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 :داريد کي گزارش

  کنم درست رضا با را زئيپا یھا یترش دوارميام
  
  :یدارزنيب

 که کردم یم نگاه را ینشان. ميکرد یم یط دوستانه یگفت و گپ با را حونيج یھا کوچه پس کوچه ما و بود جمعه صبح 

 نيا بودن یميقد از نشان که کوچه وسط یھايجو و کيبار و تنگ یھا کوچه با شلوغ یا محله. ميباش امدهين اشتباه

 پالک ميزد حدس. کرد جلب را مان توجه یا خانه باز در که ميبود پالک دنبال. ميديرس نيگلچ بستبن به. داشت محله

 او و ميکرد یبوس دهيد ئیخوشرو با. آمد مان استقبال به ئیرضا ربابه و ميشد وارد یبلند سالم با. ماست نظر مورد

 از پر یبزرگ کيپالست خانه ۀگوش. ريپذ مھمان یاھال با یميصم اما کوچک یا خانه. کرد نشستن به تدعو را ما

 یلبخند با ،یشھاب رضا ھمسر ئیرضا خانم. داشت وجود یترش ۀيتھ ليوسا گريد و زردچوبه و فلفل و هيادو

. رود یم شيپ چطور که ميديپرس یشھاب رضا ۀپروند از. ميکرد شروع را صحبت و آورد  یچا مانيبرا مھربان

 زندانش ۀمانديباق ماه سه ديايب ديبا بودند گفته اول. بود که است ھمان اوضاع و نداشته یچندان شرفتيپ ھنوز«: گفت

 سر گذشته، در که را یحکم و اند داده شيافزا ماه پنج به را ماه سه. اند کرده عوض را حرفشان حاال اما برود را

 چيھ حاال تا که یحکم! سال کي اند، کرده َعلَم دوباره بودند دهيبر او یبرا نامربوط ن،ياو زندان یھا یشلوغ انيجر

 بتيغ ھم را یپزشک یھا یمرخص نيھمچن بماند، ديبا ماه پنج و سال کي اند گفته ن،يا احتساب با. نبود آن از یخبر

 رضا که بود دواريام او اما. »بماند زندان در ھم گريد روز ٩۶٨ م،ين و سال کي بر عالوه ديبا و اند کرده حساب

  .کرد خواھند درست ھم با دوباره را امسال زئيپا یھا یترش و گردد یبرم یشھاب

 گذران یبرا. حقوق نه و ميدار مهيب نه ما شده اخراج واحد شرکت از رضا که یوقت از«: گفت ئیرضا ربابه 

 و یترش چقدر مگر یکس ھر اما ھستند دوستان شتريب ما انيمشتر. ندارد فروش ھم چندان. ميزد را مغازه نيا یزندگ

 ندارد، یا دهيفا که ميندار ھم فروش و است سختتان اگر گفت یم رضا یقبل مالقات در. دارد الزم مربا و ربّ 

 انشجود امسال فرزندمان تا دو. دارد خرج یزندگ م،يبخور اورميب کجا از ميکن لشيتعط اگر گفتم او به. کن لشيتعط

 ئیرضا خانم. »شدند قبول ھا بچه که یعال چه«: ميگفت یخوشحال با ما. »ھست ھم دانشگاھشان خرج و شوند یم

 شود یم قبول و داد کنکور ھم پسرم. شد تھران دانشگاه وارد آزمون بدون داشت که ئیباال معدل با دخترم بله«: گفت
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 نيا و مربا و یترش من و مغازه رود یم او شب و صبح. ستا من کار کمک یليخ پسرم«: کرد اضافه او. »هللاءانشا

  .»کنم یم درست را زھايچ

 را شيچا کهیدرحال خانم ربابه ؟ئیدلجو اي کمک اي یريگيپ یبرا امدهين سراغتان به یکس نيولؤمس از ميديپرس 

 رضا جان اول ميگفت او به ام که شده مان ۀميب ريگيپ کار ريوز فقط. سراغمان به امدهين یکس چيھ نه«: گفت دينوش یم

 یھا نهيھز چندان و ندارد یا دهيفا یول شده درست ھا یتازگ مان سالمت ۀميب. است خطر در جانش د،يبدھ نجات را

 با ھا شب بود آزاد رضا که قبالً . ميخواھ یم را رضا یآزاد فقط ميخواھ ینم یچيھ ما. دھد ینم کاھش را درمان

 که حاال اما دستشان به ميرساند یم) زھايچ نيا و ربّ  و مربا و یترش (را ھا یمشتر یھا سفارش ميرفت یم موتور

  .»کار شده سخت. ميکن قبول سفارش یطورنيا ميتوان ینم گريد ستين

 نه«: گفت جواب در شانيا و شود؟ کارتان و کسب مزاحم عمد به یکس آمده شيپ حاال تا ميديپرس ئیرضا خانم از

 ً  نيا بدون ما یزندگ شکر را خدا و است نداشته ما یزندگ و کار و کسب یبرا یمزاحمت االح تا یکس چيھ واقعا

 طورنيھم و ما طيشرا و یزندگ از یکس ميندار دوست ام خانواده و من«: داد ادامه ھم بعد. »گذرد یم دردسرھا

 ھا جناح غاتيتبل یقاط که ديگو یم ھم ما به و ستين زھايچ نيا اھل رضا. کند یغاتيتبل ۀسوءاستفاد رضا بودن یزندان

  .»مينشو

 و صبر. ديببر شيپ را طيشرا نيا شود یم شروع یزود به دانشگاھشان که نوجوان دو با است سخت یليخ ميگفت او به

ً يدق«: گفت. خواھد یم ئیباال ۀيروح  ما به که است ھفته سه. است رضا یآزاد به دمانيام اما است طور نيھم قا

 و راست دست. مينيب یم را او ینيکاب فقط و شود ینم نديگو یم ميرو یم که بار ھر یول اند داده یحضور مالقات

  .»ميخواھ یم را رضا یسالمت و یآزاد فقط ما. ندارد یخوب حال و شده حس یب انگشتانش

 مالقاتش هب که یآخر بار: گفت شيغذا اعتصاب ۀادام در پدرش تيوضع با ارتباط در ادامه در یشھاب رضا دختر

  .افتاد ضعف شدت از زندان سلول به برگشتن موقع بابا ميرفت

 یشھاب رضا گرانقدرش ھمسر و ئیرضا ربابه خانم به یدارزنيب گروه طرف از کتاب جلد دو داريد نيا انيپا در

  .شد ميتقد

 

 


