشتمو از خونه و حیاط زدم بیرون و رفتم نشستم 

تو ماشین ..

قبل اینکه صابر ماشینو روشن کنه دیدم بهاره و دالرام باهم 

دارن از سر کوچه میان..

به صابر گفتم صبر کن نرو..

یه دل سیر نگاشون کردم چون شاید تا مدت زیادی برنگردم 

پیششون..

از کنارمون رد  شدنو رفتن تو حیاط..

منو صابرم از محله دور شدیم..

مدارک و دادم به صابرو گفتم..دیگه دست خودتو 

میبوسه..ببینم چیکار میکنی..

صابر گفت..داداش من اینارو برات درست میکنم ولی کجا 

میخوای بری..بیا برو خودتو بهشون نشون بده بعدم برو 

خودتو معرفی کن..شک نکن خانواده ات میرن از طرف 

رضایت میگیرن!!



نگاش کردمو گفتم...نه داداش فعال نمیشه..خیلی 

دوسدارم..ولی فعال نمیتونم..

صابر گفت..با این مدارک هیچ جا نمیتونی بریا...

گفتم چرا یه جایی هست که میتونم برم..فقط میخوام 

مدارکم همرام باشه..همین..

صابر که دید اصرارش بی فایده اس گفت..باشه بابک 

جان..دو سه ساعت طول میکشه تا برات درستشون 

کنم..امشبم مهمون من باش...

گفتم نه داداش دمت گرم..باید برم..تا همینجاشم کلی 

شرمنده ات شدم..

هرچی اصرار کرد قبول نکردمو گفتم نمیتونم بمونم باید 

زودتر برم تا به شب نخورم..

رفتیم خونه صابر و یک ساعت بعد کارت ملی و شناسناممو 

عین روز اولش بهم برگردوند..

یه کارت عابر بانکم از کارتای خودش بهم دادو گفت باشه 

پیشت یه وقت الزمت میشه..



از صابر کلی تشکر کردمو بهش گفتم.. فقط یه زحمتی دارم 

برات..

گفت تو جون بخواه داداش..

گفتم اگه داری یه موبایلو یه سیمکارت بهم بده بعدشم 

حواست به خانواده من باشه..هر از گاهی یه خبری ازشون 

بهم بده..

صابرم گفت  چشم داداش حتما..بعدم از البه الی وسایل 

دزدیش یه موبایل معمولی بهم دادو گفت بیا اینو ببری بهتره 

احتماال صاحبش قیدشو زده بقیه شون ممکنه ردیابی بشه..

یه دونه سیمکارتم بهم داد و ازش خداحافظی کردمو  رفتم 

سر خیابونو یه تاکسی گرفتمو  رفتم اول همون جاده ای 

وایسادم که میرفت به روستای باباقاسم..

روستای کاریزان..

سوار یه ماشین شدمو خودمو رسوندم سر همون جاده خاکی 

که باباقاسم منو اونجا پیاده کرده بود پیاده شدم..

پیاده راه افتادم سمت روستا..



 حدود یک کلیومتر رفتم که یه موتوری که خودشم از  اهالی 

همون روستا بود اومدو منم دست تکون دادمو اونم نگه 

داشت و بهش گفتم میخوام برم روستای کاریزان..یه مرد 

حدودا 40 ساله بود..گفت سوار شو منم میرم همونجا..

سوار موتورش شدم و باهاش تو خود آبادی رفتم..

اول آبادی پیاده شدمو  رفتم سمت زمینای کشاورزی 

باباقاسم..

وقتی رسیدم اونجا هوا کامال تاریک شده بود....

وقتی رسیدم باباقاسم داشت درو پیکرو میبست که بره 

خونه..

در و بست و برگشت که چشمش افتاد به من..

تعجب کردو گفت..

تو اینجا چیکار میکنی جوون.!!!مگه نرفته بودی شهر...چرا 

باز برگشتی!!

سرمو انداختم پایینو گفتم  راستش باباقاسم یه سری 

مشکالت برام پیش اومده که برام سخته توضیح بدم..در 

واقع خیلی پیچیده اس!!کاش همون روز اول ازم میپرسیدین 

چرا گلوله خوردم تا همه چیو بهتون بگم..ولی االن...فقط 



میتونم بگم تو شرایط خیلی بدیمو جایی رو ندارم که 

برم..برگشتم که اگه بشه یه مدت همینجا بمونم!!

باباقاسم نگاهی کردو گفت..نمیدونم چی بگم جوون..

گفتم در عوض براتون کار میکنم..هرکاری بگین..هیچیم 

نمیخوام..فقط بزارین همینجا بمونم..

نه پول نه دستمزد..هیچی!!

باباقاسم گفت..

کار بدون مزد که نمیشه..باشه اگه خودت میخوای بمونی 

باشه..اتفاقا منم دیگه نمیتونم مثه سابق کارکنم به یه نفر 

احتیاج دارم که برام رو زمین کار کنه..

هم خوشحال شدم هم تعجب کردم..گفتم..یعنی کشاورزی 

کنم!!؟

باباقاسم خندیدو گفت..آره!!

گفتم ولی من بلد نیستم!

ازم پرسید چیکار بلدی!!؟



گفتم..تعمیر ماشین،کلید سازی..باز کردن قفل!!

 دوباره خندیدو گفت..خیله خب همه اینایی که گفتی از 

کشاوزی سخت تره!!نگران نباش خودم بهت یاد میدم..

کلیدای خونه رو بهم دادو گفت..بیا اینجا از این به بعد تحویل 

تویه ..

من دیگه میرم..فردا میام باهم حرف میزنیم!!

ازش تشکر کردمو گفتم..خیلی ممنون..خیلی مردی باباقاسم!!

لبخندی زدو گفت..همه چیو بسپار به  خدا....درست 

میشه..بعدم دستی به شونم زدو رفت..

منم رفتم خونه و دراز کشیدم..

داشتم به اتفاقات دیروز و امروز فک میکردم..

به اینکه واس همه اونا مردم و تا چندوقت دیگه کال فراموشم 

میکنن..

به عکس دالرام نگاه میکردم و افسوس میخوردم که چرا 

اینطوری شد..کاشکی میشد برگشت به عقب و همه چیو 

درست کرد اما حیف..



به این باور رسیده بودم که هرگز آینده خوبی ندارم چون 

گذشته خوبی نداشتم..

باهمین فکر و خیاال خوابم برد ..

اما صبح زود قبل اینکه بابا قاسم بیاد بیدار شدمو چایی 

گذاشتمو منتظر شدم که باباقاسم بیاد..

آب جوش اومد و چایی رو دم کردمو..بعد چند دقیقه بعو  

واس خودم چایی ریختمو داشتم میخوردم که بابا قاسم اومد 

توو..

وقتی دید حاضر آماده نشستمو دارم چایی میخورم تعجب 

کردو گفت..به به آقا بابک بیداری!!

گفتم بله باباقاسم نخواستم روز اول کاریم فک کنی تنبلم!!

خندیدو گفت..سحر خیز بودن چیز خوببه..

خیله خب چاییتو که خوردی بیا بیرون کارت دارم..

منم چاییو داغ داغ خوردمو سریع پاشدمو رفتم بیرون و 

گفتم..اومدم..

باباقاسم گفت..خیله خب..رانندگی بلدی!؟

گفتم آره چطور مگه..



گفت بشین پشت فرمون..

چشمی گفتمو نشستم پشت فرمون خودشم سوار شدو گفت 

راه بیفت باید بریم موتورخونه..

یه راهو بهم نشون دادو گفت از اون طرف برو..منم ماشینو 

روشن کردمو رفتم همون سمتی که گفت..

یکم که رفتیم رسیدم به یه اتاقک کوچیک که چندتا لوله آب 

ازش اومده بود بیرون و رفته بود سمت زمینای کشاورزی..

کنار اتاقک نگه داشتمو دوتایی پیاده شدیمو باباقاسم در 

اتاقک و باز کردو گفت..خیله خب آقا بابک بیا اینجا..

رفتم جلو دیدم چنتا لوله و چنتا شیر فلکه داخلشه..

گفتم خب!!؟

بابا قاسم گفت..ازین به بعد وظیفه بازو بسته کردن این شیر 

فلکه ها باتویه!! گفت یه لیست اونجا هست که نوشته چه 

روزی نوبت زمین کیه..میای شیر فلکه رو باز میکنی ساعت 

آبیاریش که تموم شد شیر فلکه رو میبندی!!

بعدم بهم توضیح داد که هر کسی یه سهمی داره و باید طبق 

سهمش شیر فلکه رو براشون باز و بسته کنم.



بعد از اینکه چندبار بهم توضیح داد که خوب یاد بگیرم بهم 

گفت خیله خب حاال بیا بریم سر زمین خودمون تا بگم اونجا 

باید چیکار کنی..

سوار ماشین شدیم و رفتیم تو زمینای خود باباقاسمو بهم 

نحوه آب یاری زمینو یاد داد و گفت که باید حواست باشه که 

آب الکی هدر نشه..

 بعدم دوتایی رفتیم و یه گشتی تو زمینای کشاورزی باباقاسم 

زدیمو باباقاسم بهم نشون داد که کدوم زمینا مال اونه و کدوم 

زمینا مال بقیه..

نزدیکای ظهر برگشتیم خونه و بابا قاسم گفت نگران نباش من 

خودم هستم اینارو بهت گفتم که یاد بگیری فقط..بعدم خندید 

و گفت..دیدی چقدر آسونه!!

منم خندیدمو گفتم آره خیلی آسون بود!!

اونشب گذشت و صبح روز بعد باباقاسم  اومدو دوباره باهم 

رفتیم  سر زمینو باهم رو زمین کار میکردیم در واقع باباقاسم 

کار میکردو منم بادقت نگاه میکردم ببینم چیکار میکنه..تا 

خوب یاد بگیرم!!



دوسه روزی همینطوری گذشت و پنج شنبه از راه رسید..

منم تنهایی داشتم تو زمین کار میکردم باباقاسم رفته بود 

یکی از آبادیای اطراف..

منم با یه بیلی که تو دستم بود علفای تو زمینو میکندم و یه 

جا جمع میکردم..

تو حال و هوای خودم بودم که دیدم رعنا و بچه های مدرسه 

دارن با سرو صدا و آواز خوندن میان..

داشتم نگاشون میکردم..رعنا بچه هارو به چندتا گروه تقسیم 

کردو ازشون خواست که هر کدوم چند نوع برگ پیدا کنه 

بیاره..

منم دوباره مشغول به کار شدم که رعنا اومد پیشمو 

گفت..خسته نباشین..

نگاش کردمو گفتم..ممنون شمام خسته نباشین!!

جلوتر اومدو گفت..بابا گفت برگشتین..

گفتم آره یه مدت هستم فعال..

رعنا گفت..خوبه کارخوبی میکنین..هواتون عوض میشه..

 گفتم رعنا خانوم میشه یه چیزی بگم!؟

بهم گفت بفرمایین!؟



گفتم شما چرا اینجا موندین!؟چرا نرفتین شهر!؟

رعنا در حالیکه با نگاهش مراقب بچه ها بود گفت؛من شهر 

بودم بعد از شهادت قاسم اومدم چون بابام خیلی تنها 

بود..البته همش بخاطر تنهایی بابام و شهادت قاسم 

نبود..شهادت قاسم فقط اومدنمو جلو انداخت وگرنه خودم 

بالخره میومدم..

با تعجب گفتم چطور مگه!؟

رعنا لبخندی زدوگفت..شاید باور نکنین ولی من انشایی که 

سال چهارم ابتدایی نوشتمو هنوز دارم...موضوع انشامون 

(دوستدارید در آینده چکاره شوید) بود!!!

اکثر بچه ها نوشته بودن خلبان و ملوان و پلیس..

ولی من نوشته بودم دوسدارم یه روزی معلم بشمو برگردم تو 

زادگاهم درس بدم..واالن خوشحالم که به آرزوم 

رسیدم..هرچند شاید از نظر بقیه آرزوی خیلی بزرگی نباشه 

ولی من واقعا از ته قلبم دوسداشتم اینکارو انجام بدم..با این 

کار هم بچه های اینجا بدون معلم نمیمونن هم من نزدیک 

خانوادمم..



 گفتم بله..واقعا کار بزرگی کردین..شما از اون همه امکانات 

گذشتین و ترجیح دادین برگردین اینجا با کمترین امکانات 

رفاهی...

رعنا گفت..آره اینکارو کردم و االن واقعا راضیم..راستی شما 

چی!؟

گفتم من چی!؟؟

گفت شما چرا اینجایین!!؟

یکم منومن کردمو گفتم..راستش یکم پیچیده اس..ولی قطعا 

من دالیل شمارو نداشتم و آرزوی بچگیمم نبوده..ولی 

واقعیتش و بخواین من تو این چند روزی که اینجا بودم 

چیزایی زیادی یاد گرفتم..

وقتی دیدم باباقاسم  واس یه لقمه نون و ماست انقدر خدارو 

شکر میکنه یاد گرفتم که شکر گذار نعمت خدا باشم..وقتی 

دیدم برادرتون قاسم فقط بخاطر یه خواب پا گذاشته رو همه 

آرزوهاو خوشیای جوونیش..بهش حسودیم شدو فهمیدم 

هنوزم میشه یه مرد واقعی پیدا کرد..قاسم شما یه تلنگره 

واس آدمایی امثال من!!



روز اولی که شما رو تو لباس روستایی دیدم..در نگاه اول فکر 

میکردم شما یه دختر معمولی روستایی هستین ولی با اولین 

جمله ای که گفتین دیدم لحن حرف زدنتون زمین تا آسمون با 

روستاییا فرق داره...

و حاال که فهمیدم بخاطر بچه های روستا حاضرشدین 

برگردین اینجا..فهمیدم که هنوزم هستن آدمایی که حاضرن 

واسه راحتی بقیه از راحتی خودشون بگذرن...

من بخاطر یه اتفاق سر از اینجا در آوردم ولی االن اگه اینجا 

موندم بخاطر اینه که دوسدارم بمونم..

رعنا میخواست حرف بزنه که..بچه ها یکی یکی اومدن 

سراغشو رعنا حرفشو ناتموم گذاشتو مجبور شد که بره..فقط 

یه لبخند زدو رفت..

یکی دوساعت بچه ها رو تو طبیعت درس داد..

منم تو اون دوساعت حواسم بود که چقدر خوب و آروم با 

بچه ها برخورد میکنه..به حرفشون گوش میده و با حوصله 

جوابشونو میده..

 یواش یواش کالسشون تموم شدو میخواستن برن..



منم جلو رفتم و خسته نباشیدی گفتم و به رعنا پیشنهاد 

دادم..چرا اینکارو دائمی نمیکنین!!؟

رعنا گفت،یعنی چیکار کنیم!؟

گفتم چرا هرهفته اینکارو نمیکنین..هر هفته یه روز مشخص 

بچه هارو بیارین تو طبیعتو کالس تو فضای باز تشکیل 

بدین..اینطوری هم بچه ها بهتر با طبیعت آشنا میشن هم 

میدونین چقدر تو مصرف برق صرفه جویی میشه!!

رعنا گفت..آره فکر بدیم نیست..از این به بعد پنجشنبه ها 

میایم اینجا..

منم گفتم آره فکر خوبیه..منم تا آخر هفته دیگه یکم 

اینجاهارو مرتب میکنم براتون..

یک هفته گذشت و من  هر وقت که فرصت میکردم با تنه 

درختای بریده شده براشون صندلی و درست میکردم..یه 

جایی رو براشون آماده کردم و صندلیای که درست کرده 

بودمو مرتب گذاشتم اونجا..



با چوب و تخته هم براشون یه سایه بون درست کردم که زیر 

آفتاب نباشن..

اما یه فکرای دیگه هم داشتم که البته موافقت بابا قاسمو الزم 

داشت..

پنجشنبه شدو دوباره رعنا و بچه ها اومدن..

وقتی اون کالس ساخته شده از چوب و تخته رو دیدن..

وقتی صندلیای ساخته شده از تنه درخت و دیدن داشتن از 

خوشحالی بال در میاوردن..هر کدوم از بچه ها میدوید سمت 

یه صندلی و مینشست روش..

رعنا هم خیلی خوشحال شدو گوشیشو در آوردو همه بچهارو 

جمع کرد جلوی کالس از منم خواست برمو بین  بچه ها 

وایستم..

بعدم چندتا عکس ازمون گرفت..

من رفتم سرکارمو رعنا و بچه ها کالسشون و شروع کردن..

رفتم پیش باباقاسم فکری که تو سرم بود و بهش گفتم و اونم 

با کمال میل قبول کرد..



رعنا مشغول درس  دادن بود که رفتم و ازش اجازه گرفتم که 

تو کالس شرکت کنم یه چند لحظه حرف بزنم..

رعنا رفتو آخر کالس نشست و من ایستادم روبه روی بچه 

ها..

گفتم بچه ها من یه خبر خوب براتون دارم..

من با بابا قاسم صحبت کردمو قرار شد صدمتر زمین بهتون 

بدیم..با کمک باباقاسم شما تو این زمین واقعا کشاورزی 

میکنین...

من از خانوم معلم میخوام که شما به چند گروه تقسیم کنه تا 

ما به هر  گروه چند متر زمین بدیم..شما رو زمین خودتون کار 

میکنین و نتیجه شو میبینین..

رعنا که غافل گیر شده بود از جاش بلند شدو اومد جلو  با 

خوشحالی گفت...واااای  اینکه خیلی خوبه..خیلی ممنون آقا 

بابک...واقعا ممنونم..

مدتی گذشت و انگار داشت اتفاقاتی میفتاد اونم تو قلب 

رعنا..حس میکردم که رعنا ازم خوشش اومده  اوایل فقط 



پنج شنبه ها بچه ها میاورد اما بعد یه مدت تقریبا هر روز 

میومدن اونجا و اصال مدرسه نمیرفتن..

بهار تموم شدو تابستون اومد ومدرسه تعطیل شد..

اما رعنا هر روز به بهانه کمک کردن تو کشاورزی میومد..

هر وقت که میشد باهم حرف میزدیم..در موردهمه چی..

اعتراف میکنم که دختر فوق العاده ای بود..

فوق العاده مهربون و خوش برخورد..

خنده رو متین..

اگه بگم ازش خوشم نیومده بود دروغ گفتم..ولی من گذشته 

ای داشتم که هنوز درگیرش بودم..من هنوز عاشق دالرام 

بودمو عکسش همه جا همراهم بود شبام تا دیروقت با 

عکسش حرف میزدم تا خوابم میبرد..

هرچقدر رعنا سعی میکرد خودشو به من نزدیکتر کنه اما من 

سعی میکردم فاصلمو باهاش حفظ کنم..

تعطیالت تابستون تموم شد و مدارس دوباره شروع شد..

من چند ماهی میشد که تو روستا بودمو دیگه تقریبا همه منو 

میشناختن..



یه روز عصر من تو زمین قدم میزدم که یکی از اهالی روستا 

به اسم کریم که مرد میانسالی بود اومدو گفت..آقا بابک!؟

اومدم نزدیکشو گفتم بله آقا کریم کاری داشتی!؟

کریم گفت..برات یه زحمتی دارم..یکی از درای مسجد و قفل 

کردیم کلیداشم گم شده..تاشهرم  کلی راهه باباقاسم گفت 

شما یه چیزایی از قفل و کلید میدونی برای همین اومدم 

دنبالت گفتم بیای یه نگاه بهش بندازی..

گفتم چشم حتما..االن بریم!؟

کریم گفت آره دیگه در انباریه از فردا هم محرم شروع میشه 

باید کلی لوازم از داخلش برداریم..

دوباره گفتم باشه بریم من آماده ام..

سوار موتورش شدیمو رفتیم سمت مسجد...دیدم یه عده آدم 

اونجا جمع شدن..

کریم منو برد جای در و گفت همینه..باز نمیشه..

یکم نگاش کردم دیدم یه مقدار زنگ زده..



گفتم یکم گریس یا روغن دارین برام بیارین!دوتا سنجاق یا 

سوزنم میخوام...

همه داشتن نگام میکردن..

کریم برام روغن و سنجاق آورد...روغن ریختم قسمتی که 

کلید میخوره یکم صبر کردم تا خوب بره تو جرمش..

بعدم با سنجاق شروع کردم یه باز کردنش..

یکی از جوونای روستا که اسمش نادر بودو خیلی میونه 

خوبی بامن نداشت توی جمعیت ایستاده بود و هی میگفت 

نمیشه بابا مگه الکیه..بیاین قفل بشکنیم خالص..این همه 

آدمم االف نکنین..

هنینطوری داشت حرف میزد که یهو قفل و باز کردمو افتاد رو 

زمین...

نادر ساکت شدو دیگه حرفی نزد!!جمعیتم داشتن پچ پچ 

میکردن و نگام میکردن..

کریم گفت..دستت درد نکنه جوون..بعدم نگاهی به نادر کردو 

گفت..اگه تو نبودی باید این قفل میشکستیم!



گفتم کاری نکردم..یه مقدار زنگم زده بود..خب اگه کار ندارین 

من برم!

کریم گفت..صبر کن خودم میرسونمت..

فردای اونروز  طبق معمول روزای دیگه رعنا و دانش آموزاش 

اومدن اونجا و درس خوندن..

منم مشغول کار خودم بودم..

کارم که تموم شد دیدم دخترا تو کالس نشستن و پسرا دارن 

تو زمین خاکی فوتبال بازی میکنن..

بیل و گذاشتمو رفتم و گفتم منم بازیم..

به یاد دوران بچگی پابه پاشون میدویدم بازی میکردم..

یکم که بازی کردم خسته شدمو گفتم بسه بابا خودتون بازی 

کنین..خواستم برم خونه که..رعنا گفت..به به مارادونام 

بودین و ما خبر نداشتیم!!

خندیدم و گفتم..اوال مارادونا چپ پا بودو من راست 

پام..دوما شما مارادونا رو بامن یکی میکنی!!؟

خندیدو گفت چطور مگه!!؟



گفتم بابا مارادونا نصف من قد نداره!!نهایتا تا شکمم حاال یکم 

باالتر!!

زد زیر خنده و گفت..بابا قد بلند!!

منم گفتم بله...پس چی..

رعنا که حاال نسبت به روزای اول خیلی با من صمیمی تر شده 

بود گفت..شنیدم دیروز شاهکار کردی آقا بلند قد!!

خندیدمو نگاش کردمو گفتم..جریان قفل و میگین!!کاری 

نکردم بابا!

رعنا گفت..کاری نکردیو همه روستا از تو حرف میزنن!!

گفتم خب اینجا کوچیکه زود خبرا میپیچه!!تقصیر من چیه!!

بازم خندید و گفت آره بابا تقصیر روستاس..

تا اومدم جوابشو بدم..دستشو آورد جلو گفت تولدت مبارک!!

این واسه تویه!!

جا خوردم و گفتم..تولدم!!؟شما از کجا میدونستین!!؟

تو دستش یه جعبه کوچیک قرمز رنگ بود!!



گفت کادورو بگیر تا بگم!!

تشکر کردمو جعبه رو گرفتم..گفتم خب حاال بگین!

نگاه معنی داری کردو گفت..بازش کن!

بازم تشکر کردمو بازش کردم..دیدم یه ساعت مچی

 تو جعبه اس..برداشتم و گفتم..خیلی خوشکله..ممنونم رعنا 

خانوم...

 رعنا گفت خواهش میکنم قابل شمارو نداره..دستتون کنین..

خواستم دستم کنم که خودش ساعت و گرفت گفت بزار 

خودم دستت میکنم..

درست روبه روی هم ایستاده بودیم..

سرمو گرفتم باال و نگاش کردم

در همین لحظه رعنا هم همین کار و کرد و هر دو به هم خیره 

شدیم...

برق عشق و تو عمق چشماش میدیدم!!

ساعت و دستم کردو گفت..بفرمایین مبارکتون باشه!!!



نگاهی به ساعت کردمو گفتم..واقعا زیباست..خیلی خیلی 

ممنونم..ایشا� جبران کنم..حاال بگین دیگه!!

اول گفت شما خیلی وقتهوجبران کردین!!همه این کالس کار 

شما بوده..ما باید ازتون تشکر میکردیم که من صبر کردم تا 

امروز..

اینم که از کجا فهمیدم تولدتونه یه روز کارت ملیتون افتاده 

بود رو زمین منم دیدم تولدتون 10 آبانه!!

از اون روز به بعد رابطه منو دالرام صمیمی تر شده بود..

دالرام از هرفرصتی استفاده میکرد تا خودشو به من نزدیکتر 

کنه..

یه مدتی گذشتو دیگه همه تو اون روستا منو میشناختن..

تو روستا هرکس کاری داشت براشون انجام میدادم هرکی 

قفل خونش مشکل داشت میومد پیشمو منم تا حد توانم 

کمکشون میکردم..از هیشکیم پول نمیگرفتم..

همه تو روستا دوسمداشتن احترام خاصی برام قاعل 

بودن..جز نادر که رابطه خوبی بامن نداشت..هربارم منو 



میدید میگفت من مطمعنم تورو یه جا دیدم..فقط یادم نمیاد 

کجا!!میدونم یه ریگی به کفشت داری وگرنه نمیومدی تک 

وتنها تو این  روستا زندگی کنی..آخرش مچتو میگیرم!!

منم برای اینکه بهونه دستش ندم با خنده رد میکردم..

چیزی به شهادت امام رضا نمونده بود..

تصمیم داشتم همراه کاروان پیاده برم حرمو برگردم..

گفتم میرم پابوس آقا تا خودش مشکلمو حل کنه...

وقتی رعنا فهمید که میخوام برم کاروان پیاده رفت اسمشو 

واسه کاروان نوشت که همراهمون بیاد..

یک هفته مونده بود به شهادت امام رضا که با کاروان راه 

افتادیم سمت مشهد..

در طول مسیر  رعنا بیشتر اوقات با من بودو در مورد مساعل 

مختلف حرف میزدیم..

بعد چند روز پیاده روی رسیدیم حرمو زیارت کردیم..

قصد داشتم برمو یه سری به دالرام بزنم اما باوجود رعنا 

نمیشد..

زیارتمون تموم شدو روز بعد برگشتیم روستا..



یه جورایی تو روستا همه متوجه عشق عالقه منو رعنا شده 

بودن هرچند که واقعا از طرف من عالقه ی خاصی نبودو من 

هنوز عاشق دالرام بودم اما نمیتونستم دل رعنارو بشکنم..

یکی از جوونای روستا به اسم محمدرضا  که اتفاقا پسر 

خوبیم بود و رابطه خوبیم بامن داشت گاهی اوقاتم به من 

سر میزدو باهم حرف میزدیم..

یه شب زمستونی جلو خونه آتیش درست کرده بودمو چاییم 

گذاشتم رو آتیش با خودم خلوت کردم..

یه لیوان چایی برای خودم ریختمو  داشتم میخوردم که سرو 

کله محمدرضا پیدا شد..

سالم کردو نشست کنار آتیش..

براش چایی ریختمو گفتم..چیشده اینوقت شب ازاینورا!؟

محمدرضا گفت..راستش اومدم باهات دردول کنم آخه کسی 

نیس که حرف دلمو بهش بگم..

گفتم خوب کاری کردی اومدی..منم تنهام..

محمدرضا یکم مقدمه چینی کردو از عشق دوران بچگی گفت 

و آخرشم گفت..یکیو خیلی دوسداشتم تازه فهمیدم دلش 



پیش یکی دیگه اس..اشکال نداره  واسه من خوشبختیش 

مهمتره..

فهمیدم یه جورایی غیر مستقیم داره در مورد منو رعنا حرف 

میزنه..

نگاش کردمو گفتم هرچی خدا بخواد همون میشه!

یکی دوساعتی پیشم بود و بعدم رفت..

منم رفتم تو خونه و خوابیدم..

صبح زود با صدای باباقاسم از خواب بیدار شدم..

پاشدم دروباز کردم دیدم باباقاسم و رعنا با ماشین اومدن 

جلوی در خونه..

باباقاسم  گفت من رعنا رو میبرم مشهد تا شبم برنمیگردیم 

خودت حواست به همه چی باشه...

از باباقاسمو رعنا خداحافظی کردمو رفتن..

چند دقیقه بعد  یه پیام برام اومد از طرف رعنا بود..

نوشته بود امروز برات یه سوپرایز دارم!



تو دلم گفتم خدا به خیر بگذرونه..

نزدیک ظهر بود که واس خرید نون وخوراکی رفته بودم 

روستا ..

وارد یه مغازه شدم و داشتم با صاحبش حرف میزدم 

تلویزیونم روشن بود..

یهو چشمم افتاد به تلویزیون دیدم داره رعنا رو نشون میده!

گفتم میشه یکم صداشو زیاد کنین...

صداشو زیاد کردو داشتم نگاه میکردم..

دلشوره عجیبی  افتاد به جونم..حس میکردم دوباره قراره 

اتفاق بدی بیفته..

مجری برنامه گفت..خب خانوم محرمی ایده این مدرسه در 

طبیعت از کجا اومد!؟؟

رعنا گفت..راستش این ایده رو آقای بابک کریمی دادن که توی 

همون روستا تو مزرعه پدرم کار میکنن!!

هم ایده مال ایشونه هم که کال کالس رو خود ایشون 

ساختن..



مجری گفت..بله خیلی هم عالی جای ایشونم اینجا خالیه..ای 

کاش اینجا بودن تا بتونیم با خودشونم صحبت کنیم..

رعنا گفت بله البته خودشون نیستن اما عکس و فیلماشونو 

دادم به همکاراتون اگر بشه پخش کنن خیلی بهتره..

مجری گفت بله بله البته..

یه دفعه دیدم تلویزیون داره عکس منو نشون میده..

فیلمایی که داشتیم  کالسو میساختیم..

گفتم وااای بدبخت شدم رفت!!

اگه این فیلمو دالرام ببینه چی!!مامانو بابا..بهاره..همسایه ها!!

خدا خدا میکردم هرچه زودتر تموم شا تا کار دستم نداده..

بالخره برنامه تموم  شدو منم رفتم خونه!!

یکی دو ساعتی دراز کشیدمو دیگه طاقت نیاوردم..

از خونه اومدم بیرون تو زمینای کشاورزی قدم میزدم..

تو حال خودم بودم و فکرای جور باجور میکردم که رعنا 

اومد..



خوشحال و خندون..سالم کردو گفت..دیدی سوپرایزمو!!؟

خوشت اومد!!؟

اخم کردمو گفتم آره دیدم متاسفانه!!

چهره اش رفت تو همو گفت..چرا متاسفانه!!؟

گفتم رعنا خانوم چرا قبلش به من نگفتی میخوای چیکار 

کنین!!؟

چرا سر خود همچین کاری کردین آخه!؟

ناراحت شدو گفت..من میخواستم خوشحالت کنم!!

گفتم شما نمیدونی چیکار کردی!!!

بغض گلوشو گرفتو گفت..

چرا میدونم..من میخواستم خوشحالت کنم..میخواستم با 

اینکارم بهت بگم که برام مهمی..میخواستم همه بهت افتخار 

کنن..من میخواستم..میخواستم بهت بگم که بهت عالقه 

دارم..اما تو طبق معمول منو نمیبینی و باهام سردی!!



گفتم مسعله این حرفا نیس..شما از گذشته من چیزی 

نمیدونین..نمیدونین که چرا اینجام..بخدا هر مردی آرزوشه 

که با یکی مثله شما ازدواج کنه..منم مثل همون مردا..ولی 

من..

میخواستم حرف بزنم که دیدم کریم داره با موتورش میاد 

سمت ما..

حرفمو قطع کردمو رفتم جلو..

کریم گفت بابک سوارشو بریم مسجد باباقاسم کارت داره!!

با کریم رفتیم مسجد دیدم بیشتر مردای روستا تو مسجد 

جمع شدن..مثل اینکه جلسه گذاشته بودن واس بازسازی 

بعضی از قسمتهای مسجد..

منم رفتم یه کنار نشستم تا جلسه تموم شه ببینم باباقاسم 

چیکارم داره..

بعضی از مردم یه جوری نگام میکردنو پچ پچ میکردن!!دوباره 

دلهره افتاد تو جونم هر لحظه بیشتر میشد..

(از شانس من اونروز دالرامو بهاره فیلمو دیده بودن و همراه 

مامانو بابام راه افتاده بودن سمت روستا)



(نادرم که دائما دنبال این بود که مچ منو بگیره برحسب یه 

اتفاق روزنامه چندماه پیشو میبینه و یادش میاد منو کجا 

دیده!میره پیش مامورای پاسگاه و منو لو میده اما قبلش همه 

جارو پر میکنه که من کی بودمو چرا اینجام)

منم بیخبر از همه این اتفاقات یه گوشه نشسته بودمو داشتمو 

گوش میدادم..

نادر با مامورا میرن در خونه باباقاسمو رعنارو میبینن از رعنا 

میپرسن بابک کجاس!؟رعناهم میگه رفته مسجد!!

 همینطوری نشسته بودم که رعنا بهم زنگ زد وگفت پاشو فرار 

کن..نادر داره با مامورا میاد سمت مسجد که ببرنت!!

بلند شدم که فرار کنم..اما چشمم افتاد به باباقاسم!!به خودم 

گفتم اگه فرار کنم همه چی میفته گردن باباقاسم..همونجا 

نشستمو گفتم..فرار بسه!!

چند لحظه بعد نادر با دوتا مامور اومدن تو مسجد..نادر منو 

البه الی جمعیت پیدا کردو گفت..اونهاش اونجاس جناب!!

مامورا از بین جمعیت اومدنو بلندم کردنو بهم دستبند زدن!!

میخواستن منو ببرن که باباقاسم اومد جلو و گفت..چیشده 



جناب سروان کجا میبرینش!؟چیکار کرده مگه!!؟

مامور گفت...میبریمش پاسگاه بیاین اونجا بهتون میگم!

میخواست منو ببره که گفتم..ببخشید جناب میشه چند کلمه 

حرف بزنم..خیلی کوتاه!!

مامور گفت..باشه فقط زود..

آروم رفتم سمت میکروفنو کل ماجرا رو تعریف کردم..اینکه 

قبال چیکاره بودم اینکه االن چرا اینجام...اینکه عاشق یه 

دختر شدمو از ترس لو رفتن گذشته ام حاضر شدم به اون 

ساالر نامرد کمک کنم!

آخر حرفام گفتم..باباقاسم بیگناهه از هیچی خبر نداره..لطفا 

به خاطر من سرزنشش نکنین..

همه حرفامو رعنا شنیدو حاال دیگه میدونست ماجرای زندگی 

من چیه..میدونست دلم پیش یکی دیگه گیره..

داشتم همراه مامورا از مسجد خارج میشدم که دالرامو بهاره 

از یه ماشین پیاده شدنو دویدن سمت من..

باورشون نمیشد که زنده ام..که خودمم!!



اصرار میکردن که باهام حرف بزنن اما مامور پاسگاه نزاشتو 

منو سوار ماشین کردنو بردن پاسگاه بعدم بالفاصله فرستادن 

مشهد..

مستقیم بردنم بازداشتگاه..

روز بعد دادگاه من برگزار شد..

همه بودن..مامانو بابا و بهاره ..دالرام..حتی باباقاسمو رعنا..

قاضی گفت..متهم آقای بابک کریمی لطفا بایستین

بلند شدمو ایستادم..

قاضی گفت..شما متهم به سرقت و همکاری در دزدی مبلغ 

مشخصی پول هستین..همچنین متهم به فرار از دست قانون  

و پنهان کاری هستین!!شما متهم به جعل اسناد و از استفاده از 

مدارک جعلی و باطل شده هستین..هیچ میدونین در حال 

حاضر فرد دیگری به جای شما دفن شده!!میدونین خانواده 

اون شخص نزدیک به یکساله که از سرنوشت یکی از افراد 

خانواده شون بیخبر هستن!!

آیا جوابی دارین!؟



گفتم آقای قاضی حق با شماس من مرتکب اشتباه شدمو االنم 

سخت پشیمونم و برای تمام اتفاقات از همه معذرت میخوام و 

از خدا میخوام که منو ببخشه..

من واقعا حرفی برای گفتن ندارم جز اینکه باعث شرمندگیه 

اطرافیانم شدم..همین..

قاضی گفت فعال دستور بازداشت موقت رو صادر میکنم تا 

ظرف چند روز آینده مشخص بشه چه کسی رو به اشتباه جای 

شما دفن کردن..در نظر داشته باشین در صورتی که خانواده 

اون مرحوم از شما شکایتی داشته باشن در مجازات شما تاثیر 

خواهد داشت..

یک هفته بعد..

دوباره دادگاه برگزارشد..

دوباره بلند شدمو قاضی گفت..طبق تحقیقات به عمل 

آمده..جسد فردی که به اشتباه به جای شما دفن شده متعلق 

به مرد معتاد و کارتون خوابی از اهالی یکی از روستاهای 

اطراف!



گویا اونشب که شما موتورسیکلت رو رها کردین و رفتین..فرد 

مذکور موتور رو پیدا میکنه و تانزدیکیه یک خرابه حمل 

میکنه..احتماال برای فرار از سرما قصد کشیدن بنزین از موتور 

میکنه که خاکستر سیگارش روی بنزین میفته و متاسفانه 

باعث انفجارو آتش سوزی میشه و به شدت میسوزه و جانش 

رو از دست میده..

گفتنیه که خانواده اون مرحوم از شما شکایتی نکردن و از این 

حیث مشکلی برای شما به وجود نمیاد..اما بخاطر جرمهایی 

که در جلسه قبل هم گفتم..گناهکار بودن شما برای دادگاه 

محرز و مشخصه..لذا آقای بابک کریمی این دادگاه شما رو به 

۵ سال زندان محکوم میکنه ..آیا اعتراضی دارین!؟؟

نگاهی به پدر و مادرم انداختم بعدم به بهاره دالرام..همشون 

داشتن گریه میکردن..

تو دلم گفتم کاش اونشب واقعا مرده بودم..

گفتم نه آقای قاضی اعتراضی ندارم..

قاضی گفت مجازات شما از همین لحظه قابل  

اجراس...ببرینش!!

دوتا مامور دستامو گرفتن که منو ببرن..



یه دفعه ازبین جمعیت رعنا بلند شدو گفت..

ببخشید جناب قاضی من میتونم چند کلمه ای حرف بزنم!!

شاید در مجازات ایشون تاثیر داشته باشه..

قاضی گفت..البته حکم که صادر شده..اما اگر خیلی وقت 

دادگاهو نمیگیرین..مانعی نیست..

رعنا از قاضی تشکر کردو بعدم باصدای بلند گفت..

من یه معلمم و خوب میدونم برای هر اشتباهی یه تنبیه 

الزمه..

اما اینو میدونم که تنبیه درستو به موقع میتونه یه فردو به 

جامعه برگردونه و تنبیه سختگیرانه میتونه اون فرد و از 

جامعه دور و دورتر کنه..

آقای قاضی من از روستایی میام که این مرد نزدیک یکسال 

اونجا زندگی کرد..درست توی مزرعه پدر من ودر یک خانه 

گلی کوچیک..

در طول این یکسال هرگز هیچ خطایی ازین آدم دیده نشد 

همه اهالی روستا این آدمو دوسداشتن..

این آدم یکسال به اکثر مردم روستا کمک کرد بدون اینکه 

ریالی از کسی بگیره..



شاید باورتون نشه ولی این آدم یک سیستم آموزشی جدید 

ابداع کرد..که ما اسمشو گذاشتیم مدرسه در طبیعت..

باورش سخته ولی با این روش ما نسبت به سالهای قبل کلی 

هزینه هارو آوردیم پایین..هزینه آبو برق و گاز..این خودش 

یعنی خدمت به سیستم آموزش استان و کشور..

من همه این حرفارو چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی 

به صورت زنده گفتم..بازم میگم..ما تواناییشو داریم تا با 

کمک آموزشو پرورش اینکارو در همه روستاها انجام بدیم!

آقای قاضی  من هم معتقدم این فرد مرتکب جرم شده و باید 

تنبیه بشه اما شما میتونین این آدمو۵ سال بندازین پشت میله 

ها و تمام و میتونین طوری تنبیهش کنین که به جامعه برگرده 

و خدمت کنه..

ممنونم آقای قاضی!!!

قاضی که از حرفای رعنا کمی تعجب کرده بود گفت..آیا کس 

دیگه ای هم هست که حرفای شمارو تایید کنه!!؟



رعنا نگاهی به اطراف کردو گفت..بله جناب قاضی ولی فکر 

نکنم اینجا جا بشن!!

با این حرفش همه تعجب کردنو شروع کردن به در گوشی 

حرف زدن..

منم مونده بودم یعنی چی این حرفش!!

قاضی دوبار با چکشش رو میز زدو گفت لطفا سکوت دادگاه و 

رعایت کنین ..بعدم به رعنا گفت..واضح تر حرف بزنین ببینم 

منظورتون چیه!!؟مگه چند نفرن!

رعنا نگاهی به من کردو گفت..به نمایندگی از کل مردم روستا 

حدود هزار نفر با اتوبوسو مینی بوس و وانت و کامیون 

اومدن که شهادت بدن!!

همه شوکه شدنو دوباره همهمه شروع شد..

قاضی گفت..جدی میگین یعنی االن هزار نفر آدم اون 

بیرونن!!

رعنا گفت بله آقای قاضی..میتونین برین ببینین!



قاضی چندتا سربازو فرستادو که برن ببینن رعنا راست میگه 

یا نه...چند لحظه بعد سربازا با لب خندون برگشتن و با قاضی 

حرف زدن..

قاضی وقتی که دید رعنا راست میگه..گفت رای نهایی دادگاه 

تا لحظاتی دیگه صادر میشه..

بعد از ۲۰ دقیقه مشورت بالخره قاضی گفت..رای نهایی 

دادگاه در خصوص آقای بابک کریمی به اینصورت خواهد 

بود....

همه منتظر بودیم ببینیم چی میگه..سکوت عجیبی همه جا 

رو گرفته بود...

قاضی گفت..آقای بابک کریمی باتوجه به اظهار پشیمانی شما 

و شهادت شهود وبا توجه به اینکه دادگاه تشخیص داد شما 

میتونید در جای دیگر مفید واقع بشین..دادگاه شما رو به 

دوسال کار با یک سوم دستمزد در اداره آموزشو پرورش 

محکوم میکنه و شما موظفین با همکاری آموزش و پرورش 

برای حداقل ۱۰۰ روستا طی مدت دوسال سیستم آموزش 

مدرسه در طبیعت رو راه اندازی کنید!!!



تا اینو گفت انگار دادگاه منفجر شد..همه بلند شدنو دست 

میزدن..بهاره و دالرامو مامان وبابا سرازپا نمیشناختن و همو 

بغل میکردن..

یه نگاه  به رعنا کردمو خیره شدم بهش..

آروم زیر لب گفتم..ممنونم..

تو اون همه سرو صدا قطعا صدامو نشنید..اما فهمید چی 

گفتم..در جوابم فقط لبخند زد..

قرار شد یه سند رو به عنوان وثیقه بزاریم گرو دادگاه تا این 

دوسال تموم شه بعد سندو آزاد کنیم..

یک هفته ای رفتم بازداشتگاه تا مراحل اداریش طی بشه  و 

خودمو به آموزش و پرورش استان معرفی کنم.

تو این یه هفته مامان و بابا و بهاره دالرام هر روز میومدن 

دیدنم..

یک هفته گذشتو آزاد شدم..همه اومده بودن..بابا مامان بهاره 

دالرام حتی باباقاسم..

اول از همه رفتم و باباقاسمو بغل کردمو پیشونیشو بوسیدمو 

گفتم..منو حالل کن باباقاسم..



خندید و گفت اگه حالل نکرده بودم که االن اینجا نبودی 

جوون..

بعد از باباقاسم رفتم سراغ مامانمو ازش خواستم منو 

ببخشه..بعدم  بابامو بعدم بهاره..

همه رفتن نشستن تو ماشینو منو دالرام موندیم..

نگاهش کردمو گفتم..فقط منو ببخش..جبران میکنم..

خندیدو گفت..خیلی وقته بخشیدمت...

گفتم ممنون..بیا بریم بشینیم تو ماشین..

دالرام گفت..صبر کن یه نفر دیگه مونده..میخواد تورو ببینه..

گفتم رعنا!!؟کجاس!؟

اشاره کرد به یه نیمکت که یکم اونطرف تر بود دیدم رعنا تکو 

تنها نشسته بود رو نیمکت..

رفتم پیشش..رو نیمکت نشستم..

هیچکدوممون حرف نمیزدیم..

اما من بعد چند دقیقه سکوت گفتم...همه زندگیمو مدیون 

توام..امیدوارم که منو ببخشی..نمیخواستم اینطوری بشه..

حرفمو قطع کردو گفت..



دختر خوبیه!!مراقبش باش!!خیلیم دوستداره..خوشبختش 

کن..تو میتونی..

گفتم ممنونم بابت همه چی..راستی یکی تو اون روستاهست 

که از بچگی دوستداشته..

میدونی کیو میگم!!پسر خوبیه!!!

پایان

نویسنده کمال فرزادپور

۰۹۳۳۱۴۱۶۳۰۵


